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ÖNSÖZ 

Bu kitap, yaklaşık 30 yıllık akademik hayatımda öğrendiğim, araştırdığım, yazdığım, 

derslerimde anlattığım ekonomik, sosyal, toplumsal, stratejik ve politika konularında geniş 

bir analize dayalı olarak ortaya çıkmış, 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 çalışmalarım, kitaplarım, kitap bölümlerim, ders notlarım ve 

makalelerimin derlenmesiyle oluşturduğum, bu kitabımı akademik camia, öğrencilerim ve 

okuyucularımla buluşturulmasını hedefledim. 

Bu kitabı yazma nedenlerimin arasında para ve bankacılık konusundaki araştırmalarımı ve 

analizlerimi ortaya koyabilmek, sevgili okuyucularımla paylaşmak isteğidir. Bu kitapta para 

ve bankacılık ile ilgili teorik konuları, tarihsel süreçleri, bilimsel analizleri, geniş 

açıklamaları ve matematiksel uygulamaları bulacaksınız.  

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, fikirleriyle bana yol gösteren, daktilosuyla yazılarımı yazan 

sevgili babam Mehmet AKSU’ya, çalışmalarımda beni her zaman destekleyen, moral ve 

motivasyon veren, vefakar, sevgili eşim Nuray AKSU'ya ve her zaman yanımda olan ve 

destek veren ağabeylerim merhum 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.  

 

                   Doç. Dr. Levent AKSU 

          

                      Burhaniye 2022 
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1.1. GİRİŞ 

Para tarihteki insanoğlunun en önemli icadıdır. İnsanlık tarihi 70 bin yıllık bir sürece 

yayılmaktadır. Üretim ve tüketim sisteminin oluşması, devletlerin hegemonik bir güce 

ulaşma isteği ve güdüsü, teknolojinin ve bilimin anlam kazanması para ile olmuştur. Bu 

bağlamda paranın tarihsel geçmişini M.Ö. 3000 ila 4000 yılları ile sınırlandırmak hatalı 

olacaktır. Para, medeniyetin ve gelişmenin bir göstergesidir. Medeniyet döngüsü, insanlık 

tarihi boyunca değiştikçe ortaya çıkan karmaşık ekonomik yapı ve gelir paylaşım süreci para 

ile anlam kazanmıştır. Burada sorulması gereken doğru soru şu olmalıdır; Hangi 

medeniyetler sürecinde para ortaya çıkmış ve önemli hale gelmiştir?   

İnsanlığın uygarlık tarihi ekonomik anlamda üç önemli devrimle açıklanmaktadır. İlk 

devrim, M.Ö. 10.000 ila 12.000’li yıllarda gerçekleşen göbekli tepe ile yeniden anlam 

kazanan “tarım devrimi”, ikinci devrim ise, 18. yüzyılın ortasında gerçekleşen buharın 

üretim araçlarında ve makinelerde kullanılması ile ortaya çıkan “sanayi devrimidir”. 

Üçüncü devrim ise, 21. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren başlayan uzayın, bilişimin ve 

üretimin ileri düzeylere çıktığı “dijital ve bilgi teknoloji devrimidir” (Aksu, 2018:2636-

2637). Her devrim ve medeniyet kendi parasal sistemini yaratmıştır. Tarım devrimi altın, 

gümüş, pirinç, tunç vb. madenler ile tarımsal ürünlerin takasa (trampa yapıldığı) uğradığı bir 

alışveriş sistemini para olarak kullanırken, sanayi devrimi ile birlikte bankacılık sisteminin 

oluşturulduğu bir yapıya dayalı banknot, kâğıt para, madeni para ve kaydi para (banka 

parası) sistemi kullanılırken, dijital teknoloji devrimiyle birlikte, elektronik-siber-sanal-

kripto para sistemine geçişin adımları atılmıştır. Kaydi para (elektronik banka parası) 

sistemi, 2. ila 3. devrimin arasında kullanılan geçiş para sistemidir.  

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 her şeyin yeniden dizayn edileceği bir sistem ve toplumsal yapı olarak karşımıza 

çıkacaktır. (Aksu, 2018:2637). 

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

2017:25). 

21.yüzyıl tam anlamıyla teknolojide bir değişim ve gelişim yüzyılı olmuştur. Bu teknolojik 

dönüşüm hareketi, kaçınılmaz olarak bütün insan topluluklarında homojenliğe yol açmıştır 

ve açmaya da devam etmektedir (Fukuyama, 1999:244). Bu değişim (inovasyon) ile 

başlayan süreç, özellikle ekonomi üzerinde uzun dönemde büyüme ve verimlilik artışında 

teknolojik değişimin önemini (Freeman ve Soete, 2003:363) ortaya çıkarmıştır. Modern 

dünyanın yaşadığı bu değişime iktisat biliminde de anlam bulunmuş ve bu sürece “yenilik 

iktisat süreci” denilmiştir. Bu yenilik iktisadi sistem, “dijital ve sanal para” sisteminin 

ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bu tarz paraların uzun ömürlü ve işlevsel olabilmesi 

için, paranın fonksiyonlarında anlattığımız güçlü para olma, değer biriktirme, alışveriş 

yapabilme ve o paraya güven duyulabilme özelliklerini içinde barındırması gerekir. Şimdilik 

böyle niteliklere haiz dijital ve sanal paralar olmadığı için ortaya çıkan tüm paralar kısa 

ömürlü ve dolandırıcı mahiyetinde olacaktır. Dijital ve sanal para sisteminin oluşması, 

benimsenmesi, çalışması ve insanlığa yayılması için 2030-2035’lere doğru olacaktır (Aksu, 

2018:2636-2637). 

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 çıkmıştır. Her 15 yılda bir ikiye katlandığı 

görülmüştür (McClellan ve Dorn, 2016:420; aktaran bknz: Aksu, 2018:2638). 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 süredir. Eğer dünya uzay çağı-dijital çağı 

üretim modeline geçiş sağlayabilirse, dünya ekonomisinin iktisadi büyüme hızı yaklaşık iki 

haftada bir ikiye katlanacağı ve sonuçta yeni bir büyüme rejimi ortaya çıkabilecektir 

(Bostrom, 2018:19).  

Yirmi birinci yüzyılda, bu büyümeye “üstel büyüme”2 denilmektedir. Bilgi tabanlı 

teknolojilerin birkaç 10 yıl içinde tüm insani bilgi ve becerileri kapsayacağı ve sonunda 

 
2 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 
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insan beynine özgü sorun çözme becerileri ile duygusal ve etik zekayı içselleştiren bir 

yapının ortaya çıkacağıdır. Bilgi teknolojilerinin gücü (fiyat performansı, hızı, kapasitesi ve 

bant genişliği) üstel büyüme seyrinde olup, bugün yaklaşık olarak her yıl ikiye 

katlanmaktadır. Asıl önemli olan durum ise, teknolojik değişimin hızı, insanın zihinsel 

hızlarıyla sınırlı olmayacak, makine zekâsı 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 gerektiğidir. Örneğin, telefonun icadından sonra benimsenmesi için geçen süre 35 

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

dönemde Moore Yasasının3 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 inmesidir ki, milimetrekareye düşen öğe sayısının her 2,7 

yılda bir ikiye katlanmasıdır (Kurzweil, 2017:89). Yani teknolojik ürünlerin işlevi artarken, 

boyutlarının da o nispette küçülmekte olmasıdır. Mikro işlemci çalışma hızı 3 yılda bir ikiye 

katlanmaktadır. Örneğin, bilişim teknolojisi endüstrisi 1977 yılında GSMH’nın %4,2 iken, 

1998 yılında GSMH’nın %8,2’ye çıkmıştır. 2018 yılında GSMH’nın %17,8’ine çıkmıştır. 

Bir ekonominin makro iktisadi analizinin temelinde iki aktör rol oynar. Bunlar para 

politikası araçları ile devletin ekonomik sistemde oynadığı maliye politikaları araçları bu 

iktisadi analizin kaynaklarını oluşturur. Ayrıca bu iki aktörün birbirleriyle ilişkilerini ele 

almaktadır. Skidelsky, “para ve devlet” kitabında bu konuda, “makroekonomik politikalarda 

çözülmemiş sorunlarsa kaynağını, paranın iktisadi hayatta oynadığı rol ve devletin oynaması 

gereken rol konusundaki tartışmalarından alır.” (Skidelsky, 2021:23). Ekonomik sistemin ve 

işleyişinin en önemli parçası “para” dır. Dolayısıyla para olgusu, ekonomik performansın 

ölçülmesinden, ekonomik sistemin işleyişine, modern pazarın yapılanmasından, ekonominin 

merkezi kurumlarına, mali yapının ve ticari yaşamın her noktasına sirayet eden insanlar 

 
sahip olunur. 5. Evre; Teknoloji, biyoloji yöntemlerine ve insan zekâsı dahil her şeye 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). 
3 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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tarafından geliştirilmiş modern dünya kültürünün odak noktasını oluşturulmaktadır 

(Weatherford, 2019:25).  

Para konusunda yazı yazmak kaygan bir zeminde yürümek gibidir. İnsanlık tarihinde çok az 

konu bu denli yoğun tartışmalı ve hararetli ilginin odağı olmuş gerek fertler gerekse 

devletler nezdinde bu denli şiddetli çekişme, savaş ve yıkıcı rekabetin nedeni olmuştur 

(Eagleton ve Williams, 2013: XV). İnsanların para konusundaki ilgisizliği ve cehaleti milli 

paranın değerinin korunması noktasında ve o toplumları idare eden hükümetlerin para 

politikası yönetme konusundaki kurumsal yetersizliği, disiplinsizliği ve başarısızlık 

süreçlerinde milli paranın uluslararası piyasalarda değer kaybetmesine neden olmaktadır. 

Aslında dünyada görülen ekonomik krizlerin büyük miktarı para üzerinden ülkelere yapılan 

ekonomik savaşlarla (manipülasyonlarla) olmaktadır. IMF yapmış olduğu çalışmada, 

kredi/GSYİH oranının, beş yıl içinde %30'dan fazla artmasını baz alarak dünyada 43 kredi 

balonu belirlemiş ve bunlardan beşi hariç hepsi önemli bir büyüme yavaşlaması veya 

finansal krizle sonuçlanmıştır (Chen ve Kang,2018: 8; aktaran bknz. Özman, 2020:1) 

Kapitalist ekonomik sistem, 1876-2020 yılları arasında dünyada 14 kez büyük resesyon 

(daralma durumu, ekonomik büyümenin iki veya daha fazla çeyrekte negatif büyümenin 

gerçekleşmesi durumunu) yaşatmıştır.1820-2020 dönemi arasında yaklaşık 200 yıllık süreçte 

750’nin üzerinde ciddi ekonomik krizler ve çöküşler meydana gelmiştir. Günümüzde 

kullanılan para ve bankacılık sistemi neticesinde 1970-2007 yıllarını kapsayan 37 yıl 

içerisinde 425 sistemsel finans kriz meydana gelmiştir. (Leaven ve Valencia, 2008:6-7; 

ayrıca bknz: Çetin, 2020:17). Bu krizlerin 145’i sektörel bankacılık krizleri, 208’i kurlara 

dayalı krizler, 63’ü devletlerin mali yapılarından kaynaklanan borçlanma sonucu krizlerdir. 

124 bankacılık krizinin 26’sı ikiz krizler ve 8’i üçlü kriz olarak kabul edilmektedir (Leaven 

ve Valencia, 2008:6-7; Çetin, 2020:17). 2007’den sonra dünyada 4 büyük kırılgan dönem 

yaşanmıştır. 2008-2009 krizi, 2011-2013 krizi, 2018 krizi ve 2020-? devam eden pandemiye 

dayalı olarak çok ciddi ekonomik kriz yaşanmaktadır. Para sistemi kontrol edilmezse ve sıkı 

takip altına alınmazsa devletlerin makro ekonomik yapılarını tehdit eden, hatta krizlere ve 

depresyonlara sokabilecek şokları oluşturabilmektedir. Şunu unutmamak gerekir, bir ülkenin 

milli parası, dünya arenasında o ülkenin ekonomik anlamda bayrağı durumundadır. Bu 

bağlamda paranın gücü ve değeri, o ülkenin dış piyasalardaki itibarını ve dünya arenasında 

ekonomi-politik olarak sözü geçen ülkelerden olmasını sağlamaktadır. Bunun için milli 

paranın dış piyasalarda değer kazanması o ülkenin itibarı için çok önemlidir.  
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Para olgusunu ünlü kişiler değişik yaklaşımlarla açıklamaya çalışmıştır. Henry Ford’a göre; 

“halka paranın nasıl, kim tarafından yapıldığı, kontrolünün nasıl sağlandığı ve sistemin nasıl 

denetlendiği ve oynanan oyunların halkın bir avuç kişinin kontrolü altına sokulduğu 

anlatılmalıdır ki, sistemi korumak, düzenlemek çok önemli bir durum arz etmektedir”. James 

A. Garfield göre; “parayı kim kontrol ederse, o, sanayinin ve ticaretin gerçek sahibidir” 

(Tokalak, 2016:35-66). James Madison göre; “tarihi kayıtlar gösteriyor ki, bankerler ve 

tefeciler mümkün olan her türlü suiistimal, entrika, aldatma, şiddet ve korkutma yollarını 

kullanarak parayı ve para basmayı kontrolleri altında tutarak, hükümetler üzerindeki 

kontrollerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar” (Tokalak, 2016:65-67). ABD başkanı 

Abraham Lincoln (1861-1865), 1865 yılında yapılan kongredeki konuşmasında para ve 

bankerler konusunda tarihe önemli bir not düşmüştür; “Para, milletler üzerinde barış 

zamanı bir avcı olur. Tersi durumda fesatçı bir şekil alır. Para, kraliyet rejiminden daha 

despotik, otokrasiden daha zorba, bürokrasiden daha egoisttir... Benim için iki büyük 

düşman vardır. İç savaştaki Güneyli Ordular ile arkamda duran bankerlerdir. En tehlikeli 

düşmanım ise arkamdaki bankerlerdir.” (Tokalak, 2016:57).  

Para ve parayı yöneten tüm idareciler güç odağı olmak için mücadele vermişlerdir. 

Kapitalist sistemin bu kadar kriz ve kaos içinde kalmasının yegâne nedeni budur. Cohen’e 

göre, bir devletin uyum maliyetlerinden kaçınma kapasitesi (diğer devletlere oranla) ne 

kadar büyükse, parasal gücü de o ölçüde fazla olacaktır. Burada uyum maliyetleri 

dendiğinde, erteleme gücü ve saptırma gücü olmak üzere iki etken söz konusudur. Erteleme 

gücünün kaynakları, Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere, dış borçlanma 

kapasitesinin de bulunduğu finansal değişkenler etkili iken, saptırma gücü ise, ulusal 

ekonominin yapısal niteliklerinden ve sorunlarından kaynaklanır (Cohen, 2020:52). 

İktisat literatüründe para arzı, enflasyon ve faiz oranı ilişkisi pek çok yerli ve yabancı 

bilimsel-ampirik çalışmalarda konu olarak ele alınmış ve tartışılagelmiştir. Yine iktisat 

ekolleri bu konuyla ilgili farklı bakış açılarıyla konuyu tartışmışlar ve kendi bakış açıları 

doğrultusunda sebep-sonuç ilişkisi oluşturmuşlardır. David Begg, Stanley Fischer ve 

Rudiger Dornbusch (2010:384)’e göre; “Para kavramı, içinde yaşadığımız toplumda 

başarının sembolü, aynı zamanda birçok suçun kaynağı, ama dünyayı da döndüren şeydir. 

Burada paranın ne olduğu önemli değildir, önemli olan o toplumda o paranın ödeme aracı 

olarak benimsenmesi önemlidir.” olarak bir tanımlama getirmişlerdir. 
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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 olacaktır. Para arzının ekonomik yapı 

üzerindeki etkilerini analiz ederken, para politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

piyasa faiz oranları, döviz kurları, iktisadi büyüme ile enflasyon oranları kitabımızın en 

önemli argümanını oluşturmaktadır.  

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, iktisadi açıklar ile bütçe dengesi arasında, tüketici güven endeksi ile 

hoşnutsuzluk endeksi arasındaki gibi pek çok ilişkide para politikasının bire bir ilişkisi veya 

etkisi vardır (Özatay, 2013:3). 

Para, ekonomide işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar argümanıdır. 

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 kâğıt 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 gelmiştir4 

(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 

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

Dolayısıyla birkaç kuruşa veya liraya mal edilen kâğıt 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 kâğıt 

paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur 
(Eğilmez, 2020:53). Kâğıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir 

ekonomik bayraktır. 
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hazinesindeki altını ve gümüşü teminat olarak göstermiştir. Ancak bu durum birkaç 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. Enflasyonu artırırken, 

beraberinde fiyat istikrarını bozmaktadır. Tersi de geçerli olup, para arzındaki daralmada 

piyasalarda durgunluk ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

Günümüzde Merkez Bankası parası olarak adlandırılan Banknot ile madeni (ufaklık) para 

hacminin toplamı, para hacmi içerisindeki payı %10-15’ler seviyesinde iken, gelişmiş 

ülkelerde bu oran %2-3’lere kadar düşmektedir. Bugün elektronik kaydi para sistemi, tüm 

paraların %85 ila %90’ını oluşturmaktadır (Çetin, 2020:25-26). Bu oranlardan anlaşılacağı 

üzere, ekonomik hayatın ihtiyaç duyduğu tüm parayı ticari bankaların kaydi (banka) paraları 

oluşturduğu için, Merkez Bankalarının para hacmi üzerinde ve para arzı politikalarını 

oluşturma sürecinde hiçbir etkinliği kalmamıştır. Bu bağlamda, para hacminin enflasyon 

yaratma sürecinde en önemli etken olduğuna göre, günümüz para sisteminde para hacmini 

belirleyen en temel unsur ve rol oynayan aktör ticari bankaların piyasalarda yaptığı 

hareketler ve kredi vermek suretiyle ürettiği “kaydi para”, toplam para hacminin %85-90’ını 

oluşturmaktadır. Bu kapitalist “aksak” para sisteminin yansıması olarak, o ülkenin 

“enflasyon” hastalığına yakalanması anlamına gelmektedir. Sözün özü, ticari bankaların 

ürettiği kaydi (banka) para, enflasyonun temel ve başlıca nedenidir (Çetin, 2020:176-178). 

Para arzı ve hacminin kontrolünü kaybeden Merkez Bankaları, enflasyon hedeflerini 

tutturabilmek için, ellerinde kalan ama güçlü bir enstrüman olmayan faiz politikalarını 

kullanırlar. Faiz politikaları, etkili ve aktif bir enstrüman olmayıp, reaktif bir enstrümandır. 

Enflasyonist süreçte, faiz politikalarını uygulamak yerine, kaydi para sisteminin çarpan 

etkilerinin üzerinde durulması ve buna karşı tedbirler almak etkili olacaktır. Bu bağlamda, 

iktisat literatüründe çok tartışılan bir konu daha vardır: Enflasyon mu faizin yükselmesine 

yol açar? Yoksa tersi mi geçerlidir, yüksek faiz mi enflasyonu yükseltir? Her iki tarafı da 

savunan akademisyenler ve politikacılar bulunmaktadır. İktisatçı olmayanların çoğu yüksek 

faizin enflasyonu yükselttiği görüşünü benimserler ve sorumlusu olarak para politikalarına 

yön veren kurum ve kişileri gösterirler. 

ABD hükümeti, dolar / altın paritesini korumaya çalıştıysa da doların hareketi üzerine konan 

her kısıtlama insanların dolarlarını saklamaya ve kaçırmaya teşvik ettiği için, daha fazla para 

yurt dışına kaçmasına neden olmakta, dolar / altın paritesi üzerinde baskı oluşmasına neden 
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oluşturmaktadır. Özellikle doların kaçtığı yer, City of London, Hong Kong, Kıbrıs, 

Bahamalar ile İsviçre bankaları olarak dikkat çekerken, ABD hükümeti buna engel 

olamayacağını bildiği için, 1 ons altın 35 US dolar sözünü geri almak zorunda kalmıştır. Bu 

durum Bretton Woods’ta alınan tüm kararlardan vazgeçmek zorunda kalmıştır (Bullough, 

2020; 58-61). Burada dikkat çeken durum ABD hükümeti (FED), doları piyasalardan 

toplama derdinde iken (uyguladığı faiz politikaları vb. ile), küreselci (para) güçlerin ise, 

ellerindeki doları koruma isteği ve saklama arzusu arasında ilginç bir güç çatışmasını 

karşımıza çıkartmaktadır. ABD ekonomisi, toplam 19,4 trilyon US $ dolarlık bir ekonomiye 

sahiptir. Neredeyse küresel gelirin yaklaşık %25’ini yaratmakta, buna mukabil hemen 

arkasından Çin ekonomisi 15,3 trilyon US $ dolarlık bir güç olarak gelmektedir. ABD 

ekonomisi, %30-31’lik bir oranla dünyanın en borçlu ekonomisi durumundadır. Bu iki ülke 

arasında Çin lehine ciddi bir dış ticaret fazlası bulunmaktadır (Alkin, 2022:45-49). Çin’de 

ise durum daha tehlikeli bir hal almış olup, ülke 2007’de düşük borçluluğa sahip ülke 

sınıfında iken, şu an borçluluk anlamında ABD’den daha kötü duruma gelmiştir. Çin, aşırı 

büyüme pahasına borç yükünü arttırmıştır. Çin’in borç yükü, günümüzde ABD, İngiltere ve 

İtalya gibi gelişmiş ülkelerin borç düzeyine yükselmiştir. Çin’in toplam borcu 2019'un ilk 

çeyreğinde GSYİH'nın (15,3 trilyon US$’ın) %303'üne yükselmiştir (Özman, 2020:2). 2010 

itibariyle, Çin’in hazinesinde bulunan dolar miktarı; 2,4 trilyon US doları geçmiştir. Bu 

rakama her ay 30 milyar US dolar eklenmektedir (Banerjee ve Duflo, 2020:111-112). 2022 

itibariyle Çin’in hazinesindeki dolar miktarı; tahminen 4,3 trilyon US doları geçmiştir. 

Dünyanın en büyük iki gücünün milli gelir rakamları, bu ekonomik rakamlar bile 

önümüzdeki dönemin “ticaret savaşlarına”, “güç mücadelesine, “sıcak savaşlara” doğru 

evrileceğini göstermektedir (Alkin, 2022:45-49). Artık güç merkezi, Avrasya’ya ve Şangay 

İşbirliği Örgütüne doğru kaymaktadır. Eski bloklar çökerken (ABD, AB, Atlantik Birliği, 

vb.), dolar ve euro gibi paralar ekonomik hayattan silinirken, Türk Dünyası Devletler 

topluluğu gibi yeni bloklar ve güç merkezleri oluşmaktadır. Tabi ki bununla birlikte, Türk 

Dünyasında yeni bir parasal birlik ve ekonomik güç kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. 21. 

yüzyıl blokların ve güç merkezlerinin savaşına sahne olacaktır. Türkiye; ekonomisiyle, 

jeostratejik ve jeopolitik konumuyla, sosyal yapısıyla, tarihsel geçmişiyle, yer altı ve yer 

üstü zenginlikleriyle; bulunduğu kavşak noktasında büyük bir güç merkezidir.  

Gabriel Zucman’a göre, 2014 yılında bütün dünyada toplam servet miktarının %8 ila %10’u 

bu küreselci para güçlerinin elindeydi, dünyanın toplam serveti 95,5 trilyon US dolar iken, 

7,6 trilyon US doları bu para güçlerinin elindeydi. 2020 yılında dünya toplam serveti 155 
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trilyon US dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bunun %8 ila 10’u 12,4 trilyon US dolar ile 

15,5 trilyon US dolar arasında değiştiği tahmin edilmektedir. James Henry ise, 2010 yılında 

bu güçlerin toplam servetinin 21 trilyon ila 32 trilyon US dolar arasında olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca Zucman’ın tahminlerine göre, ABD ulusal zenginliğinin yalnızca %4 ila 6’sı 

offshore (Hong Kong, Singapur, Bahamalar, Jersey, Kıbrıs, Lüksemburg, vb.) hesaplarda 

gizli iken, AB ülkelerinde bu oran %10 ila 12’si, Rusya toplam servetinin %52’si, Körfez 

ülkeleri için bu oran %57 ila 60’ı bu offshore hesaplarda gizlidir ve saklanmıştır (Bullough, 

2020; 60-61). 

Aslında tarihte metal paranın önem kazandığı süreçte kullanılan değerli madenlerden (altın 

ve gümüş) yapılan sikkelerdi. Bu iki değerli maden ticarette asırlar boyu kullanılmıştır. 

Günümüzde altın ve gümüş üzerinde yapılan manipülasyonlar tarih boyunca hiç bu kadar 

ciddi oranlarda olmamıştır. Altın/Gümüş oranı (ratio) küresel bazda ortalama 12 puan 

civarındayken5, dünya ekonomisinin son yüzyılında bu oranda 5 farklı dönemde ciddi bir 

kırılganlık göstermiştir. Bu oranda meydana gelen zirve noktalarıyla ve ciddi kırılganlık 

halleri ile ekonomik ve siyasi yapılarda meydana gelen önemli değişimlerin ve 

dönüşümlerin yaşandığı olaylar arasında yakın bir korelasyon ilişkisi saptanmıştır. 1934, 

Mart 1940, Ağustos 1971, Ocak 1991 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde bu oran 97-100’ler 

seviyesine çıkmıştır. Hatta Mart 2020’de bu oran 104,5 puan seviyesine ve Mayıs 2020’de 

124,07 puan seviyesine ulaşmıştır (https://www.kitco.com /commentaries/2020-03-18/The-

only-silver-lining-is-the-gold-silver-ratio. Html; erişim tarihi:05.05.2020). Aslında bu durum 

küresel ekonomide alarm noktasına gelindiğinin emarelerini göstermektedir. Çanlar 

kapitalizm ve türevi olan piyasalar için çalmaktadır. 

21. yüzyılda yedi önemli stratejik maden, ekonomik yapı ve faaliyetlerde etkisini 

hissettirecektir. Bunlara sahip olan ülkeler büyük ekonomik güç olarak karşımıza çıkacaktır. 

Bu sekiz önemli ve değerli maden; “altın”, “gümüş”, “bor”, “toryum”, “osmiyum”, 

“lityum”, “titanyum” ve “petrol ve türevleri”dir. Bu sekiz madenden altın ve gümüş 

ekonomik hayatta vazgeçilmez olarak önemini artıracaktır. Dünya ekonomisi, varlık 

üretimine, teknolojik ilerlemeye ve yeni bir para sistemine doğru kaymaktadır. Ekonomik 

olarak, altın birikimi yapmak önümüzdeki günler için çok önemlidir. Merkantilist dönemin 

iki stratejik ürünü (altın ve gümüş) bu yüzyılın vazgeçilmezi olacaktır (Aksu, 2020:120).  

 
5 Tarihsel olarak 1687'den 1885'e kadar altın/gümüş oranı 1/20 oranında sabitlendi, yani 1 ons altın değerine eşit olmak için 

20 ons gümüş baz alınmıştır. 1885 ve 1934 arasında bu oran 1/20 ve 1/40 arasında değişmiştir. 1934 yılında Roosevelt 

dönemindeki “New Deal” mevzuat değişimi, oran üzerinde etkili olmuştur. 
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Günümüzde ekonomistler parayı, “ekonomik anlamda kıt malların en önemli çeşidi” olarak 

kabul etseler de (Cesur, 2015:17), paranın artık kıt olmaktan çıktığı, saatler süren basım 

işinden sonra milyarlarca parayı tahvil piyasalarına sürülmektedir. Bu süreç aslında 1990-

2008 döneminde iflas etmiştir. Devletler bu yüzden mali ve ekonomik krizlerle karşı karşıya 

kalmışlardır. Kriz uzmanı Richard Luecke, Kriz Yönetimi (2015) çalışmasında; krizin ayak 

seslerine dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder; “her kriz, yangın ve şebeke kesintisi gibi 

birdenbire başlamaz, birçoğu küçük problemler olarak başlar. Göz ardı edildikçe büyürler. 

Eğer yönetim (hükümet) onları tespit etmekte ve çözmekte başarısız olursa, kısa zamanda 

kriz ve kaos boyutuna ulaşırlar” (Luecke, 2015:32). 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. Ancak, kapitalist 

ekonomilerde para politikaları ve sistemleri sonucu çıkmaktadır (Aksu, 2020:13-14). 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, var olan 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). 

Günümüzde paranın çevrilemez itibari (fiat) kâğıt para politikası bir kâğıdın üzerinde yazan 

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

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 sağlayacaktır (Çelik, 2015:127-128). 

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

para politikasının artık çevrilemez olduğunu göstermektedir (Mill, 2019:42-44). Aslında bu 
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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 bir şey değildir. “Aslında para bu sistematik yapısıyla çöküşe geçmiştir ve 

2023 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 otoriterlerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel 

sektörlerle, kamu sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-

251). 

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. Dünyanın en zengin kesimini 

oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya üzerinde yaşayan 4,6 milyar kişinin servetine eşittir. 

Yine dünyanın en zengin %1’lik kısmının, 6,9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha 

zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1’lik kesimin gelir payı 1980’de %16 

iken, 2000 yılında %22’ye yükselmiş, 2020 yılında ise %26,6 olmuştur. Yine bu kesim 

1980-2016 döneminde dünyanın toplam büyümesinin %27’sini almıştır. Ayrıca en fakir 

%50’lik kesimin gelir payı %10’dan %6’ya düşmüştür. Aynı zamanda %1’lik kesim dünya 

para arzının %76’sını kontrol etmektedir. Küresel düzlemde kişi başına gelir ortalaması 

1340 Euro’dur (Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:41-63). Dünya nüfusunun 1/5’i 

(%20’si) dünya gelirinin %86’sını almaktadır. En altta kalan %20’lik kısım gelirden %1’lik 

pay almaktadır (Aksu, 1998:227-262). Dünya nüfusunun yarısının bankada bir hesabı 

olmadığı bilinmektedir. Dünya nüfusunun %15’i mobil para sistemini kullanmaktadır. Bu 

konuda lider olan ülke Kenya’dır (%68 ile). Dünya para taşımayan bir toplum yapısına 

doğru hızla gitmektedir. Bunun nedeni teknolojik ilerlemelerdir (Conaghan ve Smith, 

2014:168,246).  

Günümüzde gelir dağılımı eşitsizliği hem ülke bazında hem de ülkeler arasında ciddi olarak 

bozulmaya devam etmektedir (Öztürk, 2017:58). Son 30 yılda dünya nüfusun en zengin ve 

en fakir %20’si arasındaki fark 30 kattan 60 kata çıkmıştır. Dünya nüfusunun en zengin 

%10’luk kısmının, en yoksul %57’lik kadar gelir kazandığı tahmin edilmektedir. 

Amerika’da en zengin %10’luk kısmı (yaklaşık 35 milyon kişi), dünya nüfusunun en yoksul 

%45’lik kesiminden (yaklaşık 3 milyar insandan) daha fazla gelir elde etmektedir (Kloby, 

2005:13; aktaran bknz: Öztürk, 2017:58-59). Dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmeler 

etkisiyle ülkeler büyümeye devam ederken, diğer taraftan yoksulluk oranı hızla artmaya 

devam etmektedir. Geri dönüşü olmayan ciddi sıkıntılara ve boyutlara doğru gitmektedir. 



15 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Dünyada günlük geliri 2 US doların altında olan ve bununla hayatını idame ettiren insan 

sayısı 3 milyarı aşmaktadır. 2020 yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde evsiz olarak, çöp evlerde 

ve sokaklarda yaşayan insan sayısı 180-190 milyon olduğu belirtilmektedir. Ortalama bir 

hesaplama yöntemi ile mutlak yoksulluk sınırı azgelişmiş ülkeler için kişi başına gelir 

günlük 1 US dolar kabul edilirken, Latin Amerika ve Karaibler bölge ülkeleri için bu sınır 2 

US dolardır. Türkiye’nin de dahil edildiği Doğu Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 

kategoride kişi başına gelir günlük 4 US dolar iken, gelişmiş ülkelerde bu sınır 14.4 US 

dolar olarak belirtilmektedir (Öztürk, 2017:59-60). 

Borca dayalı parasal yükümlülüklerin reel ekonomilerde payı yaygınlaştıkça, borçlara dayalı 

parasal ve faizsel yükümlülükler artmaktadır. Bu durum, kişileri ve toplumları daha fazla 

çalışmaya iterken, alt ve orta kesim insanların gelirlerinde ciddi kayıplar meydana gelirken, 

gelir dağılımında aşırı bozulmalar söz konusudur. Devletlerin borç yükü, reel ekonominin 

verimliliğinden daha hızlı ve fazla arttığı için, ülkelerin borç yükünü karşılayabilecek 

yeterliliğe ve borcun faizsel yükümlülüğüne yetişebilmek güçleşmektedir. İnsanlar ve 

devletler, içinden çıkılmaz büyük bir borç sarmalıyla karşı karşıya kalmışlardır. Dünya 

ekonomisinde, parasal ve finansal ekonomi, reel ekonominin önüne geçmiş durumdadır. 

Reel ekonomi, ülkelerin gelir yaratan ve büyüten bir alanı olmaktan çıkmış, kaydi para 

süreciyle ve faiz yükümlülük kıskacıyla bir pazar olmuş, aynı zamanda para ekonomisinin 

bir nevi kuklası olmuştur (Çetin, 2020:176).  

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 ulus üstü devasa şirketlerdir. Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirketidir. 

2013 rakamlarına göre dünya küresel servet miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin 
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elindeki servet miktarı 58-60 trilyon dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece 

dünya nüfusunun binde birinin elinde toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015:51-52). 

Ayrıca, 2009’da dünya piyasalarında işlem gören borçlanma araçlarının toplam değeri 

yaklaşık olarak 82,5 trilyon US dolar, aynı yıl dünyadaki hisse senetlerinin toplam değeri 44 

trilyon US dolar iken, 2016’da bu rakam 74,5 trilyon US dolar olmuş, 2022 yılında tahminen 

92-93 trilyon US dolar olarak gerçekleşmiştir. Borçlanma ve borç mekanizması konusunda, 

Avusturyalı iktisatçı Ludwig Von Mises (1881-1973)’ın tarihe düşen önemli notu vardır: 

“Borçlanmanın genişlemesiyle oluşan ekonomik gelişmenin oluşturacağı ekonomik çöküşün 

önüne geçilmesi mümkün değildir. Mesele aslında şuradadır; acaba bu sınırsız borçlanmanın 

daha da ilerlemesine ve yaygınlaşmasına son mu verilecek? Böylece krizle erken bir 

dönemde karşı karşıya mı kalınacak? Yoksa kriz geciktirilerek (daha çok borç sarmalı 

içinde), para sistemini de içine alan büyük bir felakete mi yol açacak?” (Tokalak, 2016:90). 

Dünya ülkeleri baştan aşağı borç batağı içindedir. Zengini de fakiri de bu batağın içinde 

nefes almaya çalışmaktadır. Dünya ülkeleri yeteri kadar üretmedikleri için ithalat miktarı 

ihracat miktarını aşıp, geçmiş iken, bu borçlar ancak yeni borçlarla kapatılmaya 

çalışılmaktadır. Örneğin, 2011 yılında Economist dergisinde yayınlanan; “The Global Debt 

Clock” adlı makaleye göre; Dünya devletlerinin borç tutarı toplam 44 trilyon US dolardır. 

Bu borcun yaklaşık yarısı ABD ve İngiltere’ye aittir. Aslında bu anlamda, dünya borç 

sarmalına girmiş durumdadır. ABD’nin borcu 15 trilyon US dolar iken, İngiltere’nin borcu 

8,9 trilyon US dolardır (toplam 24 trilyon US dolar iken). ABD ve İngiltere’ye ait olan borç 

miktarı 2015’te 32 trilyon US dolara çıkmıştır. Bu borçlar, ABD milli gelirinin 2021’de 

%110’unu oluştururken, İngiltere milli gelirinin %398’ini, AB milli gelirinin %120’sini, 

İrlanda milli gelirinin %1224’ünü, Norveç milli gelirinin %861’ini, Almanya’nın milli 

gelirinin %143’ü, Yunanistan’ın milli gelirinin %165’i ve Türkiye’nin milli gelirinin 

%45’ini teşkil etmektedir. Aslında ülkeler adı konmadık bir şekilde; “iflas” halindeler ve 

borç denizinde yüzmekteler. 2010 yılında dünya milli geliri 65 trilyon US dolar iken, borç 

miktarı yaklaşık 70 trilyon US dolardı. St. Louis Federal Reserve Bank’ın verdiği bilgiye 

göre, 2014’te ABD’de hükümetin, şirketlerin ve halkın toplam borç stoku 60 trilyon US 

dolardı. Kamu borcu ise, 17,4 trilyon US dolardır. Her sene 1 trilyon US dolar borç stoku 

artmaktadır. 2015’te borç miktarı 78-80 trilyon US dolar mertebesindeydi. ABD tarihinde 

ilk kez 1982 yılında 1 trilyon US dolar borca yükselmiştir. Dört yıl sonra, 1986’da borç 

ikiye katlanmış, 2 trilyon US dolara yükselmiştir. ABD, bugün saatte 400 milyon US dolar, 

günde ise 5 milyar US dolara yakın borç para bulması gerekmektedir (Tokalak, 2016:90-91).  
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OECD’nin borçların milli gelire oranını ele alan raporuna göre, ABD, Fransa, İspanya, 

Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İngiltere ve Almanya her an bir büyük para ve borç kriziyle 

karşılaşabilir. Bu borç, karşılıksız olarak basılan itibari parayla çözülmeye çalışılmaktadır. 

Asıl ilginç olan, Dolar ve Euro bölgesi ülkelerinin içinde bulunduğu para sisteminin 

çöküşünü getirecektir. Krizler her zaman savaş yaratır. ABD’nin dünya kaynaklarını istediği 

gibi sömürme ve hegemonik güç olma sürecinin sonuna geldiğini göstermektedir. Aslında 

pandemi süreci birçok batılı ülkenin iflas sürecini hızlandıracaktır. Mali tablolarında ciddi 

bozulmalar görülmekte ve 1945 sonrası en kötü ekonomik senaryoyu yaşamaktadırlar. Başta 

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Yunanistan olmak üzere. Çok 

yakın zamanda bu ülkelerin menfaat çatışmalarına girmesi kaçınılmaz bir sondur. 

Dünya, Mart 2020 yılından itibaren “coronavirüs” adı verilen pandemik bir hastalık 

yüzünden ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Son birkaç ayda ilan edilen mali ve 

ekonomik tedbirlerin tutarı, şimdiden 10 trilyon doları aşmış bulunmaktadır. IMF, 2,5 

trilyon dolarlık (sonra bu rakam 8 trilyon dolara çıkartılan) bir yardım-borç fonu 

oluşturmuştur. Bu yardım-borç fonuna 116 ülke başvuru yapmıştır. Bu rakam 2008’de 

meydana gelen Küresel Mali Krizi’nde oluşturulan fonun on katı büyüklüğünde bir parasal 

borç-destek imkânıdır. Pandemi sürecinde (Mart 2020’den günümüze kadar ki süreçte), 

dünya ülkelerinin merkez bankaları tarafından, yaklaşık 36-37 Trilyon US dolar piyasalara 

sürülerek ciddi bir parasal genişleme (karşılıksız para basma) meydana gelmiştir. Avrupa 

Merkez Bankası 750 milyar Euro, ABD Kongresi ise ilk etapta 2,2 trilyon dolarlık bir 

piyasaya para sürme imkânının yaratılmasını, daha sonra 4,2 trilyon dolarlık bir bütçeyi 

kabul etmiş bulunmaktadır. İsveç 30 milyar euro, Çin 25 milyar dolar, Norveç 1 triyon 

dolar, İspanya 200 milyar euro, Almanya 614 milyar dolar, Hollanda 100 milyar euro, İtalya 

400 milyar euro, Fransa 300 milyar euro, İngiltere 360 milyar euro, Polonya 7,5 milyar euro 

olarak mali ve ekonomik tedbir paketleri hazırlamışlardır. Bu rakamlar kâğıt üzerindeki 

rakamlardır. Bu parasal fonların birkaç katını aşan pandemik mali tedbirlerini para arzını 

arttırarak (para basarak) sağlamışlardır. Rakamlara baktığımızda tüm devletler ilk ağızda 

millî gelirlerinin yüzde 10’larını aşan hatta %15’ler seviyesinde bir ekonomik fon 

oluşturmuşlardır. Türkiye ise, henüz 100 milyar TL’lik, 15 milyar dolar civarında ve millî 

gelirin de ancak yüzde 2’si seviyesinde bir tedbir paketini ortaya koyacağını belirtmiştir. 

Önümüzdeki dönem enflasyon ve faiz oranları bu para arzına bağlı olarak kaçınılmaz olarak 

artacaktır. Piyasadan fazla parayı merkez bankaları vasıtasıyla çekmek isteyeceklerdir. Milli 

paraların değerleri kaçınılmaz olarak düşecektir (Conaghan ve Smith, 2014:162-163). 
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Ekonomik yapıda meydana gelecek krizler ve kaoslar önümüzdeki günlerin en sıkıntılı ve en 

tartışmalı konularını oluşturacaktır. 

Önümüzdeki birkaç yıl içinde “TL”, “Ruble” ve “Yuan”; Avrasya ve hinterlandında 

kullanılacak bir para sistemine dönüşecektir. Bu arada Türk Birliği’nin izleyeceği; “Tek Para 

(Lira)” prensibi benimsenip, 5 ila 10 yıl içerisinde olgunlaşırsa, Türk Lirası, dünya 

ticaretinin anahtar ve aranan parası olacaktır. Türkiye coğrafyası ve konumu itibariyle, 

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinin merkezinde 

önemli bir yerde bulunması nedeniyle, anılan bölgelerde siyasi, ekonomik, ticari, enerji, 

askeri ve güvenlik alanlarında oluşacak güç merkezinin olmazsa olmazıdır. Türkiye, yer altı 

ve yer üstü kaynaklarıyla, insanıyla ve ekonomisiyle merkez ülkedir. Bu bağlamda, Avrupa, 

Asya, Afrika kıtalarını birbirine bağlayan ve bölgesinde kara, hava ve deniz yollarına hâkim 

bir yerde bulunan Türkiye, bu konumu ile dünyada eşi bulunmaz bir jeopolitik, jeoekonomik 

ve jeostratejik öneme sahiptir (Aksu, 2021:119).  

Zaten jeostratejik, jeoekonomik ve jeopolitik analizde coğrafik konum, devletler ilişkisinde 

ve mücadelesinde belirleyici rol oynamaktadır. Tarihten gelen bu süreç sonucunda, devletler 

buna göre ittifaklar oluşturur ya da çıkar mücadelesine girerler. Ekonomik mücadele ve para 

sistemi bunun küçük bir parçasını oluşturur. Bir devletin dünya siyaset arenasında güçlü bir 

pozisyona sahip olabilmesi ve aktif rol alabilmesi için, yukarıda belirttiğimiz tüm bu 

unsurların optimum ölçüde kullanılmasını gerektirir. Stratejinin belirlenmesinde ekonomik 

güç olma ve bunu kullanabilme durumu, 21. yüzyılın en önemli argümanı olacaktır. Bu 

ulusal stratejiyi gerçekleştirmek ve ulusal hedeflere ulaşmak için özellikle milli üretime, 

kaynakları akılcı kullanmaya, dinamik bir ekonomiye, sağlam ve muktedir bir paraya, güçlü 

bir teknolojiye ve iyi bir beşerî sermayeye çok ihtiyaç vardır.  

ABD’yi bir arada tutan tek güç karşılıksız basılan (fiat money); “yeşil dolarıdır”, bugün 

parası ne kadar güçlü olursa olsun, yavaş yavaş dünya ticaretinden ve uluslararası para 

sisteminden çıkartılacaktır. ABD’nin dünyanın bu bölgesindeki çöküşü hızlanacaktır. 

Dolarla birlikte, Sterlin ve Euro’da dünya para sisteminden çıkacak ve önemini 

kaybedecektir. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde çatışmalar ve menfaat çekişmeleri 

kaçınılmazdır. AB içinde yaşanacak mücadele ve çatışmalar (sınıf ve ekonomik var olma 

mücadelesi) doruk noktalarına ulaşırsa, kendi iç politikalarına dönmek zorunda 

kalacaklardır. Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa ülkeleri arasındaki düşünce, menfaat, strateji 
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farklılığı bu çatlaklığı artıracaktır. Bu olumsuz şartlar birliği bitirecek durumlardır. Bunun 

yanında ABD’ye (akın halinde) Meksika, Orta Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen 

büyük göçler, ABD’nin yıkılmasında ana unsur olacaktır. Bunun yanında ABD’nin 

toplumsal yapısındaki ciddi kırılmalar, mezhepçilik ve ırkçılığın ileri boyutlara ulaşması, 

yoksulluk, doların cazibesini kaybetmesi, içerideki güçler savaşı, refah düzeyinin hızla 

düşmesi, çöp evlerde yaşam, açlığın yaygınlaşması, eyaletler arasında yaşanan menfaat 

çatışmaları ve en önemlisi de gelir dağılımı bozukluğu bu çatışmaları arttıracak diğer 

faktörlerdir (Aksu, 2021:123-124). 

Ekonomist Milton Friedman’a göre, “Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir 

olgudur”. Friedman'ın doktrine göre, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol etme yaklaşımı, 

FED Başkanı Jerome Powell'ın “pi-star” (π*) olarak adlandırdığı enflasyonu yılda %2 

hedefine yakın tutmak için para arzını kontrollü bir şekilde ayarlamayı içerir. Bu tepkiyi 

hemen ve hızlı vermek gerekir. Ancak Büyük Durgunluk'tan bu yana, para arzı ile enflasyon 

oranları arasındaki nedensellik ilişkisi kopmuş görünmektedir. FED, ABD ekonomisine 4,2 

trilyon dolar daha ekledi6, ancak enflasyon kalıcı olarak pi-star'ın altında kaldı. FED' in son 

enflasyon tahminleri, Büyük Durgunluk'tan 10 yıl sonra enflasyonun hala nötr oranının (pi-

star) altında olacağını gösteriyor. “Yeni ekonomi süreci” dünyada, ABD ekonomisinin ve 

küresel ekonomik yapının karşı karşıya olduğu ana riskin nedeni enflasyon mu? yoksa 

deflasyon mu? Eğer öyleyse, bu doların döviz kuru için ne anlama gelmektedir? Bu konu 

önümüzdeki yıllarda doların seyrini belirleyecek ve hatta doların dünya piyasalarındaki 

etkisini belirleyecektir. 

Para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı arasındaki ilişkinin nedeni; para ve para politikaları 

sonucunda ortaya çıkan kompleks bir yapının durumundan kaynaklanmaktadır. Para arzının 

ve fiyatlar yoluyla etkisini ve ilişkisini ele alan iktisat okullarına göre, özellikle Keynesyen 

okul ile Monetarist okul gibi yaklaşımlar paranın önemini belirtmekle birlikte; aralarında 

ciddi görüş farklılıkları bulunmaktadır. Keynesyen okula göre, paranın makro ekonomik 

yapıda önemli bir argüman olmasıyla birlikte, piyasa fiyatındaki değişmelerinin 

(enflasyonun) tek nedeni sadece para değildir. Bunun yanında yapısal faktörlerde etken 

 
6 “Büyük Ölçekli Varlık Alımları” (LSAP) olarak da bilinen Nicel Hareketlilik (QE), çok büyük ölçekli Açık Piyasa 

İşlemleri olarak kabul edilebilir. 2008-2014 yılları arasında FED, ABD hazine bonoları ve bankalardan ve yatırımcılardan 

ipotek teminatlı menkul kıymetler satın alarak ABD ekonomisine 4,2 trilyon dolarlık yeni para verdi 

(https://www.americanexpress.com/us/foreign-exchange/articles/relationship-among-money-supply-inflation-exchange-
rates/; erişim tarihi:05.04.2020). 
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olduğunu belirtmişlerdir. Monetaristler ise, para arzındaki sürekli genişlemenin fiyatlar 

genel seviyesinin (enflasyonun) tek nedeni olduğunu kabul etmektedirler (İslatince, 

2017:43-44; Ekinci,2003:1-7). Örneğin, monetaristler, 1929 bunalımının tek nedeni olarak, 

para arzının azalması olarak görürken, Keynesyen yaklaşıma göre, para arzındaki azalmanın 

ekonomik yapıda bozulmaya ve GSMH’nın düşmesine neden olduğu sonuçta krize neden 

olduğunu belirtmişlerdir.

1.2.  PARANIN TARİHİ 

Henrik Ibsen’in para için söylemiş olduğu söz sanki günümüz için söylenmiştir; “Para pek 

çok şeyin kabuğudur olsa olsa, ama çekirdeği değil. Size yiyecek verir, ama iştah veremez; 

ilaç verir, ama sağlık veremez; tanıdık verir, ama dost veremez; hizmetçi verir, ama sadakat 

veremez; neşe verir, ama huzur veremez.” (Conaghan ve Smith, 2014:9).7 

Dünyada paranın ilk olarak nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla 

beraber en az on ila on beş bin yıl önce (Göbeklitepe ve Karahantepe höyükleri ve 

toplumları) tarımla içli dışlı olan kadim uygarlıklar alıp satmak istedikleri ürünlerin 

değerlerini belirlemek için bir ölçüye ihtiyaç duymuşlardır. Medeniyetin oluştuğu yerlerde 

para ve benzeri araçlar hayatın bir parçası olmuştur. Bu bağlamda paranın gerçek tarihi 

insanlık aleminin tutum ve davranışlarında yatmaktadır (Eagleton ve Williams, 2013: XVII). 

Eldeki veriler ve bilgilere gösteriyor ki, insanlık tarihinin bütün safhalarında para vardır. 

Antik kadim topluluklarında özellikle Mu ve Atlantis gibi teknolojik gelişmişliği ve 

medeniyet alanında ileri olmaları para ve benzeri araçlarının kullanıldığını göstermektedir. 

James Churchward tarafından 1926 yılında kaleme aldığı “The Lost Continent of Mu” adlı 

eserinde ortaya koyduğu üzere; British Museum’da bulunan Troano yazmasından, aynı 

dönemlerde yazıldığı ortaya konan Maya kitabı Cortesianus Kodeksine, Tibet’teki Lhasa 

kayıtlarından, klasik Hindu destanı Ramayana destanlarına ve Nakkal tabletlerine kadar pek 

 
7 Henrik Ibsen (1828-1906), Ekonomist, Yazar. 
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çok tarihi belgede Mu medeniyeti ile ilgili birtakım iddialar ve tezler ortaya konmuştur 

(Churchward, 2020:35-73).  

Churchward’e göre; “Mu uygarlığı vardır. Bu kadim topluluk tam 64 milyon insandan 

meydana geliyordu. Zengin ve bilgili bir toplumdu. Teknolojide ileri seviyedeydi. Her biri 

diğerinden farklı ve tek bir hükümet altında toplanan “on kabileden” meydana geliyordu. 

Toplumsal dayanışma ve meslek örgütlenmesi üst düzeydeydi. Mu ülkesi, dünya 

medeniyetinin, bilginin, eğitimin, ticaret ve alış-verişin baş merkeziydi. 7 büyük alış-veriş 

merkezi vardı. Mimaride ileri düzeydeydiler şeffaf kentler meydana getirmişlerdi. Mu 

uygarlığı’nın ilk dönemlerinde para ve benzeri unsurlar olmamasına rağmen, teknolojik ve 

bilgi düzeyinin artmasıyla birlikte değerli metal ve madencilik işlerinde meydana gelen 

tekamüller, denizciliğin gelişmesiyle ticaretin artması ve üretim yöntemlerinde görülen 

bilinçlenme, ekonominin yaygınlaşmasıyla yaşam standartı ileri düzeylere çıkmıştı. Bu 

durum Mu medeniyetinde paranın (bugün basılan ve tedavülde kullanılan para olarak 

düşünmeyelim, değişimde kullanılan eşya ve mallarında) kullanıldığını göstermektedir. 

Yaklaşık 50 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyetti.” (Churchward, 2020:35-73). 

Resim 1: Mu Kıtası ve Coğrafi Konumu 
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Mustafa Kemal ATATÜRK’e göre, Anadolu en aşağı 7000 yıllık (bazı iddialara göre 8000 

ila 10000 yıllık geçmişi olduğunu belirten, bu düşüncesini kitapları okurken, tarihe şerh 

düşmüştür) Türk beşiğiydi (yurduydu). İlk yurdu Orta Asya’dır. İlk ileri uygarlıktır. Türkler 

bilginin, keşif ve icatların ve sanatın yaratıcısıydı. Yüksek kültür sahipleriydi. Mu 

medeniyetinden geldiği noktasında Türk tarih tezini savunurcasına, Türklüğü simgeleyen 

bankacılık sektöründeki iki bankaya “Etibank” ve “Sümerbank” isimlerini vermiştir. Göç 

ettikleri bütün topraklara bilgi, teknik, kültür, adalet ve ahlak, zirai tekniklerin, madenlerin 

işlenmesini ve zanaatın yayılmasını sağlamıştır. Mu kültürünün devamıydı. Türkler! Orta 

Asya’ya kayıp kıta Mu’dan göç etmişlerdi. Türkler, Mu’nun çocuklarıydı. Türk tarih tezini 

tamamlayacağı düşünülen Güneş Dil Teorisi bu nedenle geliştirilmiştir. Anadolu’nun ilk 

uygarlığı Hititlerin (Etiler), Mezopotamya’nın ilk uygarlığı Sümerlerin Türk olduğudur. 

Türk milletinin kökünün dayandığı “Türk” adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh 

(A.S.)’ın oğlu olan Yafes’in oğlu olan kişidir. İslam dininin sevgili peygamberi Hz. 

Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizin Türklerle ilişkisi ve Türk soyundan (Kureyş 

kabilesinin Orta Asya kökenli) olabilme ihtimalinin bulunmasıdır. Türkler dünyayı 

aydınlatan güneştir (Afetinan, 1939:245-246; Karal, 1969:100; Meydan, 2008:25-37). 

Cumhuriyet döneminde basılan paralarda Mu kültürünün temel unsuru olan bozkurt 

resminin kullanılmasıydı. 

Resim 2: Cumhuriyet Döneminde Basılan Paralarda Mu Kültürünün Temel Unsuru 

Olan Bozkurt Resmi 
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M.Ö. 9000-12.000 yılları arasında sığır başta olmak üzere çiftlik hayvanlarının 

evcilleştirilmesi ve tahıl başta olmak üzere tarım ürünlerinin yetiştirilmesi sonucunda 

ticaretin ortaya çıkmasıyla para benzeri (değiş-tokuş sağlayacak) araçlar yaşama girmiştir 

(Conaghan ve Smith, 2014:11). Yine M.Ö. 3000-6000 yılları arasında altın, gümüş ve bronz 

madenlerinin keşfi kentler ve bölgeler arası ticareti geliştirirken, ekonomik hayata da 

canlılık kazandırmıştır. Yapılan işlemler ticareti kolaylaştırmak için kayıt altına alınıyordu. 

Diğer malları almak için tahıl ve hayvancılık ürünleri kullanılıyordu. Bu tür değer ihtiva 

eden birimler elden ele dolaşmaya başlayınca, bu durumların bir yasaya bağlanması 

kaçınılmaz olmuştu. Bu nedenle antik Babil ve Sümer toplumlarında Kral Hamurabi 

kanunları yürürlüğe girmiştir. M.Ö. 1760’da çıkartılan yasalarda suç işlendiğinde ödenmesi 

gereken para cezaları ve borç faizi ile birlikte iş sözleşmelerinde para kullanılıyor olmasıydı 

(Conaghan ve Smith, 2014:11). Özellikle Fenike, Asur, Akad, Babil, Sümer ve Hititler ile 

para kullanımı yaygınlaşmıştır. Bereketli hilal olarak adlandırılan “Mezopotamya”da ilk 

uygarlıklar tarafından para birimleri geliştirilmiştir; “deben” ve “şekel” adını verdikleri tahıl 

ve arpayı baz alan para sistemlerini kullanmışlardır. M.Ö 3200’lü yıllarda Sümerler 

tarafından tabletlere yazılmış ekonomik faaliyetleri içeren kayıtlar bulunmuştur (Conaghan 

ve Smith, 2014:9-13). 

Resim 3: Sümerlerde Gümüş Para 

 

 

Para ve sistemleri, insan denen varlığın yeryüzüne adım atmasıyla başlayan karmaşık bir 

üretim yapısının tezahürü sonucu ortaya çıkmıştır. Para, modern anlamda iktisadi 

sistemlerin, ortaya çıktığı son 400 ila 500 yılda, iktisadi, politik, askeri, sosyolojik, 

teknolojik ve bilimsel gelişmeleri bir şekilde etkilemiş ve yapılandırmıştır. Buna aslında 
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paranın devrimi denir. Para denen fenomen insanın en güzel icadı olarak ortaya çıktığı andan 

itibaren, kişisel ve toplumsal hayatı bir şekilde yönlendirmiş, teknolojinin ilerlemesine 

imkân sağlamış, üretimin yaygınlaşmasına motor olmuş ve en önemlisi de savaşların ve 

çatışmaların ana nedeni olmuştur.   

Para olgusu, dini kitaplarda da geçmektedir. Özellikle para yerine kullanılan altın, gümüş, 

hurma, tuz, arpa, buğday alış-veriş aracı olarak kullanılmıştır. Rifat Uslu (2014:29) 

çalışmasında bu noktada Hz. Âdem (A.S.) ve para arasındaki ilişkiye dair şunları 

söylemektedir: “Yeryüzünde halife olarak yarattığı Âdem’e her şeyin ismini öğreten Cenab-ı 

Hakk, parayı ve para ile ilgili ifade ve kelimeleri de öğretmiş ve bu hususta yol 

göstermiştir.” (Uslu, 2014:29).  Dinar ve dirhem ilk kullananın Hz. Âdem (A.S.) olduğu 

bildirilmektedir. Uslu’ya göre; “Peygamberimizden önce de çeşitli paraların olduğundan 

bahsederken verdiğimiz bilgiler de gösteriyor ki tarihin bütün safhalarında para vardır. İslam 

toplumunda ve Arap yarımadası’nda para olarak tedavülde altın, dinar ile gümüş de dirhem 

olarak kabul edilirdi. Uzun müddet dirhemler, “Siyah Vâfiye” ve “Taberiye” olmak üzere iki 

çeşit olarak tedavülde para olarak kullanılıyordu. Çünkü üzerinde icmâ vaki olan şer’i 

dirhemle şer’i dinarın arasındaki oran bellidir. O da 7/10’dur, yani dirhem dinarın onda 

yedisidir.” (Uslu, 2014:29-34).  

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) efendimiz döneminde yabancı paraların tedavülde 

kalmasına izin verilmiştir. Zekât8, fitre, vb. parasal ibadetlerin yapılabilmesi için, şu prensip 

benimsenmiştir; “mizanımız Mekke mizanıdır” diyerek ölçü birimlerine standart 

getirilmiştir. Altınlar miskal, gümüşler ise kırat üzerinden hesaplanırdı. Miskal ve kıratın 

ölçüsü nedir? 100 adet arpanın toplam ağırlığı 4 gram olup, 1 miskal ölçüsüne eşitken, 5 

arpanın ağırlığı olan 0,20 gram 1 kıratken, 1 dirhem ise 2,8 gram yani 14 değeri kırattı (Yaz, 

2020:74-75). İslam hukukuna göre, borçlar düşüldükten sonra, 20 miskal 80 gram altını 

olanlar ile 200 dirhem yani 560 gram gümüşü olanlar zengin olarak kabul edilmektedir. 

Dirhem9, 3,207 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsüdür. Dirhem daha çok gümüş için 

kullanılan bir ölçüdür (Ermiş, 2020:50-51).  

Kuran-ı Kerim’de 2 ayette para ile ilgili kelimeler geçmektedir. Bakara suresinin 279. 

Ayetinde söyle buyurmuştur; “Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle savaşa 

girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ‘ana paralarınız (sermayeniz)’ sizindir. 

 
8 Kendi başlarına veya altın-gümüş ve ticaret mallarıyla beraber nisab miktarına ulaşınca sene sonunda 1/40'ını 

(%2,5) zekât olarak vermek farzdır. 
9 Dirhem kelimesi, Yunanca bir kelime olan Drahmi’den gelmektedir.  
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Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş 

olur”. Para ile ilgili olarak Kehf suresinin 19. Ayetinde de şöyle buyrulmuştur; “Böylece biz, 

birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: “Ne kadar kaldınız”? dedi. 

(Bir kısmı) “Bir gün, ya da bir günden az”, dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: “Ne 

kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu ‘gümüş para’ ile kente 

gönderin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan 

size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir 

kimseye sakın sezdirmesin.”  

İbn Haldun (1332-1406), “Tarih Felsefesi”nin ve “İktisat Bilimi”nin kurucusu olarak kabul 

edilmiştir. Bilim tarihinin ilk sosyoloğu özelliğini kazanmıştır. Bunun yanında sosyoloji ilminin 

birçok temel prensiplerini, Batılı bilim adamlarından yüzyıllarca önce ortaya koymuştur. İbn 

Haldun’un Arapça kaleme aldığı “Mukaddime” adlı eserinde, para kavramını ele alırken, 

Allah’ın (C.C) kıymet ölçüsü olarak, sermaye birikimi için “altın” ve “gümüş” denilen iki 

madeni yarattığını ifade eder. Mal ve kıymet ölçüsü olarak edinilmekte ve biriktirilmekte ise 

de kazanç, servet ve sermaye için bu iki maden çok önemlidir (İbn Haldun, 2013:455). 

Yüzlerce yıl Dünya’da meydana gelen ekonomik ilişkilerin ve uluslararası ticaretin 

işlemesinde bu iki maden stratejik önem arz etmiştir. Merkantilist dönemin iki stratejik 

ürünü (altın ve gümüş) bu yüzyılın vazgeçilmezi olacaktır (Aksu, 2020:120). Devletler, 

(hazine) gelirlerini bu madenleri elde etme üzerine inşa etmiştir. Dünya’daki savaşların 

temel nedeni de bu iki madene sahip olmak içindir. Yani ekonomiktir. Dünya planetinde çok 

değerli ve jeostratejik bir yerde bulunan Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan Türk milleti 

bulunduğu konum itibariyle çok önemli ve çok değerli mineral ve madenlere sahip 

durumundadır (Aksu, 2021:249-250). 

Kuran-ı Kerim’de putlardan bahsederken, aslında paraya ve servete tapanların putlaştırdığı 

“menat” ismine de atıfta bulunulmuştur. Menat kelimesi, etimolojik olarak money, manat ve 

Latince kökenli moneo sözcüğünden türemiştir. Rusça’ya sikkenin karşılığı olarak geçmiş 

olup, Çarlık Rusyası’nın para birimi olmuştur. Azerbaycan ve Türkmenistan’ın para 

birimidir (Yaz, 2020:33). Bu kelimenin anlamını idrak edip, bu Türk devletlerinin para 

birimlerinin isimlerini acilen değiştirmesi gerekir. 

Para, insanlık tarihinin en ilginç mallarından biridir. En yoğun olarak milattan önceki 

dönemde kullanılan paranın inek olduğu bilinmektedir. Aslında, İngilizcede parasal 

anlamına gelen pecuniary sözcüğü Latincede inek anlamına gelen pecun sözcüğünden 
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türetilmiştir (Eagleton ve Williams, 2013:41). Elbise, mısır, köleler, bıçaklar ve hatta biranın 

çeşitli dönemlerde ve çeşitli yerlerde para olarak kullanıldığına ilişkin belgeler mevcuttur 

(Redden, 1981:4). Bu örneklerin tümünde para olarak kullanılan nesnelerin reel olarak bir 

değeri söz konusudur. Ancak bu özellik geçmişte para olarak kullanılmış olan tüm nesneler 

için geçerli değildir. Örneğin midye kabuklarının, balina dişlerinin veya ağaçkakan 

gagalarının pratik olarak kullanımı çok sınırlı olmasına karşın sıralanan bu nesnelerin tümü 

insanlık tarihinde para olarak kullanılmıştır. Tarihin bilinen ilk metal parası, M.Ö yedinci 

yüzyılda, bugün ülkemizin Ege Bölgesi’nde kalan antik Lidya’da kullanılmıştır. Lidya kralı 

Alyattes’in ilk sikkeleri bastırmasının nedeni; ordusundaki paralı askerlerin, ödemelerin 

teminat altına alınma isteği olabilir, bunun yanında ege bölgesinde kurulan her şehir devleti 

kendi gümüş sikkelerini basmıştır. Laurium’daki gümüş madenlerinden gelen kullanıldı. 

Sikke yapım teknolojisiyle birlikte darphaneler estetik açıdan ve yüksek teknikli paralar 

bastılar (M.Ö. 600’lerde). Her şehir devleti kendi mührünü ve sembolünü kullanarak, altın, 

gümüş ve bronzun üzerlerine otoritelerini temsilen bir gücün sembolünü basmışlardır. 

Lidyalılar tarafından kullanılan bu ilk metal para, altın ve gümüş karışımından yapılmış ve 

üzerine aslan başı olan bir figür işlenmiştir (Redden, 1981:6; Conaghan ve Smith, 2014:10-

13; Eagleton ve Williams, 2013:41-49, 97-116).  

Kâğıt para ise ilk kez on yedinci yüzyılda Londra’daki kuyumcular tarafından çıkarılmıştır. 

Kuyumcular, işledikleri değerli metalleri saklayabilmek için gerekli güvenli yerlere sahip 

olduklarından halk, sahip olduğu madeni sikkeleri, altını ve gümüşü muhafaza etmeleri 

amacıyla kuyumculara bırakmaya başlamış, kuyumcular da koruma amacıyla kendilerine 

bırakılan bu değerli metaller karşılığında sahiplerine makbuz vermişlerdir (Redden, 1981: 6-

7; Eagleton ve Williams, 2013:97-116; Conaghan ve Smith, 2014:14-18). Zaman içerisinde 

bu makbuzlar birer ödeme aracı olarak elden ele geçmeye başlamıştır. Kendilerine emanet 

olarak bırakılan tüm değerli madenlerin aynı anda geri istenmesi olasılığının çok düşük 

olduğunu gören kuyumcular, daha fazla makbuzu dolaşıma çıkartmışlar ve böylece 

günümüzdeki kâğıt paraların ortaya çıkış sürecini de başlatmışlardır (Kurumlu, 2015: 

91,241-248). 1472’de Dünyanın ilk ve en eski bankası olan Banca Monte dei Paschi di Siena 

İtalya’da kurulmuştur. İlk kez gelir garantili ticari senetler çıkartılmıştır. 1659’da ilk İngiliz 

çeki basılır. 1663’te ilk İngiliz Gineleri basılır. 1 İngiliz Sterlini değerinde olan bu sikkeler 

Batı Afrika’dan gelen altınla yapılıyordu. 1694’te İngiltere’de kurulmuş ilk banka Londra’da 

kurulan Bank of England’dır (Ferguson, 2017:39-51). 1723’te Pennsylvania Land Bank 

ABD’nin ilk banknotlarını basar. ABD hazinesi ilk kâğıt dolar paralarını 1862’te çıkartır. 
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1871’de Almanya Mark’ı seçerken, Japonlar Yen’i ulusal para olarak seçip tanıtmışlardır 

(Redden, 1981: 8-10; Conaghan ve Smith, 2014:15-23). 

Resim 4: Dünyanın İlk ve En Eski Bankası Olan Banca Monte Dei Paschi Di Siena 

(İtalya) 

 

1.2.1. OSMANLI DÖNEMİ PARA TARİHİ 

Osmanlı devletinin parası, Selçuklularda olduğu gibi Gümüş Akçe idi. Bunun değeri de 100 

dirhem gümüşten kesilen akçe sayısı ile ve de bir altın karşılığı akçe sayısı ile 

belirlenebiliyordu. İlk Osmanlı akçesi Orhan Bey zamanında 100 dirhem gümüşten 130 akçe 

kesilmiştir. El ile para kesildiğinden akçenin ağırlıkları 53/4 dirhem veya 1,15 gram 

ortalama ağırlıkta idi. İçinde çok az bakır (900 ayar) olduğundan halk arasında AK AKÇE 

adı ile anılırdı (Payzın, 1992:106-112; aktaran bknz: Aksu, 2006:112-113). 

Resim 5: II. Murad Tarafından Hicri 834 Senesinde Bastırılan Akçenin Ön Tarafı 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hicri
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Osmanlılar 623 yıllık tarihleri boyunca para politikasına büyük değer verdiler. Devlet 

olmanın şanı olarak gördükleri sikke basma ve istikrarlı bir ekonomik yapıyı tesis etme 

temel iktisat politikalarının başında gelmektedir. Bir yerde sikke hükümdarın gücünü açık 

seçik yansıtırken, altın ve gümüş sikkeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça devletin 

(hükümdarın) gücünü ülkenin her köşesine ulaştırılıyordu. İkinci olarakta, devletin varlığını 

devam ettirebilmesi topladığı vergilerin, devletin işleyiş mekanizmasında rol alan, askerlere, 

bürokratlara, tüccarlara, diğer halk kesimlerine ödeme yapmak, iktisadi işleyişin sağlıklı ve 

istikrarlı olması için büyük miktarda paraya ihtiyaçları vardı (Pamuk, 2007:65). Zaten bir 

devlet için para olmazsa olmaz temel argümandır. 

Osmanlı döneminde kullanılan para birimlerine bakmak gerekirse, sikke, dirhem, dinar, akçe 

ve kuruştur. Kuruş, 1690’lardan itibaren Osmanlı yeni para birimi olarak kullanılmaya 

başlamıştır (Pamuk, 2000:20). “Sikke” kelime anlamı olarak madeni damga ve bu damga 

için kullanılan kalıp, Osmanlı İmparatorluğu’nda Osmanlılara veya yabancılara ait olan 

altın, gümüş ve bakır tüm madeni paraların genel adıdır. “Dirhem”, kelime olarak Yunanca 

bir kelime olan “drahmi”, Latince kelime olan “drachma” şeklinden alınmıştır. Bir Arap ölçü 

birimi olan dirhem, 3.207 grama denk gelen bir ağırlık birimidir. Osmanlı döneminde 

dirhem kavramı, gümüş parayı ifade etmek için kullanılmıştır. Osmanlılar gümüş para 

basımında kullandıkları ağırlık birimini İlhanlılardan almışlardır. Osmanlıların 17. Yüzyıla 

kadar kullandığı dirhem İran Moğolları tarafından kullanılan ve ağırlığı 3.072-gram olan 

“Tebriz Dirhemini” kullanmışlardır (Ermiş, 2020:50-51). 

Osmanlı akçesi, ilk basıldığı Orhan Bey döneminden; II. Murat Bey dönemine dek olan 130 

yıl içerisinde değerini, iç harplere rağmen korumuştur. Fatih, ilk altın sikkesini, 1 Venedik 

Dukası (altın) karşılığı olarak 23.5 ayarlık 3.150 gr. ağırlıkta kestirmiştir. 100 dirhem 

gümüşten de 330 akçe kesilir (1460). Ama beş yıl sonra ikinci bir emir ile halis ayarı 

gümüşten 400 akçe kesilmesi yasası konulur. Para değerinde ilk düşme II. Murat’ın saltanatı 

sırasındadır. Bu sıralarda Simavnalı Bedrettin olayları ve Ege Bölgesinde Torlak Kemal 

İsyanı para değerinde etkili olmuştur. 12.000 kişinin idamı olayları tarihlerde kayıtlıdır. 

İkinci önemli para değeri düşmesi Fatih döneminde ve 1470’lerde olmuştur. Bu durum 

sıkıntılar yarattığından yeni akçeler kesilerek paranın değeri 400’den 280’e çıkarak değer 

kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında meydana gelen karışıklıklar akçenin değer 

düşmesinde etken olmuştur. Bununla birlikte, Mısır’da getirilen 1000 deve yükü altın 

sayesinde eski akçe çıkarılarak paranın değerinde istikrar sağlanabilmiş ise de akçenin 
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değeri 426’dan 457’ye düşmesi önlenememiştir. III. Murat zamanında akçe 426 olmuş, 

sonra 553 ve 1582’de 100 dirhem gümüş 900 akçe olur. 1584’de ilk büyük yeniçeri isyanı, 

değersiz akçe ile ödenen ulufeler yüzünden çıkmış, Yeniçeriler değersiz parayı almak 

istememişlerdir. SULHTE (Mollalar) denilen devleti 60 yıl uğraştıran isyanlar ile Celal 

isyanları ve IV. Murat dönemindeki Abaza isyanları para değerinin düşmesinde de etken 

olmuştur (Payzın, 1992:108-112; aktaran bknz: Aksu, 2006:113). 

Resim 6: Osmanlılarda Gümüş Akçe (Para) 

 

Bugün emisyon hacminin arttırılmasından, merkez bankalarının ilâve para basarak, 

piyasadaki banknot miktarını çoğaltmalarını anlaşılmakta. O zamanlar kâğıt para olmadığına 

göre, hükümetler aynı işlemi paranın içindeki değerli maden oranını düşürerek yaparlardı. 

Örneğin 1491-1550 yılları arasında yüz dirhem gümüşten 420 akçe kesilirken, 1556 yılında 

450, 1598’de 800 ve 1600’de 950 akçe kesilmeye başlanmış. Devlet aynı miktarda 

gümüşten daha fazla elde ederek, artan masraflarını karşılamayı umut ediyordu. Özellikle 

İran savaşlarının yol açtığı mali kriz sonucu bu yola başvurulmuş, 1584 ve 1588 yıllarında 

akçe %62,5 ve %23 olmak üzere tağşiş edilmişti. Bu operasyonlarda eski gümüş sikkeleri 

toplanıyor, sahiplerine yeni değerleri üzerinden ödeme yapılıyor, aradaki fark da devlete 

kalıyordu (Özyüksel, 1997:141; aktaran bknz: Aksu, 2006:113). 
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Resim 7: Kuruşun Yerine Bastırılan Osmanlı Lirası 

 

             

1760’ların sonlarından itibaren, savaşların sıklaşması, iklim bozulmaları, coğrafi göçler, 

nüfus artışı, büyüyen ordunun masraflarının artması, mali ve ekonomik krizlerin süreklilik 

arz etmesi nedeniyle devlet, bütçe açıklarını kapatabilmek için bir yandan Galata 

bankerlerinden faizle borç para alınmaktaydı, bir yandan da tedavülde bulunan sikkelerin sık 

sık tağşiş ederek gelir elde etmekteydi. 1780-1860 yılları arasındaki 80 yıllık süreçte 

Osmanlı ekonomisi tarihinin en hızlı enflasyonunu ve hayat pahalılığını yaşadı. Fiyatlar 

genel düzeyi 12-15 kat artmıştı (Pamuk, 2014:112). Gümüş akçenin değerli maden içeriğinin 

sık sık düşürüldüğü bu dönemde, 1814 yılında 23 Osmanlı Kuruşu 1 İngiliz Sterline eşitken, 

1839’da (Tanzimat Fermanıyla birlikte) 1 İngiliz Sterlini 104 Osmanlı Kuruşu etmekteydi. 

Ciddi bir devalüasyon yaşanmıştı. Para 4 katından fazla değer kaybetmişti (Kazgan, 

1980:115-130; Pamuk, 2014:112). 

Piyasadaki para miktarı çoğaldıkça, fiyatların da artacağı açık. Bu durumda, 16. yüzyılın ikinci 

yarısında Osmanlı ülkesinde yaşanan: enflasyonun önemli iç ve dış dinamikleri olduğu 

anlaşılıyor: Devletin gelir açığını kapatabilmek amacıyla aynı miktar gümüşten daha çok akçe 

kesmesi, dış ticaret ve kaçakçılık yoluyla Amerikan kaynaklı gümüş sikkelerin imparatorluğu 

istila etmesi. 16. yüzyıl ortalarında buğdayın kilosu 3 akçeyken yüzyılın sonralarında 40 

akçeye, etin okkası 1 akçeyken 16 akçeye çıkmıştı. Fatih zamanında 20 akçeye satılan bir 

koyun şimdi 100 akçe ediyor yine 150-200 akçeye alınabilen bir ata şimdi 2500-3000 akçeye 

sahip olunabiliyordu. 1550’yi izleyen 35 yılda sade yağ 4 akçeden 20 akçeye, bal 2 akçeden 

19 akçeye yükselmişti (Özyüksel, 1997:142; aktaran bknz: Aksu, 2006:113). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya ticari akımları içindeki rolü, hammadde ve erzak satmak 

suretiyle Batıdan aldığı altın ve gümüşleri, işlenmiş mallar ve baharat karşılığında doğuya 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuru%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_liras%C4%B1
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aktarmak suretiyle “değerli maden alıp verme” şeklinde bir aracılıktan ibaret olarak kabul 

olunabilir (Türkdoğan, 1981:86; aktaran bknz: Aksu, 2006:113). 

1844 yılından sonra Cumhuriyet devrine kadar geçen zamanda altın para meselesi çok daha 

ciddi bir şekilde ele alınmıştır. 1844 yılında piyasadaki altın paralar dahi özellikle yeni 

ithalat rejimi ile artan ithalatı finanse etmede büyük güçlükler çıkarmakta idi. Nitekim 1846 

yılında İstanbul Bankası kurulup da dış tediyeler için altın karşılığı poliçe işlemlerine 

girişince, bu banka altın paraların bir nizama sokulmasını istedi. 1844 yılında meskükatı 

cedide hakkında yeni bir tarife tanzim edilerek yayınlandı. Bu tarife hükümlerine göre, para 

darbı Devlet tekeline geçiyordu. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde elde edilen altın ve gümüş 

para basma işlemini İstanbul’daki Darphane yapacaktır. Bu darphaneden başka yerde altın 

ve gümüş para basılmayacaktır (Kazgan 1990:474-475). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kâğıt para 1839’da Kaime-i Nakdiye-i Mutebere adıyla el 

yazması kâğıtlar halinde çıkarıldı. Fransız İhtilali’nden sonra çıkarılan assignatlar gibi, bu 

kâğıt para gerçekte %8 faiz getiren ve 8 yıl süreli kamu borç senedi niteliğinde idi. Bu para 

devlete yapılan ödemelerde kabul edilmekteydi, fakat dolanımda fazla kullanılmadı. Madeni 

paraya göre değerini koruyamadı. 1854 yılında Darphane’nin bahçesinde Padişah 

(Abdülmecit) huzurunda yakıldı. Ancak Şam’da çıkan bir ayaklanma üzerine toplanan 

ianenin bir kısmı bu isyanı bastırmak için kullanılınca, kaimelerin itfası tamamlanamadı. 

