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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde finansal sistemin yapısı ve işleyişi sistemin temel bileşenleri olan fon arz
edenler, fon talep edenler, finansal aracılar ve finansal piyasalar üstünden açıklanmıştır. Bu
sistemin temel unsuru olan finansal piyasaların işlevleri ve çeşitleri bu bölümde detaylı olarak
işlenmiştir. Finansal sistemde fon akışını kolaylaştıran finansal aracılar, finansal piyasalarda
asimetrik bilgi ve bunun sonuçları da gene bu bölümde kapsanmıştır.
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1. FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Sistem kavramı genel olarak ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilen,
ortak özellikleri olan, birbiri ile etkileşim içinde bulunan parçaların bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Ortak amaç ise bir denge halini ifade etmektedir. Şu halde finansal sistemi
ekonomideki fon arzı ile fon talebini dengeleyen bir oluşum olarak tanımlamak yanlış bir
yaklaşım olmayacaktır.
Finansal sisteminin temel bileşenleri fon arz edenler, fon talep edenler, finansal aracılar
ve finansal piyasalar olarak sınıflandırılmaktadır. Sistemin en önemli bileşeni olan finansal
piyasalar fon arz edenlerle fon talep edenleri karşı karşıya getiren bir ortamdır. Bu piyasada fon
arz edenler ile fon talep edenler doğrudan veya dolaylı yoldan karşı karşıya gelmekte, böylece
fon transferi gerçekleşmekte, aynı zamanda ekonomideki en temel fiyatlardan biri olan faiz
oranı oluşmaktadır.
Bu bölümde finansal sistemin işleyişini sağlayan bir oluşum olarak finansal piyasalar
ile bu piyasanın bileşenleri üzerine bilgi verilmektedir.

1.1. Finansal Piyasalar: İşlevleri ve Çeşitleri
Yukarıda finansal piyasaları fon arz edenler ile fon talep edenlerin karşılaştığı ortam
olarak tanımladık. Ancak bu tanım fon arz edenlerle fon talep edenler dışındaki diğer piyasa
bileşenlerini kapsamamaktadır. Halbuki bu piyasalarda fon akışına aracılık eden kuruluşlar, fon
akışını sağlayan araçlar yanında bu piyasaları düzenleyen ve denetleyen kuruluşlar da söz
konusudur. Bu bölümde finansal piyasaların işlevleri ve finansal piyasaların çeşitleri ile ilgili
bilgi sunulmaktadır.

1.1.1. Finansal Piyasaların İşlevleri
Şekil 1’de finansal sisteme ilişkin fon akışı şematik olarak sunulmaktadır. Bu şema fon
akışı yanında finansal piyasaların aktörleri ve işlevleri konusunda da bilgi vermektedir.

7

DOLAYLI FİNANSMAN
FONLAR

FİNANSAL ARACILAR

FONLAR

FONLAR
Borç Alanlar-Tüketiciler

Borç Verenler-Tasarrufçular
1.
2.
3.
4.

Hanehalkı
İşletmeler
Devlet
Yabancılar

FONLAR

FİNANSAL PİYASALAR

FONLAR

1.
2.
3.
4.

İşletmeler
Devlet
Hanehalkı
Yabancılar

DOĞRUDAN FİNANSMAN

Şekil 1: Finansal Sistem İçindeki Fon Akışı
Kaynak: Mishkin, F.1995. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, s. 22.

Şekilde de görüldüğü gibi bireyler, işletmeler, devlet ve yabancılar finansal piyasada
hem fon arz etmekte ve hem de fon talep etmektedirler. Finansal sektördeki temel aktörleri ve
işlevlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
1. Bireylerin gelirleri ile harcama dönemlerinin farklılığı onların bazen harcamalarını finanse
edebilmeleri için ek fona ihtiyaç duymalarına neden olabilmekte, bazen de ellerinde atıl fonların
oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bireyler finansal piyasalarda hem fon arz etmekte ve
hem de fon talep etmektedirler.
2. İşletmelerin nakit akışları da dönemler itibariyle her zaman düzenli değildir. İşletmeler fon
akışlarının negatif bakiye verdiği dönemlerde ilave nakit ihtiyacına bir diğer ifadeyle ek fona
ihtiyaç duymakta, buna karşılık nakit akışının artı bakiye verdiği dönemlerde ise ellerinde fon
birikimi

oluşmakta,

bu

fonları

atıl

halde

tutmak

yerine

piyasaya

arz

ederek

değerlendirmektedirler.
3. Devlet de bütçe gelirlerini elde ettiği dönemde hemen harcamaz. Bu nedenle devletin
kasasında geçici bir dönem için fon birikimleri oluşmaktadır. Devlet tıpkı işlemelerde olduğu
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gibi bu fonları atıl bir vaziyette kasasında tutmaz, finansal piyasalara arz ederek değerlendirir.
Bunu dışında devletlerin sıklıkla bütçe açıkları verdikleri gözlenmektedir. Bu durumda
devletler genellikle sermaye piyasasından borçlanarak bütçe açıklarını kapatmaktadırlar.
4. Küreselleşme ile birlikte oluşan finansal serbestleşme yabancıların da finansal piyasalara fon
arz etmeleri yanında ve fon talep etmeleri imkanını sağlamıştır.
Finansal piyasaya fon arz edenler sundukları bu fonlar karşılığında fon talep edenlerden
bir belge talebinde bulunurlar. Menkul kıymet veya finansal varlık olarak isimlendirilen bu
varlıkların başlıca özellikleri şunlardır:
1. İstenildiği anda kolaylıkla paraya çevrilebilir olmaları,
2. Bölünebilir olmaları,
3. Dönemsel getiri sağlamaları,
4. Belirli bir vadeye sahip olmaları,
5. Tahmin edilebilir bir riske sahip olmaları.
Türkiye’de finansal piyasalarda işlem gören belli başlı yatırım ve finansman araçları
çeşidi aşağıda sunulmaktadır:
1. Nakit para,
2. Mevduat,
3. Tahvil,
4. Repo,
5. Hisse senedi,
6. Yatırım fonu,
7. Kredi,
8. Gelir ortaklığı senedi,
9. Eurobond,
10. Varlığa dayalı menkul kıymet,
11. Finansman bonosu,
12. İntifa senedi,
13. Kar / zarar ortaklığı belgesi,
14. Gayrimenkul sertifikaları,
15. Banka bonoları ile banka garantili bonolar.
9

1.1.2. Finansal Piyasaların Çeşitleri
Finansal piyasaları menkul kıymetlerin sağladığı haklar, piyasaların örgüt yapıları,
ödemelerin peşin veya vadeli olması, finansal varlığın piyasaya ilk kez sunulmuş olması ve fon
arz ve talep süresi gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür.

1.1.2.1. Menkul Kıymetlerin Sağladığı Haklara Göre Finansal
Piyasalar
Finansal piyasalara fon arz edenlerin, bu fonları talep edenlerden hisse senedi ve tahvil
gibi bazı finansal varlıkları talep ettiklerini belirtmiştik. Talep edilen bu belgelerin niteliğine
göre finansal piyasaları iki gruba ayırmak mümkündür.
1.

Ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlere dayalı finansal piyasalar: Bu piyasalarda fon

talep edenler satın aldıkları fon karşılığında hisse senedi gibi ortaklık hakkı sağlayan bir belge
sunmaktadırlar. Hisse senedi piyasaları bu piyasa türünün en bilinen örneğini teşkil etmektedir.
2.

Alacak hakkı sağlayan menkul kıymet ihracına dayalı finansal piyasalar: Bu piyasa

çeşidinde fon talep edenler satın aldıkları fon karşılığında fon arz edenlere alacaklı olduklarını
belgeleyen tahvil ve ipotek senetleri gibi menkul kıymetler sunmaktadırlar. Bu menkul
kıymetler kısa vadeli ( < 1 yıl ), orta vadeli ( > 1 yıl) ve uzun vadeli ( >10 yıl ) gibi çeşitli
vadelere sahip olabilmektedirler.

1.1.2.2. Organizasyon Yapılarına Göre Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar örgütlenmiş bir piyasa yapısına sahip olup olmadıklarına göre de
organize olmuş piyasalar ve organize olmamış piyasalar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar.
1. Organize finansal piyasalar: Organize finansal piyasalar menkul kıymetler borsası, emtia
borsası gibi belirli bir fiziki mekâna ve belirli bir yasal alt yapıya sahip olan piyasalardır. Bu
piyasalar rekabet koşullarına göre çalışmaya özen gösteren piyasalar olması yanında şeffaflığın
da bulunduğu piyasalardır.
2. Organize olmamış finansal piyasalar: Bu piyasalar belirli kurallara göre çalışmayan, belirli
bir fiziki mekana sahip olmayan ve fiyatların pazarlıkla belirlendiği piyasalardır. Organize
olmamış finansal piyasalar organize finansal piyasalardan fon temin etme olanağına sahip
olmayan, genellikle küçük ve bir bakıma yeni kurulmuş işletmelerin fon talebinde bulunduğu
piyasalardır. Uygulamada tefecilerin ve bankerlerin bu piyasalarda aracılık yaptıklar
10

görülmektedir. Ayrıca, organize olmamış piyasalardaki başlıca yatırım araçları bono, poliçe,
çek ve borsaya kote edilmemiş menkul kıymetlerdir.

1.1.2.3. Ödemenin Vadesine Göre Finansal Piyasalar
Sermaye piyasaları, finansal varlıkların karşılığı olan bedellerin ödeme vadesine göre
spot piyasalar ve vadeli piyasalar olarak iki çeşide ayrılmaktadırlar.
1. Spot piyasalar: Belli bir miktarda mal ve kıymetin ve bunların karşılığı olan ödemenin
işlemin hemen ardından takas günü gerçekleştiği piyasalardır. Genellikle bu piyasalarda,
İMKB’deki hisse senetleri alış ve satışlarında olduğu gibi alım veya satımı izleyen en geç iki
gün içinde hem varlığının ve hem de bedelinin teslimi yapılmaktadır.
2. Vadeli piyasalar: Bu piyasalarda işlem yapılmış olmasına rağmen finansal varlığın ve
bedelinin teslimi taraflar arasında kararlaştırılmış olan ileri bir tarihte yapılmaktadır. Vadeli
işlem piyasalarında çoğunlukla forward, future ve opsiyon gibi türev ürünler işlem
gördüklerinden bu piyasalar türev piyasalar olarak da isimlendirilmektedirler.

1.1.2.4. Finansal Varlığın Piyasaya İlk Kez Sunulmuş Olup Olmadığı
Kriterine Göre Finansal Piyasalar
Finansal varlıkların finansal piyasalara ilk kez sunulmuş olup olmadıkları kriterine göre
finansal piyasalar birincil piyasalar ve ikincil piyasalar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadırlar.
1. Birincil piyasalar: Fon arz edenlerin hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıkları bu
varlıkların arzına aracılık eden yatırım bankaları veya aracı kurumlardan ihraç aşamasında
doğrudan satın alabildikleri piyasalar birincil piyasalardır. Birincil piyasalardaki işlemler
finansal varlıkları ihraç edenlere nakit girişi sağlayan işlemlerdir.
2. İkincil piyasalar: İkincil finansal piyasalar ise daha önce birincil piyasalarda satılmış olan
finansal varlıkları portföyünde bulunduranların ellerindeki varlıkları sattıkları piyasalardır.
Birincil piyasaları finansal varlıkları arz edenlere doğrudan nakit girişi sağlamasına karşın
ikinci piyasalar bu varlıkların el değiştirmesini sağladıkları için fon arz edenlere doğrudan
herhangi bir nakit girişi sağlamazlar. İkincil piyasalar birincil piyasalara fon sağlaması ve bu
piyasalardaki işlem hacminin birincil piyasalardaki işlem potansiyelini geliştirmesi bakımından
açısından son derece önemli piyasalardır.
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1.1.2.5. Fon Arz ve Talebinin Vadesine Göre Finansal Piyasalar
Finansal piyasalara arz edilen fonların kısa vadeli olabileceği gibi orta ve uzun vadeli
olabileceklerini de belirtmiştik. Literatürde finansal piyasalar arz edilen fonların vadelerine
göre para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar.
1. Para piyasaları: Kısa vadeli fon arz ve talebinin söz konusu olduğu piyasalara para piyasası
adı verilmektedir. Bu piyasalarda işlem gören fonların vadeleri en fazla bir yıldır. Bu
piyasalardan tedarik edilen fonlar çoğunlukla işletmelerin kısa vadeli fon açığını kapatmak
üzere kullanılmaktadır. Para piyasası araçları genellikle ticari senetlerden oluşmaktadır. Bu
fonların kaynakları ise mevduatlardır. Para piyasaları organize olmuş piyasalar olabileceği gibi
organize olmamış piyasalar da olabilmektedir. Bankalar sistemi organize olmuş para
piyasalarının nen güzel örneğini teşkil etmektedir. Buna karşılık tefeciler ve bankerler gibi ise
organize olmamış para piyasalarını oluşturmaktadır.
2. Sermaye piyasaları: Orta ve uzun vadeli (bir yıldan uzun vadeli) fon arz ve talebinin söz
konusu olduğu finansal piyasalar sermaye piyasaları olarak isimlendirilmektedir. Diğer finansal
piyasalarda olduğu gibi sermaye piyasasında da fon arz ve talebi farklı araçlar yardımıyla
karşılanmaktadır. Bu araçlar hisse senedi ve tahviller gibi menkul kıymetlerin yanı sıra bir
yıldan uzun vadeli krediler, ipotekler ve diğer teminatları da içermektedir.

1.2. Finansal Aracılar
Finansal sistemde finansal araçların fon talep edenlerle fon arz edenler arasında el
değiştirmesini sağlayan kuruluşlar finansal aracılar olarak isimlendirilmektedir. Bu
kuruluşların sundukları hizmetler ülkeden ülkeye ve dönemden döneme göre farklılık
göstermesine karşılık temel işlevi ekonomide fon akışını kolaylaştırmaktır. Ekonomide dolaylı
finansman açısından önemli bir yere sahip olan ve işletmelerin fon ihtiyaçlarının sağlanması
açısından tahvil piyasasından daha ağırlıklı yer tutan finansal aracılar özellikle asimetrik
bilginin (eksik bilgi) ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi bakımından önemli bir rol
oynamaktadırlar.
Finansal aracılar uzmanlaşma ve ölçek ekonomisi nedeniyle finansal işlemlerin
maliyetlerini düşüren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar işlem maliyetlerinin düşürerek kar elde
etmekte böylece varlıklarını devam ettirebilmektedirler.
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Finansal aracılar bu temel işlevlerinin yanında aşağıda belirtilen fonksiyonları açısından
da önemli görevler üstlenmiş kuruluşlardır.
1. Finansal aracılar tasarruf sahiplerinin birikimlerinin elde atıl olarak tutulması yerine,
değerlendirilmesi imkânını sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar tasarruf sahiplerinin
birikimlerini değerlendirme olanağı sağladığı gibi fonların coğrafi bölgeler, ekonomik sektörler
ve zaman içinde akışını da sağlamaktadırlar. Böylece bölge ve sektör kalkınmasına katkı
sundukları gibi yatırımcıların uzun dönemli yatırımlarının da finansmanlarına olanak
sağlamaktadırlar.
2. Finansal aracılar kredi kullanma olanağını sağlayarak bu sayede harcama olanaklarını
genişleterek ekonominin büyümesine katkı sunmaktadır.
3. Finansal aracılar bireylerin ve kurumların tasarruflarını değerlendirme olanağı sağladığı için
zorunlu olmayan harcamalarını ertelemelerini teşvik eder. Böylece ekonomide tasarrufların
atmasına ve dolayısı ile sermaye faktörünün kıtlığı sorunun çözümüne yardımcı olur.
4. Finansal aracıların sunduğu para, çek, senet yanında bankamatik kartı, kredi kartı, dijital
para, elektronik fon transferi ve internet bankacılığı gibi ödeme araçları ekonomik yaşama
önemli ölçüde ödeme kolaylığı sunmaktadır.
5. Finansal piyasalara sunulan fonlar geri dönüş konusunda bir takım risklerle karşı karşıya
bulunmaktadırlar. Finansal piyasalardaki aracı kurumlar fonları farklı risklere sahip finansal
araçlara dönüştürdükleri için bu riskleri dağıtarak minimize etmektedirler. Bu nedenle finansal
aracılar aynı zamanda risk transferini gerçekleştiren birer sigorta şirketi fonksiyonuna
sahiptirler.
6. Finansal aracılar, ekonomide likiditeyi sağladıkları gibi işlem, bilgi ve araştırma
maliyetlerini düşürmek yanında finansal danışmanlık hizmetleri de sunarak bu piyasalarda
şeffaflığı da sağlamaktadırlar.
Finansal aracı kuruluşlar finansal sistemin gelişmişlik düzeyine göre farklılık
göstermektedir. Türkiye’deki en önemli finansal aracıların nitelikleri ve işlevleri konusunda
ilerideki bölümde gerekli bilgi verilmektedir. Bu nedenle aşağıda, Türkiye’deki belli başlı
finansal aracıları sadece belirtmekle yetineceğiz. Bunlar:
1. Ticaret bankaları,
2. Katılım bankaları,
3. Yatırım ve kalkınma bankaları,
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4. Borsalar, aracı kurumlar,
5. Yatırım ortaklıkları,
6. Portföy yönetim şirketleri,
7. Yatırım danışmanlık şirketleri,
8. Faktöring şirketleri,
9. Finansal kiralama şirketleri,
10. Sigorta şirketleri,
11. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumları,
12. Bireysel emeklilik şirketleri,
13. Dayanıklı tüketim malları ve bilhassa otomobil piyasasında faaliyet gösteren tüketici
finansman şirketleridir.

1.3. Finansal Piyasalarda Asimetrik Bilgi Ve Sonuçları
Finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışması ve kendisinden beklenen işlevi eksiksiz
bir şekilde gerçekleştirmesi büyük ölçüde bu piyasaya güven duyulmasına bağlı bulunmaktadır.
Bu açıdan finansal aktörlerin piyasa koşulları ve diğer aktörler hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde finansal piyasaların sağlıklı genişlemesi
açıından büyük tehdit oluşturan asimetrik bilgi (eksik bilgi) sorununa değinilmektedir.

1.3.1. Asimetrik Bilgi
Asimetrik bilgi ya da eksik bilgi sorunu finansal işlemi gerçekleştiren taraflardan birinin
finansal işlemin içerdiği potansiyel getiri ve riskler konusunda diğeri kadar bilgi sahibi
olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kredi alan kişi gerçekleştireceği yatırımın
potansiyel getirisi (ya da riskleri) konusunda kredi açandan daha fazla bilgi sahibidir. Finansal
piyasalarda eksik bilginin varlığı genel olarak kredi hacminin azalmasına ve faizlerin
yükselmesine neden olur.
Eksik bilgi finansal işlemin önce ve sonrasında iki farklı soruna yol açmaktadır.
Bunlardan ilki finansal işlem gerçekleşmeden ortaya çıkan ve ters seçim adı verilen durumdur.
Eksik bilginin varolduğu bir ortamda risk primi dolayısıyla da faiz hadleri yükseleceği için
potansiyel

riski

düşük

yatırımcılar

bu

yüksek

faiz

hadlerinden

fon

talebinde

bulunmayacaklardır. Bu durumda yüksek risk yaşıyan potansiyel borçlular en muhtemel
borçlular olacaktır. Ters seçim olasılığının artması durumunda bankalar kredi hacmini
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daraltmaya

yönelecekler

ve

potansiyel

getirisi

yüksek

birçok

yatırım

gerçekleştirilemeyebilecektir.
Eksik bilginin yol açtığı bir diğer sorun ise işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan
ahlaki tehlike (ya da kötü niyet) sorunudur. Finans piyasasında ahlaki tehlike kredi açıldıktan
sonra borçlunun geri dönüş potansiyeli düşük (riskli) yatırımlara girişmesi riski olarak
tanımlanabilir. Finansal piyasalarda ahlaki tehlike olasılığının artması tıpkı ters seçim
örneğinde olduğu gibi fon arzının azalmasına neden olacaktır.
Görüldüğü gibi finansal piyasalarda eksik bilginin yaygın olması halinde birikim
sahipleri ya piyasaya fon arz etmek konusunda isteksiz davranmakta ya da yüksek risk primleri
karşılığı fon arzını tercih etmektedirler. Bir ekonomide böyle bir durumun yaygınlaşması fon
ihtiyacı duyanların çoğu zaman tefecilerden borçlanması sonucunu doğurmaktadır.
Asimetrik bilgi finansal piyasalarda öz kaynak tayınlaması ve kredi tayınlaması olmak
üzere başlıca iki olumsuz etkiye neden olmaktadır.

1.3.2. Öz Kaynak Tayınlaması
Sermaye piyasasındaki yatırımcılar şirketler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları
takdirde bu şirketlerin hissesinin değerini piyasadaki en iyi ve en kötü hisselerin ortalaması
olarak saptarlar. Buna karşılık hisse senetlerinin gerçek değeri konusunda isabetli tahmin
yapabilme olanağına sahip şirket yöneticileri alıcıların hisse senetleri için düşük değer tespit
etmeleri durumunda hisselerini arz etmekten vazgeçmektedirler. Böylece hisse senetleri
piyasasında kalitesi düşük hisse senetlerinin ağırlığı artmaktadır. Ayrıca, kalitesi yüksek hisse
senetlerine sahip işletmeler de fon ihtiyacını öz kaynak yerine dış kaynaktan karşılamaya
yöneleceklerdir.

1.3.3. Kredi Tayınlaması
Asimetrik bilgi, hisse senetleri piyasasında öz kaynak tayınlamasına neden olması
yanında kredi piyasasında da kredi tayınlaması adı verilen bir etkiye neden olmaktadır.
Bankalar kredi başvurusunda bulunanlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı durumda
uygulayacağı kredi faiz oranı risk primi yüksek olan ve olmayan kredi faizlerinin ortalaması
olacaktır. Bu durumda yüksek faiz oranlarından ödünç almak isteyenler riski yüksek müşteriler
olacak, düşük riskli yatırımcılar kredi başvurusunda bulunmayacaktır.
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Dolayısıyla, bankalar faiz oranlarını yükselttikleri takdirde riskli bir portföyle
karşılaşacaklardır. Bu nedenle, bankalar faiz oranlarını normal düzeyde tutup buna karşılık
kredi arzını sınırlayarak portföy riskini azaltmayı tercih edeceklerdir. Buna kredi tayınlaması
adı verilmektedir. Asimetrik bilginin kredi piyasasında yol açtığı bu kredi daralması
ekonominin gelişmesinin önünde ciddi bir engel oluşturacaktır.

1.3.4. Asimetrik Bilgi Sorununu Aşmaya Dönük Düzenlemeler
Çağımızda finansal piyasaların önemi giderek artmaktadır. Ayrıca küreselleşme ile
birlikte gelişen finansal serbestleşmenin katkısı ile finansal piyasalar daha karmaşık hale
gelmeye başladı. Bu gelişme asimetrik bilgi ve ahlaki tehlikenin finansal piyasalarda neden
olduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi konusundaki önlemlerin önemini daha da
artırmaktadır.
Son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiş olan bilişim teknolojisinin geliştirdiği araçlar
sayesinde finansal piyasalardaki asimetrik bilgi sorunu büyük ölçüde asgari düzeye inmiş
bulunmaktadır. Özellikle, gereksinim duyulan her bilginin anında toplanması, sınıflandırılması,
kaydedilerek değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması asimetrik bilgi konusundaki sorunun
çözümüne önemli bir katkı sağlamıştır.
Finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar çoğunlukla kendi paralarını değil
tasarruf sahiplerinin paralarını yönetmektedirler. Ayrıca, finansal piyasalardaki bir olumsuz
gelişme kısa süre içinde reel ekonomideki dengelerin bozulmasına neden olmakta ve
dolayısıyla tüm ekonominin bunalım içine girmesine sebep olmaktadır. Hatta, finansal
serbestleşme yüzünden bir ülkenin finansal piyasasında oluşan herhangi bir olumsuz gelişme
kısa sürede diğer ülkelere de bulaşarak o ülkelerin de ekonomik dengelerinin bozulmasına yol
açmaktadır. Bu nedenlerden ötürü finansal piyasalardaki tüm aktörlerin büyük bir sorumluluk
anlayışı içinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Bu nedenle çağımızda gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde devletler finansal
piyasalardaki aktörlerin belirlenmiş normlara uygun hareket etmelerini temin etmek üzere yasal
düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca, bu kuruluşların yasal sınırlar içinde faaliyet gösterip
göstermediklerini denetleyen farklı denetleme organları oluşturarak onları yasalara uygun
faaliyet göstermeye de zorlamaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Finansal piyasaların varlığı ve gelişkinliği ekonominin üretim ayağı açısından nasıl bir
önem taşımaktadır? Tartışınız.
2. Finans piyasalarındaki temel aktörleri ve işlevlerini özetleyiniz.
3. Menkul kıymetlerin başlıca özelliklerini tanımlayınız.
4. Finansal piyasalar arz edilen fonların vadelerine göre nasıl sınıflandırılmaktadır?
5.

Finansal piyasalarda asimetrik bilginin sonuçlarını tartışınız.

6. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Kolaylıkla paraya çevrilebilir olmaları.
B) Bölünebilir olmaları.
C) Dönemsel getiri sağlamaları.
D) Belirli bir vadeye sahip olmaları.
E) Yatırımcı açısından risk taşımamaları.
7. Finansal aracıların işlevlerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomide fon akışını kolaylaştırırlar.
B) Asimetrik bilginin azaltılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi bakımından
önemli rol oynarlar.
C) Gelir dağılımını düzenlerler.
D) Tasarrufların atmasını teşvik ederler.
E) Sundukları hizmetlerle risk yönetimini kolaylaştırırlar.
8. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik bilgi dağılımının kredi piyasasında yarattığı
olumsuz sonuçtur?
A) Kredi balonu.
B) Kredi tayınlaması.
C) Varlık balonu.
D) Özkaynak tayınlaması.
E) Kredi faizlerinde sert gerileme.
9. Aşağıdakilerden hangisi piyasalarda eksik bilgi sorununu aşmaya dönük bir
düzenlemedir?
A) Konut kredisi faizlerinde indirim
B) Üniversitelerin sayısının hızla artması
C) Kamuoyu Aydınlatma Platformu
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D) RTÜK
E) Merkez Bankası bağımsızlığı
10. Aşağıdakilerden hangisi kredi tayınlamasının olası sonuçları arasında değildir?
A) Faizlerde sert tırmanış
B) Kredi hacminin daralması
C) Şirket iflaslarının artması
D) Ufak şirketlerin banka kredilerinden daha çok faydalanması
E) Yatırımların yavaşlaması

Cevaplar: 6-E, 7-C, 8-B, 9-C, 10-D

2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PARA VE BANKACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Geçmişten Günümüze Para Ve Bankacılık
2.1. Ödeme Araçlarının Evrimi
2.1.1. Takas Ekonomisi Dönemi
2.1.2. Parasal Ekonomi Dönemi
2.2. Bankacılık Sisteminin Evrimi
2.2.1. Takas Ekonomisi Döneminde Bankacılık
2.2.2. Parasal Ekonomi Döneminde Bankacılık
2.3. Paranın Tanımı, Fonksiyonları ve Çeşitleri
2.3.1. Paranın Tanımı
2.3.2. Paranın Fonksiyonları
2.3.2.1. Değişim Aracı Olarak Para
2.3.2.2. Hesap Birimi Olarak Para
2.3.2.3. Değer Saklama Aracı Olarak Para
2.3.3. Para Çeşitleri
2.3.3.1. Mal-Para
2.3.3.2. Temsili Para
2.3.3.3. Ufaklık Para
2.3.3.4. Kağıt Para
2.3.3.5. Konvertibl Paralar
2.3.3.6. Kaydi Para veya Banka Parası
2.3.3.7. Elektronik Para

23

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

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

26

Giriş
Bu bölümde para kullanımı, ödeme araçlarının ve bankacılık kurumunun evrimi insanlık
tarihinde ticaretin rolü ve dönüşümü üzerinden incelenmiştir. Takas ekonomisi ve parasal
ekonomi döneminde bankacılık sisteminin dönüşümü ile paranın tanımı, fonksiyonları ve
çeşitleri bu bölümün temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
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2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PARA VE BANKACILIK
İnsanların biyolojik evrimlerini tamamladıkları ilk günden itibaren topluluklar halinde
yaşadıkları bilinmektedir. Bu toplumsal yaşam toplayıcı- avcı toplum, tarım toplumu, sanayi
toplumu gibi evrelerden geçerek günümüzdeki toplum yapısına ulaşmıştır.
İnsanlar avcı – toplayıcı toplum aşamasında doğada asalak bir yaşam sürdürmekteydiler.
Bir başka deyişle, bu dönemde doğada hazır bulunan bitki ve hayvanlar doğrudan
tüketilmekteydi. İnsanlar zamanla ve belki de tesadüfen bitki tohumlarını ekerek tarım
ürünlerini elde etmesini öğrendiler. Böylece, tahminen M.Ö. 8000’li yıllardan itibaren asalak
yaşama sürecinden üreterek yaşama sürecine geçilmiştir. Avcı – toplayıcı toplumun ardından
gelen bu yeni sürece ağırlıklı üretim faaliyeti tarımsal üretim olduğu için tarım toplumu dönemi
adı verilmektedir. Tarım toplumuna geçiş süreci ile birlikte üretim yöntemlerini de geliştirmeye
başlayan insanlar bir süre sonra ihtiyaçlarının üstünde ürün elde etmeye ve bu ihtiyaç fazlası
ürünleri eksik ürettikleri veya hiç üretemedikleri ürünlerle değiştirerek gereksinimlerini
karşılamaya başladılar. Böylece ilkçağlarda ticari faaliyetler gelişmeye başladı.
İnsanlar ticaretin gelişmesi ile birlikte ödemelere aracılık yapan sistemleri de aşama aşama
geliştirmek zorunda kalmışlardır. Aşağıdaki bölümlerde ödeme sistemlerinin gelişim süreci
ödeme araçları ile bankacılık sisteminin evrimi olmak üzere iki alt başlık altında
incelenmektedir.

2.1. Ödeme Araçlarının Evrimi
Uygarlık tarihi ve özellikle iktisat tarihi verileri ödeme araçlarının, ticaretin gelişmesi
ve bu gelişmenin yaratığı ihtiyaçların karşılanması zorunluluğu sonucunda adım adım
geliştiğini göstermektedir. Biz bu bölümde ödeme sisteminin gelişme sürecini takas ekonomisi
dönemi ve parasal ekonomi dönem olarak iki başlık altında incelemekteyiz.

2.1.1. Takas Ekonomisi Dönemi
İlkçağlarda ticaretin gelişmesine rağmen mübadelelerde yüz yıllarca para ödeme aracı
olarak kullanılmamıştır. Paranın kullanılmadığı bu dönemlerde ticaret trampa (takas) usulüne
göre yapılmaktaydı. Trampa alışverişte satın alınan bir malın bedelinin başka bir malla
ödenmesidir.
Trampa ticaretinin ilk döneminde alıcı ve satıcılar güvenlik nedeniyle karşı karşıya gelmeden
ticaret yapmayı tercih etmekteydiler. Bu dönemde satıcılar mallarını kabilelerin konakladıkları
yere yakın bir yöreye bırakarak geri çekilmekte, kabile mensupları da bu mallar karşılığın
verebilecekleri malları satın almayı istedikleri malların yanına koyarak bölgeden
uzaklaşmaktaydılar. Daha sonra satıcılar bölgeye geri gelerek satmak istedikleri mal karşılığı
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teklif edilen malları beğendikleri takdirde bu malları alarak, beğenmedikleri takdirde de kendi
mallarını alarak bölgeden uzaklaşmakta, böylece ticaret gerçekleşmekteydi. Yüz yüze ticaretin
başladığı dönemde ise alışveriş panayırlara benzer yerlerde yapılmakta, buralardaki eğlence
ortamının cazibesinden faydalanarak müşterilerin satın alma kararları etkilenmeye
çalışılmaktaydı.
Alıcı ve satıcılar arasında ortak bir değer ölçüsü olmadan yapılan trampa ticareti ticari
faaliyetlerin nitelik ve nicelik bakımından hızla gelişmesine rağmen uzun yıllar devam etmiştir.
Örneğin en gelişmiş ilkçağ ülkeleri olan Mısır, Babil ve Hititler gibi toplumlarda dahi ticaret
trampa esasına göre yapılmaktaydı. Trampa esasına dayalı ticaret anlayışının uzun yıllar devam
etmesinin başlıca sebebi bu yöntemin malların değerleri ve piyasaları konusunda uzmanlaşmış
tüccarlara aşırı kârlar sağlayan bir düzen oluşturmasıdır. Bir örnekle bu istismar düzeninin
boyutu hakkında bilgi verelim. İlkçağın ticarette uzmanlaşmış topluluklarından birisi olan
Fenikeliler İspanya’ya götürdükleri bir gemi yükü yağa gümüş madeni işleten yerlilerin ilgi
duyduklarını anlayınca, mallarını ayni hacimde gümüş karşılığı satmakla yetinmeyip
gemilerinin çıpalarını dahi gümüşten yaptırmışlardır.
Ticaretin gelişmesi özellikle denizciliğin ve buna bağlı olarak uluslararası ticaretin
gelişmesi alışverişe konu mal sayısının artması yanında ticaret hacminin genişlemesine yol
açmıştır. Bu gelişme trampa yönteminin tüccarlar ile halk arasında yapılan ticaret yanında
tüccarlar arasındaki ticaretin de tarafları tatmin etmekten uzak bir sistem olarak algılanmasına
neden olmuştur. Örneğin, bir bölgede bir gemi yükü yağ, ayni hacimde buğdayla değiştirilirken
bir başka bölgede iki gemi yükü buğday ile değiştirilmekteydi. Ticaret bölgeleri ve müşteriler
arasında mal mübadelesinin farklı değerler üzerinden yapılması trampa sistemine olan güvenin
sarsılmasının başlıca nedenidir.
Trampa yöntemi ile ticarete olan güven kaybının yaygınlaşması ticarette ortak bir değer
ölçüsünün uygulanması arayışlarına neden olmuş, bu arayışlar sonunda hesap parası olarak
adlandırılan bir kavram geliştirilmiştir. Hesap parası olarak isimlendirilen ödeme sistemini
benimsemiş toplumların her biri ticaret konusu malların fiyatlarını önem verdikleri bir malın
değerine oranlayarak saptamaktaydılar. Örneğin, Çin’de bıçak, Roma’da öküz, Amerika
yerlilerinde hayvan derisi ve tütün, Afrika’da esirler değer ölçüsü olarak kullanılmaya
başlanmış, malların fiyatları da bu ortak değer ölçüsüne göre belirlenmiştir. Hesap parası olarak
isimlendirilen bu yeni ödeme sistemi ticareti bir bakıma kolaylaştırmasına rağmen bazı
güçlükleri de bünyesinde barındırmaktaydı. Örneğin bu sistemde pazara koyun getiren ve
karşılığında buğday almak isteyen bir kişi, buğday satan ve karşılığında koyun almak isteyen
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bir kişi bulmak zorundaydı. Aksi takdirde koyunu söz gelimi arpayla takas edecek ve biraz şansı
varsa arpa karşılığı buğday satın almaya çalışacaktır. Bunun yanında, piyasaya sunulan malın
değeri karşılığında bir başka malla değiştirilmesi zorunluluğu insanların ihtiyaçlarının üstünde
satın almaya zorlamaktaydı. Bu da ihtiyaç fazlası malların değer kaybetmeden saklanması
sorununu gündeme getirmekteydi. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi geçimlik üretime dayalı
ve günlük tüketimin ihtiyacını karşılamaya yönelik bu sistem insanların gelecek için birikim
yapmalarını da engellemekteydi.
Hesap parası olarak tanımlanan ödeme sisteminin yukarıda belirtilen sakıncalarını
ortadan kaldırmanın tek yolu uzun müddet saklanabilen ve küçük parçalara bölünebilen yeni
bir ödeme aracı geliştirmekti. Nitekim, bu ihtiyacı karşılamak üzere bakır, bronz, gümüş ve
altın gibi madenlerin ortak bir ödeme aracı olarak kullanılmasına öncelik verilmiştir. Böylece
bu madenler başlangıçta külçe, çubuk ve kırıntı halinde ödeme aracı olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Bu madenlerin satın alma güçleri de alışılagelmiş ortak değer ölçülerine göre
hesaplanmaktaydı. Böyle bir ödeme sisteminde satılan malın tartılarak ortak değer ölçüsüne
göre değeri hesaplanmakta, daha sonra ödeme aracı olarak kullanılan madenin de bu değer
karşılığı kadar miktarı tartılarak satıcıya ödeme yapılmaktadır. Ancak bu sistemde aldanmayı
önlemek için madenin ayarını da kontrol etmek gerekmektedir. Bu açıklamalardan da
anlaşılacağı gibi ödeme aracı olarak çeşitli madenlerin kullanılması da pratiklik açısından bir
takım sakıncalara sahip bulunmaktaydı.

2.1.2. Parasal Ekonomi Dönemi
Külçe, halka, çubuk veya kırıntı şeklindeki madenlerden oluşan ödeme araçları zamanla
bu madenlerin standart küçük parçalar halinde kesilip üzerine değerlerini gösteren işaretler
konularak daha pratik hale getirilmiştir. Para olarak isimlendirilen bu ödeme araçlarının bilinen
ilk kullanım tarihi İ.Ö. 2900 yılına kadar uzanmaktadır.
Dünyada tarımsal üretim ilk olarak Indus vadisi, Nil vadisi ve Mezopotamya gibi büyük
nehirlerin suladığı verimli topraklarda başlayarak gelişmiştir. Dolayısıyla para da bu bölgelerde
oluşan ilkçağ uygarlığını yaratan toplumlar tarafından ilk kez kullanılan bir ödeme aracıdır.
R.D. Barneji adında Hintli bir arkeolog 1924 yılında Indus nehri kıyısındaki
Mohenjodaro kazıları sırasında bir şehir harabesine rastladı. Bu şehrin harabeleri arasında İ.Ö.
2900 yılına ait paralar buldu. İlkçağın tüccar topluluklarından birisi olan Asurluların da ödeme
aracı olarak parayı kullandıkları bilinmektedir. Örneğin Asur krallarından Sennasherib’in İ. Ö.
700 yıllarında bastırdığı yarım shekel ağırlığındaki (1 shekel = 224.5 gr.) gümüş külçelerin de
ilkçağda kullanılan madeni paralar olduğu ifade edilmektedir. Çin’de ise Ch’in hanedanı
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döneminde İ. Ö. 500 yıllarında altın, bakır ve kalay gibi madenlerden madeni para basılmıştır.
Bu dönemlerde Yunan site devletlerinin de gümüş madenlerinden madeni para basmak için
yararlandığı bilinmektedir. Ünlü Pers kralı I. Darius’da İran’da bir yüzünde kendi resmi
bulunan altından madeni para kestirmiştir.
Anadolu’da ise Lidya kralı Gyges M. Ö. 700’lü yıllarda standart ebatlara sahip yumurta
şeklinde madeni para kestirmiştir. Altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden üretilmiş olan bu
madeni paranın bir yüzünde Lidya devletinin sembolü olan tilki resmi bulunmaktaydı. Değeri
devlet tarafından garanti edilmiş bu madeni paralar Batı Anadolu’daki tüm toplumlar tarafından
benimsenmiş ve bu bölgede ticaretin gelişmesine katkı sunmuştur.
Parasal ekonominin ortaya çıkışı, bir başka deyişle paranın ödeme aracı olarak
kullanılması, ekonomik yaşamın hızla gelişmesine neden oldu. Adam Smith’e göre trampa
sistemi iş bölümünün gelişmesini zorlaştırmaktaydı. Buna karşılık paranın ödeme aracı olarak
kullanılması ekonomik faaliyetlerin canlanmasına, üretimde iş bölümü ve uzmanlaşmanın
büyük bir hızla yaygınlaşarak gelişmesine neden olmuştur. Ödeme araçlarının evrimi ile ilgili
olarak yukarıdaki bölümlerde anlattıklarımız Adam Smith’in bu görüşünü doğrulamaktadır.
Tarım toplumu döneminin son çeyreğinden itibaren kıymetli madenlerden üretilmiş olan mal
paranın ödeme aracı olarak kullanılmaya başladığını belirtmiştik. Tarım toplumunun sonlarına
doğru gelişmiş olan ticari kapitalizm ve ardından oluşan sanayi toplumu aşamasında kağıt para
ve kaydi para adı verilen para türleri geliştirilmiştir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesinin yol
açtığı bilgi toplumu aşamasında ise EFT, SWIFT ve otomatik ödeme talimatları gibi elektronik
ödeme araçları yanında elektronik para adı verilen para çeşitleri de geliştirilmiştir. Bu konuda
para çeşitleri açılanırken daha geniş bilgi sunulacaktır.

2.2. Bankacılık Sisteminin Evrimi
İktisat tarihçilerine göre, bankacılık faaliyetleri paranın bulunmasından çok önce
başlamıştır. İnsanlar ihtiyaçlarından fazla üretim yapmaya başladıkları tarihten itibaren tasarruf
ettikleri bu malları güvenli bir yerde saklamaya ihtiyaç duymuşlardır. Yine bu dönemlerde
çeşitli nedenlerle eksik üretim yapanlar ihtiyaç duydukları malları ileride ödemek koşulu ile
borç almak zorunda kalmışlardır. Bu iki zorunluluk ilkçağdan itibaren bankacılık faaliyetlerinin
doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bankacılık sisteminin evrimini takas ekonomisi
dönemi ve parasal ekonomi dönemi olmak üzere iki alt başlık altında inceleyeceğiz.
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2.2.1. Takas Ekonomisi Döneminde Bankacılık
İlk çağ toplumları çok dindar toplumlardı. Bu dönemde din korkusu son derece
güçlüydü ve tanrıların gazabından korkulduğu için onların evi sayılan mabetler dokunulmazlığı
olan yerlerdi. Bu mabetlerde görevli rahipler de toplumun en güvenilir, en saygın kişileriydi.
Bu nedenlerle anılan dönemde mallarını hırsızlardan, zorbalardan, düşmanlarından ve hatta
hükümdarların

gaspından

korumak

isteyenler tapınakları

yöneten

rahiplere teslim

etmekteydiler. O dönemin inançlarına göre tanrıların korumasına verilen ve ayni mevduat
olarak kabul edilen bu mallar tapınak rahipleri tarafından miktarı veya sayısı belirlenerek teslim
alınmakta ve hesapları tutulmaktaydı. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi tarihteki ilk
bankalar tapınaklar ve ilk bankacılar da rahiplerdi.
Ayni mevduatlar yanında tapınaklara sunulan hediyeler ve kralların savaşlarda elde
ettikleri ganimetlerden tapınaklar için ayırdıkları paylar da bu tapınakların gelirlerini
oluşturduğundan tapınak bankalarında büyük servetler toplanmaktaydı. Tapınaklarda biriken
bu kıymetler atıl vaziyette tutulmamakta, bunlara gereksinim duyanlara borç olarak
verilmekteydi. Bir bakıma ayni kredi olarak verilen bu borçlar vadesi geldiğinde belirli oranda
fazlasıyla, örneğin yüzde 30 fazlasıyla, geri alınmaktaydı. Arkeolojik kazılardan elde edilen
bulgulara göre çoğunlukla buğday, arpa gibi tohumluk ürünler ile öküz gibi koşum hayvanları
ve damızlık hayvanlar ayni kredi olarak veriliyordu. Ödünç olarak verilen hayvanlar vadesi
geldiğinde yavruları ile birlikte tapınağa iade edildiğinden eski dillerde yavrulama kelimesi
aynı zamanda faiz anlamına gelmekteydi. Tapınak rahipleri açtıkları ayni kredilerle tapınaklara
gelir sağlama yanında kendilerine teslim edilen mevduatın değer kaybetmeden korunmasını ve
hayvanların da yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli giderlerden tasarrufu sağlamaktaydılar.
Bugünkü bilgilerimize göre kredi işlemlerini ilk başladığı ve geliştiği bölge
Mezopotamya’dır. Arkeologlara göre İ.Ö. 3400 – 3200 yıllarında Uruktaki Kızıl Mabet
tarihteki ilk mabet bankasıdır. Sümerlerde, Etilerde ve Babilde İ. Ö. 2000 yıllara tarihlenen
Mabet bankaları bulunmuştur. Daha ileri tarihlerde Yunan site devletleri de Babilliler’i örnek
alarak mabet bankacılığını geliştirmişlerdir.
İlkçağlarda kredi işleri bir bakıma kamu kurumu niteliğine sahip mabet bankalarının
tekelinde kalmayıp özel kişilerin ve bilhassa deniz aşırı ticaret yapan zengin ailelerin de
bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Örneğin Mezopotamya’da bankacılık
faaliyetinde bulunan Egibi ve Nebohiddin aileleri bunların en meşhurlarıdır. Mabet bankacığı
yanında özel bankacılık faaliyetlerinin başlaması bir takım sosyal sorunların da ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Özel bankalar çok yüksek faiz uygulamaları yanında verdikleri
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krediler karşılığında müşterilerin mal varlıkları ile birlikte eşlerini ve çocuklarını dahi teminat
olarak almaya, vadesinde borçlarını ödeyemeyenlere bileşik faiz uygulamaya başlamışlardır.
Özel bankaların yarattığı bu sömürü düzeni karşısında devletler yasalarla bankacılık
faaliyetlerini düzenlemek, özellikle faiz hadlerinin üst limitlerini belirlemek ve bileşik faiz
uygulamalarını yasaklamak zorunda kalmışlardır. Örneğin Hammurabi Kanunlarında kredi,
faiz, garanti, rehin gibi işlemleri düzenleyen yaklaşık 150 madde bulunmaktadır. Nitekim, bu
dönemlerin sonlarına doğru doğmaya ve gelişmeye başlayan kutsal dinlerin faizle ilgili
düzenlemeler yapmalarının ardında yatan neden de özel bankaların yarattığı sömürü düzenine
son vermektir.

2.2.2. Parasal Ekonomi Döneminde Bankacılık
Takas ekonomisi ya da diğer adıyla ayni ekonomi döneminde bankacılığın doğması ve
gelişmesi toplumsal yaşamın büyük ölçüde evrim geçirmesine neden olmuştur. Bu evrim süreci
parasal ekonomi döneminde de hızlanarak devam etmiştir. Kıymetli madenlerin ödeme aracı
olarak kullanılması bankaların faaliyetleri üzerinde etkili olmaya başlamış, gerek tapınak
bankaları ve gerek laik bankalar sakladıkları veya borç verdikleri kıymetler için madenleri
tercih etmişlerdir. Yine bu dönemde bankalar bireylerin birikimlerine faiz vererek bu
birikimlerin değerlendirilmesine olanak sağladıkları için toplumu tasarrufa özendirmiş ve bu
tasarrufları kredi olarak girişimcilerin kullanımına sunarak ekonomik faaliyetlerin
canlanmasına, ticaretin ve sanayinin gelişmesine katkı sunmuşlardır.
İlkçağda paralı ekonomi döneminde eski Yunan’da ve Roma’da bankacılık faaliyetlerine önem
verildiği bilinmektedir. O dönemde Yunanlı asiller ve zengin aileler ticari faaliyetleri
küçümsedikleri için servetlerini ve birikimlerini trepeza adı verilen bankalarda azat edilmiş
köleler aracılığı ile değerlendirmekteydiler. Trepezalar Yunanlı asillerin ve zenginlerin
servetlerini faiz karşılığı mevduat olarak almakta, bu mevduatları yine faiz karşılığında ihtiyaç
sahiplerine kredi olarak vermekteydiler. Trepeza adı verilen bu bankaların her biri bir özel
bankaydı. Yunanistan’da İ.Ö.400 yıllarına doğru devlet memuru niteliğine sahip kişiler
tarafından yönetilen devlet bankaları da kurulmaya başlamıştır. Ayrıca, Yunanistan’da kredi ve
faiz işlemlerini düzenleyen yasarda bulunmaktaydı.
Roma İmparatorluğu’nda argentarii adı ile anılan özel bankalar da Yunan trepezalarının
devamıydı. Eski Yunanlılarda olduğu gibi Romalı zenginler de ticaret ve bankacılık meslekleri
küçümsemekte, bu nedenle servetlerini argentarii olarak isimlendirdikleri Yunanlı köleler
aracığı ile değerlendirmekteydiler. Agrentarii’ler Romalı zenginlerin birikimlerini faiz
karşılığında almakta, ihtiyaç sahiplerine kredi olarak vermekteydiler. Agrenterilerii’nin hudut
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boylarına yayılmış olan ajanlarına veya komisyoncularına ise negotiatores adı verilmekteydi.
Roma’da mensae veya mensarius adı verilen devlet bankaları da vardı. Bu bankalar devlet
gelirlerini toplama, farklı ülkelere ait paraları değiştirme ve fakir halka düşük faizle kredi verme
görevini yürütmekteydiler. Roma’da bankacılık yapan argentarii’ler yanında sadece yabancı
paraları değiştiren camsor nummularius adı verilen döviz büroları ve feonator adı verilen kredi
kuruluşları da bulunmaktaydı. Roma’da da bütün bu faaliyetler yasalara göre yürütülmekteydi.
Ortaçağın en etkin siyasi ve ekonomik gücü olan Vatikan faizi haram ilan ederek
mensuplarına faiz alıp vermeyi, bir başka deyişle bankacılık faaliyetlerini, yasakladı. Bu
nedenle ilk dönemlerde sadece Suriyeli bankacılar ve Yahudiler bankacılık faaliyetlerini
yürütmekteydiler. Ortaçağda büyük bir servete sahip olan Vatikan, birikimlerini atıl vaziyette
tutmayıp değerlendirmek amacı ile kendisine yakın bulduğu hristiyanlara günümüzdeki İslâm
bankacılığını andıran kâr ortaklığı esasına dayanan bankalar kurdurdu. Bu bankalar birbiri ile
savaşan Avrupalı krallara ve prenslere faizle borç vererek büyük kârlar elde etmekteydi.
Avrupa’da XI. yüzyıla doğru Lombardlar bankacılık faaliyetlerine girmeye ve giderek Fransa,
İngiltere, Kuzey Denizi limanları gibi ticaret bölgelerindeki para piyasalarında tekel
oluşturmaya başladılar. Para değiştirme, mevduat kabulü, kredi açma, poliçe kabulü ve tahsili,
para nakli gibi bankacılık işlemleri de yapmaya başlayan Lombardların başarılarının nedeni bu
bölgelerdeki tüccarların büyük bir kısmının İtalyan asıllı olmaları ve bunların Lombardlara
güven duymalarıdır.
XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’da iki önemli gelişme oldu. Bunlardan birincisi Amerika
kıtasının keşfi ve buradaki altın gümüş gibi kıymetli madenlerin Avrupa’ya getirilmesidir. O
döneme kadar kıymetli maden yetersizliği nedeniyle para arzını artıramayan Avrupalılar bu
gelişme ile birlikte para arzını artırmak imkânını elde ettiler. Bu da ticari faaliyetlerin
canlanmasına neden oldu. İkinci önemli gelişme ise XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’da
Protestan ahlakının yaygınlaşması karşısında Vatikan’ın faiz karşıtı tutumunu değiştirmeye
başlamasıdır. Bu iki olay Avrupa’da ticaretin ve bankacılık sistemini geliştirmiş, sanayi
devriminin alt yapısını oluşturmuş ve günümüzdeki toplum yapısının oluşmasının zeminini
hazırlamıştır.
XV. yüzyıldan itibaren birbirine paralel gelişme gösteren devlet bankacılığı ile özel
sektör bankacılığı XIX. yüzyıldan itibaren günümüzdeki modern bankacılığın doğmasına yol
açmıştır. Günümüzdeki modern bankacılığın başlıca iki temel fonksiyonu bulunmaktadır.
Bunlardan birisi fon tedariki diğeri ise fonların kullandırılmasıdır. Bankalar bir taraftan halkın
tasarruflarını toplayarak, merkez bankalarından kredi alarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki
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bankaların ellerinde bulunan atıl fonlardan yararlanarak ve tahvil ihraç ederek fon yaratmakta,
yaratılan bu fonları üretici ve tüketicilere kredi olarak kullandırarak onların satın alma
güçlerinin gelişmesini sağlamaktadırlar. Bunun yanında bankalar müşterilerinin bireysel
yatırımlarına danışmanlık ve aracılık yapmak, onlar adına ödeme ve tahsilat işlerini yürütmek,
kaydi para yaratmak gibi ödeme sistemini geliştiren, kolaylaştıran, güven altına alan bir hizmet
fonksiyona da sahip bulunmaktadırlar. 2. Dünya Savaşından sonra gelişen bilgisayar teknolojisi
ve internet teknolojisi bankaların etkinliklerinin hızla gelişmesine, artmasına, toplumsal
yaşamın vazgeçilmez kurumları haline gelmesine neden olmuştur.

2.3. Paranın Tanımı, Fonksiyonları Ve Çeşitleri
İktisatçıların para konusunda yaptıkları tartışmalardan birisi, paranın ekonomik
faaliyetlerin bir aracı mı yoksa amacı mı olduğudur. Klasik iktisatçılara göre para insanların
ihtiyaçlarını gidermek üzere doğrudan tükettikleri mal veya hizmet olmayıp bu mal ve
hizmetlerin elde edilmesi için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle para ekonomik faaliyetlerin bir
amacı değil sadece aracıdır. Ancak, çağımızda para sadece ödeme aracı olduğu için talep
edilmemektedir. Bunun yanında, tasarruf, yatırım ve spekülasyon gibi nedenlerle de talep
edilmektedir.

2.3.1. Paranın Tanımı
Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş ile birlikte ekonomik yaşamda yaygın bir
şekilde ödeme aracı olarak kullanılan para, “ günlük yaşamda insanların genellikle kabul
ettikleri ödeme aracı” olarak tanımlanmaktadır. Buradaki genellikle kelimesini netleştirerek
parayı “devlet tarafından veya devletin teminatı altında bastırılan, mal ve hizmetleri satın alma
gücü olan, herkes tarafından kabul edilmiş bulunan bir ödeme aracı olarak” tanımlayabiliriz.
Günümüzde ise para sadece bir ödeme aracı olarak değil bir tasarruf ve yatırım aracı olarak da
kullanılmaktadır.

2.3.2. Paranın Fonksiyonları
Takasa dayalı ekonomi döneminde insanların ürettikleri bir mal karşılığında ihtiyaç
duydukları bir başka malı satın almaları tarafların isteklerinin eşleşmesine bağlıydı. Bu da her
zaman mümkün olmadığı için insanlar ihtiyaçlarını binbir zorlukla karşılamak zorunda
kaldıkları gibi işlem maliyetleri de çok yüksekti. Bu sorunlar paranın ödeme aracı olarak kabul
edilmesi ile birlikte büyük ölçüde aşıldı. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi para başlangıçta
ödeme aracı fonksiyonunu yerine getirmek üzere geliştirilmiştir. Ancak, ekonomik yaşamın
gelişmesi yeni ihtiyaçların doğmasına neden olmuş, para bu ihtiyaçları karşılayacak
fonksiyonları da üstlenmiştir. Çağımız ekonomilerinde paranın değişim aracı fonksiyonu, hesap
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birimi fonksiyonu ve değer saklama fonksiyonu olmak üzere başlıca üç fonksiyonu
bulunmaktadır.

2.3.2.1. Değişim Aracı Olarak Para
Modern ekonomilerde alışveriş işlemlerinde para bir değişim aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu nedenle para sahiplerine her yerde ve her koşulda kullanılmaya hazır satın
alma gücü sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle, para satın alma gücünün sembolüdür. Paranın
değişim aracı işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için aşağıda belirtilen niteliklere sahip
olması gerekir.
1. Taşınabilir olmalıdır. Para ile ilgili işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesi için paranın ağırlığı
ve hacmi itibariyle taşınabilir bir özelliğe sahip olması gerekir.
2. Bölünebilir olmalıdır. Değişik miktarlarda ödeme yapılabilmesi için paranın bölünebilir
olması, bir diğer deyişle para birimi olarak kabul edilen satın alma gücünün çeşitli ast katlarını
ve üst katlarını temsil eden paraların da basılması ve bu paraların birbirine dönüştürülebilmesi
gerekir.
3. Dayanıklı olmalıdır. Paranın uzun süre ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için ısı, nem,
aşınma, yıpranma ve bozulma gibi dış etkilere karşı korunabilen bir niteliğe sahip olması
gerekir.
4. Para standart olmalıdır. Kolay öğrenilebilir, tanınabilir, homojen bir niteliğe sahip olması
yanında tüm paraların aynı değeri temsil etmesi gerekir.
5. Herkes tarafından benimsenmesi ve kabul görmesi gerekir. Ulusal bankaların ve o ülkelerin
halkları tarafından kabul edilerek, kuşku duyulmadan ödeme aracı olarak kullanılması yanında
diğer ülkeler tarafından da kabul görmesi gerekir. Paranın toplum tarafından benimsenip ödeme
aracı olarak kabul edilmesi bir bakıma ona duyulan güvene ve alışkanlığa da bağlıdır. Örneğin,
XIX yüzyılda bazı Afrika ülkelerindeki yerliler geçmiş dönemdeki alışkanlıklar nedeniyle
üzerinde Marie – Therese’nin resmini taşıyan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu
döneminde basılmış olan paraları kabul etmekteydiler. Bu dönemde Avrupa seyyahlar bu
yerlilere dönemin en itibarlı ve en çok aranan parası olan İngiliz altınlarını bir türlü kabul
ettirememişlerdir. Çarlık döneminde Rusya’da platinden paralar basıldı. Platinin altından daha
değerli olmasına karşılık, eski alışkanlıklar nedeniyle halk platin paralara güvenmeyip altın
paraları tercih etmiştir.
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2.3.2.2. Hesap Birimi Olarak Para
Para, ekonomik değer taşıyan her mal ve hizmetin fiyatını veya değerini gösteren
standart bir değer ölçüsüdür. Bu nedenle malların ve hizmetlerin alışveriş işlemlerine konu olan
değerleri para birimine göre hesaplanmaktadır. Paranın bütün ticari işlemlerde standart ve ortak
bir değer ölçüsü olması bu işlemleri takas ekonomisine göre büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.
Takas ekonomisinde piyasada n sayıda mal bulunduğu durumda oluşan fiyat sayısını
aşağıdaki formüle göre hesaplamak mümkündür.
C ( n,2 ) = n! / n-2!. 2! = n ( n – 1 ) / 2
Bu formüle göre, piyasada alışverişe konu 10 mal olduğu takdirde, 45 fiyat oluşacaktır.
Buna karşılık, paranın hesap birimi olarak kabul edildiği parasal ekonomide, 10 mal için 10
fiyat yeterli olmaktadır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, paranın hesap birimi fonksiyonuna
sahip olması alışveriş işlemlerinde zaman ve efor kaybını önlediği gibi işlem maliyetlerini de
düşürmektedir.

