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ÖNSÖZ 

Üniversiteye başladığım 1980’lerin sonu, 1990’ların başlarına denk gelen yıllarda ülkenin 

ekonomik gündemi krizlerdi. Bir çok uzman bu konuyu derinlemesine tartışmaktaydı. Bu 

durum üniversite öğrenciliğim döneminde hep üzerinde durduğum ve bir takım çözümler 

üretmek için kafa yorduğum konuların başında geliyordu. Beni iktisat fakültesine bağlayan 

ve ilgimi cezbeden en önemli konu buydu. Ekonomik kriz sanki ülkenin makus talihimiş 

gibi hep karşımıza çıkarılmaktaydı. Uzun dönemler sonucunda kaleme aldığım tüm 

makalelerde bu krizlere karşı nasıl tedbirler alınır, kriz başlamadan nasıl önlenir, bunları 

yazmak ve anlatmak temel gayem haline geldi. Bu kitap, yaklaşık 30 yıllık akademik 

hayatımda öğrendiğim, araştırdığım, yazdığım, derslerimde anlattığım ekonomik krizlerin 

analizlerini okuyan herkese bir bilgi ve birikim aktarmak üzere kaleme alınmıştır. Bu 

kitabı yazarken, okuyan herkesin faydalanacağı bir başucu eser olmasını ve akademik 

literatüre önemli bir çalışmanın kazandırılmasını amaçladım. Daha önce yazdığım 

akademik çalışmalarımdan, kitap bölümlerinden ve makalelerimden derleyip, bu kitap 

çalışmasının okuyucu ile buluşturulmasını hedefledim. 

Bu kitabımın basımında desteğini ve yardımlarını gördüğüm İKSAD ULUSLARARASI 

Yayınevine teşekkür etmek isterim. Yaşamım boyunca bana her türlü maddi ve manevi 

yardımlarını yapıp, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan canım annem Müyesser AKSU’ya ve 

benim için çok kıymetli olan sevgili babam Mehmet AKSU’ya, çalışmalarımda beni her 

zaman destekleyen, moral ve motivasyon veren, vefakar, sevgili eşim Nuray AKSU'ya ve 

ağabeylerim Atilla AKSU'ya ve Fatih AKSU’ya, bilhassa çalışmamın stresli zor günlerinde 

anlayış ve yardımlarını esirgemedikleri için saygıdeğer dostlarıma ve katkısı olan herkese 

teşekkür ederim.  

 

          Dr. Levent AKSU 

           Burhaniye 2020 
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GİRİŞ 

Türkiye’de ve dünyada neden çok sık krizlerle karşı karşıya kalındığını ele alıp incelerken, 

makro ekonomik anlamda sebep ve sonuçlarını analiz etmek için bu kitabı yazmayı 

amaçladım. Ülkemiz bu ekonomik krizlerden çok zarar görmüş, sosyal, ekonomik, siyasi, 

toplumsal, hukuki sıkıntıları çok kısa süreçte, sık aralıklarla yaşamış ve toplumun üstünde 

karabasan gibi bir etki yapmıştır. Her ekonomik kriz dönemi ülkemizde yüz binlerce kişiyi 

işsiz bırakırken, daha geniş çapta makro ekonomik sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Bu 

konu hakkında yazılmış yüzlerce kitap ve makale bulunmaktadır. Asıl sorun teorik 

metotlar ile uygulamada pratiklik arasında koordinasyonu sağlayan yönetimdeki 

senkronizasyon sorunudur. 

Neden krizler sık sık kapımızı çalmaktadır? Neden dünyada krizden uzak ve kaossuz yıllar 

yaşanamamaktadır? Neden ülkeler krizler için yeterince önlem ve tedbirleri ortaya 

koyamamaktadır? Bu krizlerin temel kaynağı nedir? Bu bir ekonomik hastalıksa tedavi 

yöntemleri ve metotları belli değil midir? Krizlere karşı neden dayanıklı politikalar ve 

uygulamalar ortaya konmaz? Neden uluslararası finansal krizler her ülkeye farklı 

süreçlerde ve farklı yoğunlukta girmektedir? İleri ekonomilerde doğan krizler sadece 

benzer ülkelerle mi yoksa belirli bir bölgeyle sınırlı mı kalır? (Tunay, 2014:87-88). Bu 

soruların sayısı artırılabilir ve daha pek çok soru sorulabilir. 

Ekonomik krizlerin ve açıkların ne olduğunu somut olarak yöntemleriyle belirlemek ve 

kriz hastalığının emarelerini ortaya koymak gerekir. Böyle bir durumda izlenecek makro 

ekonomi politikaları oluşturulmalı, krizin ayak sesleri duyulduğunda bunu önlemeye 

yönelik yöntemler dizisi, araçları, politikaları ve metotlar belirlenmelidir. Kaosa 

dönüşmeden yumuşak geçiş süreçlerinde uygulanacak adımları tek tek ortaya koyarak, 

ekonomik kriz sorununa neşter vurabilmek önem azetmektedir. Eski bir iktisatçının dediği 

gibi; “kriz pansumanla çözülmez, mutlaka neşter vurularak, kangrene dönüşmeden 

ameliyatla sorunu gidermek gerekir”. İşin ilginç yanı krizin olmadığını beyan ederek, krizi 

yönetemezsiniz, özellikle ekonomik krizin belirtilerini ve başlangıç noktalarını çok iyi 

bilip, ona göre tedbir ve yöntemler geliştirmek gerekir. 

Ekonomik krizlerin ortaya çıkışındaki temel sebep; ekonomik karar alıcıların, ilgili 

ekonomik kurumların ve yapılarının ayaklarının yere sağlam basmaması, gelecekle ilgili 

öngörülerle birlikte plan-program-projeksiyon yeteneklerinin olmamasından veya 

kifayetsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda kriz uzmanı Richard Luecke, Kriz 
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Yönetimi çalışmasında krizin ayak seslerine dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder; “her 

kriz, yangın ve şebeke kesintisi gibi birden bire başlamaz, bir çoğu küçük problemler 

olarak başlar. Göz ardı edildikçe büyürler. Eğer yönetim (hükümet) onları tespit etmekte ve 

çözmekte başarısız olursa, kısa zamanda kriz boyutuna ulaşırlar” (Luecke, 2015:32). 

Ekonomik kriz; “makro ekonomik yapıda şartlar gereği beklenilen veya bir anda vuku 

bulan ekonomik dengesizliklerin bir sonucu olarak makro ekonomik açıdan ülke 

ekonomisinin temel dengelerini alt-üst eden, mikro ekonomik açıdan ise, kişileri ve 

firmaları ekonomik anlamda sarsacak hatta yıkabilecek süreçlerin ve sonuçların ortaya 

çıkması sonucu toplumsal ve ekonomik anlamda depresyon ve çöküntülerin meydana 

gelmesi” demektir. 

Ekonomik krizlerin ayak sesleri ve geliş yolları bellidir. Aslında bunlara karşı temkinli 

adımlar atmak, önlemler almak krizi daha başlamadan bitirmek mümkündür; ekonomik 

krizler çok değişik şekillerde ve çok farklı uygulamalar sonucunda ortaya çıkabilmektedir. 

Tek bir nedene bağlı değildir. Aslında çok farklı kombinasyon etkileri sonucu kriz 

meydana gelebilmektedir. Krizin birkaç belirtilerini ortaya koymak gerekirse; Verimlilikte 

meydana gelen düşüşler, üretimde hızlı bir daralma, fiyatlar genel seviyesinde ani 

yükselmeler ve düşmeler, şirketlerin kapanması veya iflasları, istihdam hacminde meydana 

gelen daralmalar, işsizlik oranında ani artış, ücretler seviyesinde ciddi gelir kayıpları, 

borsada çöküş, hızlıca değişen spekülatif hareketler vb. faktörler ekonomik krizlerin 

başlıca örnekleridir. İktisatçıların krizi daha önceden öngörememiş olması ve krize karşı 

uygulanan politikaların yetersiz kalması, “iktisat bilimi kriz karşısında çözüm üretemiyor 

mu?” sorusunu gündeme getirmektedir (Kalaycı, Aytekin ve İzgi, 2010:17). 

Gülten Kazgan (2006) çalışmasında bu süreçte iktisatçıların oynadığı rolü, iktisadi süreç 

içerisinde okulların bakış açısıyla ele almıştır. Kazgan’a göre; “İktisatçıların çoğunluğu, 

siyasetin emrindeki neo-klasik iktisat okulunun 19. yüzyılın sonundan itibaren gelişen 

liberal öğreti kaynaklı iktisat teori ve kuramlarını tek ve değişmez olarak kabul edip, 

evrensel geçerli ekonomi yasasını kabul ettiler. İktisatçılar bu dönüşümü sadece 

onayladılar. Bu köklü değişimde yürütücü güç; Uluslararası ABD sermayesinin, finansının 

ve sanayisinin gereksinimlerini dünyaya tek yönlü dayatan ve “Dünya İmparatorluğu” 

kurmak isteyen ABD hükümetleri olmuştur. Siyaset ve büyük sermaye, artık, kendi 

kanunlarını serbest piyasa düzeni içinde uygulanmasını, “değişmez doğa yasası” diye 
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kabul ederek, geçerli kılmıştır” (Kazgan, 2006:1-2; aktaran bknz: Kalaycı, Aytekin ve İzgi, 

2010:17). 

Güler (2010) çalışmasında, kapitalist sistemi uzun bir genişleme ve refah döneminden 

sonra bunalıma götüren nedenleri şöyle açıklamıştır; “İleri kapitalist ekonomilerde azalan 

kar oranları ile birlikte üretken yatırımların cazibesini kaybetmesi ve bu nedenle 

üretkenliğe dayalı sermaye birikiminin sınırlarına varılmış olmasıdır. Bu durum doğal 

olarak, erken kapitalistleşen ülkelerde kredi talebinin düşmesi ve atıl sermaye birikiminin 

artmasına yol açmıştır” (Güler, 2010:30). 

19. ve 20 yüzyıl boyunca tarihsel süreç incelendiğinde kapitalizmin dönemsel (7-8 yılda 

bir iken) krizleri, sermaye birikiminde ortaya çıkan tıkanmalardan kaynaklanıyor (Savran, 

2013:43-44). Eldeki (artı) ürünün sürekli olarak satılması gerekmektedir. Bu durum yeni 

pazarlar şeklinde olduğu gibi, varolan pazarlara gerektiği gibi satış yapılamamasından da 

kaynaklanabilmektedir. Dünya ekonomik döngüleri dikkatle incelendiğinde büyük döngü 

225-230 yılda bir olmaktadır. 2020’ye girerken dünyada bir büyük dönüşümün ayak sesleri 

gelirken, bundan 230 yıl geriye gidildiğinde Sanayi Devrimine ulaşılmakta, bir 230 yıl 

daha geriye gidildiğinde ise Rönesans ve Reform hareketlerinin başladığı yıllara 

gidilmektedir. Bir 230 yıl daha geriye gidildiğinde ise büyük imparatorlukların kurulduğu, 

ekonomide tarımdan sanayinin ilk adımlarına geçiş sürecinin başladığı görülmektedir 

(Erman, 2010:125). 

Ekonomik krizler genellikle kırılgan ekonomilerde ortaya çıkan bir durumdur. Ancak şunu 

da belirtmek gerekir ki, kırılganlık durumu ekonomik piyasaların yapılarındaki 

sapmalardan, açıkların ortaya çıkmasından, trendlerde meydana gelen istikrarsızlık 

durumundan ve süreçlerdeki dengesizlikten kaynaklanırken, ekonomik kriz ise, kırılganlık 

ile ekonomik yapılarda sıkça karşılaşılan şokların etkileşimi sonucu olarak ortaya çıkan bir 

durumdur (Ural, 2003:12). 

Ekonomik krizlerin belli başlı dört türü bulunmaktadır. Bunlar, finansal krizler, reel 

krizler, konjonktürel krizler ve yapısal krizlerdir. Bu ekonomik krizler içerisinde, temel 

çıkış sebepleri ve yol açtığı yıkıcı etkilerin büyüklüğü açısından en önemlisi finansal 

krizlerdir (Erarslan, 2014:1). “Reel krizler”, finansal krizlerin bir devamı olarak ortaya 

çıkarken, “konjonktürel krizler”, kapitalist ekonomik sisteminin doğal işleyişinden 

kaynaklanan sorunlardan ortaya çıkar. “Yapısal krizler” ise, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin içinde bulundukları kırılgan ekonomik yapılarından kaynaklanır (Erarslan, 
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2014:1). Finansal krizler son 30-40 yıl içerisinde dünya ekonomisinin başını ağrıtan bir 

ekonomik kriz türüdür. Bunda etken olan faktör, dünya hızlı bir teknolojik dönüşüm 

içerisindeyken, finans sistemlerinin teknolojik ağlarla karmaşık bir ilişki içerisinde 

olmasıdır. Bir ülkenin piyasasında meydana gelen bir sorunun, yayılması ve geçişgenliği 

diğer ülkelerin piyasalarına ulaşması teknolojik dönüşüm ile birlikte hızlıca etkilemektedir. 

Artık dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Bunun yanında deregülasyon faaliyetlerinin 

yaygınlaşması da bu krizi tetiklemektedir. 

İktisatçılar, herhangi bir finansal varlığın (tahvil, bono, hisse senedi, poliçeler gibi) 

fiyatının o kağıdın dayandığı reel varlığın gelecekteki akımın üstüne çıkması haline 

“balon” demektedir. Bu tür balonların yaygınlaşması ve büyümesi sonucunda bir finansal 

krizin ortaya çıkacağı düşüncesi akademik camiada tartışılır ve analizleri yapılır. Tarihte 

bilinen en büyük balon, 1929 ekonomik buhranında borsada yaşanan gelişmeler sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Son 30 küsur yıl içerisinde dört kredi balonu ve 1990’ların sonundaki 

ABD hisse senetlerindeki balon finans tarihindeki önemli örneklerdir (Kindleberger ve 

Aliber, 2017:273-274). 1985-1995’lerin sonunda yaşanan Japonya krizinde balon, varlık 

fiyatlarının artması, para arzının artışı ve kredilerdeki hızlı büyüme, Japon yetkililerin 

yenin aşırı değerlenmesini istememeleri sonucunda bankacılık sistemi çökmüş ve fazla 

büyüyen balon patlamıştır (Fumagalli ve Mezzadra, 2012:22). Yine 2002-2007 arasındaki 

ABD, İngiltere, İrlanda, İspanya ve İzlanda’daki gayrimenkul balonları dalgası, 2008-2009 

arasındaki Yunanistan, Portekiz ve İspanya’daki devasa devlet borçlarının getirdiği devlet 

tahvillerinde oluşan balon, bu ülkelere ciddi miktarda para akışındaki hatırı sayılır 

yükselişin sonucunda ortaya çıkmıştır (Kindleberger ve Aliber, 2017:273-281). 2008 

Mortgage krizi konut fiyatlarının şişmesi sonucunda ortaya çıkan balonun sonucu olmuştur 

(Eğilmez, 2008:35; Brenner, 2015:175-197; Öz, 2015:72-74). Herhangi bir ülkede 

balonların şişmesinde “para oyunu” ve “para hareketleri” etken rol oynamıştır. Kapitalizm 

sistem olarak, parayı sevdiğinden, balonların şişirilmesinde rol oynayan bir konumdadır. 

Basılan her ekstra para üretimi arttırmadığı ve imalat sanayinde herhangi bir kar 

üretemediği sürece borsalar, bono ve forex piyasaları,teknolojik hisse senetleri veya emlak 

gibi diğer alanlara akar. 1987 ABD borsasının çöküşü, 1997 Asya krizi, LTCM’nin batışı 

ve küresel finans sistemini yok oluşu eşiğine getirmesi, 2000 ABD Nasdaq Teknoloji 

balonunun patlaması ve 2008 ABD emlak balonunun patlaması (Öz, 2015:72-73). 

Balonların menşei olarak ABD merkezli olması faiz oranlarının düşük olmasından ve buna 

bağlı olara kredi hacminin genişlemesinden kaynaklanmaktadır. 
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Ekonomik kriz ve onun getirdiği balon sistemi; kurumlardan başlayıp, fertlere kadar 

uzanan bir elemeyi gerçekleştirir, sisteme uyum yeteneği gösteren ayakta kalır, her kriz 

kendi zenginini yarattığı gibi, fakirini de, yöneticisini de kriz belirler ve krizin sonunda çok 

belirgin ve çok değişik bir teknolojik gelişim ve açılım yaşanır. Balon ekonomisinin ana 

sürücüsü teknolojidir. Dünya bugün sık sık krizler yaşıyorsa kapitalist sistemin 

egoistliğinden ve küreselleşmenin sınır tanımazlığından kaynaklanmaktadır (Alkan, 

2012:40-51). Aşağıdaki şekilde bu durumun oluşum süreci gösterilmiştir. 

Şekil 1: Dünyada Balon Ekonomik Sisteminin Oluşum Süreci 

 

Kaynak: ALKAN, Levent (2009). Küresel Sistemik Krizin Anatomisi, s.50’deki tablodan alınmıştır. 

 

Aslında krizlerin ortaya çıkmasındaki temel neden, para politikasının yetersizlikleri ve 

aksaklıklarının bir yerde kilitlenmesidir. Özellikle 1950’lerden itibaren dünyada paraya 

yön veren kurum ve kuruluşlar, krizin ortaya çıkmasında temel aktör durumundadır. 

Uluslararası tek para statüsünde olan US dolar, 1913 yılında FED’in kuruluşundan itibaren 

altın ve gümüş karşılığında banknot olarak basılırken, 1971 yılından itibaren borç senedi 

şeklinde (currency) basılmıştır. Her borç senedi faiz karşılığı basıldığından, devamlı olarak 

bu borcun döndürülebilmesi için ilave banknot basma ihtiyacı hasıl olmuştur. Devamlı 

olarak banknot basılmıştır. Böylece para dediğimiz (money) altın ve gümüş karşılığı 

basılan değerli para sistemi terk edilmiş, yerine borç senedi şeklinde (faizli sistem) 

uygulamaya konulmuştur. Paradaki bu aksaklık, sistem gereği bir oyuncuyu oyun dışına 

çıkartılması esasına dayalıdır. İflaslar ve krizler bu sistemin kaçınılmaz sonucudur. 

Dünyadaki uluslararası para sisteminde tek para olarak görülen US dolarındaki değişmeler, 

karşılıksız olarak basılması nedeniyle, doların emisyon hacmindeki sınırsız artışlar, dünya 

ekonomik krizlerindeki temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması temel para politikalarının başında gelmektedir. 

Para arzının piyasalarda oynadığı rol ve yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle enflasyon 

oranları, faiz oranları ve iktisadi büyüme üzerine yapılan ampirik çalışmalarda ciddi 

etkileri tespit edilmiştir. Para arzının genişlediği dönemlerde tüketim kalıplarında bir artış 

meydana gelir. Talebin genişlemesi fiyatlar üzerinde artırıcı etki oluşturarak, fiyatların 

yükselmesine, sonuçta enflasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olur. Fiyat istikrarı ile 

finansal istikrar arasında, enflasyon oranı ile faiz haddi arasında, döviz kurları ile ödemeler 

dengesi bilançosu arasında, üretim düzeyi ile potansiyel düzey arasındaki ilişkide, 

işsizliğin düzeyi ile doğal işsizlik arasında, iktisadi büyüme ile GSMH açığı arasında, 

ekonomik açıklar ile bütçe dengesi arasında, tüketici güven endeksi ile hoşnutsuzluk 

endeksi arasında olduğu gibi pek çok ilişkide para politikasının bire bir ilişkisi veya etkisi 

vardır (Özatay, 2013:3). 

Para, ekonomide işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar argümanı olan para 

ekonominin tüm yapısı üzerinde ne kadar etkilidir? Para arzı piyasada mı belirlenir, yoksa 

piyasa dışında mı belirlenir? Bu sorular çok tartışılır. Para arzının kontrolü sadece Merkez 

Bankası tarafından mı belirlenir? Yoksa başka ekonomi aktörleri para arzı üzerinde etkili 

midir? Şöyle bir analiz yapıldığında para arzı hem içsel, hem de dışsal etkilere sahiptir. 

Yani para arzı hem içeriden, hem de dışarıdan etkilenmektedir. ABD hükümeti, Ağustos 

1971 yılında doların (altın) karşılığını kaldırınca, dünya ülkeleri arasında bir itibari para 

basma (fiat para sistemine geçiş) emsal niteliği kazanmıştır. Devletler bastıkları kağıt 

paraların karşılığını gösteren değerlerinin olmadığını (herhangi bir değerli maden veya 

unsura bağlı olmadan basılmasını) ilan etmesiyle birlikte, karşılıksız olarak para basılması 

geleneksel bir para sistemi (fiat para politikası) haline gelmiştir2 (Melvin ve Norrbin, 

2016:25-39; Mill, 2019:42-44; Eğilmez 2020:53). Bununla birlikte sayısı az olmasına 

karşın, bazı devletler milli parasının karşılığı olarak petrolü, bazısı da hazinesindeki altını 

ve gümüşü teminat olarak göstermiştir. Ancak bu durum bir kaç ülkeyi geçmemektedir. 

Aslında kapitalizmin aksak yanı olan para basımı ve para arz süreci bütün devletler için 

sancılı para politikalarının uygulanmasına sebep olabilmektedir. Fazla para arzının 

piyasaya sunumu ekonomik krizleri tetikleyebilmektedir. Bu durum enflasyonu artırırken, 

 
2 Eğilmez’e göre (2020), kağıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kağıt ve mürekkep değeridir. 

Dolayısıyla bir kaç kuruşa veya liraya mal edilen kağıt para, üzerinde taşıdığı değerle ilgisi olmayan bir değer taşır. Bu 

tür paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat kavramı sözcük olarak, “öyle olması gereken” anlamına gelmektedir. Yani 

kağıt paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur 

(Eğilmez, 2020:53). Kağıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir 
ekonomik bayraktır. 
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beraberinde fiyat istikrarını bozmaktadır. Bunun tersi durumunda ise para arzındaki 

daralma piyasalarda durgunluk ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası bir kağıdın üzerinde yazan 

miktarı piyasaya tahvil ihracı ile birlikte ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kağıt 

para politikalarındaki aksaklık süreci, hükümetlerin Merkez Bankasına verdikleri tahvile 

karşılık dönem sonunda faiz ödemesi için yeniden para basması, emisyon hacmini ister 

istemez arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54). Bu durum enflasyonu artırırken, servetlerin 

erimesine ve gelir dağılımının bozulmasına sebebiyet verecektir (Çelik, 2015:127-128). 

Aslında bu durum kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına da gelmektedir. Fiat 

(itibari) para politikasının artık çevirilemez olduğunu göstermektedir. Bu sistem ekonomik 

açıkların ve krizlerin başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Mill, 2019:42-44). Aslında bu 

para sistemi karşılığı bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı elektronik bir ağ 

sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan fotonların oluşturduğu sistemde yazan sayısal 

değerlerden başka birşey değildir. “Aslında para bu sistematik yapısıyla çöküşe geçmiştir 

ve 2020 yılı itibariyle yeni bir para sistemine (elektronik – siber - sanal para sistemine) 

geçişin önemli adımları beklenmektedir”. Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) para 

politikası nedeniyle, para otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve 

reel sektörlerle, kamu sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 

1992:250-251). Bu durum bile, krizin ayak sesleri şeklinde algılanabilmektedir. 

Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna 

mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır.Öte yandan küresel 

para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon 

dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon 

doları da Forex-Döviz piyasalarında dönmektedir. Böylesine büyük paraların döndüğü 

küresel piyasalarda, bu kullanılan paranın ancak %10’u reel üretim sektörlerinde 

kullanılırken, %90’ı Faiz-Borsa-Forex piyasalarında küresel para savaşının enstrümanı 

olarak kullanılmaktadır (Kurtoğlu, 2015:51-52). 

Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya dayalı yönetim 

hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47’den fazlası 43 bin çok 

uluslu şirketin kontrolündedir. 43 bin şirketin sahibi 1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. 

Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirketidir. 2013 rakamlarına göre dünya 

küresel servet miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 58-60 
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trilyon dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece dünya nüfusunun binde 

birinin elinde toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015:51-52; Öz, 2015:27-35). 

1913-2008 yılları arasında basılan ve dolaşımda olan US dolar miktarı 868 milyar US 

dolardır. 2008’den sonra basılan para miktarı 4.2 trilyon US dolardır. Parasal tıkanma 

yeniden karşılıksız para basmaya neden olmakta, sistemin aksak olmasından ötürü iflas ve 

kriz kaçınılmaz olarak kendini göstermektedir. Amerikan merkezli para oyunları (currency 

games) krizlerin tetikleyicisi durumundadır. Dünyaya parasal tsunami ve krizler oradan 

yayılmaktadır. Bu çalışmada hiç bir ideolojiye ve herhangi bir iktisat düşünce okulunun 

görüşüne bağlı kalınmamaya özen gösterilmiştir. 

Dünya küreselleşmeyle birlikte, ekonomik krizler ve balonlar tüm dünyaya hızlı bir şekilde 

teknolojik gelişmeye bağlı olarak kolayca yayılmaya başlamıştır. Asya’da kendini gösteren 

bir kriz, Latin Amerika’daki bir devleti kökten etkileyebilmektedir. Çünkü sermaye ve para 

sınır tanımadan online hareket ettiği için krizlerin geçişgen özelliği gereği kolayca ve hızlı 

bir şekilde sorunu bir yerden başka yerlere de taşıyabilmektedir. Bu nedenle, krizlere ve 

hatta ekonomik balonlara karşı uluslararası organizasyonların kurulması, denetim ve 

gözetimin yapılması fikri giderek önem arz etmekte, kriz kontrol sisteminin oluşturulması 

konusunda ciddi şekilde tartışmalar yapılmaktadır (Sağlam, 2008:1-3; Akgün, 2015:3,18; 

Öz, 2015:72-74). 

Şunu net olarak belirtmek gerekir ki, kapitalizmin yapısı sebebiyle krizler ve balonlar 

kaçınılmaz sonuçtur. Giderek daha fazla yoğunlaşan sermaye birikimi, artan üretim ve 

uluslararası ölçekte rekabetin şiddetlenmesi sonucunda ortalama kar haddindeki azalma 

eğilimi ekonomik krizle sonuçlanmaktadır. Krizden kurtulunabilmesi için, sistemin 

çarklarının dönmesi ve kar hadlerinin yükseltilmesi gerekir. 1960 ve 1970’lerde kar 

haddindeki azalmayı, finansal sermaye üzerinden elde edilen kar artışlarıyla, ekonomik 

sistemin döndürülmesi sağlanmıştır (Sönmez, 2013:65-66). 

Aslında günümüzde yaşanan tüm krizler neoliberal politikaların çelişkilerini ve 

açmazlarını gözler önüne sererken, kapitalizmin zayıflıklarını ve kırılgan özelliklerini tüm 

küresel ekonomi sahnesinde açık açık göstermiştir. İnsanoğlu, bu “kriz oyununun” sahneye 

konulduğu 1825’lerden 2020’ye kadar hep kendini acı ve dram yüklü bir oyunun içinde 

bulmuştur. Toplumlar her seferinde piyon olarak bu oyunu seyrederken, hep acı çeken ve 

kaybeden taraf olmuştur. Kapitalist sistem, insanın efendisine para kazandırdığı “modern 
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kölelik sistemi” olarak görülmüştür. Para kazanmak ve sahibi olmak kapitalist çarkın 

işlemesi için olmazsa olmaz bir durumdur. 

21. yüzyılda dijitalleşen dünyanın yaşadığı bu değişime iktisat biliminde de anlam 

bulunmuş ve bu sürece “yenilik iktisat süreci” denilmiştir. İnsanlık tarihinin geçirdiği 

ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri 3 büyük döneme ayrılır; 1- Tarım toplumu, 2- 

Sanayi toplumu ve 3- Bilgi toplumu (Toffler, 1988:32; Ayrıca bknz: Karadeniz, Durusoy 

ve Köse, 2007:1; aktaran bknz: Aksu, 2018:2635-36). Günümüzde dünya milletleri 3. 

dönemde olup, “bilgi toplumunun” tüm özelliklerini yaşamaktadır. Bu dönemin temel 

özelliği de;“teknoloji kullanımının ve toplumda bilginin yaygınlaştırılması” olgusunun 

hazırladığı zeminle, 4. Döneme yani “sibernetik topluma” doğru hızlıca yol alınmaktadır. 

“Industry 4.0” denilen bu yeni devrim yapılanması ekonomiden toplumsal hayata, aileden 

paraya, yaşam alışkanlıklarından kültürel değişime kadar herşeyin yeniden dizayn 

edileceği bir sistem ve toplumsal yapı olarak karşımıza çıkacaktır (Aksu, 2018:2636-2637). 

Gelecekte krizleri önleyebilmek için uluslararası sistemin uyumunu sağlayacak yapısal 

değişmeler önemlidir. Mevcut krizin etkilerini iyileştirme yolunda alınacak acil tedbirler 

ve teşvikler olmadan bu mümkün değildir. Alınacak önlemler uzun vadeli yapısal 

değişikliklerle uyum içinde olmalıdır. Uluslararası toplum toparlanma sürecine girmek 

istiyorsa, ekonomiyi canlandırmak için sadece önlemler almaya odaklanmak da 

yetmeyebilir. Temelden köklü değişiklikler için adım atılmazsa, kriz kaçınılmaz olacaktır. 

Mevcut durumu stabilize edecek kısa vadeli önlemlerinde, krizin tekrarlanmasını 

önleyecek uzun vadeli önlemlerinde küresel nitelikte olması gerekir. Bir ülkede meydana 

gelen bir arıza genele sirayet edebilmektedir. En önemlisi, krizin tüm ülkeler ve tüm 

toplum kesimleri üzerindeki etkilerine önem verilmelidir. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte 

olan ülkelerin refahının artması, gittikçe bütünleşme eğilimine giren dünya ekonomisindeki 

arızaları, bunalımları ve ekonomik atakları ortadan kaldırmakla birebir alakalıdır. Aksi 

takdirde ne ekonomik ilerleme sağlanabilir, ne de adil gelir dağılımı olabilir (Stiglitz, 

2017:40-41). 

Önümüzdeki yıllarda bildiğimiz ve kullandığımız “para” tarihte ilk kez sahneden şeklini ve 

niteliğini değiştirerek çekilecektir. Aslında tarihten ders çıkartmak, yanlış ve hatalı 

politikaları eleştirmek, olumsuz şartlar karşısında tepkisini ortaya koymak, sömürgeci ve 

emperyalist fikirler karşısında, milli bir iktisat refleksini göstermek, iktisatçının yaşadığı 

devlete ve milletine karşı en önemli vicdani ve ilmi sorumluluğu ve asli görevidir. 
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 BİRİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK KRİZ KAVRAMLARI VE ANALİZLERİ 

1.1. Ekonomik Kriz Kavramı 

Kriz, sosyal bilimciler tarafından genelde olumsuz anlamda yorumlanmış ve analiz 

edilmiştir. Onlara göre; “kriz, birden bire meydana gelen kötü ve olumsuz etkilere sebep 

olan gelişmeler, bunalım, kaos, büyük yıkımdır” (Turan, 2011:56) Ekonomik anlamda 

“kriz” ise; “önceden bilinmeyen, tahmini zor olan, hesaba katılmayan, bir anda ortaya 

çıkan gelişmelerin makro ekonomik düzeyde devletin ve kamunun tüm kurum ve 

kuruluşlarında, mikro düzeyde ise firma ve girişimcilerin, aile ve kişilerin üzerinde ciddi 

etkisinin olduğu ve yıpratıcı sonuçlar meydana getiren ekonomik arızalardır” (Turan, 

2011:56). 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, “kriz” kelimesi bir şeyin çok kıt bulunması, ekonomik 

anlamda çöküntü, bir toplumun yaşamında görülen güç durum, bunalım ve buhran 

anlamlarına gelmektedir. Yunanca’daki “krisis” sözcüğünden gelen kriz sözcüğü . 

Latince’de ve eski Yunan dilinde “karar verme ve seçme” gibi anlamlar içermektedir. 

İngilizcede “ciddi bir sorun veya tehdit durumu”, Türkçede “buhran yani sıkıntılı dönem”, 

Arapçada “dönüm noktası veya güçlük dönemi”, Çincede ise, “tehlike ve fırsat” 

anlamlarına gelmektedir (Uras, 2017:21). Etimolojik olarak incelendiğinde; seçmek, karar 

vermek, farklılık, kritik ve çelişki gibi anlamlar taşıyan kriz kavramı, tıp biliminde de çok 

yaygın olarak kullanılan bir kavram olup; “aniden ortaya çıkan hastalık durumu veya bir 

hastalığın iyileşilemeyecek düzeyde ileri safhaya geçmesi” şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Sosyal bilimlerde ise, “birden bire ortaya çıkan olumsuz, kötü, yıkıcı ve kırıcı gelişmeler” 

şeklinde ifade etmek mümkündür. Olumlu ve güzel bir sürecin arkasından gelen kötü bir 

durum şeklinde de ifade edilebilir. Bunun yanında semantik ve etimolojik olarak 

incelendiğinde, kriz sadece ekonomi alanında görülen bir olgu olmayıp, siyaset biliminde, 

tıp biliminde, askeri literatürde, diplomatik ilişkilerde, ticari hayatta, sosyoloji biliminde 

hatta toplumsal çatışmalara konu olan noktalarda çok sık kullanılan bir kavram olup; 

istikrarsızlık durumlarını, sistemin bozulmalarını, tehlikeli şartların meydana gelişinde 

kullanılan, içerisinde stratejik boyutları da barındıran çok unsurlu bir olgudur. 
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Kriz (= crise) kelimesi, Fransızca etimolojik kökenine yakın olarak, “beklenmeyen, 

önceden bilinmeyen, hızlı bir şekilde sistemi tehdit eden, amaç, araç ve planları bozan ve 

yok eden bir nokta” olarak tariflendirilmektedir (Bilge, 2009:23). 

Faulkner krizi şöyle açıklamaktadır; “mevcut yapıyı, rutin faaliyetleri ve örgütün varlığını 

tehdit eden çok önemli tetikleyici bir durumdur”, Hermann ise krizi şöyle tanımlamıştır; 

“bir tehdit yaratan ve planlı olmadığı içinde şaşırtıcı olan bir olgu ve sistemin bir veya 

daha fazla değişkeni üzerinde meydana gelen ani değişimdir” (Uras, 2017:22-23).  

Mishkin (1994), çalışmasında ekonomik krizi şu ifadelerle açıklamıştır; “kriz, makro 

düzeyde devleti, mikro düzeyde ise fertleri ve firmaları ciddi şekilde etkileyen sonuçlar 

ortaya çıkartan, en önemli özelliği ise, önceden tahmin edilemeyen, bir anda ortaya çıkan 

ve bütün ekonomiye yayılma özelliği gösteren bir ekonomi hastalığıdır.” (Mishkin, 

1994:10). 

Bernard Rosier için kriz, konjonktür süreçlerinde genişleme ve ilerleme sürecinden hemen 

sonra meydana gelen daralma ve çöküş evresine geçiş sürecidir (Rosier, 1991:21-22). 

Marksist okulun temsilcilerinden olan Shaikh (1978) çalışmasında krizi; kapitalist üretimin 

ekonomik ve siyasal ilişkilerindeki başarısızlıklar ve sistemin geleneksel yapısından 

kaynaklanan süreç (Kaykusuz, 2014:4) olarak görmektedir. 

Kibritçioğlu ekonomik krizi, herhangi bir mal, üretim faktörü, hizmet ve döviz 

piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir değişme sınırının ötesinde 

meydana gelen şiddetli dalgalanmaları ifade etmek olarak tanımlamıştır (Kibritçioğlu, 

2002:174-175). 

Özgüven’e göre kriz, bir ekonominin dengeli durumdan dengesiz bir duruma veya istikrarlı 

bir durumdan istikrarsız bir duruma düşmesidir (Özgüven, 2001:56-63). Erarslan ise 

ekonomik krizi geniş anlamda şöyle tarif etmiştir; “iktisadi gelişim süreci içerisinde mal ve 

hizmetler arasındaki arz-talep dengesinin bozulması sonucunda, makro ekonomik 

göstergelerde yaşanan bozulmalardır. Ekonomideki temel değişkenler arasındaki ilişkilerin 

ekonominin genel dengesini bozacak şekilde değiştiği durumu ifade etmektedir” (Erarslan, 

2014:5). Dursunoğlu (2009) ise krizi şöyle tarif etmiştir; “bir anda veya bir zaman 

bölümünde, normal olarak işleyen sürecin kısa, orta veya uzun süreli olarak sekteye 

uğraması ve bir zararın ortaya çıkmasıdır. Krizin kaynağı genel olarak iktisadi olan, içsel 
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ve dışsal nedenlerden kaynaklanan ve meydana geldiğinde ekonomik, ticari, mali, sosyal, 

kültürel değişimlere ve olumsuzluklara sebep olan olgulardır” (Dursunoğlu, 2009:4-22). 

Aktan ve Şen (2002:3), çalışmasında ekonomik krizi şöyle tanımlamıştır; bir ekonomide 

aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, 

mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarması” olarak 

tariflendirmişlerdir. 

Kriz, işletme örgütünün normal aktivitelerini tahrip eden önemli bir dengesizlik 

durumudur. Örgütün kısa ve uzun dönemli amaçlarını tehdit eden, acil tepkiler gerektiren 

ve bununla birlikte yanıt için karar verme süresini kısıtlayan ve en önemlisi varlığıyla karar 

verme birimlerini şaşırtan kararsızlığa sürükleyen bir süreçtir (Titiz ve Çarıkçı, 2001:204; 

aktaran bknz: Çiğdem, 2014:28). 

Yukarıda ifade edilen tanımlardan hareketle ekonomik krizi tanımlamak gerekirse; iktisadi 

yapının ve sistemin bir bölümünde veya alt konumlarında beklenmedik bir anda ortaya 

çıkan, sistemin çalışma sürecinde arızalar yaratan, işleyişini olumsuz olarak etkileyen, bir 

noktadan veya bir sektörel yapıdan genele doğru yayılan ve ülkeler arası sınırları kolayca 

aşabilen, hiç beklenmedik anda olup bitiveren, ekonominin temel yapı taşları olarak kabul 

edilen mal, hizmet, arz-talep, üretim, iç ve dış ticaret dengesizlikleri, istihdam durumu 

sonucu yaşanan şiddetli dalgalanmalar şeklinde kendini gösteren bir ekonomi hastalığıdır. 

Ekonomik krizlerin çıkış noktası genelde para ve para unsurlarında görülen bir arızanın 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ekonomik krizler para ile ilgili tüm sektörlerde yayılır. Para 

kanalları bu krizin ekonomik yapının içerisinde yayılmasında ve sirayet etmesinde anahtar 

role sahiptir. Ekonomik krizin ortaya çıkmasında ülkelerin konumuna göre, zamana göre, 

ekonomik aktörlere göre bir çok unsura bağlı olarak krizin oluşum nedenleri mevcuttur. 

Krizler durum itibariyle hem iktisadi, hem de sosyolojik bir terimdir. Üretim ile tüketim 

arasındaki oransal dengenin bozulmasıdır. Krizler, toplumsal anlamda dengelerin 

kaybolması, kurumsal anlamda işlevselliğin yitirilmesi, inançlarda ve ahlaki davranışlarda 

ciddi bozulma emarelerinin ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamıyla sosyolojik bir nitelik arz 

etmektedir. 
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1.2.  Ekonomik Kriz Konusunda İktisat Okullarının Teorik Analizi 

Kriz konusunda iktisat okullarının ilk sırasında merkantilistler3 gelmektedir. Bir 

ekonominin iktisadi büyümesini ve kalkınmasını aşağıdaki faktörlere dayandırmışlardır: 

“Hızlı bir nüfus artışı, Düşük bir ücret politikası, Düşük bir faiz haddi, İhracatın artması, 

yani ticaretin geliştirilmesi, Para arzının çoğalmasına yani emisyonun genişlemesine (bu 

görüşe göre, para miktarının çoğalması istihdam hacmini genişletir, azalması ise daraltır), 

Sömürgecilik politikası (Böylece sömürge ülkeleri, kapitalist ülkelere hammadde ve besin 

maddeleri bakımından önemli kaynaklar sağlar)” (Özgüven, 1988:1-3; Aksu, 2014:354-

355).  

Merkantilistlerin ekonomik kriz konusunda herhangi bir görüşleri olmasa da, 

benimsedikleri iktisat ilkeleri ekonomik krize davetiye çıkarmaktadır. Örneğin, para 

arzının sınırsız çoğalması, sömürgecilik politikasıyla Avrupa kıtasına aşırı altın taşınması 

(altın enflasyonu yaratmış) vb. durumların yanında, iç pazarları genişleterek, şehirlerarası 

vergileri kaldırarak, malların serbest dolaşımını sağlayarak, tek tip vergi uygulaması ve 

hareketli olan işgücü göçü ve mal hareketlerine imkan sağlayarak iktisadi büyümeye katkı 

sağlamakla birlikte, krizin şartlarını da kısmen ortaya koymuştur (Özgüven, 1988:1-3). 

“Arz yönüne” ağırlık veren Merkantilizm, arzı gereği gibi arttıramadığı için yıkılmıştır. 

Merkantilizm, bir “prodüktivite krizi” nedeniyle çökmüştür (Savaş, 2007:5). 1500-1800 

yıllarını kapsayan 300 senelik dönemde kapital birikimini sağlayamadığı görülmüştür. 

(Savaş, 2007:5; Güngör, 2011:34-35). Merkantilizmin esası devlet ile tüccarların birlikte 

faaliyet yürüterek hem ekonominin, hem de devletin büyümesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Devletin büyümesi için hazinenin büyümesi hedeflenmiş, hazinenin büyümesi için dış 

ticaret dengesinin pozitif olması amaçlanmıştır. Özellikle de dış ticaret dengesi açısından 

ihracatın ithalattan büyük olması gerektiğinden tüccarlar bu dönemde imtiyazlı kesim 

olmuştur (Güngör, 2011:35). 

Klasik iktisat okulunun başlama süreci 1780-1930 arasında iktisat teorisine egemen olan 

makro teoridir (Savaş, 1994:165). Klasik iktisat okulu, kriz kavramını “buhran” olarak 

adlandırmıştır. Adam Smith “Milletlerin Zenginliği” (1776) isimli kitabında durgunluk 

dönemlerini karanlık dönemler olarak nitelendirmektedir. Ekonominin büyümesine ve 

ilerlemesine engel olan durumun devletin piyasaya müdahalesi olarak görülür. Aslında bu 

 
3 Önemli merkantilist düşünürler; Petty (1628-1687), Colbert (1616-1683), Bodin (1530-1590), Montaigne (1523-1592). 
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durum buhranın bir nedenidir.Smith’e göre; “ekonomik yapıda örgütsel bir işbölümüne 

dayalı olarak teknolojik ilerleme sağlandığında, bu durum emeğin verimliliğinin de 

artmasına neden olacaktır. Emeğin verimliliğindeki artışta, ekonomideki hasıla artışı 

dolayısıyla ülkenin ekonomik yapısında bir zenginleşme ve refah artışı demektir. Hasıla 

artınca pazarın büyüklüğünün genişlemesi ve talebin artması söz konusu olacaktır. 

Ekonomik yapı bu rasyonel ve dengeli bir işbölümü ile daha büyük bir pazar yapısına 

kavuşarak büyüme trendine girecektir” (Smith, 2008:5-23, aktaran bknz; Aksu, 2014:356-

357). 

İktisadi büyümenin ve toplumun refahının artışı, üretim artışında gizlidir. Dolayısıyla 

ekonominin “arz yönüne” ağırlık vermesi ve her arzın kendi talebini yaratacağı görüşünü 

öne sürmesi “toplam talep” kavramını ikinci plana atmıştır. Ekonomik krizlerin ortaya 

çıkmasında birinci neden, “toplam talep yetersizliği” olurken (ücret oynamaları bunda 

temel etkendir, gelir dağılımı bozukluğunun giderek artması, tüketim malları üreten kesim 

ile yatırım malları üreten kesim arasındaki dengesiz büyüme durumu); ister tarımda, ister 

sanayide ister ticarette faaliyet gösteren toprak sahiplerinin gelirlerinde, sermaye 

sahiplerinin veya işletenlerin “karlarında meydana gelen düşmeler” krizin nedenlerini 

oluşturmaktadır. Bunun yanında iktisadi krizin kaynağı olarak görülen servet birikiminin 

azalması, ekonomiye devlet müdahalelerinde görülen artışlar (vergi oranlarında görülen 

artışlar), iktisadi faktörlerin akılcı olmayan kullanımının yanında, üretken olmayan emeğin 

varlığı ve ülkeler arası dış ticarette konan engeller ve kotalar, savaşlar, doğal afetler, 

salgınlar gibi nedenlerden kaynaklanan iktisadi faaliyetlerdeki ciddi azalmaları iktisadi 

krizin (buhranın) kaynağı olarak değerlendirmişlerdir (Smith, 2008:767-937). Jean Baptiste 

Say’a göre ekonomik krizlerin (buhranların) reel anlamda önemli olmadığı, çünkü 

ekonomik yapı içerisinde her arzın kendi talebini yarattığına vurgu yapılmaktadır (Karaçor, 

Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:10). David Ricardo (2008:xiii), 1816 yılındaki ekonomik 

krizi “mahreçler kanunu”na dayanarak açıklamış, krizin rastlantısal olarak ortaya çıktığı 

şeklinde yorumlamış, Malthus ve Sismondi ise bu tür krizlerin yeni ekonomik sistemin 

doğası gereği olduğunu öne sürmüşlerdir. Marx’da “mahreçler kanunu”na tepkide 

bulunmuş, masal olarak açıklamış, üretimin ve tüketimin birbirine asla eşit olmadığını, 

üretilen mala mukabil tüketilen malın çok daha az olduğunu ifade etmiştir. Bu durum 

Marksistlere göre artık değer yaratmaktadır (Rosier, 1991:32; Karaçor, Alptekin ve 

Gökmenoğlu, 2012:10). 
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Klasik iktisat okulu, iktisat politikası aracı olarak para politikasına önem vermiştir. 

İstikrarsızlık ve kriz dönemlerinde maliye politikaları yerine para politikaları (banka 

rezervleri, açık piyasa işlemleri, emisyon hacminin ayarlanması) tercih edilmelidir. 

Ekonomik yapıdaki işbölümü, parasal sistemin gelişmesi, tasarrufların büyümesi ve 

yatırımların artması, dış ticaretin gelişmesi, arz-talebin birbirine göre ayarlanması 

ekonominin dengede olduğunu göstermektedir. Bunlardan bir veya bir kaçında oluşacak 

bozulmalar kriz riskini arttırır. Klasik okul için para herşey demektir. Kamu harcamaları ve 

bu harcamaların arttırılması para arzının arttırılması demektir. Bu bağlamda mali araçlar 

para politikasının aracı durumundadır (Güngör, 2011:38-39). 

Fazla Kaynak → Düşük Sermaye Stoku → Yüksek Kâr Oranı → Sermaye Stoku Artışı → 

İşgücü Talebi Artışı →Ücret Hadleri Artışı → Sermaye Stoku ve Nüfusun Maksimuma 

Ulaşması →İKTİSADİ BÜYÜME (Berber, 2006:58). 

Klasik okulun akıl yürütme biçimi, her fert gelirini (karını) azamileştirmeye çalışırken, 

aynı zamanda toplumda kendi çıkarını maksimize eder, rekabet üretim maliyetlerini 

düşürürken, fiyatlarında düşmesine yol açarak tüketicilerin menfaatine olacak süreç 

meydana gelir. Rekabet edemeyen üreticiler batar, dinamik ve yeni olanlar ayakta kalır, bu 

durum ekonomi içinde iyidir (Akgün, 2015:21). 

Marx’a göre, sosyalist ekolün krize bakışı, kapitalist sisteme getirdiği eleştirilerle konuya 

yaklaşmıştır. Kapitalist sistemde, üretimin ve tüketimin iki ayrı işleyiş yapısı ekonomik 

krizlerin oluşmasında etken olan unsurlardır. Marx’a göre krizin kaynağı nedir? ve hangi 

kaynaklardan beslendiği ve nasıl oluştuğu, hangi şartlarda buna engel olunacağı konusunda 

bir kriz kuramı geliştirememiştir. Marx’ın kapitalist sistemdeki kriz olayının arkasında iki 

unsurun bulunduğunu belirtmiştir; birincisi düşen kâr oranları ve ikincisi eksik tüketimdir 

(Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:81). Marx, düşen kâr oranları teorisine dayanarak iktisadi 

kriz olgusunu şöyle açıklamıştır: “Yeni üretim tekniklerinin uygulanması yatırımları artırır. 

Yatırımların artışı, emek piyasasında işçi talebini artırır. İşçi talebindeki bu artış, endüstri 

rezerv ordusundan bir kısmının emilmesine ve ücret piyasasındaki basıncın hafiflemesine 

yol açar; ücretlerde düşme durur, hatta bir miktar artış göze çarpar. Ücretlerin yükselmesi 

artık değer oranını düşürür ve dolayısıyla kâr oranında da düşme kendini gösterir. Bu ise 

yatırımları durdurur ve yatırımların durmasıyla işçi talebi de azalır” (Marx, 1946: 845–

46; aktaran bknz: Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:81). 
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Marx’ın temel aldığı azalan kar oranları analizi ile aşırı birikim tezi, krizlerin “üretim 

merkezli” olduklarını savunmuştur. Sermaye birikim sürecinde, giderek artan birikimin 

daha büyük kitlelerin fakirleşmesine, sınıf çatışmalarının ortaya çıkmasına, buna bağlı 

olarak toplam talebin düşmesine veya üretim artışı kadar toplam talebin artmamasına 

neden olacağını öne sürmüştür. Bu durumda kar oranlarındaki düşme eğilimi bir neden 

değil, bir sonuçtur. Ayrıca, işçi talebinin yeniden azalması, işsizliğin artması, ücretlerin 

düşmeye başlaması, kriz ve depresyon haline girildiğini gösterir. Bu süreç böylece devam 

edecektir (Atamtürk, 2012.61-62). Marx’a göre, ekonomik krizi aşabilmek için ilk etapta 

kar oranının yeniden yükselmesi gerekir. Bunun için iki dinamik yöntem izlenir; ilki 

ücretlerin geriletilmesi ve artı değer oranının yükseltilmesi, ikincisi de sermayenin 

ortalama kar oranının yükseltilmesine engel olan düşük üretkenli ve demode sermayelerin 

piyasadan (iflas ederek) çekilmesi, diğer ifade ile sermayenin değersizleşmesi süreci 

sonunda daha üretken sermayelerin, yeni teknolojilerin ve yeni iş yönetiminin göreve 

gelmesiyle bu krizin aşılacağını öne sürmüştür. Sanayide yoğunlaşma ortaya çıkar, krizden 

daha az etkilenen firmalar, batık firmaları yok pahasına satın alarak, krize karşı direnmeye 

çalışır, sendikalaşmanın olmadığı ortamda ücret düzeyi düşer, piyasada kalan firmalar için 

artık değer oluşturur, bu iki olgunun etkisiyle yüksek bir kar oranı meydana gelir (Rosier, 

1991:24-25; Erman, 2010,92-100; Savran, 2013:51). Marx’ın sermaye birikimi kavramı, 

kapitalistlerin talebin tükendiği bir noktaya dek, sermayeyi artırma amacıyla sürekli 

yatırım yapması düşüncesi, artış-düşüş-düzelme-büyüme-artış yolunu izleyen iş döngüsü 

fikrine ilham vermiştir (Thornton, 2019:65). 

Marksist ekolün temsilcilerinden olan Rosier’e göre kârın, üretimin temel amacı haline 

gelmesi, toplumları bunalıma sokan en önemli argümandır. Sermayedarlara göre üretim, 

tüketici için değil, aşırı kar ve maksimum üretim yapmak içindir. Bundan dolayı da krizler 

meydana gelmektedir. Bu maksimum üretimi gerçekleştirmek için, işçinin emeğini ve 

ücretini sömürmesine dayanır. İşçinin hakkı olan artık emek değerini sermayedar kendi 

kasasına koymaktadır. Bu durum sermayedarlarla işçi sınıfı arasında çekişmeyi 

yaratmaktadır (Rosier, 1991:24-25; Abanoz, 2012:18-20). 

John Maynard Keynes, kapitalist sistemin özüne saldırmadığı için muhafazakar, ana akım 

iktisat tarafından kapitalist sistemin işleyiş ilkelerini yıktığı için devrimci olarak kabul 

edilir (Bocutoğlu, 2012:250). Marx ile aralarında bir takım farklılıklar mevcuttur. Marx, 

kapitalist sistemi yıkmayı hedef alırken, Keynes ise, kapitalist sistemin aksak yönlerini 

düzelten bir devrim gerçekleştirmiştir (Bocutoğlu, 2012:250). Keynesyen iktisat okulunun 
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ekonomik kriz hakkındaki görüşleri ise; kapitalist ekonomik sistemin işleyişinden 

kaynaklanan sorunlar ve bu sorunların yol açtığı krizlerin çözümüne yönelik geliştirdiği 

politikalar, Keynesyen iktisadın dünyada önemini ortaya koymuştur. Keynesyen teori, 

tasarruf ve yatırımların her zaman birbirine eşit olacağı “Mahreçler Kanunu”nu (her arz 

kendi talebini yaratır prensibini) reddetmiştir. Onun yerine aşırı tasarruf (over-saving) 

durumunun ortaya çıkacağını savunmuştur. Dolayısıyla kapital birikiminin yetersizliğine 

teoride yer verilmemiştir ve bu durumun sorunları çözmede yetersiz kalması kaçınılmazdır. 

Bu teori, arz yerine  “talep yönüne” ağırlık verirken, kıtlık yerine “üretim fazlalığı”na 

ağırlık veren bir teori olarak karşımıza çıkmaktadır (Savaş, 2007:8). 

John Maynard Keynes, 1936’da yazdığı ‘Genel Teori’ isimli eserinde ekonomik hayatta 

ortaya çıkan konjonktür dalgalanmalarının büyük ölçüde nedeni, sermayenin marjinal 

etkinliğindeki değişikliklerden kaynaklanacağını belirtmiştir (Orhan, 1995:200; Aktan, 

2004: Keskin, 2004:31-32). Konjonktür dalgalanmalar, uzun dönemde değil kısa dönemde 

etkili olur. Toplam talepteki yetersizlik ve yatırım harcamalarındaki düşme nedeniyle 

dalgalanmalar meydana gelir. Örneğin işsizlik problemi ve ekonomik durgunluğu önlemek 

için çare, toplam talebin arttırılmasıdır. Ayrıca enflasyonla mücadelede toplam talebi 

düşürmek gerekir. Buna mukabil işsizlikte artış meydana gelir. Bu teoriye göre işsizlik ile 

enflasyon birbirine zıt iki durumdur (Savaş, 1994:166). Bir ekonominin sağlıklı işleye 

bilmesi için hükümetlerin ekonomiye para ve maliye politikaları aracılığıyla müdahale 

etmesi gerektiğini belirtmiştir. Ekonomide görülen “toplam talep yetersizliğini” gidermek 

için maliye politikalarına başvurmak gerekir. Ekonomide irade dışı işsizlik mevcuttur. 

Ücret emeğin marjinal hasılasına eşittir. İstihdam düzeyini, emeğin marjinal verimini ve 

reel ücreti belirleyen efektif taleptir (Aktan, 2004:23-24). Faiz oranlarını belirleyen para 

arz ve para talebidir. Klasikçilere ait faiz teorisini ret etmiştir. Para talebi sabitken, para 

arzının artması faiz oranını düşürürken, para arzının azalması faiz oranını artırmaktadır. 

Fiyatlar ve ücretler kolayca yükselebilir, ancak kolayca düşmez (Aktan, 2004:23-25; 

Bocutoğlu, 2012:254-255). 

Devlet, yatırımların tasarrufların altında kaldığı durumda ve işsizliğin bulunduğu koşulda, 

ekonomiyi durgunluk (resesyon) durumundan kurtarabilmek için kamu harcamalarının 

arttırılması yoluna gidilmesini önermektedir (Orhan, 1995:200; Keskin, 2004:32). Para 

politikaları bu anlamda başarısız kalmaktadır. Keynes’in görüşleri doğrultusunda 

oluşturulan maliye politikaları kriz ortamındaki ekonomilerde başarı sağlamıştır. 

Keynesyen teori üç konudaki tutumu nedeniyle “krize” davetiye çıkartmıştır; üretim 
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(prodüktivite), kapital birikimi ve kişisel değer yargılarını iterek objektif hareket eden bir 

kişinin ekonomik davranışları nedeniyle kriz kaçınılmaz olmuştur (Savaş, 2007:7-9). 

Keynes, otonom yatırımlardaki bir artışın ülke gelirini çarpan mekanizması kadar 

artıracağını bu durumda büyüme emarelerinin gerçekleşeceğini belirtmiştir (Ülgener, 

1991:309-310). Keynes’in modelinde, ne teknolojik yatırımlara ve getirdiği yeteneklere, ne 

de nitelikli beşeri sermayeye yer verilmiştir. Keynes için uzun dönem dengesi ya da kısa 

dönem dengesi pek önem arz etmez, kısa dönemde de veri girdilerle (veri teknoloji ve 

emekle) eksik istihdamda ortaya çıkan dengeden, bu girdilerle tam istihdamdaki dengeye 

nasıl ulaşılacağını incelemektedir (Aksu, 2014:362-363). Yani amaç, elindeki malzeme ile 

iyi yemek yapmak, bahane üretmek değil, çözüm aramaktır. Keynesyen iktisat 

politikasının ekonomi alanında bıraktığı en büyük mirası, kapitalist ülkelerde (batılı 

devletlerde) ekonomi yönetiminin hükümetin zorunlu ve doğal bir faaliyet alanı olarak 

görülür hale getirmiştir (Güngör, 2011:46). 

Post-Keynesyen teorinin finansal kriz modellerinden en önemlisi Hyman Minsky’e aittir. 

Minsky’nin görüşüne göre kapitalist ekonomiler istikrarsızdır ve bu istikrarsızlığın sebebi 

aksak kapitalist finans yapısından kaynaklanmaktadır. Ekonomik krizlerin temel kaynağı, 

finansal sistemdir. Keynes’in ikili fiyat düzeyini temel almaktadır. Yatırım ve tüketim 

mallarının fiyatları olmak üzere iki farklı fiyat vardır. Ekonominin finansal kesiminde 

ortaya çıkan aşırı kar hırsı ile fon arzı-fon talebi konusunda gereğinden fazla risk alarak 

krizin ayak seslerinin duyulmasına yol açar. Piyasaların dengeye gelmesi için geleneksel 

para ve maliye politikalarının sorunlara çözüm getirmeyeceğini savunmaktadır. Minsky 

hipotezinin temel noktalarından birisi de, borçlanma ile aşırı ticaret hacminin finansal 

istikrarsızlığa yol açacağı ve ekonomiyi kırılgan hale getireceği görüşüdür. Bunun için 

bankaların aşırı ticaretin şişmesini engellemek için borç verme miktarının sınırlanması 

gerektiğini düşünmektedir. Minsky’e göre, standart Keynes kuramının eksikliği, kapitalist 

finansmanın döngüsel ve spekülatif bir bağlamda ekonomi kuramına dahil edilmemiş 

olmasıdır (Atamtürk, 2012:56-57; ayrıca bknz: Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 

2012:12-14). 

Post- Keynesyen teorinin, neoklasik teoriden ayrılan kısımları maddeler halinde belirtmek 

gerekirse, “iktisadi büyüme” ve “gelir dağılımı” konusunda temel belirleyici “yatırım 

oranlarıdır”. Sektörel talepteki ve toplam talepteki değişmeler nisbi fiyattaki değişmelerden 

çok “gelirdeki değişmeler”e bağlıdır. İkame etkisi yerine “gelir etkisi” önem arz edecektir. 
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Kredi başta olmak üzere, parasal kurumlara önem veren bir teoridir. Fiyatlar piyasa sistemi 

içinde değil, piyasada oluşmayıp, bir takım kurumlarca (şirketler, sendikalar, örgütsel 

yapılar) “yönlendirilmiş fiyatlar” olduğunu kabul etmektedirler. Her fiyat sistemde bir 

başkasının gelirini oluşturur. Bu nedenle gelir dağılımı ve yeniden dağılımı teorinin en 

önem verdiği noktadır. Ekonomik gelecek fertler tarafından yaratılır, yoksa keşfedilmez 

(Savaş, 2007:130-132). 

Neoklasik iktisat ile Marjinalistler yapısı itibariyle, üç noktada farklılık göstermektedir. 

Neoklasiklere göre malların fiyatları hem arz, hem de talep tarafından belirlenirken, 

Marjinalistlere göre malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin fiyatları talebe göre 

belirlenmektedir. Neoklasikler için para çok önemlidir. Marjinalistler paraya önem 

vermezler. Neoklasikler, marjinal analizi tam rekabet şartlarına, monopol ve oligopol 

piyasalara da uygulamışlardır. Marjinalistler sadece tam rekabet piyasaları için 

analizlerinde kullanmışlardır (Bocutoğlu, 2012:254). Neoklasik iktisat, 1970’li yıllarda 

ortaya çıkmıştır. O yıllardaki ekonomik sorunların çözümünde Keynesyen iktisat 

politikalarının yetersiz kalması üzerine liberal ekonomi politikalarının devam ettirilmesi 

konusunda fikirler ortaya atmışlardır. Bu açıdan Monetaristlerle (parasalcılarla) benzerlik 

göstermektedir. Fakat uygulanan iktisat politikalarına getirdikleri eleştiriler açısından 

Monetarist görüşten farklılık arz etmektedir. Neo-Klasik iktisat, klasik iktisatçılara karşı 

oluşan bir fikir akımıdır. Klasik iktisatçılar olayların toplam arz yönü ile ilgilenirken Neo-

Klasik iktisatçılar toplam talep yönü ile ilgilenmişlerdir (Guerrien, 1991:27-40; Orhan, 

1995:204; Keskin, 2004:35-36). 

Monetarist makro teorisine göre, ekonomideki fiyat artışlarının, işsizliğin ve istikrarın 

bozulmasındaki temel neden, “para arzının gereksiz yere” arttırılmasıdır (Savaş, 1994:166; 

Guerrien, 1991:84-91). Monetarist makro teorisi temsilcisi, Friedman’a göre, ekonomik 

istikrarsızlıklar ve krizler çoğunlukla para arzındaki artışların bir sonucudur ve krizlerle 

mücadelede para politikalarına başvurulmalıdır (Büyükkara, 2019:10-11). Friedman’a 

göre, konjonktür dalgalarının nedeni, merkez bankalarının para politikası ile ekonomiye 

yaptığı gereksiz müdahalelerdir. Merkez bankalarının “parasal kural” adı verilen prensibe 

sadık kalarak, ekonominin büyüme oranına bağlı olarak, eşit bir parasal genişleme 

politikası izlemelidir. Bunun dışındaki para politikaları, konjonktür dalgalarının fitilini 

ateşleyecektir (Bocutoğlu, 2015:42-43). 
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Neo-Klasik iktisatçılar geleneksel istikrar politikalarının uygulanmasına karşıdır. 

Ekonomiye uygulanacak makro iktisat politikaları ekonominin izlemekte olduğu yolu 

değiştirmeyecektir. Bu görüşe göre aktif makro iktisat politikaları; kamu harcamalarını 

artırmak, para arzını veya bütçe açığını değiştirmek, vergileri düşürmektir. Konjonktür 

dalgalanmalarının sebebi ise, ekonominin karşılaştığı tesadüfi şoklardır. Neo-Klasik 

iktisatçıların görüşüne göre, reel değişkenlerde istikrarın sağlanması, iktisat politikaları 

uygulamaları ile meydana getirilemez. Toplam talebi yönlendiren para ve maliye 

politikalarının üretim ve istihdam üzerinde kısa dönemde bile hiçbir etkisi yoktur. 

Hükümetin istikrarı sağlamak amacıyla istikrar politikaları uygulamasının da bir anlamı 

yoktur (Guerrien, 1991:41-56). Neo-Klasik yaklaşıma göre, ekonomik birimler sistematik 

olarak uygulanan politikalar yoluyla para yanılgısına düşürülemezler. Bu sebeple iktisat 

politikalarının uygulanması reel sonuç üretmez tam tersine ekonomide enflasyon ve 

deflasyon yaratan konjonktürel dalgalanmalara neden olur (Keskin, 2004:35-36). 

Arz yanlı iktisat okulu, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizleri ve getirdiği sorunları 

çözmek için Keynesyen okulun politikalarının yetersiz kalması nedeniyle tepki olarak 

ortaya çıkmıştır. Keynesyen okul, ekonomide toplam talep üzerinden politikalar 

geliştirirken, Arz yanlı iktisat okulu, ekonominin toplam arz yönüne ağırlık veren 

politikalar üretmiştir. Bu arz yanlı politikalar, ABD ekonomisinde özellikle Ronald 

Reagan’ın başkanlığı döneminde ilgi ve destek görmüştür. Bu okulun başlıca iktisatçıları, 

Laffer, Gilder, Feldstein, Boskin sayılabilir. Arz yanlısı iktisat okulunun temel politikasına 

göre, devletin varlığı ve önemiyle birlikte, vergilendirmenin teşvik edici etkisi önem arz 

etmektedir. 1970’lerde vergi oranlarının yüksek olması, büyümenin yavaşlaması üzerinde 

etkilidir. Arthur Laffer tarafından öne sürülen görüşe göre; “vergi oranlarında indirime 

gitme, maliyetleri düşürdüğü için sektörlerin üretimini artırır, üretimin artması özel 

sektörün gelirlerini genişletir, buna bağlı olarak devlet daha fazla vergi gelirleri elde 

edeceğini düşünmektedir” (Aktan, 2004:54; Pehlivan, 2010:55-56). Bu iktisat okulu, klasik 

okulun prensiplerini savunur. Onlara göre, özel sermayeye geniş alan bırakılmalı, devlet 

üretimi teşvik için vergi indirimlerine gitmeli, bu arada devlet vergisini toplamalı, 

güvenliği muhafaza etmeli, düzenlemelerde özel sektörün önü açılmalıdır. Evans’a göre, 

bu politikalar yüksek verimlilik, iktisadi büyüme ve düşük enflasyon sağlatır (Aktan, 

2004:54). 
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Aksi takdirde devletin ekonomik alanda genişlemesi krizin nedeni olarak görülmektedir. 

Özellikle artan kamu açıklarının bütçe açıkları şeklinde ortaya çıkması enflasyon 

problemini tetiklemesiyle birlikte, ekonomideki kaynak dağılımının önündeki en büyük 

engellerden birini oluşturmaktadır. Vergi oranlarındaki düşürme sorunu eğer gerçekleşmez 

ise, kamu sektörü üretimden dışlanmakta ve özel sektörün üretim artışının önünde en 

büyük engelleyici olarak görülmektedir (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:18-19). 

Arz yanlı iktisat okulu, 1980’lerde kamu sektöründe üretim yapan şirketlerin “özelleştirme 

politikalarını” da dünya kamuoyunda bir plan ve program olarak ortaya atıp, 

benimsemişlerdir. 

Tablo 1: İktisat Okullarının Konjonktür Dalgalanmalarını (Krizleri) Açıklamadaki Başarıları 

KONJONKTÜREL DURUM 

GELENEKSEL 

KEYNESYEN  

YENİ KLASİK 

İKTİSAT  

REEL KONJONKTÜR 

TEORİLERİ 

YENİ 

KEYNESYEN 

İKTİSAT 

MAL PİYASASINDAKİ ÇIKTI 

DALGALANMALARI 

KISMEN 

BAŞARILI  

KISMEN 

BAŞARILI  KISMEN BAŞARILI  BAŞARILI 

ÇIKTI DALGALANMALARININ 

ORTAK BÜYÜKLÜĞÜ  BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI 

FİYAT RİJİTLERİ (SERTLİĞİ) 

KISMEN 

BAŞARILI  BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI 

SERMAYE PİYASASI VE YATIRIM 

DALGALANMALARI 

KISMEN 

BAŞARILI  

KISMEN 

BAŞARILI  KISMEN BAŞARILI  BAŞARILI 

İŞGÜCÜ PİYASASI, ÜCRETLER, 

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARISIZ 

KISMEN 

BAŞARILI 

İŞSİZLİKVE İŞTEN ÇIKARMALAR 

KISMEN 

BAŞARILI  BAŞARISIZ BAŞARISIZ BAŞARILI 

Kaynak: KÖSE, Nezir ve TOGAY, Selahattin, (2010). “Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’de Reel Sektöre 

Yansımaları”, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Verimlilik Raporu, 2010, Ankara. 

 

1.3.  Ekonomik Krizin Oluşum Nedenleri 

Krizleri harekete geçiren dört ayrı mekanizmanın olduğuna inanılmaktadır (Tunay, 

2014:89-90). İlk neden, piyasada söz sahibi olan aktörlerin (devlet kurumları, merkez 

bankaları, ticari bankalar, işletmeler, fon dağıtıcılar, vb.) çeşitli dönemler arasında ortaya 

çıkan dış kaynaklı darboğazlarla veya sıkıntılarla taahhütlerini yerine getiremez oluşlarına 

iten “dışsal şok”ların olması durumudur. İkinci bir neden, bir ekonomide bir sektörün 

geliştirilmesi için yapılan reformların istenilen olumlu etkilerinin olmayışı veya ters 

etkileri sonucunda diğer sektörlerinde bundan ciddi anlamda olumsuz etkilenmesiyle 

ortaya çıkan “politika şoku”dur. Üçüncü neden ise, “borçlanma şoku”dur. Bir ekonomide 

devletin finans yapısı, merkez bankası, ticari bankalar ve sisteminin bir bütün olarak 

işleyişinde borçluların ödemelerinde aksamaların görülmesi ve belli limitlere sahip olan 

borçlanma derecesinde görülen aşırı bozulmaların mevcut olmasıdır. Dördüncü neden ise, 

ekonominin belli bir bölümünde veya belli bir piyasasında ansızın ortaya çıkan, kendi 
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kendine gerçekleşen, paniklemeye sebep olan kriz semptomları aşırı dalgalanmaların 

etkisiyle diğer sektörlere sirayet etmesidir. Örneğin bankacılık sektöründe görülen bir 

panikleme durumu, diğer sektörleri tetikleyerek, krizlerin ortaya çıkmasına ve yayılmasına 

neden olabilmektedir. Bu şok durumuna “tekil sektör şokları”denmektedir (Tunay, 

2014:89-91). 

Rogalski krizin ortaya çıkış sürecini şöyle açıklamaktadır; “bir (ekonomik) sistem; 

sonuçları hızlı ve dinamik bir şekilde zaman içerisinde gelişebilen, faaliyet yöntemleri ve 

aktörleri bakımından mevcut kaynakları zorlayıcı çok önemli riskler üreten ve genellikle 

beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir (ekonomik) olayla karşılaşıldığında kriz meydana 

gelir” (Uras, 2017:23). 

Krizin oluşum anında, ülkedeki üretim ve ekonomik faaliyetlerde zaafiyet ortaya 

çıkmaktadır. Hane halkı, özel işletmeler, kamu işletmeleri gibi kişi ve birimler piyasalara 

fon arz eden taraflardır. Yine, hane halkı, özel işletmeler, kamu işletmeleri gibi kişi ve 

birimler piyasalardan fon-kaynak talep etmektedirler. Fon arz edenler ile fon talep edenler 

arasındaki fon-parasal aktarım sistemi kimi zaman direkt olarak doğrudan finansman 

yoluyla olduğu gibi, kimi zamanda aracı finans kurumları vasıtasıyla dolaylı finansman 

olarak sağlanmaktadır (Demirlioğlu, 2016:19). Ekonomik krizler, fon arz edenler ile fon 

talep edenler arasındaki bağı bir şekilde koparmakta, işleyişi tıkamaktadır. Fon arz edenler 

ile fon talep edenler arasında fon-parasal aktarım sisteminde meydana gelen aksaklıklar, 

piyasaların tükenişi, finans aktörlerinin, işletme kurum ve kuruluşlarının iflas etmesiyle 

sistem tıkanmaktadır. Fon arz edenler aslında ekonominin büyümesinde ve üretimin 

işlevselliğini kazanmasında önemli görevler yerine getirmektedir. Bu bağ koptuğunda 

üretim bir şekilde bozulmakta, krizler meydana gelmektedir. Aslında bankacılık krizinde 

ve aracı kurumların spekülatif atakları sonucunda ortaya çıkan para krizleri ve döviz 

krizlerin meydana gelmesinde fon arz eden ve fon talep eden kişilerin arasındaki 

uyumsuzluk etkili olmaktadır. 

Ekonomik krizler gelirken, belirtilerinin ve ayak seslerinin olması, iktisatçıları tahmin 

edecek yöntem ve prensipleri geliştirme, onlara karşı önlem alma imkanına sahip olmayı 

gerektirmiştir. Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998) çalışmasında krizin oluşumuyla 

ilgili 28 çalışmayı inceleyerek, parasal krizlere karşı önlem almayı gerektirecek göstergeler 

oluşturmuştur. Bu çalışmada görülen modele göre, eşik değeri aşan durumlarda krizin ayak 

sesleri ortaya konmuştur. Söz konusu göstergeler genelde parasal hareketlere dayalı 
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işlemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, reel döviz kurları, dış ticaret hadleri ve dışa 

açıklık durumu, reel faiz hadleri, çıktı seviyesi (üretim durumu), sermaye hesabı, borç 

stoku durumları, DYY (doğrudan yabancı sermaye), mali ve politik göstergeler, cari 

hesaplar ve varlık fiyatları gibi değişkenlerde aşırı sapmalar krizlerin oluşum nedenleri 

arasındadır. Aşağıda bununla ilgili tablo bulunmaktadır. 

Tablo 2: Krizleri Açıklamaya Yönelik Temel Göstergeler ve Güvenilirlikleri 

ANA GRUPLAR GÖSTERGELER 

DİKKATE ALINAN  
İSTATİKSEL 

OLARAK 

ÇALIŞMA SAYISI 
DOĞRULANMA 

SAYISI 

  *ULUSLARARASI REZERVLER 12 11 

SERMAYE HESABI  *KISA DÖNEM YABANCI SERMAYE 2 1 

  *DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 2 2 

  *SERMAYE BİLANÇOSU 2 -- 

  *YURT DIŞI VE YURT İÇİ FAİZ ORANLARI FARKI 1 1 

  *DIŞ YARDIMLAR 1 -- 

BORÇ YAPISI *DIŞ BORÇLAR 2 -- 

  *KAMU BORÇLARI 1 -- 

  *REEL DÖVİZ KURU 12 10 

  *CARİ İŞLEMLER DENGESİ 6 2 

  *TİCARET DENGESİ 3 2 

  *İHRACAT 3 2 

CARİ HESAPLAR *İTHALAT 2 1 

  *TİCARET HADLERİ 2 1 

  *İHRACAT FİYATLARI 1 -- 

  *TASARRUFLAR 1 -- 

  *YATIRIMLAR 1 -- 

  *DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 1 -- 

ULUSLARARASI  *DIŞ REEL GSYIH BÜYÜMESİ 1 -- 

GÖSTERGELER *DIŞ FAİZ ORANLARI 3 1 

  *DIŞ FİYAT DÜZEYİ 2 1 

FİNANSAL  *REEL FAİZ ORANLARI 1 1 

SERBESTLEŞME *KREDİ BÜYÜMESİ 7 5 

  *PARA ÇARPANI 1 1 

  *MERKEZ BANKASININ BANKA KREDİLERİ 1 1 

DİĞER FİNANSAL  *PARA 3 2 

GÖSTERGELER *M2/ULUSLARARASI REZERVLER 3 3 

  *ENFLASYON 5 5 

REEL KESİMLER *REEL GSYIH BÜYÜME HIZI 9 5 

  *ÜRETİM AÇIĞI 1 1 

  *İSTİHDAM / İŞSİZLİK 3 2 

  *BONO FİYATLARINDAKİ DEĞİŞMELER 1 1 

BULAŞMA *BİR BAŞKA YERDE KRİZ 1 1 

  *MALİ AÇIK 5 3 

MALİ 

GÖSTERGELER 
*HÜKÜMET HARCAMALARI 

1 1 

  *KAMU SEKTÖRÜNE VERİLEN KREDİLER 3 3 

  *ÇOKLU DÖVİZ KURLARI 1 -- 

KURUMSAL/YAPISAL  *DÖVİZ / SERMAYE KONTROLLERİ 2 1 

FAKTÖRLER *AÇIKLIK 1 1 

  *TİCARET YOĞUNLAŞMASI 1 -- 

  *BANKACILIK KRİZLERİ 1 1 

  *FİNANSAL SERBESTLEŞME 2 1 

POLİTİK  *HÜKÜMETİN KAZANMASI 1 1 

GÖSTERGELER  *HÜKÜMETİN KAYBETMESİ 1 -- 

Kaynak. Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, 1998:44’deki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Karakayalı ve 

Sayın, “Türkiye’de 2008 Krizinin Sinyal Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi”, 2011:82-83’deki tablodan 

alınmıştır. 

Krizlerin yakın ve uzak olmak üzere 2 tür oluşum nedeni vardır; uzak neden, spekülatif 

hareketlerin yoğunlaşması, balonların artması, batık kredilerin artması ve bilinçsizce 
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yapılan kredi genişlemesidir. Yakın neden ise, sistemin güvenini sarsan ve bozan, 

şirketlerin ve kuruluşların iflas süreciyle karşılaşması, iflas nedeniyle emtiayı, hisseleri, 

menkulleri ve gayrimenkulleri elden çıkartarak likiditeyi arttıran ve herşeyi paraya 

dönüştüren bir ekonomi olayıdır (Özerol, 2013:84). Krizin başlangıç süreci şu şekilde 

oluşmaktadır. Yakın neden için herhangi bir ekonomik sebep aranmaz, politik bir hata, 

gelir dağılımındaki çarpıklık, yanlış bir para politikası, sokak hareketleri, mevzuat 

yetersizliği, adalet sistemine olan güvensizlik, mortgage balonu, ekonomik yapıdaki 

kurumsallaşmada yaşanan sorunlar, eskiden yaşanan bankerler olayı, bankaların içini 

boşaltmak, anayasa kitapçığını fırlatmak, savaş, deprem ve pandemik virüs gibi yıkıcı bir 

süreç, ülkeler arası göç hareketleri, işsizlik ve istihdam sorunlarının artışı, yakın nedenlerin 

içinde hem ekonomik, hem de ekonomi dışındaki faktörlerden kaynaklanabilmektedir. 

Şekil 2: Krizin Oluşum ve Başlangıç Süreçleri 

 

Kaynak: Özerol, 2013:84’deki şekilden alınmıştır. 

 

Krizlerin meydana gelmesinde ve kriz sürecinin oluşmasında bir takım durumları Edward 

Deming (2014:56) çalışmasında şöyle açıklamıştır; 

• Hedeflerin tutturulamamasıdır. 

• Planlanan hedeflerden ciddi sapmaların baş göstermesi ve sapmaların sayısının 

artmasıdır. 

• Hata oranlarının artması ve objektiflik kriterinin kaybedilmesidir. 

• Maliyetlerin artmasıdır. 
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• Ekonomik yapının işleyişinde meydana gelen arızadaki sorunun tespiti ve çözümü 

konusunda durumu öteleyerek, zamana yayarak sistemin kangren haline gelmesidir. 

• İşgücünün moralini kaybetmesi ve işini kaybetmesi, istihdam düşüklüğü ve kapasite 

kullanım eksikliğinin yaygınlaşmasıdır. 

• Yönetime olan saygı, güven ve desteğin kaybedilmesidir. 

• Piyasalarda ve hanehalkında paniklemenin başlaması, geri dönülmeyecek oranda 

güven kaybı, herşeyin değerini ve anlamını kaybetmesidir. Şirketler iflas eder, 

bankalar kötü bilançolara sahip olur, banka iflasları başlar. Sonuçta herkes elinde 

bulundurduğu para değeri ihtiva eden menkul ve gayrimenkulleri satışa çıkartır. 

Amaç para bulmaktır. Çöküş ve krizin artık çok boyutlu olarak piyasalara 

yayılmasıdır. 

Şekil 3: Ekonomik Kriz Sürecinde Yaşanan Panikleme ve Çöküş Süreci 

 

Kaynak: Özerol, 2013:86’daki şekilden alınmıştır. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde kriz dört nedenden dolayı yüksek bir maliyete neden olur 

(Stiglitz, 2017:55-56); 
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• Bu ülkelerin ekonomik kaynakları ve kişilerinin birikimleriyle bu ölçekteki krizle baş 

etmesi mümkün değildir. 

• Bu ülkelerin mali sistemleri zayıftır ve toplumsal korumanın gelişmemiş olmasından 

dolayı, otomatik istikrarcıların yokluğundan ötürü ciddi boyutlarda zorluklar yaşar, 

• Bu ülkelerin mali yetersizlikleri ve kredi derecelendirme notları düşük olduğundan, 

uluslararası finans piyasalarından borç alabilme şansları zayıf olduğundan, bu 

ülkelere döngü karşıtı mali ve para politikaları izlemeleri konusundaki yetenekleri 

üzerinde sınırlamalar getirilir. Bir çok ülke döngü yanlısı politika izlemeleri 

konusunda mecbur bırakılmaktadır. 

• Bu ülkelere yönelik mevcut tehditlerin mali piyasaların bütünleşme ve entegrasyonu 

ile daha da krizler belirgin hale gelecektir. Korumasız ve güçsüz olan bu ülkelerin 

piyasaları kriz dalgalarıyla ve tsunamilerle yıkılmaya mecbur bırakılmışlardır. Bunun 

için bu süreçte yabancı banka ve uluslararası kuruluşlar ülkelerin tüm 

makroekonomik değişkenlerine karışarak, hatta mali yapılarına müdahale ederek, 

kontrol altında tutmaktadırlar. 

Ekonomik anlamda ileri olan ülkelerde krizin ortaya çıkışından çok nasıl 

yayıldıkları önem arz etmektedir. Reisen’e göre (2008:1-2; ayrıca bknz;Tunay, 2014:91) 

finansal krizlerin bulaşıcılığı 3 yolla olmaktadır; 1- Dış Ticaret Kanalı, 2- Finansal Kanal, 

3- Küresel Sistemin Birbirine Bağlı Intercom Kanalları. Bunun yanında Goldstein ve 

Xie’in (2009) çalışmalarında, yükselen Asya ülkelerinde krizin yayılma süreciyle, ileri 

ekonomilerde krizin yayılma süreçlerini ele alıp incelemişler, bazı ekonomilerde krizlerin 

yüzeysel etki yaparken, bazı ekonomilerde derin etkiler yarattığını tespit etmişlerdir. 

Yazarlara göre, krizin bulaşma süreçlerinde dış ticarette para ve vade ödemelerinde 

görülen sıkıntılar, üretim yapıları, ihracat ve ithalat arasındaki net dış ticaret büyüklüğü, 

ticarette coğrafik ilişkilerin getirdiği avantajlar ve sıkıntılar, geri ekonomilerin ileri 

ekonomilerle aşırı finansal piyasa bütünleşmeleri, krizlerin bulaşıcılığında etken olan 

faktörlerdir. 
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Şekil 4: Ekonomik Buhranın Çıkış Nedenleri ve Süreci 

 

Kaynak: Özerol, 2013:138’deki şekilden alınmıştır. 