Kâğıt paraları ortadan kaldırmaya o kadar çok önem verilir ki bu yüzden, Kırım Savaşı 

nedeni ile girilen dış borçlanmadan daha çok tutarda dış borç altına girilir. Kaimelerin 

toplanarak ortadan kaldırılması için 1858 ve 1862 yıllarında %6 faiz ile yabancı ülkelerden 

14,3 milyon lira tutarında borç alınır. Bu tahvillerin iskontolu değeri yüksek olduğu için 

elimize geçen miktar ancak 10 milyon lira kadardır. Daha sonra 1876 yılında Osmanlı-Rus 

Savaşı (93 Rus Harbi) başında çıkarılan kâğıt paraya ’93 Kaimeleri’ adı verildi. Bunlar da 

iki yıl sonra Beyazıt meydanında yakıldı (Yenal, 1999:90-92; Aksu, 2006:111-112; Ayrıca 

bknz: Baban, 1940:246; Suvla, 1940:272). 
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Resim 8: Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Kâğıt Para 1839’da Çıkartılan Kaime-i 

Nakdiye-i Mutebere 

 

Osmanlı İmparatorluğu, bütçesinin açık vermesi ile başlayan bir süreçte, ne zaman dış borç 

aramaya çıktığında, karşılanması mümkün olmayan isteklerle karşılaşmaktaydı. Bu 

isteklerin başında “yabancılara toprak satışının” serbest bırakılmasını istiyordu. Dikkat 

çeken nokta, borç alınmaya başlanılan 1856’dan itibaren 1. Dünya savaşına kadar ki süreçte 

toplam 41 kez dış borç alınmıştır. 1854-1874 yılları arasında dış borç miktarı 231.473.000 

Osmanlı Lirasına ulaşmıştı. Yine o yıllarda devlet bütçesi yıllık 20 milyon Osmanlı 

Lirasıydı.  

Kâğıt paranın ortadan kaldırılmasının temel nedenlerinden birisi, fiyatlar genel düzeyini 

(enflasyonu) yükseltmiş olmasının yanı sıra kıymetinin her geçen gün altın lira 

karşısında değer kaybetmesi nedeniyle, hele maaş, bahşiş ve  diğer devlet ödemelerinin 

kâğıt para ile yapılacak olması büyük tepkiler oluşturacağından, ayrıca başka ülkelerde 

de banknotların altın para ile değiştirilebilme olanağının kaldırılması veya azaltılması, 

devletin kâğıt paralara bir iç borç senedi gibi bakması, bu paraların iç borç senedi 

üzerinde yazılı rakamsal değerin altında bir piyasa değeri meydana  getirmesi ve halkın 

yeterince ilgi göstermemesi Osmanlı mali idarecilerini tedirgin etmiş ve bu kâğıt 

paraların tasfiyesine gidilmiştir (Aksu, 2006:112). 

Osmanlı’nın mali durumu 17. yüzyılın sonlarından itibaren kötüleşmişse de halktan alınan 

olağanüstü vergiler yoluyla toplanan paralar sayesinde, bir müddet daha vaziyet idare 

edilmiştir. Ancak 18. yüzyılın son çeyreğinde, arka arkaya gelen mağlubiyetler ve ödenen 

harp tazminatları nedeniyle ekonomik durum iyice kötüleşmişti. 1787 yılında Rusya ile 
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savaşa girişildiğinde, sefer masrafları için gerekli para hazinesi yoktu. Savaşın sonraki 

yıllarda nakit para ihtiyacı iyice arttı. Yabancı bir devletten borç almanın Osmanlı 

İmparatorluğu’nun mali durumunun dışarıya teşhir edilmesi olacağı düşmanların 

cesaretlerini artırmaya yarayacağı düşünüldüğü için başlangıçta bu yolun üzerinde 

durulmadı ise de ülke içinde gerekli para temin edilemeyince borç para verecek bir devlet 

aranmaya başlandı.” (Afyoncu, 2001:16-21).  Bu borç para için ilk olarak Hollanda’nın 

kapısı çalındı, ancak paralar arasındaki kur farkı ve tarım ürünleri üzerinde istediği aşırı 

talepler nedeniyle vazgeçildi. Daha sonra İspanya’dan ve en sonunda Fas Sultan’ına 

gidilmiştir. Ancak bir sonuç elde edilememiştir. Bu borcun ödenmesinde halktan tedarik 

yoluna gidilmiş ve altın ve gümüş madenlerine ait eşya ve ziynetler toplanarak, darphanede 

eritilerek para basılmış, emisyon hacmi artmaya başlamış ve ülkede ciddi anlamda 

enflasyonist bir yapı gözükmeye başlamıştır (Aksu, 2006:120). 

Osmanlı İmparatorluğu, Kırım Savaşı’ndan hemen önce yapılan, 1846-1847 mali yılı 

bütçesine göre toplam devlet gelirleri 647 milyon kuruş, toplam devlet harcamaları ise 627 

milyon kuruş olarak gerçekleşmiş ve 20 milyon kuruş Osmanlı bütçesi fazla vermiştir. Belki 

tarih boyunca ilk kez denk bütçe yapılmış oluyordu (Karal, 1976:207). “Osmanlı 

İmparatorluğu Rusya ile Kırım Savaşı’na girdiğinde, bu harbin getirdiği parasal yükü 

karşılamak için 1854 yılında savaş sürürken, tarihinde ilk kez dışarıdan borç para almak 

zorunda kaldı.” (Karacan, 1993:265-266; Afyoncu, 2001:17-18; aktaran bknz: Aksu, 

2006:120). Tanzimatçılar sorunu öncelikle bir nakit ihtiyacı olarak gördüler ve para 

bulunursa devletin hasta adamlıktan kurtulabileceğine inandılar (Karal, 1956:129; Akarlı, 

1982:226; aktaran bknz: Aksu, 2006:120).  

İlk defa 24 Ağustos 1854’te Kırım Harbi’nin finansmanı için borç alınmıştır. Abdülmecit 

zamanında, 5 milyon İngiliz Liralık bir borç alınması öngörüldüğü halde, sadece 3 milyon 

İngiliz Liralık 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 alındı. Bu paranın 700 bin Sterlinine bankacılık 

masrafları olarak ele konuldu. İngiliz ve Fransız mali kurumlarından alınan bu borç daha 

sonra öngörülen vadesinde ödenmemiştir. Ertesi yıl, 1855 yılında alınan miktar ise 5 milyon 

Sterlindir. 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 
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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 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; Aksu, 2006:120-121). 

1874 yılının sonuna 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. 

Tanzimatçılar, devlet bütçesinin açık verme eğilimini iyileştirmek yerine, sorunu büsbütün 

içinden çıkılmaz bir hale sokarak kendilerinden sonraki yöneticilerin başına sardılar. Daha 

1875 yılı sonunda devlet, borçlarının faizlerini ödeyemez hale (gelmesi 1875 yılında artık 

borç ödemeleri durdurulmuş ve moratoryum ilân edilerek, borçların daha uygun bir ödeme 

plânına bağlanması isteğiyle, ülke ekonomisi çıkılmaz bir problemin içine) düştü. Osmanlı-

Rus Savaşı ve 1878 Berlin Kongresi ile sonuçlanan büyük bir malî ve siyasî buhranın 

noktasını teşkil etti (Akarlı, 1982:226). Hükümet Nisan 1876’da bütün borç ödemelerini 

durdurdu. Moratoryum ilan etti (Aksu, 2006:121). Artık ülke tamamen yabancıların 

kontrolüne geçiyordu. Bir ülkenin ekonomik olarak iflas ettiğinin göstergesiydi.  

Resim 9: İkinci Kaime Uygulaması 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının Finansmanında 

Kullanılan Para 

 

Osmanlı Devleti’nde dış borçlanma süreci, devletin sağlıklı bir mali yapı kazanma ve tutarlı 

iktisadi politikalar oluşturabilme olasılığını tümüyle ortadan kaldırmıştır (Aslanoğlu, 
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1983:122; aktaran bknz. Polat, 2016:298). Osmanlı hükümeti, 1880 yılı sonunda yayınladığı 

bir nota ile alacaklıların hukukunu incelemek amacıyla İstanbul’da bir komisyon toplantısı 

yapılmasını istemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlarının konsolidasyonu 

(birleştirmek) amacıyla 1881 yılının aralık ayında (Hicri 1299 Muharrem ayında) onaylanan 

kararnameye alacaklı şu ülkeler katılmış: İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya, 

İtalya’daki alacaklıların vekilleri ile toplantılar yapan malî komisyonun hazırladığı rapor bir 

kararname haline getirilmiştir. Bu kararname ile on eski borçlanmanın dokuzunun miktarları 

indirilmiş faizi ve anaparası ödenmemiş bir borçlanmanın ise miktarı yükseltilmiştir. 

Kararname ile toplam 237.138.819 Osmanlı Lirası tutarındaki dış borç, 141.505.309 

Osmanlı Lirasına düşürülmüştür. Galata bankerlerine olan borçlarda 8,7 milyon Osmanlı 

Lirasından 8,1 milyon liraya inmiştir. Galata bankerleri borçları için daha önce karşılık 

gösterilen Rüsum-u Sitte gelirleriyle önce Galata Bankerlerine olan borçlar (yani tahvilât-ı 

mümtaze) ödenecektir. Kalan kısmın 4/5’ü bütün borçların faizlerine, 1/5’i anapara 

ödemelerine ayrılacaktır (Aksu, 2006:121-122). 

1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun gayrisafi milli hasılası 210.000.000 Osmanlı Lirası 

iken, birikmiş dış borç stok toplamı; 153.700.000 Osmanlı Lirasına ulaşmıştır. 1913 yılı 

itibariyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda kişi başına düşen gelir 10.72 Osmanlı Lirası iken, kişi 

başına düşen dış borç miktarı 216 Osmanlı Lirası olup, her Osmanlı vatandaşı gelirinden 

yaklaşık 20 katlık bir borçla dünyaya gelmekteydi. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’nun o 

dönemde nasıl bir ekonomik çıkmazda olduğunun göstergesiydi. Osmanlı İmparatorluğu, 

1854-1914 dönemini kapsayan toplam 60 yıllık süreçte, 358.771.000 Osmanlı Liralık 

konsolide istikrazla sağlanan 222.758.000 Osmanlı Lirasının, ancak sekizde birlik bölümü 

olan 26.758.000 Osmanlı lirası yatırımlara yönlendirilmiştir (Aslanoğlu, 1983: 122). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ağır dış borç yüküne ilave olarak, alınan borçların neredeyse 

tümü daha önce alınan borçların anapara ve faiz ödemeleriyle, diğer cari ve gösteriş 

harcamalarına (o dönemde İstanbul Boğazında yapılan saraylar, kasırlar, konaklar, vb. 

yapımına) gitmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda; dış borçlar etkin ve akılcı bir şekilde 

kullanılmamış, bu değerli kaynak ekonomiye aktarılamamış, Osmanlı sanayileşme trenini 

kaçırmış oluyordu. 1883 ile 1914 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu (Abdülhamit 

dönemi) ile aşağı yukarı aynı milli gelire sahip Japonya (Meiji döneminde) hızla 

kalkınırken, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1883 ile 1914 yılları arasında kalkınma hızı yılda 

ortalama %2,2 olurken, aynı dönemde Japonya’nın, yıllık ortalama %4,1’lik kalkınma hızı 
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yakalaması (Memiş, 2008:83-84; Fukuzawa, 2021:222-223) ile yaklaşık iki katlık bir 

kalkınma hızına ulaşması, iki ülkenin arasındaki gelir ve kalkınma makasının neden 

açıldığını bize göstermektedir. Yine bu dönemde Anadolu kentlerinin kalkınması durmuş ve 

imparatorluğun baştan başa imarının yapılma fırsatı kaybedilmiştir. Sadece demiryolları ile 

bu durum geçiştirilmiştir. Bu dönemde önem arz eden diğer bir iktisadi sonuç ise, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan borçlanmaların yapıldığı merkez ülkelere önemli bir iktisadi fazlanın 

aktarılmış olmasıdır. 1854-1914 yıllarını kapsayan 60 yıllık süreçte, borçlanılarak elde 

edilen 222.444.000 Osmanlı Liralık fona karşılık olarak, yaklaşık 164.000.000 Osmanlı 

Lirası faiz ve 70.000.000 Osmanlı Lirası anapara ödemesi yapılmıştır. Bu bağlamda, 1854-

1914 döneminde Düyun-u Umumiye İdaresi yoluyla borçlanmaların yapıldığı merkez 

ülkelere 12.000.000 Osmanlı Lirası tutarında net geri ödeme yapılmıştır (Aslanoğlu, 1983: 

122-123; aktaran bknz. Polat, 2016:298-299). 

Tablo 1: Osmanlı İmparatorluğu’nun Borçları 1881-1914 (Milyon İngiliz Sterlini) 

  

ÜLKELER                                                           

YILLAR 

OSMANLI İMPARATORLUĞU BORÇLARININ 

ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1881-1914) 

(MİLYON İNGİLİZ STERLİNİ £ OLARAK) 

1881 1890 1898 1914 

FRANSA  45.0 44.6 53.4 75.3 

ALMANYA  43.5 27,40 22,60 19.90 

BELÇİKA 8,30 13,80 19,00 29,90 

AVUSTURYA 7,90 7,70 7,50 -- 

HOLLANDA  7,00 5,30 3,50 5,10 

İTALYA  5,40 3,20 1,00 -- 

İMPARATORLUK İÇİNDE TUTULAN BORÇLAR 7,30 6,20 5,00 -- 

TOPLAM 131,00 118,50 126,40 142,20 

 Kaynak: Pamuk, 1994:44’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bknz: Kongar, 2015:342’deki tablodan alınmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde özellikle altın standardının kabul edilmesiyle artan doğrudan yabancı 

sermaye, 1888-1896 yılları arasında 30.000.000 İngiliz Sterline ulaşmıştır. 1905-1914 yılları 

arasında ise, ülkeye giren doğrudan yabancı sermaye yatırımı 17.000.000 İngiliz sterlin 

olmuştur. 1913 yılında ülkeye giren toplam yabancı sermaye tutarı 84.660.000 Osmanlı 

Lirası olarak gerçekleşmiştir (Polat, 2016:301-302).  
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Osmanlı Devleti’nin gelirleri masrafları ölçüsünde artırmak mümkün olmadığından, açığı 

kapatmak için zaman zaman dış borçlanmaya gitmek, ya da Düyun-u Umumiye İdaresi ve 

Osmanlı Bankası’na başvurmak kaçınılmaz hale geliyordu. Her iki halde de borç verenler 

borç karşılığında belirli gelirlerin Düyun-u Umumiye’ye tahsis edilmesini şart koşuyorlardı. 

Osmanlı’nın tek seçeneği, devleti dağıtmak olduğundan bu şartı kabullenmekten başka 

çareleri kalmıyordu (Akarlı, 1982:243; aktaran bknz: Aksu, 2006:121-122). 

Düyun-u Umumiye İdaresi (1881-1923), Osmanlı Maliye Nezareti’ne bağlı bir kuruluş 

olmasına rağmen, bu idare kendisini yabancı ülkelerin alacaklılarının temsilcisi olarak 

görmüştür. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu, 

gelir ve irat kaynakları üzerindeki mali egemenliğini yitirmiş ve devletin bağımsız bütçe 

yapma olanağını kısıtlamıştır. Aslında bu durum, Osmanlı İmparatorluğunun, egemenlik 

hakkını gösteren vergi alma, para basma ve mali disiplin oluşturma gücünün kaybedilmesi 

anlamına geliyordu. Ayrıca, yabancıların menfaatine çalışan bu kuruluş, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ekonomik, sosyal, askeri, mali ve siyasal alanlarda aldığı tüm kararlara 

karışarak (yabancı ülkelerin dolaylı yoldan da olsa), Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresine 

ve maliyesine sürekli müdahale etmelerine neden olmuştur (Aslanoğlu, 1983: 126; aktaran 

bknz. Polat, 2016:298). 

Resim 10: Düyûn-ı Umûmiye Binası (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi) 

 

1873 yılında altın liranın gümüş sikke karşılığı 101.5 kuruş, 1879’da 107 kuruş ve sene 

sonunda, 108 kuruşa kadar çıkmıştı. Bunun üzerine devlet 1880 yılında gümüş para basımını 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 38 

 

durdurmuş ve bir altının gümüş para değeri 100 kuruşta tutmak istemişti. Bu tarihte çıkarılan 

bir kararname ile altın lira para birimi olarak kabul edilmiş ve bir altın liranın gümüş para ile 

100 kuruş olarak kabulüne karar verilmişti. Halkın devlete yapacağı para ödemelerinde 

gümüş paralar kabul edilmeye başlanmıştı. Halkın devlete yapacağı para ödemelerinde 

gümüş paralar kabul edilmeye başlanmıştı. 1909’da bir altın liranın gümüş para yani 

mecidiye olarak mal sandıklarına (vergi) ödenmesinde 202.6 kuruş olarak kabul edilmesi 

kararlaştırılmıştı (Kazgan 1990:474-475; Aksu, 2006:116-117). 

Abdülaziz döneminde 8,1 milyon kaime çıkarılmış %6 faizli kontrat imzalanmıştır. Karşılık 

olarak 5,9 milyon Esham-ı cedide, 3 milyon kadar Osmanlı, İngiliz ve Fransız altını, 0,9 

milyonluk gümüş mecidiye ile karşılanmıştır. Hükümet, 1914’de banknotların tedavülde 

kullanılmasıyla, altın para ihracına yasak getirmiştir. Hazinenin ihraç ettiği kâğıt paralardan 

başka, Osmanlı Bankası’na imtiyaz mukavelesi gereği tedavüle çıkardığı banknotları da 

ayrıca bulunmaktadır. 1914 yılında bu banknotlar içinde tedavül mecburiyeti vazolunmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu dahilinde, banknot ihracı hak ve imtiyazı 1863 yılında kurulmuş 

“Bank-ı Osmanii Şahane”ye (Eldem, 1994:113) bahşolunmuştur. Bankanın imtiyaz 

mukavelesine göre, tedavül edecek banknotlar banka veznelerinde mevcut nakdin üç mislini 

geçmeyecek, tedavül mecburiyeti olmayacak ve banknotlar ibrazında hamiline 

ödenebilecekti. Bankanın adı Osmanlı ama sahip ve ortakları tamamen yabancıydı. Ortakları 

arasında Rothschild ailesi de vardı. Devlet para basmak için banka yönetiminden izin 

alıyordu. Uzun görüşmeler sonucunda devlet yönetimiyle banka arasında görüşmeler olumlu 

sonuçlandı. Toplam üç milyon kuruşluk kaime (kâğıt para) çıkarılacaktı. Baskı makineleri 

Almanya’dan filigranlı kâğıtlar Fransa’dan ithal edildi. Basılan paralar önce savaşın vuku 

bulduğu cephelerde ardından İstanbul’da 27 Ağustos 1876’da piyasaya sürüldü. Osmanlının 

ekonomik anlamda sömürgeleşmeye doğru gittiğinin göstergesi, Osmanlı Devleti’nin 

banknotlarını yabancı bir banka (Bank-ı Osmanlı Şahane) tarafından basılırken, bu parayı 

Osmanlı Devleti’ne borç olarak veriyordu (Yaz, 2020:216-217).  
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Resim 11: Bank-ı Osmanlı Şahane (Karaköy Binası) 

 

Osmanlı Devleti Rothschild ailesinden 3 defa büyük borç para almıştır. Abdülhamit 

döneminde 2 büyük borç alınmıştır. İlk borç 1891 yılında alınan 6 milyon 316 bin 920 

Sterlinlik ilk borç taksidinin faizi yıllık %4 idi, vadesi ise 60 yıllıktı. 1894’te 2. büyük 

borçlanma yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, Baron Rothschild’den 8 milyon 212 bin 340 

Sterlin borç para alınmıştır. Yıllık taksiti 329 bin 249 Sterlin olan borcun son ödemesi 15 

Ekim 1955’te yapılmıştır (Yaz, 2020:221).   

Osmanlı Devleti, Kırım savaşından sonra borç alınan diğer ülke olan Fransız bankerlere (iki 

Yahudi bankeri Loranda ve Tubirni’ye) olan 200.000 altın borcunu ödemeyince başı bir 

hayli sıkıntıya düştü. Bu borç faizleriyle 750 bin altına ulaşmıştı. Fransızlar bu borç 

karşılığında Midilli adasını istedi, Abdülhamit döneminde yaşanan bu talihsiz durum, 

Fransa’nın 7 savaş gemisini Midilli adasına göndermesiyle, ciddi bir durum kazanmıştı. 

Abdülhamit, 32 yıllık iktidarı boyunca 1,5 milyon kilometrekare toprak kaybederken, 

Abdülhamit eşi Fatma Pesend Hanımdan aldığı borç parayla 2 bin kilometrekarelik Midilli 

adasını kurtarabilmişti (Yaz, 2020:222-223). 

Umumi Harbe (1. Dünya Savaşı’na) kadar Osmanlı Bankası banknotların miktarı hiçbir 

zaman 1,5 milyon lirayı geçmemiş ve tedavül İstanbul’a münhasır kalmıştır. Taşra halkı, 

banknotlara alıştırmak mümkün olmamış, her nasılsa eline banknot geçen kimseler, derhal 

bankaya müracaatla bunları nakde çevirmişlerdir. Bankanın çıkardığı 5, 10 ve 100 liralık 

olarak çıkardığı banknotlar yalnızca ticaret aleminde ve İstanbul’da büyük müesseselerde 
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olmak üzere, çek ve bono kabilinden tedavül etmiştir (Eldem, 1994:113-114; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:118).  

Avrupa’da harbin (1. Dünya Savaşı’nın) başladığı sıralarda 4 Ağustos 1914 tarihli kanunla 

Osmanlı Bankası Banknotları için tedavül mecburiyeti konmuş ve bu arada 1 liralık 

banknotlar çıkarılması kararlaştırılmıştır (Eldem, 1994:114; aktaran bknz: Aksu, 2006:119). 

Tablo 2: Osmanlı Altın Lirasının I. Dünya Savaşı Döneminde Yabancı Paralar 

Karşısındaki Değeri 

 

 

Avrupa’da harbin (1. Dünya Savaşı’nın) başladığı sıralarda 4 Ağustos 1914 tarihli kanunla 

Osmanlı Bankası Banknotları için tedavül mecburiyeti konmuş, altın para ihracına yasak 

getirmiştir (Kurtoğlu, 2012:378). Bu arada 1 liralık banknotlar çıkarılması kararlaştırılmıştır 

(Eldem, 1994:114). Kâğıt paraların harbin bitimine müteakip ödeneceği vaadi, savaşın 

uzaması ve zafer ihtimalinin azalması ile kâğıt para da büyük değer kayıpları görülmüştür. 

Bankanın, harp yıllarında (1914-1918) tedavüle çıkarttığı banknotların miktarı aşağıda 

belirtilmiştir (Eldem, 1994:114). Osmanlı Bankası’nın, harp yıllarında (1914-1918) tedavüle 

çıkarttığı banknotların miktarı aşağıda belirtilmiştir (Eldem, 1994:114; aktaran bknz: Aksu, 

2006:119). 
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Tablo 3: Osmanlı Bankası’nın, Harp Yıllarında (1914-1918) Tedavüle Çıkarttığı 

Banknotların Miktarı 

 

YILLAR 

 

MİKTAR (Lira) 

1914 Temmuz 1.270.000 lira 

1914 Aralık 3.005.000 lira 

1915 Mayıs 3.206.000 lira 

1915 Aralık 3.060.000 lira 

1916 Aralık 2.995.000 lira 

1917 Aralık 2.967.000 lira 

1918 Haziran 2.967.000 lira 

  

Harbin başlangıcına kadar Osmanlı Bankası’nın vezne işlemleri %80 oranında altın ve 

gümüşle ve %20 oranında banknotla yapılmışken, o tarihten itibaren altın ve gümüşün yerini 

kâğıt para ve 1917’de kısmen Alman Hazine tahvilleri almıştır (Yenal, 1999:91). Halkın 

gözünde kâğıt para ile banknot arasında bir fark görmemesi, her iki paranında değer 

kaybetmesi sonucu, halk bu paralara itibar etmemiştir. Harbin sonunda bir altın lira dört 

buçuk kâğıt lira değerine yükselmesi sonucu kâğıt paraya itimatsızlığı daha da artmıştı. 

Memleket dahilinde kâğıt paranın aşırı derecede değerinin düşmesine mukabil Osmanlı 

Lirası, harp süresince dış piyasalarda değerini muhafaza edebilmiş, hatta Alman Markı 

karşısında prim yapmıştı (Eldem, 1994:114; aktaran bknz: Aksu, 2006:119). Daha evvel de 

belirtildiği üzere, Alman hazine tahvilleri karşılığında aşırı miktarda Alman Mark’ının 

toplanması değerini (alış gücünü) düşürmüş, Osmanlı hükümetinin Alman Hazine tahvilleri 

mukabilinde tedavüle çıkardığı kâğıt paralardan bir kısmını Alman hükümetinin emrine 

ihdas edilmiş ve böylece markın aşırı değer kaybının önüne geçilmiştir. Yukarıdaki tabloda 

da belirtildiği üzere, Osmanlı Lirası diğer yabancı paralar nazarında değerini muhafaza 

etmiş, hatta değer bile kazanmıştır. Örneğin, 1 Osmanlı Lirası 111 İngiliz Lirasına, 4.3 

İsviçre Frangına, 22.8 ABD Dolarına, 5.3 Alman Markına tekabül ediyordu (Eldem, 

1994:124; aktaran bknz: Aksu, 2006:119). 

Kâğıt paraların harbin bitimine müteakip ödeneceği vaadi, savaşın uzaması ve zafer 

ihtimalinin azalması ile kâğıt para da büyük değer kayıpları görülmüştür (Aksu, 2006:119).  

 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 42 

 

Tablo 4: I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlıda Tedavülde Bulunan Kâğıt Paralar ve 

Altının Kâğıt Para Karşısındaki Değeri 

 

Banknot ayrıcalığı olan Osmanlı Bankası Osmanlı Devleti’nin istediği tutarda krediyi 

vermeyince devlet, iç finansman için dış borçlanmaya dönmüş, fakat dışardan da altın 

alamayınca kâğıt para basmaya ancak, Almanya’da borçlanıp onlardan hazine tahvili alarak 

(yukarıda belirtildiği üzere) cesaret edebilmiştir. 1915 yılından 1918 yılına kadar çıkarılan 

161 milyon liralık kâğıt paranın 6,5 milyon liralık kısmı karşılığında Almanya’da altın stok 

edilmiş, gerisine ise Alman Hazine Tahvilleri karşılık gösterilmiştir. Olan şudur: Osmanlı 

Devleti kâğıt para çıkartıyor; Alman Devleti bu kâğıt parayı harpten sonra altın ile 

değiştirmeyi taahhüt ediyor; Osmanlı Devleti bu taahhüde karşı Almanya’ya borçlanıyor ve 

faiz ödüyor. Yani, Osmanlı Devleti’nin dolanıma kâğıt para çıkarmak yoluyla halktan aldığı 

borcu, Almanya güya savaştan sonra elinde kâğıt para bulunanlara altın ile ödeyecektir. 

Bunun içinde Osmanlı devleti Almanya’ya borçlanmıştır ve borcun vadesi geldiğinde 

Almanya’ya altın ile ödeme yapılacaktır (Yenal, 1999:91-92; aktaran bknz: Aksu, 

2006:123). Böylece, Osmanlı Devleti kendi istediği gibi para basıp harcayacağına, aynı 

parayı basabilmek için Almanya’ya ve Düyun-u Umumiye İdaresi’ne boşu boşuna minnet 

etmiş ve külfet haline girmiştir (Yenal, 1999:91-92; aktaran bknz: Aksu, 2006:123). 

Osmanlı Devleti kâğıt para yönetimi ve tedavüle çıkartılması konusunda tamamen acemice 

politikalar uygulaması ve dışa bağımlı bir siyaset izlemesi ekonomiyi ve daha sonra devletin 
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bağımsızlığını kaybedip parçalanmasına sebebiyet vermiştir. Bu borç yönetimi ve para idaresi 

devletin yapısında ciddi anlamda bozulmalara neden olmuştur (Aksu, 2006:123). 

Resim 12: Osmanlı Altın Paraları 

 

 

 

1.2.2. CUMHURİYET DÖNEMİ PARA TARİHİ 

 

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklâl Savaşı içinde bile savaş ihtiyaçlarını para basmak 

suretiyle karşılanmasına izin vermemiş (Aysan, 1981:42) ve şiddetli bir şekilde karşı 

çıkmıştı. Millî Mücadele yıllarında Anadolu’da kullanılan para bilindiği gibi Osmanlı 

kaimeleriydi. Savaşın psikolojik ortamında, Ankara Hükümeti’nin adına para bastırması 

uygun değildi. Çünkü, bu paranın sahibi olarak padişah görülüyor ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin alametleriyle çıkarılacak paranın halk tarafından benimsenmesi ve 

milletvekillerinin bu parayı çıkartmasını öngörecek kanun tasarısını kabul etmesi mümkün 

değildi. Düyun-u Umumiye İdaresi, 1914-1918 yıllarında 161 milyon liralık kaime 

çıkartmıştı. Emisyon, Mütareke (Mondros Müt. 30 Ekim 1918) döneminde durdurulmuştur. 

Vergi gelirlerinin tıkandığı ve devlet personeline aylık ödeyemediği zamanlarda bile 

İstanbul hükümeti para arzını genişletmemişti (Ergin, 1984:183-184; aktaran bknz: Aksu, 

2006:123). Savaşın finansmanı çabaları içinde Osmanlı hükümeti ilk kez dış borçlanmanın 

kolaycılığını bırakarak 1918 yılında çok yoğun bir propaganda ile 18 milyon liralık bir 
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devlet tahvili satabilmeyi başarmıştı. Osmanlı Devleti’nin son günlerinde yapılmasına 

rağmen, ulusal bir ekonominin oluşması yönünde bir adım olarak sayabiliriz (Boratav, 

2000:306-307; aktaran bknz: Aksu, 2006:123). 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin “İktisat Esaslarını” oluşturan Birinci İzmir 

İktisat Kongresi’nde Para ve Kambiyo konusu tüccar grubunun esasları bölümünde ele 

alınmıştır. Bu esaslar aşağıda belirtilmiştir (Afetinan, 1989:32-33): 

1- BANKALAR (Para ile ilgili): 

Madde I- Minasip bir isim altında bir ticaret ana bankası teşkili. (Müttefikan kabul). 

Madde 2- Tekalif-i Milliye ve iaşe bedeli vesaire olarak tüccarın hükümette olan 

matlubatı bankaya verilerek ashab-ı matlube mazbatalarına mukabil banka senedi itası. 

(Müttefikan kabul). 

Madde 3- Çıkarılacak hisse senedatının Türkiye teb’asına ve Türk Anonim vesaire 

şirketlere tahsisi. (Müttefikan kabul). 

Madde 4- Hükümetin dahi bankaya bir sermaye koyarak hissedarlığa iştirâki ve ancak 

hükümet aldığı bu hisseleri talep vuku’unda föy ihraciyle halka satarak yavaş yavaş 

alakasının kat’ı. (Tüccar sanayi müttefikan kabul, zürra, red, işçi müstenkif.) 

Madde 5- Banka hisse senedatının gerek mevzu ve gerekse bilâhira konulacak her nev’i 

usul ve tekaliften muaf tutulması gibi bazı müsaedat-ı mahsusa ibrazı. (Tüccar, sanayi 

müttefikan kabul, zürra red işçi müstenkif.) 

2- KAMBİYO VE BORSA İŞLERİ: 

Madde 1- Kambiyo merkezleri ve bilhassa nakit ve tahvilât borsalarının millileşmesi ve 

buralara Türke düşman siyasi entrikaların girmesine mümanaat edilmesi ve binaenaleyh 

borsaların ıslahı. (Müttefikan kabul). 

Madde 2- İstanbul’dan maada büyük ticaret merkezlerinde esham ve tahvilât borsaları 

kürşadı. (Müttefikan kabul). 

Madde 3- Ecnebi kambiyosunun ani tereffü ve tenezzülünden mütevellit aksülamellerden 

piyasayı vikaye edecek tedabir ittihazı. (Müttefikan kabul). 

Madde 4- Borsayı bankaların alt üst etmesine ve lüzumsuz hava oyunlarına mâni olmak 

üzere büyük sermayeli milli bankalar marifetiyle müsmir müdahalâtın icrası. (Müttefikan 

kabul). 

Madde 5- Borsaya kabul edilen eshamın Maliyece müntehab bir heyet tarafından 

tasdikiyle ve şirket hisse senedatı ise Maliye ve İktisat Vekâletlerinin muvaffakat-ı 

müşterekesinden sonra ithali. (Müttefikan kabul). 



45 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Madde 6- Bu maddeler ile beraber daha ziyade ihtisasa taalluk eden diğer mevad 

hakkında lâzım gelen tedabiri müzakere ve kambiyo muamelatını mürakebe eylemek üzere 

selâhiyattar erbab-ı ihtisastan mürekkep bir Kambiyo Komisyonu’nun serian (Ekseriyetle 

kabul). 

Millî Mücadele yıllarında Moskova’ya giden heyetimiz, Yusuf Kemal Tengirşenk ve Dr. 

Rıza Nur, Ankara Hükümeti’nin masraflarının karşılanması için 30 milyon altın istemiş, 

fakat 1 milyon altın alabilmişti. Bu bağlamda, İstiklâl Savaşımızın kâğıt para basılmadan 

idare edilebilen ender savaşlardan olması dikkate değer (Yenal, 1999:92-93; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:124) bir durumdu. Bizim delegasyon, Ruslardan personel (maaş ve aylık 

alamadıkları) ve malzeme masraflarını karşılamak için para ihtiyacımız olduğunu 

üstelemişlerdi. Bunun üzerine, Stalin ve Çiçerin’in kâğıt para basmamızı tavsiye ediyorlardı. 

Hattı Rıza Nur anılarında şöyle anlatmaktadır: “Ruslar, bize bir düzine kâğıt para basmamızı 

tavsiye, Moskova’da bedava basabilecekleri vaat ediyorlardı. Biz ise, daha önce Heyet-i 

Vekile ‘de bu meseleyi görüşmüş, bütün vekiller, bilâ istisna, bunun aleyhinde hüküm 

vermiştik. ‘Paramız böyle kalsın’ dedik. Eğer yeniden kâğıt para bassa idik, Türkiye’nin 

iktisâdi, mali itibarı tamamıyla vefat etmiş olacaktı.” (Yenal, 1999:92-93; Nur, 1968:790; 

aktaran bknz: Aksu, 2006:124-125). 

Aynı paranın iki ayrı egemenlik alanında kullanıldığı durumlarda, emisyonu kontrol altında 

tutan aktörün (İstanbul Hükümeti) tartışılmaz bir avantajıdır. Para basma sonucu başlatılacak 

enflasyon, satın alma gücünün İstanbul yöresinde toplanmasını temin eder ve Kuvay-ı 

Milliye’nin finansmanını felce uğratabilirdi. Ankara Hükümeti, emisyon hacmi konusunda 

savunmasızdı (Ergin, 1984:183-184) ve bir yerde İstanbul Hükümeti’nin yapacağı yanlış bir 

hareket ve basacağı para miktarı İstiklâl Savaşı’nı büyük bir sekteye uğratırdı. 1. Dünya 

Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen dolanımda 

bulunan 158,7 milyon liralık banknot stoku kalmıştı. 2,5 milyon liranın kaybolduğu (Ergin, 

1990:123-124; aktaran bknz: Aksu, 2006:125) veya nerede olduğu bilinmemekteydi. İşte 

Genç Türkiye Cumhuriyeti bu para stokunu devralmıştı. Lozan’da, bu paranın altın ile 

değiştirilebilme taahhüdü öbür borç anlaşmaları arasında tavsiye edildi. Cumhuriyetin 

İlan’ından 4 yıl sonra da bu para aynı değerde Türkiye Cumhuriyeti Evrak-ı nakdiyesi ile 

değiştirildi (Yenal, 1999:93; aktaran bknz: Aksu, 2006:125). 

Altın paradan ya da altına çevrilebilir banknotlardan doğrudan doğruya kâğıt paraya geçiş 

Birinci Dünya Savaşı’nın eseridir. Devletler, savaş süresince, pervasızca kâğıt para bastılar. 
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Fakat asıl büyük para felaketleri savaşı izleyen yıllarda (Yenal, 1999:93) görüldü. Bir yıl 

içinde para miktarı astronomik hızla artması, fiyatlar genel düzeyini öyle bir yükseltmişti ki, 

Almanya’da 1 milyonluk banknot karşılığında 1 yeni mark (Yenal, 1999:93) verildi. 

Sonuçta, banknotun üzerindeki değeri, kâğıdın değeri kadar olan paraya dönmüştü. Yani, 

alım gücü olmayan sıfırı bol olan değersiz bir para olmuştu. Bu konuda Alman ekonomisti 

Ernst Wagemann, 1920’lerdeki Alman ekonomisinin fotoğrafını şöyle yorumlamaktaydı: “1 

milyon markı olan bir kimse 1920’de bir fabrika satın alabilirdi. 1921’de bu para bir villa 

satın almaya yetiyordu. 1922’de 1 milyon mark ile otomobil, 1923 yılbaşında ise 1 takım 

elbise almak mümkündü. Aynı yılın ikinci yarısında ise 1 milyon markla bir yumurta 

alma imkânı bile yoktu.” (Capital Dergi, 1996:66; aktaran bknz: Aksu, 2006:124-125).10 

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. Türk 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; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:125). 

1929 yılında Osmanlı borç taksitlerinin ödemeler dengesi üzerindeki yükü, 15 milyon TL 

civarında idi. Bu, o yılın ihracat gelirlerinin yaklaşık %10’unu oluşturmakta idi. Ancak ilk 

kez yapılacak olan bu ödeme, yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinden önce 

stoklama ve spekülasyon amacıyla yapılan ve önceki yıla göre 33 milyon TL artış gösteren 

aşırı ithalatla birleşince Türk parasının dış değerini ağır bir baskı altına soktu. İngiliz Lirası 

(Sterlin), 1929 yılının yedi ayında 10 TL civarından 10.5 TL’ye yükseldi. 1920’li yılların 

geçerli kambiyo sistemi içinde Türk Lirasının değerindeki bu düşme hükümet çevrelerini 

ağır bir “para buhranından” söz etmeye yöneltecek ve bir yıl içinde dış ticaret ve kambiyo 

rejimlerinde ciddi devlet müdahalelerini tahrik edecekti (Boratav, 1990:36-37; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:125-126). 

Türkiye’de Kambiyo Denetleme Sistemi gerçek anlamıyla, bütün dünyada olduğu gibi, 

büyük ekonomik buhranın bir sonucu olarak 1930 yılında kabul edilen Türk Parasının 

 
10 “Enflasyon Oranları” maddesi, Capital Guide/28, Hürriyet Ofset, Haziran 1996, s. 66. 
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Kıymetini Koruma hakkında 1567 sayılı kanunla ihdas edilmiştir. Bu bakımdan, bu 

konudaki tarihçeler başlangıç noktası olarak, kanunun kabul tarihi olan 25.02.1930 tarihini 

almak adet haline gelmiştir. Kambiyo Denetleme Sistemini doğuran sosyal sorun ve 

zorunluluk, uluslararası ekonomik ilişkilerin ve özellikle ticaretin gelişmesi, ekonomik 

gelişme ve toplum kalkınması düşüncelerinin yayılması, gerekse toplumsal ihtiyaçların bir 

ülke çerçevesinde giderilemeyecek şekilde önemli ölçülerde artmış bulunmasıdır (Boysan, 

1981:40-41; aktaran bknz: Aksu, 2006:126). 

Mustafa Kemal Atatürk, 1930 senesinde Türk Lirasının değer kaybetmesi üzerine 

görüşlerini şöyle açıklamaktadır: “Arkadaşlar, geçen sene zarfında mücadeleye mecbur 

olduğumuz bir büyük hadise de milli para buhranıdır. Buhranı karşılamak için alınan 

tedbirlerin isabeti tahakkuk etmiştir. Her şeyden mühim olan esas, iktisadi nokta-i nazardan 

(görüş açısından), milletin uyanıklığı ve kendisinin yaşamak hakkına itimadıdır.” (Aysan, 

1981:44; aktaran bknz: Aksu, 2006:126). 

1929 yılında ödemeler dengesi açığı 101 milyon lirayı buldu. Menkul Kıymetler ve 

Kambiyo Borsaları Kanunun öngördüğü denetleme tedbirleri yetersiz kalmıştır. Geçirilen 

kambiyo krizi, Ankara’da kaygı uyandırmıştı. Bir “Para Otoritesi” mercii kurulmasına karar 

verildi. Merkez Bankası Kanunu 11 Haziran 1930’da çıkartıldı (Ergin, 1984:191; aktaran 

bknz: Aksu, 2006:126).  

Resim 13: T.C. Merkez Bankası Binası (Ankara) 
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11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı yasa ile oluşturulan T.C. Merkez Bankası, dönemin 

Hükümet Başkanı İsmet İnönü’nün 1929 yılında çizdiği ana hatlara (sermayesi milli 

paramız üzerinden olacak, milletin gönüllü katılabileceği bir anonim şirket şeklinde 

kurulacak, görevleri özel kanunla düzenlenecek, milli paranın altın fiyatı üzerinden tespiti 

gibi bir kayıt bulunmayacak olması) uygun olarak 15 milyon TL sermayeli bir anonim 

şirket olarak kurulmuştur (Akgüç, 1992:132-136; aktaran bknz: Aksu, 2006:126). T.C. 

Merkez Bankası, Fransız Frankı’nı baz alarak TL’nin Frank cinsinden alış değerini (1930), 

12.06 Fransız Frankı olarak belirlemiştir. Bu ayarlamalardan sonra uzun bir dönem 

boyunca Türk Lirası’nın resmi değeri sabit tutulmuş, ancak çeşitli miktar kısıtlamaları, 

primli kurlar, de blokaj kurları vb. uygulamalarla hayli karmaşık bir katlı kur sistemi 

izlenmiştir (Alkin, 1983:1149; aktaran bknz: Aksu, 2006:126). 

Filhakika resmi kur 1$=182 kuruş iken, sırasıyla serbest piyasada kur 1928 yılında 197 

kuruşa, 1929’da 207 kuruşa, 1930’da 212, 1931 yılında da 211 kuruşa yükselmiştir (Boysan, 

1981:43; aktaran bknz: Aksu, 2006:127). Türk Lirasının İngiliz sterlini karşısındaki değeri, 

İstiklâl Savaşı ve onu izleyen dönemde 1930 yılına kadar devamlı düşmüş (1919’da 313 

kuruş iken, 1930’da 1032 kuruşa), ama ondan sonra sürekli değer kazanmıştır. (1930’da 

1032 kuruşken, 1938’de 616 kuruşa düşmüştür). Olağanüstü koşullar altında geçen 1919 ve 

1920 yılları inceleme dışı bırakıldığı takdirde, 1921’deki 625 kuruş ile 1938’deki 616 kuruş 

Sterlin değeri hemen hemen aynıdır (Aysan, 1981:43). Büyük depresyon yıllarında da devlet 

bütçelerinin dengesi az-çok korunmuştur. Yabancı ülkeler birbiri ardına devalüasyon 

(paranın değerini düşürme) yaparken Türk Lirası’nın değer kaybetmemesi, Osmanlı 

borçlarının devlet bütçesindeki ağırlığı azımsanmayacak derecede azaltmıştır. 1938’de 1$= 

126 kuruşa, 1 Sterlin=616 kuruşa 1 Fransız Frangı=3.63 kuruşa, 1 İsviçre Frangı=28 kuruşa 

düşmüş bulunuyordu (Ergin, 1990:123-124; aktaran bknz: Aksu, 2006:127). 
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Tablo 5: Atatürk Dönemindeki Türk Lirasının İngiliz Sterlinine Göre Değeri ve 

Tedavüldeki Banknotları (Yıllık Ortalama Değeri) 

YILLAR 1 STERLİN EŞDEĞERİ (Kuruş)  TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR (Milyon TL) 

1919 381 158 

1920 443 -- 

1921 605 -- 

1922 729 -- 

1923 763                                           -- 

1924 836 161 

1925 892 165 

1926 928 153 

1927 945 153 

1928 956 153 

1929 1009 159 

1930 1032 159 

1931 965 159 

1932 741 164 

1933 702 161 

1934 636 165 

1935 616 170 

1936 624 179 

1937 624 169 

1938 616 194 

Kaynak: Haldun Derin, “Türkiye’de Devletçilik”, İstanbul, 1940, s. 151’deki tablodan alınmıştır. 

İstiklâl Savaşı içinde bile enflasyona gidilmemiştir. Bu alanda Atatürk’ün kesin rolünü 

hatırlatmak için, bu savaş boyunca Başkomutan olan Atatürk’ün her alanda ülkeyi 

Başkomutanlık emirleriyle yönettiğini belirtmeliyiz (Aysan, 1981:47). Bu dönemde 

enflasyon görülmediği gibi bir deflasyonist (enflasyonun zıttıdır) bir ekonomik yapının 

belirtilerini görmek mümkündür. Yukarıdaki tabloda Buhran yıllarında tedavüle ek para 

çıkartılmadığı için piyasa daralmakla birlikte, şiddetli fiyat düşüşünü görebiliriz. Örneğin, 

1925’te toptan eşya endeksi 3.1 iken, 1929-34 döneminde negatif bir daralma ve fiyat 

düşüşü (Hiç, 1991:171-172; aktaran bknz: Aksu, 2006:127) görüyoruz. Özellikle tüketim 

malları ucuzladığı anlamına gelir. 

Düyun-u Umumiye İdaresi, Birinci Dünya Savaşı’nda 161 milyon liralık kâğıt para 

basmıştır. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet dönemine devredilen banknot stoku (para 

rezervi) ise 158,7 milyon liradır. 2.5-3 milyon liranın çeşitli nedenlerle kaybolduğu 

anlaşılmaktadır. Emisyonun (para stoku), 158 milyonda sabit tutulmasına karşılık vadeli ve 

vadesiz mevduatta önemli artışlar kaydedilmiştir. Cumhuriyet dönemi başlangıcına ait 

mevduat istatistikleri birbirini tutmadığından kesin rakam verebilmek zordur. Ancak M1 ve 
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M2 para arzının 1923-1929 yıllarında genişlemiş olduğu söylenebilir. 11 Haziran 1930’da 

çıkarılan Merkez Bankası Kanununda, Türk parasının altın karşılığını belirleyecek bir 

istikrar kanuna da hazırlanacağı belirtilmiş, aynı yıl “Kibrit İstikrazı (inhisarı) (1924-1943)” 

(Cumhuriyet Hükümeti, ilk dış krediyi 15 Haziran 1930’da alması ve krediyi açan kibrit 

fabrikası kuracak olan bir Amerikan firması idi. Bedeli kibrit tekelinden ödenecek ve 

bundan) yararlanılarak 6 ton 127 kiloluk bir altın rezervi alım bedelini karşılamak için 10 

milyon liralık emisyon yapılmıştır. Emisyon (para miktarı), 1930’da 168 milyon lirayı 

bulmuştur. 1938 yılının sonuna kadar dolaşıma yeni banknot çıkarılmamıştır. Toplam 

mevduat 1929-1938 arasında 128 milyon liradan 285 milyon liraya çıkmıştır. Dönem 

boyunca M2 para arzı artışı yaklaşık olarak %60’dır (Ergin, 1990:123-124; aktaran bknz: 

Aksu, 2006:128). 

Tablo 6: Madeni Para – Banknot ve Mevduat, 1933-1938 (Milyon TL) 

Yıl MADENİ 

PARA 

BAKNOT KASA 

İHTİYATİ 

TİCARİ 

MEVDUAT 

TASARRUF 

MEVDUATI 

TOPLAM 

MEVDUAT 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1933 9 144 45 61 68 191 

1934 9 146 50 60 68 189 

1935 13 149 50 62 70 195 

1936 19 155 47 75 78 228 

1937 24 164 47 92 91 274 

1938 26 165 49 101 100 306 

Madeni Para : Dolanıma çıkarılan (Merkez Bankası ve bankaların kasaları dahil) toplam 

Banknot : Merkez Bankasının dolanıma çıkardığı toplam 

Kasa İhtiyati : Bankaların kasalarındaki banknot ve madeni para + Merkez 

  Bankasının kasasındaki madeni para. 

KAYNAK: OKTAY YENAL; “İktisat Siyasası Üzerinde İncelemeler”, T. İş Bankası Kültür 

Yayınları, Yay. No: 425, İstanbul 1999, s. 42’deki tablodan alınmıştır. 
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Tablo 7: Türkiye’de Para Arzı 1933-1938 Dönemi 

Yıl (M1) PARA    1 

Milyon TL 

    (M2) PARA 2 

Milyon TL  

   (M3) PARA  3 

Milyon TL 

    (M4) PARA 4 

Milyon TL 

FİYATLAR 

ARTIŞ 

MİLLİ GELİR 

1933 153 169 237 299 24 5.728 

1934 155 165 233 294 24 5.998 

1935 162 174 244 307 23 6.111 

1936 174 202 280 355 24 6.483 

1937 188 233 324 415 24 6.475 

1938 191 243 343 343 24 7.038 

TANIMLAR : Para 1: Dolanıma çıkan madeni para + banknot; 

   Para 2: Para 1 + ticari mevduat + kasa ihtiyatları 

   Para 3: Para 2 + tasarruf mevduatı; 

   Para 4: Para 3 + öbür mevduat. 

Kaynak : OKTAY YENAL; “İktisat Siyasası Üzerinde İncelemeler”, T. İş Bankası Kültür 

Yayınları, Yay. No: 425, İstanbul 1999, s. 46’daki tablodan alınmıştır. 

Tedavüldeki banknotlardaki artış, dönemin hiçbir yılında hızlanmamıştır. 1919-1938 yılları 

arasındaki banknot artışı, sadece 36 milyon liradır. 20 yıllık bu dönemin ortalama yıllık 

artışı 1,8 milyon TL. 20 yıldaki artış %20’nin altındadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında altın 

stoku olmayan devletin, T.C. Merkez Bankası’nın ilk kurulduğu yıllarda elindeki altın 

mevcudu 1931’de 6.127 kilodan 1939’da 26.190 kiloya çıkmıştır. Yine ilk yıllarda hiç 

olmayan döviz stoku ise 1938 yılında 28,3 milyon dolara çıkmıştır (Aysan, 1981:50; aktaran 

bknz: Aksu, 2006:129). 

1920’li yıllar Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanabildiği nadir yıllar olmuş ve enflasyonist 

bir baskı oluşmamıştır. Tabi ki, burada piyasa emisyon hacminin genişletilmemesinin de 

etkisi büyüktür. 1923-1928 arasında fiyatlar sadece %9 oranında artmıştır. Dönem sonuna 

doğru 1929 Dünya Ekonomik Buhranının etkisiyle fiyatlar genel seviyesinde gerileme 

yaşanmıştır. Çünkü, fiyatların düşmesinin temel sebebi talep azalmasının getirdiği etkendir. 

Bu durum özellikle tarım kesiminde buğday üreticisini etkilemiştir, 1930-1934 döneminde 

fiyatlar 1929 fiyatlarına bakıldığında %46’lık bir (Arslan, 1993:29) düşme görülmüştür. 

Yani mallarda ciddi bir ucuzlama görüldü. Zaten Türkiye’de uygulanan “Sağlam Para-

Denk Bütçe” ilkesi para, bütçe ve vergi politikasında temel oluşturmuştur (Aksu, 

2006:129). 
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Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937’de meclis açılış konuşmasında sağlam para ve 

denk bütçe üzerine şunları demiştir: “Cumhuriyet bütçelerinin belirgin olan ve daima 

kuvvetlenmesi gereken ortak özellikleri, yalnız denk oluşları değil, aynı zamanda koruyucu, 

kurucu ve üretken işlere, her defasında daha fazla pay ayırmakta olmalarıdır… Samimi bir 

bütçeye ve gerçek bir ödeme dengesine dayanan paramızın, fiilî istikrar durumunu 

koruyacağız.” (Palazoğlu, 1998:475-476). 

Fiyat indekslerinde tüketici fiyatlarının yükseldiği 1929 bunalımının yarattığı fiyat düşüşü 

nedeniyle tarım sektörünü korumak için devletin alımlar yapması ve bu düşüşteki zararı 

tüketici fiyatlarına yansıtmalarıdır (Aksu, 2006:130). 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Para Politikası’nda gerçekleştirilen düzenleme ve 

icraatları maddeler halinde özetlemek gerekirse (Aksu, 2006:130-131):11 

1- İstiklâl Savaşı içinde bile (emisyon genişletme yoluyla) enflasyona gidilmemiştir. 

2- Türk Lirası’nın İngiliz Sterlini karşısındaki değeri, İstiklâl Savaşı ve onu izleyen 

dönemde 1930 yılına kadar devamlı düşmüş (1919’da 318 kuruş iken, 1930’da 1032 

kuruşa), ama ondan sonra sürekli olarak değer kazanmıştır. (1930’da 1032 kuruş iken, 

1938’de 616 kuruşa düşmüştür). 1921’de 605 kuruş iken 1938’de 616 kuruş sterlin değeri 

korunmuştur. 

3- Türk Lirası değerinin en hızlı düştüğü dönem 1928-1930 dönemidir. Bu dönemde 

bütün dünya 1929 Büyük Ekonomi Buhranı’nın etkisindedir. Paranın yıllık değer kaybı %4 

oranındaydı. 

4- Tedavüldeki banknotlardaki artış, dönemin hiçbir yılında çok hızlanmamıştır. 1919-

1938 yılları arasındaki banknot artışı, sadece 36 milyon liradır. 20 yıllık bu dönemin 

ortalama yıllık artışı 1,8 milyon TL., 20 yıldaki artış %20’nin altındadır. T.C. Merkez 

Bankası elindeki altın mevcudu 1931’de 6.127 kilodan 1939’da 26.190 kiloya varmıştır. 

5- Genel olarak para politikasında “sağlam para-istikrarlı para” ilkelerini benimsemiş 

olan M. Kemal ATATÜRK, maliye politikasında ise, “denk bütçe-düzgün ödeme” 

ilkelerine titizlikle bağlanmıştır. 

 
11 Mustafa A. AYSAN; “ATATÜRK’ÜN EKONOMİ POLİTİKASI”, Sermet Mat., Kırklareli 1981, s. 47-51’deki 

özetlerden alınmıştır. Mahmut ARSLAN; “Türk İktisat Tarihi”, Çantay Kitabevi, İstanbul 1993, s. 28-29, 44., Sadi 

ÖZDEMİR; “ATATÜRK ve 3.YOL”, Yayınevi Yay., İstanbul 1999, s. 99-116. 
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6- Atatürk döneminde, dış ticaret dengesine de ulaşılmıştır. 1929 yılına kadar açık veren 

dış ticaret dengesi, 1930’dan sonra 1938 yılına kadar devamlı fazla vermiştir. 1929-1939 

döneminde, ortalama %6,8’lik büyüme sağlanmış, sanayiinin GSMH içindeki payı %11,4’ten 

%18,9’a çıkmıştır. Bu muazzam bir artıştır. Bu dönemde enflasyon hemen hemen sıfırdır. 

1938 yılı dışında her yıl dış ticaret fazlası verilmiştir (Kazgan, 1995:116). 1930-1939 yılları, 

Türkiye’nin sanayileşme doğrultusunda ilk ciddi adımlarını attığı yıllar olarak 

değerlendirilmelidir. Sanayiinin sabit fiyatlarla yıllık büyüme hızının ortalaması %11,6’dır. 

1923-1929 yıllarının âtıl kapasitesinin yeniden üretime tahsisi koşullarında sağlanan %8,5’lik 

büyümesi ile karşılaştırılırsa, gerçek bir kapasite artışını temsil eden bu sınai büyüme hızının 

önemi ve değeri ortaya çıkar. Bu dönemde sermaye birikimi milli hâsılanın ortalama olarak 

%10,1’ini bulmuş, makine ve teçhizat yatırımlarındaki ortalama artış hızı %10 dolaylarında 

gerçekleşmiştir (Boratav, 1990:54-55; aktaran bknz: Aksu, 2005:88) 

Tablo 8: 1923-1939 Makro İktisadi Göstergeleri Yıllık Ortalamaları (%) 

  1923-29 1930-32 1933-39 

Milli Gelir Büyüme Hızı % 10,9 1,5 9,1 

Sanayide Büyüme Hızı % 8,5 14,8 10,2 

Milli Gelirde Sanayi Payı % 11,4 13,6 16,9 

Milli Gelirde Yatırım Payı % 9,1 9,7 10,7 

Milli Gelirde İthalat Payı % 14,5 8,9 6,6 

Dış Ticaret Açığı/Fazlası % -56,6 6,6 12,4 

             Kaynak: Aksu, 2005, s.88’deki tablodan alınmıştır. 

 

7- 1933-1938 yılları arasında emisyon hacmi 198 milyon TL’den 240 milyon TL’ye 

yükselmiş, yani 6 yılda %22 oranında artış olmuştur. Bu yıllar arasında milli gelir artış 

ortalaması %8’ler düzeyinde olup, ekonomiye ihtiyacın altında para sürüldüğü görülmüştür. 

Hükümet yatırıma yeni kaynak bulmak için çırpınırken bile, para emisyonu yoluna 

gitmemiştir. Böylece enflasyon sabit kalmıştır. Hatta 1930-1934 arasında fiyatlar genel 

seviyesi %46 oranında gerilemiştir. 1935’ten itibaren ise çok düşük seviyelerde oynama 

göstermiştir. 

8- Osmanlı Devleti’nden 161 milyon TL. civarında banknot devredilmiştir. 1926 yılında 

8 milyon TL. piyasadan çekilmiştir. 1928’e kadar aynı miktarda emisyon hacmi tutulmuştur. 

Ekonomik burhan döneminde stabil yapısını korumuş, 3-4 milyon TL. civarında azalma 

veya artma görülmüştür. 
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9- Bu sağlam para politikasının açık ilkelerini dönemin hükümet programlarında görmek 

mümkündür. Bu dönemde, genel ve katma bütçelerin gelirleri devletin temel işlevlerine 

tahsis edilmiş büyük yatırımlar için devlet tahvili ihraç edilmiştir. Bu dönemde, sanayi 

büyüme hızı %9,6, Tarım sektörü büyüme hızı %7,6, GSMH büyüme hızı %7,4 oranında 

gerçekleşmiştir. 1930-1939 yılları arasında makine ve teçhizat yatırımlarındaki ortalama 

yıllık artış hızı %10’lar seviyesindedir. 

10- Atatürk’ün bankacılık sisteminin geliştirilmesi konusundaki görüşleri, uygulamaları 

ve yönlendirmeleri, bankacılık sistemin bu dönemde olağanüstü gelişmesini sağlamıştır. Bu 

dönemde bankalardaki mevduat 58 kat artmış, milli bankaların toplam mevduattaki payı 

%32’den %81’e yükselmiş, yabancı bankaların payı da %68’den %19’a düşmüştür. 

Tablo 9: Atatürk Döneminde GSMH’daki Değişimler 

 

“Sağlam para” piyasası ve “denk bütçe” konusundaki bu titiz tutum İkinci Dünya Savaşı’na 

kadar sürdü. Dış borçlanma konusundaki çekingen davranış yanında dış yükümlülükler 

konusunda da ciddi bir tavır sergilendi. 1930’lu yıllar boyunca Türkiye bütçesine %14’üne 
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kadar varan bir kısmı, Lozan Antlaşması gereği, Osmanlı borçlarını ödemeye ayırmak 

zorunda kaldı. Böylece, Türkiye, milli gelirin o düşük düzeylerinde Batı ülkelerine net 

sermaye ihraç eden bir ülke oldu (Yenal, 1999:154). Türkiye bir yandan Osmanlı borçlarını 

öderken, bir yandan da borç almamaya çalışıyordu (Öymen, 1998:106; Aksu, 2006:129-

130). 

ATATÜRK (1923-1938) döneminde, devletin makro ekonomi politikasını oluşturan 

öncelikler sırasıyla şu şekildedir (Aksu, 2019:142); 

• Paranın ve mali sistemin güçlendirilmesi, 

• Ziraatin Islahı ve Reformu, 

• Ticaretin yaygınlaşması ve ihracatın artırılması, 

• Üretimin ve kalkınmanın arttırılması, 

• İktisadi yapının denetlenmesi, düzenlenmesi ve korunması, 

• İktisadi kurumların niteliklerinin geliştirilmesi ve çağdaş konuma 

getirilmesi, 

• Ülkede asayiş ve huzurun sağlanması, 

• Ulusal savunma ve Dış işlerinin başarıya ulaştırılması, 

• Ulaştırmanın yaygınlaştırılması, özellikle karayolları, demiryolları ile 

denizyolları işletmeciliğinin yurt içinde yaygınlaştırılması, 

• Milli Eğitim ve Üniversitelerin geliştirilmesi (sayıca değil nitelik olarak), 

• Okur-yazarlık oranının artırılması ve beşerî sermayenin geliştirilmesi, 

• Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve yurt çapında iyileştirilmesi, 

• Sosyal Güvenlik Kurumlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması, 

Milli gelirde ve kişi başına gelirde (per capita’da) bir artış görülmektedir. Atatürk’ün para 

politikasının temel amacı, enflasyonun önlenmesidir. Atatürk’ün enflasyon karşısındaki 

tutumunu en iyi ifade eden İsmet İNÖNÜ’nün şu sözlerinde bulmak mümkündür: 

“Hükümet olarak yılda iki kez ödeme yapamayacak duruma düştüğümüz olurdu. 

Gider konuşurdum. Birkaç milyon TL’lik emisyonun bizi ferahlatacağını anlatmaya 

çalışırdım. Bir defa bile «evet» dedirtemedim.” (Aysan, 1984:202; Ergin, 1980; aktaran 

bknz: Aksu, 2006:132). 
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Tablo 10: Türkiye Ekonomisinde Parasal Göstergeler (1970-2017) 

YILLAR GSMH 
İKTİSADİ BÜYÜME 

ORANI (%) 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

Hesaplanan 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

Enflasyon 

Oranı 

(GSYİH 

Deflatörü 

%) 

Yıllık 

Mevduat 

Faiz Oranı 

(%) 

Paranın 

Gelir Hızı 

(V) 

M3 Para 

Arzının 

GSMH’ya 

Oranı (%) 

1970 155146,33 6,18 11245 12321 86.445 0 6 23 

1971 168134,27 8,37 13900 15631 169.020 0 6 24 

1972 171450,98 1,97 15900 18623 109.756 0 6 25 

1973 180801,39 5,45 20700 22606 219.302 0 5 25 

1974 187573,04 3,75 26100 26821 289.923 0 6 23 

1975 218974,23 16,74 32900 32503 213.092 0 6 23 

1976 238080,89 8,73 42400 40907 156.126 0 6 22 

1977 244972,36 2,89 62900 58121 240.890 0 6 23 

1978 238463,46 -2,66 94000 84802 475.411 6 5 21 

1979 254237,86 6,62 144000 130136 767.208 7 6 20 

1980 241959,11 -4,83 218000 249481 930.032 8 6 18 

1981 288092,57 19,87 280000 312493 440.570 27 7 23 

1982 301741,95 4,74 411000 452083 282.268 45 8 26 

1983 288967,98 -4,23 548000 561377 262.582 45 8 25 

1984 307158,08 6,29 736000 874596 482.368 51 7 25 

1985 339693,3 10,59 1011000 1166081 530.544 49 9 24 

1986 376418,78 10,81 1300000 1580642 360.068 41 10 28 

1987 355820,95 -5,47 2208000 2246539 336.122 35 10 29 

1988 349686,14 -1,72 3424000 4096855 690.181 49 9 28 

1989 369513,16 5,67 6833000 6317299 754.048 54 12 27 

1990 397177,6 7,49 11377600 9736808 582.444 47 12 24 

1991 370686,46 -6,67 17448900 16703980 591.641 63 14 27 

1992 388537,1 4,82 30388900 28543030 651.994 69 14 28 

1993 411024,64 5,79 51645100 48636400 683.794 65 16 25 

1994 354803,99 -13,68 102328400 104417800 1.047.491 88 17 32 

1995 400684,65 12,93 189465200 192561200 860.075 76 20 32 

1996 424941,2 6,05 319024000 331211100 772.235 81 17 37 

1997 418841,39 -1,44 610871000 645766600 854.148 79 19 37 

1998 449389,09 7,29 1057863500 1238110000 1.436.930 80 22 28 

1999 389416,9 -13,35 1887153000 2034062000 542.897 78 18 38 

2000 449478,55 15,42 3196942000 2928518000 493.412 47 19 34 

2001 374883,19 -16,61 939904850 2116734610 529.235 75 26 45 

2002 450377,45 20,15 1295682350 3317710671 375.744 50 27 39 

2003 588911 9,53 1782164458 4462009322 233.198 38 26 34 

2004 688602 9,97 2579470341 5646250688 124.469 24 22 34 

2005 781243 5,27 3531057629 6753286155 71.049 20 18 39 

2006 895527 7,96 6498796272 8110966018 93.717 22 12 41 

2007 975733 4,7 6976828505 9194623894 62.166 23 12 42 

2008 1067944 0,7 8026300798 10604456489 120.373 23 12 46 

2009 952558 -4,8 9329788403 10555907982 54.017 18 10 52 

2010 1168799 9,2 11520984966 12387528644 70.126 15 10 53 

2011 1297713 9,9 14590965529 15127819028 81.885 14 9 51 

2012 1416798 4,2 16125440878 16581419784 74.182 16 9 50 

2013 1567289 6,9 19873312388 18608009270 62.688 16 9 53 

2014 1747362 5,9 23669805673 21227710462 74.217 17 8 52 

2015 1953561 6,1 28824054698 24333645801 78.269 14 7 53 

2016 2608526 4,2 33734342570 32644621351 80.983 13 7 56 

2017 3109074 7,4 38546673260 35904634890 108.465 16 6,1 54 

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, DPT, TÜİK, DİE verilerinden derlenmiştir. 
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1.3.   KAVRAMSAL VE TEORİK ANALİZLER 

1.3.1. PARA KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

Para nedir? diye bir soru sorulduğunda akademik çalışmalarda açıklandığı üzere, paranın 

işlevsel özelliklerine dayalı tanımlamalar yapılmıştır. Bu bağlamda, paranın 4 temel işlevi 

mevcuttur. Değişim aracı olma, hesap birimi olma, tasarruf aracı olma ve iktisat politikası 

aracı olma işlevleri üzerinden paranın tanımını yapmak mümkündür. Dar anlamda para 

kavramı, bir ekonomide malların ve hizmetlerin alınıp satılmasında kullanılan ve herkes 

tarafından kabul gören bir mübadele (değişim) aracıdır (Aren, 1991:7-8; Parasız, 1992: 9; 

Dinler, 2008:405; Berber ve Bocutoğlu, 2010:74). Geniş anlamda para kavramı ise, bir 

ekonomide malların ve hizmetlerin alınıp satılmasında kullanılan ve herkes tarafından genel 

kabul gören bir mübadele aracı, malların ve hizmetlerin değerlerini belirleyen bir ortak 

değer ölçüsü ve hesap birimi, bir iktisat politikası aracı olma, bir değer biriktirme ve değer 

ödünç verme aracıdır (Berber ve Bocutoğlu, 2010:74). Diğer bir tanıma göre para, kendi 

dışında bütün ekonomik varlıkların değerini ölçmeye yarayan, mübadele, tasarruf ve ödeme 

aracı olarak kullanılan ve halk tarafından genel kabul gören bir araçtır. Para ile ilgili pek çok 

tanım yapılabilir. Begg, Fischer ve Dornbusch’a göre; “para başarının sembolü, birçok suçun 

kaynağı ve dünyayı döndüren şeydir.” (Begg, Fischer ve Dornbusch; 2010:384). Para ile 

ilgili J.J. Rousseau’nun şu sözü çok hoşuma gider; “Eldeki para hürriyetin aletidir. Fakat 

peşi sıra kovalanan para, tam tersine kölelik aletidir.”; Yine buna benzer bir söz A. 

Dumas’tan gelmiştir; “Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir.” 

Paranın Özellikleri; paranın üzerine düşen görevleri yerine getirebilmesi için bir takım 

özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikleri 10 maddede özetlemek mümkündür (Öztürk, 

2016:25-27). 

• Genel kabul görmeli; bir şeyin para olarak kabul edilmesi, o paranın halk tarafından 

benimsenip, kabul edilmesi gerekir. Yani alış-verişte, ekonomide, günlük hayatta 

para dolaşımda kalarak, insanlar tarafından o paraya ilgi ve teveccüh gösterilmelidir. 

Aksi takdirde para olarak ekonomik hayatta kalması ve kullanılması mümkün 

değildir. 

• Standart olmalı (homojen olmalı);bir ülkenin ekonomisinde yer alan paraların 

(kâğıt  para+demir para), ülkenin her noktasında ve her yerinde aynı nominal değeri 

taşımalıdır. Buna paranın standart olma özelliği denilmektedir. Standart olmayan bir 
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para değer ihtiva etmez ve toplumda kabul görmez. Aksi halde, paranın güvenilirliği 

sarsılacaktır.  

• Taşınabilir olmalı; paranın taşınabilir olması, ticaretin ve ekonomik yapının 

dinamik olmasına imkan sağlarken, kullanım kolaylığı ve farklı ödeme noktalarına 

transfer edilebilmesi paranın en önemli özelliklerindendir. 

• Dayanıklı olmalı (deforme olmamalı ve bozulmamalı);paranın üretildiği 

maddelerin (kâğıt +demir) dayanıklı olması ve kolayca bozulup, yıpranmaması 

gerekir. Para, tedavülde kaldığı müddetçe, çok fazla el değiştireceğinden ve bir takım 

yıpranmalara maruz kalabilecektir. Paranın uzun süre kullanılabilecek olması ve 

yıpranmaya karşı dayanıklı malzemelerden yapılması, uzun zamana yayılarak 

kullanılması önem arz etmektedir. Bu arada para basmanın ciddi bir maliyeti varken, 

eskiyen paraların piyasadan çekilmesi ve imha edilmesi de önemlidir. 

• Bölünebilir olmalı;para her türlü ticari ve ekonomik alışveriş sürecinde, en düşük 

değerli maldan, en yüksek değerli mala kadar tüm alım-satım işlerinin 

yapılabilmesine imkan vermelidir.  Paranın 200 TL, 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL, 5 

TL, 1 TL, 50 krş, 25 krş, 10 krş, 5 krş ve 1 krş gibi daha küçük değerlere bölünebilir 

olmalıdır. Para böylece çeşitli nominal değerlerde basılarak, alış-verişte ve diğer 

ödemelerde kullanıcısına kolaylık sağlamalıdır. 

• Kolay taklit edilememeli;paranın otoritesi ve basımı ile ilgili herşey devlete aittir. 

Paranın sahibi devlettir. Devlet tarafından Merkez Bankasına para basma ve parayı 

piyasaya (tedavüle) çıkarma yetkisi verilmiştir.    

• Zaman içerisinde değerini piyasalarda muhafaza edebilmelidir; paranın sahibi 

ve otoritesi olan Merkez Bankası aynı zamanda paranın değerini piyasalarda 

korumak ve istikrarlı bir politika ile yürütülmesine olanak sağlamalıdır. Merkez 

Bankaları, dünya piyasalarını sürekli olarak kontrol etmeli ve izlemelidir. Çünkü 

yerli ve yabancı piyasalarda meydana gelebilecek bir takım krizlerin ve ekonomik 

çöküşlerin önüne zamanında geçilebilmesi, milli paranın aşırı değer kaybetmesini 

(devalüasyonları) engelleyecektir. Merkez Bankaları ekonomideki istikrarı sağlamak, 

fiyatlar genel seviyesini korumak ve en önemlisi milli paranın yabancı paralar 

karşısında değerini muhafaza etmek gibi bir takım asli görevleri vardır.  

• Miktarının yeterli olması; piyasadaki para miktarının ne az, ne de fazla olmalıdır. 

Bir terazi sistemi gibi dengeli olması gerekir. Para olarak kabul edilen aracın, artan 

ticaret ve mübadele hacmine bağlı olarak miktarının arttırılması gerekir. Artan ticaret 
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hacmine rağmen para miktarı genişletilmezse, piyasada durgunluğun olması 

kaçınılmazdır. Gereğinden fazla arttırılması ise, fiyatlar üzerinde arttırıcı etki yapar, 

sonuçta piyasalarda enflasyonist etkiler meydana gelecektir.   

• Vergi ve borçlanmada kullanılabilmesi, bir paranın toplumda kabul görmesi çok 

önemlidir. Toplumdaki fertler devlete olan vergi borçlarını ve diğer kişilere olan mali 

borçlarını milli para ile ödenebilmelidir. Ülkede yaşayan tüm fertler, parayı 

kullanmak, bankalara olan borçlarını ödemek, bankaların Merkez Bankası ile 

ilişkilerinde milli parayı kullanabilmelidir.  

• Yasal olması;paranın yasal olması demek, kanunla desteklenmiş olması anlamına 

gelmektedir. Yasayla desteklenmiş para güçlü bir paradır. Para bir devletin güç 

göstergesidir. Para bir ülkenin bağımsızlığının tescilidir. 2020 yılında Birleşmiş 

Milletlere bağlı 236 devlet bulunmaktadır. Bu durum tüm dünya devletlerinin milli 

parası olması anlamına gelmemektedir. Bugün dünyada bir çok uluslararası düzeyde 

(convertible) para birimi bulunmaktadır. Bu paralardan bazılarını belirtmek 

gerekirse; ABD US Dolar, AB’nin Euro, İngiliz Sterlin, İsviçre Frankı, Türk Lirası, 

Kuveyt Dinarı, Japon Yeni, Çin Yuanı, S. Arabistan Riyali, İsveç (Danimarka ve 

Norveç) Kronu, Rus Rublesi, Meksika Pezosu, G. Kore Wonu, Azerbaycan Manatı 

gibi kullanılan para birimlerinin yanında dünyada daha pek çok para birimleri 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Birleşmiş Milletlere kayıtlı ülkelerin para birimleri 

ve para kodları oluşturulmuştur.        

 

 1.3.2. PARANIN FONKSİYONLARI 

Günümüzde para konusunda uzman olan kişiler paranın fonksiyonlarını üç tanesi özel 

düzeyde, üç tanesi genel (kamu) düzeyinde olmak üzere 6 işlevinden bahsederler, özel 

düzeyde bakıldığında paranın (ulusal veya uluslararası olabilir) döviz alım-satımında 

(mübadele aracı olarak), ticarette faturalandırmada ve mahsuplaşmada (hesap birimi ve 

mübadele aracı) ve finans piyasalarında (değer saklama-yastık altı aracı) olarak üstlendiği 

farklı işlevleri bulunmaktadır. Bunun yanında, kamu düzeyindeyse, paranın kur çıpası 

(hesap birimi), müdahale parası (mübadele, değiş-tokuş aracı) ve rezerv para (değer saklama 

aracı) rolleri bulunmaktadır (Cohen, 2020:10). Paranın işlevselliğini sağlayıp iktisadi 

büyümeyi ve kalkınmayı sağlaması, paranın fonksiyonlarının bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. Paranın fonksiyonlarını dört başlık altında toplayabiliriz (Parasız, 1992:9-15; 

Yıldırım, Bakırtaş ve Yılmaz, 2006:177-179; Dinler, 2008:405-407; Erol ve Erol, 2013:49-

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/lira
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51; Kurumlu, 2014:244-247; Cesur, 2015:17-31; Özbilen, 2016:6-7; Öztürk, 2016:21-24; 

Orhan ve Erdoğan, 2018:6-7; Erdem, 2020:6-7). 

a. Paranın Bir Mübadele (Değişim) Aracı Olması; paranın temel fonksiyonu 

mübadele (değişim) aracı olmasıdır. Paranın malların satın alınımı ve satımını 

gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Bu durumda 

mallar ve hizmetler satılırken ve satın alımı yapılırken, önce paraya çevrilmekte ve 

daha sonra mübadele işlemi gerçekleşmektedir. Bir ülkede üretilen tüm mal ve 

hizmetlerin miktarı ile piyasadaki para miktarı arasında yakın bir ilişki vardır. 

Burada paranın sistemde kaç kez el değiştirdiğini gösteren sisteme “tedavül hızı” 

denilmektedir. Mübadele arttığında para miktarı da artması gerekir. Piyasada paranın 

kabul edilebilir olması, değişim aracı olarak benimsenmesine bağlıdır. Piyasada 

bulunan fazla para, piyasalar üzerinde enflasyonist etki yaratırken, ekonomik 

sistemde mübadele işlemlerini kolaylaştırır. Az para ise, piyasada durgunluk yaratır. 

Modern ekonomilerde mübadele fonksiyonu ile değer ölçüsü fonksiyonu paranın asli 

fonksiyonları arasında yer almaktadır. Paranın kullanılmadığı bir ekonomide, iki 

malın takas veya trampa (barter) ile alım satım işlemi yapılmasıdır. Buradaki sorun 

takasa konu olan mallar ile diğer mallar karşısındaki değeri veya ederinin 

belirlenmesidir. Aslında bu bir maliyet hesaplamasıdır. Bu bağlamda paranın 

kullanılmadığı bir ekonomik sistemde mübadele işleminin yapılması çok zordur. 

Para, araç olarak takas sisteminin tüm arızalarını ve aksaklıklarını gideren ve alım-

satım maliyetlerini düşüren önemli bir ekonomik araçtır. Sistemden parayı 

çıkarttığınız zaman takas veya trampa sistemini kurmuş olursunuz. 

Şekil 1: Bir Ekonomide Takas Sistemi 
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Parayı diğer menkul mallardan (altın, hisse senedi, bono, tahvil, çek, vb.,) ayıran en 

önemli fonksiyondur. 

Malını satan kimse bunun karşılığında para kazanır, bu para karşılığında ihtiyacı 

olduğu mal ve hizmetleri piyasadan satın alır. Böylece para bu değişimi kolaylaştıran 

malın malla takasında oluşan zorlukları ve işlem maliyetlerini ortadan kaldıran 

önemli bir araçtır. 

Paranın kullanılmadığı takasa dayalı ekonomilerde, mal ve hizmetlerin el 

değişiminde takas sistemi ciddi güçlükleri beraberinde getirmektedir. Takasa giren 

tüm malların değişim oranlarını bilmek gerekir. Paranın olmaması nedeniyle, “N” 

tane mala karşılık, değişim oranı sayısı (C) ile göstermek gerekirse, tüm malların 

para birimine göre değişim oranı fiyatı belirlemektedir. Yani piyasada ne kadar mal 

varsa, o miktarda fiyat vardır; 

C = N • (N−1) /2                                    kadar fiyat mevcuttur12.  

Bu kadar çok fiyat, pratik alışverişi imkânsız hale getirir. Mal sayısı arttıkça, değişim 

oranı sayısı da (C) artacaktır. Bunun için sisteme para entegre edilmesi gerekir. Para 

kullanılmaya başlandıkça, işlemler hem kolaylaşacak hem de hızlanacaktır. Mal ve 

hizmetlerin değişimi için harcanan zaman, emek, çaba ve katma değere dayalı işlem 

maliyetleri düşecektir. Böylece harcanan zamanı azaltmasından dolayı ekonomik 

etkinliği arttıracaktır (Yıldırım, Bakırtaş ve Yılmaz, 2006:178). 

b. Paranın Ortak Bir Değer (Saklama) Ölçüsü Olması; insanlar servetlerini ve 

ekonomik birikimlerini değişik şekillerde tutabilir veya saklayabilirler. Para, 

tüketilmeyen gelirin saklanmasına (servet birikimine) imkan sağlayan likiditesi13 en 

yüksek araçtır. Kişiler ve kurumlar elde ettikleri gelirin hepsini harcamayabilirler, 

tasarruf ettikleri gelirleri ve paraları geleceğe dönük olarak saklamak isteyebilirler. 

Paranın değer olarak saklanması fonksiyonu; paranın değer ölçüsüne ve mübadele 

 
12 Örnek: Piyasada 10 çeşit mal (N) varsa, (C) değişim oranı ne kadardır? 