2.3.2.3. Değer Saklama Aracı Olarak Para
İnsanlar sadece günlük harcamaları için para kullanmazlar. Gelirlerinin bir kısmını da
gelecekteki harcamaları için likit olarak tutarlar. İnsanların bu davranışı birikim olarak
adlandırılmaktadır. Tek birikim aracı para değildir. Para yanında tahvil, hisse senedi,
gayrimenkul ve mücevher gibi paraya dönüştürülebilen değerler de satın alma gücünü saklamak
için aracı olarak kullanılmaktadır.
Para dışındaki diğer birikim araçlarının paraya dönüştürülebilmesinin bir takım
zorlukları olduğu gibi paraya dönüşümlerinin de bir maliyeti bulunmaktadır. Ayrıca, kriz
dönemlerinde talep düşüşü nedeniyle bu değerleri paraya dönüştürmek zorlaşmakta, alışveriş
değerleri de düşmektedir. Buna karşılık enflasyon dönemlerinde paranın satın alma gücü
devamlı değer kaybettiği için birikimleri para olarak tutmak yerine diğer tasarruf araçlarına
dönüştürerek saklamak daha rasyonel bir davranış olabilmektedir.
Birikim amacı ile parayı iki şekilde saklamak mümkündür. Birincisi bireylerin parayı
piyasadan çekerek kiralık banka kasalarında, cüzdanlarında veya evlerinde gizleyerek
saklamalarıdır. İstifleme (ya da yastık altı) adı da verilen bu saklama şeklinde para, hiçbir amaç
için kullanılmadan nakit olarak tutulmaktadır. Bu saklama şeklinin paranın çalınması,
kaybedilmesi ve en önemlisi enflasyonist ortamda satın alma gücünü kaybetmesi gibi
sakıncaları bulunmaktadır. Ayrıca, finans sistemine güvenin daha az olduğu azgelişmiş
37

ülkelerde daha sık görülen bu saklama yöntemi, paranın piyasadan çekilmesine neden
olduğundan ekonomik faaliyetlerin daralmasına neden olmaktadır.
Paranın ikinci saklama şekli ise vadeli mevduat olarak faiz karşılığı bankalara
yatırılmasıdır. Bu yöntemde birikim sahipleri birikimlerini diledikleri zaman kullanma
olanağına sahip oldukları gibi, bir getiri de elde etmektedirler. Ancak bu durumda da faiz
oranları enflasyon oranının altında ise birikimlerin satın alma gücünün düşmesi söz konusu
olabilmektedir. Bu gibi hallerde birikimcilerin ülkedeki kambiyo mevzuatı izin verdiği takdirde
birikimlerini güçlü bir yabancı paraya dönüştürüp bu para üzerinden işlem gören bir mevduat
hesabına yatırarak satın alma güçlerini enflasyon karşısında korudukları gözlenmektedir.
Birikim sahiplerinin sermaye piyasalarının ve yatırım araçlarının geliştiği ülkelerde,
birikimlerini bankaların yönettiği fonlara yatırmak suretiyle satın alma güçlerini korudukları da
görülmektedir. Böylece insanlar mevduat faizlerinin üstünde bir getiri elde ederek,
birikimlerinin satın alma gücünü koruyabilmeleri yanında bir miktarda gelir elde
edebilmektedirler. Paranın bu ikinci saklama yöntemi paranın piyasadan çekilmesini
engellediği için ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli
katkılar sunmaktadır.

2.3.3. Para Çeşitleri
Para, ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandığı ilk günden bu yana ekonomik
yaşamdaki gelişmenin doğurduğu yeni ihtiyaçları karşılamak üzere devamlı evrim geçirmiştir.
Bu tarihsel süreç içerisinde günün koşullarına göre çok çeşitli para çeşitleri kullanılmıştır. Bu
para çeşitlerini, mal-para, temsili para, ufaklık para, kağıt para, konvertibl para, kaydi para ve
elektronik para olarak sınıflandırarak incelemekteyiz.

2.3.3.1. Mal-Para
Yapıldığı madenin değeri ile üzerinde yazılı değerin hemen hemen aynı olduğu paraya
mal-para adı verilmektedir. Tarihi verilere göre ticaretin gelişmeye başladığı ilk dönemlerde
altın gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış külçeler ödeme aracı olarak kullanılmaktaydı.
Taşınması ve saklanması kolay olmayan bu ödeme araçlarının hem bu sorununu çözümlemek
ve hem de daha düşük ödeme güçlerini de temsil edebilmelerini sağlamak amacıyla mal-para
olarak isimlendirdiğimiz para türü geliştirilmiştir.
Küçük ebatlarda kıymetli madenlerden üretilen, üzerine değeri yazılmış olan ve devletin
sembolünü taşıyan bu paralar İ.Ö. 2900 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde
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altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden üretilen paralar yurt dışı ödemelerde ve büyük
ödemelerde, bakır ve bronzdan üretilen paralar ise küçük ödemelerde kullanılmaktaydı.
Çok uzun bir dönem sadece altın ve gümüş gibi bir tek kıymetli madenden mal-para
üretilmekteydi. Bu para sistemine, tek metal sistemi adı verilmektedir. Ortaçağda genel olarak
gümüş tek metal sistemi uygulandığı bilinmektedir. Ne var ki, sınırlı olsa da altının da tedavüle
sürüldüğü bilinmektedir. Bir çok ülke zamanla her iki metalin de tadavüle sürüldüğü çift metal
sistemini benimsemiştir. Çift metal sisteminde devlet bir altın-gümüş paritesi tayin eder ve bu
metallerden yapılan sikkeler tayin edilen pariteden birbirine çevrilebilir. Altın ve gümüşün
birlikte ödeme aracı olarak kullanıldığı çift metal sisteminin temel sorunu kötü paraların (yani
değer kaybeden paralar) iyi paraları (değer kazanan) zamanla dolanımdan kovmasıdır. Bunun
nedeni bireylerin zamanla değer kazanan parayı değer saklama aracı olarak kullanması ve
ödeme aracı olarak değer yitiren parayı kulanmayı tercih etmesidir. Bu duruma Gresham
Kanunu adı verilmektedir.
Madeni para sistemleri, 19. yüzyıla kadar uygulanmaya devam etmiştir.

2.3.3.2. Temsili Para
Altın ve gümüşe çevrilebilecek ödeme araçlarına temsili para adı verilmektedir. Temsili
paraların tipik örneği altın ve gümüş karşılığı olan banknotlardır. Daha açık bir ifadeyle altın
ve gümüş karşılıklı banknot, üzerinde yazılı olan kıymetli metalle ödeneceği taahhüt edilmiş,
resmi veya özel teşebbüs tarafından çıkarılmış paralardır.
İngiltere’de 17. yüzyılda değerli madenleri muhafaza eden sarrafların, tevdiat
sahiplerine verdikleri goldsmith’s notes adı verilen makbuzlar, zamanla para gibi ödeme aracı
olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu makbuzlar her ne kadar tarihteki ilk temsili paralar olarak
kabul edilse de, benzer ödeme araçlarına daha eski çağlarda da rastlanmaktadır. Sarraflar
zamanla karşılıksız banknot üreterek ve ödeme imkânlarının üstünde krediler açarak mevduat
sahiplerini zarara sokmaya başladıkları için 17. yüzyılın sonuna doğru banknot ihraç etmeleri
yasaklanmış ve bu yetki bankalara verilmiştir. Ancak, bankalar da bu yetkiyi sarraflar gibi
istismar etmeye başladıklarından banknot hacmi kamu tarafından denetlenmeye başlanmıştır.
Temsili paralara bir diğer örnek de Amerika’daki altın ve gümüş sertifikalarıdır. Bu
sertifikalar, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından yüzde 100 altın veya gümüş karşılığında
bastırılarak Federal Reserv’e banka kıymetli maden ihtiyatının yerini tutmak üzere
verilmekteydi. Üzerinde yazılı kıymetli madene her an çevrilmesi mümkün olan bu senetler
ödeme aracı niteliğine sahipti.
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2.3.3.3. Ufaklık Para
Ufaklık olarak isimlendirilen paralar değeri düşük satın alma gücünü ifade eden
paralardır. Bu paraların içindeki madenin değeri üzerinde yazılı ödeme değeri ile
kıyaslanamayacak kadar azdır. Ufaklık paralar küçük orandaki ödemeleri karşılamak amacıyla
basılması yanında devlet için de bir gelir kaynağıdır.
Ufaklık paralar arz miktarı kanunla sınırlandırılmış bir ödeme aracıdır. Devletin ufaklık
paraların arz miktarını sınırlandırmasının başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki
temsili paralara güveni korumak ve bu karşılıksız paraların kötü niyetli kullanımını önlemektir.
İkincisi ise büyük ödemelerde ufaklık paraların kullanılmasını önleyerek bunun yaratacağı
sorunları önlemektir.

2.3.3.4. Kağıt Para
Kağıt para, devletin altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerle değiştirmeyi taahhüt
etmeden piyasaya sunduğu bir ödeme aracıdır. Her ne kadar günümüzde kağıt paralara banknot
adı verildiği gözlenmekte ise de, banknotlar kıymetli maden karşılığı arz edildikleri için kağıt
paralardan nitelik itibariyle farklı paralardır.
Kağıt paralar devletin kanun kuvvetiyle halkı ödeme aracı olarak kullanmaya mecbur
ettiği bir para türüdür. Ancak, kağıt paraların halk tarafından ödeme aracı olarak
benimsenmesinde ve kullanılmasında yasal zorunluluktan çok banknota olan güvenin yarattığı
psikolojik etkinin önemli bir payı olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında ekonomik
istikrarın da kağıt paranın halk tarafından benimsenmesinde büyük bir payı bulunmaktadır.
Nitekim, Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan yüksek enflasyon dönemlerinde, Türk Lirası
yerine Dolar değer saklama aracı olarak kullanılmakta, vadeli alımlarda dolar üzerinden fiyat
teklifleri verilmekteydi Bu örnek ekonomik istikrarın bozulduğu dönemlerde ulusal paralara
olan güvenin sarsıldığını, halkın daha istikrarlı olan yabancı paralara yöneldiğini ve bu nedenle
ulusal paranın en azından ortak bir değer ölçüsü olma, tasarruf aracı olma gibi fonksiyonlarını
kaybettiği göstermektedir.
Kağıt paraların ülke içindeki değerleri yanında ülke dışındaki değerleri de önemlidir.
Bu paranın ülke dışındaki değeri ise parayı çıkaran ülkenin dış ekonomik ilişkilerindeki
başarısına bağlı bulunmaktadır. Örneğin cari işlemler fazlası veren ülkelerin parası yabancı
ülkelerin paralarına göre değerli paralardır.
Her ülke siyasal bağımsızlığını simgeleyen ulusal para birimini seçme ve basma
yetkisine sahiptir. Tedavüle çıkarılacak kağıt para miktarını o ekonominin ihtiyacına göre
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yasalar çerçevesine yetkili bir kurul veya kuruluş belirlemektedir. Örneğin Türkiye’de kağıt
para basma yetkisi 1211 Sayılı Yasa ile T.C. Merkez Bankası’na verilmiştir.

2.3.3.5. Konvertibl Paralar
Konvertibl paralar para otoritelerinin stoklarında tuttukları kıymetli madene
endekslenerek piyasaya sunulan, talep edildiği takdirde kıymetli madene veya dövize
çevrilebilen paralardır. Böyle bir sistemin benimsenmiş olmasının başlıca nedeni para
otoritelerinin keyfi para arzını önleyerek, paranın satın alma gücüne istikrar sağlamak ve para
birimine karşı duyulan güveni arttrmaktır. Madene endeksli paraların ilk akla gelen örneği 1971
yılına kadar altına endeksli bir para birimi olan ABD dolarıdır.
Paranın yurt içindeki satın alma gücü yanında yabacı ülkelerdeki satın alma gücünü
korunması da önemlidir. Kıymetli madenler karşılığı arz edilen konvertibl paralar ulusal
paranın büyük ölçüde yabancı paralar karşısında satın alma gücünü korumaktadır. Ancak yeterli
kıymetli maden stokuna sahip olmayan ülkelerde para hacmi daralmakta, bu da ekonominin
canlılığını yitirmesine neden olabilmektedir.
Konvertibl paraların bir başka türünü ise yabancı para birimlerine çevrilebilen paralar
oluşturmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren serbest kur rejimine geçmeyi amaçlayan Türkiye
TL’nin konvertibl oluğunu açıklamıştır. Ancak bir ülke parasının konvertibl olabilmesi için tek
taraflı açıklama yetmemekte, para biriminin uluslarası ödemelerde kabul görmesi de
gerekmektedir. Bu anlamda uluslararası kabul gören, yüksek konvertibilie gücün sahip para
birimleri

sayılıdır. Bunların başında ABD Doları, Euro, Japon Yeni gibi para birimleri

gelmektdir.

2.3.3.6. Kaydi Para veya Banka Parası
Piyasada satın alma gücünü temsil eden ödeme aracı sadece para otoritelerinin sunduğu
resmi paralar değildir. Bunların dışında bankalar sisteminin mevduat hesapları karşılığı
yarattığı, çek olarak isimlendiren banka paraları da ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.
Kaydi paranın maddi varlığı yoktur. Bu yüzden elden ele dolaşmaz. Hesaptan hesaba
nakil yoluyla dolaşır. Ödemeler ilgili hesaplara kayıt düşülerek yapıldığı için bu ödeme aracına
kaydi para adı verilmektedir. Banka parasının tedavülü, yani ödemeler, çek karşılığı
yapılmaktadır.

2.3.3.7. Elektronik Para
Elektronik para internette kullanılmak üzere geliştirilmiş bir para birimidir. Elektronik
para bir bakıma günlük ticari yaşamda kullanılan çeklerin internet ortamındaki karşılığıdır. Bu
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sistemden yararlanmak isteyen kişiler, öncelikle elektronik para hizmeti sunan şirketler
tarafından geliştirilen sisteme üye olmakta ve kredi kartı bilgileri bu sistem tarafından
tanımlanmaktadır. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı alışveriş merkezlerinin
sitelerinden sanal alışveriş yapılmaktadır. Bu nedenle elektronik paralar sanal para olarak da
isimlendirilmektedir.
Kişiler, alışveriş yaparken bu sistemdeki hesap bilgilerini siteye yazar, daha sonra
alıcının hesabından o miktar düşülerek satıcının hesabına ilave edilir. Elektronik para
sistemleri, istenilen miktarda paranın bir banka hesabından çekilerek, internet üzerinden
yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlamaktadır.
Günümüz ekonomisinde elektronik para kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Paranın kullanılmaya başlanmasından önce mübadele nasıl gerçekleşmekteydi ve bu
durum ekonominin gelişmesini hangi yönlerden sınırlandırmaktaydı?
2. Paranın fonksiyonlarını sıralayınız.
3. Paranın değişim aracı işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için gerekli nitelikler
hangileridir?
4. Takasa dayalı bir ekonomide piyasada 1000 adet mal bulunması durumunda oluşan fiyat
sayısı nedir?
5. Gresham kanunu nedir ? Açıklayınız.
6. Ödeme araçlarının tarihsel gelişimine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Para olarak isimlendirilen ödeme araçlarının bilinen ilk kullanım tarihi İ.Ö. 2900
yılına kadar uzanmaktadır.
B) Trampa alışverişte satın alınan bir malın bedelinin başka bir malla ödenmesidir.
C) Paranın ödeme aracı olarak kullanılması üretimde iş bölümü ve uzmanlaşmanın
büyük bir hızla yaygınlaşarak gelişmesine neden olmuştur.
D) Takas ekonomisi işlem maliyetlerini belirgin bir şekilde aşağı çekmesine rağmen
zamanla parasallaşmaya yenik düşmüştür.
E) Takas ekonomisi döneminde bankacılık faaliyetleri genelde tapınaklar tarafından
yürütülmüştür.
7. Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için
sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
A) Taşınabilir olması.
B) Bölünebilir olması.
C) Dayanıklı olması.
D) Arzının kıymetli metale dayalı olması.
E) Herkes tarafından benimsenmesi ve kabul görmesi.
8. Aşağıdakilerden hangisi ödeme araçlarının tarihsel evrim sürecinde ilk aşamayı teşkil
etmektedir?
A) Elektronik para.
B) Kağıt para.
C) Mal para.
D) Temsili para.
E) Kaydi para.
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9. Toplamda 100 adet malın bulunduğu bir takas ekonomisinde kaç adet fiyat oluşacaktır?
A) 99
B) 990
C) 4950
D) 9900
E) 50000
10. Paranın değer saklama aracı işlevine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) II. Dünya Savaşı öncesine değin para sadece bir ödeme aracı olarak kullanılmıştır.
B) Günümüzde para sadece bir ödeme aracı olarak değil bir tasarruf ve yatırım aracı
olarak da kullanılmaktadır.
C) Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde değer saklama aracı olarak paranın cazibesi
azalmaktadır.
D) Değer saklama aracı olarak paranın cazibesi hisse senedi, tahvil gibi diğer aktiflerin
beklenen getirisiyle ters yönlü bir ilişki içerisindedir.
E) Finans sistemine güvenin az olduğu azgelişmiş ülkelerde paranın yastık altında
tutulması (istifleme) yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.

Cevaplar: 6-D, 7-D, 8-C, 9-C, 10-A
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3. PARA POLİTİKASI: AMAÇLAR, MERKEZ BANKACILIĞI VE
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde para politikaları tartışılmaktadır. Para politikalarını belirleyen ve
uygulayan kuruluşlar olan merkez bankaları ve özelinde T.C. Merkez Bankası tarihi, görevleri
ve finans piyasalarındaki rolü bakımından incelenmektedir. Merkez bankalarına ek olarak para
otoritesi olmamasına rağmen para politikalarının uygulanmasında rolü olan mali kuruluşlar
hakkında da bilgi sunulmaktadır.
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3. PARA POLİTİKASI: AMAÇLAR, MERKEZ BANKACILIĞI VE
DİĞER MALİ KURULUŞLAR
Para ilkçağdan bu yana siyasi egemenliğin bir sembolü olarak görülmüştür. Dolayısıyla
hemen her devlet ulusal sınırları içinde dolanımda bulunan paranın sahibi ve hakimidir. Bu
nedenle devletler tarih boyunca para adı verilen ödeme araçlarına resmi bir karakter vermişler,
niteliklerini ve dolanımdaki miktarını belirlemek ihtiyacını hissetmişlerdir. Devletlerin bu
amaçla belirleyip uyguladıkları kararların tümü para politikası olarak isimlendirilmektedir.
Hükümetler para politikalarını bizzat kendileri saptayıp yürüttükleri gibi bu konudaki
yetkilerini yasa ile görevlendirdikleri özerk kuruluşlar olan merkez bankalarına devrettikleri de
görülmektedir.
Bu bölümde günümüzdeki belli başlı para politikaları tanıtılmakta ve bu politikaları
saptayıp uygulayan kuruluşlar olan merkez bankaları ile T.C. Merkez Bankası konusunda bilgi
sunulmaktadır. Yine bu bölümde para politikasının yürütülmesinde rol oynayan ama para
otoritesi olmayan mali kuruluşlar konusunda da bilgi verilmektedir.

3.1. Para Politikası
Para politikası, özellikle para miktarındaki değişimler, ile ekonomik faaliyetlerin yönü
arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin, bir ekonomide dolanımda bulunan paranın
miktarındaki değişim o ekonomide satın alma gücünün değişimine neden olduğundan fiyat
istikrarı, büyüme ve istihdam gibi konularda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bir
ülkedeki para politikalarının başlıca amacı o ülkede belirlenmiş olan ekonomi politikalarının
hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.
Günümüzdeki para politikalarının başlıca amaçlarını ekonomide yüksek istihdamı
sağlamak, sürdürülebilir bir büyüme hızına ulaşmak, fiyat ve faiz oranlarında istikrar sağlamak
yanında finansal piyasalar ile döviz piyasalarında istikrar sağlamak olarak özetleyebiliriz. Bu
amaçların bir kısmı birbiriyle uyumlu olduğu gibi bazıları da birbiriyle çatışabilmektedir.
Örneğin işsizlik sorunuyla boğuşan bir ekonomide yüksek istihdam hedefi ön plana çıkabilir ve
bu durumda fiyat istikrarı gözardı edilebilir. Yine enflasyonla mücadeleye ve fiyat istikrarına
odaklanan politikaların işsizlikte artışa yol açabildikleri bilinmektedir.

3.1.1. Yüksek İstihdam
Bir ülkede işsizliğin artması beraberinde yoksulluğun da artmasına neden olmaktadır.
Bunun sonucu olarak o ülkede suç artışı başta olmak üzere birçok alanda sosyal ve siyasal denge
bozulmaktadır. Bu nedenle mutlu ve geleceğe güvenle bakan bir toplum yaratmanın ilk ve en
önemli koşulu istihdam seviyesini yükselmektir.
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İşsizliğin yüksek olduğu ülkeler sadece atıl işgücü ve bunun neden olduğu sorularla
karşılaşmamaktadırlar. Bunun yanında atıl işgücü üretim hacminin daralmasına, atıl kapasitenin
doğmasına ve verimsizliğin artmasına, dolayısıyla da GSYİH’nın azalmasına neden olmaktadır.
Bazı iktisatçılar işsizliğin “0” olduğu noktayı tam istihdam noktası olarak tanımlamakta
ve istihdam politikasının hedefinin bu nokta olması gerektiği tezini savunmaktadırlar. Ancak iş
arayanların bir kısmı daha uygun iş arayışı içindedirler. Böyle bir arayış içinde olanların neden
olduğu işsizlik friksiyonel işsizlik olarak isimlendirilmektedir. İş arayanların bir kısmı da
becerileriyle işin gerektirdikleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle iş aramaktadırlar. Bu
nedenin yarattığı işsizliğe de yapısal işsizlik adı verilmektedir. Friksiyonel işsizlik ve yapısal
işsizlik nedeniyle “0” işsizlik noktasını hedeflemiş olan bir istihdam politikası gerçekçi
değildir.
Günümüzde emek arz ve talebinin eşit olduğu noktada friksiyonel işsizler ile yapısal
işsizler nedeniyle işsizlik sıfırdan büyük olsa da ekonominin tam istihdamda olduğu kabul
edilmektedir. Doğal işsizlik oranı adı verilen bu nokta günümüzdeki istihdam politikalarının
amacıdır. Para politikası da bu amacı gerçekleştirecek en önemli araçlardan birisidir.

3.1.2. Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyüme GSYİH’da bir yıldan ötekine meydana gelen artış oranıdır.
Ekonomik büyüme ile para arzı arasında birebir bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin, Avrupa’da
15. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi kıymetli maden stokunun azlığı nedeniyle para arzını
artırmak mümkün olamamaktaydı. Bu konudaki olanaksızlık büyümenin ve ekonomik
gelişmenin önünde başlıca engeli oluşturmaktaydı. Amerika’nın keşfinden sonra bu kıtadaki
altın ve gümüş stokunun Avrupa’ya getirilmesi para arzının artırılması imkânını yarattığı için
üretim hızla artmaya ticari hayat canlanmaya başlamış, Batı ülkeleri hızlı bir büyüme ve
kalkınma sürecine girmiştir. Ancak, üretim miktarındaki artış potansiyelinin üstünde para
hacmini artırmak da enflasyona neden olarak ekonomik dengelerin bozulmasına yol
açmaktadır. Örneğin, Kanuni Sultan Süleyman döneminde devletin artan ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kıymetli maden değeri düşürülerek para azı artırılmış, bu da enflasyona
neden olmuştur. Bu örnekler para politikasının bir ülkedeki üretim potansiyelini harekete
geçirebilmek, istikrarlı bir büyüme ve gelişme sağlayabilmek bakımından önemli bir araç
olması yanında titizlikle ve ölçülü bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.
Bir ülkedeki ekonomik büyüme stratejileri ile istihdam seviyeleri arasında yakın bir
ilişki bulunmaktadır. Eğer doğal işsizlik oranı ve kapasite kullanım oranı düşükse firmalar sabit
sermaye yatırımlarından kaçınır, verimliliği yükselterek üretimi artırmaya çalışırlar. Buna
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karşılık ekonomide doğal işsizlik oranı ve kapasite kullanım oranı yüksek ise firmalar sabit
sermaye yatırımlarına yönelmek suretiyle hem üretimin artmasına ve hem de doğal işsizlik
oranının düşmesine katkıda bulunmaktadırlar. Para politikaları ekonomik büyümeyi sağlayacak
olan bu davranışları özendirecek ve yönlendirecek bir niteliğe sahip olmalıdır.

3.1.3. Fiyat İstikrarı
Fiyatlar genel seviyesinin makul ölçüler üstünde artış göstermemesi hali fiyat istikrarı
olarak isimlendirilmektedir. Makul fiyat artışı ülkeden ülkeye ekonomiden ekonomiye
değişiklik göstermesine rağmen günümüzde fiyatlar genel seviyesi yıllık bazda yüzde 1-3
arasında artış gösteren ülkeler fiyat istikrarına sahip ülkeler olarak tanımlanmaktadır.
Bir ekonomini fiyat istikrarsızlığı veya bir başka ifadeye göre enflasyon içinde
bulunması o ekonomi için bazı riskler oluşturmaktadır. Bunların belli başlılarını aşağıdaki gibi
özetlememiz mümkündür.
1.

Enflasyon belirsizlik yaratarak büyümeyi olumsuz yönde etkiler. Özellikle aşırı enflasyon,

yani hiperenflasyon, Arjantin, Brezilya, Rusya gibi ülkelerde görüldüğü gibi ekonomik
büyümenin yavaşlamasına neden olmaktadır.
2.

Enflasyon geleceğe yönelik belirsizliklerin artmasına neden olduğundan yatırımcılar ve

tüketiciler gibi ekonomideki karar birimlerinin gelecekle ilgili karar almalarını, plan
yapmalarını zorlaştırmaktadır.
3.

Enflasyon gelir dağılımında adaletsizliğe neden olduğundan yoksulluğun artmasına ve

yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bu da toplumda sosyal çatışmalar için müsait bir zemin
hazırlamaktadır.
4.

Enflasyon uluslararası piyasalarda ekonominin rekabet gücünü azaltmakta ve sermaye

piyasalarına erişimi engellemektedir.
Bu olumsuzluklar nedeniyle enflasyonu önlemek için fiyat istikrarını sağlamak ekonomi
politikalarının başlıca amacı haline gelmiştir. Para politikası da bu amaca ulaşılmasını sağlayan
başlıca araçtır.

3.1.4. Faiz İstikrarı
Faiz oranları özellikle yatırım ve tüketim gibi önemli ekonomik kararların yönünü
belirleyen çok önemli bir değişkendir. Örneğin, Türkiye’de 1980’li yıllarda devlet tahvillerinin
getirilerinin yükselmesi bankaların ve sanayi işletmelerinin devlete borç vererek yüksek gelirler
elde etmeleri imkânını sağladı. Bu olanak birikimlerin üretken alanlardan spekülâtif alanlara
kaymasına ve üretim hacminin daralmasına neden oldu. Bu gelişme beraberinde gelir
dağılımının daha da bozulması ve yoksulluğun yaygınlaşarak artması sonucunu da doğurdu.
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Yukarıdaki örnek faiz oranları ile yatırım ve tüketim kararları arasında güçlü bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ekonomi politikasının amaçlarından birisi de faiz
oranlarına müdahale ederek yatırım ve tüketim eğimlerini yönlendirmeye çalışmaktır. Para
politikaları da bu amacı gerçekleştirecek bir araç olarak kullanılmaktadır.

3.1.5. Finansal Piyasaların İstikrarı
Finansal varlıkların yaratıldığı ve transfer edildiği piyasalar finansal piyasaları
oluşturmaktadır. Fon arz ve talebinin karşılaştığı bu piyasalar birikimlerin artması yanında bu
birikimlerin yatırımlara yönlendirilmesi konusunda çok önemli bir işleve sahiptirler. Bu
nedenle finansal piyasalar büyüme ve istihdam gibi ekonominin temel sorunlarının çözümüne
katkı sunmaktadırlar.
Finansal piyasalardaki istikrarın bozulmasının bir sonucu oluşan finansal krizler bu
piyasalara fon akışını azaltarak ekonomik faaliyetlerin daralmasına neden olmaktadır. Ekonomi
politikaları finansal piyasalardaki istikrarsızlığın neden olduğu bu olumsuz gelişmeleri önlemek
ve bu piyasaların ekonominin gelişmesine katkı sunan oluşumlar haline gelmelerini sağlamak
amacıyla gerekli önlemler alırken para politikalarını başvurmak zorunda kalmaktadırlar.

3.1.6. Döviz Piyasalarında İstikrar
Döviz piyasaları yabancı paraların alınıp satıldığı ya da bir ulusal paranın bir başka
paraya dönüştürülmesine imkân veren kurumsal yapılardır. Döviz arz ve talebinin karşılaştığı
bu piyasaların istikrarı ise uluslararası ekonomik ilişkilerinden kazanılan dövizlerle harcanan
dövizlerin birbirine denk olmasına bağlıdır.
Döviz piyasalarında istikrar beraberinde dış ticarete dayalı ekonomilerde büyük bir
önem taşıyan ve yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerini koruması anlamına gelen
kur istikrarını da sağlamaktadır. Bir ülkedeki kur istikrarı başlıca şu nedenlerden ötürü
önemlidir.
1.

Bir ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısın değer kazanması o ülkenin uluslararası

ticarette rekabet günü yitirmesine neden olmaktadır. Bunun yanında ulusal paranın yabancı
paralar karşısında değer kazanması ithal malları fiyatlarının düşmesine neden olduğundan
ithalatı özendirmekte ve ülkenin ithal malları cenneti haline dönüşmesine yol açmaktadır.
2.

Bir ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin ihracat

potansiyelini artırması gibi olumlu bir yönü olması yanında enflasyona yol açması gibi bir
sakıncası da bulunmaktadır.
3.

Döviz kurlarının istikrarsız olduğu ülkelerde uluslararası ticaretle uğraşan aktörler

geleceğe dönük planlama yapabilme imkânını kaybetmektedirler.
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Ekonomi politikaların amaçlarından birisi de yukarıda belirtilen sakıncaların doğmasına
engel olmak ve dış ticaret dengesinin ülke çıkarlarının gerektirdiği noktada oluşmasını
sağlamaktır. Bu konuda da para politikaları önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

3.2. Merkez Bankası
Emisyon bankaları olarak da isimlendirilen merkez bankaları ülkelerde para yaratma ve
para– kredi politikalarını yürütme yetkisine sahip kuruluşlardır. Bu bankalara merkez bankası
adı verilmesinin nedeni bulundukları ülkelerin para-kredi politikalarının yönetim merkezi
olmasından kaynaklanmaktadır.
Ekonomik yaşamda çok önemli bir yere sahip olan günümüz merkez bankaları uzun bir
tarihi gelişmenin ve deneyimin ürünüdürler. Hemen her ülkede para ve kredi işlemlerine ihtiyaç
duyulması ve bu ihtiyaçları karşılayacak araçların ekonominin reel ihtiyaçlarına göre
ayarlanması zorunluluğu merkez bankalarının kurulmasına ve gelişmesine neden olmuştur.

3.2.1. Merkez Bankacılığının Tarihi
Batı ülkelerinde uzun yıllar boyunca mevduat ve ticaret bankaları ayni zamanda merkez
bankası işlevini de görmüşlerdir. O dönemlerde emisyon yüzde yüz altın ve gümüş karşılığında
yapıldığından özel bankaların merkez bankası gibi faaliyet göstermeleri bir sakınca
yaratmamıştır. Ancak zamanla banknot kullanımının yaygınlaşması ve genel bir ödeme aracı
haline gelmesi ekonomik işlemlerin artması maden karşılık oranlarının düşürülerek para arzının
artırılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu ortamda ticaret bankaları bono karşılığı banknot
ihracı yoluna giderek para arzını sorunsuzca artırmaya başlamışlardır. İşte bu noktada batı
ülkeleri para arzını disiplin altına almak ihtiyacını duymuş ve ticaret bankalarının banknot
ihracı yetkisini kaldırarak bu yetkiyi tek bir bankaya vermeye başlamışlardır. Böylece banknot
ihraç yetkisine ve imtiyazına sahip merkez bankaları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Dünya’daki en eski merkez bankası 1668’de kurulmuş olan İsveç Devlet Bankasıdır
(Svenges Riksbank). Özel bir bankanın devletleştirilmesi sonucu oluşan bu banka uzun yıllar
banknot ihraç yetkisine sahip bir banka işlevi görmüştür. 1897 yılında da tek başına emisyon
yetkisine sahip bir banka haline gelen Riksbank merkez bankası olma niteliğine sahip olmuştur.
Dünya’nın en eski merkez bankalarından bir diğeri ise İngiltere Bankasıdır (Bank of England).
Bu banka da İsveç Devlet Bankası gibi çağdaş merkez bankalarının sadece para basma görevini
yürütmekteydiler.
Merkez bankacılığı 19. yüzyılda yaygınlaşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde
sırasıyla 1800’de Fransa Bankası, 1814’de Hollanda Bankası, 1816’da Avusturya Milli Bankası
ve Norveç Bankası, 1850’de Belçika Milli Bankası, 1860’da Rus Bankası, 1873’de Reichbank,
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1883’de Japon Bankası, 1893’de İtalyan Milli Bankası, 1907’de İsviçre Merkez Bankası ve
nihayet 1914’de Federal Reserve Bank kurulmuştur. 19. yüzyılda merkez bankacılığında
görülen bu gelişmenin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Uzun süren savaşlar sonucu değer
kaybına uğrayan paralara değer kazandırmak, ülkelerdeki kıymetli maden rezervlerini korumak
ve yönetmek, ödeme sistemlerini geliştirmek ve kolaylaştırmak bu bankaların başlıca kuruluş
nedenleridir. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda 19. yüzyılda merkez bankalarının
para arzı yanında ekonominin istikrar içinde gelişmesini sağlamak gibi görevler de üstlendiği
anlaşılmaktadır.
1. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik gelişmeler diğer ülkelerde de merkez bankası
kurulması ihtiyacını doğurmuştur. 1920 yılında Brüksel’de toplanan Maliye Konferansında
henüz merkez bankası kurmamış olan diğer ülkelerin de ivedilikle kendi merkez bankalarını
kurarak finans sistemlerini oluşturmaları kararı alınmıştır. Bu tavsiye kararın ardından birçok
ülke kendi merkez bankasını kurmuştur.
Merkez bankaları bulundukları ülkelerin koşullarına göre değişiklik göstermekle
beraber hemen her yerde benzer görevler üstlenmektedirler. Yukarıda sunulmuş olan gelişme
süreci içinde merkez bankaları uzun yılların deneyimleri sonucu geliştirdikleri kurallara göre
ülkenin para politikasını yöneten bir ihtisas bankası haline gelmişlerdir.

3.2.2. Merkez Bankalarının Özellikleri
Hemen her ülkede iktisadi ve mali alanda önemli bir yere sahip bulunan ve bu konularda
belirleyici olacak kadar güç sahibi olan merkez bankalarının başlıca özelliklerini aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür.
1.

Merkez bankaları kâr amaçlı kuruluşlar değildir. Ancak, hükümetin kendilerine verdiği

tekel hakkı ve imtiyazı nedeniyle yüksek kârlar elde etmektedirler.
2.

Merkez bankalarının doğrudan doğruya halk ile ilişkileri yoktur. Daha çok bankalarla

çalışmaktadırlar.

Bu

nedenle

merkez

bankaları

bankaların

bankası

olarak

da

isimlendirilmektedir.
3.

Para politikası oluşturmak ve bu politikaları uygulamak sorumluluğunu üstlenmiş olan

merkez bankalarının bu görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları en önemli sorun merkezi
hükümetin finansal istemlerini ve gücünü frenlemektir. Bu nedenle başta Almanya, İsviçre ve
ABD olmak üzere bazı ülkelerde özerk bir merkez bankası yapısı oluşturulmuştur. Buna
karşılık, halen birçok ülkede hükümetler merkez bankasına tam bağımsızlık vererek finansal
gücünü sınırlamaya yanaşmamaktadır.
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3.2.3. Merkez Bankalarının Görevleri
Merkez bankalarının görevleri ülkeden ülkeye az çok farklılık göstermesine rağmen
genel olarak ülkesinin istikrar içinde büyümesini sağlayacak para politikalarını belirlemek ve
yönetmek şeklinde ifade edilebilir. Uygulamada merkez bankalarının bu genel amacı
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki özel görevleri üstlendikleri görülmektedir.

3.2.3.1. Kâğıt Para İhracı
Hemen her ülkede kâğıt para ihraç yetkisi merkez bankalarında bulunmaktadır. Buna
karşılık miktarı hayli düşük olan ve bozuk para ihtiyacını karşılamak üzere basılan madeni
paralar ise genellikle hazine tarafından ihraç edilmektedir.
Merkez bankaları para ihracı görevlerini yerine getirirken para darlığı yaratarak
ekonominin daralmasına ya da gereğinden fazla para arz ederek enflasyona neden olmamaya
özen göstermek zorundadırlar. Bu nedenle merkez bankaları piyasada dolanımda bulunan para
miktarını ticaret ve üretim hacminin gerektirdiği seviyede tutarak bu görevlerini yerine
getirmektedirler.

3.2.3.2. Kredi Hacmini Kontrol Etmek
Ticaret bankalarının önemli görevlerinden birisi de bankalarına kabul ettikleri
mevduatlar karşılığında müşterilerine kredi açmaktır. Merkez bankalarının bir diğer görevi de
bankalar sisteminin yarattığı bu satın alma gücünü denetim atına almaktır. Merkez bankalarının
aşağıda belirtilen araçları kullanarak bu görevlerini yerine getirdikleri görülmektedir.
1.

Bankalar toplam vadesiz mevduatlarının belirli bir yüzdesi oranında ihtiyat ayırarak

merkez bankasına yatırmak zorundadırlar. Kanuni karşılık veya munzam karşılık adı verilen bu
ihtiyatların oranını belirleme yetkisi merkez bankalarındadır. Merkez bankaları kanuni karşılık
oranlarını düşürerek veya yükselterek kredi hacmini ekonomik hayatın gereksinime göre
ayarlamaktadırlar.
2.

Merkez bankaları, ticaret bankalarının kısa vadeli nakit ihtiyacını da karşılamaktadırlar. Bu

amaçla merkez bankalarının açtıkları krediler ticaret bankalarının ellerindeki senetler reeskonta
tabi tutularak açılan reeskont kredileri olabileceği gibi avans kredileri şeklinde de
olabilmektedir. Merkez bankaları reeskond oranları ile avans kredilerinin faiz oranlarını
düşürerek veya yükselterek ticari bankalarının kredi taleplerini azaltıp çoğaltabilmektedirler.
3.

Merkez bankaları açık piyasa işlemleri olarak adlandırılan kıymetli evrakın, bilhassa devlet

bono ve tahvillerinin, alım satım işlerini de yapmaktadırlar. Merkez bankaları bu değerleri satın
aldıkları zaman tasarrufları bankalara yönlendirerek kredi hacmimin genişlettikleri gibi satarak
da kredi hacminin daralmasına neden olmaktadırlar.
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3.2.3.3. Takas İşlemleri
Merkez bankaları bankalar arasındaki alacak ve borçların karşılıklı takas veya mahsup
işlerini de yönetmektedir. Merkez bankaları bu görevlerini kendi organizasyon yapıları içinde
yerine getirebildikleri gibi denetimleri altında bağımsız bir kuruluş aracılığı ile de
yönetebilmektedirler.

3.2.3.4. Altın Ve Döviz Rezervlerini Yönetmek
Merkez bankalarının bir diğer görevi de ulusal altın ve döviz rezervlerini yönetmektir.
Merkez bankaları bu rezervlerinin bir kısmını bankanın kısa vadeli ihtiyacını karşılamak amacı
ile yurt içinde tutmaktadırlar. Geri kalan altın ve döviz rezervleri ise doğrudan yatırım işlerinde
değerlendirilmek üzere yurt dışında yabancı merkez bankalarında açılan hesaplarda
tutulmaktadır. Merkez bankalarının altın ve döviz rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda
genellikle başvurdukları işlemler aşağıda belirtilmektedir.
1.

Altın stratejik bir rezerv olması yanında her an nakde çevrilebilme özelliğine sahip bir

rezervdir. Bu nedenle merkez bankaları ülkenin ulusal rezervlerinin bir kısmını altın olarak
tutmayı tercih etmektedirler. Merkez bankaları altın rezervlerini değerlendirmek amacıyla
uluslararası bankacılık teamüllerine bağlı kalarak doğrudan alım-satım yaparak, vadeli ve
vadesiz atın depolarında tutarak, altın swapları yaparak yönetmektedirler.
2.

Merkez bankaları ülkelerinin ödemeler dengesi açıklarını kapatmak, dış borç ödemelerini

vadesinde karşılamak, yerel döviz piyasalarını düzenlemek ve ülke ekonomisine olan güveni
sağlamak gibi nedenlerle döviz rezervi tutmaktadırlar. Rezerv miktarı belirlenirken ülkenin
ekonomik konjonktürü, uygulanan döviz kuru rejimi ve para politikaları ile uyumlu olmasına
da özen gösterilir. Merkez bankaları altın rezervlerinde olduğu gibi kısa vadeli döviz ihtiyacının
dışında kalan döviz rezervlerini güvenli yatırım, likidite ve getiri önceliklerini dikkate alarak
uluslararası piyasalarda günün koşullarına göre değerlendirmektedirler.

3.2.3.5. Devletin Hazinedarlığı
Birçok ülkede merkez bankaları devletin hazinedarlığı veya veznedarlığı görevini
üstlenmişlerdir. Bütün devlet gelirleri merkez bankasında toplanır ve ödemeler de oradan
yapılır. Ayrıca merkez bankaları hükümetlerin piyasaya bono ve tahvil emisyonlarını da
yönetmektedirler.

3.2.3.6. Devletin Mali Ve İktisadi Danışmanlığı
Merkez bankaları ekonomi politikalarını yürüten ve uygulayan devlet kuruluşları için
iktisadi ve mali danışmanlığı görevini de üstlenerek bu kuruluşların tutarlı ve gerçekçi
politikalar üretip uygulamalarına katkıda bulunurlar.
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Merkez bankaları yaptıkları ekonomik araştırmalar, yayınladıkları ekonomik
göstergeler, üretici ve tüketici davranışlarını yansıtan anket sonuçları ile kamu sektörü yanında
özel sektör için de yönlendirici bir fonksiyona sahip bulunmaktadırlar.

3.2.4 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
Merkez bankalarının para politikası ile ilgili kararların alınmasında ve uygulanmasında
politik baskılardan uzak hareket edebilme yeteneğine sahip olmalarına bağımsızlık adı
verilmektedir. Bu bağımsızlık amaç bağımsızlığı veya araç bağımsızlığı olabileceği gibi her
ikisini de kapsayan niteliğe sahip bir bağımsızlık olabilir. Günümüzde merkez bankalarının
genellikle para politikası araçlarını belirleme ve uygulama konusunda bağımsız oldukları
gözlenmektedir
Bir ülkedeki fiyat istikrarsızlığı yüksek kronik enflasyona neden olarak toplumsal
açıdan yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Hükümetlerin siyasi kaygılarla ekonomiyi kapasitesinin
üstünde çalışmaya zorlamak, bütçe açıklarını merkez bankası kaynaklarından finanse etmek
gibi bir eğilimleri bulunmaktadır. Bu da kısa vadede büyüme ve istihdam artışı getirse de
yüksek enflasyon düşük ve volatil büyüme yanında işsizliğe neden olmaktadır. Halbuki fiyat
istikrarı uzun vadeli, istikrarlı ve kararlı ekonomi politikaları uygulanmasını gerektirir.
Günümüzde siyasi iktidarların kısa vadeli ekonomik hedefler peşinde koşarak uzun vadede
ekonomik istikrarsızlığa neden olmalarını engellemek amacıyla merkez bankalarının
hükümetler karşısında bağımsızlığına özen gösterilmektedir.

3.3. T. C. Merkez Bankası
Bu bölümde Türkiye’de merkez bankacılığının gelişme süreci ve T.C. Merkez Bankası
konusunda bilgi sunulmaktadır.

3.3.1. T. C. Merkez Bankası’nın Gelişme Süreci
Türkiye’de ilk para Osmanlı Beyliği döneminde 1326 yılında kıymetli maden ve sadece
ödeme aracı olarak devlet tarafından basılarak ihraç edilmiştir. Bu gelenek, yani devlet eliyle
para arzı, 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren paranın ödeme aracı olmanın
dışında diğer işlevlerini de görmeye başlaması yanında Osmanlı İmparatorluğunun borçlarının
artması karşısında mali ajana ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
1847 yılında Galata bankerleri tarafından kurulmuş olan Bank-ı Dersaadet, 1856 yılında
İngiliz sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası ve daha sonra aynı bankaya Fransızların da ortak
olmasıyla ortaya çıkan Bank-ı Osmanii Şahane merkez bankasına ait bazı faaliyetleri
üstlenmişlerdir.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra Osmanlı Bankası ile anlaşma yapılarak 1935 yılına
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kadar banknot ihraç yetkisi bu bankaya verilmiştir. 3 Ekim 1931’de ise T. C. Merkez Bankası
kurularak faaliyete geçmiştir. 1715 sayılı kuruluş yasası T.C. Merkez Bankası’na, banknot ihraç
imtiyazı vermesi yanında hükümetle birlikte Türkiye’nin para ve kambiyo politikasını saptayıp
yürütme yetkisini de vermiştir.
Türkiye’ye 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik krizlere Merkez Bankası para
politikalarındaki fiyat istikrarı ile kalkınma hedefleri arasındaki çelişkinin neden olduğu görüşü
hakim olmaya başladı. Bunu yanında başarılı bir para politikasının yürütülebilmesi için Merkez
Bankası’nın bağımsız olması gerektiği gündeme geldi. Yine bu dönemde, bankacılık
kesimindeki krizin bankaların denetim yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşıldı. Bunu üzerine,
1994 ve 2001 yıllarında Merkez Bankası kanunda bir takım değişiklikler yapıldı. Bu
değişiklikleri başlıca üç başlık atında toplamak mümkündür.
1.

Merkez Bankası bağımsız hale getirildi.

2.

Merkez Bankası’nın para politikasının hedefi fiyat istikrarı olarak saptandı.

3.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kurularak, Merkez Bankası’nın

bankaların denetlenmesi başta olmak üzere bankacılık faaliyetleri ile ilgili bir kısım görevi bu
kuruluşa devredildi.

3.3.2. T.C. Merkez Bankası’nın Görevleri
28. 04. 2001 tarihli ve 4651 sayılı yasa, T.C. Merkez Bankası’nın amacını ve görevlerini
yeniden düzenlemiştir. Bu yasa Bankanın temel amacını fiyat istikrarını sağlamak ve bu amaçla
çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemek olarak
belirlemiştir. Yine bu yasaya göre T. C. Merkez Bankası’nın işlevi bu amaçla tutarlı olmak
üzere aşağıda açıklanan görevleri yapmaktır.

3.3.2.1. Açık Piyasa İşlemleri Yapmak
Merkez bankalarının piyasada hazine kâğıtlarını alıp-satma işlemlerine açık piyasa
işlemleri adı verilmektedir. Çağımızdaki en önemli para politikası araçlarından birisi bu
işlemleri yapmakla T.C. Merkez Bankası görevlendirilmiştir. Bankanın açık piyasa işlemlerini
yapmakla görevlendirilmesinin amacı ise piyasadaki likidite düzeyinin para politikası hedefleri
doğrultusunda kontrol edilmesini sağlamaktır.

3.3.2.2. Türk Lirasının İç Ve Dış Değerini Korumak
Yasa T.C. Merkez Bankası’na hükümet ile birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini
korumak ve bunla ilgili gerekli önlemler almak görevini vermiştir. Banka aşağıda belirtilen
araçları kullanarak bu görevini yürütmektedir.
1.

T.C. Merkez Bankası, Türk Lirasının yabancı paralar ile altın karşısındaki denkliğini
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belirlemeye yönelik kur rejimini saptar.
2.

Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin

vadesiz ve vadeli alım ve satım işlemlerini yürütür.
3.

Dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapar.

3.3.2.3. Zorunlu Karşılıklar İle İlgili Usul Ve Esasları Belirlemek
T.C. Merkez Bankası’nın bir diğer görevi de, bankaların, özel finans kurumlarının ve
uygun gördüğü diğer mali kurumların yükümlülüklerini temel alarak zorunlu karşılıklar ve
genel disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bankanın bu görevi piyasadaki
parasal genişlemeyi denetim altında tutmaya ve faiz oranlarında istikrar sağlamaya yönelik bir
görevdir.

3.3.2.4. Reeskont Ve Avans İşlemleri Yapmak
T.C. Merkez Bankası kendi işlemlerinde kullandığı reeskont oranları ile faiz oranlarını
belirleme yetkisine sahiptir. Banka, bu yetkisini kullanarak piyasadaki kredi hacminin kontrol
edebilme ve kredileri kalkınmada öncelik alanlara yönlendirebilme işlevini yerine
getirebilmektedir. Ancak son yıllarda Bankanın reeskont ve avans işlemlerinin para politikası
içindeki öneminin giderek azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni açık piyasa işlemlerinin
likidite kontrolü konusunda daha etkili bir para politikası aracı olarak benimsemesidir.

3.3.2.5. Altın Ve Döviz Rezervlerini Yönetmek
T.C. Merkez Bankasının görevlerinden birisi de, yabancı sermaye giriş ve çıkışları
karşısında Türk Lirasının satın alma gücünü korumaktır. Banka bu nedenle ulusal paranın
değerini korumak ve dış ödemeleri aksatmadan yapabilmek amacıyla altın ve özellikle döviz
rezervi tutmak zorundadır. Banka altın ve döviz rezervlerinin bir kısmını kendi bünyesinde
tutması yanında büyük bir kısmını istediği anda nakde çevirmek üzere yabancı bankalarda
değerlendirmektedir.

3.3.2.6. Türk Lirasının Hacim Ve Tedavül Miktarını Belirlemek
Bankanın önemli görevlerinden birisi de Türk Lirasının hacim ve tedavül miktarını para
politikası ile tutarlı olacak şekilde belirlemektir. Bu nedenle Banka aşağıdaki işlevleri yapmakla
görevlendirilmiştir.
1.

Piyasada dolanımda bulunan para miktarını belirlemek.

2.

Ödeme ve menkul kıymetler ile bunlarla ilgili mutabakat sistemlerini kurmak.

3.

Kurulmuş ve kurulacak sistemlerin aksamadan işlemesini ve denetlenmesini sağlayacak

düzenlemeleri yapmak.
4.

Ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları
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belirlemek.

3.3.2.7. Finansal Sistemde İstikrarı Sağlayıcı, Para ve Döviz Piyasaları
İle İlgili Düzenleyici Tedbirler Almak
Son yıllarda ardı ardına oluşan ve tüm ekonomileri tehdit eden finansal krizler finansal
piyasaların istikrar içinde çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması konusunu gündeme
getirdi. Türkiye’de de 2000 yılında kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna
(BDDK) bu görev verildi. Bunu yanında T.C. Merkez Bankası da finansal piyasalardaki
gelişmeleri izlemek, sistemdeki kırılganlıkları ve potansiyel risklerin yapılarını belirlemek ile
görevlendirildi. Banka yılda iki defa yayınladığı finansal istikrar raporları ile bu konudaki
görüşlerini kamuoyu ile paylaşmakta, böylece sistemdeki muhtemel olumsuz gelişmeleri
şeffaflaştırarak zamanında gerekli önlemlerin alınmasına katkıda bulunmaktadır.
Piyasada faiz oranları ve döviz kurları genellikle piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.
Ancak bu konularda bir istikrarsızlık olduğu ve bilhassa istikrarın devamında bir zorunluluk
olduğu zaman Merkez Bankası para ve sermaye piyasalarına müdahale etmek zorunda
kalmaktadırlar.

3.3.2.8. Mali Piyasaları İzlemek
Fiyat istikrarını sağlamak yanında mali piyasaların istikrarını da gözetmek durumunda
olan T.C. Merkez Bankası mali piyasaları izlemekle de görevlendirilmiştir. Bu görev bankanın
başarılı bir para politikası izleyebilmesi bakımından da son derece önemli bir görevdir. Banka
bankalardan, özel finans kurumlarından ve diğer mali kurumlardan ihtiyaç duyduğu bilgileri
düzenli ve belli aralıklarla alarak bu görevini yerine getirmektedir.

3.3.2.9. Bankalardaki Mevduatın Vade ve Türlerinin Belirlenmesi
T.C. Merkez Bankasının bir diğer görevi de bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile
özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemektir. Ancak Merkez
Bankası’nın bu görevi bankalar ile tasarruf sahipleri arasındaki vade tercihlerine doğrudan
müdahale anlamın gelmemektir. Merkez Bankası’nın etkin bir para politikası uygulayabilmesi
için, bankalardaki vadeli mevduat ile vadesiz mevduatın dağılımını bilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, Bankanın bu görevi vadeli ve vadesiz mevduata ilişkin parasal büyüklükleri
izlemekten ibaret bir görevdir.

3.3.2.10. Danışmanlık Görevi
T.C. Merkez Bankası’nın önemli görevlerinde birisi de hükümete ekonomik ve mali
konularda danışmanlık yapmaktır. Banka bu görevini aşağıda belirtilen koşullarda yerine
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getirmektedir.
1.

Banka hükümetin mali ajanı ve haznedarı olması yanında ekonomik ve mali konularda

danışmanıdır. Merkez Bankasının bu konudaki danışmanlık hizmeti başbakanlığın aracılığı ile
yerine getirilmektedir.
2.

Banka finansal sistemle ilgili olarak istenen konularda hükümete görünü bildirir.

3.

Merkez Bankası bankalar ve diğer mali kuruluşlarla ilgili görüşlerini bulgularını

başbakanlığa, bu kuruluşların düzenleme ve denetleme kurullarına bildirebilir. Böylece ilgilileri
bu konuda uyararak aksaklıkların giderilmesine katkı sunabilir.
4.

Merkez Bankası uluslararası ticari ve mali anlaşmalarla ilgili görüşmelere danışman olarak

katılır.

3.3.2.11. Bankanın Hazine İle İlişkilerinden Doğan Görevleri
T.C. Merkez Bankası’nın Hazine ile ilişkilerinden kaynaklanan bir takım görevleri de
bulunmaktadır.

Mali ajanlık, hazinedarlık ve hazineye kısa vadeli avans verme olarak

tanımlanan bu görevler konusunda özet olarak aşağıda bilgi sunulmaktadır.
1.

Devletin uluslararası iktisadi ve mali ilişkilerinde Bankaya hükümetin mali ajanlığı görevi

verilebilmektedir. Bunu yanında Banka devletin iç borçlanma senetlerinin servisini, özel
kanunlara veya bunlara dayanan kambiyo denetlemesini ve dış ticaret rejiminin uygulamasını
ya da benzeri işleri yapmakla görevlendirilebilir.
2.

Banka hükümetin hazinedarlığı ile görevlidir. Bu nedenle devletin hem yurt içindeki ve

hem de yurt dışındaki tahsilat ve ödemeleri başta olmak üzere tüm hazinedarlık görevi Merkez
Bankası tarafından yürütülmektedir.
3.

T.C. Merkez Bankası her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının bir önceki yıl genel

bütçe ödenekleri toplamının aşan tutarının yüzde 12’sini aşmamak üzere Hazineye bir avans
hesabı açar. Bu avansa uygulanacak faiz oranı ekonomik koşullara göre Başbakanlık ile Banka
arasında kararlaştırılır.

3.3.3. T.C. Merkez Bankasının Yetkileri
T.C. Merkez Bankasına, 28.04. 2001 tarih ve 4651 sayılı yasa ile verilen görevleri
eksiksiz yerine getirebilmesi için aynı yasa ile bir takım yetkiler de verilmiştir. Bankanın
yetkileri ile ilgili bilgi aşağıda sunulmaktadır.

3.3.3.1. Banknot İhracı İmtiyazı
T.C. Merkez Bankası kurulduğu günden bu yana Türkiye’de banknot ihracı yetkisine
sahip tek sahip kuruluştur. 4651 sayılı yasa ile de T.C.’nin bağımsızlığının simgesi olan kâğıt
para ihraç imtiyazı bu Bankaya verilmiştir. Ufaklık olarak isimlendirilen madeni para basma
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yetkisi ise Hazineye aittir.

3.3.3.2. Enflasyon Hedefini Belirleme Yetkisi
Merkez Bankasının hükümetle birlikte enflasyon hedefini saptaması yanında bununla
tutarlı para politikasını doğrudan belirleyip uygulama yetkisi bulunmaktadır.