 

Kriz türleri sınıflandırıldığında krizin meydana gelme nedenleri ve oluşum şartları 

belirlenmiş olur. Türkiye ekonomisinde geçmişten günümüze kadar ortaya çıkmış tüm 

ekonomik krizlerin ortak nedenleri ortaya koyulduğunda, krize neden olan unsurlar da 

tespit edilmiş olur. Ekonomik krizler incelendiğinde krizlerin pek çok nedeni 

bulunmaktadır. Para politikalarındaki hatalar, makro ekonomik hedeflerdeki tutarsızlıklar 

ve hedeflemedeki başarısızlıklar, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve zamanında bu 

dengesizliklere karşı önlemler ortaya konmaması, kamu maliyesi politikalarındaki 

uygulamadan ve programdan kaynaklanan hatalar, bankacılık ve finans sistemlerindeki 

kırılganlıklar ve uygulamada karşılaşılan yanlışlar, ekonomik açıkların yol açtığı sorunlar 

ve açıkları önleyici politikaları uygulamada yetersiz kalınması, uluslararası ekonomik 

sistemlerde görülen dengesizlikler ve kırılganlıklar, kamu kesimindeki popülist politikalar, 

toplam borç stokundaki artışlar ve borçların sürdürülebilir politikalarındaki yanlışlar, 

finansal serbestleşmeler (Tunay, 2014:90), daha bir çok etken krizin oluşumunda önemli 

birer faktördür. 

• Piyasalarda görülen ve hızla yayılan durgunluk durumu, 

• Piyasalarda arz ve talep dengesizliğinin belirgin hal alması, tüketim-üretim 

dengesinin bozulması piyasalarda enflasyonist yapıya davetiye çıkarması, 

• Faizlerin hızla artması, enflasyon oranlarınında birlikte tırmanmaya başlaması, 

• Bankacılık sektöründe görülen kırılgan yapı ve sorunları, 
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• Finans sisteminin ayakları yere basmayan kırılgan hali ve dışarıya karşı aşırı bağımlı 

olması, 

• Enflasyonun hızla hiper seviyelere doğru koşturması, 

• Cari açığın milli gelirden fazla bir hal alması, 

• Cari açığın toplam borç stokunu artırıcı bir hal almaya başlaması, 

• Ülkede pek çok şirketin (özel ya da kamu) iflas etmesi, 

• Yabancı sermayenin hızlıca ülkeyi terk etmeye başlaması, 

• İktisadi büyümeyi artırıcı yeterli üretimin sağlanamaması, veya üretim seviyesinin 

ciddi olarak daralması, 

• Üretimdeki düşmeye bağlı olarak verimliliğinde çok düşük seviyelerde kalması, 

• İstihdamın yetersiz kalması ve işsizliğin buna bağlı olarak artış trendine girmesi, 

• Döviz kur fiyatlarının hızla yükselmesi (devalüasyon oranının artması) ve bu 

durumun enflasyon oranını tetiklemesi, 

• Her ne kadar burada belirtilen olgular bir sonuç gibi görünsede, aslında krizin daha 

ağır bir hal almasında etkili olan unsurlardır. Gelir dağılımının bozulması, yoksulluk 

ve yolsuzluğun hızlı bir şekilde toplumda yayılması, suç oranı, boşanma ve intihar 

oranlarının artması, 

• Toplam borç + finansal yükümlülüklerin toplamının GSYIH oranı %100’ün üzerine 

çıkması, 

• İşçi ücretlerindeki reel artış verimliliğin iki katının üzerine çıkması, 

• Doğal afetler ve olağanüstü şartların meydana gelmesi. 

 

1.4.  Ekonomik Krizin Kaynakları 

Türk ekonomisinde ekonomik krizin kaynakları daha öncede belirttiğimiz gibi, israftan, 

devletin yapısındaki aşırı hantallaşmaktan kaynaklanmakta, kurumsallaşamayan iktisadi 

organizasyon yapısı ve kırılgan örgütlenme durumu, üretim sürecinde etkin olmayan 

kaynak tahsislerinden, sektörel örgütlenme ile planlı ve programlı olarak ortaya konan 

iktisadi faaliyelerin reel olarak gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ile ayakları yere 

basmayan hayali tercih ve geçici önlemlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Akalın, 

çalışmasında ekonomik krizin kaynaklarını altı maddede açıklamıştır (Akalın, 2002:375-

377). 
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• Ülke ekonomisinin ideolojiler bağlamında özellikle piyasa ekonomisine uyumlu 

liberalizm, muhafazakarlık ve sosyal demokrasi konusunda yeterince bilgi birikim ve 

deneyim düzeyine sahip olunmamasıdır. 

• İktisadi yapının karma ekonomi (kamu + özel) niteliğinde olması, devletçiliğin 

getirdiği aşırı hantallaşma ve özel sektörün ise kar edeceği sektörleri belirleyerek, 

başka alanlarda üretim yapmaması, bütün yükün devletin üretim sistemi üzerinde 

olması, rant ekonomisine yol açmasına, ekonomik çöküş ve yetersizliklere ilaveten 

kontrolün siyasi karar mekanizmasında olması reel üretimin bir türlü akılcı adımlarla 

gerçekleştirilememesidir. 

• Siyasi popülizmin kamu açıklarına, enflasyona ve borçlanmaya yol açmasıdır. 

• Sosyal ahlak kodunun kalkınma ve istikrar için elverişsizliğidir. 

• Dış piyasaların özellikle AB ülkelerinin ve gümrük birliğinin, rekabet gücü olmayan 

kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemiz üzerinde devalüasyon ve dış açık baskısı 

yaratmasıdır. 

• Yanlış para ve maliye politikalarının uygulanmasıdır. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından araştırılan ve oluşturulan Türkiye Sektörel PMI 

(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) mayıs verileri de Covid-19 salgınının Türk imalat 

sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini göstermiştir. İktisadi büyümenin 

öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referansı olarak 

kabul edilen PMI endeksine göre, eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm 

rakamların imalat sanayi sektöründe iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, 

nisanda 33,4 olarak ölçülen PMI mayısta 40,9’a yükselmiştir. Bununla birlikte yine eşik 

değer 50,0’nin altında kalarak sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini 

göstermektedir. Aslında ülke ekonomisinin motoru olarak kabul edilen imalat sanayi 

endeksleri ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında net bilgi vermektedir 

(http://www.iso.org.tr/haberler /diger-haberler/iso-turkiye-imalat-pmi-mayis-2020-raporu-

ile-turkiye-sektorel-pmi-raporu-aciklandi/; erişim tarihi: 01.06.2020). Bu endeks, ülkenin 

bir kriz içinde bulunduğunun net emarelerini göstermektedir. Covid-19 salgını, Türk imalat 

sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Takip edilen 10 büyük 

sektörün çoğunda belirgin düşme görülmektedir. 

Bir ekonomide krizin temel göstergeleri şunlardır; 

• Enflasyon süreci, 
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• Deflasyon durumu, 

• Resesyon hali, 

• Depresyon durumu, 

• Stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) halidir. 

Ercan Uygur’un çalışmasına göre (2001:18), 1990’larda gelişmekte olan ülkeler üzerine 

yapılan ampirik çalışmalarda, ekonomik krizler konusunda aşağıda belirtilen on bir 

değişken, önemli kriz göstergeleri olarak ortaya konmuştur; 

• Kısa Vadeli Dış Borç / Döviz Rezervi 

• Cari Açık / Döviz Rezervi 

• Cari Açık / GSYİH 

• Toplam veya Kısa Vadeli Dış Borç / İhracat 

• Bankacılık Kesimi Açık Pozisyonu / Döviz Rezervi 

• Banka Kredisi / Döviz Rezervi 

• M2 / Döviz Rezervi 

• Yerli Paranın Değer Kazanması 

• Sermaye Hareketinde Dalgalanma (Volatilite) 

• Dış Borç Faizinde ve Risk Priminde Yükselme, Dalgalanma 

• Kısa Vadeli İç Faizde Dalgalanma 

 

1.5.  Ekonomik Krizin Genel Özellikleri  

Aslında her ekonomik krizin kendine ait özellikleri ve buna uygun sonuçları vardır. 

Ekonomik kriz, ekonomik yapıda anormal durumların ortaya çıkması ve piyasa 

mekanizmasında dengesizliğin meydana gelmesi ve işlevini kaybetmesiyle aşırı kırılgan 

bir yapıya dönüşmüş büyük ölçekli trendsel hareketlere neden olmasıdır (Uras, 2017:24). 

Ekonomik krizin genel özellikleri şunlardır: 

• Önceden bilinememesi veya öngörülememesi, 

• Kısa veya uzun süreçli olabilmesi, 

• Piyasada aşırı geçişgenlik ve etkisinin çabuk yayılması, diğer sektörlere yayılmasının 

kolay olması ve tüm ekonomik yapı üzerinde işleyen düzeni bozan etkisinin 

görülmesi, 

• Finans sisteminde ve bankacılık sektöründe kurumsallaşma sorunları, hukuki ve 

ekonomik düzenlemelerde yetersizliklerin görülmesi, 

• Aşırı üretimin olması veya üretimde aşırı azalma durumunun görülmesi, 
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• Örgütün (devlet, firma, kişi vb.) yeterince güçlü olmaması, amaç ve varlığını tehdit 

etmesi, 

• İktisadi açıklar ve krizler süreklilik gösterir, devamlı tekrarlanır, 

• Krizlere hazırlıksız yakalanılır, 

• Piyasada aşırı likidite durumunun bulunması, 

• Ekonomik krizler, kişiler, firmalar ve devletler için tehdit olarak algılanması, 

çözülmesi gereken sorun, sosyal yapı ve ekonomik yapı içerisinde karışıklık ve 

güvensizlik gibi yıkıcı ve çöküntü etkisi yaratır, 

• Ekonomik krizler genelde dışarıdan başlar ve içeriye sirayet eder, tersi de geçerli 

olabilmektedir. Bunun temel nedeni dünya finans piyasalarının birbirine aşırı bağlı 

olması, bir yerde kriz patlak verdimi diğer ülke ve bölgelere yayılmasında bir engel 

yoktur, 

• Ekonomik krizlerin temel özelliği dengesizlik yaratır. Tekrar sistemin dengesini 

bulana kadar yapı üzerinde aşındırıcı ve çözülmeye sebep olmasıdır, 

• Ekonomik krizler, bir sistemin veya temel yapıların unsurlarına, önceliklerine, 

değerlerine, düzenine ve amaçlarına yönelik önemli bir tehdit meydana getirir, 

• Ekonomik krizler, kritik, acil, ani ve ciddi kararların alınması gereken bir durumdur. 

Zaman ve çözüm üretme baskısı vardır, 

• Ekonomik krizler, yüksek belirsizlik ve çok boyutlu olması nedeniyle karmaşık bir 

yapıya haiz olması, karar verme ve planlama güçlüğünün bulunmasıdır, 

• Ekonomik krizler, bazen tek bir kritik olay veya olaylar serisi ile oluşan bir 

durumdur, 

• Ekonomik krizler, genel ekonomik yapıyı kontrol etme ve olayların oluşmasına engel 

olma refleksini ciddi olarak zayıflatır. 

 

1.6.  Ekonomik Kriz Döngü (Konjonktür) ve Süreçleri 

Konjonktür kavramı kökeni latince bir kavramdır. “Junctura” sözcüğünden türemiştir. 

Bağlantı, irtibat ve ardışık dengesiz hareketler anlamlarına gelmektedir. Konjonktür 

kavramına değişik okulların iktisatçıları tarafından farklı tanımlamalar getirilmişir. 

Gottfried Haberler (1937:190), “refah ve bunalım dönemlerinin birbirini ardışık olarak 

izleme sürecidir”. Artur C. Pigou’ya (1954:183-185) göre, devresel dalgalanma sorunu, 

işsizlik oranının değişmesinin açıklanmasıyla sınırlandırılabilir bir süreçler bütünüdür. 

Alvin H. Hansen’e (1954:210) göre konjonktür, bir ekonomide istihdam, milli gelir ve 
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fiyatlar düzeyindeki dalgalanmalardır. Begg, Fischer ve Dornbusch (2010:537) 

çalışmalarında konjonktürü şöyle tanımlamışlardır; “toplam hasılanın bir trend çizgisi 

etrafındaki kısa dönem dalgalanmalarıdır. Üretim açığındaki dalgalanmaların 

yansımasıdır”. Henri Guitton’a (1967:21) göre ise, belli bir anda veya hareket halindeki 

ekonomik olayların gözlemiyle ilgili bütün öğeleri kapsamaktadır. Burns ve Mitchell 

çalışmasında konjonktürü şöyle açıklamıştır; serbest teşebbüs nizamına göre örgütlenen 

ülkelerin, toplam ekonomik faaliyetlerindeki dalgalanmalara konjonktür denir (Unay, 

2001:7-8). 

Kalkınma düzeyi, sanayileşme derecesi, iktisadi büyüme hızı, ekonomik yapı ve üretim 

faaliyetleri, uluslararası ekonomik ilişki düzeyi, nüfus yapısı, coğrafi ve iklim yapısı, 

beşeri sermaye kapasitesi ve teknolojik gelişmişlik düzeyindeki yoğunluk farkı nedeniyle 

konjonktürdeki dalgalanmaların her ülkede farklı şiddet ve etkileri olmuştur. Hatta bir 

ülkede zaman içinde bu dalgalanmalarda ciddi farklılıklar görülebilmektedir. Ekonomide 

konjonktür (döngü = iş çevrimi) eğrileri dip veya daralma sürecine girdiğinde krizin 

başlama emareleri görülmektedir (Güney, 2016:15). Aslında bu uyarılar ve işaretler 

ekonomi yöneticilerini konuya karşı dikkatli olması gerektiğini göstermektedir. Bazen 

yukarıya doğru trend hareketleri krizin başlama emaresi olabilmektedir. Trend eğrilerinde 

aşağı yukarı hızlı zig-zag değişimler krizin ayak sesleri olarak kabul edilmektedir. 

Ekonomide kriz genelde trend eğrilerinin tepe yaptığı noktalarda ortaya çıkmaktadır. 

Bütün iktisat ekolleri başta klasikçiler, keynesyenler, marjinalistler, neo-liberallerin hepsi 

ekonomik krizi konjonktür sürecinde 4 aşamada ele almışlardır (Akgün, 2015:6; ayrıca 

bknz: Eroğlu ve Albeni, 2002; Çiğdem, 2014:42-47); 1- Canlanma Evresi, 2- Genişleme 

Evresi, 3- Duraklama veya Gerileme Evresi, 4- Bunalım ve Daralma Evresi (Aren, 

1960:70: Unay, 2001:10).  

Ekonomide konjonktür teorisi, ekonominin uzun dönemli dalgalanmalar ile zig-zag bir 

seyir izlediğini ve bu sürecin 40-50 yıllık bir süreç olduğunu ileri süren Kondratieff (1922) 

yazdığı “İktisadi Hayatta Uzun Dalgalar” adlı makalesinde krizlerin süreçlerini ortaya 

koymuştur. Konjonktürde mihenk yıllar vardır; bunlardan bazıları 1929, 1974, 1989, 2008 

yıllarıdır. 2020 yılıda bu anlamda ekonomide büyük çevrim ve dönüşüm yılı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Ekonomik kriz kavramı, konjonktürel dalgalanmalarda meydana gelen gerileme ve çöküş 

dönemleri içerisinde, reel üretimin daralması ve büyümenin düşmesi şeklinde 

nitelendirilmektedir (Eroğlu ve Albeni, 2002:94). Diğer bir ifadeyle, konjonktür 

dalgalanmaları ve buna bağlı olarak karşılaşılan ekonomik krizi, uzun dönem iktisadi 

büyüme sürecinde ortaya çıkan geçici sapmalar şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir 

ekonomik hareketin konjonktür hareketi sayılabilmesi için bir takım özellikleri 

barındırması gerekir (Özbilen, 2016:1059-1060); 

• Konjonktür dalgalanmaları, tek bir sektörde veya GSYİH gibi tek bir ekonomik 

değişkende gözlemlenen dalgalar değildir. Ekonominin bir çok sektöründe ve bir çok 

makroekonomik değişkende meydana gelen değişmeler sonucunda gözlemlenen 

dalgalanmalardır. 

• Konjonktür dalgalanmaları, ekonominin genelindeki bir genişlemeden veya 

daralmadan meydana gelen süreçtir. Ekonomideki daralma dönemine, “resesyon” 

denilmektedir. Resesyonda bozulmalar ve dengesizlikler arttıkça, “depresyon” 

sürecine girilir. Bu dalgalanma durumunda ekonomi dip noktasında yer alır. Sonra 

ekonominin canlanmaya başlamasıyla, “genişleme” meydana gelir. Ekonomik 

faaliyetlerdeki genişleme sonucuna “tepe noktası” denilmektedir. 

• Konjonktür dalgalanmaları, eşit zaman aralıklarında tekrar eden özelliğe sahip 

olmakla birlikte, söz konusu tekrarlanma düzenli olarak aynı zaman aralığında 

gerçekleşmez ve en önemlisi ne kadar süreceği belli değildir. 

• Konjonktür dalgalanmaları, daralma ve genişleme sürelerinin ne kadar süreceği belli 

olmayan süreçlerdir. Ekonomik karar birimlerinin, döngülerin ne zaman 

başlayacağını gösteren tüm değerlere ve değiştirici emarelere çok dikkat etmesi 

gereklidir. 

Burns ve Mitchell (1946) çalışmalarında, iktisadi dalgalanmaların periyodik olmadığını, 

buna mukabil döngüsel hareketler gösterdiğini belirtmişlerdir. Yani, iki genişleme 

devresinin arasında gerçekleşen durgunluk-daralma-canlanma fazlarının iktisadi sürecin bir 

sonucu olduğunu söylemişlerdir (Karadayı, 2013:7). 
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Tablo 3: Ekonomide Konjonktür Dalgalanma Süreçleri 

EKONOMİDE KONJONKTÜR DALGALANMA SÜREÇLERİ 

DALGAYI ÖNE 

SÜREN YAZAR 

DALGANIN 

TÜRÜ DALGANIN SÜRECİ NEDENSEL FAKTÖRLER 

Kitchin (1923) İş Çevrimi 3-5 yıl sürer Stok Yatırımlarından Kaynaklanıyor 

Juglar (1862) İş Çevrimi 7-11 yıl sürer Sabit Sermaye Yatırımlarından Kaynaklanıyor 

Kuznets (1930) Aşamalı Süreç 15-25 yıl sürer Alt Yapı Yatırımlarından Kaynaklanıyor 

Kondratieff (1926) Büyüme Çevirimi 45-60 yıl sürer Temel İnovasyon ve Temel Sermaye Malları 

Schumpeter (1939) İş Çevrimi 30-60 yıl sürer 

Teknolojik ve İnovasyon Sürecinde Yenilenme 

ve Tıkanma 

Toffler (1980) 

Büyük Büyüme ve 

Toplumsal Çevirim 

100-150 yıl sürer, hatta 

bazen 200 yılı geçer 

Teknolojik, Toplumsal ve Ekonomiksel 

Dönüşüm Etkisi 

Kaynak: Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4’deki tablodan alınmıştır, Ayrıca bknz: Aksu, 

2018:2644’deki tablodan alınmıştır.  

Nikolai Kondratieff (1926), sanayileşmiş ülkeleri baz alan 1780-1920 yılları arasında 

konjonktür dalgalanmalarının özelliklerini şöyle belirtmiştir; genişleme dönemi, daralma 

döneminden daha uzun sürmektedir. İcatlar daralma dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Etkileri genişleme döneminde kendini göstermektedir. Altın üretimi genişleme döneminin 

başında artmaktadır. Savaşlar ve devrimler genişleme döneminde meydana gelmektedir 

(Karadayı, 2013:9; Kotil, 2015:55). 

A: Fiyat Hareketleri Yukarıya Yönlü olması, B: Fiyat Hareketleri Aşağıya Yönlü olması. Kaynak: 

Korotayev, Andrey V. & Tsirel, Sergey V., (2010). “A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: 

Kondratieff  Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 

2008–2009 Economic Crisis”, Structure and Dynamics, 4(1), pp.1-56; s.3’deki tablolardan alınmıştır. 

Ekonomide yaşanan klasik ritimsel hareketler, klasik ekonominin nabzını göstermektedir. 

Henri Guitton’a (1951) göre, büyüme ile kriz birbirine sımsıkıya bağlı ve aslında birbirini 

tetikleyen olaylar olarak algılanmaktadır (Rosier, 1991:25). 

 Tablo 4: Kondratieff’in Uzun Dönem Dalga Süreçleri 

Uzun Dönem 

Dalga Sayısı  

Uzun Dönem Fiyat 

Hareket Yönü Dalga Başlangıç Tarihi Dalga Bitiş Tarihi 

     
    A:    1780-1790     1810-1817 

1.  B:  1810–1817 1844–1851 

2. 

 A:  1844–1851 1870–1875 

 B:  
1870–1875 1890–1896   

3. 

 A:  1890–1896 1914–1920 

 B:  
1914–1920-(28-29) 

 

   1939- 1950 

            4. 

A:  1939–1950 1968–1974 

B:  1968–1974 1984–1991 

5.  

A:  1984–1991 2008–2010? 

B:  2008–2010? ? 
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Hyman Phillip Minsky’nin (1986) konjonktür teorisi, konjonktür dalgalarının analizinde 

dışsal (ekzojen) şokların etkisinin olmadığını öne süren kapitalist ekonomi modelidir. 

Tarihte yaşanan konjonktür dalgalarının 2 nedenden kaynaklandığını belirtmektedir. 

Minsky’e göre, ilki kapitalist ekonomik düzenin iç dinamik yapısındaki sorun ve şoklardan 

kaynaklanır. İkincisi de, ekonomideki düzeni korumak ve ekonomik yapıyı makul 

seviyelerde tutmak için kamu müdahaleleri ve düzenlemelerinden kaynaklandığını ileri 

sürmektedir (Bocutoğlu, 2012:352-353). Minsky’e göre, konjontür dalgalanmaları 3 

aşamadan oluşur; 1-Para yönetici kapitalizm, 2-Finansal istikrarsızlık hipotezi, 3-Minsky 

zamanı olmak üzere belirlemiştir. Minsky’e göre, krize yol açan olaylar makro ekonomik 

sistemde dış etkilere bağlı olarak büyüyen dışsal şokların ağırlık kazanmasıyla 

başlamaktadır. Savaş durumu başlaması veya bitimi, iklimin ve çevrenin kötü veya iyi 

olması, bereketli bir mahsul durumu veya hiç ürün alınamaması, büyük bir buluşun veya 

teknolojik ilerlemenin geniş kesimler tarafından benimsenmesi, kimi büyük siyasal olaylar 

ve devrimler, mali başarılar veya ciddi başarısızlıklar konjonktür dalgalanmalarına sebep 

olabilmektedir (Özerol, 2013:28). Finansal istikrarsızlık hipotezi ile iktisadi yapının 

istikrara kavuşabilmek için geleneksel para ve maliye politikalarının dengesizliğe çare 

olmayacağını belirtmiştir. Öncelikle kurumsal düzenlemelerin yapılması gerektiğini, 

dengesizliğin kaynağı olan finansal yapının iki temel kaynağı olan bankalar ve merkez 

bankalarından başlanılarak kurumsal düzenlemelerin yapılması gerektiğini öne sürmüştür 

(Atamtürk, 2012:56-58). 

Hyman Minsky, finansal kırılganlığın ve mali yapının zayıflığının kapitalist ekonomilerin 

temel özelliklerinden biri olduğunu belirtir. Bu kırılganlığın şiddeti arttıkça finansal krizler 

kaçınılmaz olur. Piyasalarda kredi daralması, kırılganlık derecesini ve sürecini 

belirlemektedir. Varlık fiyatlarında hızlı ve spekülatif artış, kredi hacmindeki genişleme 

sonucu olduğunu belirtir. Minsky, şirketlerin ve ekonomik birimlerin finansman 

faaliyetlerini üç grupta açıklamıştır (Kurtoğlu ve Fırat, 2014:39; Büyükkara, 2019:11); 

• Hedge Fonu: Bir işletme veya ekonomik birim beklenen faaliyet gelirleri anapara ve 

faiz ödemelerini kendi nakit akışlarından karşılıyorlarsa, işletme hedge finans işlemi 

gerçekleştirmiş demektir. 

• Spekülatif Finansman İçin Alınan Krediler: Bir işletme, beklenen faaliyet gelirleri 

sadece faiz ödemelerini karşılamaya yetiyorsa, firma, spekülatif finansman yoluna 

gitmiş demektir. Burada firma yeni alınan kredilerle borçlarının tamamını veya bir 

kısımın ödeyebilmektedir. 
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• Ponzi Finansmanı:Bir firmanın beklenen faaliyet gelirleri, faiz ödemelerini bile 

karşılayamaz durumda ise Ponzi finansmanı söz konusudur. Bu noktada işletme, 

yeniden borç yapılandırmasına gider ve ellerindeki varlıklarının bir kısmını satarak, 

ayakta kalmaya çalışır. Piyasalara daha fazla borçlanarak, gelecekteki muhtemel 

finansman kazançlarını ipotek olarak verirler. Gerçek bir ticari faaliyeti kapsamayan 

bir nevi kumar sistemidir. 

Kriz, ekonominin ana sektörlerindeki (imalat, tarım, ticaret, sanayi, hizmetler, finans, vb.) 

düşük kar oranlarının yatırımları finanse edememesi, sermaye birkiminin karlılığında 

meydana gelen azalmalar, üretimin düşmesine ve hatta belli bir noktadan sonra 

olanaksızlaşmasına neden olur. Konjonktür dalgaları, hem ekonomik hem de siyasal 

etkenlerin bileşimiyle şekillenen dünya çapındaki ortalama kar oranlarınca belirlenir. 

Bunlar genelde, uzun merhaleli ve çevrimsel olmayan dalgalanmaları oluşturmaktadır. Kar 

oranlarının yükseliş ve çöküşleri reel sektör krizlerini yaratan bir konumdadır (Uymaz, 

2012:97-101). 

Fransız iktisatçı Clément Juglar (1862), konjonktür sürecini ve ekonomik krizlerin ortaya 

çıkışını şu şekilde analiz etmiştir; ekonomik krizler periyodik olarak, düzensiz değil, 

sistematik bir sürecin sonunda ortaya çıkar. Bu süreç 42 aydır (Rosier, 1991:22-26; 

Karadayı, 2013:11; Kotil, 2015:55-56). Juglar, 1810, 1818, 1837, 1857, 1866, 1882, 1890, 

1899-1900, 1907-1908, 1919-1920, 1929 yıllarını bunalım yılları olarak tespit etmiştir. 

Juglar’a göre “krizler tıpkı hastalıklar gibi ticaret ve sanayinin egemen olduğu toplumların 

bir koşuludur” (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:77-96). Refah dönemlerinin arkasından 

mutlaka bir krizin gelmesi, daha sonra bu krizin atlatılması süreci gelir ve tekrar refah 

dönemine geçişin aşamaları gelmektedir (Savaş, 1997: 628). Walt W. Rostow (1975), 

Sanayi Devriminin doğduğu İngiltere’de devresel dalgalanma süreçlerini ortaya 

koymuştur. 1712-1913 yılları arasında 8.76 yılda bir devresel dalgalanma süreci 

yaşanmıştır. Bu süre zarfında 13 kez devresel dalgalanma meydana gelmiştir. Bu yılların, 

1712-1810-1818-1825-1845-1854-1856-1866-1873-1883-1890-1900-1913 yılları olduğu 

saptanmıştır. Rostow’a göre, devrelerin doruğunda tam istihdama ulaşılmıştır. 

Müteşebbislerde uzun vadeli yatırımlarını arttırmıştır. Özellikle 1840’lardan itibaren daha 

belirgin ortaya çıkmıştır. Sanayileşmeden önce talepler dalgalanmaları yaratırken, 

sanayileşmeden sonra, teknolojik yeniliklerin neden olduğu uzun vadeli yatırımların 

ekonominin ritmini belirlediğini saptamıştır (Unay, 2001:54-55). 
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Clément Juglar’ın klasik krizlerin dönemselliği ve ekonomik faaliyetlerin düzenli bir 

periyodu olduğunu (42 ayda bir) ortaya koymasından itibaren, pek çok iktisatçı bu 

salınımların çok daha uzun olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu salınım süresinin 50 yıllık 

periyotlara kadar ulaştığını belirtmişlerdir. Bu iktisatçılardan bazıları Rus iktisatçı 

Alexandr Helphand Parvus (1896), İsveçli iktisatçı Knut Wicksell (1898), Fransız iktisatçı 

Jean Lescure (1912), Fransız Albert Aftalion ve Hollandalı iktisatçı J. Van Gelderen 

(1913) gibi iktisatçılar fiyat hareketlerindeki büyük dalgalanlanmaları tespit etmişlerdir 

(Rosier, 1991:25-27). Lescure ve Aftalion, Fransa’daki fiyat hareketlerini incelemişler, 

1816’da Fransız Devrimi sırasında fiyatlarda genel bir yükselme, 1816-1850 arasında 

fiyatlarda genel bir düşme, 1850-1873 yılları arasında genel bir yükselme, 1873-1896 

arasında genel bir düşme görülürken, 1896-1914 arasında genel bir yükselme, 1920-1945 

yılları arasında fiyatlarda genel bir düşme tespit etmişlerdir (Rosier, 1991:27). 

Ralph George Hawtrey’in (1926 ve 1940 tarihli çalışması), (1879-1975), parasal 

konjonktür dalgaları teorisini incelemek gerekirse, ekonomideki en önemli aktör üretici 

değil, “toptancı tüccardır”. Teorinin en önemli faktörü kredi faiz oranıdır. Ona göre 

konjonktür dalgaları kredilerdeki yapısal istikrarsızlık, tüccarların ekonominin diğer 

sektörlerini olumsuz etkilemesine yol açar, bu olumsuz gelişmeler ekonomiyi daha da 

istikrarsız ve dengesiz hale getirir. Konjonktür dalgaları böyle ortaya çıkmakta ve 

yayılmaktadır (Bocutoğlu, 2012:212-213). 

Parasal konjonktür dalgalanmaları, birbirini takip eden enflasyonist açık ve deflasyonist 

açık süreçleri sonucunda gerçekleşmektedir. Dalgalanmaların ortaya çıkmasında, merkez 

bankasının genişletici para politikası ile piyasa faiz oranında yapay bir düşüş 

gerçekleştirmesi, piyasa faiz oranının doğal faiz oranının altına düşmesi nedeniyle 

kredilerin ucuzlaması fiyatların yükselmesi, yatırımcıların yanlış karar vermelerine neden 

olurken, ekonomi ciddi bir krizle karşı karşıya kalmaktadır.  Bu krizin nedeni, piyasa faiz 

oranı ile doğal faiz oranı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Friedrich A. Von Hayek’e 

(Avusturya Okulu Konjonktür Teorisine) göre, bu fark modern para ve kredi sisteminin 

esnekliği sebebiyle oluşmaktadır. Para arzının artması, bir yandan faiz oranını düşürürken, 

öte yandan fiyatları yükselterek, piyasanın nispi fiyat yapısını bozacaktır. Kredi faizlerinin 

ucuzlaması ve nispi fiyat yapsının bozulması yatırımcıları tahrik ederken, yanlış yatırım 

kararları vermeleri tehlikesini ortaya çıkartacaktır. Yapılan yatırımların yanlış 

yönlendirilmesi sonucunda, kredi ana parasını ve kredi faizini ödeyecek bir piyasa kâr 

yapısı ve akımı oluşamadığı için krediler geri ödenemeyecek, verdikleri kredileri geri 



 
50 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

alamayan bankacılık sektörünün iflasla yüz yüze kalması ise ciddi bir ekonomik kriz 

ortamını yaratacaktır. Kaynaklar tam kullanım durumunda iken gönüllü tasarrufları aşan 

ödünç verilebilir fon talebi yeni para yaratılarak karşılanacaktır. Bu durum enflasyonu 

tahrik edecektir. Yeni yaratılan fonlar enflasyonist baskı yapacağından kriz kaçınılmaz 

olacaktır (Bocutoğlu, 2012:374-376). 

Simon Kuznets (1930), konjonktür dalgalanmalarına yol açan süreç, gelir artışından 

kaynaklanan üretim faktörleri hareketliliğidir. Faktör hareketliliği içerisinde iş gücü göçü 

ön plana çıkmaktadır. Tarım sektöründen (kırsaldan), sanayi sektörüne (kente) doğru göç 

yaşanmaktadır. Kuznets’e göre, dalgalanmaların başlangıç süreci budur. Ona göre, bir ülke 

sanayileşme ile birlikte, tarımdaki makineleşmeye bağlı olarak, tarım dışı sektörlere olan 

(sanayi ve hizmet sektörleri) istihdam akışı ile tezine açıklık getirmektedir. Göç nedeniyle, 

tarımsal sektörden diğer sektörlere geçiş olması münasebetiyle üretimde artış meydana 

gelecek, buna mukabil gelir dağılımında bozulma olacaktır. Gelir artışı ile birlikte bir 

müddet sonra toplumda refah artışı olacak, gelir dağılımında iyileşmeyle beraber eşitsizlik 

azalacaktır. Böylece toplumda dengeler yerine oturacaktır (Karluk, 2007:72). 

Joseph Kitchin’a (1923) göre, dalgalanma süreci 40 ayda (3-5 yılda) bir tekrarlanan kısa 

dönemli konjonktür dalgalanmalarıdır. Piyasadaki toplam arz ile toplam talep arasındaki 

ilişkiden kaynaklanan bir dalgalanma sürecidir. Toplam arz fazlalığını üreticiler tarafından 

piyasada stokları eritmek şeklinde bir politikayı benimsediklerinde, toplam arz miktarı 

toplam talep seviyesine indirgenir, üreticilerin ellerinde biriken stokları eritinceye kadar 

piyasada daralma süreci kaçınılmazdır. Bu dalgalanma süresinin 3-5 yıl içerisinde 

gerçekleşeceğini belirtmiştir (Karadayı, 2013:11; Kotil, 2015:55). 

İktisadi dalgalanmaların kısa vadeli olanlarına “iş çevrimi”, uzun vadeli olanlarına ise 

“büyüme çevrimleri” denilmektedir (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4). 

Ekonomik kriz terimini iktisadi literatürde konjonktür hareketleri üzerinden ilk defa 

açıklayan kişi; Juglar (1862)’dir, daha sonra Kitchin (1923), Kondratieff (1926), Kuznets 

(1930) ve bu çalışmalardaki analizleri kullanarak, yeni dalgalanma sentezi ortaya koyan 

Joseph Alois Schumpeter (1939)’de konjontür “iş çevrimleri” konusunda bir analiz yapıp4, 

 
4 Joseph Schumpeter büyümeyi temel olarak, teknolojik yeniliklere bağlamaktadır. Bu yenilikler içsel bir durum arz eder 

görüşünü benimsemiştir, Hatta kapitalizmin temelini de teknolojik yatırımlar ve bunların getirdiği yeniliklere 

dayandırmaktadır.Durgun bir suya atılan taş gibi tüm ekonomik yapıyı canlandıracağını ve sermaye – emek oranındaki bu 

artışın tüm sektörlere yayılarak yatırımları tetikleyerek büyümeyi gerçekleştireceğine inanmaktadır. Schumpeter’e göre 

kapitalizmin özelliği “yaratıcı yıkım” bir ekonomik yapıya sahip olmasıdır. Yaratıcı yıkımın sebebi ise teknolojik 
yenilikler (inovasyon) olmaktadır. Schumpeter, iktisadî büyümenin temel hareket noktasının teknoloji olduğunu belirtir. 
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dalgalanma sürecini tahlil etmiştir (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4; Aksu, 

2014:364-365). Schumpeter’in ortaya attığı “yaratıcı yıkım” eski teknolojilerin yeni 

teknolojiler ve inovasyon süreciyle saf dışı bırakılmasıdır (Schumpeter, 1939:84-104; 

Aksu, 2014:15). Aynı durum Toffler’ın çalışmasında karşımıza çıkmaktadır. Toplumların 

dönüşümü teknolojik dönüşüm ile başlamaktadır. Kriz kavramı da ekonomik aktivitenin 

daraldığı dönemlerde ortaya çıkan buhran durumlarını ima ve analiz etmek için 

kullanılmıştır. Kriz sonuçta, iyi giden şeylerin bir anda kötüye dönüşmesiyle olur. 

Schumpeter, teknoloji ile meydana gelen değişim sürecinin anlaşılabilmesi için, bir 

endüstrideki gelişim trendini 5 aşamaya yaymıştır (Aksu, 2018:2643-2644). İlk aşamada 

sanayi devriminin tüm etkileri görülmektedir. Kente göç başlamıştır. Buhar, üretimde 

kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin aslında 2. aşamasıdır. Yeni ürünler ortaya 

konmaya başlanmıştır. Ulaşımda demiryolu kullanımına ve seri üretime geçilmiştir. 3. 

aşamada elektriğin gücü keşfedilmiş ve motor sanayinde yeni değişimler meydana 

gelmiştir. 4. aşamada, uranyum, petrol ve doğal gaz gibi çok önemli stratejik ürünler 

sanayi üretim sisteminde yerini almaya başlamıştır. Elektronik sistemler ve ürünleri, 

ekonomik anlamda katma değer yaratan ürünler olarak pazarlarda ciddi talep bulmuş, son 

aşamada ise, sibernetik toplumun tüm enstrümanları üretim sistemlerine girmeye 

başlamıştır (Aksu, 2018:2643-2644). 

Grafik 1: Schumpeter’in Sanayi  Gelişim Dalga Süreçleri 

 

Kaynak: Özgüler, 2002: 24'deki şekilden alınmıştır. Aktaran bknz: Aksu, 2018:2644’deki tablodan 

alınmıştır. 

Joseph Alois Schumpeter’e göre ekonomiyi daha ileriye götürecek beş değişik “yenilik” 

söz konusudur: (Schumpeter, 1970:83; Aghion ve Howitt, 1998:53; Acar, 2002:74). 

 
Bunun, kişi başına bilgi ile ölçülen, emekten veya sermayeden tasarruf sağlayacak zamanlar arası dışsallık etkisiyle uzun 

dönemde kişi başına gelir büyümesi üzerinde gerekli önkoşul olduğunu düşünmektedir (Aksu, 2014:364-365). 
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1. Piyasaya yeni bir malın, mevcut bir malın yeni bir tipinin veya yeni bir kalitesinin 

sürülmesi. 

2. Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması. 

3. Yeni piyasaların bulunması. 

4. Yeni bir hammadde veya yarı mamül kaynağının bulunması. 

5. Endüstrinin yeniden düzenlenmesi; tröst ve kartelleşmenin engellenmesi. 

 

Wilhelm Röpke’ye göre (1947:122-129), sermaye malları üretimi ile tüketim malları 

üretimi arasındaki oran, gelirin tasarruf edilen kısmı ile tüketilen kısmı arasındaki orana 

eşit olursa, ekonomi dengede demektir. Stabil durumdadır. Say’a göre ekonominin gücü ve 

herşeyi arz cephesi olarak görülürken, Keynes’e göre, talep cephesi ekonominin herşeyi 

demektir. Efektif talep; tüketim malları talebi ile yatırım malları talebinin toplamından 

meydana gelir. Keynes’in ekonomik dalgalanma modeli, milli gelir unsurlarında (yatırım 

(I), tüketim (C), tasarruf (S)’daki) meydana gelen değişimler sonucu oluşmaktadır. Eğer 

tüketim sabit tutulursa, yatırım ve tasarruflardaki seyir, milli geliri (Y) değiştirir. Buna 

göre ekonomik yapıdaki dalgalanmalar fertlerin tutum ve tercihleri ile girişimcinin 

kararlarına bağlı olacaktır. Keynes’e göre ise, dalgalanmaların nedeni, tüketim eğilimi 

dalgalanmaları, likidite tercihi dalgalanmaları (piyasa faiz hadleri üzerinde etkilidir), 

kapitalin marjinal etkinliğindeki değişimler ve yatırım oranları meyili ile tasarruf oranları 

meyilinin sık sık bozulmasıdır. R.G. Hawtrey’e göre (1940:1-15), konjonktürel hareketler, 

parasal talebe bağlı olan ekonomik faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyine bağlı olarak 

değişim gösterir (Unay, 2001:16-17). 

Konjonktürün tepe yaptığı noktalarda teknolojide ilerlemeler göze çarpmaktadır. 

Konjonktürün tepeye doğru ivmelendiği noktalarda bilgide ve teknikte meydana gelen 

değişmeler hız kazanmıştır. Bu noktada teknolojide bilginin bulunması ve stoklanması, 

stoklanan bilginin dünya ölçeğinde kullanımı ve yayılması nedeniyle oluşan katma değeri 

çok yüksek bir ekonomik yapının iktisat literatüründeki tanımı “bilgi ekonomisi” olarak 

ifade edilmiştir. Yani bilgi sermayesinin bulunması, alınması, analiz yapılıp 

değerlendirilmesi, kullanımı, üretim sistemlerine entegre edilmesi, bilginin teknoloji ve 

inovasyon süreçlerine dahil edilip kendi milli üretim sisteminin oluşturulması, buna bağlı 

olarak yeni bilgilerin elde edilmesi ve stratejik olarak kullanılması ile ekonomide zirve 

noktasına ulaşılır. Bu bağlamda teknolojik ilerleme ile konjonktürdeki tepe noktası 

arasında yakından bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. Bilgi ve kullanımı dijital çağın en 
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önemli stratejik-ekonomik (stratekon) materyali haline gelmiştir. Elde edilen bu stratejik 

ürünü korumak, geliştirmek ve üretmek ekonomik konjonktürde zirvede kalınması ve refah 

döneminin daha da uzamasını sağlatmak milli devletlerin en önemli görevidir (Aksu, 

2018:2637). Toplumdaki hayat standartlarının yükseltilmesi ve refah seviyelerinin tüm 

toplum katmanlarına ulaşması kolaylaşmıştır. Böylece ulusal ülkelerin diğer ülkeler 

nazarında öne çıkmalarında ve ileriye gitmelerinde en önemli gündem maddesi olmuştur. 

Bugün gelişmiş ülkelerdeki iktisadi büyümenin %50-60’dan fazlası teknolojik değişim ve 

inovasyon süreçlerinden kaynaklanmaktadır (Grossman ve Helpman, 1991:517-526). 

Teknolojik yenilikler ve inovasyon süreçleri bir ülkenin iktisaden büyümesinde ve 

sürdürülebilir kalkınmasında motor görevi gördüğü tüm iktisatçıların ortak düşüncesidir. 

Teknolojik gelişme ve yenilik süreci, makro ekonomik düzeyde iktisaden büyümeye ve 

refah seviyesini arttıran bir kalkınma durumuna imkan sağlarken, mikro ekonomik 

düzeyde kurumların ve firmaların piyasadaki karlarının artmasına, ölçek ekonomisinden 

yararlanmasına ve en önemlisi de rekabette öne geçerek, yabancı pazarlara girmenin ve 

küresel pazardaki paylarının artmasına yol açmaktadır. Her iki durumda da ekonomi 

üzerinde uzun dönemli iktisadi büyümeye sebep olmaktadır. 

Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız ilerleme, 

yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya 

da yirminci yüzyıldaki ilerlemenin 1000 katı ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de 

yenilik hızı ivme kazanmakta, günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 

2017:25). Bilimin gelişme süreci, 17. yüzyıldan bu yana üstel olarak büyümüş ve nüfus, 

tarımsal üretim veya madensel üretim gibi diğer göstergeleri geride bırakmıştır. Bilimsel 

çalışma miktarı 17. yüzyıldan beri 1 milyon katına çıkmış ve her 15 yılda bir ikiye 

katlandığı görülmüştür (McClellan ve Dorn, 2016:420). Mevcut büyüme hızı devam 

ettirilirse, etkileyici sonuçlar alınması kaçınılmazdır. Eğer dünya ekonomisi son elli yıldaki 

iktisadi büyüme hızıyla devam ederse, dünya 2050 yılında 4.8 kat, 2100 yılında 34 kat 

daha zengin hale gelecektir (Bostrom, 2018:18). 

İktisatçı Robin Hanson’a göre, dünya ekonomisinin ikiye katlanma zamanı Buzul çağında 

avcı-toplayıcı topluluklar için 224 bin yıl sürmüşken, tarım toplumlarında bu süre 909 yıl 

devam etmiş, sanayi toplumu için ise 6.3 yıl gibi kısa süreli olmuştur. Eğer dünya, uzay 

çağı-dijital çağı üretim modeline geçiş sağlayabilirse, dünya ekonomisinin iktisadi büyüme 
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hızı yaklaşık iki haftada bir ikiye katlanacağından yeni bir büyüme rejimi ortaya 

çıkabilecektir (Bostrom, 2018:19). 

Unutulmamalıdır ki; evde, işte ve okulda gerekli olan eğitim, beceri, yetenek ve teknik 

bilgi, teknolojiyle çok yakından ilgilidir. 100-150 yıl öncekinden daha üretken ve daha 

teknik olmamızın ana nedeni, sadece makinelerle somutlaşan teknolojik yapı değil, bunun 

yanında insanların (işçilerin) sahip olduğu daha ileri teknik bilgi ve birikimdir (Acemoğlu 

ve Robinson, 2014:78). Dijital ekonomi veya modern ekonomi olarak adlandırılan içinde 

teknolojik kavramları da barındıran bir ekonomi kavramı literatürde kullanılmaktadır. 

Ülkeler arasında yenilik hızının neden farklı olduğu bugün akademik camialarda çok 

tartışılmaktadır. Ülkeler arasında refahın yayılmasında ve oluşturulmasında; “teknoloji” ve 

“eğitim” etkili olan iki faktördür (Acemoğlu ve Robinson, 2014:79). 

Yirmi birinci yüzyılda “üstel büyüme”5 kaçınılmazdır. Bilgi tabanlı teknolojiler birkaç 10 

yıl içinde tüm insani bilgi ve becerileri kapsayacak ve sonunda insan beynine özgü sorun 

çözme becerileri ile duygusal ve etik zekayı içselleştiren bir yapı ortaya çıkacaktır. 

Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde günümüzde olmayan 55-60 civarında yeni meslek türü ile 

dünya karşı karşıya kalacaktır. Teknolojik değişimin hızı, insanın zihinsel hızlarıyla sınırlı 

olmayacaktır. Makine zekası kendi yeteneklerini insan zekasına ihtiyaç duymadan tek 

başına izleyeceği bir sürece geçmiştir. Bir icadın keşfinden sonra onun halk tarafından 

benimsenmesi, kayda değer bir kullanım süresine erişimi için bir yarım asrın geçmesi 

gerekmektedir. Örneğin, telefonun icadından sonra benimsenmesi için geçen süre 35 yıl 

iken, radyonun benimsenmesi 31 yıl sürmüştür. Televizyonun ise 25 yıldır. 

Yeni dönemde “Moore Yasasının”6 tüm özellikleri üretim sürecinde söz sahibi olacaktır. 

Şöyle ki, bilgi işlem gücünün hızı her yıl 2 katına çıkarken, yarı iletken nitelikli ürünlerin 

ölçüleri her 5.4 yılda bir küçülerek yarıya inmekte, milimetrekareye düşen öğe sayısı her 

 
5 Üstel büyüme, patlayıcı bir büyümedir. Bir teknolojinin maliyet etkinliği arttıkça, onun gelişimi için daha fazla kaynak ayrılmakta, bu 
durum teknolojik büyümenin kuvveti şeklinde katlayarak büyütmesidir. İvmelenen getiriler yasasına göre, bilgi işlemin üstel büyümesi, 
bin dolar başına düşen ilk MIPS’leri elde etmek 90 yıl sürmüşken, bugün bin dolar başına düşen MIPS’leri elde etmek 5 saate kadar 
düşmüştür. Bilim ve teknolojide 6 evre söz konusudur. 1. Evre; Fizik kimya alanında atom yapılarının nasıl meydana geldiğinin bilinmesi 
sürecidir. 2. Evre; DNA evrilir. 3. Evre; İnsan beyni evrilir. Yani beyinler ve sinir örüntüleri bilgisinin keşfi. 4. Evre; Teknoloji evrilir. 
Teknoloji donanım ve yazılım tasarımı bilgisine sahip olunur. 5. Evre; Teknoloji, biyoloji yöntemlerine ve insan zekası dahil herşeye 
sahip olur. Yani teknoloji ve insan zekasının birleşmesi sonucunda Üstel olarak büyüyen bir teknolojik yapı sürecine geçiş başlar. 
Tekilliğin başladığı evredir. 6. Evre; Evrenin uyanışı insan zekasındaki müthiş büyüme sonucunda, evrendeki madde ve enerji örüntüleri 
zeki işlemler ve bilgiye doyma noktasına erişir. İnsanlık alemi halen 4. Evrededir (Kurzweil, 2017:24-53). 
6 Moore Yasası, teknolojinin süregelen ivmelenmesidir, her teknolojik evrim sürecinin kendi ürünlerinin ortaya çıkışındaki ivmelenmeyi 
ve bu ürünlerdeki üstel gelişmeyi niteleyen bir üretim süreci sonucunda, endüstri temsilcileri geleceğin belli bir döneminde planlamalar 
ve projeksiyonlar oluşturarak yol haritasını belirlemeleri, belli bir süreç sonucunda hedeflenen yere ulaşarak bir yerde bilimsel kehaneti 
gerçekleştirirler. Yani uzmanlar bilim ve teknoloji düzeyi olarak gelecekte nerede olacaklarını bugünden belirleyerek, gelecekte 
belirledikleri o noktaya ulaşmalarıdır. Üretimde “S” eğrisi çizerler. Bir yerde zekilik düzeyini ölçen birim maliyet başına üretimi gösteren 
bilgi işlem hızıdır. Nerede olacağını bugünden hesaplama işlemidir (Kurzweil, 2017:81,91,98-104). 
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2.7 yılda bir ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:89). Yani teknolojik ürünlerin işlevi 

artarken, boyutları da o nispette küçülmektedir. Mikro işlemci çalışma hızı 3 yılda bir ikiye 

katlanmaktadır. Örneğin, bilişim teknolojisi endüstrisi 1977 yılında GSMH’nın %4.2’si 

iken, 1998 yılında GSMH’nın %8.2’sine çıkmıştır. 2018 yılında GSMH’nın %17.8’ine 

çıkmıştır. Bugün gelişmiş ülkelerdeki iktisadi büyümenin %50-60’dan fazlası teknolojik 

değişim ve inovasyon süreçlerinden kaynaklanmaktadır (Grossman ve Helpman, 

1991:517-526). 

Teknolojik yenilikler ve inovasyon süreçleri bir ülkenin iktisaden büyümesinde ve 

sürdürülebilir kalkınmasında motor görevi gördüğü tüm iktisatçıların ortak düşüncesidir. 

Teknolojik gelişme ve yenilik süreci, makro ekonomik düzeyde iktisaden büyümeye ve 

refah seviyesini arttıran bir kalkınma durumuna imkan sağlarken, mikro ekonomik 

düzeyde kurumların ve firmaların piyasadaki karlarının artmasına, ölçek ekonomisinden 

yararlanmasına ve en önemlisi de rekabette öne geçerek, yabancı pazarlara girmenin ve 

küresel pazardaki paylarının artmasına yol açmaktadır. Her iki durumda da ekonomi 

üzerinde uzun dönemli iktisadi büyümeye sebep olmaktadır. 

Bir ekonomide dinamik denge analizi makro ekonomik dengenin sağlanmasıyla mümkün 

olur. Makro ekonomik denge analizi, toplam arzın toplam talebe eşit olduğu noktada 

meydana gelir. Makro ekonomik denge için dört piyasada dengenin birlikte kurulması 

gerekir. Genelde konjonktürel dalgalanmalarda bu dört piyasadaki gelişmeler ve trendler 

dikkate alınmaktadır (Unay, 2001:17). 

• Mal ve hizmet piyasasında denge, 

• Emek piyasasında denge, 

• Para piyasasında denge, 

• Mali piyasalarda denge, 

Ekonomik kriz, bir ekonomide dengelerin bozulması sonucunda ortaya çıkan anomali bir 

durumdur. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde piyasaların bozulması, işlememesi, 

dengesiz hal alması ve aşırı duyarlı hale gelmesiyle büyük boyutlu dalgalanmalara neden 

olmaktadır (Eroğlu ve Albeni, 2002:97). Bir ekonomide konjonktürel dalgalanma tipleri 5 

grupta toplanır (Unay, 2001:49-53); 

• Devresel Dalgalanmalar, 

• Mevsimlik Dalgalanmalar, 
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• Tesadüfi Dalgalanmalar, 

• Trend Hareketleri, 

• Kısmi Dalgalanmalar, 

 
Grafik 2: Konjonktür Dalgalanma Dönemleri 

 

Kaynak: Steven L. Green, (1993). Macroeconomics Analysis and Applications, The Dryden Press, s.17’deki 

grafikten alınmıştır. 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, bir ekonomik yapıda daralma-genişleme-dip-tepe gibi 

döngüsel hareketleri görebilmek mümkündür. İktisadi hayatta rol alan reel aktörlerin 

faaliyetlerinde görülen değişmeler olarak da tanımlanan konjonktür kavramı, sonuçta iki 

şekilde etkisini göstermektedir. Birincisi, iktisadi genişleme (fazlallık) olarak ve ikincisi 

de, ekonomik açıklarının oluşması şeklinde meydana gelmektedir. İktisadi hayatın tam 

istihdama yaklaştığı, işsizliğin azalma trendine girdiği, üretimde etkinliğin ve verimliliğin 

arttığı, kaynakların tamamının kullanıldığı, döviz sıkıntısı ve hammadde darboğazının 

geçildiği, genişletici para-maliye politikalarının kullanıldığı, kamu harcamalarının 

arttırıldığı, refah seviyesinin yükseldiği, paranın satın alma gücünün kuvvetlendiği, 

sermayenin marjinal etkinliğinin yükseldiği, faiz hadlerinin düştüğü devreye “konjonktür 

genişleme-canlanma devresi” denilmektedir. Bunun yanında, işsizliğin arttığı, paranın 

istikrarının bozulduğu, kamu harcamalarının azaldığı, gelir dağılımının bozulduğu, israfın 

ve yoksullluğun arttığı, kaynakların ve üretim imkanlarının tamamen kullanılmadığı, 

sermayenin marjinal etkinliğinin düştüğü, faiz hadlerinin yükseldiği devrelere “konjonktür 

daralma-çöküş devresi” denilmektedir. 

Türkiye’deki konjonktürel durumu belirlemek ve ölçmek için aşağıdaki seri ve göstergeler 

dikkate alınmalıdır (Unay, 2001:24); 

• Yıllık iktisadi büyüme hızı, 

• İşsizlik oranı, 
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• Enflasyon oranı, 

• Ödemeler bilançosu açıkları, 

• Sermaye yatırımlarındaki % hızı artışı, 

• Devletin iç ve dış borç stokları, 

• Para arzı ve piyasa faiz oranları, 

• Devlet bütçesi açıkları, 

• Sanayide atıl (boş) kapasite yüzdesi (%), 

• Üretim verimlilik oranları, 

• Hanehalkı yoksulluk göstergesi, 

• Beşeri sermaye oranı. 

Bu göstergelerdeki açıklar veya yetersizlikler konjonktürel dalgalanmalara ve ekonomik 

açıklara sebebiyet vermektedir. Bu durum bir ülkenin ekonomisindeki krizlerin nedenini 

oluşturmaktadır. 

1.7. Ekonomik Krizin Matematiksel Hesaplanması 

Ekonomik krizlerin çıkış noktaları genelde para odaklı veya parasal hareketlerden 

kaynaklanan krizlerin matematiksel olarak hesaplanması konusu yapılan literatür 

çalışmalarında görülmektedir. Krizleri belirleyen ölçütlerin başında, “para piyasası baskı 

endeksi” ve “döviz piyasası baskı endeksi” önem arz etmektedir. Para ve döviz krizleri 

genel olarak spekülatif hareketler ve şoklar, faiz oranlarındaki aşırı ve dengesiz 

dalgalanmalar, uluslararası rezervlerdeki düşüşler, ulusal paraya olan güven kayıpları, 

dövizlerde meydana gelen dalgalanmalar, nominal döviz kurunun kaybının belli bir eşik 

değeri geçmesi sonucunda, bu oran %10 ile %25 arasında değer kaybı sonucu oluşan 

şoklar ile sabit kur rejiminin uygulandığı ülkelerde devalüasyon oranlarında hızlı yükseliş 

ve esnek kur sisteminin uygulandığı ülkelerde ise, döviz kurunun ortalama değerinden aşırı 

sapmalar göstermesi, ulusal paranın aşırı değer kaybına uğraması, para otoritesinin 

(merkez bankasının veya hükümetin) döviz üzerindeki kontrolünü kaybetmesi üzerine aşırı 

ölçüde döviz rezervleri kullanmak veya faiz oranlarını yükseltmek şeklinde ortaya çıkan 

durumlara “para krizleri” ve “döviz krizleri” denilmektedir (Drees ve Pazarbaşıoğlu, 

1995:1-70, Gavin and Hausman, 1996:1-34;  Goldstein and Turner, 1996:1-67, Kaminsky 

and Reinhardt, 1996:1-30, Frankel ve Rose, 1996:2; Cumperayot ve Kouwenberg, 

2013:153; aktaran bknz:Özçelebi, 2018:8). Bu krizlerin literatürde matematiksel olarak 

hesaplanması konusunda yapılan çalışmalar mevcuttur. 
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Von hagen ve Ho (2007:1037-1066), likidite eksikliğinin para piyasasındaki reel faizler ve 

merkez bankasının rezerv düzeyine etkilerini ölçen para piyasası baskısı (EMPI) 

türetmişlerdir. Von hagen ve Ho’nun (2007) çalışmalarında geliştirilen para piyasası baskı 

endeksi, likidite yetersizliğinin kısa vadeli cari faiz oranlarını etkilemesi nedeniyle ve 

enflasyonun bankacılık krizlerinin oluşmasına negatif yönlü bir etkisinin olduğunu 

belirterek, tanımladığı para piyasası baskısı endeksini şu şekilde formüle etmek 

mümkündür (Özçelebi, 2018:15-16); 

VHHt = 
𝛥𝜂𝑡

𝜎𝛥𝜂
+

𝛥𝜗𝑡

𝜎𝛥𝜗
       (1.1) 

(1) denklemde değişkenlerin Δ birinci farkı alındığındaki değeri göstermektedir. ηt 

değişken değeri ise, merkez bankasının elindeki rezervlerinin toplam mevduata oranı, θ t 

ise, kısa vadeli banka faiz oranlarını göstermektedir. σi (Δη) ve σi (Δϑ),  Δη ve Δϑ ise, 

değişkenlerin standart sapmalarını göstermektedir (Özçelebi, 2018:16). 

Jing ve De Haan (2015) çalışmalarında para piyasası baskı endeksini geliştirmişlerdir. 

Geliştirdikleri endeks bankacılık krizleri için sürekli nitelikte bir gösterge durumundadır. 

(Jing, 2015:270-271; aktaran bknz: Özçelebi, 2018:16-17). 

MMPIit = ɷit1Δηit + ɷit2Δϑit  i = 1,2,3,...N ; t =1,2,3,..., T;   (1.2) 

    

 

 (1.3) 

 

 

Para ve döviz krizlerinin açıklanması konusunda “döviz piyasası baskı endeksi” önemli bir 

göstegedir (Özçelebi, 2018:9). Jing (2015:270-271) çalışmasında, döviz piyasası baskı 

endeksi (EMPI), üzerinde etkili olan değişkenleri belirtmek gerekirse; nominal döviz 

kurundaki değişmeler ve uluslararası rezervlerdeki değişimin ağırlıklı ortalamasını i ülkesi 

için t zamanındaki değişimleri aşağıdaki denklemde belirtilmiştir (Özçelebi, 2018:9). 

Aşağıdaki denklem Δ değişkenlerin birinci farkına uygulanan değişimleri göstermektedir. 

(e) nominal döviz kurunu göstermektedir. (r) uluslararası rezervlerini sembolize 

etmektedir. σi (e) ve σi (r) ise, değişkenlerin standart sapmasını göstermektedir (Özçelebi, 
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2018:9). EMPIit’nin belli bir eşik değeri geçmesi durumunda, para ve döviz krizleri ortaya 

çıkmaktadır. Kritik değer τi’i geçmesi durumunda kriz alarmı verilmiş demektir.  

 

      (1.4) 

 

     (1.5) (1.6) 

 

 

Kaminsky and Reinhardt (1996:1-30), çalışmasında EMPIit’nin (döviz kuru baskı 

endeksine) krizine neden olan değişken olarak (e) nominal döviz kuru değişkeni, (r) 

uluslararası rezerv miktarındaki değişmeleri, bunun yanında kısa vadeli faiz oranlarını da 

eklemişlerdir. (ϑ) kısa vadeli faiz oranlarını göstermektedir. σi (e), σi (r) ve σi (ϑ) standart 

sapmalarını göstermektedir. (1.5) ve (1.6) nolu denklemlerle ağırlıkları hesap edilmiştir 

(Özçelebi, 2018:10). 

Döviz piyasası üzerinde etkili olan faktörleri belirtmek gerekirse, nominal döviz kuru (et), 

yurt içi ve yurt dışı faiz oranı farkı (it), yurt içi ve yurt dışı devalüasyon oranı farkı (μt), 

ödemeler dengesi açığı (ɷt), yurt içi ve yurt dışı uluslararası rezerv para arzı (M2)’e 

oranı(δt), yurt içi ve yurt dışı enflasyon oranı farkı (εt), GSMH artış hızı () bir denklem 

şeklinde yazmak gerekirse; 

EMPIit = wi1 x 
𝛥𝑒it

𝑒it
 - wi2 x 

𝛥İ𝑖𝑡

İ𝑖𝑡
 - wi3 x

𝛥𝜇𝑖𝑡

𝜇𝑖𝑡
 + wi4 x

𝛥ɷ𝑖𝑡

ɷ𝑖𝑡
 + wi5 x

𝛥𝛿𝑖𝑡

𝛿𝑖𝑡
 + wi6 x

𝛥 𝑖𝑡

𝑖𝑡
  + wi7 x

𝛥𝑖𝑡

𝑖𝑡
   (1.7) 

i= 1,2,3,4,..,N ; t =1,2,3,4,..., T olduğunda, denklemi aşağıdaki (1.8) gibi fonksiyonel 

yazmak istersek, burada wi1, wi2, wi3, wi4, wi5, wi6, wi7  olarak yazdığımızda (1.7) nolu 

denklemde değişkenlerin ağırlıklarını hesaplamak mümkündür. (1.8) nolu denklemde 

a,b,c,d,e,f,g standart sapmaların tersi olarak hesaplanmaktadır. 9,10,11,12,13,14,15 nolu 

denklemler, fonksiyonun ağırlıklı ortalamalarını gösteren denklemlerdir. 
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     EMPIit = aΔ 𝑒it + bΔ İ𝑖𝑡 + cΔ 𝜇𝑖𝑡 + dΔ ɷ𝑖𝑡 + eΔ 𝛿𝑖𝑡 + fΔ 휀𝑖𝑡 +gΔit        (1.8) 

wi1 = 
1/𝜎𝑖(𝑒)

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
 → wi1 = 1       (1.9) 

wi2 = 
[1/𝜎𝑖(İ)]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
     →  wi2 = 

𝜎𝑖(𝑒)

𝜎𝑖(İ)
   (1.10) 

wi3 = 
[1/𝜎𝑖(𝜇)]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
     → wi3 = 

𝜎𝑖(İ)

𝜎𝑖(𝜇)
   (1.11) 

wi4 = 
[1/𝜎𝑖(ɷ)]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
     → wi4 = 

𝜎𝑖(𝜇)

𝜎𝑖(ɷ)
    (1.12) 

wi5 = 
[1/𝜎𝑖(𝛿)]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
      → wi5 = 

𝜎𝑖(ɷ)

𝜎𝑖(𝛿)
   (1.13) 

wi6 =
[1/𝜎𝑖( )]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
       → wi6 =  

𝜎𝑖(𝛿)

𝜎𝑖( )
    (1.14) 

wi7 =
[1/𝜎𝑖()]

[1/𝜎𝑖(𝑒)]+[1/𝜎𝑖(İ)]+[1/𝜎𝑖(𝜇)]+[1/𝜎𝑖(ɷ)]+[1/𝜎𝑖(𝛿)]+[1/𝜎𝑖( )]+[1/𝜎𝑖()]
       → wi7 =

𝜎𝑖( )

𝜎𝑖()
          (1.15) 

1.8.  Ekonomik Kriz Türleri 

Ekonomik krizler, bir ülkenin yapısal durumundan kaynaklandığı gibi, dengesiz iktisat 

politikalarının uygulanmasından da kaynaklanabilmektedir. Ülkenin yapısal durumundan 

ortaya çıkan krizler ekonominin durumu ile yakından ilişkilidir. Küresel ekonomik krizler 

entegrasyon düzeyine bağlı olarak bir çok ülkeyi etkilemektedir. Her ülke krizlerden aynı 

ölçüde ve şiddette etkilenmemektedir. Ülkelerin ekonomik ve siyasi yapısı ve sağlamlığı, 

siyasi yönetimin başarısı ve/veya başarısızlığı, piyasaları örgütleme, düzenleme ve 

denetleme, sistemde oluşan arızaların zamana ve parasal baskıya rağmen önlemini acilen 

alma gibi durumların ekonomik mekanizmanın işleyişinde önemli olmaktadır. Bu 

bağlamda krizlerde asıl belirleyici unsur, ülkelerin kendi (kurumsallaşma) iradeleri 

olmaktadır (Sağlam, 2009.197; aktaran bknz: Kalaycı, Aytekin ve İzgi,2010:17). 

Kurumsallaşmanın yetersizliği o ülkenin içinde bulunduğu durumu göstermektedir. Geçiş 

ekonomisi içerisinde bulunan bir ekonomik yapıda bir takım kriz emarelerinin olması sıkça 

karşılaşılan bir durumdur. Genelde yerel ekonomilerden uluslararası ekonomilere 

entegrasyon veya uyumsuzluk sorunundan kaynaklanmaktadır. Geçiş döneminde üç farklı 

kriz aşaması ve maliyeti olup7, bunlar daha büyük kriz ve kaoslara sebebiyet 

 
7 Geçiş ekonomi sürecinin üç aşamalı kriz emareleri ve maliyetleri mevcuttur. 1- Bu aşamada krizin ayak sesleri 

duyulmakta, ciddi bir maliyet sorunu yaratmakta, iktisadi örgütlenmedeki çöküşler nedeniyle maliyetin şiddetini 
arttırmaktadır. Uluslararası ekonomik sisteme adaptasyon sorunu rekabet edilebilirliği düşürmekte, verimsiz ve etkin 
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verebilmektedir. Ekonomik krizler, konjonktürel olanlar ve iktisadi yapının 

örgütlenmesinden (geçiş ekonomisinden) kaynaklanan nedenler olarak ikiye ayrılır 

(Akalın, 2002:374-375). İktisadi örgütlenmedeki çöküşün yarattığı durum ekonomik krizin 

ilk aşamasını oluştururken, aslında bu durum geçiş ekonomisinin bir sonucudur. Bir 

ekonomik krizin uygulama aşamasının üç farklı safhası bulunmaktadır (Akalın, 2002:374); 

• İlk aşamada, kamu kağıtlarını finanse eden mali sektörün, enflasyonist ve 

devalüasyonist sarmalı içerisinde, negatif faiz uygulaması nedeniyle iflas etmesidir. 

• İkinci aşamada, sürekli yükselen reel faiz yükünün artması nedeniyle iç borç 

stoğunun döndürülememesidir. 

• Üçüncü aşamada ise, borçların ödenebilmesi için hiperenflasyona başvurulması veya 

moratoryum (borçları ödememe durumunun) ilan edilmesidir. 

Geçiş ekonomisinden kaynaklanan bir iktisadi örgütlenmenin yarattığı israf nedeniyle 

kısmen veya tamamen çökmesinden kaynaklanabilmektedir. Bir ülkenin ekonomik 

sistemlerinde yani üretim tarzının kısmen veya tamamen değiştirilerek büyük bir 

dönüşümün olmasında iki temel neden bulunmaktadır. Birinci neden, ekonomik sistemde 

büyük bir çöküntü veya krizin etkisiyle, diğer neden ise, siyasal devrimler aracılığıyla olur 

(Akalın, 2002:16-17). Bu bağlamda bugün yaşanılan ekonomik krizin bir konjonktür krizi 

olmadığını, geçici olduğunu sanmak veya teğet geçeceğini düşünmek ekonomiyi gerçek 

anlamda bilmemek demektir. 

IMF (2002-Uluslararası Para Fonu), krizleri kaynaklandıkları sektörlere göre, özel-kamu, 

bankacılık-şirket krizleri şeklinde ayırırken, dengesizliklerin yapısına göre, akım 

dengesizlikler (bütçe dengesizliği ve stok dengesizlikler, varlıklar ve vade yükümlülüklerin 

uyumsuzluğu) ve dengesizliklerin kaynaklandığı finansman yapısına göre ise, kısa vade ve 

uzun vadeye bağlı olarak likidite ve borç ödeyememe krizi şeklinde ortaya koymaktadır. 

Bu krizler arasında net bir ayırım söz konusu değildir. Özel sektörde başlayan kriz, kamu 

sektörüne bulaşabilmektedir. Likidite sorunu, eninde sonunda şirket veya banka iflaslarına 

neden olabilmektedir. Akım sorunlarındaki sıkıntı hisse senetlerinde değer kaybına ve 

dengesizliklere neden olabilmektedir (Yazıcı ve Yazıcı, 2011:40). 

 
olmayan bir üretim sistemini getirmesi sonucu büyümeyi düşürmekte ve üretim hacmi daralmaktadır. 2- Bu aşamada 

iktisadi kaos süreci ortaya çıkmaktadır. Bunun getirdiği büyük bir maliyet bulunmaktadır. Aslında bu maliyet iktisadi 

örgütlenmenin çökmesiyle, yerine yeni bir ekonomik sistemin kurulması için harcanan maliyettir. 3- Bu aşamada krizin 

en büyük maliyetlerinden olan zaman ve öğrenme maliyeti olup, uluslararası piyasaları tanıma, uyum sağlama, 
müdahalede bulunma vb. gibi çok büyük maliyetleri içinde barındırmaktadır (Akalın, 2002:374). 
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Yukarıda belirtilen durumların ekonomimiz içerisinde varlığı devam etmektedir. 

Ekonominin kırılganlığı günden güne artmaktadır. İç borç stoğu döndürülebilse de, sorun 

olarak karşımızda durmaktadır. Dış borç stoğuda son yıllarda ciddi artışlar göstermektedir. 

Ödemeler bilanço dengesinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Bankacılık-finans sisteminde 

görülen arızalar ve faiz oranlarındaki artışların ortaya çıkması, enflasyon-faiz sarmalına 

girilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Kamu harcamalarındaki artışa bağlı olarak iktisadi 

büyüme gerçekleşmektedir. Üretimde israf ve verimsizlik önemli boyutlardadır. 

Dolayısıyla, ekonomik krizin kaynakları israf ve etkin olmayan kaynak tahsislerinin 

sonucu olduğu görülmektedir (Akalın, 2002:374-375). Kriz sadece ekonomik değil, sosyal, 

siyasi ve ahlaki çöküntüleri de beraberinde getirmektedir. Yolsuzluk, maddi suçlar, 

kayıtdışı ekonominin artışı, ahlaki deformasyonlar, fırsat eşitsizliği, demokratik yapılarda 

yıpranmalar, gelir dağılımındaki adaletsizliğin artması, toplumda görülen anomalik 

durumlar ve toplum katmanları arasında geçişgenliğin ortadan kalkması gibi pek çok sonuç 

karşımıza yeni sorunlar kümesini getirmektedir. 

Konjonktür krizleri (depresyon) ile iktisadi örgütlenmedeki (geçiş ekonomisinden 

kaynaklanan) krizleri ayırmak ve aralarında çok ciddi farkların bulunduğunu görmek 

gerekir. Geçişsel ekonomik sistem, geleneksel ekonomik sistemlerin çözülmesi, geleneksel 

yapıdan modern yapılara geçiş sürecidir. Bu geçiş süreci, batıda başlar, 19. ve 20. 

yüzyıllarda tüm dünya ekonomilerine yayılır (Kotil, 2015:22)8. Geçiş ekonomi sistemlerini 

iyi anlamak önemlidir. Bu sistemin temel özelliklerini belirtmek gerekirse, ekonomik, 

siyasal, askeri, sosyal, kültürel yapılarda ciddi yapısal sorunların bir neticesinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle köklü ve kronik arızalar sistemin işlevsel olarak bittiği süreçte 

ortaya çıkmakta, geçiş ekonomik krizlerini tetiklemektedir. Konjonktürel krizler, piyasa 

ekonomilerinde yaşanırken, iktisadi örgütlenmedeki (geçiş ekonomilerinde) çöküş, 

sosyalist ve karma ekonomilerde görülür. Konjonktürel krizlerde, ekonomik örgütlenmede 

 
8 Geçisel ekonomileri içinde barındırdığı ciddi sorunlarla ekonomik krizlere davetiye çıkarmaktadır. Bu geçişsel 

ekonomik sistemin bir takım özelliklerini belirtmek gerekirse; İsraf ciddi boyuttadır. Fakirlik ve açlık toplumun geneline 

yansımaktadır. Altyapı ve sanayileşme yetersizliği mevcuttur. Finansman krizi ve borç stokları artma eğilimindedir. 

Kırılgan bir ekonomi mevcuttur. Enflasyonist bir ekonomi ve ciddi fakirleşmenin görülmesidir. Hızlı nüfus artışları, 

kırsaldan kente büyük göç hareketleri, çarpık kentleşmeler ve geniş kent varoşları göze çarpmaktadır. Devlette plansız ve 
programsız üretim modeli ve hayali analizler mevcuttur. Rant ekonomisi ve kayıt dışı ekonomik yapı ciddi boyutlardadır. 

Gelir dağılımı bozukluğu ve yoksulluk oranları kangren hale gelmiştir, toplumsal katmanlar arasında ciddi bozulmalar 

alenen görülmektedir. Kamu hizmetlerinde yetersizlik ve yolsuzluk büyük oranlara çıkmıştır.Kayırmacılık ve torpil her 

alanda görülen bir durumdur. Toprak ve sektör ağalıkları artık keskin hatlarıyla belirginleşmiştir. Siyasal ve kurumsal 
istikrarsızlığın tüm kurum ve sektörlerde yaygınlaşmasıdır. İşsizlik ve nitelikli beşeri sermaye yetersizliği görülmektedir. 

Kültürel ve sosyal yozlaşma ve kültürel yaşamdan ciddi kopuşların ortaya çıkması söz konusudur. Dünyada pandemik 

virüslerin yaygınlaşması, ekonominin önüne geçmesi, deprem ve diğer sosyal afetlerin ekonomiyi resesyona sokacak 

kadar ağır bir süreci barındırmasıdır. Savaş ve mücadelelerin dünyanın her yerinde yaygınlaşması krizleri kaçınılmaz 
sonuç olarak ortaya çıkaracaktır. 
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çöküş yaşanmaz. Konjonktürel krizlerde, üretimde düşüş, faiz oranlarında ve borç 

stokunda bir artış yaşanmazken, geçiş ekonomik örgütlenmede bunlar yaşanırken, hem 

israf, hem de kaynaklar atıl kalmaktadır (Akalın, 2002:16). 

Ancak günümüz pandemi sürecinde hem konjonktürel, hemde geçiş ekonomilerinde ciddi 

tahribat yapmıştır. Her ikiside krizden (üretimdeki düşmeden ve resesyon sürecinden) 

birlikte etkilendiğinden ekonomik sistemin ve örgütlenmenin işleyişi ve işlevselliği 

sorgulanmalıdır. Yeni dünya sisteminde nasıl bir ekonomik sistem, nasıl bir iktisadi 

örgütlenme, nasıl bir üretim tarzı sistem oluşacaktır? Bu sorulara verilecek cevaplar yeni 

tip ekonomik krizlerin emarelerini bize sunmaktadır. Aslında dünya ekonomisi günümüz 

pandemi sürecine hazırlıksız yakalanmıştır. Dünya ekonomisi, 2008 kriziyle birlikte, 

piyasa ekonomisinden karma-devletçi ekonomiye yumuşak bir geçiş yapmıştır. 2020 

pandemi kriziyle de, tüm milli devletler üretimin her noktasında aktör olarak bulunacaktır. 

Önümüzdeki süreçte, ulusal devletlerin ekonomik yapıda rolleri ciddi olarak artacaktır. Bu 

anlamda “yeni devletçi ekonomik modele” geçiş yapılacaktır. Dünya ekonomi ve ticari 

blokları yıkılma veya çözülme sürecine girecektir. Buna mukabil değişik bir ticari-

ekonomik bloklaşma meydana gelecektir. Milli ekonomi ve örgütlenmelerinin önem 

kazandığı, güç mücadelesinin ekonomik kaynakları kontrol etme üzerine olacaktır. Asıl 

önemlisi de, üretimde beşeri sermayenin niteliği ve niceliğinde yeni bir üretim modeli 

ortaya çıkacaktır. Üretim tarzında değişim değil, dönüşüm olacaktır. 

Tablo 5: Konjonktürel Kriz ile İktisadi Örgütlenmenin (Geçişsel Ekonominin) Arasındaki Farklar 

PİYASA EKONOMİLERİNDE KONJONKTÜREL 

KRİZ; DEPRESYON 

SOSYALİZM VE DEVLETÇİ EKONOMİNİN ÇÖKÜŞÜNÜN 

YARATTIĞI KRİZ; GEÇİŞSEL EKONOMİ 

BELİRTİLERİ BELİRTİLERİ 

*MİLLİ GELİR VE İSTİHDAM EN ÇOK %25 VEYA 

DAHA AZ ORANDA DÜŞER *MİLLİ GELİR %30-50 ORANINDA CİDDİ DÜŞME GÖSTERİR. 

*PİYASA ÜRETİM TARZINI KORUR; TOPLAM TALEP 

DÜŞER *ÜRETİM TARZI KISMEN VEYA TAMAMEN ÇÖKÜŞ YAŞAR. 

*DÜNYADA BÖLGEDE VE TİCARİ ORTAKLARDA 

SIKINTI YAŞANIR 

*ÜRETİM TARZININ YARATTIĞI İSRAFLAR VE ATIL 

BIRAKILMALAR; DIŞ VE İÇ AÇIK YARATIR. BORÇ 

STOKUNDA ARTIŞ MEYDANA GETİRİR. 

*TASARRUF PARADOKSU YAŞANIR; 

TASARRUFLARIN MİKTARI, YATIRIMLARI AŞMASI 

SONUCUNDA MİLLİ GELİRDE CİDDİ DÜŞME 

MEYDANA GELİR. 

*BORÇ STOKU MİLLİ GELİRİ AŞARKEN, BORÇ SERVİS YÜKÜ 

VERGİ HASILATINDAN FAZLADIR 

*KREDİ FAİZLERİN DÜŞÜK TUTULMASI; 

EKONOMİDE ATIL KAPASİTE YARATIR 

*TASARRUFLAR VE YATIRIMLAR İLE MİLLİ GELİR VE 

İSTİHDAM HACMİ CİDDİ DÜŞÜŞLER GÖSTERMEKTEDİR 

TEDAVİ SÜRECİ TEDAVİ SÜRECİ 

*TOPLAM TALEP YÖNETİMİ; PARA VE MALİYE 

POLİTİKALARI UYGULANARAK SİSTEM 

DÜZELTİLMEYE ÇALIŞILIR 

*ANCAK DÜNYA TEKRAR DEVLETÇİ EKONOMİK YAPIYA 

DÖNMEYE BAŞLAMIŞTIR. KAMUNUN EKONOMİYE 

MÜDAHALESİ ARTMAKTADIR. 

Kaynak: Akalın, 2002:17’deki tablodan alınmıştır. 
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Stephan Gundel, “Towards a New Typology of Crises” (2005:112), çalışmasında krizleri 

etki alanlarına göre Geleneksel, Beklenmeyen, Sert ve Temel Krizler olmak üzere 4 kısıma 

ayırmıştır. 

Ian Mitroff ve Murat Alparslan, “Preparing of Evil” (2003) isimli çalışmalarında krizleri 

Normal (Olağan), Olağanüstü ve Mücbir sebepler (Doğal felaketler) olmak üzere 3 kısıma 

ayırmışlardır. Olağan krizlerin en büyük kısmını ekonomik krizler oluştururken, fiziki 

krizler ve ferdi (personel) krizleri de içinde barındırmaktadır. Olağandışı krizler, üç farklı 

kriz unsurunu kapsamaktadır. Bunlar; Kriminal (suç) krizleri, Bilgi krizleri ve İtibar 

krizleridir. Mücbir şartlardan ortaya çıkan doğal felaketlerde ise, pandemik hastalıklar, 

deprem, sel, yangın, iklim bozuklukları, çevresel tahribat, habitat ve yaşam güçlükleri 

sayılabilir. Ekonomik krizlerin diğer krizler üzerinde güçlü sürükleyici etkisi vardır. Sosyal 

sorunlar ve bundan meydana gelen krizler, genelde ekonomik sorunlardan beslenerek 

ortaya çıkmıştır. Ekonomideki kötü şartlar ve olumsuz gidişatlar bir çok ülkede siyasal 

krizlere ve rejim değişikliklerine neden olmuştur (Kotil, 2015:44). 

Erarslan (2014:1) çalışmasında ekonomik krizleri belli başlı dört türe ayırmıştır. Bunlar, 

Finansal Krizler, Reel Krizler, Konjonktürel Krizler ve Yapısal Krizlerdir. Bu ekonomik 

krizler içerisinde, temel çıkış sebepleri ve yol açtığı yıkıcı etkilerin büyüklüğü açısından en 

önemlisi Finansal Krizlerdir (Erarslan, 2014:1). 

Ekonomik krizler ampirik çalışmalarda iki kısıma ayrılmaktadır; Reel Sektör Krizleri ve 

Finansal Krizler (Doğan, 2009:24; Yücel ve Kalyoncu, 2010:55; Bulut ve Demirel; 

2015:260). Reel sektör krizleri, mal ve hizmet piyasalarında kriz; enflasyon krizi ve 

durgunluk (resesyon) krizi ve işgücü piyasasında görülen işsizlik krizidir 

(https://www.yatirimkredi.com/finansal-krizlerin-reel-sektor-krizlerine-donusmesi.html.; 

erişim tarihi:17.07.2020). 

Finansal krizlerin neyi kapsadığı konusu tartışmalı olmakla birlikte, genel olarak dört tür 

finansal kriz olduğu belirtilmektedir. Bunlar; para krizi (döviz krizi), bankacılık krizi, 

sistematik finansal kriz ve dış borç krizidir (Turgut 2007:36; Başkan, 2010:5; Yazıcı ve 

Yazıcı, 2011:39; Paksoy ve Yöntem, 2014:117).  