         C = 
10x (10−1)

2
= 

10𝑥9

2
=  

90

2
= 45 

13 Likidite: Bir varlığın değişim aracına dönüştürülmesindeki nisbi kolaylık ve sürattir. Diğer bir ifadeyle, bir aktifin 

sorunsuz ve fazla değer kaybına uğramadan paraya dönüştürülebilmesidir. Likiditenin anlamı paranın hiçbir kısıtlamaya 

tabi olmadan ödemelerde kullanılabilmesi ve her an harcamalarda kullanılabilir bir kaynağa sahip olmaktır. Herhangi bir 

servetin paraya dönüştürülebilme halidir. En likit varlık paradır. Likidite bir varlığın minimum işlem maliyeti ile kısa 

sürede nakde dönüştürülme özelliğini ifade eder. Paranın likit olma özelliğinin sonuçları, paranın değişim ve ölçü birimi 
olmasıdır. Varlık piyasasında ne kadar çok alıcı ve satıcı varsa, likidite o kadar yüksek demektir. Varlığın likiditesi 

yükseldikçe varlığa olan talep, artış trendine girecektir (Kurumlu, 2014:418; Ülgen, UZEM ders notu, 2020:29). 
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(değişim) aracı olması fonksiyonlarıyla yakından ilişkilidir. Paranın gücü zaman 

içinde tutulup, değer olarak saklanmasıdır. Böylece, satın alma gücünün geleceğe 

taşınmasında önemli bir araçtır. Bu amaçla kullanılacak para dışında altın, mevduat, 

tahvil, bono, hisse senedi gibi varlıklar olsa da likiditesi en yüksek varlık para olduğu 

için, değer saklama aracı olarak en çok para talep edilir. Bu arada, paranın iyi bir 

değer muhafaza aracı olup olmadığını anlamak için, o ülkedeki fiyatlar genel 

düzeyine (enflasyon oranına) bakılır. Enflasyon dönemlerinde fiyatların artması, 

paranın değer kaybına yol açacağı için ekonomik birimler (şahıslar, şirketler ve 

kurumlar) değer muhafaza aracı olarak diğer varlıkları (altın, döviz, bono, tahvil, 

hisse senedi, mevduat, vb.) tercih ederler. Paradan bir kaçış söz konusu olur. 

Mevduat faiz oranlarının artması, buna bağlı olarak paradan kaçışı başlatır, diğer 

varlıklara yönelik (altın, gümüş, iştirak, hisse senedi, tahvil, bono, vb.) bir yatırım ve 

değer saklama araçlarına yönelik bir eğilimi ortaya çıkartmaktadır.  

c. Paranın Tasarruf Aracı Olması; fertler kazandıkları gelirin tamamını harcamaz, 

bir kısmını tasarruf ederler. Kişilerin üretim faktör gelirleri olarak, ücret, faiz, rant ve 

karlarının bir kısımını harcamayarak, tasarruf etmektedir. Bu tasarruf ettikleri 

değerleri para olarakta tutabilirler, mevduat gibi, hisse senedi gibi veya gayri menkul 

(ev, arsa, araba, fabrika vb.) olarakta tutabilirler. Fertler kazandıkları gelirlerini ve 

satın alma gücünü ilerde kullanmak için likiditesi kolay olan para şeklinde ellerinde 

tutmak isterler. Yastık altı veya gömüleme şeklinde parayı muhafaza edebilmektedir. 

Buna neden olarak, servet şeklinde elde tutulan gayri menkul veya malların 

muhafazası çok güç ve maliyeti çok büyük olabilmektedir. Tasarruf sahipleri (fon 

sahipleri) olarak ellerindeki birikimlerini, bankalar aracılığıyla fon ihtiyacı olan 

kesimlere kaynak aktararak üretim sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Bu noktada, 

paranın değerini koruyacak para politikalarına ihtiyaç vardır. Milli paranın 

devalüasyona uğradığı bir ortamda ve buna bağlı olarak oluşan enflasyonist süreçte 

paradan kaçış kaçınılmaz olur.  

d. İktisat Politikası Aracı Olması; para politikası günümüzde pek çok Merkez 

Bankası tarafından kullanılan bir iktisat politikası aracıdır. Devletler ekonomide fiyat 

istikrarını sağlamak, bununla birlikte faiz oranlarında istikrarı sağlamak, döviz 

kurlarında istikrarı oluşturmak, iktisadi büyümeyi ve kalkınmayı tesis etmek, gelir 

dağılımında adaleti meydana getirmek, tam istihdam düzeyine ulaşmak ve refah 

seviyesini yükseltmek için para politikası araçlarına başvurur. Bu politika, genişletici 
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veya daraltıcı para politikalarıyla sağlanır. Merkez Bankası elindeki para politikası 

araçlarını kullanarak nominal para arzının üzerindeki etkisini belirleyecektir. Para 

arzındaki genişletici para (artış) veya daraltıcı para (azalış) politikalarıyla piyasa faiz 

oranlarını etkileyecek, faizler oranlarındaki bu değişim yatırım harcamaları 

üzerinden milli geliri belirleyecektir. Amaç milli gelirin artmasını sağlamaktır.  

Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere, M0’dan M1’e doğru sola bir kayma olduğunda, 

“Daraltıcı Para Politikası” uygulanırken, M0’dan M2’ye doğru sağa bir kayma 

olduğunda, “Genişletici Para Politikası” söz konusu olmaktadır. 

    

Şekil 2: Genişletici ve Daraltıcı Para Politikası 

                        

Daraltıcı (sıkı) para politikası ile para arzı M1’e kayar; bu durumda meydana gelen sonuçları 

belirtmek gerekirse; 

• Para arzı azalır. 

• LM eğrisi sola kayar. 

• Faiz oranları artar. 

• Toplam talep azalır. 

• Fiyatlar genel düzeyi düşer. 

• GSYİH düşer. 

• İstihdam azalır. 

• İşsizlik artar. 

Genişletici para politikası ile para arzı M2’e kayar; bu durumda meydana gelen sonuçları 

belirtmek gerekirse; 

• Para arzı artar. 

• IS eğrisi sağa kayar. 

• AD eğrisi sağa kayar. 

• Faiz oranları azalır. 

• Fiyatlar genel düzeyi artar. 

• GSYİH düzeyi artar. 

• Yatırımlar artar. 

• İstihdam oranı artar. 
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Tablo 11: Para ve Maliye Politikalarının Milli Gelir ve Faiz Oranına Etkisi 

 
 

Faiz oranları ↑ → para tutmanın fırsat maliyeti ↑ → para talep miktarı ↓  

Faiz oranları ↓ → para tutmanın fırsat maliyeti ↓ → para talep miktarı ↑ 

 

1.3.3. PARA SİSTEMLERİ 

 

Dünya ekonomisinde mal ve hizmetlerin değişiminin başladığı tarihten günümüze kadar 

farklı görünüm ve niteliklerde de olsa mübadele (değişim) aracı olarak “para” hep kullanıla 

gelmiştir (Çolak, 2007:499). Geçmişten günümüze kadar pek çok para sistemleri 

kullanılmıştır. “Para yokken insan vardı, fakat insanlık tarihi parayla başladı” (Yaz, 

2020:25). Bu paranın gelişim ve değişim sürecini açıklayan önemli bir başucu cümledir. 

Para çeşitlerini incelediğimizde, tarihsel süreç içinde ele alındığında toplumların gelişimi ile 

birlikte paranın da çeşitli evrimlerden ve çeşitli aşamalardan zaman içerisinde geçtiği 

görülmektedir. Aslında para sistemleri devletlerin ve toplumların para düzenini, 

uygulamalarını ve ekonomik hükümlerini ifade etmektedir. Bu durum paranın toplumların 

gelişimine paralel olarak zaman içinde nitelik değiştirdiğini göstermektedir. Paranın bir 

biriminin hangi nesne, eşya, ürün veya metale bağlı olarak yapılan düzenlemeye para sistemi 

denilmektedir (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:9). Para sistemlerini 5 ana maddede 

incelemek mümkündür. 

1- Mal Para Sistemi 

2- Altın Para Sistemi 

3- Kaydi Para Sistemi 

4- Kâğıt Para Sistemi 

5- Elektronik Para Sistemi 

 

 

 



65 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Şekil 3: Para Sistemleri 

 

1.3.3.1. Mal Para Sistemi  

Paranın icadından önceki çağlarda, alış-verişlerde mübadele aracı olarak kullanılan değerler 

(eşya, meta, hayvansal ve tarımsal ürünler) mal para şeklindedir. Başlangıçta bazı gıda 

maddeleri ve nesneler para yerine kullanılmıştır. Başka ifade ile malın malla değişimini 

yansıtan para sistemi mal paradır. Para olarak kullanılan eşya, nesne veya ürün başka bir 

ihtiyacın karşılanması için normal bir mal olarak kullanılmaktadır. Burada dikkat edilecek 

durum, para olarak ifade ettiği değer ile, mal olarak ifade ettiği değer birbirine eşittir. Bu 

mal para sisteminin en önemli eksiği, değişime (takasa) konu olan malların arz ve 

taleplerinin aynı anda piyasalarda buluşamaması, alışverişin işlemesini engellemektedir. 

Bunun yanında 16. yüzyılda İngiltere’de, altın ve gümüşün mal para (commodity money) 

olarak göreli kıtlığı aralarındaki değişim oranının sürekli bir istikrarsızlık göstermesi sorunu 

da mal para sisteminin diğer bir eksikliğiydi. Bunun yanında değerli madenlerin değerinin 

düşürülmesi (tağşişi); hem ülkeler arası hem de şehirler arası ticari ilişkilerde sorunlar 

yaratırken, bunun yanında “kötü paranın iyi parayı kovması” sonucunda, ülkenin ticaret 

hayatı takas sistemine dönüşünü hızlandırmış, ekonomik faaliyet hacmini iyice daraltmıştır. 

Bu değişime konu olan mallardan bazıları mal para sisteminin oluşmasında önemli rol 

oynamıştır. Mal para sisteminde para olarak kullanılan eşya, nesne ve ürünler paranın değer 

ölçüsü ve hesap birimi olma özelliklerini yerine getirirken, paranın mübadele aracı olma 

özelliklerini taşımamaktaydı. Toplumlar kendi aralarında ticaretin artmasıyla birlikte ilk para 

çeşidi olarak gümüş ve altın paraların kullanıldığı görülmektedir. Mal para sistemleri, gümüş 

para sistemi, altın para sistemi ve çift metal sistemi (altın ve gümüş birlikte) olmak üzere 

birkaç şekilde uygulanmıştır. Paralardaki altın ve gümüş miktarı, piyasalarda bulunan 

PARA 
SİSTEMLERİ

MAL PARA 
SİSTEMİ

TEK METAL 
SİSTEMİ

ÇİFT METAL 
SİSTEMİ

ALTIN PARA 
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ALTIN SİKKE 
PARA 
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malların (paranın) satın alma değerine eşit olmaktadır. Altın ve gümüşün tedavül miktarı 

piyasalardaki malların satın alma değerine eşittir. Böylece altın ve gümüş paralar nominal ve 

reel değerleri aynı olan tedavül araçları olup; mal para olarak tanımlanmaktadırlar. Mal para 

sistemleri, tek metal sistemi ve çift metal sistemi olarak ikiye ayrılır. 

 1.3.3.1.1. Tek Metal Sistemi  

Altın veya gümüşün piyasada tek başına geçerli olduğu ve tedavül ettiği para sistemidir. 

Monometalizm de denilmektedir. Altın veya gümüş para sistemleri, külçe olarak kullanıldığı 

gibi, sikke, küçük parçalar ve hatta toz halinde kullanılmıştır. Gümüş para standardı, sadece 

belli ayar ve ağırlıkta gümüşün, paraların değer ölçüsü olarak kabul edildiği sisteme gümüş 

para standardı denilmektedir. Gümüş para standardında, gümüş devletin resmi para birimi 

olurken (Osmanlı’da Akakçe gibi), gümüşün altına göre daha ucuz, daha bol ve esnek 

olabilmesi devletlerin tercih etmesindeki başlıca nedenler arasındadır. Bunun yanında devlet 

tarafından, ihraç edilen paranın nominal değeri ile maden değeri olarak karşılığı arasındaki 

farktan elde ettiği gelire, “senyoraj geliri” denmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir yerde 

devletin para basmaktan kaynaklanan elde ettiği reel gelirdir (Aypek, Ban, vd., 2009:568-

569)14. Asli para olan (akçe) gümüş, devlet tarafından hem ülke topraklarında hem de 

ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde kullanılan (para) ödeme aracı olarak kabul edilmiştir. 

1.3.3.1.2. Çift Metal Sistemi   

Bimetallism olarak literatürde yer almaktadır. Bu sistemde belli ayar ve ağırlıkta basılan 

altın ve gümüş ayrı ayrı ölçü olarak kullanılmaktadır. Çift maden sisteminin uygulanmasının 

nedeni, tek maden üretiminin (altının) piyasadaki para arzını karşılayacak yeterlilikte 

olmamasıydı. Altın stokundaki düşmeler, piyasalarda büyük kırılganlıklara neden olmuştur. 

Altın ve gümüş para birimleri arasında sabit bir değişim oranı belirlenmiştir. Bu oran, 19. 

yüzyıl başında Fransa’da 1’e 16 idi. Yani 1 gram altın sikke 16 gram gümüş sikke ile aynı 

değerdedir. Altın / Gümüş rasyosunun yeniden 16 civarında olması gerektiğini söylenirken, 

bugün altının gram fiyatı gümüşün 121 katıdır. Yani, 1 kg altını karşılığı 121 kg gümüştür. 

Günümüzde altın ve gümüş üzerinde yapılan manipülasyonlar tarih boyunca hiç bu kadar 

ciddi oranlarda olmamıştır. Altın/Gümüş oranı (ratio) küresel bazda ortalama 12 puan 

 
14 Para stokundaki değişimin fiyatlar genel seviyesinin oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para basmaktan dolayı 

artması durumunda senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur (Aypek, Ban, vd., 2009:568-569). Devlet para arzını 

arttırarak, senyoraj gelirini arttırabilir, bunun için reel para talebinin de birlikte artması gerekir yani doğru orantılı olması 

gerekir. Nominal para arzının artış oranı ile reel para arzının çarpımına eşittir; 

                    Sg=   
∆𝑀

𝑀
 𝑋 

𝑀

𝑃
 →  
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civarındayken15, dünya ekonomisinin son yüzyılında bu oranda 5 farklı dönemde ciddi bir 

kırılganlık göstermiştir. Bu oranda meydana gelen zirve noktalarıyla ve ciddi kırılganlık 

halleri ile ekonomik ve siyasi yapılarda meydana gelen önemli değişimlerin ve 

dönüşümlerin yaşandığı olaylar arasında yakın bir korelasyon ilişkisi saptanmıştır. 1934, 

Mart 1940, Ağustos 1971, Ocak 1991 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde bu oran 97-100’ler 

seviyesine çıkmıştır. Hatta Mart 2020’de bu oran 104,5 puan seviyesine ve Mayıs 2020’de 

124,07 puan seviyesine ulaşmıştır (Aksu, 2021:4). Altın ve gümüş paralar arasındaki kanuni 

oranın piyasadaki külçe fiyatları arasındaki orandan ayrılması, sistemin işleyişini 

aksatmıştır. Çift metal sisteminde gümüş para miktarındaki artıştan dolayı altın zamanla 

tedavülden çekilmiş (Gresham Kanunu geçerli olmuş) ve piyasada işlemler değeri düşen 

gümüş (kötü) paralar ile yapılmıştır. Bunun sonucunda para sisteminde altın yastık altında 

muhafaza edilirken, değeri düşen gümüş para sistemin tek aktörü olmuş, böylece aksak çift 

metal sistemi ortaya çıkmıştır.         

1.3.3.1.3. Gresham Kanunu 

 

17. yüzyılda İngiltere'de Kraliçe I. Elizabeth'in mali danışmanı Sir Thomas Gresham (1519-

1579) tarafından ortaya atılan kanuna göre; iki para arasında sabit kur olmalıdır. Para, 

piyasaya sürüldüğünde dolaşımda değer ve kalite bakımından farklı ödeme araçları (altın ve 

gümüş) olduğu zaman ortaya çıkan; göreli nominal değerleri aynı, fakat külçe değerleri 

farklı iki madeni paradan (altın ve gümüşten) külçe değeri yüksek olan dolaşımdan çekilir. 

Böylelikle, külçe değeri düşük olan para (kötü para-gümüş), külçe değeri yüksek olan parayı 

(iyi parayı-altını) kovmuş olur. Bu kanuna göre, altın kıt, buna mukabil gümüş ise boldur. 

Zamanla resmi kuru değişmese de resmi olmayan kuru değişmektedir. Halk altını ellerinde 

tutar (yastık altı-gömüleme yapar) ileride resmi değerinin artacağını düşünerek muhafaza 

ederken, buna mukabil günlük alış-verişini ise gümüşle yerine getirir. Yani sonuçta kötü 

para piyasada egemen hale gelecektir. Bu iktisadi duruma “Gresham Kanunu” 

denilmektedir. Buna göre; kötü paranın (gümüşün), iyi parayı (altını) para piyasasından 

(sistemden) kovması işlemidir.  

 

 

 
15 Tarihsel olarak 1687'den 1885'e kadar altın/gümüş oranı 1/20 oranında sabitlendi, yani 1 ons altın değerine eşit olmak 

için 20 ons gümüş baz alınmıştır. 1885 ve 1934 arasında bu oran 1/20 ve 1/40 arasında değişmiştir. 1934 yılında Roosevelt 

dönemindeki mevzuat değişimi oran üzerinde etkili olmuştur. 
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1.3.3.1.4. Thiers Kanunu 

Esnek kur sisteminde geçerlidir. Enflasyonun yüksek seyrettiği durumlarda, özellikle hiper 

enflasyon koşullarında ve milli paranın devalüasyona uğradığı durumlarda, piyasadaki 

değeri aşırı hareketli olan yerli para birimine (kötü para- milli para) sahip olan ülke 

vatandaşlarının, daha istikrarlı döviz para birimlerini (iyi para-dövizi) tercih etmesi sonucu 

milli para biriminin piyasada kullanım dışı kalmasıdır. Thiers yasası, bir ulusal para birimi 

ekonomik yapılar tarafından artık bir ödeme aracı olarak kabul edilmeyecek kadar çok değer 

kaybettiğinde geçerli olan yasadır. Buna göre; iyi paranın kötü parayı kovması, yani dövizin 

(dolar), yerli paraya tercih edilmesi demektir. Gresham Kanunu'nun tersi bir durumdur. Para 

ikamesi (dolarizasyon) buna iyi bir örnektir. 

1.3.3.1.5.  Paraşüt Kuramı  

Paraşüt kuramı, 19. yüzyılın başlarında Fransa’da kullanılmaya başlayan, sonra diğer 

ülkelere yayılan çift metal standardının (bimetalizm) sisteminde, iki madenden (altın ve 

gümüş) birinin arzındaki istikrarsızlığını yavaşlatmak için diğerinin değerinde meydana 

gelecek keskin düşüşü yavaşlatmak için el freni görevi yapmasıdır. Kuramın amacı, likidite 

sorununu ortadan kaldırmaktır. Genel fiyat düzeyi, para miktarına bağlıdır. Para miktarı ise, 

değerli maden stokuna bağlı olacaktır. Genel fiyat düzeyindeki bir artış, altın üretim 

maliyetlerini arttırır. Altın stoku ister istemez azalır. Para arzı düşme eğilimine girer. 

Sonuçta, fiyatlar genel düzeyi düşmeye başlayacaktır. Léon Walras (1834-1910), “Elements 

of Theoretical Economics” adlı eserinde, para arzını tek bir madene (altına) bağlamanın 

piyasalarda istikrarsızlığa, maden üretimindeki düşmeler, para darlığına neden olacağını, 

piyasaların darboğaza girmesine neden olacağını belirtmiştir.  

Fiyatlar Genel Düzeyi ↑ → Üretim Maliyetleri ↑ → Altın Üretim Maliyeti ↑ → Altın Stoku 

(Altın Arzı) ↓ → Para Arzı ↓ → Fiyatlar Genel Düzeyi ↓ 

Bu nedenle piyasalarda çift metal sisteminin (altın ve gümüş) kullanılması gerektiğini ortaya 

atmıştır. Léon Walras’a göre altın stokunda bir azalma veya değerinde bir düşme olursa, 

gümüş madeni kullanılmıyorsa, ekonomide ciddi daralma ve durgunluk yaşanır, para arzı 

azalır daha az işlem yapılır ve üretimde ciddi düşme görülür. Bu nedenle çift metal sistemi 

kullanılarak altın stoku düşük olduğunda, para arzı gümüşle yeniden artırılabilir. Böylece 

piyasalarda denge sağlanabilecektir. 
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1.3.3.2. Altın Para Sistemi   

Altın para sisteminde, ülkedeki para arzı altın stoku tarafından belirlenir. Ülkedeki bütün 

malların fiyatı yasalar tarafından altın cinsinden belirlenir. Bir ülkede ödemeler dengesi 

açığı var ise, bu ülkeden altın çıkışı olur ve altın stoku azalır. Altın stoku düşerse para arzı 

düşer, fiyatlar düşer ve ihracat artar. Bu durum ödemeler dengesi açığını kapatır veya 

küçültür (Yalta, 2020:3-4).  

Altın Para Standardı sistemi, Osmanlı döneminde gümüş sisteminden sonraki dönemlerde 

uygulanmıştır. İlk altın para 1479 yılında Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) döneminde 

basılmıştır (Öztürk, 2016:51; Erdem, 2020:30). 19. yüzyılın başlarından itibaren özellikle 

1850’lerden sonra ivme kazanan gümüş para üretiminin çok fazla artması ve değerinin 

düşmesi sebebiyle Gresham Kanunu (kötü para iyi parayı kovar prensibi) işlemeye başlamış 

ve ülkeler altın para sistemine (standardına) geçmeye başlamışlardır. Altın sikke sistemine 

geçişte gümüşte yaşanan sıkıntıların yanında, ülkeleri iflasa götüren Merkantilizm 

felsefesinin terk edilmesi ile birlikte, Kapitalist Liberal ekonomi okulunun görüşlerinin itibar 

kazanması, sanayi devriminin (sanayileşmenin) ivme kazandığı; “bırakınız yapsınlar, 

bırakınız geçsinler (Laisser Faire-Laisser Passer)” (Aksu, 2018:51) altın para standardına 

geçişte etkili olmuştur.  

Ödemeler Dengesi Açığı ↑ → Altın Arzı ↓ → Para Arzı ↓ → Fiyatlar Genel Düzeyi ↓ → 

İhracat ↑ → Ödemeler Dengesi Açığı ↓ 

Tablo 12: Ekonomik Sürecin Gelişim Aşamaları 

 

  Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/slide/9089597/ erişim tarihi: 15.07.2022 

 

Devletlerin ekonomide altın standardını kullanmasının temel nedenlerini 5 maddede 

özetlemek mümkündür (Yalta, 2020:4): 
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• Fiyat istikrarını sağlamak, 

• Uluslararası fiyat dalgalanmalarını önlemek, 

• Ticaret gelirlerinin adil dağılmasını sağlamak, 

• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak, 

• Ödemeler dengesi krizi anında bu krizin çözümlenmesi için kullanılır. 

 

Paranın değerinin altın cinsinden sabit tutulabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 

gerekmektedir: 

• Ülke para biriminin değeri altın cinsinden belirlenmesi gereklidir. 

• Altın paranın değerinin yasa tarafından belirlenmesi ve ödeme gücünün sınırının 

olmamasıdır. 

• Ülke içi ve ülke dışındaki ekonomik dengenin eş zamanlı sağlanabilmesi için ücret 

ve fiyatların esnek olması gerekir. 

• Ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin karşılığı olarak ve bunları satın alabilecek 

altın para miktarı rezerv olarak bulundurulmalıdır. Bu bağlamda milli gelir altın para 

miktarı üzerinden hesaplanabilir.  

• Tespit edilmiş belirli bir oran üzerinden paranın altına, altının paraya dönüştürülmesi 

serbest olmalıdır. Dönüştürme işlemi çift taraflı olmalıdır.  

• Altın standardını belirlemiş olan ülkede altın ihracatı ve ithalatı üzerinde herhangi bir 

sınırlandırma olmamalıdır. Yani gümrük vb. engeller bulunmamalıdır. 

 

Altın para standardının dünyada yaygınlaşmaya başlaması 19. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren olmuştur. 1881 yılında altın para standardını kabul eden Osmanlı Devleti’nde göreli 

parasal istikrarı sağlanmıştır (Pamuk, 1999: 233) Birinci Dünya Savaşının (1914’te) başlaması 

ile birlikte altın para kullanımı hızla azalmaya başlamıştır. Bunu takiben 1929 Dünya 

Ekonomi Buhranı ile tamamen ortadan kalkmıştır. Altın para standardının sakıncalarını 5 

maddede özetlemek mümkündür (Yıldız, 2017:262; Erdem, 2020:31; Erol ve Erol, 2013:20-

22);   

• Altın para standardının sakıncalarının başında ise; istihdam artışı için para politikası 

kullanımının sınırlandırılması geliyor. Dünya çapında bir durgunluk söz konusu 

olduğunda, para politikası üzerindeki bu sınırlama durgunluğun derinleşmesine 

neden olur.  
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• İkinci önemli sakınca, altın standardı rejiminde fiyat istikrarının altın ile 

ekonomideki ürün ve hizmetlerin göreceli fiyatları arasında ilişkiye bağlı olmasıdır. 

Bu sebepten dünya ekonomisinde yeni altın rezervlerinin bulunması fiyatlar genel 

düzeyinde geniş dalgalanmalara sebep olabilmektedir. Altın her zaman fiyat istikrarı 

sağlamaz. 

• Altın para standardının üçüncü sakıncası, uluslararası rezervlerin ekonomideki 

büyümelere paralel olarak artmasının tamamen yeni ilave altın rezervlerinin 

bulunmasına bağlı olmasıdır. Bu ise dünya çapında geniş işsizliğe yol açabilecek 

kadar önemli bir sorundur.  

• Ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin (yani gelirlerin giderlerden fazla olması 

durumunda), ödemeler dengesindeki fazlalığını muhafaza etmek istemeleri, bunun 

için de para arzında artışa izin vermemeleri nedeniyle, altın standardının bozulmasına 

neden olan sakıncalarından birisidir. Altın para sistemi, sabit kur sisteminin geçerli 

olduğu ortamlarda başarılı olma şansı bulunmaktadır. Bu sistemin başarılı olabilmesi 

için altın para sistemine bağlı ülkelerin birbirlerine belli bir parite veya kur üzerinden 

çevrilebilmesi nedeniyle, ülkeler arasındaki dış ödemelerde kolaylık ve istikrar bu 

sistemin işlemesini sağlatmaktadır. Ancak bu durum her zaman mümkün değildir. 

Altın para standardı terk edilince birçok ülkede enflasyon ciddi olarak yükselmiştir, 

ödemeler dengesi sorunları ve buna bağlı olarak devalüasyon sorunları yaşanmaya 

başlamıştır. 

• Altın para sistemi, yüksek bir maliyeti içerisinde barındırmasıdır. Çünkü paranın 

ekonomik gücünün kaynağını, (paranın temel özelliği olarak) pahalı bir maddeden 

yapılmış olmasıdır. Altın az bulunan değerli bir maddedir. Kıt olduğu için pahalı ve 

değerlidir. Sonuçta maliyetlidir. Altın üretimi, altın rezervlerine sahip olabilme, 

üretip işleme kabiliyetine ve altını ithal edebilme gücüne ulaşmasıyla mümkün olur. 

• Diğer bir sakınca, altın para standardının, büyük altın rezervlerine sahip Rusya ve 

Güney Afrika gibi ülkelere altın pazarı aracılığıyla uluslararası makroekonomik 

koşulları etkileme gücü vermesidir. 
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Altın para sisteminin tarihi süreç içerisinde uygulanış sırası ve aynı zamanda 

konvertibilitesi16 açısından 3 aşamada ele almak mümkündür (Erdem, 2020:31): 

1.3.3.2.1. Altın Sikke Standardı  

Devletin resmi parası altın paradır. Bu sistemde altın bizzat sikkeler halinde dökülerek 

(basılarak) tedavülde kullanılmaktadır. Altın sikkeler ve %100 altın karşılığı olan kâğıt 

paralar (banknotlar) birlikte kullanılmaktadır (Öztürk, 2016:51-52). Dünya ülkelerinde 

darphaneler, kendilerine getirilen altınları belirli kalıp, ayar ve ağırlıkta sikkeler 

basabilmişlerdir. Bu arada ülkeye altın girişi ve ülkeden çıkışı serbest bırakılmıştır. 

Avrupa’da altın sikke sistemini uygulayan ilk ülke İngiltere Krallığı’dır17. Osmanlı’da ilk 

altın sikke basımı 1479 yılında Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) döneminde basılmıştır18. 

Altın sikkelerin bir yerden bir yere taşınması ve tedavülü güvenlik açısından sıkıntı 

oluşturduğu için, sarraflar ve kuyumcular tarafından altın sikkeler karşılığı sertifikalar 

vermişlerdir. Bu sertifikaları alan kişiler, sertifikaları sarraf veya kuyumculara 

götürdüklerinde bu sertifikanın üzerinde yazan altın miktarını ödemek zorundaydılar. Diğer 

bir sakıncası da mali gerginlik, piyasa tıkanıklığı durumunda, savaş ve ekonomik kriz 

dönemlerinde altın almak için darphane önünde sıraya girmenin yanında ayrıca, küçük 

miktarlar içinde darphaneye başvurabilme söz konusu olabilmektedir (Öztürk, 2016:52).  

 

 

 

 
16 Bir ülke parasının altına veya diğer ülke paralarına, adına kur ya da parite denilen bir ölçü çerçevesinde 

dönüştürülebilmesi anlamına gelir. Bir başka ifadeyle eğer bir ülkenin parasını o ülkenin bankalarına götürüp karşılığında 

yabancı bir ülke parası almak istediğinizde kur denilen ölçü uygulanarak alabiliyorsanız bu durum bulunduğunuz ülke 

parasının konvertibl olduğunu gösterir 
(https://www.mahfiegilmez.com/2014/03/konvertibilite.html#:~:text=Bir%20ba%C5%9Fka%20ifadeyle%20e%C4 

%9Fer%20bir,%C3%BClke%20paras%C4%B1n%C4%B1n%20konvertibl%20oldu%C4%9Funu%20g%C3%B6sterir; 

erişim tarihi:09.08.2022). 
17 1816 yılında İngiltere Krallığı’nda, “coinage act”, ile altın sikke ayarını 22 krat ve 7.988 gram olarak kabul edilmiştir. 

Osmanlı’da altın sikke uygulaması Avrupa’dan yaklaşık 400 sene önce uygulanmıştır. 
18 Bu ilk altın sikke para 993 /1000 ayarında yapılmıştır. Ağırlığı ise 3.508 gram olarak belirlenmiştir. Paranın ön yüzünde 

darin-ün nadri, sahib-ül-izzi vennasri, filberri velbahri gibi unvanlar kullanılmıştır. Arkasına ise başka bir unvan ile darp 

edildiği yeri, basıldığı tarih yazılmıştır. Altının saflık derecesi ayar ya da karat denilen ölçüyle ölçülür. Ayarın formülü 

şöyledir: X = 24 (Mg/Mm) bu formülde; X altının ayarını, Mg alaşımdaki altın miktarını, Mm alaşımın toplam ağırlığını 

gösteriyor. Bu formülü kullanarak örneğin 91,6 gram altınla 8,4 gram gümüşün karışımından oluşan bir alaşımın ayarını 

bulalım: X = 24 (91,6 / 100) = 21,99 = 22 ayar. 24 ayar altın yüzde 100, 22 ayar altın yüzde 91,6, 18 ayar altın yüzde 75,14, 

14 ayar altın ise yüzde 58,5 oranında saf altın içerir. Geri kalanı gümüş, nikel, bakır, paladyum ile tamamlanır. Altın gümüş 

karışımı altına yeşil, altın nikel karşımı beyaz renk verir (Mahfi Eğilmez, (2017). “Altın dosyası”; https://www. 

mahfiegilmez.com/ 2017/06/altn-dosyas.html; erişim tarihi:15.08.2022). 
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Resim 14: Osmanlı Döneminde İlk Altın Sikke (II. Mehmet Dönemi) 

 

1.3.3.2.2. Altın Külçe Standardı  

Altın külçe sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kıta Avrupası’nda, ABD’de ve İngiltere’de 

uygulanmıştır. Bu sistem de altın para sistemi olmakla birlikte dolaşımda altın sikkeler değil 

altın karşılığında basılan dolayısıyla istendiğinde altına çevrilebilen banknotlar 

bulunmaktadır (Öztürk, 2016:52). Paranın sadece külçe altına çevrilebildiği sistem. Altının, 

çıkarılan banknotların garantisi olarak külçe ya da çubuk halinde merkez bankalarında 

muhafaza edildiği, iç piyasada ise ödemelerin banknotla yapıldığı, dış ödemelerde ise, altın 

külçe sistemi kullanılmaktadır. Altın külçe standardında para, altın külçe ya da çubuklar 

karşısında konvertibiliteye sahiptir. Banknotlar altın sikkeye değil Merkez Bankasına 

götürülerek sadece altın külçeye çevrilebilmektedir. Sistemin temel amacı, altından tasarruf 

etmektir, altın sadece dış ödemelerde kullanıldığından piyasada daha az altın dolaşmakta, 

kriz ve panik durumlarında halkın Merkez Bankası üzerinde baskı ve kuyruğa girmesinin 

önü kesilmiştir. Ayrıca, altın sikke standardına göre, daha fazla banknot basma imkânı 

doğmaktadır. Hükümetlerin para politikasını belirleme, oluşturma ve uygulama alanını 

genişletmektedir. Bununla birlikte toplam para arzı artışı enflasyona yol açmaması için 

mevcut altın stoklarına bağlıdır. Bu sistem otomatik altın standardı sisteminin işlemesini de 

mümkün kılmaktadır. Altın külçe sisteminde Merkez Bankası’na getirilerek altına çevrilen 

banknotun belli bir miktarın üstünde olması gerekmekteydi. Bu sebeple sisteme zengin 

adamlar standardı da denmiştir. Başlangıçta Merkez Bankası’ndan satın alınan altının 

hangi amaçla kullanıldığına dikkat edilmemiş ancak altın miktarının sınırlı olmasından 

dolayı bir süre sonra Merkez Bankası’ndan satın alınan bu asgari altının da sadece dış 

ticarette kullanılmasına izin verilmiştir (Ergin, 1972:74; Hiç, 1992:84-85; Aslan, 2009:103; 

aktaran bknz: Öztürk, 2016:52). 
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Resim 15: Altın Külçe 

                        

1.3.3.2.3. Altın Kambiyo Standardı  

Özel bir altın standardı şeklidir. Bu sistemde, altının yerini altına çevrilebilen bir konvertibl 

yabancı para almaktadır. Banknotun altınla doğrudan bağlantısı kesilmiştir. Ülkeler milli 

paralarını sabit kur üzerinden konvertibl olan yabancı bir ülke (Dolar, Euro, Yen, İsviçre 

Frangı, vb.) parasına bağlanmaktadır. Merkez Bankası, altın standardında olduğu gibi, ulusal 

para sunanlara altın satmak zorunda değildir. Ancak onun yerine, ulusal parayı altına 

dönüştürülebilen bir başka ülkenin parasına (dövize) çevirir. Altın Kambiyo Sistemi de altın 

para sisteminin özel bir biçimidir. Altın Kambiyo Sistemi’nde anahtar bir ülke vardır, bu 

ülkenin parası da anahtar paradır ve doğrudan altına bağlanmıştır. Diğer ülkeler paralarını 

altına değil bu anahtar paraya bağlarlar ve ülkelerin paraları altına doğrudan değil bu anahtar 

para üzerinden bağlanmıştır. 1920’li yıllardan itibaren bu sistem uygulanmaya başlamıştır. 

1920’lerin sonundan itibaren altın para sisteminde ciddi dalgalanmalar ve belirsizlikler 

meydana gelmiştir. Bu yüzden ekonomik yapılarda karmaşaya neden olurken, uluslararası 

ödeme sistemlerinde ise ciddi bozulmalar ortaya çıkmıştır (Erdem, 2020:32-33). 1944-1973 

yılları arasında uygulanan ve adına Bretton Woods Sistemi denilen bu sistemde anahtar ülke 

Amerika Birleşik Devletleri ve anahtar para da Amerikan doları olmuştur.   

1.3.3.2.4. Bretton Woods Sistemi  

Bretton Woods Uluslararası Para Sisteminin temel dayanağını altın kambiyo sistemi 

oluşturur (Erdem, 2020:33). Buna göre Amerikan US Doları belli bir parite üzerinden altına 

bağlanmıştır. 1 Ons altın = 35 US Dolar olarak belirlenmiş veya 1 dolar 0,88867 gram altın 

olarak değer görmüş ve ABD dış talep olduğunda US doları bu parite üzerinden altına 

çevirmeyi garanti etmiştir. Bretton Woods Uluslararası Para Sistemine göre, ABD dışındaki 

tüm üyeler ulusal paralarının değerini ABD US dolarına endekslemişlerdir. Yani US dolar 

anahtar para olarak kabul edilmiştir. Bretton Woods sisteminin üçlü sac ayağından meydana 
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İngiliz    

Pound 

Alman 

Markı 

Fransız 

Frangı 

Nominal Değer 

Nominal Değer Nominal Değer 

 Amerikan US Doları 

Altın 

gelmektedir; “sabit döviz kuru rejimi”, “sermaye kontrolleri” ve “bağımsız para 

politikasının” oluşturduğu görülmektedir. Bretton Woods Uluslararası Para Sisteminde, 

Merkez Bankalarının bağımsız para politikası uygulayabildiğine dair genel bir görüş 

hakimdir. Bunun yanında, Bretton Woods Uluslararası Para Sisteminde ise sabit döviz kuru 

rejimi ve bağımsız para politikası tercih edilirken, sermaye hareketlerinin serbestliğinden 

vazgeçildiği görülmüştür. Böylece sabit kur rejimi altında para politikası bağımsızlığı, 

sermaye akımlarına uygulanan kontroller ile sağlanmıştır (Akar ve Varlık, 2022:192).  

Şekil 4: Bretton Woods Sistemi’nin İşleyiş Tasarımı 

 

 

1 ons altın: 35$ 

Kaynak: Akdoğan, Ece C. (2020). “Uluslararası Para Sisteminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği”, 

Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Nisan 2020, s.97’deki şekilden 

alınmıştır. 

Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton 

Woods'da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansında imzalanan Uluslararası 

Para Anlaşması’nın bir diğer adıdır19. II. Dünya Savaşı sonrasında kambiyo kurlarının dünya 

ticaretini geliştirici bir sisteme göre saptanması için yeni yöntemler aranmış ve bu çalışmalar 

sonucunda Bretton Woods Anlaşması ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir 

sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde, devalüasyon ve revalüasyon yolu açıktır. Doğu 

 
19 Dünya ekonomi sisteminde rezerv para sistemi, 15. yüzyıl’da Portekiz ile başlayan rezerv para imparatorluğu, 

1530'da İspanya'ya, 1640'ta Hollanda'ya, 1720'de Fransa'ya ve 1815'te de Waterloo Savaşı’nın peşinden İngiltere'ye 

geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD dolarının İngiliz poundunun tahtına göz dikmesinin ardından İkinci 
Dünya Savaşı’nın akabinde gerçekleştirilen Bretton Woods Konferansları ‘nın sonucunda rezerv para imparatorluğu 

resmen ABD’ne geçmiştir (Akdoğan, 2020:97). Bugün rezerv para sisteminin işleyişi noktasında ciddi çatışmalar ve 

küresel mücadeleler bulunmaktadır. Doların tahtı sarsılmaktadır. Bu yüzden 3. Dünya Savaşı kaçınılmaz olarak karşımızda 

durmaktadır. Artık tek kutuplu ekonomik yapıdan çok kutuplu ekonomik yapıya geçişin sancıları yaşanmaktadır. Artık güç 
mücadelesi dünyanın her noktasında sahnelenmektedir. Bu durum Türkiye ile Türk Dünyasının çıkış noktasını 

oluşturacaktır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kambiyo
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Bloku
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Bloku ülkeleri dışındaki 44 ülkeden 730 delegenin katıldığı bu anlaşma ile katılan ülke 

paraları için sabit kur esası benimsenmiş ve anlaşmaya katılan her ülkenin parasının 

değerinin, dolar esas alınarak saptanması kabul edilmiştir. Uluslararası para sisteminin 

kurallarını belirleyen bu anlaşma, Dünya Bankası (World Bank-IBRD) ve Uluslararası Para 

Fonu'nun (IMF) kurulmasına karar vermiştir. Bu uluslararası kuruluşlar; ülkelerin ekonomik 

ve altyapı olarak yeniden yapılanmasına destek olmak ve ayrıca eğitim, sağlık, imar, baraj, 

yol, köprü vb. altyapı projelerine yönelik olarak borç vermek ve ülkelerin ekonomik yapıda 

karşılaştıkları geçici ödemeler dengesi bilançosu açıklarını giderici problemlerinin aşmasına 

yardımcı olmaktı. Bunun yanında, uluslararası para sisteminin kurulmasını ve sorunsuz 

işlemesine imkân sağlayacak bir ekonomik örgütlenmeyi meydana getirmek. Uluslararası 

mali sistemin ve ilişkilerinin oluşturulmasını sağlamaktır. Bu kurumlar, 1946'da yeterli 

sayıda ülke anlaşmayı imzalayınca faaliyete geçmiştir. Bretton Woods Uluslararası Para 

Sistemi, ABD ekonomisi üzerinde 1950’lerde başlayan ödemeler bilançosundaki dış açık, 

1960lı yıllarda Vietnam savaşı ile çok büyümüş US dolar değerini kaybetmiş ancak buna 

rağmen yapay olarak yüksek tutulmuştur. 1960’lardan sonra sistem tıkanmıştır. Ülkelerde 

US dolar ($) rezervlerinin oluşması, ABD’nin Ödemeler Dengesi açığı vermesi ile mümkün 

olmuştur. Spekülatörler ve yatırımcılar altına hücum etmiş, dolar bulan doğruca Amerikan 

Merkez Bankası’na (FED’e) koşup altın talep etmiştir. 1957-1968 arasında ABD altın 

stoklarının yarısını elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 1960’larda Ödemeler Dengesi fazlası 

veren Almanya’nın revalüasyon yaparken, Ödemeler Dengesi açık veren Fransa’nın ise, 

devalüasyon yapması kaçınılmaz bir sonuçtu. ABD hükümeti 1971’de rest çekti. 18 Aralık 

1971’de Smithsonian Kararları ile bir takım radikal önlemler almışlardır. Örneğin; %1 olan 

dalgalanma marjı %2,5 a çıkarıldı, 1ons altın = 38 dolara yükseltilmiştir. Ulusal paraların 

dolara, doların da altına endeksli olması yine de devam ettirildi. 1973’te US Dolara olan 

endeksleme sistemi iflas etti. ABD, tekrar US dolara (%10 civarında) devalüasyon yapmak 

zorunda kalmıştır. 1 ons altın = 42,2 dolar yapılmıştır. Mart 1973’ten itibaren başlıca 

sanayileşmiş ülkeler ulusal paralarını US dolara endekslemeye son verdiler. Sabit kurlu 

Bretton Woods Sistemi yıkılmış oldu. Bretton Woods sonrası dönemde, bağımsız para 

politikası ve sermaye hareketlerinin serbestliği tercih edilmiştir (Obstfeld, 1998:9-30); 

Sanayileşmiş ülkeler, ayarlanabilir sabit kurlu sistemi terk ederek, uluslararası (konvertibl) 

paralarını dalgalandırmaya (dalgalı kur sistemine) bırakmışlardır (https://tr.wikipedia.org/ 

wiki/Bretton_Woods_Anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~:text=dolar%20alt%C4%B1n%20ile%

20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilirli%C4%9Fini%20koruyan,%

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Bloku
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6viz_kuru
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bankas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Para_Fonu
https://tr.wikipedia.org/%20wiki/Bretton_Woods_Anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~
https://tr.wikipedia.org/%20wiki/Bretton_Woods_Anla%C5%9Fmas%C4%B1#:~
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C3%BCzerinden%20alt%C4%B1na%20%C3%A7evirmeyi%20kabul%20etmi%C5%9Ftir; 

erişim tarihi:15.08.2022). 

1.3.3.3. Kaydi (Banka) Para Sistemi   

Bu para sistemi, paradan para yaratan sistemdir. İlk kez 20. yüzyılın başlarında Belçikalı 

iktisatçı Maurice Ansiaux (1869–1943) tarafından öne sürülmüş ve geliştirilmiştir. Bir 

ekonomide para arzında ortaya çıkan değişiklikler, bankaların “kaydi para” yaratmasıyla 

açıklanabilir (Gürler, Ayyıldız ve Ayyıldız, 2019:103). Kâğıt paralar (banknotlar) sadece 

Merkez Bankaları tarafından üretilebilirken, ticari bankalar kaydi para (banka parası) 

üretebilirler. Kaydi paraya mevduat parası veya banka parası da denilmektedir. Kaydi para, 

bankaların mevcut vadesiz mevduatlarına dayanarak açtıkları ve mevduat miktarının birkaç 

katı tutarını bulan satın alma gücü (kredi20 ve para) oluşturma mekanizmalarına verilen 

isimdir (Keynes, 2012:21; Akdiş, 2011:152-153; aktaran bknz: (Yıldız, 2017:208). 

Ekonomide bankacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak insanlar paralarını vadesiz 

hesaplara yatırmakta ve ödemelerini çek veya kredi kartı gibi araçlarla yapmaktadırlar. 

Avrupa ülkelerinde ve ABD’de ödeme işlemlerinin %80’i çekle yapılmaktadır (Erol ve Erol, 

2013:47). Satın alma gücünü yansıtan bankalardaki vadesiz hesaba kaydi veya banka parası 

denilmektedir. Kaydi para, üzerine yazılan çeklerle başkalarına transfer edilen hesap 

tutarlarını gösterir. Bu hesaplar genelde vadesiz mevduatlardır. Bugün birçok kişinin 

bankalarda vadesiz mevduat hesapları vardır, faturalar, kredi kartları bu hesaplar üzerinden 

ödenebilmektedir (Yalta, 2020:4-5).  

Kaydi Para = Bankalar Kaydi Parası + Merkez Bankası Kaydi Parası 

 

Bankalar ticari bir firma olduğu için kâr amacı gütmektedir. Ticari banka kendisine yatan 

parasal kaynağı kullanıp, değerlendirmeye çalışacaktır. Bu anlamda banka bu kaynağı kredi 

olarak verip, faiz geliri elde etmeye çalışacaktır. Banka bu mevduatın hepsini kredi olarak 

veremez. Sistem buna izin vermez. Belirli bir kısmını Merkez Bankası rezervlerinde tutmak 

zorundadır. Bu miktar kanuni karşılık oranına (zorunlu karşılık oranına) göre 

belirlenmektedir. Kaydi paranın tedavülünde en önemli unsur çekler olmaktadır. Ödemeler 

çeklerle yapılmaktadır. Bu şekilde ödemenin çekle yapılması durumunda hiç nakit para 

kullanmadan ödemeler bankalardaki vadesiz hesaplardan nakiller şeklinde yapılmaktadır. 

 
20 Kredi kelimesi, Latincede “inanmak”, “güvenmek” anlamına gelen “credere” sözcüğünden gelmiş ve 

dilimizde “itibar”a olarak tercüme edilmiştir (Tekinalp, 1988: 351) 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 78 

 

Sistemden hiçbir şekilde para çıkışı olmaz. Böylece banka sanal olarak para yaratmış olur. 

Kaydi parayı kaybetmek ve çaldırma tehlikesi yoktur. Borç ve alacak takibini kolaylaştırır 

ve sahtesini yapmayı imkânsız kılmaktadır (Çelik, 2015:97). Burada ifade edilmesi gereken 

önemli bir nokta da kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu gören çek değil 

bankadaki vadesiz mevduat hesabıdır (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:215). Buna göre kaydi 

para sistem formülü; 

𝑲 =  𝑨 𝒙 
𝟏− 𝒓

𝒓
                    21              

K = Yaratılan Kaydi Para Miktarı 

A = Vadesiz Mevduat Olarak Yaratılan Ana Para 

r = Yasal Karşılık (Munzam Karşılık) Oranı  

 

Kaydi Para Yaratma Sürecindeki Varsayımlar (Kurumlu, 2014:258): 

• Sistemde tek ticari banka vardır. 

• Tüm rezervler zorunlu, serbest rezerv yoktur. 

• Ticari banka sadece vadesiz mevduat kabul eder. 

• Açılan kredilerde sızıntı yoktur, halkın nakit tercihi yoktur. Yani bankanın verdiği 

tüm krediler bütünüyle vadesiz mevduat olarak geri dönmektedir. 

Kaydi para yaratılma sürecinde görülen 5 tür sızıntı (sistemde kayıp) vardır. Sızıntılar ne 

kadar çok olursa, yaratılan kaydi para da o kadar az olacaktır (Kurumlu, 2014:259); 

• Vadesiz Mevduat Zorunlu Rezerv Oranı (rDD) 

• Vadeli Mevduat Zorunlu Rezerv Oranı (rTD) 

• Vadeli mevduat tercih oranı (t) 

• Serbest rezerv oranı (e) 

• Nakit tercih oranı (c) 

 
21 Örnek 1: Bankaya yatırılan vadesiz mevduat miktarı 1000 TL olsun, yasal karşılık oranı %10 olduğunda 

bankanın yarattığı kaydi para miktarı ne kadar olur? 

𝑲 =  𝑨 𝒙 
𝟏− 𝒓

𝒓
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟏− 𝟎.𝟏𝟎

𝟎.𝟏𝟎
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟎.𝟗𝟎

𝟎.𝟏𝟎
=  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟗 =  𝟗𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 

Örnek 2: Bankaya yatırılan vadesiz mevduat miktarı 10.000 TL olsun, yasal karşılık oranı %25 olduğunda 

bankanın yarattığı kaydi para miktarı ne kadar olur? 

𝑲 =  𝑨 𝒙 
𝟏− 𝒓

𝒓
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟏− 𝟎.𝟐𝟓

𝟎.𝟐𝟓
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟎.𝟕𝟓

𝟎.𝟐𝟓
=  𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑 =  𝟑𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 
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∆𝐷𝐷 =  
1

𝑟𝐷𝐷 + (𝑟𝑇𝐷 𝑥 𝑡) + 𝑒 + 𝑐
 𝑥 𝛥𝑅            22 

Yaratılan kaydi para miktarının hesaplanması; 

 ΔDD = k x ΔR 

ΔDD = Yaratılan kaydi para miktarı 

k = Kaydi para çarpanı 

ΔR = Sağlanan Ek rezerv 

Kaydi para çarpanı (k), zorunlu rezerv oranının (rDD) tersine eşittir. Burada mevduat (rezerv) 

çarpanı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Mevduat çarpanı, bankacılık sisteminin 

rezervlerinde meydana gelen belirli bir artışın vadesiz mevduatta toplam ne kadar bir artışa 

yol açacağını gösterir. 

k = 
𝟏

𝒓𝑫𝑫
            (14)23     

ΔDD = k x ΔR → k yerine denklemde  
𝟏

𝒓𝑫𝑫
 koyduğumuzda, mevduat (rezerv) çarpanı 

denklemini şu şekilde yazabiliriz; 

ΔDD = 
𝟏

𝒓𝑫𝑫
 x ΔR    (15) 24 

Bir ticari banka neye göre kaydi (banka) parası yaratır? Bankalar kendilerine yatırılan 

vadesiz mevduat hesapları karşılığında yeni vadesiz mevduat yaratırlar. Bu sistem şöyle 

çalışır; bir ticari bankaya A kişisi 1000 lira yatırmış olduğunda. Banka, bu paranın bir 

kısmını meselâ %20’sini (zorunlu-munzam oran) kesildiği varsayımı altında; muhtemel 

talepleri karşılamak için ayırdıktan sonra geri kalan kısmını müşterilerine ticari kredi olarak 

verir. Banka sisteminde kalmak kaydıyla, bu kalan parayı tekrar bir başka ihtiyacı olan 

kişiye kredi verilmektedir. Çünkü parayı tutmanın bir fırsat maliyeti söz konusudur. 

Mevduat izin yasal (zorunlu) karşılık oranı %20 olduğu ve söz konusu 1000 lira banka 

 
22 Örnek 1: Bankalara yatırılan mevduatlar 1 milyar TL iken, zorunlu rezerv oranı (rDD) %20 iken, serbest (atıl) rezerv 

oranı (e) %5 olduğunda, nakit tutma oranı (c) %15 ise, yaratılan kaydi para miktarı ne kadardır (ΔDD) ? 

(rDD) = 0.20, (e) = 0.05, (c) = 0.15, 𝛥𝑅 = 1  

 ∆𝐷𝐷 =  
1

𝑟𝐷𝐷 + (𝑟𝑇𝐷 𝑥 𝑡) + 𝑒 + 𝑐
 𝑥 𝛥𝑅 → ∆𝐷𝐷 =  

1

0.20 + 0.05 + 0.15
 𝑥 1→ ∆𝐷𝐷 =  

1

0.40
𝑥1 =  2.500 

23 Örnek 2: Zorunlu rezerv oranı %25 (rDD) iken, kaydi para çarpanı (k) ne kadardır? 

k = 
𝟏

𝒓𝑫𝑫
 → k = 

𝟏

𝟎.𝟐𝟓
 = 4 kaydi para çarpanıdır. 

 
24 Örnek: Ekonomide tek bir ticari bankanın olduğu varsayımı altında, Merkez Bankası zorunlu karşılık 

oranının %10 (0.10) düzeyinde belirlemişse, başlangıçta 500 birimlik bir mevduata sahip olan bu bankanın 

vadesiz mevduatı kaç birim olur? 

ΔDD = 
𝟏

𝒓𝑫𝑫
 x ΔR    → ΔDD = 

𝟏

𝟎.𝟏𝟎
 x 500 → ΔDD = 10 x 500 = 5000 birim olur.      
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sisteminin dışına çıkmadığı varsayımı altında; 1. dönemde 1000 liranın 200 lirasına zorunlu 

karşılık olarak ayırdıktan sonra, geri kalan 800 lirayı kredi olarak verir. 800 lira banka 

sisteminin dışına çıkmadığı durumda, banka 2. dönemde 800 liranın %20'si olan 160 lirayı 

zorunlu karşılık payını ayırır, arta kalan 640 lirayı da başka bir kişiye kredi olarak verir. 3. 

Dönemde 640 liranın %20’sini 128 lirayı bankada tutarak, geri kalan 512 lirayı ihtiyacı olan 

kişilere kredi olarak verilir. 4. Dönemde 512 liranın %20’si zorunlu (munzam) oranı elinde 

tutarak, 102,4 lira zorunlu karşılık payı ayrılır. Geri kalan kısmı kredi olarak tüketicilere 

kredi olarak verilir. Bu işlem böylece devam eder, kredi olarak verilecek miktar sıfır 

oluncaya kadar devam edecektir. Süreç sonucunda (n dönemi sonunda), yaratılan kaydi para 

miktarı 4000 lirayı bulacaktır25. 

Tablo 13:  Kaydi Para Sisteminin Oluşma Süreci 

Dönemler  Mevduat     

(TL) 

 İhtiyatlar 
(%20) 
(Zorunlu Oran) 

   Krediler 

1  1000  200     800 

2          800  160     640 

         3 

         4 

 640 

512 
  128 

102,4 
   512 

409,6 

 

  

n   5000    1000     4000 

 

Kaydi para, ticari bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu yaratılan türev paradır. 

Bankalar tarafından yaratılan paranın hesaplanması; 

Bankaların Yarattığı Kaydi Para (MB) = Kaydi Para Çarpanı (Kpç) x Yatırılan Vadesiz Mevduat Miktarı 

(D) 

MB = Kpç x D  →                                    Kaydi Para Çarpanı (Kpç) = 
1

𝑅
 

MB =
1

1−𝑔 (1−𝑅)
 𝑥 𝐷 

MB, Bankaların Yarattığı Kaydi Para miktarıdır. D, Yatırılan Vadesiz Mevduat Miktarıdır. R, 

zorunlu (rezerv) karşılık oranı, g ise kredilerin geri dönüş oranıdır. Buna göre geri kredilerin 

geri dönüş oranı, el değiştiren satın alma gücünün tekrar vadesiz mevduat hesaplarına 

yatırılarak, ne kadarının bankacılık sistemine geri döndüğünü belirleyen orandır.  

 
25 𝑲 =  𝑨 𝒙 

𝟏− 𝒓

𝒓
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟏− 𝟎.𝟐𝟎

𝟎.𝟐𝟎
 → 𝑲 =  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 

𝟎.𝟖𝟎

𝟎.𝟐𝟎
=  𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒 =  𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 
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0 ≤ 𝑔 ≤ 1 

• g = 1 olduğunda ise → Bankanın verdiği bütün krediler bankaya geri döner. 

MB = 
1

𝑅
 x D 26 

• g = 0 olduğunda ise → Bankanın verdiği krediler bankaya dönmemektedir. 

MB = D 

Kullandırılan kredinin ne kadarının bankaya dönüp, dönmediğini geri dönüş oranı (g) 

belirlemektedir. Ödünç verilmeyen fonların geri dönmeyen kısmına “sızıntı oranı” 

denilmektedir. Mevduat yaratılma sürecinde meydana gelen “sızıntıları” 5 maddede 

belirtmek mümkündür;  

• Vadesiz Mevduat Zorunlu Rezerv Oranı (rDD) 

• Vadeli Mevduat Zorunlu Rezerv Oranı (rTD) 

• Vadeli Mevduat Tercih Oranı (t) 

• Serbest Rezerv Oranı (e) 

• Nakit Tercih Oranı (c) 

 

1.3.3.4. Kâğıt Para Sistemi  

Kâğıt para sistemi, günümüzde kullanılan en önemli para sistemidir. Kâğıt para sistemi, 

paranın tek bir el (devlet) tarafından üretimini gerektirir. Devlet adına Merkez Bankaları bu 

faaliyeti ve görevi yerine getirmektedir. Kâğıt para sistemine göre, paranın yapıldığı 

nesnenin (metal, kâğıt, vb.) önemi yoktur, önemli olan sözü edilen paranın fiyatıdır (Yalta, 

2020:5). Kâğıt para sisteminin maddi değeri; kâğıt, mürekkep ve basım değerinden oluşan 

maliyetine eşit ancak satın alma gücü yüksek bir tedavül aracıdır. Kâğıt para altın ve 

gümüşle değiştirilmeyi garanti etmeksizin devletin çıkardığı ve tedavülü devlet tarafından 

zorunlu tutulan paralardır. Kanuni ödeme aracı olarak kabul edilmesi hükümet tarafından 

 
26 Örnek: Ekonomide tek bir ticari bankanın olduğu durumda, Merkez bankası zorunlu karşılık oranı, %10 düzeyinde 

belirlenirse, başlangıçta 500 birimlik bir vadesiz mevduata sahip olan bu bankanın mevduatı kaç birim olur? 
Bankaya yatırılan bir paranın ne kadar kaydi (banka) parası yaratacağını hesaplamak için şu formül kullanılır; 

MB = 
1

𝑅
 x D  → R (zorunlu rezerv oranı) = %10 = 0,10  

                         D (Yatırılan vadesiz mevduat tutarı) = 500 birim denklemde yerine koyarsak, 

MB = 
1

𝑅
 x D  → MB = 

1

0,10
 x 500 = 5000 birim olur.   

Örnek: R (zorunlu rezerv oranı) = %20 = 0,20 ise D (Yatırılan vadesiz mevduat tutarı) = 1000 birim olduğunda, Bankaların 

Yarattığı Kaydi Para (MB) miktarı 5000 birim ise, kredilerin geri dönüş oranı (g) ne kadardır? 

Çözümü bu denklem üzerinden yapacağız; 

MB =
1

1−𝑔 (1−𝑅)
 𝑥 𝐷  → 5000 = 

1

1−𝑔 (1−0.20)
 𝑥 1000 →→ 5000 = 

1

1−𝑔 (0.80)
 𝑥 1000 → 5000 (1-0.80g) =1000 → 5 – 4g = 1 

→ 4g = 4 →g =1 kredilerin geri dönüş oranıdır. 
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ilan edildiği için değerlidir (Yalta, 2020:5; Ülgen, UZEM Ders Notu, 2020:10). IMF’in ünlü 

ekonomisti Kenneth Rogoff’a göre; “Nakit (kâğıt) para yakın zamanda küresel boyutta 

tedavülden kalkacaktır. Kara para ekonomisi ortadan kalkacaktır. Böylece kamu maliyesi 

idaresinde en büyük ilerleme ortaya çıkacaktır. Ancak buna mukabil günümüzde nakit 

(kâğıt) para miktarı, para tarihi boyunca en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu kağıt para 

sisteminin bitmesi ile, kara para (gölge ekonomi-tezgah altı para) sisteminin de sonunu 

getireceğini göstermektedir.” (Kurtoğlu, 2022:75-79). 

Kâğıt para sistemleri 3’e ayrılır; 

1. İtibari-Fiat Para Sistemi: Madeni para, üzerinde yazılı değer kadar olmasa bile bir 

değer taşır. Kâğıt paranın üzerinde taşıdığı değere karşılık gerçek değeri ise yalnızca 

kâğıt ve mürekkep değeridir. Buna “fiat para” denmektedir. Fiat, Latince “öyle 

olması gereken” anlamını taşıyan bir sözcük (Aksu, 2021:3)27. Yani kâğıt paranın 

üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle söylediği için var olan bir 

değerdir, başka bir karşılığı yoktur. Devletler bastıkları kâğıt 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 gelmiştir3 (Melvin ve Norrbin, 

2016:25-39; Mill, 2019:42-44; Eğilmez 2020:53; aktaran bknz: Aksu, 2021:3)).  

Kâğıt para ilk kez 7. Yüzyılda Tang Hanedanının hükümranlığı sırasında Çin’de 

kullanıldı. Madeni paralarını sürekli yanlarında taşımak zahmet ve riskinden 

kurtulmak isteyen tüccarlar paralarını güvenilir kişilere emanet olarak bırakıyorlar ve 

karşılığında yazılı bir senet alıyorlardı. Zaman içinde bu senetler arkalarına devir 

kayıtları ve mühürleri konularak, yani bir anlamda ciro edilerek, başkalarına 

devredilir oldular. Böylece malı alan kişi bunun karşılığında satıcıya bu emanet 

senedini devrettiğinde para el değiştirmiş oluyordu.  Birinci Dünya Savaşı öncesinde 

hemen her yerde hükümetler kâğıt para basımını tekel haline getirdi ve çoğu bu 

yetkiyi Merkez Bankasına verdi. Basılan kâğıt paraların değerli maden (çoğunlukla 

 
27 Eğilmez’e göre (2020), kâğıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kâğıt ve mürekkep 

değeridir. Dolayısıyla birkaç kuruşa veya liraya mal edilen kâğıt para, üzerinde taşıdığı değerle ilgisi olmayan 

bir değer taşır. Bu tür paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat kavramı Latincede sözcük olarak, “öyle olması 

gereken” anlamına gelmektedir. Yani kâğıt paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle 

dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur (Eğilmez, 2020:53; Yardımcıoğlu, 2020:76-77; Ayrıntılı 

olarak bknz: Hamza Yardımcıoğlu, (2020). Köleler ve Efendiler, Şira Yayınları, 3. Baskı, Mayıs 2020, 

İstanbul.). Kâğıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir 

ekonomik bayraktır. 
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altın) karşılığı vardı. Bu karşılığı bulundurmakla kâğıt parayı getirene o karşılığın 

ödenmesi sözü verilmiş oluyordu. Birinci Dünya Savaşıyla birlikte bu söz rafa 

kaldırıldı ve kâğıt para yalnızca yasal bir zorunluluğa dayalı olarak kullanılır oldu. 

Savaştan sonra karşılık meselesi yeniden oturtulmaya çalışılsa da gerçekleşmedi 

(https://www.mahfiegilmez.com/2012/02/kagt-parann-karslg-var-m.html; erişim 

tarihi:30.08.2022). 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 kâğıt 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 gelmiştir (Melvin ve Norrbin, 2016:25-39; 

Mill, 2019:42- 44; Eğilmez 2020:53).  

Hükümetin bastığı kâğıt paraları istendiğinde değerli madenlere (altın ve gümüşe) 

çevirmesinin söz konusu olmadığı, kısaca kâğıt paranın arkasında değerli madenlerin 

olmadığı bir uygulamadır. İtibari para, altın veya diğer bir emtiaya endeksli olmayıp, 

ilgili devlet tarafından desteklenip basılan para birimlerine verilen genel addır. Altın, 

gümüş vb. karşılığı olmayan, Merkez Bankalarının düzenlemesi ve denetimi altında 

imzası olan yere ve düzenlediği kâğıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine 

kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kâğıdı veya kâğıt para 

demektir. Türk Lirası, Amerikan Doları, Rus Rublesi, Japon Yeni, Çin Yuanı gibi 

birimler devletlerin merkez bankaları tarafından çıkartılan, basılan ve kontrol edilen 

itibari paralara örnektir. İtibari paranın hayatiyetini devam ettirmesi, arzının sınırlı 

olmasına bağlıdır. Özel üretimi yasaktır. Halk, itibari parayı yasal para olduğu için 

kullanmaktadır. Kanun bu paranın tüm ödemelerde kabul edilmesini zorunlu 

kılmıştır (Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:385-386). 

Kâğıt 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; Yardımcıoğlu, 

2020:76-86). Bu durum enflasyonu artırırken, servetlerin erimesine ve gelir 

dağılımının bozulmasına sebebiyet sağlayacaktır (Çelik, 2015:127-128). Aslında bu 

durum kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına da gelmektedir. Fiat (itibari) 

para politikasının artık çevrilemez olduğunu göstermektedir (Mill, 2019:42-44). 

Aslında bu para sistemi karşılığı bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı 
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elektronik bir ağ sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan fotonların oluşturduğu 

sistemde yazan sayısal değerlerden başka bir şey 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 otoriterlerinin 

yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel sektörlerle, kamu sektörünün 

finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250- 251).   

İtibari (fiyat) para sisteminde paranın bir değer biriktirme aracı olarak etkinliği, 

enflasyona bağlı olarak değişir. Enflasyon, gelirin harcanmayarak para olarak 

muhafaza edilen kısmının mal cinsinden değerinin düşmesine ve dolayısıyla da 

paranın bir değer biriktirme aracı olarak etkinliğinin azalmasına yol açar. 

Günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan uygulamadır. İtibari para gücünü altın ve 

gümüş gibi değerli madenlerden değil, hükümetin bastığı kâğıt parayı hukuki ödeme 

aracı olarak ilan etmiş olmasından veya kısaca hükümetten alır. Mal paranın tersine 

itibari paranın hakiki değeri hemen hemen hiç yoktur. Örneğin, kâğıt para olarak 

kullanılmasa 200 TL’lik bir kâğıt paranın piyasa değeri yaklaşık sıfırdır. Kişiler 

enflasyonun çok yüksek olduğu ülkelerde enflasyonun mali servetin para olarak 

kullanılan bölümünde yol açtığı büyük kalıpları engellemek için mali servetin para 

olarak tutulan bölümünü diğer ülkelerin parasına çevirir (https://www. 

mahfiegilmez.com/2012/02/kagt-parann-karslgvarm.html;https://acikders.ankara. 

edu.tr/pluginfile.php/25364/mod_resource/content/0/13.%20Parasal%20Sistem.pdf; 

ayrıca bknz: https://tr.wikipedia.org/wiki/ %C4%B0tibari_para; erişim tarihi: 

30.08.2022). 

2. Emanet-Çevrilebilir Para Sistemi: Hükümetin bastığı kâğıt paraları istendiğinde 

değerli madenlere (altın ve gümüşe) çevirmeyi taahhüt ettiği uygulamadır. Bu para 

sisteminde, elinizdeki kâğıt paraları herhangi bir finans kurumuna getirdiğinizde 

karşılığında altın veya gümüşü alabilmektir (https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile. 

php/25364/mod_resource/content/0/13.%20Parasal%20Sistem.pdf; erişim tarihi: 

30.08.2022). 

3. Modern (Çağdaş) Para Sistemleri: 21. Yüzyılla birlikte paranın hareketliliği ve 

momentumu da arttı. Özellikle teknolojide görülen müthiş gelişmeler bu hareketlilik 

üzerinde itici güç oluşturmuştur. Bu yüzyılın başından itibaren ortaya atılan yeni para 

sistemleri modern para sistemleri olarak kabul edilmektedir. Bu para sistemlerini 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%20%C4%B0tibari_para
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bilgisayar ağları ile dünyanın her noktasına anında transfer edebilme gücü sayesinde 

önemli işlevleri yerine getirebilmektedir. Genelde bu paralar, elektronik ortamda ve 

bankacılık sektörü tarafından geliştirilen metot ve uygulamalara dayalıdır. Elektronik 

para, e para, siber para, coin para, dijital para, plastik paralar ve sanal para sistemleri 

bu para sistemine örnek olarak verilebilmektedir. Elektronik ve dijital paralar hem 

ulusal hem de uluslararası para ödemelerinde büyük kolaylıklar ve işlevsel görevler 

yerine getirmektedir. Artık modern para sistemleri teknolojik gelişmeler yaşandıkça, 

insanların kişisel hesap bakiyelerindeki değerleri bilerek, parayı görmeden ve 

dokunmadan çekebilmesi, yatırabilmesi, harcayabilmesi ve transfer edebilmesi 

bankacılık sisteminin de yeniden yapılanmasına ve en önemlisi de parada büyük bir 

değişim ve devrime gidilecektir. Elektronik para, elektronik bankacılığın ortaya 

çıkardığı önemli bir gelişmedir. Artık paralar sistem olarak bilgisayar ağında siber 

veriler üzerinden oluşturulan kompleks bir sistemdir.  

Tablo 14: AB Tanımlı Elektronik Para ile Sanal Para Sistemlerinin Karşılaştırılması 

         

      Kaynak: Cenk Çavuşoğlu, (2015), TCMB Uzmanlık Tezi, s.38’deki şekilden alınmıştır. 

AB TANIMLI ELEKTRONİK PARA İLE SANAL PARA SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 
Elektronik Para Sistemleri Sanal Para Sistemleri 

Biçim Dijital Dijital 

 
Hesap Birimi 

 
Klasik para birimi 

Yeni icat para birimi (Linden 
doları, Bitcoin, Litecoin vb.) 

 
Kabul Görme 

 
İhraç eden dışındaki teşebbüsler 

Genelde belli bir topluluk 
dahilinde 

Yasal Statü Düzenlenmiş Düzenlenmemiş 

 

İhraç Eden 
 
Elektronik para kuruluşları 

Finansal olmayan özel kişi 
ya da kuruluşlar 

 

Para Arzı 
 
Sabit 

Sabit değil ve ihraç edenin 
kararına bağlı 

Fonların Geri 
Ödenmesi 

 
Garanti altında 

 
Garanti altında değil 

Gözetim/Denetim Evet Hayır 

 

Riskler 
 
Genelde operasyonel 

Operasyonel, kredi, likidite, 
yasal 
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1.3.3.5. Elektronik Para Sistemi  

Ekonomik yaşam içinde elektronik para kullanımının giderek arttığı görülmektedir (TBB, 

2011:7; aktaran bknz: Öztürk, 2016:61). Elektronik para sistemi, elektronik bankacılığın 

teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkardığı önemli yeni yüzyıl (new age) 

gelişmesidir. Artık elektronik paralar, sistem olarak bilgisayar ağında siber veriler üzerinden 

oluşturulan kompleks bir sistemdir. Elektronik para, e para, siber para, dijital para, kripto 

para, plastik paralar ve sanal para sistemleri bu para sistemine örnek olarak 

verilebilmektedir. Günümüzde geçen yüzyıldan kalan çek kullanımı, yerini “kredi kartları” 

kullanımına bırakırken, ekonomik sistemin vaz geçilmez unsuru olmuştur. İnsanlığın 

teknolojik gelişimi, bilgi toplumuna doğru hızla evrilmesi ve dönüşümü elektronik para 

sisteminin önemini ortaya çıkartmıştır. Bilgi teknolojisinde başlayan dev gelişmeler 

ekonomik yapı üzerindeki etkisini ortaya çıkartmıştır. Para olarak kabul edilen metalar veya 

nesneler, insanlık tarihi boyunca her dönemin kendine ait önemli ve teknik özelliklerini 

üzerinde taşıyan nesnelerden yapılmasının yanında paranın her formu kendi döneminin en 

ileri teknolojisine sahip olması önemlidir. Günümüz ekonomi dünyasında, para teknolojiye 

uyum göstererek, önce dijitalleşti sonra da sanal para hüviyetine kavuştu (Yaz, 2020:285).  

Elektronik para sistemleri, para kavramının yeniden form almasında çok etkendir. Genelde 

dijital formdaki para sistemleridir. Bu tarz paraların ilk olarak ortaya çıkışları takip 

edilememeleri, kara para ve kayıt dışı paraların aklama gibi işlemlerde kullanılıyor olması, 

artık paralar dağıtık sunucular üzerinde bulunması ve elektronik cüzdanlarda saklanabilir 

olması pek çok yasa dışı grup, kurum ve örgütün işine gelmektedir (Kara, 2020:19). Bu 

yüzyılda artık mali ve ticari suçlar bu bilgisayar ağları üzerinden olmaktadır. Bu durumdan 

devletler kendi milli menfaatlerini koruya bilmesi için çipli kimlik (TÜRKKART) sistemine 

er geç geçmek zorundadır. Bunun yanında nakit para ve bankacılık sistemi büyük bir 

dönüşüm ve değişime uğrayacaktır. Nakit para sistemden kalkarken, Merkez Bankası 

dışında diğer bankacılık işlemlerini yerine getiren bankalar, tek tek sistemden kalkacaktır. 

Zaten iflaslar ve kapanmalar başlamıştır (Aksu, 2019c:67-112; Aksu, 2021:10-18). Özyurt’a 

göre elektronik para, bir değerin satış noktası terminalleri vasıtasıyla, iki cihaz arasında 

doğrudan transferi veya internet gibi açık bilgisayar ağları üzerinden ödemelerde bulunmak 

için değeri önceden ödenmiş ödeme mekanizmalarıdır” (Basel Bankacılık Gözetim ve 

Denetim Komitesi, 1998:4; aktaran bknz: Özyurt, 2012:18). Godscgalk ve Krueger 

(2000:2)’e göre, elektronik para, teknolojik bir cihaz üzerinde saklanan parasal değerdir. Bu 
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değer bir çip, sürücü, saat ya da muhafaza özelliği olan herhangi bir cihaz üzerinde 

saklanabilir. Cihazda bulunan parasal değer cüzdandaki nakit gibi olup kaydi banka 

parasından farklıdır (Çavuşoğlu, 2015:18). 

Avrupa Birliği Merkez Bankası (EUCB) tarafından çıkarılan 2009/110/EC sayılı Elektronik 

Para Sistemi Hakkında Yönergesi’nde; elektronik para ve elektronik para kuruluşlarına 

ilişkin kapsamlı düzenlemeler ve tanımlar yapılmıştır. Bu Yönerge’ye göre; “elektronik 

para, ödeme işlemleri yapmak amacıyla kabul edilen fonların karşılığında ihraç edilen ve 

elektronik parayı ihraç eden dışındaki bir gerçek veya tüzel kişi tarafından da kabul edilen, 

ihraççıdan olan bir alacağı temsil eden, manyetik de dahil olmak üzere elektronik ortamda 

saklanan parasal değeri.” ifade etmektedir (Çavuşoğlu, 2015:19). 

Dünya çapında elektronik para sistemlerini kontrol eden kuruluşlar mevcuttur. Bunlardan bir 

tanesi SWIFT (Dünya Bankalar Arası Mali İletişim Kurumu)’dir, Yine, New York’ta 

CHIPS, Londra’da CHAPS elektronik takas odaları bulunmaktadır. Günümüzde, elektronik 

fon transfer sistemi (EFTS) sayesinde bankacılık işlemleri kolayca ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmektedir. Kamu kurumları ve firmalar çalışanlarına ücret ve maaş ödemelerini 

Otomatik Takas Odaları (Automatic Clearing House) yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca e ticaret 

yoluyla, dünyanın öteki ucundan istenilen mallar elektronik ortamda alınabilmektedir. Yine, 

her türlü harcamalar, fatura ödemeleri, vergi ve sigorta ödemeleri, aidat ve kişisel ödemeler 

elektronik para sistemleri yoluyla yapılabilmektedir (Öztürk, 2016:62-65). 

Şekil 5: Modern Ödeme İşlemleri ve Elektronik Ödeme Araçları 

 

Kaynak: Cenk Çavuşoğlu, (2015), TCMB Uzmanlık Tezi, s.7’deki şekilden alınmıştır. 

Elektronik para sistemini kullanmanın avantajları (TBB, 2011:12-13; Takan, 2001:492; 

aktaran bknz: Öztürk, 2016:66-67); 
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• Elektronik para sisteminin en önemli avantajı işlem maliyetlerini azaltmasıdır. 

• Dolaşımdaki kaydi para akışının kayıt altına alınmasına bağlı olarak, kayıtdışı 

ekonomi daralmaktadır. 

• Finansal alt yapının gelişmesinde ve ülke ekonomisinin küresel ekonomilerle 

entegrasyonunda oldukça etkili olmaktadır.  

• Finansal yenilikler, iktisadi büyümenin sağlanmasında önemli katkılar 

sağlamaktadır. Buna göre, kredi kartı harcamalarında 1 TL’lik artış, iktisadi büyüme 

üzerinde (GSMH’da) 1,42 TL’lik artış sağlarken, kredi kartı harcamalarında %10’luk 

artış, iktisadi büyüme üzerinde (GSMH’da) %7,12 artmaktadır. Yani kredi kartı 

harcamalarındaki %10’luk artış, GSMH’yı 5,2 milyar TL arttırmaktadır. 

• Ödemelerin yüz yüze yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

• Kâğıt para kullanımından kaynaklanan mikrobik hastalıklar ortadan kalkmaktadır. 

• Dünya bazında sermaye hareketlerinin de giderek hız kazandığı görülmektedir. 1980-

1990 döneminde toplam sermaye hareketi miktarı 13,5 milyar US dolar iken, 

1996’da 215 milyar US dolar olmuştur. Bu rakam 2000’li yıllarda uluslararası 

sermaye piyasalarında el değiştiren para hareketleri miktarı günde 1,5 trilyon US 

dolara çıkmıştır. Bu rakam pandemi döneminde günde 4-5 trilyon US dolara çıkmış 

olduğu tahmin edilmektedir. 

• Elektronik para sayesinde fertler ve şirketler yanlarında nakit taşımak zorunda 

değildir. 

 

Elektronik para sistemini kullanmanın dezavantajları (Takan, 201:493-495; Mavral, 2003:3, 

aktaran bknz: Öztürk, 2016:67-68); 

• Bankalar kredi kartlarına yüksek faiz ve gecikme zammı uygulamaktadır. 

• Kredi kartlarının fütursuzca artması ve tüketim çılgınlığının yaygınlaşmasıyla 

enflasyonu körükler hale gelmesidir. 