3.3.3.3. Para Politikasını Belirleyip Uygulama Yetkisi
Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Yasa ile belirlenmiş para
politikalarını uygulama yetkisine sahip olduğu gibi diğer para politikası araçlarını doğrudan
belirleyip uygulama yetkisine de sahiptir.

3.3.3.4. Olağanüstü Hallerde Tmsf’ye Avans Verme Yetkisi
Banka olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu ( TMSF )
kaynaklarının ihtiyacı karşılayamaması halinde belirleyeceği usul ve esaslara göre bu kuruluşa
avans vermeye yetkilidir.

3.3.3.5. Son Kredi Mercii Olma Yetkisi
T.C. Merkez Bankası son kredi mercii yetkisine sahip olması nedeniyle bankalara kredi
verme işlerini yürütür. Banka, bankacılık sisteminin günlük likidite ihtiyacını karşılayamaması
halinde bankalara kredi vererek sistemin tıkanmasını önlemektedir. Bu işlevi nedeniyle T.C.
Merkez Bankası son kredi mercii olarak isimlendirilmektedir.

3.3.3.6. Bankalardan Uygulayacakları Faiz Oranları Hakkında Bilgi
İsteme Yetkisi
T.C. Merkez Bankası belirlediği usul ve esaslara göre bankalardan mevduat kabulünde
ve kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarını bildirmelerini isteme yetkisine sahiptir. Bu yetkinin
amacı para politikasının yürütülmesi sırasında yararlanmak üzere bankaların işlemlerinde
uyguladıkları faiz oranları hakkında bilgi edinmektir.

3.3.3.7. Mali Piyasaları İzlemek Amacıyla Bankalardan, Diğer Mali
Kuruluşlardan Ve Düzenleme Denetleme Kurullarından Bilgi İsteme Yetkisi
Banka, bankalar, diğer mali kuruluşlar ile bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli
kuruluşlardan uygun gördüğü bilgileri ve istatistikleri isteme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu
yetkinin nedeni mali piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyebilmek yanında bu verilerin
analizinden elde edeceği bilgileri para politikasının yürütülmesi sürecinde kullanmaktır.

68

3.3.4. T.C. Merkez Bankasının Bağımsızlığı
Türkiye’de geçmiş dönemlerde hükümetler zaman zaman para politikası araçlarını kısa
vadeli amaçları için istedikleri gibi kullanarak yüksek ve kronik enflasyona sebep oldukları gibi
ekonomik krizlere de yol açtılar. Geçmişte yaşanan bu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması,
ülkenin ekonomik istikrar içinde büyümesini sağlayabilmek amacıyla T.C. Merkez Bankası’nın
görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden düzenleyen 4651 Sayılı Yasa Bankaya bağımsız bir
statü kazandırmıştır.
4651 Sayılı yasanın Bankanın görev ve yetkilerinin düzenleyen 4. maddesine göre,
Türkiye Merkez Bankası yıllık enflasyon oranını hükümetle birlikte belirlemektedir. Buna göre
T.C. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı amaçla ilgili bir bağımsızlık değildir. Buna karşılık, yine
yasanın 4. maddesine göre, “ Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yasada belirtilen para
politikasını araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı araçları doğrudan belirlemeye ve
uygulamaya yetkilidir.” Bu yasa hükmü T. C. Merkez Bankası’na sadece fiyat istikrarını
sağlayacak araçları belirlemek ve uygulamak konusunda bağımsızlık statüsü kazandırmaktadır.

3.4. Para Otoritesi Olmayan Mali Kuruluşlar
Para politikalarını saptayıp uygulama yetkisi yanında para arzı yetkisine sahip olan, bir
başka deyişle para otoritesi olan, tek mali kuruluş merkez bankasıdır. Merkez Bankası dışında
para politikasının yürütülmesinde işlevleri olan bir takım kuruluşlar da bulunmaktadır. Para
otoritesi olmayan bu diğer mali kuruluşları işlevleri için gerekli fonları sağlama biçimlerine
göre mevduat toplama yetkisine sahip kurumlar ve mevduat toplama yetkinse sahip olmayan
kurumlar olmak üzere iki bölümde incelemek mümkündür.

3.4.1. Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Kurumlar
Mevduat, bankalara ve benzeri kredi kurumlarına istenildiğinde ya da belli bir vade veya
ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paralardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi
mevduatları üç sınıfa ayırmak mümkündür.
1.

Vadesiz mevduat: Mevduat sahibi tarafından istendiği anda nakde çevrilebilen mevduattır.

Vadesiz mevduatlar genellikle faiz getirisi olmayan banka hesaplarında tutulan paralardır.
Bireylerin bankalarda vadesiz mevduat tutmalarının nedeni nakit para kullanmadan ödeme
yapabilme imkânı elde edebilmektir.
2.

Vadeli mevduat: Bankalara veya diğer mevduat kurumlarına bir getiri karşılığı ve belirli

bir süre sonun çekilmek kaydı ile yatırılan paralardır. Vadeli mevduat vadelerine göre kısa
vadeli mevduat, orta vadeli mevduat ve uzun vadeli mevduat olmak üzere üç türe ayrılmaktadır.
3.

İhbarlı mevduat: Bankaya çekileceği tarihten 7 gün önce ihbar yapılmak koşulu ve bir getiri
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sağlamak amacıyla yatırılan paralardır.
Yukarıda tanımı yapılan ve türleri hakkında bilgi verilen mevduatları kabul yetkisine sahip mali
kuruluşları ticari bankalar ve mevduat kabul yetkisine sahip diğer kuruluşlar olmak üzere iki
grupta incelemek mümkündür. Para arzının belirlenmesinde bu kuruluşlar önemli bir role sahip
bulunmaktadırlar.

3.4.1.1.Ticari Bankalar
Genellikle bir yıla kadar kısa vadeli işlemlerle mevduat toplayarak ticaret ve üretim
kesiminin fon ihtiyacını karşılayan bankalar ticaret bankalarıdır. Ticaret bankaları bu fon
aktarma görevleri yanında daha birçok bankacılık ürünü ve hizmeti de sunmaktadırlar. Hemen
her ülkede para arzının belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olan ve çok yönlü bankacılık
hizmeti sunan ticaret bankalarının belli başlı fonksiyonlarını fon sağlama fonksiyonu, fonları
kullandırma fonksiyonu ve hizmet fonksiyonu olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür.
Fon Sağlama Fonksiyonu
Asıl amacı toplumdaki bireylerin, işletmelerin ve diğer kuruluşların fon ihtiyaçlarını
karşılamak olan ticaret bankaları bu fonları bankaların sermayesi, mevduatlar, tahvil ihracı,
merkez bankasından sağlanan krediler, interbank para piyasası ile diğer fon kaynaklarından
temin etmektedirler.
1.

Banka sermayesi: Banka ortaklarının veya pay sahiplerinin bankaya sermaye olarak

koymayı taahhüt ettikleri fonların üst sınırı bankaların sermayelerini meydana getirmektedir.
Ancak, uygulamada bankaların ödenmiş sermayeleri ile ihtiyatları toplamından oluşan öz
sermayeleri banka sermayesi olarak tanımlanmaktadır. Diğer işletmeler için sermaye başlıca
bir finansman kaynağı olması yanında işletme ile ilişkide bulunan üçüncü şahıslar için de bir
teminattır. Ancak bankalar açısından sermayenin bu özelliklerinden bahsetmek mümkün
değildir. Çünkü ticaret bankaları ödenmiş sermaye ile ihtiyatlardan oluşan öz sermayelerini
genellikle

aktiflerinin

ve

iştiraklerinin

finansmanlarında

kullanmakta,

bankacılık

operasyonlarını ise mevduatlar yanında diğer yabancı kaynaklardan sağladıkları fonlarla
gerçekleştirmektedirler. Yasalar ticaret bankalarının bu finansman yapısının doğurduğu
risklerden banka mevduatlarını ve diğer fonları korumak için bir takım önlemler almıştır. Bu
önlemlerden birisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’dur (TMSF). Bir diğeri ise banka
kredilerinin üst limitinin sermaye yeterlilik katsayısına göre belirlenmesidir. Örneğin
Türkiye’de günümüzdeki sermaye yeterlilik katsayısı yüzde 12’dir. Bu, Türkiye’deki ticaret
bankalarının bir birimlik sermayeleri karşılığı en fazla 12 birimlik kredi açabilecekleri anlamına
gelmektedir.
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2.

Mevduat: İnsanlar elde ettikleri gelirin tamamını harcamazlar. Bir kısmını tasarruf

amacıyla, diğer bir kısmını da ilerideki harcamalarını karşılamak üzere muhafaza ederler.
Bireyler veya kurumlar harcamadıkları bu paraları emniyet altında tutabilme ve gelir
getirmesini sağlamak amacıyla ticaret bankalarına mevduat olarak yatırmaktadırlar. Bunun
dışında gerçek ve tüzel kişi tacirlerin bankalarda ticari mevduat hesaplarında bulundurdukları
paralar, bankaların ve tarım kredi kooperatifleri gibi özel kanunlarla mevduat tutma yetkisine
sahip olan kuruluşlarının birbirlerine yatırdıkları paralar, vakıflar, dernekler, sendikalar,
yabancı elçilikler ve konsoloslukların bankalara yatırdıkları paralar da ticaret bankalarının
mevduat kaynaklarını oluşturmaktadırlar.
3.

Tahvil ihracı: Ticaret bankalarının tahvil ihracı yoluyla fon sağlamaları mümkündür.

Ancak bankaların toplam kaynakları içinde tahvil ihracı suretiyle elde edilen fonların miktarı
hayli azdır. Tahvillerinin banka kaynakları içinde önemli bir yere sahip olmamasının nedeni
maliyetlerinin yüksek olması ve satışlarının hayli zor olmasıdır.
4.

Merkez bankası kredileri: Ticaret bankaları, merkez bankası kaynaklarından kredi

sağlayabilmektedirler. Bu krediler iskonto edilmiş senetler karşılığı veya senet karşılığı açılmış
krediler olabileceği gibi tahvil ve kıymetli maden rehni karşılığı açılan avans kredileri de
olabilir.
5.

İnternet para piyasası: Bankaların bazılarında plase edilmemiş fonlar bulunmaktadır. Buna

karşılık diğer bazı bankalar ise fon yetersizliği nedeniyle bazı kredi taleplerine cevap
verememektedirler. İnternet para piyasası, merkez bankacılığı aracılığı ile bazı bankalarda
plase edilemeyen fonların kaynak yetersizliği içinde bulunan bankaların kullanılabilmesi
esasına dayanan bir sistemdir. Bu sistem de bankalara fon sağlayan önemli bir kaynaktır.
6.

Bankaların diğer fon kaynakları: Bankaların kasalarında kısa aralıklarla da olsa bankacılık

işlemleri ile ilgili veya ilgisiz bir miktar paralar bulunmaktadır. Örneğin geç çekilen havaleler
gibi. Bu paralar da bankaların fon kaynakları arasında sayılmaktadır.
Fon Kullanma Fonksiyonu
Ticaret bankaları, yukarıda açıklamış olduğumuz kaynaklardan sağladıkları fonları
ankes, sabit aktiflerin finansmanı, iştiraklere yatırım ve kredi vermek suretiyle
kullanmaktadırlar.
1.

Ankes: Bankaların kısa vadeli taahhütlerini karşılamak için kasalarında tuttukları nakde

ankes adı verilmektedir. Ankes oranı olarak isimlendirilen ankes / kısa vadeli borçlardan oluşan
oran bankaların dar kapsamda bir likidite oranıdır. Bankalar tarafından saptanarak uygulanan
bu oran bankaların ne derecede güvenli ortamda çalıştıklarının bir göstergesidir. Buna karşılık,
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bankaların daha geniş kapsama sahip likidite oranına ise disponibilite oranı adı verilmektedir.
Disponibilite oranı hesaplanırken ankes yanında bankaların merkez bankasında tuttukları
munzam karşılıklar, ellerindeki devlet tahvilleri, kullanmadıkları reeskont kredileri de hesaba
katılmaktadır. Piyasa likiditesini etkileyen ve para politikası aracı olarak kullanılan bu oran
merkez bankaları tarafından günün koşullarına göre saptanır.
2.

Sabit aktiflerin finansmanı: Ticaret bankaları öz kaynaklarından sağladıkları fonların bir

kısmı ile faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli hizmet binaları, makine ve teçhizat satın
almaktadırlar. Hemen her ülkede yasalar bankaların bu yatırımlarına sınırlama getirerek
bankaların gayrimenkul ticareti yapmalarına engel olmaya çalışmaktadırlar. Örneğin
Türkiye’de bankaların kendi hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alacakları gayrimenkul
tutarı öz kaynak tutarını geçemez.
3.

İştiraklere katılma: Bankalar sağladıkları fonların bir kısmı ile çeşitli kuruluşlara ortak

olabilmektedirler. Ancak, bankaların fonlarını bankacılık faaliyetleri dışında kullanılmasını
önlemek, ülkedeki kaynak dağılımındaki fırsat eşitliğini bozmasına engel olmak, banka
fonlarının riskli alanlara yatırılmasını önlemek, fonların sanayinin ve ticaretin gelişmesine
yönelmesini sağlamak amacıyla, bu konuda da bir kısıtlama getirilmiştir. Örneğin Türkiye’deki
yasal düzenlemelere göre bankaların iştiraklerine yaptıkları yatırımların tutarı öz kaynakları
tutarından fazla olamamaktadır. Bunun yanında bankaların karşılıklı iştirakler ile üst düzey
yöneticilerinin iştiraklerine katılma konusunda da bir takım kısıtlamalar getirilmiştir.
4.

Kredi ( Plasman): Ticaret bankalarının asıl görevi, para politikasıyla uyumlu olmak koşulu

ile kredi açarak ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesine ve kalkınmasına katkıda
bulunmaktır. Krediler bir dolanım aracı olmaları, ekonomideki dağınık ve atıl fonlar kullanıma
sunmaları, sermaye birikimine neden olmaları bakımından ekonomik yaşam bakımından son
derece önemli bir role sahip bulunmaktadırlar.
Hizmet Fonksiyonları
Ticaret bankaları sahip oldukları örgütün potansiyelinden ve olanaklarından
yararlanarak ücret karşılığı bazı hizmetlerde sunmaktadırlar. Bu hizmetler ticaret bankalarına
bir getiri sağlaması yanında kısa vadeli fon birikimine de katkıda bulunmaktadırlar. Bankaların
müşterilerine sundukları bu hizmetlerin belli başlıları aşağıda takdim edilmektedir.
1.

Emanetçilik: Bankalar müşterilerinin sahip oldukları külçe altın, değerli maden ve

mücevherleri ile kıymetli kâğıtlarını özel kasalarında ücret karşılığı saklamaktadırlar.
2.

Ticari senet tahsili: Ticaret bankaları müşterilerine ait senetleri belirli bir komisyon

karşılığı tahsil ederek bedelini müşterilerinin hesabına yatırmaktadırlar
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3.

Fatura tahsili ve ödemeleri: Bankalar müşterilerine ait faturaları onlar adına tahsil edip

hesaplarına yatırmak yanında mevcut hesaplarından borçlarını da ödemektedirler.
4.

Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemlere aracılık yapmak: Ticaret bankaları müşterilerinin

hisse senedi ve tahvil gibi kıymetleri evrak alım satımları ile temettü ödemelerine aracılık
yapmaktadırlar.
5.

Kaydi para yaratma: Ticaret bankaları, mevduatı bulunan bazı müşterilerine bu hesapları

karşılığında çek keşide etme hakkı tanıyarak kaydi para yaratmakta, böylece hem ödeme
kolaylığı sağlamakta ve hem de paranın dolanım hızını artırmaktadırlar.
6.

Havale işlemleri yapmak: Bankalar ücret karşılığı müşterilerinin havale işlerini de

yapmaktadırlar
7.

Sigorta acentalığı: Çeşitli sigorta şirketlerinin acentalığını alan bankalar komisyon karşılığı

müşterilerinin sigorta işlerini de görmektedirler.
8.

Ticari ve mali bilgi toplama: Bankalar müşterilerinin arzu ettikleri kişi ve firmalar hakkında

ticari ve mali konularda bilgi toplayarak hiçbir sorumluluk altına girmeden onlara bilgi
sunmaktadırlar.

3.4.1.2. Ticaret Bankaları Dışında Mevduat Toplayan Mali Kuruluşlar
Ticaret bankaları dışında özel yasalarla bazı kuruluşlara mevduat toplama yetkisi
verilmektedir. Dünya’da en çok ABD’de gelişme göstermiş olan bu kuruluşları tasarruf ve kredi
birlikleri, tasarruf bankaları ve kredi birlikleri olarak sınıflandırmak mümkündür.
Tasarruf ve Kredi Birlikleri
Tasarruf ve kredi birlikleri genellikle tasarruf mevduatı, vadeli mevduat ve çeke tabi
mevduat şeklinde fon toplarlar. Toplanan bu fonlar ise çoğunlukla ipotek kredileri açmak için
kullanılmaktadır. Bu finansman kurumlarına daha çok ABD’de rastlanmaktadır. ABD’de
sayıları 1200’ün üstünde olduğu tahmin edilen tasarruf ve kredi sandıkları bu ülkede ticaret
bankalarından sonra en fazla mevduat toplayan kuruluşlardır.
ABD’de genellikle eyalet düzeyinde, bazen de federal düzeyde mevduat toplama
yetkisine sahip olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar halkan faiz karşılığı topladıkları mevduatları
çoğunlukla ipotek karşılığı konut finansmanına kredi olarak tahsis etmelerdir.
ABD’de tasarruf ve kredi birlikleri 1950’lerde ve 1960’larda ticaret bankalarından daha
hızlı büyümüş, ancak 1960’ların başından itibaren faiz oranlarının hızla yükselmesi karşısında
büyüme hızları yavaşlamıştır. 1980’li yılların başlarına doğru ipotek kredilerinden elde ettikleri
gelirleri fon toplama maliyetlerinin altında kaldığı için ciddi zarar etmeye başlayan kuruluşlar
bu dönemde birçok güçlüklerle karşılaşmaya başladılar.
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1980 yılına kadar ABD’de sınırlı ipotek kredisi açma hakkına sahip olan tasarruf ve
kredi birliklerinin çeke tabi mevduat hesapları açmaları da mümkün değildi. 1980’lerin başında
bu kuruluşların içinde bulunduğu sorunların çözümü için ABD Kongresinde bir yasal
düzenleme yapıldı. Bu yeni düzenleme sonucunda tasarruf ve kredi birliklerinin çek hesabı
açabilmelerine, tüketici kredisi verebilmelerine ve daha önce yasaklanmış olan daha birçok
faaliyetlere girişebilmelerine olanak sağlandı. Diğer taraftan, tasarruf ve kredi birlikleri, Federal
Rezerv karşısında ticaret bankaları ile ayni zorunlu rezerv uygulamasına tabi olmaya başladılar.
1980 yılından itibaren yapılan bu düzenlemeler, ABD’de tasarruf ve kredi birlikleri ile ticaret
bankaları arasındaki farkı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Günümüzde, ABD’de tasarruf kredi
birlikleri ticaret bankaları karşısında ciddi bir rakip kuruluşlar haline gelmeye başladılar.
Tasarruf Bankaları
Tasarruf bankaları ile tasarruf kredi birlikleri büyük ölçüde birbirlerine benzeyen
kuruluşlardır. Aralarındaki en önemli fark tasarruf bankasındaki mevduat sahiplerinin
mevduatları karşılığında kuruluşta pay sahibi bir başka ifadeye göre o kuruluşun ortağı
olmalarıdır. Tasarruf sandıklarının tasarruf kredi birliklerinden bir diğer farkı da bu
kuruluşlarının bir kooperatif yapısı içinde örgütlenmiş olmalarıdır.
Tasarruf bankalarına mevduat yatıranlar kuruluşun pay sahibi oldukları için mevduatları
karşılığında kâr payı aldıklarından piyasa faiz haddinin üstünde bir getiri elde etmektedirler.
Bu getiri tasarruf sahiplerinin adı geçen kuruluşlara talebini artırmak yanında halkı tasarrufa da
teşvik etmektedirler. Bu kuruluşlar ABD’nin kuzey bölgelerinde yaygın olarak faaliyet
göstermektedirler,
ABD’de, 1960 – 1980 yılları arasında faiz oranlarının yükselmesi tasarruf bankalarına
ilginin azalmasına, tasarruf ve kredi birliklerinde olduğu gibi bu kuruluşların da zarar
etmelerine neden olmuştur. ABD Kongresi’nin 1980 yılında finansal piyasalardaki mevduat
toplayan kuruluşların sorunlarını çözümlemek amacı ile yaptığı yasal düzenlemeler tasarruf
bankalarına çeke tabi mevduat hesabı açabilme ve ipotek kredisi dışında diğer kredileri de
açabilme imkânını sağlamıştır. Yeni yasal düzenlemelerin sağladığı bu olanaklar tasarruf
bankalarının içinde bulunduğu dar boğazı büyük ölçüde aşmalarına neden olmuştur.
Kredi Birlikleri
Kredi birlikleri olarak isimlendirilen mevduat toplama yetkisine sahip finansal
kuruluşlar, çok küçük ve toplumun belirli bir gurubunun bir araya gelmesi ile oluşmuş
kuruluşlardır. Burada belirli bir gruptan kastedilen, üyelerinin aynı sendikanın mensupları, aynı
iş yerinde çalışanlar, aynı meslek mensupları gibi birbirlerine yakın çevrede olan insanlar
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olmasıdır.
Kredi birlikleri, kooperatif yapısına sahip örgütlerdir. Bu kuruluşlar da pay olarak
adlandırılan mevduatlar karşılığında fon toplamakta, esas olarak tüketici kredisi açmaktadırlar.
ABD’de 1980 yılında bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak yapılmış olan yeni düzenlemeye
göre bu kuruluşlar da çeke tabi mevduat hesabı açabilmekte, tüketici kredisi yanında ipotek
kredisi de verebilmektedirler.
Kredi Birlikleri, Türkiye’de de yaygın bir finansman kuruluşlarıdır. Ülkemizdeki Tarım
Kredi Birlikleri kredi birliklerinin en yaygın ve en güzel örneğini teşkil etmektedirler. Kökeni
1881 yılında kurulmuş olan Ziraat Sandıklarına dayanan bu kuruluşlar yaklaşık 130 yıldır Türk
çiftçisini finansman ihtiyacını karşılamaktadırlar. Bu kuruluşlar üyelerine kısa vadeli işletme
kredileri yanında araç ve gereçlerini karşılayabilmeleri için orta vadeli krediler açmaktadırlar.
Bu kuruluşların sermayeleri ortakların katılım paylarından oluşmaktadır. Üyelerin katılım
payları 100 TL’den az olmamak üzere onlara verilebilecek kredi miktarının yüzde 5’i olarak
saptanmıştır.

3.4.2. Mevduat Toplama Yetkisi Olmayan Kuruluşlar
Para yaratma gücü olmayan buna karşılık sadece para akışını yönlendiren ve bu nedenle
ülkenin para politikasını yürütülmesinde önemli bir fonksiyona sahip mali kuruluşlar da
bulunmaktadır. Bu kuruluşları mali hizmet kuruluşları, sosyal güvenlik kuruluşları ve diğer
mali kuruluşlar olarak üç grup altında incelemek mümkündür.

3.4.2.1. Mali Hizmet Kuruluşları
Reel sektörün finansmanında para kredi piyasaları yanında sermaye piyasaları da önemli
bir role sahip olmaktadırlar. Sermaye piyasaları ekonomik büyüme ve kalkınma için tasarrufları
toplayarak yatırımlara yönlendirme fonksiyonuna sahiptirler. Bu piyasaların menkul kıymetler
borsası ve aracı kurumlar olmak üzere iki önemli aktörü bulunmaktadır. Bu aktörler sermaye
piyasası aracılığı ile fon talep edenlerle fon arz edenleri buluşturarak finansman görevlerini
yerine getirmektedirler.
Menkul Kıymetler Borsası
Borsada işlem gören hisse senedi ve tahvil gibi değerlerin arz ve taleplerinin karşılaştığı
ve fiyatlarının oluştuğu piyasalardır. Bu kuruluşlar bankalara göre daha geç dönemlerde
gelişimlerini

tamamlamış

olmalarına

rağmen

günümüzde

tasarrufların

yatırımlara

yönlendirilmesi konusunda çok daha önemli bir işleve sahip bulunmaktadırlar. Menkul
kıymetler borsalarını işlevlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
1.

Likidite sağlama işlevi,
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2.

Ekonomiye kaynak yaratma işlevi,

3.

Sermaye mülkiyetini tabana yayma işlevi,

4.

Ekonominin göstergesi olma işlevi,

5.

Uzun vadeli yatırımların kısa tasarruflarla finansmanını sağlama imkânı,

6.

Menkul kıymetlerle ilgili bilgilere kolay ulaşma işlevi,

7.

Tasarruf sahiplerine güvence sağlama işlevi,

8.

Sanayide yapısal değişikliği kolaylaştırma işlevi.
Aracı Kurumlar
Tasarruf sahiplerinin menkul kıymetler borsasında yatırım yapmalarına aracılık yapan

ve onları bu konuda yönlendiren kuruluşlardır. Yatırım bankaları ile aracı kurumlar bu
kuruluşların en önemlileridir.
1.

Yatırım Bankaları: Özel veya kamu kuruluşlarının uzuz vadeli yatırımlarını hisse senedi

ve tahvil ihracı yoluyla karşılayan finansman kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar menkul kıymet
ihracı suretiyle tasarruf sahipleri ile yatırımcılar arasında aracılık yaparak onların sermaye
piyasası fonlarından yararlanmalarını sağlamak yanında sermaye piyasası fonlarından
yararlanmak isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti de vermektedirler.
2.

Aracı kurumlar: Tasarruf sahipleri adına menkul kıymetler borsasından hisse senedi alım

satım işleri yapan kuruluşlardır. Ticaret bankaları yanında sadece bu işle görevli ve aracı
kuruluş olarak isimlendirilen kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar da yatırım bankaları
gibi tasarruf sahiplerine danışmanlık hizmeti de görmektedirler.
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Sosyal güvenlik kuruluşlarının kasalarında büyük fonlar birikmektedir. Bu kuruluşlar
üyelerinden tahsil ettikleri fonları riske sokmadan değerlendirmekle yükümlüdürler. Sosyal
güvenlik

kuruluşları

genellikle

bu

fonları

sermaye

piyasasında

yatırım

yaparak

değerlendirmektedirler. Böylece adı geçen kuruluşlar ellerindeki fonlara piyasa faiz hadlerinin
üstünde bir gelir elde etmek yanında sermaye piyasalarında istikrar sağlamakta ve bir bakıma
spekülasyonları da önlemektedirler.

3.4.2.2. Diğer Mali Kuruluşlar
Para yaratma gücü olmayan kalkınma bankaları, katılım bankaları, sigorta şirketleri,
yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, risk sermayesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi
kuruluşlar diğer mali kuruluşların belli başlılarını oluşturmaktadırlar.
Kalkınma Bankaları
Kalkınma bankaları sanayi kuruluşlarının gereksimin duydukları orta ve uzun vadeli
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yatırım ve işletme kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bankalardır.
Batı ülkelerinde uzun yıllar kalkınma bankası kurulmasına ihtiyaç duyulmamıştır.
Örneğin Almanya, İtalya gibi Batı ülkelerinde ulusal sanayinin gereksinim duyduğu orta ve
uzun vadeli kredi ihtiyacını ticaret bankaları karşılamaktaydı. Ayrıca sanayileşmiş batı
ülkelerinde ulusal sanayi kuruluşları orta ve uzun vadeli kredi ihtiyacını ipotek bankaları,
tasarruf

bankaları

ve

hatta

sigorta

şirketlerinin

ipotek

karşılığı

kredileriyle

de

karşılayabilmekteydiler.
1929 ekonomik krizinin yol açtığı sorunları çözümlemek, üretimi artırmak ve işsizliğe
çözüm bulmak amacıyla hükümetler ulusal sanayinin yatırım ve işletme kredisi ihtiyacını
karşılamak üzere kalkınma bankaları kurmaya başlamışlardır. Batı ülkelerinin sadece bu
konuda uzmanlaşmış bir banka kurmalarının başlıca nedeni hükümetlerin denetimi ve gözetimi
altında sadece bu işe tahsis edilmiş fonların amacına uygun kullanımını sağlamak ihtiyacıdır.
Az gelişmiş ülkeler ise 20. yüz yılın ikinci yarısından itibaren ulusal sanayilerini
kuramadıkları sürece ekonomik sosyal ve hatta siyasi sorunlarını çözemeyeceklerini anlamaya
başladılar. Bunun bir sonucu olarak az gelişmiş ülkelerde tarımın yanı sıra yurt içi kaynakları
değerlendirecek sanayi kollarının kurulması bir amaç haline geldi. 1950’li yıllardan itibaren az
gelişmiş ülkelerde de bu amacı gerçekleştirmek üzere kalkınma bankaları kurulmaya başlandı.
Bu ülkelerde kalkınma bankalarının kurulup gelişmesinde Milletlerarası İmar ve Kalkınma
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası gibi uluslar arası finans kuruluşlarının da bu
kuruluşlara fon sağlamalarının büyük bir payı oldu.
Az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankaları orta ve uzun vadeli kredi açtıkları
kuruluşlara teknik, ekonomik ve mali danışmanlık hizmetleri yanında profesyonel kuruculuk
hizmeti de sunmaktadırlar.
Türkiye’de 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai
Yatırım Bankası kalkınma bankası olarak kurulmuştur. Bu bankalar, özellikle 1960’lı yıllardan
sonra, Türkiye’nin sanayileşmesine her alanda önemli katkılar sunan kuruluşlardır.
Katılım Bankaları
Katılım bankaları faiz enstrümanını kullanmadan finansal piyasalarda bankacılık
faaliyetinde bulunan kuruluşlardır. İslâm Bankacılığı veya İslâmi bankacılık adı da verilen bu
kuruluşlar daha çok İslâm ülkelerinde faaliyet göstermektedirler. Katılım bankalarını, diğer
bankacılık hizmetlerinden ayıran başlıca iki özellikleri bulunmaktadır.
1.

Katılım bankalarının fon toplama özellikleri: Katılım bankaları topladıkları tasarruflar

karşılığı faiz değil kâr payı vermektedirler. Ancak, tasarruf sahiplerinden fonları toplarken ne
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kadar kâr payı vereceklerini belirtmezler. Sadece bir önceki dönemde ne kadar kâr payı
verdiklerini belirterek onların olası getiriler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarlar. Dönem
sonunda da oluşan kârı mevduat sahiplerine katılımları oranında dağıtırlar. Bu tasarruflar da
devletin diğer bankalardaki mevduatlara verdiği teminat koşullarında 50.000 TL’ye kadar
garanti altındadır.
2.

Katılım bankalarının fon kullandırma özelliği: Katılım bankaları yukarıda belirtildiği

şekilde topladığı fonları ihtiyacı olan tüzel ve gerçek kişilere resmi olarak faturası kesilecek
olan mal ve hizmet alımları karşılığı olarak satıcıya peşin olarak öder, alıcıya vadeli satarak
borçlandırır. Mal veya hizmetin peşin alış değeri ile vadeli satışının değeri arasındaki fark
katılım bankasının kârını teşkil eder. Kalkınma bankaları bu satış işleminde hangi satış
fiyatından anlaşma yaptılarsa borç sona erene kadar sabit kalır. Buna karşılık diğer bankalar
faiz oranlarını tek taraflı artırabilmektedirler.
Kalkınma bankaları, bu iki önemli farkın dışında, yurt içi ve yurt dışı teminat mektubu
verme, akreditif açma, leasing, havale ve diğer bankacılık faaliyetlerinde bulunma hakkına
sahiptirler.
Yatırım Fonları
Tasarruf sahipleri için menkul kıymetler borsasına yatırım yapmak çok kârlı olduğu gibi
bir o kadar da risklidir. Bu nedenle riskten kaçınmak isteyen yatırımcılar daha az kârlı buna
karşılık risk seviyesi düşük alanlara yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Bu yatırım
alanlarından birisi de yatırım fonlarıdır.
Bankalar ve aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonları yatırımcıların
değerlendirmek istedikleri paralarını portföy adı verilen bir havuzda değerlendirmektedirler.
Portföydeki para riski düşürmek amacıyla hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ve repo
gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırılarak getiri elde edilmektedir. Yatırım fonları yatırımcısına
üç şekilde para kazandırmaktadır.
1.

Yatırım fonları sahip oldukları menkul değerlerden kâr payı, faiz olarak gelir elde eder ve

bu gelirlerini fon portföy değerine yansıtırlar.
2.

Fonun sahip oldukları menkul kıymetlerin fiyatı artar. Fon, fiyatı artan menkul kıymeti

satarak sermaye geliri elde eder. Elde edilen bu sermaye geliri portföy değerine yansır.
3.

Yatırım fonları fiyatı yükselen menkul kıymetleri satmadıkları takdirde müşterilerine fona

yatırdıkları para karşılığında verdikleri katılım belgelerinin fiyatı yükselir. Bu sefer de katılım
belgesi satılarak kâr elde edilir.
Türkiye’deki uygulamada yatırım fonları içerdikleri yatırım araçlarının genel portföy
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içindeki payına ve özelliklerine göre hisse senedi fonu, tahvil fonu, tahvil ve bono fonu, sektör
fonu, iştirak fonu, grup fonu, yabancı menkul kıymetler fonu, altın ve diğer kıymetli madenler
fonu, likit fon, karma fon, değişken fon, endeks fon, özel fon gibi çeşitlere ayrılmaktadırlar.
Ayrıca bu fonlar risk ve vadelerine göre A tipi yatırım fonu ve B tipi yatırım fonu olmak üzere
iki tipe de ayrılmaktadırlar.
1.

A tipi yatırım fonu: Bu fonlar hisse senedi ağırlıklı fonlardır. Dolayısıyla getirilerinin

yüksekliği yanında risk oranı da yüksek fonlardır.
2.

B tipi yatırım fonu: Bu fon ise hazine bonosu ve repo gibi sabit getirili yatırım araçlarından

oluşan fonlardır. Bu nedenle getirisi ve risk beklentisi A tipi fonlara oranla daha düşüktür.
Yatırım Ortaklıkları
Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya
borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir
portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde kurulmuş bulunan sermaye piyasası
kuruluşlarıdır. Yatırımcılar bu kuruluşun ortağı statüsündedirler.
Bu kuruluşların esas fonksiyonları küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda
toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde
edilecek olan kârı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıklarının diğer
ortaklıklardan farkı faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile kıymetli
madenlerden oluşan bir portföyü işletmeleridir.
Yatırım ortaklığı portföyü uzman ve profesyonel bir kadro tarafından yönetildiği için
tasarruf sahiplerinin riskini azaltmaktadırlar. Bunun yanında tasarrufları menkul kıymetlere
yatırarak değerlendirdikleri için sermaye piyasasının gelişmesine dolayısıyla ekonominin
canlanmasına önemli katkı sunmaktadırlar.
Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı
2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan risk sermayesi yatırım ortaklıkları
dinamik ve yaratıcı olan buna karşılık yeterli finansal güce sahip bulunmayan girişimcilerin
projelerini finanse eden kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, teknoloji yoğun sanayileşme stratejilerini
benimsemiş olan başta ABD olmak üzere, İngiltere, Fransa, Almanya, Fransa, Hollanda ve
Japonya gibi ülkelerde gelişmiş bulunan ve önemli bir fonksiyona sahip olan finansman
kurumlarıdır.
Risk sermayesi yatırım ortaklıkları şahıslar yanında şirketler, bankalar, sigorta şirketleri,
sosyal güvenlik fonları gibi kurumsal yatırımcılar tarafından oluşturulan ortaklıklardır. Bu
finansman kuruluşlarının genellikle ABD’de bireysel yatırımcılar Avrupa’da da kurumsal
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yatırımcılar tarafından kuruldukları gözlenmektedir.
Risk sermayesi yatırım ortaklıkları yeni ve yüksek büyüme hızına sahip, kârlılık
oranları yüksek projelere yatırım yaparak, girişimci şirketlere ortak olarak, bu kuruluşların ürün
ve hizmet üretimine yardım ederek, şirketlerin yönetimine katılıp onların stratejik kararlarına
yardımcı olarak ekonomiye ve iş hayatına önemli katkılar sunmaktadırlar.
Türkiye’deki mevzuata göre risk sermayesinin yatırım ortaklıklarının yatırım yapabilecekleri
belli başlı işler aşağıda sunulmaktadır.
1.

Adi veya imtiyazlı hisse senetlerini satın almak suretiyle girişim şirketlerine ortak

olabilirler.
2.

Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini satın alabilirler.

3.

Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmetleri

verebilirler.
4.

Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarında işlem gören yatırım araçlarına

yatırım yapabilirler.
5.

Sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü borçlanma senetlerini ihraç edebilirler.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkule veya gayrimenkule dayalı sermaye

piyasası araçlarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuş portföy yönetim şirketleridir. Son
yıllarda finansal piyasalarda sayıları giderek artan bu ortaklıklar gelecekte gayrimenkul
piyasalarını şekillendirecek kuruluşlar olarak görülmektedir.
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının dünyada en yaygın oldukları ülke ABD’dir. ABD
dışında, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde de gayrimenkul sektörüne finansman yaratan
yatırımcı şirketler olarak faaliyet göstermektedirler. Türkiye’de ilk kez 1997 yılında İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında işlem yapan gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurulmaya
başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda, bu kuruluşların sayısı ile portföy büyüklüklerinin hızla
artacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye’de 14 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları finans
kaynaklarının çok kısıtlı olduğu gayrimenkul sektörüne kurumsal sermayenin girebilmesi,
böylece büyük ve nitelikli projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurulan
kuruluşlardır.

Türkiye’deki

gayrimenkul

yatırım

ortaklıklarını

belirli

bir

projeyi

gerçekleştirmek amacına yönelik süreli kuruluşlar, belirli alanlarda yatırım yapmak amacını
benimsemiş olan süreli veya süresiz kuruluşlar, ve amaçlarında bir sınırlama olmayan süreli
veya süresiz kuruluşlar olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür.
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Türkiye’deki mevzuata göre gayrimenkul yatırım ortaklıkları finansmanlarını belli başlı
iki kaynaktan sağlayabilme imkânına sahiptirler. Bunlar:
1.

Halka arz yolu ile yurt içi ve yurt dışından sermaye sağlamak,

2.

Kredi kullanmak. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları son üç aylık portföy tablosunda yer alan

aktif değerlerinin üç katına kadar kredi kullanabilmektedirler.
Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ulusal ekonomiye katkılarını üç
madde alında toplamak mümkündür.
1.

Finansman sorunu ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle büyük projeleri

gerçekleştirilmesinde sıkıntı yaşayan gayrimenkul sektörünün finansman sorunun çözümüne
katkı sunmaktadırlar.
2.

Konut, alışveriş merkezi, eğlence merkezi ve benzeri gayrimenkullere sahip şirketlerin

hisse senetleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından alınıp satılmaktadır. Böylece
gayrimenkul hisseleri likit hale gelmektedirler.
Türkiye’de gayrimenkul sektörü önemli boyutta kayıt dışı işlemlerin olduğu bir sektör
durumundadır. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullerin alım-satım işlerinde ve
ipotek kabullerinde SPK tarafından belirlenen ekspertiz şirketlerinin saptadığı değerler
üzerinden işlem yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluk gayrimenkul piyasasını şeffaflaştırdığı
gibi kayıt dışılığı da önlemektedir.
Sigorta Şirketleri
Sigorta, bireylerin veya kurumların belirli koşullar altında karşılaşacakları zarara ve
gelir kaybına yol açan ekonomik sonuçlardan kendilerini korumak için belirli bir prim
karşılığında risklerin devredildiği anlaşmalara verilen isimdir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sigortanın amacı tesadüflerle ortaya çıkan rizikonun
önceden alınacak tedbirlerle ortadan kaldırılmasıdır. Bu rizikonun sonuçları genellikle zarara
uğrayan bireyler tarafından karşılanamayacak boyutta olabilir. Böyle olunca zararın
toplumsallaştırılması zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluk sigorta şirketlerinin doğmasına ve
gelişmesine neden olmuştur. Sigorta şirketleri sigorta anlaşmaları karşılığı müşterilerinden
aldıkları paraları bir havuzda toplamakta ve müşterilerin karşılaştıkları zararları da bu
havuzdaki paralardan ödeyerek zararı toplumsallaştırma işlevini yerine getirmektedirler.
Sigorta şirketleri sigorta primleri karşılığı müşterilerinden tahsil ettikleri fonları, devlet
ve özel sektör tahvilleri, hisse senetleri, yatırım fonları ile risk sermayesi gibi sermaye piyasası
araçlarından oluşturdukları bir portföyde değerlendirmektedirler. Böylece, ulusal ekonominin
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gelişmesine önemli katkılar sunmaktadırlar.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Para politikasının başlıca amaçlarını sıralayınız. Bu amaçlar arasında her zaman bir
uyum var mıdır? Bir örnekle açıklayınız.
2. Enflasyon bir ekonomi için ne tür riskler oluşturmaktadır?
3. Döviz kurunda istikrar bir ekonomi açısından neden önemlidir? Açıklayınız.
4.

Merkez bankalarının ekonominin istikrar içinde büyümesini sağlayacak para
politikalarını belirlemek ve yönetmek amacıyla üstlendikleri özel görevler hangileridir?

5.

Merkez Bankası bağımsızlığı neden önemsenmektedir? Kısaca tartışınız.

6. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir?
A) Belirsizlik yaratarak büyümeyi olumsuz yönde etkiler.
B) Ekonomideki karar birimlerinin gelecekle ilgili karar almalarını, plan yapmalarını
zorlaştırır.
C) Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olur
D) Nominal faizlerin gerilemesine yol açar.
E) Ekonomiye dönük yabancı sermaye girişlerini sınırlandırır.
7. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin asli görevi (temel amacı) olarak tanımlanmıştır?
A) Fiyat istikrarını sağlamak
B) Kalkınmada öncelikli bölgeleri belirlemek
C) Faiz istikrarını sağlamak
D) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak
E) Yoksulluğu önlemek
8. Aşağıdaki para politikası hedeflerinden hangi ikili zaman zaman birbiriyle
çatışmaktadır?
A)Yüksek istihdam- Ekonomik büyüme
B) Kur istikrarı - Fiyat istikrarı
C) Kur istikrarı- Faiz istikrarı
D) Düşük faiz- Ekonomik büyüme
E) Fiyat istikrarı- Finansal piyasaların istikrarı
9. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin yetkileri dahilinde değildir?
A) Banknot ihracı imtiyazı
B) Enflasyon hedefini belirleme yetkisi
C) Son kredi mercii olma yetkisi
D) Para politikasını belirleyip uygulama yetkisi
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E) Orta Vadeli Programın hazırlanıp uygulanma yetkisi
10. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının bağımsızlığının doğrudan sonuçları
arasında sayılamaz?
A) Fiyat istikrarının güçlendirilmesi
B) Kur istikrarının arttırılması
C) Ülkeye dönük portföy yatırımlarına güven kazandırlması
D) Gelir dağılımının düzenlenmesi
E) Para politikalarının siyasi kaygılardan uzaklaştırılması

Cevaplar: 6-D, 7-A, 8-C, 9-E, 10-E
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4. FAİZ ORANI

89

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Faiz Oranı
4.1. Bugünkü Değer ve Vadeye Kadar Getiri
4.2. Faiz Teorileri
4.2.1. Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi
4.2.1.1. Tahvil Arz ve Talep Eğrilerinin Yer Değiştirmesine
Neden Olan Faktörler
4.2.2. Likidite Tercihi Teorisi
4.3. Parasal Genişleme ve Faiz Oranları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

91

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde faiz oranları ve bunun ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi
incelenmektedir. Bugünkü değer ve vadeye kadar getiri kavramlarının açıklandığı bölümde faiz
ile yatırım araçlarının getirisi ve tahvil piyasasındaki beklentiler arsındaki ilişki de
çözümlenmiştir. Piyasada faizlerin belirlenmesine dair teorik yaklaşımlar ve parasal gelişmenin
faiz oranları üzerindeki etkisi bu bölümün diğer başlıklarını oluşturumaktadır.
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4. FAİZ ORANI
Faiz oranlarındaki değişim bireylerin tasarruf-tüketim ve işletmelerin yatırım kararları
üzerinde doğrudan etkilidir. Ekonomik faaliyetler üzerindeki bu belirleyici rolü nedeniyle faiz
oranlarının seviyesi para otoritesinin büyüme ve enflasyon hedefleri çerçevesinde istikrarı
sürdürmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekonomi literatüründe faizin başlıca iki tanımı bulunmaktadır. İlki üretim
faktörlerinden biri olan sermayenin getirisidir. İkincisi ise ödünç verilen fonların karşılığında
talep edilen bedeldir. Bu anlamda kullanılan faiz ödünç verilen fon piyasalarındaki arz ve talep
ilişkileri tarafından belirlenir.
Literatürdeki faiz tanımına dair biğer önemli nokta ise nominal faiz ve reel faiz
ayrımıdır. Reel faiz nominal faizin enflasyondan arındırılması ile edilmektedir. Örneğin,
enflasyonun yüzde 5 olduğu bir ekonomide, faizi yüzde 7 olan bir varlığın reel faizi yüzde 2’dir.
Reel faiz oranları gerçek borçlanma maliyetini daha fazla yansıttığı için yatırımcılar açısından
belirleyici bir rol oynamaktadır.
İktisatçılar herhangi bir varlığın faiz oranından bahsettikleri zaman burada kastedilen
vadeye kadar getiridir. Bu bölüme bugünkü değer ve vadeye kadar getiri kavramlarını
açıklayarak başlayacağız ve farklı yatırım araçlarında vadeye kadar getirinin ölçümü ve tahvil
fiyatlarına dönük beklentiler ile faizler arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Sonrasında piyasada
faizlerin belirlenmesine dair temel teorik yaklaşımları özetleyeceğiz. Son olarak ise parasal
genişlemenin faiz oranları üzerindeki olası etkilerini değerlendirerek konuyu tamamlayacağız.

4.1. Bugünkü Değer ve Vadeye Kadar Getiri
Piyasadaki değişik yatırım araçları yatırımcılara farklı vadelere yayılan getiriler
sunmaktadır. Bu yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırılabilmesi için ortak bir birim
cinsinden ifade edilmeleri gerekmektedir. Bugünkü değer kavramı bu amaçla kullanılmaktadır.
Örneğin, elinizdeki 100 liranız ile bir bankada yüzde 10 faizle bir yıl vadeli mevduat hesabı
açtırdınız. Vade sonunda elinize ne kadar geçer? Anaparanız olan 100 liraya ilaveten faizi olan
10 lira, yani toplam 110 lira. Diğer bir ifadeyle 100(1+0.1)=110 lira. Şimdi soruyu tersten
soralım. Faiz haddi yüzde 10 ise bir yıl sonra alacağınız 110 liranın bugünkü değeri nedir?
110/(1+0.1)=100 lira. Peki paranızı aynı faiz oranından iki yıl süresince mevduata yatırırsanız
bu süre sonunda elinize ne geçer? 100(1+0.1)(1+0.1)= 100(1+0.1)2=121 lira. Aynı şekilde, 3
yıl sonunda ise elinize 100(1+0.1)3 =133 lira geçecektir. Faizin yüzde 10 olduğu durumda faiz
3 yıl sonra elinize geçecek 133 liranın bugünkü değeri ise 133/(1+0.1)3)= 100 lira olarak ifade
edilebilir.
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Bu eşitliği daha da genelleiştirecek olursak faiz hadlerinin i olduğu bir ekonomide n yıl
sonra elde edilecek 100 liranın bugünkü değerini şöyle ifade edebiliriz.
Bugünkü Değer =

100TL
(1 + i ) n

Bir varlığa ait faiz oranları ise temel olarak vadeye kadar getirinin hesaplanması yoluyla
belirlenir. Vadeye kadar getiri bir borç aracından elde edilecek toplam ödemelerin bugünkü
değerini borç aracının bugünkü değerine eşitleyen faiz oranıdır. Dilerseniz farklı kredi
enstrümanlarına ait vadeye kadar getiri oranının nasıl hesaplandığını inceleyelim. Kredi
enstrümanları genel olarak 4 başlık altında toplanabilir:
1. Basit Kredi: Alınan kredinin vade sonunda ana paraya ilave olarak bir miktar faiz
ödendiği kredilerdir. Günümüzde ticari kredilerde uygulanan yöntem genellikle bu türdedir.
Basit kredilerde vadeye kadar getirinin hesaplanması son derece kolaydır. Daha önce ele
aldığımız örnekteki gibi 100 TL’lik kredinin bir yıl sonunda yüzde 10’luk faiz (basit faiz)
ödemesi olan 10 TL ile birlikte toplam 110 TL olarak geri ödendiğini varsayalım. Burada
vadeye kadar getiri vade sonunda yapılacak ödemenin (110 TL) bugünkü değerini kredinin
bugünkü değerine (100 TL) eşitleyen faiz oranıdır (i).
100TL= 110TL
1+ i

i= 110TL − 100TL =%10
100TL

Görüldüğü gibi basit kredi işlemlerinde basit faiz vadeye kadar getiriye eşittir, %10.
2. Sabit Ödemeli Kredi: Alınan kredinin anapara ve faiz ödemesini kapsayacak eşit
taksitlerle geri ödendiği kredi işlemleridir. Mortgage kredileri, otomotiv kredileri pek çok örnek
arasında ilk akla gelenlerdir. Alınan 25 yıl vadeli 1000 TL kredi karşılığında her yıl 126 dolar
sabit ödeme yapıldığını varsayalım.

Bu durumda vadeye kadar getiri (i) %12 olarak bulunmaktadır.
3. Kuponlu tahvil: Vade boyunca belirli periyotlarla kupon ödemesi yapılan, vade
sonunda ise tahvilin üzerinde yazılı miktarın (nominal değer) geri ödendiği tahvillerdir. Devlet
tahvilleri ve şirket tahvilleri bu başlık altında sıralanabilir. Örnekte 10 yıl vadeli 1000 TL kredi
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alındığını kupon oranın ise %10 olduğunu varsayalım. Bir tahvilin cari fiyatı nominal fiyatından
farklı olabildiği için tahvilin cari fiyatı P olarak ifade edilmiştir.

Tahvilin cari fiyatı P nominal değerine eşit yani 1000 TL ise vadeye kadar getiri (i) %10
olarak bulunmaktadır. Eğer tahvilin cari fiyatı 900 TL’ye gerilerse bu kez i %11.75 olmaktadır.
Anlaşılacağı gibi tahvilin cari fiyatı geriledikçe kupon ödemeleri nominal değeri üzerinden
hesaplandığından vadeye kadar getirisi i yükselmektedir.
4. İskontolu (sıfır kuponlu) tahvil: Üzerinde yazılı nominal değerinden daha düşük
fiyata satılan ve vadesi dolduğunda nominal değeri kadar geri ödeme yapılan tahvillerdir. Uzun
vadeli sıfır kuponlu tahviller bu türdendir. Örneğin, nominal değeri 1000 TL olan bir tahvilin
900 TL bedelle satılıp bir yıl sonunda 1000 TL üzerinden geri alınması durumunda vadeye
kadar getirisi aşağıdaki gibidir:
900TL= 1000TL → i= 1000TL − 900TL =%11.1
1+ i

900TL

Vadeye kadar getiri faiz oranının hesaplanmasına yönelik en doğru ölçüt olmasına
rağmen kimi zaman fazla karmaşık olması (özellikle kuponlu tahvillerde) daha basit, vadeye
kadar getiri oranına yaklaşık farklı ölçütler kullanılmasına neden olmaktadır. Bunların başında
cari getiri kavramı gelmektedir. Cari getiri oranı (i c ) yıllık kupon ödemesinin (C) menkul
kıymetin fiyatına (P) oranıdır.

Anlaşıldığı gibi bu yöntemde kuponlu tahvillerde vade sonunda yapılan anapara
ödemesi hesabın kolaylaştırılması amacıyla göz ardı edilmektedir. Bu yaklaşımın iki temel
özelliği vardır. Öncelikle tahvilin fiyatı nominal değerine ne kadar yakın olursa ve tahvilin
vadesi ne kadar uzun olursa cari getiri vadeye kadar getiriye o denli yaklaşmaktadır. İngiliz
Konsolları gibi vade taşımayan ebedi tahvillerin cari getirisi vadeye kadar getirisine eşittir.
İkinci olarak ise cari getirideki değişim her zaman vadeye kadar getiride de eş yönlü bir değişim
olduğunun sinyalini verir.
Görüldüğü üzere bir tahvilin yatırımcısına sağladığı getiri oranı tahvilin üzerindeki faiz
oranına eşit olmak zorunda değildir. Bu farklılığı vurgulamak için analizimizi biraz daha
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derinleştirelim. Bir tahvilden elde edilen kazanç faiz kazancı ve sermaye kazancı gibi iki
bileşenden oluşur. Bunu oransal olarak ifade edersek getiri RET, cari getiri (i c ) yani faiz kazancı
ve sermaye kazancı oranının (g) toplamına eşittir. Hatırlanacağı gibi cari getiri (faiz kazancı)
kupon ödemesinin tahvilin fiyatına oranıdır. Sermaye kazancı oranı ise tahvilin elde tutulduğu
süre içerisinde fiyatındaki değişim oranıdır.

Tahviller vade sonunda nominal değerleri üzerinden geri alındığı için (bu ebedi
tahvilleri için geçerli değildir) vade süresi kadar elde tutulan tahvillerde sermaye kaybı ya da
kazancı söz konusu değildir. Ne var ki, tahvil vadesi gelmeden elden çıkarılmak istendiğinde
cari fiyat üzerinden alıcı bulacağından bu durumda sermaye kaybı ya da kazancı yaşanacaktır.
Cari getiri formülünden de anlaşıldığı gibi bir tahvilin fiyatı gerildikçe sabit kupon ödemesi
nedeniyle tahvilin faiz oranı artacak, ama sermaye kazancı gerileyecektir. Dolayısıyla, faiz
oranlarının artması tahvil yatırımcısının sermaye kaybına uğradığını gösterir. Faiz oranları
azaldığı durumda yani tahvilin cari fiyatının arttığı durumda ise sermaye kazancı söz
konusudur. Son olarak artan faiz oranı vade uzadıkça tahvilin bugünkü değerinin daha da
azalmasına neden olacaktır. Kısaca özetlersek, elde tutma süresi vadesine eşit olan tahviller için
faiz riski bulunmamaktadır. Uzun vadeli tahvillerin fiyat ve getirileri daha fazla faiz riskine
maruz kaldıkları için daha volatildir.

4.2. Faiz Teorileri
Ekonomi literatüründe faizler iki temel teorik yaklaşım çerçevesinde ele alınmaktadır.
Bu yaklaşımlardan ilki klasik iktisatçılar tarafından benimsenen ödünç verilebilir fonlar
teorisidir. Bu yaklaşım ekonomideki faiz düzeyinin toplam fon arzı ve talebi tarafından
belirlendiğini savunmaktadır. Faiz oranlarına dair bir diğer önemli yaklaşım ise Keynes
tarafından formüle edilen likidite tercihi teorisidir. Bu yaklaşımda ise denge faiz düzeyi para
arzı ve talebi tarafından belirlenmektedir. Her iki yaklaşımın benzerlikleri ve farklılıkları
aşağıda değerlendirilecektir.

4.2.1. Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi
Ünlü İsveçli iktisatçı Knut Wicksell (1851-1926) tarafından geliştirilen ödünç verilebilir
fonlar teorisi piyasadaki denge faiz düzeyinin fon arzı (tahvil talebi) ve fon talebi (tahvil arzı)
tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. Bu teorik yaklaşımı açıklamak için önce tahvil talebi
eğrisinin nasıl elde edildiğini inceleyelim. Tahvil talebi herhangi bir varlık talebi gibi bireylerin
servet düzeyi ile birlikte artmaktadır. Bunun yanı sıra, tahvillerin diğer alternatif varlıklara
98

göre beklenen getirisinin ve likiditesinin artması da tahvil talebinin artmasına neden
olmaktadır. Diğer varlıklara oranla tahvil getirisinin daha büyük belirsizlik taşıması, yani nisbi
riskindeki değişimlerden ise tahvil talebi olumsuz, ters yönlü etkilenir.
Tahvil talep eğrisi diğer etkenlerin sabit olduğu varsayımı altında tahvillerin fiyatı ile
talep edilen tahvil miktarı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Daha önce açıkladığımız gibi
tahvil fiyatları faiz ile ters yönlü bir ilişki içerisindedir. Tahvil fiyatı geriledikçe faizi ve
beklenen getirisi artacak bu da tahvil talebinin artmasına yol açacaktır. Dilerseniz bunu bir
örnekle açıklayalım. Bir iskontolu tahvilin nominal fiyatının (vade sonunda geri alınacağı
bedel) 1000 TL, cari fiyatının ise 950 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda tahvilin beklenen
getirisi (i) ve tahvil talebi aşağıdaki gibidir.
RETe=i= 1000TL − 950TL =%5.3, bu seviyedeki tahvil talebi Bd ise 100 milyar TL’dir.
950TL

Tahvilin fiyatı 900 TL’ye gerilediği durumda ise,
RETe=i= 1000TL − 900TL =%11.1, bu seviyedeki tahvil talebi Bd ise 200 milyar TL’dir.
900TL

Tahvilin fiyatı 850 TL’ye gerilediği durumda ise,
RETe=i= 1000TL − 850TL =%17.6, bu seviyedeki tahvil talebi Bd ise 300 milyar TL’dir.
850TL

Görüldüğü gibi tahvil fiyatları geriledikçe yani faizler yükseldikçe bireyler daha fazla
tahvil talep edecek (diğer bir deyişle fon arz edeceklerdir). Bu nedenle tahvil talebi eğrisi Bd
grafikte görüldüğü gibi aşağı doğru eğimli bir eğridir.
Tahvil arzı tahvil fiyatları ile eş yönlü hareket etmektedir. Örneğin tahvilin cari fiyatının
750 TL olduğunu varsayalım, bu durumda
RETe=i= 1000TL − 750TL =%33.3, tahvil arzı Bs ise 100 milyar TL’dir. Tahvilin cari fiyatı
750TL

800 TL ise tahvil arzı Bs 200 milyar TL, 850 TL ise Bs 300 milyar TL seviyesindedir. Görüldüğü
gibi tahvil fiyatları yükseldikçe, faizler gerileyecek, borçlanmanın maliyeti düşecek ve tahvil
arzı yani fon talebi artacaktır. Bu nedenle tahvil arzı eğrisi Bs grafikte görüldüğü gibi yukarı
doğru eğimli bir eğridir.
Grafik 4.1’de tahvil piyasasında arz ve talep dengesi gösterilmektedir. Sol eksende yer
alan tahvil fiyatları ile sağ eksendeki faiz oranları arasındaki ters yönlü ilişki ve faiz oranlarının
yükseldikçe eksen üzerinde aşağı doğru ilerlediği unutulmamalıdır. Tahvilin cari fiyatının 950
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TL olduğu seviyede tahvil arzı 500 milyar, tahvil talebi ise 100 milyar TL seviyesindedir. Arz
fazlası olduğundan, tahvil fiyatları gerileyecek, faizler yükselecek ve tahvil fiyatları 850 TL
seviyesinde dengeye gelecektir.