Krizler reel kesimden başlayıp, finans kesimini vurabileceği gibi, tam tersi de 

olabilmektedir. Finans kesiminden başlayıp, reel sektör krizi yaratabilmektedir (Eğilmez, 

2008:48). Reel anlamda “kapital” olgusunun yanına, “finans kapital” olgusunun eklenmesi 
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ekonomik yapı üzerinde ikili bir mekanizmanın oluşumuna neden olurken, ekonomik 

krizlerin iki farklı kaynaktan ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Sonuçta hem finansal 

krizler, hem de reel sektör krizleri günümüzün ekonomik yapısında farklı ama birbirini 

etkileyen iki kriz olarak literatüre girmiştir. İşte bu nedenle bir yapıda meydana gelen kriz 

süreci, diğer yapıyı da geçişgenlik nedeniyle etkilemektedir.  

Finansal krizlerin reel sektör krizlerine etki yaptığı kanallar; faiz oranı kanalı, servet etkisi 

ve belirsizlikleri, sermaye maliyeti ve kredi kanalı aktarım mekanizmalarıdır. Bu kanalların 

reel sektöre olan olumsuz etkileri ancak uzun dönemde giderilebilmektedir 

(https://www.yatirimkredi.com/finansal-krizlerin-reel-sektor-krizlerine -donusmesi.html.; 

erişim tarihi:17.07.2020; Furceri ve Mourougane, 2009: 31-32; aktaran bknz: Uzay, 

2012:123). 

a) Faiz oranı kanalı; parasal aktarım mekanizması olarakta bilinmektedir. Sermaye 

hareketlerinde aniden meydana gelen yurt dışına sermaye çıkışı (özellikle sıcak para çıkışı 

sonrası) sebebiyle, ülke milli parasının değerini korumak için merkez bankası kanalıyla 

piyasaya döviz satması gerekir. Böylelikle para arzı ciddi olarak daralma gösterir. Para 

arzının azalması ile piyasa faiz oranları yükselir. Sermaye azalır ve maliyeti artar. 

Dayanıklı malların şimdiki değerini azaltır, sermayenin maliyetini artırır (Alper ve Sağlam, 

2001 :31;Uzay, 2012:123). Sermayenin marjinal verimliliğinde ciddi düşme eğilimi baş 

gösterir. 

b) Servet etkisi ve belirsizlikleri; finansal krizler varlık fiyatlarında değişimlere yol 

açarak, firmaların yatırım harcamalarını ve tüketim maliyetlerini azaltır. Sermaye çıkışı 

olacağından para arzı, piyasada hisse senedi harcamaları azalır. Şirketler küçülme yoluna 

gider, istihdam hacmi buna bağlı olarak daralır. Üretim hacmi düşer. Büyüyen ekonomi 

yerine daralan bir ekonomi ile karşı karşıya kalınır. Para talebini karşılamak için elinde 

hisse senedi, devlet tahvili bulunduranlar ellerindeki tüm menkul değerleri bozdurarak 

likiditeye dönüştürmek isterler. Varlık fiyatları ve varlığa olan talep ciddi boyutta azalır. 

Yastık altında bulundurulan altınlar kısmen satışa çıkar, ekonomide görülen riskler fiyatlar 

üzerinde baskı oluşturur. Malların fiyatları nisbi olarak artmaya başlar. Enflasyon etkisi 

kendisini gösterir. Halk fakirleşme eğilimi içine girer. Gelir dağılımlarında ciddi 

bozulmalar görülür. Ekonomi otoritesi, kamu harcamalarına yönelik genişletici politikalar 

oluşturmalıdır. Belirsizlikler, piyasalarda rol alan aktörlerin hareket kabiliyetini sınırlar. 

Belirsizlikler, üretim kaynaklarının etkin ve verimli dağılımına zarar verir. Ticari 
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faaliyetler, kısa vadeli olup, ticari anlaşmaların süreleri kısaltacaktır. Belirsizlikler, 

yatırımları ve sermaye transferlerini azaltacaktır. Belirsizlik olduğu müddetçe, piyasa faiz 

oranlarında yükselme, talepte azalma, stoklarda artma ve buna bağlı olarak malların 

karaborsa (tezgah altı satım) yoluyla satışı ile vergi kaçakçılığı gibi durumlar ortaya 

çıkacaktır. 

c) Sermayenin maliyeti; işletmeye kaynak sağlayanların bekledikleri getiri oranı olarak 

ifade edilir. Fon arzı ile fon talebinin uyumsuzluğu sonucunda müteşebbislerin kaynak 

bulmada yaşadıkları sıkıntı, ister istemez üretim sürecinde daralmalarla sonuçlanır. Yatırım 

projelerinin değerlendirilmesinde önemli bir orandır. İşletmenin yatırımlarından elde 

ettikleri getiri oranı (kar güdüsü), sermaye maliyetinden düşükse, işletmenin değeri 

azalacaktır. Fon arzını (yüksek faiz oranlarından) borç verenler sermayenin üretim 

maliyetini artırarak, üretimin azalmasına yol açar (Sayılgan, Güven; https://acikders. 

ankara.edu.tr/pluginfile.php/64886/mod_resource/content/0/17%20Sermaye%20Maliyeti.p

df;erişim tarihi: 06.11.2019). Bankalardan sağlanılan kredilerin de, satıcılara olan borçların 

da, ihraç edilen tahvillerin de, devlete ödemekle yükümlü olunan vergiler, ihraç edilen 

hisse senetlerinin de işletmeye yüklediği bir maliyet vardır. Her bir maliyet, üretim için bir 

risk taşımaktadır. Maliyet karşılanamazsa, işsizlik artışı kaçınılmazdır. İflaslar artar. Ucuz 

kredi bulamayan üretici fiyatlar yoluyla bunu tüketiciye yansıtır. Malların fiyatları artar. 

Enflasyonist bir sürece girilir. Halk fakirleşme döngüsü içinde kalır. Bu olumsuz şartlar 

altında, firmanın piyasa değerinin sermaye maliyetine oranı düşeceğinden yatırım ve 

üretim azalacaktır. Para politikası aracılığı ile varlıkların değeri üzerinde etki yaratan bu 

mekanizma “Tobin Q Teoremi”9 olarak literatürde yer almaktadır (Örnek, 2009: 106; 

 
9 Tobin Q teoremi (1969:15-29); Firmaların hisse senetleri fiyatlarının artması ile firmaların yatırım kararları arasındaki 

ilişkileri etkileyecektir (https://ekonomihukuk.com/kavramlar/tobin-q-teorisi-nedir/;erişim tarihi:05.05.2020). q” oranını 
firma üzerindeki finansal hakların pazar değerini, firma varlıklarının cari yerine koyma-yenileme maliyetine bölerek elde 

etmiştir. Burada yerine koyma maliyeti, varlıkların alternatif kullanım değeri olarak tanımlanabilmektedir (Lewellen ve 

Badrinath, 1997:78; aktaran bknz: Canbaş, Doğukanlı ve Düzakın, 2004:57-74). 

Formül şu şekildedir; q= Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri/Mevcut Sermayenin Yenileme Maliyeti  (1.16) 

q>1 firma yatırım Yapar; firmanın kıt kaynakları etkin kullandığının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. q<1 Firma 

Yatırım yapmaz; kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanılamadığını göstermektedir. Buna göre; *Yapılacak kurumlar 

vergisi indirimleri, *Ekonomide para arzında meydana gelecek artışlar, *Ekonomide geleceğe dönük olumlu beklentiler. 

Hisse senetleri fiyatlarını arttırırken firma yatırımlarının artmasına neden olur (https://ekonomihukuk.com/ kavramlar/ 
tobin-q-teorisi-nedir/;erişim tarihi:05.05.2020). 1980-1990’lardan bu yana finansal liberalizasyonun en belirgin 

özelliklerinden biri, “bir çok ülkenin net servet pozisyonları denge noktasına oldukça yakınken, brüt pozisyonları aşırı 

derecede büyük olmasıdır”. Bu durum krizlerinde nedenini oluşturmaktadır (Piketty, 2014:203-206). İngiltere ve ABD’de 

Tobin Q değeri 1’in üzerindedir. Bu durumda her iki ülkede borsa balonlarının yarattığı etkiyi de göstermektedir . Buna 
mukabil Almanya’da bu değer 0.69 iken, Fransa’da 0.80 civarındadır. Japonya’da ise, 0.70 gibi bir değerdir (Piketty, 

2014:203-204). 

 

 

https://ekonomihukuk.com/kavramlar/tobin-q-teorisi-nedir/;erişim
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aktaran bknz: Uzay, 2012:124). Örneğin ekonomik krizleri önlemenin en temel yolu, 

sermaye hareketlerindeki serbestliği kaldırmaktır (Kalaycı, Aytekin ve İzgi, 2010:11). 

Ancak bu durum bizim gibi sermayeye ihtiyaç duyan ekonomiler için aleyhine bir 

durumdur. Bunun için yurt içine gelen yabancı sermayenin çıkışının kolaylığını ortadan 

kaldırmak gerekir. Yani yurt içine gelen sıcak para sahibi parasını kolayca 

çıkartamamalıdır (Tobin Vergisi etkisiyle). Bu durumda yurt dışından yabancı sermayenin 

ülkeye girişi düşmektedir. Hatta ülkeye girmeyi riskli bulmaktadır. Yabancı sermaye 

böylece kaçmaktadır. 

d) Kredi kanalı; finans krizinin en önemli etkisi para ve parasal hareketlerde görülen 

kaçak ve durgun yapının piyasalarda etkisini göstermesidir. Para arzında meydana gelen 

daralmalar, faiz oranlarının yükselmesine neden olur. Bankalardaki rezervlerin 

tükenmesine ve mevduat hacminin azalmasına yol açar. Bu nedenle fon arzı yeterince 

oluşmaz, borç isteyenlere borç veremezler ve borç alanları da sıkıştırarak önceki borçları 

geri isterler. Kredi tıkanması veya darboğazı oluşur. Para arzındaki azalma özel 

bankalardaki mevduatları ve rezervleri azaltarak, borç verebilme imkânını azaltır. 

Dolayısıyla arz tarafında, bankalar borç verme şartlarını sıkılaştırarak kredilerin 

bulunabilirliğini azaltabilir. Bu krizden en çok yatırımları etkilenen reel sektörün önemli 

aktörleri “KOBİ”ler olmuştur. Çünkü, KOBİ’ler banka kredilerine çok bağımlı olarak 

iktisadi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Dikkat edilirse, parasal haraketlerdeki tıkanma, 

üretim sürecinde rol alan tüm aktörleri olumsuz etkilemektedir. Yani, krizin teğet geçtiği 

hiç bir sektör söz konusu değildir (Uzay, 2012:123). 

Tablo 6: Finansal Sistem-Reel Ekonomi Bağlantılarını Düzenleyen Kanal ve Mekanizmalar 

Finansal Sistem-Reel Ekonomi Bağlantıları 

KANAL  MEKANİZMANIN İŞLEYİŞİ 

Finansman Maliyeti 

Yüksek faiz hadleri ve düşük varlık fiyatları finansman maliyetlerini artırarak, 

yatırımları azaltır. 

Kredi İmkânı 

Sıkı mali şartlar bankaların ve diğer finansal kuruluşların borç verme istekliliğini 

azaltır. 

Riskten Kaçınma Riskten kaçınma risk primini yükselterek, kaliteden kaçınmaya yol açar. 

İşletmelerin Net 

Serveti 

Düşük hisse senedi ve varlık fiyatları firmaların net servetini azaltırken, ters seçim 

ve sübjektif risk problemlerini artırır. 

Hane Halkının Net 

Serveti 

Düşük hisse senedi ve varlık fiyatları hane halkının net servetini azaltır, kredi 

itibarını düşürür, borçlanmayı daha güç hale getirir. 

Döviz Kurları 

Güvenli paralara kaçış ve sermaye akımlarının tersine dönmesi, döviz kurlarını 

etkileyerek ticaret etkilerine yol açar. 

Güven 

Tüketici, işletme ve yatırımcı güvenindeki azalma,  birimlerin faaliyetlerini 

kısmasına yol açar. 

Kaynak: Cecchetti, Kohler and Upper, 2009: 4’deki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Uzay, 2012:125’deki 

tablodan alınmıştır. 
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Şekil 5: Ekonomik Krizlerin Oluşumu 

 

Kaynak: Aykut Kibritçioğlu, (2001). “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler 1969-2001”, Yeni 

Türkiye Dergisi, Yıl:7, Sayı:41, s.175’deki şekilden alınmıştır. 

1.8.1.  Reel Sektör Krizleri 

Reel Sektör Krizleri; mal-hizmet piyasalarında meydana gelen durgunluk ve emek 

piyasalarındaki çalışabilir “miktar”larında önemli azalışlar ve buna bağlı olarak işsizlik 

artışı, yani üretimde ve/veya istihdamda ciddi daralmalar biçiminde ortaya çıkan kriz 

türüdür (Kibritçioğlu, 2001: 174-182). Üşür çalışmasında, reel sektör krizlerini “mal, 

hizmet ve iş gücü piyasalarındaki miktarlarda, yeni üretimde veya istihdamda ciddi 

daralmalar” şeklinde analiz etmiştir (Üşür, 2011:39). Reel sektör kriz türü, emek ve iş gücü 

piyasaları, mal ve hizmet piyasalarında önemli miktarlarda gerçekleşen daralmaların 

sonucunda meydana gelmektedir (Yavuz, 2019:7). 

Reel sektör kriz sürecinde ekonomide durgunluk (resesyon) veya “işsizlik krizi” meydana 

gelir. Eğer mal ve hizmet piyasalarındaki genel fiyat düzeyi belirli bir zaman aralığında 

normal sınırlarının üzerinde sürekli bir artış gösteriyorsa, kısaca enflasyonist bir süreç 

yaşanıyor, fiyatlar belirli bir sınırın üzerinde seyrediyorsa, bu ekonomide “enflasyon 

krizinin” ayak sesleri duyulmaya başlar. Enflasyon krizi, para arzı ile para talebi 

arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır (Hazlitt, 1978:11-12). İnsanların gelirlerinin 

sabit olması, artan fiyat artışları karşısında halkın fakirleşmesine (satın alma gücünü 

kaybetmesine), gelir dağılımının bozulmasına ve ülkenin ciddi bir stagflasyon sürecine 
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girmesine, üretimin durmasına, süreç ekonominin daralmasına neden olur. 10 Diğer bir reel 

sektör krizi olan “durgunluk krizi” (resesyon krizi)11, yatırımların yetersizliği nedeniyle fiili 

GSMH artış hızının, potansiyel GSMH altında kalması sonucu çıktı açığının düşük 

seviyede kalmasıdır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışların, ekonomide yatırımları teşvik 

edecek düzeyin altında gerçekleşmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka reel kriz türü olan 

işsizlik krizi ise12, emek piyasasındaki işsizlik oranlarının kabul edilebilir seviyenin üzerinde 

oluşması şeklinde tanımlanabilir (Kibritçioğlu, 2001:2; Kaykusuz, 2014:4). 

Reel sektör krizleri aslında finans krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kriz süreçleridir. 

Kapitalist üretim sürecinin, reel sektörde meydana gelen krizi anlamakta ve yorumlamakta 

sıkıntı çektiği bir gerçektir. Sistem herhangi bir nedenle (gelir düşmesi, üretim maliyetleri 

artışı, talep ve tercihlerde değişim, enflasyonist etki vb.), eksik tüketim ve düşük taleple 

karşılaştığında, toplam çıktı (toplam arz) seviyesinde sürekli bir açık oluşur. Fazla olan arz 

miktarı fiyatların düşmesine sebep olurken, maliyetlerin altında seyreden satışlar şirketlerin 

iflaslarıyla sonuçlanacak bir süreci ortaya çıkarır. Bu durum zaten krize zemin hazırlarken, 

piyasalarda ciddi daralma yaratacaktır (Shaikh, 1978:219-241). 

Enflasyon krizini anlayabilmek için, enflasyon türlerini bilmek gerekir. İktisat 

literatüründe 4 tür enflasyon bulunmaktadır. Bunların şiddeti, süreçlerinin uzun veya kısa 

olmasında etkili olmaktadır. Örneğin, yıllık enflasyon oranları %1-3 arasında olan ülkeler 

fiyat istikrarına sahip olan ülkelerdir. Bir ekonomide enflasyonu belirleyen temel faktörler; 

kurlar, üretim açığı, beklentiler, uluslararası piyasalardaki enerji fiyatları, kamu fiyatları, 

borç stoku, milli paranın satın alma gücü ve kişi başına gelir gibi faktörlerdir. Enflasyon 

bir ekonomide, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yaparak, ülkede ekonomik, ticari 

ve sosyal dengeleri bozar, huzursuzluklara ve politik istikrarsızlıklara neden olur (Karluk, 

2007:385-386). Bunun için enflasyon krizi oluşmadan tedbirleri almak gereklidir. 

Literatürde 3 farklı enflasyon tanımı vardır, 1- Ilımlı Enflasyon; fiyat artışlarının oldukça 

düşük seyrettiği tek haneli bir enflasyon şeklidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %4 iken, 

 
10 Enflasyon krizi; enflasyon, bir ülkede bir zaman diliminde mal ve hizmetlere yönelik hazırlanmış olan sepetteki 

fiyatların genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışlara denir. Bir ülkede enflasyon varsa; halkın mal  ve hizmetlere olan 

toplam talebi düşer. Fertlerin satın alma gücü paritesi azalır. Enflasyon, işsizliğe neden olacağından (stagflasyon 
sürecinden) dolayı işsizlik oranı artar ve gelir dağılımında eşitsizlikler ortaya çıkar. Toplumda refah seviyesi düşer ve 

toplumsal katmanlar arasında çatışma ve huzursuzluk ciddi boyutlara gelir. Güven kaybı olur. Yaşam sevinci kaybedilir. 
11 Durgunluk krizi (resesyon krizi); bir ülke ekonomisinde ekonomik durgunluğun olması iktisadi büyümenin 

gerilemesine yol açar. Gayri safi milli hasılada düşüşe neden olarak üretim azalır, böylelikle daha az girdi ile hammadde 

kullanımı da azalır. Maliyetler artacağından dolayı işsizlik artar. 
12 15-64 yaş grubu arasında olup, temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma isteğinde bulunan fertlerin çalışacak bir iş 

bulamayıp işsiz kalmasıdır. Emek piyasasında ortaya çıkan ve %25-30 oranında işgücünün işten çıkarılmasıyla oluşan 

krizdir. Bir ülke ekonomisinde enflasyonun olması; faizlerin artmasına ve yatırımların azalmasına neden olacağından 
dolayı maliyetlerin artmasına bu da üretimin azalmasına neden olur. İstihdam sağlanamadığı için işgücü imkanı azalır. 
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gelişmekte olan ülkelerde ise, %6’lar mertebesindedir. Hatta iktisadi büyüme için biraz 

ılımlı enflasyonun olması gerektiğini savunan iktisatçılar bulunmaktadır. Bu enflasyon 

durumunda halkın kendi parasına güveni vardır. Borç alıp verme süreci normal 

seyrindedir. 2- Dört Nala Enflasyon; yıllık enflasyonun iki veya üç haneli rakamlara 

çıktığı bir enflasyon çeşididir. Enflasyon oranı %100’leri geçebilmektedir. Enflasyon 

krizinin artık tüm etkileri hissedilmeye başlar, adı konmamış bir şekilde milli paradan 

kaçış başlar, dövize doğru hareket artar (Gresham Kanunu), kötü para iyi parayı piyasadan 

kovar, bu dönemde borç almak, borç vermekten daha avantajlı olur. Halkın ekonomiye 

güveni biter, politik ve sosyal istikrarsızlıklar yaygınlaşır. 3- Hiper Enflasyon; ekonomi 

bu durumda dört haneli enflasyon rakamlarını görebilir. Enflasyon oranının %1000’leri 

bulduğu, ciddi bir krizin olumsuz tüm unsurları ekonomik hayatta yaşanır. Üretim biter ve 

işsizlik patlama gösterir. Malların fiyatı bir günde bir kaç defa değişir. Alışverişe para dolu 

bavulla gelinir, ama o parayla bir bavul alınamaz. Bu durum geçmişte pek çok ülkede 

yaşanmıştır. Eski Yugoslavya, Romanya, Arjantin, Brezilya, Meksika hatta kısmen 

Türkiye’de bu enflasyon türü yaşanmıştır (Unay, 2000:384-385; Yıldırım ve Karaman, 

2000:323-352; Dornbusch, Fischer ve Startz, 2007:157-182; Çelik, 2015:120-121). 

İktisadi büyüme ile enflasyon krizindeki nedenselliği dört kısıma ayırmak mümkündür. 1- 

Bir ekonomi sıfır enflasyonla büyüyorsa, o ekonomide enflasyonsuz büyüme var demektir. 

Durum olarak bir sıkıntı ve kriz durumu söz konusu değildir. 2- Bir ekonomide hem reel 

büyüme hem de enflasyon varsa, bu ekonomide enflasyonlu büyüme var demektir. Bu 

ekonomideki enflasyon oranı tek sayılı rakamlarda ve %2-3 mertebesinde ise, ekonomide 

sıkıntı ve enflasyon krizi yok demektir. Ancak enflasyon hali öyle bir durumdur ki, 

ekonomideki dizginleri elinizden kaçırdığınızda, “dört nala giden” enflasyon haline 

dönüşür. Çok dikkatli olunması gereken bir durumdur. 3- Bir ekonomide reel büyüme sıfır 

veya sıfıra yakınken (%0-1), enflasyon oranında ciddi bir artış varsa, o ekonomide 

“stagflasyon” durumu geçerlidir. Stagflasyon olgusu, bir ekonomide enflasyon olgusu 

yaşanıyorken, ekonomi büyümüyorsa durgunluk içinde enflasyon geçerlidir. Ekonomik 

(enflasyon) krizlerin başa çıkılması en zor olanlarından birisidir. Ekonomik büyüme devam 

edebilse, enflasyonu düşürmek daha kolay olabilecekken, stagflasyon durumunda, 

ekonomi yöneticileri, hem enflasyonla uğraşmakta, hem de büyümeye (piyasayı 

canlandırmaya) çalışmaktadır. Bu iki durum ve iki politika temelde birbiriyle 

çelişmektedir. Ekonomi yöneticileri, her ikisini birden iyileştirme yöntemi yerine, bu iki 

politikadan birine öncelik vererek, odaklanma noktasında beklentilere en iyi karşılık 
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verecek soruna yönelmelidir, sonra iyileştirme sürecine girilmelidir. 4- Bir ekonomide 

GSMH reel olarak küçülürken, ciddi oranlarda enflasyon da ortaya çıkıyorsa, o ekonomi 

“slumpflasyon” ile karşı karşıya demektir. Slumpflasyon olgusu, bir ekonomide enflasyon 

olgusu yaşanırken, büyüme reel anlamda ciddi düşüş yaşıyorsa, o ekonomide enflasyon 

(yükselme) ortamında iktisadi küçülme hali var demektir. Ekonomik (enflasyon) 

krizlerinin en zoru bu durumda ortaya çıkmaktadır. Çünkü ekonomiyi enflasyon anlamında 

düşürürken, diğer yanda da ekonomideki reel büyümedeki düşüşü durdurup, sonra 

büyütmeye çalışmak gereklidir. Enflasyon krizi açısından en zor enflasyon çeşididir. 

Ekonomiyi yönetenler için bunu başarmak zordur ve ciddi zaman almaktadır. Bu durum, 

ekonominin tepe taklak olmuş halidir. İşsizlik bir yandan hızla artarken, üretim ciddi 

daralmışken, fakirlik ve gelir dağılımı bozukluğu hızla yayılırken, borç stoku patlama 

noktasına gelmişken, milli para bu arada ciddi değer kaybına uğrarken, böyle bir kriz 

ortamında ekonomi yönetiminin işi çok zordur (Eğilmez, 2015: 49-52; Eğilmez ve Kumcu, 

2015:67-69). Önce halk üzerinde güven oluşturulmalı, beklentiler olumlu yorumlanmalı, 

alt gelir grupları kucaklanmalı ve devlet, kamu harcama kaynaklarını genişletmelidir. Bu 

noktada daraltırsa, bu kangren çok daha büyük boyutta yayılma eğilimi gösterecektir. 

Kamu harcamalarını genişletme politikası kontrolsüz olursa, ekonomideki çıkılmaz hal 

daha da belirginleşir. 

Kriz Halleri ve Tanımlarını özet olarak belirtmek gerekirse (http://www.mahfiegilmez.com 

/2019/03/ekonomik-krizler-ve-turkiye.html; erişim tarihi:17.07.2019); 

• Stagflasyon = Enflasyon + Sıfır (ya da sıfır dolayında) Büyüme 

• Resesyon = 2 çeyrek üst üste Küçülme 

• Slumpflasyon = Yüksek Enflasyon + Küçülme 

• Depresyon = Artan İşsizlik + Süregiden Küçülme 

• Deflasyon = Fiyatların Sürekli Düşmesi + Küçülme 

Krizin Derinliğinden (Kötülük) Sığ Etkisine Doğru Sıralaması (En kötüden daha az kötüye 

doğru) (http://www.mahfiegilmez.com /2019/03/ekonomik-krizler-ve-turkiye.html; erişim 

tarihi:17.07.2019); 

1. Depresyon 

2. Slumpflasyon 

3. Deflasyon 

4. Resesyon 

5. Stagflasyon 
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Tabi ki, pek çok faktör reel sektör krizlerinin ortaya çıkmasında etken durumdadır. Reel 

sektör krizlerinin temelinde; parasal etkenler ilk sırada yer alır. Bunun için finans 

krizlerinden kolayca etkilenmektedir. Reel sektör krizine neden olan diğer etkenleri 

belirtmek gerekirse; üretim sürecinde görülen ciddi ve hızlı bir daralma (resesyon hali), 

ekonomik darboğazlar (hammadde, pazar, döviz, sermaye, petrol vb), piyasadaki fiyatlarda 

ani yükselme veya düşüşler (özellikle baskı altına alınmaya çalışılan enflasyon dizileri), 

şirket ve banka iflasları, finans kapitalin kaynak bulamaması, esnaf, çiftçi ve üretim 

birliklerinin yurt içi talebi karşılayamayacak bir arzı oluşturması, aşırı göç alma ve mülteci 

sayısının hatırı sayılır şekilde artması,üretim maliyetlerinin çok yüksek seviyelerde olması, 

üretici ve tüketici fiyat endeksinin baskılanması, iklim değişikliği ve çevresel bozulmalar, 

istihdamdaki (üretimdeki düşük kapasiteden kaynaklanan) daralmanın sonucunda ortaya 

çıkan işsizlik oranlarında görülen ani ciddi artışlar, işçi örgütlenmelerindeki yetersizlik ve 

sendikaların görevlerini yapmalarında görülen eksiklikler, ücretlerde gerileme ve gelir 

dağılımındaki bozulmaların büyük seviyede olması, borsa ve hisse senedi piyasa 

endekslerinin çöküşü, ekonomide vergi oranlarında görülen ciddi yükselişler, verginin 

üreticiye getirdiği mali yükün artması ve daraltıcı maliye politikalarının getirdiği 

ekonomideki olumsuz havalar şeklinde belirtmek mümkündür. 

1.8.2. Finansal Krizler 

Finansal işlemlerin ve faaliyetlerin yapıldığı piyasalara “finansal piyasalar” 

denilmektedir. Finansal piyasalarda beş temel aktör bulunur; fon arz edenler, fon talep 

edenler, finansal aracılar, finansal varlıklar ve yasal kurumsal düzenleyiciler (Okka, 

2010:255-256; aktaran bknz: Demirlioğlu, 2016:18). 

Finans piyasaları ile kuruluşları, toplumun tasarruflarının doğrudan fonlara yatırılmasını 

engelleyen işlem masraflarının ve bilgi asimetrilerinin hafifletilmesi için oluşturulmuştur 

(Demirgüç-Kunt, 2009:41). Tasarrufların tedavüle girmesine yardımcı olur, ürün ve hizmet 

takasını kolaylaştıran ödeme hizmetleri sunar, fon tahsisi sağlar, yatırımları izleyip fonların 

denetimini ve geri dönüşümünü kontrol eder, fonların en verimli alanlara kanalize ederek 

üretimin arttırılması yoluyla iktisadi büyümeye katkı verir, gelir dağılımının iyileşmesi ve 

yoksulluğun azalması için olanak sağlatır (Demirgüç-Kunt, 2009:41; Aksu, 2019:142-145). 
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Finans piyasaları ile kuruluşları, görevlerini ve işlevselliklerini yerine getiremediğinde, 

kalkınma fırsatları, iktisadi büyüme hamleleri, toplumsal eşitsizlikler, gelir dağılımı 

bozuklukları, en kötüsü ise, çok pahalıya mal olacak finans krizleri yaşanır (Demirgüç-

Kunt, 2009:41; Aksu, 2019:144-148). 

Şekil 6: Finansal Piyasa Aktörleri ve Finansal Sistemin İşleyişi 

Kaynak: Karabıyık ve Anbar, 2010:3’deki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Lale Demirlioğlu, (2016). 

“Finansal Piyasalar”, Ekin Yayınevi, Bursa, s.19’daki şekilden alınmıştır. 

İktisadi büyüme oranları, cari açık, tasarruf açığı, bütçe açığı, toplam borç stoku, dış ticaret 

açığı ve GSMH (çıktı) açıklarının üzerinde Bankacılık ve Finans sektörünün ekonomik 

yapıda meydana gelen arıza ve depresyon sürecinde uygulayacağı “tespit-tanı, tahlil, 

teşhis, tedarik, tedavi ve tekamüle ” dayalı 6T ilkesi gereğince, sektörün iktisadi büyümeyi 

ve kalkınmayı sağlatacak rolünün yanında, ülkenin makro ekonomisi üzerinde iktisadi 

yapıyı rahatlatıcı özelliği, kesimler arasında arabulucu olması ve bunalım dönemlerinde 

çözüm arayıcı olması gibi çok önemli görevleri de bulunmaktadır (Aksu, 2019:147-148). 

Bu piyasada meydana gelen krizler belirtilen beş aktörün karşılıklı ilişkisinden, fon 

fiyatının oluşumundan, varlıkların aşırı değer artışından veya değer kaybından, piyasada 

oluşan riski ölçme ve belirlemedeki yetersizlikten, piyasadaki işlemler köprüsünün 

kurulamamasından, faiz-fiyat-para dengesinin bozulmasından, ters seçim (adverse 

selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard) sorunlarının finansal piyasalarda ciddi boyutlara 

ulaşması ve böylece finansal piyasaların, fonların en verimli yatırım fırsatlarına sahip olan 

ekonomik birimler yerine, yanlış tercihler ve hatalı kararlar verilerek fonların heba 

edilmesi ve piyasadaki uyumsuzluluktan (market senkrenization) kaynaklanmaktadır. 
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Finansal kriz terimi; genellikle, bankacılık gibi finansal kurumların (aracıların)13 

yapılarında birden meydana gelen sapma ve bozulmalar sonucu, elindeki varlıklarının 

değerlerinde büyük bir azalmanın görüldüğü, bu kurumların iflasıyla sonuçlanan durumlar 

için kullanılır. Finansal serbestleşme ve uluslararası entegrasyon yapılanması sürecinde 

uluslararası fonlar küresel düzeyde daha yüksek getiri elde edebilecekleri ülkelere rahatça 

girip çıkabildiklerinden, uluslararası sermaye hareketlerinin hacminde önemli artışlar 

meydana gelir. Finansal boyutun yapıları karmaşık hale dönüşmüştür. 1990’lardan itibaren 

ivme kazanan ve literatüre giren “finansal kriz” olgusu gündem konusu olmaya başlamıştır 

(Turgut, 2007:36). Krizin temelinde para ve parasal hareketler önem arz etmektedir. 

Mishkin’e göre (2001:1-2) finansal krizler; “finansal piyasaların ters seçim (adverse 

selection) ve ahlâkî tehlike (moral hazard) sorunlarının gittikçe kötüleşmesi nedeniyle, fon 

arzının en üretken yatırım alanlarına kanalize edilememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal 

olmayan ve dengesizliğe neden olan bozulmadır”. Mishkin, finansal piyasalarda14 oluşan 

krizleri dört temel nedene dayandırmaktadır; faiz oranlarında görülen istikrarsızlıklar, 

iktisadi yapıdaki belirsizlikler ve dengesizlikler, banka bilançolarında görülen ciddi 

bozulmalar ve mali disiplinsizliğe bağlı bozulmalar olmak üzere değişik etkenler finansal 

kriz üzerinde etkilidir. Ampirik çalışmalara göre döviz kurlarında görülen çöküş ve 

bozulmaların bankacılık sektörü krizleri arasında yüksek bir korelasyon ve nedensellik 

ilişkisi bulunmaktadır (Chang ve Velasco, 1998:2; aktaran bknz: Delice, 2003:63). Ayrıca 

para krizlerinin sistematik finansal krizlere neden olma olasılığı oldukça yüksek 

görünmektedir (Delice, 2003:63). Literatürde finansal krizler, dört grupta 

sınıflandırılmaktadır (Çetin, 2013:146). Bunlar; 

• Bir ülke parasına yapılan spekülatif atağın devalüasyonla sonuçlandığı veya parasal 

otoritenin yerel parayı savunmak zorunda kaldığı parasal kriz, 

 
13 Finansal kurumları kategorize etmek gerekirse; merkez bankaları, ticaret bankaları, katılım bankaları, kredi birlikleri, 

sigorta şirketleri ve kurumları, emekli sandıkları, finans şirketleri, menkul kıymetler borsaları, faktoring ve forfaiting 
şirketleri, yatırım ortakları, varlık yönetim şirketleri ve yatırım fonları olmak üzere 12 maddede belirtmek mümkündür 

(Güler, 2016:12). 
14 Finansal sektör, fertlerin, ailelerin, firmaların ve devletlerin sermaye, gelir ve tasarruflarının yatırım veya spekülatif 

amaçlı olarak oluştuğu hareketli dinamik bir piyasadır. Yatırım amaçlı hareketlerin krizlerin meydana gelişinde önemi bir 
rolü olmazken, spekülatif amaçlı hareketler krizlerin en temel ateşleyicisidir (Çetin, 2013:144). Finansal kriz, kısa vadeli 

faiz oranları, varlık fiyatları, ödemelerin bozulması ve şirketlerin batması ile finansal kurumların iflası gibi finansal 

göstergelerin tümünün veya çoğunluğunun ani, keskin ve açık bir biçimde bozulması veya konjonktürün tepe 

noktasındaki dönüşün temel bir unsuru ve önceki genişlemenin kaçınılmaz bir sonucu olarak da tanımlanmıştır (Klein, 
1947).  



 
 75 

• Banka iflaslarının, bankaların yükümlülüklerini ödemeyi askıya almasına neden 

olması veya kamu otoritesini büyük hacimli yardımlarla bu durumu önlemeye 

çalışması durumunda yaşanan bankacılık krizleri, 

• Piyasanın etkin işleyiş mekanizmasını bozarak finansal piyasalarda şiddetli bir 

yıkıma neden olan sistematik finansal krizler (Feldstein, 1996:5-6; Mishkin, 2001:5-

11), 

• Bir ülkenin dış borcunu ödeyememesi halinde ortaya çıkan dış borç krizidir(Şen, 

2006:1-2). 

 

Mishkin’e (2004:193) göre, tipik bir finansal kriz, balonların patlamasını tetikleyecek faiz 

oranlarındaki ve belirsizlikteki artış, banka sektörü bilançolarında bozulma ve borsanın 

çöküşü ile birlikte finansal kırılganlığı arttırmakta olup, bu dört etkinin bir arada görülmesi 

ise bir finansal krize neden olmaktadır (Sönmezler ve Gündüz, 2009:132; Kahraman, 

2009:28-29; Paksoy ve Yöntem, 2014:119). 

Şekil 7: Finansal Krizlerin Oluşumu 

 

Kaynak: Frederich S. Mishkin, (2004). “The Economic of Money, banking and Financial Markets”, Pearson 

Addison Wesley, 7. Edith, s.193’deki şekilden alınmıştır. 

Asimetrik (eksik) bilgi, ahlaki tehlike (moral hazard) ve ters seçimi (adverse selection) de 

beraberinde getirerek, finansal kriz olasılığını arttırmaktadır. Teoriye göre kriz, ters seçim 

ve ahlaki risk problemlerinin kötüleştiği bir durumda ortaya çıkmaktadır. Asimetrik bilgi, 
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finansal işlemden önce ters seçim ve finansal işlem sonrasında ise ahlaki risk olmak üzere 

iki önemli sorunu yaratmaktadır. Finansal sistemin temel niteliklerini açıklamadaki 

üstünlüğü teorinin başarısını ortaya koymaktadır. Asimetrik bilgi yaklaşımına göre, 

finansal sistemin nitelikleri şunlardır (Mishkin, 1991:69-108, Mishkin, 1994:1-48; Şen, 

2006:2; Kahraman, 2009:28; Yazıcı ve Yazıcı, 2011:38-40): 

- Hisse senedi ihracı, işletme faaliyetlerinin birincil finansman yöntemi değildir. 

- Sadece büyük ve güçlü firmalar finansman yöntemi olarak hisse senedi ihracına 

yönelebilirler. 

- Finans sektörü en yoğun şekilde regülasyona tabi ve bulaşıcılığa sahip olan 

sektörlerin başında gelir. 

- Hanehalkı, kişi, işletme ve kurumların (fon arz eden-fon talep eden) en önemli 

finansman kaynağı bankalardır (aracılardır). 

- Borç sözleşmeleri, borçluya ciddi ölçüde kısıtlamalar getiren yasal düzenlemeler 

olup, en önemli özelliği teminat koşulunu içermekle birlikte, kredilerdeki risk 

durumu geriye ödemeler konusunda asimetrik bilgiden kaynaklı olarak ciddi 

boyutlardadır. 

Bankacılık sisteminde eksik ve yanlış bilgilenmeyle oluşan, “asimetrik bilgi sistemi”15 

finansal piyasalarda alınan kararlarda yanılma, ters seçim (adverse selection) ve ahlaki 

çöküntü (moral hazard) ile ortaya çıkmaktadır (Şen, 2006: Kahraman, 2009:28; Paksoy ve 

Yöntem, 2014:119; Bulut ve Demirel, 2015:261-262). 

Bankalar, kredi almak isteyenlerin (fon talep edenlerin) güvenilirlik ve geriye ödeyebilme 

gücünü ayırt edemediklerinden tüm müşterilerine aynı bakış açısıyla, aynı piyasa faiz 

oranını uygulaması sonucunda, “asimetrik bilgi probleminin” finans dünyasında 

yaşanmasına neden olur. Finans sektöründe rol alan aktörler ve fon arzı verenler, herhangi 

bir olumsuz durumda, hükümetlerin kendilerini kurtarmak zorunda olduklarını 

düşünmelerinden dolayı, her türlü riskli ve açık pozisyonları almaya başlar. Aslında 

hatanın doğduğu yer burasıdır. Köprüden önce son çıkış bu nokta değildir. Eksik 

bilgilenme ve kötü tercihler noktasında bankaların dikkatli olması gereklidir. Açık ve riskli 

pozisyonlar artarak, yabancı yatırımcı için kriz beklentisinin doğmasına neden olur. Ahlaki 

 
15 Asimetrik bilgi sistemi, finansal bir sözleşmedeki tarafların sahip oldukları bilginin farklı, yanlış ve eksik olması 

halinde ortaya çıkar. Bu sistemde borç alan, borç verene göre daha avantajlıdır. Çünkü borç alanlar, üstlenmek istedikleri 

yatırım projeleri hakkında borç verenden daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu durumda borç veren, borçlunun güvenilirliği 
hakkında bir belirsizlikle karşılaşır (Şen, 2006:1-2). 
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risk, tasarruf sahiplerinin, mevduatın devlet güvencesinde olduğu mantığı ile hareket 

etmelerine neden olabileceğinden bu risk daha da artmaktadır. Bankalar, bilançoların 

kötüleşmesi ile sermayelerinde önemli bir yıpranma ve daralma meydana gelir. Bu 

durumda, kredi vermeyi (fon arz etmeyi) durdurmak zorunda kalırlar, sermaye artırımına 

gitme yolunu tercih ederler, Buna mukabil bilançoları ciddi boyutlarda kötüleşen bir 

bankanın (finansal aracının) makul bir maliyetle sermaye artırımına gitmesi zor olduğu için 

kredi (fon) vermeyi daraltmak zorunda kalırlar. Bu aşamada, bilançoların kötüleşmesi fon 

arzı verenler üzerinde olumsuz etki yapacağından, bankacılık paniğine sebep 

olabilmektedir. Fon arzı verenler mevduatlarını çekme noktasında sisteme olan güvenilirlik 

kaybedilmişse, bankanın iflası kaçınılmaz olur. Fon talep edenler kredi tayınlamasıyla16 

karşılaşır. Bu durum üretim üzerinde daralmayı getirir. Asimetrik bilgi sistemiyle bu 

durum tüm ekonomik sisteme sirayet edebilmektedir (Şen, 2006:1-2, Paksoy ve Yöntem, 

2014:119). Bankacılık faaliyetleri kısa süreli borç almayı ve uzun vadeli borç vermeyi 

içermekte olup, bu nedenle faiz oranlarındaki ciddi yükselişler, net varlık değerleri 

üzerinde doğrudan bir azalmaya neden olur (Paksoy ve Yöntem, 2014:119). 

Mishkin (1999:6), asimetrik bilgi sorununun artışına ve finansal krize neden olan faktörleri 

dört maddede belirtmiştir; 

• Finansal piyasalarda önemli bir yer tutan bankaların, riskli krediler nedeniyle 

bilançolarında aşırı bozulmalar, kredi balonlarının artması, finansal istikrarsızlık 

göstergelerinin görülmeye başlanması, 

• Oluşan finansal kriz nedeniyle, kredi tayınlaması ve faiz oranlarında artış meydana 

gelir. Faiz oranlarındaki artış ile parasal fonlar kredi tayınlamasına bağlı olarak 

yüksek faizli ve geriye ödeme riski bulunan kredi taleplerini karşılamaya yönelir, 

banka bilançolarını negatif olarak etkileyerek, iflasın eşiğine getirir. 

• Finansal piyasalarda artan belirsizlik nedeniyle asimetrik bilgi problemi, ters seçim 

ve ahlaki çöküntü sorunlarını daha da artırır. Hem yatırımlarda ciddi boyutlarda 

düşme ve buna bağlı oalrak üretimde (iktisadi büyüme) daralma söz konusu 

olacaktır. Bu piyasalardaki belirsizlik durumu, piyasalardaki başarısızlıktan, resesyon 

(durgunluk) durumundan ve akılcı üretim tarzını benimsememesinden 

kaynaklanabileceği gibi, hükümetin gelecekle ilgili öngörülerindeki hatalı ve 

belirsizlik içeren politikalarından kaynaklanabilmektedir. 

 
16 Asimetrik bilgi sistemi sonucunda meydana gelen ters seçim problemi, kredi tayınlamasına yol açar. Kredi tayınlaması, 

borçluların daha yüksek faiz oranları ödemeye razı oldukları durumda bile kredi bulamamaları durumudur (Şen, 2006:4). 
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• Finansal olmayan kurumların, üretim ve imalat sanayi kuruluşlarının net 

varlıklarında ciddi aşınmalar ve bilançolarında ciddi kötüleşmeler, ters seçim ve 

ahlaki çöküntü sorunlarının ağırlaşmasına neden olarak, piyasalarda ve 

makroekonomik yapıda ciddi istikrarsızlıklar ve uzun vadede çözülebilecek sorunları 

yaratır. 

Şekil 8: Finansal Krizin Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri 

 

Kaynak: Kibritçioğlu, 2011, s.6’daki şekilden alınmıştır. 

Böylece finansal kesim devlet güvencesi altında riskli projeleri destekleyerek, 

makroekonomik yapıyı etkileyecek, genele yayılmış, büyük bir kriz yumağına dönüşmüş 

olur. Burada bilgi eksikliği, mevzuat ve düzenleme eksikliği, şeffaflık durumu, muhasebat 

kontrol eksikliği, yabancı piyasalara aşırı entegrasyon durumu, finansal piyasalarda 

görülen aşırı serbestiyet, finansal balonlar, ters seçim ve ahlaki çöküntü bu kriz riskini çok 

şiddetli olmasını ve yaygınlaşmasını arttırır. Yakın zamanda gelişmiş ülkelerin yaşadığı 

ciddi krizlerin başında bankacılık ve para krizi ilk sırada yer almaktadır. 

Bu bağlamda finansal krizlerin tek bir tanımlamasının olmadığı gibi, her iktisatçının 

yaptığı finansal kriz analizleri, bu krizin nedenleri ve türleri konusunda ülkeden ülkeye, 

zaman boyutunda, hatta bir ülkenin tarihsel geçmişinde yaşanan krizler çok farklılık arz 
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edebilecektir. Bu bağlamda krizleri nedenlerine ve türlerine ayırırken, farklı perspektifle 

kriz olgusuna yaklaşım göstermişlerdir. Onun için her iktisatçının perspektifinde belirlediği 

kriz türleri ve nedenleri bulunmaktadır. Örneğin, Martin Feldstein (1999:6-13) 

çalışmasında finansal krizleri dört başlık altında analiz etmektedir: 

a. Cari hesap krizleri 

b. Bilanço krizleri 

c. Banka-paniklerinin yol açtığı para krizleri 

d. Sirayet krizleri ve irrasyonel spekülasyon. 

Yine başka bir çalışmada finansal krizler; makroekonomik politikaların yol açtığı krizler, 

finansal panikler, finansal fiyatlardaki balon (şişkinliklerin) patlaması ve ahlaki tehlike 

krizleri olmak üzere dörtlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır (Radelet and Sachs, 2000, s.106-

107). 

Uygur, finansal kriz konusunda şu görüşü ortaya koymuştur; “krizin ortamı ve göstergeleri 

vardır, ama krizin kesin olarak olacağını söylemek ve hele krizin zamanını öngörmek 

mümkün değildir. Dornbusch’un deyimiyle, “Kriz ancak patladığında görülür.” Zaten 

krizin kesin olduğu ve ne zaman olacağı öngörülebilse, gerekli önlemler alınır, kriz 

önlenir, yani kriz olmaz. Ayrıca bilinir ki, finansal krizdeki baskı ve gerginlik, güvensizlik 

ve panikten kaynaklanır” (Uygur, 2001:9). 

Anna Schwartz (1995:3) finansal krizi; “ödemelerin yapılamayacağı korkusu egemen 

olduğu bir ekonomide, nakit elde etmek amacıyla aşırı kamu müdahalesinin varlığı, 

bankacılık sisteminde rezerv darlığının büyük miktarlara ulaşması, yine bankaların bu 

bağlamda kredi vermemesi ve ellerindeki varlıkları satışa çıkartmasıyla içinde bulunduğu 

kriz durumu” şeklinde tanımlamaktadır. 

Eğilmez, finansal kriz tanımını “verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların 

ahlaki tehlike ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedenleriyle, fonları etkili 

biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulma” olarak 

açıklamıştır; (Eğilmez, 2009:44). Finansal krizlere ilk etkiyi yapan faktörleri 4 maddede 

belirtmek gerekirse; 

• Banka bilançolarında meydana gelen ciddi bozulmalar ve kötüleşme senaryosu, 

banka paniklerinin başlaması, 
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• Piyasa faiz hadlerinde ve politika faizlerinde görülen yükselmeler, 

• Menkul kıymet piyasalarında, borsa endekslerinde, varlık değerlerinde ve hisse 

senetlerinde meydana gelen sert düşüşler, 

• Ekonomik yapıda risk ortamlarının artması, belirsizliğin tüm sektörlere yayılması, 

fertlerin nasıl bir ekonomik davranış göstereceğinin bilinememesi şeklinde 

göstergelerin olmasıdır. 

Finansal krizlerin ortaya çıkmasının altında iki büyük faktör yatmaktadır. Ülkelerin 

finansal liberalleşme (serbestlik) süreçleri ile finansal balonlardaki (financial bubble) aşırı 

şişmeler, finansal krizlerin en büyük iki faktörü konumundadır. Aşağıdaki şekilde finansal 

krize neden olan bu faktörler belirtilmiştir. 

Şekil 9: Finans Krizinin Kısır Döngüsü 

 

Kaynak: Paul Krugman, (2015). “Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve küresel Kriz”, Literatür 

Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, s.76’daki şekilden alınmıştır. 
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Tablo 7: Finansal Varlıkların Türü, Sistemin İşleyisi ve Risk Durumu 

 

Kaynak: Üzeyir Aydın, (2016). “Finansal Sistem ve Finansal İktisadın Yapısı”, Ekin Yayınevi, Nisan 2016, 

Bursa, s.231’deki tablodan alınmıştır. 

 

 

1.8.2. A. Finansal Liberalleşme (Serbestlik) 

Finansal liberalleşmeyi bir takım yaldızlı kavramlarla süsleyip, büyük ekonomik güçlerin, 

küçük ve orta boyutlu ülkelere girerken, ekonomide serbestiyetin önünü açabilmek için 

“dışı güzel, içi ise acı” olan yeni kavramları gündeme getirip, böylece dünya kamuoyunu 

hipnoz altına almaya çalıştıkları algı yönetimiyle sınırları ve engelleri kaldırttılar. Bu 

yaldızlı kavramlar; şeffaflık hali (transparency), hesap verebilirlik (accountability), 

bağımsızlık (independence), uzlaşma (consensus), bırakınız yapsınlar ve bırakınız 

geçsinler (let them do and let them pass), hayal kurmak güzeldir (It’s good to dream), 

herşey paradır (everything is money), kazan ve kazan (win to win), demokrasi (democracy), 

iletişim (communication), eşit paylaşım (equal sharing), özyönetim (self-management) ve 
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tam katılım (full-participation) gibi toplumlara ve ekonomik piyasalara güzel bir algı 

yaratmak için sunulan kavramlar aslında liberalleşmenin ve buna bağlı olarak 

küreselleşmenin önünü açabilmek, piyasalara ve toplumlara yem olarak atılmış, kapitalist 

tuzak kavramlardan başkası değildir. 

1980’lerin sonlarından bu yana dünya ülkeleri arasındaki karşılıklı bağımlılık, finansal 

liberalleşme ve küreselleşme sürecinde önemli değişim ve dönüşümler meydana 

gelmektedir. Bu değişimler daha çok ekonomi-siyasi-askeri ilişkisi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin hacmi ve çeşitliliğindeki 

yoğunluk dış ticaret ilişkisinin karmaşıklaşmasına yol açarken, dünya küresel servet 136 

trilyon US dolardır. Dünyada günlük ticaret ilişkisi 4-5 trilyon dolardır. Büyük bir serbest 

piyasa ilişkisi söz konusudur. Sınır-ötesi sermaye ve işgücü akımlarındaki artışlar ve beşeri 

sermaye-beyin göçü olgusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkeler arasında sınırlar ve 

ticari engeller ortadan kalkmaya başlamıştır. Finansal piyasalar birbirleriyle sinir ağları 

gibi sıkı ilişki içindedir. Teknolojinin daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılması 

sayesinde giderek güçlendiğine, yani yeni ve güçlü bir “ekonomik küreselleşme” dalgası 

yaşandığına tanık oluyoruz (Kibritçioğlu, 2011:1-10; Kurtoğlu, 2015:194-198). 

Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız ilerleme, 

yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya 

da 20. yüzyıldaki ilerlemenin 1000 katı ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de yenilik 

hızı ivme kazanmakta, günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:25). 

21. yüzyılda dünya ekonomisinde meydana gelen toplumsal ve ekonomik dönüşümün 

getirdiği etkiyle üretim yoğunluğu, jeostratejik politikalar ve sıklet merkezi 

konumundaki güçlü ekonomik yapıların, gelişmiş batı ülkelerinden, gelişmekte olan 

Merkez Asya-Güney Asya ülkelerine doğru kaymaya başladığı önemli bir süreci 

yaşamaktayız. Bu durum 2008 dünya ekonomik krizinden sonra daha da belirginlik 

kazanmıştır (Ünay ve Kayıkçı, 2014:18-29). Çin, G.Kore, Rusya, Kazakistan, Endonezya, 

Malezya, Singapur, İran, Tayvan ve Hindistan başta olmak üzere yükselen ekonomilerin 

hızlı büyüme performansı, bu ülkelerin küresel ekonomideki gelir ve üretim payını 

artırırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya 

başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin payı genel olarak azalma trendine girmiştir (Aksu, 

2016:68; Aksu, 2018:2636-2637). 
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Finansal liberalleşmenin ekonomik sistemler üzerinde olumlu etkilerinin yanında olumsuz 

etkileri de bulunmaktadır. Olumlu etkilerini bir kaç maddede özetlemek gerekirse; gelişmiş 

ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketliliğine imkan sağlar, 

piyasalarda oluşan güven nedeniyle, tasarruf ve yatırımlarda bir artışın meydana gelmesi, 

fon arz eden ve fon alan kişilerin ortak bir zeminde buluşmasının kolaylığı, bu durum 

üretim ve iktisadi büyüme üzerinde arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Sermaye ve para piyasası 

yöneticilerini ve karar vericilerini mevzuat kuralları içinde davranmayı sağlatırken, 

uyguladıkları politikaları disipline edici olmasıdır. Finans piyasalarındaki kurumsallaşmayı 

sağlatan bir yapının oluşumuna imkan verecek düzenleme ve denetleme sistemini 

oluşturmaktadır. Liberalleşmenin yarattığı diğer bir olumlu etki direkt yatırımlar ile 

teknoloji transferi ve know-how süreçlerinin kolaylaştırmasına imkan sağlamaktadır (Sever 

ve Demir, 2014:19-20). 

1970’li yılların sonlarından başlayarak, 2000’li yıllara kadar uzanan dönemde gelişmiş, 

gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler üzerine yapılan dünya küçük bir köydür diyerek 

başlayan, “küreselleşme baskısı” ve “ekonomide liberalizasyon” konusunda ciddi algı 

yönetimleri ve küreselleşme propogandası, ülkeleri mali sistemlerini serbestleştirmek 

amacıyla ekonomilerinde bir dizi değişimler ve reformlara girişmişlerdir. Bu ülkelerin bu 

değişimi bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yaptığı konusu günümüzde hala tartışılmaktadır. 

Çünkü bu dönüşüm hareketi dünyada çok ciddi krizlerin görülmeye başlandığı yıllara denk 

gelmektedir. Ekonomideki bu değişim ve dönüşüm hareketleri makroekonomik yapıda bir 

takım uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Bu uygulamalar, faiz oranlarının serbest 

bırakılarak kredi tavanlarının kaldırılması, bankaların Merkez Bankasında tutmak zorunda 

oldukları mevduat munzam karşılık oranlarının indirilmesi ya da tamamen kaldırılması, 

bankacılık sektörünün hem yabancı hem de yerli yatırımcılara açılması, genel olarak 

sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir (Sarpkaya, 2009:20-21). 

Finansal liberalleşme politikalarının temel amacı iktisadi büyümeyi hızlandırmaktır. Bu 

politikalar iki yolla sağlanır (Güloğlu ve Altunoğlu, 2000: 210). Birinci yol, faiz 

oranlarının serbest bırakılmasıyla birlikte ekonomide tasarruflar artar ve kişilerin 

gelirlerinin büyük bir kısmı finansal aktif biçiminde tutulmaya başlar. Finansal aktif 

stokunun artması likidite ihtiyacının azalmasına yol açar ve yatırımlar için gerekli 

kredilerin bulunması kolaylaşır (fon arzında fazlalık meydana gelir). Yatırımlar artar ve 

büyüme hızlanır. İkinci yol ise, finansal serbestleşmeyle birlikte yatırımların finansmanı 

için, iç ve dış kredi bulma olanakları genişleme gösterir. Mevcut bankacılık sistemi 
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yatırılabilir kaynakların sadece bir kısmını yatırıma dönüştürse bile, tasarrufların 

yatırımlara kanalize edilmesinde büyük rol oynamaktadır (Sucu, 2005:23-25). 

Finansal liberalizasyon süreciyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin, iktisadi büyüme 

süreçlerini sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına 

(DYY) bağlamış oldukları görülmektedir. Bu durum, sıcak para girişlerine de imkan 

sağladığından, sabit kur rejimi ve serbest faiz uygulaması, sermaye akımlarının sterilize 

edilememesi nedeniyle, aşırı değerli (milli paraya) reel kura neden olur. Böyle bir ortamda 

artan belirsizlik unsuru, yabancı yatırımcının hızla ülkeyi terk etmesine neden olabilir. 

Liberalizasyon süreci, sermayenin bir ülkeye bir anda girebildiği gibi, bir anda çıkış 

yapabilmesidir (Kahraman, 2009:73). 

Finansal anlamda serbestleşmek günümüz dünyasında sınırların ortadan kalkması anlamına 

gelmektedir. Küreselleşme, finansal sistemin gelişmesine ve sermayenin etkin kullanımına 

imkan sağladığını öne süren iktisatçıların yanında, buna karşı çıkan iktisatçılara göre, ülke 

spekülatif anlamda saldırılara açık kalır, bir ülkedeki krizin dünyanın diğer bölge ve 

ülkelerine hızlıca yayılmasını sağlatır, milli paranın kullanımını kısıtlatır ve asimetrik 

bilginin varlığında ekonomide istikrar bozulur ve dengesizlikler meydana gelir. 

Küreselleşme ile başlayan liberalizasyon sürecinin iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi, para piyasasının, ikincisi ise, sermaye piyasasının liberalizasyonudur. Sermaye 

piyasasının serbestleştirilmesi, ülke içine yabancı sermaye giriş ve çıkışlarındaki engellerin 

kaldırılması, tasarruflara ve tasarrufların etkin olarak dağılımına engel olan finansal 

aracılığı zayıf düşüren finansal baskı politikalarının ve yabancı yatırımcı ve fon 

hareketlerin ülke içine girişini engelleyen düzenlemelerin kaldırılması anlamına 

gelmektedir. Para piyasalarındaki liberalizasyon ise, kurumsal düzeyde bankacılık sistemi 

üzerindeki denetim ve sınırlandırmanın kaldırılması, faiz oranları ve hizmet fiyatlarının 

serbestleştirilmesi ülkeler arası bankacılık sisteminin entegrasyonunu sağlamak ve 

rekabetin geliştirilmesine olanak veren kurumsallaşmayı meydana getirmek, bankalar 

arasında rekabetin yaygınlaştırılmasına engelleyen deregülasyon uygulamaları ile 

bankacılık sistemin rahat çalışmasına imkan sağlayan şeffaflığın koşullarını düzenlemektir 

(Onur, 2005:129; Sever ve Demir, 2014:2,18-25). 
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Gelişmekte olan ülkelerde, finansal liberalizasyonun mantığı McKinnon-Shaw hipotezine 

dayanmaktadır. Bu hipoteze göre, iktisadi büyüme ile finansal sistem arasında yakın bir 

korelasyon bulunmaktadır. Finansal liberalizasyonun en önemli faktörü olan “faiz 

oranları” ile “iktisadi büyüme” arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Finansal 

liberalizasyon sonrası faiz oranlarının artmasıyla, tasarruflar ve borç verilebilir fon arzları 

artmaktadır. Bu süreç yatırımların artmasına ve nihayetinde ekonomide verimli yüksek kar 

getiren yatırımların artmasıyla, büyüme gerçekleşmiş olacaktır17 (Barışık, 2015:121-122). 

Finansal liberalizasyon sürecinde bankacılık krizleri ile ödemeler dengesi krizleri arasında 

yakın bir korelasyon saptanmıştır. 1990-2000 yılları arasında ortaya çıkan 26 krizin 

18’inde finansal sektörlerini 5 yıl ve daha öncesinde serbestleştirdikleri saptanmıştır. 

Ödemeler dengesi krizlerinde %71’inde, bankacılık krizlerinde %67’sinde finansal 

liberalizasyonun mevcut olduğu, mevcut para arzı M2’nin kriz öncesinde %20 artış 

gösterdiği saptanmıştır (Kaminsky ve Reinhart 1999:480;aktaran bknz: Barışık, 2015:122). 

1977-1999 dönemleri arasında gelişmekte olan ülkelerde, sağlam temelli olmayan finansal 

liberalizasyon (mevzuatı ve düzenleme-denetlemenin yetersiz olduğu) ile finansal krizler 

arasında pozitif bir ilişki olduğu aşikardır. Finansal liberalizasyonun bu ülkelerde bozucu 

ve yıkıcı etkileri olduğu ampirik çalışmalarda kanıtlanmıştır (Wyplozs, 2001:22). 

Kaminky ve Reinhart (1998:31-36) 1970-1995 yıllarını kapsayan çalışmasında 20 ülkeyi 

incelemişler, 5 tanesi ileri endüstrileşmiş ülke, 15 tanesi gelişmekte olan ülkenin verilerini 

analiz etmişlerdir. Bu ülkelerde 76 para krizi ve 26 bankacılık krizi saptamışlardır. Bu 

çalışma doğrultusunda finansal liberalleşmeyi belirleyen altı önemli gösterge 

belirlemişlerdir; 

• Reel Faiz Oranları, 

• Kredi Büyümesi, 

• Kredi Büyümesi / GSYIH, 

• M2 Para Arzı Büyümesi, 

• Borç Verme-Mevduat Faiz Oranı Marjı, 

• Kredi Büyümesi / US Rezerv Parası. 

 
17 Gelişmiş ülkelerde ise, iktisadi büyümenin temel amaçlarını üç maddede özetlemek mümkündür (Özgüven, 1988:88); 

1. Yeni üretim ve teknolojik araçları icat etmek, 

2. Yeni üretim metotları kullanmak ve uygulamak, 

3. İç ve dış pazara yönelik büyük ölçekli üretim yapmak ve yeni ürünler piyasaya sürmek. 
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Buna mukabil finansal serbestiyetin (liberalleşmenin) olumsuz etkileri aynı zamanda 

krizlerin patlak vermesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde kamusal dengesizliklerini finanse etmek için dış piyasalardan alınan 

borçlanma ihtiyacı, bu ülkelerin taşıdığı yüksek risk yapısı nedeniyle yüksek faiz 

oranlarından borç alma durumuyla karşılaşırken, bu ülkelerde artan faiz oranları nedeniyle, 

kısa vadeli sermaye hareketlerinin (sıcak paranın) girişlerine imkan sağlarken, kısa vadeli 

sermayenin ülkede kalmasını uzatmak için verilen yüksek faiz oranları ülkenin borç stoku 

üzerinde ciddi açıklar yaratmıştır (Sever ve Demir, 2014:21). Finansal liberalleşme süreci 

makroekonomik istikrarsızlıkları meydana getirirken, mikro ölçekte finansal sistem 

kırılganlıklarına neden olmaktadır. Bu durum krizlerin en önemli nedenleri arasındadır. 

Liberalleşme ile birlikte sermaye hareketliliğine bağlı olarak ekonomik yapı düzensiz bir 

seyir izlenmesine neden olmakta, bu durum iktisadi büyüme üzerinde dengesiz ve kırılgan 

bir hal almasına, iktisadi büyümenin üretim, yatırım ve verimlilikten değil, daha çok 

ithalata bağımlı olarak tüketim yoluyla gerçekleşmiş olmasıdır. Sermaye girişlerinin yoğun 

olduğu dönemlerde iktisadi büyüme hızı yüksek düzeylere çıkmış, sermaye çıkışlarıyla 

birlikte iktisaden küçülme kaçınılmaz sonuç olarak ortaya çıkmıştır (Sönmez, 2003:216; 

Sever ve Demir, 2014:22; Aksu, 2014:375-426). 

Dış ve iç borç stokunu arttırması ve rant ekonomisine neden olması, kamu otoritesi, 

finansman sorununu çözebilmek için yüksek faiz oranları vererek gelecek dönemde 

borçlanmanın önünü açmak ve yabancı fonların yurt dışına çıkışını engelleyebilmek için 

yüksek faiz oranlarıyla parayı içerde tutmaya çalışırken, borçlanma miktarını da 

arttırmaktadır. Ayrıca borçlanma faizlerininde yükselmesine sebep olmaktadır. Artan faiz 

oranları, kısa vadeli sermaye hareketleri üzerinde artış yaratırken, kurları da değerli hale 

getirir. İhracat daralırken, ithalat artar, bu durum daha sonra açıklayacağımız ödemeler 

dengesi açığına neden olur. Faiz artışları, kurdaki değerlenmeler, dış ticaret açıklarındaki 

artışlar, üretimin üzerinde ister istemez darboğazlar yaratırken, borç stokları üzerinde ciddi 

baskı yaratmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 
 87 

Şekil 10: Finansal Sistemin Genel Hatlarıyla İşleyişi 

 

Kaynak: Afşar , 2012:6’daki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Üzeyir Aydın, (2016). “Finansal Sistem ve 

Finansal İktisadın Yapısı”, Ekin Yayınevi, Nisan 2016, Bursa, s.207’deki şekilden alınmıştır. 

 

1.8.2. B.  Finansal Balon (Köpük) 

Finansal balon kavramını Markus Brunnermeier (2008:1-17) çalışmasında şöyle 

açıklamıştır; “bir varlık grubunun fiyatının, bu varlığa sahip olanlarca normal fiyatın çok 

üstünde daha yüksek fiyattan satabileceklerini düşünerek, asıl fiyatının üstüne çıkması” 

durumudur (Brunnermeier, 2008:1-17)18. Diğer bir tanıma göre, John Stuart Mill, 1848 

yılında yayınlanan “Principles of Political Economy” (Ekonomi Politikası İlkeleri) adlı 

eserinde, finansal balonların dışsal bir şokun veya bir sektörün spekülasyonlara bağlı 

olarak fiyatlarının aşırı artması sonucu çıktığını söylemiştir (Kaykusuz, 2014:7; Roubini ve 

Mihm, 2017:50). 

John S. Mill’e göre, spekülasyona neden olan varlığın fiyatı arttıkça, diğerlerinin 

zenginleştiğini görenler, harekete geçip fiyatı yükselen varlığı satın alma yoluna giderler, 

talep arttıkça, talebe bağlı olarak söz konusu olan varlığın fiyatı daha da yükselecektir. 

Fiyat artışları, daha fazla fiyat artışına yol açar, zamanla kendini besleyen ve büyüten bir 

balon haline gelir (Kaykusuz, 2014:7). Burada üzerinde durulması gereken, balon tek 

başına krize neden olmaz. Balonun büyümesine imkan sağlayan kaynaklar, krediler ve 

 
18Brunnermeier’a (1998:1)göre balonun oluşmasında, dört temel nedensellik ilişkisi vardır; (i) tüm yatırımcıların 

rasyonel beklentileri vardır ve aynı bilgiler, (ii)yatırımcılar asimetrik olarak bilgilendirilir ve kabarcıklar varlıklarının 

yaygın olarak bilinmesi gerekmediği için ortaya çıkar, (iii) rasyonel tüccarlar davranışsal tüccarlarla etkileşime girer ve 

arbitraj, rasyonel yatırımcıların fiyat etkisini ortadan kaldırmasını engeller, (iv) yatırımcılar, potansiyel olarak, psikolojik 
önyargılar ve temel değer konusunda hemfikir değiller. 
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borçlardır. Spekülatif özellikli varlığı satın alanlar, fiyatları sürekli yükseldiği için daha 

fazla kazanma hırsı ile irrasyonel ekonomik davranışlar sonucu daha fazla kredi alıp, hatta 

ellerindeki diğer malları satıp veya piyasalara daha fazla borçlanarak o varlığı satın almaya 

devam ederler. Piyasalardaki iyimser hava nedeniyle, finansal kurumlar veya bankalar, o 

varlıkların fiyatları arttığı için kredi verirken pek seçici davranmazlar, bu durum balonun 

patlama anına kadar sürer. Balonun patlama süreci, her defasında aynı şekilde 

gerçekleşmektedir; bir veya bir kaç büyük şirket veya banka birden bire iflas ederler, 

domino etkisiyle iflaslar artmaya başlar, sektörlere yayılır, verilen krediler geri 

dönmemeye başlar, finansal sektör ciddi bir kriz içerisine girer (Roubini ve Mihm, 

2017:49-52). 

Spekülatif balonlar, dört aşamada gerçekleşmektedir (Sever ve Demir, 2014:16); 

• Yeni teknolojiler ve gelişmeler, insanların beklentilerini değiştirmektedir. Bu 

insanların konusunda bilgi birikimleri yeterli düzeydedir. Mevcut durumdan kazanç 

sağlamaya çalışırlar. 

• Fiyatlar ve kazançlar yükselmeye devam ettikçe, daha fazla insanı piyasaya çekerler. 

Örneğin piyango çekilişlerinde ikramiye oranı ve sıklığı arttıkça onu almak için 

sıraya giren insan sayısı artmaktadır. Kazanç miktarı ve sıklığı arttıkça peşinde koşan 

insan sayısı buna bağlı olarak yükselecektir. 

• Fiyatta yükselmeler devam ettikçe zevk ve tatmin olma duygusunu çevreye yayar, 

rasyonel beklentiler yerine, irrasyonel davranışlar görülmeye başlar. 

• Bu süreç sonucunda iflaslar ve piyasadan çıkmalar kesin olarak gerçekleşir. Fiyatlar 

ve karlar düşer. Piyasadan pek çok şirket ve fert iflas eder. Yeni bir takım şirketler 

(büyük şirketler) ortaya çıkar veya büyürler. Ekonomi resesyon sürecine girer. 

Tek başına kısmi denge argümanlarının, balonların dışlanmasında faydalıdır. Basitçe (net) 

getiri denklemini düzenlemek gerekirse, rt+1,s = (pt+1,s + dt+1,s) / pt – 1; p varlık fiyatları, t 

zamanı, s devlet, d kar payı ödemesini göstermektedir. Rasyonel beklentilerin getirisini 

yazmamız gerekirse; pt = Et [(pt+1 + dt+1) / (1 + rt+1)]; Balon bileşeni denklemini vermek 

gerekirse (bt), t zamanındaki balon bileşeni; bt = Et [(1 / 1 + b)x bt+1] (1.17) şeklinde 

matematiksel denklem olarak yazmamız mümkündür (Brunnermeier, 2008:1-4). 
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Kindleberger ve Aliber’e göre (2017:XIV-XV), bankacılık krizleri, 19. yüzyılda ulusal 

kurlar altına çıpalıyken baş göstermiştir. Sonra bu krizler, yatırım akışları artışının menkul 

kıymetler fiyatlarındaki hızlı artışı ve ekonomik patlamaları geri beslemesinden ötürü, 

kurlar paritelere çıpalı değilken, daha sık ve şiddetli bir şekilde meydana gelir. Bankacılık 

krizin kaynağında sınır ötesi yatırım artışlarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Finans 

merkezleri (para yöneticileri ve merkez bankası otoriteleri) bankacılık krizinin nedenleriyle 

belirtilerini karıştırmışlardır. Bundan dolayı 2008 bankacılık krizinin büyük çaplı 

olmasında bu neden bulunmaktadır. Bu büyük finans kuruluşları (Lehman Brothers, 

Norther Rock, Countywide financial, vd.) borçluların borç senetlerini satın alarak kredi 

genişlemesi yaptılar. Kredi genişlemesiyle birlikte geri dönüşü olmayan batık krediler bu 

gibi finans kuruluşlarının sonunu getirmiştir. Bu kredi balonu dalgalarının her biri, paranın 

piyasaya giriş yaptığı ülkelerde kur değerlerinde, emlak ve hisse senedi fiyatlarında büyük 

çaplı yükselişleri körüklerken, sınır ötesi sıcak para akışlarını da kapsıyordu. Aslında bu 

fon ve para kaynağı girdiği ülkelerde balon etkisi yaparak, o ekonomileri de içinden 

çıkılmaz hale getirdi. Örneğin, İzlanda, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda’da yaşanan 

balon örnekleri verilebilir. Bu bağlamda balonu şöyle tanımlamak mümkündür; “bir 

varlığın piyasa değerinin içsel değerden kopması sürecidir” (Karaçor ve Gökmenoğlu, 

2011:58-59). 

Piyasanın deregülasyonu ve özellikle bankacılık sektörünün mevzuat gereği gevşek 

çalışması veya kurumsallaşmanın yetersizliği (denetimsiz yapının olması) durumunda 

kredi balonu olgusunu daha önemli hale getirmektedir. Bankalardan alınan krediler, arzı 

sabit olan veya kısa vadede artırmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Yani, 

piyasa varlıkların fiyatları normal şartlar altında sabittir. Ancak varlıkların arzı sabit 

olması, buna mukabil bu varlıklara olan talebin yüksek olması, akıl almayacak ölçüde bu 

varlıkların (menkul, hisse senedi, tahvil, gayrimenkul değerler vb.) fiyatlarının artmasına 

neden olur. Balon oluşumu başladığında, ekonomik birimler (fertler, hane halkı, şirketler, 

kurumlar vb.) fiyatları yükselen varlıkların teminat olarak göstererek, yeni krediler 

almakta, bu durum kredi patlamasına ve giderek yükselen varlık fiyatlarına neden olur. Bu 

sürecin sonunda spekülatif balon büyüme eğilimine girer. Ekonomik yapı aşırı ısınma 

gösterir. Bu arada varlık fiyatlarındaki aşırı şişme patlama ile sonuçlanır, yüksek fiyatlı 

varlıkları teminat olarak kredi açan bankacılık sektörü, bilançosunun kötü bir hal 

almasıyla, spekülatif balonların mutlaka bir şekilde kötü ve yıkıcı sonla biteceğidir. Bir 

diğer önemli nokta ise, yabancı sermayeler bir krizin emareleri başlamak üzereyken, o 
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ülkeyi hemen varlıklarını likiditeye çevirerek ülke dışına çıkmaya çalışmaktadır (Karaçor 

ve Gökmenoğlu, 2011:58-59). 

Balonlar, yapısı gereği bir borçlu grubun veya kesimin borç düzeyinde artış yaratırken, 

hisse senedi fiyatlarında inanılmaz bir artışlara yol açtığı için, bunun yanında varlık 

değerlerinin normalin çok üzerinde bir değer oluşturması nedeniyle mutlaka bir süre sonra 

patlama özelliği gösterir (Kindleberger ve Aliber, 2017:2). 

Bugün Wall Street çöküşünü hazırlayan etkenler, 1990’ların sonundaki teknoloji balonuna 

kadar uzamaktadır. 1990’ların sonunda internet kurulum hissesi fiyatları ciddi tırmanışa 

geçti, teknoloji balonu patladı. Sonuç 7 trilyon US dolarlık varlığın kaybolması ve 2001-

2002 ekonomik resesyonuna neden olmuştur (Sönmez, 2009:25). 

Balonlara neden olan etkenleri belirtmek gerekirse; 

• Ülkelerdeki mevzuat eksikliği ve serbest piyasanın getirdiği aksaklıklar, 

• Parasal hareketler ve özellikle ülkeler arasında dolaşan fonlar (sıcak paralar), 

geçişgen yapıda hareketlilik gösteren kontrol edilemeyen fonlar, 

• Ülkelerdeki piyasaları koruyucu, denetleyici ve düzenleyici yapılarında meydana 

gelen aşınmalar, entegre içinde bulunduğu piyasalardan habersiz kalma ve kontrolü 

kaybetme durumu, 

• Para otoriteleri ve piyasa aktörlerinin ters seçim ve yanlış karar verme süreçleri, 

• Devlet bürokrasisinde aşırı hantallaşma ve şişen ekonomik yapıları görmede aciziyet 

ve tedbir almada geç kalma durumu, 

• Hisse senetlerinde ve faiz oranlarındaki ciddi artışlar, 

• Kurlarda ve dış ticaret oranları arasında bir dengesizlik görülmesi, 

• Finansal liberalleşme ve aşırı entegrasyonun yarattığı sancılı ve sıkıntılı politikalar 

şeklinde belirtmek mümkündür. 
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Tablo 8: Tarihsel Süreç İçerisinde Günümüze Kadar Gelen Finans Balonları19 

GÜNÜMÜZE KADAR GELEN FİNANS BALONLARI  
*HOLLANDA LALE SOĞANI BALONU : 1636 

*SOUTH SEA (BUBBLE) BALONU: 1720 Fransa’ya karşı yapılan savaşı finanse etmek için 7 mio pound 

karşılığında, Lordlar Kamarası, South Sea şirket tahvil satışını onaylamıştı. Bu şirket İngilizlerin 30 mio 

poundluk borcuna kefil olmuştu. Şirketin hisseleri bir anda 10 katına çıkmıştır. Alım çılgınlığı ve sonrası 

patlama olmuştur.  

*MİSSİSSİPPİ BALONU :1720 

*ABD MERKEZLİ HİSSE SENEDİ FİYATLARI BALONU : 1927-1930 

*MEKSİKA, BREZİLYA, ARJANTİN GİBİ ÜLKELERİN BANKA BORÇLARINDAKİ BALONLAR : 

1970'LER VE 1980'LER 

* ABD’NİN 1970’LERDE ALTIN STANDARDI UYGULAMASINI SONLANDIRMASI İLE OLUŞAN 

AMERİKAN PARASAL GENİŞLEMESİ, EMTİALARDA DEVASA BALONLARA NEDEN 

OLDU:  ABD MERKEZ BANKASI FED’İN; faiz oranlarını %14’ün üzerine çıkarmasıyla, altın ve 

petrolün normal seviyelere düşmesine sağlayan emtia balonu patlaması gerçekleşmiştir. 

*FİNLANDİYA, NORVEÇ VE İSVEÇ'TEKİ:  1985-1989'DAKİ EMLAK VE HİSSE SENEDİ BALONU 

*TAYLAND, MALEZYA , ENDONEZYA, SİNGAPUR VE BİRKAÇ  ASYA ÜLKESİNDE GÖRÜLEN 

GAYRİMENKUL VE HİSSE SENEDİ BALONU: 1992-1997 

*MEKSİKA'DAKİ YABANCI YATIRIM BALONLARI: 1990-1999 

*ABD'DEKİ TEZGAH ÜSTÜ (BORSA DIŞI) HİSSE SENETLERİ BALONU :1995-2000 

*ABD, İNGİLTERE, İSPANYA, İZLANDA'DA EMLAK BALONLARI: 2002-2007 

*YUNANİSTAN, İSPANYA VE POTEKİZ'DEKİ DEVLET BORÇLARI BALONU : 2008-2009 

arasındaki Yunanistan, Portekiz ve İspanya’daki devasa devlet borçlarının getirdiği devlet tahvillerinde 

oluşan balon ciddi sonuçları olmuştur. 

Kaynak: Kindleberger ve Aliber, 2017:17’deki tablodan alınmıştır. 

Şekil 11: Finansal Krizler ve Süreçleri 

            

 

Kaynak: Kaminsky ve Reinhart, 1999:473’deki şekilden alınmıştır. 

 

19 Sanal değerle reel değer arasındaki farkın sanal olanı lehine giderek büyümesine ekonomik balon ya da köpük 

denmektedir. Diğer bir ifadeyle; gerçek değerlerinden çok daha pahalı fiyat değişimi gösteren malların ticaretini 

yapmaktır.Yani, şişirilmiş değerlere sahip varlıkların alım satımı olarak tarif etmek mümkündür. Balonların en eski ve en 
tuhaf örneği 1636 ile 1637 yıllarında Hollanda’da yaşanan “Lale Çılgınlığı”dır. 1630’lu yıllarda Hollanda’da savaşların 

geride kalmasının da yarattığı olumlu hava ile spekülatif faaliyetler büyük artış göstermiş, hisse senetlerinin değeri 

artmış, konut fiyatları yükselmiş, insanlar bu tür değerleri ve malları spekülatif amaçlarla alıp satmaya başlamışlardı. 

(Mahfi Eğilmez, (2013). “Ekonomik Balon Nedir?”, Kendime Yazılar, 11 Ağustos 2013. http://www. 

mahfiegilmez.com/2013/08/ekonomide-balon-nedir.html; erişim tarihi:05.04.2019). 

https://konupara.com/ekonomi/altin-standardi-nedir-15326/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mal
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1.8.2.1. Bankacılık Krizleri 

Bankacılık sistemi, bir ekonomide mali kaynak arayanlar ile sunanların isteklerini 

karşılamak üzere mali aracılık yaparlar, bu sistemin temeli fon sunanlar ile fon arayanların 

bilgi eksiklerini ve belirsizliği gidermek, asimetrik bilginin en aza indirilmesini 

sağlatmaktır (Ersel, 2009:15; Aksu, 2019:143-147). 

Banka davranışlarına etki eden yapısal formlar (tamamlayıcılar), makro ekonomik yapılar, 

piyasa yapısı, para birimi yapısı, düşünsel yapı gibi hem birbirleriyle, hem de çeşitli kurum 

ve aktörlerle etkileşim içinde olan yapılardan meydana gelirler. Bu haliyle, yapısal formları 

muhafazakar (konservatif) veya fırsatçı (opportunist) davranışlarını birbirleriyle 

pekiştirerek, bankacıların karar ve eylemlerini etkiler veya aktörlerden etkilenirler (Bakır, 

2015:34). Piyasa aktörleri ise, fertlerden (bankacılar, merkez bankası başkanları, para 

birimi ve politikaları yöneticileri, bürokratlar, politikacılardan) ve örgütsel yapılardan 

(bankalar, bürokratik yapılar, para sistemleri ve kurumları, devlet kurumları, işçi 

sendikaları, mesleki kuruluşlar ve kollektif gruplardan) meydana gelirken, finansal 

piyasalarda kriz nasıl oluşmaktadır? Bu noktada, yapıların, kurumların ve aktörlerin 

karşılıklı etkileşimleri, çeşitliliği ve karmaşıklığı önem arz edecektir. Çok boyutlu ve 

karmaşık ilişkiler kümesinde meydana gelen bir arıza genele sirayet ederek, sistemi 

kilitlemekte ve krizi tetiklemektedir. Burada asıl aktör “para” ve “paranın hareketleri”dir. 

Burada aktörlerin karar alıcı özelliği ile formel ve enformel kurumsal düzenlemeler ve 

uygulamalar arasındaki gelgitler, bankacılık krizlerini tetikleyen başlıca unsurlardandır. 

Tasarruf oranları yatırım oranlarından yüksek olduğunda, ulusal bankalar hem yurt içinde, 

hem de yurt dışında kayda değer fonları, yatırım hisselerini ve kârlı ortaklık fırsatlarını 

arayış içine girerler. “Fırsatçılık” adı altında ulusal bankalar, kendi ülkelerindeki 

piyasalarda veya yurt dışındaki piyasa ve bankalarla birlikte yüksek riskli yatırımlarla 

karlılıklarını arttırmaya çalışırlar. Yüksek riskli kredi verme ve spekülatif amaçlı 

yatırımlara odaklanmada yapısal bir neden sunarak, fırsatçı banka davranışına yol açar. Bu 

fırsatçı bankalar, yatırım bankacılığı üzerine kurulu iş modeli, yüksek kazançlı prim 

kültürü ve kurumsal yönetim uygulamaları ilediğer aktör seviyesindeki kolaylaştırıcı 

koşulların fırsatçı banka davranışlarıyla pekiştirilmesi sonucunda, yabancı bankaların batık 

kredilerine açık hale gelmektedir. Bankalar, borçlanacakları (fon arz eden) yabancı 

yatırımcıların güvenine ihtiyaç duymaktadır. Buna ihtiyatlı bankacılık denilmektedir 

(Bakır, 2015:30-36). Riskli ve fırsatçı bankacılık hareketleri, batık kredi ve geri dönüşü 
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olmayan kredi uygulamaları sonucunda bir anda ortaya çıkan, kendi banka bilançolarında 

bozulmaya neden olan, sonra genele yayılarak finansal sektörlere ve piyasalara sirayet 

eden, “domino” etkisi yaratan, ikiz krizi de oluşturan, geçişgen bir yapıyı içinde barındıran 

bir kriz türüdür. 