• Kredi kartlarında aşırı tüketim, gelir düzeylerini aşan tüketim harcamaları kişilerin 

ödeyemeyecekleri borçlar altına girmesine neden olmaktadır. 

• Elektronik para uyuşturucu ve gayri ahlaki amaçlar gibi illegal alanlarda 

kullanılmasını tetikleyebilmektedir. 

• Elektronik para sisteminde Merkez Bankası’nın para arzını gereği gibi kontrol 

edemediği ileri sürülmektedir. Bu sistem kontrolü ciddi zayıflatmaktadır. 
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Şekil 6: Elektronik Para Sisteminin Dolaşımı 

 

     Kaynak: Cenk Çavuşoğlu, (2015), TCMB Uzmanlık Tezi, s.20’deki şekilden alınmıştır. 

1.3.4. PARA TALEBİ KAVRAMI 

Para talebi kavramı; bir ekonomide kişilerin, işletmelerin ve kurumların ödemelerini 

yapabilmek için ceplerinde, kasalarında veya bankalarındaki vadesiz mevduat 

hesaplarında kolayca nakite çevirebilecek şekilde tutmaları veya kısacası ellerinde 

bulundurmak istedikleri para miktarına para talebi denir (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 

2006:73; Kurumlu, 2014:95; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:234-235). Diğer bir tanımlama 

yapmak gerekirse; halkın portföylerinde tutmayı yeğledikleri çek hesabı ve nakit gibi parasal 

varlıkların miktarı olarak tanımlamak mümkündür (Gürler, Ayyıldız ve Ayyıldız, 2019:107). 

Para talebi (Demand for Money), bir ekonomide karar birimlerinin belli bir dönemde işlem, 

değer saklama, spekülasyon gibi güdülerle ellerinde bulundurmak istedikleri para miktarıdır. 

Keynes’e göre Para Talebi, yalnız işlem ve ihtiyat amaçlı olarak talep edilmez, spekülasyon 

amaçlı da para talep edilebilmektedir. Bu nedenle para talebi (likidite tercihi) Klasik 

iktisatçılarda olduğu gibi sabit kabul edilmez. Bu bağlamda para talebi, faiz oranlarının, 

gelir seviyesinin ve genel bekleyişlerin bir fonksiyonu olarak değişme ve sağa-sola kayma 

göstermektedir (Cesur, 2015:131). Keynes’e göre para talebi, insanların ve şirketlerin parayı 

tutma isteği üç nedenle doğar:  

1. İşlem (Günlük İhtiyaçlarını Karşılamak) Amaçlı Para Talebi   

2. İhtiyat (Geleceklerini Güven Altına Alma) Amaçlı Para Talebi  

3. Spekülatif (Piyasadan Kazanç Elde Etme) Amaçlı Para Talebi 
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Keynes’te Toplam Para Talebi; LT = Lişlem + Lihtiyat + Lspekülatif 

L = (Y, P, İ) 

       (+) (+) (-) 

Şekil 7: Para Talebi Eğrileri 

Kaynak:https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2018/06/demand-for-money. 

jpg; erişim tarihi: 30.08.2020). 

Keynes’in para talebine göre oluşturulan güdüleri aşağıdaki tabloda görmek mümkündür; 

Tablo 15: Para Talebi Güdüleri 

PARA TALEBİ GÜDÜLERİ 

İŞLEM AMAÇLI PARA 

TALEBİ  İHTİYAT AMAÇLI PARA TALEBİ 
SPEKÜLASYON AMAÇLI PARA 
TALEBİ 

KİŞİLERİN VEYA FİRMALARIN GÜNLÜK 

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMEK İÇİN 
KULLANMAK İSTEDİKLERİ VE 

CÜZDANLARINDA, KASALARINDA VEYA 
BANKALARDAKİ VADESİZ MEVDUAT 

(TASARRUF) HESAPLARINDA 
BULUNDURDUKLARI PARA MİKTARINA 

İŞLEM AMAÇLI PARA TALEBİ 
DENİLMEKTEDİR. 

KİŞİLER VE FİRMALAR GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ 

BİLEMEDİKLERİ İÇİN TAHMİNİ OLARAK PARA 
BULUNDURMAK İSTERLER. GELECEKTEKİ HERHANGİ 

BİR OLUMSUZLUĞA KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK 
AMACIYLA, PARASAL GELİRLERİNİN BİR KISMINI 

HARCAMADAN VE İŞLEME SOKMADAN MUHAFAZA 
ETMEK İSTERLER. BEKLENMEDİK DURUMLARA 

KARŞILIK BİR MİKTAR PARAYIELDE TUTMAK 

İSTEMELERİNE İHTİYAT AMAÇLI PARA TALEBİ 

DENİLMEKTEDİR. 

KİŞİ VEYA FİRMALAR GELECEKTE MEYDANA 

GELEBİLECEK FİYAT HAREKETLERİNDEN 
EKONOMİK KAZANÇ ELDE ETMEK İÇİN BİR 

MİKTAR PARAYI ELLERİNDE, KASALARINDA VE 
BANKALARDA TUTMALARINA SPEKÜLASYON 

AMAÇLI PARA TALEBİ DENİLMEKTEDİR. BORSA, 
EMLAK, HİSSE SENEDİ, TAHVİL, DÖVİZ GİBİ 

KIYMETLİ DEĞERLERİN VE AKTİFLERİN 

DURUMUNA GÖRE KAZANÇ ELDE ETMEK ÜZERE 

PARA TALEBİ YAPILIR. 

MAL VE HİZMET SATIN ALMAK AMACIYLA 

PARA TUTULMASIDIR. PARANIN DEĞİŞİM 

ARACI OLMA İŞLEVİNİ ÖN PLANA 

ÇIKARMAKTADIR. 

 

PLANLANMAYAN HARCAMALAR, OLUMSUZ 
BEKLENTİLER, KÖTÜ KOŞULLAR VE ACİL DURUMLAR 

İÇİN PARA TUTULMASIDIR. YASTIK ALTI, İDDİHAR 
(GÖMÜLEME) VE STOKLAMA UYGULANILAN 

YÖNTEMLERDEN BİR KAÇIDIR. 

EKONOMİK BİRİMLERİN DEĞER BİRİKTİRME 
FİNANSAL FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN 

PARA TALEP EDİLMESİDİR. 

GELİR DÜZEYİ VE FİYATLAR GENEL DÜZEYİ 

İLE DOĞRU ORANTILIDIR. GELİRİN ELDE 
EDİLMESİ İLE HARCANMASI ARASINDAKİ 

ZAMAN FARKIDIR İŞLEM GÜDÜSÜ İLE PARA 
TALEBİNİN FAİZ ORANINA KARŞI 

DUYARLILIĞI OLDUKÇA DÜŞÜK DÜZEYDE 
KALMAKTADIR 

GELİR DÜZEYİ VE FİYATLAR GENEL DÜZEYİ İLE DOĞRU 

ORANTILIDIR. GELİRİN ELDE EDİLMESİ İLE HARCANMASI 
ARASINDAKİ ZAMAN FARKIDIR İHTİYAT GÜDÜSÜ İLE 

PARA TALEBİ; GELİRE, FİYATLAR GENEL DÜZEYİNE, 
İNSAN PSİKOLOJİSİNE VE SOSYAL GÜVENCE 

DURUMUNUN OLUP OLMAMASINA BAĞLIDIR. BİR 
TOPLUMDA SOSYAL GÜVENCELERİN SAĞLANMIŞ 

OLMASI İHTİYAT GÜDÜSÜ İLE PARA TALEBİNİ 
AZALTMAKTADIR. 

GELİR DÜZEYİ İLE DOĞRU ORANTILIDIR. FAİZ 
ORANLARI İLE TERS ORANTILIDIR. FAİZ 

ORANLARI YÜKSELDİĞİNDE TAHVİL FİYATI 
DÜŞMEKTEDİR. FAİZ ORANI YÜKSELECEĞİ 

BEKLENTİSİ VARSA TAHVİL FİYATININ DÜŞECEĞİ 
YANİ SERMAYE KAYBI BEKLENTİSİ OLUŞUR. EĞER 

FAİZ ORANLARININ ÇOK YÜKSELECEĞİ 
BEKLENTİSİ OLUŞMUŞSA SERMAYE KAYIPLARI 

FAİZ ÖDEMELERİNİ AŞABİLİR VE TAHVİLLERDEN 
BEKLENEN GETİRİ NEGATİF OLABİLİR. 

EV HALKININ VE FİRMALARIN GELİR 

DÜZEYİ NE KADAR YÜKSEKSE, İŞLEM 
GÜDÜSÜYLE PARA TALEBİ O KADAR 

YÜKSELİR. TERSİ DE GEÇERLİDİR. GELİR 
DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE İŞLEM AMAÇLI PARA 

TALEBİ DE DÜŞECEKTİR. 

EV HALKININ VE FİRMALARIN GELİR DÜZEYİ NE KADAR 

YÜKSEKSE, İHTİYAT GÜDÜSÜYLE PARA TALEBİ O 
KADAR YÜKSELİR. GELİR DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE İHTİYAT 

AMAÇLI PARA TALEBİ DE DÜŞECEKTİR. 

SPEKÜLASYON GÜDÜSÜ İLE PARA TALEBİ DAHA 

ÇOK TAHVİL PİYASASI VE FAİZ ORANLARI İLE 
İLGİLİDİR. KİŞİ VEYA FİRMALARIN SPEKÜLASYON 

KAZANÇ ELDE ETMEK AMACIYLA PARA 
TUTMALARI O PARANIN FAİZ GELİRİNDEN 

FERAGAT ETMEK ANLAMINA GELİR. BUNA PARA 
TUTMANIN FIRSAT MALİYETİ DENİR. PİYASADA 

FAİZ YÜKSELDİKÇE ELDE PARA TUTMANIN 
MALİYETİ ARTAR. TERSİ DE GEÇERLİDİR. ELDE 

PARA TUTMANIN MALİYETİ DÜŞECEKTİR. 

 

LİŞLEM / P   = f (Y) 
 

LİHTİYAT / P = f (Y) 
LSPEKÜLATİF / P   = f (İ) 

 

https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2018/06/demand-for-money.%20jpg
https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2018/06/demand-for-money.%20jpg
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Şekil 8: İşlem, İhtiyat ve Spekülatif Amaçlı Para Talebi Eğrileri 

                               

Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/slide/3154259/; erişim tarihi: 01.09.2022. 

Gelir arttıkça, Para talebi (Md) Y1 gelir düzeyinde 100 birim iken, Y2 gelir düzeyinde para 

talebinde artış meydana gelmiş, 150 birim olmuştur. Faiz oranı arttıkça (yukarıya kaydıkça), 

4 birimden 6 birime çıkınca, para talebi miktarı düşmektedir. 60 birimden 50 birime 

düşmüştür.  

Para iki nedenle biriktirilir: (1) Geleceği güven altına almak için. (2) Spekülasyon yapmak 

ve eldeki para miktarını artırmak için. Her iki nedenle biriktirilen para iki şekilde saklanır: 

(1) Yastık altında saklanır ya da altın gibi değer artışı dışında getirisi olmayan alanlara 

yatırılır. (2) Mevduata, tahvile, bonoya, fonlara ya da hisse senedine konularak faiz ya da 

getiri elde edecek alanlara yatırılır. İlkinde anaparanın değer artışı veya azalışı dışında bir 

getirisi veya kaybı olmaz. İkincisinde hem anaparanın değeri değişebilir hem de bunun 

üzerine bir faiz, temettü vb. gibi getiri elde edilir (https://www.mahfiegilmez.com 

/2012/11/para-ve-faiz.html; erişim tarihi 30.08.2022).  

Para talebi kavramını normal bir talep gibi incelemek mümkündür. Malın talebini; 

tüketicinin geliri, diğer malların fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri belirliyorsa para 

talebini de kişinin ve firmaların gelir ve serveti, paranın diğer aktiflere göre getirisi, 

tüketicinin zevk ve tercihleri belirler. Bunun yanında para talebini etkileyen başka faktörler 

de vardır. Bunlar parayı kullananların sayısı, gelir dağılımı politikasının değişmesi, 

gelecekle ilgili beklentiler, faiz oranları, döviz kurları, alternatif finansal araçlardaki artışlar, 

kişisel tercihler ve beğeniler, transfer maliyetleri, enflasyon, deflasyon, sermaye yatırım 

oranı, kurumsal faktörler, hayat standartları, hoşnutsuzluk oranı, farklı ödeme yöntemlerinin 

kullanılması (kredi kartı, coin para, sanal para vb. kullanımı), istihdam oranı (bordrolu 

https://slideplayer.biz.tr/slide/3154259/
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çalışan insan sayısı), sosyal güvenlik ve sigortalılık oranı (işsizlik, kaza, ihtiyarlık, hayat 

sigortaları, vb.) ve kaydi para sistemindeki gelişmelerdir. 

Para talebi eğrisi, belirli bir faiz oranında talep edilen para miktarını gösterir. Para talebi 

eğrisinin sol yukarıdan başlar, sağ aşağıya doğru eğimli bir eğridir; bu, insanların 

servetlerinin daha azını para biçiminde tutmak istedikleri anlamına gelir, tahvil ve diğer 

alternatif yatırımlardaki faiz oranları ne kadar yüksek olursa, talep edilen para miktarı düşük 

olacaktır. 

Para talep eğrisini kaydıran iki ana faktör vardır. Gelir Düzeyi ve Fiyatlar Genel Düzeyidir.  

• Kişi veya Şirketlerin Gelir Düzeyi 

 

*(Diğer herşey sabitken) Gelir Düzeyi (Y) ↑ → Para Talep Eğrisi Sağa Kayar → Faizler ↑ 

*(Diğer herşey sabitken) Gelir Düzeyi (Y) ↓ → Para Talep Eğrisi Sola Kayar → Faizler ↓ 

• Fiyat Genel Düzeyi (Enflasyon Oranı) 

*(Diğer herşey sabitken) Fiyat Genel Düzeyi (Y)↑→ Para Talep Eğrisi Sağa Kayar 

→Faizler↑ 

*(Diğer herşey sabitken) Fiyat Genel Düzeyi (Y)↓→ Para Talep Eğrisi Sola Kayar →

Faizler↓ 

 

Para talebinin belirlenmesinde, faiz oranı ve gelir seviyesi değişkenlerinin birlikte göz önüne 

alınması, bu bağlamda reel para talebi gelirin ve faizin birer fonksiyonudur.  Reel para 

talebini fonksiyonel olarak yazdığımızda,  

𝑳 (𝒀, İ) =  
𝑴𝑫

𝑷
      

Eşitlikte yer alan, MD / P, talep edilen reel para miktarını gösterirken, Y, reel geliri ve İ faiz 

oranını göstermektedir. Reel para talebi, gelir seviyesi ile doğru (+) orantılı iken, faiz oranı 

ile ters (-) orantılıdır. Gelir seviyesi arttıkça, reel para talebi miktarı artarken, tersi de 

geçerlidir. Gelir seviyesi düştükçe reel para talebi düşmektedir. Faiz oranındaki artış, ters 

yönlü bir etki meydana getirir. Faiz oranı arttıkça, reel para talebi düşerken, tersi de 

geçerlidir. Faiz oranı düştükçe, reel para talebi artmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği 

arttıkça, para politikasının etkinliği azalır. Çünkü, para talebinin faiz esnekliği artması 

durumunda, para arzında meydana gelen artışların faiz oranını azaltma oranı düşmektedir. 
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Negatif bir durum söz konusudur. Diğer yandan, para talebinin faiz esnekliği arttıkça, 

maliye politikasının etkinliği ve başarı durumu artacaktır. Para talebinin faiz esnekliği 

azaldıkça, para politikasının etkinliği artacaktır. Çünkü, para talebinin faiz esnekliği 

azaldıkça, para arzında meydana gelen artışların faiz oranını azaltma (baskısı) oranı 

artmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça, maliye politikasının etkinliği ve başarı 

durumu azalacaktır. Para talebinin faiz esnekliği konusunda Klasik Okul temsilcileri, para 

talebinin faiz esnekliğinin sıfır olduğunu belirtirken, para politikasının etkili olacağı ve 

maliye politikasının ise etkisizliğinden bahsederler. Keynesyen Okul, para talebinin faiz 

esnekliği yüksektir. Keynesyenlere göre, para politikasının etkinliği düşüktür. Maliye 

politikası tam etkindir. Monetaristlere göre, para talebinin faiz esnekliği düşüktür. Para 

politikasının etkinliği yüksektir. 

Keynes’e göre iki tane değerli meta söz konusudur; para ve tahvil fiyatları28. Tahvilin bir 

faiz getirisi söz konusuyken, paranın getirisi sıfırdır. Kişiler ve firmalar, faiz oranlarına göre 

para ya da tahvil tutmaya karar verirler. Keynes’e göre faiz paranın fırsat maliyetidir. 

Faizlerle para talebi arasında negatif bir ilişki söz konusudur. Faiz oranları düşükse, insanlar 

faiz oranlarının artmasını ve dolayısıyla tahvil fiyatlarında düşüş bekleme eğiliminde 

olacaktır. Bu durumda, serveti para biçiminde tutma talebi daha yüksek olacaktır. Faiz 

oranları yüksekse ve insanlar faiz oranlarının düşmesini bekliyorsa, tahvil satın almak için 

daha fazla talep ve para tutmak için daha az talep olması muhtemeldir. Faiz oranları düşerse, 

tahvillerin fiyatı yükselir. 

Faiz Oranları ↑ → Para Tutmanın Fırsat Maliyeti ↑ → Para Talep Miktarı ↓ Faiz Oranları ↓ 

→ Para Tutmanın Fırsat Maliyeti ↓ → Para Talep Miktarı ↑ 

 

28 Bir hanenin ayda 3.000 US dolar kazandığını ve harcadığını varsayalım. Her gün eşit miktarda para harcıyor olsun. 30 günlük (bir ay) 

için bu durum, günlük 100 US $'dır. Hane halkının bu harcamayı yönetebilmesinin bir yolu, parayı sıfır faiz ödediğini varsayacağımız bir 

çek hesabında bırakmak olacaktır. Böylece hanenin çek hesabında ay başladığında 3.000 US dolar, ilk günün sonunda 2.900 US dolar, ayın 

ortasında 1.500 US dolar ve ayın son gününün sonunda sıfır dolar bir geliri olur. Günlük bakiyelerin ortalamasını aldığımızda, hane 

halkının talep ettiği para miktarının 1.500 US dolara eşit olduğunu buluyoruz. Bu para yönetimi yaklaşımı, Aynı harcama modeline izin 

veren alternatif bir para yönetimi yaklaşımı düşünün. Ayın başında, hane halkı çek hesabına 1.000 US dolar, diğer 2.000 US dolar ise 

tahvil fonuna yatırıyor. Tahvil fonunun ayda %1 faiz veya yıllık %12,7 faiz ödediğini varsaydığımızda, 10 gün sonra, çek hesabındaki para 

tükenir ve hane halkı önümüzdeki 10 gün için tahvil fonundan 1.000 US dolar daha çeker. 20. günde, tahvil fonundan elde edilen son 1.000 

US $ çek hesabına geçer. Bu stratejiyle, hanenin günlük ortalama bakiyesi, talep ettiği para miktarı olan 500 US $'dır. Bu para yönetimi 

stratejisine “tahvil fonu yaklaşımı” diyelim. Her iki yaklaşımın da hane halkının ayda 3.000 US dolar, günde 100 US dolar harcamasına 

izin verdiğini unutmayın. Nakit yaklaşımı 1.500 US $ talep edilen bir miktar para gerektirirken, tahvil fonu yaklaşımı bu miktarı 500 US 

$'a düşürür. Tahvil fonu yaklaşımı bir miktar faiz geliri sağlar. Hane halkının fonda 10 gün (ayın 1/3'ü) için 1.000 US $ ve 20 gün için 

(ayın 2/3'ü) 1.000 US $ vardır. Ayda %1 faiz oranıyla, hane her ay 10 US $ faiz kazanır ([1.000$ × 0.01 × 1/3] + [1.000$ × 0.01 × 2/3]).  
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Yüksek enflasyon oranı arttıkça, bu durum daha yüksek nominal faiz oranına neden 

olacaktır (Çağlayan, 2006:424). Enflasyon oranları ile faiz oranı arasındaki ilişki analizi 

literatürde Fischer (1930:1-30)’ın ampirik çalışmalarına kadar gitmektedir. Ekonomide en 

önemli noktalardan biri paranın bir yılda kaç kez el değiştirdiğidir. Bu konu Fischer 

Denklemi ile ele alınmıştır. 

M x V = P x T = Y                           

 

M: Dolanımdaki para miktarını, V: Paranın dolanım hızını, P: Fiyatlar genel düzeyini 

(enflasyon durumunu), T: İşlem hacmini, Y: Nominal milli geliri, gösteren semboller olarak 

belirtilmektedir (Parasız, 1992:296-306; Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:448-452; 

Kurumlu, 2014:94).  

Paranın dolanım hızı ve işlem hacmi sabit olduğu için, ekonomide para arzı karşılıksız 

olarak artmışsa fiyatlar genel düzeyi de artar ve enflasyon dediğimiz olgu ortaya çıkar. Para 

arzını sadece piyasaya sürülen kâğıt para ve madeni para toplamı olarak almamak gerekir. 

Bu toplama Merkez Bankası ve bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatlar da dahil edilir 

(Dornbusch, Fischer ve Startz, 2007:457-458). 

Paranın dolanım hızı olan “V” nin29, para değerini açıklayan miktar teorisinde çok önemli 

bir parametredir. Paranın dolanım hızı olan “V” nin para talebi denklemi üzerinden analizi 

ve çalışması önem arz edecektir. “V” nin, tanım gereği denklemini yazmak gerekirse,  

Ln V = ln Y – ln M = ln P + ln y – ln M = ln y – ln m; 

Basit Goldfeld tipi kısa dönem para talebi denklemini yazmak gerekirse; 

 
29 Paranın dolanım hızı: Bir birimlik paranın belli bir zaman diliminde ortalama olarak kaç kez el değiştirdiğini 

gösteren değerdir. Paranın değer ölçüsü fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, kendi değerinin istikrarlı 

olması gerekir. Bununla birlikte, çeşitli nedenler yüzünden paranın değeri devamlı değişmektedir. Paranın 

değeri para biriminin satın alabileceği mal ve hizmetlerin toplamıyla ölçülebilmektedir. O halde, paranın değeri 

fiyatlar genel seviyesiyle ters (-) orantılıdır. Paranın değerindeki değişmelerin nedenlerini açıklamaya çalışan 

Klasik okulun görüşlerine “Miktar Teorisi” adı verilmektedir. Miktar teorisi, para miktarındaki değişmelerle, 

fiyatlar ve paranın değeri arasında ilişki kurmaya çalışır. Irving Fisher’in ele aldığı görüşe göre, paranın 

dolanım hızı (V) ile işlem hacminin (T) nin sabit olduğunu öne sürer. Bu bağlamda para miktarındaki 

değişiklikler doğrudan fiyatları etkilediğini belirtir. Para talebi işlem amaçlı gündelik ihtiyaçlar ve ihtiyat 

amaçlı olmak üzere talep edilmektedir. Para talebi, reel gelir düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla reel değişkenleri 

etkilemediğini belirtir. Bunun yanında Cambridge Tipi Miktar Teorisine göre, para sadece değişim aracı değil, 

aynı zamanda servet ve değer biriktirme fonksiyonlarını yerine getiren özelliğe sahiptir. Onlara göre para 

denklemini yazmak gerekirse; 

M = k. PT    → k = 
1

𝑉
 şeklinde yazmak mümkündür. “k” elde tutulan para miktarıdır, paranın dolaşım hızının 

tersidir. Miktar teorisinin Cambridge ve Fisher denklemlerini özdeş kılan unsur k = 
1

𝑉
 denklemidir. 
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Ln m = lna0 + a1ln y – a2 ln i- a3 lnƤe + a4 ln m-1 +ln E şeklinde yazılabilir. 

Goldfeld tipi uzun dönem para talebi denklemini yazmak gerekirse; 

Ln m = lna0 + a1ln y – a2 ln i- a3 lnƤe +ln E şeklinde yazılabilmektedir. 

Yukarıdaki denklemde “Goldfeld tipi” uzun dönem para talebi denklemini burada yerine 

koymak gerekirse, paranın dolanım hızı denklemi elde edilir. 

Ln V = (1- a1ln) y + a2 ln R + a3 lnƤe - ln E ; 

Denklemin türevi de, dolanım hızı büyüme modelini vermektedir. 

Δ Ln V = (1- a1) Δln y + a2 Δln R + a3 ΔlnƤe - ln E elde edilir. 

Görüldüğü üzere dolanım hızı denklemi, para talebi denkleminden türetilmiştir. Para talebi 

denkleminde yaşanacak herhangi bir değişme “V” hızını etkileyecek ve değiştirecektir. 

Burada dikkat edilecek husus, para talebindeki değişkenlerin değeri (+) iken, dolanım hızı 

denkleminde (-) olur. Terside söz konusudur. V denkleminde gelir değişkeninin parametresi 

ise (1- a1) şeklinde denkleme yansıyacaktır (Keyder ve Ertunga, 2012:385). Buna göre paranın 

dolanım hızı “V” yi açıklayan 4 temel etken söz konusudur: 

• Reel gelir büyüme hızındaki artış, 

• Faiz oranındaki nisbi artış, 

• Enflasyon beklentisindeki oransal artış, 

• Denklemdeki ln E terimindeki devamlı düşme eğilimiyle açıklanabilmektedir 

(Keyder ve Ertunga, 2012:383-385). 

 

Paranın dolaşım hızını “V” yi etkileyen unsurları 4 maddede özetlemek mümkündür 

(Kurumlu, 2014:94): 

1. Para ve kredi kurumlarının gelişme derecesi, 

2. Halkın tasarruf ve tüketim eğilimlerinin değişmesi, 

3. Ödeme şekilleri ve gelirinin elde ediliş süreleri, 

4. Gelir ve giderlerdeki uyum veya uyumsuzluk. 
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1.3.4.1. Likidite Tercihi ve Likidite Tuzağı Kavramı 

Likiditenin anlamı, paranın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan ödemelerde kullanılabilmesi ve 

her an harcamalarda kullanılabilir bir kaynağa sahip olmaktır. Likidite tercihi, işletmelerin 

ve fertlerin parayı her an diledikleri gibi kullanmak üzere el altında tutma yolundaki 

tercihleridir. Fertlerin likidite tercihi nedenleri çeşitlidir. Bu nedenler arasında, 

öngörülmeyen acil ihtiyaçları derhal karşılayabilmek için yeterli bir fona sahip olma, gerekli 

yatırımı zamanında yapabilme, günlük gereksinmeleri karşılama gibi amaçlar sayılabilir 

(Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:415). Diğer bir ifadeyle, fertlerin ve işletmelerin kaynaklarını 

hazır para halinde cüzdanlarında, kasalarında veya banka mevduatlarında 

tutmalarıdır. Likidite tercihi teorisi; para talebi ile bu talebi etkileyen değişkenler arasındaki 

fonksiyonel ilişkiyi göstermektedir. Likidite tercihi teorisine göre, reel para arz ve talebi 

piyasa faiz oranlarını belirlemektedir. Başka bir ifadeyle, para piyasası dengeye gelecek 

şekilde faiz oranı belirlenecektir. Fertlerin ve işletmelerin, işlem, ihtiyat ve spekülasyon 

güdüsü ile para talep edebilir. Klasik iktisatçılara göre paranın dolaşım hızı sabittir. Keynes 

ise likidite tercihi denklemine dayanarak elde ettiği dolaşım hızının sabit olmadığını, aksine 

faiz oranlarına bağlı olarak değiştiğini savunmuştur. Keynes tarafından ortaya atılan likidite 

tercihi teorisi, spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son 

derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Faiz oranı yükseldikçe likidite tercihi azalırken, 

faiz oranı düştükçe artmaktadır. Yani faiz oranı ile likidite tercihi arasında ters (-) yönlü bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu durum elde tutulan paranın alternatif maliyeti ile açıklanır. Faiz 

oranı yüksekken elde para tutmanın alternatif maliyeti de yüksektir. Çünkü bir faiz 

kazancından vazgeçmek anlamına da gelmektedir. Denge faiz oranı (İ0), reel para arz ve 

talep miktarının eşit olduğu E0 denge noktasında meydana gelmektedir. 

Şekil 9: Piyasa Denge Faiz Oranının Meydana Gelmesi 
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Para piyasası dengede olmadığı zaman, insanlar varlık portföylerini ayarlamaya çalışırlar. 

Reel para arz ve talebi E0 noktasında kesişip denge faizini (İ0) belirlediği halde, faiz oranı 

(İ1) düzeyine çıkarsa, arz edilen reel para miktarı para talebi miktarını aşar. Bu durumda 

bireyler âtıl paralarını banka hesaplarına ve tahvillere dönüştürmeye çalışırlar. Ancak, para 

bolluğu nedeniyle, düşük faiz ödemeyi tercih eden bankalar ve tahvil sahipleri fazla paraya 

düşük faiz ödeyeceklerdir. Tersine, faiz oranlarının (İ2) düzeyine düşmesi halinde, reel para 

talebi miktarı reel para arzı miktarını aşacaktır. Fertler, ellerindeki senetleri satarak veya 

bankalardaki paralarını çekerek ellerinde tutacakları âtıl paralarını artırmak isteyeceklerdir. 

Piyasadaki parayı çekmek isteyen bankalar ve tahvil sahipleri faiz oranlarını 

yükselteceklerdir. Sonuç olarak, faiz oranları yeniden dengeye (İ0) ulaşacaktır. Bu denge 

durumu, fertlerin ellerindeki parasal olan ve olmayan varlıkların sahibi olması nedeniyle 

portföyünden memnun olduğunu göstermektedir (Özyurt, 2012:194-195). 

Likidite tercihi teorisine göre, para arzındaki düşüş faiz oranını yükseltir; para 

arzındaki artış ise, faiz oranını düşürür. Burada önemli olan nokta, piyasa faiz oranının 

düşebileceği öyle bir düzey vardır ki, yani tahvil fiyatları o kadar yükselmiştir ki, para arzını 

arttırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmek mümkün değildir. Bu duruma Keynes 

tarafından Likidite Tuzağı adı verilmektedir. Böyle bir durumda para arzındaki artışlar âtıl 

birikim şeklinde elde tutulmakta ve faiz oranı değişmemektedir. Para arzını M1 seviyesinden 

M2 seviyesine arttırdıkça (para arz eğrisi sağa kaydıkça) faiz oranları belirli bir seviyeye 

kadar düşmektedir. Bundan sonra para arzını M3 seviyesine arttırmak istediğimizde faiz 

oranı düşmemektedir. Bu durumda Likidite Tuzağı ortaya çıkmaktadır.  

Aşağıdaki şekilde, para arzı ne kadar artarsa artsın, faiz oranı İ3 seviyesine kadar inmektedir. 

Normal şartlarda, Para arzı arttırıldığında (likidite tuzağı söz konusu değilse) faiz oranı 

düşecek ve efektif talep (çeşitli mal ve hizmetler satın almak amacıyla harcanmış para/satın 

alma gücü ile mevcut talep) artarak istihdam ve üretim düzeyi üzerinde etkili olacaktır. 

İşsizlik, etkinsizlik, verimsizlik ve üretimde düşük kapasite söz konusu olduğunda devlet, 

para ve maliye politikalarıyla, ekonomiye müdahale etmesi gerekir. Likidite tuzağı 

durumunda, üretim ve istihdam seviyesini arttırabilmek ve ekonomiyi tam istihdam 

seviyesine ulaştırma noktasında para politikası tam etkisiz olabilirken, maliye politikaları 

tam etkili olabilmektedir. Burada para politikasının üretim ve istihdam seviyesi üzerindeki 

reel etkisi “sıfırdır”. Yatırımların faize duyarlılığının düşük olmasından dolayı, tam istihdam 

seviyesine ulaşmanın mümkün olmadığıdır (Bocutoğlu, 2012:135-136). Para politikalarıyla 
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ekonomi üzerinde dolaylı ve zayıf olarak etkileme yaparken, maliye politikası araçlarıyla 

doğrudan baskılayıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle vergi, vb. politikalar ve düzenlemeler 

kişilerin tüketim düzeyleri üzerinde çok etkilidir. Keynes’e göre tüketim düzeylerini 

belirleyen en önemli faktör kişilerin harcanabilir gelir seviyeleridir.  

Şekil 10: Likidite Tuzağı 

      

 

1.3.5. PARA ARZI KAVRAMI 

 Para arzı kavramı, kısa tanımıyla ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır (Özatay, 

2013:55-89; Cesur, 2015:17-35; Conaghan ve Smith, 2014:71,162). Bir ekonomide, 

ekonomik birimlerin kısa vadeli ödemelerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri toplam 

paranın miktarı da denilebilir. Mevduatlar, fonlar, menkul kıymetler gibi ekonomi araçları 

para arzı içerisinde yer alır. Ekonomik literatürde “M” harfi ile temsil edilen para arzı dar 

anlamda ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde açıklanmaktadır (Dornbusch, Fischer ve 

Startz, 2007:457; Cesur, 2015:42; Kurumlu, 2014:246; Eğilmez, 2020:97; Conaghan ve 

Smith, 2014:71). Dar anlamlı para arzı dolanımda bulunan para miktarı ile vadesiz banka 

mevduatlarını ele alırken, geniş anlamlı para arzı dar anlamlı para arzına ek olarak vadeli 

mevduatları da kapsamaktadır (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:63-74; Ünlüönen ve 

Tayfun, 2015:237-238; Eğilmez, 2020:97-98). Diğer bir tanımlama yapmak gerekirse, Dar 

para arzı genellikle para ve paraya en yakın belgelerdir. Nakit para, vadesiz mevduat ve 

çekler bu kategoriye girmektedir. Geniş tanımlı para arzı kavramında ise, vadeli mevduat, 

repo ve benzeri araçlar söz konusu olmaktadır. Para arzının ölçülmesi ve izlenmesi 
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ekonomideki konjonktür hareketlerinin takip edilmesinde, ülkenin büyüme, üretim gibi 

süreçlerinde detaylı bilgi vermesi bakımından önemlidir (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:32). 

Para arzı ile ilgili 4 tür tanım mevcuttur. 

1- Klasik Görüş: Bu yaklaşım, teorik tanımları baz alan en eski ve en çok kullanılan 

analizdir. Paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerinde analizler yaparlar. Klasik 

görüş M1’i baz alır. Bu yaklaşımda, para olarak kabul edilen nakit ve çeke tabi 

(vadesiz) mevduatlardır. Nakit parayı hazinenin çıkardığı metal (demir-ufaklık) 

paralarla, Merkez Bankasının bastığı kâğıt paralar oluşturur. Vadesiz mevduatlar, 

üzerine çek yazılabilen mevduat hesaplarıdır. 

M1 = Nakit (Dolaşımdaki Para) + Vadesiz Mevduat 

2- Parasalcı (Chicago) Yaklaşımı: Bu yaklaşımın, ilk öncüleri Milton Friedman ve 

David I. Meiselman’dır. Friedman paranın ampirik tanımını baz alır. M2 para arzını 

dikkate alır. Bu yaklaşıma göre, nakitler yanında vadeli mevduatların hesaplamada 

kullanılmasını baz almaktadır. M2 para tanımı, M1’e göre daha az likit olan para 

benzerlerini içerir. Geniş tabanlı para arzıdır. Vadeli mevduatlar tam likit olmayan 

varlıklardır, vadeye kadar beklenildiğinde belli bir faiz getirisi olan vazgeçildiğinde 

faiz maliyeti olup, vadeden önce bozdurulduğunda ise faiz kazancı bulunmayan 

hesaplardır. Ayrıca, istenildiği anda bankadan çekilmesi mümkün olmayan para 

arzıdır. Bu yaklaşıma göre, para arzı ile milli gelir arasında yüksek bir korelasyon 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Gelirdeki artışın para arzındaki artışlarla 

açıklanabileceğini öne sürmüşlerdir. Geniş tabanlı (M2) para arzı tanımının milli 

gelir arasındaki korelasyon oranı, dar tabanlı (M1) para arzına göre daha yüksektir. 

M2 = Nakit (Dolaşımdaki Para) + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat 

3- Gurley-Shaw Yaklaşımı: Bu yaklaşımda para arzı, ekonomide halkın alternatif likit 

olarak kabul edilebileceği tüm ödeme araçlarını ve paranın tüm ikamelerini kapsayan 

yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, alternatif likit değerler arasında önce ikame 

derecesinin ölçülmesi, bu derecelendirmelere göre alternatiflerine ağırlık verilmesi 

söz konusudur. Bu yaklaşımda, para ve vadesiz (çek) mevduatına “1” puanı 

verilirken, ikame gücü kuvvetli olanlar”1”e yakınken, ikame gücü zayıf olanlar “0”a 
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yakındır. Para stokunu gösteren (M) değerlerinin ağırlıklı toplamı hesaplanır. 

Yatırım fonları ve repoyu da para arzı tanımına dahil eden bir yaklaşımdır.  

M3 = M3A + M2 + Repo Hesapları + B tipi Para Piyasası Likit Fonlar + İhraç 

Edilen Menkul Kıymetler 

 

4- Radcliffe (Geniş Görüş) Yaklaşımı: Bu yaklaşım, krediyle parayı aynı anlamda ve 

değerde gören bir yaklaşımdır. Para arzı, borç veren tüm kurumların verdiği kredi 

toplamıdır. Para arzından öte çok daha geniş bir kavram olan likidite arzı görüşü 

benimsenmektedir.  

Para Arzı Tanımları: 

M1 = Nakitler (ufaklık para + banknot para) + Vadesiz mevduatlar (Yerli ve Yabancı 

Vadesiz Hesaplar) + Merkez Bankası mevduatları (Dar tanımlı para arzı) 

M2 = M1 + Vadeli mevduatlar (Yerli ve Yabancı Vadeli Hesaplar) (Geniş tanımlı para 

arzı) 

M2Y = M2 + Yurtiçi Yerleşiklerine ait Döviz Tevdiat Hesapları 

M2YR = M2Y + Repo 

M3A = M2 + Resmi Mevduat 

M3 = M3A + M2 + Repo Hesapları + B tipi Para Piyasası Likit Fonlar + İhraç Edilen 

Menkul Kıymetler 

M3Y = M3 + Yurtiçi Yerleşiklerine ait Döviz Tevdiat Hesapları 

L = M3Y + Repo + VDMK + Yatırım fonları + Özel finans kurumlarındaki katılım payları30 

 

 

 

 
30 Örnek 1: Dolaşımdaki para (nakitler): 80 

       Vadesiz mevduatlar: 80 

       Vadeli mevduatlar: 90 

       Resmi mevduatlar: 40 

       Döviz mevduatı: 70 ise M3A kaçtır? 

M3A hesaplanırken döviz mevduatlarına gerek yoktur. 

M3A = Nakitler + Vadesiz mevduatlar + MB Mevduatları + Vadeli Mevduatlar + Resmi 

Mevduatlar = 80 + 80 + 90 + 40 
M3A = 290 

Örnek 2 : Dolaşımdaki para 200, vadesiz mevduat (resmi hariç) 80, vadeli mevduat (resmi hariç) 80, resmi mevduat 50 ve döviz 

mevduatı 40 birim ise T.C. Merkez Bankası para arzı tanımlarından M3A kaç birimdir?  
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T.C. Merkez Bankası 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olmak üzere üç yeni para arzı tanımı 

eklemiş ve para sisteminde bu şekilde kullanılmıştır (Kurumlu, 2014:246; Ünlüönen ve 

Tayfun, 2015:238; Conaghan ve Smith, 2014:71); 

M1 = Nakitler + Vadesiz Mevduatlar (Yerli ve Yabancı Vadesiz Hesaplar) 

M2 = M1 + Vadeli Mevduatlar (Yerli ve Yabancı Vadeli Hesaplar) 

M3 = M2 + Repo Hesapları + B tipi Para Piyasası Likit Fonlar + İhraç Edilen Menkul 

Kıymetler 

Burada önemli bir dipnot vermek gerekirse; 2010 yılı itibariyle, M3 para arzı tanımına ilave 

olarak, bankalarca ihraç edilen menkul kıymetler değeri eklenmiştir.   

 

                                      Kaynak: Karluk, 2007:336’daki tablodan alınmıştır. 

Para arzını belirleyen faktörler; 

• Zorunlu Rezerv Oranı ( r       m1M1     m2M2     ) r= Zorunlu Rezerv Oranı 

• Serbest Rezerv Oranı ( e       m1M1     m2M2      ) e = Serbest Rezerv Oranı 

• Vadeli Mevduat Tercih Oranı ( t      m1M1     m2M2     ) t = Vadeli Mevduat Tercih 

Oranı 

• Nakit Tercih Oranı (c      m1M1     m2M2     )  c= Nakit Tercih Oranı 

• Baz Para (Parasal Taban-Rezerv Para) (B       M1       M2    ) B = Baz Para 
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Aşağıdaki şekile göre, para arzı arttırıldığında para arzı eğrisi sağa, para arzı azaldığında ise 

sola kaymaktadır. İlk durumda piyasadaki para miktarı Ma0, para arzı arttırıldığında, para 

arz eğrisi sağa kayarak Ma2 olurken, para arzı azaltıldığında ise, para arz eğrisi sola doğru 

kayma göstererek Ma1 olmaktadır.   

Şekil 11: Para Arzı Eğrisi ve Hareketi 

  

 

 

 

 

Para piyasasında denge faiz haddi, para arzı Ms ile para talebi Md kesiştiği yerde belirlenir. 

Yani para arz ve talebinin birbirine eşit olduğu noktada piyasa denge faiz haddi ve 

piyasadaki denge para miktarı meydana gelir. 

Ms=Md  

• Ms > Md → olduğunda Para Arzı Fazlası meydana gelir. Faizler düşer, tahvil 

fiyatları artar. 

Faizler ↓ → Tahvil Fiyatları ↑ → Tahvil Talebi ↓ → Para Talebi ↑ 

• Md > Ms → olduğunda Para Talebi Fazlası meydana gelir. Faizler artar, tahvil 

fiyatları düşer. 

Faizler ↑ → Tahvil Fiyatları ↓ → Tahvil Talebi ↑ → Para Talebi ↓ 
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Şekil 12: Para Piyasasında Dengenin Meydana Gelmesi 

 

Günümüz ekonomisinde para arzını yöneten, düzenleyen ve belirleyen kurum Merkez 

Bankalarıdır. Bunun yanında kaydi para (banka parası) yaratma mekanizması ile mevduat 

bankaları kredi vererek ve mevduat toplayarak, mevduat sahipleri (fon verenler) de 

tasarruflarını bankaya yatırarak para arzı sürecine katkıda bulunur. Dolaylı olarak, 

bankalardan borçlananlarda (fon alanlar) para arzı sürecine katkı sağlamaktadır. Bu durumda 

para arzı yaratma sürecinde dört önemli aktör bulunmaktadır. 

1- Merkez Bankası 

2- Mevduat Bankaları 

3- Tasarruf (Mevduat) Sahipleri (Fon Verenler) 

4- Bankalardan Borçlananlar (Fon Alanlar-Yatırımcılar) 

Merkez Bankaları çeşitli durumlarda ekonomiye bağımsız politikaları ile müdahale 

etmektedir. Para arzının arttırılması genişletici para politikası, para arzının azaltılması da 

daraltıcı para politikası şeklinde adlandırılır. Genişletici veya daraltıcı para politikasında, 

piyasada para arzı arttırılır veya azaltılır. Merkez Bankası, bunun için 5 yol izler (Çelik, 

2015:112);  

1. Açık Piyasa İşlemleri 

2. Reeskont Oranları 

3. Yasal Karşılık (Munzam) Oranları 

4. Kredi Tavanları 

5. Seçimlik Kredi Politikaları 

 

1. Açık Piyasa İşlemleri: Merkez Bankasının para ve sermaye piyasasına girerek, 

tahvil ve benzeri değerli kağıtları satın alması veya satması işlemidir. TCMB’nin 

likidite miktarı ve politika faizini düzenlemek için yaptığı alım satım gibi piyasa 
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işlemleri olarak tanımlamak mümkündür. Piyasadan değerli kâğıt alırsa, karşılığında 

piyasaya para verileceğinden piyasada “para arzı artar”, eğer piyasaya değerli kâğıt 

satılırsa, karşılığında piyasadan para çekileceği için “para arzı azalır”. Para arzı 

doğrusu; piyasada para arzı arttığında sağa doğru kayarken, para arzı azaldığında ise 

para arzı doğrusu sola doğru kayma gösterecektir. Açık piyasa işlemleri yoluyla, 

sadece para arzı miktarını değil, faiz, kur, değerli evrak ve emtia fiyatlarını da 

etkileyecektir. Diğer bir ifadeyle, Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını 

kontrol edebilmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına 

gitmesidir. Merkez Bankası'nın amacı, banka rezervleri ile oynayarak para arzını 

arttırmak veya azaltmaktır (Çelik, 2015:104-105). Ülkemizde APİ, Merkez Bankası 

tarafından likiditeyi düzenlemek amacıyla kullanılır. Bu işlemlerin genel hatları, 

Merkez Bankası Kanunu’nun 52. ve 56. maddelerinde çizilmiştir. APİ yalnızca para 

politikası hedefleri ile gerçekleştirilebilir, hazine ya da kamu kurum ve kuruluşları 

için kredi sağlamak amacıyla yapılamaz. Ayrıca kanuna göre bu işlemlerin 

vadesi, 91 günden fazla olamaz. APİ işlemleri kolayca tersine çevrilebilir. 1 saat 

önce alınan tahvil, 1 saat sonra satıla bilinir. Bütün inisiyatif Merkez Bankasının 

kontrolü altındadır. Açık Piyasa İşlemleri para darlığını gideren en kolay ve en 

uygun araçtır. Devletin borç yükünü hafifletici özelliği bulunmaktadır. Bu işlemler 

genelde sermaye piyasalarının yoğunlaştığı alanlarda meydana gelmektedir 

(https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/acik-piyasa-islemleriapi-nedir/;erişim 

tarihi:23.09.2022). İktisatçılara göre; Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine 

başvurmak suretiyle piyasadaki parasal tabanındaki miktarını (likiditeyi) 

ayarlayabilmektedir. Tahvil, bono, hisse senedi, vb. gibi değerli kağıtları satın 

aldığında piyasaya para sürmüş olurken, geri sattığında ise piyasadan parayı çekmiş 

olmaktadır. Ayrıca repo ve ters repo işlemleriyle31 piyasadaki likiditeyi ayarlar. Bu 

yolla piyasadaki para arz miktarını etkileyerek, toplam talep üzerinde oluşan 

baskıları kontrol edebilmektedir. Bu şekilde ekonomideki enflasyonist ya da 

deflasyonist etkilere müdahale edebilmektedir. Açık piyasa işlemleri amaçları ve 

biçim açısından sınıflandırırsak: Amaçları açısından açık piyasa işlemleri, defansif 

(savunmaya dönük) ve dinamik (hücum-değişime dönük) açık piyasa işlemleri 

 
31 Repo ise piyasada geçici olarak likidite sıkışıklığı yaşandığı zamanlarda başvurulan bir işlemdir. Repo işlemleri, likiditenin kısıtlı 

bir süre için artırılmasını amaçlar. Ters repo, adından da anlaşılacağı üzere repo işlemlerinin tam tersi yönünde yapılan satış 

faaliyetidir. Burada Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara belirli sözleşme maddeleri kapsamında 
portföyündeki kıymetlerin satışını gerçekleştirir. Ters repoda kıymetler, ileri bir tarihte geri alınmak üzere satılır 

(https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/acik-piyasa-islemleriapi-nedir/; erişim tarihi: 23.09.2022). 

https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/acik-piyasa-islemleriapi-nedir/
https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/acik-piyasa-islemleriapi-nedir/
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şeklinde sınıflandırılabilir. Biçim açısından açık piyasa işlemleriyse kesin alım, 

kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repo) ve geri alım vaadiyle satım (ters 

repo) şeklinde dört gruba ayrılmaktadır (Parasız, 2003:13; Ülgen, UZEM ders notu, 

2020:98). Açık Piyasa İşlemlerinin avantajları (Yalta, 2020:90): 

• Etkili olması. 

• Etkisinin tam olarak ölçülebilir olması. 

• Kontrol edilebilir olması. 

• Tersine çevrilebilir olması. 

• Küçük alım-satımlar yoluyla gerçekleştirilebilmesi, para 

tabanı üzerinde küçük ayarlamalara izin vermesi. 

• Hızlı olması. 

 

APİ Alımı → Rezervler ↑ → Para Tabanı ↑ → Para Arzı ↑  

APİ Satışı → Rezervler ↓ → Para Tabanı ↓ → Para Arzı ↓ 

 

Grafik 1: Açık Piyasa İşlemleri 

 

 Açık Piyasa İşlemleri (Aktif), BPPİ (Aktif), Açık Piyasa İşlemleri (Pasif) ve BPPİ (Pasif) Milyar TL, Haftalık 
 

 

 
 

                                 Kaynak: TCMB, 2016, s.18’deki grafikten alınmıştır. 

 

2. Reeskont Oranları: Ticari bankaların müşterilerinden aldıkları (kırdıkları veya 

iskonto ettikleri) ticari senetleri (veya kıymetlerin) Merkez Bankasına yeniden 
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iskonto ettirmelerine “reeskont” denilmektedir. Ticari işlemlerde, borçları garanti 

altına almak için müşterilerden veya borçlulardan borç senedi veya bono 

alınmaktadır. Alınan bonolar, ticari bankalara götürülerek, belirli bir iskonto 

oranından vadesinden önce kırdırılması durumunda karşılığında bono ödemesi yapar. 

Reeskont oranları politikasının iki amacı olabilir: (a) Bankaların elindeki değerli 

kağıtları alarak onlara para vermek ve piyasadaki likiditeyi düzenlemek (asıl amaç 

budur). (b) Reeskont faizini değiştirerek piyasadaki faiz oranını etkilemeye çalışmak. 

Örneğin, bir işletmenin elinde 1000 TL’lik bir bono (borç senedi) varsa, bunu 

bankaya %10 kesintiyle, 900 TL’ye kırdırtabilir. Bu parayı bono (senet) sahibine 

öder. Bankalar bu senetleri ellerinde tutarak, sıkıştıkları zaman Merkez Bankasına 

bozdurarak, nakit ihtiyaçlarını karşılarlar. Aynı borç senetlerini tekrar Merkez 

Bankasına iskonto ettirirler. Merkez Bankasının önceden belirlediği bir reeskont 

oranı mevcuttur. Bu oran üzerinden bir ödeme yapar. Reeskont oranları yükseltilirse, 

piyasada para arzı azalacaktır. Reeskont oranları düşürülürse piyasada para arzı 

artacaktır (Çelik, 2015:105). Reeskont oranları düşürüldüğünde, ticari bankalar, 

piyasadaki iskonto oranı yıllık %10 iken, Merkez Bankası bu oranı %5’e çekerse, 

ticari bankalar müşterilerinden senetleri toplar. Aradaki fark kadar %5’lik bir kazanç 

elde eder. Merkez Bankası aldığı bu senetleri ticari bankalara vereceğinden ticari 

bankaların ellerinde ciddi birikmiş senetler bulunacaktır yani kazançları artacaktır. 

Ticari bankalarda elde ettiği bu kazançlarını kredi olarak müşterilerine vereceğinden, 

bu durum piyasada para arzını arttırmış olacaktır. Piyasada enflasyonist bir durum 

varsa, para arzını azaltmak için merkez bankası reeskont oranını yükseltmekte ve 

enflasyonist baskının azaltılmasını sağlamaktadır. Reeskont oranları politikasının 

para arzı üzerindeki etkisi ticari bankaların piyasadaki hal ve gidişata göre alacağı 

kararlara bağlı olmaktadır. Reeskont oranındaki artışlar, ticari bankaların Merkez 

Bankasından borçlanmasını engellerken, reeskont oranındaki düşüşler ise, ticari 

bankaların Merkez Bankasından borçlanmasını teşvik etmektedir. Reeskont 

politikası ile, Merkez Bankasının likiditenin son karar verme merci olmasına ve 

kaynağı yönetme-denetleme fonksiyonunu yerine getirmesine imkân sağlamaktadır. 

 

Reeskont kredileri ↑ rezervler ↑ para tabanı ↑ para arzı↑  

Reeskont kredileri ↓ rezervler ↓ para tabanı ↓ para arzı↓ 
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Grafik 2: Reeskont Kredileri 

 

 Reeskont Kredileri ve Reeskont Kredilerinin Üst Limitleri Milyar TL, Milyar ABD doları, Günlük 
 

 
 

Kaynak: TCMB, 2016, s.22’deki grafikten alınmıştır. 

 

3. Yasal (Munzam) Karşılık Oranları: Ticari bankaların kabul ettikleri 

mevduatlarının belirli bir oranını Merkez Bankasına yatırmak zorunda oldukları 

mevduat sahibini koruma amaçlı bir karşılıktır. Bu oran, bankanın batması veya ülke 

ekonomisinde bir bankacılık krizine girme durumunda mevduat sahibini koruma 

amaçlı olarak, Merkez Bankası tarafından alınan bir önlemdir. Yasal (Munzam) 

karşılık oranındaki değişiklikler sonucunda, bankaların bilançoları, bu değişikliğe 

çok kısa sürede uyum göstermektedir. Bu nedenle, Yasal (Munzam) Karşılık oranı 

değişikliklerinin para arzı üzerindeki etkisi de oldukça çabuk hissedilmektedir. Yasal 

karşılık oranı, yüksek tutulursa, mevduatın daha büyük kısmı koruma amaçlı olarak 

Merkez Bankasına yatırılacaktır. Bu durum ticari bankaların ellerindeki para 

miktarını düşürecektir. Bunun anlamı daha az parayı kredi olarak piyasaya vereceği 

anlamına gelir. Bu durum piyasadaki para arzını (kaydi para) miktarının azalması 

anlamına gelecektir. Yani yasal karşılık oranları yükselirse, para arz miktarı 

düşecektir. Tersi de geçerlidir. Yasal karşılık oranları düşürüldüğünde, piyasaya daha 

fazla kredi verilebileceğinden daha fazla kaydi para meydana gelecek ve para arz 

miktarı artacaktır. 
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Zorunlu karşılık oranı ↓ rezervler ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑ → para çarpanı ↑  

Zorunlu karşılık oranı ↑ rezervler ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓→ para çarpanı ↓ 

 

Zorunlu Karşılık Miktarı = Vadesiz Mevduatlar × Zorunlu Karşılık Oranı 

 

4. Kredi Tavanları (Plafonu): Daha çok gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bir para 

politikası aracıdır. Bankaların açabileceği azami kredi miktarlarının belirlenmesi ile 

baz paranın ve para stokunun kontrol ve denetim altında bulundurulması 

amaçlanmaktadır (Yüceol, 2016:127). Merkez Bankasının ticari bankaların vereceği 

kredi miktarına bir sınır getirmesi durumudur. Üst sınır, ekonominin hal ve gidişatına 

göre arttırılıp, azaltılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bankaların açabilecekleri 

kredilere konulan miktar limitine “kredi tavanı” denilmektedir (Çelik, 2015:106). 

Örneğin, Merkez Bankası bankalara, topladıkları mevduatın ya da tüm kaynaklarının 

(mevduat + özkaynak + diğer kaynaklar) yüzde 80’i kadar kredi açabilecekleri 

talimatını vermişse, buradaki yüzde 80 oranı kredi tavanını oluşturur. Diyelim ki bir 

bankanın toplam mevduatı 100 TL ise, açabileceği kredinin tavanı 80 TL olur. Böyle 

bir oran koymak yerine doğrudan miktar da konulabilir. Kredi tavanı, zorunlu 

karşılık oranıyla uygulamasıyla birleştiğinde oldukça kısıtlayıcı bir önlem olabilir. 

Zorunlu karşılık oranının yüzde 10, kredi tavanının da mevduatın yüzde 80’i olarak 

belirlendiğini varsayalım. Bu durumda banka aldığı 100 TL’lik mevduatın 10 

TL’sini Merkez Bankası’na karşılık olarak yatırdıktan sonra kalan 90 TL’nin yüzde 

80’ini yani 72 TL’sini kredi olarak açabilecek demektir. Buna göre de ticari 

bankaların yaratacağı kaydi para miktarı düşecek, para arzı azaltılarak kontrol altında 

tutulacaktır. Kredi tavanı aşağı çekildikçe, daha az kredi vereceğinden, daha az kaydi 

para yaratılmış olur. Para arzı düşmüş olur. Tersi de geçerlidir. Kredi tavanı 

yükseldikçe, ticari bankalar daha fazla kredi verebileceklerinden yaratılacak kaydi 

para miktarı artacak, piyasada para arzı genişleyecektir. 

 

Kredi Tavanı ↑ Kaydi Para Miktarı ↑ Para Arzı ↑ 

Kredi Tavanı ↓ Kaydi Para Miktarı ↓ Para Arzı ↓ 

 

5. Seçimlik Kredi Denetimi: Merkez Bankasının ticari bankaların verdikleri kredileri 

sektörel olarak yönlendirmesidir. Banka kredi kaynaklarının ülkenin iktisadi 
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büyümesi ve kalkınması doğrultusunda, bu amaç ve ilkelere göre rasyonel ve optimal 

şekilde dağıtılmasıdır. Krediler ilk aşamada gelişmesi öncelikli sektörlere ve stratejik 

alanlara yönlendirilir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle, “Selektif Krediler” ağırlıklı 

olarak gelişmekte olan ülkelerin sektörel hedef kalkınma politikalarıyla, 

bir kredi portföyü oluşumuna yönelik belirlenen kredi tercihlerinden meydana gelir. 

Selektif (seçimlik) kredi politikalarının oluşum süreci, sermaye olgusunun ve faiz 

oranlarındaki değişimlere bağlı olmanın yanı sıra, değişik içerikli rezervlerin (serbest 

rezervler gibi) Merkez Bankasının hangi ölçüde kontrolünü yaptığını ve bu kontrolün 

ne gibi şartlar gerektirdiği konusunda belirlenebilmektedir. Selektif-seçici kredi 

politikalarının, bankalar ağırlıklı olmak üzere finans kurumlarında tutulan serbest 

(gönüllü) rezervlerden doğrudan etkilendiğini belirtmek gerekir. Ayrıca bu 

rezervlerdeki artış veya azalışlarla toplam talep, tüketim ve yatırım harcamalarının 

üzerindeki etkisiyle de faiz oranlarını doğrudan etkileyebilmektedir (Özker, 

2008:117-119). Seçimlik kredi denetimi, kalkınma planlarındaki tercih ve önceliğe 

göre kredilerin sektörel veya bölgesel dağılımını sağlamaktır. Öncelik verilen sektör 

ve alanlara uygun vadelerde kredi ve faiz kolaylıkları genişletilerek, yatırım teşvik 

tedbirleri uygulamak mümkündür. Seçimlik kredi denetimi, maliye politikası 

araçlarıyla birlikte kullanılırsa başarı oranı artar. Bunların başında, vergi muafiyeti 

ve sübvansiyonlar gelmektedir. Genellikle dolaşımdaki para miktarının azaltılması 

istenildiği dönemlerde baş vurulmaktadır. Ülkede gelişmesi beklenen sektör ve 

alanlara verilecek kredilerin düşük faizli olması ve vadelerinin uzun tutulmasıyla, bu 

sektörlerde daha fazla krediler kullanılır. Kaydi para miktarı artacaktır. Bu durumda 

piyasada para arzında genişleme olacaktır. 

 

Seçimlik Kredi Miktarı ↑ Kaydi Para Miktarı ↑ Para Arzı ↑ 

Seçimlik Kredi Miktarı ↓ Kaydi Para Miktarı ↓ Para Arzı ↓ 
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Tablo 16: Merkez Bankası Tarafından Kullanılan Para Politikası Araçlarının Parasal 

Büyüklükler Üzerindeki Olası Etkileri 

        

  Kaynak: Coşkun Can Aktan, 2019:34’deki tablodan alınmıştır. 

 

Şekil 13: Para Arzının Artışı ve Azalışı 

          

İlk etapta, para arz ve talebinin kesiştiği D0 noktasında piyasa dengeye gelmektedir. Piyasa 

denge faiz haddi (i0) ve piyasa denge para miktarı (M0) meydana gelmektedir. Para arzı 

doğrusu M0’dan M1’e doğru sağa kaydığında (para arzında artış meydana gelir): Açık piyasa 

işlemleriyle piyasadan tahvil ve bono satın alınır, Reeskont oranları düşürülür, Yasal karşılık 

oranları düşürülür, Kredi tavanları yükseltilir, Seçimlik kredi politikalarıyla daha düşük faiz 

ve daha uzun vadeyle kredi verilmesi sağlanır. D1 noktasında piyasa dengeye gelir ve denge 

faiz haddi meydana gelir. Para arzı doğrusu M0’dan M2’ye doğru sola kaydığında ise (para 

arzında azalış meydana gelir); Para arzını azaltıcı veya daraltıcı para politikaları uygulamak 

için yukarıda belirtilen durumların tersi uygulamasına gidilir; Açık piyasa işlemleriyle 

piyasadan tahvil ve bono satılır, reeskont oranları arttırılır, yasal karşılık oranları yükseltilir, 

kredi tavanları düşürülür, seçimlik kredi politikalarıyla daha düşük faiz ve daha uzun 

vadeyle kredi verilmesi azaltılır. Piyasa D2 noktasında dengeye gelir. (Çelik, 2015:113).  
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Tablo 17: Para Politikası Araçlarının Kullanımı 

 

Kaynak: Orhan ve Erdoğan, (2018). S.77’deki tablodan alınmıştır. 

 

Buna mukabil nakit tercih oranı artarsa, para arzı miktarı düşer, zorunlu rezerv ve serbest 

rezerv oranları artarsa, para arzı miktarı düşer. Reeskont oranı artarsa, rezerv oranı düşer, 

faiz oranı artar. Açık piyasa işlemleri ile satış gerçekleşirse parasal rezerv arzı düşer, faiz 

oranı artar. Zorunlu rezerv oranı artarsa, para rezerv talebi artar ve faiz oranı yükselir 

(Kurumlu, 2014:261,306-307). Para arzı eğrisi, Ms2’den Ms1’e doğru (sola doğru) kayarsa, 

“daraltıcı para politikaları” uygulanıyorken, Ms2’den Ms3’e doğru (sağa doğru) kayarsa, 

“genişletici para politikaları” uygulanıyor demektir. 

 

Şekil 14: Merkez Bankalarının Genişletici ve Daraltıcı Politikaları 

               i (Faiz Oranı) 

                 0  M (Para Miktarı) 

         Ms1         Ms2      Ms3 

 

 

1.3.5.1.  Dışsal ve İçsel Para Arzı Kavramı 

Para arzının üzerindeki etki içsel mi, yoksa dışsal mı olduğu konusunda iktisat okullarının 

farklı bakış açıları mevcuttur. Buna göre Klasikler, Neo-Klasikler, Yeni Paracı Görüşler, 

Monetaristler (Chicago Okulu), Cambridge Okulu (Piqou yaklaşımı) ve Yeni Keynesyenlere 

göre para arzı; para stokundan kaynaklanan nominal toplam talepteki değişmeler istihdam ve 

PARA POLİTİKASININ GENEL ARAÇLARI GENİŞLETİCİ (GEVŞEK) PARA POLİTİKASI 

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ PİYASADAN SENET ALIMI YAPILIR

REESKONT POLİTİKASI İSKONTO ORANI DÜŞÜRÜLÜR

ZORUNLU (MUNZAM) KARŞILIKLAR POLİTİKASI ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DÜŞÜRÜLÜR

PARA POLİTİKASI ARAÇLARININ KULLANIMI

DARALTICI (SIKI) PARAPOLİTİKASI 

ELDEKİ SENETLER SATILIR

İSKONTO ORANI ARTTIRILIR

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTTIRILIR
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üretimi etkilemektedir. Para stokundaki değişmeler asimetrik bilginin yol açtığı fiyat katılığı 

nedeniyle reel ve büyük etkilere sahiptir. Ancak bu etki kısa dönemde geçerlidir (Işık, 

2004:22). Bu iktisat okullarına göre, ekonomide dolanımda mevcut olan para miktarını 

belirten para arzının, bir merkezi otorite tarafından dışsal (egzojen) olarak belirlendiği 

varsayımını esas almaktadır (Nesanır, 2011:116). Para arzının içsel etkilerle belirlenmesi 

gerektiğini öne süren birçok ekol tarafından dile getirilmiş olsa da para arzının aslında para 

talebi ile piyasada kaydi para yaratmayı sağlatan (bankacılık sistemi ile) kredi talebinin elde 

edilebilirliği ve kredi maliyetinin (faiz oranının) tarafından belirleneceği anlayışı ile ortaya 

çıkmıştır. Bu anlayış, ilk olarak Post Keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. 

Parasal büyüme modelleri paranın ve parasal değişkenlerin iktisadi büyüme modellerine 

dahil edilmesiyle oluşmuştur. Para, ilk defa Tobin (1965:671-684)32 tarafından büyüme 

modeline dahil edilmiştir. Tobin’e göre, parasal genişleme uzun dönemde sürdürülebilir 

iktisadi büyümeyi artıracak etkenlerdendir (Uysal, 2012:111-117). Post Keynesyen 

iktisatçıların bu konudaki görüşlerinin kaynağını esasen, 19.yüzyılda ortaya çıkan 

Bankacılık Okulunun para arzına ilişkin yaklaşımlarından esinlenmişlerdir (Özgür, 2008:52-

55; aktaran bknz: Nesanır, 2011:116-117). Schumpeter, Keynes, Karl Marx ve Post 

Keynesyenler ise, parasal analiz geleneği varsayımlarından hareketle, para arzının bir 

merkezi otorite tarafından reel sektörden bağımsız olarak belirlenemeyeceğini ve dolayısıyla 

para arzının ekonomide içsel (endojen) olarak belirlendiği koşulundan hareket ederler (Işık, 

2010: 22; aktaran bknz: Nesanır, 2011:116). Keynesyen analizde, paranın miktar teorisine 

paralel bir düşünce sistemi ile, para arzının dışsal ve nedensellik ilişkisinin paradan fiyatlara 

doğru olduğunu ileri sürmektedir (Keynes, 1973:63-65; aktaran bknz: Işık, 2004:65). 

Dışsal Para Arzı: Keynes’ten sonra iktisat teorisinde literatüre giren ve Monetaristler 

tarafından benimsenen “dışsal para arzı” yaklaşımı, 1960’lardan itibaren piyasalardaki 

kurumsal değişim ve dönüşümlere göre eleştirilmiş ve bu eleştiriler içsel para arzı 

yaklaşımının temelini oluşturmuştur (Günal, 2012:313). Para arzı üzerinde Merkez 

Bankasının kontrolü ve düzenlemeleri arttıkça para daha dışsal bir özellik alır. Para arzı Faiz 

oranına paralel dik bir doğru halindedir. Para çarpanında yer alan ve halkın tercihleriyle 

bankaların tercihlerini yansıtan parametrelerin faiz oranlarından etkilenmediğine 

inanılıyorsa dışsal para arzı söz konusudur. Para çarpanında yer alan tüm unsurlar sabit 

 
32 Tobin’e göre, para arzının büyüme hızındaki artışın değer saklama aracı olarak kullanılan paranın getirisini azaltması ve 

portföyün paradan sabit sermaye yatırımlarına kaymasıdır. Bu durumda sermaye stoku artar ve uzun dönemde 

sürdürülebilir iktisadi büyümenin artışına katkı sağlayacaktır (Tobin, 1965: 680-681; aktaran bknz: Uysal, 2012:114). 
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olduğu varsayımı altında (nakit tercih oranı ve serbest rezerv oranı, faiz oranından ve diğer 

iktisadi değişkenlerden bağımsız belirlendiği için dışsaldır), para arz eğrisi yatay eksene dik 

bir doğru şeklinde ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, para miktarının tamamen Merkez 

Bankasının kontrolünde olması, Merkez Bankası dışında iktisadi birimlerin faaliyetlerinin 

etkisinin olmadığı veya ihmal edilecek düzeyde olması anlamına gelmektedir. Bu arada, 

Keynes’in likidite tercih teorisi ile ilgili eleştiri ve yaklaşımlar para arzının içselliği 

yaklaşımına büyük katkılar sağlamıştır. Likidite tercih teorisi, faizin içsel olarak 

belirlendiğini öne sürerken, bununla birlikte para arzının da içselliğini ortaya koymuştur. Bu 

noktada Wray (1990:188)’ın; “hem faiz oranı hem de para arzı içseldir” sözü burada önem 

kazanır (aktaran bknz: Günal, 2012:313). Moore’a (1985:1-28) göre, piyasadaki paranın 

sadece metal (ufaklık-demir) para olması durumunda para arzının dışsal bir niteliğe sahip 

olabileceğini öne sürmüştür (aktaran bknz: Günal, 2012:314-315). 

İçsel Para Arzı: Bu yaklaşım ise, Post Keynesyen iktisatçılar tarafından öne sürülen ve 

önem kazanmaya başlayan bir analizdir. Aslında kökü Klasik iktisatçılara kadar gider. 

Unutulmamalıdır ki, para ile piyasadaki nominal değişkenler arasındaki ilişkinin çift yönlü 

olduğu, birbirini tetiklediğini sonuçta içsel para yaklaşım fikirlerine ulaşmışlardır. Fiyatlar 

ile para arzı arasındaki ilişki ilk olarak David Hume (1711-1776) tarafından ele alınmıştır. 

Yine Kaldor’a göre (1986:3-16), 1970’lerden itibaren sadece dolaşım hızı ve çarpan 

etkisinin değil, paranın tüm unsurlarının içsel olarak belirlendiğini ifade etmiştir (Kaldor, 

1986). Benzer görüşler, Moore tarafından da ileri sürülmüştür. Ona göre, belirlenen faiz 

oranları ile para arzı ilişkisinin olduğu, para arzının belirlenen faiz haddinde yatay 

(horizontal) konumda kabul edilebileceğini aşağıdaki şekilde görmek mümkün, bu faiz 

haddini de belirleyen Merkez Bankasının reeskont oranınca belirlenmektedir. Dolayısıyla, 

Moore’a göre; “rezervler mevduatlardaki hareketlerin bir sebebi değil, sonucudur” (Moore, 

1985:1-28). Bu bağlamda para arzı büyük ölçüde Merkez Bankasının doğrudan kontrol 

edemediği banka mevduatlarından oluşur. Merkez Bankası parasal tabanı belirleyerek para 

arzım değiştirebilir. Para arzının belirlenmesinde Merkez Bankası dışında bankalar ve banka 

dışı özel sektör de rol alır. Para arzının da içsel olduğunu savunan Post Keynesyen iktisat 

bunu savunarak aynı zamanda miktar kuramını, tasarruflarının yatırımlara neden olmadığı 

ve dışlama etkisinin geçersiz olduğunu da savunmaktadır. Merkez bankası ve bankacılık 

sektörü iktisadi gelişmelere tepki gösterdiği, iktisadi gelişmelerden etkilendiği için içsel bir 

nitelik arz eder (https://www.ekodialog.com/Konular/para-reel-ekonomi-icsellik-dissallik. 

https://www.ekodialog.com/Konular/para-reel-ekonomi-icsellik-dissallik.%20html;https:/www.politikyol.com/icsel-para-arzi-yaklasimi-uzerine-tartismalar-i/erişim


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 114 

 

html;https://www.politikyol.com/icsel-para-arzi-yaklasimi-uzerine-tartismalar-i/erişim 

tarihi: 09.09.2022).  

Para çarpanında yer alan ve halkın tercihleriyle bankaların tercihlerini yansıtan 

parametrelerin faiz oranlarından etkilendiği savunuluyorsa içsel para arzı söz konusudur. 

Keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilen para arzının içselliği yaklaşımı, para arzının 

ekonomideki gelişmelerden, yani üretim sürecinden bağımsız bir şekilde 

belirlenemeyeceğini ifade etmektedir. Üretim sürecine bağlı olarak talep edilen para miktarı 

Merkez Bankası tarafından karşılanmak zorundadır. Başka bir deyişle talep edilen kredi 

miktarının karşılanması için likiditenin son kaynağı olma işlevine sahip Merkez Bankası 

bankalara gerekli rezervi sağlayacaktır. Bankacılık sistemine aktarılan bu ek rezervler, 

parasal taban ve para çarpanı aracılığıyla para arzını etkilemektedir. Bu süreçte parasal taban 

Merkez Bankası tarafından belirlenirken, para çarpanı değerini belirleyen parametreler, 

Merkez Bankasının yanı sıra bankacılık kesimi ve hane halkının tercihlerine bağlı olarak 

değişmektedir (Aydın, Dayıoğlu ve Güner, 2019:1007-1008). 

Şekil 15: Dışsal ve İçsel Para Arzı 

             Dışsal Para Arzı                      İçsel Para Arzı 

 

Kaynak:https://kpss-alan-iktisat.blogspot.com/2012/03/dssal-icsel-para-arz.html;erişim 

tarihi: 06.06.2022. 

Buna göre, para arzı (Ms) para otoriteleri tarafından likidite ihtiyacına göre ayarlandığından 

dik bir doğru biçimindedir. Para arzı (Ms) ile para talebinin (MD) kesiştiği E noktasında 

denge faiz oranı (i) ve denge para miktarı (M) belirlenmektedir. 

 

 

https://www.ekodialog.com/Konular/para-reel-ekonomi-icsellik-dissallik.%20html;https:/www.politikyol.com/icsel-para-arzi-yaklasimi-uzerine-tartismalar-i/erişim
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Şekil 16: Para Arz ve Talebinin Dengeye Gelmesi 

 

Para Arzının Arttırılması   Faiz Oranını Düşürecek     Faiz Oranının Düşmesi                             

Yatırım ve Tüketim Artacak (AD)          Milli Gelir Düzeyi Artacaktır. Tersi de geçerlidir. 

Para Arzının Düşürülmesi  Faiz Oranını Artıracak    Faiz Oranının Artması           

Yatırım ve Tüketim Düşecek (AD)            Milli Gelir Düzeyi Düşecektir.  

 

Şekil 17: Para Arzının Arttırılması ve Düşürülmesi 

 

           Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/slide/3148360/ erişim tarihi: 06.06.2022. 

 

Şekil 18: Faiz Oranının Değişmesi Para Arzının Artması 
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Faiz oranının değişmesi, para arzı üzerindeki etkilerini belirtmek gerekirse, para talebi 

sabitken, genişletici para politikası uygulandığında artan para arzı faiz oranlarını düşürür. 

Düşük faiz oranları yatırımları arttırır. Bu durum milli geliri arttırır (Bulut, 2010:446-447). 

Para arzı ile piyasa faiz oranı arasında ters orantılı ilişki vardır. Şayet bu oran yükselirse, âtıl 

rezervlerin fırsat maliyeti artacağından, bankalar daha az âtıl rezerv bulunduracaktır. Bu 

durumda, vadesiz mevduat hacmindeki genişleme nedeniyle para arzı artacaktır. Terside 

geçerlidir. Para talebi sabitken, para arzı azalırsa, faiz oranında artış meydana gelecektir.  

 

Para arzı konusuna iktisat ekollerinin bakış açısını analiz etmek gerekirse; Klasik ekol, 

iktisadi faaliyetlerde ve yapı içerisinde paranın önemli olmadığını ve katılmasına gerek 

bulunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla Klasik ekol, para arzının üretim sürecinde, reel 

ekonomik hayatta ve iktisadi büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığını net olarak 

belirtmemişlerdir (sisteme katmamışlar ve görememişlerdir). Keynesyen ekole göre ise, para 

arzı büyüme hızındaki bir artışın reel faizleri düşürdüğünü buna mukabil sabit sermaye 

yatırımlarını, üretimi, toplam talebi, istihdamı, büyümeyi ve reel GSMH’yi yükselttiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte Keynesyen ekol iktisadi analizlerini büyüme ve 

üretim süreci, sermaye yatırımları, reel sektör verimliliği gibi uzun dönemli olgular yerine 

kısa dönemdeki ekonomik faaliyetler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Monetarist ekole göre ise, 

kısa dönemde para arzının büyüme hızındaki bir artış, fiyat artışlarına yani enflasyona neden 

olmakta ve reel çıktıyı (üretimi düşürmekte) olumsuz etkilemektedir. Milton Friedman’a 

göre bütün dünyada meydana gelen parasal büyüme üç nedenden dolayı meydana 

gelmektedir. Bunlar; devlet harcamalarındaki hızlı büyüme, tam istihdam politikası ve 

merkez bankalarının yanlış politikalarıdır (Yılmaz, 2015:63). Fakat uzun dönemde iktisadi 

büyümeyi ne şekilde ve nasıl etkileyeceği konusunda yorum ve analizler yeterince 

geliştirilmemiştir. Ancak bu uzun dönemde her şeyin bir şekilde dengeye geleceği varsayımı 

altındadır. Bu bağlamda tüm iktisadi okulların uzun dönem sürecinde büyüme modellerinde 

para arzının artırılması suretiyle iktisadi büyümeyi yaratması mümkün değildir (Uysal, 

2012:112-113). Yani uzun dönemde para arzı artışı iktisadi büyümeyi artırmaz. 

  Para Arzı      Faiz Oranları       Yatırımlar       Milli Gelir     (Dolaylı Kanal→ Para Nötr 

değildir). 

 Para Arzı       Fiyatlar Genel Seviyesi             (Direkt Kanal →Para Nötr’dür) 
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1.3.5.2. IS-LM Analizi 

 

Makro iktisadın en çok bilinen modellerinden biri olan IS-LM modeli, ekonomideki 

dalgalanmaların açıklanmasında kullanılmış olup, 1937 yılında John Hicks tarafından 

geliştirilmiştir. Keynes’in Genel Teori’de öne sürdüğü görüşleri anlamaya yardımcı bir araç 

olarak geliştirilmiştir. Keynes’in hem “Likidite Tercihi (Faiz) Teorisi”, hem de Klasik 

Ekolün “Ortodoks Faiz Teorisi”, her iki teori de piyasa faiz oranlarının belirlenip analiz 

edilmesi noktasında birtakım belirsizlikler içermektedir. İşte IS-LM analizi, bu analizdeki 

eksiklikleri gidermek için ortaya konmuştur. Bu anlamda IS-LM modeli, özellikle Keynes’in 

efektif talep, eksik istihdam dengesi, tam istihdama ulaşmak için maliye politikası 

uygulamalarına verdiği önemi kavramaya yardımcı olmaktadır. Reel piyasanın ve para 

piyasasının nasıl eşanlı olarak dengeye geldiğini göstermek için basit ve anlaşılır IS-LM 

modeli kullanılabilmektedir. IS-LM modeli basit olarak açıklamak gerekirse, reel ve parasal 

kesimde, mal ve para piyasalarında dengenin birlikte kurulmasını sağlamaktadır. IS ve LM 

eğrilerinin kesiştiği D0 noktasında eşanlı olarak hem reel hem de parasal kesim dengesi 

meydana gelmektedir. Dışsal değişkenler özellikle reel para arzı ve maliye politikası veri 

iken, denge faiz oranı İ0 ve denge gelir düzeyi ise Y0’dır. D0 noktasında cari, yani fiili 

harcamalar planlanan harcamalara eşit olduğu gibi, para arzı da para talebine eşittir. IS 

eğrisinin mal piyasasında dengeyi sağlayan tüm gelir ve faiz oranı bileşimlerini, LM 

eğrisinin ise para piyasasında dengeyi sağlayan tüm gelir ve faiz oranı bileşimlerini 

göstermektedir. Altını çizmek gerekirse; IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada (D0) ise hem 

mal hem de para piyasasında eşanlı dengeyi sağlayan “denge gelir” ve “denge faiz oranı” 

belirlenmektedir.  