Grafikte denge faiz ise %17.6 seviyesindedir. Tahvil

fiyatlarının 750 TL olduğu durumda ise tahvil talebi 500 milyar iken tahvil arzı 100 milyar TL
seviyesindedir. Talep fazlası olduğundan fiyatlar yükselecek, faizler gerileyecek ve piyasa
faizlerin %17.6 olduğu seviyede tekrar dengeye gelecektir.
Şimdi dilerseniz bir de tahvil arz ve talebinin nasıl yer değiştirdiğine göz atalım.

Grafik 4.1. Tahvil Piyasasında Arz ve Talep

4.2.1.1. Tahvil Arz ve Talep Eğrilerinin Yer Değiştirmesine Neden
Olan Faktörler
Daha öncede belirttiğimiz gibi tahvil talebini etkileyen faktörlerin başında servet etkisi
100

gelmektedir. Ekonomi büyüdükçe, bireylerin servetindeki artış tahvil talebinin de artmasına
neden olacak ve Bd sağa kayacaktır. Tahvil talebini belirleyen bir diğer faktör ise beklentilerdir.
Faizlerin gerilemesi bekleniyorsa özellikle uzun vadeli tahvillerin bugünkü değeri yükselecek
ve tahvil talebi artacak, Bd sağa kayacaktır. Aynı şekilde enflasyon beklentilerindeki gerileme
(tahvilin reel getirisinde artış) ve tahvillerin diğer varlıklara göre nispi getirisinde artış da Bd
eğrisinin sağa kaymasına neden olacaktır. Yatıcımcıların risk algıları da tahvil talebi açısından
belirleyicidir. Eğer tahvillerin riski azalırsa ya da diğer varlıklara dair risk algısı yükselirken
tahvillerin riski değişmezse bu durumda tahvil talebi artacak ve Bd sağa kayacaktır. Son olarak
tahvillerin diğer varlıklara göre likiditesindeki artış da tahvil talebinin artmasına neden
olacaktır. Tahvil talebindeki artış tahvil fiyatlarında artış ve faizlerde gerilemeyi de beraberinde
getirecektir.
Tahvil arzı ise öncelikle mevcut yatırım olanaklarının karlılığından etkilenmektedir.
Ekonominin genişlediği bir ortamda yatırımların karlılığı artacak ve şirketler yeni yatırımlar
için daha fazla fon ihtiyacı duyacaklardır. Fon talebinin artması tahvil arzının artması anlamına
gelmektedir. Tahvil arzı artınca Bs sağa kayacaktır. Aynı şekilde, enflasyona dönük
beklentilerin artmasıyla birlikte tahvil piyasasından borçlanmanın reel maliyeti azalacak ve
tahvil arzı artacaktır. Son olarak kamu harcamalarındaki artış da artan bütçe açığının tahvil
arzının arttırılarak finansmanına neden olacak ve Bs sağa kayacaktır. Tahvil arzı eğrisinin sağa
doğru kayması tahil fiyatlarının gerilemesine ve faiz oranlarının yükselmesine neden olacaktır.

4.2.2. Likidite Tercihi Teorisi
Faiz oranlarının belirlenmesine dair bir diğer önemki yaklaşım ise Keynes’in likidite
tecrihi teorisidir. Ödünç verilebilir fonlar teorisinde faiz oranları tahvil piyasasında
belirlenmekte iken, likidite tercihi teorisinde ise para piyasasında belirlenmektedir. Keynes,
bireylerin değer saklama amacıyla iki tür varlık tuttuklarını varsaymıştır, tahvil ve para. Keynes
döneminde bankaların mevduatlara verdiği faiz gözardı gözardı edilebilir büyüklüktedir.
Dolayısıyla, para tutmanın getirisi olmadığını varsaymıştır. Bu yüzden para tutmanın fırsat
maliyeti olarak nitelendirdiği faiz oranı artttıkça para tutmak daha maliyetli hale gelecek ve
para talebi Md azalacaktır. Öyleyse, talep edilen para miktarı faiz oranları ile negatif yönlü bir
ilişki içerisinde ve para talebi eğrisi aşağı doğru eğimlidir. Modelde para arzının ise tümüyle
Merkez Bankası tarafından kontrol edildiği varsayılmıştır ve egzojen kabul edilmiştir.
Dolayısıyla para arzı Ms yatay eksene dik bir eğridir.
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi para piyasasında denge para arzı ve para talebi
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eğrilerinin kesiştiği noktada oluşmaktadır. Eğer piyasadaki faiz haddi denge faiz haddinin
üzerinde i 1 seviyesindeyse piyasada para arzı para talebinden fazladır. Bu durumda arz fazlası
tahvile yönelir, tahvil fiyatının yükselmesiyle birlikte faiz oranları geriler ve tekrar i*
seviyesinde denge oluşur. Faiz haddi denge seviyesinin altında, i 2 seviyesinde olduğunda ise
para talebi para arzından fazla olduğundan tahvildeki para çözülecek, tahvil fiyatlarının
gerilemesiyle faizler artacak ve para piyasası i* seviyesinde dengeye gelecektir.

Para Miktarı, M (milyar TL)
Grafik 4.2. Likitide Tercihi ve Para Piyasasında Denge
Modelde para talebinin yer değiştirmesi ise bireylerin gelir seviyesindeki değişikliklerle
mümkündür. Ekonominin genişlemesi ile bireylerin gelir seviyesi artacak, bireyler ellerinde
daha fazla para tutmak isteyecek ve para talebi eğrisi Md sağa kayacaktır. Para talebinin yer
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değiştirmesine neden olan bir diğer faktör ise fiyatlardaki değişimlerdir. Keynes bireylerin
ellerinde reel balans tutttuklarını vurgulamıştır. Dolayısıyla fiyat düzeyindeki artış ile bilikte
bireylerin nominal olarak ellerinde tutmak istedikleri para miktarı da artacak ve para talebi Md
sağa kayacaktır. Para talebinin sağa kayması ile birlikte faizler yükselerek i 1 seviyesinde
dengeye ulaşır. Para arzının genişletilmesi durumunda ise para arzı sağa doğru kayacak, faizler
gerileyerek i 2 seviyesinde dengeye ulaşacaktır.
Likidite tercihi (LT) ve ödünç verilebilir onlar (ÖVF) yaklaşımlarının ortak yönlerini
kısaca özetleyelim. Keynes’de servet para arzı Ms ve tahvil arzının Bs toplamından
oluşmaktadır. Halkın elinde bulundurmak istediği tahvil miktarı Bd ve para miktarı Md
da toplam servetten fazla olamayacağı için bu aynı zaman bütçe kısıtıdır. Dolayısıyla arz edilen
para ve tahvl miktarı talep edilen para ve tahvil miktarına eşit olmalıdır,
Ms + Bs = Bd + Md
Eğer para piyasası dengedeyse, yani Ms= Md ise o zaman tahvil piyasası da dengededir,
Bd + Md. Bu açıdan LT ve ÖVF yaklaşımları birbirine paraleldir.
İki yaklaşım birbirine yakın olmakla birlikte uygulamada farklılıklar içermektedir
çünkü ÖVF yaklaşımının aksine LT yaklaşımı sadece para ve tahvillerden oluşan iki alternatif
varlık varsaymaktadır. Hisse senetleri, emlak, otomobil vs. gibi varlıkların getirilerindeki
değişimlerin etkisini göz ardı etmektedir. Örneğin hisse senedi piyasasında getirilerin artması,
tahvillerin nispi getirisini düşürerek, tahvil talebini düşürür, faizler yükselir. Böylesi bir
ortamda para arzındaki artışın faizler üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir.

4.3. Parasal Genişleme ve Faiz Oranları
Likidite tercihi modelinin aksine parasal genişlemenin faiz oranları üzerindeki etkisi
oldukça tartışmalıdır. Bunun nedeni ise para arzındaki değişimin faiz oranları üzerinde farklı
kanallardan etkili olabilmesidir. Bu etkiler şöyle sıralanabilir.
1.

Likidite Etkisi: LT yaklaşımında da sergilendiği üzere para arzındaki artış, likiditenin

artmasına, bu likditenin bir kısmının tahvil piyasasına kayması ise tahvil fiyatlarının yükselmesi
ve faiz oranlarının gerilemesine neden olacaktır.
2.

Gelir Etkisi: Para arzındaki genişleme toplam hasıla seviyesini arttıracak (AS-AD

analizinden hatırlayınız), gelir seviyesindeki artış ile birlikte para talebi de artarak sağa kayacak
ve denge faiz oranı yükselecektir.
3.

Fiyat Etkisi: Parasal genişleme ile birlikte fiyat seviyesi de artacak, ellerinde belirli

miktarda mal tüketecek şekilde reel balans bulundurmak isteyen bireyler para talebini arttıracak
ve Md’nin sağa kayması ile birlikte faizler artacaktır.
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4.

Beklenen Enflasyon Etkisi: Para arzındaki artış Merkez Bankasının sonraki dönemde

genişlemeci politika izleyeceğinin bir sinyali olarak algılanabilir ve beklenen enflasyonda bir
artışa neden olabilir. Beklenen enflasyondaki artış faiz oranlarının da yükselmesini beraberinde
getirecektir. Fisher etkisi olarak da anılan bu ilişki aşağıda grafik yardımıyla özetlenmektedir.

Grafik 4.3. Fisher Etkisi
Enflasyonist beklentilerin artmasıyla birlikte tahvillerin beklenen reel getirisi azalacak,
dolayısıyla tahvil talebi düşecek ve Bd 1 sola kayacaktır →Bd 2 . Beklenen enflasyondaki artış
borçlanmanın reel maliyetini de azaltacağı için tahvil arzı artacak ve Bs 1 sağa kayacaktır → Bs 2 .
Böylece tahvil piyasasındaki denge 1 noktasından 2 noktasına kayacak ve yeni dengede tahvil
fiyatları gerilerken faizler yükselecektir.
Bu tartışmalardan da anlaşıldığı gibi para arzındaki büyümenin faiz oranları üzerindeki
etkisi muğlaktır. Çünkü gelir, fiyat seviyesi ve beklenen enflasyon etkileri likidite etkisinin tersi
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yönde çalışır. Genel olarak parasal genişlemenin yarattığı likidite etkisi hemen devreye girer ve
faiz oranlarını düşürür. Artan para arzının fiyatlara ve gelire yansıması ise vakit alır. Enflasyon
etkisi ise parasal genişleme sürecinde halkın beklentilerini uyumlandırma hızına bağlı olarak
yavaş ya da hızlı olarak ortaya çıkabilir.
Bu etkiler ışığında parasal genişlemenin faiz oranlarına etkisine dair üç senaryo ortaya
koymak mümkündür:
1. Likidite etkisinin diğer etkenlere baskın olduğu senaryo: Bu senaryoda parasal
genişleme ile birlikte likidite etkisi hemen devreye girerek faiz oranlarını düşürecektir. Zaman
içerisinde diğer etkiler faizlerde bir miktar artışa neden olsa da faiz oranı başlangıç seviyesine
dönmez. Dolayısıyla parasal genişleme faiz oranlarını aşağı çekmede kısmen de olsa etkilidir.
2. Likidite etkisinin diğer etkenlere göre daha zayıf olduğu ve beklentilerin enflasyona
yavaş uyum sağladığı senaryo: Parasal genişleme ile birlikte likidite etkisi kısa vadede faiz
oranlarını düşürür. Sonraki süreçte gelir, fiyat ve beklenen enflasyon etkileri devreye girerek
faiz oranını başlangıç noktasından daha yüksek seviyeye çeker. Enflasyona ilişkin bekleyişler
yavaş değiştiği için enflasyon etkisi geç ortaya çıkar. Sonuçta parasal genişleme kısa vadede
faiz oranlarını kısmen geriletse de sonraki süreçte faiz oranları yükselecek ve faiz oranları
başlangıç seviyesinden daha yüksek seviyeye ulaşacaktır.
3. Likidite etkisinin beklenen enflasyon etkisine göre daha zayıf olduğu ve beklentilerin
enflasyona hızlı uyum sağladığı senaryo: Bu senaryoda enflasyonist beklentiler hemen devreye
girmekte ve daha zayıf olan likidite etkisini ortadan kaldırmakta, faiz oranları hemen
yükselmektedir. Bu senaryonun bir öncekinden farkı kısa vade de dahi para arzındaki
genişlemenin para arzında gerileme yaratmaması ve faiz oranlarının hemen yükselişe
geçmesidir. Bu durumda para politikası tümüyle etkisizdir.
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Uygulama Soruları

108

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Bugünkü değer ve vadeye kadar getiri kavramlarını tanımlayınız.
2. Likidite tercihleri teorisi ödünç verilebilir fonlar teorisinden hangi yönleriyle
ayrılmaktadır? Açıklayınız.
3. Ülkemizde bir süredir bono, tahvil ve hisse senetlerine stopaj uygulanmamaktadır.
Maliye Bakanlığı’nın hisse senetlerine yüzde 10 stopaj vergisi uygulanmasına karar
vermesi durumunda bu kararın faiz hadlerine etkisi ne olacaktır? Tahvil arz ve talep
grafiği yardımıyla tartışınız.
4.

Para arzındaki değişim faiz oranları üzerinde hangi kanallardan etkili olabilmektedir?
Tartışınız.

5. Aşağıdaki grafik faiz hadlerinin düşürülmesi amacıyla uygulanan ısrarlı parasal
genişleme politikasının zaman içerisinde faiz hadleri üzerindeki etkisini
göstermektedir. Uygulanan politika amacına ulaşmış mıdır? Nedenleriyle tartışınız.

6. …………… bir borç aracından elde edilecek toplam ödemelerin bugünkü değerini
borç aracının bugünkü değerine eşitleyen faiz oranıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A) Cari getiri
B) Reel faiz
C) Vadeye kadar getiri
D) Nominal faiz
E) Efektif faiz
7. Aşağıdakilerden hangisi para arzındaki değişimin faiz oranları üzerinde etkili olduğu
kanallardan biri değildir?
A) Gelir etkisi
B) Fiyat Etkisi
C) Beklenen enflasyon etkisi
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D) Ücret etkisi
E) Likidite etkisi
8. Nominal fiyatı 1000 TL, cari fiyatı ise 750 TL olan bir iskontolu tahvilin vadeye kadar
getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) %75
B) %25
C) %50
D) %10
E) %5
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cari getiri oranı yıllık kupon ödemesinin menkul kıymetin fiyatına oranıdır.
B) Cari getirideki değişim her zaman vadeye kadar getiride de eş yönlü bir değişim
olduğunun sinyalini verir.
C) Bir tahvilin yatırımcısına sağladığı getiri oranı tahvilin üzerindeki faiz oranına eşittir.
D) Sermaye kazancı oranı tahvilin elde tutulduğu süre içerisinde fiyatındaki değişim
oranıdır.
E) Faiz oranlarının artması tahvil yatırımcısının sermaye kaybına uğradığını gösterir.
10. Ödünç verilebilir fonlar teorisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Faiz düzeyi tahvil arzı ve talebi tarafından belirlenmektedir.
B) Tahvil talebi bireylerin servet düzeyi ile birlikte artmaktadır.
C) Tahvil talebi tahvilin diğer alternatif varlıklara göre beklenen getirisinin artması ile
artmaktadır.
D) Tahvil talebi tahvillerin likiditesinin artması ile artmaktadır.
E) Tahvil piyasasında talep fazlası olması durumunda faiz oranları artacaktır.
Cevaplar: 6-C, 7-D, 8-B, 9-C, 10- E
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5. DÖVİZ PİYASASI VE KUR POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Döviz Piyasası Ve Kur Politikaları
5.1. Döviz Kurunun Belirlenmesi
5.2. Döviz Piyasasında Denge
5.3. Döviz Piyasasına Müdahale
5.4. Sabit Döviz Kuru Rejimleri
5.4.1. Avrupa Para Sistemi (EMS) Krizi ve Öğrettikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde döviz piyasası ve kur politikaları incelenmektedir. Kur oluşumunun temel
belirleyicisi olan kur rejimleri de bu bölümün konusudur. Döviz kurunun belirlenmesi, döviz
piyasasında denge, döviz piyasasına müdahale ve sabit döviz kuru rejimleri grafiklerle detaylı
olarak açıklanmaktadır. Ardından Avrupa Para Sistemi (EMS) krizi ve bunun kur politikalarını
anlamaktaki önemi tartışılmaktadır.
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5. DÖVİZ PİYASASI VE KUR POLİTİKALARI
Ekonomilerin hızla birbirine entegre olduğu günümüzde döviz piyasasındaki gelişmeler
ve uygulanan kur politikaları giderek artan bir önem taşımaktadır. Farklı ülkelerin para
birimlerinin alınıp satıldığı piyasalara döviz piyasası adı verilir. Döviz piyasasında alınıp satılan
bir ülke parasının yabancı para cinsinden fiyatı ise döviz kuru olarak adlandırılmaktadır.
Kurların oluşumunda temel belirleyici döviz arz ve talebini düzenleyen kur rejimleridir.
Kurun devlet müdahelesinin olmaksızın piyasa arz ve talebi tarafından belirendiği rejimlere
serbest kur rejimi adı verilir. Kimi durumlarda ise kamu otoritesi kurlara müdahale etmektedir.
Bu rejimler güdümlü kur rejimleridir. Güdümlü kur rejimlerinin ilki kurun belli bir bant
içerisinde dalgalanmasına izin verildiği bunun dışına çıktığında ise müdahaleye maruz kaldığı
kontrollü dalgalanmadır. Diğer bir güdümlü kur rejimi olan gözetimli ya da kirli dalgalanmada
ise kurlar günden güne dalgalanmasına rağmen MB iç politika hedeflerine dönük olarak kura
müdahale edilebilir. Sabit kur rejimlerinde ise kurlar belli bir paritede sabit olarak
tutulmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle dış ticaretin giderek daha ağırlıklı bir
yer tuttuğu günümüzde bir ülkenin ekonomik performansı ve seçilen hedefler üzerinde
belirleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin, kurun değerlenmesi o ülkenin mallarının fiyatlarının
dışarıda artması anlamına gelirken ithal malların fiyatları gerilemektedir. Bu durum bir yandan
yerli işletmelerin rekabet gücünü azaltırken, diğer yandan ise ithal malların fiyatlarını
ucuzlattığı için yerli tüketicilerin tüketim gücünü arttıracaktır.

5.1. Döviz Kurunun Belirlenmesi
Uzun Vadede döviz kurunun belirlenmesine dair iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Tek
fiyat kanunu olarak adlandırılan ilk yaklaşıma göre farklı ülkelerde üretilen özdeş mallar tek
bir fiyata sahip olmalıdır. Örneğin, ABD’de üretilen çelik ile Japonya’da üretilen aynı
kalitedeki çeliğin fiyatları uluslararası piyasada aynı fiyata sahip olmalıdır. Aksi takdirde malın
ucuz olduğu ülkeden alınıp nispeten pahalı olduğu ülkede satılması ve yine malın pahalı olduğu
ülkede üretimin arttırılarak ucuz olduğu ülkede üretimin daralması beklenmelidir. Bu yüzden
dengede döviz kuru her iki ülkede de özdeş malların fiyatlarının eşitleneceği şekilde
oluşacaktır. Elbette burada temel varsayım uluslararası mal ve sermaye hareketleri üzerinde
engeller bulunmamasıdır.
Döviz kurlarının uzun vadede belirlenmesine dönük bir diğer yaklaşım ise satın alma
gücü paritesi (SAGP) yaklaşımıdır. Tek fiyat kanununun genel fiyat seviyesine
uygulanmasından ibaret olan bu yaklaşıma göre yerli fiyat seviyesindeki yüzde 10’luk bir artış,
yerli para biriminin yabancı para birimleri karşısında yüzde 10 değer kaybetmesiyle
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sonuçlanacak ve böylece fiyatlar genel seviyesi uluslararası piyasalarda eşitlenecektir. Bu
yaklaşım uzun vadeli kur hareketleri açısından yol gösterici olmakla beraber, kısa vade için
zayıf bir habercidir. SAGP yaklaşımının temel sorunları şöyle özetlenebilir. Öncelikle her iki
ülkedeki tüm mallar özdeş değildir. Örneğin Almanya’da üretilen bir araba ile Güney Kore’de
üretilen bir araba aynı talep yapısına sahşp değildir, dolayısıyla aynı fiyata sahip olmaları
gerekmez. İkinci olarak ise, fiyatları ülke genel fiyat seviyesine yansıyan birçok mal ve hizmet
(konut kiraları, saç traşı, lokanta fiyatları vb.) ülkeler arasında ticaret edilmemektedir.
Dolayısıyla bu mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim genel fiyat seviyesinin artmasına
neden olsa dahi kura etkisi çok sınırlı olacaktır.
Uluslararası nispi fiyatlar üzerinden geliştirilen bu yaklaşımlar çerçevesinde temel bir
prensip öne çıkmaktadır. Eğer herhangi bir etkenden dolayı yerli mallara dönük talep yabancı
mallara göre artıyorsa, yerli mallar daha yüksek fiyatlardan alıcı bulacağı için o ülkenin para
birimi diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanacaktır.
Uzun vadede döviz kurlarının seyrinde ülkelerin ithalat ve ihracat rakamları etkili
olurken kısa vadede varlık piyasası yaklaşımı (alternatif varlıkların getirisi) ön plana
çıkarılmaktadır. Bir yıl gibi kısa vadede elde yerli veya yabancı varlık tutulmasına ilişkin
kararlar döviz kurunun belirlenmesinde dış ticaret dengesinden daha büyük rol
oynamaktadırlar. Bu çerçevede kısa vadede döviz kurunun belirlenmesine dair temel yaklaşım
yerli ve yabancı mevduatlarda beklenen getirilerin karşılaştırılması yoluyla elde edilen faiz
paritesi koşuludur. Faiz paritesi yaklaşımına göre mevcut yerli para ve yabancı para cinsinden
mevduatların sürdürülebilmesi için ikisinin de beklenen getirileri arasında fark olmamalıdır. Bu
yaklaşımı açarsak, yerli mevduatın yabancı para mevduatına göre nispi getirisi Re iki
bileşenden oluşmaktadır. İlki nispi faiz kazancı, ikincisi ise beklenen kur kazancıdır.
Kısaca,
iD=yerli para (TL) mevduatın faizi, iF= yabancı para (dolar) mevduatının faizi,
(Ee t+1 – E t )/E t = Beklenen $/TL kur kazancı,
olarak tanımlanırsa,
Re = iD – iF + (Ee t+1 – E t )/E t , şeklinde ifade edilebilir.
Beklenen getirilerin eşitlenmesi durumunda, yani dengede yerli paranın nispi getirisi
sıfır olacaktır. Yerli para biriminin kur riski arttığı yani TL’nin gelecekte dolar karşısında değer
kaybetmesi beklendiği takdirde ise dengenin korunabilmesi için TL mevduata verilen faiz
artmalıdır. Örnekle açıklarsak, dolar mevduatının faizi yüzde 1 ise ve doların gelecekte TL
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karşısında yüzde 4 değer kazanması bekleniyorsa, bireylerin TL mevduatına yatırım yapması
için gereken denge TL faiz düzeyi yüzde 1’dir.

Elbette bu yaklaşımın ardındaki temel

varsayımlar sermayenin mobil olması ve iki para biriminin tam ikame olmasıdır. Aksi takdirde
TL dolar örneğinde olduğu gibi bu iki para birimiyle yapılan yatırımların getirisi farklı risk
primlerini de yanıstmak durumdadır.

5.2. Döviz Piyasasında Denge
Buradan itibaren döviz kurunun oluşumunu grafik yardımıyla açıklamaya çalışacağız.
Daha önce de ifade ettiğimiz üzere döviz piyasasında denge yabancı paranın beklenen getirisi
(RF) ile yerli paranın beklenen getirisinin (RD) eşitlendiği noktada oluşmaktadır. Yerli paranın
getirisi eğrisi TL mevduatına ödenen faiz oranına eşittir ve kurdaki değişimden bağımsızdır.
Dolayısıyla, yerli paranın getirisi eğrisi RD yatay eksene dik bir eğridir. Yabancı paranın
getirisi ise yabancı mevduatın getirisinin yanı sıra döviz kurundaki değişiminde bir
fonksiyonudur. Kısaca özetlersek, kamuoyunun yıl sonunda oluşacak ortalama bir kur
beklentisi bulunmaktadır. Bunun Ee t+1 = 1 $/TL olduğunu, dolar mevduatınının faiz oranının
ise iF = %10 olduğunu varsayalım. Eğer bugünkü TL kuru dolar karşısında E t = 1.05 seviyesine
tırmanırsa bu durumda yabancı mevduatın bir yıl sonundaki getirisi RF = .10 – (1 – 1.05)/1.05
= .148 = 14.8% olacaktır. Yani, bugünkü TL kuru (E t ) gelecekte beklenen kurun (E t+1 ) üzerinde
tırmanmaya devam etmesiyle birlikte doların yıl sonunda TL karşısında daha fazla değer
kazanacağı beklentisi de oluşacak ve böylece dolar mevduatının beklenen getirisi de artacaktır.
Aksine, bugünkü TL kuru düşerse doların gelecekte TL karşısında değer yitireceği beklentisi
oluşacak ve dolar mevduatının beklenen getirisi de azalacaktır. Dolaysısıyla, RF eğrisi yukarı
doğru eğimlidir çünkü yerli paranın bugünkü kuru E t yükseldikçe yabancı paranın değerindeki
artış beklentisi artacak ve RF yükselecektir.
Grafikte görüldüğü gibi denge kur seviyesinde E*, RD = RF ’dir. Eğer E t > E* ise RF >
RD olacaktır, bu durumda yerli para TL satılır ve E t denge kur seviyesinde geriler. Eğer E t < E*
ise RF < RD olacaktır, bu durumda TL alınır ve E t denge kur seviyesine ulaşıncaya dek artar.
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Grafik 5.1. Döviz Piyasasında Denge
Döviz kurundaki dalgalanmaları anlamak için öncelikle RD ve RF Eğrilerinin nasıl yer
değiştirdiğini incelemeliyiz. Yurt içi yatırımların getiri eğrisi RD ile başlayalım. Yurt içi
faizlerin iD artması durumunda yerli mevduatın beklenen getirisi arttığından RD eğrisi
sağa kayacak ve kur E t değer kazanacaktır. Yurt içi faizlerin düşmesi ile birlikte ise sola kayacak
ve kur E t değer yitirecektir.
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Grafik 5.2. Rd Eğrisinin Yer Değiştirmesi
RF ise yabancı mevduat faizleri iF yükseldiğinde sağa kayacaktır ve yeni dengede kur E t
değer yitirecektir. RF ’nin kaymasına neden olacak bir diğer faktör ise beklenen kur seviyesinde
Ee t+1 değişimdir. Eğer gelecekte beklenen kur seviyesi Ee t+1 gerilerse mevcut kur düzeyinde Ee t
yabancı mevduatın beklenen getirisi artacak ve RF sağa kayacaktır. Bu durumda denge kur
seviyesinde düşüş yaşanacaktır. Beklenen kur seviyesinin değişmesine neden olacak faktörler
ise kısaca şöyle sıralanabilir. İlk olarak beklenen yurt içi enflasyon oranındaki artış beklenen
kurun da düşmesini beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra, ithalatı arttıracak veya ihracatın
gerilemesine neden olacak faktörler de (örneğin yabancı mallara uygulanan tarife ve kotaların
kaldırılması gibi) beklenen kurun gerilemesine yol açmaktadır. Aynı şekilde beklenen
verimlilikteki gerileme de ihracatın rekabet gücünü düşürerek beklenen kur seviyesinin
düşmesine neden olacaktır.
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Grafik 5.3. Rf Eğrisinin Yer Değiştirmesi
Şimdi dilerseniz enflasyonist beklentilerin döviz kurunu nasıl etkileyebileceğini daha
yakından inceleyelim. Ekonomide enflasyonist beklentilerin artması ile birlikte yerli para
biriminin yabancı para karşısında değer kaybetmesi beklentisi artacaktır, Ee t+1 . Bu durumda
yabancı mevduata yapılan yatırımın beklenen getirisi artacağı için RF sağa kayacaktır. Ne var
ki, enflasyonist beklentilerin etkisi gelecekteki kur beklentisini etkilemekle sınırlı kalmaz. Daha
önce ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz Fisher etkisinden de hatırlayacağınız gibi
enflasyonist beklentilerle birlikte iç piyasadaki faizler de artacaktır. Bunun nedeni enflasyon
karşısında tahvillerin reel getirisi düşeceğinden tahvil talebinin düşmesi, borçlanma maliyeti
azalacağından dolayı da tahvil arzının artması dolayısıyla da tahvil fiyatları gerilerken faizlerin
yükselmesidir. Yurt içi nominal faiz oranlarındaki artışın beklenen enflasyon oranındaki artışın
gerisinde kaldığını varsayarsak o takdirde yurt içi reel faizlerde bir düşüş gerçekleşecektir. Bu
durumda RF RD ’ye oranla daha fazla sağa kayacak ve kur düşerek E 2 seviyesinde dengeye
ulaşacaktır.
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Grafik 5.4. Enflasyonist Beklentilerde Artışın Kura Etkisi

5.3. Döviz Piyasasına Müdahale
Döviz kurunun istikrarı genel olarak ekonominin istikrarı açısından büyük önem
taşımaktadır. Örneğin, kurdaki yukarı yönlü sert bir hareket ülkeninin dış ticaret açığının hızla
artmasına yol açarken, sert bir düşüş ise ithal mallarının üzerinden enflasyonu tetikleyerek
enflasyon hedefinden sapmaya yol açacak, döviz cinsinden borçlanan şirketlerin bilanço
yapısını bozarak bu şirketlere dönük kredi akışını sekteye uğratabilecektir.
Ekonomik istikrar amacıyla Merkez Bankaları kurlara sık sık müdahale etmektedir. Bir
MB’nın yabancı varlık piyasasında yaptığı alım ve satım işlemleri parasal tabanı da etkiler.
Yabancı varlık alımı parasal tabanı genişletirken satımı ise daraltır.
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Grafik 5.5. Döviz Piyasasına Müdahale Ve Kurda Hedef Aşımı
Kurun çok değerlenmesi üzerine MB’nın piyasalara müdahele kararı aldığını ve bu
amaçla piyasaya TL sürerek döviz aldığını varsayalım. Para arzının genişlemesi ile birlikte
fiyatlar yükselecek ve beklenen kur Ee t+1 gerileyecektir. Öyleyse yabancı paranın değerlenmesi
beklentisi ile birlikte RF sağa kayacaktır, RF 1 → RF 2 .
Parasal genişlemenin bir diğer etkisi ise yurt içi faizlerin düşmesidir, iD 1 → iD 2 . Faizlerin
gerilemesi ile birlikte RD sola kayar, RD 1 → RD 2 . Yeni denge olan 2 noktasında kur E 2
seviyesine gerilemiştir.
Uzun vadede ise paranın tarafsızlığı ilkesince para arzındaki bir seferlik artış fiyat
düzeyinde de aynı düzeyde artışa neden olacak, reel para arzı sabit kalacak ve böylece faizler
de değişmeyecektir. Dolayısıyla,uzun vadede faizler eski seviyesine döner, iD 2 → iD 1 . RD tekrar
sağa kayar, RD 2 → RD 1 . Nihai denge 3 noktasında oluşur. Faizlerin tekrar eski seviyesine
dönmesiyle brlikte denge kur düzeyi de E 3 ’e yükselmiştir. Kurun döviz müdahalesine kısa
vadede aşırı tepki vermesi uzun vadede ise kısmen toparlanması şeklinde özetlenebilecek bu
durum döviz kurunda hedef aşımı (overshooting) olarak da tanımlanır. Kurda hedef aşımı,
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gelecekteki kura dair beklentilerdeki dalgalanma ile birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmanın
ardındaki temel etkenlerden biridir.
Daha önce belirttiğimiz gibi MB’nın kura müdaheleleri aynı zamanda para arzında da
genişleme ya da daralma yaratcaktır. Eğer MB’nin amacı yalnızca döviz kuruna müdahale
etmek ise APİ yoluyla parasal tabanı ve dolayısıyla da faiz oranlarını sabit tutabilir. Buna
sterilize döviz müdahalesi denir.
Literatürde sterilize müdahelenin kur üzerindeki etkisine dair konsensüs yoktur. Ünlü
iktisatçı Mishkin’e göre eğer yerli ve yabancı mevduatların tam ikame olduğunu kabul edersek
bu durumda kurda da bir değişiklik olmayacaktır. Yalnızca devletin borç yapısı değişir (iç borçdış borç).
Sterilize müdahale kur üzerinde iki kanaldan etki edebilir:
1.

Portföy dengesi kanalı: Sterilizasyon sonrasında faiz oranları değişmese de MB ve

halkın elindeki yabancı varlıkların yerli varlıklara oranı değişir. Örn. MB döviz satın aldıysa ve
enjekte ettiği parayı bono satarak çektiyse halkın elindeki döviz cinsi varlıkların yerli para cinsi
varlıklara oranı azalmıştır. Yatırımcılar, bankalar portföylerini dengelemek için yabancı para
cinsi varlıklara yatırım yapmayı tercih edebilirler ve yerli para değer yitirir, E↓. Eğer yerli ve
yabancı varlıklar tam ikame ise oranlarındaki değişiklik yatırımcı tercihlerini etkilemez.
2.

Sinyal verme kanalı: Bireyler MB’nın döviz müdahalesini geleceğe dönük bir sinyal

olarak algılayıp kur beklentilerini değiştirebilirler ve bu doğrultuda döviz alım veya satımı
yapabilirler.

5.4. Sabit Döviz Kuru Rejimleri
Geçmişten günümüze birçok ülke dış ticarete istikrar kazandırmak, sermaye girişlerini
teşvik etmek amacıyla sabit kur uygulamasına yönelmişlerdir. Sabit kur rejimlerinin ulusal
düzeyde örneklerine sıkça rastlanmakla beraber uluslarası bir sistem olarak da hem tarihsel hem
de coğrafi açıdan geniş uygulama alanı bulmuştur.
1. Dünya Savaşı (1870-1914) öncesinde birçok ülke parası doğrudan altına konvertıbl
idi. Özellikle gelişmekte olan pek çoğu yeni bağımsızlığını ilan etmiş ülkeler dünya
piyasalarından borçlanabilmek amacıya para biriminin değerini altına sabitlemişti. Böylece,
yerli paranın hızla değer kaybetmesi sonucu büyük sermaye kaybına uğrayabileceği kaygısıyla
farklı ülkelerin tahvillerine yatırım yapmaktan çekinen yatırımcılar da daha güvenli bir şekilde
gelişmekte olan ülke tahvillerine yönelmişlerdir. Dolayısıyla, bu dönemde Osmanlı dahil
birçok ülkenin tahvillerine uygulanan efektif faiz oranlarındaki gerilemenin ardındaki önemli
etkenlerden biri de kur riskinin ortadan kalkmasıyla birlikte risk primlerinin düşmesidir. Altın
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sistemi uygulayan ülkelere dış ticaret ve sermaye akımları açısından önemli avantajlar
sunmakla birlikte maliyetsiz de değildir. Altın standardı uygulayan ülkeler para arzı üzerindeki
kontrolünü tümüyle yitirmektedir.
1. Dünya Savaşının patlak vermesiyle birlikte dünya ekonomisi de büyük bir
istikrarsızlığa sürüklenmiştir. Askeri harcamaların devasa boyuta ulaşması karşısında
ekonomik daralmayla birlikte vergi gelirleri de sert bir şekilde düşen ülkeler bütçe açıklarını
para basarak finanse etme yolunu seçmişler ve birbiri ardına altın standardını terketmişlerdir.
İki savaş arasında yılınan altın standardın yerine yine bir sistem konulamamış özellikle de
1930’ların başında Büyük Buhran sonrasında birçok ülkenin paralarını devalüe ederek dış
ticarette korumacılığa yönelmesi uluslararsı ticaret hacmininin daha da daralmasına ve krizin
hızla derinleşmesine neden olmuştur. Keynes dahil dönemin birçok iktisatçısının o yıllarda
ısrarla üzerine durduğu bu durum 2. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik istikrar arayışlarının
da merkezinde yer almıştır ve Bretton Woods sisteminin oluşturulmasına giden yolu açmıştır.
1944 yılında uygulamaya konan Bretton Woods sistemi 2. Dünya savaşının "kazananlarından"
oluşan yeni dünya sistemindeki hegemonik rolünü kurumsallaştırması açısından da önemlidir.
Bretton Wooods sitemi uyarınca:
1.

Uluslararası ekonomide sabit döviz kuru yeniden uygulamaya konmakla beraber çok

özel durumlarda, sistematik olarak ödemeler dengesi bozuklukları yaşayan ekonomilerin para
birimlerinde (yüzde 10’u aşmamak koşuluyla) kur ayarlaması yapılmasına izin verilmekteydi.
2.

Bu kez bütün ülkelerin paraları doğrudan altına konvertıbl yapılmamış ülkelerin para

birimleri ABD dolarına sabitlenirken, dolar ise 1ons altın başına 35 dolar paritesinden altına
sabitlenmiştir. Böylece ABD doları rezerv para konumuna gelmiştir
3.

IMF kurulmuş, sabit döviz kurunun korunması için kurallar getirmek vr ödemeler

dengesi açığı veren ülkelere kredi sağlayarak dünya ticaretinin istikrarlı büyümesini sağlamakla
görevlendirilmiştir.
4.

Dünya Bankası kurulmuş ve gelişmekte olan ülkelere kredi açmakla görevlendirilmiştir.
Her sabit kur sistemi gibi Bretton Woods sisteminin de temel sorunu cari açıkla

karşılaşan ülkelerin paralarını devalue edememesi ya da fazla veren ülkelerin parasının
değerlenmesinin mümkün olmamamasıydı. 1960’ların sonuna gelindiğinde ABD’de
başgösteren enflasyon ve büyüyen dış ticaret açığı sonucunda sistem giderek sürdürülmesi zor
bir hal almış, ABD’nin elindeki altınların basılan dolarları karşılama oranı yüzde 22’lere kadar
gerilmiştir. 1971 yılında ise "altın penceresi" kapanmış ve Bretton Woods sistemi çökmüştür.
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Sonraki yıllarda küresel boyutta bir sabit kur sistemi uygulanmamakla beraber dolar
anahtar para rolünü sürdürmüş, dönem dönem birçok ülke yatırım çekebilmek amacıyla
parasını dolara sabitlemiştir. Ne var ki, 1992 Avrupa Para Sistemi Krizi, 1995 Meksika krizi,
1997 yılındaki Asya krizi, hemen sonrasında Rusya krizi ve 2001 yılında Türkiye ve Arjantin
krizleriyle de tekrar tekrar tecrübe edildiği gibi sabit kur uygulamaları en istikrarlı gözüken
ülkelerde dahi spekülatif ataklara karşı korunmasız kalmış ve şiddetli çöküntüleri de
beraberinde getirmiştir. Bu aşamada dilerseniz sabit kur sistemlerinin zaaflarını açıklamak için
sıkça kullanılan bir örnek olan Avrupa Para Sistemi krizini biraz daha yakından inceleyelim.

5.4.1. Avrupa Para Sistemi (EMS) Krizi ve Öğrettikleri
1970’lerın ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkeleri kendi aralarındaki döviz kurlarının
sert dalgalanmalarını gidererek Avrupa içerisinde ticareti ve sermaye hareketlerini tesvik
edecek önlemleri devreye sokma arayışına girmişlerdir. Bu arayışın sonucu olarak 1979 yılı
Mart ayında o dönemki Avrupa Ekonomik Toplululuğu (AET)’nun 8 üyesi Almanya Fransa,
İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Danimarka ve İrlanda tarafından bugünkü Avrupa Para
Birliği’nin öncüsü sayılacak Avrupa Para Sistemini (EMS) kurulmuştur. Sonradan İspanya
(1989), İngiltere (1990) ve Portekiz’de (1992) sisteme katılmıştır.
Avrupa para sistemi iki bileşenden oluşmaktaydı. İlki ortak bir para birimi (ECU)
oluşturulması, ikincisi ise ERM olarak bilinen kur mekanizması. EMS’ye göre ülkeler kurlarını
birbirlerine karşı belirli bir marj içerisinde (önceleri +- %2.25, 1993 sonrasında +-%15)
sabitleyecek ve ABD dolarına karşı dalgalanmaya bıraacaklardı. Her ülke altın ve dolar
mevcudunun yüzde 20’sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonuna katarak karşılığında ortak para
biriminden ECU alacaktı. ECU’nun değeri farklı ağırlıklarda Avrupa paralarından oluşan bir
sepete bağlanmıştı. Herhangi iki ülkenin kurları belirlenen marj dışına çıkarsa her iki ülkenin
MB da müdahale ederek kur sınırlar dahiline çekilecekti. Elbette, bu durumun süreklilik
arzetmesi halinde zayıf paraya sahip ülkenin MB’sının uluslararası rezervleri tükenirken güçlü
paraya sahip ülkenin rezervleri artacaktı.
EMS’nin çözülmesini getiren sorunlar 1990’ların hemen başında ortaya çıktı. İki
Almanya’nın birleşmesi enflasyonu da beraberinde getirmişti. Almanya oluşan enflasyonist
baskılarının önüne geçmek amacıyla 1992’den itibaren faizleri iki haneli düzeye çıkardı.
Pound/Mark kurunu ERM sınırları içerisinde tutabilmek için ya İngiltere sıkı para politikası
uygulayacak ya da Almanya genişleyici politika uygulamaya başlayacaktı. Ne var ki,
Almanya’nın önceliği işsizlik iken resesyondaki İngiltere’nin önceliği büyüme idi. Markın
pound karşısında değer kazanacağı beklentisinin güçlenmesiyle birlikte spekülatörler
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pound’dan hızla kaçmaya başladı. Kuru korumayı amaçlayan İngiltere ise faiz oranı yükselterek
müdahaleye çalıştı ama yetersiz kaldı. Sonuçta İngiltere mark karşısında yüzde 10 değer
kaybına izin vererek ERM’den çekildi. Sonrasında İspanya ve İtalya’da da devalüasyonlar
yaşandı.
EMS krizi sürecinde Merkez Bankalarının rezervleri hızla erirken, spekülatörler büyük
paralar kazanmıştır. Günümüz finans piyasasının önde gelen aktörlerinden George Soros bu
kriz sürecinde pound spekülasyonu ile 2 milyar dolar kazanmış ve Bank of England’ı çökerten
adam olarak dünya sahnesinde ün yapmıştır.
Kısaca özetlemek gerekirse sabit döviz kuru sistemleri özellikle mal ve sermaye
hareketlerini teşvik etmek, istikrarı korumak amacıyla dönem dönem popüler olmakla beraber
farklı ekonomik öncelikleri olabilen ekonomilere benzer para politikası dayatması ve spekülatif
ataklara açık olması dolayısıyla büyük dezavantajları da beraberinde getirmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Döviz kurunda hedef aşımı nedir? Grafik yardımıyla açıklayınız.
2. Enflasyonist beklentilerdeki artış döviz kurunu nasıl etkilemektedir? Grafik yardımıyla
tartışınız.
3. Sterilize ve sterilize olmayan döviz kuru müdahelelerini açıklayınız. Sterilize
müdahale kur uzerine etkilimidir tartışınız .
4. Sabit kur rejimi neden tercih edilmektedir, avantajları ve dezavantajlarını belirtiniz.
5. 1992 Avrupa Döviz kuru krizinin nedenlerini grafik yardımıyla tartışınız.
6. Birbirinin ikamesi olduğu varsayılan Kolombiya kahvesinin kilosu 30 pezo iken
Brezilya kahvesinin kilosu ise 6 realdir. Tek fiyat yasasına göre Kolombiya persosu
ile Brezilya reali arasındaki döviz kuru ne olmalıdır?
A)1 real= 180 pezo
B) 1 real= 30 pezo
C) 1 real= 5 pezo
D) 1 real= 0.6 pezo
E) 1 real= 0.5 pezo
7. Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) yaklaşımına göre ABD’de yüzde 1 enflasyon,
Türkiye’de ise yüzde 11 enflasyon yaşanması durumunda......................
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) dolar TL karşısında yüzde 12 değer kazanacaktır.
B) dolar TL karşısında yüzde 1 değer yitirecektir.
C) dolar TL karşısında yüzde 1 değer yitirecektir.
D) dolar TL karşısında yüzde 10 değer kazanacaktır.
E) dolar/TL kuru değişmeyecektir.
8. Euro cinsi varlıkların faiz oranı yüzde 9, TL cinsinden varlıkların faizi ise yüzde 11
iken, Euro’nun TL karşısında yüzde 5 değer kazanması bekleniyorsa aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Euro cinsi varlıkların TL cinsi varlıklara göre beklenen getirisi daha düşüktür.
B) Euro cinsi varlıkların TL cinsinden beklenen getirisi yüzde 14’dür.
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C) TL cinsi varlıkların Euro cinsinden beklenen getirisi yüzde 16’dır.
D)TL cinsi varlıkların Euro cinsinden beklenen getirisi yüzde 11’dir.
E) Euro cinsi varlıkların TL cinsinden beklenen getirisi yüzde 20’dir.
9. Euro cinsi varlıkların faiz oranı yüzde 2, Dolar cinsinden varlıkların faizi ise yüzde 5
iken, Euro’nun Dolar karşısında yüzde 5 değer kazanması bekleniyorsa
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Euro cinsi varlıkların Dolar cinsinden beklenen getirisi yüzde 5’tir.
B) Euro cinsi varlıkların Dolar cinsinden beklenen getirisi yüzde 3’dür.
C) Dolar cinsi varlıkların Euro cinsinden beklenen getirisi yüzde 5’dir.
D)Dolar cinsi varlıkların Euro cinsinden beklenen getirisi sıfırdır.
E) Euro cinsi varlıkların Dolar cinsinden beklenen getirisi yüzde 10’dur.
10. Aşağıdakilerden hangisi yabancı paranın beklenen getirisi eğrisinin (RF) sağa doğru
kaymasına neden olmaz?
A) Yurt dışı faiz oranlarının yükselmesi
B) Yabancı paranın yerli para karşısında değer kazanacağı beklentisi
C) İhracatın gerilemesi beklentisi
D) Yurt içi verimlilik düzeyinde artış beklentisi
E) İthalatın artması beklentisi

Cevaplar: 6-C, 7-D, 8-B, 9-D, 10-D
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6. PARA ARZI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Para Arzı
6.1. Parasal Taban
6.2. Ardışık Mevduat Yaratılması
6.3. Para Arzı Modeli ve Para Çarpanı
6.4. Para Çarpanını Belirleyen Faktörler
6.5. Para Arzını Belirleyen Diğer faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Para arzının açıklandığı bu bölümde para arzına ilişkin teorik yaklaşımlar ve para arzı
üzerinde

etki

sahibi

olan

grupların

piyasadaki

davranışları

sistematik

olarak

değerlendirilmektedir. Para arzı parasal taban, ardışık mevduat yaratma süreci, para çarpanını
belirleyen faktörler ve para arzını belirleyen diğer faktörler bağlamında incelenmektedir.
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6. PARA ARZI
Bir ekonomide belli bir anda dolaşımda bulunan madeni para, kağıt para ve yaratılan
kaydi paradan (banka parası) oluşan toplam para miktarına para arzı adı verilir. Bu genel
tanımın dışında para arzının dar ve geniş iki farklı tanımı bulunmaktadır. Dar anlamda para arzı,
dolaşımda bulunan nakit para ile bankacılık sistemindeki vadesiz mevduatın toplamından
oluşan bir parasal büyüklüğü ifade etmektedir. Geniş anlamda para arzı ise, dar anlamdaki
parasal

büyüklüğe

bankacılık

sistemindeki

vadeli

mevduatın

ilave

edilmesi

ile

hesaplanmaktadır.
Günümüzde TCMB tarafından kullanılan para arzı sunumu yakın geçmişte 2005, 2007
ve 2010 yılarında revize edilmiştir.
Yeni kullanılan sunumda,
1. Daha önce M2Y içerisinde yer alan yabancı para cinsinden parasal yükümlükler vade
gruplarına göre M1 ve M2 para arzı tanımları içerisinde gösterilmiştir.
2. Katılım Bankaları ve Kalkınma ve Yatırım Bankalarının parasal yükümlülükleri ve B-tipi
likit yatırım fonları (para piyasası fonları) para arzına ilave edilmiştir
3. Bankalarca yurtiçinde Türk Lirası üzerinden ihraç edilen ve orijinal vadeleri 2 yıla kadar
olan tahvil ve bonolar ihraç edilen menkul kıymetler başlığı altında M3 tanımına dahil edilmiş,
bu ihraçlardan, yurtiçi bankaların portföyünde tutulanlar ile yurtdışı yerleşiklerin
mülkiyetindekiler ise düşülmüştür.
Bugün TCMB tarafından kullanılan para arzı sunumu aşağıdaki gibidir:
M1= Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat (YTL,Yabancı Para)
M2= M1 + Vadeli Mevduat (YTL,YP)
M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları + İhraç Edilen Menkul Kıymetler,
Para arzına ilişkin teorik yaklaşımları, devletin dışında kalan ve para arzı üzerinde etkili
olduğu kabul edilen grupların piyasadaki davranışlarını belirli bir sistematik içinde
değerlendirip tanımlamak mümkündür. Bu gruplar:
1. Merkez bankası,
2. Mevduat bankaları ve mevduat toplayan diğer finansal kuruluşlar,
3. Mevduat sahipleri,
4. Kredi kullananlardır.
Bu dört aktör içinde, para arzı konusunda temel belirleyici aktör merkez bankasıdır.
Merkez Bankalarının, uluslararası rezervler, bankacılık sistemine verdiği krediler, kamu
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kesimine açtığı krediler ve açık piyasa işlemleri aracılığı ile yarattığı paraya, parasal taban adı
verilmektedir. Merkez bankasının bilanço değerlerini (varlık ve yükümlülüklerini) değiştirerek
oluşturduğu parasal taban ile bankacılık sisteminin yarattığı kaydi para toplamı para arzını
belirlemektedir.
Bu bölümde, para arzı konusu parasal taban, ardışık mevduat yaratılması ve para arzını
etkileyen faktörler olmak üzere üç alt başlık altında incelenmektedir.

6.1. Parasal Taban
Merkez Bankasının ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla ülkedeki kredi miktarını,
likidite seviyesini ayarlamak için izleyeceği bir parasal büyüklük belirlenmelidir. Merkez
bankaları tarafından para arzında bir değişiklik yaratmak amacıyla öncelikli olarak hedeflenen
bu büyüklük parasal taban (monetary base, MB) olarak adlandırılır. Yüksek güçlü para olarak
da bilinen parasal taban dolaşımdaki para (C) ve bankaların Merkez Bankasındaki serbest ve
zorunlu rezervlerinin (R) toplamından oluşur:
Parasal Taban, MB = C + R.
Parasal tabandaki değişimler para arzına katlanarak yansır. Parasal tabandan para arzına
ulaşmamızı sağlayan katsayı para çarpanı olarak bilinmektedir.
Merkez Bankaları parasal taban üzerindeki kontrolünü açık piyasa işlemleri (likiditeyi
ayarlamak için yaptığı tahvil alım satımları) ve bankalara açılan reeskont kredileri ile sağlar.
Dilerseniz kısa bir örnekle açıklayalım.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bankalardan çek yoluyla 100 TL’lik
tahvil alımı yapmıştır. Bu durumda bankacılık kesiminin elindeki menkul kıymetler 100 TL
azalırken TCMB nezdinde tutulan rezervleri aynı tutarda artmıştır. Aynı şekilde TCMB’nin
aktifinde bulunan menkul kıymetleri 100 TL artarken, bankalara karşı rezerv yükümlülükleri
100 TL artmaktadır. Bu işlemler ilgili aktörlerin T hesaplarında aşağıdaki şekilde yansıtılır:
Bankalardan Çek Yoluyla Açık Piyasa Alımı
Bankacılık Kesimi
Aktif
Menkul Kıymetler -100 TL
Rezervler

Pasif

TCMB
Aktif

Pasif

Menkul Kıymetler +100 TL Rezervler +100 TL

+100 TL

143

TCMB’nin tahvil alımı banka dışı kesimden yapıldığı takdirde ise öncelikle bu kesimin
elindeki çeke tabi mevduat artacaktır. Sonrasında ise bu çek bankaya yatırılacak ve yine
bankaların rezervleri artarken mevduat yükümlülüğü de artacaktır. Sonuç olarak her iki
durumda da bankaların TCMB nezdindeki rezervleri ve parasal taban (MB) 100 TL kadar
artacaktır.
Banka Dışı Kesimden Açık Piyasa Alımı

Banka Dışı Kesim
Aktif

Pasif

Menkul Kıymetler -100 TL

TCMB
Aktif

Pasif

Menkul Kıymetler +100 TL Rezervler +100TL

Çeke tabi mevduat +100 TL

Bankacılık Sistemi
Aktif

Pasif

Rezervler

+100 TL

Çeke tabi mevduat +100 TL

Şimdi bir de banka dışı kesim tarafından doğrudan çekin nakte çevrildiğini varsayalım.
Bu durumda satılan menkul kıymet karşılığında banka dışı kesimin aktiflerindeki nakit 100 TL
artacak, TCMB’nin pasif kaleminde yer alan dolaşımdaki nakit miktarı da aynı oranda
artacaktır. Bu durumda yapılan APİ sonrasında dolaşımdaki nakit miktarının artmadığı ama
parasal tabanın 100 TL arttığı görülmektedir.
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Çekin nakde çevrildiği durum

Banka Dışı Kesim

TCMB

Aktif

Pasif

Menkul Kıymetler -100TL

Aktif
M. Kıymetler +100 TL

Pasif
D. Nakit +100TL

Nakit +100 TL

Buradan da anlaşılacağı açık piyasa alımının rezervler (R) üzerindeki etkisi çekin nakite
çevrilip çevrilmemesine (mevduat hesabına yatırılması) bağlıdır. Nakte çevrilirse rezervler
etkilenmez.
Açık Piyasa alımının parasal taban (MB), üzerindeki etkisi ise ya rezervler ya da
dolaşımdaki para arttığı için her iki durumda da aynıdır. Bu nedenle Merkez Bankasının parasal
taban üzerindeki kontrolü rezervlerin aksine çok daha sağlamdır.

6.2. Ardışık Mevduat Yaratılması
Merkez Bankasının benimsediği genişlemeci ya da daraltıcı para politikasının para arzı
üzerindeki etkisini (ve politikanın etkinliğini belirleyen diğer faktörleri) anlamak için öncelikli
olarak mevduat yaratılması sürecinin anlaşılması gerekir. Bu amaçla Merkez Bankası
tarafından bankacılık sistemine sunulan 100 TL’lik ek rezervin ardışık mevduat yaratılması
yoluyla toplam mevduat hacmine etkisini kısaca inceleyeceğiz.
Örneğimizde, TCMB A Bankasından 100 TL’lik tahvil alımı yapmıştır. Böylece A
Bankasının rezervleri 100 TL artmıştır. Bu durumun A Bankasının T hesabında gösterimi
aşağıdaki gibidir,

A Bankası
Aktif

Pasif

Menkul Kıymetler -100 TL
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Rezervler +100 TL

Varsayalım ki, A Bankası kasasına giren bu ek nakiti rezervlerinde tutmak yerine
krediye dönüştürmeyi tercih etmiştir. Bu durumda A Bankası 100 TL kredi açacaktır.

A Bankası
Aktif
Menkul Kıymetler
Krediler

Pasif

–100 TL
+ 100 TL

A Bankasından alınan kredi ile bireyin bir ödeme gerçekleştirdiğini ve paranın yeni
sahibi tarafından paranın bir başka bankaya, B Bankasına mevduat olarak yatırıldığını
düşünelim. Burada halkın elinde nakit tutmak istemediğini vasayıyoruz. Bu durumda B
bankasının rezervleri 100 TL artarken aynı şekilde mevduat yükümlülüğü de artmıştır.
B Bankası
Aktif

Rezervler + 100 TL

Pasif

Mevduatlar + 100 TL

B bankası kendi nezdinde açılan mevduatı değerlendirmek amacıyla kredi açacaktır. Ne
var ki, bankalar kendilerine yatırılan mevuduatları tümüyle krediye dönüştürmezler.
Karşılasabilecekleri ani mevduat cıkışlarına karşılık olarak emniyet amacıyla mevduatın belli
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bir oranını rezerv olarak saklamak durumundadırlar. Günümüzde bankaların ellerinde tutmaları
gereken rezerv oranı (munzam karşılık oranı) Merkez Bankaları tarafından belirlenmektedir.
Bu zorunlu rezervlerin yanı sıra bankalar kendi risk algıları ve karsılaşacakları cazip yatırım
olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla serbest rezerv de bulundurmaktadırlar. Burada
basitleştirmek amacıyla bankaların elde sadece yüzde 10 oranında zorunlu rezerv
bulundurduklarını varsayıyoruz. Bu durumda B bankası 10 TL’yi rezerv olarak tutacak ve 90
TL’lik kredi açacaktır.