Bankacılık krizleri, finansal sisteme olan güvenin ve desteğin kaybolmasıyla, tasarruf 

sahiplerinin mevduatlarını geri çekmek için bankalara hücum etmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Fon veren mevduat sahiplerinin bankaya hücum etmelerindeki nedenler 

arasında ise, ekonomik durgunluk durumu, bankacılık bilançolarında bozulmalar, verilen 

kredilerin geri dönmemesi, hızlı verilen kredi büyüme sürecindeki aksamalar ve 

piyasalardan gelen kötü haberler, finansal kurum veya varlıkların aniden değerlerinin 

büyük bir kısmını kaybettiği durumlarda bankanın kefalet ve garanti verdiği müşterilerinin 

(fon alanların) yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bankaların iflas etmeleri 

sayılabilmektedir (Turgut, 2007:37; Erarslan, 2014:16-17; Takan ve Boyacioğlu, 

2015:539). 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinde yaşanan krizlerin temel 

ortak özelliği; kriz öncesinde hızlı bir ekonomik kalkınma sürecinden geçmiş olmalarıdır 

(Çetin, 2013:147). Krizlerin ülkelerdeki maliyetine bakıldığında, pek çok bankacılık 

krizinde kamu sektörünün yüklendiği maliyetlerin GSMH’nın %10-15’i civarında olduğu 

görülmektedir. Bankacılık krizlerinin etkileri ise; iktisadi büyümeyi yavaşlatma, fon 

arzının (tasarrufların) verimli alanlara yönelmesini engelleme, iç para politikasının 

yönetiminde kamu otoritesinin hareket kabiliyetini ve alanını sınırlandırma ve parasal 

krizlerin meydana gelme riskini artırma yanında bir çok krizin ortaya çıkmasında, krizin 

sektörler ve ülkeler arasında yayılmasında tetikleyici rolü bulunmaktadır (Goldstein ve 

Turner, 1996:5-7; aktaran bknz: Çetin, 2013:147). 

ABD hükümeti, Ağustos 1971 yılında doların (altın) karşılığını kaldırınca, dünya ülkeleri 

arasında bir itibari para basma (fiat para sistemine geçiş) emsal niteliği kazanmıştır. 

Amerikan parasal genişlemesi, emtialarda devasa balonlara neden olmuştur. FED, faiz 

oranlarını %14 oranında arttırınca, bu durum altın, varlık ve petrolün düşmesiyle 

sonuçlanmıştır. Devletler, bastıkları kağıt paraların karşılığını gösteren değerlerinin 

olmadığını (herhangi bir değerli maden veya unsura bağlı olmadan basılmasını) ilan 

etmesiyle birlikte, karşılıksız olarak para basılması geleneksel bir para sistemi (fiat para 



 
94 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

politikası) haline gelmiştir20
 (Rosier, 1991:97; Melvin ve Norrbin, 2016:25-39; Mill, 

2019:42-44; Eğilmez 2020:53). 

Bankacılık krizleri tüm ekonomik birimlere ve yapıya etkisi nedeniyle diğer üretim 

birimlerinde, sektörlerde ve ticari kurumlarda yaşanan krizlerden konum itibariyle daha 

önem arz etmektedir. Çünkü bankacılık krizi, geçişgen özelliği nedeniyle, diğer piyasalara, 

sektörlere ve küreselleşme sonucunda diğer ülkelerdeki finans piyasalarına çok kolayca 

sirayet edebilmektedir. Bankalar, krizler sonucunda önemli miktarda mevduat kapanışları 

veya piyasa argümanlarını fonlama kabiliyetini kaybetmesiyle işlevlerini kaybeder. Bu 

durum bankaların ciddi bir likidite problemi ile borçlarını ödeyememe durumu karşısında, 

bankaların kontrolü devlet tarafından bir kayyum heyetinin atanmasıyla, bankaların 

iflasıyla ve başka bir büyük bankanın (genelde devlet bankalarının) bünyesine katılımıyla 

sonuçlanmaktadır (Karacan, 1996:128). 

Şekil 12: Örnek Bir Bankacılık Krizinin Oluşum Süreci (Mortgage Krizi) 

 

 

 

 

Kaynak: Alkan, 2009:59’daki şekilden alınmıştır. 

 

 

 

 

 
20 Eğilmez’e göre (2020), kağıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kağıt ve mürekkep değeridir. 

Dolayısıyla bir kaç kuruşa veya liraya mal edilen kağıt para, üzerinde taşıdığı değerle ilgisi olmayan bir değer taşır. Bu 

tür paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat kavramı sözcük olarak, “öyle olması gereken” anlamına gelmektedir. Yani 

kağıt paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur 

(Eğilmez, 2020:53). Kağıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir 
ekonomik bayraktır. 

BANKALAR MEVDUAT KAYBI 

YAŞADI, DÖNMEYEN BATIK 

KREDİLER,YÜKSEK FAİZ ORANLARI, 

VE BORÇ STOKU ARTTI, 

BANKALAR RİSKLERİ ARTTI 

Bankaların Kontrolü Devlet 

Tarafından Bir Kayyum Heyetinin 

Atanmasıyla, Bankaların İflasıyla 

ve Başka Bir  Bankanın Bünyesine 

Katılmasıyla Sonuçlanır 

 (genelde devlet 

bankalarının) 

bünyesine 

katılımıyla 

sonuçlanmaktadır 
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Tablo 9: Bankacılık Krizleri ile Para Krizlerinin Meydana Geliş Göstergeleri 

Kaynak: Ural, 2003:13’deki tablodan alınmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar 18 civarında bankacılık krizi yaşanmıştır. 

Bunlardan en büyük beşi refah seviyesi yüksek ülkelerde meydana gelmiştir. İspanya 

(1977), Norveç (1987), Finlandiya (1991), İsveç (1991), Japonya (1992). Diğer bankacılık 

krizlerine örnek olarak Almanya (1977), Kanada (1983), ABD (1985), İzlanda (1985), 

Danimarka (1987), Yeni Zelanda (1987), Avustralya (1989), İtalya (1990), Yunanistan 

(1991), Fransa (1994), İngiltere’de (1974, 1991, 1995) yaşanan krizler gösterilebilinir 

(Erarslan, 2014:17-18). Yaşanan beş büyük banka krizi çok büyük ve etkileri uzun dönemli 

olmuştur. Örneğin 1992’de yaşanan Japon bankacılık krizinin, ekonomik yapı üzerinde 

negatif etkileri görülmüş, ekonomi likidite tuzağına düşmüş, varlık değerlerinde ciddi 

değer kayıpları görülmüş ve 1990’ları resesyon süreciyle boğuşarak geçirmiştir. Bu 

dönemde işsizlik artmış ve üretimde ciddi daralmalar olmuştur. 

Bankacılık krizlerinin nedenlerini belirtmek gerekirse (Takan ve Boyacioğlu, 2015:541); 

• İçsel ve dışsal makroekonomik istikrarsızlık, 

• Kredilerde genişleme, varlık fiyatlarında çöküş, sermaye akımlarında dalgalanmalar, 

• Banka aktif ve pasiflerinde vade uyumsuzluğu, borç temininde vadelerin kısalması, 

döviz borçlarının artmasına ve aktif-pasif kalemlerin vade uyuşmazlıklarına neden 

olmuştur. 

• Yetersiz finansal serbestleşme, 

• Kredilendirmede hükümet müdahaleleri ve ilişkili kredilendirme, 

PARA (DÖVİZ) KRİZLERİ  BANKACILIK KRİZLERİ 

YÜKSEK FREKANSLI GÖSTERGELER 

*Reel Döviz Kuru *Reel Döviz Kuru 

*Bankacılık Krizi *Hisse Senedi Fiyatları 

*Hisse Senedi Fiyatları *M2 Çarpanı 

*İhracat *Üretim (GSMH) 

*M2 / Uluslararası Rezervler *İhracat 

DÜŞÜK FREKANSLI GÖSTERGELER 

*Cari İşlemler Açığı / GSMH *Kısa vadeli Sermaye  

*Cari İşlemler Açığı / Yatırımlar 

*Sermaye Girişleri / GSMH 

*Cari İşlemler Açığı / Yatırımlar 
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• Muhasebe hesap verilebilirlilik yetersizlikleri, denetleme-düzenlemede eksiklikler ve 

kamuyu aydınlatmada yetersizlik, kredi vermede güvenirlilik ve geri dönebilirlik 

kriterlerinden uzaklaşıldığı için, bankaların geri dönmeyen kredileri artmıştır. 

• Döviz kuru sistemleri, 

• Mevduat munzam karşılık oranlarının yüksek olması, 

• Zayıf mali bünyeye sahip bankalar, 

• Tasarruf mevduatının sigortaya tabi tutulmaması, 

• Likidite yetersizliği, 

• Şeffaflık özelliğini kaybetmesi, 

• Sisteme girişin kolay olması sonucunda sektörde çok sayıda küçük bankanın ortaya 

çıkması, 

• Sermaye yetersizliği, 

• Bankaların yapısal problemleri giderek artmış, etkin denetimden uzak ve bankacılık 

prensipleriyle bağdaşmayan yönetimler yaygınlaşmıştır, 

• Artan konsolide bütçe açıkları bankaların özel sektöre değil, kamu kesimine kredi 

veren kurumlar haline gelmesine yol açmıştır. Bilançoların aktifinde yer alan Devlet 

İç Borçlanma Senet stokları artmıştır. 

Takan ve Boyacioğlu çalışmasında (2015:545-546), Türk bankacılık sistemini krize 

götüren nedenleri 7 maddede belirtmişlerdir;  

• Ekonominin genel yapısından kaynaklanan sorunlar ve kırılganlıklar, yüksek 

enflasyon, faizlerin piyasa güçleri tarafından kontrolünü engellerken, siyasi etkilerin 

yanında yüksek enflasyon ister istemez yüksek faizi gerektirmesi, bankaların halkın 

elindeki tasarrufları çekebilmek için faiz arttırımına gitmesi, özkaynakları eritmekte, 

aktif / pasif dengesini bozmakta, bankaların reel net kar marjlarını düşürmektedir. 

Bunun yanında kamu açıkları büyük boyuttadır, döviz girişini sağlamak için 

dışarıdan borçlanmayı teşvik eden açık pozisyon alma durumları bankalara yüksek 

maliyetler getirmektedir. 

• Bankacılık sisteminin oligopolistik olması, sisteme kamu bankalarının hakimiyeti ve 

grup bankalarının çokluğundan dolayı sistem oligopolistik bir yapı oluşturmaktadır. 

• Kaynak maliyetinin yüksek olması, özellikle mevduata dayalı ticari bankalarda 

yüksek faiz oranları ile yasal sorumlulukların getirdiği yüksek kaynak maliyetleriyle 

faaliyette bulunması. 
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• Kredi portföyü kalitesinin dağılımı, teminat yapısı, takipteki kredilerin oranı ve kredi 

kalitesinin izlenmesi. 

• Bankaların açık pozisyon alma sorunu, döviz cinsinden (özellikle US dolar olarak) 

aktif / pasif kıymetler arasındaki fark, pasif kıymetlerin lehine ortaya çıkıyorsa, 

bankalar açık pozisyon durumundadır. Eldeki döviz, altın, menkul değerler ve 

varlıkların, aynı cinsten bankaların yükümlülüklerini yerine getirememesi veya 

karşılayamamasıdır. 

• Bankacılık sektöründe gereğinden fazla istihdam oranına sahip olunmasıdır. 

Özellikle 2001 krizi sonrası çok banka kapanırken, çok sayıda bankacı işsiz 

kalmıştır. 

• Bankacılık faaliyetlerinde asıl işlevinin dışına çıkılmasıdır. Bankalar, hazine bonosu, 

devlet tahvili alım-satım işlemi yaparken, işlevinden uzaklaşmaktadır. Bugün 

bankalar, gayrimenkul ipotek zengini olup, emlakçılık ve komisyonculuk 

yapmaktadır. Verdikleri kredilerin karşılıksız çıkması da veya şartlar gereği geri 

dönmemesi de bankacılığı zarara uğratan hatta krize neden olan etkenlerdendir. 

Bunun yanında zor kazandıkları (yerli-yabancı) paraları çok ucuz bir şekilde halka 

vermeleridir. 

Türk bankacılık sisteminde krizlerin önlenebilmesi için alınması gereken önlemleri şöyle 

özetlemek mümkündür; 

• Bankaların piyasada işlem görmesi, halka açılma oranının arttırılması ve banka 

evliliklerinin-birleşmelerin önü açılmalıdır. 

• Yüksek riskle çalışan ve açık pozisyonlarda faaliyet gösteren bankalara daha yüksek 

miktarda sermaye zorunluluğu getirilmelidir. 

• Mali sistemin şeffaflaşması, muhasebe uygulamalarının sağlıklı hale getirilmesi 

gereklidir. 

• Bankalar bilançolarını her ay düzenli olarak açıklamalı, düzenleme ve denetleme 

yetkisi BDDK gibi siyasi kurumlardan alınarak, tarafsız ve güvenilir kurumlar 

tarafından inceleme ve gerekirse uyarma gibi, sürecin her aşamasında riskli 

hareketlerin ve pozisyonların oluşumuna engel olunması gereklidir. 

• Bankacılık faaliyetlerinin dışına çıkılmasını önlemek, bu tarz görevi yapan bankalar 

uyarılmalı, devam ederse faaliyetine son verilmelidir. Asli görevlerinin yapılmasını 

sağlatmak gerekir. 
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• Kurumsallaşma sektörün her noktasında bir düzenlemeye ve denetlemeye tabi 

tutulmalıdır.  

• Küreselleşme nedeniyle dış finans piyasalarıyla ilişki geliştirirken macera ve yüksek 

riskli hareketlerin yapılmasının önüne geçilmesi gereklidir. 

• Yabancı sermayeli bankaların çalışmasında vergi oranlarının düzenlenmesi ve 

sermaye-kar çıkışlarının kontrolü gereklidir. 

• Sıcak para girişlerinin önüne geçilmelidir. Giren sıcak paranın piyasadan kolay 

çıkmasına izin verilmemelidir. 

• Mali sistemdeki ahlaki çöküşü önleyici tedbirlerle önüne geçilmelidir. 

• Borsada tescil ve işlem ücretlerinin azaltılması gereklidir. 

• Yabancı bankaların oranı ve mevduat miktarı tüm bankacılık sistemi içinde %25-

30’u asla geçmemelidir. 

• Bankacılık sektörünün liberalleşmesi konusunda dikkatli adımlar atılmalı, hatta bu 

durumda izlenecek politikalar belirlenmeli, yapılacak işlemler denetleme, düzenleme 

ve incelemeye tabi tutulmalıdır. 

• Her ülkenin ulusal veya özel bankasına sektörün içine gel denilmemelidir. Yabancı 

menşeili bankaların geçmiş çalışmaları incelenmeli, para giriş ve çıkışlarının iyi 

denetlenmesi gereklidir.  

 

1.8.2.2. Para Krizleri 

Edwards ve Frankel’a (2002) göre para krizi; “ulusal paranın ciddi şekilde değer 

kaybetmesidir” (Edwards ve Frankel, 2002:1-76). Burkart ve Coudert (2000:25) tarafından 

yapılan bir diğer tanıma göre; “para döviz kurunda keskin bir çöküş, hükümetin 

devalüasyon ilan etmesi, resmi döviz kurunu değiştirmesi, sermaye akımlarının girişini 

sınırlandırması ve birkaç saat hatta birkaç gün için para piyasalarını kapatması ve 

işlemlerine son vermesidir”. 

Para krizi (currency crisis), literatürde döviz krizi olarak da ifade edilmektedir. Döviz 

kurundaki ani bir hareket ve sermaye hareketlerindeki keskin bir değişme sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Merkez bankasının da aşırı döviz artışına karşı döviz rezervlerini piyasaya 

sürerek dövizin artışını engellemeye çalışması sonucunda, merkez bankasının rezervlerinde 

meydana gelen azalmayla ortaya çıkan krizler “ para (döviz) krizi” olarak 

nitelendirilmektedir (Yay, Yay ve Yılmaz, 2001:20; aktaran bknz: Turgut, 2007:36; 
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Erarslan, 2014:13; Göksu, 2015:20). Bu bağlamda para (döviz) krizleri ise; milli bir 

paranın devalüasyona uğradığında, kurlar üzerinde baskı kurulduğunda, değişim değeri 

spekülatif bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında, milli ve yabancı para cinsinden aktiflere 

kaydırdıklarında, sabit kur sistemini benimsemiş ve döviz kurunu çıpa olarak kullanan 

ekonomilerde, para otoritelerinin ülkenin uluslararası rezervlerini büyük ölçüde tüketerek 

veya faiz oranlarını yükselterek, milli paranın değerini korumak zorunda oldukları 

ortamlarda (devalüasyon durumunda) ortaya çıkmaktadır (Takan ve Boyacioğlu, 

2015:540). 

1990 sonrasında gelişmekte olan ülkelerde yaşanan para krizlerinde tetikleyici unusurlar, 

sürekli ve yüksek oranlı cari açıklar, spekülatif saldırılar, yurt içi varlık piyasalarındaki 

çöküşler, yabancı para cinsinden kısa vadeli yüksek borçların döviz kurunu aşırı 

değerlendirmesi, sabit döviz kuru sistemleri ve zayıf bankacılık sektörü para krizlerini 

arttırmaktadır (Feldstein, 1999:22; Barışık, 2015:124-125; Yaşar, 2015:78). 

Frankel ve Rose (1996:351-366) ve Eichengreen, Rose ve Wyplosz (1995:249-312) 

çalışmalarında, ulusal para talebinde ortaya çıkan düşüşleri ölçmek için, “döviz piyasası 

baskı endeksi” ile hesaplamışlardır. Para krizi, Eichengreen, Rose ve Wyplosz’un 

(1995:249-312) çalışmasına göre, finansal baskı endeksinin değeri, ortalamayı minimum 

standart sapmanın 1,5 katı kadar aşarsa, finansal para krizi başlangıç sürecine girilmiş 

demektir. Söz konusu endeks, ulusal döviz rezervlerindeki yüzde azalma ile ulusal paranın 

dış değerindeki yüzdelik azalmanın toplamından oluşmaktadır (Erarslan, 2014:15). Eğer bu 

toplamda %25’den büyük bir değişme olduğu takdirde, para (döviz) krizi yaşama olasılığı 

artmaktadır (Frankel ve Wei, 2004:11-12). Döviz krizlerinin önceden tahmin edilmesinde 

kullanılan tahmin aracı olarak, söz konusu endeks şu şekilde formüle edilmiştir (Goldstein, 

Kaminsky ve Reinhart, 2000;19, aktaran bknz: Erarslan, 2014:15-16). 

I=
Δ𝐸

E
 - 

𝛿𝐸

𝛿𝑅
 x 

Δ𝑅

R
                       (1.18) 

Burada, I döviz piyasası endeksini gösterirken, ΔE/E ortalama döviz kuru değişmelerini, 

ΔR/R ortalama döviz rezervi değişmelerini, σE döviz kuru değişim oranının standart 

sapmasını, σR ise, döviz rezervi değişim oranının standart sapmasını göstermektedir. 

Burada dikkat çeken durum, döviz kurlarındaki değişim oranı, döviz rezervlerindeki 

değişim oranından ne kadar yüksekse, para krizlerinin ortaya çıkma ihtimali artmaktadır 

(Erarslan, 2014:16; Yaşar, 2015:78-82). 
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Döviz (para) krizleri, en fazla sabit kur uygulamasıyla birlikte, dezenflasyon programını 

benimsemiş ülkelerde, ulusal parası aşırı değerlenip, yüksek cari açıklarla karşılaşan 

ülkelerde görülmektedir. Cari açıkların genişlediğini gören yabancı sermaye yatırımları, 

spekülatif saldırı sonucu devalüasyon olacağı beklentisi ile ülkeyi hızla terk ederler ve 

artan döviz talebi baskısı sonucunda döviz krizi (darboğazı) başlamaktadır (Delice, 

2003:59; Turgut, 2007:36-37; Erarslan, 2014:13; Barışık, 2015:124). Devalüasyon sonucu 

ile değer kaybına uğrayan ulusal parayı korumak için, büyük miktarlarda döviz rezervi 

satmak zorunda kalırken, faiz oranlarını önemli oranlarda yükseltmek suretiyle ulusal 

parayı korumaya zorlanırsa, bir para (döviz) krizi ortaya çıkacaktır (Delice, 2003:59; 

Barışık, 2015:124). 

Takan ve Boyacioğlu, (2015:540) çalışmasında para krizlerinin nedenlerini 3 başlık altında 

incelemişlerdir. 

• Para krizi ortak bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin ileri batı ülkelerindeki 

temel ekonomik kaymalar, yeni gelişen piyasalarda krize neden olabilmektedir. 1980 

ve 1990’larda ABD’de faiz oranlarındaki keskin artış, Latin Amerika ülkelerinde 

borç krizlerinde önemli bir etken olmuştur. 

• Bir ülkedeki krizin, ticaret ve sermaye piyasalarındaki bağlantılarından dolayı, başka 

bir ülkenin makroekonomik durumunu ve piyasalarını olumsuz etkileyebilmektedir. 

• Yatırımcılar, fon yönlendiricileri veya borç verenlerin, diğer ülkelerin temel 

göstergelerini inceleyip, yeniden değerlendirmeleri sonucu, portföylerinin riskini 

azaltmaya yöneltmeleridir. 

1.8.2.2. A.  Kağıt Para Sistemlerinin İtibari Olması 

Bugün devletler istediği miktarda karşılıksız olarak para basabilmektedir. Bu kadar rahat 

olmalarının nedeni paraya karşılık gösterecek bir teminatı gerekli görmemeleridir. Bu 

durum para krizlerinin ortaya çıkmasında temel neden olarak görülmektedir. Günümüzde 

çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası, bir kağıdın üzerinde yazan miktarın piyasaya 

tahvil ihracı ile birlikte sürülmesiyle ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kağıt para 

politikalarındaki aksaklık süreci, hükümetlerin merkez bankasına verdikleri tahvile karşılık 

dönem sonunda faiz ödemesi için yeniden para basması, emisyon hacmini ister istemez 

arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54; aktaran bknz: Aksu, 2020:118-119). Bu durum 

enflasyonu artırırken, servetlerin erimesine ve gelir dağılımının bozulmasına sebep 

olacaktır (Çelik, 2015:127-128). Fiat (itibari) para politikasının artık çevirilemez olduğunu 
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göstermektedir (Mill, 2019:42-44). Aslında bu para sistemi karşılığı bulunmadığı için 

oluşturulan algoritma parayı elektronik bir ağ sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan 

fotonların oluşturduğu sistemde yazan sayısal değerlerden başka birşey değildir. Aslında 

para bu sistematik yapısıyla çöküşe geçmiştir ve 2020 yılı itibariyle yeni bir para sistemine 

(elektronik-siber-sanal para sistemine) geçişin önemli adımları beklenmektedir” (Aksu, 

2020:118-121). Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) para politikası nedeniyle, para 

otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel sektörlerle, kamu 

sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-251; aktaran 

bknz: Aksu, 2020:121). 

Aşağıda belirttiğimiz etkenlerin bir veya bir kaçı para krizlerinin ortaya çıkmasında önemli 

rol oynamaktadır. Yabancı kaynaklı ekonomik ajanlarca ulusal paraya karşı yıkıcı ve 

bozucu çabalar sonucunda spekülatif bir saldırı yaratılarak, ulusal paradan kaçma ve 

yabancı (döviz) parayı tercih etme isteği, döviz kuru üzerinde baskı oluşturması, üç önemli 

sonuç yaratır. Merkez bankasının elindeki rezervlerini azaltır, büyük bir devalüasyona 

neden olur ve faiz oranlarının yükselmesiyle sonuçlanan 3’lü bir “sıcak sac ayağı” yaratır. 

Para ve banka krizlerinin kaynaklarını ise beş maddede belirtmek mümkündür (Takan ve 

Boyacioğlu, 2015:541; Yay, Yay ve Yılmaz, 2001:21; Akdiş, 2006:83; Orhan, 2006:8); 

• Sürdürülemez makroekonomik politikalar, hatalı politikalar ve ani şoklar, 

• Finansal yapıda zayıflık ve bankaların riskli faaliyetlerde bulunması, bankalar arası 

ve diğer mali kurumlarla artan rekabeti ve kamu bankalarının yönetimlerinin elde 

ettikleri yüksek oranlı karları belirli çevreler için kötü kullandırmalarıdır. 

• Asimetrik yanlış bilgilenme olgusu ve Ahlaki (ters) risklerin, krediler ve 

muhasebesinde açık pozisyon oluşturması. 

• Döviz kurunun yanlış tespit edilmesi, piyasadaki kreditörlerin ve uluslararası finans 

kurum ve şirketlerin hatalı önsezi ve yanlış taktik uygulamaları, 

• Politik istikrarsızlık, siyasal iktidarların devrilmesi, savaş ve mücadelelerin yayılması 

ve en önemlisi totoliter rejimlerde tek adam uygulamaları. 
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1.8.2.2. B. İkiz Kriz Kavramı 

Aynı dönemde kaleme alınan üç önemli çalışma “ikiz krizlerin” önemini ortaya koymuştur. 

Buch ve Heinrich (1999:313-323), Glick ve Hutchinson (1999:1-45) ve Kaminsky ve 

Reinhart (1999:473-500)21, banka veya fon arz eden bir kurumun net değerinin, ödemeler 

bilançosuna göre aktif / pasif durumu içsel olarak belirlendiğinde, ikiz krizlerin meydana 

gelebileceğini öne sürmüşlerdir. Buna göre yurtdışından borçlanıp yurtiçinde kredi veren 

bir bankanın net değeri döviz kurundaki değişmelerden olumsuz etkilenecektir. Beklenen 

bir devalüasyon, açık döviz pozisyonuna sahip olan bankaların net değerini düşürürken, 

bankanın net değeri (özsermayesi) azalınca, uluslararası piyasalarda bankanın ödemesi 

gereken risk primi artacak ve dış borçlanma kapasitesi düşecektir. Ayrıca bankanın yurtiçi 

kredilerinin getirisini olumsuz etkileyen ve dolayısıyla net değerini azaltan herhangi bir 

ters şok yukandaki süreci başlatabilecektir. Böyle olunca sabit döviz kuru sisteminin 

çöküşü ve para krizi hızlanacaktır. Görüldüğü gibi burada da para krizi ile bankacılık krizi 

arasındaki bağlantı çift yönlü olarak etkileşim gösterebilmektedir (Varlık, 2002:150-180). 

Kriz literatüründe “ikiz kriz” olarak adlandırılan sistemde, kimi zaman para krizi 

bankacılık krizine yol açarken, kimi zaman da bankacılık krizi para krizine sebebiyet 

verebilir. Bu kriz kavramı, para krizleri ile bankacılık krizleri arasındaki çift yönlü 

etkileşime bağlı olarak ortaya atılan bir kavramıdır. 1982’de Şili’de, 1992 yılında 

Finlandiya ve İsveç’te, 1997’de Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizler ikiz krizlere örnek 

olarak verilebilir (Barışık, 2015:126). Türkiye’de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 

sürecinin meydana gelmesinde “ikiz kriz” etkisi vardır (Varlık, 2009:165). Her iki krizin 

birbirini tetiklemesi ve eş zamanlı olarak yayılmaları daha önce ifade edilen “ikiz kriz” 

olgusunun küreselleşen ekonomi süreci içerisindeki ülkelere daha kolay ve daha hızlı bir 

şekilde yayılması, “geçişgen ve yayılma etkisi”nin önemine işaret etmektedir. Bir 

ekonomide ikiz kriz durumu olması halinde ülke dışına kaynak çıkışının maliyeti bir 

bankacılık krizinin üç katına eşit durumdadır. Yine, bir ikiz kriz sürecinde ortaya çıkan 

rezerv kaybı, bir para krizindeki rezerv kaybının ortalama üç katına eşittir (Erdogan, 

2006:21). 

 
21 Kaminsky ve Reinhart {1999), 1970-95 arasında yaşanan toplam 26 bankacılık ve 76 para krizi deneyimini 

incelemiştir. Ulaşılan bulgulara göre; 1970-79 yıllan arasında 26 para krizi ve sadece 3 bankacılık krizi göze çarparken; 

1980-95 döneminde 50 para krizi ve 23 bankacılık krizi gözlemlenmektedir. Üstelik 1970-79 yıllan arasında sadece bir 
ülkede iki kriz birlikte olmuş; 1980-95 döneminde ise on sekiz ülkede ikiz krizler görülmüştür. 1997 yılında kriz yaşayan 

Tayland, Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi Asya ülkelerinde hem para hem de bankacılık krizi görülmüştür. Ancak 

bu iki krizin birlikte ortaya çıkışı sadece Güney Doğu Asya ile sınırlı değildir. Şili (1982), Arjantin (1982 ve 1995), 

Venezuella (1994) ve Meksika (1994) gibi Latin Amerika ülkeleri yanında Türkiye’de 2001 yılında iki krizi birlikte 
yaşamıştır. (Varlık, 2002:159-180). 
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Para krizleri (döviz krizleri) de, bankacılık krizlerine iki yolla neden olabilmektedir. 

Birincisi, para krizleri nedeniyle merkez bankası döviz rezervlerinde yaşanan azalmalar, 

kredi hacminde düşüşlere neden olurken, geri dönmeyen krediler (batık krediler) artar ve 

mevduat hacmi de buna bağlı olarak düşme eğilimine girer. İkincisi ise, para krizi aslında 

haddinden fazla para basmanın (emisyon hacminin) genişlemesi ile, ulusal paranın yabancı 

paralar karşısında ciddi düşüşler göstermesi sonucunda bankaların kullanabileceği iki kanal 

kalır, döviz kurlarını ve faiz oranlarını arttırmak. Bu risk arttıkça, önlem almak zorlaşır. Bu 

durum bankaların döviz cinsinden (özellikle dış piyasadan) borçlanması, geri ödeme 

süreçlerinde (açık pozisyon verirken) ciddi problemlere sebep olmaktadır. Bankalar dış 

piyasadan borçlanarak zor kazandığı paraları, iç piyasada düşük faiz oranlarıyla dağıtırken, 

bu durum bankaların sermayelerini zayıflatmış, birçok bankayı iflas noktasına getirmiş ve 

nihayetinde bankacılık krizine neden olmuştur (Glick ve Hutchinson, 1999:4;Turgut, 

2007:37; Erarslan 2014:16). 

Bir para krizinin kendiliğinden gerçekleşme olasılığı %29 iken, bankacılık sektöründeki 

sorunlara bağlı olarak gerçekleşme olasılığı %46’dır. Bankacılık krizinin ileri boyutlara 

ulaşmasında son 24 ay içerisinde bir para krizinin olma şartına bağlı olarak gerçekleşme 

durumu %22’dir. Para krizlerinin kendiliğinden gerçekleşme olasılığı, bankacılık krizine 

bağlı olarak gerçekleşme olasılığından daha düşüktür. Genellikle para krizlerine, 

bankacılık krizleri eşlik etmektedir (Barışık, 2015:128). İkiz kriz, bankacılık krizinin 

gerçekleşmesinden itibaren 48 saat içersinde yaşanabilecek bir kriz durumudur. Bankacılık 

krizlerinde %67’sinde finansal liberalizasyonun mevcut olduğu, mevcut para arzı M2’nin 

kriz öncesinde %20 artış gösterdiği saptanmıştır. 1970-95 arasında yaşanan toplam 26 

bankacılık ve 76 para krizi deneyimini incelemiştir. Ulaşılan bulgulara göre; 1970-79 

yıllan arasında 26 para krizi ve sadece 3 bankacılık krizi göze çarparken; 1980-95 

döneminde 50 para krizi ve 23 bankacılık krizi gözlemlenmektedir. Üstelik 1970-79 yılları 

arasında sadece bir ülkede iki kriz birlikte olmuş; 1980-95 döneminde ise on sekiz ülkede 

ikiz krizler görülmüştür (Kaminsky ve Reinhart, 1999:480). Aşağıda ikiz krizlerin 

ekonomik maliyeti gösterilmiştir. 
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Tablo 10: İkiz Krizlerin Ekonomik Maliyeti 

İKİZ KRİZLERİN EKONOMİK MALİYETİ 

MALİYETİN 

ÖLÇÜSÜ  BANKACILIK KRİZİ PARA KRİZİ  

  

İKİZ KRİZ 

OLMA 

DURUMUNDA  

TEK BAŞINA 

OLMA 

DURUMUNDA 

İKİZ KRİZ 

OLMA 

DURUMUNDA  

TEK BAŞINA 

OLMA 

DURUMUNDA 

KRİZİN MALİYETİ 

(% GSMH) 13,30 5,10     

REZERV KAYBI (%)     25,40 8,30 

REEL DÖVİZ 

KURUNDAKİ 

DEĞİŞİM (%)     25,70 26,60 

Kaynak: Kaminsky ve Reinhart, 1999:480’deki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Barışık, 2015:128’deki 

tablodan alınmıştır. 

 

Kibritçioğlu (2001:2) ve Doğan (2009:26) çalışmalarına göre, para (döviz) krizlerinin 5 

nedeni olduğunu belirtmişlerdir; 

• Zayıf makroekonomik göstergeler ve hatalı iktisat politikaları, 

• Finansal altyapının yetersizliği, 

• Ahlaki risk (moral hazard) ve asimetrik bilgi olgusu, 

• Piyasadaki kreditörlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının hatalı his ve önsezgileri, 

• Siyasal suikast, beklenmedik olaylar, tesadüfler ve terörist saldırılar gibi faktörlerdir. 

Eichengreen, Rose ve Wyplosz (1995:249-312) çalışmalarında, para krizlerinin nedenini; 

enflasyon oranı, istihdam büyümesi, mevcut para miktarı / GSYIH, sermaye kontrolleri, 

hükümet kayıpları, geçmiş yabancı döviz krizleri, bulaşıcılık durumları olarak 7 maddede 

açıklamışlardır. 

Frankel ve Rose (1996:351-366) çalışmalarında, para krizine neden olan faktörleri  7 

maddede açıklamışlardır; imtiyazlı borçlar / toplam borç stoku, kamu sektörü borcu / 

toplam borç stoku, doğrudan yabancı yatırım / toplam borç stoku, reel döviz kurunun aşırı 

değerlenmesi, toplam para rezervleri / ithalat, yabancı ülkedeki faiz oranı, kredi hacminin 

büyümesi olarak faktörler belirlemişlerdir. 

Milesi-Ferretti ve Razin (1998:1-54) çalışmalarında, para krizine neden olan faktörleri 10 

maddede açıklamışlardır; Toplam para rezervleri / İthalat, Toplam para rezervleri / M2 Para 

arzı, Ticari dönemler, OECD büyümesi, resmi transfer ödemeleri, ülkenin açıklık durumu, 

yabancı ülkelerin reel faiz oranları, reel döviz kurunun aşırı değerlenmesi, imtiyazlı 

borçlar, DYY / GSYIH şeklindedir. 
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Kaminsky ve Reinhart (1996:23) çalışmasına göre, para krizlerinin bankacılık krizlerini 

izleme oranı, % 56 iken, %44’ünün finansal serbestleşme politikaları ardından, % 12’sinin 

finansal serbestleşme sürecinden önce yaşanmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, 

bankacılık krizlerinin % 13’ü para krizini izlerken, bu krizlerin % 10’unun finansal 

serbestleşmeden sonra, % 1’inin de serbestleşmeden önce gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 11: 1970-1995 Döneminde Çeşitli Ülkelerde Para ve Bankacılık Krizleri ile Finansal Serbestleşme 

Politikaları Arasında Öncelik Sıralaması 

Krizler 

Arasındaki 

dönem 

Bankacılık Krizleri Tarafından Takip Edilen 

Para Krizlerinin Yüzdesi 

Para Krizleri Tarafından Takip Edilen 

Bankacılık Krizlerinin Yüzdesi 

Toplam Finansal Serbestleşme Toplam Finansal Serbestleşme 

Önce Sonra Önce Sonra 

12 aylık 

36 aylık 

3 

13 

1 

3 

1 

10 

24 

56 

4 

12 

20 

44 

Kaynak: Kaminsky and Reinhart, 1996: 23’deki tablodan alınmıştır. 

 

Bankacılık krizinin para krizine dönüşmesinde, politikacıların ve para yöneticilerin karar 

alma hatası önemli rol oynamaktadır. Politikacılar, ulusal paranın değerini koruma 

maliyetine katlanmaktansa, bankacılık sektörü üzerindeki baskıyı kaldırmak için fiyat artışı 

yaratan enflasyona, sabit döviz kurundan daha fazla önem vermesidir. Spekülatif saldırıya 

hazırlanan ekonomik ajanlar, bankacılık sektörünün zayıf olduğunu öngördüklerinde, 

bankacılık krizinin para (döviz kuru) krizine neden olabileceğini belirtmektedir (Barışık, 

2015:127). Bu konu ile ilgili olarak ünlü iktisatçı Rudiger Dornbusch, 2001 yılındaki 

bankalar üzerindeki hareketler ile ilgili öngörülerinde, Türkiye’deki krizin bankacılık 

sisteminde başlamasının bir ilk sinyali olarak tanımladı (Uygur, 2001:16). Aynı dönemde 

IMF’den Stanley Fischer gibi iktisatçılar da Türkiye’de bankacılık sisteminin zayıf olması 

münasebetiyle, döviz krizinden kaçmanın zor olduğu görüşünü savunuyorlardı. 

Şekil 13: Ekonomik Kriz Modelleri ve İkiz Kriz Etkileşimi 

 

Kaynak: Kaminsky ve Reinhart (1999), s.473’deki şekilden alınmıştır. 
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Tablo 12: 1970-1995 Döneminde Çeşitli Ülkelerde Para ve Bankacılık (İkiz) Krizlerinin Bulguları ve 

Göstergeleri 

Bulgular Göstergeler Kritik şok işareti Yorumlar 

Aşırı ödünç 

alma 

konjonktürü 

1. M2 Çarpanı 

2. Ulusal Krediler/GSMH,  

3.Ulusal ve uluslararası 

finansal serbestleşme 

Pozitif  değişken 

Pozitif değişken 

Dummy değişken : 4 

Finansal  ve sermaye 

işlemlerinin serbestleştirilmesi, 

kredi hacmini genişleterek para 

ve bankacılık krizi 

yaratmaktadır. 

Banka Panikleri Banka mevduatları Negatif Banka panikleri ardından para 

ve bankacılık krizleri  

yaşamaktadır (Goldfajn ve 

Valdes,1995). 

Para Politikaları Aşırı M1 oranı Pozitif Gevşek para politikaları para 

krizlerine, zayıf bankacılık 

sektörü ise, bankacılık 

krizlerine neden olmaktadır. 

Cari İşlemler 

Sorunları  

İhracat, 

İthalat 

Ticaret hadleri 

Reel döviz kuru 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Reel döviz kurunun aşırı 

değerlenmesi ve zayıf dış 

sektör para krizinin önemli bir 

nedenidir. Bankacılık 

sektöründe kredi kalitesini 

düşmesi, iş alanlarında 

başarısızlık yaratır, rekabet 

kayıplarına neden olur, 

bankacılık sektörünün kriz 

duyarlılığını artırır. İhracat, 

ticaret hadleri ve reel döviz 

kurunda negatif şoklar ve 

ithalatta pozitif şoklar finansal 

kriz bulgusudur. 

Sermaye 

işlemleri 

Sorunları 

Rezervler 

 M2/rezervler 

Reel faiz oranlarının 

farklılaştırılması 

Dünya faiz oranları  

Yabancı borçlar 

Sermaye akımları 

 Kısa vadeli yabancı   

borçlar 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Yüksek uluslararası faizler para 

krizini başlatarak sermaye 

akımlarını kaçırır. 

Sürdürülemez düzeye gelen 

yabancı borç yükü, sermaye 

kaçışını artırır, kısa vadeli borç 

dışsal şoklara karşı kriz 

duyarlılığını artırır ve para krizi 

derin bir bankacılık krizine 

dönüşür.  

Büyüme hızının 

yavaşlaması 

Üretim oranı 

Ulusal reel faiz oranı 

Borç/ mevduat oranı 

Borsada fiyatlar 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif  

Resesyon ve varlık balonunun 

sönmesi, finansal kriz yaratır 

(Colomiris ve Gorton, 1991), 

Yüksek faiz ekonomiyi 

yavaşlatır, bankacılık 

sektörünü kırılganlaştırır, 

Borç/mevduat oranında artış 

kredi kalitesini düşürür. 

Kaynak: Kaminsky and Reinhart 1996: 15’deki tablodan alınmıştır.  
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1.8.2.3. Dış Borç Krizleri 

Önceden borçlarını ödeyebilen bir ülkenin ödeme ve döviz sorunlarından ötürü söz konusu 

ulusal borçlarının (kamu ve/veya özel sektörün) anapara ve faizlerini ödeyemeyeceğini 

açıklaması halinde ve likidite yetersizliği sorunuyla karşılaşan ülkelerde ortaya çıkan 

krizdir (Oktar ve Dalyancı, 2010:5; Angkinand, Sawangngoenyuang ve Wihlborg, 

2010:265; Göl ve Ekici, 2014:222; Göksu, 2015:22). Diğer bir tanıma göre; “etkileri 

bakımından öncelikle makro bir bakış ifade eden finansal kriz, ortaya çıktıktan sonraki 

ülke veya firmalar boyutundaki mikro etkileri dış borç krizi olarak” (Yazıcı ve Varsak, 

2019:722) adlandırılabilmektedir. 

Devletler daha önceden almış oldukları borçların (anapara + faiz) vadesi geldiğinde 

ödemede ciddi güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Bu durum, döviz krizinin yanında bütçede 

ve cari açıkta yaşanan problemlerden ileri gelmektedir. Dış borcun ödeme zamanında 

yaşanan finansal sıkışıklık nedeniyle süresi gelen borçların, yeni bir borçlanmayla 

kapatılması işlemi günümüzde çok kullanılan borçlandırma sistemidir. Ancak borç 

verenlerin yeni bir kredi vermeyip, mevcut verdikleri kredileri geriye almaya 

çabaladıklarında dış borç krizleri ortaya çıkmaktadır (Barışık, 2015:132). Bu borçlar iç 

borçlarla olabildiği gibi daha çok dış borçların ödeme ve yapılandırılmasıyla ilgilidir. 

Genel olarak böyle durumlarda borcun reddedilmesi durumu söz konusudur; reddetme 

nedeni, siyasi rejim ve hükümet değişikliğinin olduğu durumlarda daha aleni olarak 

görülmektedir (Göl ve Ekici, 2014:222-223). 

Genelde dış borç krizlerinde ödeme süreciyle ilgili olarak uygulanan üç yöntem 

bulunmaktadır; “konsolidasyon”, “konversiyon”, “moratoryum” şeklinde bir ödeme 

durumu bulunmaktadır (Pehlivan, 2010:186-187). Bunların içerisinde en önemlisi ve 

tehlikeli olanı moratoryumdur. Moratoryum,vadesi gelmiş olan borçlara ilişkin tek taraflı 

olarak ödemenin durdurulması veya ertelenmesini ilan eden ülkelerde yaşanan “dış borç 

krizinin” ortaya çıkma halidir. Devletlerin dış borçlarını ödeme olanaklarının kalmadığı 

durumda ortaya çıkan borç haline, “temerrüt” denilmektedir (Göl ve Ekici,2014:222). 

Tarihi sürece bakıldığında, Osmanlı döneminde, 20 Aralık 1881’de tarihte ilk kez 

moratoryum ilan edilmiştir. Yine Cumhuriyet döneminde yaşanan 1930 (krizden dolayı) ve 

1958 yıllarında dış borçların tutarı 256 milyon doları bulmuştur. Borçların ödenmesinde 

ciddi sıkıntı yaşanmıştır. Bu sıkıntı TL’nin devalüasyonunu zorunlu kılmıştır. 4 Ağustos 

1958 tarihinde TL %221 oranında devalüasyona uğramıştır. Uluslararası Para Fonunun 



 
108 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

(IMF) kapısı çalınmış, IMF ile ilk stand-by anlaşması yapılmış (1 Ocak 1961) ve yeni 

borçlar alınarak moratoryum ilan edilmiştir. Buna sırasıyla, 1978 dış borç krizi ve 2000 

yılındaki dış borç krizi örnek olarak verilebilir (Pehlivan, 2010:187; Bilici, 2016:109-121). 

 

Şekil 14: Bankacılık Krizi - Para Krizi – Borç Krizi 3’lü Kriz Durumu 

            

İkiz krizin sonuç olarak ortaya koyduğu durum borç krizidir. Yukarıdaki şekilde bu durum 

ortaya konmuştur. Para krizinde yaşanan sıkıntılar, bankacılık krizine yansımış, 

nihayetinde döviz üzerinden baskı nedeniyle, kur artışından kaynaklanan borç stokları 

arttıran olumsuz bir durum oluşturmuş, yeni bir kriz yaratarak, borç krizine neden olmuş, 

ortaya üçüz kriz çıkmıştır. Makroekonomik dengeleri alt üst edecek borç krizi sarmalına 

girilmesine neden olmuştur. Firmaların ve fertlerin, piyasada çok fazla borçlanmaları 

nedeniyle, gelirlerinin azalmasına paralele harcamalarının düşmesi, daha sonra fiyatlar 

genel düzeyindeki beklenmeyen düşmeye bağlı olarak da reel servetin borçlulardan 

alacaklılara doğru yeniden dağıtılması olarak ifade edilebilen borç deflasyonunun temeli, 

finans sektörünün aşırı serbestleşmesi ve küreselleşmeye bağlı olarak korumacılık 

sisteminin zayıflamasına dayanmaktadır (Ulusoy, Karakurt ve Ela, 2015:2). 

Borç deflasyonunun temelinde kısaca aşırı borçlanmanın, spekülasyonların artışı ile 

birlikte varlık satışı ve parasal daralmaya yol açarak finansal sistemin işleyişini bozması ve 

bu yolla talebi azaltması ve yine bu yolla deflasyonu pekiştirmesi yatmaktadır (Ulusoy, 

Karakurt ve Ela, 2015:2). 

Yukarıda beş madde olarak belirttiğimiz Frederic Mishkin’in finansal krize neden olan 

faktörleri, borç deflasyonun nedenleri olarak da gösterilebilmektedir. Borç deflasyonu 

kavramı, ilk olarak Irwıng Fisher (1933:341) tarafından ifade edilmiştir. 1929 Ekonomik 

Büyük Buhran’ın derinliği ve uzunluğuna bir açıklama getirmek için oluşturulan borç 

deflasyonu kavramı ile ilgili olarak, daha sonra kriz literatüründe Frederic Minsky 
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(1982:375-392) çalışmasında, kişisel olarak baskı altında meydana gelen zorunlu (distress) 

satışların, menkul ve varlık fiyatlarını düşürdüğünü ve borçluların bu nedenle ciddi boyutta 

kayıplar yaşadığını vurgulamıştır. Bunun sonucunda ise tüketim ve yatırımlar düşerken, 

deflasyon, ekonomik yapı üzerinde ciddi anlamda derin bir durum oluşturmuştur. Bu 

olguya ikinci katkı, Ben Bernanke’nin (1983:257-276) çalışmasında, borç deflasyonu 

temerrütleri ve iflasların, bankaların portföy yapısını ve kalitesini düşürürken, buna bağlı 

olarak verilen kredi maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Varlık fiyatlarında 

düşmeler, kredi arayanların yüksek faizli kredi fiyatlarında kredi bulmasını zorlaştırırken, 

kredi arayanların gösterdiği varlık teminatlarının da yetersiz kalmasına sebep olur. Bu 

sürecin, borç deflasyonunu daha da beslediğini öne sürerek, teoriye katkıda bulunmuş ve 

bu şekilde kavramın önemini geliştirmiştir. Irwing Fisher (1933:341-342) eserinde, finans 

literatürüne kazandırdığı borç deflasyonu kavramını; düşen enflasyon koşullarında, reel 

borç karşılığını, borcun nominal değeri sabit kalıyor olsa bile, borcu artabilmektedir 

(Alkan, 2009:66). Fisher (1933:341-342), borç deflasyonunun etkilediği sekiz unsuru şu 

şekilde belirtmektedir (Yazıcı ve Varsak, 2019:722-723); 

• Borçlar,  

• Değişim aracı olarak kullanılan araçlar ve onların dolaşım hızları,  

• Fiyat seviyeleri,  

• Toplam borç ve alacaklar arasındaki net değer,  

• Karlar,  

• Ticaret,  

• Ticari güven  

• Faiz oranları 
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Şekil 15: Borç Deflasyonunun Süreçleri 

 

Kaynak: Alkan, 2009:67’deki şekilden alınmıştır. 

Finansal piyasalarda panikleme ile başlayan kredilerin geri döndürülmesi ve kişilerin 

varlıklarını likiditeye çevirme düşüncesi, keza kişilerin ve işletmelerin finansal kurumlara 

olan yüksek faizli ödemelerini durdurmak, azaltmak veya ödememek gibi bir takım 

davranışlara girişebilmektedir. Bu durum ekonominin ısınmaya başladığını göstermektedir. 

Çünkü borçluların, hemen likiditeye çevirme arzuları nedeniyle gerçekleştirmek istedikleri, 

menkul ve varlık satışı fiyat düşüşlerine, maliyetine veya zararına satışlara dolayısıyla aşırı 

parasal daralmaya yol açarak finansal sistemin işleyişini de bozmaktadır. Zira yaşanan borç 

deflasyonu, borçluların sahip olduğu varlıklarının fiyatlarının düşmesi, nominal borcun 

reel karşılığı artar, onların vadesi gelen borçlarını karşılamadığından, “temerrüt” durumu 

yaşanır. Bu durumu yaşayan firmaların iflas riski ile karşı karşıya kalması, iflasın 

ertelenmesine hizmet eden “konkordato” müessesesine başvuruları artırmaktadır ki, bu da 

borç krizinin bulaşıcılık ve yayılma etkisine sebep olmaktadır (Minsky, 1982:375-392; 

Alkan, 2009:66; Ulusoy, Karakurt ve Ela, 2015:2; Bilici, 2016:109-121; Yazıcı ve Varsak, 

2019:722-723). 

Aşırı borçluluk durumu, alacaklı ve borçlu tarafların birlikte veya tek tek panik yapması 

halinde, varlıkların tasfiye sürecine (varlık satışına) yol açacağı belirtilmektedir. Sonuç 

olarak, müflis devletler dış borçlarını temerrüte düşürdükten sonra ve yeni bir kredi dahi 
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alsa, “kör-topal” işleyen ekonomi ile bu borçlarını asla ödeyemeyecek olan bir ülkede, ülke 

ekonomisinin toparlanması onlarca yıl alacak ve gelecek nesillerin hayallerini ve yaşama 

isteklerini karartma pahasına ekonomilerinin iflaslarını ilan ederek, ülkedeki ulusal tüm 

birikim ve varlıkları bir fonda toplayarak, özelleştirmeler yoluyla satmak veya kiraya 

vererek borcu döndürmeye çalışmaktadır (Kumhof, 2000:1-36; Göksu, 2015:22). Bu 

durum krizin gelecek nesillere armağınıdır. 

Borç deflasyonunun dokuz aşamadan oluşan olaylar zincirine sebep olabileceği 

belirtilmektedir (Yazıcı ve Varsak, 2019:722-723): 

• Borç tasfiyesi (varlıkların satışı) ve yeniden borçlandırma imkanının olmamasına 

bağlı olarak piyasalarda sıkıntıların oluşmasına neden olur. 

• Bankaların kredileri geri çağırması veya kredilerin ödenmesi dolaşımdaki paranın 

daralmasına ve dolaşım hızının yavaşlamasına yol açabilir. Bu daralma borçluların, 

aşırı riskle borçlananların sayısını arttırmaktadır. Borç kapatmak için zararına 

satışlara yönelmeleriyle varlık ve menkul malların fiyatları ciddi değer kaybı 

yaşayarak, düşmeye başlar. 

• Fiyatlar seviyesindeki düşüş, ulusal paranın değer kazanmasına neden olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen bu fiyat düşüşü sürecine (önleyici tedbirlerle) müdahale 

edilmemesi durumunda gerçekleşir. 

• Varlıkların değerlerinde devam eden düşüşlerin, kişiler, işletmeler, kurum ve 

kuruluşların iflaslarının artmasına neden olmasıdır. Bu durum üretim sürecini ve 

büyümeyi durdurur. 

• Kapitalist kafa yapısına sahip piyasalarda karlardaki aşırı düşme olasılığı zarar etme 

endişelerine yol açmaktadır. Bu durum girişimcilerin yatırım yapmasına ve 

üretimden çekilmesinde etken durumdur. 

• Üretimde sürecinde, ticaret ve hizmet sektöründe, finans sektörlerinde ve bu 

sektörlerdeki işsizlik oranlarında görülen artışın nedeni, şirketlerin gelecekle ilgili 

kaygıları, işletmelerde görülen büyük çaplı iflaslar ve riskli kredi yatırımlarının 

yarattığı olumsuz sonuçlardır. 

• Geleceğin belirsiz ve ekonomik havanın flu olması, insanlar ve yatırımcılar üzerinde 

kaygı yaratmakta, gelecekten beklenen kötü şartların devamı nedeniyle, 

karamsarlığa, endişeye, ahlaki çöküntüye ve ekonomiye olan güven kaybına yol 

açmaktadır. 
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• İhtiyat güdüsüyle ve kaygısıyla, kişilerin ve işletmelerin yastık altı likidite saklama 

ve parayı elinde tutarak gömüleme yöntemine başvurması sonucunda, bu durum 

paranın dolaşım hızını yavaşlatmaktadır. Likidite sıkıntısı baş gösterir. Fiyatlar 

artmaya başlar ve en önemlisi piyasa durgunluğa girerek, fon kaynakları yatırıma 

gitmez. Stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) sürecine geçilir. 

• Paranın dolaşımındaki yavaşlama, piyasadaki paranın ciddi daralmasına, reel faiz 

oranlarındaki artışa, ülkenin sıkıntılı bir kriz sürecine geçiş yapacaktır. Zaten borç 

krizi kısa vadede para krizine, orta vadede finans krizine, uzun vadede sektörel 

krizlere neden olur. Sonuç, gelecek nesiller borç faturasını ödemek zorunda 

kalmaları nedeniyle, ecdadlarına karşı büyük bir güven ve saygı kaybı 

yaşayacaklardır. 

 

1.8.2.4. Sistematik (Sistemik) Krizler 

Bankacılık, ödemeler dengesi krizleri ve döviz (para) risklerinin büyüklüğü ve şiddeti 

sistematik krizin ayak seslerini oluşturur. Sistematik krizler; kredi alan ile kredi veren 

arasındaki ilişkinin kopması, borç ödemelerinde görülen aksamalar ve varlıkların aşırı 

değerlendirmesi veya varlıkların değer kaybetmesi gibinfinansal sistemin önemli işlevlerini 

kesintiye uğratan ve reel ekonomi üzerinde olumsuz etkilere neden olan şoklar olarak 

tanımlanabilir (Marshall, 1998:1-16; Turgut, 2007:38; Yücel ve Kalyoncu, 2010: 56). 

Finansal piyasa sisteminin çökmesi ve buna bağlı olarak ekonomik, sosyal, siyasal 

yapıdaki bozulma ve düzensizliklerden kaynaklanmaktadır (Delice, 2003:62; Sarpkaya, 

2009:18). Sistematik kriz, yaşandığı ülkenin finansal sistemine ciddi tahribatlar bırakan ve 

hasara uğratan bir kriz türüdür (Barışık, 2015:133; Yavuz, 2019:21). 

Alkan (2009:32-33) çalışmasında; “sistematik krize neden olan parametrelerin piyasalar, 

sektörler, ekonomiler arasında kopan, yoğun bir koordinasyon zincirinin enkazı” olarak 

tariflendirmiştir. Alkan, sistematik krizin nedenlerini dört maddede belirtmiştir; 

• Mevzuat ve denetim eksikliği, 

• Finansal buluşların oluşturduğu kaldıraç ve risk transferi, 

• Risk iştahını besleyen diğer mekanizma, faiz arbitrajı “Carry Trade”dir, 

• Gölge bankacılık sistemi sistematik risk, ekonomi ile bütünleşik tüm piyasalar ve 

sektörler çökünce kullanılan bir ekonomik olgudur. Burada sistematik risk, toplum 

yaşamının, alışkanlıklarının, politikasının, kültürünün zarar gördüğü durumdur. 
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Krizdeki bankanın, bankacılık sistemi içindeki payının büyüklüğü, krizin sistematik bir 

krize dönüşmesi olasılığını arttırmaktadır (Yay, Yay ve Yılmaz, 2001:140). 1980-2000 

yılları arasında gerçekleşen Güney Amerika (1980’lerin başı), İskandinavya (1990’ların 

başı), Meksika (1995) ve Asya‘da (1997) meydana gelen para krizleri sistematik finansal 

krize temel oluşturmuştur (Barışık, 2015:133; Yavuz, 2019:21). 

Sistematik banka krizi, mali piyasalarda bir ya da birkaç bankanın veya finans 

kuruluşlarının iflas etmesi ve bu durumun, tüm sisteme yayılarak ödemeler sistemini 

olumsuz etkilemesi şeklinde tanımlanmaktadır (Sucu, 2005:21). Finansal bir sıkıntının, 

sistematik bir bankacılık krizine dönüşmesi için aşağıdaki belirtilen emarelerden bir veya 

birkaçının görülmesi gerekmektedir (Demirgüç-Kunt ve Detragiache, 1997:12); 

• Bankacılık sisteminde, toplam varlıklar içinde geri dönmeyen kredilerin %10’u 

geçmesi, 

• Bankaların kurtarma operasyonun maliyetinin, GSYİH’nın en az %2’si olması, 

• Bankacılık sektöründe problemlerin, bankaların büyük ölçekli devletleştirilmesi 

sonucunda ortaya çıkması, 

• Geniş hacimli banka hücumlarının ortaya çıkması veya krize karşı mevduatların 

dondurulması, uzatılmış banka tatilleri ya da, mevduat sigortası sisteminin 

yasallaştırılması gibi acil önlemlerin gündeme gelmesidir. 

Tablo 13: İktisadi Örgütlenmedeki Değişimin Aşamaları: Geçiş Ekonomisi 

İKTİSADİ ÖRGÜTLENMEDEKİ DEĞİŞİMİN AŞAMALARI: GEÇİŞ EKONOMİSİ 

1. İKTİSADİ KRİZ 2. İKTİSADİ KAOS 3. YAPARAK ÖĞRENME VE DERS ÇIKARMA 

A.HAZIRLIK AŞAMASI 

*ÖZELLEŞTİRME VE DEVLETİN 

EKONOMİK OLARAK 

KÜÇÜLTÜLMESİYLE BAŞLAR 

*PİYASA EKONOMİSİNİN KURALLARININ VE 

KURUMLARININ ÖĞRENİLMEYE BAŞLAMASI İLE SORUN 

YARATAN ARIZA UNSURLARININ SİSTEMDEN 

TEMİZLENMESİ 

*BÜYÜME SON ON 

YILDA DURUR 

*MİLLİ GELİRİN DÜŞMESİ BU 

AŞAMADA DA SÜRMEYE 

DEVAM EDEBİLMEKTEDİR. 

*MİLLİ GELİRİN HEMEN KRİZ ÖNCESİ DÜZEYİNE 

YÜKSELMESİ GÖRÜLÜR. 

*DIŞ VE İÇ AÇIK 

ORTAYA ÇIKAR 

*ÜRETİM TARZININ 

DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SON 

BULMAKTADIR.  

*SÜREKLİ KALKINMAYA GEÇİŞ VE DOĞAL BÜYÜME 

HIZINA ERİŞİLMESİ İLE SÜREÇ TAMAMLANIR. 

*BORÇ STOKU, MİLLİ 

GELİRİ AŞAR     

*DEVALÜASYONA 

ZORLANILIR     

*MİLLİ GELİR $ 

BAZINDA %35-50 

ORANINDA AZALIR      

B. UYGULAMA 

AŞAMASI      

*FİNANS SEKTÖRÜNÜN 

İFLAS ETMESİ     

*BORÇLARIN 

DÖNDÜRÜLEMEMESİ     

*HİPER ENFLASYON 

(TAKAS EKONOMİSİ)     

Kaynak : Akalın, 2002:28’deki tablodan alınmıştır. 
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1.9.  Ekonomik Kriz Modelleri 

Krizler meydana geldikçe, yeni nedenler ortaya çıktıkça, buna bağlı olarak krizlerin yeni 

argümanları ile sebep-sonuç ilişkileri belirlendikçe, yeni tip kriz modelleriyle en son 

krizler analiz edilmeye, tedbirler geliştirmeye ve metotlar oluşturulmaya çalışılmıştır (Işık, 

Duman ve Korkmaz, 2004:48). 1980-2000’li yıllar arasında yaşanan finansal krizleri 

anlamak, analiz edip, yorumlamak için geliştirilen kriz modelleri birinci nesil, ikinci nesil 

ve üçüncü nesil kriz modelleri olarak üç gruba ayrılmıştır (Oktar ve Dalyancı, 2010:5). 

Aslında dördüncü bir grup krize konu oluşturacak balon süreci ve modeli önümüzdeki 

süreçte oluşturulacaktır. Kriz kapıdadır. Birinci nesil kriz modelleri 1980’li yıllarda 

yaşanan borç krizlerini açıklamaya çalışmıştır. İkinci nesil kriz modelleri, 1992 yılında 

yaşanan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizini açıklamakta yetersiz kalması 

üzerine ortaya atılmıştır (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:92). Buna mukabil ikinci kriz 

modelleri 1997 yılında Asya ülkelerinde başlayan, ilk olarak Tayland’da ortaya çıkan, daha 

sonra Singapur ve Hong Kong gibi bölgenin güçlü ülkelrine yayılma gösteren krizi 

açıklamakta ve analiz etmede yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine krizlerin yayılma (sirayet 

etme) ve bulaşma etkilerini içeren üçünücü nesil kriz modelleri oluşturulmuştur (Erarslan, 

2014:25). Dördüncü nesil kriz modelleri ise, gelişmekte olan ülkelerde görülmesi beklenen 

dışsal etkilerin yoğun olduğu bir büyük kriz beklenmektedir. Bunun yanında ülkemizde 

aşırı konut yapımı balon olmaya müsait bir krizin adımlarını oluştururken, dünyada ortaya 

çıkabilecek kripto para, sanal para, bitcoin sistemi paraların aşırı şişmesiyle balon bir 

durumun süreçlerini göstermektedir. Covid-19 pandemi sürecinde bütün dünyada 

ekonominin uzun bir süre durması bir çok ekonomi küçülürken, dünya ekonomisi 

resesyona ve stagflasyon süreçlerine girmeye başlamıştır. Üçüncü nesil modellerde, öz 

sermaye kısmının sadece borç kalemini dikkate alınırken, dördüncü nesil modellerde varlık 

kalemleri de dikkate alınmaktadır. Tüm döviz (para) krizlerini açıklayabilen bir kriz 

modeli geliştirilememiştir. Geliştirilen modeller üç grupta incelenmektedir (Oktar ve 

Dalyancı, 2010:5). Son yıllarda Krugman tarafından geliştirilen çevresel faktörlere dayalı 

dördüncü nesil döviz (para) krizi modelleri de oluşturulmaya başlanmıştır. 

• Birinci Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• İkinci Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• Üçüncü Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• Dördüncü Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri. 
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Krugman (2001), yaşanılan kriz tecrübelerini de dikkate alarak, gelecekte meydana 

gelebilecek kriz modellerini de oluşturmak için, dördüncü nesil modelini dile getirmiştir. 

Spekülatif saldırıların para krizlerine ve sonra bankacılık krizlerine yol açtığı, kabul 

görmesine rağmen, spekülatif saldırı mekanizmalarını farklı biçimde açıklayan dört kriz 

modeli mevcuttur (Işık, 2004:263-264). 

1.9.1.  Birinci Nesil Kriz Modelleri (Kanonik Modeller)  

Krugman (1979) tarafından, Henderson ve Salant’ın (1978:627-648), hükümet 

müdahalesinin olduğu durumlarda altın fiyatlarının ne şekilde belirlenebileceği üzerine 

yaptıkları ekonometrik bir çalışmadan oluşturulmuştur (Yavuz, 2019:10; Karaçor, Alptekin 

ve Gökmenoğlu, 2012:41). Bu model, 1973-1982 yılları arasında Latin Amerika 

ülkelerinde ortaya çıkan, daha sonra 1992-1993’te Avrupa ülkelerinde görülen ve 1997’de 

Tayland, Singapur, Hong Kong, Endonezya, Filipinler’de devam eden para krizlerine karşı 

oluşturulmuştur. Paul Krugman’ın geliştirmiş olduğu bu modele göre, bir ekonomide sabit 

döviz kuru sitemi uygulanmakta ise, piyasadaki kredi hacminin para talebinden daha çok 

olması ile birlikte bu durum ulusal rezervin erimesine ve özellikle o ülkenin parasına 

yönelik spekülatif saldırıların artmasına neden olmaktadır. Böylelikle bu durumun ortaya 

çıkması krizleri de kaçınılmaz kılmaktadır (Yücel ve Kalyoncu, 2010:53-69). Krugman 

(1979)’da döviz krizlerini açıklamaya yönelik ilk sistematik çalışmayı içeren, Flood ve 

Garber (1984:1-13) tarafından geliştirilen, Kanonik modeller olarak da adlandırılan birinci 

nesil modeller, krizi ateşleyen temel makroekonomik faktörlerin önemini vurgulamakta ve 

para krizlerini, makroekonomik politikaların yapısal uyumsuzluğuna, yani sürdürülemez 

oluşuna bağlamaktadır. Krugman’a göre krizi ateşleyen, büyük ölçekteki bütçe açıklarının 

kredi genişlemesiyle finanse edilmesidir (Yavuz, 2019:10). Model aynı zamanda bize, 

sabit döviz kuru ile tutarsız olan, (geniş bütçe açıklarının verilmesi) genişletici para ve 

maliye politikalarının neticesinde, milli paraya spekülatif atakların nasıl ortaya çıktığı buna 

ek olarak, bu atağın zamanlamasının ülkenin sahip olduğu uluslararası rezerv seviyesinin 

kritik eşik düzeyi tarafından nasıl belirlendiğini açıklamaktadır (Danışoğlu, 2007:4). 

Finansal krizlerin, yanlış ekonomi politikalarından, bütçe açıklarının para basılarak finanse 

edilmesinden, döviz kurunu sabit tutma gibi tutarsızlıktan kaynaklandığı ifade edilmiştir 

(Erdoğan, 2006:36, Erarslan, 2014:27). 
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Model, mali açıdan büyük ölçekli parasal finansmana dayandığından, rezervlerin erimesi 

sonucunda, parasal çöküşlerle karşılaşılacağından, ülkenin makroekonomik verilerinin bu 

çöküşte büyük etkisi bulunmaktadır. Model, aşırı mekanik ve tek boyutludur. Bu durum 

tamamen kapitalist sistemin kendisinden kaynaklanmaktadır. Hükümetler, otomatik olarak 

bütçe açıklarını parasallaştırdığını kabul eder, oysa ki bütçe açıklarının sürekliliğinde 

parasallaştırma dışında başka mali politikalar uygulanabilir (Akgün, 2015:48). 

Merkez bankaları hedeflenen kur seviyesini tutturmak için piyasaya döviz satmak zorunda 

kalır. Eğer merkez bankasının döviz rezervi yeterli ise, yapılan spekülatif operasyonlara 

karşı piyasayı koruması ve kuru sabit tutması kolaylaşırken, merkez bankasının döviz 

rezervi dar ise, kur seviyesinde dengeyi tutmak zor olacaktır, spekülatif ataklar sonucunda, 

ulusal paradan kaçış başlayacaktır. Bunun sonucunda ulusal para devalüasyona uğrar, 

finansal kriz başlar (Erarslan, 2014:27). 

Birinci nesil kriz modellerine göre, finansal krizlere yol açan faktörleri beş maddede 

özetlemek mümkündür (Erarslan, 2014:27); 

• Makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ile genişletici para ve maliye politikası 

uygulamaları, 

• Finansal gelişmişlik ve derinlik düzeylerinin yetersiz olması, 

• Asimetrik bilgi olgusunun yaygınlaşması ve bunun finansal piyasalarda ahlaki 

tehlikeye yol açması, 

• Piyasa katılımcıların olumsuz bekleyişleri, 

• Terör olayları ve siyasal suikastlar gibi içsel veya dışsal şoklar. 

Birinci nesil döviz (para) krizi modellerine göre, ekonomik krizleri tetikleyen en önemli 

faktörler, aşırı parasal ve mali genişlemelerdir. Ayrıca ekonomik krizlere disiplinsiz 

makroekonomi politikaları yol açmaktadır. Bu süreç, devalüasyon, ulusal paradan kaçış ve 

merkez bankasının döviz rezerv stoklarının erimesiyle sonuçlanan bir krizdir (Tarı, 

Erarslan ve Bayraktar, 2011:10). Sabit kur rejimiyle uyumsuz bir para ve maliye politikası 

uygulamaları varsa, kur rejiminin çökmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum, merkez 

bankasının elindeki tüm rezervlerin erimesine neden olur. Yurt içi faiz oranları ile yurt dışı 

faiz oranları arasındaki uçurum kaçınılmaz olmaktadır (Özatay, 2016:39). 
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Bu kriz modelinin çözümünden sabit kur rejiminin çöküş zamanını türetmek mümkündür. 

Bu çöküş zamanı, ekonominin “doğal çöküş zamanından” çok önce olmaktadır. Bu durum 

ülke ekonomisi için önemli alarm sistemidir. Ekonomide kırmızı ışıklar yanmaktadır. 

Burada sorulacak soru, çöküş ne zaman gerçekleşecektir? Başlangıç döviz rezervlerinin 

düzeyi ile merkez bankasının burada oynayacağı rol önemlidir. Başlangıçtaki rezerv 

miktarı düzeyinde gerçekleşecek olan para basma işlemindeki süreç, bütçe açığını finanse 

etmek için ne kadar sürede, ne kadar para basacağına bağlıdır. Para basma işlemi için döviz 

rezervi düşükse, çöküş daha uzun zamana yayılacaktır. Kriz esnek atlatılmaya çalışılacaktır 

(Özatay, 2016:39). Para basma işlemi, fiyatlar genel seviyesini yükselteceğinden, yani 

enflasyonu tetikleyeceğinden bu krizi aşmak uzun zamana ve yüksek maliyetlere neden 

olacaktır. 

Tüm eleştirilere rağmen, teorik yapısı oldukça kuvvetli olan ve uzun süre kabul gören 

Kanonik Modelin krizleri açıklayıcı gücü, ekonominin dinamik yapısında meydana gelen 

değişim ve dönüşümler ile birlikte küreselleşen dünyada sabit döviz kurları terk 

edilmesiyle krizlerin ortaya çıkma sebep ve şekilleri değişmiştir. Artık bir çok krizin 

Kanonik Modelle açıklanamaz hale gelmesi yeni kriz modellerinin ortaya çıkmasını 

sağlatmıştır (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:44; Akgün, 2015:49; Özatay, 

2016:41). 

1.9.2.  İkinci Nesil Kriz Modelleri (Kendi Kendini Doğrulayan Kriz Modelleri) 

Obsfeld (1996:1037-1047), birinci kuşak kriz modellerinin sabit kur politikalarının 

işleyişine yönelik bazı endişeleri gideremediğini düşünerek, ikinci kuşak kriz modellerinin 

geliştirilmesinde öncülük etmiştir. 1992-1993 yılları arasında ERM-Avrupa Para Sistemi 

Krizinin meydana gelmesiyle bu model geliştirilmiştir (Tunca ve Karabulut, 2001:932-938; 

Danışoğlu, 2007:4; Kahraman, 2009:11-12). Bu modele göre, sabit döviz kurunun 

uygulandığı bir ekonomide gözle görülür bir olumsuz gidişat olmasa bile spekülatörlerin 

saldırıları karşısında ekonomi otoritelerinin rezervleri korumak adına yeterli önlemleri 

almamaları krizlere neden olmaktadır (Keleş, 2012:11-12). Ancak bu model, 1997 Asya 

krizini açıklayamamaktadır (Tunca ve Karabulut, 2001:932-938). 

Birinci nesil kriz modelleri, sabit kurun uygulanamaması sonucu ortaya çıkan krizlerdir. 

İkinci nesil kriz modelleri ise, ülkenin kendi piyasasında yaşanan olumsuz beklentilerden 

dolayı ortaya çıkan krizlerdir. Bu olumsuz beklentiler daha da ileri safhada döviz krizlerine 

neden olmaktadır. İkinci nesil modeller, hükümetlerin sabit kur politikasını devam ettirmek 
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veya bırakmak konusunda tam bir karar verememeleri sonucu ortaya çıkan krizlerdir. 

İkinci nesil modeller makroekonomik dengeler kötü durumda olmadığı halde piyasada 

oluşan olumsuz beklentilerden kaynaklanmaktadır (Yazıcı ve Yazıcı, 2011:42-43; Akgün, 

2015:49-51; Göksu, 2015:21). Türkiye’de yaşanan 2001 krizini anlayabilmek için ikinci 

nesil kriz modellerine göre analiz etmek gerekir (Özatay, 2016:41). 

İkinci nesil kriz modellerine göre, finansal krizler iktisadi birimlerin ekonomik anlamda 

beklentilerinin birden bire olumsuz havaya dönmesi ile açıklanmaktadır. Kendi kendini 

besleyici bir yapıyı oluşturmaktadır. Bunun yanında spekülatör ajanların ekonominin 

yumuşak karnını bilmesi nedeniyle, bu ajanlar ellerinde tuttukları yerli para cinsinden mali 

varlıkları dövize çevirmek için piyasalara hücum ettiklerinde, Merkez Bankasının buna 

tepkisi sınırlı kalmakta, kriz çanları çalmaya başlamaktadır (Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 

2005:77-96; Emirkadı, 2005:40-43; Erarslan, 2014:29; Özatay, 2016:43; Akgün, 2015:50-

51). Karakayalı ve Sayın (2011:69) çalışmalarında, ikinci nesil model ülkelerinin 

makroekonomik üç temel özelliğini belirlemişlerdir; 

• Spekülatif atakları başlatamayacak nitelikte olması, 

• Söz konusu ataklara karşı güçlü olmaması, 

• Makroekonomik göstergelere bakılarak, döviz krizinin çıkabilme şartları ve 

koşullarının bulunması. 

Krugman’a (1998) göre ,ikinci nesil kriz modellerinin üçönemli bileşeni mevcuttur; 

Birincisi, hükümetin sabit döviz kurunu terk etmek için bir nedeni vardır. İkincisi, 

hükümetin döviz kurunu koruması için bir nedeni olması gerekir. Üçüncüsü de, krize 

neden olan kısır döngünün meydana gelmesi için, fertlerde sabit döviz kurunu terk 

edileceği beklentisi vardır. Böyle bir ortamda döviz kurunu sabit tutmaya devam etmenin 

maliyeti vardır (Yazıcı ve Yazıcı, 2011:42). 

Bu krizin oluşum sürecinde, sabit kurlarla tutarlı makro ekonomik politikalar üreten 

ekonomi yöneticileri, ekonomide bir anda oluşan “kara bulutlar”, beklentileri olumsuz 

noktaya çeker, merkez bankalarının sıkı para politikalarına, mali bütçenin denk olmasına 

rağmen ve iktisadi birimlerin piyasadaki anormal durumlara karşı gerekeni yapmasına 

rağmen, o ülkede bir krizin olmayacağı anlamına gelmez. Ülke içinden veya dışarıdan 

piyasalara yönelik spekülatif saldırılar karşısında, ekonomi yöneticileri, sabit döviz kur 

rejiminin sürdürülebilirliğine ilişkin beklentilerin olumsuzluğa dönmesine neden olur. Bu 

durum, ulusal para üzerindeki satış ve gelecekteki değeri konusunda güvensizlik hali 
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dövize geçiş baskısını oluşturur. Örtülü bir devalüasyonun etkisi piyasalarda zuhur etmeye 

başlar. Elinde bulunduracağı ulusal paranın yerine, yabancı para saklama isteği meydana 

gelir ve bu amaçla kişiler ihtiyat amaçlı güdülenmede (yastık altında altın, döviz, vb. 

araçlara yönelmesinde) ve ulusal paradan kaçışta etken olur. Kişiler ellerindeki ulusal 

parayı dövizle değiştirdikleri anda, piyasalara yönelik spekülatif saldırılar başlar (bu 

stratejik atak, 21. Yüzyılın en önemli silahı ve güçlü argümanıdır, ülkeler artık tankla ve 

tüfekle değil, bu tarz manipülasyon ve spekülatif bozgunculukla karşı tarafı etkisiz hale 

getirmeye çalışmaktadır). Merkez bankaları yeterli döviz rezervine sahip değilse, döviz 

krizi kaçınılmaz olacaktır. Döviz krizi bankacılık krizine, bankacılık krizi, finans krizine, 

finans krizi ise reel sektör krizlerine ve nihayetinde iktisadi kaosa doğru bir süreç oluşur. 

Finansal kriz dönemlerinde devalüasyon sonrası ekonomide yapılması gerekli önlemleri 

adım adım belirtmek gerekirse (Apak ve Aytaç, 2009:82-83); 

• Sabit kur sistemine geçilmelidir. Devalüasyon sürecinde Merkez Bankası tarafından, 

sabit kur sistemli ödemeler dengesindeki cari açığının, kapatılması adına ulusal 

paranın dış satın alma gücünün düşürülmesidir. İthalat azaltılır ve ihracat artar. 

Dolaylı olarak üretimde kıpırdanmalar başlar. İktisadi büyümede pozitif değerler 

almaya başlar. 

• Sermaye girişlerindeki sert düşüşlere (azalmalara) tepki olarak makroekonomik 

dengelerin kurulması ve ayarlamaların sistemi baştan aşağı revize edecek şekilde 

düzeltilmelidir. 

• Kamunun kısa vadeli dış borçlarının süre uzatımına gidilerek, yeniden finanse 

edilmesi gereklidir. 

• Bankacılık sektörünün ödeme gücünün ve mevduatların çekiminin durdurulması ve 

korunması. 

• Devalüasyonun yarattığı enflasyonist baskının kontrol altında tutulması için sıkı para 

politikası uygulanması gerekir. 

• Sıkı maliye politikalarının uygulanması gerekir. Harcamalarda yapılan ayarlamalarla 

dövizin istikrara kavuşturulması ve cari işlemler dengesinde iyileşme sağlanması için 

piyasanın daraltılması gerekir. 

• Ülkenin dış borçlarına ilişkin taahhütlerinin yerine getirilmesi, kredibilitesi yüksek 

olan kredilerin dönüşümü açısından önem taşımaktadır. 
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• Bankacılık sektörünün disiplin, düzen, denetleme ve riskli işlemlere asla izin 

verilmemelidir. Sektörün yeniden yapılandırma maliyetinin mali bir olgu olarak ele 

alınması, merkez bankasının nihai ödünç verme fonksiyonuna duyulan ihtiyacın 

mümkün olduğunca en aza indirilmesi gerekmektedir. 

Hükümetin döviz kurunu dalgalanmaya bırakmak istemesinin temel nedenleri vardır; ilki, 

ülkenin yerli para cinsinden çok büyük borcu vardır. Sabit döviz kuru politikasıyla, borç 

yükünü azaltamamaktadır. İkincisi ise, ülkede düşük ücret uygulaması nedeniyle, yüksek 

işsizlik oranları vardır. Bu sorunu çözebilmek için, genişletici para politikası uygulamak 

istemektedir. Ancak ülke sabit döviz kuruna bağlı olmasından ötürü bu politikayı 

uygulayamamaktadır. Ülkelerin sabit döviz kurunu sürdürmek istemesinin üç nedeni 

bulunmaktadır. İlki, ülkede yaşanan enflasyonist süreç nedeniyle, sabit döviz kurunu 

kredibilitenin bir garantörü olarak görmektedir. İkincisi ise, sabit döviz kuru uluslararası 

ticaret ve yatırımları kolaylaştırmak açısından önemlidir. Üçüncüsü de, sabit döviz kuru, 

dış ülkeler nezdinde ülkenin onurunu göstermekte ve uluslararası işbirliği bağının güçlü bir 

sembolü durumundadır (Yazıcı ve Yazıcı, 2011:42). 

Özellikle sermaye hareketleriyle paralelleşen bir çizgide krizin yayılmasını ele alan 

bu yaklaşımlara göre, krizler,  “kendi kendini besleyen beklentilerle”, “sürü davranışıyla” 

veya krizin doğasında bulunan “bulaşıcılık-sirayet etme” nedeniyle yayılmaktadır (Işık ve 

Togay, 2002:311; Bulut ve Demirel, 2015:272-273; Barışık, 2015:131). 

• Kendi kendini besleyen beklentiler ve krizler; bu durumda ortaya çıkacak olan 

kriz, kendi kendini besleyen döviz (para) krizleridir. 

• Sürü Psikolojisi: Piyasada etkili veya önemli bir kişilik ekonomik bir davranış 

sergilediğinde, pek çok kişinin aynı ekonomik davranışı sergilemesi durumudur. 

• Krizlerin Bulaşması: Ülkeler arasındaki bulaşıcılığın nedeni, ülkelerin ticari 

yakınlaşması ileri düzeyde ise, birinde meydana gelen ekonomik bozulmalar, diğer 

ülkeyi de olumsuz etkileyebilmektedir. 

• Piyasa Manipülasyonu: Herhangi bir ülkenin ulusal parasına yapılan spekülatif 

atakların sonucunda paranın devalüasyona uğrama ihtimaline karşı, kısa vadeli 

pozisyon alarak, sonra blok satışlarla büyük miktarda satın alarak, krizin tetiğini 

çekmiş olur. 
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Tablo 14: Birinci Ve İkinci Nesil Kriz Modellerinin Karşılaştırılması 

BİRİNCİ VE İKİNCİ KRİZ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

BİRİNCİ NESİL KRİZ MODELLERİ İKİNCİ NESİL KRİZ MODELLERİ 

*KRİZLER KAÇINILMAZDIR. *KRİZLER BULAŞICIDIR VE HEMEN SİRAYET EDER 

*KRİZLER ÖNCEDEN TAHMİN 
EDİLEBİLİR. *KRİZLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEZLER. 

*BEKLENTİLER KRİZLERİ 
HIZLANDIRIR. 

*BEKLENTİLER KENDİ KENDİNİ BESLEYEN NİTELİKTEDİR VE 
KRİZLERİN HIZLANDIRIR. 

*UYGULANAN YANLIŞ 
POLİTİKALAR MAKROEKONOMİK 
DENGELERİ BOZAR. 