Şekil 19: Mal ve Parasal Kesimde Birlikte Denge: IS-LM Modeli 
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Değişken faiz oranına sahip bir ekonomide, faiz oranı değiştikçe mal piyasası dengesi de 

değişmektedir. Yani faiz oranı azaldığında (veya arttığında), planlanan yatırım artmaktadır 

(veya azalmaktadır).  

*IS Eğrisi (Mal Piyasasındaki Dengesizlikler); 

S (Tasarruf) > I (Yatırım)  → Tasarrufların yatırımları aştığı durumda, arz fazlası meydana 

gelir. Dengenin sağlanması için gelirin azalması gerekir (Y  ). 

I (Yatırım)  > S (Tasarruf)  → Yatırımların tasarrufları aştığı durumda, talep fazlası oluşur. 

Denge için gelirin artması gerekir (Y    ). 

I (Yatırım)  =  S (Tasarruf)  Mal piyasasında denge meydana gelir. Denge gelir düzeyi sabit 

kalır. 

*LM Eğrisi (Para Piyasasındaki Dengesizlikler); 

M (Para Arzı) > L (Para Talebi)  → Para arzının para talebinden fazla olduğu durumda, para 

arzı fazlası meydana gelir. Denge için faiz oranlarının düşmesi gerekir (i   ). 

L (Para Talebi)  > M (Para Arzı)  → Para talebinin para arzından fazla olduğu durumda, para 

talebi fazlası oluşur. Denge için faiz oranlarının yükselmesi gerekir (i    ).  

L (Para Talebi)  =  M (Para Arzı) → Para piyasasında denge durumu gerçekleşir. Denge faiz 

oranı sabittir. 

Şekil 20: IS ve LM Eğrilerinin Dengesi 

 

Kamusal harcamalardaki artış veya vergilerdeki azalış IS eğrisinin sağa kaymasına neden 

olurken, tersi de geçerli olup, kamu harcamalarında meydana gelen bir azalış ve vergilerde 

meydana gelen ciddi bir artış IS eğrisinin sola doğru kaymasına neden olurken, faiz 

oranlarını ve denge gelir düzeyini daha düşük seviyelere inmesine yol açar. IS eğrisinin sağa 
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kayması, toplam harcama (AD) eğrisinin artmasına imkân verir. Transfer harcamalarını ve 

yatırımları arttırırken, tasarrufların azalmasına neden olur. Bunun yanında, otonom 

harcamalarda değişimler yaratırken, kamu harcamalarının artmasına imkân sağlar, vergilerde 

azalma meydana gelir. İhracatı arttırırken, ithalatı azaltır. Ülke parasının değer kaybetmesine 

de neden olur. Buna mukabil, IS eğrisinin sola kayması da toplam harcama (AD) eğrisinin 

azalmasına neden olur. Kamu harcamaları düşer, ihracat azalır, ithalat artar, ülkenin parası 

değer kazanır. Transfer harcamaları ve yatırımlar düşer. Vergilerde artış meydana gelir. 

Gelirdeki değişmeler IS eğrisi üzerinde harekete neden olur. Faiz oranındaki değişimler, IS 

eğrisini sağa veya sola kaydırmaz. Bilakis IS eğrisinin sağa veya sola kayması, faiz 

oranlarını değiştirir. Faiz oranı IS eğrisindeki kaymanın nedeni değil, sonucu olmasıdır. IS 

eğrisinin sağa veya sola kayması çarpan etkisi kadardır. IS eğrisi ne kadar yatıksa, para arzı 

artışının gelire etkisi o kadar fazla olur. Çünkü, düşen faiz oranı yatırımları daha fazla 

arttırır. IS dik bir doğru iken, para politikasının hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü, 

ekonomide sadece faizler düşer, bu durum yatırımları hiçbir şekilde etkilemez dolayısıyla 

üretim seviyesinde artış olmaz. IS eğrisi yatıklaştıkça, etkisi artmaktadır (Bulut, 2010:448). 

Şekil 21: LM eğrisinin Yatık ve Dik Hali 

 

 

IS-LM modeli, mal piyasasında (reel sektördeki) dengeyi gösteren IS ve para piyasasında 

dengeyi gösteren LM eğrilerinden oluşmaktadır. Eğrilerin ismi, makroekonomideki basit 

denge koşullarından gelmektedir: Mal piyasasında dengeyi sağlamak üzere yatırım (I) 

tasarruf (S) eşitliği (I=S) ve para piyasasında dengeyi sağlamak üzere para talebi (L) para 

arzı (M) eşitliği. IS eğrisi üzerindeki tüm noktalarda yatırımlar tasarruflara eşitken, LM 

eğrisi üzerindeki tüm noktalarda para arzı para talebine eşittir. Bu modelde IS, mal 

piyasasında dengeyi sağlayan piyasa faizi ile toplam hasıla bileşenlerini gösterirken, mal 
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piyasasında dengenin meydana gelmesi, tasarrufların yatırımlara eşit olmasıyla 

mümkündür.33 

y = C (y - T) + I(i) + G (IS Denklemi)34 

Bir ekonomik yapıda hem mal hem de para piyasaları dengede olduğundan D0 noktasında 

ekonomi dengededir. IS eğrisi üzerinde mal talebi mal arzına (üretim seviyesine) eşittir. 

Diğer taraftan, LM eğrisi üzerinde para talebi (Md) para arzına (Ms) eşit olacaktır. Bu iki 

sistemin temel denklemini şöyle yazmak mümkündür: Nominal para arzına (Ms), genel fiyat 

düzeyine P dersek, reel para arzına Ms
𝑃⁄ , reel para talebine ise, M 𝑃⁄  olarak belirttiğimizde 

denklemi şu şekilde yazmak mümkündür: 

   (MS / P) = M / P 

M / P = ky – hi   (LM Denklemi)35 

 

Burada y geliri ifade ederken, i faiz oranını göstermektedir. Model, Hicks’in orijinal 

formülasyonundan sonra, uzun yıllar boyunca makro ekonomide politika analizi 

gerçekleştirmek üzere kullanılan en önemli modellerden biri haline gelmiş ve pek çok 

iktisatçı tarafından çeşitli güncellemelere tabi tutularak, özellikle 1970’lerin sonlarına kadar 

kullanılmaya devam edilmiştir. Keynesyen iktisadi araçların ekonomik gelişmeleri 

açıklamada yetersiz kaldığı yönünde eleştirilerin yoğunlaştığı 1970’lerde, IS-LM modeli de 

popülaritesini yitirmiştir.  

IS eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda yatırım ve tasarruf eşitliği söz konusudur. IS eğrisini, 

her alternatif faiz haddine denk gelen milli gelir seviyelerinin oluşturduğu eğridir. IS eğrisi, 

mal piyasasındaki denge noktalarının geometrik yerini ifade eder (Yıldız, Cergibozan ve 

Çevik, 2020:234). IS eğrisi negatif eğimlidir. Yatırımlardaki yüzde değişme ile faiz 

oranlarındaki yüzde değişme arasında ters (negatif) yönlü bir ilişki söz konusudur. 

 
33 Örnek: IS denkleminin Y = 400 + 0,75Y -25r iken, LM denkleminin de (M / P) = Y- 100r olduğu bir durumda M = 1200 

ve P = 4 olduğunda denge gelir düzeyi (Y) kaçtır ve faiz oranı (r) kaçtır? 

Y= 400 + 0,75Y -25r → Y-0,75Y = 400 -25r → 0,25Y = 400 – 25r → Y =1600 -100r (IS denklemi) 

M / P = y -100r → 1200 / 4 = Y -100r → Y = 300 + 100r (LM denklemi) 
Denge gelir ve denge faiz düzeyi IS=LM koşulu ile sağlanır. 

1600 – 100r = 300 + 100r → 200r = 1300 → r =6,5 (denge faiz oranıdır). 

Y = 1600 – 100r → Y = 1600 – 100 (6,5) → Y =950 (denge gelir düzeyidir).  
34 IS denklemi, Y = KA0 – Kbr → r = 

𝐴0 

𝑏
 - 

𝑌

𝑘𝑏
 =→ Y= Milli Gelir, K = Harcama Çarpanı, r = Faiz Oranı,  

b = Yatırımın Faize Duyarlılığı , A0 = Otonom Harcamalar Toplamı → 

Örnek: b= 5, K = 4, A0 = 200 birim ise, IS denklemini bulunuz? Faiz oranı (r) %25 olduğunda ise? 

Y = KA0 – Kbr → Y= 4 (200) – 4 (5r) = 800 -20 r olarak belirtilir. Y = 800 – 20 (0,25) = 800- 5 = 795’dir. 
35 Örnek: IS = 1600- 4r ve LM = 1580 + 60r buna göre faiz oranı (r) ve gelir (Y) ne kadardır? 
IS = LM → 1600 – 4r = 1580 + 60 r → 20 = 100 r → r= 0,20 (faiz oranı) 

Y = 1600 – 4 (0,20) = 1600 – 8 = 1592 (gelir miktarı) 
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Yatırımlardaki faiz esnekliğini hesaplayabilmek için, faiz oranlarındaki yüzde değişmeye 

karşılık yatırım seviyesindeki yüzde değişmeye oranı olarak göstermek mümkündür. 

Yatırımların faiz oranlarına karşı esnek (duyarlı) olması halinde, piyasa faiz oranlarındaki 

artmanın veya azalmanın yatırımların üzerinde ve seviyesinde etkili olması anlamına 

gelmektedir. Örneğin, faiz oranlarında düşme yönünde bir eğilim söz konusu olduğunda, 

yatırımların seviyesinde bir artış meydana geliyorsa, yatırımların faiz oranlarına karşı esnek 

olduğunu gösterir.  Yatırım (I) eğrisinin alacağı konum, faiz oranlarındaki artış ve azalışa 

göre değişecektir. Yatırım (I) eğrisi dik bir eğri pozisyonu alırsa, yatırımların faiz esnekliği 

azalacaktır. Yatırımların faiz oranına duyarlılığı arttıkça, IS eğrisi yatay bir eğri konumuna 

gelecektir.  

Para piyasasında oluşması muhtemel tüm denge noktalarını birleştiren eğriye LM eğrisi 

denir. LM eğrisi, para arzı ve para talebinin bulunduğu para piyasası dengesi grafiğinden 

hareketle elde edilir (Yıldız, Cergibozan ve Çevik, 2020:234-237). LM eğrisi pozitif 

eğimlidir. LM eğrisinin sağa veya sola kaymasının nedeni para arzındaki değişmelerden 

kaynaklanır. Para arzındaki artışlar, LM eğrisini sağa doğru kaydırırken, buna mukabil para 

arzındaki azalışlar, LM eğrisini sola doğru kaydırmaktadır. Faiz oranında bir artış reel para 

talebini düşürür. Para talebini sabit para arzına eşitlemek için gelir düzeyinin yükselmesi 

gerekir. Buna uygun olarak para piyasasının dengesi faiz oranında bir artışın gelir düzeyinde 

bir yükselme ile telafi edilmesi gerektiğini ima eder, ki bu da i-Y düzleminde pozitif eğimli 

bir ilişkiyi ortaya koyar. Para talebi (L) ise, gelirin Y (pozitif) ve faizin i (negatif) 

fonksiyonu olarak tanımlanmıştır (Bulut, 2010:440): 

L = (𝑀/ 𝑃 )D  = 𝑘 x 𝑌 − ℎ x 𝑖     Eşitliğinde faiz oranını çekelim;  

i = + (𝑘/ℎ) x 𝑌 – 1/ℎ X ( 𝑀/𝑃 )    

Burada i’nin Y ye göre türevini aldığımızda, LM’in eğimine ulaşırız.  

𝜕𝑖/𝜕𝑌 |𝐿𝑀 = 𝑘 / ℎ                             

Para talebinin faiz esnekliği arttıkça, LM eğrisi yatık bir eğri konumuna gelecektir. Para 

talebinin faiz esnekliği azaldıkça, LM eğrisi dik bir eğri konumuna gelecektir. Eğimin 

büyüklüğü ise;  

LM eğimi= 
k(para talebinin gelire duyarlılığı)

ℎ (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑧𝑒 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤)
 

• Para talebinin gelire duyarlılığına (k)’ya bağlıdır. 

• Para talebinin faize duyarlılığına (h)’ye bağlıdır.  
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•Para talebinin gelire duyarlılığı, k büyüdükçe ve faize duyarlılığı, h düştükçe LM eğrisi 

dikleşecektir. K ne kadar küçülürse, h ne kadar büyük olursa, LM eğrisi o kadar yatık 

olacaktır. 

IS-LM modeli 5 temel varsayım üzerine kuruludur: 

1. Ekonomide genel fiyat düzeyi sabittir. Bu durumda, ekonomik şartlar 

değiştiğinde, genel fiyat düzeyi değişmeyecektir. Örneğin, toplam talepte görülen 

bir artış, genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olmayacaktır. 

2. Homojen ürünler üretilmektedir. 

3. Ekonomide iki tür finansal varlık mevcuttur: Para ve tahvil. Paranın 

getirisi sıfır kabul edilirken tahvil sabit getirili bir varlık olarak görülür. 

4. Para arzı Merkez Bankası tarafından belirlenen dışsal bir büyüklüktür. 

5. Kapalı bir ekonomi söz konusudur. Onun için IS-LM analizi bir takım ütopik 

unsurlar taşımaktadır.36   
 

Şekil 22: IS-LM Eğrilerinin Dengeye Gelmesi 

 

 
36 Örnek: Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler şunlardır; Tüketim fonksiyonu: C =90 +0,9 Yd, Yatırım fonksiyonu: I = 

200 – 1000r, Para talebi: L = Y – 10000r (burada Yd: harcanabilir gelir, Y: toplam gelir, r: faiz oranıdır).  Bu ekonomide 

gelir vergisi oranı 0,33; kamu harcamaları 710 birim para arzı Ms= 500 birim ise bütçe dengesi kaçtır? IS Fonksiyonu için: 
Y= C + I + G (kapalı ekonominin gelir denklemi); Y = 90 + 0,9(Y-0,33Y) + 200 – 1000r +710 → 

Y = 90 + 0,9Y- 0,30Y + 200 – 1000r +710 → Y = 1000 + 0,60Y – 1000r → 0,40Y = 1000 – 1000r → 

Y=2500 – 2500r (IS Denklemi) 

LM Fonksiyonu için: 
Ms = Md → 500 = Y – 10000r → Y = 500 + 10000r  (LM Denklemi) →  

IS =LM dengesini sağlamak için; eşitliği kurmak gerekir. 

2500 – 2500r = 500 + 10000r → 12500r = 2000 → r = 0,16 denge faiz oranıdır; Y = 2500 – 2500 (0,16) → 

Y= 2100 denge milli gelir düzeyidir; Bütçe dengesi için, T=t x Y = 0,33 x 2100 = 693 vergi miktarıdır.  
Kamu harcamaları (G) =710 

Bütçe dengesi = Vergiler -Kamu Harcamaları = 693 – 710 =-17’dir. 
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1.3.6. PARA POLİTİKASININ AMAÇLARI VE ARAÇLARI 

Para politikası iktisadi faaliyet hacminin ve fiyatlar genel düzeyinin denetlenmesi amacıyla, 

para politikası araçlarını kullanarak dolaşımdaki para miktarının arttırılıp azaltılması 

işlemleridir. Bu duruma yönelik olarak ekonomik kararlar alma sürecidir. Her ülkenin 

kendine göre bir iktisat politikası vardır. Ekonomi için önemli bir enstrüman olan para 

politikası, iktisat politikasının amaçlarına katkıda bulunmaya yöneliktir. Bu bağlamda iktisat 

politikasının amaçlarını 5 maddede açıklamak mümkündür; 1- Milli gelirin hızlı ve 

sürdürülebilir bir artışını sağlatmak, 2- Tam istihdam durumunu oluşturmak, 3- Fiyat 

istikrarını ve piyasalarda dengeyi sağlamak, 4- Adil gelir dağılımını sağlamak ve refah 

düzeyini yükseltmek ve 5-Dış ekonomik dengeyi sağlamak ve muhafaza etmektir (Unay, 

2000:362). 

Para politikasının amacı ekonomilerin bünyelerine göre değişmektedir. Gelişmiş 

ekonomilerde fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme önem arz ederken, gelişmekte olan 

ülkelerde hızlı kalkınma ve dengeli bir ekonomik büyüme amacına yöneldiği görülmektedir. 

Para politikası, kısa vadeli dalgalanmaları kontrol eden bir araç olarak kabul edilmektedir 

(Cesur, 2015:69). Para politikasını yöneten ve yapan kurumlar para politikası argümanlarını 

ortaya koyarken, sürecin işleyişi için birtakım aşamaları kullanmalıdır.  

Bu konuda Özyurt (2012:209-210) çalışmasında, para politikasını yöneten kurumların, para 

politikasının hedef ve amaçlarını yerine getirebilmesi için, bu politikanın yapımını 5 

aşamada özetlemiştir; “1. Aşamada, ülke ekonomisinin parasal ve reel kesimlerine ilişkin 

bütün makroekonomik değişkenleri ve parametreleri; davranışsal, teknik ve kurumsal 

yapısına ilişkin verileri kapsayan bir veriler seti oluşturulmalıdır. 2. Aşamada ise, para 

politikasının amaçlar setini belirler. Burada mevcut verileri titizlikle analiz ettikten sonra, 

ekonomik şartlara ve ihtiyaçlara uygun gerçekçi, birbiriyle çelişmeyen biçimde amaçları 

ortaya konulmalıdır. 3. Aşamada, daha önce belirlenen amaçları gerçekleştirmek için uygun 

para politikası araçları (aletleri) setini belirlenir. Araç seçimi oldukça teknik ve karmaşık 

bir işlemdir. Bir yanda toplumun tüm katmanları, öte yanda başta merkez bankası olmak 

üzere bütün mali ve reel kesimlerdeki ekonomik ve toplumsal yapının çok yönlü araştırması 

yapılmalıdır. 4. Aşamada ise, belirlenen para politikasının uygulanması sonucu ortaya çıkan 

beklenmedik olumlu ve olumsuz sonuçları izlenir. Yani, sistemi etkileyen yan etkiler setini 

ortaya koyulmalıdır. Son aşamada ise, para politikası yapımcısının görevi, başladığı işi 

bitirmektir. O halde, uygulama sonucunda ekonominin gelişmesini engelleyen yan etkileri 
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ortadan kaldırmak için yeni bir para politikası formüle etmektir.” (Özyurt, 2012:209-210). 

Para politikasının temel amaçları; tam istihdam politikası, iktisadi büyüme durumu, 

ödemeler dengesi, döviz piyasalarında istikrar ve faiz oranı istikrarı olmak üzere 5 maddede 

özetlemek mümkündür (Cesur, 2015:70-74). Kurumlu (2014) ise çalışmasında maddeleri 

biraz genişleterek, Para Politikasının Amaçlarını 7 maddede belirtmiştir (Kurumlu, 

2014:304): 

1- Fiyat İstikrarı 

2- İktisadi Büyüme 

3- Tam İstihdam 

4- Finansal Sistemde İstikrar 

5- Faiz Oranlarında İstikrar 

6- Döviz Piyasasında İstikrar 

7- Dış Ödemeler Dengesinde İstikrar 

 

Şekil 23: Para Politikasının Hedef Argümanları 

 
Kaynak: Cesur, 2015:105’deki şekilden alınmıştır. 

İktisat okullarının para politikası konusundaki görüşlerini açıklamak gerekirse, Klasik okul, 

para politikası konusunda, ekonomi sürekli tam istihdam dengesinde olacağından para ve 

maliye politikalarının iktisadi istikrarın sağlanmasındaki rolleri sınırlı olmaktadır. Fiyatlar 

ve ücretler esnek olması nedeniyle, tam istihdam dengesi, nispi fiyat değişiklikleri 
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aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu bağlamda para ve maliye politikası uygulamaları gerek 

duymamaktadır. Klasik okula göre, para arzındaki değişiklikler, uzun dönemde mal ve 

hizmetlerin nisbi fiyatlarını, reel ücret ve reel faiz oranlarını, istihdam ve milli gelirin 

üzerinde etkilidir. Keynesyen okula göre para politikasından ziyade, maliye politikası 

uygulamalarına (kamu harcamaları yoluyla) ağırlık verirken, para politikasını tamamen 

devre dışı bırakmamıştır. Maliye politikası uygulamasında, belirli makroekonomik hedeflere 

ulaşmak için kamu harcamaları ve vergilerin kullanılmasını ifade etmektedir. Para politikası 

ise, belirli makroekonomik hedefler doğrultusunda “para arzının” (azaltmak veya arttırmak 

suretiyle) yönlendirilmesini ve para piyasalarında düzenlemelere gidilmesini ifade 

etmektedir. Örneğin, paranın otoritesi olan Merkez Bankası, toplam talebi arttırmak 

suretiyle, yüksek bir millî gelir seviyesine ve tam istihdam düzeyine ulaşmayı 

hedeflediğinde nominal para arzını arttırmakta, tersi durumda toplam talebi daraltmak 

istediklerinde para arzını azaltmaktadır. Monetarist okula göre, para arzındaki değişiklikler, 

ilk olarak ekonomik süreç ve etkinlik düzeyini belirlemektedir. Monetarist okul, Keynesyen 

okul yaklaşımının tersine, para ve para politikasının iktisadi faaliyet düzeyinin 

belirlenmesinde önemli bir işleve sahip olduğu görüşünü belirtmişleridir. Monetaristlere 

göre, para arzındaki değişiklikler millî gelir, istihdam ve fiyatlar düzeyinin belirlenmesinde 

en önemli faktördür. Monetarist yaklaşımda para arzındaki artışların, bütün reel ve finansal 

varlıkların talebini etkileyeceği ifade edilmektedir. Monetaristler, paranın dolanım hızının da 

istikrarlı olduğunu kabul etmektedir (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:72).  

Para politikası hedefleme stratejileri için seçilen nominal çıpanın başlıca özellikleri 

(Cukierman, 1996:5; aktaran bknz. Canbay, 2020:157). 

1. Kolayca kontrol edilebilmesine imkân sağlar. 

2. Herkes tarafından anlaşılabilmesi, şeffaf ve açık olması gerekir. 

3. Nihai hedef olan fiyat istikrarı ile ilişkisinin güçlü ve dinamik olmasıdır. 

4. Kısa aralıklarla incelemek, gözlemlemek ve denetlemenin mümkün olabilmesidir. 

5. Diğer ekonomik amaçlarla çelişki ve paradigma oluşturmamasıdır. 

Gelişmekte olan ülkeler para politikalarını uygularken bazı sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bunlar aşağıda 7 madde halinde belirtilmiştir (Yılmaz, 2015:41): 
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• Kurumsal Faktörler ve Yapılanması, Bürokratik Engeller ve Mevzuatın Yavaş 

İşlemesi, 

• Enflasyonun Türü, Seyri ve Akışkan Hali, 

• Enflasyon Artış Hızının Yüksek Seyirde Olması, Toplumun Gelirinde Zayıflamalar, 

Yapısındaki ve Dağılımındaki Bozulmalar, 

• Kamu Finansman Açığının Olması ve Artmaya Devam Etmesi, 

• Uluslararası Bankacılığın Gelişme Durumu ve Bankacılık Sistemindeki Mevzuat 

Yetersizliği, Yatırım Amaçlı Olmayıp, Faiz-Kredi Sistemi İçin Ülkeye Gelmeleri, 

• Para Politikasının Gecikme Problemi, Refleks Hareketleri ve Bürokratik Yavaşlık, 

• Finansal Piyasaların Yeterince Gelişmemesi ve Kurumsal Bir Niteliğe Sahip 

Olunmaması. 

 

Türkiye’de para politikası olarak 3 değişik çıpa uygulamasına gidilmiş ve başarı 

alınmamıştır. Bunlar; para, döviz kuru ve enflasyon çıpalarıdır. 1984 yılında uygulanan 

istikrar programıyla döviz kuru çıpası uygulanmış ancak başarı elde edilememiştir. 1990 

yılında uygulanan para arzı çıpası ile 2000’li yıllar itibariyle yeniden döviz kuru çıpası 

uygulanmak istenmiş fakat bu uygulamalarla başarılı olunamamış ve her çıpa uygulaması 

sonunda ekonomik kriz meydana gelmiştir. 2002 yılında, para politikası olarak enflasyon 

çıpası uygulaması denenmiştir (Çatalbaş, 2007:197-212; aktaran bknz: Yılmaz, 2015:61-62). 

Bu çıpaların hiçbirinde başarı elde edilememiştir. Para politikasını temsil eden değişkenlerin 

ekonomik yapı üzerindeki etkisinin olmaması sonucunda, maliye politikası Türkiye 

ekonomisi üzerinde daha etkili olmuştur (Duman, 2016:76). 

Para politikalarında gecikmeler, iki şekilde gerçekleşir. Bunlar iç gecikme ve dış 

gecikmedir: İç gecikmeler; yürürlükte olan para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç 

duyulduğu (herhangi bir sorunun çözümü ve giderilmesi için geçen) zaman ile Merkez 

Bankasının bu politikayı (sorunu giderici yöntem ve uygulamaları) yenisiyle değiştirmek 

için geçen süreye “iç gecikme” denilmektedir. Yani, bir para politikası argümanı ortaya 

konulduktan sonra, hedef değişkenin etkilendiği zamana kadar ki sürece iç gecikme denir 

(Parasız, 2003:104-105). İç gecikme süresi genellikle çok kısa vadelidir. Sorunu önceden 

tespit etmek çok zordur. Dış gecikme ise, uygulamaya başlama anından sonraki bütün 

gecikmeler “dış gecikme” olarak adlandırılmaktadır. Yani, para politikası uygulamaları ile 

hedef değişkenin etkilenmesi anında geçen süreye dış gecikme denilmektedir. Dış 

gecikmede, çok faktörlü bir durum söz konusudur. Genelde dış gecikme süresi 6 ay ile 2 yıl 
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arasında sürer. Bu süre uzadıkça para politikasında başarısızlık ve uygulama anlamında 

güçlükler ortaya çıkacaktır. Gelişmiş ülkelerde büyük ve etkili sermaye piyasasının varlığı 

ve finansal aracıların çeşitliliği, para arzındaki değişmelerin fiyatlar genel seviyesini 

etkileme süresini geciktirmektedir. Bu anlamıyla, Türkiye’de dış gecikme süresi 3 aydan 

itibaren başlayacağı söylenmektedir (Özbilen, 2016:689-690). Friedman’a (1948:245-264) 

göre; fiyat istikrar ve para politikalarının ekonomiyi etkilemesinde görülen gecikmeleri 

(belirsizliği ve karmaşıklığı) üç grupta toplamaktadır: Bunlar; 1-Teşhis aşamasında gecikme, 

2- Eylemde gecikme, 3- Etkide gecikmedir37(Güney, 2006:25). Bu süreçte gecikmeler; para 

politikalarının başarısını aşağıya çekerken, halkın ekonomi noktasında olumsuz 

bekleyişlerini arttırmaktadır. Para Politikalarında Dış Gecikmelerin Nedenlerini 5 maddede 

belirtmek mümkündür (Parasız, 2003:106-107; Özbilen, 2016:690-691): 

1. Açık piyasa işlemlerinin, bankaların fon arzı üzerindeki etkisi zaman alabilmektedir. 

2. Faiz oranlarındaki bir düşüş, yatırım harcamalarında hemen bir artış yaratmaz. 

3. Yatırım harcamalarındaki bir artışın da çarpan etkisiyle milli gelir üzerinde arttırıcı 

etkisi hemen olmaz. 

4. Gelişmekte olan ekonomilerde yatırımların birçoğu devlet tarafından (otonom 

olarak) yapılan yatırımların bütçe açıklarına neden olurken, bu durum para arzındaki 

artışlar yoluyla sağlanacağından, ekonomi üzerinde etkili politikalar üretmeniz ciddi 

gecikmelere neden olabilir. 

5. Ekonomide rol oynayan bütün aktif ve likitlerin para talebi üzerindeki etkilerini 

belirlerken, toplumun elindeki tüm parasal aktiflerin ve türlerinin piyasada oluşan 

faiz oranlarına kanalize edeceğinden, kısa ve uzun dönemde faiz düşmeleri ve halkın 

faize duyarlı harcamalarını etkileyecektir. Bu tarz işlemlerin her aşaması ciddi zaman 

gecikmesine neden olur. 

 

 

 
37 Pelin Güney’e göre; “Teşhis aşamasında gecikme, istikrar politikalarından sorumlu olanlar tarafından 

ekonominin istikrar politikalarıyla etkilenmesine gerek olduğunun kabul edilmesine kadar geçen süreyi 

kapsamaktadır. Eylemde gecikme, bir istikrar politikası uygulanması ihtiyacının kabul edilmesiyle, bu 

politikanın fiilen uygulanması arasındaki zamanı içermektedir. Etkide gecikme ise, politika uygulaması ile 

bunun ekonomi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkması için gereken süreyi kapsamaktadır.” (Güney, 2006:25). 
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Şekil 24: Para Politikalarında Gecikmeler 

 

Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/amp/15183712/ erişim tarihi:20.09.2022. 

Doğrudan (Dolaysız) Para Politikası Araçları (Keyder ve Ertunga, 2012:56-57; Kurumlu, 

2014:304): 

1- Mevduat Zorunlu Karşılık Oranı:  

2- Disponibilite Oranı ve Kompozisyonu 

3- Reeskont Oranı 

4- Mevduat Faiz Oranı 

5- Bankaların İkna Yolu 

6- Asgari Ödeme Oranı 

7- İthalat Teminat Oranı 

8- Selektif Kredi Kontrolü 

9- Zorunlu Döviz Devir Oranı 

10- Kredi Tavanı 

 

Dolaylı Para Politikası Araçları (Keyder ve Ertunga, 2012:56-57): 

 

1. Açık Piyasa İşlemleri 

2. Ek likidite Yönetim Araçları 

3. Döviz Alım İhalesi ve Dövize Doğrudan Müdahale 

4. TL Depo İhalesi 

5. TCMB Likidite Senedi İhracı 

 

 

https://slideplayer.biz.tr/amp/15183712/
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Para Politikasının Özel Araçları (Parasız, 2003:25-26): 

 

Seçici kontrol aracı olarak kabul edilen bu tür araçların etkisi, tüm ekonomi üzerinde değil, 

bazı spesifik piyasalar üzerinde etkisi görülmektedir. 

1. Farklılaştırılmış Reeskont Oranları 

2. Ticari Banka Kredilerinin Miktar, Vade ve Faiz Oranları açısından Selektif Kontrolü 

3. Bankalar ve Banka Dışı Mali Aracılara Belli Miktarda Devlet Tahvili, Hazine 

Bonosu Satın Alma Zorunluluğunun Giderilmesi 

4. Finansal Aracıların Portföylerinin Yeniden Düzenlenmesi 

5. Tüketici Kredilerinin Kontrolü 

6. Hisse Senedi ve Tahvil Alımına Yönelik Kredilerin Kontrolü 

7. Merkez Bankasının Moral Desteği 

8. Reklam ve Resmi Olmayan Öğütler 

9. Boş Konuşma Politikası 

 

Para politikası araçları arasında birtakım çatışmalarda bulunmaktadır. Fiyat istikrarını 

sağlamaya yönelik bir para politikasında tam istihdam politikası hedeflerinden 

uzaklaşılmakta olup, bir anlamda işsizliğin kaynağı durumundadır. Yani işsizliği azaltmaya 

yönelik bir para politikası, büyük bir enflasyonun nedeni durumuna gelmektedir (Cesur, 

2015:74). Yani işsizlik ile enflasyon oranı arasında kısa dönemde ve beklenmeyen bir 

enflasyon durumunda negatif bir ilişki bulunmaktadır (Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:31-

32). Yüksek enflasyon düşük işsizlik oranının oluşmasına neden olur, bu bağlamda 

enflasyonun iktisadi büyümeyi olumlu etkilediği varsayılır (Grimes, 1991:631-644).  

Şekil 25: Para Politikası Amaçları Arasındaki Paradigmalar ve Çelişkiler 

 

Kaynak: Cesur, 2015:75’deki şekilden alınmıştır. 
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Fiyat istikrarı ile iktisadi büyüme arasında bir çatışma ve ters ilişki vardır. Yapılan 

çalışmalara göre, ılımlı fiyat artışları (enflasyonun) iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkisini 

tespit etmişlerdir. Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik para politikasında, tam istihdam 

amacından uzaklaşmak zorunda kalınmaktadır (ancak hiçbir zaman ekonomide tam istihdam 

süreci gerçekleşemediğinden). İşsizlik meydana gelecektir. Yukarıdaki şekilde (A) 

bölgesinde fiyat artışı ile istihdam düzeyi arasındaki Phillips eğrisi ilişkisi söz konusudur.  

Bu politikanın tersi uygulanırsa, yani istihdam artışına ve işsizliği azaltıcı genişletici para 

politikalarına öncelik verilirse, fiyat artışına neden olacak, enflasyon kaçınılmaz bir hal 

alacaktır. Yani, ekonomi ya fiyat artışına ya da işsizliğe razı olacaktır.  Birçok araştırmaya 

göre, ılımlı bir enflasyonun büyümeye zarar değil, fayda sağladığı görülmüştür. Bu büyüme 

ithalat talebi üzerinde artırıcı etkisinin yanında, ödemeler bilançosu üzerinde negatif etkisi 

bulunmaktadır. Fiyat artışı ile ödemeler bilançosu arasında doğrusal olmamakla birlikte, 

birbirini artırıcı etkisi bulunmaktadır. Şeklin (B) bölgesinde, üretim miktarı arttıkça, işsizlik 

azalmaktadır. İktisadi büyüme arttıkça, fiyatlar genel düzeyi (enflasyon) yükselmektedir. 

Ödemeler bilançosu açığı vermektedir. Yatırım harcamalarındaki artış, üretimi arttırırken, 

talebi de yükseltmektedir. Sonuçta, fiyat istikrarı bozulmuştur. Yatırımın üretime dönüşme 

süreci geciktikçe enflasyonist baskı daha şiddetli olacaktır. Bunun yanında ithalatın artması 

ve ihracatın daralması bu ödemeler bilançosu açığının daha da artmasına sebebiyet 

vermektedir. Şeklin (C) bölgesinde, istihdam arttıkça, üretim ve fiyatlar genel düzeyi 

yükselmekte ve ödemeler dengesi açığı büyümektedir. Üretim faktörlerinde meydana gelen 

kıtlık ve dar boğazlar, ithalatın artmasına neden olurken, ihracatın azalmasına ve ödemeler 

dengesinin açık vermesine yol açar. Ekonominin kısır döngüye girmesine neden olur. 

Gelişmekte olan bir ülkede ılımlı enflasyona sıcak bakılmakla birlikte, ülkenin ekonomik 

yapısındaki kırılganlıklar üretimin düşmesine ve ithalatın artmasına neden olacaktır. Ayrıca 

fiyat artışları (enflasyon ve fakirleşme nedeniyle) uzun dönemde üretim artışı (arzı daraltan 

bir talebin yetersizliği nedeniyle) üzerinde azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Ödemeler bilançosu 

açığı üretim üzerinde azaltıcı etkiyi yaratmaktadır. Ülkeler istihdam hacmini arttırmak için 

genişletici para politikası sonucunda para arzını (Ms) artırmak suretiyle, istihdam hacmini 

genişletmek istemişlerdir. Artan para arzı, fiyatlar üzerinde artırıcı baskı oluşturmuş, bu 

durum iç ve dış piyasalardaki toplam talebin düşmesine neden olmuştur. Talebin düşmesi, 

toplam arzın (üretimin) düşmesine neden olmuş, gelirler azalmış ve iktisadi büyüme 

daralmayla sonuçlanmıştır (Özyurt, 2012:219-221; Cesur, 2015:74-76). 
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Dikkat edilirse, sistemde yer alan her bir değişken diğer değişkenleri olumsuz anlamda 

tetikliyor, sonuçta büyüme üzerindeki etkileri olumsuz anlamda ortaya çıkmaktadır. 

   M3 (para arzındaki dengeli artış)  E (enflasyon oranı)   r (faiz oranı)  I 

(yatırımlar)    Y (GSMH).    

İdeal bir büyüme için para arzının kontrollü olması çok önemlidir. 

  

Şekil 26: GSMH ile Diğer Değişkenler Arasındaki İlişki 

 

  

        Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Para arzı, iktisat politikaları için önemli bir araçtır (Çelik, 2015:93-94, Eğilmez, 2019:245-

246). Eğer bir ekonomide para arzı çok artarsa faiz oranı düşerken, enflasyon oranının 

yükseldiği görülür. Tam tersi durumda ekonomide para arzının azalması halinde ise faiz 

oranlarının yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülür. Bu durum işsizliğe ve üretim 

kapasitesinin yetersiz kullanılmasına yol açar. Genel olarak para politikası uygulamaları, 

ülkelerin iktisadi büyüme, istihdam oluşturma politikaları, ödemeler bilançosunda dengenin 

sağlanması, döviz fiyatlarında istikrarın sağlanması, ekonomik açıkların giderilmesi, 

enflasyon ve fiyatlar genel düzeyinde istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi gibi 

makroekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için parasal aktarımı, piyasadaki para 

hacmini, paranın elde tutma maliyetini ve diğer finansal koşulları etkilemelerine dayalı 

kararları içeren politikaları kapsamaktadır. TCMB, ülkemizde para ilgili tüm siyasi ve 

bürokratik kararların alınmasından ve para politikasının yürütülmesinden sorumlu 

GSMH 
(BÜYÜME)

FAİZ ORANI 
(MEVDUAT 

FAİZİ)

PARA ARZI 
(M3)

ENFLASYON 
ORANI 
(GSYIH 

DEFLATÖRÜ)
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kurumdur. Bunun yanında, TCMB Para politikası; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve 

fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini 

etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir. Ülkemizde Merkez Bankasının 

temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu TCMB Kanunu ile hükme bağlanmıştır. 

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı 

para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler aşağıdaki şekilde bunu görmek 

mümkündür. Para politikalarının yönetimi konusunda, enflasyon hedeflerine ulaşmak çok 

önemli bir unsurdur. İşsizlik oranlarını düşürmek ve istihdam seviyesini arttırmak para ve 

maliye politikalarının eş güdümlü olarak yönetimi ile mümkündür. Bu amacı 

gerçekleştirmek için Merkez Bankası, politika faizleri ve diğer para politikası araçlarını 

kullanarak toplam talep ve enflasyon beklentilerini yönetir. TCMB temel amacı olan fiyat 

istikrarına ek olarak finansal istikrara atfettiği önemi artırmıştır. Bu bağlamda, özellikle dış 

denge ve sermaye akımlarından kaynaklanan makro finansal riskleri azaltmayı hedefleyen 

bir politika çerçevesi tasarlayarak, yeni politikanın bilişiminin gösterge ayağını kredi 

büyümesi ve döviz kuru üzerinden kurmuştur. Merkez bankalarının fiyat istikrarını ve 

finansal istikrarı sağlamak için uyguladıkları politikalar sonucunda döviz kuru ve faiz 

oranlarında meydana gelen değişimler bilançolarını etkilemektedir. Bu politikaların merkez 

bankası bilançosuna yansıması ekonomideki karar alma birimleri için önemli bir gösterge 

niteliğindedir (TCMB, 2016: xi). 

TCMB’nın yeni para politika stratejisinin temeli; fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik 

çabalardır. Bu stratejilerin ortak noktası; Merkez Bankalarının bağımsızlığı ile karar 

alabilme yetkisi ve gücüdür. Ekonomideki temel bir değişkeni nominal çıpa olarak 

kullanarak, enflasyonla mücadele etmek ve beklentileri değiştirerek, fiyat istikrarına 

ulaşmaktır.  Dünyada temel olarak bilinen ve uygulanan para politikası hedefleme stratejileri 

5 maddede özetlemek mümkündür (Canbay, 2020:158). 

1. Enflasyon Hedefleme Stratejisi 

2. Parasal Hedefleme Stratejisi 

3. Nominal Faiz Oranı Hedefleme Stratejisi 

4. Döviz Kuru Hedefleme Stratejisi 

5. Nominal GSYİH Hedefleme Stratejisidir. 
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Tablo 18: TCMB’nin Yeni Para Politika Stratejisi 

  ESKİ YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM 

AMAÇLAR FİYAT İSTİKRARI 
FİYAT İSTİKRARI  
FİNANSAL İSTİKRAR 

ARAÇLAR POLİTİKA FAİZİ  

POLİTİKA FAİZİ  
LİKİDİTE YÖNETİMİ 
FAİZ KORİDORU  
ZORUNLU KARŞILIKLAR  
DİĞER YAPISAL ARAÇLAR 
REZERV POZİSYONU 

Kaynak: TCMB, 2013. 

1.3.6.1. Para Politikasında Parasal Aktarım Mekanizması  

 

Parasal aktarım mekanizması, para politikası-reel ekonomi arasındaki etkileşimi, yani 

parasal değişimlerin toplam talep ve üretimi hangi yollarla ve ne ölçüde etkilediğini gösteren 

mekanizmadır. Gerek teoride gerekse uygulamada oldukça karışık olan bu mekanizmayı tam 

olarak anlamak veya çözmek mümkün değildir. Bernanke ve Gertler’in (1995:27) 

çalışmasına göre; parasal aktarım mekanizmasını “kara kutu‟ olarak ifade etmektedirler. 

Para politikaları kararının reel ekonomiyi kısa dönemde etkilemesi iktisatçılar arasında kabul 

edilmektedir (Bernanke ve Gertler, 1995:27-28). Parasal aktarım mekanizması üç 

aşamada kendini göstermektedir. Birinci adım, para politikası uygulamalarındaki 

değişimlerin politika piyasa faiz oranları, varlık fiyatları, likiditeye, bekleyişleri, döviz kuru 

ve kredi koşullarına yansıması suretiyle finansal piyasalara aktarımını belirler. İkinci adım 

ise, yurt içinde üretilen ve ithal mal ve hizmetlere talep oluşmakta, finansman maliyetindeki 

değişmelerin harcamalara yansıması ile finansal piyasa artışlarındaki değişmelerin üretim 

seviyesi ve enflasyonu nasıl değiştirdiğini gösterir. Üçüncü aşamada da fiyat davranışına 

bağlı olarak enflasyon (fiyat değişimleri) belirlenmektedir (Oktar, Eroğlu ve Eroğlu, 2013: 

6; Çiçek, 2005:82-105; aktaran bknz, Kasapoğlu, 2007:4; aktaran bknz: Yıldırım, 2016:414). 

Bu doğrultuda kredi ve toplam talep kanalları faiz oranındaki değişimlere gelişmiş ülkelerde 

gözlenen şekilde tepki vermeyebilmektedir. Sonuç olarak, bu ekonomilerde faiz kanalının 

işleyişi geleneksel aktarım mekanizması işleyişinden farklılaşabilmektedir. 

Para politikası araçlarına yönelik merkez bankaları kararlarının ekonomik faaliyet ve 

enflasyon üzerindeki etkisi, parasal aktarım mekanizması yoluyla gerçekleşmektedir. Kısa 

vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanan merkez bankalarının faiz 

konusunda aldıkları kararlar, ekonomiyi büyük ölçüde etkiler. Bu etki; beklentiler, faiz, 
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varlık fiyatları ve döviz kuru kanallarıyla olur. Dolayısıyla bu süreç; toplam talebi, 

dolayısıyla da ekonomik aktivite ve enflasyonu da etkiler niteliktedir (TCMB, 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/

Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Enflasyonun+Hedefleri; erişim tarihi: 05.04. 

2017). 

Parasal Aktarım Mekanizması Kanalları 5 şekilde ele almak mümkündür;  

 

1. Faiz Kanalı: Bilinen en eski parasal aktarım mekanizmasıdır. Keynesyen IS-LM 

modeline dayanmaktadır. Bu kanal, borç paranın marjinal maliyetini değiştirerek, 

ekonomik birimlerin nakit akımlarını ve tüketim kararlarını etkilerken, üreticilerin 

de yatırım ve harcama kararlarını etkileyerek toplam talebi etkilemektedir (Alper, 

2018:13). Merkez Bankası, açık piyasa alımları yoluyla para arzını arttırmaktadır. 

Böylece reel faiz oranı azalmakta iken, sermaye maliyetleri de düşmektedir. 

Sermaye maliyetlerindeki azalış, yatırım harcamalarını arttırmaktadır. Bu durum, 

toplam talepte ve toplam çıktı miktarında artışa neden olur. Tersi de geçerlidir. Reel 

faiz oranındaki artış, sermaye maliyetlerini yükseltmektedir. Bu süreçten olumsuz 

etkilenen reel sektör üretimini düşürmektedir. Buna bağlı olarak, toplam talep ve 

toplam çıktı miktarı düşmektedir (Cambazoğlu, 2019:21-22).   

M (Para Arzı) ↑  ir (Reel Faiz Oranı) ↓  I (Yatırımlar) ↑  Y (Gelir) ↑ 

M (Para Arzı) ↓  ir (Reel Faiz Oranı) ↑  I (Yatırımlar) ↓  Y (Gelir) ↓ 

 

2. Varlık Fiyatları Kanalı: Bu kanalda, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri ile birlikte 

kredi ve hisse senedi gibi diğer varlıklarında toplam talebi etkileyeceği görülmektedir. 

James Tobin (1918-2002) Q teorisine göre38, para arzı arttırıldığında, ekonomik 

birimleri (kişi ve işletmelerin) ellerine talep ettiklerinden daha fazla para miktarı 

geçeceğinden, bu durum toplam harcamaları arttıracaktır. Bu harcama yapacakları 

yerlerden birisi de sermaye piyasalarıdır. Tobin’e göre Q değeri, işletmelerin piyasa 

 
38 Tobin Q oranı, ilk kez 1969 yılında James Tobin tarafından hesaplanmıştır. Oran, firma üzerindeki finansal hakların 

pazar değerini, firma varlıklarının cari yerine koyma maliyetine bölerek elde edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu 

yönteme göre bir varlığın piyasa değeri, o varlığın yerine koyma maliyeti ile karşılaştırılır ve şirketlerin varlıklarının piyasa 
değerleri, bu varlıkların yerine koyma maliyetine bölünür. Çoğunlukla sahiplik yapısı ile performans arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacıyla kullanılmasına rağmen, temettü dağıtım kararlarının hisse senedi değeri üzerine etkisinin ölçülmesi, şirket 

sahipliği ile özsermaye değeri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, yönetimsel performansın ölçülmesi gibi konularda da bu 

orandan yararlanılmaktadır. Bu teori çerçevesinde, sermayenin marjinal etkinliği yüksek iken, sermayenin şirket için 
finansal maliyeti düşük ise, Q değeri büyüyecektir (https://www.muhasebevergi.com/content/tobinin-q-orani-piyasa-

degeriyerine-koyma-maliyeti/erişim tarihi:22.09.2022).  

https://www.muhasebevergi.com/content/tobinin-q-orani-piyasa-degeriyerine-koyma-maliyeti/erişim
https://www.muhasebevergi.com/content/tobinin-q-orani-piyasa-degeriyerine-koyma-maliyeti/erişim
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değerinin sermaye yenileme maliyetine bölünmesiyle hesap edilir. Q değeri ne kadar 

yüksek olursa, işletmelerin piyasa değeri, sermaye yenileme maliyetine göre daha 

hızlı artmaktadır. Yeni fabrika ve teçhizat maliyeti işletmelerin piyasa değerine göre 

nisbi olarak daha fazla ucuzlamaktadır. Bu ucuzlamadan dolayı daha fazla yeni 

yatırım yapmaya teşvik edecek, toplam talepte buna bağlı artacaktır. Böylece daha 

yüksek fiyattan hisse senetlerini satabileceklerdir. Bu durum piyasada genişleyici para 

politikasına neden olacak, ekonomik birimlerin servetinin değerini arttıracaktır. 

Tüketim ve toplam talepte ise, ciddi bir artışa yol açacaktır (Alper, 2018:13-14; 

Cambazoğlu, 2019:25). 

 

        Para arzı (M) ↓ →Hisse senedi fiyatları artar↓ → Servet ↓ → Yatırımlar ↓ → Milli Gelir ↓               

         Para arzı (M) ↑→Hisse senedi fiyatları artar↑→ Servet ↑→ Yatırımlar ↑→ Milli Gelir ↑ 

 

3. Krediler Kanalı: Bu kanal, banka kredi kanalı ve bilanço kanalı olmak üzere iki 

mekanizma üzerinden çalışmaktadır. Kredi kanalları, faiz oranı kanalıyla bağlantısının 

yetersizliği nedeniyle, finansal piyasalardaki asimetrik bilgiyi esas alan kanaldır. Bu 

kanal, bankaların finansal sistemde oynadıkları özel role dayalı analizleri içerir. 

Genişleyici para politikası sonucu, ticari bankaların ellerindeki senet ve mevduat artar. 

Mevduat artışına bağlı olarak, kaydi paranın artmasına bağlı olarak, kredi miktarı 

artar. Artan bu kredi miktarı, yeni yatırımların finansmanında kullanılır. Bu durum 

toplam talebin artmasına neden olur (Özatay, 2013:220-221; aktaran bknz. Alper, 

2018:14). Daraltıcı para politikası durumunda, bankaların kredi açma yeteneği 

zayıflamakta, böylece işletmelerin fon ihtiyacı düşmekte, finansman olanakları 

zayıflar, bu durum yatırımların azalmasına, istihdam ve üretim düzeyinin düşmesine 

neden olur (Öztürk, 2016:220). Bilanço kanalı da asimetrik bilgi sorunundan 

türetilmiş bir kanaldır. Para politikaları ile firmaların net değeri üzerinden ilişki kuran 

bir kanaldır. Parasal şoklar, firmaların sahip oldukları varlıklara olan talebi 

etkileyerek, firmaların değerini belirlemektedir. Sıkı para politikası sonucu, hisse 

senedi fiyatları düşer, net değeri düşen firmaların kredi piyasasından daha az kredi 

almasına (ödünç verilebilir fonlarda düşmelere) neden olacaktır. Firmaların net 

varlıklarında meydana gelen düşüklük, firmalara verilen kredi miktarında azalmaya 

yol açacaktır. Bu da yatırımların ve toplam talebin düşmesine neden olmaktadır.  
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M (Para Arzı) ↑  BR (Banka Mevduatları) ↑  BC (banka kredileri) ↑  I 

(Yatırım) ↑  Y (Gelir) ↑ 

M (Para Arzı) ↓  BR (Banka Mevduatları) ↓  BC (Banka Kredileri) ↓  I 

(Yatırım) ↓  Y (Gelir) ↓ 

4. Beklentiler Kanalı: Gelecek dönemlere ait beklentiler yoluyla çalışmaktadır. Bu 

kanalın başarısı ve etkinliği Merkez Bankasının şeffaflığına ve güvenilir olmasına 

bağlı olarak değişecektir. Merkez Bankasının bağımsızlığı burada önem arz eder. 

Merkez Bankalarının para politikası bağlamında aldığı kararlar tüm ekonomik 

birimlerin davranışlarını ve gelecekle ilgili beklentilerini şekillendirecektir. Burada 

önem arz eden durum, Merkez Bankasının geçmişte aldığı kararların ve gösterdiği 

performansların, bugün için toplum nazarında kredibilitesini göstermektedir. Bu 

değerlendirmeler, beklentiler kanalının işleyişini belirlemektedir. Beklentiler, gelecek 

dönem ekonomik konjonktürü ve enflasyonu saptamada önemli bir etmendir 

(Cambazoğlu, 2019:33). Geçmişteki kronik ve yüksek enflasyon tecrübesi ve 

uygulanan başarısız istikrar programları rejimin ilk uygulamaya konulduğu 

dönemde hedeflerin güvenilirliğine büyük zarar vermiş ve para politikasının 

etkinliğini kısıtlamıştır. Beklentilerin maliye politikasındaki gelişmelere oldukça 

duyarlı olması para politikasının önündeki diğer bir engel olmuştur. Özellikle, 

Türkiye’de 2002 yılında örtük enflasyon hedeflemesi uygulaması ile politika 

kararlarının kamuoyu tarafından anlaşılmaya başlanması, beklentiler kanalının 

işlerliğini artırmıştır (TCMB, 2013:11). 

 

5. Döviz Kuru Kanalı: Bu kanal, kapalı ekonomilerde değil, esnek döviz kuru rejimini 

benimseyen açık ekonomilerde etkin olduğu söylenebilir. Faiz oranı kanalını baz 

alarak açıklanan bir kanaldır. Döviz kuru kanalı, toplam talebi iki şekilde 

etkilemektedir. İlki, döviz kurunun net ihracat üzerindeki etkileridir. İkincisi de döviz 

kurunun toplam talebi bilançolar üzerinden etkilemektedir. Dışa açık ekonomilerde, 

genişleyici para politikası uygulandığında, reel faiz oranları düşerken, ulusal paradan 

kaçış olur, yabancı paraya kayma meydana gelir. Bu durum, ülkenin ürettiği mallar 

yabancı mallar karşısında ucuzlayacaktır. Sonuç olarak, ihracat artarken, ithalat azalır. 

Dış ticaret fazlalığı elde edilir. Toplam hasıla ve toplam üretim artacaktır. Yurtiçi reel 

faiz oranları düştüğünde, yerli para cinsinden mevduatlar yabancı para cinsinden 
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mevduatlara göre çekiciliğini yitirmektedir. Dolayısıyla, yerli para değer 

kaybederken yabancı para değer kazanmaktadır (FM↑). Böylelikle, yerli mallar 

yabancı mallara oranla ucuzlamaktadır. Bu da net ihracatta (NX↑) artışa yol açmakta 

ve dolayısıyla da toplam çıktı miktarı yükseltmektedir (Y↑) (Cambazoğlu, 2019:24). 

İkincisi de döviz kurunun toplam talebi bilançolar üzerinden gelişmekte olan 

ülkelerde, yurt içi tasarrufların yetersizliğine bağlı olarak, iç borç stokunun artmasına 

neden olur, bu durum kredilerin düşmesine ne olurken, yatırımların azalmasına ve 

toplam talebin düşmesine neden olacaktır. 

Türkiye’de 2001 yılı öncesinde para ikamesi (dolarizasyon), hükûmetin gelir ve 

giderleri arasındaki dengesizlik, sağlıksız işleyen bankacılık ve finans sektörü ile 

finansal kırılganlık gibi nedenlerle döviz kuru hareketleri istikrarı bozucu etki 

yaratmıştır. (TCMB, 2013:11). 

M (Para Arzı) ↑  ir (Reel Faiz Oranı) ↓  FM (Döviz Parası) ↑  C 

(Sermaye çıkışı) ↑ X (İhracat) ↑  NX (Net İhracat-Dış Ticaret Fazlalığı) ↑ 

 Y (Gelir) ↑ 

 

M (Para Arzı) ↓  ir (Reel Faiz Oranı) ↑  FM (Döviz Parası) ↓  C 

(Sermaye çıkışı) ↓  X (İhracat) ↓ NX (Net İhracat-Dış Ticaret Fazlalığı) ↓ 

 Y (Gelir) ↓ 

 

Parasal Aktarım Mekanizmasını Etkileyen Faktörler 7 tanedir; 

 

• Resmi Müdahaleler 

• Ekonomideki Fiyatlama Mekanizması 

• Finansal Sistemin Yapısı 

• Finansal Sözleşmelerin Vade Yapısı 

• Bankacılık Sisteminin Finansal Durumu 

• Sermaye Hareketleri 

• Finansman Kaynakları 

 

Son yirmi yıldır dünyadaki birçok merkez bankası fiyat istikrarını ve finansal istikrarı 

sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir. Fiyatlar ise asıl olarak malların piyasadaki arz ve 

talebi tarafından belirlendiğinden merkez bankaları fiyat istikrarı ve buna bağlı olarak 
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finansal istikrar39 amacına ulaşmak amacıyla belli bir enflasyon oranını ara hedef olarak 

ortaya koyarken, yatırımcıları koruma amaçlı olarak emtia ve varlık fiyatlarında, çalışanları 

korumak için ücret-fiyat ayarlamalarında ve reel döviz kurlarında oynaklığı azaltmak amaçlı 

makro dengeleri koruyucu çalışmaları destekleyici noktada söz konusu enflasyon hedefini 

tutturmak için de kısa vadeli faiz oranlarını “operasyonel hedef” olarak belirlerler.40 Kısa 

vadeli faiz (politika faiz) oranlarını ise hazır imkânlar, açık piyasa işlemleri, reeskont 

oranları ve zorunlu karşılık oranları gibi para politikası araçları ile hedeflerini tutturmaya 

çabalarlar. Kısa vadeli faiz (politika faiz) oranlarının yönlendirilmesiyle enflasyon ara 

hedeflerinin tutturulacağı ve böylece zamanla fiyat istikrarı amacına ulaşılacağı kabul edilir. 

Parasal aktarım mekanizması ise para politikasınca belirlenen parasal büyüklüğün birbiri ile 

bağlantılı çeşitli kanallar aracılığıyla toplam harcama (talep), emtia ve varlık fiyatları, para 

ve kredi politikaları, döviz kuru, üretim ve istihdam olarak özetlenebilecek olan ekonomik 

faaliyetlerdeki değişimleri ile birlikte fiyatlar genel düzeyini etkilemesidir (Yılmaz, 

2019:30-31).  

Unutulmamalıdır ki, enflasyondaki (fiyatlar genel düzeyindeki) artışlar, ulusal para birimine 

olan güvenin azalmasına, yatırımların vadesinin kısalmasına, yatırımların verimli olmayan 

yabancı para, para ikamesine (dolarizasyona) ve gayrimenkul gibi alanlara yönelmesine 

neden olur. Dolayısıyla, Kronik (yüksek) enflasyon, ekonomik birimlerin yatırım, tüketim 

ve tasarruf kararlarını sağlıklı alamamalarına yol açar. Bekleyişler üzerinde ciddi 

olumsuzluğa, sisteme olan güvensizliğe, üretim süreçlerinde verimsizliğe, girişimlerin âtıl 

kalmasına, yatırımlarda cesaretsizliğe ve kişiler üzerinde hayal kırıklığına neden olur. Bu 

bağlamda Merkez Bankaları, parasal aktarım mekanizmalarının sağlıklı ve verimli 

çalışmasını sağlatmakla, önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu parasal aktarım sisteminin 

başarısı faiz kanalı üzerinden çalışmaktadır (Cengiz, 2009:230). 

Parasal aktarım mekanizmasının işleyişi; ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. 

Mekanizmaya yönelik belirsizlikler daha çok gelişmekte olan ekonomilerde görülmektedir. 

Bunlardan bazıları şunlardır; yüksek kur geçişkenliği, varlık ve yükümlülük dolarizasyonu, 

 
39 Finansal istikrar; Finansal sistem etkin çalıştığında, tasarruf sahipleri fonlarını en iyi şekilde değerlendirir; 

fona ihtiyacı olan yatırımcılar kolaylıkla fon bulur. Finansal sistemde, tasarrufların yatırıma dönüşme sürecinin 

herhangi bir engel ve kesinti olmadan devam etmesi ve sistemin olası “şoklara (krizlere ve çöküşlere) karşı” 

dayanıklılığı finansal istikrar olarak tanımlanır (TCMB, 2018:27). 
40 Kısa dönem faiz (politika faiz) oranına ilişkin kararını açıklarken hem gecelik borç verme hem de gecelik 

borç alma oranını açıklar. Buna faiz koridor sistemi denir. TCMB 2002 yılında enflasyon hedeflemesi 

stratejisini kabul ettiğinden beri, faiz koridor sistemini uygulamaktadır. 
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banka ve şirket bilançolarındaki vade ve kur uyumsuzluğu, dış finansman kısıtları ve mali 

baskınlık dışa açık gelişmekte olan ekonomilerin genelinde gözlenen temel sorunlardır. Bu 

doğrultuda kredi ve toplam talep kanalları faiz oranındaki değişimlere gelişmiş ülkelerde 

gözlenen şekilde tepki vermeyebilmektedir. Sonuç olarak, bu ekonomilerde faiz kanalının 

işleyişi geleneksel aktarım mekanizması işleyişinden farklılaşabilmektedir. Yeni para 

politikası uygulaması çerçevesinde, TCMB kısa vadeli faizleri günlük frekanslarda 

ayarlayarak sermaye hareketleri ve döviz kuru oynaklığını yumuşatabilmektedir. 

(https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/4e99834e-179b-4a08-820cf2b259032afd/Parasa 

lAktarim.pdf?MOD= AJPERES; erişim tarihi19.09.2022).  

İktisat okulları parasal aktarım mekanizmasının çalışma sistemlerini farklı bakış açısıyla ele 

almışlardır. Klasik Miktar Teorisine göre, parasal değişmeler kısa vadede piyasa faiz oranı 

üzerinden çalışırken, uzun vadede ekonominin reel kesimini değil, sadece fiyatlar genel 

düzeyini etkilemektedir. Klasikler, paranın miktar teorisiyle, paranın nötr olduğunu 

savunurlar. Kısa dönemde para arzındaki bir değişim, üretimin tepki verememesi nedeniyle, 

mal ve hizmet fiyatlarının artmasına neden olur. Harcamalar üzerinden fiyatlar genel 

düzeyinin artmasına neden olurken, para arzının nominal GSYİH’yı etkilediğini, aralarında 

doğrusal güçlü bir ilişkiyi belirtmişlerdir. Para arzı artmasından, 16 ay sonra milli gelirin 

(toplam hasılanın) artmış olduğu tespit edilmiştir (Bryns, 2003:8-13; aktaran bknz. 

Cambazoğlu, 2019:2-11). Keynes’e göre, paranın miktar teorisi geçerli değildir. Çünkü para 

arzı arttığında, paranın dolanım hızı (V) değişir. Değişmenin yönü ve miktarı kestirilemez. 

Eğer ekonomi eksik istihdam denge seviyesinde ise, üretim ve istihdam seviyesi artar. 

Ayrıca fiyatlar genel seviyesi artacaktır. Ancak para arzı kadar artmaz. Örneğin, para arzı 

%5 artarsa, fiyatlar %5 artmayacaktır (Bocutoğlu, 2012:377). Keynesyen görüşte parasal 

aktarım mekanizması faiz kanalı üzerinden çalışmaktadır. Keynesyen teoriye göre, ekonomi 

reel sektör ile finansal sektörün bileşiminden oluşmaktadır. Keynesyenlere göre, para 

politikası uygulamalarındaki değişim finans sektörünü direkt olarak etkilerken, reel üretim 

sektörünü dolaylı olarak etkileyeceğini belirtmişlerdir. Para arzı ile toplam harcamalar 

arasındaki ilişkiyi ikincil düzeyde ele alması; Keynesyenlerin, dolaylı parasal aktarım 

mekanizmasını savunduklarını göstermektedir. Para politikasının işlevselliğini kaybetmesi 

nedeniyle maliye politikaları tercih edilmelidir (Cambazoğlu, 2019:2-11). Monetarist 

(parasalcı) görüşe göre; para ve tahvilin yanında reel varlıklar da hesaba katılmaktadır. 

Parasal aktarım mekanizması, para arzındaki artışların portföy içerisindeki varlıkların 

bileşimini değiştirerek reel ekonomi ve fiyatlar genel düzeyini etkilemesi şeklinde 

https://www.tcmb/
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işlemektedir. Para arzının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi, kısa ve uzun 

dönemde değişmektedir. Para arzındaki bir değişim, kısa dönemde fiyatlar genel düzeyini ve 

toplam hasıla miktarını etkilerken, uzun dönemde sadece fiyatlar genel düzeyini 

etkilemektedir. Monetaristler, parasal aktarım mekanizmasını St. Louis modeliyle 

açıklamaktadırlar, bu modele göre, para politikası araçlarıyla para arzı değiştirilmekte, 

toplam harcamaları doğrudan etkilemektedir. Talep baskısı ve çıktı düzeyi, fiyatlar genel 

düzeyi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu değişim piyasa faiz oranını belirlemektedir (Jain 

ve Tomic, 1995: 147; Stone, 2005:263; Cengiz, 2009:227-228; aktaran bknz. Cambazoğlu, 

2019:17). 

Şekil 27: Parasal Aktarım Mekanizması 

 

                                Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

TCMB, parasal aktarım raporlarına göre, yeni para politikasında parasal aktarım 

mekanizmasının uygulamalı ve işlevsel analizine yorumlar getirerek açıklamalarda 

bulunulmuştur; “Geleneksel enflasyon hedeflemesi rejiminde politika faizine ilişkin kararlar 

parasal duruşu belirleyerek, bir faiz koridoru oluşturarak, bankaların kredi faizlerine ve 

koşullarına etki etmektedir. Yeni para politikası çerçevesinde de kredi kanalı benzer şekilde 

işlemektedir. Ancak geçmişten farklı olarak TCMB, piyasaya çeşitli kanallardan sağladığı 
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kısa vadeli fonların ortalama maliyetini, günlük olarak gözden geçirerek bir kontrol 

değişkeni olarak kullanmaktadır. Bu çerçevede, TCMB likidite açığı olan bankaların 

marjinal kredi maliyetlerini yüksek frekansta etkileyebilmektedir. Ayrıca, TCMB, fonlama 

faizine dair belirsizliği de bir politika aracı olarak kullanabilmekte olup, belirsizliğin 

derecesi faiz koridorunun genişliğine41 ve kısa vadeli faizin (politika faizinin) tahmin 

edilebilirliğine bağlıdır. Kredilerde arzu edilenin ötesinde bir hızlanma (yavaşlama) 

gözlendiğinde TCMB fonlama miktarı ve maliyeti konusundaki belirsizliği arttırarak 

(azaltarak) özellikle likidite açığı olan kurumlar için kredi arzında bir sıkılaşmaya 

(rahatlamaya) yol açabilmektedir. Böylece denge mekanizması kurarak, parasal açık ve 

belirsizliğin önüne geçilmiştir. Bankalar, böyle dönemlerde faiz riskini fiyatlarken genelde 

faiz koridorunun üst sınırını esas almaktadır. Burada dikkat edilmesi gerekli olan durum faiz 

koridorunun genişliği ve etkinliğidir. Kısa vadeli faizlerde oynamalar kaçınılmazdır. 

Özellikle, faiz koridoru yukarı yönlü genişletilerek likidite operasyonları ile ek sıkılaştırma 

yapılması krediler üzerinde oldukça etkili olabilmektedir. Böylece para politikalarının 

uygulanmasında, daraltma ve genişletme argümanlarını işlevsel hale getirmektedir. 

Böylelikle TCMB, net borç verici konumda olduğu bir piyasada, kredi faizleri ve kredi 

büyümesi üzerinde güçlü bir etki yapabilmektedir.” (TCMB, 2013:13-15). 

Şekil 28: Faiz Koridorunun Oluşum Durumu 

 

                   Kaynak: Özyurt, 2012:254’deki şekilden alınmıştır. 

 
41 Faiz Koridoru: “Merkez Bankasının gecelik vadede borç verebileceği ve borçlanabileceği faiz oranları 

arasındaki farka faiz koridoru denilmektedir. Geleneksel uygulamada faiz koridoru politika faizi etrafında 

simetrik ve (genelde değişmeyen) dar bir bant olarak tanımlanmakta ve piyasa faizlerinin politika faizinden 

belirgin şekilde sapmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Geleneksel politikada faiz koridoru pasif bir 

rol üstlenmektedir. Ancak bu politika Türkiye’de asimetrik olarak uygulanmış ve bu nedenle diğer geleneksel 

enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerden ayrışmıştır. Likidite operasyonları aracılığıyla kısa vadeli piyasa 

faizinin koridor içinde arzu edilen seviyelerde oluşması sağlanabilmektedir.” (Özyurt, 2012:253-254). 
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Parasal aktarım mekanizması, para arzındaki değişiklik ve para politikası aracı olan faiz 

oranın tetiklediği iki farklı aktarım mekanizması olarak ele alınmaktadır. Para arzının 

aktarım sistemi, parasal hedefleme rejiminde çalışmakta iken; enflasyon hedeflemesinde ise, 

faiz oranının tetiklediği aktarım mekanizması ile çalışmaktadır (Kaçar, 2019:4). Parasal 

aktarım mekanizması nominal bir değişken olan M2 para arzından reel değişkenler olan 

toplam talep, üretim, yurt içi tasarruflar, reel döviz kuru ve istihdam ile nominal değişken 

olan faiz oranları ile fiyatlar genel düzeyine ilişkin etki kanalları ile çalışmaktadır. 

Para politikası hedefleme stratejilerinde, nihai hedef olan fiyat istikrarını sağlayabilmek için 

bir ara hedef kullanmaktır. Ara hedef ise, fiyat istikrarı amacına ulaşmada para politikası 

araçlarının neden olabileceği belirsizliği azaltmak için kullanılmaktadır. Bu politikaların 

belirsizliği ve karmaşıklığı, enflasyon üzerinde etkileri olabilmektedir (Canbay, 2020:157). 

Şekil 29: Yeni Para Politikası Çerçevesinde Parasal Aktarım Mekanizması  

Kaynak: TCMB, 2013:15’deki şekilden alınmıştır. 
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1.3.7. PARASAL HEDEFLEME 

Parasal hedefleme ile Merkez Bankasının amacı; para arz fazlası yaratılmayacağına 

ekonomik birimleri ikna etmektir. Parasal hedefleme, enflasyonist beklentileri kontrol altına 

almak amacıyla, belirli bir parasal büyüklüğe ilişkin artış oranının hedef olarak 

belirlenmesidir. Parasal hedefleme stratejisinin tercih edilmesi, para arzı değişkeninin yetkili 

para otoritelerince kısa süre içerisinde yönlendirilebileceği gerekçesine dayanmaktadır 

(Erdoğan, 2005:39-40). Yani, piyasada bulunan para miktarının değiştirilmeyeceği 

konusunda kamuoyunu bilgilendirmektir. Parasal hedefleme, parasal taban, geniş para arzı, 

kaydi para, ticari bankaların rezervleri, serbest rezervler ve kredi büyüklüklerine odaklanılır 

(Yalta, 2020:200-201; Canbay, 2020:163). Bu parasal büyüklüklerine TCMB ve para 

otoriterleri tarafından sınırlama getirilmesine, “parasal hedefleme” denilmektedir. Para 

otoriterlerince, para arzı değişkenleri kısa süre içerisinde yönlendirilebilir. Halkın enflasyon 

konusundaki beklentilerini etkileyerek, fiyatların ve ücretlerin belirlenmesinde, (fiyat-ücret 

sarmalına girmeden) hedeflenen enflasyonun bir nominal çıpa görevi gördüğü yeni bir para 

politikası stratejisidir. 

Parasal hedeflemede ara amaç, parasal büyüklükler; nihai amaç ise fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Bu istikrarı sağlamak için parasal büyüklükler denetim ve kontrol altında 

tutulmaya çalışılmıştır (Koç, 2020:28). Para politikası araçları vasıtasıyla para arzının 

iktisadi konjonktüre uyumlu bir şekilde ayarlanması, yeterli gelişmişlik düzeyine sahip, 

ekonomisi güçlü ve dinamik olan, para ve sermaye piyasalarının altyapısının olması halinde 

mümkündür (Erdoğan, 2005:39). Parasal hedeflemede üç temel bileşen üzerinde odaklanıp, 

çalışmaktadır: 1- Para politikasında parasal büyüklüklerin sağladığı enformasyonun esas 

alınmasıdır. 2- Hane halkı enflasyon beklentilerine rehber olması için parasal büyüklüklere 

ait bilgi ve hedeflerin ilan edilmesi gerekir. 3- Parasal hedeflerden büyük ve sistematik 

sapmaların engellenmesi için para otoriterlerinin ve kurumlarının kısmen de olsa hesap 

verebilir olmalıdır (Alper, 2018:30). 

Parasal hedeflemenin, döviz kuru hedeflemesine göre üstünlüğü, Merkez Bankasının para 

politikasını yurtiçi ekonominin koşul ve durumuna göre ayarlanabilmesidir. Döviz kuru 

hedeflemesinde böyle bir bağımsız para politikası uygulaması yoktur (Koç, 2020:27-28). 

Özellikle ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin, 1970’li yılların ortalarından 

itibaren birçok batı ülkesinde parasal hedefleme stratejisi gündeme gelmiştir. Alman 

Bundesbank 1974 yılının sonunda bu konuda ilk adımı atan Merkez Bankası olmuştur. 
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Parasal hedefleme stratejisinin popüler hale gelmesine yol açan başlıca gelişmeleri üç 

noktada toplamak mümkündür (Mishkin, 1997:19; Schmid, 1999:1; aktaran bknz. Erdoğan, 

2005:39-40; Canbay, 2020:163):  

1. Bu gelişmelerin ilki, 1970’li yılların başlarında birçok gelişmiş ülkede enflasyon 

oranlarının yükselme eğilimine girmesi, Merkez Bankalarını, yeni ve orijinal 

stratejiler uygulama zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Ancak 1990’lardan 

itibaren görülen bazı hata ve şoklardan dolayı uygulamadan tamamen vazgeçilmiştir. 

2. Bretton Woods siteminin çökmesi ve sabit döviz kuru rejiminin gözden düşmesi ile 

birlikte, parasal hedefleme, alternatif bir çıpa olarak ön plana çıkmıştır.  

3. Monetarist yaklaşımın ileri sürdüğü varsayımların geniş ölçüde kabul görmesi, 

parasal hedefleme stratejisine yönelik ilgiyi arttırmıştır. Bu anlamda özellikle “sabit 

parasal büyüme kuralı” etkili olmuştur.  

 

Parasal büyüme oranı ile enflasyon arasındaki istikrarlı bir ilişkinin kabulü, parasal 

hedeflemeye dayalı istikrar programlarının cazibesini artırmıştır. Parasal hedeflemeye dayalı 

istikrar programı uygulayan ülke deneyimlerini inceleyen çalışmaların ulaştığı bazı önemli 

analizlere bakıldığında, aslında ileri batılı ülkelerin parasal hedeflemeden vazgeçmesinde 

önemli sonuçlar doğurmasına yol açmıştır. Bu durum aşağıdaki noktalarda toplanabilir 

(Calvo ve Végh, 1997: 18; Calvo ve Végh, 1994: 40; aktaran bknz. Erdoğan, 2005:39-40):  

1. Enflasyon ve parasal büyüme oranı artış hızının aynı düzeye yaklaşması yavaş bir 

seyir izler. Gecikmeden dolayı dengelerin bozulduğu görülmüştür. Resesyon ve 

deflasyon süreci ortaya çıkmıştır. 

2. Ulusal para aşırı değerlenir ve bu durum revalüasyon sonucu, ihracatınızı 

düşürürken, ithalatınızı arttırır. Bu durum ülkenin cari denge balansı üzerinde bozucu 

etki yaratır. 

3. Gerek ticaret bilançosunda gerekse cari işlemler bilançosunda programın negatif 

yansımalarını görmek bir yana, kısa dönemli iyileşmelerin ortaya çıkması bile 

olasıdır.  

4. Programın başlangıç döneminde iktisadi faaliyet hacminde daralma eğilimi ortaya 

çıkar. Programın uygulamaya konulması ile birlikte, kısa dönemde, reel GSYİH’da, 

tüketim ve yatırım harcamalarında keskin düşüşler ortaya çıkabilir.  

5. Programın başlangıç döneminde reel ulusal faizlerde artış eğilimi gözlenebilir. 
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1970 ve 1980’li yıllarda dünya ekonomisinin ileri gelen birçok ülkesinde başta; ABD, 

İngiltere, Kanada, Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa ve Japonya gibi ülkelerce parasal 

hedefleme politikası ciddi olarak benimsenmiştir. Parasal hedefleme stratejisi, Almanya’da 

başarılı bir şekilde uygulanırken, kullandığı argüman önemli olmuştur. Parasal hedeflemeyi 

esnek bir şekilde uygulaması, örtük bir enflasyon modelini benimsemesi, bu strateji ile 

%2’lik bir enflasyon hedefine ulaşılmış olması bu stratejinin önemini ortaya koyarken, 

Kanada, İngiltere, Fransa ve ABD’de parasal hedefleme stratejisi uygulamalarında aynı 

başarılı sonuç elde edilememiştir (Cesur, 2015:110-111). Söz konusu ülkelerde parasal 

hedefleme stratejisi, ciddi bir şekilde takip edilememiş olması, başarı şansının 

kaybedilmesine neden olmuştur. Bu strateji, parasal hedeflemenin bir ara amaç olarak 

kullanılması esasına dayanmaktadır. Parasal hedefleme stratejisinin temel avantajları 

aşağıdaki noktalarda toplanarak açıklanabilir (Mishkin, 1999:11-12; Erdoğan, 2005:40-41; 

Özyurt, 2012:261; Canbay, 2020: 164-165; Ülgen, UZEM ders notu, 2020:255): 

1. Döviz kuru hedeflemesi ile karşılaştırıldığında parasal hedeflemenin en önemli 

avantajı, Merkez Bankasına (parasal otoriteye) kendi para politikası ile diğer 

ülkelerden bağımsız bir enflasyon hedefi seçme olanağı sağlarken, kendi para 

politikası ile kendi ülke problemlerini başarma olanağı vermesidir. 

2. Parasal hedefleme stratejisi, Merkez Bankalarının içsel kırılganlık ve içsel şoklara 

karşı bağımsız para politikalarını oluşturabilme imkânı tanımaktadır. 

3. Parasal hedefleme stratejisi, hedef değişken ile hedeflenen parasal büyüklük arasında 

sıkı bir ilişkinin olması durumunda, TCMB para politikasında başarılı olabilme şansı 

artacaktır. 

4. Parasal hedefleme stratejisinin ilan edilmesi, Merkez Bankasının politik baskılardan 

uzak kalmasına yardımcı olacaktır. Belirli bir parasal büyüklüğün ne ölçüde 

artacağının önceden ilan edilmesi halinde, siyasal iktidarların merkez bankası 

kaynaklarına başvurma durumunu ortadan kaldırır. 

5. Parasal hedeflemede TCMB, bilinen hedeflerine döviz kuru hedeflemesindekine 

nispeten daha çabuk ulaşır. Böylece, parasal hedefler, para politikası yapımcılarının 

enflasyonu kontrol altında tutması ile üretimdeki dalgalanmalara karşı tepki 

vermesine imkân sağlarken, para politikasının durumu hakkında halka ve piyasalara 

daha doğrudan sinyal gönderir. Yani ekonomideki beklentinin olumlu olarak 

kamuoyuna yayılmasında etkilidir. 
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6. Parasal hedefleme stratejisinde, döviz kuru hedeflemesinde olduğu gibi, Merkez 

Bankası yayınladığı raporlarda parasal büyüklükler ile ilgili hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığı konusunda kamuoyuna doğru, şeffaf ve açık bir dil ile bilgi verir. 