B Bankası
Aktif

Rezervler + 10 TL
Krediler

Pasif

Mevduatlar + 100 TL

+ 90 TL

B bankası tarafından açılan 90 TL kredi bu kez C Bankasına mevduat olarak
yatırılacaktır.

C Bankası
Aktif

Rezervler

+ 90 TL

Pasif

Mevduatlar

+ 90 TL

Aynı şekilde C Bankası da 90 TL’nin yüzde 10’unu yani 9 TL’yi rezerv olarak tutacak
ve 89 TL ile kredi açacaktır.
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C Bankası
Aktif

Rezervler

+ 9 TL

Krediler

+ 81 TL

Pasif

Mevduatlar

+ 90 TL

Ardışık mevduat yaratılması süreci bu şekilde devam edecek, bankalar şubelerine
yatırılan mevduatın %10’unu zorunlu rezerv olarak ayırıp, %90’ı ile yeni kredi açacak ve
mevduatlardaki genişleme aşağıdaki şekilde sürecektir:
100 TL+ 91 TL+ 81 TL +72.90 TL+ 65.61 TL +59.05 TL ... =1000 TL
Sonuç olarak rezerv oranının (r) %10 olduğu durumda bankacılık sistemine 100 TL’lik
rezerv (R) girişi, toplam mevduatlarda da (D) 1000 TL’lik bir artışa neden olacaktır. Bu
durumda basit mevduat çarpanı formülü aşağıdaki gibidir:
ΔD= 1 × ΔR , 1000 = 1
r

10

× 100

Yukarıda sunulan ardışık mevduat yaratılmasına ilişkin bu basit modelin
sınırlamalarından da kısaca bahsedelim. Öncelikle modelde bireylerin ellerindeki para tutmak
istemedikleri ve aldıkları kredinin tekrardan tümüyle bankacılık sistemine geri döndüğü
varsayılmıştır. Bireylerin nakit tutma eğilimini güçlendirecek herhangi bir etken
mevduatlardaki artışın da daha sınırlı olmasına yol açacaktır. Aynı şekilde modelde bankaların
da sadece zorunlu rezerv oranında rezerv bulundurdukları serbest rezerv bulundurmadıkları
varsayılmıştır. Oysa ki, bankalar değişen risk algılarına göre serbest rezervlerini arttırarak
kredileri kısmayı tercih edebilirler. Bu durumda da Merkez Bankasının tahvil alımı yoluyla
piyasaya para sürmesinin neden olacağı mevduatlardaki artış modelimizde öngürülenden daha
düşük seviyede gerçekleşecektir.
Buradan da anlaşılacağı gibi Merkez Bankası parasal tabanda yaptığı değişiklikler
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toplam mevduat hacmini ve para arzını belirleyen tek etken değildir. Bireylerin elde ne kadar
nakit tutmak istediği, bankaların ne kadar rezerv tutmak istedikleri ve bireylerin kredi talebinin
ne boyutta olduğu gibi etkenler mevduat hacmi ve para arzının belirlemesinde doğrudan
etkilidir.

6.3. Para Arzı Modeli Ve Para Çarpanı
Daha önce de değindiğimiz gibi Merkez Bankaları Merkez Bankası parasal taban
aracılığıyla ekonomideki para arzını kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. Merkez bankası
parasal tabanı değiştirerek uyguladığı politikalarının para arzı üzerindeki etkinliği açısından
parasal taban (MB) ile para arzı (M) arasındaki ilişki büyük önem taşımaktadır. Parasal
tabandaki değişimin para arzı üzerindeki bir birimlik (TL) artışın para arzında ne kadar
değişime neden olacağını gösteren katsayıya para çarpanı (m) adı verilir.
M = m × MB
M=M 1 = Piyasadaki nakit para + Vadesiz Mevduatlar
Daha önce belirttiğimiz üzere bankaların rezervleri (R) zorunlu rezervlerin (RR) ve
serbest rezervlerin (ER) toplamından oluşmaktadır. Zorunlu rezervler (RR) ise mevduatların
zorunlu rezerv oranı (r) ile çarpılmasıyla elde edilir,
R = RR+ER,

RR: Zorunlu rezervler, ER: Serbest rezervler

RR = r × D, D: vadesiz mevduat,
Parasal taban ise rezervler ile dolaşımdaki nakit paranın toplamından oluşmaktadır,
R + C = MB = C + (r × D)+ER , C: dolaşımdaki nakit
Parasal tabanın nakit bileşeni C’deki 1 TL’lik artış katlanarak para arzına
yansımamakta, rezerv bileşenindeki değişim (rezervlerin çözülmesi) ise mevduat çarpanı
yoluyla katlanarak para arzına yansımaktadır. Dolayısıyla nakit para mikarındaki C ve serbest
rezervlerdeki ER parasal taban artışına ilave olarak para arzında artış yaratmaz.
Yukarıdaki formülü şu şekilde yeniden ifade etmek mümkündür,
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MB = r × D + e × D + c × D,
c = C/D =nakit oranı, e = ER/D =serbest rezerv oranı
MB = (r + e + c) × D,
D=

1
× MB
r+e+c

Para arzının dolaşımdaki nakit ve vadesiz mevduat toplamı olduğunu hatırlarsak
M=C+D
M = c × D + D, M = (1+c) × D
D’yi denklemde yerine koyarsak,
1+ c
× MB
r+e+c
M=m × MB olduğuna göre, para çarpanı:
M=

m=

1+ c
r+e+c

6.4. Para Çarpanını Belirleyen Faktörler
Para çarpanı formülü parasal tabandaki değişimin toplam para arzı üzerinde etkisini
belirleyen faktörleri vermektedir. Yukarıdaki formül ışığında bu faktörleri ve para arzına
etkilerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Zorunlu rezerv oranındaki değişmeler (r) para çarpanı ve para arzı ile ters yönde ilişkilidir.
Merkez Bankaları zorunlu rezerv oranını azaltarak para arzını daraltabilir, ya da düşürerek para
arzını genişletebilir.
2. Nakit Oranındaki değişmeler (c) para çarpanı ve para arzı ile ters yönde ilişkilidir.
Bireylerinelde daha fazla nakit tutmak istemesi, bankaya daha az mevduat yatırmasına ve
yaratılan kaydi paranın daha sınırlı olmasına yol açacaktır.
3. Serbest rezerv oranındaki değişmeler (e) para çarpanı ve para arzı ile ters yönde ilişkilidir.
Bankaların daha fazla serbest rezerv turtmaları yaratılan kaydi parayı dolayısıyla da para arzını
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daraltacaktır. Bankaların serbest rezerv seviyesine dair kararları piyasadaki gelişmelerle
yakından ilintildir. Örneğin, piyasa faiz oranları artarsa bankaların kredi açmaya dönük iştahı
artar ve serbest rezervler (e) azalır. Diğer yandan ekonomide olumsuz bekleyişlerin artması
durumunda mevduat çıkışlarını artacağı beklentisi bankaların geri ödeme sorunu yaşamamak
için serbest rezervlerini (e) arttırmasına neden olacaktır. Yine, geleceğe dönük olumsuz
beklentilerin olduğu bir ortamda kredilerin geri dönüşünde de sorun yaşanacağı için bankalar
daha az kredi açarak serbest rezervleri arttırma yoluna gideceklerdir.

6.5. Para Arzını Belirleyen Diğer Faktörler
Merkez Bankaları parasal taban üzerinde rezervlere oranla çok daha fazla kontrole sahip
olmasına rağmen tam bir kontrole sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun nedeni
Merkez Bankalarının Açık Piyasa işlemlerini tümüyle kontrol edebilmelerine rağmen,
bankalara verdikleri kredileri (reeskont kredileri) ancak reeskont haddini belirleyerek
etkileyebilmeleridir. Reeskont haddi ne seviyede belirlenirse belirlensin bankalar ne kadar kredi
kullanacaklarına kendileri karar vermektedirler. Örneğin, parasal tabanı daraltmak amacıyla
reeskont haddinin yükseltilmesi bankaların kredi talebi düşmediği takdirde beklenen seviyede
etkili olmayacaktır. Yine genişlemeci bir politika adına reeskont hadlerinin geriletilmesi,
piyasada karlı yatırım olanakları bulamayan bankaların kredi talebinin aynı oranda artmaması
durumunda beklenen etkiyi yaratmayacaktır.
Bu çerçevede parasal tabanı iki bileşene ayırabiliriz: MB n =MB - DL
MB n = Borçlanılmamış parasal taban (Merkez Bankası tümüyle kontrol
edebilmektedir).
DL= Reeskont kredileri
M= m(MB n +DL)
Formülden de anlaşılacağı gibi borçlanılmamış parasal taban MB n ve reeskont kredileri
(DL) ile para arzı arasında eş yönlü bir ilişki vardır. Diğer yandan, DL ile piyasa faiz oranı
arasında eş yönlü, reeskont oranı arasında ise ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Piyasa faiz oranı
arttıkça (reeskont oranını sabit varsayarsak)

reeskont kredilerinin cazibesi artacaktır ve

bankalar daha fazla kredi alacaktır. Diğer yandan reeskont oranı artarsa (diğer parametrelerin
değişmediği varsayılırsa) bankalar daha az reeskont kredisi kullanacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Mevduat çarpanı ve para çarpanı kavramlarını tanımlayınız.
2. Para çarpanının mevduat çarpanından farklı olmasının nedenlerini açıklayınız.
3. Para çarpanının ekonominin büyüme ve daralma dönemlerinde nasıl etkilenmesi
beklenmelidir?
4. r = %10, c = %40 ve e = 0 olduğu durumda zorunlu rezerv oranının (r) %20’ye
yükseltilmesinin sonucu para çarpanı nasıl değişir?
5. Bankaların serbest rezerv taleplerini azaltmaları para çarpanı ve para arzını nasıl
etkiler?
6. Aşağıdakilerden hangisi para arzının belirlenim süreci üzerinde etkili temel
aktörlerden biri değildir?
A)Merkez bankası
B)Mevduat bankaları
C)Aracı kurumlar
D)Mevduat sahipleri
E)Kredi kullananlar
7. r= %10, c=%30 ve e =0 olduğu durumda para çarpanı kaç olacaktır?
A) 2.55
B) 2.75
C) 3.25
D) 3.85
E) 4.25
8. r= %10, c=%40 ve e =%3 olduğu durumda serbest rezerv oranının (e) %5’e
yükselmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Para çarpanı 2.64’den 2.54’e düşecektir.
B ) Para çarpanı 2.33’den 2.15’e düşecektir.
C) Para çarpanı 1.57’den 1.64’e yükselecektir.
D) Para çarpanı 1.64’den 1.57’ye düşecektir.
E) Para çarpanı değişmeyecektir.
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Reeskont kredileri ile para arzı arasında eş yönlü bir ilişki vardır.
B) Reeskont kredileri ile piyasa faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
C) Reeskont kredileri ile reeskontfaiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
D) Borçlanılmamış parasal taban ile para arzı arasında eş yönlü bir ilişki vardır.
E) Reeskont oranı artarsa bankalar daha az reeskont kredisi kullanacaktır.
10. Basit mevduat çarpanının geçerli olduğu ve zorunlu rezerv oranının %5 olduğu
durumda Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen 5 milyon TL ne miktarda ilave
mevduat yaratacaktır ?
A) 20 milyon TL
B) 80 milyon TL
C)100 milyon TL
D) 500 milyon TL
E) 1 milyar TL

Cevaplar: 6-C, 7-C, 8-A, 9-B,10-C

7. PARA TALEBİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Para Talebi
7.1. Irving-Fisher Yaklaşımı
7.2. Cambridge Yaklaşımı
7.3. Keynes’in Likidite Tercihleri Teorisi
7.4. Baumol – Tobin Modeli
7.5. Friedman’ın Modern Miktar Teorisi
7.6. Para Talebi Üzerine Ampirik Kanıtlar

158

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde para talebi iktisat literatüründeki farklı yaklaşımlar ışığında ele
alınmaktadır. Bu farklı yaklaşımlardan Irving Fisher yaklaşımı, Cambridge yaklaşımı,
Keynes’in likidite tercihleri teorisi, Baumol-Tobin modeli, ve Friedman’ın modern miktar
teorisi grafikler yardımıyla detaylı olarak açıklanmaktadır. Bölüm sonunda bu farklı
yaklaşımlar para talebine dair ampirik bulgular üstünden tartışılmaktadır.
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7. PARA TALEBİ
Para talebi teorisi mikro düzeyde bireylerin, makro düzeyde ise genel ekonominin
tutmak istedikleri para miktarını ve tutulan para miktarındaki değişimin ekonomik dengeler
üzerindeki etkisini incelemektedir.
Para talebi ekonomik aktörlerin gereksinim duydukları birinci derecede likidite
toplamıdır. Likidite her an kullanılmaya hazır satın alma gücünü ifade etmektedir. Bireylerin
firmaların, özel ve kamu kuruluşlarının ceplerinde ve kasalarında tuttukları paralar ile
bankalardaki cari hesapları ve hemen tahsil edilebilecekleri diğer alacakları, birinci derece
likidite niteliğini taşır.
20. yüzyılın başından itibaren iktisatçılar para talebini farklı yaklaşımlarla açıklamaya
çalışmışlardır. Bu yaklaşımların hemen hepsi, insanların niçin para tuttuğu konusuna ışık
tutmaya çalışmaktadırlar. Aşağıdaki bölümlerde, para talebini açıklamak amacı ile günümüze
kadar geliştirilmiş olan teorik yaklaşımlar sırasıyla açıklanmaktadır.

7.1. Irving Fisher Yaklaşımı
Yale Üniversitesi ekonomi profesörlerinden olan Irving Fisher (1867 – 1947) 1900’lü
yılların başlarında, paranın sadece bir değişim aracı olduğu varsayımından hareket ederek para
talebinin miktar teorisini geliştirmiştir. Aslında, Fisher’in bu teorisi toplam hasılanın nominal
değerinin nasıl belirlendiğini açıklamaya çalışan teorik bir yaklaşımdır. Ancak, bu teori, belirli
bir gelir için elde ne kadar para tutulması gerektiğini de açıkladığı için aynı zamanda bir para
talebi teorisidir.
Ekonomi literatüründe, Fisher denklemi olarak anılan ve aşağıda matematiksel olarak
ifade edilen değişim özdeşliği, Fisher’in para talebi ile ilgili yaklaşımlarının hareket noktasını
oluşturmaktadır.
MV≡PT
Bu özdeşlikte:
M: Ekonomideki para miktarını,
V: Paranım dolanım hızı, bir başka ifadeye göre paranın el değiştirme sayısını,
P: Fiyatlar genel seviyesini,
T : Bir dönem içerisinde ticarete konu olmuş olan tüm malların miktarını, yani işlem
hacmini veya reel ticaret hacmini ifade etmektedirler.
Paranın dolanım hızı (V ) ile ticarete konu malların işlem hacmi (T)’nin sabit kabul
edilmesi ile birlikte değişim özdeşliği teorik bir içerik kazanarak:
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M V= P T şeklinde ifade edilen paranın miktar teorisine dönüşür.
Bu denklemdeki PT = Y dönem içerisinde elde edilen nominal gelirdir
Fisher’in değişim denklemi olarak isimlendirilen bu denklem, çok açık ve yalın bir
gerçeği anlatmaktadır. Örneğin, bir ekonomide belirli bir dönemde para ile yapılan alışverişler
5 milyon işlemden ibaret olsun. Her bir işlemde uygulanan ortalama fiyat 100 TL. ise, bu
dönemde yapılan alışverişlerin para ile ifade edilen hacmi veya nominal gelir 500 milyon
TL’dir. Bu dönem içerisinde piyasada dolanımda bulunan para miktarı 100 milyon TL. olduğu
takdirde para 5 kere el değiştirecek veya 5 ayrı işlemde kullanılacaktır.
Fisher, MV = PT şeklinde ifade edilen değişim denklemi yardımı ile para talebini
açıklarken birisi paranın dolanım hızı (V) diğeri fiyatlar gene seviyesine (P) dair olmak üzere
iki ayrı varsayımdan hareket etmektedir.
1.

Fisher’e göre paranın dolaşım hızı (V), bireylerin işlemlerini gerçekleştirme hızını

etkileyen halkın sosyo-psikolojik davranışları, kurumsal yapı ve teknoloji tarafından
belirlenmektedir. Örneğin, kredi kartı kullanımı, borç hesapları, nakit veya çek kullanımındaki
değişim konuda belirleyici bir faktördür. Ancak, halkın sosyo-psikolojik davranışı, kurumsal
yapı ve teknoloji yavaş değiştiği için, kısa dönemde paranın dolanım hızını sabit kabul etmek
gerekir.
2.

Diğer klasik iktisatçılarda olduğu gibi Fisher de fiyatlar genel düzeyinin (P) esnek bir

yapıya sahip olduğunu varsaymaktadır. Ancak, paranın dolaşım hızı ve ticaret konusu malların
işlem hacmi kısa dönemde değişmediğine göre fiyatlar genel düzeyinde değişim ancak
ekonomideki para miktarının değişimiyle mümkündür.
Daha öncede ifade edildiği gibi Fisher’ın miktar teorisi para talebi teorisi olarak formüle
edilmemiştir. Ama para arzı ve talebi eşitliği varsayımıyla kolaylıkla para talebini ifade eden
bir ilişkiye dönüştürülebilir.
M s =M d
Md= 1 x P T
V

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Fisher’ın para talebi ile ilgili kuramı şu şekilde
tanımlanmaktadır. Para talebi (Md) sadece gelirin bir fonksiyonudur. Faiz oranındaki
değişimden etkilenmez. İşlem hacminin değişmediği bir dönemde, para arzı artırıldığı takdirde
fiyatlar genel seviyesi yükselir bu da paranın satın alma gücünü düşürerek enflasyona neden
olur.
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Sonraki dönemde ekonomideki işlem miktarının hesaplanmasının yarattığı zorluklarda
göz önünde bulundurularak işlem hacmi (T) yerine reel gelir (Y) kullanılmaya başlanmıştır. Bu
haliyle Fisher denklemi MV=PY olarak ifade edilmektedir.

7.2. Cambridge Yaklaşımı
Irving Fisher ile aynı dönemde Cambridge Üniversitesi öğretim üyeleri de para talebi
ile ilgili bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Özellikle, Alfred Marshall (1842–1924) ve Arthur Cecil
Pigou (1877 – 1959) bu yaklaşımın geliştirilmesine önemli katkılar sunmuşlardır. Cambridge
denkleminin formülasyonu Fisher denklemi ile önemli benzerlikler taşımakla birlikte teorik
olarak temel farkılılıklar taşımaktadrır. Bu bağlamda Cambridge okulunun miktar teorisi
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir,
MV = PY
Bu denklemde, M’ye göre çözüldüğü ve 1/V yerine, Cambridge katsayısı olarak ifade
edilen (k) katsayısı kullanıldığı takdirde, Cambridge denklemi aşağıdaki şekli almaktadır.
M = k. P.Y
Bu denklemde:
M:dolanımda bulunan para miktarını,
k: bireylerin gelirleri ile ilişkili olarak para tutma katsayısını, toplam hasılanın ne
kadarının gelir olarak tutumak istendiğini göstermektedir.
P: fiyatlar genel düzeyini,
Y: reel gelir düzeyini ifade etmektedir.
Para arzı ve para talebi eşitliğinden harketler denklem para talebi denklemine
dönüşmektedir,
M d = k. P.Y
Fisher ve Cambridge denklemleri, ilk görünüşte benzerlik göstermelerine rağmen, ikisi
arasında bireylerin para tutma eğilimlerinden kaynaklanan önemli bir fark bulunmaktadır.
Fisher denklemindeki 1/V, kurumsal nedenlerle bireylerin tutmak zorunda oldukları parayı
ifade etmektedir. Buna karşılık, Cambridge denklemindeki k ise, bireylerin para tutma
arzularını ifade etmektedir. Bu da, bireylerin ödemelerinin en azından bir kısmı için nakit
dışında başka olanaklara da sahip oldukları düşüncesini kapsamaktadır.
Pigou’nun Cambridge denklemine getirdiği en önemli katkı, reel gelir (Y) yerine, serveti
(w) tercih etmiş olmasıdır. Bu nedenle Pigou, Cambridge denklemini;
Md = k P. w şeklinde ifade edilmektedir.
Pigou’nun para talebini gelir yerine, servet ile ilişkilendirmesi, bireylerin para tutma
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istemlerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Buna göre, bireyler sadece değişim aracı olarak para
talep etmemekte, bunun yanında değer saklama aracı olarak da para talep etmektedirler.
Pigo’nun para denkleminden çıkan bir diğer önemli sonuç da, bireylerin gelir düzeyi
yükseldikçe daha fazla aktif ( para dahil ) biriktirme eğilimi içinde olmalarıdır. Burada, para ile
diğer aktifler arasındaki tercihi belirleyen faktör, diğer aktiflerin verimliliğidir. Dolayısıyla, faiz
de para talebinin belirlenmesinde rol sahibidir. Bu durumda, k genellikle sabittir ama alternatif
aktiflerin verimliliğine göre dalgalanma gösterebilir.
Özetlersek, para talebine Cambridge yaklaşımında k katsayısı teorinin sonuçları
açısından büyük önem taşımaktadır. k katsayısı sabit olarak kabul edildiğinde Cambridge
yaklaşımı Fisher’ın yaklaşımı ile aynı sonuca varmaktadır ve para talebi tümüyle toplam hasıla
seviyesi tarafından belirlenmektedir. Bu katsayının değişmesine izin verildiği takdirde ise para
talebi faizler dahil diğer aktiflerin getirisinin de bir fonksiyonu haline gelmektedir. İktisatçılar,
kriz dönemlerinde, özellikle 1929’da yaşanan büyük depresyon sonrasında paranın dolaşım
hızının (V) ve dolayısıyla k katsayısının sabit olmadığını gözlemlemişlerdir.

7.3. Keynes’in Likidite Tercihleri Teorisi
Ünlü İngiliz İktisatçısı John Maynard Keynes ( 1883 – 1946 ), likidite tercihleri teorisi
olarak isimlendirilen para teorisinde, bireylerin spekülasyon amacı ile de para talebinde
bulundukları tezini ortaya atarak bir bakıma Cambridge yaklaşımını geliştirmiştir. Keynes’e
göre, bireyler aşağıda belirtilen üç nedenden ötürü para talebinde bulunmaktadırlar.
1.

İşlem güdüsü: Keynes’e göre insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile

ellerinde bir miktar para tutmaktadırlar. Harcamaların düzeyi bu amaçla tutulan paranın
miktarını belirleyen başlıca faktördür. Harcamaları düzeyi ise bir yandan gelirin düzeyine diğer
yandan da fiyatlar genel seviyesine göre belirlenmektedir. Tüketim teorisine göre harcamalar
ile gelir arasında eş yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani, gelir arttıkça harcamalar da
artmaktadır. Diğer taraftan, fiyatlar genel düzeyi de harcamalar için para talebini belirlenmesine
önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin fiyatlar genel düzeyi yükseldiği takdirde, ayni miktarda
mal alabilmek için daha fazla paraya gereksinim olacaktır. Şu halde, fiyatlarla para talebi
arasında da eş yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ancak, Keynes reel para talebini incelediği için,
işlem güdüsü ile tutulan para talebini, sadece reel gelirin ( Y )’nin bir fonksiyonu olarak kabul
etmiştir.
2.

İhtiyat güdüsü: İnsanlar, önceden tahmin edemedikleri ihtiyaçlarını karşılamak amacı

ile de ellerinde belli miktarda para tutma güdüsüne sahiptirler. Örneğin, insanlar önceden
tahmin edemedikleri çeşitli bakım onarım giderlerini, muhtemel hastalık giderlerini karşılamak
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veya tenzilatlı satışlar gibi fırsatlardan yararlanmak amacıyla da elde bir miktar para tutmak
istemektedirler. Keynes’e göre bireylerin ihtiyat amacı ile tutmak istedikleri bu paranın
miktarını, genellikle gelecekte yapmayı düşündükleri harcamalarla ilgili tahminler
belirlemektedir. Bireylerin bu günkü ve gelecekteki harcamalarının düzeyini gelirleri
belirlediğine göre, İhtiyat güdüsü ile tutulan bu para da reel gelirin (Y) fonksiyonudur. Bir diğer
ifadeye göre, ihtiyat güdüsü ile tutulan para, gelir düzeyi ile eşanlı değişmektedir.
3.

Spekülasyon güdüsü: Keynes’e göre, İnsanlar değer biriktirmek amacıyla da para talep

etmektedirler. Keynes, bireylerin değer biriktirme aracı olarak kullandıkları aktifleri, para ve
tahvil olmak üzere iki gruba ayırmakta, paranın beklenen getirisi ile tahvilin beklenen getirisini
karşılaştırarak bir bu iki aktif arasında bir tercih yaptıklarını varsaymaktadır. Bu nedenle de,
geliştirdiği teoriye, likidite tercihi teorisi adını vermiştir. Keynes, bu yaklaşımı ile Cambridge
yaklaşımına yeni bir boyut kazandırmıştır. Keynes’e göre bireylerin likidite konusundaki
tercihlerini, yatımlarının olası getirisi ile piyasa faiz hadlerini kıyaslayarak yaptıklarını
belirtmiştik. Bir örnekle bu konuya açıklık getirelim. Tahvil piyasasında, 1 yıl vadeli devlet
tahvilinin nominal fiyatı 1000 TL., satış fiyatı ise 800 TL. olsun. Bu durumda, 800 TL.’ye
devlet tahvilini satın alan birey dönem sonunda 1000 TL.’ye hazineye satarak 200 TL. kazanç
elde edecektir. Bu durumda, bireyin yaptığı yatırımın getirisi 200/800 = % 25 olacaktır. Böylesi
bir ortamda likit para tutmanın alternatif maliyeti oldukça yüksek olduğundan birçok birey elde
para tutmak yerine tahvile yatırım yapmayı tercih edecektir. Diğer yandan bireyler gelecekte
faiz oranlarının daha da yükseleceği yani tahvil fiyatlarının gerileyeceği beklentisi
içerisindeyseler

yaşayacakları

sermaye

kaybı

kaygısıyla

nakite

yönelebilirler.

Bu

açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, spekülasyon nedeniyle para talebi gelir (Y) yanında faizin
de (i) fonksiyonudur. Spekülatif para talebi gelir seviyesi (Y) arttıkça artmakta, buna karşılık
faizler (i) yükseldikçe azalmaktadır.
Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, Keynes’in likidite tercihi teorisine göre, bir
ekonomideki reel para talebini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.
Md /P = f ( Y+,i - )
Bu denklemde f fonksiyonunun değişkenlerini üzerilerindeki işaretler reel para talebi ile
bu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü göstermektedir. Bu denklemi aşağıdaki şekilde de
ifade etmek mümkündür.

1
P
=
M d f (i, Y )
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Eşitliğin her iki tarafını daY ile çarpar ve M = Md olarak kabul edersek,
V= PY =
M

Y
f (i, Y )

Yukarıdaki eşitliğe ulaşırız.
Bu eşitlik üzerinden Keynes’in likidite tercihleri teorisinin sonuçlarını aşağıdaki gibi
özetlememiz mümkündür:
1.

Keynes’e göre paranın dolaşım hızı ( V) sabit değildir. Faiz oranlarının değişimi ile eş

yönlü olarak dalgalanır. Örneğin, faiz oranları yükseldiği durumda içinde olduğu durumda para
talebi (Md ) gerileyecek, buna karşılık paranın dolaşım hızı (V) artacaktır.
2.

Faizin oranları ile ilgili beklentiler de ters yönlü olarak paranın dolaşım hızını

belirlemektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi gelecekte faiz oranlarının daha da artacağı
beklentisi tahvilden yaşanacak sermaye kaybı kaygısıyla bireylerin para talebini arttırmakta bu
da paranın dolaşım hızının gerilemesine neden olmaktadır.
3.

Faiz oranı yükselince para talebi düşer ( i↑ → Md ↓) veya faiz oranı düşünce para talebi

artar ( i↓ → M d ↑ ).
4.

Reel gelir artınca para talebi artar ( Y ↑ → M d ↑ ) veya reel gelir düşünce para talebi

de düşer ( Y ↓ → M d ↓ ).
5.

Fiyatlar genel seviyesi yükselince para talebi artar ( P↑ → Md↑ ) veya fiyatlar genel

seviyesi düşünce para talebi de düşer ( P↓ → Md ↓ ).
M d = f ( Y+, i- )P+ şeklinde de ifade edilen para talebi fonksiyonunda gelir ve fiyatların
sabit kalması halinde, para talebi fonksiyonu Grafik 7.1a.’da görüldüğü gibi negatif eğimli bir
eğri olacaktır. Eğri boyunca faiz haddi i0 dan i1’e yükseldiği takdirde, para talebi de M 0 ’den
M 1 ’e daralmaktadır.

168

169

Gelirin, fiyatların ve faizin değişken olması durumunda para talebi fonksiyonu Grafik
7.1b.’de görülmektedir. Bu şekilden de anlaşılacağı gibi, para talebi ile gelir ve fiyatlar arasında
eşanlı bir ilişki bulunduğuna göre söz konusu değişkenlerin değişmesi para talebi eğrisinin sağa,
sola kaymasına neden olmaktadır. Buna karşılık, faiz haddinin değişmesi ise talep eğrisini
negatif eğimli bir eğri olmasına neden olmaktadır. Örneğin, Y 0 , P 0 düzeyinde ve faiz haddi i 0
düzeyinde ise talep edilen para miktarı M 0 kadardır. Faizin sabit kalmasına karşılık, gelir
seviyesi arttığı takdirde para talebi eğrisi M 2 d’ye kaymaktadır. Gelir seviyesi düştüğünde ise
para talebi sola kayar M 1 d ve talep edilen para miktarı M 1 olur.

7.4. Baumol – Tobin Modeli
New York Üniversitesi ekonomi profesörlerinden William Baumol ile Harvard ve Yale
Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan James Tobin, birbirinden bağımsız olarak,
benzer para teorileri geliştirmişlerdir. Her iki iktisatçı da, işlem amacıyla talep edilen paranın
miktarının da faizden etkilendiğini varsayarak, Keynes’in yaklaşımını bir adım ileriye
taşımışlardır. para talebi konusunda yeni birgeliştirmişlerdir.
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Baumol ve Tobin, bu yaklaşımlarını geliştirirken, bireylerin işlem amacı ile talep
ettikleri parayı hemen harcamayıp, belirli bir dönem içinde harcamaları ve bu nedenle işlem
amacı ile tuttukları paranın bir kısmını kısa vadede gelir getirecek varliklara yatırdıkları
gerçeğini de göz önünde bulundurmaktadırlar. Baumol ve Tobin’in para talebi ile ilgili bu
yaklaşımları, bir önekle açıklandığı takdirde daha iyi anlaşılacaktır.
Bireyin her ayın başında 2000 TL nominal gelir elde ettiğini ve bu geliri ay içinde sabit
oranda harcadığını varsayalım. Birey, bu 2000 TL’yi nakit olarak elde tutarsa, işlem amacı ile
talep ettiği paraların aylar itibariyle seyri Grafik 7.2.de görüldüğü gibi olacaktır.
Buradan da anlaşılacağı gibi bireyin her aybaşında elinde 2000 TL olacak, buna karşılık
ay sonunda ise elindeki gelir tükenecektir. Bu durumda, bireyin ay boyunca elinde tuttuğu
ortalama para miktarı (M) 2000 / 2 = 1000 TL’dır. Birey’in işlem amacıyla yıl boyunca talep
ettiği para miktarı, 2000 TL x 12 = 24000 TL ve elinde tuttuğu para 1000 TL olduğuna göre,
paranın dolaşım hızı PY / M = V ise 24 000 TL / 1000 TL = 24 olacaktır.
a) Aylık Gelirin Tümünün Elde Nakit Olarak Tutulması
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Şimdi bireyin para ve sermaye piyasaları konusunda bilgili bir kişi olduğunu, bu nedenle
elinde 2000 TL yerine 1000 TL nakit tutup, bakiye 1000 TL’sı ile de tahvil satın aldığını
varsayalım. Böylece, birey her aybaşında 1000 TL’lık devlet tahvili satın almakta, ay ortasında
elinde nakit olarak tuttuğu para tükenince bu tahvili satıp ikinci dönemdeki harcamalarını da
buradan elde ettiği para ile karşılamaktadır. Bu koşullara göre, bireyin işlem amacı ile talep
ettiği paranın seyri de Grafik 7.2b.de sunulmaktadır.
Bu durumda, bireyin ay boyunca elinde tuttuğu ortalama para miktarı 2000 TL / 4 = 500
TL, paranın dolaşım hızı (V) ise PY / M = 24000 TL / 500 = 48 olacaktır. Ayrıca, birey tahvil
alım - satımları nedeni ile de bir miktar gelir elde etmektedir.
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi parayı elde tutmanın bir fırsat maliyeti
vardır. Para ve sermaye piyasalarının hayli geliştiği ve yatırım araçlarının çeşitlenerek arttığı
çağımızda, elde para tutmanın fırsat maliyeti çok daha fazla önem kazanmaktadır. Örneğin,
günümüzde aylıklı çalışanların maaşları işyerleri tarafından her aybaşında bankalardaki
hesaplarına yatırılmaktadır. Bankalar ise, bu hesaba yatan paraların bir miktarını, mesela 200
TL’sini nakit olarak tutmakta, geri kalanı ile müşteri adına likit fon satın alarak
değerlendirmektedirler. Müşteri, harcamaları için 200 TL.’nin üstünde paraya ihtiyaç duyduğu
takdirde, bunun karşılığı fon miktarını bankamatikte bozdurup nakit olarak çekmektedir.
Parayı elde tutmanın bir fırsat maliyet olduğu, faizin yükselmesi halinde fırsat
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maliyetini yükselteceği varsayımına dayanan Baumol – Tobin para talebi modeli, sadece
spekülatif amaçlı para talebinin değil, işlem amaçlı para talebinin de faiz oranlarına karşı hassas
olduğu tezini savunmaktadır. Bir başka ifadeye göre, faiz oranları yükseldiği zaman işlem
amacıyla talep edilen para miktarı azalacak, buna karşılık paranın dolanım hızı artacaktır.
Ancak, işlem amacı ile talep edilen paranın tahvil veya likit fon satın alarak değerlendirmenin
de bir maliyeti olduğunu da unutmamak gerekir. Çünkü, alım - satım işlemi yapan banka, her
işlemde bir miktar komisyon almaktadır. Bu nedenle, elde nakit olarak tutulan paranın miktarını
azaltıp, buna karşılık işlem sayısını artırmanın da bir sınırı bulunmaktadır.
Kısaca özetlersek, Baumol – Tobin modeli bize bireylerin işlem amaçlı para talebinin
de faiz oranlarından etkilendiğini göstermektedir.

7.5. Friedman’ın Modern Miktar Teorisi
Nobel ödülü sahibi ABD’li iktisatçı Milton Friedman (1912–2006), 1956 yılında yazmış
olduğu "Paranın Miktar Teorisi: Yeni Bir Yorum" başlıklı makalesi ile para talebi teorisine yeni
bir yaklaşım getirmiştir.
Miktar teorisine yeni ve çağdaş bir yorum getiren Friedman, genel talep teorisinden
esinlenerek, para talebi ile bu talebi etkileyen değişkenler arsında aşağıda ifade edilen
fonksiyonel bir ilişki kurmuştur.
+

-

-

-

Md / P = ƒ ( Y P , r b – r m , r e - r m , Π e – r m )
Bu Fonksiyonda:
M d / P : Talep edilen reel para miktarını,
Y p : Sürekli geliri veya uzun dönemde beklenen ortalama geliri,
r m : Paradan beklenen getiriyi,
r b : Tahvillerden beklenen getiriyi,
r e : Hisse senetlerinin beklenen getirisini,
Π

e

: Beklenen enflasyon oranını ifade etmektedir.

Yukarıdaki formülden de anlaşılacağı gibi Freidman’a göre para talebi, bireylerin refah
düzeylerinin ve alternatif yatırım araçlarının paraya oranla getirisinin bir fonksiyonudur.
Freidman’ın, bu değişkenlerin para talebi üzerindeki etkileri ile ilgili varsayımları aşağıda
sunulmaktadır.
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1.

Bireylerin refah seviyelerinin bir göstergesi olan sürekli gelir ile para talebi arasında eş

yönlü bir ilişki vardır. Yani, bireyin sürekli geliri arttıkça para talebi de artmaktadır. Ayrıca,
modelde sürekli gelirin kullanılması, para talebinin konjonktürel dalgalanmalardan fazlaca
etkilenmeyeceğini göstermektedir.
2.

Paranın beklenen getirisi (r m ) mevduata yapılan faiz ödemesi, likit fonların getirisi gibi

nedenlerle sıfır değildir ve para talebi ile negatif yönlü bir ilişki içerisindedir. Tahvil faizleri
arttıkça, bankalar da mevduat faiz oranlarını yükselteceklerdir. Bu nedenle, tahvillerin paraya
göre beklenen getirisi (r b – r m ) nispeten sabit olarak kabul edilmektedir.
3.

Hisse senetlerinin beklenen relatif getirisi de (r e –r m ) para talebi ile negatif yönlü bir

ilişki içerisindedir. Ne var ki hisse senetlerinin getirisi arttıkça bankaların mevduata
uyguladıkları faizler de yükseleceğinden,oldukça sabit kabul edilmektedir.
4.

Friedman Keynes’in aksine, para ile malların birbirini ikame edeceklerini varsaymıştır.

Buna göre, toplumda enflasyon beklentisi arttıkça bireyler daha az para, buna karşılık daha
fazla mal tutmak isteyeceklerdir. Elde mal tutmanın realtif getirisi de para talebi ile negatif
yönlü bir ilişki içerisindedir. Ancak, enflasyon karşısında faizler de yükseleceğinden, elde mal
bulundurmanın beklenen relatif getirisi ( Πe –r m ) oldukça düşüktür.
Dolayısıyla her ne kadar alternatif varlıkların getirilerini gözönüne alsa da Freidman’da
bu varlıkların para talebi üzerindeki etkisi sınırlıdır ve para talebini belirleyen temel unsur
sürekli gelirdir. Bunu tekrar formüle edecek olursak;
M d / P = ƒ ( Y p )’dir.
Freidman’ın para talebi fonksiyonu, paranın dolaşım hızındaki değişiklikleri de
açıklamaktadır.
M d / P = Y/ V ise,
ƒ( Y p ) = Y/ V ve V = Y/ƒ( Y p )’dir.
Sürekli gelir (Y p ) nispeten sabit olduğundan paranın dolaşım hızı (V), reel gelire ( Y )
bağımlı olarak değişmektedir. Yani, ekonominin daralma dönemlerinde paranın dolaşım hızı
azalmakta, buna karşılık büyüme dönemlerinde artmaktadır.

7.6. Para Talebi Üzerine Ampirik Kanıtlar
Yukarıdaki bölümlerde para talebine ilişkin çeşitli yaklaşımlar konusunda bilgi sunduk.
Bu yaklaşımları birbirinden farklılaştıran konuları para talebi-faiz oranı ilişkisi ve para talebinin
istikrarı olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür. Bu bölümde ise, farklı para talebi
teorilerini bir birinden ayıran bu iki temel konuya ilişkin ampirik kanıtları kısaca özetleyeceğiz.
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Bu bölümde sıkça vurguladığımız gibi para talebinin faiz elastikiyeti konusunda farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Son dönemde sunulan ampirik kanıtlara para talebinin faiz
elastikiyetini desteklemekle birlikte Keynes’in öne sürdüğü ve para talebinin sonsuz olduğu
likidite tuzağının hiçbir dönemde yaşanmadığını ortaya koymaktadır.
Keynes, para talebi fonksiyonunun istikrarsız bir yapı gösterdiği düşüncesindedir. Buna
karşılık, Brunner ve Meltzer 1930’lu yıllara ait verileri kullanarak yaptıkları analizlerde, sadece
likidite tuzağının yaşanmadığını ortaya koymakla yetinmeyip para talebi fonksiyonunun uzun
dönemde istikrarlı bir yapıya sahip olduğu gerçeğini de ortaya koymuşlardır. Ancak, 1973
yılından itibaren para talebi fonksiyonunda istikrarsız bir yapı görülmeye başlanmıştır. Finansal
yeniliklerden kaynaklandığı varsayılan bu istikrarsızlık parasal hedefleri de tartışmalı bir hale
getirmektedir.

175

KAYNAKÇA
Branson, William H. Macroeconomic Theory and Policy. 3rd. Edition, New York:
Harper and Row Publishers, 1989.
Hiç, Mükerrem. Para Teorisi ve Politikası. İstanbul: Filiz Kitabevi Filiz Kitabevi,
1994.
Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets.
Fourth Edition, New York: Harper Collins, 1995.
Özatay, Fatih. Parasal İktisat: Kuram ve Politika. Ankara: Efil Yayınevi, 2011.
Paya, Merih. Makro İktisat. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997.
Paya, Merih. Para Teorisi ve Para Politikası. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998.

176

Uygulamalar

177

Uygulama Soruları

178

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Fisher’ın miktar teorisine göre para arzı 500 milyar TL ve nominal gelir 3 trilyon TL
olduğunda paranın dolaşım hızı ne olacaktır ?
2. Keynes’e göre, bireyler hangi nedenlerden ötürü para talebinde bulunmaktadırlar ?
3. Baumol – Tobin modeli Keynes’in yaklaşımından hangi yönleriyle ayrılmaktadır?
4. Friedman’ın para talebi yaklaşımını açıklayınız, Keynes’in yaklaşımından ayrılan
yönlerini belirtiniz.
5. Cambridge denkleminin formülasyonu ile Fisher denklemi arasındaki benzerlikleri ve
teorik farklılıkları belirtiniz.
6.

Fisher’ın miktar teorisine göre nominal gelir 8 trilyon TL ve dolaşım hızı 5 olduğunda
arz edilen para miktarı ne olacaktır?
A) 45 trilyon TL
B) 40 triyon TL
C) 5 trilyon TL
D) 1.6 trilyon TL
E) 4 trilyon TL

7. Aşağıdaki ekollerin hangisinde paranın dolaşım hızının sabit olduğu varsayılmaktadır?
A)Monetaristler
B)Klasikler
C) Neo-Klasikler
D) Keynezyenler
E) Yeni-Keynzeyenler
8. Aşağıdaki yaklaşımların hangisine göre para talebini belirleyen asli unsur sürekli
gelirdir?
A)Monetaristler
B)Klasikler
C) Neo-Klasikler
D) Keynezyenler
E) Yeni-Keynzeyenler
9. Keynes’in likidite tercihleri teorisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Paranın dolaşım hızı faiz oranlarının değişimi ile eş yönlü olarak dalgalanır.
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B)Faizin oranlarna ilişkin beklentiler ile olarak paranın dolaşım hızı eş yönlü ilişki
içerisindedir.
C) Faiz oranı yükselince para talebi düşer
D) Reel gelir artınca para talebi artar
E) Fiyatlar genel seviyesi yükselince para talebi artar
10. Fisher’ın miktar teorisine göre nominal gelir 20 trilyon TL ve arz edilen para miktarı
5 olduğunda paranın dolaşım hızı ne olacaktır?
A) 100
B) 25
C) 8
D) 5
E) 4

Cevaplar: 6-D, 7-B, 8-A, 9-B,10-E
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8.2.4. Basit Keynezyen Modelde Ekonomik Denge
8.3. Toplam Talep Fonksiyonunun Kaymasına Neden Olan Faktörler
8.3.1. Otonom Yatırım ve Tüketim Harcamalarındaki Değişim
8.3.2. Kamu Harcamaları ve Vergilerdeki Değişim
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
elde

Kazanımın

nasıl

edileceği

veya

geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde Keynezyen model ve makroekonomik denge konuları işlenmektedir. 1929
Büyük Buhran’ını takip eden dönemde makro iktisat öğretisinde bir kırılmaya neden olan
Keynezyen model tanıtılmaktadır. Keynezyen analizin toplam talep fonksiyonu ve Keynezyen
45° diyagramı üstünden toplam hasılanın belirlenmesi modeli kademeli olarak genişletilerek
açıklanmaktadır.
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8. KEYNEZYEN MODEL VE MAKROEKONOMİK DENGE
1929 yılında ABD ekonomisinde başlayarak dünya ekonomisini etkisi altına alan Büyük
Buhran sadece ekonomik yapıda değil iktisat öğretisinde de önemli kırılmalara neden olmuştur.
Bu kırılmanın başlıca ürünü olan Keynezyen analiz her arzın kendi talebini yaratacağını öne
süren Say yasasına dair sarsılmaz inancı yıkmış, kapitalist ekonominin kronik talep yetersizliği
kavramını analizinin eksenine yerleştirmiştir.
Bu bölümde öncelikle Keynezyen toplam talep fonksiyonunun bileşenleri sıralanacak daha
sonra ise Keynezyen 45° diyagramı aracılığıyla toplam hasılanın belirlenmesi ilişkin bir model
aşamalı olarak geliştirilecektir. Bu doğrultuda ilk olarak devlet dışında kalan ekonomik
aktörlerin harcamalarından hareket edilerek toplam hasılanın belirlenmesi basitleştirilmiş bir
model aracılığıyla anlatılacak, ardından model genişletilerek kamu harcamaları ve vergiler gibi
kamu politikası değişkenleri de dahil edilerek bu değişkenlerin toplam hasıla üzerindeki etkisi
incelenecektir.

8.1. Say Yasasının Eleştirisi Ve Keynezyen Analizin Literatürdeki
Önemi
Keynes’in klasik iktisada getirdiği eleştirinin merkezinde ünlü “Say yasası” yer
almaktadır. İlk olarak Say tarafından dile getirildiği halde, bugüne ulaşan rijid formülasyonu
Ricardo’ya ait olan yasa basit ifadeyle kapitalizmde aşırı üretimin ve eksik istihdamın
olanaksızlığını ifade eder.
Jean Baptist Say piyasaya arz edilen her üretimin eşit derecede talep yarattığını ve bu
nedenle piyasanın kendiliğinden dengeye geleceğini ileri sürmüştür. Eşitliğin arz tarafında yer
alan faktörlere karşılık gelen gelir (ücret, kira, faiz ve kar), piyasada eşit miktarda mal alımında
kullanılmakta ve denklemin aynı zamanda talep tarafını oluşturmaktadır. Bu nedenle tekil
olarak kimi mallar açısından arz talep dengesizliği söz konusu olabilirken toplamda ekonomi
dengede işlemektedir. Malthus dışında tüm klasik iktisatçılar tarafından benimsenen bu kurama
göre savaşlar, salgın hastalıklar veya doğal felaketler gibi dışsal etkenlerle ekonomi dönemsel
olarak genel dengeden uzaklaşabilir, işsizlik oluşabilir, ama uzun vadede tam istihdam
noktasında dengeye ulaşılır.
Say’in “her arz kendi talebini yaratır” şeklinde özetlenen bu argümanı 1800’lerden
itibaren iktisat literatüründeki tartışmaların ana ekseninde yer aldı. J.M. Keynes Malthus’un
Ricardo başta olmak üzere “Say yasasını” benimseyen diğer klasik iktisatçılarla tartışmalarına
değinirken “Eğer Ricardo değil de Malthus 19. yüzyıl iktisadının temelini oluşturan ana akım
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olsaydı bugün dünya daha bilge ve müreffeh bir yer olurdu” derken iki önemli yazar arasındaki
anlaşmazlığın modern ekonomi kuramında da halen önemli bir yer tuttuğunu vurgulamaktaydı.
Klasik iktisatçıların temel yanılgısı sermaye birikimine dayalı kapitalist ekonomi ile
geçimlik üretimin ağırlıklı olduğu feodal ekonomi arasındaki farklılıkları algılamaktaki
eksiklikleridir. Egemen üretim tarzının sermaye birikimi amaçlı değil geçimlik üretime
dayandığı, parasallaşmanın düşük düzeyde olduğu, değişimin büyük oranda takasa dayalı
olduğu kapitalizm öncesi ekonomilerde pazara getirilen bir koyun aynı zamanda hem arz hem
talepti. Koyunun sahibi sattığı hayvanın karşılığında ihtiyaçlarını pazardan temin ediyor
böylece satılan mal aynı zamanda pazardaki diğer mallara yönelik alım gücünü oluşturuyordu.
Böylesi ekonomilerde paranın rolü iki malın değişimine aracılık etmekle sınırlıydı. Peki kısıtlı
oranda da olsa paraya neden ihtiyaç duyulmaktaydı?
Paranın olmadığı durumda pazara koyun getiren ve karşılığında buğday almak isteyen
kişi, buğday satan ve karşılığında koyun almak isteyen bir kişi bulmak durumundadır. Aksi
takdirde koyunu sözgelimi arpayla takas edecek ve biraz şansı varsa arpa karşılığı buğday temin
etmeye çalışacaktır. Böylesi bir ortamda ticaretin gerçekleşmemesi olasılığı bir yana,
zorlaşacağı ve hacminin düşeceği bir gerçektir. Bu anlamda paranın varlığı değişimi
kolaylaştırmakta, ticareti geliştirmekte önemli rol oynamıştır. Paranın bir diğer kullanımı ise
birikim amaçlıdır. Takasta kullanılan ihtiyaç mallarının aksine saklanabilir, dayanıklı ve zaman
içerisinde değerini koruyan niteliği dolayısıyla para aynı zamanda bugünkü tüketimin
ertelenerek geleceğe yönelik tasarrufuna da olanak tanımaktadır. Geçimlik üretime dayalı
toplumlarda üretim gündelik tüketimin karşılanması üzerine planlandığından paranın birikim
amaçlı kullanımı daha kısıtlı bir yer tutmaktaydı.
Parasallaşmanın ve kredi piyasalarının hızla genişlediği kapitalist sermaye birikimine
dayalı günümüz toplumlarında ise tüketimin ertelenebilmekte ya da gelecekteki gelirin önceki
dönemlerde tüketilebilmekte (kredi kartları, tüketici kredileri vs. aracılığıyla) olduğunu
görüyoruz. Bu durum piyasaların hacminin hızla büyümesini sağladığı gibi önceki dönemdeki
kar beklentileriyle şekillenen yatırımların ve mal arzının aşırı üretim krizlerine yol açmasını da
kaçınılmaz kılmaktadır.
Galbraith’e göre Keynes klasik iktisatçılara yönelttiği eleştirinin merkezine oturttuğu
Say yasasınının literatürdeki hegemonyasınına “Genel Teori” adlı eseri ile ölümcül bir darbe
vurmuştu. Keynes talep yetersizliğini yapısal bir sorunu olarak ön plana çıkarmış, bunun
sonucunda yaşanacak daralmayla birlikte tasarrufların ve harcamaların yeni bir dengeye
ulaşacağını ama bu dengede eksik istihdam ve atıl kapasitenin oluşacağını ortaya koymuştu.
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Keynezyen teori daha önce en azı en makbulu sayılan devleti müdahelerini ekonomi
politikasının merkezine oturtması açısından uygulama alanında da hakim iktisat teorisinden
önemli bir kopuşu temsil etmekteydi.

8.2. Keynezyen Analizde Toplam Hasılanın Belirlenmesi
Keynes bir ekonomide toplam üretime olan toplam talebin, aşağıdaki denklemde de
görüldüğü gibi tüketim harcamaları, planlanmış yatırım harcamaları, kamu harcamalar ve net
ihracat toplamından oluştuğunu ifade etmektedir. Burada Keynes’in analizini Büyük Buhran
döneminde geliştirdiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Buhran süresince enflasyon
gözlemlenmediği gibi genel olarak dünya ekonomilerinde deflasyonist bir süreç yaşanmıştır.
Bu nedenle Keynezyen analizde enflasyon göz ardı edilmekte ve fiyatlar genel düzeyinin sabit
kalacağını varsayılmaktadır.
Yad = C + I + G + NX
Yad = toplam talep,
C = her türlü mal ve hizmetlere yönelik tüketici talebi,
I = işletmeler tarafından yapılacak olan yeni sermaye malları yatırımları ile yeni
konut yatırımları için planlanmış harcamalar toplamı,
G = tüm kamu birimlerinin mal ve hizmet harcamaları toplamı,
NX = Net ihracat, toplam ihracat ile ithalat arasındaki fark.
Y = Yad
Toplam üretimin veya toplam arzın (Y), toplam talebe ( Yad ) eşit olduğu noktada
ekonomi dengededir.
Burada ilk olarak basitleştirme amacıyla kamu harcamalarını ve net ihracatı model
dışında bırakacağız, G = 0 ve NX = 0. Dolayısıyla, basit modelde toplam talep denklemi tüketim
harcamaları ve yatırım harcamaları olmak üzere iki değişkene indirgenmiştir, Yad= C+I.
Böylece, analiz daha anlaşılabilir hale gelmektedir.

8.2.1. Tüketim Fonksiyonu
Keynes, tüketim harcamalarının harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olarak kabul
etmiştir. Harcanabilir gelir ise şu şekilde tanımlanmaktadır.
YD = Y – T
Y D = harcanabilir gelir,
Y = gelir,
T = vergiler.
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Yukarıda tanımladığımız harcanabilir gelir (Y D ) ile tüketim harcamaları (C) arasındaki
fonksiyonel ilişki ise aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
C = a + ( mpc x Y D )
Keynes’in bu tüketim fonksiyonunun açılımının içeriğini ise aşağıdaki gibi açıklamak
mümkündür:
1. Fonksiyondaki ( a ) otonom tüketim harcamalarını ifade etmektedir. Otonom tüketim
harcaması ise tüketicilerin harcanabilir gelirden bağımsız olarak, bir diğer ifadeye göre
harcanabilir gelirin sıfır olması halinde bile asgari düzeyde beslenme, giyinme ve barınma
ihtiyaçlarını karşılamak için harcamak zorunda olduğu tüketim harcaması miktarını ifade
etmektedir.
2. Fonksiyondaki (mpc) ise, ekonomideki marjinal tüketim eğilimini ifade etmektedir. Marjinal
tüketim eğilimi, tüketicinin harcanabilir gelirindeki artışın tüketim harcamalarına ne derece etki
ettiğini göstermekte ve matematiksel olarak
∆C/∆Y D = mpc ,
şeklinde ifade edilmektedir. Burada, ∆C = tüketimdeki artışı, ∆Y D =

harcanabilir gelirdeki

artışı ve mpc ise marjinal tüketim eğilimini göstermektedir.
Bu açıklamaların ardından, tüketim harcamalarının tahmini ve tüketim fonksiyonunun
elde edilişini görelim. Otonom tüketim harcamasının (a =300 milyar TL ) ve marjinal tüketim
eğiliminin (mpc = 0.4) olduğunu varsaydığımız takdirde, toplam tüketim harcamaları Tablo
8.1’de görüldüğü şekilde oluşacaktır.

Harcanabilir Gelir

Harcanabilir

Tüketimdeki

Toplam Tüketim

Gelirdeki Değişim

Değişim

Harcamaları

(Y D )

(∆Y D )

(∆C=0.4x ∆Y D )

(C)

0

-

-

300

500

500

200

500

1000

500

200

700

1500

500

200

900

Tablo 8.1. Harcanabilir Gelirdeki Değişim Ve Tüketim Harcamaları

(Milyar Tl)
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Bu tablodaki verilerden hareket edildiği takdirde, tüketim fonksiyonunu C = 300 + 0.4
Y D olarak belirlemek mümkündür. Bu fonksiyona ilişkin grafik ise, aşağıda Grafik 8.1’de
sunulmaktadır.

Grafik 8.1. Tüketim Fonksiyonu

8.2.2.Yatırım Harcamaları
Keynes, tüketim harcamaları yanında firmaların planlanmış yatırımların da toplam
talebin oluşumunda etkili olduğunu ifade etmektedir. Keynes’e göre firmaların yatırımları, sabit
sermaye yatırımları ve envanter yatırımları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
1. Sabit sermaye yatırımları: Firmaların makine – teçhizat, fabrika binası ve ofis binası gibi
yatırımları sabit sermaye yatırımlarını oluşturmaktadır. Firmaların bu yatırımları genellikle
planlanmış yatırımlardır.
2. Envanter yatırımları: Hammadde, ara mal, yedek parça gibi stoklar envanter yatırımlarını
oluşturmaktadır. Satışlar beklenenden az olduğu zaman, firmanın üretimindeki azalmaya bağlı
olarak, bu stokların birikimi söz konusu olacağından envanter yatırımları da düşecektir. Bu
nedenle, envanter yatırımlarının bir kısmı planlanmış yatırım olmayabilir.
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Keynes’e göre toplam talebin (Yad) belirlenmesinde, planlanmış toplam yatırımlar (sabit
sermaye yatırımları ile envanter yatırımları toplamı) etkili olmaktadır. Yatırım harcamaları ise
faizlerin ve beklentilerin bir fonksiyonudur. Ancak, analizi basitleştirmek amacıyla, bu
aşamada planlanmış yatırımlarını ( I ) tümüyle otonom olarak kabul etmekteyiz.

8.2.3. Basit Keynezyen Modelde Toplam Talep Fonksiyonu
Basit Keynezyen modelde, toplam talebin planlanmış yatırım ve tüketim harcamaları
toplamından oluştuğunu ifade etmiştik. Bu tanımlamaya göre, Yad =C+I

şeklinde ifade

edilmektedir. Tüketim fonksiyonu C = 300 + 0.4 Y ve planlanmış yatırımlar I= 600 olduğu
durumda toplam toplam talep fonksiyonu Yad = 300 + 0.4 Y +600 = 900 + 0.4 Y olacaktır.