*HÜKÜMETLER MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR KARŞISINDA 
DEĞİŞİK SEÇENEKLERİ BELİRLER, KENDİLERİNE UYGUN 
POLİTİKALARI BENİMSERLER. 

*MAKROEKONOMİK 
GÖSTERGELERDE BOZULMALAR, 
KRİZLERE NEDEN OLUR. 

*MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERDE BOZULMALAR, 
KRİZLERE NEDEN OLUR. 

Kaynak: Sucu, 2005:15’deki tablodan alınmıştır. 

Birinci nesil modellerde sorun, “bütçe açığı” iken, ikinci nesil modellerde ise temel sorun, 

“beklentiler” ve “panik hareketler”dir. Birinci nesil modellerde “parasal ataklar”dan 

kaynaklanırken, ikinci nesil modellerde “spekülatif ataklardan” kaynaklanan krizler, Latin 

Amerika’da, Avrupa’da, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerde görülürken, 1997’de Asya’da 

yaşanan krizleri açıklamakta yetersiz kalmaları üzerine “üçüncü nesil kriz modelleri” 

geliştirilmiştir (Büyükkara, 2019:16; Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:93, Yazıcı ve Yazıcı, 

2011:43). 

1.9.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri (Yayılma/Bulaşma Etkisi Modelleri) 

Ülkelerin hepsinde bankacılık sisteminde görülen zayıflıktan dolayı kırılgan bir finansal 

yapı mevcuttur (Karakayalı ve Sayın, 2011:69). Bu model 1997-1998 Asya krizleri sonrası 

oluşturulan modeldir. Bu kriz modelinin diğer iki modelden ciddi farklı tarafları yoktur. 

Üçüncü nesil modeller finansal sistemi krizin merkez noktası olarak görür. Bu modelin 

oluşumunda en önemli nokta ise, ekonomide “beklenti” ve “güven kaybı” unsurunun ön 

planda olmasıdır (Yay, 2001:1239). Ayrıca üçüncü nesil kriz modellerinde para krizleri 

konusunda ki dikkatler daha çok finansal kesimin işlemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Aynı zamanda bu kriz modeli para krizlerinin diğer birçok nedeninden farklı olarak, 

liberalleşme politikalarının da para krizlerine neden olduğunu ortaya koymaktadır. 

Asya krizindeki sorun, finansal aracı kurumlarla başlamıştır. Bu kurumların 

yükümlülükleri örtük bir devlet garantisine sahip olarak algılanan, (ancak esasen 

düzenlenmemiş olan ve bu nedenle ciddi ahlaki tehlike sorunlarına maruz kalan) bu aracı 

kurumlar, yapıları itibariyle riskli yapıları bünyesinde barındırıyordu. Bu kurumların aşırı 
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riskli kredileri, ters seçim ve ahlaki çöküntü durumları, ticari mallarda değil, menkul ve 

varlık fiyatlarında enflasyon yaratmıştır. Varlıkların aşırı fiyatlandırılması, kısmen, riskli 

borç vermenin yaygınlaşmasının riskli varlıkların fiyatlarını artırdığı ve aracıların mali 

durumunun olduğundan daha sağlam görünmesine neden olan bir tür döngüsel süreçle 

sürdürülmüştür. Sonra finansal balon (financial bubble) patlamıştır. Kriz mekanizmasının 

aynı döngüsel sürecinin tersine döndüğü görülmektedir.Varlık fiyatları bu kez yükselmenin 

tersine düşüş içindedir. Finansal aracıların ödeme güçlüğünü görünür kılarak, onları 

faaliyetlerini durdurmaya zorlamış ve varlık deflasyonuna yol açmıştır. Bu döngüsellik, 

sırasıyla, hem krizin dikkate değer ciddiyetini hem de Asya ekonomilerinin kendi kendini 

gerçekleştiren krize karşı görünürdeki savunmasızlığını açıklamaktadır. 

Asya finansal krizinin hikayesi, temel olarak varlık değerlerinde meydana gelen bir 

balonun şişmesi ve ardı ardına Asya ülkelerindeki balonların domino etkisiyle patlaması ve 

çöküşün yaşanmasıdır. Para (döviz) krizleri, bu temelin nedeninden çok bir semptomudur. 

Yani para krizleri bu bağlamda bir sonuçtur. Krugman’a (1998) göre, elbette her krizin 

sebep-sonuç ilişkisi farklıdır. Ancak Asya krizlerini standart finansal kriz hikayelerinden 

ayıran birkaç farklı ekonomik koşullar bulunmaktadır; 

• Birincisi, "birinci nesil" kriz modellerini yönlendiren etkenlerin hiçbiri, Asya 

ekonomilerinde mevcut değildir. Krizin arifesinde tüm hükümetlerin mali bilançoları 

aşağı yukarı dengede bulunmaktaydı. Ayrıca sorumsuz ve risk içeren kredi yaratma 

veya parasal genişleme ile uğraşmadılar. Özellikle faiz oranları ve enflasyon oranları 

oldukça düşük durumdaydı. 

• İkincisi, 1996'da büyümede bir miktar yavaşlama olmasına rağmen, finansal kriz 

başladığında Asyalı büyüyen ekonomilerde önemli bir işsizlik oranı 

bulunmamaktaydı. Başka bir deyişle, Avrupa'daki 1992 ERM krizlerinin genellikle 

nedeni olarak kabul edilen daha genişlemeci bir para politikası izlemek için sabit 

döviz kurunu terk etmeye yönelik bir politika cazip gibi görünmüyordu. Tabii ki, 

ulusal paralarının devalüasyonu sonucu, genişlemeyi değil, dramatik olarak 

ekonomik küçülmeyi içeriyordu. 

• Üçüncüsü, etkilenen tüm ülkelerde, para (döviz) krizinden önce varlık piyasalarında 

bir patlama-çöküş döngüsü yaşanmıştı. Hisse senetleri ve arazi fiyatlarında rekor 

artış görüldü, sonra ciddi bir düşüş yaşandı. Bu süreç, krizden sonra varlık 

fiyatlarının daha da düşmesine neden olmuştur. 
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• Dördüncüsü, tüm ülkelerde finansal aracılar “merkezi oyuncular” olarak 

görünmektedir. Tayland'da, sözde "finans kurumları ve şirketleri" krizde çok önemli 

bir rol oynamıştır. Genellikle dolar cinsinden kısa vadeli borç alan ve daha sonra bu 

parayı büyük ölçüde spekülatif yatırımcılara borç veren banka dışı aracılar (tefeciler, 

yatırım fonları, vb) bu krizin kıvılcımı olarak görülebilir. Güney Kore'de ise, daha 

geleneksel olarak krize bankalar dahil oldu, ancak onlar da kısa vadede yoğun bir 

şekilde borçlandılar ve geçmişe bakıldığında yüksek kaldıraçlı şirketler tarafından 

yapılan spekülatif yatırımları finanse etmek için borç verdiler. 

Üçüncü nesil kriz modelleri, Krugman’a (2001) göre, 3 ana gruba ayrılabilir. (Krugman, 

2001:7-8) Bunlar “ahlakî tehlike”22, “uluslararası finansal kırılganlık”23 ve “bilanço 

kötüleşmesi”24 yaklaşımıdır (Samur, 2010:23-81). Goldstein, Kaminsky ve Reinhart’ın 

(2000:19) çalışmalarına göre, üçüncü nesil krize etki eden faktörleri şöyle belirtmek 

mümkündür; 

• Kısa vadeli kredilerin reel sektör yerine, varlık ve menkul yatırımlarına yönelik 

verilmiştir. 

• Bankaların almış oldukları dış borçlar arasında vade uyumsuzluğu bulunmaktadır. 

Bankaların kısa vadeli borç ile uzun vadeli alacak arasındaki dengesizlikler söz 

konusudur. Bankalar bu sistemde, kısa vadeli varlıkları ile uzun vadeli projeleri 

finanse etmeye çalışmaları, kırılgan olan finans sistemi şoklara açık bir hale 

getirmiştir. 

• Finans sisteminde ortaya çıkan şoklar, varlık satışlarını ve kredilerin geri 

döndürülmelerini hızlandırırken, olumlu beklentiler kötüye dönüşür, risk artar, kriz 

kaçınılmazdır. 

• Finansal sektörün bilançolarının ve denetiminin zayıf olması durumu. 

• Ulusal paraların aşırı değerlenmiş olması, cari açık düzeyinde ciddi açık söz 

konusudur. 

 
22 Samur’a (2010) göre “Ahlaki tehlike”; “ahlaki tehlike-aşırı borçlanma”, “ahlaki tehlike-aşırı borçlanma-aşırı ödünç 

verme”, “aşırı borçlanma-aşırı ödünç vermeaşırı yatırım (boom) ve patlama (burst)” görüşü de denilmektedir” (Samur, 

2010:28). 
23 Kindleberger‟in temsilcisi olduğu “finansal kırılganlık” teorisinden en önemli farklılığı şudur: İkincisi uluslararası 

karakterde değildir ve finansal kırılganlığın temelinde yalnızca finansal sektörün aktif ve pasifleri arasında klasik “vade 

yapısı itibarıyle tutarsızlık” (“likidite tutarsızlığı”) yatmaktadır (Samur, 2010:29). 
24 “Bilanço kötüleşmesi”yaklaşımı reel sektör firma blançoları üzerine yani genel olarak reel sektöre odaklanmaktadır 
(Samur, 2010:29). 



 
124 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• Farklı para türlerinden kaynaklanan kur uyumsuzluğu ve likidite şoklarından 

kaynaklanan vade uyumsuzluğu ciddi bir sorundur. 

• Bankalar tarafından açılan kredi genişlemesinin (kaydi para yaratma sisteminin) 

kontrolsüz genişlemesi ve kredilerin geriye dönmemesi. 

• Bu krize yol açan bir diğer neden, piyasalar arasındaki ticari ve ekonomik bağlantılar 

ve sistemin online olması, krizlerin domino etkisiyle bulaşmasına (contagion) ve 

yayılmasına (spread) neden olmasıdır. 

Üçüncü nesil kriz modellerinden çıkarılacak temel sonuçları belirtmek gerekirse 

(Krugman, 1998; Büyükakın ve Erarslan, 2005:47-49; Yazıcı ve Yazıcı, 2011:44); 

• Bir ülkeye ani olarak giren sermaye girişleri ve çıkışları, özellikle finans 

piyasalarının kırılgan yapıları nedeniyle, dünya finans sistemiyle bütünleşmiş 

piyasalarda kolayca krize neden olabilmektedir. 

• Makroekonomik yapıdaki istikrar nitelikli uzun süreçli politikalar ekonominin 

korunması açısından gereklidir, ancak krizleri önlemeye yetmemektedir. 

• Sermaye hareketleri sonucunda yaşanan finansal krizler, domino etkisiyle diğer 

sektörlere ve ülkeden ülkeye çok kısa süre içerisinde yayıldığı görülmektedir. 

• Yeni finans krizlerinin önlenebilmesi için, tüm finansal sistemin reforme edilmesi 

gereklidir. Bunun yanında krizlerden ders çıkararak, öğrenme sürecini gerekli 

kılmaktadır. 

• Bir finansal kriz önce döviz krizi olarak başlar, daha sonra bankacılık krizine 

dönüşür. 

• Döviz (para) krizleri makroekonomik göstergelere bakılarak, önceden tahmin 

edilemezler. 

• Mevduata tam garanti verilmesi, bankacılık sisteminde rekabeti önlerken, sistemin 

gelişimine engel olur. herhangi bir bankacılık krizinde ülke ekonomisine ve vergi 

ödeyenler üzerinde yüksek bir maliyet oluşturur (Erarslan, 2014:41-42). 

1997 yılı Temmuz ayında Tayland’da meydana gelen ve kısa sürede diğer Asya ülkelerine 

sıçrayan (bulaşan-sirayet eden) üçüncü model finansal krizin özünde tüm mali sistemin 

çöküşüne neden olan bir mali kriz söz konusudur. Bu krizin getirdiği etkileri bertaraf 

etmek için IMF tarafından önerilen mali reformlar şunlardır (Apak ve Aytaç, 2009:72-73); 
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• Bankacılık sektörü denetim ve düzenleme altına alınmalıdır. İşlevleri dışında faaliyet 

ve riskli işlemlere kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bunun için sıkı bir kontrol ve iyi bir 

mevzuat düzenlemesine gereksinim vardır. 

• Bu kriz sonucunda ülkelerdeki bazı bankalar, devlet bankalarının bünyesine 

katılmıştır. Bazısı da, kamu kaynaklarından yüksek maliyetle devlet desteği 

sağlanmış, böylece sistemin tamamen çöküşü engellenmiştir. Buradaki maliyet, çok 

boyutlu ve yıpratıcı bir maliyettir. Bazı bankalarda düşük maliyetle likidite 

aktarılması yoluyla durumları düzeltilerek satışa çıkarılmıştır. 

• Zor durumdaki bankaların sorunlu ve geriye dönüşü zor kredileri satın alınarak, 

banka birleşmeleri teşvik edilmiştir. 

• Ülkeye sermaye girişini sağlatabilmek için, yabancı sermayenin ülkeye girişi 

üzerindeki engeller kaldırılmıştır. 

• İflas kanunları ve konkordato düzenlemeleri konusunda mevcut düzenlemeler revize 

edilerek, yenilikler yapılmıştır. 

Üçüncü nesil kriz modelinin temelini “yayılma etkisi” oluşturur. Krizlerin “bulaşıcılığı ve 

sirayet etme” durumu üç kalemde ele alınmıştır (Erdoğan, 2006:42; Bulut ve Demirel, 

2015:275-276). 

• Finansal Bağımlılık, 

• Reel Bağımlılık, 

• Yatırımcıların inançlarındaki Ekzojen Değişim. 

 

1.9.4. Dördüncü Nesil Krizi Modelleri (Çevresel-Dışsal Etkenler Modelleri) 

Krugman (2001), yaşanılan kriz tecrübelerini de dikkate alarak, gelecekte meydana 

gelebilecek kriz modellerini de oluşturmak için, dördüncü nesil modellerini dile getirmiştir 

(Yavuz, 2019:16). Dışsal faktörlerin ekonomik kriz üzerindeki etkilerini analiz eden bir 

modeldir. Özellikle, GOÜ’lerde yaşanan krizlerde, dışsal ve çevresel faktörlerin belirleyici 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu modeller; sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan önemli 

ekonomik gelişmelerin üzerinde ve iktisadi büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini ele 

almaktadır (Evlimoğlu ve Yenipazarlı, 2015:95). Dördüncü nesil kriz modelleri, aşırı 

borçlanma, bütçe açıkları, cari hesap açıkları, hiper enflasyon ve bütçenin ötesinde, güven, 

demokrasi, yolsuzluk, tüketici güven endeksleri, hoşnutsuzluk endeksi gibi unsurları da ele 

alarak kriz olgusunu incelemektedir (Bülbül, 2018:21; Yavuz, 2019:16). Ayrıca Covid-19 



 
126 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

pandemi sürecinde yaşanan ekonomik daralma ortamlarını da dördüncü nesil kriz 

modellerinin içerisinde değerlendirmektedir. Aslında dünyada adı konmamış bir resesyon 

süreci yaşanmaktadır. Çoğu ülkelerde 2-3 çeyrek dönemdir negatif büyüme ve enflasyon 

artışı görülmektedir. Bu duruma ekonomik literatürdeki karşılığı olarak “resesyon” 

denilmektedir. Dünyanın son iki yüz yıldır görülen en büyük krizinin ayak sesleri 

duyulmaktadır. Bu krizde sadece ekonomik faktörler değil, diğer faktörler de etkilidir. Bu 

modelin içerisinde rol oynayacak değişken sayısı bir hayli fazla olacaktır. 

1.10. Ekonomik Krizin Türk Ekonomisinde Tarihsel Gelişim Süreci 

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizleri 1980 öncesi ve sonrası olarak ayırmak gereklidir. 

Türkiye'de finansal krizler, ya da ekonomik krizler makro ekonomik yapının bozulmasıyla 

ortaya çıkan buhran dönemleridir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası yaşanan 

başlıca krizler; 1946, 1958, 1960, 1974, 1980, 1982, 1990, 1994, 2000-2001, 2008 ve 

2018-2020 dönemlerinde yaşanan krizlerdir (https://tr.wikipedia.org/wiki/T% C3% 

Bcrkiye%27de_ekonomik_krizler#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20finansal%20krizler%2C

%20ya,d%C3%B6nemlerinde%20ya%C5%9Fanan%20krizler%20ba%C5%9Fl%C4%B1c

a%20%C3%B6rnekleridir; erişim tarihi:06.09.2020; https://www.sabah. com.tr/galeri/ 

ekonomi/ turkiyede-ekonomik-krizler/29, erişim tarihi:06.06.2020). 

Osmanlı ekonomisi genelde yaşadığı bütçe açıklarını, parasal sıkıntıları, yüksek fiyat 

artışlarını Tağşiş Sistemiyle çözmeye çalışmaktaydı (Pamuk, 2007:144-145; Pamuk, 

2008:103-108; Pamuk, 2014:112). İç borçlanmanın devletin finansman ihtiyacını 

karşılayamadığı dönemlerde Osmanlı Devletinde tağşiş (para biriminin gümüş içeriğini 

azaltma) yoluna gidilmesi, krizi erteleme üzerine yapılan ekonomik uygulamalardandı. 

Osmanlı Devletinde, en büyük tağşiş II. Mahmut (1808-1839) döneminde uygulanmış, 

kuruşun içerisindeki gümüş oranında 1808’den 1844’e kadar azalma %83’tür (Pamuk, 

2007:104-144). Osmanlı’nın üretim ve gelir sistemini 2 maddede özetlemek mümkündür; 

1. Fetih yoluyla sağlanan dış ekonomik gelirler ve vergiler, 2. Tarımsal ürünler ve ticari 

ilişkiler sonucunda elde edilen gelirler olmak üzere iki kısımda ele alınabilir (Türkdoğan, 

1981:265). Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya ticari akımları içindeki rolü, hammadde ve 

erzak satmak suretiyle batıdan aldığı altın ve gümüşleri, işlenmiş mallar ve baharat 

karşılığında doğuya aktarmak suretiyle “değerli maden alıp verme” şeklinde bir aracılıktan 

ibaret olarak kabul olunabilir (Türkdoğan, 1981:86). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Makro_ekonomi
https://tr.wikipedia.org/wiki/1929_D%C3%BCnya_Ekonomik_Bunal%C4%B1m%C4%B1
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Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve mali anlamda krizlere ve buhranlara 

girmesindeki en büyük ticari-sömürge anlaşması olan, 1838 Osmanlı - İngiliz Ticaret 

anlaşması ile imparatorluğun tam anlamıyla açık pazar ülkesi haline gelmesinin köşe 

taşlarını oluşturuyordu. Yeni kurulmaya başlayan Osmanlı sanayi, bu anlaşma ile çöküşe 

geçmişti. Osmanlı ekonomisi, söz konusu olan anlaşma ile iç pazarı önce İngilizlere, sonra 

diğer sömürgeci ülkelere açılmıştı. Bu durum Osmanlı dış ticaret hacmini arttırmış, buna 

bağlı olarak dış ticaret açıkları giderek büyümeye devam etmiştir. Bütçe açıkları ile 

birleşince büyük bir mali krizin ayak seslerini duymak mümkündür. 1838 Osmanlı- İngiliz 

Ticaret anlaşması’nda imtiyazlar sürekli olacak ve diğer ülkelerde bundan istifade 

edebilecekti. İhraç mallarında limanda ödenmek üzere %9 vergi alınacak, %3’te gümrük 

resmi verilecektir. İthalatta ise %3 ithal resmi alınacak ve %2 ek vergi alınmasına karar 

verilmiştir. Tam bir sömürge anlaşmasıydı (Kurtoğlu, 2012:796-799; Mücek, 2019:30-36). 

Türkiye ekonomisi, cumhuriyet öncesi dönemde bir kaç kez büyük buhranlarla 

karşılaşmıştır. Cumhuriyetin hemen öncesinde, 1854 ilk borç tazminatı krizi; Osmanlı 

döneminde, ilk borç, 24 Ağustos 1854’te Kırım Harbi’nin finansmanı için alınmıştır. 

Osmanlı tarihinde alınan ilk borç olması, Bab-ı Ali’de ciddi bir kriz yaratması, olayın 

büyüklüğünü göstermektedir (Karacan, 1993:265-266; Afyoncu, 2001:17-18; Kongar, 

2015:342; Aksu, 2019:163-164). Abdülmecit zamanında, 5 milyon İngiliz Liralık bir borç 

alınması öngörüldüğü halde sadece 3 milyon bir borç alınmış ve 300 bin Osmanlı Lirası 

tutarındaki Mısır Vergisi bu borca karşılık gösterilmiştir. Londra ve Paris’teki Palmer ve 

Goldschmid isimli iki banka grubundan 3 milyon İngiliz Sterlin borç alınmıştır. Bu paranın 

700 bin Sterlinine bankacılık masrafları olarak ele konulmuştur (Afyoncu, 2001:18; 

aktaran bknz: Aksu, 2019:164-166). 

Osmanlı dış ticaret bilançosundaki açığı karşılayabilmek için,1850'ye kadar altın ve gümüş 

olarak, 1854'den sonra ise Avrupa metropol bankalarından yapılan borçlanmalarla 

kapatılabilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti'nin serbest dış ticaret yolu ile batılı endüstri 

ülkelerine olan mevcut bağımlılığına mali bağımlılık eklenmiştir. 1854'de ilk dış borcun 

alınmasından sonra, bunu yeni borçlar izlemiştir. Gitgide borçlar kartopu gibi büyümüş ve 

önceki borçların anapara ve faizleri yeni dış borçlanmalarını zorunlu kılmıştır. Bunu fırsat 

bilen batılı (emperyalist) ülkeler, her borç antlaşmasından sonra bir dizi ekonomik 

ayrıcalık koparmanın yolunu bulmuşlardır (Arslan, 1993:4; Pamuk, 1998:206; aktaran 

bknz: Aksu, 2019:143). İngiliz ve Fransız mali kurumlarından alınan bu borç daha sonra 

öngörülen vadesinde ödenmemiştir. Ertesi yıl, 1855 yılında alınan miktar ise 5 milyon 
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Sterlindir (Kongar, 2006:70; aktaran bknz: Aksu, 2019:164). Bu borç oldukça olumlu 

şartlarda alınmıştır. Muhtemelen İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nu 

borçlanmaya alıştırıyorlardı. Alınan bu borçları bir müddet sonra İngiltere ve Fransa’nın 

Osmanlı maliyesini denetleme istekleri izledi. 1858’de yine 5 milyon Sterlin (çok 

elverişsiz şartlarda) alındı. 1860’da yeniden borç alma ihtiyacı doğdu. Ancak daha önce 

kolaylıkla borç para veren Avrupalılar bu kez birçok şart ileri sürdüler. Bu şartlardan 

bazıları: Osmanlı maliyesi uluslararası bir komisyonun denetimine girecek, vakıf sistemi 

kaldırılacak, yabancılar devlet emlâkını satın alabilecek veya kiralayabilecek, madenler ve 

araziler özelleştirilebilecek (Afyoncu, 2001:18; aktaran bknz: Aksu, 2019:164) gibi daha 

birçok istekleri mevcuttu. Abdülmecit döneminde 16.5 milyon Osmanlı lirası borç 

alınmışken, Abdülaziz zamanında bu miktar 97 milyon 708 bin Osmanlı lirası olmuştur 

(Afyoncu, 2001:18; Kongar, 2006:69-70; Aksu, 2006:119-121)25. 

1881 yılında Düyun-u Umumiye düzenlemesi; Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarının 

konsolidasyonu (birleştirmek) amacıyla 1881 yılının Aralık ayında (Hicri 1299 Muharrem 

ayında) onaylanan kararnameye göre toplam 237.138.819 Osmanlı Lirası tutarındaki dış 

borç, 141.505.309 Osmanlı Lirasına düşürülmüştür. 1881’de borçların idaresiyle meşgul 

olmak üzere Osmanlı Hükümetinin öngördüğü bir banka yerine, alacaklıların 

temsilcilerinden bir meclisin oluşturulması kabul edilmiştir. Bu da Düyun-u Umumiye 

İdaresi nin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kongar, 2006:69-75; Aksu, 2006:121; Pamuk, 

2014:122;aktaran bknz: Aksu, 2019:165-166). Komisyon, İngiltere, Fransa, Almanya, 

Hollanda, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan birer üye ile 

Galata Bankerlerini bir temsilcisinden oluşuyordu (Afyoncu, 2001:19; Pamuk, 2014:116-

119; aktaran bknz: Aksu, 2019:166). Düyun-u Umumiye ile Osmanlı ekonomik olarak 

borç krizine giriyordu. Borç paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Türkiye 

ile alacaklar arasındaki antlaşma, ancak 13 Haziran 1928’de imzalanmıştır. Türkiye, 

Osmanlı’nın 161 milyonluk borcunun 107 milyonluk kısmını yani yaklaşık %67’sini 

ödemeyi üstlenmiştir. Antlaşma gereği borç 99 yılda ödenecekti. Bütün borçların 

 
25 Şöyle bir hesap yapmak gerekirse; 1854-1914 yılları arasındaki 60 yıl boyunca 359 milyon Osmanlı Lirası tutarında 

net dış borç yüküne girilmiştir. Ayrıca konsolide borçlara dönüştürülmemiş dalgalı dış borçlar bu toplamın dışındadır. 

Bankalara ve aracı mali ajanlara büyük komisyon verilmiştir. Bu meblağdan ancak 222 milyon Osmanlı Lirası Osmanlı 

hükümetinin eline geçmiştir. Yine aynı dönemde 164 milyon tutarında Osmanlı Lirası faiz ödemesi yapılmış, yine aynı 
dönemde 70 milyon Osmanlı Lirası tutarında Anapara ödemesi yapılmıştır. Dönemi bir bütün olarak ele aldığımızda ise, 

yaklaşık 12 milyon Osmanlı Lirası tutarında fazladan bir geri ödeme mevcuttur (Tezel, 2015:97). 1874 yılınınsonuna 

gelindiğinde devlet borçları, borcun ana para ve faizinin ödenmesine imkân olmayan bir düzeye varmıştır. Öyle ki, ana 

para bakiyesi 191 milyon ve faizi de 62 milyon olmak üzere dış borç yükü toplam 253 milyon İngiliz Sterlinini bulmuştur 
(Afyoncu, 2001:16-21; aktaran bknz: Aksu, 2006:121). 
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ödenmesi, vaad edilen süreden önce, 1954’te bitirildi. Böylece 1854’te başlayan dış 

borçlanma macerası 100 yıl sonra kapandı (Afyoncu, 2001:21; Yücel, 2017:67-70). 

Osmanlı İmparatorluğunun, 20. yüzyılın başından itibaren günden güne kan kaybetmesi, 

savaşlar nedeniyle sürekli toprak kaybının yanı sıra ve buralardan alınan vergilerin 

kaybedilmesi, vergi düzeninin ve sisteminin bozulması, ülke ekonomik anlamda can 

çekişirken kapitülasyonların getirdiği iktisadi ve siyasi sorunlar ve karşılıksız verilen 

imtiyazlar, savaş tazminatlarının artık karşılanamayacak ölçüde bütçede büyük bir yer 

tutması, bankerlerden alınan çok yüksek faizli borçlanmalar, dış borçların getirdiği Düyunu 

Umumiye ve Reji İdaresi yapılanması, azınlıkların pervasızca istekleri ve baskıları, saray 

ve taşra idari yönetim (yerel) arasındaki mali ve idari kopukluklar, üstüne üstlük sarayın 

aşırı savurganlığı, yüksek imtiyazlı giderler, bilinçsizce yapılan harcamalar ve tanzimatın 

getirdiği batıya hayranlık sonucu gösteriş tüketiminin ve alışkanlıkların çok yüksek 

miktarlara varması ve en önemlisi de stratejik öngörü eksikliğinin devlet idaresinde alenen 

gözükmesi gibi nedenler üst üste konulduğunda Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar güç ve 

ekonomik anlamda zorlu şartlarda, nasıl bir ekonomik yapıyı devraldığını göstermektedir 

(Aksu, 2019:119). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda söz konusu olan Lozan Barış 

Antlaşması’nın görüşmeleri sırasında üzerinde çok durulan ve tartışılan konuları üç temel 

noktada özetlemek mümkündür (Pamuk, 2014:175-176; Kepenek ve Yentürk, 2007:35); 

Birincisi, kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı. İkincisi, Osmanlı Devletinin kendi başına 

değiştiremediği serbest ticaret anlaşmaları sona erdirildi. Üçüncüsü, Osmanlı Devleti’nin 

dış borcu yeniden yapılandırıldı. Bunun yanında Lozan’da görüşülen diğer ekonomik 

konular ise, gümrük düzenlemeleri, savaş zararları, nüfus değişimi (mübadele) ve Musul 

sorunudur. Bu arada ayakları üzerinde durmaya çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti, 1929 

yılında dünyada yayılmaya başlayan ABD menşeli büyük buhranın, ülkemiz ekonomisi 

üzerinde etkileri görüldü. 

• 1929 Ekonomik Krizi (Büyük Buhran); Bu tarih itibariyle, Cumhuriyet tarihimizin 

ilk ekonomik krizine girildi. Bu kriz sonrasında Türk Lirası devalüasyona uğradı, 

değeri düştü. 1929 yılında ödemeler bilançosu açıkları birden bire iki katına çıkarak 

101 milyon liraya ulaştı. Milli ekonomi korunmacı ekonomiye geçişi yaşadı. 

Devletçiliğin de temel adımları bu dönemde atıldı. Bankalar ve ilk önemli fabrikalar 

bu dönemin hemen ardından kuruldu (Parasız, 2011:89-99; Aksu, 2019a:117-118). 

Büyük depresyon yıllarında da devlet bütçelerinin dengesi az-çok korunmuştur. 

Yabancı ülkeler birbiri ardına devalüasyon (paranın değerini düşürme) yaparken, 
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Türk Lirası’nın değer kaybetmemesi, Osmanlı borçlarının devlet bütçesindeki 

ağırlığı küçüksenmeyecek derecede azaltmıştır. 1938’de 1$= 126 kuruşa, 1 

Sterlin=616 kuruşa, 1 Fransız Frangı=3.63 kuruşa, 1 İsviçre Frangı=28 kuruşa 

düşmüş bulunuyordu (Aksu, 2006:125-127). Cumhuriyetin ilk yıllarında, zaferin 

getirdiği bir güç ve prestij ile dış (kambiyo) piyasalarda etkili olmaktaydı. Bütçeler 

denk görünüyordu. Yani hükümet emisyon hacmini genişletmiyordu. Bu da 

enflasyonu önleyen bir fren görevi görüyordu. Görünmeyen kalemlerden memlekete 

giren döviz, bütçe açığını kapatıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Lirası 1924’ten 1929 

yılının başlangıcına değin uluslararası kambiyo piyasalarında çok az değer kaybına 

uğramıştır. Fransız Frangı 9.5 kuruştan 7.7 kuruşa düşmüştür. İsviçre Frangı 34 

kuruştan 37 kuruşa, Alman Markı 44 kuruştan 46 kuruşa, ABD Doları 187 kuruştan 

196 kuruşa İngiliz Lirası 835 kuruştan 956 kuruşa yükselmiştir (Ergin, 1984:187; 

Aksu, 2019:150-151). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne 

devredilen dolanımda bulunan para stoku 158 milyon TL tutarındaydı. Bu eski 

Osmanlı parası 1927-1928 yılına kadar dolanımda kalmıştır. Cumhuriyet’in ilk 

dönemlerinde fiyat artışları neredeyse durmuş, enflasyonist bir yapı oluşmamıştır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün iktisat politikası, sağlam para-denk bütçe prensibi 

üzerine inşa edilmiştir. 1929 dünya ekonomi buhranı fiyat düşmelerine sebebiyet 

vermiştir. Atatürk Türkiye’sinde 1929 ve 1930 yıllarında para ve kambiyo 

konusunda iki önemli kanun kabul edilmiştir (Aksu, 2019:117). 1929 yılında 18 

milyon TL hububat ithali yapılırken, 5 milyon TL tutarında ihracat yapılmıştır. 

Menkul değerlerde ciddi düşüşler yaşanmış, menkul değerin dörtte üçünü bulan 

değer kayıpları yaşanmıştır. En önemlisi çok sayıda kişi ve şirket iflas etmiştir (Apak 

ve Aytaç, 2009:12-13). 

• 1946 Ekonomik Krizi; Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk devalüasyon 

gerçekleşmiştir. 7 Eylül 1946 tarihli devalüasyon ile 1 dolar=1,29 TL olan resmi 

dolar/TL paritesi; 1 dolar = 2,80 TL olarak değiştirilmiştir. Bu devalüasyon ile ithalat 

üstündeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Devalüasyona en çok sevinen kesim yeni 

palazlanan ihracatçılar olmuştur. Bu devalüasyonla birlikte ABD’den gelecek olan 

parasal destek ve yardımların hızla gelebilmesi için yapılmıştır. Ancak politika 

ithalatın ihracattaki gelişmeyi çok aşan bir oranda artmasına yol açmıştır. Böylece 

cari açık önemli oranda artmıştır. 1940 yılında dolaşımdaki para arzı 433,8 milyon 

TL iken, 1945’te ise, 918,6 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Geçen bu beş yıl 
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içinde toplam para arzı miktarı %112 oranında artmıştır (Kaykusuz, 2014:246-247). 

Döviz sıkıntısı olmamasına rağmen, bir sonraki yıl 1947’de hızla artan ithalat 

nedeniyle, dış ticaret açığı meydana gelmiştir. Bir sonraki krizin ayak sesleri 

hissedilmeye başlanmıştır. 

• 1958-1959 Ekonomik Krizi; Liberalizasyon politikası sonucu, dış ticaret üzerinde 

ithalatın sürekli artması negatif etki yaratırken, buna mukabil ihracat gelirlerindeki 

yetersizlik dış ticaret açıklarına sebep olmuş ve dış borçlar sürekli artmıştır. 1958 

yılına gelindiğinde, Türk ekonomisinde dış borç stokunun artması, ana para ve faiz 

ödemelerinde zorluk çekmeye başlamış ve dış borç ödeme konusunda moratoryuma 

(borç erteleme) gitmek zorunda kalmıştır. Bu durum 1929 krizinden sonra gidilen 

ikinci moratoryum ilanıdır. Ağustos ayında Türkiye IMF ile bir istikrar programı 

uygulamayı kabul etmiştir. 4 Ağustos 1958’de %221.4 oranında devalüasyon 

yapılmıştır. 1958 yılında 55.3 milyon US dolar olan bütçe açığı, 1959'da 266.7 

milyon US dolara yükselmiştir. 1 US Dolar= 2,80 TL’den, de facto 9 TL.’ye 

yükselmiştir. Enflasyon, 1957’de %18,9, 1958’de %14,8 ve 1959’da %19,8’e 

çıkmıştır. Türkiye, 1959 yılında hayat pahalılığında Brezilya'dan sonra dünya ikincisi 

durumundaydı. Dış ticaret açığı ciddi olarak artmıştır. Liberal politikalar bu dönemde 

ülkede sanılanın aksine yüksek enflasyon, bütçe açıkları ve dış ticaret açıklarına yol 

açmıştır. Sabit kur politikası uygulamasının başarısız olması, ithalatın artması, 

1954'ten sonra tarımsal üretimin düşmesi, büyüme hızının yavaşlaması, enflasyon 

hızının yükselmesi, döviz sıkıntısı ortaya çıkması ve ABD'nin dış yardımlarını 

kısması sonucu Türkiye ilk kez ve en kapsamlı istikrar kararlarını 1958 yılında 

yürürlüğe koymuştur (Kazgan, 2012; Kaykusuz, 2014:254-255). 

• 1969 Ekonomik Krizi; 1969'da Türkiye hafif bir krizle sarsıldı. IMF programı 

yürürlüğe kondu. 10 Ağustos 1970'de %66.6 oranında Türk parasına devalüasyon 

yapıldı.  

• 1974 Petrol Krizi (Birinci Petrol Krizi); Dünyada meydana gelen petrol varil fiyat 

artışı 4 kat artış şeklinde gerçekleşmiş, 1974 yılında I. Petrol Krizi ekonomileri 

olumsuz etkilemiş. “Stagflasyon olgusu” ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk kez enflasyon 

ile işsizliğin bir arada artması, geçmiş yıllarda uygulanan makro ekonomi politikaları 

terk edilmiş, yeni makro politikalar ekonomi sahnesine konmuştur. Dış ticaret açığı, 

ciddi bir şekilde artış göstermiştir. 769 milyon US dolardan, 2.3 milyar US dolara 

yükselmiştir. Türkiye 1974 yılında 303 milyon US dolarla büyük bir bütçe açığı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Moratoryum
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=4_A%C4%9Fustos_Kararlar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Stagflasyon
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vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle petrol ambargosunun ülke ekonomisinde 

ve altyapısında ciddi darboğazlara neden olmuştur. 

• 1978-1979 Ekonomik Krizi (İkinci Petrol Krizi); OPEC tarafından petrol fiyatları 

arttırılmıştır. 1979-1980 yılındaki II. Petrol Krizi, küresel ölçekte petrol fiyatlarının 

tekrar, yaklaşık iki kat artmasına yol açmıştır. Kriz sonrası işsizlik %20'lere, 

enflasyon ise %65'lere kadar yükselmiştir. 21 Eylül 1977’den, 24 Ocak 1980’e kadar 

Türk Lirası toplam %166.3 oranında bir değer kaybına uğramıştır. 24 Ocak 

kararlarıyla birlikte TL %48,6 oranında devalüasyona uğramıştır. 1978 yılında 2.3 

milyar US dolar olan ihracat, 1983'te 5.7 milyar US dolara çıkmıştır. 1978 yılında dış 

ticaret açığı 3.6 milyar US dolar, bütçe açığı ise 2.5 milyar US dolar olarak 

gerçekleşmiştir (https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/turkiyede-ekonomik-

krizler/29; erişim tarihi:06.06.2020). 

• 1988-1989 Ekonomik Krizi; Türkiye'de 1989'da sıkıntılı ve çok boyutlu bir 

stagflasyon süreci yaşanmıştır. Kriz henüz tam atlatılamamış iken, Berlin duvarı 

yıkılmıştır. Kamu bütçe açıklarındaki artış ve mali piyasalardaki dalgalanma 

sonucunda gecelik faizler yükselmiştir. Merkez bankasına ait döviz rezervi 

azalmıştır. 1989 yılına gelindiğinde Türkiye ekonomisi ciddi bir dönüşüme girmiştir. 

Stagflasyon sürecinden kurtulabilmek için, “dışa açık serbest piyasa” ekonomisi 

benimsenmiştir. Ekonomide istikrar politikaları uygulanırken, ortalama 17.4 milyar 

US dolar olan dış borç stoku, 1989 yılında 41.7, 1990 yılında ise 49 milyar dolara 

çıkmıştır. Kısa vadeli borçlar, toplam borç stokunun %19'una tekabül etmekteydi. 

Ticari bankaların açık pozisyon işlemleri sonucunda, döviz açığı büyümüş, dış ticaret 

açığı 1990 yılında 9.3 milyar US dolara ulaşmıştır (https://www.sabah.com.tr/ 

galeri/ekonomi/ turkiyede-ekonomik-krizler/29, erişim tarihi:06.06.2020). 

Türkiye’nin krizlerden çıkması oldukça kısa süreçlidir. Krizlerden sonraki yakın dönem (3-

4 yıl) ortalamaları dikkate alındığında, kriz sonrası 3-4 yılın reel büyüme ortalamasının 

kriz öncesi 3-4 yılın reel büyüme ortalamasından daha yukarıda olduğu görülmektedir 

(Doğru, 2015:IX). Diğer bir durumda, Türk ekonomisi ortalama 7-8 yılda bir ekonomik 

krizlere muhatap olmaktadır. Genelde bu süreç 10 yılı bulmamaktadır. Bunun nedeni 

krizlerden ders çıkartılmaması, ülkedeki kapitalist sistemi oluşturan finans kurumlarının ve 

işletmelerin yeterince kurumsallık özelliğini kazanmaması, politikaların ve programların 
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uygulanmaması, denetim ve düzenlemelerin yetersiz kalması ve krizin emarelerine karşı 

duyarlılık ve bilgi birikiminin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

• 1991 Ekonomik Krizi; 1991 ekonomik krizini Irak’a yönelik Körfez krizi 

tetiklemiştir. 1990 yılında Türkiye’ye giren toplam sermaye (DYY) girişi 4 milyar 

US dolar iken, bu sermayenin 3 milyar US doları kısa vadeli sermaye girişidir. Dış 

borç stoku 8 milyara US dolara yakın artış gösterirken, kısa vadeli borçlardaki artış 4 

milyar US dolara yaklaştı. Cari işlemler bilançosu, tarihi bir sıçramayla açığını 2.6 

milyar US dolara çıkarmıştı. Büyük çaptaki sermaye girişi TL'yi aşırı 

değerlendirirken ihracatı düşürmüş, ithalatı tahrik etmiş ve patlama olmuştur. Bu 

durum Türkiye'yi riskli bir ülke konumuna getirmiştir. Sermaye yurtdışına kaçmıştır. 

2.6 milyar US doları aşan sermaye kaçışı ekonomiyi durgunluğa sokmuştur. TÜFE 

%52.4 artarken, TEFE artışı %64'e ulaşmıştır. Büyüme hızı (BH) %0.3'e düşmüştür 

(https://www.sabah.com.tr /galeri/ekonomi/turkiyede-ekonomik-krizler/29; erişim 

tarihi:06.06.2020). 

Türkiye’nin iç dinamikleri sonucu meydana gelen 1994 ve 2001 krizlerine bakıldığında, iki 

kriz öncesi dönemde, olumsuz seyreden en önemli göstergeler, iç borçlanma faiz 

oranlarında görülen artışlar, net kredi / mevduat oranının ciddi şekilde düşmesi, enflasyon 

oranının uzun dönem ortalamasının üstüne çıkılması, reel büyüme rakamlarında ciddi 

düşüş görülmesi, dış borç stoku / GSMH oranında artış görülmesi, yine iç borç stoku / 

GSMH oranında artış görülmesi, dolarizasyon (para ikamesi oranının) artışa geçmesi, hisse 

senedi / toplam menkul kıymetler payının düşmesi ön plana çıkmaktadır (Doğru, 2015:IX). 

1994 krizinde hiç bir zaman likidite sıkıntısı çekilmezken, 2001 krizinde anlamsız ciddi bir 

likidite krizi yaşanmıştır. 1994 krizinde merkez bankasının döviz rezervi kalmadığı için 

para politikasını oluşturamamıştır. 2001 krizinde ise, hem piyasadan alacaklı, hem de ciddi 

döviz rezervine sahipti. 1994 yılında enflasyon %145-150’ler civarındayken, faiz oranı en 

çok %1000’lere çıkmıştı. 2000 krizinde ise, enflasyon oranı %35’ler seviyesindeyken, 

faizler %7000’ler seviyesine yükselmişti. 1994’te merkez bankasının döviz rezervi miktarı 

7 milyar US dolar iken, 2000 yılında ise merkez bankasının döviz rezerv miktarı 20 milyar 

US dolardı (Törüner, 2016:311-314). 

• 1994 Ekonomik Krizi; Kısa süreli ama çok şiddetli oldu. Kriz 1993 sonlarında 

başlayıp 1994'te patladı. İçeride zaten üstüste iki yıldır sürmekte olan temel 

dengesizliklerin üzerine Avrupa para piyasasındaki kargaşanın eklenmesi krizi 
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tetikledi. Bu dönemde dolarizasyon olgusu dikkat çekicidir. 1994 yılında krizle 

birlikte iktisaden küçülme, enflasyon ve devalüasyon ile yükselen reel faiz oranları 

hem finans sektörü, hem de reel sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Daha da 

önemlisi bu iki sektör birbirinden kopmuştur. Sermaye hareketlerinin tersine 

dönmesi, finans sektörünün daralması, bankaların görev zararının ciddi boyutlara 

ulaşması, kamu kesimin mali sektörden giderek daha fazla kaynak ve borç 

kullanması ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesini de güçleştirmiştir. Cari açık 1 

milyar dolardan 6.4 milyar dolara fırladı. Dış borç stoku 12 milyar dolar artış 

gösterdi. Kısa vadeli borçlar 18.5 milyar dolara fırlayarak tarihi bir rekor kırdı. 

Toplam net sermaye çıkışı 4.2 milyar dolara vardı. Faiz hadleri hazine bonolarında % 

400'ü aşarken TEFE % 121, TÜFE % 106'e yani üç haneli rakamlara sıçradı. 

GSMH'da % 6'ya varan daralma olurken, işsizlik % 20'yi buldu. Krizde yarım 

milyon kişi işinden atıldı (Parasız, 1998:417-418). Sonraki yıl iktisadi büyüme hızı 

%8,1 ve 1996’da ise büyüme %7 oranında gerçekleşmiştir. 11 Mart 1994’te gecelik 

faizinde rekor kırılmış, %697 oranına çıkmış, iktisadi daralma -% 5,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Reel döviz kuru, 1993’te 122,9 iken, 1994’te 92,3’e sert bir düşüş 

yaşanmıştır (Özatay, 2009:72-73). 

• 1998-1999 Ekonomik Krizi; Türkiye, bu dönemde biri ekonomik, diğeri doğal, iki 

büyük şokla karşılaşmıştır. 1998'de Asya-Rusya krizi, Türkiye'yi, enflasyonu 

düşürmek amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı sırada 

yakaladı. Krizi tetikleyen unsur, 6 milyar doları aşan sıcak para çıkışı oldu. Mali 

kuruluşlar dışında bütün kesimler % 5-6 daralmaya girdi. GSMH'da % 6.4 düşüş 

oldu. TEFE % 63'e fırladı. Reel faizler % 37'ye ulaşarak rekor kırdı. Dış borç stoku 

103 milyar dolara, iç borç stokunun GSMH'ya oranı % 32'ye çıktı. Faizi yüksek, 

vadesi kısa borç birikimi 1999 sonunda Hazine'yi iç borçları artık döndüremediği 

noktaya sürükledi. Aralık 1999'da hükümet, IMF ile stand-by anlaşması imzaladı. 

• 2001 Ekonomik Krizi; Dünya’da küresel anlamda bir krizin görüldüğü ortamda, 

ülkemizde bu krizden bir şekilde etkilenmiştir. 1997 Asya krizleri, 1998 Rusya krizi, 

1999 yılında gerçekleşen Marmara bölgesindeki depremler, ekonomik yapımız 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Yabancı yatırımcılar güvensizlik ortamında 

piyasaları terk edip kaçmışlardır. Ekonomik beklentilerin olumsuzlaştığı bir ortamda, 

Hazine'nin yüklü bir borç itfası sürecinde siyasal alanda yaşanan 19 Şubat 2001'de 

beklenmedik siyasi gerginlikler ekonomik dengeleri alt üst etmiştir. Ekonomik krizin 
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ilk işaretleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda %18,1 oranında düşüşün 

ardından gecelik faizler %7500’e kadar yükselmiştir. Sabit döviz kuru 

uygulamasından, "dalgalı kur" sistemine geçilmesi yönünde karar alınmıştır. Finansal 

piyasalarda panik ve şoklarla başlayan kriz süreci, yerli parayı savunmak için gecelik 

faizlerin astronomik oranlara yükselmesine neden olurken, halkın döviz talebini 

tahrik ederek, Merkez Bankası'nın 5 milyar dolarlık döviz satışıyla sonuçlanmıştır. 

Kamu bankalarının sıcak para isteği, likidite ihtiyacının karşılanamaması, ödemeler 

sistemini içinden çıkılmaz kırılganlık boyutlarına taşımıştır. 2001 yılı başında ülkede 

devalüasyon beklentisinin iyice arttığı bu olumsuz ortamda yaklaşık 4 milyar 800 

milyon dolarlık net portföy yatırımı ülkeden çıkmış ve bankaların açık pozisyonlarını 

kapatmak telaşıyla döviz talepleri artmış ve piyasada likidite sıkıntısı daha da 

artmıştır (Göksu, 2015:40-41). Banka sistemindeki büyük çöküşü önlemek için, 

TL'nin yabancı para birimleri karşısındaki değeri, dalgalı kur modeline bırakılmıştır. 

Bir gün önce, 670 bin TL olan US dolar, 1 milyon TL'yi aşmıştır. Bunun sonucunda 

yabancı bankalar vadesi gelmemiş kredilerini geri çekmeye başlayınca, 21 Şubat'ta 

bankalar arası para piyasasında gecelik faiz %6200'e kadar çıkmıştır. 2000 yılı Aralık 

ayı sonunda ortalama %199 olan İnterbank gecelik faiz oranları, Ocak ayında 

%42’ye düşmüş; İMKB 100 endeksi ise, 4 Ocak 2001 itibariyle 10.198 puana 

yükselmiştir (Delice, 2003:69; Göksu, 2015:40). Ayrıca, petrol fiyatlarındaki, FED 

faizlerindeki yükselmeler, $/€ paritesindeki olumsuz gidişat gibi dışsal koşullar ve 

Türkiye’deki bankacılık sistemindeki kırılgan yapının etkisiyle, 2001 Şubat krizinin 

ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Akyüz ve Boratav, 2002:15-17; Varlık, 2009:169; 

aktaran bknz: Göksu, 2015:42). Bu krizin hem finans kriziyle, hem de para kriziyle 

birlikte görülmesi, 2000 yılında görülen döviz kuru krizinin aynı zamanda sistematik 

bir bankacılık krizine dönüşmesini hızlandırmıştır. Böylece, “ikiz kriz” olgusunun 

Türk ekonomisinde yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde yapılan örtülü 

devalüasyon ile, TL’nin değeri %40’lar mertebesinde düşmüştür. Devletin borç stoku 

da, 29 katrilyon TL artmıştır. 2001 krizine neden olan süreçte, kamu borç yükü ve 

KİT’lerin görev zararları, hazineye ve merkez bankasının sırtına borç yükü olarak 

binmiştir. 1999’da büyüme oranı -% 4,7 iken, 2001’de -%6,1 düşmüştür. Dış borç 

stoku / GSMH’ya oranı, 1998’de %47,4 iken, 1999’da %55,4 çıkmış, 2001 kriz 

yılında bu oran %78 olmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Menkul_K%C4%B1ymetler_Borsas%C4%B1
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• 2008-2012 Ekonomik Krizi; Ağustos 2007’de ABD’de başlayan finans kredi ve 

varlık (mortgage emlak) balon patlaması ve devamında meydana gelen finans krizi, 

Ekim 2008’de Türkiye’ye yansımaya başlamıştır. 2009 yılı boyunca ülkenin krizin 

etkilerinin yaşandığı, diğer ülkelere göre daha şiddetli etkilendiği ekonomide büyük 

daralma ve işsizlik oranlarında ciddi artışlar görülmüştür. İktisadi büyüme 2008’de 

%0,7’ye düşerken, 2009’da -%4.8 oranında daralmıştır. Büyüme hızındaki sapmalar 

sektörel büyüme oranlarına da yansımış, tarımda büyüme hedefi %3,6 olmasına 

karşın, reel oranı %2,1 şeklinde gerçekleşmiş, sanayide %7,8 büyüme hedeflenirken, 

realize olan oranı %3,7 düzeyinde kalmıştır. Hizmetler sektöründe ise, %7,3 hedefe 

karşılık, ancak %4 mertebesinde büyüme sağlanabilmiştir (Yücel, 2017:405-407). 

Küresel finansal piyasalarda başta bankacılık olmak üzere finansal aracı 

kuruluşlarının yüksek zararlar açıklamaları ve sermaye yapılarındaki bozulma 

sonucu, finansal piyasalardaki normalleşme süreci gecikmektedir. Bu durum küresel 

ölçekte kredi akışının sınırlanmasına ve diğe finansal piyasaların buna bağlı olarak 

zayıflamasına neden olmaktadır. Nitekim hisse senedi piyasalarında değer kayıpları 

devam ederken, bono piyasasında da spreadler yüksek seviyelerini korumaktadır 

(BDDK, 2008:6-9). 2008-2009 küresel krizin ülke ekonomisine olumsuz etkilerini 

belirtmek gerekirse; dış talepte daralma olmuş, yabancı sermaye girişlerinde (DYY) 

azalmalar, yurt içi kredilerde azalmalar ve yerleşik yurt içi yabancı finans 

işletmelerinin ülkeden çıkışı şeklinde yaşanmıştır (Özcan, Papioannou ve Peydro, 

2009:1-49; Özatay,2009;163-164; Kansu, 2006;64-65; aktaran bknz: Göksu 2015:49-

50). 2008-2009 küresel kriz Türkiye’deki bankacılık ve sigortacılık sektöründe 

kırılganlığı arttıracak etkiler yaratmamıştır. 2008 krizinin temel faktörlerinden birisi 

olan hedge fonlar birçok ülkede bankacılık krizine yol açarken, ülkemizde 2008 

sonrası yeni bir bankacılık krizi yaşanmamıştır (Kansu, 2006:64-65; Göksu 2015:49-

50). 

• 2018-2020 Ekonomik Krizi; Türkiye’de 2018-2020 yılları arasında yaşanan döviz 

ve borç krizi, Türkiye'de devam eden ve uluslararası piyasalardan finansal bulaşma 

yüzünden uluslararası yansımaları olan bir ekonomik kriz şeklinde cereyan etmiştir. 

Türk lirasının değer kaybına (devalüasyona) uğraması büyük boyutlarda olmuş, 

yüksek enflasyon, artan borç ve karşılık gelen kredi temerrütleriyle krizin şiddeti ve 

yaygınlığı toplum ve ekonomi üzerinde ağırlığını göstermiştir. Türkiye 

ekonomisindeki yüksek cari açık, dış ticaretindeki açmazlar ve yabancı döviz (para) 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Finansal_bula%C5%9Fma&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Finansal_krizler
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_liras%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enflasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_ekonomisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_ekonomisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cari_denge
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borç stokunun hızla tırmanması ve faiz politikasına ilişkin yanlış yöntem ve 

programların sonuç olarak yatırımların düşmesine, tarım ve imalat sanayindeki 

çöküşün işsizliğin artışına ve gelir dağılımının bozulmasına zemin hazırlamıştır. 

Ekonomik kriz, liranın dalgalanmalar halinde büyük oranda değer kaybetmesiyle 

görünür olmaya başlamış ve sonraki aşamada ödenemeyen (ertelenen) borçlar ve 

ekonomik küçülme ile daha derin bir boyutlara ulaşmıştır. Enflasyon oranı, çift 

hanelerde takılıp kalınca stagflasyon ortaya çıkmıştır. Kriz, kolay kredi ve devlet 

bütçesiyle desteklenen inşaat sektörünün balon olarak patlamasının yarattığı etki, 

parlak giden iktisadi büyüme sürecinin sonunu getirmiştir. 2018 yılı itibarıyla etkisini 

gösteren Türkiye döviz ve borç krizi, sosyal ve ekonomik olarak en çok döviz kurları 

ve Merkez Bankasının döviz rezervleri üzerinde hissedilmiştir. Merkez Bankası'nın 

verilerine göre, 1 Ocak 2018 tarihinde 3.78 seviyesinde bulunan US dolar kuru, 20 

Nisan 2020 tarihi itibarıyla 6.95 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde Avrupa Para 

birimi Euro ise, 4.54 seviyesinden 8.53 lira seviyesine yükselmiştir. 2020 yılı 

itibariyle Türkiye ekonomisi ciddi ve çok boyutlu bir ekonomik daralma sürecine 

girmiş, nihayetinde büyük bir krizin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Ülkemizde 

üretim durmuş, işsizlik oranı %35’lere çıkmış, enflasyon oranı %45-50’lere 

dayanmıştır. Devalüasyon oranı %40’lar mertebesine ulaşmıştır. Bugün, merkez 

bankasının toplam rezervleri -35 milyar US dolar iken, dış borç stokunun/GSMH 

oranı %56,9’dur. Bu oran, 2001 ekonomik krizindeki koşullara  benzemektedir. 

Döviz rezervleri tükendiğinden, ABD dolarını düşürmek için piyasaya para 

sürülememektedir. Piyasa faiz oranı %10.25 iken enflasyon oranı %12.25’dir. Bu 

durumda ulusal paradan kaçış kaçınılmaz olacaktır. Ekonomide hızlı bir devalüasyon 

sürecine gidilmektedir. “Çanlar çalmaktadır”. 

          

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Faiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Stagflasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6viz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_Bankas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dolar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Euro
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Şekil 16: 2018 Ekonomik Krizinin Nedenleri ve Sonuçları 

 

Kaynak: Burak Köylüoğlu, (2018).“2018 Ekonomik Krizinin Görsel Bir Analizi”, 4 Kasım 2018, 

http://www.stratejivefinans.com/2018-ekonomik-krizinin-gorsel-bir-analizi; erişim tarihi: 06.08. 2020. 

Törüner’e göre, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sistemi, parası güçlü ve gerçekten 

konvertibl olan ülkelerin ekonomik sistemi ile karşılaştırılamaz. Onlarda sağlanan çözüm 

bizde ciddi sorunlar yaratabilir (Törüner, 2016:351). İyi kâr marjları verilmedikçe, yabancı 

yatırımcılar, Türkiye’den iç borçlanma senetleri almazlar. ABD’de ise, bol miktarda alırlar. 

Bizde sıcak para (hot money) oluşurken, ABD’de oluşmaz. Ekonomik dalgalanmaların, 

süreleri ve nedenleri çok önemlidir. Her ülkedeki dalgalanma boyutu ve süreçleri farklılık 

gösterir (Törüner, 2016:343-351). 
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Tablo 15: Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Anatomisi  

Krizlerin Özellikleri 1980 Öncesi  1980 Sonrası 

Krizlerin Nedeni ve 

Niteliği  

Yapısal sorunlardan kaynaklanan 

daha çok ödemeler dengesi krizleri 

niteliğinde 

Dışsal etkilerden kaynaklanan finansal içerikli 

para krizleri (döviz krizi, likidite krizi) 

Krizlerin Reel 

Ekonomiye 

Yansımaları Sınırılı  Geniş ölçekli ve yaygın 

Ekonomi Politikası  

İthal ikameye dayalı sanayileşme 

politikası İhracata dayalı sanayileşme politikası 

Krizler Karşısında 

Alınan İstikrar 

Tedbirleri  

Daraltıcı bütçe ve maliye 

politikaları uygulamaları  Daraltıcı para politikası uygulamaları 

Sermaye Akımları  

Kısıtlamalara tabi ve krizlerin 

oluşumunda belirleyici rolü 

bulunmamaktadır 

Tamamen serbest ve krizleri oluşturan temel 

etkenlerden biri konumundadır. 

Bankacılık Sektörü 

Krizi 

Devlet kontrolünde ve kriz yaratıcı 

etkisi bulunmamaktadır.  

Liberal ve denetimden göreceli uzak bir sistem 

ve krizlerin oluşumunda ana aktörlerden biri 

konumundadır. 

Kamu Kesimi 

Borçlanma 

Gereksinimi 

(KKBG) 

Kalkınma planları çerçevesinde ve 

sürdürülebilir seviyededir.  Sürdürülemez boyutlardadır. 

Dış Ticaret Açığı  

Yapısal nedenler sebebiyle 

oluşmaktadır.  Dışsal etkiler nedeniyle oluşmaktadır. 

Devlet Bütçesi 

Finansmanı 

Vergiler ve uzun vadeli krediler 

yoluyla yapılır. 

Kısa vadeli dış krediler ve yoğun iç borçlanma 

yoluyla yapılır. 

Kaynak: KESKİN, Hidayet - KİRİŞ, Hakan - ŞENTÜRK, Canan, (2006). “2001 Krizinin Ekonomik ve 

Siyasi Yönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitütsü Dergisi, Volume:2, Issue:4, s.3’deki tablodan alınmıştır. Aktaran bknz: Çiğdem, 2014:35’deki 

tablodan alınmıştır. 

Aşağıdaki tablo Eğilmez tarafından Türkiye ekonomisinde, 1994, 2001, 2008, 2018-2020 

küresel krizlerinin her aşamasında neler olabileceğini açıklamaya çalıştığı bir tahminler 

tablosudur. Bu tablo aslında yalnızca Türkiye ile ilgili değil bütün ekonomilerle ilgili bir 

tahminler setinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Ancak şu unutulmamalıdır ki, 

bir ülke için önerilen çözüm paketi, her ülke için geçerli değildir. Çünkü yapısal durumlar 

ve sistemler farklılık arz edebilmektedir. Mahfi Eğilmez, aşağıdaki tablonun bütün dünya 

ekonomilerine uygulanabileceğini önermektedir. 
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Tablo 16: Türkiye Ekonomisinde Küresel Krizin Sektörlere ve Makroekonomik Yapıya Etkileri 

Gösterge Nasıl Etkileneceği Açıklama 

İhracat 

 

Düşer 

 

İhracat yapılan ülkelerde ekonomik daralma ortaya çıkacağından ithalat 

düşüşleri yaşanacak ve bu Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkileyecek. 

İthalat Karışık İthalat, korona virüs etkisi sonucu düşecek. Bu bir yandan cari açığımızın 

denetlenmesine ve dolayısıyla dış finansman ihtiyacımızın düşmesine bir 

yandan da üretimin düşmesine ve dolayısıyla büyümenin gerilemesine yol 

açacak. 

Turizm Karışık, olumsuz etki 

daha ağırlıklı 

Korona virüs nedeniyle turistler gezilerini erteleyecekleri için bu gelişme 

Türkiye’yi iki yönlü etkileyecek. Türkler yurt dışına eskisi kadar gitmeyecek, 

yabancılar da Türkiye’ye ve diğer yerlere eskisi kadar gitmeyecek. Toplamda 

Türkiye’ye etkisi olumsuz olacak. 

Üretim Düşer Üretimimizde girdi olarak kullandığımız ithal mallar oldukça ağırlıklı. Bunların 

çoğu Çin kökenli. Bunların ithalatında oluşacak sıkıntılar üretimimizi olumsuz 

etkileyecek. 

Risk Primi Yükselir Ekonomisi kırılgan olan Türkiye’nin bu aşamada riskleri artacak ve dolayısıyla 

CDS primi yüksek kalacak. 

TL’nin Dış 

Değeri 

Düşer Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda TL’nin dış değerinin 

düşmesi beklenir. 

Altın Yükselir Risklerin yükselmeye devam ettiği böyle bir ortamda altının değerinin 

yükselmesi beklenir. Altın ithalatçısı olan Türkiye’de ithalat miktarı değişmese 

bile ödenecek bedel yükselir. 

Enflasyon Yükselir TL’nin dış değerinin düşmesi enflasyonu da yükseltir.   

Cari Denge Karışık etkiler ortaya 

çıkar 

İhracatın ve ithalatın birlikte düşeceği bir ortamda hangisinin etkili olacağını 

önceden kestirmek kolay değil. Bununla birlikte petrol fiyatlarının düşüşü 

olumlu etki yaratır. 

Bütçe Açığı Yükselir Büyümenin düşeceği bir ortamda hükümet ekonomiyi canlı tutabilmek için 

harcamaları artırıp, vergileri düşürecektir. Bu da bütçe açığını büyütür. 

Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/kuresel-krizin-ucuncu-asamas-ve-turkiye.html; erişim 

tarihi:25.07.2020. 
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Grafik 3: Türkiye’de İktisadi Büyüme Trend ve Konjonktürü (Hodrick-Prescott Yöntemi) 

              

Şekil 17: Finansal Sistemin İşleyiş Mekanizması ve Sistemdeki Aktörler 

 

Kaynak: Dilek Erdoğan Kurumlu, (2014). Makro İktisat ve Para-Banka-İktisat, Pegem Akademi Yayınları, 

Ankara, s.412’deki tablodan alınmıştır. 
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 İKİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK AÇIKLARIN TÜRLERİ VE ANALİZLERİ 

2.1. Ekonomik Açıkların Kavramsal Analizleri 

Son üç asırda kapitalist ekonomik yapıdaki arızalar ve sorunlar kaçınılmaz olarak 

resesyonun (durgunluğun), stagflasyonun (enflasyon artarken durgunluk yaşanması), 

depresyonun (iktisadi denge yapılarında aşağı yukarı dik zigzagların görülmesi), 

slumpflasyonun (enflasyon artarken iktisadi küçülmenin olması hali), deflasyonun 

(fiyatların sürekli düşmesi), enflasyonun (fiyatların sürekli artması), fakirlik kısır 

döngüsünün, kriz ve kaosların çok sık aralıklarla yaşanmasına neden olmuştur.  

Kapitalist sistemin kendi işleyişinden kaynaklanan bozulmalar ve sorunlar iktisadi yapıda 

görülen “açıkların” ortaya çıkmasında da temel bir neden teşkil etmektedir. İktisadi 

yapıdaki bozulmalar mı “açıkları” tetikliyor, yoksa “açıklar” mı krizlere sebep oluyor? 

Bu tarz sorular akademik camiada çok tartışılmaktadır. İktisadi yapıda meydana gelen bu 

krizler, ilginçtir ki, refah seviyesini düşürmezken, yaşam standardında bir artış gözlerden 

kaçmamaktadır. Buna “refah illüzyonu”26 da denmektedir. Gerçekten insanların yaşam 

standardı artmakta mıdır? 

21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirmeye sayılı yıllar kala dünya’nın ekonomi-politik sürecinde 

yeni bir dönüşüm ve değişim dönemi başlıyor. Rol alan aktörler ve figüranlar masadaki 

pastadan daha fazla pay kapmanın peşinde koşarken, bu durum önümüzdeki günlerin ne 

kadar sıcak ve yoğun geçeceğinin bir göstergesi durumundadır. İşte bu noktada verimlilik, 

adil gelir dağılımı, beşeri sermaye, tasarruflar, yatırımlar, iktisadi büyüme ve sürdürülebilir 

kalkınma konuları dünya ekonomi gündeminde daha çok tartışılacak ve analizler öne 

çıkacaktır. Bu durum konumuzu daha da önemli hale getirmektedir. İktisadi açıkların ve 

makro ekonomik dengesizliklerin giderilmesinde ülkelerin mali yapılarının (para ve maliye 

politikalarının) ve makro ekonomik dengelerinin oluşturulabilmesi için ayakları yere basan 

 
26 Buna büyüme illüzyonu da denmektedir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren başlayan süreçte karşımıza çıkan bu durum, 

günümüzde endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde artarak devam etmektedir. Birçok ekonomiksel 

trendler artıyor gibi görünse de bir düşüş dönemine girilmiştir. Sosyal ve ekonomik adaletsizlik, gelir ve servet 
dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik ve suç işleme oranı, yolsuzluk, yoksulluk, sosyal dışlanma, toplumsal ayrımcılık ve 

ekonomik açıklardaki oranlar çok yüksek seviyelere çıkmıştır. 21. yüzyılda bütün toplumlar bu konularla yüzleşmek 

zorunda kalacak, refahı rakamlarla ve istatistik değerlerle getirmek mümkün değildir. Teknolojik yeniliklerin getirdiği 

şartlar ve uygulamalar, daha önce kullanılan ya da yaşanılan şartlara kıyasla daha iyi bir durum oluşturması nedeniyle 
refah artışı yaratıyormuş izlenimi vermektedir. Ancak bu durum devletlerin (ve yönetimlerin) refahın tüm unsurlarını 

(maddi ve manevi hasletlerini) toplumun tüm katmanlarında adil bir şekilde eşitce yaşatarak-paylaştırarak, gelir ve yaşam 

standardındaki artışa paralel olarak, refahın getirdiği mutluluğu ve hazı her bir ferde ispatlarcasına gösterterek, topluma 

refahı yayma durumudur. Aksi takdirde sadece “göz boyama” veya “bilgi yanıltması” olmaktadır. Buna da “refah 

illüzyonu” diyoruz. 
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akılcı iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Burada sorulması gereken bir kaç önemli soru 

bulunmaktadır. 

Tasarruflar bir ülkenin iktisadi büyümesinde neden çok önemlidir? Bütçe açıklarının ve dış 

ticaret açıklarının önlenemez artışı ülkeleri üretememezlik kısır döngüsüne nasıl 

sokmuştur? Bir ülkede GSMH (çıktı) açığının önüne geçmek mümkün müdür? Bir ülke 

dört önemli ekonomik açıkla varlığını nereye kadar sürdürebilir? Bir ülkenin iktisadi 

büyümesinde rol oynayan temel etken üretimdir; “üretimin anahtarı tasarruflardır. Tasarruf 

olmazsa yatırım olmaz, yatırım olmazsa üretim olmaz. Bu zincirleme reaksiyon karşımızda 

önemli bir sorun olarak durmaktadır” (Aksu, 2017:86). Ülkedeki ekonomik açıklar ve 

dinamik olan ekonomik yapıda görülen sıkıntılar iktisadi yapıda denge sağlama konusunun 

ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Ülkenin yurtiçi tasarruflarının artması 

verimli ve etkin yatırımlar yoluyla iktisadi büyümesini doğrudan etkiler. Pek çok ampirik 

çalışmada tasarruflarla yatırım arasında çok yakın bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 

Ülkelerin uluslararası verileri yurtiçi tasarruflarıyla sabit sermaye yatırımları arasında 

pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Aksu, 2013:107-117). Bunun yanında bütçe 

açıkları oranının yüksek olması, ülkenin kamu harcamalarının finansman sorunu ile karşı 

karşıya olduğunu göstermektedir. Son dönemde iktisadi büyüme üzerinde artırıcı etkisi 

olan kamu harcamalarının azalması beraberinde iktisadi büyümeninde düşmesine sebep 

olmuştur. Krizlerden çıkış reçetesi olarak, devletin kamu harcamalarını arttırması ve 

toplam talep hacminin genişlemesiyle piyasalardaki resesyon ve kriz süreci bertaraf 

edilmiş olacaktır. Özellikle 2008 krizinden çıkışta izlenecek yol konusunda iktisatçıların 

görüş birliği bulunmaktadır. Krugman (2008), Castanheira (2008), Daniel Gros (2008), 

kriz dönemlerinde para politikaları yerine maliye politikasına başvurulması gerektiğini öne 

sürmüştür. Gros çalışmasında, faiz oranlarının sıfıra yaklaştığı dönemlerde, maliye 

politikasının sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini, talepteki düşüşü bu şekilde geriletme 

şansının bulunduğunu ifade etmektedir. Genişletici maliye politikasının uygulanma nedeni 

şudur; devlet, likidite yetersizliğinin olduğu dönemlerde kamu harcamalarını arttırarak, 

halkın ihtiyaçlarını giderici ve talebin genişletilmesine yönelik çalışır. Krugman, 

Castanheira ve Daniel Gros, bu dönemde görülecek fiyat (enflasyon) artışının ise önemsiz 

olduğu konusunda hem fikirdirler (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:104-105). 

Aşağıdaki şekil bu durumu açıklamaktadır. 
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Şekil 18: Krizden Kurtuluş İçin Kurulan Döngü 

       

Kaynak: Özerol, 2013:140’daki şekilden alınmıştır. 

 

Literatürde “ikiz açık”, “üçüz açık” veya “dördüz açık” denilen ekonomik açıklar 

günümüzde çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Hatta son dönemlerde 

tartışılmaya başlanan “dördüz açık” analizi ve yaklaşımları literatürde yeni çalışmaların 

ortaya çıkmasında etken olmuştur. Bu konu, tüm makro ekonomik dengeleri 

etkileyebilmesinin yanında iktisadi büyüme ile nedensellik ilişkisi açısından önemlidir. 

Çalışma konumuzun temelini bu ekonomik açıklar oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisinde 

80’li yılların sonundan itibaren bilinçsizce yapılan dışa açılma politikasıyla, ekonomik 

yapıda meydana gelen dengesizlik-istikrarsızlık süreci cari açıkların ortaya çıkmasında 

önem arz etmektedir. Aslında Türkiye’de “devalüasyon-enflasyon” geçiş süreci 

yaşanmaktadır. Yani dolarizasyon süreci enflasyonu tetiklemektedir. Bu süreçte “ücret-

fiyat” sarmalına girilirse enflasyon daha fazla tahrik edilebilir. Enflasyon artışını 

(fakirleşmeyi) dizginlemek için devalüasyon-kur politikalarını iyi analiz edip, süreci doğru 

takip ederek aşırı değerlenen milli paranın sebep olduğu cari açığın artmasına engel olmak 

gerekir. Cari açık arttıkça dışarıya olan borç stokuda artış gösterecektir. Bu fasit doğru 

tasarruf açığını (özel tasarruflarda düşme eğilimini) beraberinde getirecektir. Eğer bu 

süreçte kamu harcamalarında (maliye politikalarında) genişletici bir politika uygulanmaya 

kalkılırsa, zamansız bu uygulamanın sonuçları daha yüksek bir enflasyon ve stagflasyon 

sürecini getirecektir. Eğer önlem politikalarında zamanlama hatası yapılırsa, tam anlamıyla 

süreç iktisaden küçülme ve depresyona girme şeklinde içinden çıkılmaz bir durum 

yaratabilecektir. Bu sefer kriz, kaosu tetikleyecek, fakirlik kıskacına düşülmüş olunacaktır. 
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Bu durum itibariyle ekonomik açıklar ve getireceği ekonomik krizler günümüzün en 

önemli gündem konusudur. 

Bir ülkenin yurtiçi tasarruf oranı düşükse, yatırımlara kayacak kaynağın düşük olmasına 

sebep olur, bu durum ülkenin doğrudan iktisaden büyümesini de etkiler ve o ülkenin 

büyümesi tamamen dış finansman kaynaklarına (yani borçlanma kaynaklarına) 

dayandırılmasına sebebiyet verir, cari açık ve iktisadi büyüme üzerinde de bir dengesizliği 

beraberinde getirir (Yeldan, 2001:37; Aksu, 2017:85). Dış finansman destekleri ile 

kalkınan bir ülkenin dışa bağımlılığı zamanlar artar ve bundan kuşkusuz milli sanayici ve 

üretici zarar görür, milli üretim gücünde zamanla azalma yaşanır. Bunun yanında yabancı 

sermaye girişlerinin de yurtiçi tasarrufları engellediği ve potansiyel olarak enflasyonist 

baskı yarattığı ve döviz kurlarının dengesini bozarak büyüme üzerinde istikrarsızlıklara 

neden olduğu da bilinmektedir (Örnek, 2008:201, Aksu, 2017:85). Yurtiçi tasarruflardaki 

artış, ülkelerin büyümelerini olumlu yönde etkiler. Bu durum, devletin uyguladığı tasarruf 

politikalarına ve çeşitliliğine; üretime, yatırıma ve tasarrufa yönelik makro ekonomik 

politikaları ile özel ve kamu kurumlarının üretim kapasite ve kalitelerine bağlıdır. 

Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ülke konumundadır. Ragnar Nurkse'nin (1907-

1959), bizim gibi ülkeler için ifade ettiği, bir facit-kısır döngü (vicious circle) içinde 

bulunmaktadır (Nurkse, 1951:571-583). Her 7-8 yılda bir Türkiye ekonomisi 

dengesizlikler yüzünden ciddi ekonomik krizlerle karşılaşmaktadır. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde milli gelirin ve üretimin yetersiz olması sonucu bu ülkelerde kamu ve özel 

tasarruflar oldukça düşüktür. Tasarruf miktarı düşük olduğundan yatırımlar 

yapılamamakta, ayrıca işsizlik-israf-yolsuzluk-gelir bozukluğu, nedeniyle ekonomik 

verimlilik çok düşük kalmakta (iktisadi büyümeye etkisi sadece %6 iken, toplam faktör 

verimliliğin 1989-2010 yılları arasında etkisi sadece %4.5 iken, teknik etkinlik oranı 

%59’lar mertebesinde olup, TOBB’a göre savurganlığın ve israfın maliyeti 200 milyar 

dolardır) (Suiçmez, 2015:1-26), sonuçta milli gelir düzeyi düşük çıkmakta ve bu durum 

nüfus artış hızının gereksinim duyduğu iktisadi büyümeyi bile karşılamakta yetersiz 

kalmaktadır. Düşük olan gelir seviyesinde tasarruf eğiliminin belirlediği yurtiçi tasarruflar, 

iktisaden büyüme hızının gerçekleşmesi için yeterli yatırımları çoğunlukla tam olarak 

finanse edilememekte ve böylece "Bütçe Açığı"27 veya “Tasarruf Açığı” iktisadi yapının 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Zengin, 2000:38; Aksu, 2017: 85-91). 

 
27 Bütçe Açığı = Kamu Harcamaları + Kamu Gelirleri 
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Küresel finansal kriz, cari işlemler açığı veren ülkelerin, fazla veren ülkelere göre dışsal 

şoklar karşısında daha yüksek reel gelir daralmasıyla karşı karşıya kaldığını göstermiştir. 

Cari işlemler açığının büyüklüğü28, uluslararası net yatırım pozisyonu ve ülke 

ekonomisinin temel sektörlerindeki borçlanma yapıları (düzeyi, vadesi ve dolarizasyonu) 

dışsal koşullardaki olumsuzlukların ekonomiye etkisinde önemli rol oynamaktadır. Cari 

açığının kavramsal olarak üç kaynağı vardır: (i) tasarruf-yatırım dengesi, (ii) dış ticaret 

dengesi, (iii) dış varlık yansıması (net dış varlıklarda azalma). Türkiye’de cari işlemler 

açıklarının temel nedenlerinin başında düşük seviyedeki özel kesim tasarrufları 

gelmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014:xi)29. 

Son dönemlerde % 15’lerin de altına düşen yurtiçi tasarruf/GSYH oranları nedeniyle göreli 

olarak düşük seviyedeki yatırım oranları bile yüksek seviyede cari açıklara karşılık 

gelmektedir. Türkiye’nin 1980’li ve 1990’lı yıllarındaki düşük cari açık düzeylerinden, 

2000’li yıllarda yüksek cari açık düzeylerine çıktığı gözlenmektedir. Sermaye 

hareketlerinin serbest bırakıldığı 1980’li yılların sonundan itibaren Türkiye ekonomisinin 

yapısal olarak cari işlemler açığı verdiği ve bunun 2002 sonrasında önemli miktarda 

yükseldiği görülmektedir. Aslında 2001 ekonomik krizinde borç stokunun milli gelire 

oranı %2.5 iken bugün 2019 yılı itibariyle borç stokunun milli gelire oranı %28-30 

oranında olması krizin ciddi ayak sesleri olarak kabul edilmelidir. 2001’deki krizde 

%2.5’luk oranla ekonomi alt-üst olmuşken, bugün bu durumun 10-12 katı yaşanmaktadır. 
 

Buna göre kamu açığını oluşturan unsurları denklem şeklinde yazmak gerekirse; 

Kamu Harcamaları = Cari Harcamalar + Yatırım Harcamaları + Transfer Harcamaları + Faiz Ödemeleri + Diğer 

harcamalar 
Kamu Gelirleri = Vergiler + Vergi Dışı Normal Gelirler + Faktör Gelirleri + Fonlar + Diğer Gelirler 

şeklinde yazmak mümkündür. 
28 Cari açık, kamu gelir ve harcamalarından, yatırım harcamaları ve sermaye giderleri (varlık satışları vb.) çıkarılarak, 

hesaplanan açık ölçme aracıdır. Bu denklemle (ödemeler bilançosu yardımıyla), devletin sermaye dışı gelirleri 
hesaplanması kolaylaşır. Net değer bütçe açığı olarakta bilinen “cari açık” ile, devletin iktisadi büyümesini ve  toplam 

tasarruflara etkisini ve katkısını belirlemede kullanmaktadır. Cari açığın büyüklüğü ve ülkenin gelişmişlik seviyesi 

arasında ters orantı vardır. Cari açık ne kadar büyükse ülke o kadar az gelişmiştir. Bu na göre “cari açık”; 

Cari Açık = Geleneksel Bütçe Açığı – (Yatırım Harcamaları + Sermaye Gelirleri) 
Cari Açık = Bütçe Açığı – Sermaye Açığı  şeklinde yazmamız mümkündür. 
29 Dünya’daki tasarruf ve yatırım oran ilişkisi incelendiğinde, 1980’de dünya’daki yurtiçi tasarruf oranı %24 iken , 

2000’de bu oran %22’ye düşmüştür. Sabit sermaye yatırımları 1980’de %24 ve 2000’de %22 olarak gerçekleşmiştir. 

Düşük Gelirli Ülkelerde (Low Income Countries) yurtiçi tasarruflar 1980’de %16 iken 2000’de %18 mertebesinde 
olmuştur. Bu durum Orta Gelirli Ülkelerde (Middle Income Countries) 1980’de %28 iken, 2000’de %25 olarak 

gerçekleşmiştir. Yüksek Gelirli Ülkelerde (High Income Countries) ise yurtiçi tasarruflar 1980’de %23 ve 2000’de %21 

olarak gerçekleşerek dünya ortalamasına yakın biroran meydana gelmiştir. Sabit sermaye yatırımları açısından bu 

rakamlar yüksek gelirli ülkeler için 1980’de %24 ve 2000’de %21 seviyelerinde gerçekleşerek, dünya ortalamasını 
tutturmuştur. Dünyadaki tasarruf oranları (1980-2008 yılları) açısından ilk üç bölgeyi vermek gerekirse, Doğu Asya-

Pasifik, ikincisi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve üçüncüsü Avrupa-OrtaAsya’dır (The World Bank,2008:214-215). 

Dünyanın en hızlı büyüyen Çin ekonomisine baktığımızda, 1980’de yurtiçi tasarruflar % 35 iken, 1990’larda %39.5 

olurken, 2000’de %52’ye çıkmış ve 2010’da %51.2 mertebesinde gerçekleşmiştir (Van den Berg,2012:458-459). Türkiye 
ekonomisi ile ilgili bilgiler vermek gerekirse, 1980’de yurtiçi tasarrufları %12.8 iken, 1990’da %24.7’ye çıkmış, 2000’de 

%18.4’e inmiş, 2010’da %13.9’a inerken keskin bir düşüş göstermiştir. Yine aynı dönemleri kapsayan süreçte sabit 

sermaye yatırımları (kamu+özel) 1980’de %20.3 iken, 1990’da % 21.2 olmuş, 2000’de %20.8’e düşmüş ve 2010’da 

%19.1’e kayarak azalma trendine girdiğini göstermektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2012 verilerinden alınmıştır)(Aksu, 
2017:87). 
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Üçüz açık problemi; genellikle iç tasarrufların yetersiz olduğu durumlarda, ekonomik 

potansiyelinin üzerinde büyümeye çalışan ekonomilerde ortaya çıkan bu açığın, iktisadi 

yapının neden olduğu şartlar itibariyle Türkiye'de üçüz açık olgusunu belirlemek ve 

iktisadi büyüme ile arasındaki ilişkinin incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir (Berke, 

Temiz ve Karakurt, 2015:67). Çünkü bu üç açığın iktisadi büyüme üzerinde artırıcı etkisi 

olmadığı gibi tam tersine iktisadi daralmayı (küçülmeyi) meydana getirdiği bir gerçektir. 

Ekonomik hedefi gerçekleştirirken, ülkelerin izlediği hatalı politikalar sonucu çeşitli 

dengesizlikler ve açıklar ortaya çıkabilmektedir. Buna ekonomide “stratejik hata” 

denilmektedir. Bu stratejik hatayı günlük taktik uygulamalarla düzeltmek mümkün 

değildir. Ülkenin ithalata bağımlı bir üretim yapısına sahip olması cari işlemler 

dengesinde, kamu harcamalarının artması bütçe dengesinde veya faiz oranlarındaki bir 

değişiklik özel tasarruf-yatırım dengesinde açıkların oluşmasına neden olabilmektedir. 