7. TCMB, parasal hedeflemenin nihai amaçla (fiyat istikrarı ve finansal istikrar) 

uyumlu olmasına özen gösterir. Aksi halde ara amaç olarak parasal hedeflemenin bir 

anlamı yoktur. Örneğin, eğer ekonomide nihai amaç “iktisadi büyüme” ise, parasal 

hedefleme sonucu para arzı artarken, faiz oranları da düşecektir. Bu durumda, kredi 

maliyetlerindeki düşüş nedeniyle, yatırım hacmindeki genişleme reel GSMH’yi 

artıracağından ana amaç olan iktisadi büyüme gerçekleşmiş olacaktır. Buna mukabil 

ülkede enflasyon sorunu mevcutsa; para arzı artışı, fiyatlar genel seviyesini arttıracak 

bir etkiyi de tetikleyebilir. Böylece ana amaç, fiyat istikrarı ise, parasal hedefleme ile 

ekonomideki nihai hedef arasında uyumsuzluk ve çatışma olacaktır. Sonuçta, para 

arzı artışı, fiyatlarda artışını yaratırken, enflasyon kaçınılmaz olacaktır. 

 

1985–1989 yılları arasında Türkiye’de parasal hedeflemenin olumlu sonuçlar vermemesinin 

nedeni parasal hedeflemenin uygulandığı dönemlerde “mali disiplin” sağlanamadığı için 

bütçe açıklarının artması, bu bütçe açıklarının finanse edilebilmesi için TCMB’nin 

Hazine’ye kısa vadeli avans vermesi, bunun da TCMB’nin net iç varlıklarını artırarak 

parasal genişlemeye yol açmasıdır. T.C. Merkez Bankası, M2 para arzına dayanan bir parasal 

hedefleme stratejisi izlemiştir. Para talebinde meydana gelen değişmeler sonucunda enflasyon 

kontrol altına alınamamıştır. Enflasyonist ortamda para genişlemesi çok ciddi sıkıntı yaratır. 

Parasal hedefe ulaşmada başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Bu dönemde Türkiye’de parasal 

hedeflemeden vazgeçilerek, enflasyon hedeflemesine geçilmiştir. 1990’lı yıllar dünyada 

enflasyon hedeflemesine geçilmiştir (Korkmaz, 2016:184). Hedeflenen büyüklükler ile amaç 

değişkenler arasındaki ilişki zayıfsa, parasal hedefleme çalışmayacaktır ve sonuç başarısız 

olacaktır. Parasal hedefleme stratejisinin başarısız olması, enflasyon hedeflemesi stratejisini 

önemli para politikası haline getirmiştir (Cesur, 2015:111). Parasal hedefleme stratejisinin 

temel dezavantajları aşağıdaki noktalarda toplanarak incelenebilir (Mishkin, 1999:13-17; 

Erdoğan, 2005:41-42; Canbay, 2020: 165-166; Ülgen, UZEM ders notu, 2020:255-256; 

Yalta, 2020:201): 

1. Paranın ölçümü konusunda çeşitli potansiyel zorluklar vardır: Son yıllarda finansal 

alanda yaşanan gelişmeler ile birlikte finansal araçların sayısı sürekli artmaktadır. 
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2. Para arzı değişkenini ara hedef olarak seçen bir strateji, para talebinin istikrarlı ya da 

öngörülebilir bir yapıda olması durumunda etkin bir şekilde uygulanabilir (Fischer, 

1996: 36). Ancak parasal hedefleme stratejisini uygularken, reel gelir ve toplam talep 

düzeyinde reel para balansları talebindeki istikrarsızlıktan kaynaklanan değişiklikler 

görmek mümkündür. 

3. Yüksek enflasyon deneyimi yaşayan ülkelerin en çarpıcı özelliği, yüksek düzeyli 

dolarizasyon problemidir. Bu ülkelerde kira sözleşmelerinin yanı sıra fiyat ve 

ücretlerin önemli bir bölümü dolar cinsinden ifade edilir. Enflasyondan korunmaya 

çalışan bireyler, mevduatlarının ve ellerindeki tuttukları paranın olabildiğince 

yabancı paradan oluşmasına özen gösterirler. Bu tablo, parasal otoritenin gücünü 

sınırlar. Çünkü dolarizasyon düzeyinin artması halinde ulusal para arzının kısılması, 

toplam likidite hacmi ve dolayısıyla enflasyon üzerinde çok büyük bir etki doğurmaz 

(Calvo ve Végh, 1997: 46). 

4. Parasal hedefleme stratejisi, kamuoyu tarafından anlaşılması ve bilgilendirilmesi zor 

bir strateji uygulaması olabilmektedir. Bu durum Merkez Bankasının fiyat istikrar 

politikalarını uygulayabilmesi güçleşebilmektedir. 

5. Parasal hedefleme stratejisinde, hedef parasal büyüklük ile kullanılan hedef değişken 

arasında uyum olmayabilir, hatta çatışma söz konusu olabilmektedir. 

6. Parasal hedefleme stratejisinde, paranın dolanım hızının kontrolü güç olmaktadır. 

Ortaya çıkacak sapmalar hedeflere ulaşmada güçlüklere neden olabilir. 

7. Yüksek enflasyon problemine sahip gelişmekte olan ülkelerde, enflasyon hedefi ile 

tutarlı bir parasal büyüme oranını saptamak hayli güçtür. Çünkü, bu ülkelerde 

paranın dolanım hızı öngörülebilir nitelikte olmayıp, dalgalı bir seyir izler. Parasal 

hedefleme, merkez bankasını halka karşı sorumlu yapan ve para politikasının 

saydamlığını arttıran bir iletişim aracıdır. Bu politikada yapılan bir yanlış ve hatalı 

izlenim, kamuoyunun gözünde Merkez Bankalarının itibarını yok edecektir. Bu 

durum, sorumluluktan, güvenirlikten ve şeffaflıktan uzak kalınmasına neden 

olacaktır (Mishkin, 2002:1-23). 

8. Parasal hedefleme stratejisi, para piyasasındaki kurumsal ve yapısal değişimler, 

döviz kurlarındaki büyük dalgalanmalar, revalüasyon ve devalüasyon durumları 

ekonomi üzerinde özellikle para politikalarında ciddi sorunlar ortaya çıkartır. 
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1.3.8. PARA BENZERİ KAVRAMLAR 

 

Günümüzde modern ekonomilerin temel özelliği parasal özellikleri içinde barındıran ve para 

benzeri unsurların çok sayıda olduğu ekonomilerdir. Günlük yaşamımızda para ile ilgili 

birçok terim ve kavram kullanılmaktadır. Dolayısıyla iktisat literatüründe bu kavramların bir 

karşılığı bulunmaktadır. Burada bu kavramları kısaca açıklamaya çalışacağız.  

Tablo 19: Yıllar İtibariyle İktisadi Değişkenlerin Aldığı Değerler 

YILLAR GSMH 

İKTİSADİ 

BÜYÜME 

ORANI (%) 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

Hesaplanan 

Dolanımdaki 

Para Arzı 

 

M3 Para 

Arzının 

GSMH’ya 

Oranı (%) 

Enflasyon 

Oranı 

(GSYİH 

Deflatörü %) 

Yıllık 

Mevduat 

Faiz Oranı 

(%) 

Paranın 

Gelir Hızı 

(V) 

1970 155146,33 6,18 11245 12321 22.67 8.6445 0 6 

1975 218974,23 16,74 32900 32503 23.05 21.3092 0 6 

1980 241959,11 -4,83 218000 249481 18.03 93.0032 8 6 

1985 339693,3 10,59 1011000 1166081 24.44 53.0544 49.25 9 

1990 397177,6 7,49 11377600 9736808 23.74 58.2444 47.48 12 

1995 400684,65 12,93 189465200 192561200 32.15 86.0075 75.96 20 

2000 449478,55 15,42 3196942000 2928518000 33.69 49.3412 47.15 19 

2005 781243 5,27 3531057629 6753286155 39.05 7.1049 20.39 18 

2010 1168799 9,2 11520984966 12387528644 53.23 7.0126 15.26 10 

2011 1297713 9,9 14590965529 15127819028 51.01 8.1885 14.21 9 

2012 1416798 4,2 16125440878 16581419784 50.04 7.4182 16.35 9 

2013 1567289 6,9 19873312388 18608009270 52.58 6.2688 15.76 9 

2014 1747362 5,9 23669805673 21227710462 51.75 7.4217 16.76 8 

2015 1953561 6,1 28824054698 24333645801 52.71 7.8269 14.20 7 

2016 2608526 4,2 33734342570 32644621351 55.60 8.0983 12.65 7 

2017* 3109074 7,4 38546673260 35904634890 54.32 10.8465 16.40 6,1 

Kaynak: TÜİK, DPT, DİE, TCMB, Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası verilerinden derlenmiştir. 

 

1.3.8.1. Para İkamesi (Dolarizasyon) 

 

Bir ülkede Merkez Bankası tarafından çıkarılan ulusal para yerine yabancı (döviz) para 

birimlerinin hesap birimi olarak, satın alma gücünün olması, değer biriktirme aracı olması 

ile borçların ödenmesinin sağlanması noktasında işlevleri yerine getirmesi durumudur. 

Burada milli para yerine yabancı (döviz) parası ulusal piyasalarda kullanılmaktadır (Aypek, 

Ban, Güzel vd., 2009:162; Erdem, 2020:9-10). Diğer bir tanıma göre, bir ülkede yaşayan 

yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulusal para 

birimi yerine yabancı para birimini veya birimlerini kullanmalarıdır. Bir ülkede 

dolarizasyona gidilebilmesi için serbest kur sisteminin geçerli olması ve alışverişlerde 

yabancı paraların kullanımının önünde yasal engel bulunmamalıdır. Aslında bir ülkede 

dolarizasyona gidilmesi, bir ulusal ekonomi için düşündürücü olduğu kadar, bir milletin 

yabancı para birimine alıştırılması ve kullanımında kolaylık yaratılması süreci de o milletin 

ekonomik anlamda köleleştirildiğinin göstergesidir.  
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Dolarizasyon süreci ilk aşamada, yabancı para cinsinden varlıkların değer biriktirme aracı 

olarak kullanımıyla ortaya çıkan “varlık ikamesi” şeklinde gelişmektedir. İkinci aşamada 

ise, yakın geçmişte sıkça yaşanan bankacılık krizleri, iktisat literatürüne varlık 

dolarizasyonunun yanı sıra “yükümlülük dolarizasyonu” kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Yükümlülük dolarizasyonu; bir ülkedeki kamu ve özel ekonomik birimlerin, yabancı para 

cinsinden büyük miktarda yükümlülüklerinin bulunması anlamına geliyor. Milli ekonomi 

yabancı para birimini benimseme aşamasına geçmektedir. Üçüncü aşamada ise hem varlık 

hem de yükümlülük dolarizasyonları tek bir başlık altında toplanarak, “finansal 

dolarizasyon” şeklinde vücut bulmaktadır. Finansal dolarizasyon ise, bir ülkedeki 

yerleşiklerin hem varlık hem de yükümlülüklerini yabancı para cinsinden tutma 

eğilimlerinin güçlü bir şekilde benimsenmesi aşaması ile dolarizasyon süreci ekonomide 

önemli bir evrilmeye gitmiştir (https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-

4aa4-ba72-ec8e6b4fd769; erişim tarihi:15.09.2020). Dolarizasyon uygulama olarak 3 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 

1. Resmi (Tam) Dolarizasyon: Bu sistemi uygulayan ülke parasal bağımsızlığına son 

vermekte ve başka bir ülkenin yabancı para birimini kendi ülke sınırları içerisinde 

kullanmaktadır. Bir ülke enflasyonu düşürememesi ve sık sık devalüasyona baş 

vurmak zorunda kalması nedeniyle, kendi para birimini kullanmaktan vazgeçip, 

yabancı para birimini ekonominin tüm noktalarında kullanmaya başlamasıdır. Böyle 

bir durumda, ulusal para birimi artık ekonomik yaşamda kullanımı tamamen ortadan 

kalkar, vergiler dahil maaş, ücret, kira vb. tüm ödemeler ve alışverişler yabancı para 

ile yapılır. Sömürge ülkelerinde ve az gelişmiş ülkelerde görülen durumdur. 

2. Yarı Resmi Dolarizasyon: Bir ülke ekonomisinde hükümetin aldığı kararla hem 

ulusal para biriminin hem de yabancı bir para biriminin yasal ödeme ve ulusal 

piyasalarda birlikte kullanma hakkını kabul etmesi durumudur. Her iki parada ülke 

içerisinde kullanılmasıdır. 

3. Gayrı Resmi (Kısmi) Dolarizasyon: Halkın ve piyasaların ulusal paranın 

görevlerini yerine getirememesi nedeniyle, ödemelerinde ulusal paranın yanında 

yabancı para veya paralarında kullanılmaya başlanmasıdır. Bu şartlarda, yabancı para 

yasal olarak ödeme aracı olarak tanımlanmasa da halk alışveriş ve piyasalarda ulusal 

paranın yanında bu tarz yabancı paraları da kullanmaktadır. Enflasyonun yüksek 

olduğu ve belirsizliğin bulunduğu ekonomilerde o ülkenin para birimine güven 

olmadığı için işlemlerin yabancı para birimi ile yapılmasıdır. Ulusal paranın değer 

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-4aa4-ba72-ec8e6b4fd769
https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-4aa4-ba72-ec8e6b4fd769


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 150 

 

kaybından korunmak amacıyla, ulusal para cinsinden finansal varlıklar yerine 

yabancı para cinsinden finansal varlıkları kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkan 

durumdur. Gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde görülen bir 

uygulamadır. Örneğin, kiraların dolar cinsinden belirlenmesi, maaşların dolar, euro 

cinsinden ödenmesi gibi. Türkiye’de görülen dolarizasyon ise, kısmi dolarizasyon 

veya para ikamesidir (Erdem, 2020:11). 

Dolarizasyonun (tam veya yarı olarak) ortaya çıkmasında pek çok faktör olabilmektedir; 

• En başta yüksek enflasyon sürecinin yaşanması, 

• Ülkenin tarihsel sürecinde sömürge veya dominyon ülke durumunda olması, 

• Devalüasyon olması veya yabancı paraların ulusal paraya karşı aşırı değer kazanması, 

• Siyasi istikrarsızlık ve gelecekle ilgili belirsizliğin artması, 

• Reel faizlerin yüksek olması, 

• Kamu kesimi borçlanma gereğinin artması, 

• Aşırı bir şekilde dışa açık ekonomi politikalarının izlenmesi,  

• Halkın yabancı paraya alıştırılması ve kullanımında yasal bir engelin bulunmaması, 

• Küresel ekonomiye entegrasyon derecesi ve rekabet şartlarının arttırılması, 

• İç ve dış borç stoklarının hızlıca artması, 

• Ekonomik ve mali dar boğazları aşmak için dolarizasyona başvurulabilmektedir. 

Dolarizasyonun derecesinin ölçülmesi de mümkündür. Bu ölçüm işlemi mevduatlar 

üzerinden yapılmaktadır. Yurt içinde döviz cinsinden tutulan döviz mevduatları, toplam 

ulusal para cinsinden mevduatlara oranlanarak hesaplanır (Erdem,2020:17). Türkiye’de 

dolarizasyon oranı 1990’da %25,5 iken, 2001 yılında %57,6’ya çıkmıştır (Cebeci, 

2014:113). 2005 ila 2017 yılları arasında dolarizasyon oranı %36 ila %31 arasında meydana 

gelmiştir. 2014 yılında bir ara %27’lere kadar düşmüştür. Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin 

2016 sonu itibariyle 1 trilyon 358 milyar 744,6 milyon TL olan toplam mevduatının, 512 

milyar 487,4 milyon lirası döviz mevduat hesapları (146 milyar 242 milyon dolar) ile 

dolarizasyon oranı %37,7 şeklinde gerçekleşmiştir.  

Dolarizasyon Oranı t yılı = 
𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐻𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑟𝚤

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑈𝑙𝑢𝑠𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡𝑙𝑎𝑟
 𝑥 100 42 

 
42 Örnek: 2020 yılında Döviz hesapları miktarı 150 birim ise, Toplam ulusal para birimi mevduatları 600 birim ise, 

dolarizasyon oranı ne kadardır?     Dolarizasyon Oranı 2020 = 
150

600
 𝑥 100 = %25 ‘dir. 
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Tablo 20: Yabancı Para Mevduatın En Büyük Bölümüne Sahip 10 İl (Aralık 2016) 

 
Şehir 

Milyon TL PAY (%) 

TL YABANCI 

PARA (*) 

TOPLAM TL YABANCI 

PARA (*) 

TOPLAM 

İSTANBUL 335.680,2 300.702,0 636.382,2 40,5 56,8 46,8 
ANKARA 146.354,1 67.033,8 213.387,9 17,6 12,7 15,7 
İZMİR 51.139,7 25.806,2 76.945,9 6,2 4,9 5,7 
BURSA 22.914,0 12.755,4 35.669,4 2,8 2,4 2,6 
KOCAELİ 15.882,6 11.850,2 27.732,8 1,9 2,2 2,0 
ANTALYA 20.382,6 10.499,0 30.881,6 2,5 2,0 2,3 
GAZİANTEP 6.863,2 5.770,3 12.633,5 0,8 1,1 0,9 
KAYSERİ 7.061,3 5.555,3 12.616,6 0,9 1,0 0,9 
KONYA 10.574,5 4.999,1 15.573,7 1,3 0,9 1,1 
HATAY 7.251,5 4.997,8 12.249,3 0,9 0,9 0,9 
10 İl 624.103,7 449.969,2 1.074.072,9 75,3 85,0 79,0 

Diğer iller 205.157,8 79.513,8 284.671,6 24,7 15,0 21,0 
TÜRKİYE 829.261,6 529.483,0 1.358.744,6 100,0 100,0 100,0 

Kaynak:https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-4aa4-ba72-ec8e6b4fd769; erişim tarihi: 

15.09.2022. 

Tablo 21: 2016 İtibariyle Tasarruflardaki Dolarizasyon Oranı (YP/Toplam; %) 

TASARRUF MEVDUATI DİĞER MEVDUAT TOPLAM MEVDUAT 

NEVŞEHİR 55,3 GAZİANTEP 58,5 NEVŞEHİR 48,3 
AKSARAY 53,7 KOCAELİ 54,2 İSTANBUL 47,3 
YOZGAT 50,4 KASTAMONU 51,4 AKSARAY 46,6 
KIRŞEHİR 49,9 KARABÜK 49,4 GAZİANTEP 45,7 
İSTANBUL 47,1 İSTANBUL 47,5 KAYSERİ 44,0 
IĞDIR 47,0 ANTALYA 42,4 YOZGAT 43,6 
KAYSERİ 46,1 BURSA 41,9 KOCAELİ 42,7 
KÜTAHYA 43,7 İZMİR 41,0 KIRŞEHİR 42,3 
HATAY 42,6 MERSİN 39,5 HATAY 40,8 
BAYBURT 41,7 KAYSERİ 38,8 IĞDIR 39,5 

Kaynak:https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-4aa4-ba72-ec8e6b4fd769; erişim tarihi: 

15.09.2022 

Tablo 22: Tasarruf Mevduatı ve Diğer Mevduat (Milyon TL) 

 
Tasarruf Mevduatı 

TL 498.392 

YABANCI PARA (*) 314.827 

TOPLAM 813.219 

Dolarizasyon (%) 38,7 

 
Diğer Mevduat 

TL 330.870 

YABANCI PARA (*) 214.656 

TOPLAM 545.526 

Dolarizasyon (%) 39,3 

 
TOPLAM MEVDUAT 

TL 829.262 

YABANCI PARA (*) 529.483 

TOPLAM 1.358.745 

Dolarizasyon (%) 39,0 

Kaynak:https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/Read/cddeae1e-b2f3-4aa4-ba72-ec8e6b4fd769;erişim tarihi: 

15.09.2022. 

Bugün dünya ülkeleri arasında dolarizasyon sürecini uygulayan ülke sayısı 13 civarındadır. 

Bu ülkelerden üçü euro’yu benimserken, iki ülke Avustralya dolarını kullanmaktadır. 8 

ülkede resmi para birimi olarak ABD dolarını kullanmaktadır. Örneğin, Cibuti, Hong Kong, 
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Ekvador, El Salvador, Arjantin, dolarizasyon sürecini kabul eden ülkelerden birkaçıdır. 

Ekvador Merkez Bankasının, para arzı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bütün senyoraj karını 

ve para basma yetkisini kaybetmiştir. Senyoraj getirisi, “dolarize” olmuş ülkeden daha çok, 

para birimini piyasaya süren ülkeye gider (Melvin ve Norrbin, 2016:41-44). 

1.3.8.2. Rezerv Para (Baz Para) ve Parasal Taban  

Para arzını belirleyen iki temel unsur vardır. Bu unsurlar; para çarpanı ve parasal tabandır. 

Bir ekonomide para çarpanı ve parasal taban ne kadar büyük olursa para arzı da o kadar 

büyük olur. Para çarpanı, para miktarındaki bir birimlik artışın para arzını kaç birim 

arttıracağını ifade etmektedir. Rezerv para (baz para), emisyon ile bankaların Merkez 

Bankası’nda tutmuş oldukları rezervlerin toplamıdır. Bankalar, Merkez Bankası’nda hem 

serbest hem de zorunlu rezervler tutmak zorundadır.  

*Rezerv Para (Baz Para) = Emisyon + Bankaların Merkez Bankaların Nezdinde 

Tuttukları Mevduat (Zorunlu Karşılıklar + Serbest Mevduat) + Fon Hesapları + 

Banka Dışı Kesim Mevduatı  43 

Parasal taban tanımını yapmak gerekirse, Merkez Bankası ve Hazinenin halka ve bankalara 

karşı parasal yükümlülükleri ifade etmektedir. Hükümetler çıkardıkları kanun ve 

düzenlemelerle para arzını belirleme yetkisine sahiptirler. Bu para arzı üzerinde denetleme 

ve kontrol mekanizması Merkez Bankalarına devretmek durumundadırlar. Friedman ve 

Schwartz’a göre, halkın elindeki nakit bankaların kasa mevcutları ile Merkez Bankasındaki 

rezervlerin toplamı olarak kabul etmektedirler. Parasal taban Merkez Bankasının analitik 

bilançosunda Pasifinde yer almaktadır (Özbilen, 2016:64-65). Begg, Fischer ve Dornbusch’a 

göre, parasal taban (güçlendirilmiş para stoku), özel dolaşımdaki banknot ve metal para ile 

banka sisteminde tutulan miktardır (Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:390). Bu bağlamda 

 
43 Örnek 1: Parasal taban = 80 birim, Kanuni (zorunlu) karşılık oranı = 1/3, Nakit oranı= ¼ ise, parasal taban 

çarpanı ve para arzı kaçtır? 

Para Çarpanı (m) = 
1+𝑐

𝑟+𝑒+𝑐 
=  

1+1/4
1

3
 + 

1

4

=
5

4
7

12

= 2,14 ≅ 2′𝑑𝑖𝑟. 

Para Arzı (M) = Para Çarpanı (m) X Parasal Taban (Baz Para) (H) → Para Arzı (M) = 2 x 80 =160 olur. 

 

Örnek 2: Parasal taban 200, para arzı 800 ise para çarpanı kaçtır? 

Para Arzı (M) = Para Çarpanı (m) X Parasal Taban (Baz Para) (H) → 800 = X. 200 = X = 
𝟖𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

= 𝟒 𝐨𝐥𝐮𝐫. 
 

Örnek 3: Zorunlu Rezerv Oranı %20, Nakit Tercih Oranı %5 ve Serbest Rezerv Oranı %25 iken, sisteme enjekte edilen 10 

milyar TL kaç liralık Vadesiz Mevduat yaratır? 

 

ΔDD = 
1

𝑟𝑑𝑑+𝑐+𝑒
 𝑥 𝛥𝑅 =

1

0,20 + 0,05 +0,25
 𝑥 10 =  𝛥𝐷𝐷 =  

1

0,50
 𝑋 10 =   𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒚𝒂𝒓 𝑻𝑳. 
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parasal taban, rezerv para ile açık piyasa işlemlerinden doğan Merkez Bankası 

yükümlülüklerinin toplamından meydana gelir. Diğer bir tanımla, parasal taban, açık piyasa 

işlemleri, banka mevduat rezervleri, banka dışı kesim mevduatı, fon hesapları ile halkın 

elindeki nakit miktarından oluşmaktadır.  

Şekil 30: Parasal Taban 

 

Kaynak: Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:390’deki şekilden alınmıştır. 

Merkez Bankasının kontrol etmeye çalıştığı rezerv büyüklüklerinin her birini (rezerv para, 

parasal taban, Merkez Bankası parası) banka çarpanı ile birlikte ekonomiye arz edilen “para 

stoku” kavramını ifade eden değerleri bulmak mümkündür. Buna göre Para Stoku (Ms) 

değerleri: 

Ms = Rezerv Para x Rezerv Para Banka Çarpanı 

Ms = Parasal Taban x Parasal Taban Banka Çarpanı   44 

Ms = Merkez Bankası Çarpanı x Merkez Bankası Banka Çarpanı 

TCMB Analitik Bilançosu, para politikasının şeffaf ve detaylı bir biçimde izlenebileceği 

temel kaynağı olarak kabul edilmektedir. Merkez Bankaları bilançoları, para politikalarıyla 

mali sistemin karşılıklı etkileşimi sonucunda biçimlenen, etkin rol üstlenen önemli bilgi 

kaynaklarıdır. TCMB Analitik Bilançosu, diğer bilanço gösterimlerine temel teşkil eden ve 

en ayrıntılı gösterim niteliği taşıyan bilançosudur. Bu bilançonun düzenlenmesindeki temel 

 
44 Örnek 1: Parasal Taban 800 birim, parasal taban çarpanı 0.25 ise Para stoku (Ms) kaçtır? 

Para Stoku (Ms) = 800 x 0.25 = 200 birimdir. 

Örnek 2: Vadeli mevduatlar (TD) 100 TL, zorunlu rezerv oranı (rTD) %20 ise, toplam rezervlerin (TR) %50 olması halinde 

Âtıl (Serbest) Rezerv Kaçtır (ER)?  
Zorunlu Rezerv (RR) = Zorunlu Rezerv Oranı (rTD) x Vadeli mevduat (TD) 

RR = rTD X TD = 0,20 X 100 = 20 olur. → Toplam Rezervler = RR + ER = → 50 = 20 + ER → ER= 30 olur. 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 154 

 

amaç, TCMB’nin önemli yükümlülüklerinin nasıl yaratıldığının gösterilmesidir. Aşağıdaki 

tabloda TCMB Analitik Bilançosu, toplam kalemler itibariyle düzenlenmekte; bilançonun 

finansman biçimini ve bu finansmanla yaratılan varlıkları gösterilmektedir (Özyurt, 

2012:96-100).  

Tablo 23: T.C. Merkez Bankası Analitik Tablosu 

T.C. MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇOSU 
VARLIKLAR  YÜKÜMLÜLÜKLER 

I. DIŞ VARLIKLAR I. TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

II. İÇ VARLIKLAR A) Dış Yükümlülükler 

A) Nakit İşlemler B) İç Yükümlülükler 
       1. Hazine Borçları       1. Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat 

       2. Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler       2. Bankaların Döviz Mevduatı 

       3. TMSF'ye Kullandırılan Krediler II. MERKEZ BANKASI PARASI 

       4. Diğer kalemler A) Rezerv Para 

B) Değerleme Hesabı       1. Emisyon hacmi 

C) IMF Acil Yardım Takip Hesabı       2. Bankalar Mevduatı 

               a) Bankalar Zorunlu Karşılıkları 

               b) Bankalar Serbest İmkânı 

       3. Fon Hesapları 

       4. Banka Dışı Kesim Mevduatı 

 B) Diğer Merkez Bankası Parası 

       1. Açık Piyasa İşlemleri 

       2. Kamunun TL (₺) Mevduatı 

 

Parasal taban, para büyüklüğünün sadece tabanını oluşturmaktadır. Aslında taşıdığı 

muhteviyat itibariyle önemlidir. Banka rezervi olarak tutulan bir paranın birkaç kat tutarında 

kaydi (banka) parası yaratma gücüne haiz olmasıdır (Friedman ve Schwartz, 1970:506; 

ayrıca bknz. Özbilen, 2016:65). Parasal taban, kullanım ve kaynak esasına göre iki şekilde 

tanımlanabilmektedir.  

1- Kullanım esasına göre parasal taban (H), dolaşımdaki para ile bankaların merkez 

bankasında bulunan zorunlu ve fazla rezervlerinin toplamına eşittir. 

*Parasal Taban (H) =Rezerv Para (R)+Açık Piyasa İşlemleri (Repo ve Ters Repo) (C) 45 

2- Kaynak esasına göre parasal taban, Merkez Bankasının sahip olduğu net iç varlıklar ile 

net dış varlıkların toplamına eşittir. 

 
45 Örnek 1: Rezerv Para 200 birim, Merkez Bankası Kamu Mevduatı 40, APİ işlemleri sonucu Merkez Bankasının 

Bankacılık kesimine ait net yükümlülüğü 25 ise, Parasal taban ve T.C. Merkez Bankası parası ne kadardır? 
Parasal Taban (H) =Rezerv Para (R) +Açık Piyasa İşlemleri kalan Borçlar (c) 

 

Parasal Taban = 200 + 25 = 225  

 

Merkez Bankası Parası = Parasal Taban + Kamu Mevduatı 

Merkez Bankası Parası = 225 + 40 = 265 olur. 
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*Parasal Taban (H) = Merkez Bankası Parası- Kamu Mevduatı 

*Parasal Taban (H) = Net Dışı Varlıklar (NDV) + Değerleme Hesabı + Net Kamu 

Kredileri + Bankacılık Sektörüne Açılan Krediler + Net Diğer Kalemler (NİV) 

Parasal taban ile para arzı parasal taban çarpanını belirlemektedir. Buna göre para çarpanı; 

Para Arzı (M)  = Para Çarpanı (m)  X Parasal Taban (Baz Para) (H)   46 

Para Çarpanı (m) = 
𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐳ı (𝐌)

𝐏𝐚𝐫𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐓𝐚𝐛𝐚𝐧 (𝐁𝐚𝐳 𝐏𝐚𝐫𝐚)(𝑯)
  

M1 para arzı için → M1 = m1 x H (Dar Anlamda Para Arzı) 47 

M2 para arzı için → M2 = m2 x H (Geniş Anlamda Para Arzı) 

M1 = 
1+𝑐 

𝑆𝚤𝑧𝚤𝑛𝑡𝚤𝑙𝑎𝑟 
𝑥 𝐻  

M2 = 
1+𝑐+𝑡

𝑆𝚤𝑧𝚤𝑛𝑡𝚤𝑙𝑎𝑟 
𝑥 𝐻 

Şekilden görüleceği üzere, TCMB Bilançosu parasal büyüklük kalemleri olarak küçükten 

büyüğe doğru sıralanan rezerv para, parasal taban ve merkez bankası parası hakkında özet 

bilgilere yer verilmiştir (Daştan, Yıldız ve Berber, 2020:1459). 

Şekil 31: TCMB Bilançosu Parasal Büyüklük Kalemleri Arasındaki İlişki 

 

Kaynak: Daştan, Yıldız ve Berber, 2020:1459’daki şekilden alınmıştır. Ayrıca bknz: Cenk Çavuşoğlu, TCMB, 

Uzmanlık Tezi, Haziran 2015: 50’deki şekilden yararlanılmıştır. 

 
46 Örnek 2: Parasal Taban 250 birim, Para Arzı 1000 birim ise, Para çarpanı Kaçtır? 

Para Arzı (M) = Para Çarpanı (m) X Parasal Taban (Baz Para) (H) 

1000 =  X. 250 → x = 
1000

250
= 4 

47 Örnek: Bir ekonomide vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı (rDD) 0,25 ise, vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı (rTD) 

0,10 olduğunda, vadeli mevduat tercih oranı (t) 0,50 olup, serbest rezerv oranı (e) 0,15, nakit tercih oranı (c) 0,10 

olduğunda; parasal taban da 1000 olduğunda M1 ve M2 kaçtır? 

m1 = 
1+𝑐 

𝑟𝐷𝐷+(𝑟𝑇𝐷 𝑥 𝑡)+𝑒+𝑐 
=  

1+ 0,10

0,25+(0,10 𝑥 0,50)+ 0,15+ 0,10 
= 2 → M1 = m1 x H → M1 = 2 x 1000 = 2000 

m2 = 
1+𝑐+𝑡

𝑟𝐷𝐷+(𝑟𝑇𝐷 𝑥 𝑡)+𝑒+𝑐 
 =  

1+ 0,10 +0,50  

0,25+(0,10 𝑥 0,50)+ 0,15+ 0,10 
= 2,909 → M2 = m2 x H → M2 = 2,909 x 1000 = 2909 olur. 
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Günümüzde Merkez Bankalarının “rezerv para tutma” nedenleri şu şekilde 

sıralanabilmektedir:  

• Uygulanan para ve kur politikalarını desteklemek,  

• Kriz zamanlarında yaşanan şokların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 

indirmek,  

• Dış borç ödemelerini gerçekleştirmek ve ülkenin diğer döviz ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yardımcı olmak,  

• Ödemeler dengesi kaynaklı ihtiyaçlar için gerekli döviz likiditesini bulundurmak (TCMB, 

2018:25). 

Grafik 3: Parasal Taban 

Parasal Taban, Net İç Varlıklar ve Net Dış Varlıklar     Milyar TL, Haftalık 
 

 
                       
                                     Kaynak: TCMB, 2016, s.46’daki grafikten alınmıştır. 

 

 

1.3.8.3. Merkez Bankası Parası 

 

Merkez Bankası parası, kamu mevduatının parasal taban ile toplamından meydana 

gelmektedir. Kamu mevduatı hem kamuya ait serbest mevduatı hem de kullanılabilir kredi 

imkanlarını kapsamaktadır. Merkez Bankası parası ile, Merkez Bankası’nın yerleşik gerçek 

ve tüzel kişilere olan borcunu göstermektedir (Öztürk, 2016:34). Merkez Bankaları 

tarafından üretilerek tedavüle sürülen nakdi para (banknot) ve metal para miktarı toplam 

para hacminin %15’ini oluştururken, ticari bankalarda üretilip, tedavüle sürülen elektronik 

kaydi (banka) paranın toplam para hacmi içerisinde %85’lik bir orana sahiptir (Çetin, 

2020:26). 
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1- Pasiften Hesaplama (Kullanım Esası): 

Rezerv (R) = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon Hesapları + Banka Dışı Kesimin 

Mevduatı 

Parasal Taban (H) = R + Açık Piyasa İşlemleri  

Merkez Bankası Parası (MBP)= Parasal Taban + Kamu Mevduatı  48 

TCMB Bilançosu’nun pasifler toplamından, toplam döviz yükümlülükleri çıkarıldığında; 

MBP elde edilmektedir. TCMB, toplam para arzını belirlerken bunu kullanmaktadır. Para 

politikası uygulamasının likidite üzerindeki etkisinin sağlıklı biçimde incelenebilmesi için, 

izlenmesi gereken büyüklük Merkez Bankası Parası’dır. Rezerv para ve parasal taban bunun 

alt kalemleridir.  

       MBP = Pasif Toplamı- Toplam Döviz Yükümlülüğü 

2- Aktiften Hesaplama (Kaynak Esası): 
 

Parasal Büyüklükler Tablosu’nun iki temel bileşeni vardır. Birincisi, Net Dış Varlıklar (NDV); 

ikincisi, Toplam İç Krediler’dir. Aktifinden giderek; Rezerv Para (R), Parasal Taban (H) ve Merkez 

Bankası Parası (MBP) tanımlarını yapalım.  

Merkez Bankası Parası: 

Merkez Bankası Parası (MBP) = Net Dış Varlıklar + Değerleme Hesabı + Kamu 

Kredileri + Bankacılık Sektörüne Açılan Krediler + Net Diğer Kalemler  

MBP = NDV + KKr + DH + BKr + NDiğ. Kalemler 

NDV; Net Dış Varlıklar,  

DH; Değerleme Hesabı,  

KKr; TCMB’nin Kamuya Açtığı Kredi,  

BKr; TCMB’nin mevduat bankasına ve diğer mali kuruluşlara verdiği kredi,  

NDiğ; Net Diğer Kalemler,  

NDiğ; Diğer Alacaklar- Diğer Borçlar,  

 
48 Örnek 1: Rezerv para 200 birim, Açık Piyasa işlemleri (APİ) sonucu T.C. Merkez Bankasının bankacılık kesimine net 

yükümlülüğü 50 birim, TCMB’deki Kamu Mevduatı 100 birim ise, T.C. Merkez Bankası Parası ne kadardır? 

Parasal Taban (H) =Rezerv Para (R)+Açık Piyasa İşlemleri (c) 

Parasal Taban (H) = 200 + 50 = 250 olur. 

Merkez Bankası Parası = Parasal Taban (H) + Kamu Mevduatı 

Merkez Bankası Parası = 250 + 100 = 350 olur. 
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NDV; Dış Varlıklar- Dış Yükümlülükleri ifade etmektedir. 

Merkez Bankası Parası (MBP) = Rezerv Para (R)+Açık Piyasa İşlemleri (Repo ve Ters 

Repo) (C) + Kamu Mevduatı 49 

Parasal Taban (H)= Merkez Bankası Parası (MBP) – Kamu Mevduatı 50 

Rezerv para (R) = Parasal taban(H) + Merkez Bankasındaki Kamu Mevduatı 

Para arzı, Dolaşımdaki Para (C) ile Vadesiz Mevduatların (DD) toplamına eşittir. 

Ms = C + DD 

Grafik 4: Merkez Bankası Parası 

 

Merkez Bankası Parası ve Açık Piyasa İşlemlerinin Gelişimi     (Milyar TL) 

 
                                    Kaynak: TCMB, 2016, s.46’daki grafikten alınmıştır. 

 

 
 

1.3.8.4. Rezerv Kavramı 

Bankanın kasasındaki parayla birlikte, Merkez Bankası ve diğer mevduat sahibi ticari 

bankaların vadesiz mevduat tutarlarıdır. Merkez Bankası, bankacılık sistemine iki yolla 

rezerv sağlamaktadır. İlki, reeskont kredisi açarak, ikincisi de bankaların açık piyasa 

işlemleri sonucu piyasalardan tahvil satın alarak gerçekleştirir. Bankalar ellerinde bulunan 

mevduatları kredi olarak vererek veya Merkez Bankasından elde ettikleri rezervlerle kaydi 

 
49 Örnek 2: Rezerv para 100 birim, Açık Piyasa işlemleri (APİ) sonucu T.C. Merkez Bankasının bankacılık kesimine net 

yükümlülüğü 25 birim, TCMB’deki Kamu Mevduatı 35 birim ise, T.C. Merkez Bankası Parası ve Parasal Taban Ne 

kadardır? 

Merkez Bankası Parası = Rezerv Para (R)+Açık Piyasa İşlemleri (Repo ve Ters Repo) (C) + Kamu Mevduatı 

Merkez Bankası Parası = 100 + 25 + 35 =160’tır.  

Parasal Taban (B) =Rezerv Para (R)+Açık Piyasa İşlemleri (c) 

Parasal Taban (B) = 100 + 25 = 125 olur.  
50 Örnek 3: T.C. Merkez Bankası Parası 120 birim, Kamu Mevduatı 20 birim ise, Parasal Taban Kaçtır? 

Parasal Taban = Merkez Bankası Parası – Kamu Mevduatı  

Parasal Taban = 120- 20 = 100 birim olur. 



159 | P A R A  V E  B A N K A  

 

para yaratabilirler. Bankaların rezervleri arttıkça, bankalar bu ilave rezervleri kredi olarak 

kullandırırlar, krediyi alanlar bununla yaptıkları harcamaları çekle ödeyerek mevduat 

yaratmış olurlar. Para arzında artış meydana gelir. 

Rezervler ↑ → Krediler ↑ → Mevduat ↑ → Para Arzı ↑ 

 

Toplam Rezervler (TR) = Zorunlu Rezervler (RR) + Serbest (Âtıl) Rezervler (ER) 

Zorunlu Rezervler (RR); bankaların yasa gereği mevduatın belli bir oranını ellerinde 

tutmak zorunda olduğu rezervlerdir. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu orana yasal 

(munzam) karşılık oranı denmektedir. Zorunlu rezervler iki kısımdan meydana gelir. 

Vadesiz ve vadeli mevduatların zorunlu rezerv miktarından meydana gelir. 

RR = rDD x DD + rTD x TD 

rDD; Vadesiz Mevduatların Zorunlu Rezerv Oranını gösterirken, rTD; Vadeli Mevduatların Zorunlu 

Rezerv Oranını, DD; Vadesiz Mevduat miktarını, TD; Vadeli Mevduat miktarını göstermektedir. 

Buna göre vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranını (rDD) şu şekilde formüle etmek mümkündür: 

rDD = 
 𝛥𝑅𝑅

  𝛥𝐷𝐷
 =→ veya  RR = rDD x DD 

Serbest (Âtıl-İhtiyari) Rezervler (ER); ani mevduat çıkışlarını karşılamak, karlı yatırım 

fırsatlarını değerlendirmek amacıyla risklere karşı emniyet ve güven amaçlı olarak 

bankaların kendi istekleri doğrultusunda tuttukları rezervlerdir. Serbest rezerv tutmanın 

fırsat maliyeti kaybedilen faiz oranı miktarıdır. İkisi arasında negatif bir ilişki mevcuttur. 

Faiz oranları yüksekken serbest rezerv tutmanın maliyeti de çok yüksek olacaktır (Kurumlu, 

2014:256). 

e = 
𝛥𝐸𝑅

𝛥𝐷𝐷
 = → ER = e x DD şeklinde yazabilmek mümkündür.  51 

 
51 Örnek 1: Toplam rezerv oranı 100 birim olduğunda, vadesiz mevduatlar 300 birim olduğunda ve zorunlu rezerv oranı 

0,25 ise Serbest rezerv oranı ne kadardır? 

RR = rDD x DD → RR = 0,25 x 300 = 75 olur. 

Toplam Rezervler (TR) = Zorunlu Rezervler (RR) + Serbest (Âtıl) Rezervler (ER)→100 = ER + 75 = 100-75 = 25 olur. 

ER= 25 birim.  

Örnek 2: Zorunlu Karşılık Oranının 0,25 olduğu, vadesiz mevduat tutarının 400 olduğu, toplam rezervlerin ise 150 olduğu 

bir durumda serbest (âtıl) rezervler ne kadardır? 

Toplam Rezervler (TR) = Zorunlu Rezervler (RR) + Serbest (Âtıl) Rezervler (ER) 
Zorunlu Rezervler (RR) = rDD x DD → RR = 0,25 x 400 = 100 birim olur. 

TR = RR + ER → 150 = 100 + RR → ER= 50 birim olur. 
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e; vadesiz mevduatların serbest rezerv oranını gösterirken, ER; serbest rezerv miktarını ve 

DD; Vadesiz Mevduat miktarını göstermektedir. 

Tablo 24: TCMB Bilançosu Parasal Büyüklük Kalemlerinin Görümü (Bin TL) 

 

Kaynak: TCMB (2020), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket; erişim 
tarihi:20.10.2022 

 

1.3.8.5. Emisyon Hacmi Kavramı 

Tedavüldeki banknotlar, anlamına da gelen emisyon hacmi, Merkez Bankası tarafından 

piyasaya sürülen banknotların toplam tutarını ifade eder. Emisyon hacmi, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tedavüle çıkarılan ve tedavülden çekilen 

banknotlar arasındaki farkı göstermektedir. Emisyon hacmi; hem para sektörü eliyle 

ekonomiyi direkt etkilemesinden hem de izlenen ekonomik gösterge olmasından ötürü 

oldukça önemli bir kavramdır. Emisyon hacmi, günlük olarak açıklanan bir veridir. Emisyon 

hacmi, aşağıdaki durumlara göre değişkenlik gösterebilir:  

• Ülkedeki ekonomik faaliyetler, 

• Demografi ve alışkanlıklar, 

• Hafta sonu, 

• Büyüme ve Enflasyon, 

• Maaş ve vergi ödemeleri, 

• Bayramlar, 

• Diğer toplu ödeme ve tahsilatlar olmak üzere 7 maddede belirtmek mümkündür. 

Bozuk paranın dışında sürülen banknotlar “emisyon” şeklinde tanımlanır. Bozuk para 

dışında parasal sektöre sunulan banknotlar para olarak bilinir. Emisyon hacminin temel 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket
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belirleyicisi bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerdir. Her türlü üretim ve harcama, nakit dışı 

ödeme araçlarının yaygınlığına bağlı olarak, belirli miktarda nakit ihtiyacı doğurmaktadır. 

Bunun yanında, ülkedeki makroekonomik ve demografik etkenler de nakit tutma eğilimini 

etkilemektedir (TCMB, 2018a:65). Aynı şekilde bu sözcük, tahviller ve hisse senetleri adına 

da kullanılmaktadır. Bu rakamlardan ise Merkez Bankası sorumludur. T.C. Merkez Bankası, 

emisyon hacmini günlük şekilde ilan eder. Bu rakamlar, Merkez Bankasının pasif ve aktif 

verileri arasındaki farklar neticesinde oluşur. Merkez Bankası parasal anlamdaki gelişmeleri 

takip eder. Her daim emisyon hacmi kadar TL'yi de kasada hazır bulundurur. Dolaşımda 

bulunan paranın bir bölümü banka kasalarında tutulur ve bu miktar düşürüldükten sonra 

dolaşımda olan gerçek para miktarına ulaşılır. Ayrıca, emisyon hacmi, temel olarak, 

bireylerin ve bankaların nakit talebine göre belirlenir. Emisyon hacminin artması, Merkez 

Bankasının “para bastığı” ya da daha teknik ifadeyle “genişletici para politikası” 

uyguladığı anlamına gelmemektedir (TCMB, 2018a:66). 

1.3.8.6. Portföy Kavramı 

 

Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin yatırım yapmak ve kazanç sağlamak amacıyla elinde 

tuttuğu ve istediği gibi tasarruf ettiği nakit para, döviz, altın, tahvil, hisse senedi, mevduat ve 

bono gibi yatırım araçlarının toplam değeridir. Portföyler, yatırımcının kazanç beklentisine, 

vadesine ve risk profili değerlendirilerek oluşturulmalı ve yönetilmelidir. Hareketler anlık 

olarak takip edilerek, değişen sermaye piyasalarına göre portföy yenilemeleri yapılmalıdır. 

Gerçek ya da tüzel kişilerin yatırımlarından kazanç sağlamak amacıyla ellerinde 

bulundurdukları tüm piyasa araçlarını ifade eder. Portfolyo olarak da adlandırılan terim; 

nakit paradan altına, hisse senedinden bonoya, tahvilden mevduata kadar pek çok yatırım 

değerini kapsar. Tüzel veya gerçek kişilerin yatırım yapmak ve kazanç elde etmek için 

biriktirdikleri bu araçlar, piyasa beklentileri dikkate alınarak hazırlanır. Kısacası, portföy 

nedir sorusunun cevabı; yatırımcıların piyasa beklentileri doğrultusunda tasarruf ettikleri 

tüm sermaye araçlarını içeren toplam değerdir.  

1.3.8.7. Likidite Kavramı 

Likidite, bir finansal ürün, menkul kıymet ya da gayrimenkulün nakde çevrilebilme 

kolaylığına verilen isimdir. Likidite, yatırımcıların istedikleri kadar tahvil, hisse senedini ve 

bono’yu istedikleri zaman, uygun bir fiyattan piyasada alıp satabilmelerini ifade eder. Diğer 

bir tanımla, “bir ticari bankanın muhtemel mevduat çekilmelerini minimum zarar ile 
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önleyebilme ve aynı zamanda piyasanın kredi ihtiyacını karşılayabilme gücüdür.” (Takan ve 

Boyacioğlu, 2015:52). Bir menkul kıymet, değerini çok fazla kaybetmeden nakde 

çevrilebiliyorsa, ilgili menkul kıymetin likit olduğu söylenir. Parasal likidite, para arzı ile 

ilişkili olup, para arzındaki bir artışın, hane halkı ve firmaların ellerinde daha fazla varlık 

tutmaları ile ilgili kavramdır. İşletmelerin varlığı olan şeylerin en pratik ve hızlı şekilde 

nakde dönüşme yeteneği, "Likidite nedir?" sorusunun cevabını ifade eder. En likit varlık 

nakit paradır. Duran varlıklar ise en düşük likiditeyi ifade eder. Likidite, gerçek likidite ve 

teknik likidite olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek likidite, işletme tavsiye edildiği zaman var 

olan borçlarının ödenmesi yeteneğidir. Teknik likidite ise vadesi gelmiş olan borçların 

ödenmesi yeteneğidir. Daha fazla borç altına girip ödeyebilme ve yeni varlıklar alma 

yeteneği olduğu kabul edilen firmaların likiditesi de yüksek olmuş olur. Bir menkul kıymet, 

değerini çok fazla kaybetmeden nakde çevrilebilir durumdaysa, ilgili menkul kıymetin likit 

olduğunu ifade ederiz. Diğer bir deyişle; dilediğiniz her an nakde çevirebileceğiniz ve nakde 

çevirirken talep eksikliği yaşanmayacak, kolay alıcı bulan ürünleri likit ürünler olarak ifade 

edebiliriz. Paraya çevrilebilen tüm aktifler likidite olarak kabul edilir. Kaynağın, tüzel ya da 

özel kişiliğe ait olması likit olma özelliğini değiştirmez.  

Likiditeyi oluşturan unsurlar 4 gruba ayrılmaktadır (Takan ve Boyacioğlu, 2015:52): 

✓ Nakit para ve mevduata dayanan (Merkez Bankasındaki serbest mevduat, devlet 

tahvilleri, hazine bonosu vb. gibi) hemen nakde dönüştürülebilen varlıklar, 

✓ Küçük bir zarar riskiyle nakde dönüştürülebilen varlıklar, 

✓ Bankaların devam eden faaliyetlerinden beklenen nakit girişleri, 

✓ Bankaların ek borçlanma kabiliyetleridir. 

 1.3.8.8.  Nakit Kavramı 

 

Nakit, elde tutulan ve ödemelerde anında likidite edilebilindiklerinden ötürü kullanılabilen 

paraya “nakit” denilmektedir (Çetin, 2020:31). Nakit kavramı ile daha çok kâğıt ve metal 

paralar kastedilir. Bu bağlamda, para kavramı nakit kavramına göre daha geniş bir alana 

temerküz eder. Bir mal veya hizmet teslim alınmadan önce veya teslim alınırken yapılan 

ödemeye, peşin ödeme denir. 

 

 

https://www.paribu.com/blog/sozluk/likidite-nedir/
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1.3.9. PARA VE BANKACILIK (FİNANS) KRİZLERİ 

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 birçok 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; aktaran bknz: Aksu, 

2020:60-61). 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 olup52, bunlar daha büyük kriz ve 

kaoslara sebebiyet 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; 

aktaran bknz: Aksu, 2020: 61); 

• İlk aşamada, kamu kâğıtlarını 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. 

 
52 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 

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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• Üçüncü aşamada ise, borçların ödenebilmesi için hiperenflasyona 

başvurulması veya moratoryum (borçları ödememe durumunun) ilan 

edilmesidir. 

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; 

aktaran bknz: Aksu, 2020:39). 

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 (Aksu, 2020:60-61). 

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.” 

(Aksu, 2020:98). 

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 
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meydana gelen azalmayla ortaya çıkan krizler “para (döviz) krizi” olarak 

nitelendirilmektedir (Yay, Yay ve Yılmaz, 2001:20; aktaran bknz: Turgut, 2007:36; 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 para cinslerinden, 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; aktaran bknz: Aksu, 

2020:99).  

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) kâğıt para politikası, bir kâğıdın üzerinde yazan miktarın piyasaya 

tahvil ihracı ile birlikte sürülmesiyle ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kâğıt 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 çevrilemez olduğunu 

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 bir şey 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 

otoriterlerinin 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). 

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 
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bir eşik değeri geçmesi sonucunda, bu oran %10 ila %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). 

Akalın, çalışmasında ekonomik (para ve bankacılık) krizlerin kaynaklarını altı maddede 

açıklamıştır (Akalın, 2002:375-377): 

1- Ülke ekonomisinin ideolojiler bağlamında özellikle piyasa ekonomisine uyumlu 

liberalizm, muhafazakarlık ve sosyal demokrasi konusunda yeterince bilgi birikim ve 

deneyim düzeyine sahip olunmamasıdır. 

2- 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. 

3- Siyasi popülizmin kamu açıklarına, enflasyona ve borçlanmaya yol açmasıdır. 

4- Sosyal ahlak kodunun kalkınma ve istikrar için elverişsizliğidir. 

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

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

yaratmasıdır. 

6- Yanlış para ve maliye politikalarının uygulanmasıdır. 

 

Kibritçioğlu (2001:2) ve Doğan (2009:26) çalışmalarına göre, para (döviz) krizlerinin 5 

nedeni olduğunu belirtmişlerdir (Aktaran bknz: Aksu, 2020: 104); 

• Zayıf makroekonomik göstergeler ve hatalı iktisat politikaları, 

• Finansal altyapının yetersizliği, 
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• Ahlaki risk (moral hazard) ve asimetrik bilgi olgusu, 

• Piyasadaki kreditörlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının hatalı his ve ön 

sezgileri, 

• Siyasal suikast, beklenmedik olaylar, tesadüfler ve terörist saldırılar gibi 

faktörlerdir. 

 

Takan ve Boyacioğlu, (2015:540; aktaran bknz: Aksu, 2020:100) 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. 

 

Aşağıda belirttiğimiz etkenlerin bir veya birkaçı 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; aktaran bknz: 

Aksu, 2020:101);  

• 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. 
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• 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 totaliter rejimlerde tek adam uygulamaları. 

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). 

Şekil 32: 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. 

Ekonomik krizler içerisinde, temel çıkış sebepleri ve yol açtığı yıkıcı etkilerin büyüklüğü 

açısından en önemlisi finansal (sistem) krizlerdir. 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, 
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yayılması ve geçişkenliği diğer ülkelerin piyasalarına ulaşması teknolojik dönüşüm ile 

birlikte hızlıca etkilemektedir. Finansal krizlerin bulaşıcılığı 3 yolla olmaktadır; 1- Dış 

Ticaret Kanalı, 2- Finansal Kanal, 3- Küresel Sistemin Birbirine Bağlı Intercom Kanalları. 

Son dönemlerde dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde görülen finansal tabanlı krizler 

finansal sistemin işleyişi ve düzenlemeleri açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. 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 (Kaminsky ve Reinhart, 

1999:473; Aksu, 2020:36-65). 

Hyman Minsky (1996:357-368), 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. 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 (üretim) sektöre olan olumsuz etkileri ancak 

uzun dönemde giderilebilmektedir (Aksu, 2020:47). 

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, 

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. 
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- Hane halkı, 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”53 

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 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 tayınlamasıyla54 karşılaşır. Bu durum üretim 

 
53 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). 
54 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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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). 

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,  

• 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 sistemik 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 (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 olarak üretimde (iktisadi büyüme) daralma 
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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. 

• 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. 

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). Bankacılık Sisteminin İçinde Bulunduğu Riskler ve 

Olası Zararlar (Akgüç, 2012:31-37); bankacılık sistemi yaptığı tüm işlemlerde belirli riskleri 

taşımaktadır. Dolayısıyla bankacılık sisteminin zarara uğrama olasılığı yüksektir. Her 

girişimde belirli riskler bulunmakla birlikte, finansal aracılık yapan bankaların ve 

kuruluşların karşılaştığı riskler ve zararlar çok çeşitli ve kapsamlıdır. Aslında bu risklere 

karşı zamanında önlem alınmalı ve krize dönüşmeden gerekli tedbirler uygulanmalıdır. Bu 

riskleri madde olarak belirtmek mümkündür (Akgüç, 2012:31-37): 

• Kredi Riski, 

• Likidite Riski, 

• Piyasadaki Likidite Risk Durumu, 

• Yatırım Riski, 

• Faaliyet Riski,  

• Döviz Kuru Riski,  

• Faiz Oranı Riski,  

• Transfer Riski, 

• Politik Risk, 

• Piyasa Riski, 

• İşlemin Sonuçlandırılmaması Riski, 

• İşlemi Sonuçlandırma Öncesi Risk, 
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• Hile, Dolandırıcılık, Yolsuzluk Riski, 

• Yönetim Riski, 

• Mevzuata İlişkin Yetersiz Bilgi Riski, 

• Yasal Düzenlemelere Uyulmama Riski, 

• İtibar Riskinden oluşur. 

Şekil 33: Finansal Krizin Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri 

 

Kaynak: Kibritçioğlu, 2011, s.6’daki şekilden alınmıştır. 

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 

muhafazakâr (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 kolektif gruplardan) meydana gelirken, finansal piyasalarda kriz nasıl 

oluşmaktadır? Bu noktada, yapıların, kurumların ve aktörlerin karşılıklı etkileşimleri, 
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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 (Aksu, 2020:92). 

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 ile diğer 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 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, geçişken bir yapıyı içinde barındıran bir kriz türüdür (Aksu, 2020:92-93). 

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; aktaran bknz: Aksu, 

2020:93). 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinde yaşanan krizlerin temel 

ortak özelliği; kriz öncesinde hızlı bir ekonomik kalkınma sürecinden geçmiş olmalarıdır 
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(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 birçok 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 kâğıt 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 gelmiştir55
 (Rosier, 1991:97; Melvin ve Norrbin, 2016:25-39; Mill, 

2019:42-44; Eğilmez 2020:53; aktaran bknz: Aksu, 2020:93-94). 

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, geçişken 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; aktaran bknz: Aksu, 2020:94). 

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

Dolayısıyla birkaç kuruşa veya liraya mal edilen kâğıt 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 kâğıt 

paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur 
(Eğilmez, 2020:53). Kâğıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir 

ekonomik bayraktır. 
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Kriz literatüründe “ikiz kriz” olarak adlandırılan sistemde, kimi zaman para krizi bankacılık 

krizine yol açarken, kimi zaman da bankacılık krizi para krizine sebebiyet verebilmekte, 

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, “geçişken ve yayılma 

etkisinin” 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 (Erdoğan, 2006:21; Aksu, 2020:102). 

Şekil 34: İkiz Krizler: Para ve Bankacılık Krizleri 

 

                   Kaynak: Kaminsky ve Reinhart (1999), s.473’deki şekilden alınmıştır. 

Kaminsky 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. 

Eichengreen, Rose ve Wyplosz (1995:249-312) çalışmalarında, para krizlerinin nedenini; 

enflasyon oranı, istihdam büyümesi, mevcut para miktarı / GSYIH, sermaye kontrolleri, 
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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. 

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 25: 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. 

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 içerisinde yaşanabilecek bir kriz durumudur. Bankacılık 

krizlerinde %67’sinde finansal liberalizasyonun mevcut olduğu, mevcut para arzı M2’nin 
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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. 

Tablo 26: 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. 

          

Tablo 27: 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 gösterile bilinir 

(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 

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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işsizlik artmış ve üretimde ciddi daralmalar olmuştur (Aksu, 2020:95). Bankacılık 

krizlerinin nedenlerini belirtmek gerekirse (Takan ve Boyacioğlu, 2015:541; aktaran bknz: 

Aksu, 2020:95-96); 
 

• İçsel ve Dışsal Makroekonomik İstikrarsızlık, 

• Kredilerde Genişleme, Varlık Fiyatlarında Çöküş, Sermaye Akımlarında 

Dalgalanmalar, 

• Banka Aktif ve Pasiflerinde Vade Uyumsuzluğu,  

• Yetersiz Finansal Serbestleşme, 

• Kredilendirmede Hükümet Müdahaleleri ve İlişkili Kredilendirme, 

• Muhasebe ve Kamuyu Aydınlatmada Yetersizlik, 

• Döviz Kuru Sistemleri, 

• Mevduat Munzam Karşılık Oranlarının Yüksek Olması, 

• Zayıf mali bünyeye sahip bankalar, 

• Tasarruf Mevduatının Sigortaya Tabi Tutulmaması, 

• Likidite Yetersizliği, 

• Sisteme Girişin Kolay Olması Sonucunda Sektörde Çok Sayıda Küçük 

Bankanın Ortaya Çıkması, 

• Sermaye Yetersizliği sayılabilmektedir. 
 

Takan ve Boyacioğlu çalışmasında (2015:545-546; aktaran bknz: Aksu, 2020:96), 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 artırımına gitmesi, 

öz kaynakları 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. 
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• Kaynak maliyetinin yüksek olması, özellikle mevduata dayalı ticari 

bankalarda yüksek faiz oranları ile yasal sorumlulukların getirdiği yüksek 

kaynak maliyetleriyle faaliyette bulunması. 

• 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 (Aksu, 2020:97-98); 
 

• 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 
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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. 

• 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.  
 

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 
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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 ülkelerine yayılma gösteren krizi açıklamakta ve analiz 

etmede yetersiz kalmıştır. Bunun üzerine krizlerin yayılma (sirayet etme) ve bulaşma 

etkilerini içeren üçüncü 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 birçok 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). Aşağıdaki tabloda ülkelerin kriz 

karşısında aldıkları önlemler ve yöntemleri belirtilmiştir. 

Tablo 28: Kriz Karşısında Ülkelerin Aldıkları Önlemler 
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ABD * * * * * * * * * * *  

AB Bölgesi * * * *  * * * *  *  

Almanya * * * *  * * *  * *  

Arjantin *  *          

Avusturalya * * * *  * *   * *  

Britanya *  * *         

Çek Cumhuriyeti  * *        *  

Çin * *           

Endonezya *  * *      * *  

Fransa * * * *  *  *  *   

Güney Kore * * * *  *    *   

İngiltere * * * * * *  * * * *  

İsviçre * * * * *   *  *   

İtalya * * * * * *  * * * *  

İzlanda  * * *    * *  * * 
Japonya * * * *    *  * *  

Macaristan * *         * * 
Meksika   * *   *      

Rusya *  *   *  * * * *  

Türkiye  * *        *  

Kaynak: TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2008, s.4’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bknz. Bülent 

Doğru, (2012), s.385’deki tablodan alınmıştır. Not: (*) Uygulanan iktisat politikalarını göstermektedir. 
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Son yıllarda Krugman tarafından geliştirilen çevresel faktörlere dayalı dördüncü nesil döviz 

(para) krizi modelleri de oluşturulmaya başlanmıştır (Aksu, 2020:114). 

• Birinci Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• İkinci Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• Üçüncü Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri, 

• Dördüncü Nesil Döviz (Para) Krizi Modelleri. 
 

Tablo 29: 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 
 

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.  
 

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). 

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 
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dikkate alınmaktadır (Unay, 2001:17; aktaran bknz: Aksu, 2020:55). Bu dengelerde 

meydana gelen bozulmalar ekonomi hastalıklarına (enflasyon, devalüasyon, stagflasyon, 

depresyon, vb.) neden olmakta, en nihayetinde krizlere ve kaoslara (çöküşlere) doğru yol 

almaktadır. 

 

• Mal ve hizmet piyasasında denge, 

• Emek piyasasında denge, 

• Para piyasasında denge, 

• Mali piyasalarda dengedir. 

 

Şekil 35: İktisadi Açıkların Büyüme ve Makro Ekonomik Yapı Üzerindeki Etkileri 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Kaynak: Yazar Tarafından Oluşturulmuştur. 

 

TASARRUF 

AÇIĞI 

BORÇLANM

A VE DIŞ 

SERMAYE 

İHTİYACI 

ARTIŞI 

KAYNAK 

DARBOĞAZI 

VE ERİŞİM 

SORUNU 

MİLLİ 

PARANIN 

AŞIRI DEĞER 

KAZANMASI 

AÇIKLARIN 

POZİSYONUNLARIND

A ARTIŞ 
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PLANSIZ 

UYGULAMAL

AR 

İTHALATIN 

ARTMASI, 

İHRACATIN 

AZALMASI VE 

DÜŞÜK 

REKABET 

DÜŞÜK 

KARLILIK 

YÜKSEK 

KIRILGANLIK, 

KONJONKTÜRDE 

CİDDİ 

DALGALANMALAR

, EKONOMİK 

DENGESİZLİKLER 

İKTİSADİ 

DARALMA 

VE 

KÜÇÜLME 

SÜRECİ 

DEPRESYON, 

RESESYON, 

İKTİSADİ 

KRİZ VE 

KAOS SÜRECİ 

VERGİ 

KESİNTİ

Sİ 

BÜTÇE 

AÇIĞI 

SIKI PARA 

POLİTİKASI 

VE YÜKSEK 

FAİZ  ORANI 

DIŞ 

TİCARET 

AÇIĞI 
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Türkiye ekonomisinde 1980’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. 

Bu pandemi sürecinde, ekonomik açıklar ve getireceği ekonomik krizler günümüzün en 

önemli gündem konusudur. Aşağıda bu kavramlara ve konulara detaylı bir şekilde 

değinilecektir. 

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 
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(Nurkse, 1951:571-583). Her 7-8 yılda bir Türkiye ekonomisi dengesizlikler yüzünden ciddi 

ekonomik krizlerle, parasal ve mali sorunlarla 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"56 veya “Tasarruf Açığı” iktisadi yapının doğal bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır (Zengin, 2000:38; Aksu, 2017: 85-91). 

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 büyüklüğü57, 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)58. 

 
56 Bütçe Açığı = Kamu Harcamaları + Kamu Gelirleri 

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. 
57 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. Buna göre “cari açık”; 
Cari Açık = Geleneksel Bütçe Açığı – (Yatırım Harcamaları + Sermaye Gelirleri) 

Cari Açık = Bütçe Açığı – Sermaye Açığı şeklinde yazmamız mümkündür. 
58 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 
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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. Aşağıdaki şekilde krizden çıkış 

senaryosu ve ekonominin yeni kurulan döngüsü bulunmaktadır. 

Şekil 36: Krizden Kurtuluş İçin Kurulan Döngü 

       

Kaynak: Özerol, 2013:140’daki şekilden alınmıştır. 

 

 

 
Ülkelerde (High Income Countries) ise yurtiçi tasarruflar 1980’de %23 ve 2000’de %21 olarak gerçekleşerek dünya 
ortalamasına yakın bir oran 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-Orta Asya’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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1.3.10. EKONOMİDE GÖRÜLEN İSTİKRARSIZLIKLAR İLE İLGİLİ 

KAVRAMLAR 

 

Son üç asırda kapitalist ekonomik yapıdaki istikrarsızlıklar, arızalar ve sorunlar kaçınılmaz 

olarak dünyanın bütün ülkelerinde bu hastalıkların özellikle pandemi sürecinde hızla 

yaygınlaşmasına neden olmuştur; 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”59 da denmektedir. Gerçekten insanların yaşam 

standardı artmakta mıdır? 

21. yüzyılın ilk on yılında, dünya ekonomileri arasında ciddi bir değişim ve dönüşüm 

dönemi söz konusu, bileşik kaplar modelinde olduğu gibi taraflardan biri inip, diğeri 

çıkarken, dünya ekonomisi ilginç bir duruma sahne oldu. 2008-2009 ve 2020 ve devam eden 

pandemi dönemiyle tasarruf edenler gelişen ekonomiler olurken, gelişmiş ekonomiler ise 

freni boşalmış araba gibi tüketime hızlı kayma gösterdi. Aslında dünya güç terazisinin 

(sıklet merkezinin) Batı’dan (Atlantik’ten) Avrasya’ya doğru kaymasının önemli bir 

göstergesidir. Ekim 2008’de ABD dışındaki dünya devletleri 7 trilyon US dolarlık bir parayı 

 
59 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 eşitçe yaşatarak-paylaştırarak, gelir ve yaşam 

standardındaki artışa paralel olarak, refahın getirdiği mutluluğu ve hazzı her bir ferde ispatlarcasına gösterterek, topluma 
refahı yayma durumudur. Aksi takdirde sadece “göz boyama” veya “bilgi yanıltması” olmaktadır. Buna da “refah 

illüzyonu” diyoruz. İktisadi büyümenin fark yarattığı ülkeler genelde yoksul ülkelerdir. Zengin ülkelerde iktisadi 

büyümenin getirisi çok daha sınırlıdır. Bu durumu şu şekilde ifade etmek mümkündür. Bunun nedeni: Marjinal fayda, 

yüksek gelir düzeylerinde çok hızlı şekilde düşmesidir. Diğer düşük gelirli fakir ülkelerde ise, hızlıca yükselmesidir 
(Jackson,2021:36). Asıl aldatan ve maskeleyen durumda budur. GSMH bir araç değil amaç olmalıdır. Hayat kalitesi ve 

refah artışı salt tüketimden ayrı bir şeydir (Banerjee ve Duflo, 2020:266).  
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bankalarda tasarruf olarak tutmayı ve sermaye olarak koymayı kabul etmişti. Bu miktar 

dünya milli gelirinin 8’de biriydi. Gelişmiş ülkelerden bazıları (İngiltere, Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD) tüketim artışını sağlama yoluyla ve borçlanarak 

büyümeyi hedeflerken, diğer gelişmiş ülkeler ise, eşgüdümlü bir piyasa uygulamasıyla 

çılgınca tüketimi izin vermeyen, deregülasyonu ağırdan alan bir modeli benimsemişlerdi. 

Zaten ekonomik sistemin yürüyebilmesi için, dünyanın bir tarafı yüksek miktarda 

borçlanırken, diğer kısmı sıkı tasarruf yapması gerekiyordu. Örneğin, 2008-2009 döneminde 

Çin harcanabilir gelirin %25’ini tasarruf ederken, Hindistan’da ise bu tasarruf oranı 

%37’lere ulaşmıştır. Buna mukabil, ABD’de Goldman Sachs hükümetten aldığı 6 milyar US 

dolarlık kurtarma parasının 2008 sonunda 2,6 milyar US dolar ikramiye ödemiştir. Örneğin, 

İngiltere’de aynı dönemde (2008 resesyon sürecinde) 11 dakikada 1 milyon pound insanlar 

borçlanırken, aynı dönemde İngiliz hane halkının tasarruf oranı ilk kez negatife dönerken, 

2008 sonunda bu miktar toplam 1,5 trilyon pound seviyesine ulaşmıştı. Bu kapitalizmin 

dengesiz ve aksak yanlarını ortaya çıkartan sıkıntılı süreçlerdir (Jackson, 2021:17-20). 

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, beşerî 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 

akılcı iktisat politikalarına ihtiyaç vardır. Burada sorulması gereken birkaç önemli soru 

bulunmaktadır. 

Türk ekonomisi Cumhuriyet tarihi boyunca ortalama %5’lik bir iktisadi büyüme oranına 

sahiptir. Bugün, kişi başına gelir; 8000 ila 12000 US dolar bandında sürünmektedir. Böyle 

bir büyüme oranına sahip ülkenin 15 yılda bir ortalama kişi başına geliri iki katına 

çıkabileceği, matematiksel hesaplamalarda mümkündür. Ancak, Türk ekonomisi yaklaşık 

1990 itibariyle bu banda girmiştir. 2022 sonu itibariyle hala bu banttadır. Yaklaşık 30 yıldır 

bu bantta kalmakta, son dönemlerde ise, kurdaki sıçramalar ve devalüasyon süreciyle, kişi 

başına gelir 8000 US doların altına inmiştir. Orta gelir seviyesindeki pek çok ülkenin 

karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, iktisadi büyümede yaşadıkları dengesizlik ve 
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yavaşlama problemine bağlı olarak ortaya çıkan bir süreçtir. Buna “Orta Gelir Tuzağı” 

denilmekle birlikte, Bu Orta Gelir Tuzağının nedenlerini bilmek, aslında çözümler üretmede 

kolaylık sağlar. Buna göre; gelir dağılımı eşitsizliği, yatırım tasarruf eşitsizliği, düşük 

rekabet gücü, düşük vasıflı beşerî sermaye, verimsiz üretim süreçleri, reel döviz kurunun 

yetersiz değerlendiği durumlarda, kurumsal faktörlerin yetersizliği, teknoloji, AR-GE ve 

inovasyon faaliyetlerinin yetersizliği, yetersiz alt yapı yatırımları, bunlardan sadece 

birkaçıdır. Türk ekonomisindeki Orta Gelir Tuzağının temel nedeni; tasarrufların yatırımlara 

erişemediği durumlarda, yabancı ülkelerden alınan borçların ve sıcak paraların ülkeye 

çekilmesidir. Borçların ödenemeyecek bir hal almasıdır. Unutulmamalıdır ki, bir ekonomide 

iktisadi büyümeyi; tasarruf açığıyla, sürekli bir dış borç sarmalıyla sürdürmek mümkün 

değildir. Böyle bir durumda, devamlı borç ödemeniz elinizde kalan bin bir çabayla üretip 

biriktirdiğiniz tasarruflarınızın ve kaynaklarınızın, bilinçsizce borçlanmanızdan dolayı 

elinizden çıkmasına neden olur, tabiri caizse, bunun adı borç aldığınız ülkelere çalışmaktır 

(Ulusoy, 2022:25-26). Aslında, “borç yiğidin kamçısı değil, enayiliği olmaktadır”. 

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 büyümenin de 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 
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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). 

Yukarıdaki Şekil 36’da bu arıza ve istikrarsızlık durumundan çıkış için önemli bir süreç 

şema olarak oluşturulmuştur. 

1.3.10.1. Devalüasyon Kavramı 

Devalüasyon, sabit veya yarı sabit döviz kuru sisteminde, hükümetin aldığı bir kararla resmi 

döviz kurunu yükseltmesi ile bir ülke parasının yabancı paralar karşısında dış değerinin 

düşürülmesidir. Diğer bir ifadeyle, milli paranın dış piyasalarda alım gücünün düşürülmesi 

işlemidir. Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin yabancı para birimlerinin alım gücünü etkileyecek 

şekilde, sürekli olarak fiyatlar genel seviyesinin (enflasyonun) artması durumunda bu işlem 

kullanılabilir. Devalüasyon işleminin yapılma nedeni, ödemeler bilançosu açığını (yani 

mevcut dış ticaret açığını) gidermek amacıyla yapılır. Enflasyon sürecinin uzun vadede 

kontrol altına alınamadığı kronik dönemlerde, bu kötü gidişatı durdurmak için son çare olarak 

yapılır. Dış ticaret açığı, ithalat miktarının ihracatın üzerinde gerçekleşmesi durumunda ortaya 

çıkar. Aslında bu durum, o ülkede için adı konmamış bir fakirleşme döngüsüne girildiğini 

gösteren önemli bir argümandır. Bu olumsuz süreç, hükümetleri bile iktidardan düşürebilir. 

Paranın satın alma gücünü ise, fiyatlar genel seviyesinin seyri belirleyecektir. Yani 

devalüasyon ile enflasyon birlikte hareket eder. Aslında devalüasyon, iç piyasada döviz talebine 

olan ilginin azalmasını ve ödemeler açığını kapatmaya yönelik dengeleme işlemidir. 

Devalüasyonun dış ticaret bilançosunu iyileştirici etkileri iki kanaldan ortaya çıkar; ilk 

durum, ithalat giderlerinde daralma ve ihracat gelirlerinde artış yaratır60. İkinci durumda, 

 

60 Örneğin; Ülkemizde 1$ = 7,43 TL olduğunu varsayalım (Ocak 2021 fiyatıyla), hükümet  t a ra fından  devalüasyon 

kararı alınarak; 1$ = 17,27 TL (Temmuz 2022 fiyatlarıyla) oluyor ve milli paraya devalüasyon yapılıyor. İhraç etmek 

istediğimiz bir malın ise birim fiyatı eskiden 7,43 L iken, devalüasyon sonrası 1$ = 17,27 TL oluyor. Bu durumda eğer ihraç 

etmeye çalıştığımız ürün talep-fiyat esnekliği yüksek bir ürün ise ithalatçılar devalüasyon sonrası daha fazla ürün alımı 

yapacak ve birim ödemeleri ise daha az olacaktır. Cüzdanlarında daha fazla para kalacaktır. Yani eskiden ithalatçı için, 
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ülkede üretilen yerli malları yabancı para cinsinden ucuzlatarak, daha fazla dışarıya mal 

satılması imkanını verir. İhracatı özendirerek, döviz kazancını arttırır. Devalüasyon, ithal 

malların ulusal para cinsinden fiyatlarını yükseltir. Bu da ithalatı azaltıcı etki yapar (para 

harcanmaz) ve böylece döviz tasarrufu sağlanır (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:252-253). Milli 

paranın dış değerinin düşürülmesinin iki nedeni bulunmaktadır (Ülgen, UZEM ders notu, 

2020:291). 

1. Ülkedeki fiyatlar ve maliyetler, dünya fiyatlarının ve maliyetlerinin üstünde ise milli 

paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Bu durumda milli paranın değeri yabancı paralar karşısında düşürülerek dünyadaki 

fiyat ve maliyetlere uyumlu hale gelmesi sağlanmaktadır.  

2. Bu uygulamanın sonucunda; yabancı paralar milli para karşısında değer kazandığı ve 

döviz kurları yükseldiği için, ithalatın gerilemesi hedeflenir. İthalatın azaldığı bir ortamda 

ihracatın artırılıp özendirilmesi ve daha avantajlı hâle getirilmesi önem arz etmektedir. 

İhracat teşvikleri ve dış ticaret kolaylıkları burada önem arz etmektedir. Kısaca; milli 

paranın değeri düşürülmesi sonucunda, yurt içinde üretilen ihraç mallarının dış 

pazarlarda düşük fiyatlarla tercih edilmesi istenmektedir. Enflasyon nedeniyle oluşan 

iç ve dış fiyat seviyesi farkının kapatılması amaçlanmaktadır. Böylece ödemeler 

dengesi açığının giderilmiş olması hedeflenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta, devalüasyondan başarı elde edilmesi için, ihracatın artması sonucu kazanılan 

döviz kazancının malın fiyatının düşmesinden dolayı uğranılan döviz kaybından 

büyük olması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
birim maliyet 7,43 TL iken, devalüasyon sonrası (7.43 / 17.27) = 0,43 $ olacaktır. Böylece 1$’lık malı, 0,43 $’a alacaktır. 

Bu durumda ihracat miktarı r  artacak ve döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. 
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Tablo 30: Türkiye’de Devalüasyon ve Enflasyon Süreci 

 

Kaynak:https://tr.linkedin.com/pulse/kur-ayarlamasi-de%C4%9Fer-yitirme-ve-deval%C3% 

Bcasyon-b%C3%BClent-demi%CC%87rba%C4%9F; erişim tarihi: 06.07.2022. 

Döviz kurlarındaki değişimlerin, dış ticaret açığını düzeltici etkisini talep esnekliklerine göre 

inceleyen en yaygın yaklaşım; “Marshall-Lerner Koşulu (Marshall-Lerner Condition)” 

olarak bilinmektedir. Marshall-Lerner Koşuluna göre; devalüasyon (yerli paranın değerinin 

yabancı paralar karşısında düşürülmesi) ile bir ülkenin dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi, 

ihraç ve ithal mallarının reel efektif döviz kuru ile ithalat ve ihracat talep esnekliklerinin 

toplamının birden büyük olmasını gerekli kılmaktadır. Davidson’a göre, bu durumda 

devalüasyon, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir (Davidson, 2009: 

125). 

       Eex + Eimp  > 1   (12) 

eex : İhracat talep esnekliği,     eimp : İthalat talep esnekliğini göstermektedir. 

Marshall-Lerner koşuluna göre, devalüasyon sürecinin başarılı olabilmesi için yalnızca 

ithalat ve ihracat talep esneklikleri değil, bunun yanında arz esnekliklerine de bağlıdır. 