Grafik 8.2. Toplam Talep Fonksiyonu

8.2.4. Basit Keynezyen Modelde Ekonomik Denge
Ekonomi toplam üretimin veya toplam arzın (Y) toplam talebe ( Yad) eşit olduğu noktada
dengeye gelmektedir. Keynes, denge noktasını göstermek üzere, “Keynesyen 45° diyagramı”
olarak bilinen bir diyagram geliştirmiştir. Grafik 8.2’de de görüldüğü gibi bu koşulları sağlayan
bir fonksiyon, grafik düzeni içinde X ve Y eksenlerine 45° derecelik açı yapan ve orjinden geçen
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bir doğrudur. Keynezyen 45° doğrusu olarak isimlendirilen bu doğru üzerindeki her nokta Y =
Yad koşulunu sağlamaktadır.

Grafik 8.3. Keynezyen 45° Doğrusu
Grafik 8.4’de sunulan Keynezyen 45° diyagram, kamu kesimi hariç bırakıldığı takdirde
bir ekonomide toplam talep (Yad) ve toplam arzın (Y) nasıl belirlendiğini göstermektedir. Bu
diyagram, Keynezyen 45° (Y = Yad) doğrusu ile toplam talep fonksiyonu (a+ I+ 0.4x Y D ) aynı
grafik üzerine taşınmak suretiyle elde edilmiştir.
Grafikde görüldüğü gibi, 45° lik doğru ile toplam talep fonksiyonu (Yad) A noktasında
kesişmektedir. Dolayısıyla, A noktasında toplam arz ve toplam talep birbirine eşitlenmekte ve
toplam hasılanın 1500 milyar TL olduğu seviyede ekonomi dengeye gelmektedir. Bu durumu
cebirsel olarak da şöyle ifade edebiliriz.
Yad=900+0.4Y olduğuna ve dengede Y=Yad olduğuna göre, denge noktasında
eşitliğimizi
Y=900+0.4Y olarak yeniden ifade edebiliriz. Buradan 0.6Y =900, Y= 1500 sonucuna
ulaşırız.

194

Şimdi dilerseniz toplam hasılanın denge seviyesinin altında olduğu, 1000 milyar TL
seviyesinde oluştuğunu varsayalım. Bu durumda toplam arz 1000 milyar TL olmasına karşılık
toplam talep 1300 milyar TL olacaktır, Y<Yad. Bu durumda 300 milyar TL negatif
planlanmamış yatırım bulunmaktadır, Iu=-300. Stoklarının hızla eridiğini gören firmalar
yatırımlarını arttıracak ve ekonomi tekrar A noktasında dengeye gelecektir.
Toplam hasılanın 2000 milyar TL olduğu durumda ise toplam talep 1700 milyar TL
olacaktır, Y>Yad. Bu durumda 300 milyar TL planlanmamış yatırım bulunmaktadır, Iu= 300.
Bu noktada stoklarının hızla biriktiğini gören firmalar yatırımı kısacak ve ekonomi tekrar A
noktasında dengeye gelecektir.

Grafik 8.4. Keynezyen 45° Diyagramı

8.3. Toplam Talep Fonksiyonunun Kaymasına Neden Olan Faktörler
Buraya kadar yapmış olduğumuz analizde toplam arzın ( Y ), toplam talebe ( Yad ) eşit
olduğu noktada ekonominin dengeye geldiğini ve denge noktasının oluşumunda toplam talep (
Yad ) fonksiyonunun belirleyici olduğunu ifade etmiştik. Aşağıdaki bölümlerde ise toplam talebi
etkileyen faktörlerden hareket ederek denge noktasının değişimi konusunu açıklamaya
çalışacağız.
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8.3.1. Otonom Yatırım Ve Tüketim Harcamalarındaki Değişim
Firmalar dönem içinde verimlilikteki artış veya gecekteki kar beklentilerinin yükselmesi
gibi çeşitli nedenlerden ötürü planlanmış otonom yatırım harcamalarını arttırabilir. Aynı şekilde
bireylerin geleceğe dönük beklentilerindeki artış da gelirden bağımsız yapılan otonom
harcamalarda artışa neden olabilir.
Her iki durumda da otonom yatırımlar ve tüketim harcamalardaki artış toplam talebin
yukarı doğru kaymasına neden olmakta ve Y = Yad denkliğinin Grafik 8.5’de görüldüğü gibi
sağa kaymasına, toplam hasılanın artışına neden olmaktadır.
Burada

üzerinde

durulması

gereken

konu,

otonom

yatırım

veya

tüketim

harcamalarındaki artışın, toplam hasılayı (Y) ne ölçüde artıracağıdır. İktisatçılar, otonom
harcamalardaki artışın, toplam hasıla üzerinde neden olduğu artışı harcama çarpanı olarak
isimlendirmektedir. Bu çarpan 1’den büyüktür. Çünkü, otonom harcamalardaki artış aynı
zamanda gelir üzerinden tüketim harcamalarında da artışa yol açmaktadır. Bunu matematiksel
olarak ifade edecek olursak:

(Toplam otonom harcamalar) A= a+I
mpc= marjinal tüketim eğilimi,
Y= Toplam hasıla
Bu açıklamalardan hareket ederek, otonom yatırım veya tüketim harcamalarındaki
artışın neden olduğu hasıla artışını cebirsel olarak aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür.

Y=Ax

1
1 − mpc

Bu tanıma göre, otonom harcamalar (a) ya da otonom yatırımlardaki (I) 1 birimlik artış,
toplam hasılayı, harcama çarpanı

1
kadar artıracaktır. Örneğin, mpc=0.5 olduğu
1 − mpc

durumda harcama çarpanı 2’dir ve toplam otonom harcamalardaki 100 birimlik artış toplam
hasılada 200 birim artışa neden olacaktır. Otonom harcamalardaki değişimin toplam hasıla
üzerinde yol açtığı değişimi geometrik olarak Grafik 8.5’de görmek mümkündür.
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Grafik 8.5. Yatırım Harcamalarındaki Artışın Toplam Hasıla Üzerindeki Etkisi
Grafikte görüldüğü gibi toplam otonom harcamalardaki artış toplam talebin artmasına
ve Yad’den Y 1 ad’ye kaymasına neden olacaktır. Böylece denge hasıla seviyeside Y’den Y 1 ’e
kayacaktır. Burada toplam hasıladaki değişimin otonom harcamalardaki değişimden fazla
olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var, ∆Y>∆A.

8.3.2. Kamu Harcamaları Ve Vergilerdeki Değişim
Buraya kadar kullandığımız basit modelde kamu harcamalarını ve vergileri analizimize
dahil etmemiştik. Kamu harcamalarını da modelimize dahil ettiğimizde toplam talebi aşağıdaki
şekilde ifade etmek mümkündür.
Yad =C+I+G
G=Kamu harcamaları
Bu denkleme vergileri de dahil ederek denklemimizi açarsak,
Yad =a+[mpc×(Y-T)]+I+G olarak ifade edilebilir.
T= Vergiler
Buradan da anlaşılacağı gibi toplam talep kamu harcamaları ile eşyönlü ilişki içerisinde
olup vergiler ile ters yönlü bir ilişki içerisindedir.
Büyük bunalım döneminde otonom harcamaların, ve planlanmış yatırımların düşmesi,
üretimin daralmasına ve işsizliği artışına neden olmuştur. Krizin ardındaki temel etken olarak
toplam talep yetersizliğini gören Keynes kamu harcamalarına ekonomik genişleme açısından
özel bir önem vermiştir.
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Keynes’e göre, özel harcamalardaki yetersizlikten kaynaklanan ekonomik durgunluk ve
bu durgunluğun sebep olduğu sorunları kamu harcamaları ile gidermek mümkündür. Bu
nedenle, ekonomik durgunluk dönemlerinde kamunun yatırım harcamaları ile mal ve hizmet
alımına yönelik harcamaları arttırdığı takdirde, bu toplam talebin artışına neden olacağı için
toplam hasılayı da artıracaktır. Kamu harcamalarındaki artış tıpkı otonom harcamalarda olduğu
gibi toplam talebin yukarı doğru kaymasına neden olmakta ve çarpan etkisi ile toplam
harcamaları etkilemektedir. Ne var ki, kamu harcamaları sonsuza dek arttrılamaz. Kamu
harcamalarının arttrılması ile oluşacak bütçe açığı bir süre sonra vergilerin de arttırılmasına
neden olacaktır.
Toplam talebi arttırmanın bir diğer yolu ise vergilerin aşağı çekilmesidir. Vergilerin
düşürülmesi de ekonomik faaliyetlerin cazibesini arttıracak ve toplam talebin yukarı kaymasına
neden olarak, toplam hasılanın artmasına yol açacaktır.
Bu durumda kriz döneminde kamunun nasıl bir poltika izlemesi gerekmektedir. Devlet
harcamalarının arttırılması mı, yoksa vergilerin düşürülmesi mi daha etkin olacaktır? Bu soruya
Keynezyen iktisatçıların cevabı açıktır. Ünlü iktisatçı Haavelmo’nun adıyla anılan teoreme göre
bütçe denkliği korunarak yapılan yani aynı oranda vergilendirmeyle fonlanacak kamu
yatırımları harcamanın kendisi kadar toplam hasılayı arttıracaktır. Bir başka ifadeyle, kamu
harcamaları ve vergiler eş miktarda arttırıldığında (∆G = ∆T) , toplam hasıla yapılan kamu
harcaması kadar artacaktır (∆Y = ∆G).
Kısaca bir örnekle açıklayalım. Bir ekonomide toplam talep denklemi aşağıdaki gibidir,
Yad = 500 + 0.5Y. Burada mpc=0.5 olduğundan harcama çarpanı 2 olmaktadır.
Kamu kesimi modele dahil edilmediği takdirde bu ekonominin denge hasıla seviyesi
Y 1 = 1000 TL olacaktır.
Şimdi kamu harcamalarının 400 TL arttırılıdığını varsayalım, ∆G = 400. Bu durumda
toplam talep Yad= C + I + G = 900 + 0.5Y ve denge hasıla seviyesi Y 2 = 1800 olacaktır.
Görüldüğü gibi kamu harcamalarındaki 400 TL’lik artış, çarpan etkisi ile 2’ye katlanarak
toplam hasılada 800 TL artış yaratmıştır.
Son olarak kamu harcamalarının aynı büyüklükteki vergiler ile finanse edildiğini
düşünelim, ∆T = 400. Bu durumda toplam talep denklemi Yad = 900 + mpc × Y – mpc ×T =
700 + .5Y, Y 3 = 1400
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Buradan da görüldüğü üzere aynı oranda vergilendirmeyle finanse edilen kamu
harcamalarındaki bir artış, harcamanın kendisi kadar milli hasılanın artmasına neden
olmaktadır.

Grafik 8.6: Kamu Harcamalarının Eş Büyüklükte Vergilendirme İle Finansmanı

8.3.3. Net İhracat
Buraya kadar kapalı ekonomi varsayımı ile ilerledik. Dışa açık bir ekonomide yerli
üretime dönük dış kaynaklı talep de toplam talebin bir bileşeni olacaktır. Toplam ihracat ile
toplam ithalat arasındaki fark net ihracat rakamını oluşturmaktadır. Net ihracat rakamını
matematiksel olarak şu şekilde ifade etmek mümkündür:
NX = X - M
X = toplam ihracat,
M = toplam ithalat.
X > M olduğu takdirde Türk mallarına dönük dış talep, Türkiye piyasasında yabancı
mallara dönük talepten fazla demektir. Net ihracatın artması durumunda yerli üretime dönük
toplam talep artacak, toplam talep yukarı kayacak ve üretim artacaktır.
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Grafik 8.7. Net İhracatın Toplam Hasıla Üzerindeki Etkisi
Grafikte de görüldüğü gibi net ihracattaki artış, toplam talep fonksiyonun yukarı doğru
kaydırarak, (Y 2 ad) konumuna gelmesine ve toplam hasılanın da artarak (Y 2 ) düzeyine
yükselmesine neden olmaktadır. Buna karşılık, net ihracat düzeyindeki azalış ise toplam
talebin aşağı doğru kaymasına ve toplam hasılanın azalmasına yol açacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Keynes’in geliştirdiği denge modeline göre ekonomi Toplam arzın (Y) ile Toplam
talebin (Yad) ‘nin eşit olduğu noktada dengeye gelmektedir. Bu modele göre, toplam talep
fonksiyonunun kayması, toplam hasılanın değişmesine bir diğer deyişle ekonomideki denge
noktasının değişmesine neden olmaktadır.
Toplam talep fonksiyonunu ise, beş adet gelirden bağımsız olan faktör belirlediği için
bu faktörlerdeki değişim toplam hasıla seviyesinin belirlenmesi üzerinde etkili olmaktadır. Bu
faktörler, sırasıyla şunlardır:
1- Otonom tüketim harcamaları (a). Otonom tüketim harcamalarındaki artış, toplam hasılanın
yükselmesine, azalış ise düşmesine neden olmaktadır.
2- Planlanmış yatırımlar harcamaları (I). Planlanmış yatırım harcamalarındaki artış da toplam
talebin ve dolayısıyla toplam hasılanın artmasına, azalması ise toplam hasıla düzeyinin
düşmesine yol açmaktadır.
3- Kamu harcamaları (G). Planlanmış yatırımlarda olduğu gibi, kamu harcamalarındaki
değişim de toplam hasıla seviyesi üzerinde eş yönlü etki yapmaktadır. Yani, kamu
harcamalarındaki artış toplam hasıla seviyesinin yükselmesine, buna karşılık düşmesi ise
toplam hasıla seviyesinin düşmesine neden olmaktadır.
4- Vergiler (T). Vergilerdeki değişim ise, toplam hasıla seviyesi üzerinde ters yönlü bir etki
yaratmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, vergilerdeki artış toplam hasıla seviyesinin düşmesine,
buna karşılık vergilerin düşmesi ise toplam hasıla düzeyinin artmasına yol açmaktadır.
5- Net ihracat (NX). Net ihracatın artışı da toplam hasıla düzeyini artırmakta, azalışı ise toplam
hasılayı azaltmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Say yasası nedir ve hangi koşullarda işlemesi mümkündür? Tartışınız.
2. Haavelmo teoremini grafikle açıklayınız, politik sonuçlarını tartışınız.
3. Keynezyen analizde toplam talep fonksiyonunun yer değiştirmesine neden olan faktörler
hangileridir?
4. Marjinal tüketim eğiliminin 0.8 olduğu durumda harcama çarpanı nedir ?
5. Haavelmo teoremine göre kamu harcamalarındaki (G) 100 birimlik artışın aynı büyüklükte
otonom vergilerdeki artış ile finanse edilmek istenmesi durumunda toplam hasılada nasıl
bir değişim beklenmelidir?
6. Toplam tüketim fonksiyonunun C= 50+0.6Y D olduğu durumda, harcanabilir gelirin (Y D )
100 birim artması tüketim harcamalarını kaç birim arttıracaktır?
A) 48
B) 55
C) 60
D) 110
E) 180
7. Harcama çarpanın değerinin 5 olduğu durumda marjinal tüketim eğilimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 0.2
B) 0.40
C) 0.50
D) 0.75
E) 0.80
8. Marjinal tüketim eğiliminin 0.60 olduğu durumda harcama çarpanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2.5
B) 3
C) 3.25
D) 4
E) 5
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9. Net ihracat NX=0, kamu harcamaları G=0, otonom tüketim harcamaları a=300, otonom
yatırımlar I=500 ve marjinal tüketim eğilimi mpc=0.5 ise bu ekonominin denge milli gelir
seviyesini bulunuz.
A) 1500
B) 700
C) 1600
D) 1400
E) 2000
10. Net ihracat, NX=100, kamu harcamaları, G=250, otonom tüketim harcamaları a=300,
otonom yatırımlar I=350 ve marjinal tüketim eğilimi, mpc=0.6 ise bu ekonominin denge milli
gelir seviyesini bulunuz.
A) 400
B) 1000
C) 1500
D)2500
E) 4000

Cevaplar: 6-C, 7-E, 8-A, 9-C,10-D
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9. IS-LM MODELİ: MAL VE PARA PİYASALARINDA DENGE
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Giriş
IS-LM modeli mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel üretim arasındaki ilişkiyi
göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. Bu bölümde öncelikle mal piyasasında dengeyi
ifade eden IS eğrisinin, daha sonra ise para piyasalarında dengeyi gösteren LM eğrisinin nasıl
türetildiği anlatılmaktadır. Ardından IS ve LM eğrileri vasıtasıyla bir genel denge analizi
geliştirilmektedir.
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9. IS-LM MODELİ: MAL VE PARA PİYASALARINDA DENGE
IS – LM modeli mal ve para piyasalarında faiz oranı ile reel gelir arasındaki ilişkiyi
kapsayan bir makro denge modelidir. İktisat literatüründe IS –LM analizi olarak isimlendirilen
bu model 1937 yılında John Hicks tarafından geliştirilmiştir.
IS – LM modeli, Keynezyen denge modeline para ve faiz oranları dahil edilerek elde
edilmiştir. Bu nedenle, Keynes ilk önce IS- LM modelini benimsemiş, ancak daha sonra bu
modelin kendi görüşlerini tam olarak yansıtmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, bu model fiyat
hareketlerini içermediği için enflasyon gibi konuların tartışılması konusunda da yetersiz
kalmaktadır.
Keynes’in yönelttiği eleştiriye ve bazı konulardaki yetersizliğine rağmen, IS – LM
modelinin aşağıda belirtilen üstünlükleri de söz konusudur.
1.

Faiz ile toplam hasıla eşanlı ve karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. IS-LM modeli

bu etkileşimi açıklamak konusunda hayli başarılı bir yaklaşımdır.
2.

IS – LM modeli, ekonomik değişkenlerin bütününü göz önünde bulundurarak, basit ve

kolay anlaşılabilir bir yaklaşımla makro dengeleri açıklamaktadır.
IS-LM modeli, yukarıda belirtilen üstünlükleri nedeniyle, başta Keynezyen iktisatçılar
olmak üzere tüm iktisatçıların makro denge modelini açıklarken sıklıkla baş vurdukları bir
analiz tekniği olarak iktisat kitaplarında yer almaktadır.
Bu bölümde, sırasıyla mal piyasasında genel denge ( IS eğrisi ), para piyasasında genel
denge (LM eğrisi ) kavramları açıklandıktan sonra, bunların ışığında toplam hasıla ve faiz
oranlarının belirlenmesine ilişkin IS – LM yaklaşımı anlatılacaktır.

9.1. Mal Piyasasında Denge ve IS Eğrisi
Keynezyen analizde, faiz oranlarının toplam hasıla üzerinde etkisi olduğunu ifade
etmiştik. Bu başlıkta öncelikle faiz oranlarının yatırım harcamaları ve net ihracat üzerindeki
etkisini inceleyeceğiz. Hemen ardından, Keynezyen 45° diyagramından yararlanarak, faiz
oranlarının toplam hasıla üzerindeki etkisi göstermeye çalışacağız.

9.1.1. Faiz Oranlarının Planlanmış Yatırımlar Üzerindeki Etkisi
Girişimciler, yapacakları yatırımın beklenen getirisi ile kullanacakları kredinin faizini
karşılaştırarak yatırım kararı vermektedirler. Yatırımın kullanılan kredi ile yapıldığı bir
durumda faiz oranları yatırımın getirisinden yüksek olduğu takdirde, hiç kuşku yok ki o yatırım
zarar edecektir. Bir girişimcinin, bile bile zarar edeceği bir yatırım yapması söz konusu
olmadığına göre, faiz hadlerinin düşmesi yatırımları teşvik eden bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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Girişimciler, kredi almadan tamamen öz kaynaktan finanse etmek koşulu ile yatırım
yaptıkları durumda bile bu yatırımın getirisini, yatırımın alternatif getirisi ile kıyaslayarak
yatırım kararı vermektedirler. Girişimci davranışları konusunda yapılan araştırmalara göre, bu
durumda girişimciler yatırım harcamalarına tahsis edecekleri fonun getirisini piyasada oluşan
tahvil gibi menkul kıymetlerin faiz oranları ile kıyaslamakta, yatırım harcamalarının getirisi
menkul kıymetlerin faiz oranından yüksek olması halinde yatırıma yönelmektedirler.
Yukarıdaki açıklamalar, yatırım harcamalarının miktarı ile faiz oranları arasında sıkı bir
ilişki olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yatırımlar faiz oranlarının bir fonksiyonudur.
I = ƒ (i)
I = yatırım harcamaları,
i = faiz oranı.
Faiz oranları ile yatırım harcamalar arasındaki ilişki Grafik 9.1’de sergilemektedir.

Grafik 9.1: Planlanmış Yatırım Harcamaları Ve Faiz Oranları
Grafikde de görüldüğü gibi faiz oranı i 2 ’den i 1 ’e gerilediğinde planlanmış yatırımlar da
I 1 ’den I 2 ’ye çıkmaktadır. Buna göre, faiz oranları ile planlanmış yatırımlar arasında negatif bir
ilişki bulunmaktadır.

9.1.2. Faiz Oranlarının Net İhracat Üzerindeki Etkisi
Önceki bölümlerde de ifade etiğimiz gibi faiz oranları, ulusal paranın yabancı paralar
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karşısındaki değeri üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, faiz oranlarının yükselmesi Türk
lirasının dolar, euro gibi yabancı paralar karşısında değer kazanması sonucunu doğuracaktır.
Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanması ihraç mallarını daha pahalı
hale getirerek ihracatın azalmasına neden olacaktır. Aynı şekilde Türk lirasının değer
kazanması yabancı para cinsinden alım gücünü arttıracak, yabancı malların TL cinsinden fiyatı
gerileyecek ve ithalat artacaktır. Bu nedenle net ihracat (NX) ile faiz oranları arasında negatif
bir ilişki bulunmaktadır. O halde, net ihracat faiz oranının bir fonksiyonudur.
NX = ƒ ( i )
NX = net ihracat,
i = faiz oranı.
Net ihracat ile faiz oranı arasındaki fonksiyonel ilişki, aşağıda Grafik 9.2’de
görülmektedir. Bu grafikten de görüleceği gibi, faiz oranlarını i 2 ’den i 1 ’e düşmesi, planlanmış
yatırımların NX 1 ’den NX 2 ’ye yükselmesi sonucunu doğurmaktadır.

Grafik 9.2: Faiz Oranları ve Net İhracat
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9.1.3. Mal Piyasalarında Denge ve IS Eğrisi
IS eğrisi, mal piyasalarının dengede olmasını sağlayan faiz oranı ve toplam hasıla düzeyi
bileşimlerini gösteren bir eğridir. Bu bölümde IS eğrisinin elde edilmesi ile ilgili bilgi
sunulmaktadır. Grafik 9.3a’da kamu harcamaları ile net ihracatı da kapsayan Keynezyen 45°
diyagramı görülmektedir. Daha önceki grafiklerde de değindiğimiz gibi faiz oranı i 2 ’den i 1 ’e
gerilediğinde planlanmış yatırımlar I 1 ’den I 2 ’ye, net ihracat ise NX 1 ’den NX 2 ’ye çıkacaktır.
Bu durumda toplam talep de artacak ve Y 1 ad’den Y 2 ad’ye kayacaktır. Böylece denge 1
noktasından 2 noktasına kayacak, denge hasıla seviyesi de Y 1 ’den Y 2 ’ye yükselecektir.
Grafik 9.3b. ise denge faiz oranları ile toplam üretim miktarını gösteren IS eğrisini
göstermektedir. Faiz oranının i2’den i1’e gerilemesiyle birlikte mal piyasasında dengede 1
noktasından 2 noktasına kaymaktadır. Dolayısıyla, IS eğrisi faiz oranları ile denge hasıla düzeyi
arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren negatif eğimli bir eğridir
Yukarıda sunulan bilgilerden anlaşılacağı gibi, mal piyasasında dengeyi sağlayabilmek için,
toplam hasılanın IS eğrisi üzerinde bir noktada oluşması gerekir. IS eğrisinin sağ tarafındaki
herhangi bir noktada arz fazlası söz konusudur. Bu alan içinde herhangi bir noktada, örneğin
(4) noktasındaki (Y 1 ) üretim düzeyinde Y>Yad olduğundan, arz fazlası stoklarda planlanmış
yatırım artışına yol açacak, bu da toplam üretimin IS eğrisine doğru gerilemesine neden
olacaktır. IS eğrisinin sol tarafındaki bir noktada ise, talep fazlası söz konusu olmaktadır.
Örneğin, bu alan içinde yer alan ( 6 ) noktasındaki ( Y ) gelir düzeyinde, Y<Yad olduğu için
talep fazlası, stokların erimesine yol açacaktır. Sokların azalması ile birlikte üretim artarak IS
eğrisine doğru kayacak ve ekonomi yine bu eğri üzerinde dengeye gelecektir.
IS eğrisi ile ilgili olarak yukarıda yapmış olduğumuz analiz belirli bir faiz oranına göre
toplam üretim düzeyinin ne olması gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Dolayısıyla buradaki
nedensellik ilişkisi faiz oranlarından toplam hasılaya doğru kurulmaktadır.
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Grafik 9.3. IS Eğrisinin Elde Edilmesi

9.2. Para Piyasasında Denge ve LM Eğrisi
Para piyasasında denge para arz ve talebinin eşit olması halini ifade etmektedir. LM
eğrisi ise talep edilen para miktarının arz edilen para miktarına eşit olduğu noktaları ve bu
dengenin oluşabilmesi için her bir toplam hasıla düzeyinde faiz oranının ne olması gerektiğini
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gösterir. Bu bölümde, Keynes’in likidite tercihi teorisinnden hareket edilerek LM eğrisinin
türetilmesi ve bu eğrinin içeriği hakkında bilgi verilecektir.

9.2.1. Likidite Tercihi Teorisine Göre Para Talebi
Keynes’in likidite tercihi teorisine göre reel para talebi, reel gelirin ve faiz oranlarının
fonksiyonudur.
Md = ƒ ( Y, i )
Md = reel para talebi,
Y =Reel gelir,
i

= faiz oranı.

Para talebi ile reel gelir arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle, reel
gelirin artması para talebini artırmakta, buna karşılık reel gelirin azalması para talebinin
azalmasına neden olmaktadır. Para talebi ile reel gelir arasındaki bu pozitif ilişki şu iki
nedenden kaynaklanmaktadır.
1-

Reel gelir artışı, harcamaların artışına, bu da paraya olan talebin artışına yol açmaktadır.

2-

Reel gelir artışı bireylerin refah düzeylerinin artışına neden olacaktır. Refah düzeyi

artan birey ise, başta para olmak üzere elinde tutmak istediği aktif miktarını artırma eğilimi
içine girecek bu da para talebinin artışına neden olacaktır.
Birey, parayı elde tutmak ve menkul değerlere yatırmak gibi iki alternatifle karşı karşıya
bulunmaktadır. Elde para tutan bireyler, menkul değerin getirisi olan faiz gelirinden
vazgeçmektedirler. Bu nedenle, faiz getirisi yükseldikçe, bir başka ifadeye göre elde tutulan
paranın fırsat maliyeti yükseldikçe para talebi azalacaktır. O halde, para talebi ile faiz oranları
arasında ise negatif bir ilişki bulunmaktadır.

9.2.2. LM Eğrisinin Elde Edilişi
Keynezyen analize göre para piyasası, reel para arzı ve talebinin birbirine eşit olduğu
noktada dengeye gelmekte ve yine bu noktada bir denge faiz oranı oluşmaktadır. LM eğrisi reel
para arzının (M s ) sabit olduğunu varsayımı altında elde edilmektedir. Bu durumda, Grafik
9.4’den de izlenebileceği gibi faiz oranı seviyesi para talebinin artışına ve azalışına göre
değişmektedir. Daha önce de vurguladığımız gibi para talebi gelir seviyesinin (Y) bir
fonksiyonudur. Toplam hasıla seviyesinin Y 1 ’den Y 2 ’ye artması durumunda para talebi yukarı
doğru kayacaktır, M d (Y 1 ) →M d (Y 2 ). Böylece denge noktası da M S üzerinde 1’den 2’ye
tırmanacak, faiz oranı ise i 1 ’den i 2 ’ye yükselecektir.
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Grafik 9.4. Para Piyasası Ve LM Eğrisi
Aşağıda, Grafik 9.4b’de ise farklı gelir düzeylerine karşılık olan denge seviyesini
gösteren LM eğrisi sunulmaktadır. LM eğrisi üzerindeki gelirin Y 1 ’den Y 2 ’ye yükselmesi ile
birlikte faizlerin de i 1 ’den i 2 ’ye yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla LM eğrisi pozitif eğimli
bir eğridir. Burada nedensellik ilişkisinin gelir seviyesinden faize doğru kurulduğunu bir kez
daha hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.
LM eğrisinin sol tarafında, örneğin A noktasında faiz oranı i 2 , Y 1 gelir düzeyindeki
denge faiz düzeyinden i 1 yüksektir. Dolayısıyla bireylerin elinde tutmak istediklerinden fazla
para, diğer bir deyişle para arzı fazlası vardır, para tahvile yönelir, tahvil fiyatlarının artmasıyla
birlikte faizler geriler ve LM eğrisi üzerinde denge oluşur. B noktasında ise para talebi fazlası
vardır, tahvildeki para çözülür, tahvil fiyatları düşer, faizler yükselir ve yine LM üzerinde
denge sağlanır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, LM eğrisi para piyasasında denge
koşullarını sağlayan para arz ve taleplerinin birbirine eşit olduğu noktaları gösteren bir eğridir.
Bu eğri, para piyasasının dengeye gelebilmesi için her bir toplam hasıla düzeyi karşısındaki faiz
oranlarını ifade etmektedir. Grafik 9.4’den de anlaşılacağı gibi, toplam hasıla arttığında, para
talebi ve buna bağlı olarak denge faiz oranları da artarak para piyasası dengeye gelecektir.

9.3. Toplam Gelir ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi
Bu bölümde, yukarıda içerikleri konusunda bilgi verdiğimiz IS ve LM eğrileri yardımı
ile toplam hasılanın ve faiz oranlarının belirlenmesini göstereceğiz. IS ve LM eğrilerinin Grafik
9.5 de görüldüğü gibi ayni diyagram üzerine taşıyalım. IS eğrisi negatif eğimli bir eğri olmasına
karşılık, LM eğrisi pozitif eğimli bir eğeridir. Bu nedenle her iki eğri şekilde de görüldüğü gibi
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bir ( E ) noktasında kesişmektedir. Bu nokta, toplam hasıla ile faiz oranlarının eşanlı olarak
birbirlerini belirlediği noktadır. Bu noktada, hem mal piyasası ve hem de para piyasası eşanlı
olarak dengededir.

Grafik 9.5. IS-LM Diyagramı
Mal piyasasının A noktasında olduğunu varsayalım. Bu nokta IS eğrisi üzerinde
oluğundan mal piyasası dengede ama para piyasası dengede değildir. Para piyasasında faiz
denge haddinden yüksektir. Bir başka deyişle para arzı fazlası vardır. Bireyler tahvile yönelir
faizler geriler. E noktasında mal ve para piyasaları dengeye ulaşır.
C noktasında yine mal piyasası dengede olmasına rağmen para piyasası dengeden
uzaktır. Bu kez para piyasasında para talebi fazlası bulunmaktadır. Bireyler nakite dönmek için
tahvilleri satar. Düşen faizler ile birlikte faizler yükselir. Piyasalar E noktasında denge.
D noktasında ise para piyasası dengede olmasına rağmen mal piyasasında dengeden
uzaklaşılmıştır. Bu noktada mal piyasasında talep fazlası vardır. Stokların erimeye başlaması
üzerine üretim artar. Gelir seviyesindeki artışla birlikte fazilerde yükselişe geçer ve E
noktasında her iki piyasada da dengeye ulaşılır.
B noktasında ise yine para mal piyasasında dengesizlik bulunmaktadır. Bu kez toplam
üretim mevcut faiz seviyesinde olması gerekenin üzerindedir. Yani mal piyasasında arz fazlası
vardır. Stokların birikmeye başlaması üzerine üretim daralır. Gelir seviyesinin daralması
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üzerine faizler geriler. E noktasında her iki piyasada da dengeye ulaşılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Para talebi ile gelir arasındaki pozitif ilişki hangi nedenlerden kaynaklamaktadır ?
2. Faiz oranlarındaki değişim ülkenin planlanmış yatırım harcamalarını hangi yollarla
etkilemektedir?
3. Faiz oranlarındaki değişim ülkenin dış ticaret dengesini nasıl etkilemektedir ?
4. IS eğrisinin aşağı doğru eğimli olması hangi nedenden kaynaklanmaktadır ?
5. LM eğrisinin pozitif eğimli olması hangi nedenden kaynaklanmaktadır ?
6. Para talebinde otonom bir daralma ________.
A) LM eğrisini sağa kaydırır
B) IS eğrisini sağa kaydırır
C) LM eğirisini sağa kaydırır
D) IS eğrisini sola kaydırır
E) IS ve LM eğrilerini etkilemez
7. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
A)Para arzının genişlemesi
B) Vergilerde artış
C) Para arzının daralması
D) Yatırımdan kar beklentisinin artması
E) Piyasa faizlerinin gerilemesi
8. Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
A) Para arzında daralma.
B) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi.
C) Piyasa faiz oranlarında artış
D) Vergilerde artış
E) Para talebinin genişlemesi
9. Faiz oranlarının gerilemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) TL yabancı para birimleri karşısında değer kazanır
B) Tahvil talebi artar
C) İthalat artar
D) Net ihracat artar
E) İhracat azalır
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10. Mal piyasasının dengede para piyasasında ise arz fazlası bulunması durumunda
aşağıdakilerden hangisi gerçeklecektir?
A)Tahvil talebi artacaktır
B)Faiz oranları artacaktır
C)Vergiler artacaktır
D)Kamu harcamaları artacaktır
E) Yatırımlar gerileyecektir

Cevaplar: 6-A, 7-D, 8-B, 9-D,10-A
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EĞRİLERİNİN ÜRETİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Is-Lm Analizi Ve Toplam Arz Toplam Talep Eğrilerinin Üretilmesi
10.1. IS Eğrisinin Yer Değiştirmesi
10.2. LM Eğrisinin Yer Değiştirmesi
10.3. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
10.4. Mal ve Para Piyasasında İstikrarsızlık ve Para Politikası
10.5. Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge
10.5.1. Toplam Talep: AD Eğrisi
10.5.2. Toplam Arz: AS Eğrisi
10.5.3. AS-AD ve Ekonomik Denge
10.5.4. Doğal İstihdam Haddi Sabit Midir?
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak IS ve LM eğrilerinin yer değiştirmesine neden olan etkenler
sıralanmaktadır. Daha sonra IS ve LM eğrileri aracılığıyla para ve maliye politikalarının
etkinliği tartışılmaktadır. Son olarak ise gene IS ve LM eğrileri aracılığıyla toplam arz ve
toplam talep eğrilerinin nasıl türetildiği açıklanmaktadır.
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10. IS-LM ANALİZİ VE TOPLAM ARZ TOPLAM TALEP EĞRİLERİNİN
TÜRETİLMESİ

10.1. IS Eğrisinin Yer Değiştirmesi
IS eğrisinin mal piyasasının dengede olduğu faiz ve hasıla düzeyi bileşimlerini
gösterdiğini daha önce belirtmiştik. Faiz oranlarındaki herhangi bir değişimin toplam
harcamalar üzerindeki etkisi dengenin IS eğrisi üzerinde yukarı aşağı doğru kaymasına neden
olacak ama eğri yer değiştirmeyecektir. IS eğrisinin yer değiştirmesine neden olan faktörler
şöyle sıralanabilir:
1. Otonom tüketim harcamalarındaki değişim: Otonom harcamaların değişmesine neden
olacak etkenlerden biri bireylerin geleceğe dönük beklentilerindeki değişimdir. Örneğin
ülkemizde büyük bir petrol rezervi bulunması bireylerin gelecekteki gelirlerinin artacağı
şeklinde bir beklenti içerisine girmesine neden olabilir. Ya da tersine çok ağır bir krizin kapıda
olduğu, işten çıkarmaların hızla artacağı beklentisi bireylerin otonom harcamalarını kısmalarına
neden olabilir. Yine, ünlü iktisatçı Robert Frank’in de ortaya koyduğu gibi ekonominin gelişimi
hayat standartlarının değişmesine ve zorunlu ihtiyaçların artmasına yol açmaktadır. Bir
toplumda otonom harcamalarının artışı IS eğrisinin sağa yukarı doğru kaymasına neden
olacaktır.
2. Otonom yatırımlardaki değişim: Yatırımcıların kar beklentilerinin olumlu yönde
değişmesi aynı faiz düzeyinde daha fazla yatırım yapmalarına neden olacaktır. Otonom yatırım
harcamalarındaki artış IS eğrisinin de sağa doğru kaymasına yol açar. Yatırım harcamalarının
faiz oranlarının gerilemesi nedeniyle artması durumunda ise IS eğrisi üzerinde hareket edileceği
için eğrinin yer değiştirmesi söz konusu değildir.
3. Kamu Harcamalarındaki Değişim: Kamu harcamalarının artması verili faiz oranında
toplam harcamaları arttırarak IS eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olacaktır.
4. Vergilerde Değişim: Diğer etkenlerin aksine vergi oranları ile IS eğrisi arasında ters
yönlü bir ilişki vardı. Artan vergi oranları IS eğrisinin aşağı doğru kaymasına neden olur.
5. Faiz Oranından Bağımsız Net İhracattaki Değişim: Faiz oranından bağımsız bir
şekilde net ihracatın artması IS eğrisinin sağa yukarı doğru kaymasına neden olacaktır. Örneğin,
Türk mallarının marka değerinin artması nedeniyle net ihracatta artış böylesi bir etki
yaratacaktır.

10.2. LM Eğrisinin Yer Değiştirmesi
Gelir seviyesinin değişimi nedeniyle para talebinin artması ya da azalması para
piyasasında dengenin LM eğrisi üzerinde yukarı aşağı kaymasına yol açacak ama LM yer
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değiştirmeyecektir. Dolayısıyla LM’in yer değiştirmesine neden olacak etkenler gelir
seviyesindeki değişimden bağımsız olmalıdır. Bu etkenler şöyle sıralanabilir:
1. Para Arzındaki Değişim: Para arzının arttırılması aynı para piyasasında dengenin aynı
gelir seviyesine karşılık daha düşük faiz haddinde oluşmasına neden olacaktır. Dolayısıyla
parasal genişleme ile birlikte LM sağa doğru kayacaktır.
2. Para Talebindeki Otonom (Gelirden Bağımsız) Değişim: Örneğin, finansal panik
ortamında tahvillerin volatilitesinin artması sonucu halkın (gelir ve faiz seviyesinden bağımsız)
daha fazla para tutmaya yönelmesi durumunda aynı gelir seviyesinde daha fazla para tutulacak
ve LM sağa doğru kayacaktır.
3. Dilerseniz şimdi IS ve LM eğrilerinin yer değiştirmesinin toplam hasıla ve faiz düzeyi
üzerindeki etkilerine grafikler aracılığıyla göz atalım.

Grafikte kamu harcamalarının arttırıldığı genişlemeci maliye politikasının toplam hasıla
ve faiz düzeyi üzerindeki etkileri gösterilmektedir. Kamu harcamalarının arttırılması ile birlikte
IS eğrisi sağa kayacak, IS 1 →IS 2 ve denge 2 noktasında oluşacaktır. Yeni dengede toplam hasıla
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artarken (Y 1 →Y 2 ) faiz oranı da yükselmiştir (i 1 →i 2 ). Faiz oranlarındaki artış şöyle
açıklanabilir. Toplam harcamaların artması gelir seviyesinin artmasına neden olacak, gelir
seviyesindeki artış ise para talebinin artmasını ve faiz oranlarının yükselmesini beraberinde
getirecektir.
Şimdi bir de genişlemeci para politikasının sonuçlarına göz atalım. Para arzının
arttırılması LM eğrisinin sağa doğru kaymasına yol açacaktır, LM 1 →LM 2 , ve denge 2
noktasında oluşacaktır. Dengede hasıla düzeyi artarken (Y 1 →Y 2 )faiz oranı ise gerilemiştir
(i 1 →i 2 ).

Grafik 10.2. Genişlemeci Para Politikası

10.3. Para Ve Maliye Politikalarının Etkinliği
Yukarıda yaptığımız analiz çerçevesinde devletin müdahaleci para ve maliye
politikaları yoluyla toplam hasılayı arttırabileceğini göstermektedir. Ne var ki, kimi özel
durumlarda uygulanacak politikalar etkinliğini yitirmekte ya da bazı politikalar diğerine göre
daha etkin olabilmektedir. Örneğin, klasik iktisatçıların para talebi yaklaşımını ele alalım.
Hatırlayacaksınız klasikler para talebinin sadece gelirin bir fonksiyonu olduğunu yani faiz
elastikiyetinin sıfır olduğunu öne sürmüşlerdi. Faiz oranlarının artması durumunda talep edilen
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para miktarı etkilenmeyeceği için para piyasasında dengenin korunabilmesi için toplam
hasılanın da (Y) sabit kalması gerekmektedir. Bu durumda klasiklerin LM eğrisi faiz elastikiyeti
sıfır olan dik bir doğrudur. İsterseniz klasiklerin para talebi varsayımı altında para ve maliye
politikalarının etkinliğine kısaca göz atalım.
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Grafik 10.3. Klasik Para Talebi ve Maliye Politikalarının Etkinliği
Grafik 10.3’de LM eğrisinin faiz elastikiyetinin sıfır olması durumunda genişlemeci
maliye politikalarının etkisi gösterilmektedir. Kamu harcamalarının arttırılması ile birlikte IS
sağa kayacak, ama yeni denge noktasında hasıla artmadığı gibi yalnızca faiz oranları
yükselecektir. Bu literatürde dışlama etkisi olarak adlandırılan duruma uç bir örnektir. Şöyle
açıklayalım artan harcamalar ile birlikte gelir seviyesi öncelikle yükselecek ve bireyler ellerinde
daha fazla para tutmak amacıyla elindeki tahvilleri satarak faizlerini yükselmesine neden
olacakır. Yükselen faizler ise özel kesim yatırım harcamaları ve net ihracatın ilk planda yaşanan
hasıla artışını tümüyle silecek şekilde gerilemesine yol açacaktır (tam dışlama).
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Grafik 10.4. Klasik Para Talebi ve Maliye Politikalarının Etkinliği
Para talebinin faiz elastikiyeti bulunmadığı durumda maliye politikalarının etkisizliğini
görmüş bulunuyoruz. Peki ya para politikalarının etkinliği? Böylesi bir durumda genişlemeci
para politikası uygulanması halinde Grafik 10.4’de de görüldüğü gibi oldukça etkin olacaktır.
LM eğrisinin sağa kaymasıyla oluşan 2 noktasındaki yeni dengede toplam hasıla arttığı gibi
faizler de gerilemektedir. Bunun nedeni artan para talebi ve gerileyen faize karşın para talebi
değişmediği için piyasaya sürülen para tümüyle tahvil piyasasına kayacak ve faiz oranlarının
daha da gerilemesine neden olacaktır. Bu durumda yatırımlar ve net ihracat uyarılacak ve
toplam hasıla yükselecektir. Yani, klasik para talebi varsayımı altında maliye politikası
etkisiz, para politikası ise oldukça etkilidir.

239

Grafik 10.5. Para Talebinin Sonsuz Elastik Olduğu Durumda Para ve Maliye
Politikalarının Etkinliği
Dilerseniz bir de para talebinin faiz elastikiyetinin sonsuz olduğu durumu ele alalım. Bu
Keynes’in likidite tuzağı olarak tanımladığı duruma işaret etmektedir. Likidite tuzağında
bireyler faizlerin i* seviyesinin daha altına gerileyemeyeceği inancında olup bu seviyede
tümüyle nakit tutma eğilimindedir. Bu koşullarda kamu harcamaları toplam hasıla üzerinde tam
etkilidir. Şöyle ki, LM’in faiz elastikiyetinin sonsuz olduğu bölgede IS’in sağa kaymasıyla
birlikte toplam hasıla artacak ama faiz oranlarındaki en ufak artış dahi bireylerin tahvile
yönelmesine ve tahvil fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Bu durumda faiz oranları
değişmeyecek (i*) ve dışlama etkisi görülmeyecektir. Genişlemeci para politikası uygulandığı
ve LM’in sağa kaydığı LM 1 → LM 2 durumda ise bireyler piyasaya sürülen parayı tümüyle nakit
olarak tutacağı için tahvil fiyatları değişmeyecek yani faiz oranları gerilemeyecek dolayısıyla
toplam hasıla da sabit kalacaktır.
Kısaca özetlersek, para talebinin faiz elastikiyetinin sonsuz olduğu durumda
uygulanacak maliye poltikaları tam etkin olmakta ve faiz oranlarında yükselmeye yol
açmamakta, para politikası ise etkin olmamaktadır.
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10.4. Mal Ve Para Piyasasında İstikrasızlık ve Para Politikası
Bir an için otonom harcamalardaki dalgalanma nedeniyle IS eğrisinin istikrasız
olduğunu ve IS'-IS'' aralığında dalgalandığını varsayalım. Merkez Bankası faiz hedeflemesi
uygulaması durumunda IS’deki dalgalanmalara bağlı olarak faiz orarnlarını i*’da sabit tutmak
amacıyla para arzını genişletecek ya da daraltacaktır. Bu durumda LM eğrisi de LM'-LM''
arasında yer değiştirecektir. Dolayısıyla faiz hedeflemesi uygulanması halinde hasıla Y I '-Y I ''
aralığında dalgalanacaktır. Parasal hedefleme uygulanması durumunda ise para arzı
değişmeyeceği için LM LM* olarak sabit kalacak ve hasıla Y,

Y M '- Y M '' aralığında

dalgalanacaktır. Diğer bir deyişle parasal hedefleme uygulandığında hasılada yaşanacak
dalgalanma daha azdır. Sonuç olarak Eğer IS LM’den daha istikrarsızsa toplam hasıldaki
dalgalanmanın önüne geçmek, istikrarı korumak amacıyla para arzı hedeflemesi tercih edilir.
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Grafik 10.6. Mal Piyasalarında İstikrarsızlık Durumunda Para ve Faiz Hedeflemesi
Bu kez piyasalara dönük kaygı ve alternatif yatırım araçlarının getirisindeki dalgalanma
nedeniyle para talebinin istikrarsız olduğunu ve LM eğrisinin LM'-LM''

aralığında

dalgalandığını varsayalım. Parasal hedefleme uyguladığı takdirde Merkez Bankası para arzını
değiştiremeyeceği için bu dalgalanmaya müdahale etmez ve hasıla Y M '-Y M ''

aralığında

dalgalanır. Faiz hedeflemesi uygulandığı durumda ise para talebi arttığı durumda para arzı
genişletilerek ya da para talebi daraldığında para arzı daraltılarak LM eğrisi LM* olarak kalacak
ve faiz oranı i* seviyesinde korunacaktır. Bu durumda denge hasıla düzeyi de Y* seviyesinde
sabit kalacaktır. Sonuç olarak, eğer LM IS’den daha istikrarsızsa üretim ve istihdamda sert
dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla, faiz hedeflemesi tercih edilir.
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Grafik 10. 7. Para Piyasasında İstikrarsızlık Durumunda Para Ve Faiz Hedeflemesi

10.5. Toplam Arz, Toplam Talep ve Ekonomik Denge
10.5.1. Toplam Talep: AD Eğrisi
Bu bölümde IS-LM eğrilerinden toplam talep eğrisinin nasıl elde edildiğini
inceleyeceğiz. Daha önce de vurguladığımız üzere IS-LM analizinde fiyatlar verili olarak
alınmıştır. Bu kez fiyatların da değişken olduğu varsayımıyla hareket edersek, mal ve para
piyasasının eşanlı dengesi açısından fiyatlar ile üretim seviyesi arasında bir ilişki elde ederiz.
Hatırlayacaksınız, fiyatlardaki değişim IS eğrisini etkilemezken LM eğrisinin yer
değiştirmesine yol açmaktadır. Örneğin, fiyatların yükselmesi (P 1 →P 2 →P 3 ) reel para arzının
(M/P) daralmasına neden olacak ve LM sola yukarı doğru kayacaktır (LM 1 →LM 2 →LM 3 ). Bu
durumda artan faiz hadleri yatırımların ve net ihracatın gerilemesine neden olacak, denge
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noktası IS eğrisi üzerinde sola yukarı doğru kayacaktır (1→ 2→3). Sonuç olarak fiyatların (P 1
→P 2 →P 3 ) şeklinde yükselmesi durumunda denge hasıla düzeyinde azalacaktır (Y 1 →Y 2 →Y 3 ).
Aşağıdaki (b) grafiğinde de görüldüğü gibi AD eğrisi her fiyat düzeyinde elde edilecek denge
hasıla düzeyini gösteren bir eğridir. Yükselen fiyatlar reel para arzını daraltarak faizlerin
yükselmesine, yatırımların, net ihracatın ve dolayısıyla da toplam hasılanın gerilemesine neden
olacağı için AD eğrisi de negatif eğimli bir eğridir.
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Grafik 10.8. Toplam Talep (AD) Eğrisinin Türetilmesi
IS ve LM eğrilerinin yer değiştirmesine neden olan tüm etkenler (fiyatlar genel
seviyesindeki değişim dışında) AD eğrisinin de yer değiştirmesine neden olmaktadır.
Kamu harcamalarının arttırılması, vergilerin düşürülmesi, otonom tüketim, yatırım ve
net ihracattaki artış gibi etkenler IS eğrisini sağa kaydırdığı gibi aynı fiyat düzeyinde daha fazla
üretim gerçekleştirilmesine yol açacak ve AD eğrisi de sağa kayacaktır. Yine parasal genişleme
ya da para talebinde faizlerden bağımsız bir gerileme fiyatlarda bir değişim olmaksızın LM
eğrisinin sağa doğru kaymasına yol açacak ve AD eğrisi de sağa doğru kayacaktır.

10.5.2. Toplam Arz: AS Eğrisi
Fiyatlar yükseldiğinde kısa vadede arz edilen mal miktarı da artacaktır. Kısa vadede
birçok üretim faktörünün maliyeti sabittir. Birçok sektörde, işletmede işçi ücretleri iki yıl gibi
uzun süre geçerliliğini koruyan toplu sözleşmelerle belirlenmektedir. Yine birçok işletme
üretimde kullanılan hammadde ve aramal alımlarını uzun vadeli sabit fiyatlı sözleşmelerle
yapmaktadır. Bunun yanısıra işletmeler piyasa dalgalanmalarından kendini korumak için belli
bir seviyede girdi ve nihai mal stoğu da bulundurmaktadır. Bu koşullarda satılan malların
fiyatlarında gerçekleşecek bir artış, kısa vadede üretim maliyetleri nispeten sabit kalacağı için
karlılığı artıracak ve toplam arz da artacaktır. Üretim maliyetlerindeki artış toplam arzın
daralmasına ve AS eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olurken, üretim maliyetlerinin
gerilemesi ise toplam arzın artmasına ve AS eğrisinin aşağı doğru kaymasına neden olacaktır.
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Grafik 10.9.’da görülen toplam arz eğrisi (AS) arz edilen mal miktarı ile fiyatlar arasındaki
ilişkiyi göstermektedir. Üretim maliyetlerindeki bir artış AS eğrisinin yukarı doğru kaymasına
neden olacaktır, AS 1 →AS 2 .

10.5.3 AS-AD ve Ekonomik Denge
Ekonomide denge toplam arz (AS) ve toplam talebin (AD) kesiştiği E noktasında
oluşmaktadır. Eğer mevcut genel fiyat seviyesi denge fiyat seviyesinden yüksekse (P’’ > P*)
bu durumda toplam arz toplam talepten fazladır. Ekonomideki arz fazlası stokların birikmesine
neden olacak, sonuçta fiyatlar düşecek ve ekonomi tekrar E noktasında dengeye gelecektir.
Fiyat seviyesinin denge fiyat seviyesinin altında olduğu halde ise (P’ < P*) talep fazlası vardır.
Talep fazlası nedeniyle fiyatlar artışa geçecek talep gerilerken arz artacak ve ekonomi tekrar E
noktasında dengeye ulaşacaktır.

Grafik 10.9. Kısa Vadede AS-AD Dengesi
Modelde kısa vadede sabit olduğu varsayılan üretim maliyetleri uzun vadede sabit
değildir. Uzun vadede iktisatçıların sıkça kullandığı doğal işsizlik kavramı ön plana
çıkmaktadır. Doğal işsizlik emek piyasasının dengede olduğu noktada ortaya çıkan ve
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friksiyonel ve yapısal işsizlikten oluşan işsizlik oranıdır. İşsizliğin bu seviyenin altına çekilmek
istenmesi durumunda ücretler artışa geçecek ve enflasyon yaşanacaktır. Benzer bir diğer
kavram ise Monetarist iktisatçılar tarafından geliştirilen (NAIRU) enflasyonu hızlandırmayan
işsizlik kavramıdır. Kimi farklılıklar taşımakla birlikte NAIRU kavramı da temelde enflasyona
neden olmadan bir ekonominin sahip olabileceği en düşük işsizlik seviyesini göstermektedir.
Bu noktadan itibaren yaptığımız uzun vadeli analizlerde doğal istihdam haddi (Y n )
kavramını kullanacağız. İstihdam doğal istihdam seviyesinin üzerine taşındığında ücretler
artacak ve kar oranları daralacaktır. Yine bu seviyenin üzerinde hammadde fiyatlarının artışa
geçmesi, yeni sabit sermaye yatırımlarının gerekliği gibi farklı etkenler de devreye girerek kar
oranlarının daralmasına katkıda bulunacak ve toplam arz eğrisi yukarı doğru kayacaktır.

Grafik 10.10. Uzun Vadede AS-AD Dengesi
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Grafik 10.10’da iki farklı senaryo bir arada sergilenmektedir. İlk olarak devlet
harcamalarının arttırılması nedeniyle AD eğrisinin sağa kaydığını (AD 1 →AD 2 ) ve istihdamın
doğal istihdam seviyesinin üzerine çıktığını varsayalım. Denge kısa vadede sağa kayacak
(1→1’ ) ve istihdam artacaktır (Y n → Y 1 ’). Uzun vadede ise istihdam doğal istihdam seviyesini
aştığı için (Y n > Y 1 ’) ücretler artacak ve toplam arz daralacaktır (AS 1 →AS 2 ). Böylece denge
tekrar sola kayacaktır (1’→2 ). Böylece ekonomi uzun vadede tekrar doğal istihdam seviyesine
dönmüş, müdahaleci politikanın tek etkisi fiyat artışı olmuştur, P 1 →P 2 .
İkinci senaryo ise ekonomi 1 noktasında dengedeyken herhangi bir arz şoku nedeniyle
üretim maliyetlerinin artması ve AS eğrisinin sola yukarı kaymasıdır, (AS 1 →AS 2 ). Bu kez
denge sola kaymış (1→2’ ) ve istihdam doğal istihdam seviyesinin altına gerilemiştir (Y 2 ’ <
Y n ). Uzun vadede işsizlik arttığı için ücretler gerileyecek, üretim maliyetleri düşecek ve toplam
arz tekrar artarak başlangıç seviyesine dönecektir (AS 2 →AS 1 ). Böylece ekonomi tekrar 1
noktasında, doğal istihdam seviyesinde dengeye gelecektir. Görüldüğü gibi kısa vadede doğal
istihdam seviyesinden sapmalar uzun vadede AS’nin yer değiştirmesiyle ekonominin tekrar
tam istihdam seviyesinde dengeye gelmesiyle neticelenecektir. Dolayısıyla, uzun vadede
toplam arz eğrisi doğal istihdam seviyesinde dik bir eğridir, LRAS.
Bu noktada monetaristlerin toplam talep yaklaşımını da kısaca özetleyelim.
Monetaristlerin toplam talep eğrisi miktar teorisinden türetilmiştir, MV=PY. Eşitlikte para
miktarı (M) ve paranın dolaşım hızı (V) sabit varsayıldığında, fiyatlar genel seviyesindeki (P)
artış hasılanın (Y) azalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, monetaristlerin toplam talep eğrisi
tıpkı Keynezyenlerde olduğu gibi fiyatlar ile hasıla arasındaki negatif yönlü ilişkiyi yansıtacak
biçime aşağı doğru eğimlidir.

Farkı ise toplam talebin yer değiştirmesinin ancak para

miktarındaki ve dolaşım hızındaki değişimlerden kaynaklanmasıdır. Yani Keynezyenlerde AD
eğrisi hem genişlemeci maliye hem de para politikalarıyla sağa doğru kaymakta iken,
Monetaristlerde sadece parasal genişleme AD eğrisinin sağa kaymasına neden olmaktadır.
Monetaristler ile Keynezyenler arasındaki bir diğer önemli farklılık ise uzun vadenin ne
denli uzun olduğu konusundaki yaklaşım farklılıklarıdır. Keynes’in ünlü “uzun dönemde
hepimiz ölürüz“ sözünden de anlaşılacağı gibi Keynezyen analiz kısa vadeye odaklanmaktadır.
Keynezyen modelde özellikle ücretlerin tam esnek olmamasından kaynaklı olarak piyasanın
düzeltme mekanizması yavaş işlerken, Monetaristlere göre daha hızlı işlemektedir. Dolayısıyla
genişlemeci politikalar Monetaristlere göre daha kısa süreli etkin olacak, ekonomi fazla
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geçmeden doğal istihdam seviyesinin üzerinde dengeye ulaşacaktır. Bu görüş farklılıklarını
önümüzdeki derslerde ayrıntılarıyla tartışacağımız için burada daha fazla detaya girmeyeceğiz.