Verilen bu üç açığın birbirini etkilemesi ve aynı dönemde gözlemlenmesi durumu ülkeler 

için ciddi bir krizin başlangıç emarelerini vermektedir. Üçüz açık sorununun temeli; 

tasarruf-yatırım eksikliğinden (açığından) ve üretememekten kaynaklanmaktadır. 

Yine dördüz açık problemi de, pek çok nedenin bir araya gelmesinden kaynaklanan 

(üretimin tüm sektörlerde istenilen seviyede yapılamamasından, kaynakların atıl 

bırakılmasından, iklimsel ve coğrafi şartlardan, toplumun sosyo-ekonomik yapısından, 

sosyolojik ve psikolojik koşullardaki bozulmalardan, ülkenin dış ekonomik ve mali 

ilişkilerinde görülen bozulmalardan, ekonomideki istikrarsızlıktan ve bilinçsizce uygulanan 

yanlış politikalardan, iktisadi yapıda görülen zaafiyetlere önlem alınmamasından, istikrarı 

bozan şartlara gerektiği zamanda çözüm üreten reflekslerin verilememesinden, plansız ve 

programsız bir üretim modelinin benimsenmesinden, istihdam politiklarındaki 

yanlışlardan, vb.) ve sonuçta düşük, etkin olmayan, başarısız ve verimsiz üretim süreciyle 

GSMH (çıktı) açığına yol açmasıdır. Aslında ekonomideki çıktının konjonktürel değişim 

süreci, kaçınılmaz olarak diğer üç açığı bire bir etkilemektedir. Kapitalizmde görülen 

ekonomik kriz ve kaosun ana damarını bu üretimdeki trendsel (zig-zagların keskin ve çok 

fazla olmasındaki) hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Aslında ülkenin fakirlik 

durumunun ortaya çıkmasında, gelir dağılımındaki uçurumların artmasında, işsizliğin 

sürekli artış eğiliminde olmasında, tasarrufların azalmasında, kamu gelirlerinin 

düşmesinde, dış ticaret dengesinin açık vermesinde ve diğer iktisadi yapıdaki bozulmalarda 

belirleyici bir açıktır. Üretim sürecinde meydana gelen bir takım sorunlar (açıklar), diğer 

ekonomideki yapılarda görülen açıkların ortaya çıkmasında temel aktör durumundadır. Ne 
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yazık ki, çok ülke bu açığın büyüklüğüne dikkat etmez veya önem vermez. Oysa bütün 

ekonomik açıkların anası durumundadır. 

2.2. İktisadi Açık Türleri  

İktisadi açıklar, krizleri besleyen ve ortaya çıkmasını sağlatan en temel unsurdur. İktisadi 

krizin dört temel açığı bulunmaktadır. İlki kamu açıklarıdır. İkincisi tasarruf açığıdır. 

Üçüncüsü dış açık veya döviz açığıdır. Dördüncüsü de sermaye stoğu açığıdır. Bu açıkların 

ortaya çıkması milli gelir üzerinde düşüş yaratmasıdır. Bu dört açık arasında kesin sonuçlu 

darbeyi vuran dış açıklardır yani ödemeler dengesindeki açıklarıdır. Açıkların hacmi ve 

yaygınlığı ekonomik krizin şiddetinin ve finansman gereğinin bir ölçüsü olarak kabul 

edilir. “Krizin getirdiği maliyet”, “krizin ortaya çıkmasına sebep olan iktisadi 

örgütlenmelerdeki arızanın maliyeti” ile “kriz açıklarının faturası” farklı farklı kavramlar 

olup, her biri ciddi sebep-sonuç ilişkisi yaratmaktadır (Akalın, 2002:378). İktisadi açıklar, 

toplumsal yapıyı ve siyasal gelişmeleri belirleyici etkisi bulunmaktadır. Bu bakımdan 

ekonomik açıklar, yarattığı etki nedeniyle, krizlere sebep olurken, toplumun diğer 

alanlarında büyük etkileri olan bir süreçtir (Kotil, 2015:63). Sonuç olarak iktisadi yapıda 

krizsiz bir dönem neredeyse yoktur ve kriz dönemini en az zararla atlatabilmek için gerekli 

önlemler alınmazsa ciddi boyutlara ulaşabilir. 

2.2.1. İkiz Açıklar 

Açık ekonomilerde milli gelirin hesaplanması, tüketim harcamaları (C), yatırım 

harcamaları (I), kamu harcamaları (G) ve ithalat-ihracat (X-M) dengesinin toplamından 

meydana gelir; 

Y = C + I + G + (X - M)                                (2.1) 

Milli geliri (Y) aynı zamanda; tüketim (C), tasarruf(S) ve vergi ödemeleri (T) biçiminde de 

ifade edebiliriz. 

C + S + T = C + I + G + (X - M)    (2.2) 

 

Her iki taraftan tüketim (C) kalemlerinin birbirini götürmesi sonucunda, bir ekonomideki 

açıkları tespit etmek için aşağıdaki denklem kullanılabilir; 

(X - M) =  (S - I) + (T - G)       (2.3) 
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Elde ettiğimiz bu milli gelir dengesini de gösteren denklemde, bir ekonomide toplam cari 

dengenin (dış ticaret dengesinin) (X-M), özel kesimin tasarruf (S) ve yatırım (I) dengesi ile 

kamu kesiminin gelir (T) ve gider (G) dengesinin toplamı cari dengeye (X- M) eşittir. 

Denklemin sol tarafı dış ekonomik dengeyi gösterirken, sağ tarafı da bir ülkenin iç 

ekonomik dengesini göstermektedir. Özel tasarruf-yatırım (S-I) dengesinin sabit olduğu 

varsayımı altında; devlet bütçesinin gelir-giderinde meydana gelecek bir açık, dış ticaret 

açığına yol açacağından, bu duruma literatürde “ikiz açıklar” (Twin Deficit) ilişkisi 

denmektedir (Sever ve Demir, 2007:47-63; Kör, 2012: 65; Üzümcü ve Kanca, 2013:17-42; 

Altunöz, 2014:115-132; Özdamar, 2015:165-186; Şahin, 2015:49-49; Soral, 2015:153-161; 

Yılmaz ve Akıncı, 2011:363-377; Emirkadı, 2017:81-99)30. 

Bir çok iktisatçı tarafından ortaya konan görüşe göre, cari açığın (X–M), kamu gelir gider 

dengesinin (T-G) açık vermesinden kaynaklandığı ve cari açığın da dönüp kamu gelir gider 

açığını beslediği görüşündedir ve bu durum, dengesizlik sarmalına girilmesi durumudur. 

Bu ekonomik açıkların toplam borç stokunuda bir noktadan sonra artırmaktadır. Özellikle 

1980'li yılların başından itibaren Ronald Reagan dönemiyle Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) başta olmak üzere pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıklarının 

önemli büyüklüklere ulaşması ve cari işlemler dengesinde meydana gelen yüksek açıkların 

bu durumu takip etmesi sonucunda, bütçe açıkları ile cari açıklar arasında bir ilişki 

olduğunu ileri süren ikiz açıklar hipotezi ortaya çıkmıştır. ABD örneğinde olduğu gibi, cari 

açığın düşürülmesi, kamu bütçe gelir-gider açığının kapatılmasıyla mümkündür. Yani çok 

büyük rakamlara ulaşan cari açığın azaltılması, ancak kamu bütçe açığının düşürülmesiyle 

mümkündür. 

İkiz Açıklar Hipotezi31; cari açıklar ile bütçe açıkları arasında pozitif (doğrusal) bir 

nedensellik ilişkinin olduğunu belirten görüştür. İkiz açıklar hipotezine yönelik temelde 

 
30 İkiz açık hipotezi bütçe açığındaki artışın, cari açığı artıracağı ve bu biçimde artan cari açığın dönüp bütçe açığını 

artıracağını ileri sürüyor. Bu varsayım; ABD ekonomisi için doğru işaretler göstermektedir. Ancak, Türkiye ekonomisi  

açısından farklı bir durumun geçerli olduğu görülmektedir: “Cari açıkta meydana gelen bir düşme, bütçe açığını ve 
toplam borcu artırması” söz konusudur. Dolaylı vergilere dayalı Türk bütçe sistemi, üretimin düştüğü ve  ithalatın 

düştüğü yıllarda daha düşük gelir, kurumlar, ithalat vergileri tahsil edileceği için daha büyük bir açık kaçınılmaz olarak 

karşımıza çıkacaktır. Bu durumda ABD ekonomik sistemi cari açığı kapadıkça bütçe açığını azaltırken, Türkiye 

ekonomisi cari açığı kapattıkça, daha fazla bütçe açığı ve toplam borç stokunu arttırmaktadır (Eğilmez, 2012:1; 
http://www.mahfiegilmez.com/2012/10/ikiz-ack-ucuz-ack.html; erişim tarihi:05.04.2018). 
31 Bu yaklaşım ikiz açıklar hipotezini Keynesyen gelir harcama yaklaşımı ve Mundel-Fleming modeli ile birlikte 

açıklanmaktadır. Buna göre Mundel-Fleming modeli; Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin dengede olmadığı bir 

ekonomik yapıda kamu harcamalarındaki bir artış milli gelir üzerinde artırıcı etkisi yapar. Bu artışın sonucunda 
yurtiçinde toplam talepte ve faiz haddinde (enflasyonist etki ortaya çıkmaya başlar) yükselişe neden olacaktır. Dış 

ticaretin olduğu ve sermaye hareketliliğinin serbest olduğu şartlarda faiz hadlerindeki bir artış yurtdışından yurt içine 

doğru sermaye (DYY) akımına neden olacaktır. Artan sermaye akımı ile yerli paraya olan talebin artmasıyla yurt içinde 

para revalüasyona uğrayacak ve döviz kurunda yabancı paraların değer kaybetmesiyle yurtiçi mallarının, yurtdışı mallar 
karşısında daha pahalı bir duruma getirecektir. Bu durumda hem artan gelir seviyesiyle yurtiçinden yurtdışı mallara olan 
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dört yaklaşım mevcuttur. Ampirik analizlere göre bu dört temel ilişkiyi şu şekilde 

belirtmemiz mümkündür; 

• Bütçe açığından32 (→) cari işlemler açığına doğru pozitif bir nedensellik 

ilişkisinin olma durumudur. Bu durum ile ilgili Geleneksel Yaklaşım-

Keynesyen İkiz Açıklar Hipotezine göre; bu nedensellik ilişkisinin yönü bütçe 

açıklarından cari işlem açıklarına doğru tek yönlüdür ve geri besleme etkisi 

yoktur. Uzun dönemde bütçe açıkları, cari işlem açıklarının nedeni 

durumundadır. Geleneksel Keynesyen Hipotezi yaklaşımına göre; sürecin 

işlevsel olarak ortaya çıkması, kamu bütçe dengesindeki kötüleşen (negatif) bir 

sonuç, yurt içindeki kamu harcamalarını ve yurt içi gelirini artırır, bu durum 

hane halkının gelirinin artmasıyla artan toplam talebin bir kısmının dış ticaret 

üzerinden özellikle ithalatı tetikleyerek dış ticaret dengesini (negatif olarak) 

bozar ve cari dengede açıkların ortaya çıkmasına neden olur. Kamu açığının, dış 

açık üzerindeki olumsuz etkisiyle ikiz açıklar ortaya çıkmaktadır (Roubini, 

1988; Andersen, 1990, Feldstein, 1992, Bachman, 1992; Zietz ve Pemberton, 

1990,  Kör, 2012: 65, Erceg, Guerrieri ve Gust, 2005; Daly ve Siddiki, 2009; 

Holmes, 2011; Asrafuzzaman vd., 2013; Bakarr, 2014). 

Şekil 19: Geleneksel Keynesyen Hipotezinde İkiz Açık Yaklaşımı 

Kaynak: Üzümcü ve Kanca, 2013:19’uncu, Ayrıca bknz; Bilgili ve Bilgili (1998:5-6) ve Blecker, (1992:33) 

sayfadaki şekilden alınmıştır. 

 
talep artarken, hem de yurtdışından pahalılaşan yerli mallara olan ithalat azalacak ve dolayısıyla net ihracat düşecektir. 

Bu durumda cari dış dengenin açık vermesine neden olacaktır. 
32 Bütçe Giderleri = Personel Giderleri + Diğer Cari Giderler + Yatırım Giderleri + Transfer Giderleri, şeklindedir. 

Bunu bütçenin açık verdiği denklikte yerine konulduğunda; 

Vergi Gelirleri + Vergi Dışı Gelirler < Personel Giderleri + Diğer Cari Giderler + Yatırım Giderleri + Transfer Giderleri  

Bu durumda hükümetler, giderlerin bir kısmını olağan kamu gelirleri ile karşılayamıyor demektir. Bütçe açık vermeye 
başlamıştır (Eğilmez ve Kumcu, 2004:140). 
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• Cari işlemler açığından (→) bütçe açığına doğru ve tek yönlü pozitif bir 

nedensellik ilişkisinin olması durumudur. Buna ters yönlü ikiz açıklar teorisi 

(reverse twin deficit hypothesis) denmektedir. Buna cari açıklarda ortaya çıkan 

bir kötüleşmenin iktisadi büyüme üzerinde yavaşlamaya neden olması, sonuçta 

bütçe açığında artışa sebep olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun nedenini şu 

şekilde açıklayabiliriz, iktisadi büyümesinde yabancı sermaye girişlerine ihtiyaç 

olan ve tasarruf-yatırım düzeyi düşük kırılgan ekonomilerde görülen bir açıktır 

(Özdamar, 2015:173). Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerinde görülen bir 

ekonomik açık durumudur. Dış ekonomik dengedeki bir bozulma meydana 

geldiğinde, yurt içindeki üretimin düşmesine bağlı ve göreceli olarak daha ucuz 

olan ithalat mallarıyla ikame edilmesi ve karşılanması yoluna gidilir, üretimin 

düşmesinin getirdiği etki vergi gelirlerinde azalma, bütçe dengesinde bozulma 

ve en nihayetinde açık vermesiyle sonuçlanır. Hükümetler, cari (dış denge) 

açığın olumsuz etkilerini giderebilmek için genişletici maliye politikalarına 

başvurduğunda vergi gelirlerinde düşme, kamu harcamalarında artış ve bütçe 

açığında yükselme kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar (Marinheiro, 2008:1041-

1056; İpek ve Kızılgöl, 2016:427). 

• Cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasında (X) ilişkisinin olmadığını gösteren 

durumu - Ricardian denklik hipotezi33; bütçe açıkları ile cari işlem açıkları 

arasında bir korelasyon olmadığını ortaya koyan hipotezdir. Keynes’in 

Geleneksel Hiptezinin aksine Ricardocu Denklik Yaklaşımı, bütçe açıkları ve 

dış ticaret açıkları arasında bir nedensellik ilişkisinin varlığını kabul 

etmemektedir. Barro’nun çalışmalarına (1974:1095-1117, 1989:37-52) 

dayanılarak öne sürülen Ricardocu-Barro Denklik Yaklaşımı34, cari açık ile 

 
33 Ricardocu Denklik Hipotezi’nin ismi, ilk kez James M. Buchanan (1976) tarafından ortaya atılmıştır. Hipotezi ilk kez 

ortaya atan kişi David Ricardo olmasına rağmen, Ricardo hipotezin varsayımlarından şüphe etmiştir. Ancak bunu dile 

getiren ilk kişi olduğundan hipotezin adının “Ricardocu Denklik Hipotezi” olması uygun görülmüştür (Barro, 1989:39; 

Kör, 2012:68) 
34 Barro (1974) çalışmasında önemle üzerinde durduğu konu; uzun dönemde vergilerin artırılacağı düşüncesi cari 

dönemde elde edilen mali genişlemenin (bütçe açığı) getirdiği rahatlığın bozulacağını, akıllı ve ileriyi gören fertlerin gelir 

artışına rağmen tüketim yapmayıp, tasarruflarını arttırması sonucunda bütçe açığının cari açığı etkilemeyeceği ve 

Ricardo-Barro denkliğinin geçerli olacağını öne sürmüştür. Ayrıca bütçe açığını finanse etmek için borçlanmaya 
gidilmesi, artan faiz oranları özel yatırımları aynı oranda daraltırsa, kamu (bütçe) açığı cari açığı etkilemeyecektir. 

Burada önemli olan vergi yükünün bugün ödenmeyip, bu yükün gelecekteki kuşaklara aktarılması sonucunda bugünden 

tasarruflar artırılacaktır. Kamu borçlarındaki yükselmenin fert ve toplum bazında bir servet yaratmaya imkan verip 

vermediği ile alaklıdır.Eğer iktisadi büyüme oranı faiz oranından büyükse kamunun borçlanma senetlerini bir servet aracı 
olarak gören fertlerin tüketimi tahrik etmesine sebep olacaktır (Özdamar, 2015:172-173). Barro'nun analizine göre; 

devlet, harcamalarını değiştirmeden vergi indirimine giderse bütçe açığı ile karşı karşıya kalacaktır. Bu açığı borçlanma 

yoluyla kapatırsa ileride bu borcunu geri ödemek için vergileri borcu ve faizi kadar arttıracaktır. Bunun farkında olan 

bireyler, vergilerin azaltılması sonucu harcanabilir gelirlerindeki artışı tüketime değil, tasarrufa ayırırlar. Bu gelir artışının 
ileride vergi olarak kendilerinden alınacağını bildiklerinden, bunun gerçekte servetlerini arttırmadığının bilincindedirler. 
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bütçe açıkları arasındaki nedensellik ilişkisinin olmadığını ve dolayısıyla ikiz 

açıklar hipotezinin geçersiz olduğunu (Marinheiro, 2008: 1042) ortaya 

koymaktadır. Bu hipotezde, dış ticaret dengesi, faiz oranları ve sermaye yatırım 

miktarı, bütçe açığındaki değişmelerden etkilenmediği ve aralarında herhangi 

bir nedensellik durumunun bulunmadığını öne sürmektedir. Ricardocu denklik 

hipotezine göre; vergi indirimi şeklindeki bir bütçe açığının, fertlerin bu 

indirimin gelecekte bir vergi artışına yol açacağını öngörmesi ve bu nedenle 

bugünkü tasarruflarını artırması nedeniyle ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip değildir. Gelecekteki vergi yükünün artacağını fark eden ileri görüşlü 

fertlerin, harcanabilir gelirlerindeki artış sonucu özel harcamaları yerine özel 

tasarruflarını artıracağını ileri sürmektedir (Evans, 1988; Miller ve Russek, 

1989; Enders ve Lee, 1990; Shaller ve Winckler, 1999; Corsetti ve Muller, 

2006; Baharumshah, 2006; Daly ve Siddiki, 2009; Aristovnik ve Djuric, 2010; 

Bakarr, 2014). Dolayısıyla ikiz açıklar hipotezinin aksine; kamu tasarrufundaki 

azalış, özel tasarruflardaki artış ile dengelenmektedir. Ekonomik yapının ulusal 

tasarruflar, sabit yatırımlar, carî açık ve diğer makro değişkenler bütçe 

açığındaki artışından olumsuz anlamda etkilenmemektedir (İyidoğan ve Erkam, 

2013: 41; Uğur ve Karatay, 2009: 117). Yani aralarında bir nedensellik ilişkisi 

yoktur. 

• Çift yönlü nedensellik ilişkisinin (→) olma durumu. Yani bütçe açıkları ile 

cari işlem açıkları arasında karşılıklı bir açık yaratma ve birbirini besleme 

durumu bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki etken faktör; yurtiçi 

yatırımlar ile tasarruflar arasındaki yüksek korelasyonun olmasıdır (Aksu, 

2017:84-107). Özel kesim tasarruflarının yatırımlara eşit olduğu noktada, bütçe 

ve cari denge birbirini tetikleyerek birlikte hareket edecektir. Yani iki açık 

arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi mevcuttur (Darrat, 1988; Bernheim, 

1988; Krugman ve Obstfeld, 1988; Eisner, 1991; Özdemir, 2014:1-7). 

 

 

 

 

 

 
Böylece, Barro’ya göre, devletin genişletici maliye politikası izleyerek bütçe açığı vermesi, Geleneksel Keynesyen 

Yaklaşım’dan farklı olarak, bireylerin tüketim davranışlarını değiştirmemektedir (Gök ve Altay, 2007: 189). 
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Tablo 17: İkiz Açıklar Hipotezine Yönelik Görüşlerin Analizi 

             

Kaynak: Baharumshah A., Z., ve Lau, E., 2003:30’daki şekilden alınmıştır. 

İkiz açıklar hipotezi, 1980’li yıllarda Ronald Reagan hükümeti döneminde ABD başta 

olmak üzere pek çok ülkede, cari işlemler dengesizliğine bağlı açık ile yüksek kamu bütçe 

açıklarının birlikte ortaya çıkması sonucunda ikiz açıklar hipotezi tartışılır hale gelmiştir 

(Parkin, 2000: 848). Martin Feldstein35 ve Charles Horioka’nın (1980: 314-329) yaptıkları 

“Yurtiçi Tasarruf ve Uluslararası Sermaye Akımı (Domestic Saving and International 

Capital Flows)” adlı çalışma ikiz açıklar hipotezi (twin deficit) alanındaki iktisat 

literatürünün oluşmasında temel rol oynamıştır36. Feldstein ve Horioka tasarruf-yatırım ve 

sermaye hareketliliği arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, sermaye 

hareketliliğinin yüksek olduğu durumda yurtiçi tasarruflar ile yatırımlar arasındaki ilişkinin 

zayıf, aksine sermaye hareketliliğinin düşük olduğu durumda ise bu ilişkinin güçlü olması 

gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Yalçınkaya ve Hüseyni, 2016:344). Birinci yaklaşıma göre, 

Keynesyen (gelenekselci) görüşe göre, cari açıklar ile bütçe açıkları arasında pozitif 

(doğrusal) bir nedensellik ilişkinin olduğunu ve ikiz açıklar hipotezinde ilişkinin yönü 

 
35 Feldstein Zinciri Yaklaşımı, “esnek döviz kuru sistemi” varsayımı altında Mundell-Fleming modelinin sonuçlarını 

destekleyen ve  “faiz” yardımıyla analiz yapan bir hipotezdir. Feldstein Zinciri Yaklaşımı’na göre; bütçe açığında 
meydana gelen bir artış, devletin bu açığı kapatmak-finanse etmek için sermaye piyasalarına girmesiyle reel faiz 

oranlarını arttıracak, artan bu faiz oranları da ülkeye yabancı sermaye çekecektir. Böylece, yerli para değerlenecek ve 

ithalatı arttırıp ihracatı azaltarak cari açığa sebep olacaktır. Sonuçta, büyüyen bütçe açıkları, cari açıkların artmasına 

sebep olmaktadır  (Feldstein, 1986: 2-3, Kör, 2012:66). Feldstein Zinciri’ne göre işleyen bütçe açığı ile cari açık 
arasındaki kuramsal ilişki, sermaye hareketlerinin serbesti derecesine de bağlıdır. Sermaye girişlerinin beraberinde 

getirdiği ulusal paradaki değerlenme süreci ise uluslararası ticaretin ithalat lehine bozulmasına ve dış ticaret açığının 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Niskanen, 1988:514; Kör, 2012:68). 

36 Feldstein & Horioka (1980:314-329) çalışmalarında 16 OECD üyesi (ABD, Almanya, Avusturalya, Avusturya, 
Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, İsveç, İngiltere, Japonya, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda ve 

Yunanistan) ülkeleri kapsayan 1960-1974 dönemine ait  verileri kullanmışlardır. Uluslararası sermaye hareketliliğinin 

derecesini ölçmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarında, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkileri yatay 

kesit veri analizi kapsamında aşağıdaki eşitlik yardımıyla tahmin etmişlerdir (Yalçınkaya ve Hüseyni, 2016:344-345); 
(I /Y)i = α + β (S/Y)i + μi         i = 1,...., N 
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bütçe açıklarından cari işlemler açıklarına doğrudur ve bütçe açıkları cari işlemler 

açıklarının temel sebebi olarak kabul edilmektedir (Alkswani, 2000: 4). 

• İkiz Açıklar Hipotezini Ortaya Koyan Görüşler: Bütçe açığından (→) cari 

işlemler açığına doğru pozitif bir nedensellik ilişkisinin olma durumudur. 1980 

sonrası dönem literatüründe ikiz açıklar hipotezini inceleyen pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Darrat (1988), Latif-Zaman ve DaCosta (1990), Biswas ve diğerleri 

(1992), Rosensweig ve Tallman (1993), İslam (1998), Khalid ve Guan (1999), Chinn 

ve Prasad (2000), Kulkarni ve Erickson (2001), Leachman ve Francis (2002), 

Zanghieri (2004), Kouassi ve diğerleri (2004), Corsetti ve Müller (2006), Mukhtar ve 

diğeleri (2007), Lau ve Tang (2009), Barışık ve Kesikoğlu (2010) ve Altıntaş ve 

Taban (2011) tarafından yapılan çalışmalar, bütçe açığının cari işlemler açığının 

belirleyicisi olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

• Ricardian Hipotezini Ortaya Koyan Görüşler; Evans (1988) Miller ve 

Russek(1989) Dewald ve Ulan(1990) Enders ve Lee (1990),Haug (1990), Bachman 

(1992), Winner (1993) Evans ve Hassan(1994) Kim (1995), Bilgili ve Bilgili (1998), 

Schaller ve Winckler(1999) Kaufmann ve diğerleri (2002), Kuştepeli (2001), 

Çetintaş ve Barışık (2005), Corsetti ve Muller (2006), Yay ve Taştan (2007), Kim ve 

Roubini (2008), Aksu ve Başar (2009) ile Kılavuz ve Dumrul (2012)’un elde ettikleri 

sonuçlar ise bütçe açıklarının cari dış denge üzerinde etkisinin olmadığını 

göstermiştir. Ricardian görüşü destekler biçimde, iki açık arasında bir ilişki 

olmadığına yönelik bulgular elde etmişlerdir. 

• Cari Hedef Dengelemesi Durumunda Ortaya Konan Görüşler; Cari İşlemler 

Açığından (→) Bütçe Açığına doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koyan 

görüşlere göre; Anoruo ve Ramchander (1998) Egwaikhide (1999), Bundt ve 

Solocha (1988), Kearney ve Monadjemi (1990), Kasa (1994), İslam (1998), Piersanti 

(2000), Güriş ve Yılgör (2008), Özkazanç ve Tunç (2001), Kutlar ve Şimşek (2001), 

Barışık ve Kesikoğlu (2006), Barışık ve Kesikoğlu (2010), Kim ve Kim (2006), 

Onafowora ve Owoye (2006), Marinheiro (2008) ve Katırcıoğlu ve diğerleri (2009) 

tarafından yapılan çalışmalarda cari açıktan bütçe açığına doğru bir nedenselliğin altı 

çizilmekte ve bütçe açığı ile cari açık arasında ikiz açık hipotezini destekleyen bir 

ilişki olduğuna yönelik bulgulardan söz edilmektedir. 

• Çift Yönlü Nedensellik İlişkisinin (→) Var Olma Durumu; Yani bütçe açıkları 

ile cari işlem açıkları arasında karşılıklı bir açık yaratma ve birbirini besleme durumu 
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bulunmaktadır. Bu durumu ortaya koyan pek çok çalışma mevcuttur; Darrat (1988) 

Bernheim (1988) Krugman ve Obstfeld (1988) Enders ve Lee (1990) Kearney ve 

Monadjemi (1990), Eisner (1991), Mohammadi- Skaggs (1996) örnek olarak 

verilebilir. 

2.2.2. Üçüz Açıklar 

Üçüz ekonomik açık (Triple Deficit) ise, denkleme giren üç unsurunda açık vermesi 

suretiyle meydana gelmektedir. Ekonomide tam anlamıyla her iki tarafında açık verdiği ve 

makro ekonomik dengesizliğin meydana geldiği durumdur. İç ekonomik dengeyi oluşturan 

iki dengenin de açık verdiği ve bunu dış açığın dengelediği bir durumdur. Yani açık açıkla 

dengelenmektedir. Hatta Mahfi Eğilmez buna “dengesizliğin dengesi” yorumunu 

yapmaktadır (Eğilmez, 2012:1-4). Bir ülkenin iç ekonomik dengesi ile dış ekonomik 

dengesi denklem gereği birbirine eşittir. Bir ülkenin iç ekonomik dengesi ne kadar açık 

veriyorsa, dış ekonomik dengesi de o kadar açık veriyor demektir. Bunun anlamı iç 

ekonomik denge açığının dış ekonomik denge açığı yoluyla finanse ediliyor olmasıdır. 

(S - I) + (T - G) - (X - M) = 0  (2.4) 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde iktisadi büyümenin sürdürülebilir olmasını ve 

süreklilik arz etmesini sağlamak önemli makroekonomik hedeflerin başında gelmektedir. 

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanabilmesi için, ülkenin iç ve dış ekonomik 

dinamiklerinde meydana gelen dengelerin birbirine eşitlenmesi ile sağlanır; Ülkelerin 

ekonomik yapılarından kaynaklanan veya dünya piyasalarında görülen şokların etkisiyle 

kırılgan olan bu dengeler her an bozulabilmektedir. İç ekonomik denge, özel kesimin 

tasarruf-yatırım (S-I) dengesinde S < I olduğunda özel kesim tasarruf açığı veriyor 

demektir. Yatırımlar borçlanarak yapılmaktadır. Kamu kesiminin gelir-gider (T-G) 

dengesinden (bütçe dengesi) oluşurken T < G olduğunda kamu kesimi gelir açığı vermekte, 

açığını borçlanarak finanse etmektedir. Dış ekonomik denge ise (X-M) cari hesap 

dengesinden oluşmaktadır. X<M olduğunda ekonomi cari açık veriyor demektir. Bu açıkta 

yabancı sermaye yatırımları, portföy yatırımları veya dışarıdan borçlanarak karşılanması 

durumundadır. Bu denklem gereği, iç ekonomik dengenin her ikisi de açık verirken cari 

dengenin de bunlar kadar açık vermesi beklenmektedir. Bu durum "üçüz açık"37 olarak 

ifade edilmektedir (Samırkaş ve Samırkaş, 2015:23-32; Altun ve İnce, 2013:40-61; 

 
37 İç ekonomik dengelerin ikisi de açık veriyor ve cari denge de bunlar kadar açık veriyorsa o zaman üçüz açık söz 

konusu demektir. 
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Karanfil ve Kılıç, 2015: 1-20; İpek ve Kızılgöl, 2016: 425-441; Berke, Temiz ve Karakurt, 

2015:67-89; Özdemir, Emsen ve Buzdağlı, 2014:1-7)38. Üçüz açık olgusunun 

kullanılabilmesi için bu denkleme giren 3 faktöründe birbirini etkilemesi ve açık vermesi 

gerekmektedir. Ekonomide bütçe denkliği, açığı veya fazlası ile birlikte; tasarruf-yatırım 

denkliği, açığı veya fazlası olduğunda; aynı zamanda cari işlemler denkliği, açığı veya 

fazlası da olabilmektedir. Bu üçüz açık olgusunun ortaya çıkmasında üç parametrenin eş 

zamanlı ve eş güdümlü olarak birbirini etkilemesi veya tetiklemesi gerekir. Özellikle 

Amerikan ekonomisindeki tasarruf-yatırım açıklarının bütçe (kamu + özel) açıklarını 

tetikleyerek ödemeler bilançosu39 üzerinde (cari açık olarak) olumsuz etkiler yarattığını 

bulgulayan pek çok ampirik çalışma mevcuttur (Akıncı vd., 2016:30). 

 

Grafik 4: Üçüz Açıkların Bir Aradaki Konjonktür Süreci 

 

Yukarıdaki grafiği dikkatli bir şekilde analiz etmek gerekirse, periyot olarak bakıldığında, 

dış ticaret açığı ile tasarruf-yatırım açığının gecikmeli olarak kırılganlıkları birbirini 

izlemektedir. Yani dış ticaret açığında meydana gelen bir kırılma, tasarruf-yatırım açığında 

 
38 Üçüz açık dengesi; 

(S – I)  +  ( T – G)  =  (X – M)  (2.5) 

                             Tasarruf Yatırım Dengesi + Bütçe Dengesi = Cari Denge 
39 Ödemeler bilançosunun ülke ekonomileri açısından neden önem arz ettiğini üç başlıkta özetlemek mümkündür 

(McCombie ve Thirlwall, 1994:15;aktaran baknz: Bozgeyik ve Kutlu, 2019:2-3); (I) Ödemeler dengesi reel üretimin 

meydana geldiği imalat sanayi gibi büyük sektörlerdeki faaliyetlerin, üretim, etkinlik ve istihdamı olumlu-olumsuz 

etkileyebilmektedir. (II) Artan cari açık ile finanse edilen bir ekonomik yapı, uzun vadede istikrarlı sürdürülebilir bir 

büyümeyi sağlaması mümkün değildir. Genel anlamda olumsuz olarak etkileyecektir. (III) Cari açığın kısa vadede yüksek 

faiz oranları ile finanse edilmesi, parasal sermayenin büyümesine, dolayısıyla tesis, makine vd. üretimi için gerekli 

fiziksel sermayeye olan yatırımları azaltacaktır. Bir ülkenin bir yıl içinde tüm yabancı ülkelerle olan dış ekonomik 

ilişkilerini göstermek için belirli bir sisteme göre tutulan kayıtlara ödemeler bilançosu adı verilir. Ödemeler bilançosu  bir 

ülkenin dış ekonomik göstergesi olarak ekonomik politikanın belirlenmesinde çok büyük önem taşır (Öçal,2004:13; 

Ünsal, 2007:72-79; Çelik 2015:231-238). Aslında “ödemeler bilânçosu” denen kavram işletmelerin bilânçolarına değil, 

kar-zarar hesaplarına benzer (Seyidoğlu,2001:71; Unay, 2000:441-448; Ünsal, 2007:72-79). 
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da aynı kırılmaları yaratmış, bu süreç dikkatli incelendiğinde 1989, 1995 ve 2001 kriz 

yıllarında ciddi kırılmalar göze çarpmaktadır. Tasarruf açığı pozitif bir duruma dönüp tepe 

noktasında en yüksek trend artışını meydana getirirken, bütçe açığı da son dönemlerin en 

büyük açığını vermiştir. Bütçe açığı ile tasarruf-yatırım açığı ve dış ticaret açığı 2003’den 

sonra birbirinin zıttı seyirler izlemiştir. Bütçe açığı azalma trendine girerken, dış ticaret 

açığı ile tasarruf-yatırım açığı düşme trendine girmiştir. Dış ticaret açığı tasarruf açığını 

direk olarak etkilemekte, buna mukabil bütçe açığı ise nispeten bu iki açıktan çok farklı 

seyir izlemektedir. Bu iki açık gecikmeli olarak bütçe açığını etkilemiştir. 

Üçüz Açık Hipotezi; bir ülkenin kalkınmasında ve iktisaden büyümesinde yatırımların çok 

önemli bir yeri vardır. “Tasarruf olmadan yatırımlar meydana gelmez, yatırımların 

olmaması üretimin olmamasına ve nihayetinde milli gelirin düşük seviyede oluşmasına 

sebep olur, bu bir zincirleme reaksiyondur”. Diğer yandan tasarruf-yatırım açığında 

meydana gelen bir arıza, bütçe açığı ile dış ticaret açığını tetikleyerek, sistemde üçüz açık 

şeklinde ortaya çıkacaktır. İç dengede meydana gelen açıklar dış açıklarla 

dengelenmektedir. Düşük olarak gerçekleşen milli gelir seviyesinde tasarruf eğiliminin 

düşüklüğü (marjinal tüketim eğiliminin yüksek olması) yurtiçi tasarruf oranlarının yetersiz 

kalmasına sebep olurken, bu durumda (tasarruf-yatırım açığında), dışarıdan kaynak 

arayışına (sermaye-borç-yatırıma) gidilmesi durumunu doğurur, açık pozisyonunda 

meydana gelen bir artış, ülke ekonomisinde meydana gelen kırılganlık durumuyla, düşük 

yatırımlara, ihracat yapılamamasına (milli paranın aşırı değerlenmesine), ülkedeki özel + 

kamu sektörünün dış rekabet şartlarındaki zayıflığı ve yetersizliği sonucunda, ülke 

içerisinde yetersiz üretim ve milli gelirde düşme ve en nihayetinde düşük iktisadi 

büyümeye neden olacaktır. Bu hipotezle ilgili yerli yabancı pek çok sayıda akademik 

çalışma mevcuttur. 

Üçüz açık hipotezinin “geçerli olduğunu” ortaya koyan yerli-yabancı ampirik çalışmalara; 

Zaidi (1985:573-588), Dooley, Frankel ve Mathieson (1987:503-530), Roubini (1988:1-

52), Fisher ve Easterly (1990:127-142), Baxter ve Crucini (1993:416-436), Eisner 

(1994:181-186), Hakkio (1995:11-24), Milesi-Ferretti ve Razin (1996: Higgins ve 

Klitgaard (1998:1-6), Pradhan ve Upadhyaya (2001:1745-1750), Gruber ve Kamin 

(2007:500-522), Chowdhury ve Saleh (2007:1-33), Kim ve Roubini (2008:362-383), 

Yapraklı (2008), Dücan (2008:1-120), Eğilmez (2012:1), Akıncı ve Yılmaz (2012:1-28), 

Türkay (2013:253-269), Güder (2013:1-129), Şen, Şentürk, Sancar ve Akbaş (2014:81-

102), Bolat, Değirmen ve Şengönül (2014:603-612), Karanfil ve Kılıç, (2015:1-20), 
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Bayramoğlu ve Öztürk (2018), Şen ve Kaya (2018), Ostry (1997), Tang (2014:1-13) örnek 

verilebilir. 

Buna mukabil üçüz açık hipotezinin “geçersiz olduğunu” ortaya koyan yerli-yabancı 

ampirik çalışmalara; Bachman (1992:232-240), Winner (1993:78-84), Doménech, Taguas 

ve Varela (1997:377-383), Sürekçi (2011:51-59), İnce (2013:1-85), Tülümce (2013:97-

114), Karaçor, Alptekin, Akar ve Akar, (2012:1-26), Samırkaş ve Samırkaş (2015:23-32), 

Özdemir, Buzdağlı, Emsen ve Çelik’in (2014:1-7) çalışmaları örnek verilebilir. 

Şekil 20: İktisadi Açıkların Büyüme ve Makro Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. 
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eklenmiş olup, literatürde tartışılmaya başlanmış ve gündem oluşturmuş diğer bir 

ekonomik açık ise, “GSMH açığı (üretim-çıktı boşluğu)’dır”. Bir ekonomide dördüz açık 

kavramını hesap ve analiz etmede “o ülkedeki verimlilik endeksleri”ve “kapasite kullanım 

oranları” bu hesaplamanın (araştırma anket verilerine dayanılarak) yapılmasında yardımcı 

olacaktır. Bunların yanında GSMH (çıktı) açığını tespit etmek için belirlenmiş 4 temel 

yöntem bulunmaktadır; 1. Üretim fonksiyonu yöntemiyle (eğilim ve döngü analizlerine 

dayalı olarak) hesaplanarak analiz etmek, 2. Filtreleme yöntemiyle özellikle ARIMA 

modeline dayalı Uyarlanmış Hodrick-Prescott ve Kalman filtreleme yöntemiyle, 3. 

Anketleme yöntemi dediğimiz, kapasite kullanım oranları üzerinden hesaplanarak (toplam 

talebin baskısını ve seviyesini göstermesi; buradaki sorun ankete cevap verenlerin durumu 

ve anketlerin doğru ve düzgün bir şekilde analiz edilerek), çıktı (üretim) açığını  tahmin 

etmek, 4. Dinamik stokastik yöntemiyle genel denge modellerini kullanarak çıktı açığını 

tespit etmek mümkündür. Ancak bu yöntemlerde kullanılan varsayımlar ve yeni 

gözlemlerin eklenmesiyle yapılan güncellemeler çıktı açığı tahminine ilişkin belirsizlikler 

yaratmakta ve bu belirsizlikler de çıktı açığı serilerinin analizlerini güçleştirmektedir. 

Şöyle ki, bir ülkede yıldan yıla değişen kapasite kullanım oranları ile verimlilik 

oranlarının40; fiili GSMH’nın hesaplanması hakkında kısmende olsa ne şartlarda ve hangi 

durumda (yapılan araştırma anketlerindeki) elde edildiğini belirlemek mümkünse de, 

potansiyel GSMH gözlenemediğinden anketler ve yukarıda belirtilen tahmin yöntemlerine 

başvurularak, sonuçları analiz etmek mümkündür. Tam anlamıyla doğru bir değere 

ulaşmak mümkün olmasa da, yaklaşık ve tahmini bir değer elde etmek, böylece Potansiyel 

GSMH miktarını bu şekilde hesaplamak mümkün olacaktır. Bu bağlamda bir ekonomideki 

veri olan son teknoloji ile üretim sürecine giren tüm faktörlerinin tam olarak kullanılması 

durumunda üretilebilecek en azami mal ve hizmet miktarlarının parasal cinsinden ifadesine 

potansiyel ya da tam istihdam gayri safi milli hasıla denmektedir (Baumol & Blinder, 

1985:). 

 
40 Halit Suiçmez’e göre verimliliğin hali şu şekildedir; “1981-2012 döneminde % 4,3 olarak gerçekleşen ortalama 

büyümenin yalnızca 0,2 puanı TFV artışından kaynaklanmıştır.Türkiye’nin son 30 yılı aşkın döneminde ekonomik 

büyümesinde verimliliğin (teknolojinin) payı % 5’i aşamamıştır. Türkiye’nin 144 ülke içinde, küresel rekabette, en kötü 

performansını 124 üncü sıra ile “işgücü piyasası etkinliği” kaleminde göstermesi, verimlilik ekonomisi olma yolunda 

uzak noktalarda olduğumuza işaret etmektedir. Reel ücretler ile reel verimlilikler bir arada incelendiğinde, aradaki 
makasın açıldığı izlenmektedir. Verimlilik artışlarıyla makro ekonomik değişkenler olan, üretim, istihdam, yatırım, 

ihracat, reel ücretler arasında pozitif ilişkiler içinde görülmüyor. Makro ekonomik ve politik istikrarsızlık, modern 

kesimdeki düşük verimliliğin arkasındaki büyük etkendir. Ülkedeki toplam verimlilik eksikliğinin en az % 50’si bu 

etkenden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 1992-2000 dönemlerinde iktisadi büyümede verimlilik artışının payı sadece % 
6 olmuştur. Buna göre verimliliğin düşük olmasının nedenleri; Verimlilik değişkeninin makro göstergelerden kopuk 

oluşu, büyüme ile bağlantısının zayıflığı ve bölüşümün bozukluğu gibi sorunlar aslında aynı zamanda bir sonuçtur. 

Bunlar ekonominin küresel düzeyde bağımlılığı, teknolojik seviyenin düşüklüğü, eğitim sisteminin kalitesizliği, 

demokratik yapının yetersizlikleri gibi bir çok temel ve yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır.” (Suiçmez, 2015:1-26; 
ayrıca bknz: Aksu, 2017:39-94). 
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Dördüz açık olarak ifade ettiğimiz GSMH boşluğu ya da çıktı açığı (gap output)41 

kavramını büyüme analizi açısından açıklamak önem arz etmektedir42 (Akıncı, Akıncı ve 

Yılmaz, 2016:22-47). Buna göre ekonominin tam istihdam seviyesindeki reel GSMH’sı 

potansiyel GSMH olarak adlandırılır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, potansiyel GSMH 

reel bir büyüklüktür. Ekonominin tam kapasitede çalışması durumunda azami miktarda 

nihai mal ve hizmetlerin üretilmesi anlamına gelmektedir (Yamak, Terzi ve Korkmaz, 

2008:20; ayrıca bknz: Aksu, 2018:28). Buna trend GSMH’da denilmektedir. Ancak bir 

ülkede elde edilen çıktı (toplam üretim), trend GSMH düzeyinde yani toplam üretim tam 

istihdam düzeyine gelen seviyede olmayabilir. Bunun nedeni atıl kapasitede (doğal işsizlik 

oranının yaklaşık %5-6 üstündeki işsizlik oranında, yetersiz sermaye yatırımlarında ve 

teknolojik gelişmelerin yeterince kullanılmamasından kaynaklanan) üretim yapılmasıdır. 

Çıktı boşluğu, fiili çıktı ile ekonominin mevcut kaynaklarla tam istihdam halinde 

üretebileceği çıktı arasındaki boşluğun ifadesidir43 (Dornbusch, Fischer ve Startz, 2007:14-

 

41 GSMH açığı (üretim boşluğu); “iktisadi kaynakların hem aşırı hem de eksik çalıştırılması durumunda, ekonominin 

etkin olmayan bir oranda çalıştığını gösterir.Üretim-çıktı açığı, ekonomik yapıdaki aktivitenin göreli yansıması olan talep 
ve arz bileşenlerinin özet bir göstergesi olarak belirtmek mümkündür. Bu itibarla üretim-çıktı açığı, ekonomideki bir 

takım arızaların etkisini de belirler; özellikle enflasyon baskısının derecesini ölçer. Üretim-Çıktı açığı aynı zamanda, mal 

ve hizmetleri üreten reel ekonomi ile enflasyon arasında da önemli bir bağlantı konumundadır. Aslında etkinliği-

verimliliği ölçme bakımından bize kolaylık sağlar. Ekonominin çalışma kapasitesini de öğrenmemize yardımcı olur. 
Ancak bunları ölçebilmek ve belirleyebilmek çok zordur. Tüm şartlar eşitken, zaman boyunca çıktı açığı pozitif ise, fiili 

çıktı potansiyel çıktıdan daha büyük olacaktır. “Fiyatlar da talep baskısına karşılık olarak temel piyasalarda 

yükselmeye başlayacaktır. Benzer biçimde, fiili çıktı zaman boyunca potansiyel çıktının altına düşerse, fiyatlar zayıf 

olan talebi yansıtacak biçimde düşmeye başlayacaktır. tüm merkez bankaları enflasyonu kontrol altında tutmaya 

uğraşır, ve çıktı açığı da enflasyon baskısının temel belirleyicisidir”. Çıktı açığı, ekonominin aşırı ısınması-büyümesi 

(randıman artışı) veya düşük performans sergilemesini ölçtüğü için para politikasının belirlemesinde hangi araçların 

kullanılacağının tespitinde, ayrıca maliye politikası ile piyasanın daraltılıp genişletilmesinde hangi kamu politikalarının 

(harcama-gelir yöntemlerinin) izleneceğinin  belirlenmesinde  etkili bir araçtır. Bunun için GSMH açığını belirlemek zor 
olmakla birlikte, iktisadi soruna direk çare üretilmesinde en etkili yöntemdir. Bir yerde üretim seviyesini gösteren, 

üretimdeki ve yapıdaki bozukluğu nedenlerinin tespitinde çok önemli analizler içerir. Tipik olarak, ekonomik yapıda 

meydana gelen bozulamalarda, özellikle kriz, depresyon ve resesyon süreçlerinde fiili ekonomik çıktı, potansiyelinin 

altına düşer ki bu da negatif çıktı açığını doğurur. Bir yerde ekonomi daralmıştır. Bu daralmanın nedeni anlamada ve 
tahlil etmede önemli işlev görür. Potansiyelin altındaki bu performans, merkez bankasını ekonomik büyümeyi 

canlandıracak -faiz oranını düşüren, piyasaları canlandıracak, üretimi teşvik edecek, yatırımları artıracak, güven 

havasının tesis edileceği- bir para politikasını hayata geçirmeye teşvik eder. Burada düşük faiz politikasına, talebi 

artırmak için ve enflasyonun merkez bankasının enflasyon oranı hedefinin altına düşmesini engellemek için başvurur. 
Ekonomik canlılık döneminde ise çıktı, potansiyel düzeyinin üstüne çıkar. Pozitif açıkla sonuçlanan bu durumda ekonomi 

sıklıkla, “aşırı-ısınmış” olarak tanımlanır. Ekonominin aşırı ısınması, enflasyon üzerinde yukarı doğru bir baskı yaratır ve 

merkez bankasını faiz oranını artırarak ekonomiyi “serinletmeye” sevk eder. Hükümetler çıktı açığını kapatmak 
için maliye politikasını da kullanabilir. Çıktı açığını ölçmek kolay bir iş değildir. Reel çıktıdan farklı bir şekilde, 

potansiyel çıktı seviyesi ve bununla birlikte çıktı açığı doğrudan gözlemlenemez. Potansiyel çıktı ve çıktı açığı ancak 

tahmin edilebilir” (http://iktisat.biz/2015/06/cikti-acigi-nedir/; erişim tarihi:05.04.2017). 

 

43
Çıktı açığını tahmin etmedeki sorunlar şunlardır (https://www.tutor2u.net/economics/reference/the-output-gap;erişim 

tarihi:05.04.2018): 
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15; Yıldırım ve Karaman, 2000: 23; ayrıca bknz: Aksu, 2018:28). Dolayısıyla büyüme 

üzerinde etkili olan işgücünün, sermaye stokuna yapılan ilave yatırımlarının ve teknoloji 

kullanım kapasitesinin iktisadi büyüme üzerindeki önemi ortaya çıkmaktadır (Aksu, 

2018:28). 

GSMH Açığı = Fiili (Reel) GSMH - Potansiyel GSMH  44             (2.6) 

(Çıktı Boşluğu =  Fiili Çıktı  –  Potansiyel Çıktı) 

Grafik 5: GSMH Açığı (Çıktı Boşluğu) Eğrisi 
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Kaynak: www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/ist3.doc; erişim tarihi: 05.04.2017. 

 

Ekonominin genişleme (refah) döneminde şekilde de görüleceği üzere yüksek büyüme 

hızına ulaşırken, düşen bir işsizlik oranını ve yükselen bir enflasyon oranını beraberinde 

getirmektedir. Ekonominin daralma (küçülme) döneminde ise, düşük bir büyüme hızı, 

yükselen bir işsizlik oranı ve düşen bir enflasyon oranı takip eder (Yıldırım ve Karaman, 

2005:23). Ekonomik analiz yaparken, çizgili noktaların üstünde yer almak bir ekonominin 

olması gereken ideal halini ortaya koyarken, çizgili noktaların altında kalındığında ise, 

ekonomik krizlerin ve açıkların ortaya çıkmaya başladığı süreçler olmaktadır. 

 
• “İşgücü hakkında yanlış veriler,  net iç emek göçü ölçeğini ölçmede zorluklar, 

• Verimliliği doğru ölçmede problemler, 

• Üreticilerin yedek kapasiteye ilişkin anketleri yanlış olabilir, 

• Ne kadar işletmenin yatırım yaptığı ve yeni sermayenin potansiyel çıktısı gibi dijital sektörlerdeki potansiyel 

bilgi birikimi, 

• İşgücü piyasasını “cesareti kırılmış işçi” olarak bırakmış olabilecek kişilerin sayısı hakkındaki belirsizlikler, 

• İşgücü piyasasındaki düşük istihdam miktarını ekonomik döngünün farklı aşamalarında ölçmek zordur”. 

44 Potansiyel GSMH, tam istihdam durumunu yansıtan böylesi bir dengede enflasyon oranı beklenen enflasyon oranına 
ve milli gelir hasıla düzeyi de doğal hasıla düzeyine eşit olmakta, işsizlik oranının doğal işsizlik haddine eşit olduğu 

durumdaki reel GSMH’yi temsil etmektedir (Akıncı, Akıncı ve Yılmaz, 2016:28-29). 
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(YREEL – YPOTANSİYEL)  =  C + I + G + (X – M) = C + S + T     (2.7) 

 

C (tüketim),  her iki taraftan indirgendiğinde oluşan yeni denge şu şekilde yazılabilir; 

(YREEL – YPOTANSİYEL)  = I + G + X = S + T + M         (2.8) 

(YREEL – YPOTANSİYEL)  = (S – I) + (T – G) = (X – M)    (2.9) 

 

YReel, reel GSMH ve YPotansiyel ise potansiyel GSMH düzeyini yansıtmaktadır. (2.7) 

numaralı eşitlik, özel kesim tasarruf ve yatırım dengesi (I − S) ile kamu kesimi gelir ve 

gider dengesi (G –T) toplamının cari dengeye (M − X) eşit olduğunu ve söz konusu bu üç 

dengenin GSYİH dengesi (YR −YP) tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır (Akıncı, 

Akıncı ve Yılmaz, 2016:28-29). Burada unutulmaması gereken durum, enflasyon 

oranının çıktı açığı ile arasında doğrusal ve pozitif ilişki içerisinde olduğudur. 

Genişletici toplam talep politikalarının, ekonomide yüksek işsizliğin olduğu süreçlerde 

enflasyon yaratma etkisi vardır. Bu durum diğer açıkları tetikleyeci özelliği olan bir 

durumdur (Dornbusch, Fischer ve Startz, 2007:16-17). Yani aşırı büyüme süreçlerinde 

enflasyon artışı kaçınılmaz olacaktır. 

  

Grafik 6: Reel ve potansiyel Milli Gelirin Hareketleri ve Milli Gelir Açığı 

 
Kaynak :Tunay, 2014: 14’deki şekilden alınmıştır. (Not: Çıktı Açığı= Y – Y*) 

  

Reel milli gelir cari dönemdeki ekonominin potansiyel üretimini aştığında, artan gelire 

paralel olarak harcama miktarı da arttığından, üretimin sabit kalması nedeniyle 

enflasyonist açık (inflationary gap) meydana gelmektedir. Harcamalarda meydana gelen 

artış, faktör piyasalarındaki envanterlerde bir daralışa yol açarken, daha fazla girdi ücreti 

ödenmek zorunda kalınır. Böylece faktör piyasalarında daralma baş gösterecektir. Bu 
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daralma fiyat artışlarına sebep olacağı gibi buna bağlı olarak tüketim malları fiyatlarında 

da artış meydana gelecektir. Bununla birlikte, reel milli gelir potansiyel üretim düzeyinin 

altındaysa deflasyonist açık (deflationary gap) ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda 

faktör ve üretim fiyatları üzerinde artış yönünde bir baskı meydana getirir. Üretim düzeyi 

ve hayat standartları önceki durumuna düşecektir (Tunay, 2014:4-14). Böylece ekonomi 

çıkılmaz sarmala girecektir. 

Dördüz Açık Hipotezi; GSMH (çıktı) açığı, tasarruf açığı, bütçe açığı ve cari açık 

arasındaki ilişkilerin ele alındığı 4’lü açık sistemidir. Bu dört açığın birbirini tetiklediğini 

veya ilgisinin olmadığı konusunda iktisat literatüründe yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. 

Özellikle GSMH açığının diğer açıkları tetiklediği veya nedensellik ilişkisinin olduğunu 

belirleyen pek çok çalışma mevcuttur; Örneğin Akıncı vd. (2016:22-47) çalışmasında 

1980-2013 dönemi verilerini kullanarak, Türkiye ekonomisi için yaptıkları analizlerde, 

Türkiye ekonomisinde cari açıkları etkileyen başlıca faktörlerin tasarruf açıkları ile bütçe 

açıkları olduğunu ve bu üçüz açıkları tetikleyen temel unsurun ise, kaynakların etkin 

kullanılamaması dolayısıyla ortaya çıkan “GSMH (çıktı) açığı” olduğunu göstermiştir. Bu 

bağlamda, dikkate alınan dönemde dördüz açıkların Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu 

sonucuna varmışlardır (Akıncı, Akıncı ve Yılmaz, 2016:36-41). Bununla beraber, yerli 

literatürde GSMH açığı üzerinde bir kaç önemli çalışma bulunmaktadır. Öğünç ve Ece 

(2004:177-182), Özbek ve Özlale (2004), Sarıkaya, Öğünç, Ece, Kara ve Özlale (2005:1-

18), Kara, Öğünç, Özlale ve Sarıkaya (2007:269-289), Saygılı ve Cihan (2008), Öğünç ve 

Sarıkaya (2011:15-28), Coşar vd. (2013). GSMH açığını hesaplama üzerine yabancı 

kaynaklı ampirik çalışmalarda bulunmaktadır; Adams, Fentan ve Larsen (1987), Blanchard 

ve Quah (1989), Giorno, Richardson, Roseveare ve Vanden Noord (1995), De Serres, 

Guay ve St. Amant (1995), Hodrick ve Prescott (1997), De Masi (1997), Astley ve Yates 

(1999), Cerra ve Axena (2000), Camba-Mendez ve Rodriguez-Palenzuela (2001), Slevin 

(2001), Chagny ve Döpke (2001), Christiano ve Fitzgerald (2003), Kaiser ve Maravall 

(2005) yaptıkları çalışmalarda çıktı açığını ampirik olarak incelemişlerdir. Yapılan 

çalışmaların genelde dünya finans sistemini yöneten ve yönlendiren kurumlar olan World 

Bank, IMF, OECD, CBO, EU Economy Policy Commitee, FED, EU Central Bank, 

ülkemizde Merkez Bankası gibi kurumlar GSMH (çıktı) açığının hesaplanmasında 

yukarıda belirtilen 4 yöntemden birini kullanmışlardır. 

Dördüz açıklardan dördüncüsü olan GSMH açığının, diğer açıklar (bütçe açığı, cari açık, 

tasarruf-yatırım açığı) üzerindeki etkisi ve bunlarla beraber oluşturdukları ekonomik 
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yapının nedensellik ilişkisini araştıran ampirik çalışmaların sayısı çok azdır. Hindistan 

ekonomisi için, Güneydoğu Asya ülkeleri için dördüz açık sorununun varlığını gösteren 

çalışmalar mevcuttur. Türkiye ekonomisi üzerine yaptığımız analizler sonucunda dördüz 

açığın varlığı tespit edilmiştir. Bu analizi yaparken, ülkedeki kapasite kullanım durumu, 

değişik sektörlerde üretim süreçleri, ve verimlilik (her iki teknik kriter içinde %50’ler 

seviyesinde bir durumun varlığı) gibi argümanların GSMH açığının varlığını ortaya 

koymaktadır. Sonuç olarak diğer açıkların ortaya çıkmasında GSMH (çıktı) açığının 

önemli rolü bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye ekonomisinde belirli dönemlerde dördüz açığın 

bir arada var olduğunu bize göstermektedir. Aslında her ekonomik açık geri besleme 

yöntemiyle, diğer ekonomik açıkları tetiklemektedir. Bunu şöyle düşünebiliriz, ekonomik 

yapının aynı insan anatomisi gibi karmaşık özelliklere sahip olması; insanın bir bölgesinde 

meydana gelen arızanın ve hastalığın nasıl diğer bölgelerine sirayet edip, olumsuz 

etkiliyorsa, ekonominin bir yerinde meydana gelen bozulma, diğer bozulmalarında 

(açıklarında) nedenini oluşturmaktadır. Asıl üzerinde durulması gereken durum, ortaya 

çıkan bir iktisadi açığın kangren olmadan tespit, teşhis, tedavi ve tadilatıdır. Türkiye 

ekonomisinin iktisaden büyüyebilmesi için kaynaklara ihtiyaç vardır. Türkiye’nin ortalama 

%2-2.5’luk iktisadi büyümesi için yıllık en az 100-120 milyar US Dolara gereksinimi 

varken, %5-5.5 büyüyebilmesi için yıllık en az 180-190 milyar US Dolara, %7-8 büyüye 

bilmesi için 240-260 milyar US Dolara acil ihtiyacı vardır. Bu ekonomik açıklarla, 2019 

yılı itibariyle iktisadi büyümenin pozitif olmasını beklemek hayalcilik olur. 
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             Şekil 21: Ekonomik Açıklar ve Ekonomik Kriz Süreçleri 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

   

 

Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. 

Bütçe açıkları ile tasarruflar arasında çift yönlü etkileşim sonucunda, bütçe açıklarının 

ulusal tasarrufları azaltacağı, gelecek dönemdeki milli gelirdeki düşmenin de sebebini 

oluşturacağı kesindir. Yani tasarruf açığı sebebiyle ortaya çıkan bütçe açıklarının dış 

kaynaklı sermaye ile finanse edilmesi yoluna gidilirse, bu durum faiz oranlarını arttırırken, 

dış ticaret bilançosu üzerinde ve özellikle cari açık üzerinde devalüasyon-enflasyon geçiş 

sürecini çok daha hızlandırır. Yüksek faiz oranları yabancı yatırımcı ve sermayeyi ülkeye 

çekmekle birlikte, yabancı sermayenin milli paraya olan talebinin artmasına neden olur. Bu 

durum milli paranın değerinin artmasına sebep olurken, dış ticaret dengesi açısından 

değerlendirdiğimizde; ithalat artarken, ihracat düşer ve sonuçta cari açık ortaya çıkar. Tüm 

ekonomik açıkların hemen hepsi geri besleme yoluyla diğer açıkları harekete geçirir. 

Önlem alınmazsa tüm yapıya sirayet etmektedir. Aslında bu durum tekrarlama süreçleriyle 

sarmal-kısır bir yapının ortaya çıkmasına da neden olur. Yani bir açık diğer bir açığı 

doğurmakta, ortaya çıkan kriz ortamı yeni açıkları tetiklemekte, böylece ülke ekonomisi 

içinden çıkılmaz bir kısır döngü içinde kalmaktadır. Dört açığın aynı anda görülmesi 

ekonomik krizin ve kaosun ayak sesleridir. Yukarıdaki şema bunu net olarak 
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göstermektedir. Bunun için açıkların nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı, bunun önüne 

geçebilmek için izlenmesi gereken makro iktisat politikalarının neler olduğu ve hangi açığa 

hangi çözüm yöntemleriyle gidilmesi gerektiğini çok iyi bilmek gerekir. İzlenecek bir 

yanlış politika bir ülkenin ekonomisinden 5-10 yılı birden götürebilir. Bu arada ekonomik 

açıklardan kurtulabilmenin anahtar çözümü, fertlere tasarruf yaptırabilmek (marjinal 

tüketim eğilimi %76-78)45 ve tüm sektörlerde reel üretim miktarını artırabilecek ölçek 

ekonomisi prensibinden yararlanabilmektir. Bu iki prensibi fertlere çok iyi anlatmak, son 

39-40 yıldır bu yanlış, bilinçsiz, verimsiz, kaynakları atıl bırakan, fakirleştiren, gelir 

dağılımını bozan ve israf eden, dışa açık, üretmeyen yöntem ve metotlardan biran evvel 

kurtulmak gerekir. GSMH açığını çözmeden, kamu açığını düzeltmek mümkün değildir. 

Tasarruf açığını anlamadan cari açığa çözüm üretilemez. Şu an ki tespitlerimize göre, 

dünyada dönem dönem dört ekonomik açıkla boğuşan ülke sayısı 6’dır; Türkiye, 

Hindistan, Yunanistan, G.Afrika Cumhuriyeti, Brezilya ve Arjantin olmak üzere, bu 

sayıdaki artış dünyadaki konjonktür dengelerinin değişimine ve bozulmasına göre artması 

beklenmektedir. Buna mukabil tersine, günümüzde “Üçüz Fazla” veren dünyada tek ülke 

Çin’dir. Bu konu ile ilgili olarak Kuijs (2006:1-32) çalışmasında; Çin’in 1985-2005 

dönemini kapsayan süreçte “üçüz fazlalık” verdiğini tespit etmiştir. Buna göre kaynakların 

etkin kullanımı ve üretim yapabilme gücü ekonominin fazlalığıyla yakından ilişkilidir. 

2.3. Diğer Ekonomik Açık Kavramları 

Ekonomik açıklar bir kişinin, bir firmanın veya bir devletin uzun vadede ekonomik 

anlamda sürdürebileceği bir süreç değildir. Açıklar yapı olarak bir arızadan meydana gelir. 

Eğer açıklar düzeltilmez veya üzerine gidilmezse, diğer ekonomik aktörleri etkileyeceği 

kesindir. Bu durum böyle devam ederse, bir süre sonra krizin önemli köşe taşlarını 

oluşturacaktır. Unutulmamalıdır ki, özellikle bir ekonomik kaynak (para, beşeri sermaye, 

fiziki hammadde veya ara mamül, makine-teçhizat, döviz, fon, yatırımcı, vb.) gereken 

miktardan daha az olduğunda bir ekonomik açık meydana gelmektedir. Açığın finansmanı, 

harcamaların gelirden daha yüksek olduğu durumda oluşan bütçedeki negatif durumdur. 

Fazla harcamaların dış kaynaklarla finanse edilmesi ya para basımı yoluyla olur veya 

borçlanma (iç ve dış borçlanma) yoluyla sağlanmaktadır. Ekonomik açıkların, ekonomik 

yapıda ve toplumdaki katmanlar üzerinde olumsuz etkisinin azaltılması veya bertaraf 

 
45 Genel bir tanımını vermek gerekirse; safi gelirde oluşan bir birimlik değişimin, harcamalarda ne kadarlık bir değişim 

yarattığını gösteren ölçüdür. Kazanılan her 1 TL’nin. %78-80’i harcanmaktadır. Tasarrufa ayrılan pay %20’ler 

mertebesindedir. Dikkat çeken nokta yapılan harcamalar gelecekte kazanılması beklenilen kazançların bugünden 
tüketilmesidir. Örneğin, ΔC (tüketim artışı) 2013’de %115.3, 2015’de %136.8 olmuştur.  
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edilmesi için, devletin bunu çok özel iktisadi argümanlarla hayata geçirmesi gerekir. 

Böylece halkın yaşam standartlarını koruyucu ve refah düzeyini artırabilecek uygulamaları 

yürürlüğe koyabilecektir. Kamu harcamaları yoluyla genişletici maliye-para politikalarıyla 

bu düzenlemeleri yapması mümkündür. Bu düzenlemelerden bazıları; transfer harcamaları, 

sübvansiyon politikaları, altyapı hizmetlerinin ücretsiz veya düşük maliyetle karşılanması, 

eğitim-sağlık hizmetlerinden herkesin eşit ölçüde yararlandırılmasıdır. Bu düzenlemelerle 

toplumda fertlerin devlete ve yaşama olan bağlılığı güçlenmekte olup, işgücü ve 

sermayenin etkinliğini ve verimliliğini artırmakta, böylece iktisadi büyümeye imkan 

sağlanmaktadır. 

2.3.1. Birincil Açık (Faiz Dışı Fazla) 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde birincil açığın oluşmasına karşın faiz dışı fazla vermesi 

beklenmektedir. Aslında hükümetlerin cari yıl içerisindeki başarısını gösteren önemli bir 

araçtır. Faiz dışı fazla verme durumu, bütçeden borç faizi ödendikten sonra ne kadar para 

kaldığı konusunda bilgi vermektedir. Borç faiz ödemeleri, kamu borç stokuna ve ortalama 

borç maliyetine, ortalama borç maliyeti ise ortalama borç süresine ve kamu bono ve 

tahvillerinin faiz oranlarına bağlıdır. Faiz dışı fazla, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda 

harcamaların toplam gelirlerden farkını ifade eder ve hükümetin bütçenin kontrol 

edebileceği kısmını gösterir (Eralp, Özge E., “Birincil Bütçe Açığı (Faiz Dışı Fazla) 

Nedir?, https:// ozgeevci.wordpress.com/2012/04/06/birincil-butce-acigi-faiz-disi-fazla-

nedir/;erişim tarihi:10.06.2020). Daha önceki hükümetlerin yaptıkları icraatlar döneminde 

oluşan bütçe açıklarını da kapsamaktadır. Kamu açıklarının sürdürülebilirliği açısından 

önemli bir olgudur. Uzun vadeli süreçte birincil açıkların devamlı surette açık vermesi, 

ülkenin mali yapısı açısından tehlike sinyalleri verdiğini göstermektedir (Göl ve Ekici, 

2014:231). Ancak hiçbir ülkede devlet bütçesinin uzun süre birincil açık vermesi mümkün 

değildir. Nedeni ise, faiz ödemelerini karşılamak için bütçenin fazla vermesi 

gerekmektedir. Öte yandan, birincil açıklar, alınması gerekli önlemlerin yoğunluğunu 

azaltıcı etkide de bulunabilir (Oltulu, 2012:4-5). 

Faiz dışı fazla, yaklaşımında öncelikle kamu harcamaları ve toplam kamu gelirleri 

arasındaki ilişki dikkate alınmaktadır. Ancak, bir ilave olarak bütçedeki faiz ödemeleri de 

olguya dahil edilmektedir. Faiz dışı fazla, bütçenin toplam gelirleriyle, bütçeden yapılan 

faiz ödemeleri yok sayıldığında geriye kalan harcamalar arasındaki farkı ifade etmektedir. 

Bir diğer ifadeyle, toplam harcamalardan faiz harcamaları çıkarıldığında, gelirin gideri 
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karşılayıp karşılamadığını gösterir. Faiz dışı fazla, Türkiye’nin hiç faiz gideri olmasaydı, 

bütçenin gelir-gider durumunun ne olacağını açıklamaktadır. Oransal olarak, devletin 

toplam gelirinden faiz dışı harcamalarının çıkarılması sonucunda bulunan tutarın milli 

gelire oranıdır (Eralp, Özge E., (2012). “Birincil Bütçe Açığı (Faiz Dışı Fazla) Nedir?, 

https://ozgeevci.wordpress.com/2012/04/06/birincil-butce-acigi-faiz-disi-fazla-nedir/; 

erişim tarihi: 10.06.2020). 

Kamu açıklarının artması ve buna paralel olarak kamu borç yükünün yüksek düzeylere 

ulaşması faiz dışı fazla kavramının ortaya çıkmasında etken olan durumdur. 

    Birincil Açık (Faiz Dışı Fazla) = Toplam Gelirler - (Toplam Harcamalar - Faiz Harcamaları)  (2.10) 

Faiz dışı fazla bir ekonomide uygulanan programın değerlendirilmesi sürecinde iki açıdan 

önem taşımaktadır. Birincisi, hedeflenen fazlaya ulaşılması bu amaçla alınan tedbirlerin 

uygulamaya konulma düzeyi uluslararası finans piyasası ve uluslararası kuruluşlar 

açısından milli hükümetlerin makro ekonomik sorumluluk düzeyini göstermesi açısından 

önem taşımaktadır. İkinci olarak, yüksek düzeyde borç stoku ve iç borç servisi bulunan 

ülkelerde faiz dışı fazla verilmesinin temel ekonomik ve mali gerekçesi, borçlanma 

üzerindeki baskının azaltılması olarak tanımlanmakta ve verilen faiz dışı fazla kadar kamu 

otoritesi daha az borçlanma imkânına sahip olacaktır. Bu anlamda faiz dışı denge devletin 

mali pozisyonu ve normal gelir yaratma ve harcama politikalarını uygulama gücünün bir 

göstergesi olmaktadır. Finansal açıdan güvenirliği, başvurulan ülkedeki kamu harcamaları 

ve gelirlerini kaydeden muhasebe sisteminin etkinliğine bağlıdır. Buna göre, faiz 

ödemelerinin etkilerinden arındırılmış bir bütçe açığı hedefleniyorsa, bu takdirde birincil 

bütçe açığına yönelmek daha uygundur (Oltulu, 2012:3-5; Eralp, Özge E., (2012). “Birincil 

Bütçe Açığı (Faiz Dışı Fazla) Nedir?, https://ozgeevci.wordpress.com/2012/ 04/06/birincil-

butce-acigi-faiz-disi-fazla-nedir/;erişim tarihi:10.06.2020). 

Faiz dışı fazlanın sağlanması için yapılması gereken uygulamaları 3 kalemde özetlemek 

mümkündür (Eralp, Özge E., (2012).“Birincil Bütçe Açığı (Faiz Dışı Fazla) Nedir?, 

https://ozgeevci.wordpress.com/2012/04/06/birincil-butce-acigi-faiz-disi-fazla-nedir/; 

erişim tarihi:10.06.2020; Cansız, 2006:1-2; Yaldız, 2007:1-3). 
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A. Bütçenin Gelir-Gider Yönüne İlişkin Olarak 
 

• Kamu Denetiminde Etkinlik Sağlanmalı ve Hesap Verilebilirlik İçin Şeffaf 

Olunmalıdır. 

• Hesap Verme Sorumluluğu Kurumsallığa Kavuşmalı ve İç Denetim Mekanizması 

Etkin Olmalıdır. 

• Borç Yönetiminde Etkinlik Sağlanmalı ve Alınan Borcun Harcanacak Kalemleri ve 

Yerleri Şeffaf  Olarak Gösterilmelidir. 

• Bütçede Etkinlik Sağlanmalı ve İsrafın Önüne Geçilmelidir. 

• Bütçe Gider Kalemlerinde Dengesizlik Giderilmelidir. 

 

B. Bütçenin Gelir Yönünde Yapılmasına İlişkin Yöntemler 
 

• Kayıt Dışı Ekonomi Önlenmeli ve Vergi Tabanı Genişletilmeli. 

• Vergi Aflarına Müracaat Edilmemeli. 

• Vergi İdaresinde Etkinlik Sağlanmalı. 

• Vergi Harcamalarında Etkinlik Arttırılmalı. 

• Gelir Kaynaklarında Baskı Olmamalı ve Kaynaklar Madde Olarak Belirtilmelidir. 

• Gelir Kaynakları Hukuki, İktisadi ve Adil Temellere Dayandırılmalıdır. 

 

C. Kamu Harcamalarının Yapılmasına İlişkin Yöntemler 
 

• Kamu Politikalarına Vatandaşların Katılımı Desteklenmeli. 

• Devletin Görev ve Fonksiyonları Yeniden Tanımlanmalı. 

• Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi Uygulanmalı. 

• Kamu Harcama Kalemleri Belirlenip, Öncelikli İhtiyaca Göre Tasnifi Yapılmalıdır. 

2.3.2. İstihdam Açığı 

Beşiz ekonomik açık (Quintuplets Economic Deficits) olarakta belirtmek mümkündür. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere bu açıkların temel kaynağı, birbirini tetikleyen ekonomik 

hastalıkların birbirini tetiklemesi ile plansız, programsız, kırılgan, dengesiz, istikrarsız ve 

bilinçsiz iktisat politikalarının neden olduğu ekonomik açıklara, son yıllarda bir yenisi 

daha eklenmiş olup, buna istihdam açığı (employment deficit) kavramı denmektedir. Bu 

kavramı açıklamadan önce istihdam kavramını açıklamak gerekirse; Bir ekonomi kavramı 

olan istihdamı (employment) üretim faktörlerinin gelir sağlamak amacıyla çalışması yada 

çalıştırılması olarak özlü bir şekilde tanımlayabiliriz. Biliyoruz ki, bir ülkenin ürettiği 

toplam mal ve hizmet miktarı yani milli geliri ile o ülkenin işe koşup çalıştırabildiği üretim 
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faktörleri sayısı arasında doğrusal-pozitif yönlü bire bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir 

tanımla “ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde 

çalıştırılmasıdır”. İstihdam kavramı;“bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim 

araçlarının var olan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade eder”. 

Piyasaya sunulan üretim faktörlerinin bir bölümünün çalıştırılamaması, çeşitli nedenlerden 

kaynaklanan faktörlerin atıl bırakılması ve talep yetersizliğinden dolayı işsiz (boşlukta) 

kalmaları durumuna istihdam açığı denilir (Aksu, 2017:40-42). Genel olarak istihdam 

açığı, GSMH açığına neden olabilecek etkiye ve nedensellik ilişkisine sahiptir.  

2.3.3. Vergi Açığı (Boşluğu)  

Vergi Açığı/Boşluğu Kavramı: Kanunen belirlenen ve ödenmesi gereken vergilerin ilgili 

dönemde gönüllü ve zamanında ödenmeyen tutarı vergi açığı (tax gap) olarak 

isimlendirilir. Vergi açığının, bütçe açığına neden olduğunu belirtmek mümkündür. Buna 

göre vergi açığı, mükelleflerin vergi mevzuatına tam olarak uyması halinde ödenmesi 

gereken vergiler olan potansiyel vergi gelirleri toplamı ile tahsil edilen vergiler arasındaki 

farktır. Vergi açığı mükellefin hatalı uygulamalarından kaynaklanabileceği gibi, vergi 

kaçırma veya vergi kaçakçılığı yoluyla da oluşabilir. Bu açıdan vergi açığı; toplanması 

mümkün olan, ancak mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmemesi ve idarenin 

zaafiyeti nedeniyle toplanamayan vergileri ifade eder. Vergi açığı, potansiyel vergi ile 

gerçekleşen vergi arasındaki vergi kayıp ve kaçaklarına tekabül eder (https://vergidosyasi 

.com/2018/06/12/ vergi-acigi-kavrami/;erişim tarihi:10.06.2020). 

Vergi açığı niçin önemli? Vergi kayıp ve kaçaklarının bir neticesi olan vergi açığı 

nedeniyle bütçeye girmeyen vergi gelirlerinin telafisi için idare iki yöntem kullanmaktadır. 

Borçlanma veya mevcut mükelleflerden daha fazla vergi alma. Bu durumda, vergi açığının 

büyümesi dürüst, vergisini tam, düzenli ve zamanında ödeyen mükellefler üzerine binecek 

yükün artması anlamına gelmektedir. Bu ise, vergi sistemini adaletsiz kılmakta ve vergi 

sistemine olan güveni azaltmaktadır. Gelişmiş ülke vergi idareleri vergi açığı 

hesaplamalarına ayrı bir önem vermektedirler. Bunda iki temel amaç var. Birincisi vergi 

kayıp ve kaçaklarının nedenlerini araştırmak ve çareler aramak. İkincisi ise vergileme 

konusunda kamuoyu ile şeffaf bilgi paylaşımı önem arz etmektedir (https://vergidosyasi. 

com/2018/06/12/vergi-acigi-kavrami/;erişim tarihi:10.06.2020). 
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2.3.4. Beşeri Sermaye Açığı  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyümelerini ve kalkınmalarını 

sağlayabilmeleri için öncelikle sahip oldukları beşeri sermayenin kalitesini ve özelliklerini 

geliştirebilmesine bağlıdır. Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki önemli 

birkaç fark vardır. Bunların başında eğitimli ve yetişmiş beşeri sermaye gücü gelmektedir. 

Yetişmiş ve kalifiye olmuş insan gücünün artmasını sağlayan temel unsur “eğitim 

süreci”dir. Eğitim, bu bağlamda bir devletin kalkınma anahtarı ve milletler nazarında öne 

çıkmada etkili bir araçtır. Bu nedenle, günümüzde insana yapılan eğitim harcamaları ve 

yatırımları önem arz eder hale gelmiştir. İktisadi büyümenin temel kaynağını oluşturan 

beşeri sermaye kavramı, kişinin ya da toplumun sahip olduğu bilgi, beceri, yetenekler, 

eğitim alma ve okullaşma oranı, sağlık durumu, toplumsal ilişkilerdeki yeri ve toplumun 

genel kültür düzeyi gibi kavramların tümünü ifade etmek için kullanılan kavramdır. Beşeri 

sermaye kavramının geniş bir tanımını yapmamız gerekirse; üretim faktörlerinin özellikle 

fiziki faktörlerin daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan, toplam nüfustaki 

çalışabilir işgücünün niteliğini ve niceliğini artıran, mesleki donanım ve kalifiye 

özelliklerini geliştirici bilgi, görgü ve deneyimlerin kazandırıldığı ve sağlık ve yaşam 

standardının durumu ile milli ve moral değerlerin kazandırıldığı ve sosyal ilişkilerin 

biraraya gelmesinden meydana gelen değerler bütünüdür” (Aksu, 2016:68-75). Bu 

bağlamda bir ülkenin ekonomisinde yetişmiş insan gücü (beşeri sermaye) eksikliği ve 

yetersizliği mevcutsa, üretimin bundan dolaylı veya direkt olarak etkilenmesi sonucunda 

ortaya çıkan bir ekonomik açık durumudur. 

2.3.5. Finansman Açığı (Mali Açık) 

Finansman (mali) açığı, bir hükümetin yaptığı kamu harcamaları ile elde ettiği kamu geliri 

arasındaki farktır. Mali açığı olan bir hükümetin, imkanlarının ötesinde denk bütçeye 

aykırı şekilde harcama yapması anlamına gelmektedir. Hükümetlerin sçmenlere yönelik 

olarak popülist politikaları benimsemesi ile birlikte piyasa gelir dağılımının, devletçiliğin 

getirdiği yanlış uygulamalarla ve sosyal devlet ilkesi gereği seçmenlere hitap edecek 

politikaları benimsemesi bu açığın ortaya çıkışının ilk noktasıdır. Mali ve piyasa 

disiplininin kaybı ile başlayan süreç; milli gelirin düşmesine yol açar. Gelir transferlerinin 

finansman kaynağı olarak kamu açıkları, enflasyon ve borçlanma yoluyla giderilmeye 

çalışılır. Vergiler yoluyla karşılanması politik açıdan pek istenmemektedir. Amaç, seçmene 

(oy karşılığı) gelir transferi sağlayabilmektir(Akalın, 2002:378). Literatürde finansman 
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(mali) açığın standart tanımı, geleneksel açık olarakta ifade edilmektedir. Finansman açığı, 

borçlardaki değişmeler dahil edilmeksizin toplam giderlerle gelirler arasındaki farkı ölçer. 

Geleneksel açık net nakit bazında ölçüldüğünde, ‘kamu kesimi net borçlanma gereği 

(KKBG)’ne karşılık gelir46. “Kamu kesimi net borçlanma gereği”, genel olarak, denk 

bütçelerin gerekliliğini vurgulayan kanunlardaki açık ölçüm yönetiminden daha 

kısıtlayıcıdır ve olağan kamu geliri olarak devlet tahvillerinin satışını içine alarak tipik bir 

biçimde bütçeyi dengelemektedir. KKBG’nin ana bileşenlerini şöyle belirtebiliriz; 

konsolide bütçe açığı, yerel yönetimler açığı, fonlar açığı ve sosyal güvenlik kuruluşları 

açığı olarak sıralanabilir (https://www.paraborsa.net/i/kamu-kesimi-borclanma-gereksinimi 

-kkbg-nedir/; erişim tarihi:05.04.2017). Kamu kesiminin borçlanmasının gayrisafi milli 

hasılanın ne oranında olacağını gösteren bir açık göstergesidir. Yani, Kamu kesiminin 

borçlanma gereği, kamu giderlerinin kamu gelirlerinden fazla olması nedeniyle ortaya 

çıkan açıktan dolayı meydana gelmektedir (Blejer ve Cheasty, 1999:141; 

http://www.akademiktisat.net/calisma/tr_iktisat_genel/1970-2005_butce_fyuzer.htm; 

erişim tarihi: 05.06.2020). Bu göstergeyi şöyle yazabiliriz (Eğilmez, 2004;1); 

Kamu Kesimi Finansman Açığı = Kamu Kesimi Gelirleri - Kamu Kesimi Giderleri 

(2.11) 

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒎𝒂𝒏 𝑨ç𝚤ğ𝚤 =  
𝑯𝒂𝒓𝒄𝒂𝒎𝒂𝒍𝒂𝒓 − 𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓𝒍𝒆𝒓

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒎𝒂𝒏
      (2.12)  şeklinde denklem gösterilebilir. 