Devalüasyon sonucu, içeride ve dışarıdaki kişilerin yerli üretimi mal ve hizmetlere olan 

taleplerinin karşılanabilmesi için ciddi anlamda toplam arzın toplam talep seviyesine 

çıkartılmasıyla mümkün olacaktır. Bunun yanında, üzerinde durulması gereken nokta, 

devalüasyonun dış ticaret dengesi üzerindeki etkisinin (ekonomik süreçte) ne kadar sürede 

gerçekleşeceği ve bu etkinin başarılı ve sürekli olup, olmayacağıdır. Bu yapılacak olan 

uygulama, devalüasyonun başarısını da belirleyecektir. Bir ülkenin ekonomisinde ve üretim 
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süreçlerinde sıkıntı varsa, zaten kriz ve kaos kaçınılmaz sondur. Bunun için üretim 

ekonomisine ağırlık verilmesi ve bu noktada politikalar oluşturulması çok önemlidir.  

Dış ticaret açığının ve ödemeler bilançosu dengesinin devalüasyonu takiben bozulması, 

ithalat ve ihracat sözleşmelerinin devalüasyondan önce yapılmış olmasının bir sonucudur. 

Devalüasyon sonrası kısa dönemdeki ithalat ve ihracat hacimleri 1’den 2’ye inerek, aradaki 

fark kadar kayıp içerisindedir. Ekonomi 3. Dönemde toparlanarak, ancak 1. Dönemdeki 

seviyesine gelmiştir. Bu çerçevede devalüasyonun birincil etkisi, önceden yapılmış ithalat 

sözleşmelerinin (yerli para cinsinden) değerini yükseltmektir. Kısa dönemde (yerli para 

cinsinden) ihracatın değeri değişmezken, ithalatın değeri artmakta böylece dış ticaret 

dengesi bozulmaktadır. Uzun dönemde ise (4. Dönemde), sözleşmeler değişen reel kur baz 

alınarak yenilenmektedir. İthalat hacmi azalırken, ihracat hacmi artmakta böylece dış ticaret 

dengesi iyileşmektedir (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:307). Devalüasyonun olumlu etkisi 

ancak uzun dönemde ortaya çıkmıştır. 

Şekil 37: Devalüasyon Süreci (J- S Dönüşüm Eğrisi) 

         

Devalüasyonun hesaplanmasında kullanılan denklem; Burada D sembolü devalüasyonu 

göstermektedir. X0 ilk dönemki kur değerini göstermekte, X1 ise, son dönemki kur miktarını 

göstermektedir61. Devalüasyon işlemi sonuç itibariyle (-) negatif değer alır.  

𝐷 =  
1

𝑋1
−

1

𝑋0
1

𝑋0

 = 
𝑋0−𝑋1

𝑋1
  X  100   (12) 

 
61 Örnek: Ocak 2021 fiyatıyla 1$ = 7.43 TL olduğunu varsaydığımızda, hükümet  t a ra fından  devalüasyon kararı 

alınarak; Temmuz 2022’de 1$ = 17.27 TL oluyor ve milli paraya devalüasyon yapılıyor. Buna göre devalüasyon oranı ne 
kadardır? 

Xo = TL / $  = 7.43 

X1 = TL / $  = 17.27   → 𝐷 =  
1

𝑋1
−

1

𝑋0
1

𝑋0

 =
𝑋0−𝑋1

𝑋1
  x100 = 

7.43−17.27

17.27
 = - 0.5679 x100 = - % 56.79  
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Aşırı değerlenmiş reel döviz kurları ithalatı ucuz, ihracatı ise pahalı hale getirir62. Bu durum 

ticaret mallarının üretimini azaltır (Yıldız, 2017: 233). Aşağıdaki dipnotta örnek soru olarak 

görüleceği üzere, Türkiye’deki enflasyon oranı Amerika’dakinin yaklaşık olarak 11,25 katı   

olduğundan, TL bu oranda aşırı değerlenmektedir. Bu itibarla, Türk mallarının uluslararası 

piyasada, Amerikan malları karşısındaki rekabet gücü de buna bağlı olarak düşmektedir.  

• Döviz kuru yükselirse, yabancı paranın değeri artar, milli paranın değeri 

azalır. 

• Döviz kuru düşerse, yabancı paranın değeri azalır, milli paranın değeri 

artar.  

Pd (yurtiçi fiyat düzeyi) > Pf  (yabancı ülkenin fiyat düzeyi) olduğunda ise, reel döviz kuru, 

nominal döviz kurundan daha düşük olur. Bu durumda, ulusal para yapay olarak aşırı 

değerlenmiş ve ülkenin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü azalmıştır (Yıldız, 2017: 

233). 

Pd (yurtiçi fiyat düzeyi) <Pf  (yabancı ülkenin fiyat düzeyi) olduğunda ise, reel döviz kuru 

nominal döviz kurundan daha yüksek olur. Bu durumda, ulusal para yapay olarak eksik 

değerlenmiştir ve ülkenin uluslararası piyasalardaki rekabet gücü artmıştır (Yıldız, 2017: 

233). 

Devalüasyonun Etkilerini 7 maddede özetlemek mümkündür (Ünlüönen ve Tayfun, 

2015:252): 

• Devalüasyonun ilk etkisi, ihraç ürünlerinin dış satımını artırmak, ithal malların yurt 

içi talebini daraltmaktır. 

• İthalatı geniş ölçüde sermaye mallarından oluşan ülkelerde, bu mallar yurt içi 

üretiminin önemli girdisini meydana getireceği için devalüasyon sonrası maliyet 

enflasyonu dediğimiz ekonomik olay meydana gelir. 

 
62 Reel döviz kuru, nominal döviz kurlarının ülkelerde geçerli olan enflasyona göre ayarlanmış değeridir. Yani reel döviz 

kuru aynı para cinsinden yurt dışı fiyatların yurt içi fiyatlara oranıdır. Şu şekilde formüle edilir;  

𝑅 = 𝐸 𝑥 
𝑃𝑓

𝑃𝑑
 = ; R= Reel döviz kuru, E= Nominal Döviz Kuru, Pf = Yabancı Ülkenin Fiyat Düzeyi, Pd = Yurt İçi Fiyat 

Düzeyi, 

Örnek: 2022 yılı içinde nominal kur 1$=17,45 TL olarak sabitlenmişken; yıl içinde Türkiye’de enflasyon oranı 0,90 (%90), Amerika’da 

enflasyon oranı 0,08 (%8) olarak hesaplanmışsa; Buna göre reel kur ne kadardır? 

→ 𝑅 = 𝐸 𝑥 
𝑃𝑓

𝑃𝑑
= → R = 17.45 X 

0.08

0.90
 = 1.5511  
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• Devalüasyondan sonra uluslararası değer ölçüsü cinsinden devalüasyon yapan 

ülkenin millî gelirinin azalmış görülmesi yanıltıcı bir durumdur. 

• Devalüasyon devlet bütçesi bakımından da sorun yaratan bir olaydır. 

• Devalüasyon bir ekonomide kaynak dağılımını da etkiler. 

• Devalüasyon bir ülkenin dış borçlarını da etkiler. 

• Devalüasyon, dış satım miktar indeksinin, dışalım miktar indeksine bölünmesi 

sonucu ele edilen, dış ticaret hadlerini de etkiler. 

 

1.3.10.2. Revalüasyon Kavramı 

Revalüasyon, her şeyden önce bir hükümet politikasıdır. Devalüasyonun tersi olup, bir ülke 

parasının değerini altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamaktır. Ödeme fazlası 

veren, ülkelerin genellikle uyguladığı bir politikadır. Revalüasyon yapılan bir ülkede resmi 

kurlarla altın ve döviz fiyatları hükümetlerce kararlaştırılmış bir oranda ucuzlamaktadır. 

Revalüasyon az rastlanılan bir para operasyonudur. Genellikle revalüasyon işlemi yapan 

ülkeler, güçlü bir ekonomiye sahip olup dış piyasalarda yüksek derecede rekabetçi ülkeler 

olup, ihracatı artan ve ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. 

Revalüasyon; ulusal para cinsinden ithalatı ucuzlatır, yabancı para cinsinden ihracatı 

pahalılaştırır. Böylece döviz giderlerini arttırıp döviz gelirlerini azaltarak dış fazlaları eritici 

etki yapar (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:253).  

Revalüasyon yapılmasının amacı; Merkez Bankası'nda ihtiyaçtan fazla altın ve döviz stoku 

bulunması halinde, aşırı derecede genişleyen rezervlere karşılık yapılacak emisyon hacminin 

genişlemesi nedeniyle (fazlalıklar sebebiyle oluşabilecek) enflasyona yol açmamak için 

Revalüasyona başvurulur. Böylece ödemeler dengesinin sağlanması amaçlanır. 

Revalüasyon ilan edilen ülkelerde, dıştan alınan ürünlerde artış meydana gelir. İhracatta 

azalmalar meydana gelir. Yabancı ürün malları ucuzlarken, yerli ürün malları 

pahalanmaktadır. Ülkenin para biriminin gerçek değeri bilinememektedir. Aşırı değerlenme 

söz konusudur. İhracatçılar buradan çok fazla zarar görür. Hatta yerli üreticilerin üretim 

maliyetleri artmaya başlar. 
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Revalüasyonun hesaplanmasında kullanılan denklem; Burada R sembolü Revalüasyonu 

göstermektedir. X0 ilk dönemki kur değerini göstermekte, X1 ise, son dönemki kur miktarını 

göstermektedir. Revalüasyon değeri (+) pozitif değer alır63. 

𝑅 =  
𝑋1 − 𝑋0

𝑋0
  X 100     (13) 

 

Örnek: 1$ = 17,27 TL iken, revalüasyon kararı alması sonucu; 1$ = 8,90 TL olabilir. TL değer 

kazanmış olmaktadır. 

1.3.10.3. Stagflasyon Kavramı  

Hem Klasik İktisat Teorisine göre hem de Keynesyen İktisat Teorisine göre; stagflasyon, 

paradoksal bir durumdur. Normal şartlar altında, enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters bir 

orantı mevcuttur. Değişkenlerden biri düşerken diğeri yükselir; ancak stagflasyon ortamında 

her ikisi de ciddi seviyelerde artmaktadır. Bu durum zaten ciddi bir ekonomik arızanın var 

olduğunu göstermektedir. İngilizce’de (stagnation) durgunluk ile (inflation) enflasyon 

kelimelerinin birleşmesinden elde edilen bir kavramdır. Bir ekonominin aynı anda hem 

işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eder. Enflasyon kontrol altına 

alınmak istendiğinde işsizlik genişlemekte, işsizliği önleyici tedbirler uygulanmaya 

konulduğu takdirde enflasyon artışları ile karşılaşılmaktadır. Hükümetler tarafından 

uygulanan iktisat politikası, fiyatlar genel düzeyinde kuvvetli bir yükselişe yol açarken, 

işsizlik oranı da artmaktadır. Ekonominin durgunluk ile birlikte yüksek oranlı enflasyonist 

eğilimler içinde bulunduğu dönemlerde, iktisat politikasını yürütmekle yükümlü olan 

organlar için karar vermek güçleşmektedir. Bir yandan, işsizliği gidermek için genişletici 

yönde bir stratejinin uygulanması gerekirken, diğer yandan fiyat artış oranlarını 

düşürebilmek için daraltıcı yönde bir stratejinin benimsenmesi uygun görünmektedir. Hangi 

strateji uygulanırsa uygulansın, bir amacın gerçekleştirilmesi, diğer amaçtan uzaklaşma 

pahasına mümkün olmaktadır. Bu nedenle, iktisat politikasınca izlenebilecek yol, bu iki 

amacın optimal bir bileşimini gerçekleştirmeğe çalışmak olacaktır (Turhan, 1987:447). 

 

 

 
63 Örnek : Yukarıda verilen örneği baz alırsak, doların ($) Türk Lirası (TL) karşısındaki değer artış oranını bulmak mümkündür. Ocak 

2021 fiyatıyla 1$ = 7.43 TL olduğunu varsaydığımızda, hüküme t  t a ra f ında n  devalüasyon kararı alınarak; Temmuz 2022’de 1$ = 

17.27 TL oluyor ve milli paraya devalüasyon yapılıyor. Buna göre doların ($), Türk Lirası (TL) karşısındaki, Revalüasyon (değer artış 

oranını) oranı ne kadardır? 

Xo = TL / $  = 7.43 

X1 = TL / $  = 17.27     →  𝑅 =  
𝑋1 − 𝑋0

𝑋0
  x 100 = 

17.27 − 7.43

7.43
 x 100 = 1.3243 x 100 =   % 132.43 
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Şekil 38: Stagflasyon Sürecinin Etkileri 

 

STAGFLASYON                        İŞSİZLİK                         ENFLASYON                         BÜYÜME                    TL 

      

  

Şekil 39: Stagflasyon Olgusu 

 

Kaynak: https://iktisatguncesi.com/post/178893503724/yeni-bir-risk-stagflasyon; erişim 

tarihi:06.07. 2022. 

Resesyon yaşanan bir ekonomide yukarıdaki AD-AS (Toplam Talep-Toplam Arz) 

Modelinde; Y (Reel GSYİH) Y0’dan Y1’e kayar. Toplam Arz S0’dan S1’e sola doğru kayma 

gösterir. Toplam Arz’da düşme olur. P (Fiyat) P0’da sabit kalır. Bu da ekonominin R 

noktasında denge bulması gerekirken, Stagflasyon etkisiyle; P (Fiyat) P0’dan P1’e doğru 

yukarıya kayar. Yani ekonominin enflasyon sürecinde olduğunu göstermektedir. Bu durum 

ekonomideki dengenin E0’dan E1’e kaymasına neden olur. Bir diğer deyişle hem işsizliğin 

artması hem de aldığımız tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması, buna bağlı olarak milli 

gelirin Y (Reel GSYİH) Y0’dan Y1’e sola doğru kayması (azalması) demektir. Stagflasyona 

karşı hem işsizlik hem de enflasyon ile mücadele oldukça zordur. Uzun vadede çözüm 

getirecek zorlu bir süreçtir. Bu süreçte toplumun yalnız bir kısmı değil, tamamı büyük 

sıkıntılar yaşar (https:// iktisatguncesi.com/post/178893503724/yeni-bir-risk-stagflasyon; 

erişim tarihi: 06.07.2022). Stagflasyon olayını ve maliye politikası araçları ile sadece toplam 

talebi yönlendirmekten kaynaklanan sorunları, işsizlik ve enflasyon oranları yardımıyla 

DURGUNLUK ENFLASYON STAGFLASYON
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somut hale getirmek mümkündür. İşsizlik ile mücadelede toplam talebin genişletilmesine 

ağırlık verilirse, bu önlem, işsizliğin azalmasına ve enflasyonun daha da hızlanmasına yol 

açacaktır. Toplam talebi daraltmak suretiyle enflasyon düşürülmeğe çalışılırsa, işsizlik 

oranının artması kaçınılmaz olacaktır.  (Turhan, 1987:435). Stagflasyonun Nedenlerini 6 

maddede belirtmek mümkündür (Yıldız, 2017:186-187): 

• Yaratılan gelirden daha çok pay alma mücadelesi, 

• Güçlü sendikaların ücret baskısı, 

• Aksak rekabetçi oluşumlar, 

• Yanlış para ve maliye politikası uygulamaları, 

• Yapısal işsizlik ve enflasyonun aynı anda yaşanması, 

• Dünya petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artışlardır. 

 

Stagflasyonla mücadelede en rasyonel ve optimal politika; vergi indirimleri yolu ile 

gerçekleştirilen genişletici maliye politikası ile, daraltıcı yönde etki yapan para politikasını 

birleştirmektir. Genişletici maliye politikası, istihdamı arttırma işlevini, daraltıcı para 

politikası ise fiyat ve ücret şeklinde sosyal hasılaya yöneltilen arzulanmayan düzeydeki 

talepleri parasal açıdan yumuşatma işlevini üstlenecektir. Bunun yanında, stagflasyon ile 

mücadelede kuvvetli bir iktisadî büyüme politikalarına ağırlık vermek gerekir. Stagflasyon 

ile mücadele için önerilen politikalar (Turhan, 1987:454; Kurumlu, 2014:196): 

• Gelirler Politikası 

• Vergi Temelli Gelirler Politikası 

• Endeksleme 

• Arz Yönlü Politikalar 

• Genişletici Maliye Politikası 

• Daraltıcı Para Politikası 

• Yatırımları Artırıcı Politikalar 

1.3.10.4. Resesyon Kavramı 

Resesyon kavramı, “durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Birkaç aydan daha uzun süren 

üretim düzeyinde ve milli gelirde meydana gelen belirgin bir düşüşü (azalmayı) ifade 

etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir ekonomide büyüme hızının, nüfus artış hızından daha 

düşük olması sebebiyle kişi başına düşen reel milli gelirin değeri negatif (-) olması halidir. 
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Resesyon, ekonomik süreçte küçülme durumudur. Bu bağlamda resesyon analizi yapılırken, 

enflasyondan arındırılmış reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) değerleri kullanılır. Reel 

GSYİH, iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi 

durumudur. Resesyon süreci, genellikle 9-18 ay kadar sürmekle birlikte, etkisi 3-5 sene gibi 

uzun süreli ve ekonomik yapı üzerinde yıkıcı olabilmektedir. Ekonomide resesyon süreci 

başladığında, Merkez Bankaları, para arzını genişletici ve faiz oranlarını düşürücü genişletici 

(gevşek) para politikalarını tercih ederler (https://www.mahfiegilmez.com/2018/ 

10/resesyon-mu-stagflasyonmu.html#:~:text=Resesyon%20ekonomide%20k%C3%BC%C3 

%A7%C3%Bclme%20halidir.,ya%C5%9Fanm%C4%B1%C5%9Fsa%20resesyon%20s%C 

3%B6z%20 konusu%20demektir.; erişim tarihi: 05.04.2021).  

Ülke ekonomileri resesyon sürecine girme nedenleri (https://www.qnbfi.com/forex/forex-

terimler-sozlugu/resesyon-nedir#:~:text=Resesyon%2C%20bir%20%C3%BClkenin%20eko 

nomik%20faaliyetlerinde; erişim tarihi: 07.05.2022).   

• Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi, 

• Kişi başına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi, 

• İşsizliğin artması, 

• Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi, 

• Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en 

temel sebepleri oluşturur. 

Ekonomik yapı, uzun bir resesyon süreci (2-3 çeyrek dönem negatif büyüme süreci) 5-6 

çeyrek dönem negatif büyüme sürecine dönüşürse, ekonomik çöküş kaçınılmaz olacaktır. 

Keynesyen yaklaşımı savunan iktisatçılara göre, resesyon sürecinin etkilerinin giderilmesi 

için para arzının artırılmasını tavsiye etmişlerdir. Söz konusu tavsiyeler doğrultusunda 

parasal genişlemeye gidildiğinde, SAS toplam arz eğrisini gösterirken, para arzının artması 

sonucunda toplam talepteki artışla birlikte fiyatlar genel düzeyi P1’den P0’a sağa doğru 

(yukarıya) kaydığında, AD1 toplam talep eğrisi sağ tarafa doğru kayarak, AD0 konumuna 

gelirken; ekonomik yapıda enflasyonist eğilimler yani fiyatlar düzeyinde (ücret, mal fiyatları 

vb.) artışlar başlamıştır. Enflasyonist eğilimler ve bunların şiddeti, kısa dönem toplam arz 

eğrisinin dikliğine bağlıdır. Kısa dönem toplam arz eğrisi dikey eksene ne kadar yakın olursa 

enflasyonist eğilimlerin şiddeti de o ölçüde artmaktadır. Reel millî gelir düzeyi Yı 'den Yo 

düzeyine, yükselir. Y0 düzeyi potansiyel millî gelir düzeyidir. Potansiyel millî gelir 

https://www.mahfiegilmez.com/2018/%2010/resesyon-mu-stagflasyon
https://www.mahfiegilmez.com/2018/%2010/resesyon-mu-stagflasyon


201 | P A R A  V E  B A N K A  

 

düzeyine ulaşmak, ekonomideki resesyon sürecinin bittiği anlamına gelmektedir. Fiyat 

artışları sonucunda, reel millî gelir düzeyi Y2 gelir düzeyindedir. Y2 millî gelir düzeyi 

potansiyel millî gelir düzeyi olan Y0’dan büyüktür. Bu durum ekonomi üzerinde baskı 

oluşturur. Ücret ve fiyatlardaki yükselme ile birlikte kısa vadeli toplam arz eğrisi (SAS), sol 

tarafa doğru kayacağından ekonominin reel millî gelir düzeyi, potansiyel millî gelir düzeyine 

kendiliğinden gelecektir. Ancak kısa dönem arz eğrisinin sol tarafa doğru kayması 

durumunda fiyatlar düzeyi P3’e kadar (dengeye gelinceye kadar) yükselir. Bu koşullarda 

para arzı azaltılırsa, toplam talep eğrisi sola tarafa doğru kayar. Yani AD1 eğrisi AD0 

konumuna gelir. Piyasadaki fiyatta P0 seviyesine gelir. Böylece enflasyonist açık durumu 

ortadan kalkar (Ülgen, UZEM ders notu, 2020:93).                                                  

Şekil 40: Resesyon Süreci 

 

Grafik 5: Türkiye’nin 2000-2014 Dönemi Resesyon Süreci 

 

Kaynak: https://www.mahfiegilmez.com/2014/12/konjonktur.html; erişim tarihi:05.04.2021. 

 

Grafiğe göre, Türkiye’de bu 15 yıllık dönemde iniş ve çıkışlı bir konjonktür gözlenmektedir. 

Bu dönemde Türkiye iki kez resesyonla ve iki kez de oldukça yüksek tepe noktasıyla 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 202 

 

karşılaşmış görünüyor (https://www.mahfiegilmez.com/2014/12/konjonktur.html; erişim 

tarihi: 05.04.2021).   

1.3.10.5. Slumpflasyon Kavramı  

Slumpflasyon, enflasyon olgusu yaşanan bir ekonominin küçülmesi yani enflasyon içinde 

küçülme halidir. Ekonomik krizlerin içinde en zoru olan bu durum, bir yandan enflasyonu 

düşürmeye uğraşırken, bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da 

büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamayı gerektirmektedir. 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 

 

Bir ekonomide yüksek enflasyon olgusu yaşanırken, ekonomi küçülüyorsa o ekonomide 

slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir. Ekonomik krizlerin en zoru 

budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da 

ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir 

ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir. Slumpflasyonun resesyonla benzerliği 

ikisinde de ekonominin küçülmeye girmiş olasıdır. Farkı ise slumpflasyonda ekonomi 

küçülürken bir yandan da yüksek enflasyonun devam etmesidir. Slumpflasyon, yüksek ithal 

girdisi kullanan ekonomilerde kurdaki artışların yarattığı enflasyon ve ekonominin büyüme 

ivmesini kaybetmesi, beklentilerin bozulmasıyla ortaya çıkar (Mahfi Eğilmez (2020). 
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Kendime Yazılar,06.09.2020 https://www.mahfiegilmez.com/2020/09 /enflasyonla-buyume-

ve-kuculme-turkiye.html#:~:text=Slumpflasyon%3A%20Bir%20ekonomide%20y%C3%BC 

ksek%20enflasyon,Ekonomik%20krizlerin%20en%20zoru%20budur.; erişim tarihi: 07.07. 

2022). 

Grafik 6: Büyüme ve Enflasyon (Slumpflasyon) 

Kaynak:.https://www.mahfiegilmez.com/2020/09/enflasyonla-buyume-ve-kuculme-turkiye. 

html#:~:text=Slumpflasyon%3A%20Bir%20ekonomide%20y%C3%BCksek%20enflasyon,Ekonomik%20krizl

erin%20en%20zoru%20budur.; erişim tarihi: 07.07.2022. 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Mahfi Eğilmez’in (2020) çalışmasına göre, Türk 

ekonomisinde slumpflasyon süreçlerinin yaşandığı 2 önemli dönem görülmektedir. Eğilmez; 

“Türkiye, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 10,94’lük enflasyon eşliğinde yüzde 0,9 

oranındaki büyümeye düşünce stagflasyona girdi. Ekonomi burada duramadı ve düşüşe 

devam etti. 2009 yılında ilk üç çeyrekte yüksek enflasyonla birlikte ciddi küçülme ortaya 

çıktı (slumpflasyon.) 2009 yılının son çeyreğinde büyümeye geri dönen ekonomi, 2016 

yılının üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz yüksek enflasyonlu büyüme patikasında kaldı. 

2016 yılının üçüncü çeyreğinde enflasyon yüzde 8’in üzerindeyken ekonomi yüzde 0,8 

küçüldü ve ekonomi stagflasyonla karşılaştı. 2016 yılının dördüncü çeyreğinden 2018 yılının 

üçüncü çeyreğine kadar yüksek enflasyonlu büyümeye geri dönen Türkiye, 2018 yılının son 

çeyreğinden başlayarak yüksek enflasyon içinde küçülme yaşamaya başladı. Bir başka 

ifadeyle slumpflasyona geri döndü. Bu olgu 2019 yılının üçüncü çeyreğine kadar sürdü. 

2019 yılının son iki çeyreği ve 2020 yılının ilk çeyreğinde yüksek enflasyonlu büyümeye 

geri dönen Türk ekonomisi bu kez de 2020 yılının ikinci çeyreğinde slumpflasyona girdi.” 

(https://www.mahfiegilmez.com/2020/09/enflasyonla-buyume-ve-kuculme-turkiye.html#; 

erişim tarihi: 07.07.2022). 
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13.10.6. Deflasyon Kavramı 

Enflasyona benzeyen başka kavramlarda mevcuttur. Bunlardan bir tanesi “Deflasyon” 

kavramıdır. Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan sürekli düşüştür. Ekonominin faaliyet 

hacminin düşmesidir. Ekonomik anlamda  deflasyon kavramı, mal ve hizmetlerin genel fiyat 

seviyesindeki düşüştür. Deflasyon, niceliksel para teorisine dayanan bir siyasettir. Genellikle 

iktisadi durgunluk dönemlerinde, mal ve hizmet arzının talebini geçmesiyle beraber alım 

gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para arzının da azalmasından kaynaklanır. 

Deflasyon sırasında, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi, toplam üretim ve istihdam düzeyleri 

de düşmektedir. Bir diğer ifadeyle, para değerini azaltma yoluyla harcama ve tüketim 

kalıbının kısıtlanması durumudur. Deflasyon, makro ekonomik açıdan, toplam talebin 

toplam arzdan az olması demektir (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:129). Deflasyon, enflasyon 

kavramının tam tersi olarak fiyatların azalmasını ve alım gücünün artmasını ifade 

eder. İktisadi birimler (şahıs, şirket, kurum ve kuruluş, devlet, yabancılar) tarafından 

yapılması tahmin edilen toplam harcamaların reel gelirden az olması, toplam talebin toplam 

arzdan daha düşük seviyede bulunmasına neden olmaktadır. Deflasyon genellikle arz talepte 

yüksek olduğunda yani üretim fazlası gerçekleştiğinde, buna bağlı olarak tüketimin azalması 

sonucu talebin düşmesi sonucunda; bunun yanında para arzı azaldığında deflasyon 

gerçekleşebilir. Deflasyon, enflasyonda olduğu gibi millî gelir dağılımında değişimlere 

neden olmaktadır. Deflasyon durumu, enflasyon oranı %0'ın altına düştüğünde negatif 

enflasyon oranı olarak meydana gelir. Sıfır enflasyon ve sıfır reel faiz insanları harcama 

yapmaktan alıkoyan bir durumdur. Faizler de sıfırsa o zaman kredi kullanıp da o malı 

almanıza gerek yoktur. Bu durumda tüketiciler harcama yapmaz, tüketim azalır. Toplam 

talepte ciddi düşmeler meydana gelir. Deflasyonda, ekonomik istikrarı sağlamak için 

alınacak önlemler toplam talebi attırmaya yöneliktir. Bunun için kamu harcamaları arttırılır 

ve vergiler azaltılarak açık bütçe politikası izlenir. Bunun gibi mali politikaların yanı sıra 

para politikası araçlarıyla da faiz oranları düşürülür. Para ve kredi hacmi arttırılarak 

piyasanın canlanması sağlanarak deflasyon ortamından çıkılabilir (Ünlüönen ve Tayfun, 

2015:252). 

Klasik Deflasyon Teorisi, David Hume (1711-1776) ile başlar. Deflasyon, önceden 

beklenmediğinde, gelirin ve servetin borçlulardan alacaklılara doğru yüzeysel ve haksız tekrar 

dağıtımına yol açar. Deflasyonun bu tekrar dağıtıcı sonuçlarının ötesinde milli gelir ve 

istihdam oranı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. Klasik okulun temsilcilerinden 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Price_level
https://en.wikipedia.org/wiki/Price_level
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation
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Hume’un belirlediği anahtar özellikler bu konuda önem arz eder; bu anahtar özellikler şu 

varsayımları içermektedir (Humphrey, 2011:133):  

(i) Şoklar ağırlıklı olarak parasaldır.  

(ii) Ekonomik aktörler para arzındaki değişimler hakkında eksik bilgiye sahip olduğundan 

deflasyon kısmen beklenmeyen veya algılanamayan bir durumdur.  

(iii) Para stokundaki değişmeye fiyatlar geç intibak eder.  

(iv) Para arzı daralması uzun dönemde olmasa da kısa dönemde reel değişkenler üzerinde 

nötr olmayan etkiye sahiptir.  

Ayrıca ekonomiden net sermaye çıkışı olduğunda, diğer yandan piyasalarda çok 

fazla rekabet ve pazar yoğunlaşması nedeniyle deflasyon ortaya çıkabilmektedir. Deflasyon, 

önceden beklenmediğinde, gelirin ve servetin borçlulardan alacaklılara doğru gelişigüzel ve 

haksız tekrar dağıtımına yol açar. Fakat klasikler deflasyonun bu tekrar dağıtıcı sonuçlarının 

ötesinde hâsıla ve işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. Klasik okulun 

temsilcileri deflasyonun olumsuz etkilerini şu nedenlere dayandırmıştır (Humphrey, 

2011:131):  

• Fiyat-ücret katılığı,  

• Artan reel borç,  

• Düşen fiyatlara bu değişkenlerin nominal değerlerinin uyarlanmasındaki gecikmeler 

nedeniyle oluşan maliyet yükleri,  

• Paranın gelecekteki satın alma gücünde deflasyon nedenli artış beklentisi gereği 

(harcamaktan ziyade) nakit biriktirme, 

• Diğer belirleyiciler. 

Şekil 41. Deflasyon Süreci 

        

Kaynak:.https://www.economicshelp.org/blog/13365/inflation/types-of-deflation/ erişim tarihi: 07.07.2022. 
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Bir mal veya hizmetin üretkenliğini etkinlik ve verimlilikle arttırarak, bu durumdan kaynaklı 

olarak, bir tür deflasyona sahip olmak mümkündür; o zaman deflasyon yüksek iktisadi 

büyüme oranlarıyla daha tutarlı olabilecektir. Bu durumu yukarıdaki şekilde analiz etmek 

mümkündür. Fiyatlar genel düzeyindeki ciddi bir düşme; para arzı miktarında ve kredi 

hacmindeki bir daralmadan dolayı ortaya çıkabileceği gibi, insanların daha çok tasarruf 

etmelerinden, üretim artışından, verimlilik ve etkinliğin olması nedeniyle bol mahsul elde 

edilmesinden meydana gelebilmektedir. Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi, üretim faktör 

gelirlerinin (kira, maaş, ücret gibi gelirlerin) lehine, üreticilerin aleyhine bir durum 

yaratmaktadır. Ancak düşük fiyatlar bekleyen tüketicilerin ürünlere olan talebinin düşmeye 

başlamasıyla birlikte, piyasada arzın fazla olmasıyla mal ve hizmetlerin birikmesine yol 

açar. Asıl önemli olan durgunlaşmayla birlikte, para arzında da ciddi düşüşler meydana 

gelir. Buna bağlı olarak milli gelirde ciddi düşmeler görülür. Toplam talep ciddi düşme 

eğilimine girecektir. Kar düşmesi üreticiyi olumsuz etkilerken, asıl fatura çalışan kesime 

çıkacaktır, bunun birlikte işsizlikte artmaya başlayacaktır. 

Şekil 42: Deflasyon Sürecinin Olumsuz Durumu 

 

Kaynak:https://www.economicshelp.org/blog/13365/inflation/types-of-deflation/ erişim tarihi: 07.07.2022. 

Deflasyonun olumlu yanları kadar olumsuz etkileri de mevcuttur. Deflasyonun, enflasyona 

göre potansiyel ve yaygın olarak daha maliyetli ve sorunlu olduğu konusunda iktisat 

dünyasında ortak bir düşünce birliği vardır. Deflasyonun ekonomik anlamda maliyeti; 

kaynağına, kapsamına, gelişim sürecine ve süresine bağlı olacaktır. Ekonomik anlamda 

deflasyonun maliyetleri, fiyatlar düşerken, ücretlerde düşüyorsa, firmaların karlarında ciddi 

azalma olduğunu göstermektedir. Bu anlamda piyasalar ciddi anlamda durgunlaşmaya doğru 

kayıyor demektir. Bir ülke için en önemli tehlike; deflasyon döngüsüne girmektir. Düşük 

fiyatlar, düşük ücretlere neden olur, bu durum daha düşük bir toplam talebe neden olur. 

Bununla birlikte daha düşük bir hayat standardı ve daha düşük bir sosyal güvenlik sistemine 
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neden olur. Ayrıca piyasalarda oluşan reel borçlanma oranlarında ciddi artışlar ortaya çıkar. 

Borçlular borçlarını ödemekte güçlük çekmekte, halkın refah düzeyi ve yaşam standardı 

düşmektedir. Borcun reel değerinde bir artış yarattığı için, borçlulardan alacaklılara bir gelir 

transferi olmaktadır. Borçluların, kredi verenlere göre harcama eğilimleri daha yüksek 

olduğu için böyle bir gelir transferi toplam talepte bir düşüşe sebep olmaktadır. Efektif reel 

faiz oranlarında yükselme meydana gelecektir. Bu durum borçlanmayı caydırırken, 

tasarrufların artmasını teşvik eder. Üretim, ücret, talep ve istihdamın aynı anda düşüşe 

geçmesiyle ekonomik durgunluğa yol açar. Fiyatların her zaman düşeceğine olan inanç, 

içinden çıkılması güç bir deflasyon döngüsüne neden olabilecektir (https://www. 

getmidas.com/borsa-terimleri/deflasyon-nedir/. Erişim tarihi: 07.07.2022; (Ülgen, UZEM 

ders notu, 2020:250-252).  

Şekil 43: Deflasyon Döngüsü 

     

Kaynak: https://www.economicshelp.org/blog/13365/inflation/types-of-deflation/ erişim tarihi: 07.07.2022. 

David Hume’a göre; “Parası (para stoku) azalan ülke, daha fazla paraya (para stokuna) sahip 

olmayan fakat para stoku artan bir ülkeye göre gerçekten daha zayıf ve zor duruma düşer… 

İşçi, işine devam edemez; fakat piyasadaki tüm mallar için aynı fiyatı öder. Çiftçi, ekinini ve 

hayvanını satamaz; fakat mülk sahibine aynı kirayı vermelidir. Sonuçta ortaya çıkacak 

yoksulluk, sefalet ve miskinlik kolaylıkla tahmin edilir. Dünyadaki altın para stoku 

kendisine olan talep kadar hızlı büyürse deflasyon, açık ekonomiler için en kötü ihtimalle 

geçici bir sorun haline gelir ve hiçbir zaman önemli bir sorun teşkil etmez. Diğer bir 

ifadeyle, ödemeler dengesi gereği meydana gelecek parasal genişlemenin çaresi olduğu 

deflasyon, kendini hızla düzelten bir olgudur. Sonuç olarak Hume’un analizinde fiyat 

ataletinin anahtar öneminin altı çizilmelidir. Deflasyonun kapalı ekonomi durumunda 

gerçekleşebilip açık ekonomi durumunda gerçekleşememesi, deflasyonu ilki (kapalı 
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ekonomi) için zararlı, ikincisi için zararsız kılar.” (Humphrey, 2011:134-136). Deflasyon 

sürecinde alınması gerekli tedbirler oldukça önemlidir. Negatif talep şokunu önleyebilmek için 

genelde kamu maliyesi nitelikli argümanlar kullanılmalıdır. 

• İlk olarak kamu harcamalarını artırmak gerekir. Üretime yönelik teşvik ve destekleri 

arttırarak, ülkenin tekrar üretim seviyesini yükseltmek gerekir. 

• Düşük faiz oranlarıyla tüketicilerin ve işletmelerin kredi talebi ve harcama eğilimleri 

artırıla bilinir. Dolaylı vergi oranlarında da indirime giderek tüketim teşvik 

edilmelidir. 

• Azaltılan vergi oranları, yatırımların ve harcamaların da doğrudan artmasına yardımcı 

olur. Kamu harcamaları ve özellikle otonom harcama ve yatırımların arttırılması 

gereklidir. 

• Çalışanların aldığı ücretleri artırmak arz ve talebin dengelenmesini sağlar. Asgari ücret 

seviyesi yukarıya çekerek, toplumda harcama sürecini oluşturmak gerekir. İstihdam 

yaratma sürecinde vergi, prim vb. indirimler yapılarak, üreticiye istihdam etme kolaylığı 

sağlanmalıdır. 

• Gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergiler üzerinden alınan vergi oranları 

kaldırılmalı veya indirilmelidir. Böylece, yatırımları arttıracak biçimde oranlar 

yeniden ayarlanmalıdır. 

 

Deflasyon oranındaki düşüşe ise, “reflasyon” denilmektedir (Yamak, terzi ve korkmaz, 

2008:25). Bu arada “Dezenflasyon” kavramı ise; fiyat artış hızının azalması anlamına 

gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen 

enflasyon sürecini ifade etmektedir (TCMB, 2013:2). Diğer bir ifadeyle, dezenflasyon; fiyat 

artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde sürekli olarak azalması anlamına 

gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında düşen enflasyon 

sürecini ifade eder. Sert olmayan deflasyonist önlemlerle enflasyonun sınırlandırılmaya 

çalışılması süreci olup, enflasyonun azaltılmasına ilişkin önlemleri kapsar (Aypek, Ban, 

Güzel, vd., 2009:146). 

Deflasyon, fiyat artış hızının belirli sebeplerden ötürü azalmasını ifade eder. Ülkemizde de 

yaygın olarak kullanılan bir ekonomi programıdır. 2008 sonrasında, dünyadaki pek çok 
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ekonomi “borç deflasyonu” ile karşı karşıya kalmıştır64. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 

2019 itibariyle toplam küresel borç düzeyinin tarihi rekor seviyede olduğuna dikkat çekerek, 

toplam borç miktarının 253 trilyon US $ (küresel milli gelirin %322’si) olduğunu 

belirtmektedir. 2019 yılı sonunda, finansal olmayan şirket tahvillerinin stok değeri, 13,5 

trilyon USD’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. (Özman, 2020:1). 

Fiyat artışının azalması vatandaşın alım gücünü olumlu etkileyeceği için kişilerin gelirlerinin 

azalmasına mâni olan ve toplumdaki gelir dağılımının bozulmasını engelleyen bir politika 

sürecidir. Deflasyon kavramını, fiyatların artış hızının azalması anlamına gelen dezenflasyon 

ile karıştırılmamalıdır. Dezenflasyon, enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise 

fiyatların azalmasıdır. Özetle, dezenflasyonun, enflasyon artış hızının sürekli düşmesi olarak 

tanımlamak mümkündür. Örneğin, 2016 yılında enflasyon oranı %26 olan bir ekonomide, 

2017 ve 2018 yıllarında enflasyon oranını %23 ve %17 gibi rakamlara düşmeler meydana 

gelmişse, dezenflasyon var demektir. Dezenflasyon örneğinde görüleceği üzere; kademeli 

fiyat düşüşleri ekonomiyi canlandırırken, vatandaşların gelir artışı ile refah içerisinde 

yaşamasını sağlatan olumlu durumlardır. Aslında hükümetlerin enflasyon hedefleme 

politikaları bu sürece dayanır. Bu süreçte kişilerin alım gücü artmaktadır. Örneğin, ABD’de, 

1990’larda yaşanan dezenflasyon, enflasyonu negatif hale getirebileceği, enflasyon haddini 

düşüren bir dezenflasyon olmuştur. Dezenflasyon sürecinde makro ekonomik ölçekte 

uygulanması gereken ekonomi politikaları, sıkı para politikalarıyla, tüketimi (toplam talebi) 

kısıtlamak ve para arzını azaltmak yöntemlerine başvurula bilinir. Dezenflasyon, piyasa 

içerisindeki mal ve hizmetlerin artışını ve fiyatların yukarı yönlü artışını engeller. 1990’larda 

Japonya’da dezenflasyon korkusu gerçeğe dönüşmüştür. Dezenflasyon süreci ile ilgili 

ekonomi tarihinde en çok bilinen örnek, Büyük Buhran (1929-1933) döneminde yaşanan 

durumdur, milli gelir hasılatı %40 azalırken, fiyatlar genel seviyesi %25 oranında düştüğü 

görülmüştür (Humphrey, 2011:130). 

1.3.10.7. Enflasyon Kavramı  

Latince kökenli olup, “şişme” ve “yayılma” anlamına gelmektedir. Basit tanımıyla bir 

ekonomide fiyatlar genel seviyesinin istikrarı bozacak şekilde normalin üzerinde artması ve 

ülke parasının değerinin devamlı düşmesi anlamlarına gelmektedir. Diğer ifadeyle, tüketim 

 
64 Borç deflasyonu ise; hem çıktı açığındaki bir düşüş (ya da fiyatlar genel seviyesindeki) hem de varlık fiyatlarındaki 

düşüşü ifade etmektedir. Aşırı özel sektör borçluluğunun, varlık satışı ve parasal daralmaya yol açarak, finansal sistemin 

işleyişini bozması, bu yolla talebi azaltması ve deflasyon sürecinin yayılmasıdır. Borç deflasyonu, ekonomilerde bir borç 

balonunun patlaması sonucu yaşanan panik havasının tetiklediği borç likiditasyon (azaltım) sürecinin, varlık satışına ve bu 

varlıklarda rasyonalist olmayan fiyat düşüşlerine neden olarak finans sisteminin işlerliğini kaybetmesi ve talebi 

baskılayarak deflasyonu derinleştirmesidir (Özman, 2020:1-8). 
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sepetinin fiyatlar genel düzeyi ile sürekli ve genel olarak artış halinde olmasına enflasyon 

diyoruz. Enflasyon tanımında karşımıza iki önemli unsur çıkmaktadır: Birincisi, fiyatlar 

genel düzeyi ve ikincisi ise devamlılıktır (Eren, 2006:191-192; Karluk, 2007:385-386; 

Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:25-26; Eğilmez, 2019:192).  

TCMB (2013:2) raporuna göre enflasyon kavramı geniş bir şekilde açıklanmıştır; 

“Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak 

tanımlanmaktadır. Enflasyon, sadece bir veya birkaç mal ve hizmetin değil, ortalama bir 

tüketicinin yıl içinde kullandığı tüm mal ve hizmetlerde meydana gelen fiyat değişikliğini 

kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle, bir ülkede, enflasyon oranı artarken bazı mal ve 

hizmetlerin fiyatları düşebilmekte veya aynı şekilde enflasyon oranı düşerken bazı mal ve 

hizmetlerin fiyatlarında artış yaşanabilmektedir. Ayrıca fiyatlarda yaşanan artışın enflasyon 

olarak tanımlanabilmesi için sadece belirli bir dönem için değil, sürekli olması 

gerekmektedir. Mal ve hizmet fiyatlarının yanı sıra, maaş ve ücretlerde de zaman içinde 

değişim yaşanmaktadır. Ancak maaş ve ücretlerdeki artışın mal ve hizmet fiyatlarındaki 

artıştan az olduğu durumlarda enflasyon, tüketicilerin satın alma gücünü azaltmaktadır. 

Kısaca enflasyon, kişilerin ellerindeki para ile geçmişe göre daha az mal ve hizmet 

alabilmesine neden olmaktadır. Yani, bir fakirleşme ve gelir dağılımında bozulma olması 

demektir. Genellikle bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık) yüzde değişim olarak ifade 

edilen enflasyon, mal ve hizmet sepeti içinde bulunan ögelerin ortalama fiyatlarında bir yıl 

boyunca yaşanan değişime bakılarak hesaplanmaktadır. Bu durumda fiyat istikrarı kavramı 

önem arz etmektedir. Mal ve hizmet sepeti, enflasyonun hesaplanabilmesi için belirli bir 

dönem boyunca fiyatları takip edilen mal ve hizmet kalemlerinin toplamına verilen isimdir. 

Sepette yer alan mal ve hizmetlerin ağırlıkları, hane halkı bütçe anketine konu olan geniş bir 

hane halkı örnekleminin yıl boyunca yaptığı harcamalar esas alınarak belirlenmektedir.”  

Enflasyon genel olarak aylık ve yıllık olarak ölçülür ve cebimizdeki para alım gücüne dair 

bize özel bilgiler vermektedir (Conaghan ve Smith, 2014:164)65. Belirli bir zamanda para 

denkleminden enflasyonu tespit etmek gerekirse; 

% Δ P + % Δ Q = % Δ M + % Δ V      

 

 
65 Eğer bir ülkede enflasyon %3 oranındaysa ve cebinizde sadece 10 TL varsa, pizzanın değeri 10 TL ise, bir pizza 

alabilirsiniz. Seneye o pizzayı cebinizdeki 10 TL ile almanız mümkün değildir. Çünkü o pizza 10,30 TL olmuştur. 

Paralarınızı yastık altında saklamanızın en önemli sakıncası budur. Ekonomiden anlayanlar yastık altı yerine paralarını 
enflasyon oranının üstünde bir faizle bankaya yatırırlar. Böylece paralarının alım gücünü korur ve hatta artırır (Conaghan 

ve Smith, 2014:164). 
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Üretim oranı (çıktı) sol tarafa geçirilince, yeniden düzenlenen bu denklem temel enflasyon 

özelliğini göstermektedir: 

% Δ P = % Δ M+ % Δ V- % Δ Q  
 

Enflasyon (%ΔP), Para büyüme oranına (%ΔM), + Para hızındaki değişime (%ΔV) - 

GSMH (üretim-çıktı) büyüme oranına (%ΔQ) eşittir. Yukarıdaki bu denklem sadece % ΔV 

düzenli ve kontrollü bir seyir izliyorsa ülke için faydalıdır. Aksi takdirde enflasyonu tahrik 

edecektir.  Merkez Bankası parasal büyüme oranı % ΔM üzerinde kontrole sahip değilse, 

para piyasasındaki dengeyi kaybedecektir. Sonuçta, enflasyon artma eğilimine girecektir. 

Kriz bu noktada baş gösterir. Enflasyon, para arzının iktisadi büyüme oranından daha hızlı 

büyümesinden kaynaklanmaktadır. İktisadi büyüme, bir ekonominin zaman içinde ürettiği 

mal ve hizmetlerin enflasyona göre düzeltilmiş, piyasa değerindeki artış olarak 

tanımlanabilir. 

Enflasyon Oranı = Para Arzının Büyüme Oranı - Üretimin Büyüme Oranı  

Paranın ekonomi çevresinde hareket etme hızı olan V'nin güvenli bir şekilde sabit olduğu 

varsayılmakla birlikte (Türkiye için V hızı, 6-20 puan arasında değişmektedir), FED'in 

istatistik hizmeti FRED'den elde edilen verilere göre, V'nin 1960'lardan beri önemli ölçüde 

daha çok zig-zag çizer hale geldiğini göstermektedir66. Bunun temel nedeni, teknolojik 

gelişmeler sonucunda, paranın elektronik ve sanal niteliğe dönüşmesi, taşımayı 

kolaylaştırması, mal ve hizmetlerle değiştirmeyi çok daha kolay hale getirmesidir. Bu 

durum, paranın dünya piyasalarında hızını ve dönüşümünü arttırmıştır. P değeri, yılda 

%2'den daha hızlı bir şekilde yükseliyorsa, bu durumda, ulusal ekonomik yapıda, ekonomik 

üretim (çıktı) seviyesi için çok fazla para olduğu anlamına gelebilir; halk dilinde, “çok az 

malın peşinde çok fazla para yürür” vardır. Bu nedenle Merkez Bankaları, enflasyonu 

düşürmek için bu sefer M'yi azaltır. Ekonomide dolaşan para arzı, M, bankalar tarafından 

ödünç verildiğinde yaratılır, Merkez Bankası tarafından yaratılmaz. Bu nedenle, enflasyonu 

pi-star'a yakın tutmak için Merkez Bankası, bankaların birbirlerine borç verme oranı olan 

Varlık Fon Oranını kontrol ederek bankaların para yaratma oranını etkiler. Eğer bankalar 

borçlarını finanse etmek ve rezerv elde etmek için daha fazla ödeme yapmak zorunda 

kalırlarsa, müşterilere verilen kredilerde faiz oranlarını artıracaklardır. Bu durumda, kredi 

 
66 Paranın dolanım hızı (V) şu şekilde formüle edilebilmektedir; V= Y (Gelir) / M (Para Arzı) oranına eşittir. Örneğin, 

Türkiye’nin 2018’deki paranın dolanım hızını hesaplamak için Y (GSYIH) değeri 3.724 milyar TL iken, M2 değeri ise, 
1.940,6 milyar TL’dir. 

Buna göre 2018’deki paranın dolanım hızı V2018 = 3.724 / 1.940,6 =1,91 kez para el değiştirmiştir (Eğilmez, 2020:99). 
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talebini ve dolayısıyla yaratılan yeni para miktarını azaltacaklardır. Daha az para yaratılırsa, 

GSMH’ nın büyümesi devam ettiği sürece enflasyonun düşmesi muhtemeldir. 

Bu durumda faizin düşmesi demek bankalarda duran nakitlerin çekilip harcamaya dönmesi 

yani kullanılan para miktarının artması demektir. Bu bağlamda bunun para arzını 

genişleteceğini ve MV = PT denkleminden türeyen P = f (M) fonksiyonel ilişkisi sonucunda 

para arzının enflasyonu artıracağını söyleyebiliriz. Enflasyon dediğimiz sürekli ve genel 

fiyat artışlarının çoğunlukla nedeni budur. Bunu önlemenin yolu toplam talebi, yani 

insanların tüketimini düşürecek, onları tüketimden tasarrufa kaydıracak şekilde pozitif reel 

faiz vermekten geçmektedir (Eğilmez ve Kumcu, 2015: 173-174; ayrıca bknz: Eğilmez, 

2014:1;http://www.mahfiegilmez.com/2014/08/enflasyon-ile-faiz-iliskisini-anlama.html; 

erişim tarihi:05.04.2019).67 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonla mücadele politikalarında monetarist 

ekolün (Parasalcı Chicago Okulun) aldığı tedbirler ve politikalarıyla ortadan kaldırılamadığı 

ve başarılı olmadığı gerekçesiyle monetarist yaklaşıma tepki olarak “yapısalcı yaklaşım” 

ortaya çıkmıştır (Çatalbaş, 2007:198-199). Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomik politikaları ile uygulanmasında görülen farklılıklar ileri ülkelerdeki ekonomi 

politikalarıyla farklılık gösterdiği için ileri ülkelere göre kurulan ekonomik modeller ve 

yaklaşımlar, sorunların niteliği ve çözüm yollarının farklı argümanlarla giderilmeye 

çalışılması ileri olan ülkeler için aynı olmayacaktır (Çatalbaş, 2007:198-199). 

Para arzının artması, piyasalarda toplam talebin de artması anlamına gelmektedir. Toplam 

talepte yukarıya doğru bir genişleme olması durumu fiyatlar genel seviyesini yükseltir. 

Nihayetinde enflasyon oluşur. Monetarist iktisatçıların ünlü temsilcisi olan Milton 

Friedman’a (1956.11-22) göre; “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” 

 
67 Parasalcı iktisatçılara göre; ‘enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur.’ Irving Fisher’in ünlü miktar teorisi 

denklemi burada önem arz eder: MV = PQ (M para arzını, V her bir para biriminin el değiştirme hızını yani paranın 

dolaşım hızını, P fiyatlar genel düzeyini ve Q da fiziksel üretim miktarını gösteriyor.). Sihirli denklemi burada tekrar 

yazdığımızda aslında enflasyonun başlıca nedeni ortaya çıkmaktadır. Sistemin kendisi enflasyonu yaratmaktadır. Şiddetini 

ayarlamak hükümetlerin yetenek ve öngörülerine kalmıştır. Ne yazık ki, parasalcı sistem, faiz ve enflasyon olgusuna çare 

üretememiştir. 

MV = PQ = Y 

Eğilmez’e göre para arzının artması kaçınılmaz olarak enflasyonu arttırır. Ona göre; “Bu denklemde koyu renkle gösterilen 

ve paranın dolaşım hızını temsil eden V geleneklere dayalı olduğundan, fiziksel üretimi temsil eden Q da hemen artırılması 

mümkün olmadığından kısa vadede kolay değişmezler. O nedenle bu ikisini kısa vadede sabit kabul edebiliriz. O zaman 

para arzında (M), fiziksel üretim artışının (ΔQ) üzerinde bir artış olursa dengenin sağlanması için fiyatlar genel düzeyinin 

(P) yükselmesi gerekecek. M’deki artış süreklilik gösterirse P’deki yükseliş de sürekli hal alacak yani enflasyon oluşacak 

demektir.” (https://www.mahfiegilmez.com/2022/06/yuksek-kur-ve-yuksek-enflasyonun.html; erişim tarihi:20.09.2022). 

 

https://www.mahfiegilmez.com/2022/06/yuksek-kur-ve-yuksek-enflasyonun.html
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sözünden yola çıkarak, para arzındaki kısa dönemde meydana gelen reel değişkenleri (kur 

makası, reel faiz oranları, istihdam oranı, yatırım oranlarını vb.) etkileyebilmektedir. Ancak 

uzun dönemde bütün değişken değerleri normal değerlerine dönecektir. Sadece değişken 

olarak nominal (cari) fiyat değerlerine dönecektir (Friedman, 1975:21; ayrıca bknz, Özmen 

ve Koçak, 2012:4). Bu bağlamda enflasyonun ortaya çıkmasında para arzı stokundaki artışın 

yarattığı etkiyi önemsemektedir. Para arzının artması demek harcamaların dolayısıyla talebin 

de artması demektir. İşverenler stoklarını azaltır. Mallara olan talep artarsa fiyatlar yükselir 

ve sonuçta genel enflasyon oranında artış olur (Eren, 2006:209; Aktan, 2004:165-187). Arz 

yönlü iktisatçıların önde gelen temsilcileri tarafından ortaya atılan (P.C. Roberts (1984:313-

314) ve Michael Evans (1983:19-20)’ın) görüşlerine göre, yüksek verimlilik ve iktisadi 

büyüme düşük enflasyon ile sağlanır. Ayrıca vergi indirimleri ile iktisadi büyüme 

sağlanacağını öne sürmüşlerdir (Aktan, 2004:53-58). Ancak enflasyonun daha çok yüksek 

vergi oranları, darboğazlar, döviz kurlarındaki baskıcı ve dengesiz hareketleri, sıkılaştırılmış 

denetimler gibi kamu maliyesi üzerindeki etkili politikalar sonucunda yükselen maliyetler 

nedeniyle enflasyonun nedenini maliyet enflasyonu kökenli olduğunu öne sürerler (Aktan, 

2004: 53-58).  

Klasik miktar teorisine göre enflasyon, para arzındaki dışsal değişmelerden 

kaynaklanmaktadır. Yapısalcı yaklaşımda ise özellikle de az gelişmiş ülkelerde tarım ve 

uluslararası işlemlerde kurumsal rijitlere sahip ekonomilerde iktisadi büyümede ortaya çıkan 

baskıların enflasyona neden olduğu savunulmaktadır (Çatalbaş, 2007:198-199). 

Para arzı ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek ve para arzının enflasyon 

üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalara göre, para arzının enflasyon 

üzerindeki etkisinin 9 ila 60 aylık dönemler geçtikten sonra gecikmeli olarak ortaya çıktığını 

göstermektedir. (Ekinci, 2002:7; Akkaya ve Altıntaş, 1998:270). 

Para arzının büyüme oranındaki bir değişme, enflasyon oranındaki değişim olarak karşımıza 

çıkacaktır. Aralarında bire bir ilişki mevcuttur. İktisaden büyüyen bir ekonomide daha fazla 

işlemin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu işlemleri kolaylaştırmak için 

genellikle daha fazla para arzına ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle, para arzındaki bir miktar 

artışın, artan gelirle eşleşmesi enflasyonist etkiyi ortadan kaldıracaktır. Para otoriteleri uzun 

vadede istikrarlı bir fiyat seviyesi (sıfır enflasyon) istiyorlarsa, para arzının büyüme oranını 

(uzun dönemli) üretim büyüme oranına eşit olarak denkleştirmeye çalışılması 

gerekmektedir. Para otoriteleri uzun vadede düşük bir enflasyon seviyesi istiyorlarsa, o 
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zaman para arzının üretimin büyüme oranından biraz daha hızlı büyümesinin hedeflenmesi 

gerekmektedir. Reel para talebinin belli bir süre boyunca sabit olduğu varsayımında, para 

piyasası dengesi için reel para arzı; M / P’de sabit olacaktır. Para politikasının karar 

vericileri, nominal para arzını (M) sabitlerse, para talebini ortaya koyan M/P denge düzeyine 

ulaştıracak bir piyasa fiyatı belirlemelidir. Nominal para arzı sabit tutulursa, enflasyona 

sebep olan fiyat artışlarının oluşmasına engel olacaktır. Enflasyon kendi kendini baskı altına 

alacaktır. Sonuçta enflasyon artışı duracaktır (Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:449-450). 

Enflasyon ile faiz ilişkisinde uygulanacak yöntemler, enflasyonun seyri üzerinde çok net 

etkisini gösterir. Genellikle malın az (yani toplam arzın sınırlı) parasal gelirin çok (yani 

toplam talebin toplam arzdan fazla) olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Eğer az miktarda mala 

çok miktarda talep varsa, malların fiyatı yükselir. Bu durumda talep sayısını kısmak veya 

törpülemek için tüketimi kısıcı politikalara acilen geçmek gerekir. Bunun başında reel faiz 

oranlarını artırmak gerekir. Burada tüketici, harcanabilir gelirini tüketime değil de faizden 

kazanacağı gelire kanalize ederse, piyasadaki toplam talepte düşme meydana gelir. Böylece 

mallara ve hizmetlere olan talep düşerse fiyat artışı da ister istemez durur. Faizi indirmek 

tam tersi etki yaratır. Faiz düşürüldüğünde, hele bir de negatif reel faiz söz konusu 

olduğunda, halkın elindeki harcanabilir parasal geliri tasarruf yapması için neden kalmaz, 

tüketime yönlendirerek halkın mallara olan toplam talebi artar ve mal fiyatları hızlıca 

yükselmeye başlar. Enflasyon kaçınılmaz olur. Hiper enflasyonun ayak sesleri duyulur. 

Keynesyen görüşe göre enflasyon (fiyat artışları) genel olarak bir risk değildir. İktisadi 

büyümenin fiyatlar genel seviyesindeki artışlardan olumlu (pozitif) etkilendiğini 

belirtmişlerdir (Karabulut, 2019:173). Keynesgil analize göre, enflasyonist açık şu şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Enflasyon sürecinin çıkış noktası olarak, ekonominin tam istihdam 

seviyesine geldiğinde, enflasyon olacağı ön görülmektedir. Tam istihdam gelir seviyesine 

ulaşıldığında, toplam talebin artması ile cari fiyatlar genel düzeyinde, toplam üretim düzeyi 

ve toplam talep arasında üretim düzeyi bakımından bir açık söz konusu olmaktadır. 

Keynes’e göre bu açık enflasyonist baskı unsurudur ve fiyatlar genel düzeyini yükselterek 

eskisine oranla daha yüksek bir fiyat düzeyinde toplam üretimi toplam talebe eşitler. Bu 

nedenle beliren bu açığa enflasyon boşluğu denilmektedir (Demir, 1997: 9; aktaran bknz: 

Yılmaz, 2015:62). Keynesgil enflasyon analizinde para arzı artışı her zaman enflasyonist bir 

sonuç doğurmayabilir. Para arzı artışının ancak toplam talebin ana unsurlarını etkileyerek 

harcamalara da bir genişleme doğurduğu, bu toplam talep artışının da tam istihdam 
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düzeyinde sağlanan toplam üretim ya da toplam arzla karşılama olanağı bulunmadığı 

durumlarda enflasyon bir talep fazlası olarak göz önüne alındığından ekonomi tam istihdama 

ulaşıncaya kadar ciddi bir enflasyon ortaya çıkmamaktadır (Yılmaz, 2015:61-63). Enflasyon 

ile iktisadi büyüme ilişkisinin temelinde yatırım portföyünün finansal sektörden reel sektöre 

doğru kayma göstermesi, uzun vadede fertlerin reel tasarruf düzeylerini korumak için 

ellerinde nakit tutmaları, devletin para basmasından kaynaklanan senyoraj gelirleri ile 

enflasyon vergisinin68 artması gibi nedenlerle enflasyonun zorunlu tasarrufları arttırdığı 

düşüncesine dayanır (Bruno ve Easterly, 1998:3-26). 

Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişki Mundell (1963:280-283) ve Tobin 

(1965:671-684) tarafından açıklanmıştır. Enflasyondaki artış, nominal faiz oranlarında da 

aynı miktarda bir artışa neden olmaktadır (Fisher etkisi) ve böylelikle yatırımın gerçek 

maliyetini gösteren reel faiz oranları düşmemektedir. Fakat Mundell-Tobin etkisine göre, 

nominal faiz oranları, enflasyondaki artışa karşılık bire bir oranda artmamaktadır. 

Dolayısıyla, yüksek enflasyon bireylerin ellerinde para tutma maliyetini (opportunity cost of 

holding money) artıracak ve satın alma gücünü düşürecektir. Böyle bir durumda hane 

halkları ellerinde daha fazla sermaye malı tutarken daha az para tutacaklardır. Bireylerin 

satın alma gücünün düşmesi, bireyleri tasarrufa yönelterek tasarrufları artırmaktadır. 

Tasarrufların artması sermaye birikiminin artmasını sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, yüksek 

enflasyon nominal varlıklardan reel varlıklara doğru bir portföy kaymasına neden olarak faiz 

oranlarını düşürüp ekonomik büyümeyi artıracaktır (Mundell, 1965:97-109; Tobin, 

1965:671-684). 

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 

 
68 Enflasyon vergisi; enflasyon oranı ile reel para arzının çarpımına eşittir. Bunun için reel para talebinin 

artması gereklidir.  

Evergi = 
∆𝑀

𝑀
 𝑋 𝜋 →  𝜋, enflasyon oranını gösterirken, 

∆𝑀

𝑀
 reel para arzını göstermektedir. 
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girmesine, üretimin durmasına, süreç ekonominin daralmasına neden olur. 69 Diğer bir reel 

sektör krizi olan “durgunluk krizi” (resesyon krizi)70, 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 ise71, emek 

piyasasındaki işsizlik oranlarının kabul edilebilir seviyenin üzerinde oluşması şeklinde 

tanımlanabilir (Kibritçioğlu, 2001:2; Kaykusuz, 2014:4). 

Bir ülke ekonomisinde enflasyonist etkiler ekonominin büyüme trendi üzerinde, özellikle de 

milli gelir üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkileri ortaya çıkmaktadır. 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. 
 

69 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. 
70 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. 
71 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 imkânı azalır. 
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Ekonomi yöneticileri, her ikisini birden iyileştirme yöntemi yerine, bu iki politikadan 

birine öncelik vererek, odaklanma noktasında beklentilere en iyi karşılık 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. 

Şekil 44: GSMH Açığı (Çıktı Boşluğu) Eğrisi 

Normal Büyüme Trendi
yada Potansiyel GSMH
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AC= Potansiyel GSMH
BC = Fiili  GSMH
AB = GSMH Açığı yada
Çıktı Boşluğu

 

Kaynak: www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/ist3.doc; erişim tarihi: 05.04.2019. 
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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. 

 

(YREEL – YPOTANSİYEL) = C + I + G + (X – M) = C + S + T      

 

C (tüketim), her iki taraftan indirgendiğinde oluşan yeni denge şu şekilde yazılabilir; 

 

(YREEL – YPOTANSİYEL) = I + G + X = S + T + M         

(YREEL – YPOTANSİYEL) = (S – I) + (T – G) = (X – M)     

 

YReel, reel GSMH ve YPotansiyel ise potansiyel GSMH düzeyini yansıtmaktadır. Yukarıdaki ilk 

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 tetikleyici özelliği olan bir durumdur (Dornbusch, Fischer 

ve Startz, 2007:16-17). Yani aşırı büyüme süreçlerinde enflasyon artışı kaçınılmaz 

olacaktır. Bu durumların değişik enflasyon türlerine neden olduğu da aşikardır. Bu 

bağlamda, istikrarlı ve akılcı büyüme politikaları oluşturmak ve ekonomik planlamayı ona 

göre yapmak önem arz etmektedir.  

1.3.10.7.1. Enflasyon Türleri 

Bir ülkede meydana gelen enflasyonun uzun dönemli büyüme, yatırımlar, istihdam ve ücret 

politikaları, finansman maliyetleri, derinleşmiş ve çeşitlendirilmiş sermaye piyasaları, gelir 

dağılımındaki adalet kavramı, üretim süreçleri gibi birçok temel makroekonomik değişkeni 

olumsuz etkilediği konusunda akademik literatür ve uluslararası ülke deneyimleri çok güçlü 

bulgular bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, Özel İhtisas Raporu, 2018: iii). Enflasyon 

olgusu, piyasalarda fiyat istikrarının bozulması sonucu ortaya çıkar (Samuelson and 
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Nordhaus, 1992:587). Genellikle gelişmiş ülkelerde belirlenen enflasyon oranı %2-%3 

olarak kabul edilir. Bunun üstüne çıkıldığında risk ortamına girilmiş kabul edilir. 

Dolayısıyla enflasyon oranı %1-%3 olan ülkeler fiyat istikrarına sahip ülkelerdir. Fiyat 

istikrarının sağlanamadığı bir ortamda pek çok sıkıntı ve risk durumları bulunmaktadır. 

Yatırım ve tüketim, ödemeler dengesi, para politikası ve döviz kurları konularında sağlıklı 

bir karar alınamamaktadır. Mali piyasaların verimli olarak çalışmasına ve mali aracılık 

yeteneklerinin kaybolmasına sebep olabilmektedir. Reel faiz oranları yukarıya doğru bir 

trend eğilimi gösterir. Ekonominin (yerli şirket ve kurumlarının) uluslararası piyasalarda 

rekabet edebilmesini zorlaştırmaktadır. Piyasalarda fiyat istikrarı sağlanamadığı için 

uygulanan ekonomi politikalarına olan güven ve destek azalır. Bu durumda gelir dağılımı 

bozulduğu için toplum içerisinde fakir daha fakir, zengin daha zengin olmaktadır. İşgücü 

piyasaları verimli olarak çalışamamakta ve işsizlik oranı artmaktadır. Sonuç olarak 

ekonomik ve toplumsal denge bozulacaktır (Karluk, 2007:385-386; Çelik, 2015: 120).  

Yukarıda belirtilen tanıma göre, ilk olarak birkaç mal veya hizmetin fiyatının artması 

enflasyon olarak kabul edilmiyor. Enflasyondan söz edebilmek için mal ve hizmetlerden 

oluşan bir sepetin fiyatının artması gerekiyor. İkinci olarak da bu sepetin fiyatının sürekli 

artış içinde olması gerekiyor. Sepeti oluşturan mal ve hizmetlerin fiyatı bir kez artmışsa 

buna enflasyon değil fiyat artışı diyoruz. Enflasyon nasıl ortaya çıkar? Bu duruma neden 

olan şartlar nelerdir? Bu sorulara verilen yanıtları iki grupta toplamak mümkün: (1) Talep, 

arzdan fazlaysa enflasyon oluşur. Yani mal ve hizmetlere yönelik tüketim talebi bu mal ve 

hizmetlerin üretilip arz edilen miktarından fazlaysa o zaman enflasyon olur. Buna talep 

enflasyonu diyoruz. (2) Üretimi gerçekleştirmek için kullanılan üretim faktörlerine yapılan 

ödemelerin (emek, kira, faiz, kâr payı) veya üretimde kullanılan girdilere yapılan ödemelerin 

(örneğin enerji giderleri, hammadde giderleri, personel ücretleri, stok giderleri, vb.) miktarı 

artarsa bu artışlar fiyatlara yansır ve enflasyon oluşur. Buna da arz enflasyonu ya da maliyet 

enflasyonu diyoruz (Eğilmez, 2019:192-195). 

Enflasyonu düşüren 2 temel yol vardır. Bunlar; talep şoku ve arz şoku yoludur. Enflasyona 

neden olan şoklar ortadan kaldırıldığında ve tersine uygulamalarla enflasyonu düşürmek 

mümkün olacaktır. Talep şokunda, toplam arz sabitken, toplam talep artacaktır. Enflasyonist 

etkiden kurtarabilmek için toplam talepte bir düşüş olursa, toplam arzda ve ihracatta bir 

değişme olmadığı sürece enflasyonda düşüş başlayacaktır (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 

2006:50). Talep şokunda toplam talep artarken, toplam arz birlikte artmazsa, bankalar 
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mevcut faizle mevduatı tutamaz olurlar, faizler, enflasyona paralel olarak artmaya başlar 

faizler artınca finansman maliyetleri yükselmeye yönelir, maliyet artışları fiyatlara yansır, 

fiyatlar yükselir enflasyon hızlanır, faizler tekrar artmaya başlar. Bu zincir devam ettiğinde 

faizlerdeki artış finansman maliyetlerini artırmaya başlayınca bu kez faiz neden, arz şoku 

(maliyet enflasyonu) sonuç olmaya başlar. (Eğilmez, 2019:192-2202). Talep enflasyonunda, 

talep eğrisi AD1’den AD2’ye sağa doğru bir kayma göstermiştir. Arz miktarı değişmemiştir. 

Bu durum fiyatları P1’dan P2’ye doğru artmasına neden olmuştur. Gelirde Y1’dan Y2’ye 

doğru bir kayma göstermiştir. Gelirde bir artış meydana gelmiştir. Talep enflasyonu 

sonucunda yeni denge noktası A’dan B’ye sağa doğru kaymıştır. Bu durumu aşağıdaki 

şekilde görmek mümkündür. 

Şekil 45: Talep Enflasyonu 

 

Kaynak:https://www.economicshelp.org/macroeconomics/economic-growth/aggregate-demand/ erişim 

tarihi:07.07.2022. 

Enflasyonun iktisadi büyümeyi olumsuz yönde etkileyen unsurlarını şöyle belirtebiliriz; 

yatırımların düşmesine neden olur, kaynak dağılımını olumsuz etkiler, paranın değerlenmesi 

nedeniyle ihracatı olumsuz etkiler, finansal varlıkların değerini düşürdüğü için değerli emtia 

(altın, gümüş vb.) ve gayrimenkul olarak tutarlar (Berber ve Artan, 2004:3). 

Bir ülkede toplam talebi ve buna bağlı talep enflasyonunu arttıran nedenler (Altunöz, 

2013:177-178): 

• Kamu harcamalarında meydana gelen artışlar, 

• Özel tüketim harcamalarında meydana gelen artışlar, 

• Devletin açık finansman politikası izlemesi yani karşılıksız para basması, 

• Banka kredilerindeki kolaylıklara bağlı olarak yatırımlarda meydana gelen 

artışlar, 
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• Ödemeler Bilançosunda fazla vermesi nedeniyle oluşan gelir artışları, 

• İddiharın çözülmesi (yastık altı paraların harcamaya dönüştürülmesi), 

• Kredi kartı kullanımının ve taksitli satış kolaylıklarının artmasıdır. 

Arz şokunda ise, toplam talep sabitken, toplam arz azalmıştır. Enflasyon etkisinden 

kurtarabilmek için toplam arzda bir artış olursa, toplam talep seviyesine çıkarılarak ve 

toplam talepte bir değişiklik olmadığı durumda enflasyon düşüş sürecine girer (Bocutoğlu, 

Berber ve Çelik, 2006:50). Arz enflasyonu, talep miktarı sabit kalırken, arz miktarında 

meydana gelen düşme sonucu, eğri S1’den S2’ye sola doğru bir kayma göstermiştir. 

Fiyatların seviyesi P0’dan P1’e yukarıya doğru bir artış meydana gelmiştir. Gelir seviyesinde 

ise, Y0’dan Y1’e sola doğru azalma meydana gelmiştir. 

Şekil 46: Arz Enflasyonu 

                                                                 

Bir ülkede arz enflasyonu ve buna bağlı ortaya çıkan arz (maliyet) enflasyonunu arttıran 

nedenler aşağıda maddeler şeklinde belirtilmiştir (Altunöz, 2013:178-179; TCMB, 2019; 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/

Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari+ve+Enflasyon/Neden; erişim tarihi:05.04. 2019): 

• Çalışanların ücret artışları, 

• Ara malların ve hammaddelerin fiyatlarındaki artışlar, 

• Gerçekleşen devalüasyonlar, 

• Tarımsal Üretimin düşmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının artması, 

• Aşırı istihdam politikalarının artması ve emeğin marjinal verimliliğinde zaman zaman 

düşüşler olması arz enflasyonunu arttıran nedenlerdir, 

• Arz (Maliyet) enflasyonu, doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış 

yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda, toplam arz azalır ve akabinde 

fiyatların genel seviyesinde yükselme yaşanır. Maliyet enflasyonu talepten bağımsız 

olarak ortaya çıkan üretim maliyetlerindeki yükselmelerdir (Yıldız, 2017:158). 
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Toplam arz sola kayması ile AS0’dan AS1’e doğru kayarak, fiyatlardaki artış P0’dan 

P1’e çıkmıştır. Buna mukabil gelirde düşme meydana gelmiştir. Y0’dan Y1’e 

gerilemiştir. Yeni denge noktası e0’dan e1’e sola doğru kayma eğilimi göstermiştir.         

Şekil 47: Maliyet Enflasyonu 

                              

Nuran Yıldız (2017), maliyet enflasyonunun nedenlerini 7 maddede belirtmiştir. Buna göre 

maliyet enflasyonunun nedenleri (Yıldız, 2017:158); 

• İşgücü talebinin artarak ücretlerin yükselmesi, 

• Taban ya da destekleme fiyatlarının aşırı yüksek belirlenmesi, 

• Faiz oranlarının yükselmesi, 

• Tabiat şartlarının uygun olmaması dolayısıyla tarımsal üretimin kıt 

ve fiyatların yüksek       olmasıdır, 

• Devalüasyonun etkisi, 

• İşçi sendikalarının güçlenerek ücretleri çok arttırmaları, 

• Hammadde fiyatlarının yükselmesidir 
 

 1.3.10.7.2. Enflasyon Çeşitleri 
 

Enflasyon çeşitlerini 3 başlıkta ele almak mümkündür: 

1- Ilımlı (Sinsi) Enflasyon 

2- Kronik (Dört Nala) Enflasyon 

3- Hiper Enflasyon 
 

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 
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şeklidir. Bu enflasyon türünde fiyatlardaki artışlar kendini fazla hissettirmeden ve 

adım adım ortaya çıkan bir yapıdır. Zamana ve mekâna bağlı olarak her ekonomi için 

farklı oranlara sahip bir enflasyondur. Gelişmiş ülkelerde bu oran %1 ila 3 iken, 

gelişmekte olan ülkelerde ise, %6 ila 8’ler mertebesindedir. Hatta iktisadi büyüme 

için biraz ılımlı (sinsi) enflasyonun (%1-2’ler mertebesinde) olması gerektiğini 

savunan iktisatçılar bulunmaktadır. Bu enflasyon durumunda halkın kendi parasına 

güveni vardır. Borç alıp verme süreci normal seyrindedir. Ekonomi herşey 

normalinde gözükür. Ancak bu enflasyonda bazı önlemler alınmazsa, aşağıda 

açıklanacak şiddeti yüksek enflasyon türlerine kaymak çok kolaydır. Böyle bir 

durumda devletler ve ekonomi karar birimleri, içinden çıkılmaz bir enflasyonist 

döngünün merkezinde kendilerini bulurlar. Bu sinsi enflasyonun sebepleri 

bulunmaktadır (Gürler, Ayyıldız ve Ayyıldız, 2019:139): 

 

• Yatırım harcamaları hızlanırken, üretim artışlarının buna daha geç cevap 

vermesi, 

• Üretim maliyetlerini oluşturan harcama kalemlerindeki ılımlı yükselişler, 

• Gelir dağılımındaki düzelmeye paralel olarak, düşük gelir düzeyinde marjinal 

tüketim eğiliminin artması, bunun sonucu olarak, toplam arzda sabitlik hali 

varken, toplam talepte aşırı artışın ortaya çıkması durumu, 

• Enflasyon konusunda alarm verecek bazı durumlar vardır. Ödemeler 

bilançosu, döviz kur dengesi, Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi 

(KKBG), bütçe açıklarının süreklilik arz etmesi, cari açık ve KKBG’nin 

emisyon ile kapatılması halinde, enflasyonu kronik hale getirirken, faiz 

oranlarını çift hatta üç haneli rakamlara çıkartır.  

 

2- Kronik (Dört Nala) Enflasyon; yıllık enflasyonun iki veya üç haneli rakamlara 

çıktığı bir enflasyon çeşididir. Enflasyon oranı %100’leri geçebilmektedir. Kronik 

enflasyon, geçici ve kısa süreli olmayan, sürecin etkilerini 6 ila 18 ay sonra görülen 

ve 36 ila 72 aylık bir periyotta tedavi ve çözüm politikalarına ihtiyaç olan şiddeti 

yüksek, yıkıcı bir enflasyondur. Bu enflasyon nedenleri kısa vadede geçmeyecek 

türden faktörlerdir. Kronik enflasyonla mücadele etmek tam anlamıyla top yekûn 

seferberlik gerektirir. Kronik enflasyon bir kere ortaya çıktığında, “şişedeki cin 

misali” bir daha onu indirmek bir hayli zaman ve çaba gerektirir. Kronik enflasyon, 

ekonomideki diğer arızalarında ortaya çıkmasına neden olur. Bir anlamda 
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ekonomideki tüm araç ve yöntemlerin bozulmasına ve işlevselliğini kaybetmesine 

sebebiyet verir. Yolda giden bir aracın birden bozulması gibi. Bu enflasyonun çözüm 

süreci uzun sürelidir. Ne ılımlı enflasyona indirebilirsiniz ne de hiper enflasyon 

seviyesine çıkar. Yapışkan bir enflasyon türüdür. Enflasyon krizinin artık tüm 

etkileri hissedilmeye başlar, adı konmamış bir şekilde para ikamesi yaşanır. Milli 

paradan kaçış başlar, dövize doğru hareket artar (Thiers Kanunu), iyi paranın kötü 

parayı kovması, yani dövizin (dolar), yerli paraya tercih edilmesi demektir, bu 

dönemde borç almak, borç vermekten daha avantajlı olur. Halkın ekonomiye güveni 

biter, politik ve sosyal istikrarsızlıklar yaygınlaşır. Günün gereksinimlerini geçmiş 

yılların tasarruflarını (servetlerini) tahrip ederek karşılama gibi bir sonuca sürükler, 

yıllar geçtikçe reel tasarruflar erozyona uğrar. Kronik enflasyonun nedenlerini 

belirtmek gerekirse (Gürler, Ayyıldız ve Ayyıldız, 2019:138; Orhan ve Erdoğan, 

2018:325-340): 

 

• Sürekli bütçe açıkları ve Devletin harcamalarında artış, 

• Döviz rezervlerinin yetersiz olması 

• Bazı dönemlerde döviz girdilerinin (sıcak paranın) artması, 

• Kamu işletmelerinin zarar etmesi ve rantabl çalışmaması, 

• Sosyal güvenlik ve sosyal refah harcamalarının hızlanması, 

• Kalkınma ve altyapı yatırımlarının hızlanması, 

• Kredi talebinin ve spekülasyon eğilimlerinin kuvvetlenmesi,  

• Kalifiyeli eleman eksikliği. 