10.5.4. Doğal İstihdam Haddi Sabit Midir?
Buraya kadar doğal istihdam haddinin üzerinde hem fikir olunan sabit bir oran olduğunu
varsaydık. Ne var ki, kimi güncel yaklaşımlar bizzat doğal istihdam haddinin, dolayısıyla uzun
dönem arz eğrisinin dalgalandığını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlardan biri Edward
C.Prescott ve Finn E. Kydland gibi yeni klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen reel iş
çevrimleri (konjonktür) teorisidir. Bu yaklaşıma göre verimliliği etkileyecek reel toplam arz
şokları (teknolojide ya da işçilerin çalışma isteklerinde değişim gibi) kısa vadeli doğal üretim
düzeyinde Y n dalgalanmalara neden olur. Dolayısıyla bu yaklaşımda bizzat doğal istihdam
haddinin kendisi dalgalanmakta ve iş çevrimlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Toplam
talepteki dalgalanmaların toplam hasıladaki dalgalanmalar üzerindeki etkisi ise önemsizdir. Bu
nedenle işsizliğin azaltılması amacıyla yürütülen müdahaleci politikalar fayda sağlamayacaktır.
Doğal istihdam haddindeki dalgalanmalara dair bir diğer önemli yaklaşım ise Yeni
Keynezyenler tarafından geliştirilen çekim etkisi (hysterisis) yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre
ekonomide yaşanan kısa dönemli şoklar ekonominin uzun dönem dengesini bozar. Kriz
sonrasında istihdam azalır ve doğal istihdam seviyesinin altına geriler. Ne var ki bu yaklaşıma
göre ekonomi uzun vadede eski doğal istihdam dengesine ulaşmaz. Zamanla işsizlik toplumsal
açıdan daha kabul edilebilir hale gelir ve bireyler düşük yaşam standardına alışır. Geçmişte
istihdam edilen işsizlerin bir bölümü artık çalışmak istemez. Böylece doğal istihdam seviyesi
Y n gerilemeye başlar. Doğal istihdam seviyesi gerilemekte olduğu için bu kez ücretlerin
gerilemesiyle devreye giren düzeltme mekanizması işlemeyecektir. Bu yaklaşım doğal işsizlik
oranının artmasını engellemek amacıyla müdahaleciliği savunur.
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Bölüm Soruları
1. Keynezyen toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenini IS-LM grafikleri
yardımıyla açıklayınız.
2. Para hedeflemesi ve faiz hedeflemesi politikalarının ekonomik istikrarı sağlamaktaki
etkinliğini grafıkler yardımıyla tartışınız. Son yıllarda hangi politika ön plana
çıkmıştır, nedenleriyle kısaca tartışınız.
3. "Likidite tuzağında para politikası oldukça etkilidir". Bu argümanın doğruluğunu
tartışınız.
4. LM eğrisinin faiz elastikiyetinin sıfır olması durumunda genişlemeci maliye
politikalarının etkisini tartışınız.
5. Para arzı hedeflemesi ve faiz hedeflemesi kavramlarını tanımlayınız. Her iki politika
neden birlikte kullanılamaz grafik yardımı ile açıklayınız.
6. Likidite tuzağına dair aşağıdakilerden hangisi doğrdurur?
A)Maliye politikaları etkisizdir
B)Dışlama etkisi güçlüdür
C)Kamu harcamaları faizleri arttırmaz
D)Para politikası tam etkindir
E) Para talebinin elastikiyeti düşüktür
7. Klasik para talebi yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Maliye politikaları etkilidir
B)Dışlama etkisi güçlüdür
C)Kamu harcamaları faizleri arttırmaz
D)Para politikası etkisizdir
E) Para talebinin elastikiyeti yüksektir
8. Aşağıdaki yaklaşımlarımdan hangisi kısa vadeli doğal üretim düzeyindeki
dalgalanmalara reel arz şoklarından kaynaklandığını savunur?
A) Parasalcı yaklaşım
B) Reel Konjonktür teorisi
C) Histerisis yaklaşımı
D) Dışlama etkisi yaklaşımı
E) Fisher etkisi yaklaşımı
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9. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uzun doğal istihdam haddinin dalgalandığını
savunmaktadır?
A)Klasik yaklaşım
B)Parasalcı yaklaşım
C)Dışalama etkisi yaklaşımı
D)Fisher etkisi yaklaşımı
E)Histerisis yaklaşımı
10. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kısa vadede tolere edilen işsizliğin uzun vadede
kalıcı bir nitelik arz edebileceği konusunda uyararak müdahaleci kamu politikalarını
önermektedir?
A)Klasik yaklaşım
B)Parasalcı yaklaşım
C)Yeni Klasik yaklaşım
D)Fisher etkisi yaklaşımı
E)Histerisis yaklaşımı

Cevaplar: 6-C, 7-B, 8-B, 9-E,10-E
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak Keynezyen ve Monetarist iktisatçıların modellemeye dair
yaklaşımları karşılaştırılmaktadır. Ardından para politikalarının ekonomik büyüklükler
üzerinde etkinliğini belirleyen para politikasının aktarım mekanizmaları özetlenmektedir. Son
olarak ise para politikası açısından çıkarılabilecek dersler tartışılmaktadır.
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11. PARA POLİTİKASI VE AKTARIM MEKANİZMALARI
Para politikaları reel ekonomiyi ve fiyatları çeşitli kanallar yoluyla etkilemektedir. Bu
etki, çoğunlukla uzun vadede ve önceden öngörülemeyen bir gecikme ile kendisini
göstermektedir. Bu nedenle para otoritelerinin başlıca önceliği üretim ve enflasyondaki
dalgalanmaları en aza indirecek bir para politikası oluşturabilmektir. Bu konuda sağlıklı bir
karar oluşturabilmek için ise, öncelikle parasal aktarım mekanizmaları konusunda yeterli
bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu bölümde ilk olarak para politikalarının ekonomi
üzerindeki etkilerini açıklamaya dönük iki farklı teorik yaklaşım metodolojik açıdan
karşılaştırılacak sonrasında ise para poltikalarının ekonomi üzerinde etkinliğini belirleyen
aktarım mekanizmaları özetlenecektir.

11.1. Para Politikasının Etkinliğini Açıklamaya Dönük Teorik
Yaklaşımlar
Tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi iktisat biliminde de, her hangi bir olayla ilgili sebep
sonuç ilişkisi kurulurken, yapısal model yaklaşımı ve indirgenmiş form yaklaşımı olmak üzere
iki farklı yaklaşımdan hareket edilmektedir.

11.1.1. Yapısal Model Yaklaşımı
Keynezyen iktisatçılar paranın ekonomi üzerindeki etkilerini bir yapısal model
oluşturarak incelemektedirler. Bu modeller ekonomideki bir değişkenin diğer bir değişkeni
nasıl etkilediğini bir model çerçevesinde açıklayarak parasal aktarım mekanizmasını
tanımlamaya çalışmaktadır.
Dilerseniz para arzının toplam hasıla üzerindeki etkilerine dair Keynezyen yaklaşımı ele
alarak bunu açıklayalım.
M → i →I → Y
M = Para arzı,
i = Faiz oranları,
I = Yatırımlar,
Y = Toplam hasıla veya toplam harcamalar.
Yukarıdaki sembollerle ifade edildiği gibi yapısal modele göre para arzı (M), faiz
oranlarını (i) etkilemekte, faiz oranları ise toplam yatırımı (I), o da toplam hasılayı (Y)
etkilemektedir. Buna yaklaşıma göre M ile Y arasındaki parasal etkileşim, bunlar arasında yer
alan etki kanalları ile ilgili ampirik kanıtlar ele alınarak incelenmelidir. Örneğin, faiz oranları
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ile yatırım harcamaları arasındaki ilişki burada para arzının toplam hasıla üzerindeki etkisi
açısından belirleyici rol oynamaktadır .
Yapısal modellerin avantajlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
1- Farklı aktarım mekanizmaları ayrı ayrı değerlendirme olanağı sunarak, nedenselliğin yönü
(M→Y) konusunda daha emin olmamızı sağlar.
2- M’nin Y’yi etkileme mekanizmaları bilindiğinde para politikasının hangi koşullarda daha
etkili olacağı tespit edilebilir. Örneğin, yüksek faiz oranları altında M artışı Y üzerinde daha
etkili olabilir.
3- Kurumsal değişikliklerin M→Y nedensellik ilişkisine etkisine dair tahmini kolaylaştırır.
Örneğin, faize üst limit getiren yönetmeliğin iptali tasarruf eğilimini artırarak M →Y ilişkisini
farklılaştıracaktır.
Yapısal modellerin dezavantajlarını ise iki noktada toplamak mümkündür. Bunlar:
1- Yanlış tanımlanan bir model yanıltıcı tahminlere de neden olacaktır.
2- Keynezyen iktisatçılar para aktarım mekanizmalarını çok dar tanımlamışlardır. Örneğin,
aktarım mekanizmasının toplam yatırım (I) üzerinden değil de toplam tüketim (C) üzerinden
gerçekleşmesi halinde sadece I üzerine odaklanan bir model M’nin Y üzerindeki etkilerini eksik
tahmin edecektir.

11.1.2. İndirgenmiş Form Yaklaşımı
Monetaristler, Keynezyenlerin aksine, para arzının toplam hasıla üzerindeki etkisini
belirli bir etkileşim kanalı oluşturmadan incelemektedirler. İndirgenmiş form olarak
adlandırılan bu yaklaşım paranın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini M ile Y arasında
yüksek bir korelasyon olup olmadığına bakarak hangi kanallarla etki ettğine dair kısıtlar
koymadan incelemektedir. Bu yaklaşımı şematik olarak aşağıdaki gibi göstermek mümkündür.
M →?→ Y
İndirgenmiş form yaklaşımının temel üstünlüğü modelleme amacıyla kısıtlar
koymamasıdır. M Y’yi farklı kanallar yoluyla etkiler ve bu kanallar sürekli değişim gösterir.
Tüm aktarım kanallarını belirlemek güçtür o yüzden sadece M→Y ilişkisine bakılır.
Bu yaklaşımın temel problemleri ile şöyle özetlenebilir. Korelasyon tüm sosyal olaylar gibi
iktisadi olaylar arasındaki ilişkilerde de her zaman nedenselliği ifade etmemekte, nedensellik
ilişkisi varsa da nedenselliğin yönü konusunda ipucu vermemektedir. Örneğin, M ile Y
arasındaki korelasyon nedenselliğin M→Y olduğunu ispatlamaz, ters nedensellik de (Y→M)
söz konusu olabilir. Yine M ve Y arasındaki korelasyon dışsal bir etkenden kaynaklanabilir. Bu
durumda para arzının kontrolü toplam hasılanın kontrol edilmesi açısından rol oynamayacaktır.
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Bu dezavantajlar monetarist çalışmaların politik reçeteler olarak ne denli kullanışlı olduğuna
dair büyük kuşkular uyandırmaktadır.

11.2. Para Politikası Aktarım Mekanizmaları
Yukarıda da özetlediğimiz şekilde para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin
modellenmesine dair başta Keyneyenler ve Monetaristler olmak üzere farklı okullar arasında
derin meteodolojik görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu görüş ayrılıklarındaki temel etken
paranın toplam hasılayı etkilediği aktarım mekanizmalarının çok sayıda ve tek bir model altında
toplanamayacak kadar karmaşık olmasıdır. Bu bölümde merkez bankalarının uygulayacağı para
politikalarının hangi kanallardan ekonomiyi etkileyeceğine dair farklı teorik yaklaşımlar
özetlenmeye çalışılmaktadır.

11.2.1. Geleneksel Faiz Oranı Kanalları
Paranın aktarım mekanizmaları söz konusu olduğunda ilk akla gelen aktarım
mekanizması Geleneksel Keynezyen iktisatçıların kullandığı geleneksel fazi oranı kanalıdır. Bu
yaklaşım para arzındaki değişimin faiz kanalı üzerinden reel ekonomiyi etkilediğini
varsaymaktadır. Bu yaklaşıma göre para arzındaki değişim nominal ve reel faiz oranlarını
etkilemekte, reel faiz oranları ise yatırım hacmini etkileyerek reel ekonomide değişime neden
olmaktadır. Örneğin, genişlemeci para politikası uygulanarak para arzı arttırıldığında, nominal
faiz oranları ve fiyatların kısa vadede yapışkanlığı dolayısıyla reel faiz oranları da
gerileyecektir. Bu durum yatırım maliyetlerinin düşmesine yol açarak yatırım harcamalarının
ve dolayısıyla da toplam talep ve toplam hasılanın artışına neden olmaktadır. Bu işleyişi,
şematik olarak aşağıdaki gibi gösterebiliriz.
M ↑ → i r → I↑→Y ↑
M= Para arzı,
İ r = reel faiz haddi ,
I = Toplam yatırım,
Y = Toplam hasıla.
Keynes, faizlerdeki düşüşün sadece işletmelerin yatırım kararları üzerinde etkili olması
nedeniyle reel ekonomiyi etkilediğini ifade etmiştir. Ancak, daha sonra aktarım mekanizmaları
üzerinde çalışan iktisatçılar konut ve dayanıklı tüketim malı harcamalarını da yatırım harcaması
kapsamına dahil ederek, yatırım harcamaları kavramının içeriğini genişletmişlerdir. Böylece,
faiz oranlarındaki değişim hem tüketicilerin ve hem de işletmelerin kararlarını etkileyerek reel
ekonomi üzerinde etkili olmaktadır.
Bu aktarım mekanizmasında para arzındaki genişlemenin uzun vadeli reel faiz oranını
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düşürerek yatırımları uyardığına dikat edilmelidir. Parasal genişlemenin uuzn vadeli reel
faizleri geriletmesine dair çıkarsamanın temel nedeni fiyat yapışkanlığı varsayımıdır. Bu
yaklaşıma göre para arzındaki artış fiyatlarda artışa neden olmayacak ve kısa vadeli reel
fazilerin de gerilemesine neden olacaktır. Diğer taraftan uzun vadeli faiz oranı beklenen kısa
vadeli faiz oranlarının bir ortalaması olduğuna göre kısa vadeli reel faiz oranlarının düşüşü uzun
vadeli reel faiz oranlarının da düşüşüne neden olmaktadır.
Peki 2008 krizi sonrasında (ve daha önce 1929 krizinde) olduğu gibi nominal faiz
hadleri sıfır seviyesine gerilediği ama reel faiz oranlarının pozitif olduğu deflasyonist bir
ekonomide parasal genişleme etkin olacakmıdır? Bu soruya Monetarist iktisatçıların verdiği
cevap olumludur. Bu yaklaşıma göre parasal genişleme yoluyla enflasyon beklentisi yaratılarak
reel faiz oranları geriletebilecektir.
Bu açıklamanın ışığı altında para aktarım mekanizmalarının faiz kanalı üzerinden reel
ekonomiyi nasıl etkilediğini bir kez daha açıklayacak olursak. Merkez bankalarının para arzını
artırması, enflasyonist beklentileri tetikleyecek ve uzun vadeli reel faiz oranlarını ağağı
çekecektir. Reel faiz oranlarındaki düşüş ise aşağıdaki şemada gösterildiği gibi üretici ve
tüketici harcamalarını teşvik edecek ve toplam hasılanın yükselmesine neden olacaktır.
M ↑, Pe ↑, Πe ↑, i r ↓, I ↑, Y ↑
M = Para arzı,
Pe = Beklenen fiyatlar,
Πe = Beklenen enflasyon,
I

= Toplam yatırım,

Y = Toplam hasıla.

11.2.2. Diğer Varlık Fiyatları Kanalı
Klasik Keynezyen model, para politikasının ekonomiye aktarılmasında tahvil
fiyatlarının önemli bir rolü olduğu tezini savunmaktadır. Buna karşılık, monetaristler tahvil
fiyatları yanında döviz kuru, hisse senetler fiyatları ile servet gibi diğer varlık fiyatlarının da,
para politikasının ekonomiye aktarımda önemli bir işleve sahip olduğu görüşündedirler. Bu
görüşler etrafında diğer varlık iyatı kanallarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

11.2.2.1. Döviz Kuru Kanalı
Günümüz dünyasına serbest döviz kuru politikası giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bu durum tüm iktisatçıların dikkatlerini para politikasının döviz kuru üzerindeki etkisi
konusunda yoğunlaşmasına neden olmuştur. Çünkü, döviz kurları net ihracatı bu da toplam
hasılayı etkileyen önemli bir faktördür.
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Türkiye gibi serbest döviz kuru politikasının uygulandığı ülkelerde yurt içindeki reel
faizlerin düşmesi ulusal para üzerinden açılmış olan mevduatın veya yerli tahvillerin döviz
mevduatı veya yabancı tahviller karşısında çekiciliğini kaybetmesine neden olmaktadır.
Dolayısıyla, yerli para birimi yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmekte bu da ülkenin
ihracat potansiyelini artırmaktadır. Böylece, genişlemeci para politikası döviz kuru kanalı ile
ülkenin net ihracatını artırarak, toplam hasılanın artışına neden olmaktadır. Döviz kuru kanalı
yoluyla para politikasının aktarımı şematik olarak aşağıda görülmektedir.
M ↑, i r ↓, E↓, NX↑, Y↑
M = para arzı,
İ r = reel faiz oranı,
E = döviz kuru,
NX= net ihracat,
Y = toplam hasıla.

11.2.2.2. Hisse Senedi Kanalı
Amerikalı ünlü iktisatçı James Tobin (1918 – 2002) hisse senetleri fiyatı ile yatırım
harcamaları arasında ilişki kuran bir teori geliştirmiştir. Tobin’in şirketlerin yatırım karalarını
inceleyerek geliştirdiği bu teori, Tobin’in q teorisi olarak isimlendirilmektedir. Tobin,
şirketlerin piyasa değerini sermaye yenileme maliyetine bölerek bir q değeri elde etmektedir.
q= şirketin piyasa değeri ⁄ sermaye yenileme maliyeti
Bu formüle göre eğer q değeri 1’den büyükse şirketin piyasa değeri sermaye yenileme
maliyetine göre daha yüksektir. Bir diğer ifadeyle, yapılacak yatırım harcamalarının maliyeti
şirketin piyasa değerinin altındadır. Bu durumda şirket hisse senedi ihraç edecek ve buradan
elde edilen fonlarla yatırım yapacaktır. Buna karşılık, q değerinin 1’den düşük olması
durumunda ise sermaye yenileme maliyeti şirketin piyasa değerinin üzerindedir. Bu durumda
şirketler yeni sermaye yatırımlarına girişmek yerine şirket satın alımlarına yönelecektir. Bu
teori uyarınca hisse senedi fiyatlarının hızla yükseldiği dönemlerde hisse ihraçlarının artması,
hisse senedi fiyatlarının hızla gerilediği dönemlerde ise şirket satın almaların çoğalması
gerekmektedir. Bu çıkarım ampirik gözlemlerce de doğrulamaktadır.
Tobin’in q teorisi ekseninde oluşturulan aktarım mekanizmasına göre merkez
bankasının para arzını artırması, hisse senetleri fiyatını yükselterek q değerinin yükselmesine
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neden olmakta, bu da yatırım eğilimini yükselterek toplam hasılanın artışına neden olmaktadır.
Bu aktarım kanalının işleyişini şematik olarak aşağıdaki gibi göstermek mümkündür.
M↑, P e ↑, q↑, I↑, Y↑
M = para arzı,
P e = hisse senetleri fiyatı,
q = Tobin katsayısı,
I = yatırım,
Y = Toplam hasıla.

11.2.2.3. Servet Kanalı
Bu yaklaşım İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı Franco Modigliani’nin (1918 – 2003)
yaşam boyu hipotezinden türetilmiştir. Modigliani’ye göre, tüketiciler tüketim harcamalarını
zamana yayarak gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle tüketim harcamaları sadece bu günün
geliri ile değil bireylerin yaşamları boyunca sahip oldukları kaynaklarla karşılanmaktadır.
Genişlemeci para politikası hisse senetleri fiyatını yükselterek, bireylerin finansal servetlerinin
artışına neden olmaktadır. Bu da tüketicilerin yaşam boyu sahip oldukları kaynakları artırarak
tüketim artışına ve toplam hasıla artışına neden olmaktadır. Bu yaklaşıma göre parasal
genişlemenin toplam hasıla seviyesi üzerindeki etkisi şematik olarak aşağıda sunulmaktadır.
M↑, P e ↑, Finansal servet ↑, C↑, Y↑
M = para arzı,
P e = hisse senetleri fiyatları,
C = toplam tüketim harcamaları,
Y = toplam hasıla.

11.2.3. Kredi Kanalları
Gelenksel faiz kanalı yaklaşımına dönük eleştiriler eksik bilginin ön plana çıkarıldığı
yeni yaklaşımların geliştirilmesine yol açmıştır. Kredi kanaları başlığı altında incelenecek
aşağıdaki yaklaşımların ortak özelliği eksik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike
kavramlarını krediler yoluyla işleyen aktarım mekanizmalarının merkezine yerleştirmeleridir.
Bu aktarım mekanizmalarını açıklamaya geçmeden önce ters seçim ve ahlaki tehlike
kavramlarını kısaca hatırlamakta fayda var. Ters seçim finansal işlem gerçekleşmeden ortaya
çıkan asimetrik bilgi problemidir. Bu yaklaşım uyarınca eksik bilginin olduğu bir ortamda kredi
riski yüksek bireyler aynı zamanda en fazla kredi arayışında olanlardır. Ahlaki tehlike ise işlem
gerçekleştikten sonra ortaya çıkar. Bu kavram kredi veren açısından borçlunun istenmeyen,
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kredinin geri dönüş ihtimalini azaltacak faaliyetlere girişme riskini ifade eder.

11.2.3.1.Banka Kredileri Kanalı
Daha önce değindiğimiz gibi büyük işletmeler doğrudan kredi piyasalarına erişebilir,
tahvil ihracı ve hisse senedi arzı yoluyla borçlanabilirler. Küçük işletmeler ise eksik bilgi
sorunundan kaynaklı olarak kredi piyasalarına doğrudan ulaşamaz, banka kredileri aracılığıyla
kredi sağlarlar. Küçük ve orta boy işletmelerin genel ekonomi içindeki ağırlıkları da dikkate
alındığında banka kredileri kanalının para aktarım mekanizması içinde önemli bir yere sahip
olduğunu ifade etmek mümkündür.
Banka mevduatları ile diğer fon kaynakları arasında tam ikame olmadığı sürece parasal
genişleme banka kredi kanalı aracılığı ile reel ekonomiyi şu şekilde etkileyecektir.
M ↑, banka mevduatları ↑, banka kredileri ↑, C ↑, I ↑, Y ↑
Yukarıdaki şematik açıklamadan da anlaşılacağı gibi para arzındaki artış banka
mevduatlarının artışına, o da banka kredilerinin artışına neden olmaktadır. Banka kredilerindeki
artış ise tüketim ve yatırımlarını artırarak toplam hasılanın artışına yol açmaktadır.

11.2.3.2. Bilanço Kanalı
Banka kredileri daha çok kredilere bağımlı olan küçük firmalar üzerinden reel
ekonomiyi etkilemelerine karşın kredi alanlar konusundaki bilgi yetersizliği kredi verenler
açısından bir risk teşkil etmektedir. Bu durum, doğal olarak kredilerin genişlemesinin önünde
bir engel teşkil etmektedir. Ancak, para politikası firmaların bilanço değerlerini birkaç farkli
kanaldan etkileyerek bankaların riskli yatırım projelerini de finanse etme olasılığını
artırmaktadir. Para politikasının bilanço değerlerine etkisi yoluyla işleyen kredi kanalını farklı
başlıklar altında incelemek mümkündür.
Genişletici para politikası hisse senetleri fiyatını (Pe) yükselmektedir. Bu fiyat artışı
firmaların değerini yükselterek kredi açan bankaya sunulan teminatın değerinin artmasına yol
açacaktır. Teminatın değerindeki artış bankaların ters seçim maliyetinin düşmesine yani
kredinin geri ödenmemesi durumunda uğranacak zararın azalmasına yol açacaktır. Yine aynı
şekilde şirketin değerinin artması kredinin geri ödenmemesi durumunda banka tarafından el
konulabilecek değerin büyümesine de neden olduğundan krediyi kullanan şirket sahibi
açısından ahlaki tehlike ya da kötü niyet olasılığı da azalacaktır. Bu koşular altında firmalara
açılacak kredi hacmi genişlemekte ve bu durum toplam yatırım harcamalarını yükselterek
toplam hasılayı artırmaktadır. Bu aktarım mekanizmasının işleyişi aşağıda şematik olarak
gösterilmektedir.
M ↑, Pe ↑, ters seçim maliyeti ↓, ahlaki tehlike ↓, krediler ↑, I ↑, Y ↑
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M = Para arzı,
Pe = Hisse senedi fiyatları,
I = Toplam yatırım,
Y = Toplam hasıla.

11.2.3.3. Nakit Akımı Kanalı
Nominal faiz oranlarının düşmesine neden olan genişletici para politikası firmaların
likiditesini artıracağından nakit akışını rahatlatmaktadır. Bunun bilançolarda yarattığı olumlu
gelişme kredi veren kuruluşlara kredilerin geri dönüşü konusunda güvence sağladığı için
firmaların kredibilitesini artırmakta ve ters seçim maliyetini ve ahlaki tehlike olasılığını
gerileterek kredi hacminin genişlemesine yol açmaktadır. Kredi hacminin genişlemesi ise
toplam yatırımların ve toplam hasılanın artışına neden olmaktadır. Bu aktarım mekanizması
şematik olarak aşağıda sunulmaktadır.
M ↑, i ↓, nakit akışı ↑, ters seçim maliyeti ↓, ahlaki tehlike ↓, krediler ↑,
I ↑, Y ↑
Yukarıda da ifade edildiği gibi nakit akım kanalında söz konusu olan faiz oranı, nominal
faiz oranıdır. Buna karşılık, geleneksel faiz kanalı yaklaşımına göre reel faizler yatırımları
etkilemektedir. Faiz konusundaki bu farklılık, nakit akımı kanalının en belirgin özelliğini
oluşturmaktadır. Ayrıca, bireylerin ve firmaların nakit akışı üzerinde etkili olan faizler kısa
vadeli faizlerdir. Bu da nakit akımı kanalı yaklaşımını geleneksel faiz kanalı yaklaşımından
ayrıştıran bir diğer özelliktir.

11.2.3.4. Beklenmeyen Fiyat Düzeni Kanalı
Bir diğer bilanço kanalı da beklenmeyen fiyat artışları yoluyla işlemektedir. Özellikle
gelişmiş ülkelerde borçlar sözleşmeler yoluyla nominal anlamda sabitlenmektedir. Firmaların
borç ödemeleri nominal olarak sabitlendiği için fiyatlardaki artış bilançodaki reel
yükümlülükleri azaltır, firmanın reel varlıklarında ise değişim olmaz. Böylece firmanın net
değeri artar. Firmanın net değerindeki artış ise ters seçim maliyetini ve ahlaki tehlike olasılığını
gerileterek kredi hacminin genişlemesine yol açmaktadır. Bu da yatırım harcamaları yoluyla
toplam hasılanın artmasına neden olmaktadır.
Bu aktarım mekanizmasını şematik olarak aşağıdaki gibi göstermemiz mümkündür.
M ↑, beklenmeyen P ↑, ters seçim maliyeti ↓, ahlaki tehlike ↓, krediler ↑, I ↑, Y ↑

11.2.3.5. Likidite Kanalı
Kredi kanalları konusunda yapılan çalışmalar genellikle merkez bankalarının para
politikalarının firmaların yatırımlarını uyararak reel ekonomi üzerinde etkili olduğu görüşüne
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dayanmaktadır. Halbuki, para politikaları sadece firmaların yatırımlarını değil, hanehalkının
tüketim ve özellikle dayanıklı tüketim harcamalarını da uyarmaktadır. Hanehalkının da
varlığını ve gelir-gider dengesini gösteren bir bilançoya sahip olduğu ve para politikasının bu
bilanço değerleri üzerinden reel ekonomiyi etkilediği varsayıldığından bu konu da literatürde
bilanço kanalları başlığı altında incelenmektedir. Bu analiz, hanehalkının dayanıklı tüketim
malı ve konut harcamaları üzerindeki likidite etkisini göz önünde bulundurduğundan likidite
kanalı etkisi olarak isimlendirilmektedir.
Hanehalkının aktifinde bulunan varlıklardan dayanıklı tüketim malları ve konut gibi
değerler likiditesi düşük mallardır. Buna karşılık, bankadaki paraları ile ellerindeki finansal
varlıklar ise likiditesi yüksek varlıkları oluşturmaktadır. Bireyler bir finansal sıkıntı yaşamayı
bekliyorlarsa, sıkıntı anında en düşük kayıpla elden çıkarabilecekleri likiditesi yüksek varlıkları
ellerinde tutmak isteyecekler, buna karşılık likiditesi düşük olan dayanıklı tüketim malı ve
konut gibi varlıkları ise elden çıkarmayı tercih edeceklerdir.
Bu varsayıma göre, merkez bankası para politikasının likidite kanalı yolu ile genel
ekonomi üzerindeki etkisi şöyle olacaktır. Merkez bankasının para arzını arttırması hisse senedi
fiyatlarını ve dolayısıyla da bireylerin elde bulundurduğu finansal varlıkların değerini
arttıracaktır. Bireylerin servetindeki artış mali sıkıntı yaşama olasılığını düşüreceğinden
dayanıklı tüketim malları ile emlak harcamalarını artırmaktadır. Hanehalkı talebindeki artış
toplam hasılanında artmasına yol açacaktır. Likidite kanalının çalışma mekanizması, şematik
olarak aşağıda gösterilmektedir.
M ↑, P e ↑hanehalkının elindeki finansal varlıklar↑, mali sıkıntı olasılığı↓, dayanıklı
tüketim malı ve emlak harcamaları ↑, Y↑

11.3. Para Politikası Açısından Çıkarılabilecek Dersler
Para politikasının aktarım kanalları ile ilgili görüşler hem bu politikayı yürütenler ve
hem de bu politikadan etkilenen ekonomik aktörler açısından önemli uyarılarda bulunmaktadır.
Bu uyarılardan ders alındığı takdirde, para politikaların yaratacağı fırsatları değerlendirmek,
riskleri ise en az kayıpla atlatmak mümkündür. Para politikalarından alınacak dersleri ise,
aşağıdaki gibi özetlememiz mümkündür.
1. Kısa vadeli nominal faiz oranlarına odaklanmak yanlış ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Nitekim, Büyük Buhranda ABD’de nominal faiz oranlarının düşmesine karşılık deflasyon
nedeniyle reel faiz oranları oldukça yüksekti. Yine özellikle küçük işletmelere uygulanan uzun
vadeli faiz oranının gösterge faizin aksine oldukça yüksek seyretmesi ekonomide toparlanmayı
zorlaştıran başlıca etkenlerden biri olmuştur.
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2. Varlık fiyatları para politikası aktarım mekanizması açısından önemli bir yere sahiptir. Kısa
vadeli faiz oranlarının düşmesine karşılık hisse senedi ve emlak gibi varlık fiyatlarının
yükselmemesi yeterince genişletici bir para politikası izlenmediği anlamına gelmektedir.
3. Kısa vadeli nominal faiz oranı sıfıra inse dahi genişletici para politikası etkili olabilmektedir.
Çünkü enflasyon reel faizleri aşağı çekmekte bu da yatırımları canlandırmaktadır.
4. Enflasyon kadar deflasyon da ekonomi için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Yapısal modellerin avantajlarını ve dezavantajlarını sıralayınız.
2. Monetarist iktisatçılara göre nominal faiz hadlerinin sıfır seviyesine gerilediği ama
reel faiz oranlarının pozitif olduğu deflasyonist bir ekonomide parasal genişleme etkin
olacak mıdır?
3. Tobin’in q teorisi üzerinden genişlemeci para politikasının üretim düzeyine etkisini
tartışınız. Bu yaklaşım doğrultusunda Tobin’in q değerinin seyri ile şirketlerin hisse
senedi piyasası yoluyla halka arzı ve şirket satın almaları arasında nasıl bir ilişki
kurulabilir?
4. Kredi piyasalarındaki eksik bilgi sorunundan hareketle para arzındaki genişlemenin
bilanço kanalı üzerinden toplam üretim seviyesine nasıl etki edeceğini açıklayınız.
5. Kredi piyasalarındaki eksik bilgi sorunundan hareketle para arzındaki genişlemenin
beklenmeyen fiyat düzeyi kanalı üzerinden toplam üretim seviyesine nasıl etki
edeceğini açıklayınız.
6. Tobin’in q teorisi aşağıdaki aktarım mekanizmalarıdan hangisine dahildir?
A) Bilanço kanalı
B) Hisse senedi kanalı
C) Servet kanalı
D) Nakit akım kanalı
E) Geleneksel faiz oranı kanalı
7. Aşağıdaki aktarım mekanizmalarından hangisi tüketim harcamaları üzerinden
işlemektedir?
A) Bilanço kanalı
B )Hisse senedi kanalı
C) Servet kanalı
D) Nakit akım kanalı
E) Geleneksel faiz oranı kanalı
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kısa vadeli nominal faiz oranlarına odaklanmak yanlış ve tehlikeli sonuçlar
doğurabilir.
B) Kısa vadeli nominal faiz oranı sıfıra inse dahi genişletici para politikası etkili
olabilir.
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C) Büyük Buhran döneminde yaşanan sert enflasyon sıkı para politikasıyla aşılmaya
çalışılmıştır.
D) Enflasyon kadar deflasyon da ekonomi için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
E) Varlık fiyatları para politikası aktarım mekanizması açısından önemli bir yere
sahiptir.
10. Aşağıdakilerden hangisi “borçlunun istenmeyen, kredinin geri dönüş ihtimalini
azaltacak faaliyetlere girişme riskini ifade eder” ?
A) Asimetrik bilgi
B) Limon problemi
C) Ters seçim
D)Ahlaki tehlike
E) Özkaynak tayınlaması

Cevaplar: 6-D, 7-C, 8-C, 9-C,10-D
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Giriş
Bu bölümde öncelikle Phillips eğrisi üzerinden enflasyon istihdam ilişkisi
sorgulanmaktadır. Daha sonra ise farklı teorik yaklaşımlar çerçevesinde enflasyona yol açan
nedenler ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politika tercihleri incelenmektedir.
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12. ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI
Önce Büyük Buhran hemen on yıl kadar sonra yaşanan 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı
tahribat ile birleşince dünya ekonomisinde ciddi derecede bir atıl kapasite ortaya çıkmış,
ekonomi politikaları hemen hemen dünyanın her köşesinde büyüme ve istihdam artışına
odaklanmıştır. Ne var ki, 1950’lerle birlikte hareketlenen enflasyon 1960’ların ikinci yarısından
itibaren birçok gelişmiş ekonomide yüzde 5’lerin üzerine tırmanmış ve 1974 yılında çift haneli
rakamlara ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren yalnızca büyümeye odaklanan para ve ekonomi
politikaları enflasyon kaygısıyla yeniden şekillendirilmiş, fiyat istikrarının önemini vurgulayan
ve en düşük maliyetle nasıl uygulanabileceğini tartışan çalışmalar literatürde ağırlık
kazanmıştır. Bu bölümde farklı teorik yaklaşımlar çerçevesinde enflasyona yol açan nedenler
ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politika tercihleri ele alınacaktır.

12.1. Phillips Eğrisi
Daha önce de vurgulandığı gibi Keynezyen teori Büyük Buhran sürecinde ortaya
konulmuş, eksik istihdam varsayımına dayalı bir yaklaşımdır. Daha sonraları Hicks’in formüle
ettiği IS-LM modelinde de benzer şekilde tam istihdam seviyesine kadar fiyatlar verili kabul
edilmiştir. Ne var ki, 1950’lerde gelişmiş ekonomilerde tam istihdama ulaşılmadan enflasyon
gözlemlenmeye başlamıştır ve bu durum Keynezyen teoriyi de bir açmaza sürüklemiştir. Eğer
tam istihdama ulaşılmadan enflasyon yaşanmaya başlıyorsa bu durum kamu harcamalarını ya
da özel kesim yatırımlarını uyararak toplam talebi arttırmaya dönük politikaların etkinliğine
dair zihinlerde büyük bir soru işareti uyandıracaktır ve uyandırmıştır da.
Keynezyen teorinin içine düştüğü bu açmaz Avustralyalı iktisatçı Alban.William
Phillips’in de ilgisini çekmiş ve çalışmalarını bu konuya yoğunlaştırmıştır. Phillips, 1958
yılında yayınladığı ünlü araştırmasında 1861-1957 döneminde İngiltere’de işsizlik ve nominal
ücretler verilerine bakmıştır. Bu veriler ışığında Phillips nominal ücret artışı ve işsizlik arasında
ters yönlü ve istikrarlı bir ampirik ilişki saptamıştır. Bu araştırmanın bir sonucu olarak ortaya
çıkan orijinal Phillips eğrisi aynı zamanda hedeflenen işsizlik oranı için ne oranda ücret artışı
gerçekleştirilmesini gösteren anlaşılması basit bir reçete olarak yaygın kabul görmüş, iktisat
literatüründe önemli bir yer edinmiştir.
Dolayısıyla ilk Phillips eğrisi ücretlerdeki değişimin işsizlik oranı üzerindeki etkisini
yansıtmaktadır. Bu ilişkide bir diğer önemli değişken ise üretimdeki verimlilik artışıdır.
Verimlilik artışı kadar bir nominal ücret artışı işverenin karlılığını değiştirmeyecek ve
istihdamı olduğu seviyede koruyacaktır.
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Grafik 12.1. Orijinal Phillips Eğrisi
Phillips’in bu analizi 1960’larda büyük popülarite kazanmış, Samuelson, Solow, Lipsey
gibi iktisatçılar tarafından yeniden formüle edilerek günümüzde herkesçe bilinen haline
kavuşmuştur. Değiştirilmiş Phillips eğrisi nominal ücret artışı yerine enflasyonu kullanmakta
ve enflasyon ile istihdam arasında istikrarlı ve negatif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya
koymaktadır. İşsizliğin belirli bir seviyeye düşürülmesi için toplam efektif talebin
genişletilmesi gerekmektedir.
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Grafik 12.2. Değiştirilmiş Phillips Eğrisi
Ne var ki, Phillips eğrisinin popülaritesi uzun sürmedi. 1960’ların sonundan itibaren
Phillips eğrisinde belirtilen ilişkinin uzun vadeli olmadığı, hedef işsizlik oranını
gerçekleştirmek için her geçen yıl daha fazla enflasyon yaratmak gerektiği ortaya çıkmıştı.
Dolayısıyla Phillips eğrisi daha önce varsayıldığı gibi uzun vadede sabit değildi ve sağa doğru
kaymaktaydı. Friedman bu yöndeki ampirik bulguları şu şekilde açıklamaktaydı: Keynezyen
politikalar para arzının genişletilmesini gerektirmektedir. Sürekli genişleyen para arzı ise
beklentiler yoluyla uzun vadede işsizliği azaltmaksızın enflasyon yaratmaktadır. 1970’lerin
stagflasyonist (ekonomik durgunluk altında enflasyon) ortamında fazlasıyla ilgi gören bu
yaklaşım Phelps ve Friedman tarafından Beklentilerle Genişletilmiş Phillips Eğrisi yoluyla
ifade edilmiştir. Phelps ve Friedman tarafından benimsenen uyarlayıcı beklentiler yaklaşımına
göre parasal genişleme fiyatları yükseltmesine rağmen bu durum kısa vadede işçiler tarafından
hissedilmemekte ve zam talebinde bulunmamaktadırlar. Bu durumda karlılığı artan işverenler
üretimi arttırtacak ve işsizlik gerileyecektir. Ne var ki, uzun vadede işçiler enflasyon karşısında
ücretlerinin gerilemekte olduğunu algılayacaklar ve zam talep edeceklerdir. Bu durumda üretim
maliyetleri artacak, işsizlik eski seviyeye dönecektir. Beklentilerle genişletilmiş Phillips eğrisi
aşağıdaki grafik yardımı ile özetlenmeye çalışılmaktadır.
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Grafik 12.3. Beklentilerle Genişletilmiş Phillips Eğrisi
A noktasında para arzı genişletilmektedir. İşveren karı arttığı için üretimi genişletir ve
işsizlik geriler. Çalışanlar enflasyonun eski seviyesinde kalacağı beklentisi ile ücret artışı talep
etmezler ve yeni denge B noktasında oluşur. Bu noktada artan enflasyonla birlikte işçilerin
alım gücü geriler. Artık enflasyonun ücretlerini eritmekte olduğunu hissetmeye başlayan işçiler
daha yüksek ücret talep ederler ve üretim maliyetlerinin daha da artmasıyla birlikte kısa vadeli
Phillips eğrisi yukarı sağa doğru kayar. Uzun vadede denge C noktasında oluşur. C noktasında
işsizlik başlangıç seviyesinde olmasına rağmen enflasyon artmıştır.
Burada monetaristlerin literatüre bir diğer katkısı NAIRU, enflasyonu hızlandırmayan
işsizlik oranıdır. NAIRU ekonomide verili ücret seviyesinde istihdam edilmek isteyen tüm
işgücünün istihdam edildiği noktayı göstermektedir. Uzun vadede işsizlik NAIRU’nun altına
gerilediğinde ücretler artışa geçecek toplam arzın azalmasıyla birlikte istihdam eski seviyesine
dönecektir. Dolayısıyla uzun vadede Phillps eğrisi NAIRU’nun olduğu seviyede dik bir
doğrudur. İşsizliği NAIRU’nun altına geriletme çabası uzun vadede yalnızca enflasyon artışıyla
sonuçlanacaktır.
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Sonraki dönemde beklentilerin rolünü daha da geliştiren Yeni Klasikler rasyonel
beklentiler varsayımını benimsemişlerdir. İleride daha ayrıntılı olarak ele alınacak bu yaklaşıma
göre bireyler kısa vadede dahi enflasyonu algılamakta sorun yaşamazlar. Bu yüzden ancak
beklenmedik fiyat artışları kısa vadede istihdamı arttırabilir.

12.2. Enflasyon ve Nedenleri
Friedman’ın "enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” şeklindeki
argümanı son dönemde gerek Keynezyen ve gerekse de Monetarist iktisatçılar tarafından kimi
farklılıklarla genel olarak kabul görmüş bir yaklaşımdır. Keynezyenler toplam talebin sağa
doğru kaymasının sadece parasal genişleme ile olmadığı savunmaktadırlar. Devlet harcamaları
yoluyla da toplam talepte artış yaşanabilir ama son noktada oluşacak bütçe açığı parasal
genişleme yoluyla finanse edilecektir. Dolayısıyla toplam talep artışı farklı nedenlerle
gerçekleşebilir ama sürekliliğini sağlayacak temel etken parasaldır.
Friedman’ın argümanını sınamak için eldeki ampirik bulgulara baktığımızda yüksek ve
kalıcı enflasyon yaşayan ülkelerde para arzı artışının çok daha yüksek olduğu dolayısıyla her
iki değişken arasında yüksek korelasyon olduğu göze çarpmaktadır. Ne var ki, bu korelasyon
nedenselliğin yönü konusunda emin olmamız için yeterli değildir. Burada fiyatlardan para
arzına doğru bir ters nedensellik ya da herhangi bir herhangi bir dışsal faktörün her ikisini de
hızlandırması söz konusu olabilir. Bu olasılığı ortadan kaldırmanın tek yolu para arzı artışının
egzojen olduğu örnekler bulmaktır.
Bu noktada iktisatçıların sıkça örnek verdiği durumlardan biri 1921-1923 yılları
arasında yaşanan Alman hiper enflasyonudur (aylık %50’nin üzerinde enflasyon). 1.Dünya
Savaşı sonrası Almanya’da gerek dayatılan savaş tazminatı gerekse de tahrip olmuş ülkedeki
yeniden inşa harcamaları sonucu bütçe açığı devletin borçlanma kapasitesinin çok üzerine
tırmanmıştır. Bu mali açmaza ilaveten 1922 yılında Fransızların Ruhr bölgesini işgali üzerine
hükümet işçileri greve davet etmiş ve grevdeki işçilerin ücretlerini karşılamak üzere büyük
miktarda para basma yoluna gitmiştir. Aynı yıl enflasyon % 1 milyona ulaşmıştır. Burada fiyat
artışı Fransızların Ruhr bölgesini işgaline neden olamayacağına göre ters nedensellik söz
konusu olamaz. Dolayısıyla bu örnek egzojen ve sürekli bir parasal genişlemenin enflasyona
neden olacağını ortaya koymaktadır.
Grafikte de görüldüğü üzere parasal genişleme toplam talebi, (AD) sağa kaydırır
AD 1 →AD 2 . Toplam talep artışıyla birlikte ekonomi doğal istihdam seviyesinin üzerine
çıkmıştır Y > Y n . Bu durum uzun vadede ücretlerin yükselmesine neden olur ve üretim
maliyetlerindeki artışla birlikte toplam arz (AS) sola kayar AS 1 → AS 2 . Böylece ekonomi
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tekrar doğal istihdam seviyesine dönmesine rağmen fiyatlarda artış yaşanır, P 1 → P 2 . Parasal
genişlemenin sürmesi halinde aynı süreç tekrarlanır ve fiyatlar yukarı doğru bir seyir izler, P 1
→ P 2 → P 3 . Böylece enflasyon ortaya çıkacaktır.

Grafik 12.4. Sürekli Parasal Genişleme ve Enflasyon
Daha önce farklı ekollerden iktisatçıların enflasyonun ancak sürekli parasal genişleme
ile mümkün olduğu konusunda genel olarak uzlaştığını belirtmiştik. Monetarsitlerin aksine
Keynezyenler kamu harcamalarının arttırılmasının da toplam talepte kayma yaratacağını
belirtmekle birlikte bu durumda ancak bir kerelik fiyat artış yaşanabileceğini ama parasal
genişleme ile desteklenmediği takdirde enflasyona yol açmayacağını öne sürmektedirler.
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Grafik 12.5. Devlet Harcamaları ve Enflasyon
Kamu harcamalarının artışı ile birlikte toplam talep artacak AD sağa kayacaktır, AD 1 →
AD 2 . Ekonomideki üretim düzeyi ve istihdam seviyesi doğal istihdam seviyesinin üstüne çıkar,
Y > Y n . Doğal istihdam seviyesinin üzerinde ücretler artışa geçer, üretim maliyetleri artar ve
toplam arz daralır, AS 1 →AS 2 . Böylece fiyatlarda da artış yaşanır
P 1 →P 2 , ama bu durumda artış tek seferliktir ve süreklilik arz etmez. Diğer yandan,
devlet harcamaların sürekli arttığı ve bütçe açığının büyüdüğü bir durumda açığın finansmanı
açısından hükümet para basmak durumunda kalacaktır. Bu takdirde parasal genişleme
enflasyona yol açacaktır. Ne var ki, burada bir kez daha enflasyonun parasal bir olgu olarak
ortaya çıktığı not edilmelidir. Özetlemek gerekirse tek seferlik kamu harcamalarında bir artış
fiyatlar genel seviyesinde bir sefere mahsus artış yaratacak ama enflasyona neden olmayacaktır.
Kamu harcamalarının istihdamı doğal istihdam oranının üstünde tutmak amacıyla sürekli
arttırılması durumunda ise enflasyon ortaya çıkacaktır.
Toplam talepte bir kerelik bir artış sağlayacak şekilde kamu harcamalarının kalıcı bir
enflasyon yaratmayacağını görmüş bulunuyoruz. Aynı şekilde grafikte görüldüğü gibi arz
eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olacak arz şokları da bir kerelik bir fiyat artışı
yaratacak, ama enflasyon yaratmayacaktır.
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Grafik 12.6. Arz Şokları ve Enflasyon
Örneğin, Ortadoğu’da siyasi istikrarsızlık nedeniyle petrol fiyatlarının aniden
yükseldiğini düşünelim. Bu duruma ortaya çıkan negatif arz şoku nedeniyle üretim maliyetleri
artacak ve toplam arz daralacaktır, AS 1 →AS 2 . Arz şoku ile birlikte ekonomi doğal istihdam
seviyesinin altına gerilediği için, Y < Yn, uzun vadede ücretler gerileyecek ve düşen
maliyetlerle birlikte toplam arz tekrar eski seviye dönecektir, AS 2 →AS 1 . Böylece ekonomi
tekrar tam istihdam seviyesinde dengeye gelirken fiyatlar genel seviyesinde ise değişiklik
yaşanmayacaktır.
Böylece negatif arz şoku uzun vadede fiyat artışı yaratmamakta sadece emeğin
üretimden aldığı pay azalmaktadır.
Böylece bir seferlik kamu harcamalarında yaşanacak bir artış ya da olabilecek negatif
arz şokunun enflasyona yol açmayacağını görmüş bulunuyoruz. Elbette burada temel koşul
devletin sürece müdahale etmeksizin piyasanın kendi dinamikleriyle dengeye ulaşmasını
beklemesidir. Ne var ki, devletin tek kaygısı ekonomi değildir. Çoğu zaman sosyal ya da siyasi
kaygılarla devletlerin belirlediği yüksek istihdam hedefini tutturmak amacıyla devreye sokulan
müdahaleci politikalar enflasyona yol açmaktadır. Enflasyon türlerini ortaya çıkışına neden
olan etkenler göz önüne alınarak iki başlık altında toplayabiliriz:
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12.3. Maliyet Enflasyonu
Maliyet Enflasyonu bir negatif arz şoku sonrasında devletin ekonomiye müdahale
ederek ekonomiyi tam istihdam seviyesine çekme çabasının sonucu olarak ortaya çıkar. Grafik
üzerinde görüldüğü gibi başlangıç noktasında ekonomi doğal istihdam (Y n ) seviyesindedir ve
hükümet istihdamı bu seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bir negatif arz şoku dolayısıyla üretim
maliyetlerinin yükselmesi sonrasında arz daralır, AS 1 →AS 2 . 1' noktasında oluşan dengede
istihdam hedeflenen seviyenin altına düştüğü için, Y < Y n , hükümet kamu harcamalarını arttırır
AD 1 →AD 2 . Artan fiyatlar karşısında işçiler tekrar ücretlerinin arttırılmasını talep eder ve
toplam arz bir kez daha daralır, AS 2 →AS 3 , buna karşılık istihdamı korumak isteyen hükümet
tekrar kamu harcamalarını arttırır ve uzun vadede denge fiyatlar 2, 3, 4, noktaları üzerinde
yukarı kayar. Böylece fasit bir döngü oluşur, denge tam istihdam seviyesinin altında kaldıkça
devlet müdahale eder ve sürekli fiyat artışı yani enflasyon ortaya çıkar. Yine belirtmek gerekir
ki toplam talepte sürekli artış ancak parasal genişlemeyle mümkün olabilir.
Burada ön plana çıkan bir diğer nokta unsur ise devlet müdahalelerinin gerekliğine dair
tartışmadır. Monetaristlere göre devlet müdahalesi enflasyonu tırmandırmaktan başka bir işe
yaramamaktadır. Müdahale olmadığı takdirde eksik istihdamda ücretler gerilemesi ile birlikte
arz genişleyecek ve ekonomik tekrar dengeye gelecektir. Devlet müdahale ederek sadece
enflasyonist beklentileri tetiklemektedir.
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Grafik 12.7. Maliyet Enflasyonu

12.4. Talep Enflasyonu
Talep enflasyonu hükümetin doğal istihdam oranının (Y n ) üzerinde bir istihdam
hedeflemesi (Y T ) nedeniyle toplam talebi genişletici politikalar uygulaması durumunda ortaya
çıkar, Y T > Y n . Dilerseniz bir kez daha grafik üzerine durumu açıklamaya çalışalım. Başlangıç
noktasında ekonomi mevcut istihdam seviyesi (Y) tam istihdam seviyesinde (Y n ) dengededir.
Ne var ki, hükümetin istihdam hedefi tam istihdam düzeyinin üzerinde olduğundan, Y = Y n <
Y T , hükümet kamu harcamalarını arttırır, AD 1 → AD 2 . Yeni denge doğal istihdam seviyesinin
üzerinde, Y = Y T > Y n , olduğu 1' noktasında oluşur. Doğal işsizlik oranı aşıldığı için ücretler
artar ve arz daralır AS 1 → AS 2 . Yeni denge noktası 2’de, fiyatlar artış göstermesine rağmen
ekonomi tekrar tam istihdam seviyesine dönerek hükümetin hedeflediği istihdam seviyesinin
altında kalmıştır, Y = Y n < Y T . Bu durumda hükümet tekrar kamu harcamalarını arttırır. Böylece
denge fiyatlar uzun vadede 2, 3,4 noktalarında doğal istihdam seviyesinde ilerler ve enflasyon
ortaya çıkar.
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Grafik 12.8. Talep Enflasyonu
Yukarıda açıkladığımız iki enflasyonu türünü parasal genişleme oranına bakarak ayırt
etmek mümkün değildir. Her iki durumda da toplam talebin arttırılmasına dönük politikalar
süreklilik arz etmesi açısından parasal genişleme ile desteklenmek zorundadır. Dolayısıyla,
enflasyonun türünü tanımlamak için istihdam oranına bakılmalıdır. Talep enflasyonu istihdam
doğal istihdam seviyesinden yüksek olduğu, maliyet enflasyonu ise düşük olduğunda ortaya
çıkar. Elbette bu yaklaşımında kimi problemleri vardır. Öncelikle, doğal istihdam (Y n ) tanımı
muğlaktır ve herkesin üzerinde uzlaştığı bir oran yoktur. İkinci olarak ise, talep enflasyonu
enflasyonist beklentiler yoluyla maliyet enflasyonunu tetikleyebilir, bu durumda her iki
enflasyon bir arada görülebilir ve ayrıştırmak mümkün olmayabilir.
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12.5. Kamu Harcamaları ve Enflasyon
Devlet bütçe açığını borçlanma yoluyla yani tahvil çıkararak ya da para basarak finanse
edebilir. Bütçe açıkları borçlanma yerine para basılarak finanse edilirse enflasyona neden
olacaktır. Tahvil arzı ile çekilen para borç ödemede kullanıldığından parasal taban ve para arzı
etkilenmez. Dolayısıyla enflasyon ancak fiyat artışı kalıcı ve tahviller yerine para basılarak
finanse edildiği durumda ortaya çıkar.
Ne var ki birçok ülke ABD örneğinde görüldüğü gibi rahat ve fazla tahvil çıkaramaz.
Bilindiği üzere FED tahvilleri bugün uluslararası piyasalarda en çok talep edilen ve en güvenli
yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Diğer ülkelerde tahvil arzındaki artış faizleri yükseltir.
Faizleri düşürmek için tahvillerin geri alımı para arzını arttırır ve enflasyon artar. Bu noktada
da farklı yaklaşımlar olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, ünlü iktisatçı Barro, Ricardo
denkliğinden yola çıkarak faiz oranlarındaki artışı engellemek için kamunun tahvilleri geri
almasına lüzum olmadığını belirtmiştir. Toplum artan bütçe açıkları karşısında vergilerin
arttırılacağını öngörerek tasarrufu arttıracaktır. Artan tasarruf tahvil talebini artıracak ve
devletin tahvilleri geri toplamasına gerek kalmaksızın faiz oranının artmasını engelleyecektir.
Yine eklemek gerekir ki, ampirik bulgular Barro’nun gözlemlerini doğrulamamaktadır. Bunun
nedeni olarak bireylerin tam bilgiye ve rasyonel beklentilere sahip olmaması ve tasarrufa
yönelse dahi alternatif yatırım araçlarının giderek çeşitlendiği günümüzde tahvillerin tasarruf
için tek seçenek olmaması gösterilebilir.

295

KAYNAKÇA
Barro, Robert J. "The Ricardian approach to budget deficits". The Journal of Economic
Perspectives, 3(2):37-54, 1989.
Begg, David; Dornbusch Rudiger ve Fisher, Stanley. Economics. Mc Graw Hill- Higher
Education 8th. Edition, 2009.
Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets.
Fourth Edition, New York: Harper Collins, 1995.
Paya, Merih. Makro İktisat. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997.
Paya, Merih. Para Teorisi ve Para Politikası. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998.
Phelps, Edmund S. Seven Schools of Macroeconomic Thought. Oxford University
Press, 1990.
Phillips, A. William. "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change
of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957". Economica, 25 (100): 283–299, 1958.
Tunca, Zafer. Makro İktisat. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997.

296

Uygulamalar

297

Uygulama Soruları

298

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları

1. Friedman’ın "enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” şeklindeki
argümanı ampirik verilerle doğrulanmakta mıdır? Tartışınız.
2. Beklentilerle genişletilmiş Phillips eğrisi yaklaşımını grafik yardımıyla kısaca
özetleyiniz.
3. Tek seferlik bir arz şoku uzun vadede enflasyon yaratır mı? Kısaca açıklayınız.
4. Maliyet ve talep enflasyonu arasındaki farklılıkları grafik yardımıyla tartışınız.
5. Ricardo denkliği nedir? Geçerliliğini tartışınız.
6. Aşağıdakilerden hangisine göre uzun vadede enflasyon yaratılarak istihdam
arttırılamaz ?
A) Fisher etkisi
B) J eğrisi
C) Phillips eğrisi
D) Ricardo denkliği
E) Beklentilerle genişletilmiş Phillips eğrisi
7. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenleri arasında sayılamaz?
A)Yerli para biriminin değer yitirmesi
B) MB’nın politika faizini yükseltmesi
C) Bütçe açığının para basılarak finansmanı
D) Tüketici talebindeki sert tırmanış
E) Kredi arzındaki hızlı genişleme
8. Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonuna yol açabilir?
A) Emlak balonunun patlaması
B) Hisse senedi endeksinin çökmesi
C) Kredi arzındaki hızlı genişleme
D) Petrol fiyatlarında sert tırmanış
E) Tahvil faizlerinde hızlı gerileme
9. Aşağıdaki ekollerden hangisi sadece beklenmedik fiyat artışlarının kısa vadede
istihdamı arttırabileceğini savunmaktadır?
A) Monetaristler
B) Keynezyenler
C) Klasikler
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D)Yeni klasikler
E) Yeni Keynezyenler
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu harcamalarında tek seferlik bir artış fiyatlar genel seviyesinde bir sefere
mahsus artış yaratacak ama kalıcı bir enflasyona neden olmayacaktır.
B) Monetarist ve Keynezyen iktisatçılar enflasyonun parasal bir olgu olduğu
konusunda görüş birliğindedirler.
C) Talep enflasyonu hükümetin doğal istihdam oranının üzerinde bir istihdam
hedeflemesi nedeniyle müdahaleci politikalar uygulaması durumunda ortaya çıkar.
D) Enflasyon bütçe açığının tahviller yerine para basılarak finanse edildiği durumda
ortaya çıkar.
E) Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu fiyat seviyesindeki artış hızına bakılarak
ayırt edilebilir.