 

 

 

 
46 Genellikle kamu açığın finansmanı için kullanılan kavram kamu kesimi borçlanma gereğidir (KKBG). Başka bir 

ifade ile KKBG, devletin kamu açığını ölçmeye yarayan bir kavramdır. Bunun adına borçlanma gereği denilmesinin 

nedeni ise açığın kapatılması için ne kadar borçlanmak gerektiğini ölçmeye yaramasıdır (Yıldız, 2006:1). Türkiye'de 

kamu kesimini oluşturan birimler konsolide bütçe içinde toplanan kurumlar (genel bütçe ve katma bütçeli kuruluşlar), 
bütçe dışı fonlar, sosyal güvenlik kurumları, KİT'ler olarak ele alınırsa bunların gelirleri toplamıyla giderleri toplamı 

arasındaki fark bize kamu kesimi finansman açığı (ya da fazlasını) veriyor. Ne var ki bu kayıtlar bizde tahakkuk bazında 

tutulduğu için bunların nakit giriş-çıkışını göstermek üzere düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü borçlanma gereksinimi nakit 

ihtiyacına göre doğuyor. Bu durumda bütçeye gider yazıldığı halde henüz ödenmemiş olan paraların (emanetler) açıktan 
düşülmesi, buna karşılık da henüz bütçeye gider olarak yazılmamış olan avans ödemelerinin de hesaba katılması 

gerekiyor. Çünkü emanete yazılmış olanlar henüz nakit çıkış yaratmamış, buna karşılık avans olarak ödenmiş olanlar 

nakit çıkışına neden olmuş durumdadır. Kamu kesimi borçlanma gereği ne kadar büyükse faizler üzerinde yukarıya doğru 

oluşacak baskı da o kadar büyüyecek demektir. Türkiye'de faiz olgusunu belirleyen olay budur. Bugünlerde moda olduğu 
gibi yüksek faizin faturasını Merkez Bankası'na çıkarmak yalnızca bir optik kırılmadan ibarettir. KKBG’nin en önemli 

kalemi konsolide bütçe açığıdır. Konsolide bütçe açığı, vergi gelirlerinin, artan kamu giderlerini karşılayamadığı 

durumlarda giderek büyüme özelliği gösterir KKBG’nin GSMH’ye oranının normal olarak %3-4 dolaylarında olması 

gerekmektedir. Avrupa Birliğinde bu oran –%3’ü aşmamasını bir koşul olarak öngörmektedir (Eğilmez, 2004:1; 
“Borçlanma Gereği”, 17.06.2004; http://www.radikal.com.tr/ yazarlar/mahfi-egilmez/borclanma-geregi-714109/; erişim 

tairihi: 05.04. 2017). Bu oranın Türkiye şartlarında %5’in üstünde olması, tehlike işareti olarak algılanabilmektedir. 

Oranın artış eğilimine girmesi ile bir krizin yaklaşmakta olduğunu düşünmek çok da yanlış olmayacaktır. Enflasyonun 

yükselme riski, borçlanma yerine emisyona gidildiğinde daha da artar. (https://www.paraborsa.net/i/kamu-kesimi-
borclanma-gereksinimi-kkbg-nedir/erişim tarihi: 05.04. 2017). 
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2.3.6. Döngüsel (Geçici) Açık 

Döngüsel (geçici) açık, işletmenin faaliyetleri veya ekonomik yapının genel döngüsü ile 

ilgili bir ekonomik açıktır. İş çevrimi (Business Cycle) bir ekonomik faaliyetin süreci 

olarak geçen süredir. Bu çevrim hareketi 4 aşamadan oluşur; canlanma, refah, duraklama 

ve bunalım süreçlerini kapsayan tepe ve dip gibi tekrar eden süreçleri içinde barındıran 

döngüsel harekettir (Unay, 2001:16; Kabadayı, 2013:7). Bu döngüler birkaç aydan yıllara 

kadar sürebilmektedir. Bir ekonomi düşük iş döngüsü nedeniyle performans 

göstermediğinde döngüsel bir açık meydana gelir. Döngüsel açık, daha düşük iş faaliyeti 

ve daha yüksek işsizlik seviyeleri olduğunda, bu döngünün düşük noktasında yaşanan 

açıklar, giderek yapısal açıklığa neden olabilmektedir. Yapısal açık47 ve döngüsel açık 

(konjonktürel açık) birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Toplam bütçe açığı, bu iki 

açığın toplamından meydana gelmektedir. Bir ülke ekonomisi tam potansiyele sahip olsa 

bile bir açık verdiğinde yapısal bir açık oluşur. Sonuçta, ekonominin her yerine sirayet 

etmesiyle döngüsel bir hal almaktadır. Döngüsel açıklar, hükümet kararlarından, finansal 

bozukluklardan, iç ve dış piyasalardan kolayca etkilenirken, temel olarak hükümet 

kontrolünün çok ötesinde olabilen ulusal ve uluslararası tüm ekonomik koşullardan, diğer 

ekonomik açıklardan ve krizlerden hemen etkilenme özelliği göstermektedir. İktisadi 

dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkmakta olup, bu açık döneminde ekonomide ciddi 

depresyon halleri olur. Yani kamu gelirleri azalırken, kamu harcamalarının arttığı bir 

süreçtir. Dolayısıyla bütçe açıkları iktisadi konjonktüre bağlı olarak değişme özelliği 

göstermektedir (https://en.wikipedia.org/wiki/ Deficit_spending#Structural_and_cyclical_ 

deficit; erişim tarihi: 06.06. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 
47Yapısal (kalıcı) bir açık, döngüsel açıktan biraz farklı bir durum arz etmektedir. Çünkü devletin gelirleri ve 

harcamalarındaki temel bir dengesizlik nedeniyle, iş döngüsünün noktasına bakılmaksızın açık  meydana gelebilmektedir. 

Bir ekonomide tam istihdam seviyesinde meydana gelen bütçe açığına, “yapısal açık” olarak tarif edilmektedir. Böylece, 

gelirlerin yüksek olduğu iş döngüsünün (tepe yaptığı) en yüksek noktasında bile olsa, ülke ekonomisi hala açıkta 

olabilmektedir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
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Grafik 7: Yapısal ve Döngüsel Açık ile Toplam Bütçe Açık İlişkisi 

 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Deficit_spending#Structural_and_cyclical_deficit; erişim 

tarihi:06.06.2020. 

 

2.4. Açıkların Nedenleri Ve İzlenmesi Gereken Yöntemler 

2.4.1. Cari Açığının Nedenleri Ve Cari Açığı Gidermek İçin İzlenecek Yöntemler 

Cari işlemler dengesinin, ülkelerin diğer ülkelerle yaptıkları her türlü ekonomik işlemlerin 

bir göstergesi olması (dış alem girişleri ve çıkışları) nedeniyle özellikle döviz ve para 

politikaları üzerinde etkili olan en önemli ekonomik etkendir. Buradaki bozulma ve açıklık 

içerideki tüm dengeleri olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Cari açığının kavramsal 

olarak üç kaynağı vardır: (i) tasarruf-yatırım dengesi, (ii) dış ticaret dengesi, (iii) dış varlık 

yansıması (net dış varlıklarda azalma) (Kalkınma Bakanlığı, 2014:xi) şeklinde kaynakları 

bulunmaktadır. Cari açık48 nedenlerinin başında; aşırı yüksek döviz kuru fiyatı, aşırı dışa 

açık ticari politikalar, ihracatın ithalata bağlı olması, üretim ekonomisinden tüketim 

ekonomisine geçişgenlik durumu, dengesiz ve kontrolsüz iktisadi büyüme süreçleri, 

rekabetçilik ve bununla beraber ihracat sektöründeki düşüş, yüksek hiperenflasyon, diğer 

ülkelerde yaşanan iktisadi durgunluklar, aşırı olarak iç ve dış piyasalarda borçlanmak, cari 

açığı finanse etmek için heba olup giden finansal akışlar gelmektedir 

 
48 Subaşat (2010) çalışmasında cari açık kavramını şöyle açıklamıştır, bir ülkenin dış ticaret ve dış ilişkiler yoluyla 

ekonomik ilişkilerinde, bilanço olarak incelendiğinde giderlerinin (ithalat, faiz ödemeleri, borçlar ve kar transferleri gibi) 

gelirlerinden (ihracat, dış yardım-hibe-transfer ödemeleri ve işçi gelirleri gibi) fazla olması anlamına gelmektedir. 
Türkiye’de cari açığın temel belirleyicisi gelir-giderdeki dış ticaret açığıdır. Bu nedenle yıllardır karşılaşılan ticaret açığı 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Cari açık, ya daha önce biriktirilen kaynaklar (yani rezervler) kullanılarak, ya da yurt dışından 

kaynak ödünç alınarak finanse edilir. Rezervlerde herhangi bir değişiklik yoksa, ülkenin cari açığı yurt dışından gelen 

kaynaklarla karşılanır. Bu kaynakları doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları (popüler değimle spekülatif ya da 
sıcak para) ve dış borçlanma olarak üçe ayırmak mümkündür (Subaşat, 2010:1-9; Soral, 2015:49-61). 



 
 175 

(https://www.ekonomist.com.tr/genel/cari-acik-nedir.html#:~:text= CAR%C4%B0%20A 

%C3%87I%C4%9EIN%20NEDENLER%C4 %B0; erişim tarihi: 15.06.2020). Cari açığın 

kapatılabilmesi için iki temel yol bulunmaktadır; 

1. Cari açığı azaltmak için para ve maliye politikalarına başvurmak. 

2. Cari açığı azaltmak için yabancı ülkelerden dış finansman sağlamak (borçlanmak). 

(Ayrıca aşağıda detaylı olarak analiz edilecektir). 

• Türkiye’de cari işlemler açıklarının temel nedenlerinin başında düşük seviyedeki 

özel kesim tasarrufları gelmektedir (Aksu, 2017:83-91). Marjinal tüketim eğilimi çok 

yüksektir. Tasarruf oranı çok düşüktür. Reel yatırımların darboğaza girmesinde temel 

etkendir. 

• Cari açıkların temel nedenlerinden birisi de, iktisadi büyüme sonucunda meyda gelen 

gelir artışının talepler üzerinde yaptığı baskıdır. Bu durum tüketim harcamalarını 

artırarak, tasarruf hacmini daraltacağını göstermektedir. Bunun yanında ithalat 

üzerinde baskıyı da artıracaktır. Özellikle ara malı ve temel hammadde ağırlıklı 

girdilerin ithalat hacmindeki yükselmeler, montaj sanayine dayalı ihracatı artırsa da 

(veya ithalatı karşılama oranını artırsa da), cari işlemler dengesinde ciddi 

bozulmalara neden olmaktadır (Erbaykal, 2007:82; Telatar ve Terzi, 2009:121-122; 

Aras, Öztürk ve Erdoğan, 2012:91-104). 

• Devlet daraltıcı veya genişletici maliye politikası uygulayarak, cari açık üzerinde 

etkide bulunabilmektedir; kamu harcamalarını artırır ya da vergi gelirlerini (istisna 

veya mufiyet yoluyla) düşürürse yurt içi toplam tasarrufta, devletin tasarruf ettiği 

miktar azalmaktadır. Böylece ulusal (kamu + özel) tasarrufta azalma meydana 

gelmektedir. Ekonomide dengeye ulaşılabilmesi için tasarruflardaki azalma kadar 

cari açık gerçekleşmektedir. Aynı durum devletin vergi indirimine giderek genişletici 

maliye politikası uygulaması durumunda da geçerlidir. Vergi indirimi durumunda 

bireylerin harcanabilir gelirlerinde artış olmakta ve tüketim artarak tasarruf 

azalmaktadır. Tasarrufların yatırımları karşılayamaması durumunda ise cari açık 

ortaya çıkmaktadır. 

 

• Cari açıklara sebep olan unsurları baskı altına alma yolu da dış ticaret ve kambiyo 

politikaları ile gümrük vergileri, kotalar, ithalat kısıtlamaları, döviz kontrolü, yurtdışı 

sermaye çıkışlarını yasaklanması gibi yöntemleri uygulamak şeklindedir. Bu tür 

uygulamalar ile cari açıklar belli bir süre kapatılmış olur. Bir yerde geçici-palyatif 
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tedbirlerdir. Söz konusu açıklar bu uygulamalar ortadan kalktığında daha da büyük 

açıklara sebep olabilir. Bununla birlikte enflasyonda ve kur dalgalanmalarında ciddi 

artışlar meydana gelir. 

• Cari işlemler bilançosu açıklarını finanse etmek ve bu açıkları kapatmak için 

kullanılacak yöntemler bellidir; birincisi, resmi rezervler kullanmak (özellikle 

Merkez bankası ve Hazineye ait serbest tevdiat, fonlar, forward işlemler, para basma, 

zorunlu, geçici ve yedek akçeleri kullanmak), ikincisi, dış piyasalardan sermaye ve 

borçlanma yoluna gitmek şeklinde yapılır. Ancak ülke resmi rezervlerini kullanmak 

ve bu rezervlerin belli bir sınırının olması nedeniyle bu durum sınırlı bir seçenektir. 

Borçlanmaya gitmek de bu konudaki kaynakların yetersizliği ve bu borçların 

beraberinde getireceği faiz yükü nedeniyle istenen araçlar olmamaktadır. Bu iki 

yönteme başvurulursa cari açığın daha da artmasına sebep olacaktır. 

• İç tasarrufların en büyük kısmını kullanan kamu sektörünün tasarruflarındaki 

yetersizlik ve harcamalardaki fazlalığın yol açtığı bütçe açığının, cari açıkları 

büyütme yolu kapatılmaya çalışılması Türkiye tarihinde beraberinde krizleri 

getirmiştir. Cari açıkların dış borçlanma yoluyla finanse etme yoluna başvurarak 

kapatılmak istenmesi ve etkili bir borçlanma politikasının takip edilememesi cari 

açıkların kronikleşmesini sağlamıştır (Sanalan, 2003: 66). Cari açıklara sebep olan 

bu temel unsur başta olmak üzere, yurtiçi yatırımların artması, yurtiçi tasarrufların 

azalması, ihracat gelirlerinin yetersizliği, ithal edilen malların talep esnekliğinin 

büyüklüğü, dış borç stoğunun artması ve sermaye hareketleri cari açıkların diğer 

sebepleri olabilmektedir. Bazen cari açığa bu sebeplerden biri yol açarken bazen 

birkaçı da yol açabilmektedir. 

• Cari açıklara sebep olan unsurları tedavi edici uygulamalar ise, ülkenin ulusal 

parasını değerini yüksek tutmak gerekir. Özelllikle halkı ve kamuoyunu ithal ve 

yabancı mallara karşı uyarmak ve bunları kullanmama konusunda bilinçlendirmek 

gerekir. Dış açıkları azaltma veya kapatmanın en güvenilir yoludur. En başta 

ihracatın ve döviz kazandırıcı işlemlerin teşvik edilmesi, arttırılması ve bu konuda 

karşılaşılan eksikliklerin ve istenen düzenlemelerin yapılması ilk adımdır. 

• Tarihi süreç içerisinde inceleme yapıldığında görülecektir ki; cari açıklar problemi 

diğer açıkların ortaya çıkmasında ve Türkiye ekonomisinde ekonomik krizlerin 

ortaya çıkmasında ve her 7-8 yılda bir tekrarlanan bir süreç halini almıştır. Hatta 

Osmanlı dönemine gittiğimizde, ekonomideki bozukluk öyle bir hal almıştır ki, 
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ihracat ve ithalat arasındaki dengesizlik (üretimin yapılamaması nedeniyle ihracat 

sadece tarım ve maden ürünleri üzerinden yapılırken, iğneden ipliğe her şey 

dışarıdan alınır hale gelmesi sonucunda, ortaya çıkan bu kapanmaz açıkları kapatmak 

ancak borcun borçla kapatılması yöntemi kullanılarak, dışarıdan borçlanma yoluna 

gidilmesiyle günümüze kadar gelen süreçte devlet (iktisat-politikası) yönetme 

mantığını incelediğimizde, Türkiye’deki ekonomi sisteminin değişmediğinin bir 

göstergesidir. 

 

2.4.2. Bütçe Açığının Nedenleri Ve Bütçe Açığını Gidermek İçin İzlenecek 

Yöntemler 

Türkiye’deki bütçe açıklarının görünürdeki nedenlerinin başında; bütçe giderlerinin artış 

hızına, bütçe gelirilerinin özellikle de vergi gelirlerinde aynı oranda artışın olmamasıdır. 

Vito Tanzi (1982:1069), bütçe açığının sebeplerini beş madde halinde özetlemiştir: 

1. Geleneksel ürün ithalatçısı ülkelerin bu ürünlerin ihracatındaki geçici artışların kamu 

harcamalarını arttıracak yönde baskı yapması, 

2. Vergi sisteminin fiyat esnekliğinin zayıf olması, 

3. KİT'lerin ürün fiyatları üzerindeki devlet kontrolü sonucunda ortaya çıkardığı 

zararlar, kamu zararlarının büyük bir oran oluşturması, 

4. Kamu harcamalarında, politik ve sosyal hedeflerin yanı sıra, savaş gibi olağan üstü 

durumlarına neden olduğu genişleme, 

5. Dış ticaret hadlerinin, önemli ithal ürünlerinin fiyatlarındaki artışların tüketicilere 

yansıtılmaması için sübvansiyon verilmesi ya da bu amaçla vergi oranlarının 

düşürülmesi sonucunda kötüleşmesinin sebep olduğu bütçe açıkları. 

Türkiye'de bütçeler genellikle denk bütçe şeklinde yapılır. Ancak belli bir süre sonra 

bütçede ciddi açıklar verilmektedir. Böylece denk bütçe bozulmaktadır. Türkiye'de bütçe 

açıklarının başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (http://www. akademiktisat.net/ 

calisma/tr_iktisat_genel/1970-2005_butce_fyuzer.htm; erişim tarihi: 15.06.2020); 

1. Devletin İktisadi Yapısı, Kırılganlık Durumu, Kurumsallaşma Düzeyi ve Faaliyet 

Alanının Genişlemesi, 

2. Kamu Harcamalarının Kamu Gelirlerinden Daha Yüksek Nispette Artması ve Kamu 

Harcamalarının Üretken Olmayan Yerlere Yapılması, 

3. Malî Disiplinsizlik ve Denk Bütçe Esasının Terk Edilmesi, 
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4. Kamu Bürokrasisi ve Hantallaşması (Cumbersome in Leviathan Public 

Bureaucracy), 

5. Kayıt Dışı Ekonomi ve Ekonomik Yapı İçerisinde Geniş Yer Tutması, 

6. Sübvansiyonlar ve Transfer Harcamaları, 

7. Savurganlık ve Yolsuzluklar, 

8. Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Düzeyi, 

9. Popülist politikalar ve Uygulamalar,  

10. Kamu Yönetiminde Liyakatın Terk Edilmesi ve Eş-Dost Görevlendirilmeleri, 

11 Vergi Kaçakçılığı, Vergi Adaletsizliği, Vergiden Kaçınma, Muafiyet ve İstisnaların 

Artması. 

Devlet, bütçe açığını gidermek için iki temel yöntemi kullanmaktadır (Kesikoğlu, 2005:63-

66; Dağ ve Tüğen, 2018:221-222); 

1. Kamu harcamalarını artıran faktörleri belirlemek ve bunların önüne geçmek; 

• Kamu sektöründe görülen aşırı istihdam ve yüksek maliyetle çalışan verimsiz üretim 

uygulamaları, 

• Yoğun altyapı harcamaları, aşırı nüfus artışı, iç göçler (kentleşme ve kentin 

çeperlerinde gecekondulaşma), aşırı istihdam, ücret eşitsizliği, 

• Gerçek üretime imkan sağlamayan ve ihtiyacı karşılayamayan tarımsal sübvansiyon 

politikaları ve uygulamaları, 

• Kamu bankalarındaki kredi, ödeme, destek vb. politikalarındaki başarısızlıklar ve 

kaynaklarından yapılan aşırı savurganlıklar, görev zararı olarak limitsiz borçlanma 

durumları bütçe disiplini üzerinde bozucu ve bütünlüğün kaybolmasında temel 

etkendir. 

• Sosyal güvenlik kurumlarındaki aktüeryal-cari hesap dengelerinin bozulması ve buna 

yönelten uygulamaların artması, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer 

harcamaları, erken emeklilik, emekli sayısında artışlar, sağlık giderlerinde artışlar, 

• Yerel yönetimlere yapılan transferler ve fonların artması, ekserisi bunların üretime 

değil, tüketime yönelik olması, 

• Kamu ihalesi ile yapılacak olan, ihale edilen üretim ve hizmetlerin yüksek 

maliyetlerle yapılması, rantabilite oluşturmaması ve bütçede önemli bir paya sahip 

olması, 
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•  Bütçe dışı fonların sayısında ciddi artışların görülmesi, denetlemedeki sıkıntılar ve 

harcamalardaki aşırı artışlar, 

• Seçim dönemlerinde uygulanan popülist politikalar ve uygulamalarla kamu 

harcamalarının aşırı artması, 

• Doğal afetlerin ve olağanüstü şartların getirdiği ilave kamu harcamalarının ortaya 

çıkması, 

• Savurganlık, yolsuzluk ve israfın artması, verimsizliğin hem özelde hemde kamu 

sektöründe ciddi oranlara ulaşması, 

• Savunma ve güvenlik harcamalarındaki artışlar, terörle mücadelede başarı 

sağlayabilmek için güvenliğe ayrılan payın artmaya devam etmesidir. 

 

2. Kamu gelirlerinin yeterince artırılamaması veya yavaş artmasına neden olan durumlar 

(Şen ve Sağbaş, 2004:149-150; Dağ ve Tüğen, 2018:224); 

 

• Toplumda vergi ödeme bilincinin ve ahlakının yetersiz oluşu, bunun öneminin 

toplumda anlaşılamaması, 

• Vergi tahsilatının yetersiz kalması temelinde vergi tabanının dar olmasından kaynaklı 

olarak, vergi sisteminin düzensiz ve işleyişinin bozuk olması, 

• Vergi yükünün adaletsiz olması nedeniyle istenilen vergi gelirine ulaşılamaması, 

• Kayıt dışı ekonominin büyük oranda ekonomide yer tutması, kaynağı belli olmayan 

harcamaların toplumda istenilen verginin toplanılamamasına, hemde adaletsiz bir 

gelir dağılımının da oluşmasına neden olması, 

• Düşük vergi kapasitesi, 

• Düşük vergi gayreti, 

• Vergi denetimindeki yetersizlikler ve eksiklikler, 

• Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanın büyük oranlara ulaşılması, 

• Sık sık tekrarlanan vergi aflarının, vergisini ödeyen dürüst kişiler üzerinde negatif 

etkisi, 

• Vergi istisnası ve muafiyetlerinin fazla oluşu ve yaygınlığı, 

• Vergi gelirleri içersinde dolaylı vergilerin oranının yüksek olmasıdır. 
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Grafik 8: Tasarruf Açığı ve Cari Açık İlişkisi 

 

Yukarıdaki grafiğe dikkat edilirse, tasarruf açığı, cari açık üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Tasarruf açığı arttıkça, cari açıkta artmaktadır. Gecikmeli bir ilişki mevcuttur. İtekleyici 

faktör tasarruf açıklarıdır. Kırılma dönemleri dahi bire bir örtüşmektedir. 

Grafik 9: Tasarruf ve Yatırımların Milli Gelire Oranı 

 

Yukarıdaki grafiğe dikkat edilirse, 2001’den sonra tasarruf açığı çok net bir şekilde göze 

çarpmaktadır. Benzer bir süreç, 1977-1985 döneminde de görülmektedir. Tasarrufların 

düştüğü göze çarpmaktadır. Türkiye’deki yurtiçi tasarrufların ve sabit sermaye 

yatırımlarının GSMH’ya oranı verilmiştir. Buna göre, 1963’te yurtiçi tasarrufların 

(YİT)/GSMH’ya oranı %15,1 iken, sabit sermaye yatırımların (SSY)/GSMH’ya oranı 

%16,2 olmuştur. 1965’te YİT/GSMH oranı %17,7 iken, SSY/GSMH oranı %15,9 

olmuştur. 1972’de GSMH büyüme 1990’da GSMH büyüme oranı %9,4 

olurken,YİT/GSMH oranı %22 olmuştur,SSY/GSMH’ya oranı ise, %22,6 olarak 

gerçekleşmiştir. 1999’da GSMH büyüme oranı - %6,1 iken 2000’de %6,3 olmuştur. 

YİT/GSMH oranı 1999’da %21,2’den 2000 yılında %18,2’ye düşmüştür. Bu durum 

gösteriyor ki, ekonomik krizin etkisi 1 yıl gecikmeli olarak yurtiçi tasarruflara 

yansımaktadır. 2000’de görülen krizin etkisi nedeniyle yurtiçi oranı 2001’de %17,5’a 
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kadar düşmüştür (DPT,2007:4,27). 2004-2005 döneminde ve 2008-2009 döneminde aynı 

benzer durum göze çarpmaktadır. GSMH’daki bir düşüş tasarrufları etkilemektedir. 

2005’te yurtiçi tasarruf/GSMH oranı %18,2 iken 2009’da %16,8’e kadar düşmüştür. 1960-

2009 dönemi arasında 1965 ve 1970 dönemi dışında tasarruf-yatırım oranı (%) farkı hep 

eksidedir. Bu da gösteriyor ki, dışarıdan gelen kaynaklarla yatırımlar yapılmaya 

çalışılmıştır (Aksu, 2017:98-100). 

 

2.4.3. Tasarruf-Yatırım Açığının Nedenleri Ve Açığı Gidermek İçin İzlenecek 

Yöntemler 

Tasarruflar, iktisadi büyüme sürecinde çok önemli fonksiyonlara sahiptir; ulusal 

yatırımların finansmanında en önemli tedarik eden ve motor görevine sahiptir (Cullison, 

1993:1-8; Looney,1996:461-475). Türkiye ekonomisi baz alındığında 1975-1984 yılları 

arasında toplam tasarrufların GSMH içindeki payı ciddi bir azalış göstermiş %22’den 

%13’lere kadar düşmüştür. Burada tasarruf açığını etkileyen faktörleri belirlemek gerekir. 

Özcan, Günay ve Ertaç (2003:6-12) ve Aksu (2017:97-102) çalışmasında, tasarrufun 

belirleyicileri olarak; hükümetin para ve maliye politika değişkenleri, finansal uygulamalar 

ve değişkenleri, milli gelir ve büyüme değişkenleri, nüfus yapısına bağlı demografik 

değişkenler, sosyo-ekonomik değişkenler, eğitim ve iş durumu değişkenleri, enflasyon 

oranı, bütçe açığının GSYİH’ya oranı, kamu yatırımının GSYİH’ya oranı, reel efektif 

döviz kurlarındaki değişmeler, dış borç stokunun ihracata oranı, geniş para tanımının 

GSYİH’ya oranı, faiz oranları ve bağımlılık oranları da (Değirmen ve Şengönül, 

2011:113), dışsal değişkenler, politik yapılanma ve hukuk sistemindeki değişkenler, 

belirsizlik ve konjonktür dalgalanmaları karşı ortaya konan değişkenlerdir. Burada tasarruf 

açığını etkileyen iki önemli neden ortaya çıkmaktadır; 

1. Tasarrufların azalmasında etkili olan faktörleri belirtmek gerekirse 

(kisi.deu.edu.tr/yasar.uysal/raporlar/turkiyedeTasarrufacikArkaPlan/erişim 

tarihi:05.04.2018); 

 

• Faiz oranlarındaki düşmeler. 

• Döviz kurlarındaki düşmeler. 

• Gösteriş tüketimi. 

• Gelir dağılımı bozukluğu. 

• Enflasyon oranındaki artışlar. 
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• İktisadi daralma ve resesyon süreci. 

• İşsizlik oranındaki artışlar. 

• Maliye politikalarına başvurmak, özellikle verginin adaletli olarak toplumda eşitlik 

ilkesi ve gelir ilkesi gereği dengeli düzenlemeler yapmak. 

• Asgari Ücret uygulamasının yaşam seviyesi için düşük olması. 

 

2. Tasarrufların artırılmasına yönelik önlemler ve uygulanması gereken politikalar; 

 

• Bireysel emeklilik gibi sigorta fonlarına devlet desteğinin verilmesi ve teşvik 

sürecinin artırılması. 

• Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi sağlanarak, EURO-Bond sistemine getirilen 

vergi kolaylıklarının “kira sertifikası” uygulamalarına önem verilmesi. 

• Girişimcilerin mali anlamda desteklenmesi için gelir ve kurumlar vergisi 

matrahından sermaye fonlarına ayrılan katkı paylarında indirimin sağlanması. 

• Zorunlu tasarruflar yoluyla özellikle vergi yoluyla tasarruf artırılmaya çalışıldığı, 

bunun yerine gönüllü tasarruflarla bu miktarın artırılmaya çalışılması. 

• Üretim sürecine giren faktörlerin özellikle de yabancı yatırımcıların gelirlerini (kâr, 

faiz vb.) yurt içinde tutmayıp, dışarıya transfer ettikleri, bu bağlamda yabancı 

yatırımcı üretmeye değil, kaynakları emmeye geldikleri görülmektedir. 

• Devlet, özellikle gösteriş tüketimini ve bilinçsizce yapılan tüketimleri ortadan 

kaldıracak yöntem ve politikalar geliştirmelidir. 

Tasarrufların sabit sermaye yatırımlarının sürekli olarak altında seyretmesi, kalıcı bir cari 

işlemler açığına ve Türkiye’nin uluslararası bilançosunun ve yatırım pozisyonunun sürekli 

kötüleşmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’nin borç sarmalına girmesi ve 

fakirlik zincirine uğraması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Dışarıya bağımlılığın artması ve 

yurtdışına artan miktarlarda faktör ödemesi cari işlemler açığındaki bozulmayı kalıcı hale 

getirerek, ülke ekonomisi için kaygı verici bir risk ve kriz ortamının kaynağını ortaya 

çıkartmaktadır. Çünkü, cari açığın finansmanı ülkeyi dış borç finansman kaynaklarına, 

yabancı yatırımcıların tercihlerine ve ülkeye giren günlük sıcak para hamlelerine kalması 

sonucunda, ani sermaye çıkışları durumunda, ekonomiyi hoş olmayan bir dengesizlik 

ortamına zorlamakta; iç talep sert bir şekilde daralırken, para biriminin hızla değer 

kaybetmesine (Van Rijckeghem ve Üçer, 2009:10; aktaran bknz: Aksu, 2017:100); kriz 

farktörünü “demokles’in kılıcı” gibi ülkenin ekonomisinin başında hep canlı olarak 

tutmaktadır. Bu dış ekonomik politikalara bağımlılık ülkenin fakirleşmesinde, işsizlik ve 



 
 183 

suç oranının artması gibi, toplumsal ve sosyal barışın bozulmasına ve gelir dağılımı 

bozukluğu gibi bir dizi kriz ortamını tetikleyen süreci ciddi bir sorun olarak karşımıza 

çıkartmaktadır. Nihayetinde üretim düşmekte ve buna bağlı olarak büyüme ise dengesiz bir 

hal alarak ekonomiyi kaos ortamına sokmaktadır. IMF misyon şefi Ernesto Ramirez 

Rigo’nun Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı analize göre; “Türkiye düzenli olarak her yıl 

%4 büyüyebilmesi için, sabit sermaye yatırımı GSMH’nın %21’ine yakın tutması gerekir, 

şu anda bu oran %14 civarında ve GSMH’nın %7’sine denk gelen tasarruf açığının dış 

finansmanla giderilmesi gerekir. Dolayısıyla, Türkiye’nin yüksek düzeyde büyümesi ve dış 

kaynaklara bağımlılığını azaltması için yurtiçi tasarruflarını %18-20’ler mertebesine 

çıkartması gerekmektedir.” (Aksu, 2017:100). 

2.4.4. GSMH Açığının Nedenleri ve GSMH Açığını Gidermek İçin İzlenecek 

Yöntemler 

GSMH (Çıktı) açığı49 gözlenemediğinden, tahmin edilmesinde çok çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bilindiği üzere, GSMH açığı, bir ekonominin gerçekleşen (fiili) çıktısı ile 

potansiyel çıktısı arasındaki farkın ekonomik ölçüsüdür. Buradaki potansiyel çıktı, 

ekonominin en etkin ve verimli durumda olduğu zaman yani tam kapasite çalışması ile 

üretebildiği maksimum mal ve hizmet miktarıdır. Burada dikkat edilecek husus, üretimin 

talepteki baskılara maruz kalmadan ve aşırı fiyat artışına sebep olmadan ulaşacağı en 

yüksek üretim seviyesidir. Hangi nedenlerin GSMH açığı üzerinde etkisinin olduğunu 

belirlemek çok zor olmakla birlikte, temel nedenleri ortaya koymak mümkündür; 

• Emek piyasasını terk eden ve ekonomik olarak pasif olan işsizler, özellikle imalat 

piyasası ile emek piyasasını buluşturamadığımızdan, sanayi ve hizmetler sektöründe 

işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında kalifiye ve uzman eleman 

kullanma konusundada ciddi açıklar bulunmaktadır. 

• Kapanan, durgun yer ve bölgelerden ayrılan firmalar, üretimde darboğaza giren 

işletmeler. 

• Coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle üretimin düşmesi. 

 
49 Fisher vd. (1996) çalışmasında belirtildiği üzere bir çıktı açığı serisi iki farklı amaç için kullanılabilir; ekonomideki 

enflasyonist baskıları ölçmek veya içinde bulunulan büyüme devresi (growth cycle) fazına ilişkin güncel ve zamanlı bilgi 

elde etmek (Çoşar, 2018:4). Bu çalışmada GSMH açığını belirleyebileceği bir takım datalar kullanılmıştır; uçak doluluk 
oranı, otel doluluk oranı, ofis boşluk oranı, üretimi kısıtlayan faktörler, talep yetersizliği, tarım dışı işsizlik oranı, üretim 

kapasite seviyesi, hanehalkının maddi gücü, ilan başına iş başvurusu, işgücü eksikliği, kredi durumları, malzeme ve 

ekipman eksikliği, finansman sorunları, çalışanların maddi sorunları, uçak ve gemi yük taşımacılığı, enflasyon oranları, 

hizmetler sektörü maddi ve finansman sorunları, iktisadi faaliyet kollarına göre üretim seviyesi gelmektedir (Çoşar, 
2018:1-31). 
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•  Emek piyasası, beşeri yapıda, fiziki koşullarda, teknolojik ve alt yapıda meydana 

gelen yatırımların trend eğilimi, döngüsel bozuklukları ve süreç içerisindeki 

istikrarsızlığı üretimin düşmesinde temel nedenlerdendir. 

• Olağanüstü şartların (deprem, afet, yangın, sel vb.) oluşması nedeniyle üretimin 

aksaması ve düşmesi. 

• Demografik yapıdaki değişmeler, toplumların psikolojik ve sosyolojik yapılarının 

bozulması ve buna bağlı olarak insanların yaşadığı sosyo-ekonomik sorunların 

(intihar, boşanma, suç oranları, bağımlılık vb.) artması nedeniyle üretim sürecine 

katılamaması. 

• Ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin yeterince kullanılamaması ve atıl 

bırakılması. 

•  Üretimi teşvik eden plan, program ve uygulamaların işlevsel ve etkin yöntemlerle 

ayakları yere basacak rasyonaliteye, bilimselliğe ve prodüktif niteliklere haiz 

olmalıdır. 

• Para ve maliye politikalarını uygularken, sebep-sonuç analizleri ile fayda-maliyet 

analizlerini ve senaryoları çok iyi sentezle bilinçli bir şekilde yapmak gerekir. 

• Resesyonda para kaybeden ve borç verirken çok daha sıkı davranmaya başlayan 

bankalar. 

• Verimsizlik ve etkinlikte yetersiz kalmak (%50 randımanla imalat sanayinin 

çalışması). 

• Faiz oranlarında meydana gelen ciddi oynamalar (keskin düşüş ve çıkışlar). 

• Üretim bazlı olmayan iktisadi büyüme rakamlarının özellikle serbest piyasa 

ekonomisinin sonucu olarak getirdiği kağıt para ekonomisinde paradan para 

kazanarak, şişik büyüme rakamlarının gerçekleri göstermemesi sebebiyle ekonomide 

illüzyon yaratması ve reel bir üretimin olmaması. 

• Tarımsal sübvansiyon (gübrenin pahalı olması veya yan etkileri çok olan kimyasal 

maddelerin kullanılması, yerli tohum bulup ekme zorluğu yabancı tohumunda yıllık 

olması, mazot fiyat artışı, traktör ekipmanlarının pahalılığı, tarım alanlarının 

daralması-parçalanması, tarım kredi ödemelerindeki sıkıntılar, tarım ürünlerinin 

saklanması-korunması ve pazara taşınmasındaki sorunlar, çiftçinin üreteceği ürünlere 

kotanın uygulanması, aracı-komisyoncu kişilerin pazarda geniş yer kapması vb.) 

politikalarının yetersiz kalması ve tarımda açığı kapatmak için ithalat politikasına 

gidilmesi. 
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• Devletin bazı sektör ve alanlarda bizzat üretimde aktör olmayışı, özel sektöründe bu 

alanlara girmekten kaçınması, üretimin düşük veya ortadan kalkmasına sebep olması. 

• Para politikalarında sık sık politika değişikliği ve para ile ilgili enstrümanlarda 

oynamaların fazlalığı istikrarsız bir yapının ortaya çıkmasında etkili olur, Merkez 

bankasının politika belirlemesinde çıktı açığının trendini ve gelecekteki durumu 

konusunda iyi bir öngörüye sahip olması başarısını artıracak ya da düşürecek bir hal 

yaratır, bunun için diğer parasal göstergelerle birlikte farklı yöntem ve göstergeleri 

dikkate alan öngörülü politikalar oluşturmalıdır. 

• Toplam talepte meydana gelen daralmalar ve toplam arzda meydana gelen düşmeler, 

özellikle ihtiyacınız olan üretimi ithalat odaklı karşıladığınızda, üretim açığınız ayan 

beyan ortaya çıkacaktır. 

• GSMH açığının pozitif olduğu alanlarda (tam istihdam-potansiyel çıktı-maksimum 

üretim çizgisinin üstündeki kısmında), talep fazlalığı baskısı nedeniyle ekonominin 

üretim kapasitesinin üzerinde çalıştığı ve bunun sonucunda talep yönlü enflasyonist 

baskıya neden olabileceği tahmin edilmektedir. Bir ekonomi potansiyel çıktı 

düzeyinin üzerinde üretim yaparsa bu durum enflasyonun yükselmesini kaçınılmaz 

olarak atıracaktır. Bunun sonucunda merkez bankaları gerçekleşen enflasyon yerine 

geleceğe ilişkin enflasyon beklentilerine göre para politikalarını şekillendirmeli ve 

ayakları yere basan akılcı politikalar üretmelidir. 

• GSMH açığının negatif olduğu alanlarda (tam istihdam-potansiyel çıktı-maksimum 

üretim çizgisinin altındaki kısmında) ekonomideki yetersiz ve düşük talepten 

kaynaklanan ve yeterince yüksek olmamasına rağmen ortaya çıkan arz fazlalığı 

sonucunda, kaynakların kullanımında israfında bulunduğu, kapasite kullanımındaki 

yetersizlikten ve atıl kapasitenin yaygın olduğu bir durumda enflasyon oranında 

düşüşlere neden olabileceği gibi işsizlik ve istihdam sorununu beraberinde getireceği 

tahmin edilmektedir. Ancak bu her zaman olmaz, kriz dönemlerinde talep düşmesine, 

üretim yetersizliğine rağmen fiyatlarda düşme değil, aksine fiyat artışlarının 

bulunduğu gözlemlenmektedir. İşsizlikte bunun sonucu olmaktadır. GSMH açığında 

enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı (NAIRU) önem arz etmektedir. Ayrıca reel 

sektör bilançoları incelendiğinde kayıtdışı ve üretim dışı gelirlerin GSMH’ya oranı 

arttıkça, işsizliğin önümüzdeki dönemde sert bir şekilde tırmanarak artacağıdır. Ciddi 

bir fakirlik kısır döngüsüne girildiğini göstemektedir. Bunun için ekonomideki fiyat 

baskılarının analizinde ve değerlendirmelerinde önemli olan argüman enflasyonist 
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baskıyı dizginleyebilmektir. Ekonomik yapıda ürünün hem üretilemeyecek, hem de 

satılamayacak bir hale gelmesi tamamen ekonomik krizin belirtisidir. 

 

2.4.5. İstihdam Açığının Nedenleri ve İstihdam Açığını Gidermek İçin 

İzlenecek Yöntemler 

İstihdamın kalitesini etkileyen faktörlerin başında eğitim gelmektedir. Mesleki eğitim ve 

meslek edindirme çabaları; beşeri sermayenin kalitesinin artmasında ve buna bağlı olarak 

kalifiye nitelik kazanmasında temel faktördür. Beşeri sermayenin ve istihdam edilen 

insanların işi kavrama gücü ve performansının artırılması, meslekte kalifiye olmasını ve 

kariyer yapma fırsatlarına imkan sağlarken, ayrıca 20. ve 21. yüzyıllarda dünyada meydana 

gelen teknolojik dönüşüm ve gelişim; bilgi toplumunun oluşmasına, teknolojik 

gelişmelerin ve bilginin yaygınlaşmasına, icat ve inovasyonların nitelik olarak artmasına, 

entelektüel sermayenin öneminin fark edilmesine ve küreselleşme adı verilen sosyo-

ekonomi-politiğin dünyanın küçülmesine neden olurken, hızlı bir değişim sürecinin 

yaşandığı bu yüzyılda emek yoğun çalışmaya dayalı teknoloji sisteminden, bilgi yoğun 

teknolojisine dayalı bir üretim çalışmasına geçilmiştir. Bir çok sektör çalışma yöntem ve 

teknolojilerini değiştirmeye başlamıştır. Bunun getirdiği etkiyle sosyo-ekonomik yapıların 

ve piyasaların birbirine bağlılığını artıran bir toplumsal ve ekonomik dönüşüm süreci 

olmuştur. Bu süreçte meslek ve işlerin niteliğinde de çok büyük bir değişim ortaya 

çıkmıştır. Bu durum emeğin niteliğini tamamen değiştirecektir. Düşük vasıflı işler 

azalırken, buna göre ücretlendirme yapısı da düşük olarak gerçekleşecektir. Buna mukabil 

teknolojik dönüşüm ile birlikte yüksek becerili işler artmaya başlamış, emeğin getirisinde 

de o nispette artış meydana gelmiştir (Aksu, 2017:79). 

Büyümenin istihdam yaratma kapasitesi giderek düşse de, ağırlaşan işsizlik sorunun kalıcı 

çözümü için başka alternatif de yoktur. Ancak, yeni iş imkanları yaratamayan ekonomik 

büyüme süreklilik kazanırsa, bu durum gelecekte büyümenin kendisini de tehdit edecektir. 

Hiçbir ülke uzun dönemde giderek artan işsizlik oranlarına katlanamayacaktır (Kara ve 

Duruel, 2005:394). 

İstihdam açığının giderilmesi için alınması gereken önlemleri maddeler halinde belirtmek 

gerekirse; 
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• İstihdamda verimsizlik ve teknolojik donanımlar bu açığın ortaya çıkmasında etken 

faktörlerin başında gelmektedir. Bunu giderebilmek için, istihdam edilecek iş ve 

meslek analizlerini çağın şartlarına göre yapmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini 

artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları 

geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne mesleki ve teknik eğitim 

seminerleri düzenlemek, verimsizliği giderici; işkollarına ve işyerlerine göre 

verimlilik tablosu oluşturmak, işlerin niteliği ile ilgili kalite standartları oluşturmak 

gerekmektedir (Aksu, 2017:81-82). 

• Günümüzde beşeri sermayenin stratejik bir niteliğe dönüşmesi sonucunda, beşeri 

sermayenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fiziki sermaye ile olan 

tamamlayıcılık ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ülke sahip 

olduğu beşeri sermayeyi yeterince değerlendirememiş olur. Bu da beşeri sermayenin 

daha verimli ve daha tatminkar çalışabildiği başka ülkelere kaymasına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle “Beyin Göçüne” sebep olabilecek şartların 

oluşturulmasına imkan sağlanmamalıdır. Bu durum yüksek maliyetle yetiştirdiğiniz 

değerli evlatlarınızı ülkesi için çalışmadan, sıfır maliyetle yabancı bir ülkeye, “elmas 

niteliğindeki değerlerinizi” karşılıksız vermeniz gibidir (Aksu, 2015:78-79; Aksu, 

2017:82-83). 

• İstihdam ve verimlilikle ilgili ekonomik önlemler paketi devreye sokulmalıdır. Vergi 

ve sigorta kesintileri yüksek oranda olması istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bunun için çalışanlardan alınan yüksek vergi oranları acilen düşürülmelidir. Bu 

durum gelir dağılımının düzeltilmesi içinde gereklidir. Hemde girişimciliğin 

artmasına imkan sağlayacak bir hukuki ve ekonomik destek anlamını da 

taşımaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıracak ciddi hukuki düzenlemelere 

gidilmeli, özellikle istihdamda kaçak işçi, sigortasız işçi ve vasıfsız işçinin 

durumlarını koruyacak veya düzenleyecek acilen bir kontrol ve denetim 

mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç vardır (Aksu, 2017:83). 

• Eğitim sistemimizin çarpıklığını giderici düzenlemelere acilen ihtiyaç vardır. Eğitim 

formasyonunda değişik adlarla kategorize ettiğimiz; örgün eğitim, çıraklık eğitimi, 

yaygın eğitim, teknik ve mesleki eğitim gibi birbiriyle iç içe geçmiş ama birbirini 

desteklemeyen ve yönlendiremeyen hantal bir eğitim yapısının temelden başlayarak 

revize edilmesi ve birbirini bütünleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bunun için mesleki eğitim ve teknik eğitim modelleri, vasıflandırma 
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eğitimi (çıraklık, kalfalık, ustalık vb.) çağın şartlarına göre tekrar dizayn edilmelidir 

(Aksu,2017:81). 

• Eğitim, teknoloji, inovasyon, bilimsel icat ve ar-ge çalışmalarına; hem kamuda, hem 

de özel sektörde önem verilmeli, girişimcilik ve KOBİ’ler desteklenmeli, bunlarla 

ilgili çalışmalara kanunlar ve projeler düzenleyerek destek sağlanmalıdır. Bu destek 

vergiden muaf olmalı, faizsiz ve uzun vadeli geri ödeme planına dayalı olmalıdır. 

Devlet programlarında ve planlamalarında bütçe hazırlanırken, bilim ve teknoloji 

alanındaki yatırımlara öncelik verilmesidir; bunun için ar-ge politikaları ile 

inovasyon merkezleri oluşturulmalı; teknopark, nano-free-technic merkezleri, silikon 

vadileri, siber-tech merkezler, uzay araştırma ve geliştirme merkezi, ürün geliştirme 

ve teknolojileri merkezleri vb. araştırma-geliştirme kurum ve kuruluşları acilen 

oluşturulmalıdır (Aksu, 2017:82). 

• İstihdamda diğer bir sorunda adı konmamış olan “sendikasızlaştırma” sürecidir. 

Zaten iş bulmakta zorluk çeken yada uzun süreli işsiz kalan bir işçinin sendikaya üye 

olması beklenemez. Çünkü işveren sendikalı işçi ve işyerinde sendika çalışmalarına 

sıcak bakmamaktadır. Bu konuda en büyük görev devlete düşmektedir. İşyerinde 

sendikalaştırmayı kolaylaştıran ve zorunlu hale getiren sistemi “sosyal devlet” ilkesi 

gereği yerine getirmelidir. Böylece hakkını alabilen ve koruyabilen bir kesim, 

emeğini son damlasına kadar ortaya koymaktan kaçınmayacaktır. Bunun yanında, 

sendikalara da ciddi görevler düşmektedir. Üyelerine eğitim ve teknolojiyi 

kullanabilme yeteneğini de meslek içi seminer ve programlarla kazandırmalıdır. 

İşverenlere de bu bağlamda yardımcı olmalıdır. Sendikalar bir yerde teknik ve 

meslek kazandıran eğitim okulları vasfını da kazanmalıdır. Bunun yanında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR)’nun kurumsal kapasite ve işlevsel yapısı iş arayanla-işveren 

arasındaki ilişkiyi güçlü tutacak şekilde arttırılması gerekir. Bu kurumun tüm 

şubelerinde bir mesleki eğitim merkezini bünyesinde barındıracak ve çağın 

mesleklerine göre formasyon kazandıracak bir niteliğe kavuşturulmalıdır. İş takip ve 

iş istek tabloları devamlı güncellenmelidir. Bunun yanında işgücü talebi ile işgücü 

arzını karşılaştıracak, etkili ve dinamik özel istihdam bürolarının faaliyetleri yurt 

sathında yaygın hale getirilerek işsizlik ve işe göre adam bulma sıkıntısını ortadan 

kaldıran bir yapıyı destekleyen özel kurumun çalışma şartları belli bir hukuki statüye 

kavuşturulması gerekmektedir (Aksu, 2017:83-84). 
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2.4.6. Vergi Açığının Nedenleri Ve Vergi Açığını Gidermek İçin İzlenecek 

Yöntemler 

Devletin vergilendirme ilkesi gereği herkes üzerine düşen vergi borcunu ödemekle 

yükümlüdür. Vergi politikalarının temel amacı, mükelleflerin haklarına saygılı, vergi 

kayıplarına ve kaçaklarına izin vermeyen düzenlemelerle, mükelleflerin maddi güçleri 

doğrultusunda, vergi yükünün adil ve dengeli olarak dağıtımına imkan sağlatan, devletin 

kamu harcamalarını yaparken rasyonel ve iktisadilik ilkesi doğrultusunda adil bir vergi 

sisteminin tüm halkı kapsayacak şekilde bir mali yapının kurulması gereklidir. 

Vergilendirmede adaletin tesis edilmesi, toplumda adil bir gelir dağılımının sağlanmasına, 

ferdin devletine karşı güveninin artmasına ve en önemlisi kamu hizmetlerindeki etkinliğin 

ve verimliliğin artmasına böylece sosyal faydanın toplumda eşit olarak yayılmasına imkan 

sağlayacaktır.  Türkiye’de vergi açıklarının, kayıp ve kaçaklarının bir kısmı objektif 

nedenlerden, bir kısmı da subjektif nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenleri dört 

başlıkta ele almak mümkündür. 

1- Ekonomik ve mali nedenler, 

2- Hukuki nedenler, 

3- İdari ve siyasi nedenler, 

4- Sosyal ve toplumsal yapıdan kaynaklı nedenler. 

 

Vergi açığını gidermek için izlenecek yöntemleri sekiz maddede özetlemek mümkündür; 

• Vergi muafiyeti ve vergi istisnasının kapsamı daraltılmalıdır. 

• Stopaj usulünün yaygınlaştırılması, kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, gelir 

ve kurumlar vergisi arasında entegrasyon sağlanmalıdır. Çifte vergilendirmenin 

önüne geçilmelidir. 

• Vergi oranları, vergi kapsamı, vergi sınırları, vergi toplanacak mükkellefin gelirleri 

veya harcamaları net bir çizgi ile belirlenmelidir. Bu oran ve sınırlarla bir daha 

oynanmasına asla izin verilmemelidir. Bunu hükümetler bile öneri olarak 

getirmemelidir. 

• Vergi kayıp ve kaçaklarının ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle yakından ilişkilidir. 

Geri kalmış toplumlarda vergi düzenlemesi ve verginin toplanması durumu mali yapı 

kurumsallaşamadığı için istenilen seviyede vergi toplanmamaktadır. İleri 
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toplumlarda yapılan mali denetim ve düzenlemelerle topluma karşı bir sorumluluk 

gereği vergi ödeyemeyen mükellefin tüm sosyal hakları elinden alınabilmektedir. 

• Verginin tabana yayılması gerekir. Kişi ve kurumları kayıt dışılığa iten nedenler 

belirlenerek, bunların ortadan kaldırılması ve vergi idaresinde etkinliğin 

sağlanmasıyla, vergi oranları tedricen indirilmesi gerekmektedir. 

• Vergi düzenlemelerinde, kamu finansmanı öncelikleri yanında verginin iktisadi 

birimlere etkisi, ekonomik ve sosyal getirisi, üretim ve istihdama tesiri ile vergi 

benzeri yükümlülükler dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde vergi hasılatında ciddi 

düşmeler görülmektedir. 

• Damga vergisi ve harçlar gibi işleme dayalı vergilerin çoğunun kaldırılması gerekir. 

Diğer vergi benzeri gelirlerin ise oranları düşürülerek, bir üst sınır getirilmelidir. 

Vergilerle halkı bunaltmamak ve sıkmamak gerekir. Böylece olayların ekonomik 

boyutunun kavranması kolaylaştırılarak gelir, kurumlar ve katma değer vergisi 

hasılatı artırılacaktır. Vergi açığı azaltılacak veya ortadan kaldırılması mümkün 

olacaktır. 

• Eskiden günümüze kadar gelen halen yürürlükte olan bir takım vergilerin yeniden 

revize veya refüze edilerek, vergi sistemini bozacak halden kurtarılmalıdır. İlke 

olarak vergilerin sayısı azaltılmalıdır. Vergi oranları düşürülmelidir. Çok vergi, çok 

gelir elde etmek değildir. 

 

Grafik 10: Tasarruf-Yatırım İlişkisi ve Tasarruf Açığı 
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Grafik 11: Denk Bütçe ve Bütçe Açığı 

  

Grafik 12: Cari Denge İlişkisi ve Cari Açık 

 

Kaynak: Mahfi Eğilmez, 2013:2-6’daki grafikler alınmıştır. (http://www.mahfiegilmez. 

com/2013/10/ekonomideki-uc-dengenin-geometrik.html; erişim tarihi:17.07.2017). 

Tablo 18: Türkiye’nin Önemli İktisadi Açık Göstergeleri 

YILLAR 

GSMH  

(1990 Sabit-1000 

TL) 
        GSMH 
(MİLYON US $) 

GSMH (%) 

DEĞİŞİMİ 

DIŞ TİCARET 

AÇIĞI *** 
(MİLYON US $) 

BÜTÇE AÇIĞI 

**(1000 US $) 

CARİ AÇIK 

(MİLYON US 

$) 

TOPLAM 

BORÇ * 

(MİLYON 

US$) 

TASARRUF – 

YATIRIM 

FARKI  

(milyon $) 

1923 14937,56 826,11 0 -36,08 3192 0 0 0 

1930 27537,28 1061,13 2,50 1,84 3374 0 67 0 

1940 43106,39 2537,35 -5,08 30,87 10395 0 615 0 

1950 45771,67 5044,15 19,21 -22,24 -17119 0 920 0 

1960 83811,02 7553,99 1,41 -147,46 -43004 0 1036 -251 

1970 155146,33 13994,26 6,18 -359,13 -74198 -171 3974 466 

1980 241959,11 68391 -4,83 -4999,24 -2153731 -3408 25032 -14034 

1990 397177,6 150757 7,49 -9342,84 -5043764 -2625 74081 -6384 

2000 449478,55 200002 15,42 -26727,91 -13115 -9823 176599 -20676 

2005 781243 481497 5,27 -43297,74 -6903 -22604 331939 -10851 

2010 1168799 731608 9,2 -71661 -40081 -45447 474146 -12356 

2015 1953561 855432 6,1 -63395 -23525 -32234 678245 -32189 

2017 3109074 851046 7,4 
-76810 

-47373 -47123 876493 
-34789 

Not:2000 yılından sonra TÜİK serilerini yenilemiştir. Bunun için eski ve yeni yıllara ait rakamlar arasında farklı değerler mevcuttur. 

*TOPLAM BORÇ= İÇ BORÇ STOKU + DIŞ BORÇ STOKU 
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**BÜTÇE AÇIĞI= TOPLAM GELİR – TOPLAM GİDER 

*** DIŞ TİCARET AÇIĞI= İHRACAT – İTHALAT 

Grafik 13: İşsizlik, GSMH ve Kriz Süreçlerinin Gelişim Eğilimi (1988-2011) 
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III. BÖLÜM 

       SONUÇLAR VE ANALİZLER 

Bu çalışmadan çıkan genel sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür; 

• Türkiye ekonomisinin genel yapısı kırılgan ve dengesiz özelliklere sahiptir. Bunun 

nedeni, dışa bağımlılık ve ciddi borç stokuna sahip olmaktır. 

• Türkiye ekonomisinde meydana gelen bir sıkıntı veya arıza genel yapıya kolaylıkla 

sirayet edip diğer yapılarda da sıkıntı ortaya çıkartabilmektedir. Yani bir ekonomik 

açık veya bir sektörde meydana gelen arıza, diğer açıkların (krizlerin) ortaya 

çıkmasına da vesile olmaktadır. 

• Türkiye ekonomisinin üretememe ve verimsizlik sorunu ciddi boyutlardadır. Bu 

durum GSMH açığına (çıktı açığına) sebep olmaktadır. Sonuçta, etkin olmayan ve 

verimsiz bir üretim tarzı, ekonomisinde krizler ve açıklar yaşaması normaldir. 

• Türkiye ekonomisinde bütçe dengesi çok önemli bir argümandır. Son çeyrek asırda 

bütçe açığı çok büyük boyutlarda olup, alarm vermektedir. Finansal bağımsızlığımız 

olmadığı müddetçe, kalkınmamız ve büyümemiz hep düşe kalka olacaktır. 

• Cari açık, kapanmaz bir şekilde her yıl katlanarak açık vermektedir. Üretmeyen bir 

ekonomi ithal eder, bizim üretim modelimiz, dışarıdan ithal edip, montajlayıp, 

satmak üzerine kuruludur. Ancak bazı sektörlerde yerli üretim %70’leri geçmektedir. 

Örneğin, savunma sanayimiz ile imalat (motor) sanayimiz gibi. Bu durum 

sevindiricidir. 

• Bankacılık sektörü, kapitalist ekonomi sisteminin en önemli aktörüdür. Çünkü 

kaynaklar ve tasarruflar buradan reel sektörlere dağıtılır. Bu sektörün yanlış 

politikaları iktisadi büyüme üzerinde çok önemli sorunlar meydana getirir. Bir 

ülkenin ekonomik yapısı ile bankacılık faaliyetleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bir 

ülkenin ekonomisinde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz gelişmeler tüm 

bankacılık sistemini yakından etkilemektedir. İstikrarlı ve güvenli bir ortam olmadığı 

zamanlarda, tasarrufların mâli kesime ve yatırımlara yönelmesinde her zaman 

sorunlar yaşanmaktadır. Böyle ortamlarda banka, asıl fonksiyonlarını yerine 

getirmekte güçlüklerle karşılaşmaktadır. Ayrıca, bankacılık ve finans sektörlerinin 

ağırlıklı olarak yabancı sermayedarların kontrolü altında olması ekonomik yapı için 

ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle Türk bankacılık sisteminin %78-80’i yabancı 

sermayenin kontrolünde olması, ekonomik kriz geçişlerinde sektörün daha kırılgan 
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olmasına ve milli ekonomik yapıda ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet 

verecektir. dünya finans sisteminde ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı bankacılık 

sisteminin koruyucu refleksler gösterememesi, ayrıca bu konularla ilgili olarak 

risklere ve krizlere karşı tedbir alıcı, milli menfaatler doğrultusunda koruyucu ve bu 

durumlar karşısında refleks geliştirici uygulama, düzenleme ve milli ekonomi 

politikalarının hayata geçirilmesindeki yetersizlikler ve olumsuz şartlar bankacılık 

sisteminin istenilen seviyelere erişmesinde ciddi engellerdir (Aksu, 2019:142-145). 

• Tüm açıkların iktisadi büyüme üzerindeki etkisi negatiftir. Yani iktisadi büyümeyi 

yavaşlatan veya düşüren etki yapmaktadırlar. İktisaden küçülme yaşanırken, mutlaka 

bir krizin emareleri ve süreçlerini toplum olarak yaşıyoruz. Bunun için, büyüme 

gerçekleşirken, kriz etkisi nispeten düşmektedir. Büyüme ile kriz şekil olarak 

birbirinin tersidir (bknz. Grafik 13). 

• Bu çalışmada en önemli elde edilen sonuç; ekonomin herhangi bir noktasında açık 

verildiği durumlarda diğer açıklar üzerinde belirgin olarak arttırıcı ve krizler 

üzerinde uyarıcı şok etkisi yaptığı tespit edilmiştir. 

• Ekonomideki dengesiz politika ve kararların, özellikle üretim, istihdam, tasarruf, 

gelir dağılımı, kur ve fiyat politikası ile dış ticaret argümanları üzerinde negatif etkisi 

tespit edilmiştir. Bu durum krizlerin temel nedenini oluşturmaktadır. Ekonomik birim 

yöneticileri ve bürokratları, krizin işaretlerini ve emarelerini öngörülü olarak 

hissetmelidir. Burada çok dikkatli olmak gerekir, yapılacak bir hata veya gerçek 

şartları göz ardı etmek, çok büyük olumsuzlara neden olabilecektir. “Para basmaktan 

bir şey olmaz” düşüncesi enflasyonu baskılamaya devam eder, “US dolar ve 

altındaki artışı spekülatif atak sonucu oluyor” diyerek kolaycılığa bağlamak, 

tarımdaki rekolte düşüşüne çözüm bulmaktansa “dışarıdan alırım” demek, çalışan 

kesimleri yaşam standardının altında bir ücretlendirme politikasına itmek, sıkıntılı ve 

çok boyutlu arızalı süreçlere girilmiş olduğunu gösterir. 

• Üretmeyen bir ekonomi, devamlı tüketen bir ekonomi, tasarruf etmeyen ve 

dolayısıyla yatırıma dönüştüremeyen bir ekonomi, ithalata bağımlı olarak yaşayan ve 

ihracatı da ithalata bağlı olan bir ekonomi, madencilik, tarım ve hayvancılık gibi 

temel üretim kaynaklarını yitirmiş olan bir ekonomi, ormanların, meraların ve sit 

alanlarının yok edilip bitirildiği bir ekonomi, plansız ve bilinçsizce yapılan 

harcamalar ve dışa giden çok büyük kaynaklar (faiz+borç), finans sektörünü 

yabancıya teslim etmiş bir ekonomi, imtiyaz sürecinin tekrar başladığı bir ekonomi, 
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milli sanayicinin üretimden umudunu kestiği faize bel bağladığı bir ekonomi, gelir ve 

servet kavramını unutmuş bir ekonomi, en zengin kesim ile en fakir kesim arasındaki 

gelir uçurumunun dünyada ön sıralarda yer aldığı bir ekonomi açıkların ve krizlerin 

merkezini oluşturmaktadır. Neden hep ekonomik kriz kapımızda durmaktadır? veya 

neden iktisaden reel olarak büyüyemiyoruz? Bu sorular önemli olmakla birlikte, 

neden bu olumsuz koşulları sürdürmekte ve bu ekonomik açıklara karşı bir çözüm 

üretememekte inat ediyoruz? Sorulması gereken asıl soru bu olsa gerek. 

• Ne yazık ki, 1980 sonrası dönemde ekonomik yapıyla ilgili olarak alınan bilinçsiz ve 

dengesiz kararlarla, hazır olmayan ve emekleme sürecinde olan Türkiye ekonomisi 

ciddi hatalı kararlar sonucunda inişli ve çıkışlı bir trend izlemiş, bir türlü istikrarlı 

büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve reel sanayi üretim trend eğrilerinin yukarıya 

doğru hareketine olanak sağlanamamıştır. Buna sebep olan birçok faktör 

bulunmaktadır. Birincisi, belkide en önemlisi “dışa açılma politikası” ile başlayan, 

sonra “kamunun üzerinde yük denilerek” özelleştirme yalanı ile devam edilen, 

elimizdeki üretim kaynaklarını kaybetme ve bitirme noktasına gelmemiz, bir 

anlamda ülkenin ihtiyacı olduğu malları üretememesi durumunu oluşturmuştur. 

Türkiye ekonomisinin üretim, gelir, istihdam, ekonomik açıklar, dış ticaret, döviz ve 

kur, para ve maliye politikaları ve tasarruf konusunda çözmesi gereken ciddi 

problemleri mevcuttur. Reel üretim kaynaklarını bir şekilde heba etmek, yok etmek, 

satmak ve israf etmek, ülkenin katlanılmaz bir sonuca doğru hızla gittiğini 

göstermektedir. Yer altı ve yer üstü zenginliğimiz ortadadır. Ülkemizin ekonomik, 

askeri ve sosyal yönden güçlü olması, çok boyutlu stratejik avantajlar ve jeopolitik 

güç merkezi olmamızı sağlatacaktır. 

• Son madde olarak Mart 2020’den itibaren dünya ekonomisi hiç bu kadar sarsılmamış 

ve tabiri caizse şiddetli bir deprem yaşamamıştır. Bu durum, dünya ekonomisindeki 

büyük dönüşüm ve değişimin habercisidir. Ciddi bir resesyon sürecine giren dünya 

ekonomisinde ortalama küçülme oranı -%5-6’lar mertebesindedir. Bizim ülkemizde 

bu oran -%9.9’dur. Herkes birbirini izlemekte, daha fazla kaynaklardan ve pazardan 

pay kapma derdinde, tabiri caizse günü kurtarmaya çalışmaktadır. Asıl sorulması 

gereken soru, bu büyük buhran, büyük bir dünya savaşını getirecek midir? 

Paylaşımın adaletli olmadığı ortamda kaos ve buhran kaçınılmazdır. Dünya strateji 

masasında kartlar yeniden dağıtılacak, masada kalan güçlenerek ayağa kalkacaktır. 

Önümüzdeki bir kaç yıl, yüzyılın güçlü ekonomilerini ve devletlerini belirleyecektir. 

Türkiyenin daima ilelebet payidar, tam bağımsız, dünya arenasında sözü geçen, 
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oyunu bizzat kuran, mazlumların yanında olan, ecdadına karşı sorumluluklarını 

yerine getiren ve en önemlisi ekonomik olarak dünyanın en güçlü ülkesi olması 

dileğiyle kitabıma son veriyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 197 

KAYNAKÇA 

• ABANOZ, İsmet Nezih, (2012). Ekonomik Kriz, Kapitalizm ve Suç, Legal Yayıncılık, 

1. Baskı, İstanbul. 

• ACAR, Yalçın, (2002). İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri, Vipaş Yayınları, Bursa. 

• AFŞAR, Kerim Eser, (2013). “Menkul Kıymet Borsalarında Fiyat Dinamikleri: İMKB 

Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2013, İzmir. 

• AFTALION, Albert, (1913). “Les Crises Périodiques du Surproduction”, Editor: 

Riviéra, Paris. 

• AFYONCU, Erhan, (2001). “Osmanlı Borçları”, Popüler Tarih, Haziran 2001, Sayı: 13, 

İstanbul, 2001. 

• AGHION, Philippe, & HOWITT, Peter, (1992). “A Model of Growth Through Creative 

Destruction” Econometrica,Vol:60, No:2, (March 1992), pp.323-351. 

• AGHION, Philippe, & HOWITT, Peter, (1998), Endogenous Growty Theory, MIT 

Press, USA. 

• AKALIN, Güneri, (2002). Türkiye’de Ekonomi-Politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine 

Geçiş, Akçağ Yayınları,1. Baskı, Ankara. 

• AKDİŞ, Muhammet, (2006). Global Finansal Sistem, Finansal Krizler Ve Türkiye, 

Beta Basım-Yayın, İstanbul. 

• AKGÜN, Evin, (2015). Krizi Anlamak, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, Bursa. 

• AKINCI, Merter & YILMAZ, Ömer, (2012). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık 

Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı” İMKB Dergisi, 13(50): s.1-29. 

• AKINCI, Merter; AKINCI, Gönül, Y. & YILMAZ, Ömer, (2016). “Dördüz Açıklar: 

Ütopya mı, Yoksa Gerçek mi?”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 

Cilt:12, Sayı:1, Ocak 2016, s.22-47. 

• AKSU, Levent, (2006). “Atatürk Dönemi (1923-1938) Para ve Kambiyo Politikası”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:160, Şubat 2006, İstanbul, s.1-23. 

• AKSU, Levent, (2013). “Türkiye’de İktisadi Büyümenin Kaynakları”, T.C.Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kasım 2013, 

Balıkesir. 

• AKSU, Levent, (2014). “Türkiye’de 1960-2009 Yıllarını Kapsayan Dış Ticaret 

Politikalarının İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2014, Cilt:16, Sayı:1, s.375-426. 

• AKSU, Levent, (2014a). “Türkiye’de Kamu Maliyesi Politikalarının İktisadi Büyüme 

Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Aralık 2014, Cilt:16 Sayı:2, s.65-98. 

• AKSU, Levent, (2016). “Türkiye’de Beşeri Sermayenin Önemi: İktisadi Büyüme ile 

İlişkisi, Sosyal ve Stratejik Analizi”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, (Journal of 

Economic Policy Researches) Cilt/Volume:3, Sayı/Issue:2, Yıl/Year: 2016, s.68-129. 

• AKSU, Levent, (2017). “Türk Ekonomisinde Yurt içi Tasarrufların ve Sabit Sermaye 

Yatırımlarının İktisadi BüyümeyeEtkisinin; Ekonomik, Sosyal ve Stratejik Analizleri”, 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, (Journal of Economic Policy Researches), 

Cilt/Volume:4, Sayı/Issue:2, Yıl/Year:2017, s.83-134. 

• AKSU, Levent, (2018). İktisadi Büyüme, İktisat Okullarının Bakış Açısı ve Türkiye, 

İKSAD Publishing House, I.Baskı, Türkiye-USA. s.1-194. 

• AKSU, Levent, (2018a). “Türkiye’de Bilim ve Teknoloji ile İktisadi Büyüme 

İlişkilerinin; Sosyal, Ekonomik ve Stratejik Analizi”, Social Sciences Studies Journal, 

Volume:4, Issue:20, pp. 2635-2670. 



 
198 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• AKSU, Levent, (2019). “Türk Bankacılık Sistemi ile İktisadi Büyüme Arasındaki 

Nedensellik İlişkisi”, Sosyal, Beşeri ve idari bilimlerde yenilikçi Yaklaşımlar, (içinde) , 

(editör:Hale Künüçen, Yılmaz Seçgin, Xatire Quliyeva), Temmuz 2019, Ekin Yayınevi, 

Bursa, s.142-169. 

• AKSU, Levent, (2019a). “Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine Makro Ekonomi 

Politikaları”, (içinde) Academic Studies on Social and Education Sciences, (editör: 

Mehmet Dalkılıç), Gece Kitaplığı Yayınları,  Ankara-NewYork, Türkiye. 

• AKSU, Levent, (2020). “Para Arzı, Enflasyon ve Faiz Oranları ile İktisadi Büyüme 

İlişkisi: Türkiye Örneği”, (içinde), Sürdürülebilir Kalkınma İşletme, Finans ve 

Ekonomi:Teorik ve Ampirik Katkılar, (editör:Salih Öztürk), İKSAD Publishing House, 

s.115-218. 

• AKSU, Hayati, & BAŞAR, Selim, (2009) “Türkiye için İkiz Açıklar Hipotezinin 

Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”,  Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 64(4), s.1-14. 

• AKTAN, Coşkun Can (2004), Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayınları, Birinci Basım, 

Ankara. 

• AKYÜZ, Yılmaz, & BORATAV, Korkut,  (2002). “The Making of the Turkish 

Financial Crisis”, UNCTAD Discussion Papers, No.158, April, 15-17 2002, pp.1-43. 

• ALKAN, Levent A. (2009). Küresel Sistemik krizin Anatomisi, Scala Yayıncılık, 1. 

Baskı, Ekim 2009, İstanbul. 

• ALKSWANI, A.Mamdouh, (2000). “Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: 

Evidence from Saudi Arabia”, Seventh Annual Conference, Economic Research Forum, 

Amman, Jordan. 

• ALPER, Emre, & SAĞLAM, İsmail, (2001). “The Transmission of a Sudden Capital 

Outflow: Evidence From Turkey”, Forthcoming in Eastern European Economics, 

Volume:39, No:2. March-April 2001, pp.29-48. 

• ALTINTAŞ, H. & TABAN, S. (2011). “Twin Deficit Problem and Feldstein-Horioka 

Hypothesis in Turkey: ARDL Bound Testing Approach and Investigation of Causality”, 

International Research Journal of Finance and Economics, Volume:74, pp.30-45. 

• ALTUN, Nurullah & İNCE, Tunç, (2014). “Türkiye’de Üçüz Açıklara Ampirik Bir 

Yaklaşım:1975-2010”, Sakarya İktisat Dergisi, 2, s.40-61. 

• ALTUNÖZ, Utku. (2014). “Cari Açık Sorununun Temel Nedenleri ve 

Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği”, İGÜSBD, Cilt:1, Sayı:2, Ekim 2014, s.115-132. 

• ALVAREDO, Facundo; CHANCEL, Lucas, PIKETTY, Thomas, SAEZ, Emmanuel, & 

ZUCMAN, Gabriel, (2019). Dünya Eşitsizlik Raporu 2018 (World Inequality Report 

2018), Çevirmen: Hande Koçak Cimitoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. 

Baskı, No:4385, İstanbul, s.1-364. 

• ANDERSEN, Torben, M. (2012). ”Fiscal sustainability and fiscal policy targets”, 

Aarhus University, ECON-ASB Working Papers, July 2012, No:15, pp.1-32. 

• ANGKINAND, A.P.;SAWANGNGOENYUANG, W. & WIHLBORG, C., (2010). 

“Financial Liberalization And Banking Crises: A Cross-Country Analysis”, 

International Review of Finance, pp.263-292. 

• ANORUO, Emmanuel, & RAMCHANDER, Sanjay, (1998). “Current Account and 

Fiscal Deficits: Evidence from Five Developing Economies of Asia”, Journal of Asian 

Economics, Volume:9, No:3, pp.487-499. 

• APAK, Sudi, & AYTAÇ, Ayhan, (2009). Küresel Krizler, Kronolojik Değerlendirme ve 

Analiz, Avcıol Basım Yayım, 1. Baskı, İstanbul. 

• ARAS, Osman, Nuri; ÖZTÜRK, Metin & ERDOĞAN, Eren, (2012). “Türkiye’nin Cari 

Açık Sorunu ve Sorununa Çözüm Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin 

Değerlendirilmesi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:4 No:1, ISSN:1309-8020, s.91-104. 



 
 199 

• ARISTOVNİK, Aleksander & DJURIĆ, Sandra, (2010). “Twin deficits and the 
Feldstein-Horioka puzzle: a comparison of the EU member states and candidate 
countries”, MPRA_paper_24149.pdf, July 2010, MPRA Paper No. 24149, pp.1-21. 

• ASRAFUZZAMAN, A.; ROY, A. & GUPTA, S. D. (2013). “An Empirical 

Investigation of Budget and Trade Deficits: The Case of Bangladesh”,  International 

Journal of Economics and Financial Issues, Volume:3, No:3, pp.570-579. 

• ASTLEY, Mark, S. & YATES, Tony, (1999). “Inflation and real disequilibria”, 

Monetary Analysis, Bank of England, Working Paper, No:103, London, EC2R 8AH, 

pp.1-48. 

• ATAMTÜRK, Burak, (2012). “Finansallaşma ve Kriz”, Türkel Minibaş’a Armağan, 

Kriz, Kalkınma ve Türkiye ekonomisi Seçme Yazılar, (Derleyen:Emine Tahsin), Derin 

Yayınları, İstanbul. 

• AY, Ahmet; KARAÇOR, Zeynep, MUCUK, Mehmet & ERDOĞAN, Savaş, (2004). 

“Bütçe Açığı - Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)”, 

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), s.75–82. 

• BACHMAN Daniel, (1992). “The effect of political risk on the forward exchange bias: 

the case of elections”, Journal of International Money and Finance, 1992, Volume:11, 

No:2, pp.208-219. 

• BAKARR, T. A. (2014). “Fiscal Deficits and Current Account Imbalances: Evidence 

from Sierra Leone”, International Journal of Business and Social Science, Volume:5, 

Issue: 8/1, pp. 256-269. 

• BAKIR, Caner, (2015). Kriz Bankacılığı, Küresel Finansal Krizde Banka Davranışları 

ve Dayanıklılık, Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, No:65, İstanbul. 

• BARIŞIK, Salih, (2015). “Kriz Kuramları ve Kriz Modelleri”, İktisadi Krizler Ve 

Türkiye Ekonomisi (İçinde), Prof.Dr. İlker Parasız’a Armağan,  (editörler: Nadir 

Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil ibrahim Aydın), Orion Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, s.109-

136. 

• BARIŞIK, Salih & KESİKOĞLU, Ferdi, (2010). “Makro Ekonomik Değişken Olarak 

Bütçe Açığı-Cari Açık İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği”, Iktisat Isletme ve 

Finans Dergisi, Volume: 25, No:294, pp.109-127. 

• BARRO, Robert, J. (1974). “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political 

Economy, Volume:82, No:6, pp.1095-1117. 

• BARRO, Robert, J. (1989). “The Ricardian Approach to Budget Deficits”, Journal of 

Economic Perspectives, Volume:3, No:2, Spring 1989, pp.37-54. 

• BAŞKAN, Serap, (2010). “2008 Finansal Krizi Ve Banka Kredilerinin Kriz 

Dönemlerinde Yeniden Yapılandırılmasında Türkiye Örneği”, yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık 

Anabilim Dalı, İstanbul 2010, s.1-146. 

• BAUMOL, William, J. & BLINDER, Alan, S. (1985). Economics Principles and 

Policy, Harcourt, Brace Jovanovich Publishers, Third Edition, pp.1-893. San Diego, 

USA. 

• BAXTER, Marianne & CRUCINI, Mario, John, (1993). “Explaining Saving-

Investment Correlations”,  The American Economic Review, Vol: 83, No: 3, pp.416-

436. 

• BAYRAMOĞLU, Arzu, Tay & ÖZTÜRK, Zafer, (2018). “Gelişmekte Olan Ülkelerde 

İkili ve Üçlü Açık Hipotezlerinin Değerlendirilmesi: Panel Nedensellik Analizi”, 

Finansal Ekonomi, Bankacılık ve Finansta Global Yaklaşımlar, Springer, s.209-225. 

• BDDK,(Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu), (2008). Finansal Piyasalar 

Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sayı:12, Aralık 2008, Ankara, s.1-62. 



 
200 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• BEGG, David; FISCHER, Stanley, & DORNBUSCH, Rudiger, (2010), İktisat, Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı, İstanbul. 

• BERBER, Metin, (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, Üçüncü 

Basım, Trabzon. 

• BERKE, Burcu; TEMİZ, Dilek & KARAKURT, Eda, (2015). “Üçüz Açık Ve Büyüme 

İlişkisi:Türkiye Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Ağustos 

2015, 10(2), s.67-89. 

• BERNANKE, Ben S. (1983). “Nonmonetary effects of the financial crisis in the 

propagation of the Great Depression”, The American Economic Review,  Volume:73, 

Issue:3, pp.257-276. 

• BERNHEIM, B. Douglas, (1988). “Budget Deficits and the Balance of Trade”, Tax 

Policy and the Economy, Volume:2, pp.1-31.  

• BISWAS, Basudeb; TRIBEDY, Gopal & SAUNDERS, Peter, (1992). “Further 

Analysis of the Twin Deficits”, Contemporary Economic Policy, Volume:10, 

No:1, pp.104-107. 

• BİLGİLİ, Faik & BİLGİLİ, Emine, (1998). “Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki 

Etkileri: Teori Ve Uygulama”, MPRA Paper No. 80866, posted 20 August 2017, 

İşletme-Finans Dergisi, (146), s.4–16. 

• BİLİCİ, Nurettin, (2016). “Borç Krizleri veya Borç Kerizleri (!)”, International Journal 

of Public Finance, Volume: 1, Issue: 1 | (2016), pp.109-121. 

• BLANCHARD, Oliver, Jean & QUAH, Danny, (1989). “The Dynamic Effects of 

Aggregate Demand and Supply Disturbances”,  American Economic Review, 

September 1989, pp.655-673. 

• BLECKER, Robert, A. (1992). Beyond the Twin Deficits: A Trade Strategy for the 

1990s, M.E. Sharpe, Inc., New York. 

• BLEJER, Mario I. & CHEASTY, Andrienne, (1999). “Malî Açık Nasıl Ölçülür?”, 

Çeviren: Hüseyin ŞEN, Maliye Dergisi, Sayı:131, Ağustos-1999, ss.141. 

• BOCUTOĞLU, Ersan, (2012). İktisadi Düşünceler Tarihi, Murathan Yayınevi, 1. 

Baskı, Trabzon. 

• BOCUTOĞLU, Ersan, (2015). “İktisadi Konjonktür Teorileri”, İktisadi Krizler Ve 

Türkiye Ekonomisi (İçinde), Prof.Dr. İlker Parasız’a Armağan,  (editörler: Nadir 

Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil ibrahim Aydın), Orion Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, s.39-67. 

• BOLAT, Süleyman; DEĞİRMEN, Süleyman & ŞENGÖNÜL, Ahmet, (2014). “Does 

Triple Deficits Have (Un)Stable Causality for the EU Members? Evidence from 

Bootstrap-corrected Causality Tests”, Procedia Economics and Finance, Elsevier, 

Volume:16, ( May 2014 ), pp.603-612. 

• BRENNER, Robert, (20159. Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon, İletişim Yayınları, 2. 

Baskı, No:1274, İstanbul. 

• BRUNNERMEIER, Markus K. (2008). BUBBLES, New Palgrave Dictionary of 
Economics, Second Edition, 2008,  

• BUCH, Claudia M. & HEINRICH, Ralph P., (1999). "Twin Crises and the Intermediary 

Role of Banks", International Journal of Finance and Economics, Volume:4, Issue:4, 

pp.313-323. 

• BULUT, Erol, & DEMİREL, Baki, (2015). Uluslararası Parasal İktisat, Pelikan 

Yayıncılık, Ankara. 

• BUNDT, Thomas, & SOLOCHA, Andrew, (1988). “Debt, Deficits. And Dollar”, 

Journal of Policy Modelling, Volume:10, No:4, pp. 581-600. 

• BURKART, Oliver, & COUDERT, Virginie, (2000). “Currency Crises in the Emerging 

Economies”, Banque de France Bulletin Digest, October 2000, No:82, pp.21-32. 



 
 201 

• BÜLBÜL, Hoşeng, (2018). “Finansak Kriz Modelleri Çerçevesinde Türkiye 'nin Kriz 

Öngörü Modelinin Geliştirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, İstanbul. 

• BÜYÜKAKIN, Figen & ERARSLAN, Cemil, (2005). “Yeni Finansal mimari 

Bağlamında IMF’nin Rolüne İlişkin Tartışmalar”, Finans Politik ve Ekonomik 

Yorumlar Dergisi, Yıl:42, Sayı:491, Şubat 2005, s.44-53. 

• BÜYÜKKARA, Göknur, (2019). “Finansal Krizler, Yolsuzluklar ve İstikrar”, Gazi 

Kitabevi, 1. Baskı, Ankara. 

• CAMBA-MENDEZ, Gonzalo, & RODRIGUEZ-PALENZUELA, Diego, (2001). 

“Assessment Criteria for Output Gap Estimates”, ECB Working Paper, No:54, 

European Central Bank, April 2001, pp.1-43. 