Cevaplar: 6-E, 7-B, 8-D, 9-D,10-E
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Giriş
Bu bölümde öncelikle ekonomide beklentilerin rolü açıklanmakta, sonrasında ise
rasyonel beklentiler teorisi tartışılmaktadır. Rasyonel beklentiler finans konularında çalışan
iktisatçılar arasında ilgi uyandırmış ve menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasına da uygulanmış
bir teoridir. Son olarak rasyonel beklentiler teorisinin finans piyasalarına uygulaması olan etkin
piyasalar hipotezi güncel örnekler ışığında tartışılmaktadır.
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13.

RASYONEL

BEKLENTİLER

TEORİSİ

ve

FİNANS

PİYASALARINA UYGULAMALARI
13.1. Ekonomide Beklentilerin Rolü
Ekonomi doğa bilimlerinin aksine beklentilerin kendi kendini doğruladığı bir
disiplindir. Örneğin, uçurumdan boşluğa bırakılan bir taş bizim beklentimiz ne olursa olsun
aşağı düşecektir. Ne var ki, ekonomide beklentiler özellikle de toplum içerisinde yaygın olarak
paylaşılan beklentiler gerçekliğe dönüşebilir. Örneğin, toplumda yaygın bir enflasyon
beklentisi hammadde fiyatlarını ve ücretleri yükselterek üretim maliyetlerinin artmasına neden
olacak ve enflasyon yaratacaktır. Bu beklentinin kırılamaması durumunda Merkez Bankasının
enflasyonun önünü almaya dönük politikaları ne denli sağlam olursa olsun yetersiz kalacaktır.
Yine, hisse senetlerinde yaygın bir artış beklentisi hisse senedi talebini arttıracak ve hisse senedi
fiyatlarını yükseltecektir. Bu durum hisse senedi piyasasında oluşmakta olan muhtemel bir
balonu engellemek amacıyla faizleri yükselten bir Merkez Bankasının politikalarının etkinliğini
sınırlayacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi beklentiler uygulanacak ekonomi politikalarının
etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Beklentilerin piyasalar ve aktörlerin davranışları üzerindeki etkilerini dilerseniz
başlıklar halinde özetleyelim:
1. Beklentiler ve Varlık Talebi
Beklentiler varlık fiyatları açısından temel belirleyicidir. Eğer herhangi bir varlık
fiyatında artış bekleniyorsa bu varlık diğer alternatif yatırım araçlarına göre değer kazanacaktır.
Örneğin, hisse senedi piyasasında artış beklentisi tasarrufların hisse senetlerine yönelmesini
sağlayacak, hisse senedi fiyatları yükselirken tahvil, altın, döviz gibi alternatif yatırım
araçlarının fiyatlarında düşüşler yaşanabilecektir.
2. Beklentiler ve Faiz Oranları
Beklentiler diğer varlıklar gibi tahvillere olan talep ve dolayısıyla faiz oranları üzerinde
de doğrudan etkilidir. Örneğin, enflasyonist beklentiler faizleri artırmaktadır. Hatırlayacağınız
gibi Fisher Etkisi uyarınca artan enflasyonla birlikte tahvillerin reel getirisi düşeceğinden tahvil
talebi de düşecektir. Diğer yandan borçlanmanın maliyeti azalacağından tahvil arzı artacaktır.
Bu durumda tahvil fiyatları düşerken faizler yükselecektir. Yine ülkelerin ileride ödeme
güçlüğüne düşeceği beklentisi güçlenirse artan iflas riski ile birlikte faiz oranları da artar. Bu
duruma 2008 krizi sonrasında Yunan tahvillerinin faizlerindeki sert yükselişi örnek verebiliriz.
Yatırım kararları her ne kadar uzun vadeli yatırımların bir fonksiyonu olsa da kısa vadeli
faiz oranlarına dair beklenti uzun vadeli faizlere dönük beklentiyi de şekillendirdiği için
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yatırımlar açısından da büyük önem taşımaktadır.
3. Beklentiler ve Döviz Kuru
Pek çok yatırımcının artan oranlarda yabancı para birimleriyle borçlandıkları
günümüzde döviz kurundaki dalgalanmalar sadece dış ticaret açısından değil, şirket bilançoları
hatta döviz kredisi kullanan pek çok tüketici açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer yatırım
araçları gibi döviz kuru da ekonomideki beklentilerle sıkı sıkıya ilişkilidir. Enflasyon, para arzı,
kotalar, ithalat ve ihracata dönük beklentiler döviz kuru üzerinde etkilidir. Örneğin ekonomide
devalüasyon beklentisi oluşursa yabancı sermaye çıkışı yaşanacak, yatırımcılar elinde yerli para
tutmaktan kaçınacak ve yerli para birimi yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybına
uğrayacaktır.
4. Beklentiler ve Finansal Yenilikler
Bir ekonomide geleceğe dönük beklentiler kurumsal dönüşümlerin ardındaki başlıca
etkenlerdendir. Birkaç örnekle açıklamak gerekirse, örneğin ters seçim beklentisi ve maliyeti
ne denli yüksek ise asimetrik bilginin ortadan kaldırılmasına yönelik finansal yapılanma
arayışları da o denli güçlü olacaktır. Aynı şekilde, faiz ve düzenlemelere ilişkin beklentiler de
bankaların piyasaya sürdüğü yeni finansal araçlar üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.
Örneğin faiz oranlarının yükseleceği beklentisi içerisindeki bankalar değişken faizli mortage
kredilerini halka daha cazip gösterecek kampanyalara ve ürün çeşitlendirmelerine yönelirler.
Son mortgage krizinde olduğu gibi böylesi dönemlerde daha önce var olmayan düşük hatta sıfır
anapara ödemeli krediler ortaya çıkar. Politika otoritesi de yapacağı düzenlemeleri piyasanın
reaksiyonunu hesaba katarak devreye sokar. Dolayısıyla aktörlerin reaksiyonuna dair
beklentiler yapılmak istenen düzenlemeleri etkiler. Örneğin, son yıllarda sıkça gündeme gelen
hedge fonlara sınırlama getirilmesine dönük düzenlemeler piyasaların sert reaksiyon göstermesi
kaygısı ile birçok ülkede uygulamaya konulamamaktadır.
5. Beklentiler ve Şirketlerin Varlık ve Yükümlülük Belirlenmesi
Şirketler yatırım yapacağı varlıkların ve yükümlülüklerin türü ve vade yapısını gelceğe
beklentiler ışığında belirler. Gelecekte prim yapması beklenen varlıklara yatırım yapılırken,
değerinin uzun vadede artmayacağı beklenen varlıklar üzerinden kredi kullanılması tercih
edilir. Örneğin 2008 krizi sonrası uzunca bir süre faizleri düşük tutacağını belirten FED’in
genişlemeci para politikası dolar kurunun düşük seyredeceği beklentisini doğurmuş ve düşük
faizlerden faydalanmak isteyen birçok yatırımcı dolar ile borçlanmayı tercih etmiştir.
6. Beklentiler ve Para Talebi
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Diğer aktiflere oranla para tutmanın beklenen getirisi para talebini belirleyen başlıca
etkenlerdendir. Örneğin gelecekte tahvillerin ya da hisse senetlerinin getirisinin yüksek olacağı
beklentisi elde para tutmanın alternatif maliyetini arttırır. Aynı şekilde diğer aktiflerin fiyatın
da yaşanacak bir düşüş beklentisi bireylerin elde nakit tutma isteğini arttıracaktır.
7. Beklentiler ve Para Arzının Belirlenmesi
Para arzının belirlenmesinde bankaların mevduat sahiplerinin davranış ve beklentileri
önemlidir. Bireylerin nakit ya da vadesiz-vadeli mevduat tercihleri alternatif getiri beklentileri
ve geri ödeme riskine dair beklentileri ile yakından ilişkilidir. Bankaların birbiri ardına iflas
ettiği bir ortamda bireyler tasarruflarını bankaya yatırmak yerine elde nakit olarak tutmaya
yönelecek ve para arzı daralacaktır. Bankaların serbest rezervleri veya Merkez Bankasından
borçlanma miktarı da beklentiler (kredilerin getirileri) tarafından belirlenir. Bankalar geleceğe
dönük belirsizliklerin arttığı bir ortamda elde daha fazla serbest rezerv tutmak isteyecek ve daha
düşük hacimde kredi açacaktır. Bu yüzden banka paniklerinde para arzının hızla daraldığı
gözlemlenmektedir.
8. Beklentiler ve Merkez Bankası Politikaları
Daha önce de ayrıntılı olarak ele aldığımız üzere Merkez Bankaları uygulayacakları para
politikalarını öncelikleri etrafında belirlerler. Örneğin enflasyonist beklentilerin hüküm
sürdüğü bir ortamda MB sıkı para politikasına yönelecektir. Keza ekonominin daraldığı ya da
hedeflenenin çok altında büyümesinin beklendiği bir ortamda MB parasal genişlemeyi tercih
edecektir. Örneğin 2008 krizi sonrasında FED parasal genişlemeye yönelmiş, faiz hadlerini
sıfıra yakın seviyelere çekmiştir. Enflasyonist beklentilerin güçlenmesiyle birlikte fiyat
istikrarına yönelik daha kontrollü bir para politikasının devreye sokulacağı açıklanmıştır.
9. Beklentiler ve Toplam Arz - Talep
Toplam tüketim harcamaları bireylerin geleceğe dair gelir beklentilerinden de büyük
oranda etkilenmektedir. Gelecekte finansal sıkıntı olasılığı belirdiğinde bireyler tüketim
harcamalarını kısarak tasarrufa yönelecektir. Gelirinde belirgin bir artış yaşanacağını öngören
bireyler ise tasarrufu kısarak tüketim harcamalarını arttıracaklardır. Aynı şekilde şirketlerin
yatırım harcamaları da gelecekteki kar beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir. Şirketlerin
yapacağı ilave yatırımdan elde ettikleri kar kredi maliyetinden yüksek olduğu takdirde şirketler
yatırımları durduracaktır. Dolayısıyla piyasalara dair olumlu beklentiler hem tüketim hem de
yatırım üzerinden toplam talebin yukarı doğru kaymasına neden olacaktır.
Beklentiler toplam arz üzerinde de etkin bir rol oynamaktadır. Enflasyonist beklentilerin
güçlendiği bir ortamda ileriye dönük kontratlarla alımı yapılan hammadde ve ara mal
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fiyatlarının yanı sıra işçilerin ücretlerinin yükseltilmesine dönük talepleri de artacaktır. Bu
durumda üretim maliyetleri yükselecek ve toplam arz yukarı doğru kayarak daralacaktır.

13.2. Rasyonel Beklentiler Teorisi
Beklentilerin oluşturulma süreci ilk olarak Cagan (1956) tarafından modellenmiş ve
monetarist iktisatçılar tarafından yaygın olarak benimsenen adaptif (uyumcu) beklentiler
kuramı geliştirilmiştir. Adaptif beklentiler kuramına göre beklentilerdeki değişim geçmişe
ilişkin veriler değiştikçe zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Örneğin enflasyonun uzun yıllar
%5’de seyreden enflasyonun hızla artarak %10’a yükseldiği ve sonraki yıllarda da bu seviyede
seyrettiğini düşünelim. Adaptif beklentiler yaklaşımına göre başlangıçta %5 dolayında
seyreden enflasyon beklentisi, enflasyondaki artışın gözlemlenmesiyle ilk yılsonunda % 6,
ikinci yılsonunda %7 şeklinde seyrederek ekonomideki yeni enflasyon düzeyine zamanla uyum
sağlayacaktır.
Adaptif beklentiler teorisi bireylerin herhangi bir değişkene dair beklentilerini
oluştururken sadece bu değişkene dair geçmiş verileri kullandığı şeklindeki varsayımı
nedeniyle sıkça eleştirilmiştir. Bu eleştirilerde özellikle bireylerin güncel politika değişiklikleri
ışığında beklentilerini yeniden oluşturabildiklerini vurgulanmıştır. Çok geçmeden, Muth (1961)
beklentilere dair alternatif bir teori ile sahneye çıkmıştır. Rasyonel Beklentiler adı verilen bu
yaklaşıma göre bireyler beklentilerini oluştururken yalnız geçmişteki verileri değil eldeki tüm
bilgilerin kullanılmakta, böylece optimal tahmine ulaşmaktadırlar. Ayrıca, adaptif
beklentilerdeki yavaş uyum sürecinin aksine rasyonel beklentilerde hızlı uyum söz konusudur.
Dolayısıyla, rasyonel beklentiler kuramı gereğince X değişkeninin beklenen değeri, bu
değişkene ait tüm bilgiler kullanılarak yapılan optimal tahmine eşit olacaktır.
Xe = Xof
Elbette bu mevcut tüm bilgilerin kullanıldığı rasyonel beklentilere dayalı bir tahminin
her zaman beklenen sonucu vereceği anlamına gelmez. Örneğin, doğal felaket yaşanması gibi
dışsal bir etkenden dolayı piyasalar beklentilerin aksine daralma gösterebilir varlık fiyatlarında
sert düşüşler yaşanabilir, böylece gelecekteki değer optimal tahminden ciddi oranda sapma
gösterebilir.
İlerleyen yıllarda makroekonomiden, finansa iktisadın birçok alt disiplininde kendine
uygulama alanı bulan rasyonel beklentiler teorisi kısa zamanda iktisadın temel
varsayımlarından biri haline gelmiştir. Birçok iktisatçı tarafından modelleme açısından pratik
bulunarak iktisadi modellerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmakla birlikte özellikle son
yıllarda hızla gelişen “davranışsal iktisat” alanındaki çalışmalar tarafından şiddetle
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reddedilmiştir. Rasyonel beklentiler teorisini eleştiren çalışmalar bilgiye ulaşımın maliyetleri,
tüm bilgilere erişim olsa dahi bu bilgilerin tümüyle kullanılmasındaki tembellik ve yine
bireylerin karar verme sürecinde yaptığı sistematik hatalar üzerinde durmaktadırlar.

13.3. Rasyonel Beklentiler Ve Finans Piyasaları: Etkin Piyasalar
Hipotezi
Rasyonel beklentiler teorisi iktisat literatüründe ağırlık kazanırken finans konularında
çalışan iktisatçılar arasında da ilgi uyandırmış ve menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasına da
uygulanmıştır. Temelde rasyonel beklentiler teorisinin finans piyasalarına uygulanması olarak
nitelendirebileceğimiz Etkin Piyasalar Hipotezi ilk olarak 1970 yılında Eugene Fama tarafından
formüle edilmiştir.
Etkin piyasalar hipotezinin temel dayanağı tesadüfi yürüyüş modelidir. Tesadüfi
yürüyüş modeline göre etkin bir sermaye piyasasında her türlü bilgi piyasaya yansımış ve
yatırımcılar tarafından değerlendirilmiş ise herhangi bir andaki hisse fiyatı, o hissenin gerçek
değerine eşit olacaktır. Diğer bir deyişle, hisselerin fiyatları var olan tüm bilgiyi içerdiğinden
mevcut bilgileri kullanarak piyasada normal üstü getiri elde etmek olanaksızdır. Dolayısıyla
etkin piyasalar hipotezine göre günümüz sermaye piyasalarında portföy yatırımlarının
gerçekleştirilmesinde ağırlıklı olarak faydalanılan teknik ve temel analiz yaklaşımları
geçersizdir.
Rasyonel beklentiler ışığında menkul kıymetlerin (hisse senedi, tahvil) fiyatlanması
aşağıdaki gibidir:
RETe =

Pte+1 - Pt + C
Pt

Bu denklemde:
RETe =t ile t+1 dönemleri arasında elde tutulan menkul kıymetin beklenen getirisini
P t =Elde tutulan menkul kıymetim t dönemindeki fiyatını

Pte+1 = Elde tutulan menkul kıymetim t+1 dönemindeki fiyatını
C: Elde tutulan menkul kıymetin tahvil ise kupon ödemesini, hisse senedi ise temettü
ödemesini göstermektedir.
Tahvillerde kupon ödemesinin miktarı önceden bilinmekle birlikte hisse senetlerinden
temettü miktarı şirket temettü dağıtım kararı alana dek bilinmemektedir. Bu durumda C
miktarının yine piyasadaki mevcut tüm bilgilerin kullanılması yoluyla yapılacak optimal
tahmine eşit olduğu varsayılmaktadır.
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Bu denklemde kupon ödemesinin miktarı önceden bilindiği için önceden bilinmeyen tek
değişken menkul kıymetin gelecekteki fiyatıdır. Rasyonel beklentiler teorisi uyarınca menkul
kıymetin beklenen fiyatı optimal tahmin edilen fiyat seviyesine eşit oluğuna göre aynı şekilde
menkul kıymetin beklenen getirisi de (RETe) optimal tahmin edilen getiriye (RETof ) eşittir.
Pe t+1 = Pof t+1  RETe = RETof

(1)

Menkul kıymetlerin fiyatları beklentiye yönelik hareket edeceğinden,
RETe = RET* (2)
Bu denklemde RET* menkul kıymetin arz ve talep miktarının eşitlendiği mevcut piyasa
denge getiri düzeyini belirtmektedir.
(1) ve (2) bir araya getirildiğinde etkin piyasalar hipotezini elde ederiz,
RETof = RET*
Bu eşitlik uyarınca bir menkul kıymetin fiyatı o menkul kıymetin mevcut denge getiri
seviyesinin optimal tahmin edilen getiri seviyesine eşitlendiği noktada belirlenecektir.
Dolayısıyla,
Eğer RETof > RET* P t , RETof 
Hisse senedinin mevcut getirisi optimal tahmin edilen getirinin gerisinde kaldıysa, hisse
senedine talep artar ve bugünkü fiyatı yükselir. Hisse senedinin fiyatının yükselmesiyle birlikte
optimal tahmin edilen getirisi düşecek ve denge getiri seviyesine ulaşacaktır.
Eğer RETof < RET* P t , RETof 
Hisse senedinin mevcut getirisi optimal tahmin edilen getirinin üstündeyse satış yaşanır
hisse senedinin bugünkü fiyatı düşer. Hisse senedinin fiyatının düşmesiyle birlikte optimal
tahmin edilen getirisi yükselecek.
Sonuçta fiyatların beklentiler doğrultusunda ayarlanmasıyla hisse senedinin denge getiri
seviyesi optimal tahmin edilen getiri seviyesine eşitlenir, RETof = RET*.
Dilerseniz yukarıdaki eşitliği kısaca bir örnekle açıklayalım. THY gibi bir hisse
senedinin denge getirisi yıllık ortalama yüzde 10’dur. Hisse senedinin bugünkü fiyatı ise t+1
döneminde beklenen fiyatının çok altındadır, dolayısıyla optimal beklenen getiri seviyesi yüzde
50 düzeyindedir. Bu durumda değerlendirilmemiş bir kar fırsatı bulunmaktadır. Öyleyse,
THY hisselere dönük talep artacak ve hissenin bugünkü fiyatı yükselecektir. Hissenin bugünkü
fiyatındaki yükseliş ile birlikte t+1 döneminde beklenen fiyat ile bugünkü fiyat arasındaki marj
değerlendirilmemiş kar fırsatı ortadan kalkıncaya dek daralacak ve optimal tahmin edilen getiri
denge getiri seviyesine gerileyecektir.
Örnekte de görüldüğü üzere etkin bir piyasada kar fırsatlarını her an kollayan piyasa
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aktörleri sayesinde hisse senetlerine dair olumlu veya olumsuz her türlü haber ya da beklenti
anında fiyatlara yansıyacak ve değerlendirilmemiş kar fırsatları tümüyle ortadan kalkacaktır.
Bu yüzden bir hisse senedinin herhangi bir andaki piyasa fiyatı o hisse senedinin gerçek
değerini yansıtmaktadır.

13.4. Etkin Piyasalar Hipotezinin Ampirik Olarak Sınanması
Etkin piyasalar hipotezinin piyasada değerlendirilmemiş kâr fırsatı bulunmayacağı,
hisse senetlerinin piyasa değerlerinin hali hazırda gerçek değerlerini yansıttığı ve gelecekteki
hareketlerinin tesadüfi olacağı dolayısıyla da hiçbir yatırımcının sistematik olarak piyasa
ortalamasının üzerinde getiri elde edemeyeceği şeklinde özetlenebilecek yaklaşımı günümüz
finans literatüründeki başlıca tartışma konularından biridir. Bu bölümde etkin piyasalar
hipotezinin lehinde ve aleyhindeki ampirik kanıtlar temel başlıklar halinde özetlenerek
tartışılacaktır.

13.4.1. Etkin Piyasalar Hipotezini Destekleyen Kanıtlar
1. Yatırımcıların başarı oranları: Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin performansları
incelendiğinde bir dönem piyasa ortalamasının çok üstünde başarı gösteren yatırım fonlarının
sonraki dönemlerde aynı performansı sergileyemedikleri gözlemlenmektedir. Bu durum
yatırımcıların herhangi bir dönemdeki normal dışı performanslarının tesadüfi olduğu ve uzun
vadede ortalamaya yakınsadığı şeklindeki argümanı desteklemektedir. Bir dönemin en başarılı
hedge fonlarından Long-Term Capital Management’ın hikâyesi bu argümana çarpıcı bir örnek
oluşturmaktadır. 1997 yılında varlık fiyatlarını modelleme konusunda finans literatürüne
yaptıkları katkılarından dolayı Nobel ödülüne layık görülen Myron Scholes ve Robert C.
Merton’ın yönetim kurulunda bulunduğu şirket 1994 yılında kurulmuş ve başarılı
performansıyla kısa sürede finans dünyasının gözbebeği haline gelmiştir. Ne var ki, şirketin
parlak günleri fazla uzun sürmemiş 1998 yılında Rusya’nın borç ödemelerini durduracağını
açıklamasıyla birlikte iflas bayrağını çekmiştir. Finans sektörünün kuşkusuz en parlak
isimlerini kadrosunda barındıran LTCM’nin iflası bu isimlerin geliştirdikleri modele dayalı
programlarla alım satım yapan birçok fon yöneticisinin kafasında soru işaretleri uyandırmıştır.
Bu konudaki bir diğer çarpıcı örnek ise Wall Street Journal gazetesinde düzenli olarak
yayınlanan ve "yatırım nişan tahtası" olarak adlandırılan köşedir. Bu köşede yatırım uzmanları
tarafından tavsiye edilen hisse senetlerinin performansı dart atılarak rastgele oluşturulan bir
portföyün performansıyla karşılaştırılmaktadır. Sonuç olarak dart yöntemiyle rastgele
oluşturulan portföyün en az yatırım uzmanlarının tavsiyeleriyle oluşturulan portföy seviyesinde
kazandırdığı görülmektedir. Elbette, bu argümana istisnalar da sıkça gözlemlenebilmektedir.
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Şirket yetkililerin içeriden olumlu ya da olumsuz bilgi sızdırdıkları durumlarda bu bilgiye sahip
yatırımcılar ilgili şirketin hisse senetlerinden olağan dışı karlar elde edebilmektedir. Bu durum
yasadışı olmakla beraber sıkça tekrarlandığı ve kolayca engellenemediği gözlemlenmiştir.
Bu argümanın bir diğer istisnası ise ölçek etkisidir. Büyük ölçekli sermayeye hükmeden
fonların özellikle sığ piyasalara dilediğince yön vererek sistematik olarak büyük spekülatif
karlar elde edebildiği gözlemlenmiştir.
2. Mevcut bilginin önceden fiyatlanması: Herkesçe önceden elde edilebilen bir bilginin resmen
duyurulması halinde hisse senedi fiyatlarının yükselmediği, bilginin önceden fiyatlandığı
gözlemlenmektedir. Örneğin, yıl içerisinde elektrik fiyatlarındaki artış elektrik üreten A
şirketinin yılsonunda parlak bir bilanço açıklayacağı yönündeki beklentileri güçlendirecek ve
bu beklenti önceden piyasa aktörleri tarafından fiyatlanacaktır. Dolayısıyla, yılsonunda
beklentiler yönünde gelen güçlü bir bilanço fiyatlarda büyük bir etki yaratmayacaktır.
3. Rassal yürüyüş: Herhangi bir hisse senedine ait olumlu ya da olumsuz beklentiler önceden
fiyatlandığı için gelecekte hisse senedi fiyatında yaşanacak değişiklikler rassaldır, önceden
belirlenemez. Bu argüman bir çok ampirik araştırma tarafından doğrulanmaktadır.
4. Teknik analizin etkinliği: Etkin piyasalar hipotezinin önemli çıkarımlarından biri günümüzde
yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan ve geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak geleceği
tahmin etmeye dönük teknik analizin etkinlik sağlamayacağıdır. Yapılan araştırmalar teknik
analizcilerin sistematik olarak ortalamanın üstünde kar sağlamadığına dönük birçok ampirik
bulgu sunmaktadır.
Her şeye rağmen, teknik analizin tümüyle başarısız olduğu argümanı da tartışmalıdır.
Tüm aktörler aynı teknik analiz araçlarına göre yatırım kararlarını verdiğinde kendi kendini
doğrulayan bir süreç ortaya çıkacaktır.

13.4.2. Etkin Piyasalar Hipotezinin Aleyhine Kanıtlar
1. Küçük firma etkisi: Finans literatüründeki ampirik çalışmalar küçük firmaların
yüksek riske karşın piyasa ortalamasının çok üzerinde getiriler sunduğunu ortaya koymaktadır.
Burada küçük firmalarla ilgili bilgilerin piyasalarda fazla bilinmemesi nedeniyle oluşan
asimetrik bilgi önemli bir etkendir. Yine bu tip firmaların tahtaları genelde oldukça sığ
olduğundan nispeten ufak bir sermaye ile kolayca yönlendirilebilmekte hisse senedi fiyatları
sert spekülatif hareketler sergileyebilmektedir.
2. Ocak etkisi: İlk olarak 1942 yılında Sidney B. Wachtel isimli bir banker tarafından
gözlemlenmiştir. Sonraki dönemde yapılan hisse senedi piyasalarına ilişkin araştırmalar
tarafından da desteklenen bu gözlem Aralık-Ocak döneminde genel olarak hisse senedi
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fiyatlarında anormal fiyat artışları yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu durumun büyük ölçüde
süreklilik arz etmesi önceden belirlenebilir hale geldiğini göstermekte ve rassal yürüyüş
argümanını yanlışlamaktadır. Hisse senetlerindeki bu mevsimsellik yatırımcıların yılsonuna
doğru gelir vergisinden kaynaklanan yükümlülüklerini azaltmak için satışa geçmeleri ve yeni
yılla birlikte tekrar alıma yönelmeleri ile açıklanmaya çalışılmaktadır.
3. Açıklamalara piyasanın aşırı tepkisi: Yapılan ampirik araştırmalar açıklamalara hisse
senedi fiyatlarının öncelikle aşırı sert reaksiyon gösterdiğini ve zamanla düzeltme yaşayarak
normal seyrine oturduğunu göstermektedir. Örneğin, bilançoda zarar açıklayan bir şirketin
hisse senedinin fiyatı açıklamanın hemen sonrasında aşırı bir düşüş kaydetmekte sonrasında ise
toparlanmaktadır. Bu durumda yaşanan sert düşüş yatırımcılara açıklama sonrası aşağıdan alıp
toparlanma sonrası yukarıdan satarak büyük kar elde etme olanağı tanımaktadır. Bu gözlem
etkin piyasalar hipotezinin temel varsayımları ile çelişmektedir.
4. Hisse senedi piyasalarında aşırı dalgalanma: Yapılan gözlemler hisse senedi
fiyatlarının ilgili şirketlerin performanslarından ve yılsonunda dağıtılan kar paylarından
bağımsız sert bir dalgalanma eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Robert J. Shiller’in de
vurguladığı üzere hisse senedi fiyatlarındaki bu sert dalgalanmalar genel olarak spekülatif ve
sürü güdüsü ile gerçekleştirilen yatırımcı hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Bir hisse
senedinin fiyatındaki düşüşün kendi bilmedikleri bir nedenden kaynaklanabileceğini düşünen
yatırımcılar daha büyük bir kayıp yaşama kaygısıyla satışa yönelirken, çıkışta da aynı nedenle
alıma yönelerek hisse senedi fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olurlar.
5. Getirilerde ortalamaya yakınsama eğilimi: Yapılan bazı araştırmalar bugün düşük
getiri veren kâğıtların gelecekte daha yüksek getiri verdiğini dolayısıyla da getirilerin genel
olarak ortalamaya yakınsama eğilimi gösterdiğimi belirtmektedir. Bu gözlem t döneminde
ortalamanın çok üzerinde performans gösteren bir hisse senedinin t+1 döneminde piyasa
ortalamasının altında kalacağının öngörülmesini sağladığından rassal yürüyüş argümanını
yanlışlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Beklentilerin faiz oranları ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini tartışınız.
Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notunun düşürülmesi
durumunda faiz oranlarının nasıl bir seyir izlemesi beklenmelidir?
2. Etkin piyasalar hipotezi nedir? Hipotezin geçerliliğini kabul edersek ligin bitimine 4
hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bir kulübün hisse senedi fiyatının kulübün
resmen şampiyon olduğu gün nasıl bir seyir izlemesi beklenmelidir?
3. 2011 yılı Ağustos ayında bir kredi dercelendirme kuruluşu olan S&P ABD’nin kredi
notunu düşürmüştür. Bu karar sonrasında dolar TL karşısında hızla değer kazanmıştır.
Eğer notu düşürülen Türkiye olsaydı TL’nin dolar karşısında değer kazanması
beklenebilir miydi ? Nedenleriyle tartışınız.
4. Hisse senedi piyasalarında görülen Ocak etkisi rassal yürüyüş modeli ile ne denli
bağdaşmaktadır? Tartışınız.
5. Etkin piyasasalar hipotezine göre bir hisse senedinin mevcut getirisi optimal tahmin
edilen getirinin gerisinde kaldıysa hisse senedine olan talebin nasıl bir seyir izlemesi
beklenmelidir?
6. Uyumcu bekleyişler teorisi hangi iktisat ekolü tarafından benimsenmiştir?
A) Yeni Klasikler
B) Monetaristler
C)Geleneksel Keynezyenler
D)Klasikler
E)Yeni Keynezyenler
7. Rasyonel beklentiler yaklaşımı aşağıdaki hangi iktisat ekolü tarafından
benimsenmiştir?
A)Yeni Klasikler
B)Monetaristler
C) Keynezyenler
D) Klasikler
E) Marksistler
8. Aşağıdakilerden hangisi etkin piyasalar hipotezi lehine kanıtlar arasındadır?
A) Küçük firma etkisi
B) Hisse senedi piyasalarında aşırı dalgalanma
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C) Mevcut bilginin önceden fiyatlanması
D) Ocak etkisi
E) Getirilerde ortalamaya yakınsama eğilimi
9. Rasyonel beklentiler teorisinin finans piyasalarına uygulanması sonucu ortaya çıkan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fisher etkisi
B) Teknik analiz
C) Etkin piyasalar hipotezi
D) Miktar teorisi
E) Temel analiz
10. Herhangi bir hisse senedine ait olumlu ya da olumsuz beklentiler önceden fiyatlandığı
için gelecekte hisse senedi fiyatında yaşanacak değişikliklerin öngörülemeyeceğini
savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisiidr?
A)Leotieff paradoksu
B)Fisher etkisi
C)Dışlama etkisi
D)Rassal yürüyüş
E) Teknik analiz

Cevaplar: 6-B, 7-A, 8-C, 9-C,10-D
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KLASİKLER VE YENİ KEYNEZYENLER
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak rasyonel beklentiler hipotezinden faydalanan iki okul, yeni
klasikler ve yeni Keynezyenler tanıtılmaktadır. Sonrasında ise bu okullar ekseninde
genişlemeci ve anti-enflasyonist politikaların etkinliği açısından beklentilerin rolü
tartışılmaktadır.
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14. RASYONEL BEKLENTİLER VE PARA POLİTİKASI: YENİ
KLASİKLER VE YENİ KEYNEZYENLER
Keynes’in ekonomik reçeteleri ilk olarak 1933 yılında ABD’de uygulamaya konan New
Deal politikalarıyla kendine yaşama alanı bulmuş, 2. Dünya Savaşı sonrasında ise büyük ölçüde
tahrip olmuş, işsizlikle boğuşan Avrupa ekonomilerinde yaşama alanını genişletmiştir.
Keynezyen teorinin artan popüleritesi 1970’li yıllara kadar artarak devam etmiştir. 1970’lerde
tekrar tırmanışa geçen enflasyon ve işssizlik Keynezyen politikaların sorulanmasını da
beraberinde getirmiş ve bir dönem el istünde tutulan sosyal devlet ve müdaheleci ekonomi
politikalarını eleştiren iktisatçıların çalışmaları ön plana çıkamaya başlamıştır. Bu iktisatçılar
arasında yer alan Robert Lucas ve Thomas Sargent, müdahaleci politikaların başarısızlığını
açıklamak için rasyonel beklentiler teorisini kullanmışlar, böylelikle Yeni Klasik okulun da
temellerini atmışlardır. Rasyonel beklentiler teorisinin etkisi Yeni Klasiklerle sınırlı kalmamış
ve sonraki yıllarda Yeni Keynezeyenler tarafından da ağırlıklı olarak benimsenmiştir. Bu
bölümde rasyonel beklentiler teorisini benimseyen Yeni Klasikler ve Yeni Keynezyenlerin para
politikasına yaklaşımları değerlendirilecek ve karşılaştırılacaktır.

14.1. Yeni Klasikler ve Para Politikası
Yeni Klasik okulun kurucularından Nobel ödüllü iktisatçı Robert J. Lucas
monetaristlerin büyük önem atfettiği ekonometrik modellerin kullanımını tartışmaya açmıştır.
Lucas’a göre ekonometrik modellerin tahmin amacıyla kullanılması kabul edilir olmakla
beraber, politika değişikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılaması sakıncalıdır. Bunun
nedenni politika değişiklikleri ile birlikte beklentilerin de değişmesi ve bu değişimin
değişkenler arasındaki ilişkilerinde değişimine neden olmasıdır.
Örneğin, uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlerin ortalaması ile doğrudan ilişkili olmakla
beraber kısa vadeli faiz oranlarındaki geçici olduğuna inanılan artışlar uzun vadeli faiz
oranlarını etkilemez. Diğer yandan Merkez Bankasının kısa vadeli faizlerde arttırıma gitmesi
aynı zamanda piyasa aktörlerinde bu arttırımın kalıcı olduğu dolayısıyla ileride kısa vadeli
faizlerin düşmeyeceği şeklinde bir beklenti doğurursa uzun vadeli faizler de yükselişe
geçecektir.
Lucas ve Sargent tarafndan temelleri atılan Yeni Klasik Ekonomik Model iki temel
varsayım üzerine kuruludur:
1.

Rasyonel Beklentiler

2.

Ücret ve fiyatlar beklenen fiyat düzeyi değişiklikleri karşısında esnekliği.
Yeni Klasiklerin bu varsayımlardan yola çıkarak oluşturdukları modelin temel
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çıkarımlarını ise ana başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz:
1.

Genişlemeci Politikanın Etkisizliği: Yeni Klasiklere göre kamuoyunca öngörülen, bir

başka deyişle beklenen politikalar, toplam hasıla üzerinde etkili olamayacaktır. Kamuoyunun
genel fiyat düzeyinde artış beklentisine girmesi durumunda işçiler ücretlerine zam talep edecek
bu da reel ücretlerin düşmesine engel olacaktır. Bu yüzden iş çevrimleri açısından beklenmeyen
politikalar önemlidir.
2.

Beklenmeyen Genişlemeci Politikanın Sonuçları: Merkez Bankası beklenmedik bir

şekilde para arzını arttırarak kısa vadede toplam hasılayı arttırabilir. Uzun vadede beklentiler
politika değişikliğine uyum sağlayarak bu politikayı etkisiz kılacaktır.
3.

Yeni Klasikler müdahaleci politikaların genel olarak hasıla üzerinde etkili olmadığına

inandıkları için müdahaleci olmayan politikaları savunurlar.
Yeni Klasik modelin başlıca argümanlarını grafikler yardımıyla da özetleyebiliriz. İlk
grafikte beklenmeyen genişlemeci politikanın toplam hasıla üzerindeki etkisi sergilenmektedir.
Para arzındaki genişleme toplam talep eğrisinin yukarı doğru kaymasına neden olacaktır, AD 1
→AD 2 .

Kamuoyu para arzında bir genişleme beklemediği için, fiyatlarda bir artış da

beklenmemektedir. Bu durumda işçilerin ücret talepleri değişmez, toplam arz AS 1 ’de kalır.
Yeni denge 2' noktasında oluşacaktır. Böylece genişlemeci politika geleneksel Keynezyen
modelde olduğu gibi fiyatlar genel seviyesinde bir artış yaratmakla birlikte kısa vadede toplam
hasılada da bir genişleme yaratmıştır, Y 1 →Y 2 . Uzun vadede ise istihdam doğal istihdam
seviyesinin üzerine çıktığı için ücretler artacak ve istihdam tekrar eski seviyeye geri dönecektir.
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Grafik 14.1. Yeni Klasik Modelde Beklenmeyen Genişlemeci Politikanın Kısa Vadede
Sonuçları
Görüldüğü gibi Yeni Klasiklerde beklenmeyen genişlemeci politikalar geleneksel
Keynezyen modele benzer şekilde etkin olmaktadır. Ne var ki, aşağıdaki grafikte de sergilendiği
üzere genişlemeci politikalar kamuoyunca öngörüldüğü takdirde etkinliğini yitirecektir. Kısaca
özetlersek: Para arzındaki genişleme sonucu toplam talep sağa yukarı doğru kayacaktır, AD 1
→AD 2 . Bu kez parasal genişleme kamuoyunca öngörüldüğü için beklenen fiyat seviyesi P 2 ’ye
yükselecek ve bu da işçilerin, anında ücret talebinin artmasına neden olacaktır. İşçilerin
ücretlerindeki artış üretim maliyetlerinin de yükselmesine neden olacak ve toplam arz
daralacaktır, AS 1 →AS 2 . Bu durumda denge noktası 2’ye kaymış, fiyatlar genel seviyesi
artmasına rağmen toplam hasıla da değişiklik olmamıştır. Başka bir ifadeyle, parasal genişleme
enflasyon yaratmasına rağmen toplam hasıla doğal istihdam seviyesinde Y n sabit kalmıştır.
Dolayısıyla politika etkisizdir.
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Grafik 14. 2. Yeni Klasik Modelde Beklenen Genişlemeci Politikanın Kısa Vadede Sonuçları

14.2. Yeni Keynezyenler ve Para Politikası
Yeni Keynezyen okul Keynezyen iktisadı daha sağlam mikroekonomik temellere
oturtma iddiasıyla, yeni klasiklerin Keynezyen modellere dönük eleştirilerine cevap olarak ve
ortaya çıkmıştır. Yeni Keynezyenlerin başlıca varsayımları şöyle özetlenebilir:
1.

Yeni Keynezyenler de tıpkı Yeni Klasikleri gibi rasyonel beklentiler yaklaşımını kabul

etmektedirler, bu anlamda geleneksel Keynezyen iktisatçılardan ayrışmaktadırlar.
2.

Yeni Klasiklerin aksine tam esnek ücret-fiyat yaklaşımını reddetmektedirler. Bunun

başlıca nedeni iki-üç yıllık toplu sözleşmelerin varlığıdır. Toplu sözleşmelerde belirlenen
ücretler sendikaların örgütlü olduğu sektörlerin yanı sıra diğer sektörlerdeki ücretlerin
belirlenmesinde de referans noktası oluşturması açısından önemlidir. Yeni Keynezyenlere göre
ücretlerin esnek olmamasının ardındaki bir diğer etken ise firmaların işçi ücretlerini aşağı yönde
revize etmek konusundaki isteksizliğidir. Bunun temel nedeni nominal ücretlerdeki düşüşün
işçilerin performansını da düşüreceği kaygısıdır. Firmalar işçi ücretlerinin yukarı doğru revize
edilmesi konusunda da çoğu zaman isteksiz davranmaktadır. Özellikle satışların uzun vadeli
sözleşmelerle yapıldığı durumda ücretlerde artış karı azaltacağı için enflasyona rağmen
ücretlerin baskılandığı vurgulanmaktadır. Yine satın alımlarda yapılan sabit fiyatlı sözleşmeler
kısa vadede fiyatların yapışkanlığı argümanını destekleyen bir diğer önemli etkendir. Tüm bu
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nedenler dolayısıyla Yeni Keynezyenler fiyatlardaki artış beklentisinin aynı oranda ücret ve
fiyatlara yansımayacağını savunmaktadırlar.
Yeni Keynezyenlerin bu varsayımlardan yola çıkarak oluşturdukları modelin temel
çıkarımlarını ise ana başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz:
1.

Yeni Keynezyenlere göre beklenmeyen genişlemeci politikaların kısa vadede etkisi

geleneksel Keynezyenlerdeki ve Yeni Klasiklerdeki ile aynıdır ve beklenen politikalara göre
daha etkindir.
2.

Yeni Keynezyenlerde beklenen genişlemeci politikalar Yeni Klasiklerin aksine hasıla

üzerinde etkilidir
3.

Yeni Keynezyenler müdahaleci politikaların etkinliğini kabul eder, ama geleneksel

Keynezyenlerden farklı olarak beklentilerin müdahalelerin etkinlik seviyesi açısından önem
taşıdığını vurgular.
Yeni Keynezyen modelin başlıca argümanlarını grafikler yardımıyla da özetleyebiliriz.
İlk grafikte beklenmeyen genişlemeci politikanın toplam hasıla üzerindeki etkisi
sergilenmektedir. Para arzındaki genişleme toplam talep eğrisinin yukarı doğru kaymasına
neden olacaktır, AD 1 →AD 2 . Parasal genişleme kamuoyun tarafından beklenmediği için
ücretler dolayısıyla da üretim maliyetleri değişmeyecek toplam arz AS AS 1 olarak kalacaktır.
Görüldüğü üzere Yeni Keynezyenlerde beklenmeyen genişlemeci politikalar (tıpkı geleneksel
Keynezyenlerde ve Yeni Klasiklerde olduğu gibi) kısa vadede toplam hasıla üzerinde etkildir.
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Grafik 14.3. Yeni Keynezyen Modelde Beklenmeyen Genişlemeci Politikanın Kısa Vadede
Sonuçları
Yeni Keynezyenlere göre beklenen genişlemeci poltikaların kısa vadeli sonuçlarını ise
şöyle özetleyebiliriz. Para arzındaki genişleme beklendiğinden üretim maliyetleri artacak ve
toplam arz daralacaktır, AS →AS A . Ne var ki, bu kez toplam arzdaki daralma ücret ve fiyat
yapışkanlığı nedeniyle ücret ve fiyatların tam esnek olduğu Yeni Klasik Modeldekinden (AS 2 )
daha az gerçekleşmektedir. Böylece yeni denge A noktasında oluşacaktır. Sonuç olarak
beklenen genişlemede hasıla beklenmeyen politikaya göre daha az artacak, Y A <Y U , fiyatlar ise
daha fazla artacaktır, P A >P U .
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Grafik 14.4. Yeni Keynezyen Modelde Beklenen Genişlemeci Politikanın Kısa Vadede
Sonuçları
Görüldüğü gibi Yeni Klasiklerin aksine Yeni Keynezyenlerde beklenen genişlemeci
politikalarla dahi istihdamı arttırmak mümkündür. Yeni Keynezyenler rasyonel beklentileri
kabul etmekle birlikte ücret ve fiyatların tam esnek olduğu varsayımını reddetiklerinden fiyat
beklentileri yükselmesine rağmen beklentilereki bu değişim yapışkanlık nedeniyle kısa vadede
aynı miktarda cari fiyatlara yansımamaktadır.
Genişlemeci poltikaların farklı iktisat okullarına göre sonuçlarını dilerseniz kısaca
özetleyelim. Geleneksel Keynezyen okul rasyonel beklentileri modele dahil etmediğinden kısa
vadede genişlemeci para politikası hasıla ve fiyat düzeyi üzerinde etkilidir. Burada politikanın
kamuoyunca öngörülüp öngörülmemesi bir fark yaratmamaktadır. Rasyonel beklentileri
modeline dahil eden Yeni Klasiklere göre ise ancak beklenmeyen politikalar politikalar kısa
vadede hasıla üzerinde etkili olurken, beklenen politikalar yalnızca enflasyon yaratmakta ve
hasıla üzerine etkili olmamaktadır. Yine rasyonel beklentileri kabul eden ama ücret ve fiyatların
tam esnek olmadığını vurgulayan Yeni Keynezyenlere göre ise beklenmeyen politikalar diğer
okullarda olduğu gibi hasıla üzerinde tam etkin olurken, beklenen politikalar kısmen de olsa
hasıla üzerinde etkili olurken Yeni Klasiklerin öngördüğünden daha az enflasyon
yaratmaktadır.
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14.3. Beklentiler ve Anti-Enflasyonist Para Politikaları
Buraya kadar beklentilerim modellere dahil edilmesi halinde genişlemeci para
politikalarının etkinliğini farklı yaklaşımlar çerçevesinde tartıştık. Beklentiler sadece
genişlemeci politikalar açısından değil anti- enflasyonist politikalar açısından da büyük önem
taşımaktadır.
Öncelikle ekonomide sürekli parasal genişleme nedeniyle her yıl yüzde 10 dolayında
enflasyon yaşandığını varsayalım. Bu durumda yaşanan istikrarlı parasal genişleme ile birlikte
toplam talep de her yıl sağa kaymaktadır, AD 1 → AD 2 . Parasal genişlemenin sürekliliği
kamuoyunda da enflasyonist beklentiler yaratmış, enflasyon beklentisi ile ücret ve girdi
fiyalarındaki arış da süreklilik kazanmıştır. Bu durumda toplam arzda sürekli olarak yukarı
doğru kaymaktadır, AS 1 →AS 2 ve dengede hasıla değişmeksizin fiyatlar yükselecektir. Şimdi,
fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikaların devreye sokulduğunu ve para arzının
sabitlendiğini düşünelim. Bu durumda toplam talep AD 1 ’de sabitlenecektir. Buna karşın
toplam arz eğrisinin fiyat istikrarına dönük politikalara ne cevap vereceği konusunda
beklentilerin rolü büyük önem taşımaktadır. Dilerseniz bu konudaki farklı yaklaşımları grafik
yardımıyla özetleyelim.
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Grafik 14.5. Geleneksel Keynezyen Modelde Anti-Enflasyonist Politikalar
Daha önce de vurguladığımız gibi Geleneksel Keynezyenler rasyonel beklentileri
modele dahil etmemektedir. Bu yüzden beklentiler politika değişikliğine uyum sağlamaz.
Antienflasyonist politika beklense de beklenmese de daha önceki tecrübelerden alışıldığı üzere
toplam arz yukarı doğru kayacaktır, AS→ AS 2 . Bu durumda yeni denge 2' noktasında
oluşacaktır. Antienflasyonist politika kısmen etkili olmuş ve fiyatlar P 2 seviyesine
yükselmeyerek P 2' sevyesinde tutulmuştur. Ne var ki, bu politika aynı zamanda ekonominin
daralmasına da neden olmuş, üretim ve istihdam daralmıştır, Y n →Y 2' .
Yeni Klasiklerde ise beklentiler anti-enflasyonist politikaların etkinliği açısından önem
taşımaktadır. Anti-enflasyonist politikalar beklenmediğinde toplam arz tıpkı Geleneksel
Keynezyen modelde olduğu gibi daralacak (AS → AS 2 ) ve denge 2' noktasında oluşacaktır.
Dolayısıyla, burada da antienflasyonist politika kısmen etkili ancak maliyetlidir.
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Grafik 14.6. Yeni Klasik Modelde Anti Enflasyonist Politikalar
Antienflasyonist politikalar beklendiğinde ise Yeni Klasiklere göre bu kez üretim
maliyetleri artmayacak ve toplam arz AS 1 ’de kalacaktır. Bu kez üretim ve istihdamda bir
değişim olmaksızın fiyatlarda artış tümüyle engellenmiştir. Dolayısıyla, politika tam etkili ve
maliyetsizdir. Burada beklentilerin oluşmasının politika etkinliği açısından önemi ortaya
çıkmaktadır. Eğer Merkez Bankasının sıkı para politikası uygulayacağına dönük açıklaması
kamuoyu tarafından güvenilir bulunmazsa ücret ve fiyatlardaki artış önceki dönemden kalma
alışkanlıklarla artış trendini sürdürecek ve politikanın etkinliğini sınırlandırarak maliyetini
arttıracaktır. Bu yüzden, Yeni Klasik Modelde para otoritesinin kredibilitesi büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde giderek popülerleşen enflasyon hedeflemesi uygulamalarında
Merkez Bankası bağımsızlığına, açıklanan hedeflere tam bağlılığa, saydamlığa ve yeni
bilgilerin zaman geçirmeden kamuoyu ile paylaşılmasına gösterilen özen bu bağlamda
değerlendirilmelidir.
Yeni Keynezyenlerde de beklentiler anti-enflasyonist politikaların etkinliği açısından
önem taşımaktadır. Beklenmedik bir anti-enflasyonist politika Geleneksel Keynezyenler ve
Yeni Klasiklerde olduğu gibi dengenin 2' noktasına taşınmasına neden olacak dolayısıyla fiyat
istikrarı açısından kısmen etkili olmakla beraber üretimde daralmaya neden olacaktır.
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Grafik 14.7. Yeni Keynezyen Modelde Anti-Enflasyonist Politikalar
Kamuoyunda anti-enflasyonist politikalar izlenceği ve para arzında artışın devam
etmeyeceği yönünde bir beklenti oluşması durumunda ise toplam arz eğrisi

bu kez

beklenmeyen duruma göre daha az daralmakla birlikte yine de yukarı doğru kayacaktır AS 1 →
AS 2' , ve denge 2'' noktasında oluşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta toplam arzın
anti-enflasyonist beklentilere rağmen Yeni Klasiklerde olduğu gibi AS 1 seviyesinde kalmaması
ve üretim maliyetlerinin kısmen de olsa yükselmesi nedeniyle arzın daralmasıdır. Bunun temel
nedeni uzun vadeli kontratlarla sabitlenen fiyat artışları ve toplu sözleşmelerle sabitlenen ücret
zamlarıdır. Sonuç olarak üretim ve istihdam sıkı para politikasının beklenmediği duruma oranla
daha az gerilerken (Y 2'' ), enflasyon ise daha fazla gerilemiştir (P 2'' ). Böylece, Yeni
Keynezyenlerde de beklentilerin uygulanacak politikalarla uyumlu olmasının ve kredibilitenin
önemi ön plana çıkmaktadır. Yeni Klasiklerle karşılaştırıldığında ise Yeni Keynezyenlere göre
ise ücret- fiyat yapışkanlığı nedeniyle beklenen anti-enflasyonist politika daha az etkili ve daha
maliyetlidir (üretim doğal seviyenin altına düşer).
Anti-enflasyonist politikaların etkinliğine dair farklı okulların yaklaşımlarını kısaca
özetlersek: Geleneksel Keynezyenler beklentileri modellerine katmadığından beklenen ve ve
beklenmeyen politikalar aynı etkiyi yaratmakta, toplam talebin gerilemesine rağmen geçmişten
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gelen alışkanlıklar çerçevesinde üretim maliyetleri artmakta toplam arz yukarı kaymaktadır.
Böylece anti-enflasyonist politikalar fiyat artışını sınırlamakta kısmen başarılı olsa da bu
ekonominin belirgin ölçüde daralması pahasına gerçekleşmektedir. Yeni Klasikler ve Yeni
Keynezyenler beklenmeyen politikaların etkisi üzerinde geleneksel Keynezyen modelle
uzlaşmaktadırlar. Bu okulların farkı beklentilerin devreye girdiği durumda ortaya çıkmaktadır.
Yeni klasiklere göre beklenen anti-enflasyonist politikalar ücret ve fiyatların eski seviyede
korunmasına neden olacak ve toplam arz eğrisi yukarı kaymayacaktır. Bu durumda fiyatlarda
bir artış yaşanmadığı gibi istihdam da daralmayacak, anti-enflasyonist politika tam etkin ve
maliyetsiz olacaktır. Yeni Keynezyenlerde ise ücret ve fiyatların tam esnek olmamasından
kaynaklı olarak değişen beklentilere rağmen üretim maliyetleri kısmen artacak toplam arz
beklenmeyen durumda olduğu kadar olmasa da yukarı doğru kayacaktır. Bu yüzden beklenen
anti-enflasyonist politikalar Yeni Klasiklerde olduğu gibi enflasyonun tümüyle önüne
geçmemekle birlikte istihdamda kısmı bir daralma yaratmaktadır. Ama yine de beklenmeyen
politikalara göre daha etkili olmaktadır.
Sonuç olarak gerek Yeni Klasiklerde gerekse de Yeni Keynezyenlerde anti-enflasyonist
politikaların etkinliğinin politikaların krebilitesine sıkı sıkıya bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Eğer kamuoyu Merkez Bankasının uygulanacak sıkı para poltikasından kararlı olduğuna ve
bundan sapmayacağına dolayısıyla da fiyatların geçmişten farklı olarak yükselmeye devam
etmeyecğine inanırsa beklentiler değişecek ve enflasyonla mücadele başarılı olacaktır. Merkez
Bankasının sıkı para poltikası uygulamasına rağmen kamuoyunun beklentilerinin bu yönde
olmaması durumunda ise enflasyonla mücadelenin etkisi sınırlı kalacağı gibi aynı zamanda
istihdamda da ciddi bir daralmaya yol açacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Yeni Klasiklere göre beklenmeyen genişlemeci bir politikanın kısa vadeli sonuçlarını
grafik üzerinde gösteriniz.
2. Yeni Keynezyenler ücret ve fiyatların tam esnek olduğu şeklindeki yaklaşımı hangi
argümanlarla reddetmektedirler?
3. Yeni Klasik ve Yeni Keynezyenlerde beklenen genişlemeci bir politikanın kısa vadeli
sonuçlarını grafik üzerinde karşılaştırınız.
4. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen yaklaşımlarda anti-enflasyonist politikaların etkinliğini
grafik yardımıyla karşılaştırınız.
5. Enflasyon hedeflemesinde kredibilitenin rolünü tartışınız.
6. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Keyzezyen, Yeni Keyzeyen ve Yeni Klasik
yaklaşımların ortaklaştığı noktadır?
A)Kısa vadeli beklenmeyen genişlemeci politikaların etkinlği
B) Anti-enflasyonist politikalarda kredibilitenin önemi
C)Kısa vadeli beklenen politikaların etkinliği
D) Rasyonel beklentiler yaklaşımı
E) Genişlemeci maliye politiklarının etkinsizilği
7. Aşağıdakilerden hangisi Yeni-Klasik ve Yeni Keynezyen yaklaşımların ortaklaştığı
noktalar arasında yer almamaktadır?
A) Beklentilere verilen önem
B) Anti-enflasyonist politikalarda kredibilitenin önemi
C) Kamu müdahalelerinin etkinsizliği
D) Beklenmeyen genişlemeci politikaların beklenen politikalara göre daha etkin olması
E) Rasyonel beklentiler yaklaşımının kabulü
8. Anti-enflasyonist politikaların ekonomik aktörler nezdinde kredibilite taşıması
durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yeni Klasiklere göre fiyatlar genel seviyesinde artış yaşanmayacaktır
B) Yeni Keynezyenlere göre fiyatlar genel seviyesinde artış yaşanmayacaktır
C) Yeni Keynzeyenlere göre milli gelirde daralma yaşanmayacaktır
D) Yeni Klasiklere göre milli gelirde sınırlı da olsa bir daralma yaşanacaktır
E) Yeni Klasiklere ve Yeni Keynezyenlere göre milli gelir ve fiyatlar sabit kalacaktır
9. Yeni Keynezyen modele ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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A)Beklenmeyen genişlemeci politikaların kısa vadede etkisi geleneksel Keynezyenlerdeki ve
Yeni Klasiklerdeki ile aynıdır
B) Beklenmeyen genişlemeci politikalar ve beklenen politikalara göre daha etkindir.
C) Beklenen genişlemeci politikalar Yeni Klasiklerin aksine hasıla üzerinde etkilidir
D) Yeni Klasiklerde olduğu gibi ücretlerin tam esnek olduğunu kabul ederler
E) Müdahaleci politikaların etkinliğini kabul ederler
10. Beklenen kısa vadeli genişlemeci politikalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni Klasiklere göre milli gelirde değişim yaşanmaz
B) Yeni Keynezyenlere göre milli gelirde artış yaşanır
C) Yeni Keynezyenlere göre milli gelirde yaşanan artış gelenekseş Keynezyen moelin
öngördüğünden daha sınırlıdır.
D) Yeni Klasiklere göre fiyatlar genel seviyesi yükselir
E) Yeni Keynezyenlere göre fiyatlar genel seviyesi sabit kalır.
Cevaplar: 6-A, 7-C, 8-A, 9-D,10-E
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