• CANBAŞ, Serpil; DOĞUKANLI, Hatice & DÜZAKIN, Hatice, (2004). “TOBIN Q 

ORANI VE GÜNÜMÜZDE İŞLETME KARARLARI AÇISINDAN ÖNEMİ”, 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2004, s.57-74.  

• CANSIZ, Harun, (2006). “Türkiye’de Devlet Bütçelerinin Değişen Hedefi: Faiz Dışı 

Fazla Kavramı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.VIII ,S.1, 2006. 

• CASTANHEIRA, Micael, (2008). “Episode V: Expectations strike back”, 14 October 

2008, https://voxeu.org/article/episode-v-expectations-strike-back; erişim tarihi: 05.05. 

2020. 

• CECCHETTI, Stephen G.; KOHLER,  Marion  & UPPER, Christian, (2009). "Financial 

Crises And Economic Activity”,International Macroeconomics, Discussion Paper 

Series, Centre For Economic Policy Research, No:7495, pp.1-41. 

• CERRA, Valerie & SAXENA, Sweta, C. (2000), “Alternative Methods of Estimating 

Potential Output and The Output Gap: An Application to Sweden”, IMF Working 

Paper, WP/00/59.March 2000, pp.1-34. 

• CHAGNY, Odile & DÖPKE, Jörg, (2001). “Measures Of The Output Gap İn The Euro-

Zone: An Empirical Assessment Of Selected Methods”, Kiel Working Paper, No:1053, 

June 2001, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 70. Jahrgang, Heft 3/2001, 

pp.310-330. 

• CHANG, Roberto, & VELASCO, Andres, (1998). “Financial Crises in Emerging 

Markets: A Canonical Model”, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper,  July 

1998, No: 98-10, pp.1-52. 

• CHINN, Menzie, D. & PRASAD, Eswar, S. (2000). “Medium-Term Determinants of 

Current Accounts in Industrial and Developing Countries: An Empirical Exploration”, 

IMF Working Paper, No:00/46, March 2000, pp.1-40. 

• CHOWDHURY, Khorshed & SALEH, Ali, Salman, (2007). “Testing the Keynesian 

Proposition of Twin Deficits in the Presence of Trade Liberalisation: Evidence from Sri 

Lanka” Faculty of Business Economics Working Papers, pp.2-35. 

• CHRISTIANO, Lawrence & FITZGERALD, Terry, (2003). “The Band Pass Filter”, 

International Economic Review, Volume:44, No:2, pp.435-465. 

• CORSETTİ, Giancarlo & MÜLLER, Gernot, J. (2006). “Twin Deficits:Squaring 

Theory, Evidence and Common Sense”, Economic Policy, Volume:21, No:48, pp.597-

638. 

• CULLISON, William, E. (1993) “Saving Measures as Economic Growth Indicators” 

Contemporary Economic Policy, Volume:11, No:1, pp.1-8.  

• CUMPERAYOT, P. & KOUWENBERG, R. (2013). “Early Warning Systems for 

Currency Crises: A Multivariate Extreme Value Approach”, Journal of International 

Money and Finance , Volume:36, (Supplement C), pp.151-171. 

• ÇELİK, Kenan, (2015). Makro İktisada Giriş, Celepler Matbaacılık Yayın, 6.Baskı, 



 
202 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

Trabzon. 

• ÇETİNTAŞ, Hakan, & BARIŞIK, Salih, (2005). “Yapısal Kırılma, Birim Kök ve İkiz 

Açıklar Hipotezi: Türkiye'den Ampirik Bulgular”, Maltepe Üniversitesi, İİBF 

Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, s.43-57. 

• ÇİĞDEM, Gülgün,(2014). Küresel Ekonomik Kriz ve Etkileri, Umuttepe Yayınları, 1. 

Baskı, Kocaeli. 

• DAĞ, Mehmet & TÜĞEN, Kamil, (2018). “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Nedenleri ve 

Finansman Yöntemleri: Dönemsel Bir Değerlendirme”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 

Cilt:16, Sayı:2, Haziran 2018, s.217-239. 

• DALY, Vincent & SIDDIKI, Jalal, (2009). ”The twin deficits in OECD countries: 

Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economics Letters, 2009, 

Volume:16, No:11, pp.1155-1164. 

• DANIŞOĞLU, Aysel Çelikel, (2007). “Para Krizleri: Türkiye ' de Yaşanmış Krizlerin 

Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 

Sayı:2, s.1-11. 

• DARRAT, Ali, F. (1988). “Have Large Budget Deficit Coused Rising Trade Deficit?”, 

Southern Economic Journal, Volume:54, pp.879–887. 

• DEĞİRMEN, Süleyman & ŞENGÖNÜL, Ahmet, (2011). “Türkiye’de Net Özel 

Tasarruf-Yatırım Açığının Belirleyicileri”, Ercan UYGUR (editör), “Türkiye’de 

Tasarruflar”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara. 

• DELİCE, Güven, (2003). “Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Persfektif”, Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:20, s.57-81. 

• DE MASİ, Paula, R. (1997). “IMF Estimates of Potential Output: Theory and Practice”. 

Staff Studies for the World Economic Outlook, Washington, WP/97/177, December 

1997, pp.1-14. 

• DEMİRGÜÇ-KUNT, Aslı, (2009). “Finansal Hizmetlere Erişim: Ölçüm, Etki ve 

Politikalar”, (içinde) Krizler, Para ve İktisatçılar (Hazırlayan: Ercan Kumcu), Remzi 

Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, s.41-69. 

• DEMİRGÜÇ-KUNT, Aslı, & DETRAGIACHE, Enrica, (1997). “The Determinants of 

Banking Crisis in Developing and Developed Countries”, IMF Staff Paper, 45 (1), 

pp.85-91. 

• DEMİRLİOĞLU, Lale, (2016). “Finansal Piyasalar”, Finansal Kurumlar ve Finansal 

Krizlerin Ekonomik Etkileri (içinde), (editörler:Melih Özçalık ve Mert Soysal), Ekin 

Yayınevi, Bursa, s.15-30. 

• DE SERRES, Alain; GUAY, Alain & ST-AMANT, Pierre, (1995). “Estimating 

and Projecting Potential Output Using Structural VAR Methodology”, 

Macroeconomics, No: 9504003, EconWPA, pp.1-24. 

• DEWALD, William, G. & ULAN, Michael, (1990). “The Twin-Deficit Illusion”, Cato 

Journal, Volume:9, No:3, pp.689-707. 

• DICKEY, D. A. & FULLER, W.A., (1981). “Likelihood Ratio Statistics for 

Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, Volume:49, pp.1057-

1073. 

• DOĞAN, Seyhun, (2009). “Küreselleşme, Finans Kriz Olgusu ve İstikrar”, içinde 

“Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz” (editör:Sadi Uzunoğlu), Literatür Yayınları, 

İstanbul, No:581, s.17-46. 

• DOĞRU, Bülent, (2015). Türkiye’nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri, Hiperlink 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. 

• DOOLEY, Michael, P.; FRANKEL, Jeffrey, A. & MATHIESON, Donald, J. (1987). 

"International Capital Mobility in Developing Countries vs. Industrial Countries: What 



 
 203 

do Saving-Investment Correlations Tell Us?", NBER Working Papers, National Bureau 

of Economic Research, No: 2043, USA, pp.503-530. 

• DOMENECH, Rafael; TAGUAS, David & VARELA, Juan, (2000). “The Effects of 

Budget Deficit on National Saving in the OECD”, Economics Letters, North-Holland, 

Volume:69, No:3, pp.377-383. 

• DORNBUSCH, Rudiger; FISHER, Stanley & STARTZ, Rudiger, (2007). Makro 

Ekonomi, çev: Salih AK, Gazi Yayınları, Ankara. 

• DORNBUSCH, Rudiger; (2001). “A Primer on Emerging Market Prices” paper 

presented at the NBER Conference on Preventing Currency Crises in Emerging 

Markets, No:8326, June 2001, pp.1-14. 

• DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2007). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-

2006), Ankara. 

• DREES, Burkhard, & PAZARBAŞIOĞLU, Ceyla, (1995). “The Nordic Banking 

Crises: Pitfalls in Financial Liberalization?”, IMF Working Papers No: 95/61., pp.1-70. 

• DÜCAN, Engin, (2008). “Türkiye Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım Dengesizlikleri ve 

Üçüz Açıklar Sorunu”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat A.B.D. 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. s.1-120. 

• EDWARDS, S.& FRANKEL Jeffrey A. (2002). “Preventing Currency Crises in 

Emerging Markets. Does the Current Account Matter?”, (editor) University of Chicago 

Press, pp.1-20.  

• EDWARDS, Sebastian, (2002). “Does the Current Account Matter?”, NBER Working 

Paper, pp. 21-76.   

• EGWAIKHIDE, Festus, O. (1999). “Determinants of imports in Nigeria: a dynamic 

specification”, AERC research paper 91, Nairobi:Kenya, African Economic Research 

Consortium, pp.1-48. 

• EĞİLMEZ, Mahfi, (2015). Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, 11. Baskı, İstanbul.  

• EĞİLMEZ, Mahfi, (2012). «İkiz Açık, Üçüz Açık», http:// www.mahfiegilmez.com 

/2012/10/ikiz-ack-ucuz-ack. html (05.04.2017). 

• EĞİLMEZ, Mahfi & KUMCU, Ercan (2015), Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye 

Uygulaması, Remzi Kitabevi, Sekizinci Basım, İstanbul. 

• EĞİLMEZ, Mahfi, (2018). Değişim Sürecinde Türkiye, Remzi Kitabevi, 6.Baskı, 

İstanbul. 

• EĞİLMEZ, Mahfi, (2020). Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul. 

• EISNER, Robert, (1994). “National Saving and Budget Deficits”, The Review of 

Economics and Statistics, Volume:76, No:1, pp.181-186. 

• EKER, Aytaç, (2002). Maliye Politikası, Anadolu Matbaacılık, Dördüncü Baskı,İzmir. 

• EMİRKADI, Ömer, (2017), “Türkiye Ekonomisinde İkiz Açıklar: Kuramsal 

Yaklaşımlar ve Ampirik Literatür Üzerine Değerlendirmeler”, Adnan Menderes 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, s.81-99. 

• ENDERS, W. & LEE, B.S. (1990). “Current Account and Budget Deficits: Twins or 

Distant Cousins”, The Review of Economics and Statistics, Volume:72, No:3, pp.373–

381. 

• ERARSLAN, Cemil, (2014). Küresel Finansal Krizin Evrimi, Mortgage Krizinden 

Avrupa Borç Krizine, Der Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. 

• ERBAYKAL, Erman, (2007). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Döviz Kuru Cari 

Açık Üzerinde Etkili midir? Bir Nedensellik Analizi”, Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, s.81-88. 

• ERCEG,Christopher; GUERRIERI, Luca, & GUST, Christopher, (2005). 

”Expansionary Fiscal Shocks and the US Trade Deficit”, International Finance, 2005, 



 
204 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

Volume:8, Issue:3, pp.363-397 

• ERDOĞAN Coşar, Evren, (2018). “Türkiye Ekonomisi için Güncellenmiş Doğrudan 

Çıktı Açığı Göstergesi”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat 2018, Ankara, 

Çalışma Tebliği No:18/04, s.1-31. 

• ERDOĞAN Coşar, E.; KÖSEM, Sevim & SARIKAYA, Çağrı, (2013). “Çıktı Açığı 

Hesaplamalarında Filtrelere Gerçekten İhtiyacımız Var Mı?: Türkiye Örneği”, TCMB 

Çalışma Tebliği, No: 13/33. 

• ERDOĞAN, Savaş & ACET, Hakan, (2016). “Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik 

Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye örneği(2003-2015)”, The Journal of Academic 

Social  Sciences Studies, No:51, Autumn III, pp.539-548. 

• ERDOĞAN, Bülent, (2006). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Finansal 

Kriz Modelleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2006, Kahramanmaraş. 

• ERMAN, Arif, (2010). Küresel Ekonomik Kriz,Sermaye Birikiminin Analizi, Truva 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. 

• EROĞLU, Ömer, & ALBENİ, Mesut, (2002). Küreselleşme Ekonomik 

Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi,  Isparta. 

• ERSEL, Hasan, (2009). “Bankaların Bilgilendirme İşlevi Işığında Banka İktisatçısı”, 

(içinde) Krizler, Para ve İktisatçılar (Hazırlayan: Ercan Kumcu), Remzi Kitabevi, 3. 

Baskı, İstanbul, s.15-27. 

• EŞİYOK, B.Ali. (2012). “Türk Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri”, Finans 

Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:49, Sayı:569, s.63-86. 

• EVANS, Paul, (1988). “Do budget deficits affect the current account?” Unpublished 

paper, Ohio State University. 

• EVANS, Paul, & HASAN, Iftekhar, (1994). “Are consumers Ricardian? Evidence for 

Canada”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume:34, No:1, pp.25-

40. 

• EVLİMOĞLU, Umut, & YENİPAZARLI, Aslı, (2015). “Dünyada Yaşanan Son 

Ekonomik Krizlerin Ortak Paydası”, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı;10, s.92-112. 

• FELDSTEIN, Martin, &  HORIOKA, Charles, (1980). “Domestic Saving and 

International Capital Flows”, The Economic Journal, Vol:90, No:358 (Jun., 1980), pp. 

314-329. 

• FELDSTEIN, Martin, S. (1986). “The Budget Deficit and The Dollar” NBER Working 

Paper, No:1898, pp. 1-60. 

• FELDSTEIN, Martin S., (1999).“Self-Protection for Emerging Market Economies”, 

NBER Working Paper Series, No: 6907, January 1999, pp.1-25. 

• FIDRMUC, Jarko, (2003). ‘The Feldstein-Horioka Puzzle and the Twin Deficits in 

Selected Countries’, Economics of Planning,,Volume:36, No:2, pp.135–152. 

• FISHER, Irwing, (1933). “The debt-deflation theory of Great Depressions”, 

Econometrica, 1, pp.337-357. 

• FISCHER, Stanley & EASTERLY, William, (1990). “The Economics of the 

Government Budget Constraint”, The World Bank Research Observer, Vol: 5, No: 2, 

pp.127-142. 

• FISCHER, Stanley, (1988). “Real Balances, the Exchange Rate, and Indexation: Real 

Variables in Disinflation”, Quarterly Journal of Economics, Volume:103, Issue:1, 
pp.110-128. 

• FISHER, Paul, G.; MAHADEVA, Lavan & WHITLEY, John, D. (1996). “The Output 

Gap and Inflation: Experience at the Bank of England”, In BIS Model Builders 



 
 205 

Meeting, Basel. pp.1-25. 

• FLOOD, Robert P. & GARBER, Peter M, (1984). “Collapsing exchange-rate regimes: 

Some linear examples”, Journal of International Economics, Volume 17, Issues 1–

2, August 1984, Pages 1-13. 

• FRANKEL Jeffrey A., & ROSE, Adrew K. (1996). “Currency Crashes in Emerging 

Markets: An Emprical Treatment”, Bound of Governor’s of the Federal Reserve 

System, International Finance Discussions, pp.1-534. 

• FRANKEL Jeffrey A., & WEI, Shang-Jin,(2004). “Managing Macroeconomic Crises”, 

National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper Series, No:10907, 

November 2004, pp.1-86. 

• FUMAGALLI, Andrea, & MEZZADRA, Sandro, (2012). Küresel Ekonomide Kriz, 

Otonom Yayınları, No:45, 1. Baskı, İstanbul. 

• FURCERI, Davide, &  MOUROUGANE,  Annabelle, (2009). “Financial Crises: Past 

Lessons And Policy Implications”, OECD Economic Departmant Working Paper, 

No.668, 2009.pp.1-51. 

• GAVIN, Michael, & HAUSMAN., Ricardo (1996). “The Roots of Banking Crises: The 

Macroeconomic Context.” In Banking Crises in Latin America, edited by Ricardo 

Hausman and Liliana Rojas-Suarez. Baltimore, MD: John Hopkins Press, pp. 1-34. 

• GIORNO, Claude; RICHARDSON, Pete, ROSEVEARE, Deborah, & VAN DEN 

NOORD, Paul, (1995). “Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural 

Budget Balances”, OECD Economics Department Working Papers, No. 152, 1995/I, 

Paris, pp.1-54. 

• GLICK, Reuven, & HUTCHINSON, Michael, (1999). “Bankıng and Currency Crıses: 

How Common are Twıns?”, Pacific Basin Working Paper Series, Working Paper No. 

PB99-07, Economic Research Department Federal Reserve Bank of San Francisco, 

pp.1-45. 

• GOLDSTEİN, Morris, & TURNER, Philip, (1996). “Banking Crises in Emerging 

Economies: Origins and Policy Options”, BIS Economic Papers, No:46, pp.1-67. 

• GOLDSTEİN, Morris, & TURNER, Philip, (1999), Bankacılık Krizleri: Kökenler ve 

Politika Seçenekleri, (Çev. Karacan, A. İ.), Dünya Yayınları, İstanbul. 

• GOLDSTEİN, Morris; KAMINSKY, Gracelia & REINHART, Carmen, (2000). 

“Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets”, 

Institute for International Economics, Washington Peterson Institute, June 2000, pp.1-

134.  

• GOLDSTEİN, Morris, & XIE, Daniel, (2009). “The Impact of the Financial Crisis on 

Emerging Asia”, Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 09-

11, October 1 2009, pp.1-47. 

• GÖK, Barış & ALTAY, Oğuzhan, N. (2007). “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi 1989–

2005”, TİSK Akademi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, s.186–196. 

• GÖKSU, Gökhan, (2015). “Türkiye’de Yaşanan Finansal Kriz Dönemlerinde 

Uluslararası Brüt Sermaye Hareketlerinin Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Doktora 

Programı, Ankara, 2015. 

• GÖL, Salim, & EKİCİ, Makbule, (2014). Maliye, Pegem Akademi Optimus, 5. Baskı, 

Ankara. 

• GREEN, Steven L. (1993). Macroeconomics: Analysis and Applications, The Dryden 

Press, J.P.Cochran, USA. 

• GROS, Daniel, (2008). “Fiscal policy and the credit crunch: What will work?, 21 Aralık 

2008, (https://voxeu.org/article/fiscal-policy-and-credit-crunch-what-will-work; erişim 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996/17/1
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996/17/1
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1499875
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1499875


 
206 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

tarihi: 05. 04.2019) 

• GROSSMAN, Gene, & HELPMAN, Elhanan, (1990). “Trade, Knowledge, Spillovers, 

and Growth”, NBER Working Paper Series, No:3485, (October 1990), Cambridge 

MA.pp.1-12. 

• GROSSMAN, Gene, & HELPMAN, Elhanan, (1991), “Innovation and Growth in the 

Global Economy”, Cambridge, :MIT Press.USA, 1991, s.517-526. 

• GRUBER, Joseph, W. & KAMİN, Steven, B. (2007). "Explanining the Global Pattern 

of Current Account Imbalances", Journal of International Money and Finance, 

Volume:26, No:4, pp.500-522. 

• GUERRIEN, Bernard, (1991). Neo-Klasik İktisat, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi, 

No:41, İstanbul. 

• GUITTON, Henri, (1951). “Les Fluctuations Economiques”, Traité D’économique 

Politique de Gaetan Pirou, Editor:Sirey, Cilt:2, Paris. 

• GUNDEL, Stephan, (2005). “Towards a New Typology of Crises”, Journal of 

Contingencies and Crises Management, Volume:13, No:3, September 2005, pp.106-

115. 

• GÜDER, Fatmanur, (2013). “Üçüz Açık Sorunu ve Üçüz Açık Bileşenlerinin Ekonomik 

Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.1-129. 

• GÜLER, Sevinç, (2016). “Finansal Kurumlar ve Sınıflandırılması”, Finansal Kurumlar 

ve Finansal Krizlerin Ekonomik Etkileri (içinde), (editörler:Melih Özçalık ve Mert 

Soysal), Ekin Yayınevi, Bursa, s.1-13. 

• GÜLOĞLU, Bülent, & ALTUNOĞLU, Ender, (2002). “Finansal Serbestleşme 

Politikaları ve Fidansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”. 

İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:45, Sayı:27, s.210-227. 

• GÜNEY, Taner, (2016). İktisat, Kriz ve Yenilik, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, Konya. 

• GÜNGÖR, Kamil, (2011). Küresel Kriz, Mali Kural ve Türkiye, Nobel Yayınları, 1. 

Basım, Ankara. 

• GÜRİŞ, Selahattın, & YILGÖR, Metehan, (2008). “OECD Ülkelerinde Bütçe Açıkları 

ve Dış Ticaret Açıkları Arasındaki İlişki: Panel Veri İle Nedensellik Analizi”, Marmara 

Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:25, sayı:2, s.773-783. 

• HABERLER, Gottfried (1937). “Prosperity and Depression: A Theoretical Analysis of 

Cyclical Movements”, Geneva: League of Nations. 

• HAKKIO, Craig, S. (1995). “The U.S. Current Account: The Other Deficit,", Federal 

Reserve Bank of  Kansas City Economic Review, Third Quarter, 1995: pp.11-24, 

• HANSEN, Alvin H. (1964). Business Cycle and National Income. New York: W.W. 

Norton Company. 

• HANSEN, Lars, Peter, (1982). “Large Sample Properties of Generalized Method of 

Moments Estimators”, Econometrica, Journal of the Econometric Society, Volume:50, 

No:4, pp.1029-1054. 

• HAUG, Alfred, A. (1990). “Ricardian Equivalence, Rational Expectations and the 

Permanent Income Hypothesis”, Journal of Money, Credit and Banking, Ohio State 

University Press, Volume:22, No:3 (Aug., 1990), pp.305-326. 

• HAWTREY, Ralph George, (1926). The Trade Cycle, Kessinger Publishing, August 

2010, New Edith, England. 

• HAWTREY, Ralph George, (1940). “The Trade Cycle and Capital Intensity",  

Economica, February 1940, 7, pp.1-15. 

• HAYEK, Friedrich Von August, (1933). Monetary Theory and the Trade Cycle. 1933 

Reprint. Translated by N. Kaldor and H. M. Croome. New York: Augustus M. Kelley, 



 
 207 

(1966). USA. 

• HAYEK, Friedrich Von August, (1937). Monetary Nationalism and International 

Stability, London: Longmans, Green- The Graduate Institute of International Studies, 

Geneva, Publication.  

• HAZLITT, Henry, (1978). “The Inflation Crisis, and How to Resolve it.”, Mises 

Institute, Arlington House, New York, 1978, pp.1-192. 

• HIGGINS, M. & KLITGAARD, T. (1998). “Viewing the Current Acoount Deficit As a 

Capital Inflow”, Current Issues In Economics and Finance, Volume:4, No:13, pp.1-6. 

• HODRICK, Robert, J., & PRESCOTT, Edward, C. (1997). “Postwar U.S. Business 

Cycles: An Empirical Investigation”, Journal of Money, Credit and Banking, 

Volume:29, Issue:1, pp. 1-16. 

• HOLMES, Mark, J. (2011). “Threshold Cointegration And The Short-Run Dynamics Of 

Twin Deficit Behaviour”, Research in Economics, Volume:65, No:3, September 2011, 

pp. 271-277. 

• IMF (International Monetary Fund) (2002). “Eye of The Storm”, Finance and 

Development, December 2002, Volume:39, No:4,Washington, USA. 

• IŞIK, Nihat; ALAGÖZ, Mehmet, & YILDIRIM, Metin, (2006). 1990 Sonrası 

Türkiye’de Yaşanan Krizler:1994, 2000 ve 2001 Krizleri, Halil Seyidoğlu ve Rıfat 

Yıldız (Ed), Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, makale derlemesi Arıkan 

Yayınevi, İstanbul., 2006, s.237–262. 

• IŞIK, Sayım; DUMAN, Koray & KORKMAZ, Adil, (2004). “Türkiye Ekonomisinde 

Finansal Krizler:Bir Faktör Analizi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF 

Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, s.45-69.  

• IŞIK, Sayım, (2004). Para, Finans ve Kriz, Akçağ Yayınları, 1. Baskı, Ankara. 

• IŞIK,Sayım, & TOGAY, Selahattin, (2002). “Para kriz modellerinin Eleştirisi ve 

Uluslararası Para Sisteminin Düzenlenmesine Yönelik Keynesyen Öneriler”, İktisat, 

İşletme ve Finans, Şubat 2002, Cilt:17(191), s.311-335. 

• ISLAM, Faizul, M. (1998). “Brazil's Twin Deficits: An Empirical Examination”, 

Atlantic Economic Journal, June 1998, Volume:26, No:2, pp.121-128.  

• İNCE, Tunç, (2013). “Türkiye’de Üçüz Açıkların Ampirik Bir Analizi: 1975-2010 

Dönemi”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, s.1-85. 

• İPEK, Evren, & KIZILGÖL, Özlem, A. (2016). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık”, 

Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:16, Sayı: 3, Temmuz 2016, s.425-442. 

• İYİDOĞAN, Pelin, Varol, & ERKAM, Serkan, (2013). “İkiz Açıklar Hipotezi: 

Türkiye için Ampirik Bir İnceleme (1987- 2005)”,  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, s.39-48. 

• JING, Z. (2015). “On the Relations Between Currency and Banking Crises in 

Developing Countries, 1980-2010”, The North American Journal of Economics and 

Finance, Volume:34, (Supplement C), pp.1-20. 

• JUGLAR, Clément,  (1862). “Des Crises Commerciales et de leur retour périodique en 

France, en Angleterre et aux États-Unis. Paris: Guillaumin. 

• KABADAYI, Burhan, (2013). Konjonktür Dalgalanmaları ve Ekonomik Krizler 

Perspektifinde Dünya Ekonomileri ve Türkiye: Uygulama ve Analiz, Nobel Yayınları,  

1. Baskı, Ankara. 

• KAHRAMAN, Serpil, (2009). “Finansal Krizler VE Krizlerin Öngörülebilirliği”, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat 

Anabilim Dalı, İstanbul, 2009. 

• KAISER, Regina & MARAVALL, Agustin, (2005). “Combining filter design with 

https://link.springer.com/journal/11293


 
208 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

model-based filtering (with an application to business-cycle estimation)”. International 

Journal of Forecasting, Elsevier, Volume:21, No:4, pp. 691-710. 

• KALKINMA BAKANLIĞI, (2014). 10. Kalkınma Planı 2014-2018, Türkiye’de Cari 

İşlemler Açığı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, s.1-127. 

• KALAYCI, İrfan; AYTEKİN, Barış, & İZGİ, Berna Balcı, (2010). “Krizin İktisadı 

İktisadın Krizi”, Halil Seyidoğlu’na Armağan: Finansal Kriz Yazıları, 1. Baskı, 

Derleyen:İrfan Kalaycı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, s.3-24. 

• KAMINSKY, Graciela, &  REINHART, Carmen M. (1996). “TheTwin Crises: The 

Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems.” International Finance 

Discussion Papers, No. 544, Board of Governors of the Federal Reserve System, pp.1-

30. 

• KAMINSKY, Graciela; LIZONDO, Saul, &  REINHART, Carmen M. (1998). 

“Leading Indicators of Currency Crises”, IMF Staff Papers, March 1998, Volume:45, 

No:1, pp.1-48. 

• KAMINSKY, Graciela, &  REINHART, Carmen M. (1999)., "The Twin Crises: The 

Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems." American Economic 

Review, Volume:89, Issue:3, pp.473-500. 

• KANSU, Aydan, (2006). Döviz Kuru Sistemleri ve Döviz Krizleri, Güncel Yayıncılık, 

İstanbul. 

• KARA, Hakan; ÖĞÜNÇ, Fethi, ÖZLALE, Ümit, & SARIKAYA, Çağrı, (2007). 

“Estimating the Output Gap in a Changing Economy”, Southern Economic Journal, 

Volume:74, Issue:1, pp.269-289. 

• KARA, Mehmet, & DURUEL, Mehmet, (2005), “Türkiye’de Ekonomik Büyümenin 

İstihdam Yaratamama Sorunu”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 

Sayı:50, (Prof. Dr.Nevzat Yalçıntaş'a Armağan Özel Sayısı), s.367-396. 

• KARABIYIK, Lale, & ANBAR, Adem, (2010). Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, 

Ekin Kitabevi, Bursa. 

• KARACAN, Ali Naci, (1993). “Lozan Konferansı ve İsmet Paşa”, Bilgi Yaınları, 

İstanbul, 1993. 

• KARACAN, Ali İhsan, (1996). Bankacılık ve Finans, Finans Dünyası Yayınları, 

İstanbul. 

• KARAÇOR, Zeynep; ALPTEKİN, Volkan, AKAR, Tuba & AKAR, Gökhan, 

(2012).“İstikrar Mı, İstikrarsızlık Mı? Türkiye’de Üçüz Açık Analizi”, s.1-26. 

www.teacongress.org/papers2012/ KARACOR-ALPTEKIN-AKAR.pdf. (erişim 

tarihi:06.09.2018). 

• KARAÇOR, Zeynep, & GÖKMENOĞLU, Korhan, (2011). “Finansal Kriz 

Modelleri”, Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz (içinde), (editör:Murat Çetinkaya), 

Nobel Yayıncılık, No:44, Ankara.  

• KARAÇOR, Zeynep; ALPTEKİN, Volkan, & GÖKMENOĞLU, Korhan, (2012). 

Finansal Kriz Üzerine Öngörülebilirlik ve Politikalar, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, Konya. 

• KARAGÖL,Veysel & ERDOĞAN, Meltem, (2017). “Türkiye Ekonomisinde Cari 

Açığın Belirleyicileri ve Cari Açığa Yönelik Politika Uygulamaları”, ULAKBİLGE, 

Cilt:%, Sayı:10, s.353-380. 

• KARAKAYALI, Hüseyin, & SAYIN, Ferhan, (2011). “Türkiye’de 2008 Krizinin 

Sinyal Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi”, Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz (içinde) 

(editör:Murat Çetinkaya), Nobel Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. 

• KARANFİL, Muhammet & KILIÇ, Cüneyt, (2015). “Türkiye Ekonomisinde Üçüz 

Açık Hipotezinin Geçerliliği:Zaman Serisi Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve 

İşletme Dergisi, Cilt:11, Sayı:24, s.1-20. 



 
 209 

• KARATAY, Pelin, (2008). “Cari Açıklar ve Sürdürülebilirliği”, Mevzuat Dergisi, 

Yıl:11, Sayı:124, Nisan 2008, s.1-9. 

• KARLUK, Rıdvan S., (2007), Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye 

Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, Beta Basım Yayım, 11. Baskı, İstanbul.  

• KASA, K. (1994). “Finite Horizon and the Twin Deficit”, Economic Review, Federal 

Reserve Bank of Boston, Volume:3, pp.19-28.  

• KATIRCIOĞLU, Salih, Turan; FETHİ, Sami & FETHİ, Meryem, Duygun, (2009). 

“Twin Deficit Phenomenon in Small Island: An Empirical Investigation By Panel Data 

Analysis”, Applied Economic Letters, Volume:16, No:5, pp.1569-1573. 

• KAUFMANN, Sylvia; SCHARLER, Johann & WINCKLER, Georg, (2002). “The 

Austrian current account deficit: Driven by twin deficits or by intertemporal 

expenditure allocation?”, Empirical Economics, July 2002, Volume:27, Issue:3, 

pp.529-542.  

• KAYA, Mehmet, (2016). “Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Nedenleri”, Dicle 

Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:10, s.51-75. 

• KAYKUSUZ, Murat, (2014). Geçmişten Günümüze Finansal Krizler (1619-2014), 

Ekin Yayınları, 1. Baskı, Bursa. 

• KAZGAN, Gülten, (1991). İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi 

Kitabevi, Beşinci Basım, İstanbul. 

• KAZGAN, Gülten, (2012). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009), İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 

• KEARNEY, Colm & MONADJEMI, Mehdi, (1990). “Fiscal Policy and Current 

Account Performance: International Evidence on the Twin Deficits”, Journal of 

Macroeconomics Volume:12, No:2, pp.197-219. 

• KELEŞ, Cihan, (2012). “Finansal Krizlerde IMF Politikalarının Rolü ve IMF’DE 

Reform Hareketleri”, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Bilecik, 2012. 

• KEPENEK, Yakup, & YENTÜRK, Nurhan, (2007). Türkiye Ekonomisi, Remzi 

Kitabevi, 20. Baskı, İstanbul. 

• KESİKOĞLU, Ferdi. (2005). “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik 

Değişkenler Üzerindeki Etkileri”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karaelmas 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. 

• KESKİN, Hidayet;  KİRİŞ, Hakan, & ŞENTÜRK, Canan, (2006). “2001 Krizinin 

Ekonomik ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, Volume:2, Issue:4, s.46-73. 

• KESKİN, Hidayet Ünlü (2004). “Ekonomik Krizlerde Küresel Güçler:2001 Türkiye 

Ekonomik Krizi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı,  

• KHALID, Ahmed, M. & GUAN, Teo, Wee (1999). “Causality tests of budget and 

current account deficits: Cross-country comparisons”, Empirical Economics, August 

1999, Volume:24, No:3, pp.389-402. 

• KILAVUZ, Emine, & DUMRUL, Yasemin, (2012), "İkiz Açıklar Hipotezinin 

Geçerliliği Teori ve Uygulama", Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, s.239-258. 

• KIM, Ki-Ho, (1995). “On The Long Run Determinants of the US Trade Balance: A 

Comment “, Journal of Post Keynesian Economics, Volume:17, pp.447-455. 

• KIM, Soyoung & ROUBINI, Nouriel, (2008) “Twin Deficit or Twin Divergence? 

Fiscal Policy, Current Account and Real Exchange Rate in the US” Journal of 

International Economics, 74(2), s.362–383. 



 
210 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• KIM, C.H. &  KIM, D., (2006). “Does Korea have twin deficits?”, Applied Economics 
Letters, Volume:13, No:10, pp.675-680. 

• KINDLEBERGER, Charles P. (1988). “The Financial Crises of the 1930s an 1980: 

Similarities and Differences”, Kyklos, Volume:41, Issue:2, pp. 171–176. 

• KINDLEBERGER, Charles P. & ALIBER, Robert Z. (2017). Çılgınlık, Panik ve 

Çöküş, Finansal Krizler Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, 

No:2819, İstanbul. 

• KITCHIN, Joseph, (1923). “Cycles and Trends in Economic Factors”, Review of 

Economic Statistics, Volume:5, pp.10–16. 

• KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, (2001). “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler”, 

Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Eylül Ekim 2001, Yıl:7, Sayı:41, 

s.174-182.  

• KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, (2010). “Effects of Global Financial Crises On Turkey”, 

MPRA Paper, No:29470, September 2010, pp.1-23. 

• KİBRİTÇİOĞLU, Aykut, (2011). “The Components And Complexıty Of The Global 

Economıc Crısıs Of 2006-2011”, MPRA Paper, No:33515, July 2011, pp.1-10. 

• KLEIN, Lawrence R. (1947). The Keynesian Revolution. New York: Macmillan (II 

ed., 1966). USA. 

• KONDRATIEFF, Nikolai, (1926). “About the Question of the Major Cycles of the 

Conjecture”,(Die langen Wellen der Konjunktur). Archiv fuer Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik, Volume:56, Issue:3, pp.573–609. 

• KONGAR, Emre, (2006). Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi,5. Basım, İstanbul. 

• KONGAR, Emre, (2015). 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, 47.Basım, İstanbul.  

• KOROTAYEV, Andrey V. & TSIREL, Sergey V., (2010). “A Spectral Analysis of 

World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin 

Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis”, 

Structure and Dynamics, Volume.4(1), pp.1-56. 

• KOTİL, Ahmet Emin, (2015). Kriz ve Gelişme, Der’in Yayınları, 1. Baskı, No:137, 

İstanbul. 

• KOTLER, Philip; JATUSRIPITAK, Somkid & MAESINCEE, Suvit, (2000). 

Ulusların Pazarlanması, Çevirmen:Ahmet BUĞDAYCI, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

No:489, İstanbul. 

• KOUASSI, Eugene; MOUGOUE, Mbodja & KYMN, Kern, O. (2004). “Causality 

tests of the relationship between the twin deficits”, Empirical Economics, September 

2004, Volume:29, No:3, pp.503-525. 

• KÖR, Esma, (2012). “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Danışman: Prof.Dr. 

Hasan ŞAHİN, Ankara.s.1-159. 

• KÖSE, Nezir, & TOGAY, Selahattin, (2010). “Küresel Ekonomik Krizin Türkiye’de 

Reel Sektöre Yansımaları”, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Verimlilik Raporu, 

Nisan 2010, Ankara. 

• KÖYLÜOĞLU, Burak, (2018). “2018 Ekonomik Krizinin Görsel Bir Analizi”, 

https://www.stratejivefinans.com/2018-ekonomik-krizinin-gorsel-bir-analizi; erişim 

tarihi: 06.08.2020. 

• KRUGMAN, Paul R., (1979). “A Model of Balance-of-Payments Crises”, Journal of 

Money, Credit and Banking, Volume:11, Issue:3, (August 1979), pp.311-325. 

• KRUGMAN, Paul & OBSTFELD, Maurice, (1994). International Economics: Theory 

and Policy, Third Edition. Harper Collins. New York, United States. 

• KRUGMAN, Paul R., (1998). “What happened to Asia”, http://web.mit.edu/ 



 
 211 

krugman/www/DISINTER.html; erişim tarihi:07.09.2019.  

• KRUGMAN, Paul R., (2001). “Crises: the Next Generation?”, Paper prepared for 

Razin Conference, Tel Aviv University, March 2001, pp.1-27. 

• KRUGMAN, Paul R., (2008). “The Return of Depression Economics and the crises of 

2008”, New York Times, 14 Kasım 2008.  

• KRUGMAN, Paul, R.; OBSTFELD, Maurice, & MELITZ, Marc, J. (2009). 

International Economics: Theory and Policy, Nine Edition, New York:Pearson, 

USA.pp.1-736. 

• KRUGMAN, Paul R., (2015). Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz, 

Literatür Yayıncılık, 7. Baskı, (Çeviren: Neşenur Domaniç), İstanbul. 

• KUIJS, Louis, (2006). “How will China’s saving-investment balance evolve?” World 

Bank Policy Research Working Paper, No:3958, Beijing, July 2006, China, pp.1-32. 

• KULKARNI, Kishore, G. & ERICKSON, Erick, Lee, (2001). “Twin Deficit 

Revisited: Evidence from India, Pakistan and Mexico”, Journal of Applied Business 

Research, Volume: 17, No:2, pp. 97-100. 

• KUMHOF, Michael, (2000). “Fiscal Deficits and Current Account Deficits”, Editor: 

Douglas Laxton, IMF Working Paper No.09/237. pp.1-36. 

• KURTOĞLU, Ramazan, (2012). Türkiye Ekonomisi (1838-2010), Sinemis Yayınları, 

1. Baskı, Ankara. 

• KURTOĞLU, Ramazan, (2015). Psiko-Siber Savaş Para Oyunları, Asikitap Yayınları, 

1.baskı, İstanbul. 

• KURTOĞLU, Ramazan, & FIRAT, Emine, (2014). “Serbest Piyasa Ekonomisinde 

Krizler ve Bu kez Farklı Olacak Fenomeni”, Küresel Finans Krizinden Borç Krizine; 

Nedenleri Etkileri ve Beklentiler (içinde), (editörler: Erşan Sever ve Murat Demir), Ekin 

Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Nisan 2014, s.33-57. 

• KURZWEIL, Ray, (2017). İnsanlık 2.0, (Çeviren:Mine Şengel), Alfa-Bilim Yayınları, 

2. Baskı, İstanbul. 

• KUŞTEPELİ, Yeşim, Rabia, (2001). “An Empirical Investigation of the Feldstein 

Chain for Turkey”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Volume:2, 

No:1, pp.99-108. 

• KUTLAR, Aziz & ŞİMŞEK, Muammer, (2001). "Türkiye'de Bütçe Açıklarının Dış 

Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984-2000", Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, s.1-13. 

• KUZNETS, Simon, (1930). “Secular Movements in Production and Prices”, Their 

Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations. Boston: Houghton Mifflin. 

• LATİF-ZAMAN, Nazma & DACOSTA, Maria, N. (1990). “"The Budget Deficit and 

the Trade Deficit: Insights into This Relationship," Eastern Economic Journal, Eastern 

Economic Association, Oct-Dec.1990, Volume:16, No:4, pp.349-354. 

• LAU, Evan & BAHARUMSHAH, Ahmad, Zubaidi, (2006). “Twin Deficits 

Hypothesis in SEACEN Countries: A Panel Data Analysis of Relationships Between 

Public Budget and Current Account Deficits”, Applied Econometrics and International 

Development, Volume:6, No:2,  pp.213-226. 

• LEACHMAN, Lori, L. & FRANCIS, Bill, (2002). “Twin Deficits: Apparition or 

Reality?”, Journal Applied Economics, Volume:34, Issue:9, pp.1121-1132. 

• LESCURE, Jean, (1938). “Des Crises Generales et Periodique de Sur-Production”, 

Domat-Montchretien, Paris. 

• LEWELLEN, Wilbur G. & BADRINATH, Swaminathan G. (1997). “On the 

Measurement of Tobin’s Q,” Journal of Financial Economics, Volume:.44, pp.77-122. 

• LOONEY, Robert E., (1996). “National Savings İn Pakistan: Causal Linkages with 



 
212 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

The Macroeconomy”, Savings and Development, Volume:20, pp.461–475. 

• MADDISON, Angus, (1991). “Dynamic forces in Capitalist Development: A long-run 

Comparative View”,Oxford University Press, London, pp.57-67. 

• MARINHEIRO, C.F. (2008). “Ricardian Equivalence, Twin Deficits and the 

Feidstein-Horioka Puzzle in Egypt”, Journal of Policy Modeling, Volume:20,  

pp.1041-1056. 

• MARSHALL, David, (1998). "Understanding the Asian Crises: Systemic Risk as 

Coordination Failure", Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago 3Rd 

Quarter, Sayı:13. pp.1-16.  

• MELVIN, Michael & NORRBIN, Stefan C., (2016). “Uluslaraarası Para ve Finans”, 

Nobel Yayınları, 8. Baskı, Ankara. 

• MILESI-FERRETTI, Gian Maria, & RAZIN, Assaf, (1996). “Sustainability of 

Persistent Current Account Deficits”, National Bureau Of Economic Research, 

Working Paper, No:5467, pp.1-24. 

• MILESI-FERRETTI, Gian Maria, & RAZIN, Assaf, (1998). “Current Account 

Reversals Currency Crises: Empirical Regularities”, National Bureau of Economic 

Research, Working Paper, No:6620,June 1998, pp.1-54.  

• MILL, John Stuart, (1848). Principles of Political Economy, (editor: W.J.Ashley), 

New Impression, Longmans Green, and Co, 1920 edith, London-NewYork, USA.  

• MILL, Alfred, (2019). EKONOMİ 101, Herkes İçin Ekonomi, Say Yayınları, 2.Baskı, 

İstanbul. 

• MILLER, Stephen M. & RUSSEK, Frank, S. (1989). “"Are The Twin Deficits Really 

Related?," Contemporary Economic Policy, Western Economic Association 

International, October 1989, Volume:7, No:4, pp.91-115. 

• MINSKY, Hyman P. (2008). (1975). John Maynard Keynes, USA: Mc Graw Hill. 

• MINSKY, Hyman P. (2008). (1986). Stabilizing An Unstable Economy, USA: Mc 

Graw Hill.  

• MINSKY, Hyman P. (1996). “Uncertainty and The Institutional Structure of Capitalist 

Economies”, Journal of Economic Issues, Volume:30, pp.357-368. 

• MINSKY, Hyman P. (1982). “Debt deflation process in today’s institutional 

environment”, Banca Nazionale Del Lavoro, 143, pp.375-393. 

• MISHKIN, Frederic Selma, (1991). “Asymmetric Information and Financial Crises; A 

Historical Perspective”, in Hubbard, R.G. (edi.) Financial Markets and financial 

Crises, University of Chicago Press, Chicago, pp.69-108. 

• MISHKIN, Frederic Selma, (1994). “Preventing Financial Crises: An International 

Perspective”, NBER Working Papers Series, Working Paper No. 4636, pp.1-48. 

• MISHKIN, Frederic Selma, (1999). “Global Financial Instability: Framework, Events, 

Issues,", Journal of Economic Perspective, Volume:13, Issue:4, pp.3- 20. 

• MISHKIN, Frederic Selma, (2001). “Financial Policies and the Prevention of 

Financial Crises in Emerging Market Countries”, NBER Working Paper Series, 8087, 

January, Cambridge, pp.1-42. 

• MISHKIN, Frederic Selma, (2004). The Economic of Money, banking and Financial 

Markets, Pearson Addison Wesley, 7. Edith, USA. 

• MITROFF, IAN I., & ALPASLAN, Murat C. (2003). “Preparing of Evil”, Harvard 

Business Review, April 2003, USA. pp.114. 

• MOHAMMADI, H. & SKAGGS, N.T. (1996). “US Fiscal Policy and Trade Deficits: 

A Broad Perspective”, Southern Economic Journal, January 1996, Volume:62, No.3, 
pp.675-689. 

• MUKHTAR, Tahir; ZAKARIA, Muhammad & AHMED, Mehboob, (2007). “An 



 
 213 

Empirical Investigation for The Twin deficit Hypothesis in Pakistan”, Journal of 

Economic Cooperation, Volume:28, No:4, pp.63-80. 

• MÜCEK, Ahmet Akif, (2019). Türkiye’nin Tarihi ve Ekonomik Politik Yapısı (1938-

2016, Belge Yayınları, Şubat 2019, No:862, İstanbul. 

• NISKANEN, William, (1988). “The Uneasy Relation Between The Budget and Trade 

Deficits”, Cato Journal, Volume:8, Issue:2, pp.507-519. 

• NURKSE,  Ragnar, (1952). “Growth In Underdeveloped Country: Some International 

Aspects of the Problem of Economic Development”, The American Economic Review, 

Volume:42, No. 2, Papers and Proceedings of the Sixty-fourth Annual Meeting of the 

American Economic Association (May, 1952), pp. 571-583. 

• OBSTFELD, Maurice, (1994). “The Logıc Of Currency Crıses”, NBER Workıng 

Paper Serıes, Working Paper No. 4640, February 1994, pp.1-64. 

• OBSTFELD, Maurice, (1995). “Models of currency crises with self-fulfilling 

features”, National Bureau of Economic Research Working Paper, No:5285, 

Cambridge, Mass., October 1995,  pp.1-24 

• OBSTFELD, Maurice, (1996). “Models of currency crises with self-fulfilling 

features”, European Economic Review, Volume:40, Issues:3–5, April 1996, pp. 1037-

1047. 

• OKKA, Osman, (2010). İşletme Finansmanı, Nobel Yayıncılık, Ankara. 

• OKTAR, Suat, & DALYANCI, Levent, (2010). “Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye 

Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler”, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, Yıl 2010, Cilt:29 , Sayı:2,  s.1- 22. 

• OLTULU, Erkan, (2012). “Bütçe Açığı ve Cari Açık İlişkisi: 1980-2011 Türkiye 

Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 2012, Konya. 

• ONAFOWORA, Olugbenga, A. & OWOYE, Oluwole, (2006). “An Empirical 

Investigation of Budget and Trade Deficits: The Case of Nigeria”, The Journal of 

Developing Areas, Volume:39, No:2, pp.153-174. 

• ONUR, S. (2005). “Finansal Liberalizasyon ve GSMH Büyümesi Arasındaki İlişki”, 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.127-152. 

• ORHAN, Osman Z. (1995). Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları, Filiz 

Kitabevi, İstanbul. 

• ORHAN, Melin, (2006). “Krizinin Türk Toplumu Üzerindeki Etkileri”. İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 2006, 

İstanbul. 

• OSTRY, Jonathan, D. (1997). “Current Account İmbalances İn ASEAN Countries–Are 

They A Problem”, IMF Working Paper, No. 97/51, April 1997, pp.1-31. 

• ÖZ, Erkan, (2015). Büyük Finansal Tufan, Şira Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. 

• ÖZATAY, Fatih, (2016), Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap, 5. Baskı, İstanbul.  

• ÖZBEK, Levent & ÖZLALE, Ümit, (2004). “Employing The Extended Kalman Filter 

In Measuring The Output Gap”, Journal of Economic Dynamics & Control, Elsevier, 

Volume:29, pp.1611–1622. 

• ÖZCAN, K. Metin; GÜNAY, Aslı &  ERTAÇ, Seda, (2003). “Determinants of Private 

Savings Behaviour in Turkey”, Appplied Economics, Sayı:35, s.1405-1416. 

• ÖZDAMAR, Gökhan, (2015). “İkiz Açıklar Hipotezi:Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye 

Üzerine Ampirik Literatür İncelemesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 

Cilt:7, Sayı:2, s.165-186. 

• ÖZDEMİR, Dilek; BUZDAĞLI, Özge, EMSEN Ö. Selçuk & ÇELİK Ahmet Alkan, 

(2014). “Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği”, International 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00142921
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00142921/40/3
https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd
https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd
https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/487


 
214 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

Conference on Eurasian Economies, s.1-7. 

• ÖZEROL, Hakan, (2013). Ekonomik Krizi Beklerken, Elma Yayınevi, No:33, 2. 

Baskı, Ankara.  

• ÖZGÜLER, V. Canbey, (2002). “Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve 

Gelişmekte olan Ülkeler: Türkiye Örnegi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2002. 

• ÖĞÜNÇ, Fethi & SARIKAYA, Çağrı, (2011). “Görünmez Ama Hissedilmez Değil: 

Türkiye’de Çıktı Açığı”, Central Bank Review, Volume:11, No:2, pp.15-28. 

• ÖĞÜNÇ, Fethi & ECE, Dilara, (2004). “Estimating the Output Gap for Turkey: An 

Unobserved Components Approach”, Applied Economics Letters, Vol.11, No:3, 

pp.177-182.  

• ÖRNEK, İbrahim, (2008). “Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve 

Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi, SBF 

Dergisi, Sayı:63-2, s.199-217. 

• ÖZATAY, Fatih, (2016). Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap Yayınları, 5. 

Baskı, İstanbul. 

• ÖZBİLEN, Şevki, (2016). Para’nın Kitabı, Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ocak 2016, 

Ankara. 

• ÖZCAN, Şebnem Kalemli;  PAPAIOANNOU, Elias & PEYDRO, Jose-Luis, (2009). 

"Financial Regulation, Financial Globalization and the Synchronization of Economic 

Activity," NBER Working Papers 14887, National Bureau of Economic Research, 

Inc., April 2009, pp.1-49. 

• ÖZGÜVEN, Ali, (1988). İktisadi Büyüme İktisadi Kalkınma Sosyal Kalkınma 

Planlama ve Japon Kalkınması, Filiz Yayınları, İstanbul. 

• ÖZGÜVEN, Ali, (2001). “İktisadi Krizler”, Yeni Türkiye dergisi, Ekonomik Kriz 

Özel Sayısı I, Cilt:1, Yıl:7, Sayı:41, Eylül-Ekim 2001, s.56-63. 

• ÖZKAZANÇ, Elif, A. & TUNÇ, Gül, İpek, (2001). “Turkish Twin Deficit: An Error 

Correction Model of Trade Balance”, erc working papers in economics, no: 01/06, 

2001. S.1-17. 

• ÖZLALE, Ümit & KARAKURT, Alper, (2012). “Türkiye'de Tasarruf 
Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri”, Türkiye Bankalar Birliği 

Bankacılar Dergisi, Volume:83, s.1-34. 

• ÖZYAKUP, Oğuzhan, (2018). “Finansal Kriz Modelleri”, Der Yayınları, No.208, 1. 

Baskı, İstanbul. 

• PAKSOY, Mustafa H. & YÖNTEM, Tuğçe, (2014). “Küresel Krizden Çıkarılacak 

Dersler”, Küresel Finans Krizinden Borç Krizine; Nedenleri Etkileri ve Beklentiler 

(içinde), (editörler: Erşan Sever ve Murat Demir), Ekin Yayın Dağıtım, 1. Baskı, 

Nisan 2014, s.115-137. 

• PAMUK, Şevket, (1998). Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), Gerçek 

Yayınevi, İstanbul, 1998. 

• PAMUK, Şevket, (2007). Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme Eserler-I, Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, No:1330, I. Basım, İstanbul. 

• PAMUK, Şevket, (2008). Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları 

ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:1611, Kasım 2008, 

İstanbul. 

• PAMUK, Şevket, (2014). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, No:2910, 4. Basım, İstanbul. 

• PARASIZ, İlker, (1992). Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi, 4. Baskı, 

Bursa. 

https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/14887.html
https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/14887.html
https://ideas.repec.org/s/nbr/nberwo.html


 
 215 

• PARASIZ, İlker, (1998). Türkiye Ekonomisi 1923’den Günümüze İktisat ve İstikrar 

Politikaları, Ezgi Kitabevi, 1. Baskı, Bursa. 

• PARASIZ, İlker, (2011). 1929 Dünya Büyük Ekonomi Krizi, Ezgi Kitabevi, Bursa. 

• PARKIN, Michael, (2000). Economics, Fifth Edition, Addison-Wesley Publishing 

Company, United States. 

• PEHLİVAN, Osman, (2010). Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon. 

• PIERSANTİ, G. (2000), “Current Account Dynamics and Expected Future Budget 

Deficits: Some International Evidence”, Journal of International Money and Finance, 

Volume:19, pp.255-271. 

• PIGOU, Artur Cecil, (1954). “Some Aspects of the Welfare State”, Diogenes, 

Volume:2, Issue: 7, June 1954, pp. 1-11. 

• PIKETTY, Thomas, (2014). KAPİTAL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

(çeviren: Hande Koçak), No:3144, 1. Baskı, İstanbul. 

• PRADHAN, Gyan & UPADHYAYA. Kamal, P. (2001). “The Impact of budget 

deficits on national saving in the USA”,  Applied Economics, Volume:33, No:13, 

pp.1745-1750. 

• RADELET, Steven, & SACHS, Jeffrey D., (2000). “The Onset of the East Asian 

Finacial Crisis” (İçinde: Currency Crises), Düzenleyen:Paul Krugman, University of 

Chicago, Chicago and Londra, pp.105-153. 

• REISEN, Helmut, (2008). “The Fallout from the Financial crises:Emerging Markets 

Under Stres”, OECD Development Centre, Policy Insights, No:83, December 2008, 

pp.1-2. 

• RICARDO, David, (2008). Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, Çeviren: Barış Zeren, No:77, İstanbul. 

• ROSENSWIEG, Jeffrey A. & TALLMAN, Ellis, (1993). “Fiscal Policy and Trade 

Adjustment: Are the Deficits Really Twins?”, Economic Inquiry, Volume:31, No:4, 

pp.580-594. 

• ROSIER, Bernard. (1991). İktisadi Kriz Kuramları, Çeviren: Nurhan Yentürk, İletişim 

Yayınları, Cep Üniversitesi, No:11, İstanbul. 

• ROSTOW Walt Whitman (1960), The Stages Of Economic Growth:A Non-

Communist Economist Manifesto, Cambridge University Press,Cambridge, First 

edition, USA. 

• ROSTOW, Walt Whitman, (1975). “Kondratieff, Schumpeter and Kuznets: Trend 

Periods Revisited”, Journal of Economic History, Volume:25, Issue:4, pp.719–753. 

• ROUBINI, Nouriel, (1988). “Current Account and Budget Deficits in an Intertemporal 

Model of Consumption and Taxation Smoothing: A Solution to the Feldstein-Horioka 

Puzzle?”, National Bureau Of Economic Research, Working Paper No. 2773, 

November 1988,USA, pp.1-52. 

• ROUBINI, Nouriel, & MIHM, Stephen, (2017).Kriz Ekonomisi, Dünya Ekonomisinin 

Çöküşü ve Geleceği, Pegasus Yayınları, 2. Baskı, Nisan 2017, İstanbul. 

• RÖPKE, Wilhelm, (1947). Konjontür ve Buhranlar, (Çeviri:Ömer Celal Sarc), 

İstanbul. s.122-129. 

• SAĞLAM, Erdal, (2008). Türkiye’nin Kriz Deneyimi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 

• SALANT, Stephen W. & HENDERSON, Dale W.,  (1978). “Market Anticipation of 

Government Gold Policies and The Price of Gold”, Journal of Political Economy, 

Volume:86, No:4, August 1978, pp: 627-648. 

• SAMIRKAŞ, Mustafa Can & SAMIRKAŞ, Meryem, (2015). “Türkiye'de Üçüz Açık 

Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), s.23-32. 

https://journals.sagepub.com/toc/dio/2/7


 
216 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• SAMUR, Cengiz, (2010). “Üçüncü Nesil Kriz Teorileri ve 1997/8 Asya Krizi”, 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Yıl:2010, Cilt 60, Sayı: 2, s.23-81. 

• SANALAN, Timuçin, (2003). “Türkiye Borçlanabiliyor ama...”, İktisat, İşletme ve 

Finans Dergisi, Cilt:18, Sayı:207, Haziran 2003, s.65-73.  

• SARAÇOĞLU, Bedriye; YİĞİT, Özlem & KOÇAK, Necmettin Alpay, (2014), 

Business and Economics Research Journal, Volume:5, No:3, pp.43-65. 

• SARIKAYA, Çağrı; ÖĞÜNÇ, Fethi, ECE, Dilara, KARA, Hakan, & ÖZLALE, Ümit, 

(2005). “Estimating Output Gap for the Turkish Economy. Working Papers 0503, 

Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey. 

• SARPKAYA, Suna Simla, (2009). “Finansal Krizler ve Kriz Dönemlerinde 

Uygulanan Para Politikası Araçları”,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009, Ankara. 

• SAVAŞ, Vural Fuat, (1994). Politik İktisat, Beta Basın-Yayın, 2. Baskı, İstanbul. 

• SAVAŞ, Vural Fuat, (1997), İktisadın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, 

İstanbul. 

• SAVAŞ, Vural Fuat, (2007). Keynezyen iktisat Yıkılırken, Nobel Yayınları, 3. Basım, 

Nisan 2007, Ankara. 

• SAVRAN, Sungur, (2013). “Kapitalizmde Kriz: İktisat Teorisinde Bir Ufuk Taraması”, 

Kriz ve Türkiye, Aşınan Teoriler içinde (Editör:Hale Balseven-Fuat Ercan), Phoenix 

Yayınevi, Ankara, s.39-52. 

• SAYGILI, Şeref & Cihan, Cengiz, (2008). “Türkiye Ekonomisinin Büyüme 

Dinamikleri: 1987-2007 Döneminde Büyümenin Kaynakları, Temel Sorunlar ve 

Potansiyel Büyüme Oranı”, TÜSİAD Araştırma Raporları Serisi, TÜSİAD-T/2008-

06/462, Haziran 2008, s.1-152. 

• SCHUMPETER, Joseph Alois, (1970). Capitalism, Socialism and Democracy, Unwin 

University Books, London, UK. 

• SCHWARTZ, Anna, (1995). “Systemic Risk and Macroeconomy” in (editor:G:G. 

Kaufmann), Research in Financial Services, Greenwich, JAI Press, USA. 

• Schweıckert, Rainer, (2000), “Leistungsbilanzentwickung ausgewählter 

Schwellenländer Asiens und Lateinamerikas: Ursachen und wirtschaftspolitische 

Konsequenzen”, http://www.econstor.eu /bitstream/10419/2414/1/31357541X.PDF, 

(Erişim Tarihi: 05.09.2018). 

• SEVER, Erşan & DEMİR, Murat, (2007). “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık 

Arasındaki İlişkilierin VAR Analizi ile İncelenmesi”, Eşkişehir OsmanGazi Üniversitesi 

İİBF Dergisi, Nisan (2007), Cilt:2, Sayı:1, s.47-63. 

• SEVER, Erşan & DEMİR, Murat, (2014). “Finansal Liberalleşme ve Küresel Ekonomik 

Kriz İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Küresel Finans Krizinden Borç Krizine; Nedenleri 

Etkileri ve Beklentiler (içinde), (editörler: Erşan Sever ve Murat Demir), Ekin Yayın 

Dağıtım, 1. Baskı, Nisan 2014, s.1-32.  

• SEVÜKTEKİN, Mustafa & NARGELEÇEKENLER, Mehmet, (2006). “Istanbul 

Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanması” 

Ankara Üniversitesi, SBF Yayınları, Vol:61-4, s.243-265. 

• SHAIKH, Anwar, (1978). “An Introduction to the History of Crisis Theories. In US 

Capitalism in Crisis”, New York: Union for Radical Political Economy, Monthly 

Review Press, pp. 219–241. 

• SIMS, Christopher, A. (1980). “Macroeconomic and Reality”, Econometrica, January 

1980, Volume:48, No:1, pp.1-48. 

• SLEVIN, Geraldine, (2001). “Potential output and the output gap in Ireland”, Central 

Bank of Ireland, Technical Paper, 5/RT/01, September 2001, pp.1-66. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifm/issue/797


 
 217 

• SMITH, Adam, (2008). Milletlerin Zenginliği, Çeviren:Haldun DERİN, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2008, s.5-23. 

• SORAL, Bartu, (2015). Tünelin Sonu Kriz, yeniden Kalkınma Zaman, Destek 

Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. 

• SÖNMEZ, Sinan, (2003). “Türkiye’de Finansal Serbestlik; İstikrarsızlık Faktörü mü? 

Kalkınmanın İtici Gücü mü?”, Ekonomik Yaklaşım, 49(3), s.210-223. 

• SÖNMEZ, Sinan, (2013). “Liberal Paradigma Ve Küresel Kriz”, Kriz ve Türkiye, 

Aşınan Teoriler içinde (Editör:Hale Balseven-Fuat Ercan), Phoenix Yayınevi, Ankara, 

s.53-70. 

• SÖNMEZ, Mustafa, (2009). Küresel Kriz ve Türkiye, 100 Soruda, Alan Yayıncılık, 1. 

Baskı, No:206, İstanbul. 

• SÖNMEZLER, Gökhan, & GÜNDÜZ,  Orçun, (2009), “ Küresel Krizin Sektörel 

Etkileri”, Ġçinde Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, Ed: Sadi Uzunoğlu, 

Literatür Yayınları, No:581, İstanbul, s.129-144. 

• STIGLITZ, Joseph E., (2017). Küresel Kriz, Parasal ve Mali Reform Önerileri, 

Akılçelen Kitapları, 1. Baskı, Ankara. 

• SUBAŞAT, Turan, (2010). “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler”, 

İktisat ve Toplum Dergisi, Ekim 2010, Sayı:1, s.26-34. 

• SUCU, İlkay, (2005). “Türk Bankacılık Sistemi: Finansal Krizler ve Finansal Kriz 

Sonrası Uygulanan İstikrar Programlarının Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, 2005. 

• SUİÇMEZ, Halit, (2015).“Verimlilik Ekonomisi: Durum ve Gelecek”, Bilim, Sanayi 

Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ankara, s.1-26 

(https://www.tepav.org.tr/upload/files /haber /1430384171-

7.Dr._Halit_Suicme_in_Sunumu.pdf; (erişim tarihi:05.04.2018). 

• SÜREKÇİ, Dilek, (2011). “Türkiye’de Üçüz Açıklar Olgusunun Analizi: Dinamik Bir 

Yaklaşım”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, s.51-69. 

• SÜSLÜ, Bora & BALMUMCU, Özgür, (2015). “Türkiye Ekonomisi İçin Tasarruf 

Açığı ve Para Politikası”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Volume:11, 

No:25, pp.1-15. 

• ŞAHİN, Dilek, (2015). “İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği (1995-

2013)”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 22, Sayı:1, s.49-59. 

• ŞEN, Ali, (2006). “Asimetrik Bilgi- Finansal Kriz İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:14, s.1-24. 

• ŞEN, Ali, (2006). “Parasal Krizlere Neden Olan Faktörler: Türkiye Analizi,” Akademik 

Bakış Ulus-lararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:9, Mayıs 2006, s.1-2 

• ŞEN, Ali; ŞENTÜRK, Mehmet, SANCAR, Canan, & AKBAŞ, Yusuf, Ekrem, (2014). 

“Empirical Findings on Triplet Deficits Hypothesis: The Case of Turkey”, Journal of 

Economic Cooperation and Development, Volume:35, No:1, pp.81-102. 

• ŞEN, Hüseyin & SAĞBAŞ, İsa, (2004). Bütçe Açıkları Teori ve Türkiye Uygulaması, 

Seçkin Yayınevi, Ankara. 

• ŞEN, Ali.; ŞENTÜRK, M., SANCAR, C. & AKBAŞ, Y. E. (2014). “Empirical 

Findings on Triplet Deficits Hypothesis: The Case of Turkey” Journal of Economic 

Cooperation and Development,35(1): pp.81-102. 

• TAKAN, Mehmet, & BOYACİOĞLU, Melek Acar, (2015). Bankacılık Teori, 

Uygulama ve Yöntem, Nobel Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara. 

• TANG, Tuck, Cheong & LAU, Evan, (2009). “General Equilibrium Perception on Twin 

Deficits Hypothesis: An Empirical Evidence for the U.S.”, Monash University, 

Discussion paper 09/09, pp.1-7. 



 
218 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

• TANG, Tuck, Cheong, (2014), “Fiscal Deficit, Trade Deficit and Financial Account 

Deficit: Triple Deficit Hypothesis with the U.S. Experience”, Monash University 

Discussion Paper, No:06/14., pp.1-13. 

• TANZİ, Vito, (1982). “Fiscal Disequilibrium in Devoloping”, World Development, 

Vol: 10, No: 12, 1982, pp..1069. 

• TARI, Recep; ERARSLAN, Cemil, & BAYRAKTAR, Yüksel, (2011). “Küresel 

Ekonomik Kriz ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Küresel Ekonomik ve 

Finansal Kriz (içinde), (editör:Murat Çetinkaya), Nobel Yayınları, No:44, Ankara, s.7-

26. 

• TELATAR, Osman, Murat & TERZİ, Harun, (2009). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme 

ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi, Cilt:23, Sayı:2, s.119-134. 

• TEZEL, Yahya, S. (2015). Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Türkiye 

İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:3350, İstanbul. 

• TİTİZ, İsmet & ÇARIKÇI, H. İlker, (2001). “Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri 

Ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce Ve 

Analizleri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz 

AYDOĞAN’ın Anısına, s.203-218. 

• TÖRÜNER, Yaman, (2016). Türkiye’nin Kaderini Değiştiren Kriz, Pegasus Yayınları, 

1. Baskı, İstanbul. 

• TUNAY, K. Batu, (2014). Ekonomik Döngüler, Krizler, Durgunluklar ve Türkiye’ye 

Dair Tespitler, Nobel Yayınları, 1. Baskı, Ankara. 

• TUNCA, Zihni M. &  KARABULUT, Gökhan, (2001). “Küreselleşme, Kriz ve 

Türkiye”, Yeni Türkiye. Ekonomik Kriz Özel Sayısı II, Sayı:42, Yıl:7, Ankara, s.932–

938.  

• TURGUT, Ahmet, (2007), Türleri, Nedenleri ve Göstergeleriyle Finansal Krizler 

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt 20 Sayı 4-5 Kasım 2006 / Şubat 2007 Krizleri, 

s.35-46. 

• TÜLÜMCE, Sevinç, Y. (2013) “Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (2010-

1984)” Maliye Dergisi, 165, s.97-114.  

• TÜRKAY, Hakan, (2013) “Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf 

Açığı İlişkisi” Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), s.253-

269. 

• TÜRKDOĞAN, Orhan, (1981). Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Töre 

Devlet Yayınları, İstanbul. 

• UĞUR, Ahmet, Atilla & KARATAY, Pelin, (2009). “İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik 

Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 

2009, s.101-122. 

• ULUSOY, Ahmet; KARAKURT, Birol & ELA, Mehmet, (2015). “Borç Deflasyonu: 

Teorinin Gelişimi Ve Avrupa’da Borç Deflasyonuna İlişkin Değerlendirmeler”, 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:11, Sayı:26, 2015, s.1-28. 

• UNAY, Cafer, (2001). Ekonomik Konjonktür, Ekin Kitabevi Yayınları, 6. Baskı, Bursa. 

• UNAY, Cafer, (2000). Genel İktisat, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Bursa. 

• URAL, Mert, (2003). “Finansal Krizler ve Türkiye”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF 

Dergisi, Cilt:18, sayı:1, s.11-28. 

• URAS, Güngör, (2017). “Sanayileşecektik Büyüyecektik N’oldu Bize?”, Doğan 

Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, s.1-167. 

• UYGUR, Ercan, (2001). “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri”, 

Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni 2001/1, İkinci - Genişletilmiş Taslak: 7 



 
 219 

Nisan, 2001, Ankara, s.1-40. 

• UYMAZ, Berna, (2012). “Krizin Tanımlanmasına Bağlı Şekillenen Müdahale 

Politikaları: Avrupa Birliği Üzerinden Analiz”, Türkel Minibaş’a Armağan, Kriz, 

Kalkınma ve Türkiye ekonomisi Seçme Yazılar, (Derleyen:Emine Tahsin), Derin 

Yayınları, İstanbul, s.97-126. 

• UZAY, Nısfet, (2012). “Finansal Krizin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri Ve Kriz 

Sonrası Temel Göstergelerdeki Değişim: Kayseri Örneği”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2012, Cilt:17, Sayı:2, 

s.121-143.  

• ÜLGENER, Sabri F. (1991).Milli Gelir, İstihdam ve iktisadi büyüme, Der Yayınları, 

Yedinci Basım, İstanbul. 

• ÜNAY, Sadık, & KAYIKÇI, Fazıl, (2014). “Küresel Ekonomik Sistemde BRICS ve 

Doğu Asya”, Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi” Editör:Ali Akkemik ve Sdık Ünay, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi (BÜTEK), İstanbul. 

• ÜŞÜR, İşaya, (2011). Kriz Bir ‘Kavram’a Açıklama Notu. Mülkiyeliler Birliği Dergisi. 

23(214), s.38-45.  

• ÜZÜMCÜ, Adem & KANCA, Osman, Cenk, (2013), “İkiz Açık Hipotezi: Türkiye 

Üzerine Bir Uygulama (1980-2012)”. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler 

Dergisi İdari Bilimler, Cilt:2, Sayı:1, 2013, s.17-42. 

• VAN GELDEREN,  J. [J. Fedder pseudo.]. (1913). “Springvloed: Beschouwingen over 

industrieele ontwikkeling en prijsbeweging” (Spring Tides of Industrial Development 

and Price Movements). De nieuwe tijd 18. 

• VAN RIJCKEGHEM, Caroline & ÜÇER, Murat, (2009). “Türkiye’de Tasarruf 

Oranı’nın Evrimi ve Başlıca Belirleyicileri: Doğru Politikalar İçin Çıkartılacak 

Dersler”, TÜSİAD Yayınları, Yayın No: TÜSİAD-T/2009-02 /482, İstanbul, s.1-82. 

• VARLIK, Cemil, (2002). " Enflasyon Hedeflemesi: İkiz Krizler: Para Krizleri İle 

Bankacılık Krizleri Arasındaki Bağlantılar ," Ekonomik Yaklasim Dergisi, Ekonomik 

Yaklasim Derneği, Cilt. 13, Sayı:42-43, s.159-180. 

• VARLIK, Cemil, (2009). İkiz Krizler: Para Krizleri İle Bankacılık Krizleri Arasındaki 

Bağlantılar. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 13(42), s.174-179. 

• VON HAGEN, Jurgen, & HO, Tai-Kuang, (2007). “Money Market Pressure and the 

Determinants of Banking Crises”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 

5 (August 2007), pp.1037-1066. 

• WINNER, Laura, E. (1993). “The relationship of the current account balance and the 

budget balance”, The American Economist, Volume:37, No:2, pp.78–84. 

• YALÇINKAYA, Ömer, & HÜSEYNİ, İbrahim, (2016). “Tasarruf-Yatırım İlişkisi: 

Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-

2013)”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:31, 

Sayı:1, Yıl:2016, s. 343-369. 

• YAMAK, Rahmi; TERZİ, Harun & KORKMAZ, Abdurrahman, (2008). Makro 

İktisada Giriş, Akademi Kitabevi, Trabzon. 

• YAMAN, Kemal, (2012). “Cari Açık Probleminin Türkiye Ekonomisi Açısından 

Değerlendirilmesi – Riskler ve Sonuçlar”, s.1-11. 

www.apbs.mersin.edu.tr/files/kyaman/Scientific_Meetings_002. pdf.(erişim 

tarihi:05.09.2018). 

• YAPRAKLI, Sevda, (2010). "Türkiye'de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış 

Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı", Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 

Cilt:65, Sayı:4, s.141¬163. 

• YAŞAR, Süleyman, (2015). Krizin İşaretleri, Makro Eknoomi Yönetimi, Ufuk 

https://ideas.repec.org/a/eyd/eyjrnl/v13y2002i42p159-180.html
https://ideas.repec.org/a/eyd/eyjrnl/v13y2002i42p159-180.html
https://ideas.repec.org/s/eyd/eyjrnl.html


 
220 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

Yayınları, 1. Baskı, Yayın No: 210, İstanbul.  

• YAVUZ, Nilgün, (2019). “Türkiye’de Finansal Baskıya Neden Olan Faktörlerin Öncü 

Göstergeler İle Tahmin Edilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ 

Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi, 2019 Tekirdağ. 

• YAY, Turan; YAY, Gülsün Gürkan, & YILMAZ, Ensar, (2001). Küreselleşme 

Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler. İstanbul: İTO Yayınları, Yayın 

No.2001/47.s.1-194. 

• YAY, Gülsün, Gürkan & TAŞTAN, Hüseyin, (2007). “İkiz Açıklar Olgusu: Frekans 

Alanında Nedensellik Yaklaşımı”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, Ekim 2007, Cilt:37, s.87-111. 

• YAY, Gülsün, Gürkan, (2001). “1990’lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi”, 

Yeni Türkiye, Yıl:7, Sayı:42, s.1234-1248. 

• YAZICI, Ayla, & YAZICI, Resül, (2011). “Küresel Finans Kriziyle Gündeme Gelen 

Uluslararası Finansal Yapıda Yeniden Yapılandırmanın Olası Temel Dinamikleri”, 

Küresel Ekonomi Sorunlar ve Çözüm Önerileri (içinde) (editörler; Hüseyin Altay ve Ali 

Şen), Detay Yayıncılık, No:415, Ankara. 

• YELDAN, Erinç, (2001). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim 

Yayınları, 1.Baskı, İstanbul. 

• YELDAN, Erinç, (2005). “Türkiye Ekonomisi’nde Dış Açık Sorunu Ve Yapısal 

Nedenleri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2005/4, s.47-60. 

• YILDIRIM, Kemal, &  KARAMAN, Doğan, (2005). Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve 

Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, Dördüncü Basım, Eskişehir. 

• YILDIRTAN, Dina, Çakmur, (2017). E-views Uygulamalı Temel Ekonometri, 

Türkmen Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul, s.1-292. 

• YILMAZ, Ömer; KIZILTAN, Alaattin, & KAYA, Vedat, (2005). “İktisadi Kriz 

Kuramları, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, s.77-96. 

• YILMAZ, Ömer & AKINCI, Merter, (2011). “İktisadi Büyüme ile Cari İşlemler 

Bilançosu Arasındaki İlişki:Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstittüsü Dergisi, 15(2), s.363-377. 

• YÜCEL, Hüseyin, (2017). “Cumhuriyet Ekonomisinin Kuruluşu ve Gelişimi”, Türkiye 

Barolar Birliği Yayınları, No:347, Ankara, s.1-416. 

• YÜCEL, Fatih, & KALYONCU, Hüseyin, (2010). “Finansal Krizlerin Öncü 

Göstergeleri ve Ülke Ekonomilerini Etkileme Kanalları: Türkiye Örneği”, Maliye 

Dergisi, Sayı 159, Temmuz-Aralık 2010, s.53-69. 

• ZAIDI, Iqbal, M. (1985). “Saving, Investment, Fiscal Deficit, and the External 

Indebtedness of Developing Countries”, World Development (Oxford-England), May 

1985, Volume:13(5), pp.573-588. 

• ZANGHIERI, Paolo, (2004). “Current Accounts Dynamics in New EU Members: 

Sustainability and Policy Issues”, CEPII Working Paper, July 2004, No:07, pp.1-52. 

• ZENGİN, Ahmet, (2000). “İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması)”, Gazi 

Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 11 (39), s.37–67. 

• ZIETZ, Joachim & PEMBERTON, Donald, K. (1990). “The US Budget and Trade 

Deficits: A Simultaneous Equation Model”,  Southern Economic Journal. No:57, pp.23-

34. 

 

 



 
 221 

Elektronik Adresler: 

 
• http://iktisat.biz/2015/06/cikti-acigi-nedir/; (erişim tarihi:05.04.2017). 

• https://www.tutor2u.net/economics/reference/the-output-gap;(erişim tarihi:05.04.2018). 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Deficit_spending#Structural_and_cyclical_deficit;  

(Erişim tarihi:06.06.2020). 

• www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/ist3.doc; (erişim tarihi: 05.04.2017). 

• www.teacongress.org/papers2012/KARACOR-ALPTEKIN-AKAR.pdf.  

(Erişim tarihi:06.09.2018). 

• https://vergidosyasi.com/2018/06/12/vergi-acigi-kavrami/;erişim tarihi:10.06.2020. 

• https://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1430384171-

7.Dr._Halit_Suicmez_in_Sunumu.pdf; (erişim tarihi: 05.04.2018). 

• https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/64886/mod_resource/content/0/17%20Ser

maye%20Maliyeti.pdf erişim tarihi:06.11.2019). 

• http:// www.mahfiegilmez.com/2012/10/ikiz-ack-ucuz-ack. html  

(Erişim tarihi: 29.05.2018). 

• https://www.ekonomist.com.tr/genel/cari-acik-nedir.html#:~:text=CAR%C4%B0%20 

A%C3%87I%C4%9EIN%20NEDENLER%C4 %B0; erişim tarihi: 15.06.2020 

• https://www.yatirimkredi.com/finansal-krizlerin-reel-sektor-krizlerine-donusmesi.html 

(Erişim tarihi:17.07.2020). 

• www.apbs.mersin.edu.tr/files/kyaman/Scientific_Meetings_002.pdf.(erişim 

tarihi:05.09.2018). 

• www.kisi.deu.edu.tr/yasar.uysal/raporlar/turkiyedeTasarrufacikArkaPlan/ 

(Erişim tarihi:05.04.2018). 

• http://www.econ.metu.edu.tr/erc/2001series/0106.pdf, (21.08.2018). 

• http://iei.uv.es/~rdomenec/saving.pdf (Erişim Tarihi: 25/03/2014). 

• http://www.iso.org.tr/haberler/diger-haberler/iso-turkiye-imalat-pmi-mayis-2020-

raporu-ile-turkiye-sektorel-pmi-raporu-aciklandi/; erişim tarihi: 01.06.2020. 

• https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/64886/mod_resource/content/0/17%20Ser

maye%20Maliyeti.pdf;erişim tarihi: 06.11.2019. 

• http://www.econstor.eu/bitstream/10419/2414/1/31357541X.PDF, 

(Erişim Tarihi: 05.09.2018). 

• https://vergidosyasi.com/2018/06/12/vergi-acigi-kavrami/;erişim tarihi:10.06. 2020. 

• http://www.akademiktisat.net/calisma/tr_iktisat_genel/19702005_butce_fyuzer.htm;  

(erişim tarihi: 15.06. 2020). 

• https://ekonomihukuk.com/kavramlar/tobin-q-teorisi-nedir/;  

(Erişim tarihi: 05.05. 2020). 

• http://www.mahfiegilmez.com/2013/10/ekonomideki-uc-dengenin-geometrik.html; 

(erişim tarihi:17.07.2017). 

• http://www.mahfiegilmez.com/2019/03/ekonomik-krizler-ve-turkiye.html;  

(Erişim tarihi: 17.07.2019). 

• http://www.mahfiegilmez.com/2019/11/krizden-cksn-anahtar.html;  

(Erişim tarihi: 24.07.2020). 

• http://www.mahfiegilmez.com/2020/03/kuresel-krizin-ucuncu-asamas-ve-turkiye. html; 

erişim tarihi:25.07.2020. 

• http://www. mahfiegilmez.com/2013/08/ekonomide-balon-nedir.html;  

(Erişim tarihi: 05.04.2019. 

• https://www.paraborsa.net/i/kamu-kesimi-borclanma-gereksinimi-kkbg-nedir/  



 
222 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

(Erişim tarihi: 05.04.2017. 

• https://www.ekonomist.com.tr/genel/cari-acik-nedir.html#:~:text= 

CAR%C4%B0%20A%C3%87I%C4%9EIN%20NEDENLER%C4%B0;  

(Erişim tarihi: 15.06. 2020). 

• https://www.stratejivefinans.com/2018-ekonomik-krizinin-gorsel-bir-analizi;  

(Erişim tarihi: 06.08.2020). 

• https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/turkiyede-ekonomik-krizler/29, 

(Erişim tarihi:06.06.2020). 

• http://www.akademiktisat.net/calisma/tr_iktisat_genel/1970-2005_butce _fyuzer.htm; 

(erişim tarihi: 15.06.2020). 

• https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ekonomik_krizler#:~:text=T%C3

%BCrkiye'de%20finansal%20krizler%2C%20ya,d%C3%B6nemlerinde%20ya%C5%9

Fanan%20krizler%20ba%C5%9Fl%C4%B1ca%20%C3%B6rnekleridir;  

(Erişim tarihi:06.09.2020). 

• https://ozgeevci.wordpress.com/2012/04/06/birincil-butce-acigi-faiz-disi-fazla-nedir/; 

(erişim tarihi:10.06.2020). 

• www.kalkinma.gov.tr.; www.tuik.org.tr. ; www.ekodialog.com.tr. ; www.maliye.gov.tr. 

;  www.tek.org.tr. ;   www.tcmb.org.tr. ; www.oecd.org. ; www.dpt.gov.tr, ; 

www.tr.undp.org ; www.worldbank.org, ; www.imf.org,  , www.econturk.org. 

www.hazine.gov.tr, www.ekonomi.gov.tr  

• (Grafikler www.kalkinma.gov.tr. ; www.tuik.org.tr. www.tcmb.org.tr. adreslerinden 

alınmıştır). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
224 EKNOMİK KRİZLER VE AÇIKLAR / Dr. Levent AKSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR. LEVENT AKSU
 

N�san 1971’de Karabük’te dünyaya geld�. İlk öğren�m� TED Kolej�’nde tamamladı. 1990 

yılında İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes�’ne g�rd�. 1993-1994 dönem�nde İkt�sat 

Fakültes�n� derece �le b�t�rd�. Değ�ş�k Ün�vers�telerde dersler verd�. 2005 yılından �t�baren 

Balıkes�r Ün�vers�tes�’nde öğret�m görevl�s� olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında 

Balıkes�r Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü’nden Doktora ünvanını aldı. Doktora tez 

çalışmasının konusu; “Türk�ye’de İkt�sad� Büyümen�n Kaynakları” adlı çalışmadır. Çok 

sayıda ulusal ve yabancı derg�lerde yayınlanmış akadem�k makaleler�, k�tapları ve projeler� 

bulunmaktadır. Halen Balıkes�r Ün�vers�tes�, Burhan�ye Meslek Yüksekokulunda Pazarlama 

ve Reklamcılık Bölüm Başkanı olarak görev�n� sürdürmekted�r. 

ISBN: 978-625-7139-75-5