• Girişimci ve dinamik bireylerin eksikliği, 

• Piyasa güvensizliği nedeniyle yeni yatırımcıların olmaması ve yatırımcıların 

ülkeden ayrılması, 

• Ülkede sürekli bir döviz çıkışı olması, 

• Sermaye eksikliği, 

• Üretimin yetersizliği, 

• Enflasyon beklentisinin çok güçlü olmasıdır. 
 

Kronik enflasyonun birtakım sonuçları da bulunmaktadır bunları da kısaca belirtmek 

gerekirse (https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/kronik-enflasyon-nedir-

uzun-donemde-kronik-yuksek-enflasyonun-nedenleri-nelerdir/440886/; erişim tarihi: 

20.09.2020): 

• Kronik yüksek enflasyon, piyasada enflasyon algısını sürekli hale getirir ve 

toplum devamlı bir beklenti halinde olur. 

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/kronik-enflasyon-nedir-uzun-donemde-kronik-yuksek-enflasyonun-nedenleri-nelerdir/440886/
https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/kronik-enflasyon-nedir-uzun-donemde-kronik-yuksek-enflasyonun-nedenleri-nelerdir/440886/
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• Ulusal para birimine olan ilgi, güven ve kullanım azalır ve ulusal paranın 

değeri düşerken, dövize karşı talep artar. 

• Fertler paranı aşırı değer kaybetmesi nedeniyle tasarruf etmek istemezler, 

çünkü biriktirilen paranın yarın ki değeri bilinememektedir. Bu nedenle para 

tüketim ile değerlendirilir. Artan tüketim, talep artışı nedeniyle enflasyonu 

şiddetlendirir. 

• Kronik enflasyon çok uzun süreli bir periyotta görüldüğü için, piyasada 

enflasyon beklentisi ve algısı kanıksanır. En tehlikeli durumda budur. Artık 

enflasyonla mücadelede başarı sağlama durumu düşmeye başlar. 

• İktisadi büyüme önemli ölçüde düşer veya istenildiği seviyeye gelemez. 

Ekonomideki istikrarsızlıklar sosyal yapıya da olumsuz olarak yansır. 

• İnsanların alım gücü düşer, yarınlar için olumsuz bir beklentiye saplanır. 

Psikolojik olarak bu durum kişi ve toplum üzerinde yıkıcı olmaktadır.  

• Gelir adaletsizlikleri normal hale gelir. En zengin ile en fakir arasındaki 

makas bir daha kapanamayacak hale gelir.  

• Kronik enflasyonun uzun süre devam etmesi, paranın itibarını yitirmesine 

neden olur ve artık değişim aracı olarak tercih edilmez. Para ikamesi 

meydana gelir. Tam veya Yarı Dolarizasyon kavramına doğru bir kayış 

görülür. 

• Yüksek enflasyonun uzun süreli devamı sonucunda toplumda ahlaksızlık, 

sosyal çöküntü, suç, intihar, boşanma oranlarında ciddi artışlar meydana 

gelirken, birbirine güven, saygı ve yardımlaşma duyguları ortadan kalkmaya 

başlar. 

 

3- Hiper Enflasyon; olağandışı yüksek enflasyon olarak tanımlanır. Ekstrem şartlarda, 

ülkenin parasal sisteminin çöküşüne hatta lağv edilmesine neden olabilir. 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 birkaç 

defa değişir. Alışverişe para dolu bavulla gelinir, ama o parayla bir bavul alınamaz. 

Bu durum geçmişte pek çok ülkede yaşanmıştır. En göze çarpan hiperenflasyon 

örneklerinden bir tanesi, 1923 yılında fiyatların bir ayda yüzde 2.500 oranında arttığı 

Almanya’da yaşanmıştır. Eski Yugoslavya, Romanya, Arjantin, Brezilya, Meksika 
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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). Hiper enflasyon, parasal bir olay gibi görünse de çözümü 

tamamen mali politikalar sonucu gerçekleşir. Bu enflasyonun şöyle bir durumu var, 

alışkanlık yaratmaktadır. Bir ülke hiper enflasyona geçmişse, çözüm süreçleri 

uygulanıp, kısmen veya tamamen başarılı olunmuşsa bile, mutlaka belli bir dönem 

sonra bu enflasyonu tekrar yaşama riski bulunmaktadır. 

 

Merkez Bankası toplumda ve piyasalarda güvenirlik sağlayamamışsa, para arzının aniden 

yükselmesi sonucu; enflasyon ve piyasa faiz haddi düşmeyecek, reel balansta artış 

olmayacak ve para arzındaki (M2) bu sıçrama enflasyonu daha da hızlandıracaktır. Dikkat 

edilirse, aşağıdaki grafikte Türkiye ekonomisinin son iki yılı için şu söylenebilir; pandemi 

döneminde para arzında başlayan hızlı artışların enflasyonu da beraberinde arttırdığı 

görülmektedir. Bu arada piyasada para arzı (M2) ile fiyatlar genel düzeyi (P) arasında ciddi 

bir bağıntı (korelasyon) olduğunu göstermektedir. Yani M2 artmış ve ardından P’yi de 

yukarıya sürüklemiştir.  

Grafik 7: M2 Para Arzı (Geniş Para Arzı) ve Enflasyon 

         

Kaynak:https://www.mahfiegilmez.com/2022/06/yuksek-kur-ve-yuksek-enflasyonun.html;erişim tarihi: 

20.09.2022. 

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 
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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. 

Yine döviz kur riskinde gerilemeler olur ve ülkenin ulusal parası diğer paralara karşı 

güçlenmeye başlarsa enflasyon düşme sürecine girmeye başlar. Bazı kriz türlerinde 

enflasyon düşerken, deflasyonist bir durum oluşabilir. Ancak üretim sürecinde ekonomide 

riskler artmaya başlarsa, kurlar yükselir (ulusal para değer kaybeder yani devalüasyon 

kaçınılmaz olur) ithal girdiler pahalı hale gelir, ithal girdiye dayalı üretim maliyetleri 

yükselmeye başlar. Üretici maliyetlerini karşılayabilmek için bunu fiyatlarına yansıtmaya 

çalışır. Bu yükseliş devam ederse fiyat artışları süreklilik arz eder ve nihayetinde enflasyona 

(hiper enflasyona) dönüşür. Kurdaki artışları ve enflasyonu düşürmek için piyasa faiz 

oranlarında artırımına gidilir, piyasa faiz hadleri artınca üretim finansman maliyetleri 

beraberinde artacaktır. Üretici bu durumu malın fiyatlarına yansıtacaktır. Enflasyon hızlanır 

ve nihayetinde tekrar faiz oranlarında artış meydana gelecektir. Çözüm olarak bu zincirleme 

hareketi geriye çevirmek gerekir. Kurlarda başlayan risk sürecini sonuçlandırmak gerekir. 

Bu konuyla ilgili olarak çözüm iki yoldan birisini uygulamakla olur: İlki, kurlardaki riskleri 

azaltmaya çalışmaktır. Bunun için para politikasında maceracı uygulamalara son vermek 

gerekir. Ancak bu durum içeriden kaynaklanıyorsa kurlardaki risk artışının önüne geçmek 

mümkün olur. Eğer uluslararası piyasalardan ve dışarıdaki kriz ortamından kaynaklanıyorsa 

kur makasıyla oynamak mümkün olmayacaktır. İkincisi, piyasa faiz hadlerini artırmak ve bu 

yolla döviz girişini sağlatarak, döviz kuru dengelenmeye çalışılır. Bu durumda ülkeye 

kaynağı belirsiz sıcak parayı çekecek bir adım olacağı için, akıllı ve ayakları yere sağlam 

basan bir ekonomik yaklaşım değildir (Eğilmez ve Kumcu, 2015:174-175). Ampirik 

çalışmaların birçoğunda, bir ülkenin piyasa faiz oranlarının ve diğer varlık getirilerinin 
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belirlenmesi hem yerel piyasalara hem de küresel piyasalardaki faktörlerden birlikte 

etkilendiği karma nitelikli özelliğe sahiptir. Hem ulusal hem de küresel düzeylerde yatırım, 

üretim, tüketim ve tasarruf davranışı modelleri çerçevesinde analiz edilip, değerlendirilir. 

1.3.10.7.3. Anti-enflasyonist Politikalar ve Enflasyonun Açtığı Maliyetler 

 

Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Raporuna göre enflasyonun yükselmesine neden olan 

süreçler ile bunları önleyici politikaları şöyle analiz etmişlerdir; “Türkiye’de enflasyonun 

yükselmesine neden olan faktörlerin başında döviz kuru hareketleri ve gıda fiyatları 

gelmektedir. Enflasyon hedefinden sapmanın yaklaşık dörtte üçü döviz kuruna duyarlı olan 

çekirdek enflasyon72 ve gıda fiyatlarındaki artışla açıklanabilmektedir. Enflasyonun kur 

hareketlerine duyarlı olmasındaki temel nedenlerden biri Türkiye’nin zaman içinde daha da 

artan ithal girdi bağımlılığıdır. Artan ithal girdi bağımlılığı, aynı zamanda para politikasının 

fiyat istikrarı hedefine ulaşmasında da önemli bir kısıt oluşturmaktadır. Tüketici 

enflasyonunun kabaca beşte birinin döviz kurundaki hareketlerden kaynaklandığı ve döviz 

kurunun fiyatlara etkisinin geniş bir sektörel yayılıma sahip olduğu. Son dönemde 

enflasyonu olumsuz etkileyen bir diğer faktör de gıda fiyatlarıdır. Zorunlu tüketim 

ihtiyaçları arasında ilk sırada yer alması ve TÜFE içinde en büyük ağırlığa sahip olması gıda 

fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasını kritik hale getirmektedir. Türkiye’de 

enflasyonu yükselten faktörlerden biri de kamu fiyatları ve vergilerdir. Türkiye mali disiplin 

açısından çok olumlu bir noktada olsa da kamu harcamalarının bütçe dengesi üzerinde 

etkisini azaltmak için yapılan vergi düzenlemeleri ve kamudaki fiyat ayarlamaları enflasyon 

üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Talep yönlü faktörler de enflasyon üzerinde baskı 

unsuru olabilmektedir. Üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğin yüzde 30 

olduğu bir ekonomide güçlü yurtiçi talep, üretici maliyetlerindeki ertelenmiş artışı tüketici 

fiyatlarına yansıtabilir. Bununla beraber, enflasyon sepetinin yaklaşık üçte biri çıktı 

açığından etkilenmektedir. Kredilere duyarlı mal ve hizmet grubu da eklendiğinde, çıktı 

açığına ve kredilere duyarlı mal ve hizmet grubunun TÜFE içindeki ağırlığının yüzde 50’nin 

 
72 Çekirdek enflasyon (Cure Inflation); Tüketici, üretici ve toptan eşya fiyat endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve 

hizmet sepetlerinden oluşan enflasyon endekslerinin temel enflasyonist eğilimleri tam olarak yansımadığı varsayımı ile, 

bazı mal grupları ile fiyat değişmelerine yol açan birtakım unsurların enflasyon endeksinden çıkarılması sonucu ulaşılan  bir 

enflasyon tanımıdır. Fiyat endekslerinde belirli bir ağırlığı olan bazı birimlerin fiyatları çekirdek enflasyon göstergesi 

olarak kabul edilir. Örneğin, Türkiye’de özel imalat sanayi grubu fiyat endeks, çekirdek enflasyon olarak kabul edilir. Bu 
amaçla, dışsal etkilere daha açık olan ve geçici nitelikler taşıyan; enerji, temel gıda maddeleri ve dolaylı vergiler bu tür 

enflasyon hesaplamalarına katılmamaktadır. Bunun da temel nedeni, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi sürekli kılan 

unsurları tespit ederek, bunlara yönelik gerçekçi politikalar oluşturmaktır. Örneğin, özel imalat sanayi endeksleri TÜFE 

içerisinde büyük bir paya sahip olması, bu endeks ürünleri mevsimsel değişikliklerden kolayca etkilenmemesi, devlet 
müdahaleciliğinin bu kesim ürünlerde daha az görülmesidir (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:216-217; Orhan ve Erdoğan, 

2018:323). 
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biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Asgari ücretlerdeki artışların, ekonomideki piyasa 

yapısının ve rekabet koşullarının da enflasyon üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Örneğin, 

asgari ücretlerin artmasını izleyen 2015 ve 2016 yıllarında reel birim ücretlerdeki artışın 

yıllık enflasyona 0,6 puanlık bir katkı yaptığı hesaplanmaktadır. Enflasyon üzerinde etkili 

olan faktörlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda bile enflasyon oranının 

yüzde 4 civarında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, enflasyonla mücadelede iyi bir 

başlangıç noktası bu ataleti kıracak ve uzun dönemli beklentileri aşağıya doğru çekecek 

politikaları hayata geçirmek olacaktır.” (Kalkınma Bakanlığı, 2018: iii). Enflasyonla 

mücadele konusunda T.C. Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Enflasyonla 

Mücadele Özel İhtisas Komisyon Raporuna göre 6 maddede yapılacak mücadeleler 

belirlenmiştir (Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Raporu, 2018: iii-vii); 

• Enflasyonla mücadelede başarı sağlamak için gerekli olan ilk önkoşul ise, 

Enflasyonun zararlarının ekonomi politikasına yön veren kurumlar tarafından 

anlaşılması ve toplumun geniş kesimlerine anlatılarak toplumsal bir mutabakat 

arayışına girilmesidir.  

• Enflasyonla mücadelede sağlanması gereken bir başka önkoşul ise enflasyonla 

mücadelede kararlı bir duruş sergileyen, kredibilitesi yüksek bir merkez bankası ve 

kurumsal çerçevesi iyi çizilmiş, gerçekçi bir enflasyon hedefidir.  

• Kredibilitesi yüksek bir Merkez Bankası ve gerçekçi bir enflasyon hedefi, 

enflasyonla mücadelede çok önemli bir rol oynayan “beklenti yönetimi” alanında 

Merkez Bankalarının elini güçlendirerek enflasyonu düşürmek için katlanılması 

gereken üretim ve istihdam kayıplarını da azaltıcı etki yapacaktır.  

• Enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için maliye politikasının da destek 

vermesi gereklidir. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele, kamudaki fiyat ve vergiler 

üzerindeki baskıyı kaldıracağı için enflasyonu da düşürücü etki yapacaktır. Bunun 

dışında akaryakıt gibi ürünlerin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde vergi oranlarının 

azaltılması, kamu fiyatlarındaki düzenlemelerin daha sık ve daha az oranlarda 

yapılması enflasyondaki oynaklık üzerinde olumlu etki yapacaktır.  

• Son dönemde enflasyon üzerinde en olumsuz etkiyi yapan gıda fiyatlarını kalıcı 

olarak aşağı çekmenin birinci temel yolu tarımsal verimliliği ve etkinliği artırıp, 

üretimdeki zayi oranlarını azaltmak, ikinci temel yolu ise girdi maliyetlerini aşağı 

çekmektir. Devlet desteklerini arttırmak gerekir. Üretici örgütlerinin yaygınlaşıp 
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dolaylı pazarlama kanallarının baskınlığını azaltmak için gerekli olan güven 

ortamının sağlanması ve iletişim aksaklıklarının giderilmesi gerekmektedir. Gıdadaki 

vergi yükünün azaltılmasının da fiyatlar ve kayıtdışı faaliyetler üzerinde azaltıcı etki 

yapacağı düşünülmektedir. Sayıları zaten sınırlı olan üretici örgütlerinin kayıtdışı ile 

rekabet edemediği düşünüldüğünde kayıtdışı ile mücadele aynı zamanda üretici 

örgütlenmelerini de destekleyici etki yapacaktır (Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas 

Raporu, 2018: iii-vii). 

• Enflasyonla mücadele edilirken, üretimdeki azalmalar nedeniyle GSYİH’da ciddi 

düşmeler meydana gelecektir. Enflasyonla mücadelenin bedeli “özveri oranı” ile 

formüle edilir. Buna göre özveri oranı; 

 

Özveri Oranı = 
𝑮𝑺𝒀İ𝑯 𝑨𝒛𝒂𝒍𝚤ş 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤

𝑬𝒏𝒇𝒍𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝑫üşüş 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤
  73 

 

Enflasyonu önleyebilmek için iki temel argüman üzerinden hareket edilir. Bu politikalarda 

başarı sağlanamazsa, ciddi ekonomik sıkıntılar meydana gelir. Bu durumun ekonomi ve 

halkın üzerinde yüksek bir maliyeti söz konusu olur. Devletler, enflasyonu önlemede toplam 

talep ve toplam arz üzerinde bir takım baskı (veya genişletme) ve yöntemler uygulayarak 

fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışır. Bunu yaparken para veya maliye politikalarını 

kullanır. Para ve maliye politikaları genelde tek başına uygulanmaz, birlikte daha etkin ve 

başarılı olmaktadır. Enflasyonla mücadelede en önemli kısıtlardan biri ekonomideki geniş 

çevrelerin mevcut seviyelerdeki enflasyonu önemli bir sorun olarak görmemesi ve 

kamuoyunda enflasyonun zararları konusunda yeterli bir bilincin oluşmamasıdır. Yüksek 

enflasyon ve neden olduğu belirsizliğin ve ekonomiyi yöneten birimlere karşı güvenirliğin 

Türkiye’nin çözmesi gereken en önemli yapısal sorunların başında gelmekte olduğu çoğu 

defa göz ardı edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Raporu, 2018: iii-vii). 

1- Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Anti-enflasyonist Politikalar (Bocutoğlu, Berber 

ve Çelik, 2006:54-59): 

1- Mevduat Faiz Oranlarının Yükseltilmesi, 

2- Reeskont Oranının Kanuni Karşılık Oranının Yükseltilmesi, 

3- Kanuni Karşılık (Munzam) Oranının Yükseltilmesi, 

 
73 Bir yılda enflasyon oranı %5 ise, GSYİH oranında %10 düşme meydana gelmişse, Özveri Oranı ne kadardır? 

Özveri Oranı = 
%𝟏𝟎

%𝟓 
= 𝟐 
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4- Disponibilite Oranının Yükseltilmesi, 

5- Açık Piyasa İşlemleri Yoluyla Merkez Bankasının Piyasaya Tahvil Satması, 

6- İthal Mal değerlerinden Merkez Bankasına Yatması Zorunlu Olan Payı Yükseltmek, 

7- Taksitli Satışların Zorlaştırılması, 

8- Banka Kredilerine Tavan Konulması, 

9- Selektif Kredi Kontrolüne Gidilmesi, 

10- Diğer Para ve Kredi Kontrol Araçları, 

11- Denk Bütçe ve Fazla Bütçe Yapılması, 

12- Uzun Vadeli Yatırımların Kısılması, 

13- Merkez Bankalarının Bağımsızlığının Sağlanması, 

14- Kaydi Para Miktarının Azaltılması, 

15- Karşılıksız Para Basımının Durdurulmasıdır. 
 

2- Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Anti-enflasyonist Politikalar (Bocutoğlu, Berber ve 

Çelik, 2006:54-59): 

1- İthalatın Arttırılması, 

2- Kısa Vadeli Yatırımların Teşvik Edilmesi, 

3- İflas etmekte Olan Şirketlerin Devletçe Kurtarılması, 

4- Verimliliğin Arttırılmasıdır. 

 

  Enflasyon düşerse faiz de düşer, enflasyon artarsa faiz de artar. Ancak, enflasyon faizin bir 

fonksiyonu değildir. Öyle olabilmesi için maliyet enflasyonunun söz konusu olması ve faiz 

giderlerinin toplam giderler içindeki payının da yüksek olması gerekir. Enflasyonla faiz 

arasındaki ilişkiyi tam olarak yerli yerine oturtabilmek için her şeyden önce hangi tür 

enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu anlamamız gerekir. Oysa enflasyon her iki etkiden de 

izler taşır. Yani bir ülkedeki enflasyon hem talep hem de maliyet kökenli unsurlar taşıyabilir 

(Eğilmez,2016:1-4;http://www.mahfiegilmez.com/2016/10/enflasyon-ve-faiz-iliskisi.html; 

erişim tarihi: 05. 04.2017). 

Kalkınma Bakanlığı, Özel İhtisas Raporuna göre, “Türkiye’de enflasyonun temel 

belirleyicileri, mevcut üretim yapısının getirdiği kısıtlar ve büyüme cari açık-finansal 

kırılganlık sarmalı dikkate alındığında, enflasyonla mücadelenin sadece TCMB’nin 

uygulayacağı para politikasına bırakılmasının önemli bir başarı getirmeyeceği açıktır. Gıda 

fiyatları veya kamu malları fiyatları gibi para politikasının etkileyemeyeceği ya da arz yönlü 
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şokların enflasyon üzerinde baskın olduğu bir ekonomide TCMB’nin düşük bir enflasyon 

hedefine ulaşmak için uygulayacağı para politikasının ekonomideki göreli fiyatları bozarak 

kaynak dağılımını ya da üretimdeki istikrarı olumsuz etkileme riski mevcuttur. Bu açıdan 

enflasyonla mücadeleyi sadece enflasyon-faiz ekseninde ele almak doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır. Bu da koordineli bir politika bileşiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Kur 

hareketlerinin Türkiye’de enflasyonun temel belirleyicileri arasında yer aldığı 

düşünüldüğünde, döviz kurunun istikrarlı seyretmesi ve döviz kurundan fiyatlara 

geçişkenliğin zayıflaması bir politika önceliği olarak öne çıkmaktadır. Bu zayıflamanın 

görülebilmesi için mevcut üretim yapısının ve neden olduğu dış finansman bağımlılığının 

azaltılması gerekmektedir. Üretim yapısında dönüşümü, ücret katılıklarının giderilmesini, 

mal ve işgücü piyasası reformlarını hedefleyen geniş bir yapısal reform paketi içinde 

kurgulanan bir enflasyonla mücadele programının başarılı olma olasılığı daha yüksektir.” 

(Kalkınma Bakanlığı, Özel İhtisas Raporu, 2018: iii-vi). 

Enflasyonun Yol Açtığı Maliyetler: Aşağıda maddeler halinde belirtilen bu durumlar, 

ekonomideki düzenin ciddi olarak bozulmasına ve en önemlisi millet üzerinde büyük bir 

tahribata ve ekonomik yıkıma neden olmasıdır. Yüksek enflasyonla beraber fiyatlama 

davranışlarında görülen bozulma, kaynak dağılımında etkinliğin kaybedilmesinden gelir 

dağılımında bozulmaya, üretim süreçlerinin bozulmasından istihdam-ücret politikasına kadar 

geniş bir alanda birçok olumsuz maliyetleri beraberinde getirmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 

Özel İhtisas Raporu, 2018: iii-vi). 

• Gelir dağılımındaki adalet bozulur. Özellikle alt gelir grupları için. 

• Servet dağılımı bozulur. 

• Denge gelir düzeyi tam istihdam seviyesinden uzaklaşılır. 

• Ödemeler dengesi bozulur. 

• Kaynak dağılımı bozulur. 

• Uzun dönemli yatırımlar ve planlar, kısa dönemli kararlara dönüştürülür. Genelde plan 

ve programlar tutturulamaz. 

• Yatırım kararları ertelenir. 

• Nakit tutma maliyetleri artar. 

• Faiz oranlarında bir artışı tetikler. 

• Krediler ve senetler kırdırılır veya ödenemez hale gelir. 

• Para daha çok spekülatif alanlarda kullanılır.  
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• Ekonomide etkinlik ve verimlilik düşer. 

• Tasarruf yapma isteği ve gücü düşer. 

• Alım gücü düşer. 

• Ekonomide para ikamesi (dolarizasyon) artar. 

• Üretimde ciddi düşmeler meydana gelir. 

• Üretilen ürünlerde niteliksiz ve kalitesizlik göze çarpar. 

• Devalüasyona neden olur. 

 

Şekil 48: Enflasyonun Neden Olduğu Durumlar 

                   

            Kaynak: TCMB (2013) s.7’deki şekilden alınmıştır. 

1.3.10.7.4. Enflasyon Oranının Ölçülmesi 

 

Enflasyon oranlarının ölçülmesinde fiyat (artış) endekslerinden yararlanılır. Enflasyon 

Hesaplama (Fiyatlama) Endeksleri 3’e ayrılır. Bir ekonominin fiyatlar genel seviyesindeki 

hareketleri izleme ve buna bağlı olarak paranın kıymetindeki değişmeleri anlamlandırmak 

için kişilerin satın alabildiği mal ve hizmet miktarları ile ölçülür. Enflasyon oranı, belli bir 

dönemde piyasada seçilmiş mal ve hizmetlerin kalem olarak ortalama fiyatlarında meydana 

gelen değişimleri fiyat endekslerinden faydalanılarak ölçülebilmektedir. Fiyat endeksleri, 

birçok mal ve hizmetin ortalama fiyatlarını temsil eden ve birimi olmayan bir rakamlar 

dizisidir. Endeksler, ölçüme konu olan mal ve hizmetlerin hangi kalemlerinin enflasyon 

sepetine gireceğinin belirlenmesiyle farklı biçimlerde hesaplanabilmektedir (Esen, 2020:30-

31). Endeks hesaplamaları, fiyatların piyasadaki ortalama değişmelerini ölçme ve analiz 
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yapmaya yarayan bir işlemdir. Özellikle enflasyonla mücadele, yeni mali politikaların 

oluşturulması, enflasyon önleyici politikaların başarı şansının arttırılması için fiyat 

endekslerinin hesaplanması ekonomideki gidişatı ve trend hareketleri için önemlidir. 

Herhangi bir dönem için fiyat endeksindeki yüzdelik artış, o dönemin enflasyon oranını verir 

(Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:27). Buna göre, enflasyon oranı, o yıla ait fiyat endeksi ile 

bir önceki yılın fiyat endeksi arasındaki farkın bir önceki yılın fiyat endeksine bölünmesi ve 

sonucun 100 ile çarpılmasıyla bulunur (Çelik, 2015:123)74. 

 Enflasyon Oranı (t yılı) = 
𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡 𝑦𝚤𝑙𝚤) − 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡−1 𝑦𝚤𝑙𝚤)

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡−1 𝑦𝚤𝑙𝚤)
 x 100  

 

Literatürde fiyat istikrarı ve ölçüm konusunda fiyat endekslerinden kaynaklanan birçok 

önyargı mevcuttur; özellikle tüketici fiyat endekslerinin sorgulanmasına yol açan çeşitli 

ölçüm sorunları mevcuttur. Bunlardan bazıları; malların ikame olma durumu, tüketicilerin 

alışveriş yerleri ile ilgili değişmeler, malların ortalama fiyatlarının tam olarak belli 

olmaması, bunun yanında gelecekteki fiyatların endekslerde yer bulamaması, hangi mal ve 

hizmetlerin sepete gireceği, yeni malların sepete nasıl alınacağı, malların fiyat- kalite 

durumu, varlık fiyatlarındaki gelişmelerin izlenmesi ve endekslere adapte edilmesi, ayrıca 

aylık ve yıllık verilerde belli oranlarda eksik (ve/veya fazla) ve hatalı sonuçlar vermesi 

görülmektedir. En önemlisi enflasyon ölçümü yapan kuruma karşı “güven” duygusunun halk 

üzerinde etkisi vardır. Bunun yanında özel sektörün ve ekonomik birimlerin enflasyon 

değerlendirmeleri dışlanırsa, para politikası güven ve kredibilite kaybına uğrar (Serel, 

2014:9-11). Özellikle, ABD verilerini baz alan çalışmaya göre, yıllık 0.8 ile 1.6 oranlar 

arasında fazla miktarda ölçüm yapılmıştır. Özellikle para politikası otoriterleri ve 

kurumlarının temel amaçları ve politikaları “fiyat istikrarını” sağlamak üzerinedir. Bu 

bağlamda pek çok merkez bankası enflasyonu kontrol altında tutarak, ekonomide istikrarlı 

bir yapının tesis edilmesini, diğer bir ifadeyle fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu 

 
74 Örnek: Aşağıdaki tabloya göre, 2012 yılında TÜFE değeri ne kadar olur? 

TÜRKİYE'DE OCAK AYI 

İTİBARİYLE YILLIK 

TÜFE VE ÜFE ORANLARI 

YILLAR TÜFE  ÜFE 

2010 114,49 118,64 

2011 123,57 124,71 

2012 135,84 136,39 

Enflasyon Oranı (t yılı) = 
𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡 𝑦𝚤𝑙𝚤) − 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡−1 𝑦𝚤𝑙𝚤)

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑡−1 𝑦𝚤𝑙𝚤)
 x 100 →  

Enflasyon Oranı (2012) = 
135,84 − 123,57

123,57
 x 100 = %9,93 



235 | P A R A  V E  B A N K A  

 

konuda meydana gelen istikrar, sürdürülebilir büyümeyi, yüksek istihdam oranı, daha 

yüksek yaşam standardı ve güçlü bir kalkınma süreçlerinin meydana gelmesinde başlıca 

unsurdur. AB Merkez Bankası euro alanında tüketici fiyat endeksinde (enflasyonda) 

yaklaşık olarak yıllık %2-3’lik bir oranın altında meydana gelmesi fiyat istikrarının 

olduğunu göstermektedir. Bu fiyat istikrar oranı, gelişmekte olan ülkeler için yıllık %6-7 

oranındadır. Son “Corona Pandemi” döneminde bu rakamlar revize edilmiş, gelişmiş ülkeler 

için fiyatlar genel seviyesi yıllık %5-8 olarak kabul edilirken (ki bu rakamlar bile çok 

yüksek), gelişmekte olan ülkeler için bu oran yıllık %10-12 (hatta %20’ler) olarak 

belirlenmiştir. Fiyat istikrar oranının bir rakamsal “çıpa”75 olarak tanımlanması, beklentiler 

ve hesap verilebilirlik açısından önem arz etmektedir. Hükümetler ve Merkez Bankaları işte 

bu hedefleme ile para, faiz ve fiyat politikalarını oluşturmakta ve yön vermektedir (Serel, 

2014:9-12). 

1- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 

 

Bir tüketicinin satın aldığı belirli bir mal ve hizmet sepetinin toplam fiyatını gösteren 

endeks, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) olarak adlandırılır (Yamak, Terzi ve Korkmaz, 

2008:26). Diğer bir tanıma göre; hane halklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet 

fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen bir fiyat endeksidir. Endekste aydan aya ortaya 

çıkan değişimi ölçmek suretiyle enflasyon oranının hesaplaması yapılmaktadır. Normal bir 

tüketicinin piyasadan satın aldığı malların belirli bir zaman dilimi içerisinde gösterdiği fiyat 

değişikliklerini ifade eder. TÜFE, özellikle yıllık enflasyon değerlerinin belirlenmesinde 

kullanılır. TÜFE hesaplanırken belli bir yıl seçilir. Bu tarih temel yıl olarak belirlenir. 

Ardından endeks 100 alınır. Bundan sonraki senelerde de enflasyon değeri bağlamında 

endeks ölçülerinde de oynamalar meydana gelir. TÜFE genel anlamda istatistiki indeks 

sayıları kullanılarak hesaplanır.76 Ayrıca bir diğer istatistiki veri olan konut fiyat 

endekslerinden de bahsetmek gerekir (https://www.mahfiegilmez.com/2022/06/ufe-iletufe 

fark.html#:~:text=T%C3%BCketici%20Fiyat%20Endeksi%20(T%C3%9CFE)%3B,suretiyl

 
75 Çıpa; bir ülke ekonomisi ile ilgili kararların verilme aşamasında baz alınan iktisadi büyüklükleri tanımlar. 
76 Örnek: 2002 yılı için 12 aylık TÜFE endeks değeri 15398,5 iken, 2003 yılı için 12 aylık TÜFE endeks değeri 

25675,8 olduğuna göre 12 aylık fiyat artışı (%) ne kadardır? 

12 aylık fiyat artışı =
25675,8 

15398,5
 x 100 = 166,742 → %66.742 

Örnek 2: 1994 yılında TÜFE Ekim ayı için 5761,8 iken, TÜFE Kasım ayı için 5330,4 olarak belirlenmiştir. Buna göre iki 

ay arasındaki fiyat artış oranı ne kadardır? 

Fiyat artış oranı = 
5330,4 − 5761,8 

5761,8
 𝑥 100 = % − 7,48 (yani fiyatlarda düşme vardır). 

https://www.mahfiegilmez.com/2022/06/ufe-iletufe
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e%20enflasyon%20oran%C4%B1%20hesaplamas%C4%B1%20yap%C4%B1l%C4%; 

erişim tarihi:09.09.2022). 

TÜFE için veriler, hane halkı bütçe anketi, kurumsal nüfus anketi ve yabancı uyrukların 

Türkiye’de yapmış oldukları harcamalar için turizm anketi ile ölçülür. TÜFE, tüketicilerin 

satın alma gücünü en iyi gösteren ve yansıtan fiyat endeksleridir. Bu nedenle, ücret ve maaş 

ayarlamalarında bu endeksten yararlanılır (Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:26).  

TÜFE’nin temel amacı; piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki 

değişimi ölçerek, enflasyon oranını hesaplamak mümkün olacaktır. TÜFE sepetinde, 12 ana 

grup ve 44 alt grup altında toplanan 447 madde endeksin hesaplamasında dikkate 

alınmaktadır. 2021 yılında bu tüketim sepetinde 415 madde bulunmaktadır. 2021 yılında 

TÜFE içinde Gıda ürünlerinin ağırlığı %25,9 olup, bu kategori altında “ekmek’in” ağırlığı 

ise %2,5 ile önemli bir orana sahiptir. Yani, Türkiye’de ortalama bir kişinin aylık 

tüketiminin %2,5’ini ekmek’e ayırdığı görülmektedir. TÜFE hesaplamasında nüfusun 

kapsamı, coğrafi bölgesel bazlı ve gelir gruplarına göre bir ayırım yapmadan toplam nüfus 

üzerinden ele alınıp, hesaplanır. TÜFE’de yurtiçinde mal ve hizmet tüketmek amacıyla 

yapılan, tüm nihai parasal tüketim harcamaları esas alınmaktadır. Endeksin fiyat kapsamı, 

satın alma fiyatları üzerinden tespit edilmektedir. Fiyatlar, vergiler ve peşin ödemeler olarak 

belirlenmektedir. Taksitli satışlar dikkate alınmaz. Taze sebze ve meyvalar, petrol ürünleri 

haftada bir kez, kiralar ayda bir kez ve diğer ürünler ayda iki kez derlenip ölçülmektedir. Bu 

derlenip, toplanan fiyatlar, tüketim sepetindeki ağırlıklarına göre tekrar hesaplanarak tek bir 

fiyat, bir endeks haline getiriliyor. TÜFE’de ağırlıklar, her bir mal için baz yılında yapılan 

harcama miktarına göre belirlenir. TÜİK tarafından TÜFE ve ÜFE’nin hesaplanması için 

baz alınan (taban) yıl 2003’tür (Kurumlu, 2014:5). Aylık enflasyon iki ay arasındaki değişim 

olarak hesaplanmaktadır77. Her ayın 3. iş gününde saat 16:30 itibariyle TÜİK (Türkiye 

İstatistik Kurumu) tarafından kamuoyuyla paylaşılır. Madde sepetlerinin yenilenmesi ve 

değiştirilmesi her yılın sonunda yapılır. Zincirleme Laspeyres formülü ile seriler devam 

ettirilir (Çelik, 2015:122-123). Laspeyres, sabit mal sepetine (örneğin x ve y malları için) 

dayanılarak TÜFE aşağıdaki formüle göre hesaplanır;  

 
77 Mesela, Aralık ayında tüketici fiyat endeksi 111 olarak hesaplandı. Kasım ayında 109 idi. Aralık ayı aylık enflasyonunu, 

(111-109) -1 = %1 olarak bulunmaktadır. Bir önceki yıl Aralık ayında endeksin 100 olduğunu varsayarsak. Bu yıl Aralık 

itibariyle yıllık enflasyon, (111-100) -1 = %10 olarak hesaplanır. Aralık ayında hesaplanan yıllık enflasyon, aynı zamanda 

o yıl için kullanılan “Yıllık” enflasyondur. 
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TÜFE ORANI2022 = 
Tüketici sepetinin cari yıldaki değeri 

Tüketici sepetinin taban yıldaki değeri 
 X 100 

 

TÜFE ORANI2022 = 
𝑃𝑥2022.𝑄𝑥2022 + 𝑃𝑦2022.𝑄𝑦2022

𝑃𝑥2003.𝑄𝑥2003+ 𝑃𝑦2003.𝑄𝑦2003
 x100  78 

TÜFE hesaplandıktan sonra, iki dönem arasında fiyat genel düzeyinin nasıl değiştiğini ölçebilmek 

için, enflasyon oranı formülünden yararlanılır.  

Enflasyon Oranı = 
Son Yıldaki TÜFE Oranı−Bir Önceki Yılın TÜFE Oranı 

Bir Önceki Yılın TÜFE Oranı
 𝑥 100  

     

 

Grafik 8: TÜFE, Para Arzı (M2) ve GSYİH
 

 

2- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 

ÜFE, üreticilerin kullanmış oldukları hammadde ve ara malların fiyatlarındaki seyri gösteren 

endekstir. ÜFE’de TÜİK tarafından aylık dönemler itibariyle hesaplanmaktadır. Belirli bir 

 
78 Örnek: Aşağıdaki verilere göre, 2000 ve 2001 yıllarına ait Laspeyres Fiyat Endekslerini hesaplayınız? 

   A MALI B MALI C MALI 

DÖNEM YILLAR  
FİYAT 

(P) 
MİKTAR 

(Q) 
FİYAT 

(P) 
MİKTAR 

(Q) 
FİYAT 

(P) 
MİKTAR 

(Q) 

0 1999 20 30 20 40 25 35 

1 2000 30 25 25 30 30 30 

2 2001 40 20 30 20 35 25 

3 2002 45 15 35 15 40 20 

Lp = 
∑ 𝑃𝑖1 𝑥 𝑄𝑖0

∑𝑃𝑖0 𝑥 𝑄𝑖0
𝑥 100 → Lp2000 = 

30x30 + 25x40 + 30x35 

20𝑥30+ 20𝑥40+25𝑥35
 𝑥 100 =

900+1000+1050 

600+800+875
𝑥 100 =

 
2950 

2275
𝑥100 = 129,67 = %29,67  

2000 yılında Laspeyres Fiyat Endeksi 1999 yılına göre, %29,67’lik bir artış göstermiştir. 

Lp2001 =? → 
∑ 𝑃𝑖2 𝑥 𝑄𝑖0

∑𝑃𝑖0 𝑥 𝑄𝑖0
 → 

40x30 + 30x40 + 35x35 

20𝑥30+ 20𝑥40+25𝑥35
 𝑥 100 =

1200+1200+1225 

600+800+875
𝑥 100 =

3625 

2275
𝑥 100 =

159,34 = %59,34   

2001 𝑦𝚤𝑙𝚤 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 1999 𝑦𝚤𝑙𝚤𝑛𝑎 𝑔ö𝑟𝑒 % 59,34′𝑙ü𝑘𝑏𝑖𝑟 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑡𝚤ş 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 
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dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçinde satışa konu olan ürünlerin üretici 

fiyatları zaman içinde karşılaştırılarak fiyat değişmelerini ölçen fiyat endeksidir (Yamak, 

Terzi ve Korkmaz, 2008:26; Çelik, 2015:123). ÜFE’nin ülke ekonomisi içinde artış 

trendinde olması, firmaların üretim maliyetlerinin arttığı anlamına gelmektedir. Buradaki 

artışlar maliyet (üretim) enflasyonuna neden olmaktadır. Bu durum bir sonraki süreçte 

yaklaşık 3 ila 8 ay içinde tüketicinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere yansıyacağından bu 

endeksteki artışlar TÜFE’yi olumsuz anlamda tetikleyip, arttıracaktır. Bu endeksteki 

artışlara dikkat etmek gerekir. Bu rakamlar bir müddet sonra TÜFE değeri olarak karşımıza 

çıkacaktır. Bazen hükümetler, ÜFE’deki artışın TÜFE’ye yansımaması için vergi 

oranlarında indirimler, muafiyetler, desteklemeler, transfer ödemeleri, ithalat girdilerinden 

vergi almama, ayrıca KDV ve ÖTV indirimleri vb. sosyal yardımlar ile tüketiciye bu 

rakamların yansımamasına çalışır. Yurtiçi üretiminde önemli paya sahip olan üreticiler ÜFE 

kapsamındadır. Üretimden ihracat değerleri çıkarılmaktadır. İthalat hariçtir. Üretici fiyatı, 

yurtiçinde üretilen malların KDV ve benzeri vergiler hariç olmak üzere peşin satış fiyatı 

üzerinden hesaplanır. ÜFE’de, tarım, avcılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik ve taş 

ocakçılığı, imalat sanayi, gaz ve su sektörleri ÜFE kapsamındadır. TÜİK tarafından üç farklı 

ÜFE hesabı yapılmaktadır. 1- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2- Yurt Dışı Üretici 

Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), 3- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE). Yurt İçi 

Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içinde satılan 

ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimleri ölçen fiyat endeksidir. Enflasyon ölçümünde baş 

vurulacak önemli bir endekstir. 2005 yılı itibariyle 44 alt grup işyeri üzerinden 423 madde 

sayısı baz alınarak, Yİ-ÜFE hesabı yapılmaktadır. 2020 yılı ağustos itibariyle, Yİ-ÜFE 

501,85 iken, 2021 yılı ağustos ayında 730,28 olmuş. 2022 yılı ağustos ayında bu rakam 

1780,05’e çıkmıştır. %143,74’lük ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu sektörlerin 

üreticilerinin piyasaya arz ettiği ürünlerin ilk el satış fiyatları dikkate alınmaktadır. Fiyatlar 

anketler yoluyla derlenmektedir (Çelik, 2015:123).  

3- Zımni GSYİH Deflatörü  

 

Bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin ortalama fiyat seviyesini 

ölçen, yıllık enflasyon oranının gerçeğe en yakın bir biçimde hesaplanmasını sağlayan 

endekstir (Yamak, Terzi ve Korkmaz, 2008:26; Kurumlu, 2014:5). Fiyat endeksleri 

içerisinde sepete en fazla mal ve hizmet kalemini alan endekstir. İster ülke içerisinde ister 

ülke dışında tüketilsin, üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri kapsamaktadır. GSYİH 
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deflatörünün hesaplanmasında Paasche Endeksi kullanılır. Paasche endeksi değişken mal 

sepetine dayanır. Belli bir yıl temel alınır. TÜİK tarafından GSYİH deflatörünün 

hesaplanması için baz alınan yıl 2003’tür. GSYİH deflatörü, nominal GSYİH’nın reel 

GSYİH’ya bölünerek 100 ile çarpılmasıyla hesaplanabilmektedir. 

Paasche Endeksi, değişken mal sepetine dayanılarak, belli bir yıl baz alınarak hesaplanır; 

GSYİH Deflatörü =  
𝑃𝑥2022.𝑄𝑥2022 + 𝑃𝑦2022.𝑄𝑦2022

𝑃𝑥2003.𝑄𝑥2003+ 𝑃𝑦2003.𝑄𝑦2003
 x100 

 Zımni GSYİH Deflatörü = 
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻 
 x 100 79 

4- İktisadi Hoşnutsuzluk (Gidişat) Endeksi 

 

Enflasyon, iktisadi küçülme, işsizlik, konjonktürel dalgalanmalar, iktisadi açıklar, toplam 

borç stokundaki artışlar, sürdürülebilir kalkınma gibi dünyadaki her ülkenin ekonomisinin 

karşı karşıya kaldığı en büyük iktisadi problemlerin başında gelmektedir. Bu sorunların 

başında enflasyon ve işsizlik durumu önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, işsizliği 

azaltmak, ekonomide fiyat istikrarını sağlamak (artış ve azalışları dengelemek) ve yüksek bir 

iktisadi büyüme oranı yakalamak, bütün ekonomilerin en önemli amaçlarındandır. 1970’li 

yılların başında Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından ortaya konan “iktisadi 

hoşnutsuzluk endeksi”, ekonomik mutsuzluğu yansıtan, akademik literatürde çokça 

kullanılan, objektif ve geniş bir analiz imkânı sağlayan göstergedir. İktisadi Hoşnutsuzluk 

Endeksi ile ilgili yapılan analizlerde, ülkelerin gelişiminin nasıl olduğunu, halkın 

ekonominin gidişatından memnun olup olmadığını açıklayan önemli bir endeks çalışmasıdır. 

Dünyadaki ekonomileri analiz etmede önem arz eden önemli bir endeks olup, enflasyon ve 

işsizlik oranlarının toplamından oluşan gösterge iktisatçılar tarafından “İktisadi 

Hoşnutsuzluk (Gidişat) Endeksi” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Karaman, 

2005:21; Ünsal, 2007:108; Işık ve Çetenak, 2018:38). Diğer bir tanımla, konjonktürel 

dalgalanmalar sırasında makroekonominin sağlık durumunu takip etmek amacıyla, bir dizi 

 
79 Örnek: Aşağıdaki tabloya göre, verilerin elde edildiği bir ekonomide 3. Yılın Reel GSYİH’sı ne kadardır? 
YIL  NOMİNAL GSYİH  Zımni GSYİH Deflatörü 

FİYAT ENDEKSİ 

1 550 140 

2 560 125 

3 600 120 

4 620 115 

 Zımni GSYİH Deflatörü (Fiyat Endeksi)3. yılın = 
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻 
 x 100 →  

120 = 
600

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌İ𝐻 
 x 100 → Reel GSYİH3. yılın = 

600

120 
 x 100 = 5. 100 = 500 birimdir. 
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makroekonomik göstergeyi basit bir biçimde özetleyerek oluşturulan ilk endeks olarak 

tanımlanabilir (Ülgen ve Özer, 2020:85). 

İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi = Enflasyon Oranı (π) + İşsizlik Oranı (u) 

İktisadi hoşnutsuzluk endeksi, daha sonra 1999 yılında Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı 

Robert Barro tarafından yeniden formüle edildi. Bu haliyle “Barro Sefalet Endeksi” 

(Barro Misery Index – BMI) adını alan endeksi şöyle bir denklemle ifade etmek 

mümkündür (https://www.mahfiegilmez.com/2018/06/sefalet-endeksi-ve-turkiye.html; 

erişim tarihi:15.09.2022; ayrıca bknz: Lechman, 2009: 2-3): 

BMI = (Enflasyon Oranı (π) + İşsizlik Oranı (u) + Faiz Oranı (i) ) – Büyüme Oranı (y) 

π enflasyon oranını, 𝑢 işsizlik oranını, i faiz oranını ve y büyüme oranını göstermektedir. Buna göre 

Barro’nun geliştirilmiş iktisadi hoşnutsuzluk endeksini şu şekilde formüle etmek mümkündür: 

𝐵𝑀𝐼 = 𝛥π + 𝛥𝑢 − 𝛥𝑦 + 𝛥𝑖 
 

Tablo 31: Makroekonomik Göstergeler (1980-2000) 

YILLAR  BÜYÜME (%) ENFLASYON (%)  İŞSİZLİK ORANI (%)  HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ (%) 

1980 -2,8 107,2 11,6 118,8 

1981 4,8 36,8 11,6 48,4 

1982 3,1 25,2 11,7 37 

1983 4,2 30,6 12,1 42,7 

1984 7,1 52 11,8 63,8 

1985 4,3 40 11,7 51,6 

1986 6,8 26,7 10,5 37,2 

1987 9,8 39 9,5 48,5 

1988 1,5 70,5 8,7 79,2 

1989 1,6 63,9 8,7 72,7 

1990 9,4 52,3 8,2 60,5 

1991 0,3 55,4 7,9 63,3 

1992 6,4 62,1 8,1 70,2 

1993 8,1 58,4 7,8 66,2 

1994 -6,01 120,6 8,1 128,7 

1995 8 88 7,5 95,5 

1996 7,1 74,6 6,5 81,1 

1997 8,3 81,3 6,7 88 

1998 3,9 70,2 7 77,2 

1999 -6,1 53,9 7,7 61,6 

2000 6,3 52,3 6,6 58,9 

1980-83 2,3 50 11,7 61,7 

1984-87 7 39,4 10,9 50,3 

1988-1991 3,2 60,5 8,4 68,9 

1991-95 4,2 82,4 7,7 90,1 

1996-2000 3,8 66,1 6,9 73 

Kaynak: Yıldırım ve Karaman, 2005:20’deki tablodan alınmıştır. 

 

1.3.10.7.5.  Enflasyon Hedeflemesi  

Bir ekonomide sürdürülebilir büyüme, yaşam standardının arttırılması, refah ekonomisinin 

koşulları, adil gelir dağılımı, istihdam politikaları ve döviz kur politikalarının başarılı olarak 

https://www.mahfiegilmez.com/2018/06/sefalet-endeksi-ve-turkiye.html
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devam ettirilmesinin temelinde fiyat istikrarı ve bu istikrarın uzun süreçlere yayılması 

hedeflenmektedir. Devletler ve ekonomi yönetim birimleri, fiyatlar genel seviyesinin80 

düzenli bir şekilde olmasını benimserler. Bu hedef belirlenirken, fiyatlar genel seviyesi için 

belirli bir çıpa tanımlanır. Bu çıpa doğrultusunda para ve maliye politikaları oluşturulur. 

Hedef ve gerçekleşme oranları arasındaki yakınlık (fark) ne kadar az olursa, ekonominin o 

kadar başarıyla yönetildiğini gösterir. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, enflasyon bir ekonomide 

fakirleşmenin adımıdır. İnsanların yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında dikkate 

almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade eden fiyat istikrarının 

sağlanamamasının bir ülkenin ekonomisine, siyasi ve sosyal yapısına verdiği zararın 

boyutları, ülkemizin ve diğer ülkelerin tecrübelerinde net bir şekilde görülmektedir (TCMB, 

2013:1). Merkez Bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak 

belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:197).  

Eğer enflasyon artacak düşüncesi ekonomiye yayıldığında beklenti “kötümser” olacaktır. 

Enflasyonda artış beklentileri, enflasyonun oluşmasında kilit rol oynayan unsurlardan 

başlıcasıdır. Tüketicilerin ve üreticilerin ileride fiyatların yükselmeye devam edeceğini 

beklemeleri durumunda, bu beklentiler geleceğe yönelik ücret talepleri aracılığıyla mal ve 

hizmet fiyatlarına artış olarak yansımaktadır. Bu durum ekonominin ücret-fiyat sarmalına 

girme riskini arttırmaktadır. Maaş zammı, kira artırımı ve ticari alım-satım sözleşmelerine 

konu olan ileriye dönük fiyat belirleme gibi talepler, fiyatlar genel seviyesinin artışına neden 

olabilmektedir. Bu kötümser beklenti ve taleplerdeki fiyat artışları gelecekteki enflasyonun 

şiddetini ve niteliklerini belirlemektedir. Ekonomik birimler, ileriye yönelik enflasyon 

beklentilerini yakın geçmişte yaşanan enflasyon gerçekleşmelerine göre belirlemeye devam 

ettiği sürece, enflasyon artış oranı geçmişe paralel bir seyir izlemeye devam edecektir. 

Enflasyonun şiddetinde ve oranında bir azalma olmayacaktır. Ekonomiyi yöneten kurumlar 

ve idareciler, enflasyon hedeflemesi yaparken hem enflasyonun düşme (ve/veya düşecek 

algısını) beklentisini topluma empoze etmeyi hem de fiyat artışlarına yol açan (ekonomik, 

siyasi, mali, vb.) nedenlerle mücadele politikasını birlikte yapması gerekecektir. Aksi 

takdirde enflasyonu düşürme durumu başarısızlıkla sonuçlanacak ve enflasyonla mücadele 

süreci uzayacaktır. Bu durumda maliye ve para politikalarının değişik argümanları devreye 

sokulacaktır. Bu da zaman ve maddi kayıp demektir. Enflasyon hedeflemesinde başarının 

olabilmesi için, parasal ve mali otorite arasında güçlü bir koordinasyonun olması gerekir.   

 
80 Fiyatlar Genel Seviyesi: Bir ekonomide satılan tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının ortalama bir tüketicinin yıl içinde 

yaptığı harcamalar içindeki payına göre ağırlıklandırılmış ortalamasıdır. 
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Enflasyon hedeflemesi rejiminin; enflasyonu kontrol eden diğer yöntemlerden temel farkı; 

para politikası araçlarının tümünün hedef doğrultusunda kullanılması, geçmiş veya cari 

(günlük) enflasyon yerine gelecek enflasyona odaklanmasıdır (Alper, 2018:36). Bu 

doğrultuda enflasyon hedeflemesi rejiminin; tavan değer, yakın nokta (%2-3), nokta ve bant 

aralığı gibi değişik şekillerde belirlenebilmektedir (Özyurt, 2012:264). Enflasyon 

hedeflemesi rejiminde, nihai hedefe ulaşmak için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. İlk 

yöntemde; enflasyonu doğrudan hedef olarak belirlenmesidir. Merkez Bankası bu yöntemde, 

orta vadeli para politikasının çalışabilmesi için, “çıpa” olarak bir enflasyon oranı 

hedeflemektedir. İkinci yöntemde ise, Merkez Bankası, parasal büyüklükler (parasal taban, 

geniş para arzı, dolaşımdaki para, vb.), kısa vadeli faiz oranları (politika faizi), döviz kuru, 

beklenen enflasyon oranı, tahvil fiyatları, temel hammadde fiyatları gibi değişkenleri 

kullanarak gelecekteki enflasyon oranını doğru bir şekilde tahmin etmektir (Alper, 2018:37). 

 Makro iktisatçılara göre, enflasyon hedeflemesi, enflasyonla mücadelenin en iyi yol 

olduğuna inanırken, bazı iktisatçılara göre ise, eksik ve hatalı yönlerinin olduğunu 

belirtmişlerdir. 1990 yılında ilk kez Yeni Zelanda Merkez Bankası parasal büyüklüklerden 

ziyade fiyat endeksi ile ölçülen sayısal bir fiyat düzeyini hedeflemiştir. 1991 yılında Kanada 

Hükümeti enflasyon hedeflemesini kabul etmiştir. Bu ülkelerdeki para otoriteleri enflasyon 

düzeyinin hedeflenmesi ve bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda taahhütler vermesi, bu 

enflasyon hedefleme politikasının dünya çapında uygulanmaya başlamasına neden olmuştur 

(Serel, 2014:76). 

Grafik 9: Enflasyon Hedefleme, Gerçekleşme ve Sapma Süreci (2002-2020) 

 

Kaynak:http://www.sosyalbilimlervakfi.org/tr/2021/07/turkiyede-para-politikasinin-tikanikligini-asmada-

dijitallesme-bir-imkan-sunuyor-mu/erişim tarihi:10.10.2022). 
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Enflasyon Hedeflemesi Uygulayan Ülkelerin Politikalarındaki Ortak Özellikleri 10 maddede 

açıklamak mümkündür (Serel, 2104:80). 

• Bu hedeflemeyi uygulayan ülkelerde yüksek derecede “esnek döviz kuru” sistemi 

vardır. 

• Tüm bu ülkelerde belli ölçülerde Merkez Bankası bağımsızlığı (mali, idari ve araç 

bağımsızlığı) söz konusudur. 

• Para politikası ileriye dönük (forward looking) olarak planlanıp, tasarlanır. 

• Enflasyon hedeflemesi, hedefin şeffaflığının sağlandığı ve kamuoyunun 

bilgilendirildiği kredibilitesi yüksek bir para politikasının oluşturulması için önemli 

bir araçtır. 

• Mali baskınlığın düşük olmasıdır. 

• Güçlü bir finansal sistem, sağlam bir bankacılık sektörü ve gelişmiş para, sermaye ve 

döviz piyasalarının oluşturulması gerekir. 

•  Enflasyon hedeflemesine geçildiğinde, tüm ülkelerde başlangıç enflasyon oranı 

düşüktür. Hepsi %10’un altındadır. Belirli bir dönem için kamuoyuna açıklanmış bir 

enflasyon hedeflemesi söz konusudur. 

• Enflasyonun öngörülebilmesi için geniş bir bilgi setinin ve güçlü tahmin 

modellerinin oluşturulması gerekmektedir. 

• Enflasyon hedefinin sağlanmasında Merkez Bankasına önemli ölçüde sorumluluk 

veya hesap verebilirlik yüklenmektedir. 

• Enflasyon hedeflemesi rejiminin temel çerçevesine göre; Merkez Bankasının temel 

politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. 

 

Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankasının yayımladığı enflasyon tahminleri de 

enflasyon beklentilerini yönlendirmek açısından önemli bir araçtır. Merkez Bankasının 

enflasyon tahminleri; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yayımlanan Enflasyon Raporu 

ile açıklanmaktadır. Dünyada enflasyon hedeflemesi politikasını uygulayan ülke sayısı 2013 

yılı itibariyle 34 ülkedir. Bunun 10 tanesi gelişmiş batılı ülkelerdir. Türkiye’de 2006 yılı 

itibariyle enflasyon hedeflemesini kabul etmiştir.81 (Serel, 2014:78-79). 2018 yılı için açık 

veya örtük enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerin sayısı 66’ya çıkmıştır (Alper, 

2018:35). 
 

81 Bu ülkeler, Yeni Zelanda (1990), Kanada (1991), İngiltere (1992), Finlandiya (1993), İsveç (1993), Avustralya (1993), 

İspanya (1995)’dir. Bunun yanında Japonya, G. Kore, Norveç, İzlanda ve Çek Cumhuriyetidir. Ayrıca Brezilya ve G. 

Afrika Cumhuriyeti de 1999 ve 2000’li yıllarda Enflasyon hedeflemesini kabul etmişlerdir. 
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Enflasyon hedeflemesi, kendi içinde "enflasyon oranı hedeflemesi" ve "fiyat düzeyi 

hedeflemesi" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bazen ikisi de birbirinin yerine 

kullanılabilmektedir (Çakır, 2007:19). Stanley Fischer (1996:35-36), fiyat düzeyi 

hedeflemesinin kısa dönemdeki (trend) oynaklığından82 dolayı sıkıntılar yaratması, uzun 

dönemde fiyatlar üzerinde en açıklayıcı kavramın enflasyon hedeflemesi olduğunun altını 

çizerek, bu konudaki görüşlerini şöyle açıklar; uzak gelecekteki fiyatlar konusunda, 

enflasyon hedeflemesine göre daha fazla bir kesinlik ortaya koyduğunu, dolayısıyla fiyat 

düzeyi hedeflemesinin, uzun dönemli sözleşmeleri teşvik edeceğini kabul etmekle birlikte, 

fiyat düzeyi hedeflemesinin, enflasyon üzerinde kısa dönemli oynaklığa neden olmasından 

ötürü, fiyat düzeyinden ziyade enflasyon hedefinin tercih edilebilir olduğunu savunmaktadır 

(Fisher, 1996 :35-36; aktaran bknz. Çakır, 2007:19). 

Carlstrom and Fuerst’in (2002) çalışmasına (aktaran bknz. Çakır, 2007) göre, "enflasyon 

oranı hedeflemesi" ile "fiyat düzeyi hedeflemesi" arasında birtakım farklılıklar mevcuttur. 

Fiyat düzeyi hedeflemesi; “Fiyat seviyesi hedeflemesinde; Merkez Bankası önceden 

belirlenen bir bant içinde fiyat seviyesini sabit ya da kararlı bir artış doğrultusunda tutmaya 

çalışır. Fiyat seviyesi hedeflemesinin amacı fiyatlar genel seviyesi olduğu için “geriye 

dönük bakışlılığa” sahiptir. Enflasyon hedeflemesinde ise, para otoritesi genel fiyat 

düzeyindeki örtülü enflasyon oranı için bir hedef ya da hedef aralığını ortaya koyar. 

Enflasyon hedeflemesi fiyatlar seviyesindeki değişimi amaçladığı için “ileriye dönük” bir 

nitelik taşır. Başka bir deyişle enflasyon hedeflemesinde amaç, fiyatlardaki büyüme oranını 

istikrara kavuşturmaktır (Carlstrom and Fuerst, 2002:3; aktaran bknz. Çakır, 2007:20-21). 

Enflasyon Hedeflemesinin Faydaları 11 maddede açıklamak mümkündür (Serel, 2014:91-

95): 

• Enflasyonu düşürmesi ve daha az oynak hale getirmesidir. 

• Enflasyon hedeflemesi en önemli faydası para politikalarının uygulamalarında 

yarattığı yüksek güven (taahhüt) ile ilgilidir. 

• Enflasyon hedeflemesi, döviz kurunun ve döviz kuru rejiminin üzerinde oynadığı 

roldür. Merkez Bankaları, döviz kuru hareketlerine sadece çıktı ve enflasyonu 

etkiledikleri müddetçe tepki verilmelidir. 

• Enflasyon nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri düşürmesi veya azaltmasıdır. 

 
82 Trend kavramı, fiyat grafiklerinde oluşan, yükselen ve alçalan fiyatların takibine dayanan teknik analiz yöntemidir. 
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• Enflasyon hedefinin sabitlenmesine veya yakın bir seviyeye ulaşmasına imkân verir. 

• Enflasyon hedeflemesi, Merkez Bankasını disipline olmasına imkân verir. Para 

politikasıyla ilgili belirsizlik ortadan kalkar. 

• Enflasyon hedeflemesinde başarının sağlanabilmesi için hükümetlerle Merkez 

Bankalarının müşterek olarak çalışması ve fiyat artışlarına karşı ortak kararlar alması 

önemlidir. 

• Enflasyon hedeflemesi rejiminin önemli bir faydası da Merkez Bankalarının 

ekonomideki gecikmeleri önceden görmelerini sağlamasıdır. 

• Enflasyon hedeflemesi plan, program ve uygulama sürecindeki aksaklıkların ve 

gecikmelerin giderilmesinde önemli işlevi vardır. 

• Enflasyon hedeflemesi ileriye yönelik politikaların oluşturulması üzerinde olumlu 

etkileri vardır. Bu durum finansal istikrar için çok önemlidir. 

• Enflasyon hedeflemesi rejiminin geleceği bir anlamda finansal istikrar 

göstergelerinin etkin şekilde izlenmesi ve Merkez Bankalarının potansiyel finansal 

risk taşıyan alanlara doğrudan müdahale edebileceği bir yapıya bağlıdır.  

 

Sonuç olarak, bu iki uygulama arasındaki en önemli farkı şu şekilde açıklamak mümkündür: 

“Eğer her bir yıla ait hedef, enflasyon oranı ise; merkez bankasından önceki yıllardaki 

hedefine ulaşmadaki başarısızlığını telafi etmesi talep edilmez. Eğer hedef, fiyat düzeyi ya 

da fiyat düzeyi konusunda izlenecek bir politikaya ait ise; o zaman merkez bankası önceki 

yıllara ait hedeflerde meydana gelen sapmaları telafi etmeye çalışmak zorunda kalacaktır. 

Enflasyon hedeflemesi altında iş işten geçmiş olurken, fiyat seviyesi hedeflemesi altında 

geçmiş hataların düzeltilmesi için bir çaba vardır. Enflasyon hedeflemesi rejiminde geçmiş 

enflasyon başarısızlıkları gelecek politika faaliyetlerini etkilememektedir. Dolayısıyla 

enflasyon hedefli politikadaki bu özellik baz kaymasına yol açmaktadır. Fiyat seviyesi 

hedeflemesinde ise, geçmiş başarısızlıklar gelecek politika faaliyetlerini etkilemek zorunda 

olacağından doğru tanımlanmış bir uzun dönemli fiyat seviyesi hedefinde (birçok yılı 

kapsayan) bu taban kayması mevcut değildir. Bunun nedeni ise, para otoritesinin fiyat 

seviyesini, geçmiş izlere (deneyimlere) bakarak elde etmek zorunda olmasıdır. Enflasyon 

hedeflemesi rejiminde geçmiş enflasyon başarısızlıkları gelecek politika faaliyetlerini 

etkilememektedir. Enflasyon hedeflerini gerçekleştirmek için doğru zamanın seçimi başarı 

ve başarısızlıkta önemli bir faktördür.” (Çakır, 2007:20-21). 
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Ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanabilmesi için olmazsa olmaz bir koşul olan enflasyon 

hedefinde başarıya ulaşmak, sadece düşük enflasyon oranına ulaşmayı değil, bu enflasyon 

oranının yıllara yayılarak sürdürülmesini de kapsamalıdır. Fiyat istikrarının sağlandığı bir 

ekonomide 6 noktada rahatlama ve başarı gözlemlenir (TCMB, 2013:9). 

• Göreli fiyatlar kolaylıkla izlenebilmektedir. 

• Tasarruf sahipleri ve yatırımcılar enflasyon risk primi talep etmez. 

• Verimsiz harcamalar ve yatırımlarda azalma görülür. 

• Enflasyondan korunmak için gereksiz ve verimsiz uğraşlar azalır. 

• En önemlisi para ikamesi (dolarizasyon) azalır. 

• Gelir dağılımının bozulması önlenir. 

 

1.3.10.7.6.  Enflasyonist Açık ve Deflasyonist Açık  

 

Deflasyon sürecinde, talepte sert bir düşüş, üretimde âtıl kapasite kullanımı, para arzında 

ciddi daralma, yaygın bir işsizlik durumu, gelirin yetersizliği nedeniyle talepte ciddi düşüşler 

meydana gelir. Bu durum fiyatların sert bir düşüşüne neden olur. Fiyatların daha da düşeceği 

beklentisi talebin iyice kısılması anlamına gelecektir. Bu yüzden firmalar talep düşmesi 

nedeniyle maliyetleri kurtarabilmek için fiyatları iyice düşürmek zorunda kalır. Fiyatların 

düşmesi reel faiz yükünün daha da ağırlaşmasına neden olur. Yükselen reel faizlerin 

ödenmemesi firmaların ve dolayısıyla bankaların iflas etmesine neden olur. Piyasalar iyice 

daralır. Üretim ve GSYİH ciddi düşme trendine girer. Tabi ki, iflasların doğurduğu sonuç 

işsizlik oranlarının yaygınlaşması anlamına gelmektedir. Gelirin ve talebin düşmesi daha da 

şiddetlenecektir. Bunun sonucunda israf ve fakirlik döngüsü kaçınılmazdır. Bu kavram özet 

olarak, enflasyonun tersi bir kavramdır. Deflasyonun en belirgin göstergesi durgunluktur. 

Üreticiler ürettiklerini piyasada satamaz hale gelmişlerdir. Bunun sonucunda ortaya çıkan 

durum “deflasyonist açıktır” (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:128-129).83  

 
83 Deflasyonist açık; Bir ekonomide toplam talep yetersizliği nedeniyle işgücü ve sermayenin eksik kullanılması sonucu 

milli gelir eksik istihdam seviyesinde dengeye gelmektedir. Tam istihdamı sağlamak için veya cari fiyatlar düzeyinden 

mevcut mal ve hizmetleri tüketmek için; gerekli harcama miktarının toplam harcama miktarından çıkarılan bölümüdür. 

Deflasyonun Etkilerini Belirtmek gerekirse; 

• Refahı Azaltır. 

• İşsizliğe yol açar. 

• Ücretleri düşürür 

• Tüketimi azaltır 

• Alacaklılar karlı, borçlular zararlı çıkar. 
Örnek: deflasyonist açığın 10 milyon olduğu bir ekonomide, bu açığı kapatmak için transfer ödemelerinin arttırılması 

gereken miktarı, deflasyonist açığın iki katı ise, bu durumda marjinal tüketim eğilimi kaçtır? 
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Şekil 49: 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 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. 

Milli gelir dengesi tam istihdam duvarının sol tarafı olan reel alanda gerçekleşirse 

deflasyonist açık denir. Deflasyonist açık toplam talebin yetersizliği anlamına gelir. 

Deflasyonist açıkta fakirlik, verimsizlik, âtıl kapasite ve işsizlik durumu söz konusudur. 

Sermaye tam kapasite ve randımanla kullanılmamaktadır. Emek faktörünün tam randımanla 

istihdam edilmediği şartlarda, ekonomideki işsizlik; doğal işsizliğin yanı sıra konjonktürel 

işsizliğin de içinde bulunduğu büyük bir işsizlik durumu söz konusudur. Toplam Talep 

yetersizliğinden dolayı üretilen mallar piyasalarda satılamayacaktır. Talep iyice kısılacaktır. 

Satılamayan mallar işletmelerin satışını düşürecektir. Bu durum üretimi de daraltacağından 

üretim faktörlerine olan talepte azalacaktır. Sonuç olarak, ekonomideki üretim faktörlerinin 

 
Deflasyonist Açık= c x ΔTR → 10 milyon = c x 20 milyon → c =10 / 20 = 0,5’dir.  

10 milyon TL deflasyonist açığın, 10 milyon TL tüketim harcamaları ile kapatılmak isteniyorsa, transfer ödemeleri 20 

milyon TL arttırılması gerekecektir. 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 248 

 

kullanımı düşeceğinden, yaygın bir işsizlik ortaya çıkacak ve üretim açığı ortaya çıkacaktır. 

Milli gelir olması gereken düzeyin çok altında kalacaktır. Deflasyon, bir ekonomideki 

üretim miktarını değiştirmeden para talebinin azalmasıyla karşılaşılan bir olaydır. Aşağıdaki 

şekil (a)’da toplam talep toplam arzdan “ab” aralığı kadar azdır. Bu ab aralığına 

“deflasyonist açık” denir. Milli gelir Y1 seviyesinde (D noktası) dengededir. D noktasında 

ekonomi eksik istihdam denge seviyesindedir. Milli gelir dengesi tam istihdam duvarının sol 

tarafı olan reel alanda gerçekleşirse deflasyonist açık var demektir. Bunun sebebi, 

sermayenin eksik kapasite ve düşük randımanda kullanılması ve ekonomik işsizliğin 

bulunmasıdır. Tam istihdam milli gelir düzeyinde, toplam arzın aYT kadar olmasına karşın, 

toplam talep bYT kadardır. Bu durumda ab kadar bir deflasyonist açık vardır. Böylece 

toplam talep ab kadar attırabilirse, ekonomi Y1 eksik istihdam seviyesinden YT tam 

istihdam seviyesine ulaşabilir. Başka bir ifade ile deflasyonist açık ortadan kalkar. 

Deflasyonist açığın ortadan kaldırılması toplam talep düzeyinin artırılarak toplam arz 

düzeyine ulaştırılması ile mümkün olacaktır. Bunun içinde devletin genişletici para ve 

maliye politikalarını birlikte uygulaması gerekecektir. Bu yapılmadığı takdirde, ekonomide 

resesyon (durgunluk) sürecine girilmesi kaçınılmaz olacaktır.   

Şekil 50: Deflasyonist Açık ve Enflasyonist Açık 

   

(a)                                                         (b) 

Yukarıdaki şekil (b)’de milli gelir Y1 seviyesinde dengeye gelmiş olup, nominal denge 

seviyesini göstermektedir. Çünkü bu denge seviyesinde OY1 büyüklüğünde bir nominal 

milli gelir söz konusudur. Buradaki milli gelir nominal değer artışı, üretim ve gelir 

artışından kaynaklanmayıp, fiyatlar genel düzeyindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle mili gelirin nominal denge seviyesinde enflasyonist etki ve baskı söz konusudur. 

Toplam talep ile toplam arz arasındaki ab kadar fark enflasyonist açığı vermektedir. Bir 

ekonomide mevcut toplam talebin toplam arzdan fazla olmasından dolayı ortaya çıkar. 
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Böyle bir durumda, toplam talep toplam arz seviyesine indirilmezse veya toplam arz 

seviyesi toplam talebi karşılayacak seviyeye çıkarılmazsa, fiyatlar genel seviyesi artacaktır. 

Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin artması, buna karşın reel olarak arz (mal ve hizmet) 

miktarı artmamaktadır. Bu durumda enflasyonist baskı ortaya çıkmaktadır. Bir ekonomide 

denge milli gelir seviyesini fiilen gerçekleşmiş efektif talep belirlemektedir. Efektif talebi 

oluşturan yatırım ve tüketim harcamalarında meydana gelecek hızlı bir artış, toplam talep ile 

toplam arz arasındaki dengeyi bozacaktır. Üretilen mal ve hizmetlere (arza) göre, toplam 

talep miktarı daha hızlı şekilde artıyorsa, fiyatların devamlı yükselmesine neden olacaktır. 

Çünkü, talep miktarı arz miktarını geçmiş demektir. Talepteki artışlar, mevcut mal ve 

hizmetlerin fiyatlarını arttıracaktır. Toplam arzı arttırmanın imkânsız olduğu noktadan 

itibaren enflasyonist baskı ortaya çıkacaktır. Mili gelir tam istihdam duvarının sağ tarafında 

yani nominal alanda dengeye geliyorsa; “enflasyonist açık” söz konusudur. Böylece toplam 

taleple toplam arzın arasındaki fark büyüdükçe, fiyatlar hızlı bir şekilde artacak enflasyonist 

açık meydana gelecektir. Enflasyonist açığı önlemek için, toplam talebi ab kadar azaltarak; 

D noktasından geçmesini sağlamak gerekmektedir. D noktasında toplam talep ile toplam arz 

tam istihdam milli gelir seviyesinde kesişerek dengeye gelmektedir. Devletler ve ekonomi 

yönetim birimleri, enflasyonist açıkla mücadele edebilmek için; reeskont politikası, rezerv 

oranlarının değiştirilmesi, açık piyasa işlemlerinden oluşan para politikalarının yanında, 

bütçe fazlası veren maliye politikalarının uygulanması enflasyonist açık baskısını ve 

şiddetini azaltacaktır (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:128,201; Ülgen, UZEM ders notu, 

2020:121-123; Yıldız, 2017:181-183).  

1.3.11. FAİZ KAVRAMI  

Ekonomistler paranın değerinin zamandan ve şartlardan etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu 

noktada paranın vazgeçilmezi olan faiz kavramını açıklamak gerekmektedir. Faiz kavramı, 

paranın kullanılması karşısında para ile ödenen fiyattır. Diğer bir ifadeyle faiz, paranın 

kullanılması karşılığında ödenen kiradır (Unay, 2000:212; Eğilmez, 2019:48; Öztürk ve 

Durgut, 2011:118). Bir anlamda harcamayıp parasını biriktiren fon sahibinin, parasını geçici 

olarak kullanma hakkını bir başka kişiye devretmesi karşılığında aldığı paraya faiz diyoruz 

(Eğilmez, 2019:48). Faiz, ekonomik sistemde üç önemli işlevi yerine getirir. Birincisi; faiz, 

enflasyon nedeniyle ulusal paranın değerindeki düşmeyi telafi eden önemli bir araçtır. 

İkincisi; faiz, ödünç verilen paranın geri dönmeme riskini ve piyasalarda ödememe 

garantisini sübvanse eder. Üçüncüsü ise, faiz zamanın bedelidir. İlk iki madde karşılandıktan 
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sonra kalan bölüm net faizi oluşturur (Unay, 2000:212-213). Bugün elinde 1 lirası olan bir 

adamın bu parası, yarın elinde bulundurduğu 1 liradan daha değerli olacaktır. Bu durum 

tamamen fırsat maliyeti ve enflasyonla ilgilidir. Buna göre faiz, paranın kullanımı 

karşılığında yapılan ödemedir. Faiz oranı, parayı kullanmanın bedelidir. Bu bedeli belirleyen 

5 önemli argüman bulunmaktadır (Mill, 2019:47-48); 

• Fırsat maliyeti durumu, 

• Beklenen enflasyon oranı, 

• Temettü riski primi, 

• Likidite primi, 

• Vade riski primi. 

 

Yatırım yapacak bir müteşebbis verimlilikle (rantabilite) piyasa faiz haddini karşılaştırması 

sonucunda, sermayenin verimliliği faiz oranında yüksekse yatırım yapmaya karar verir. Para 

politikalarında yapılacak bir yanlış uygulama finans piyasalarının ve makro ekonomik 

dengelerin bozulmasıyla sonuçlanır. Faiz oranları para piyasasında belirlenmektedir. Faiz 

oranlarında bir değişme yatırımlar kanalıyla mal piyasasını etkileyebilmektedir. Faiz 

oranlarının düşük olması, yatırım maliyetini düşüreceğinden ve getirisini arttırmasından 

dolayı, planlanan yatırımları arttıracaktır. Üretim hacmini ve büyüme üzerinde artırıcı etki 

yaratır (Yıldırım ve Karaman, 2005:175-176). 

İktisadi büyüme performansının faizler ile ters orantılı bir ilişki sergilediği kabul 

edilmektedir. İktisadi büyüme ve faiz arasındaki söz konusu ilişki, çeşitli kanallar yoluyla 

farklı etkiler sergileyebilse de genel olarak yüksek faizlerin GSMH artışına olumsuz etkisi 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Zira faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, tüketim ve yatırım 

talepleri düşüşe geçmekte ve dolayısıyla iktisadi aktivite zayıflamaktadır (Karagöl ve 

Ortakaya, 2014:7-18). Para arzındaki değişmeler faiz oranlarını da değiştirmektedir. Faiz 

oranındaki değişme ise toplam talebi etkilemektedir. Faiz oranı doğrudan Merkez Bankası 

veya para otoriterleri kararıyla değiştirilebilmektedir (Özbilen, 2016:662). 

Faiz kavramı, Klasik ve Neoklasik ekole göre, yatırımların bir fiyatı olarak tanımlanır, 

tasarrufların kullanım derecesine göre piyasada oluşan (belirlenen) bir fiyattır. Sonuçta faiz 

bir para politikası aracı olduğuna göre, para arzındaki değişmeler faiz oranlarını ancak kısa 

sürede etkileyecek, uzun dönemde etkisi olmayacaktır. Klasikçilere göre, denge faiz oranını 

belirleyen ana faktör, reel tasarruf arzı ve bu tasarruflara olan sermaye talebidir (Keyder, 
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2002:359). Wicksell’in “borç verilebilir fonlar teorisine” göre84, “parasal” faiz oranı ve 

“doğal” faiz oranı olmak üzere iki tip faiz oranı vardır. Doğal faiz oranının reel sermaye 

yatırımından elde edilen kâr oranına eşit olduğu varsayılmaktadır. Diğer taraftan, para faiz 

oranı, bankaların kredilerde kullandığı faiz oranına eşittir. Wicksell’in teorisine göre, iki 

oran eşit olduğunda, ekonomideki fiyat seviyesinin sabit kalacağına, ancak para faiz 

oranının doğal faiz oranının altına düşmesi durumunda, ekonominin kümülatif bir 

enflasyonist döneme gireceğini öne sürmüştür. Keynesyen faiz oranı teorisine göre, “faiz 

oranını nominal değer” olarak kullanır. Faiz oranının toplam talebin etkileşimi ve para 

stoku arzı tarafından belirlendiğini öne sürmektedir. Tasarruf ve yatırım talebinin faiz oranı 

üzerindeki olası etkilerini reddettiğini savunur. Böylece, Keynes’in faiz teorisine göre, para 

arzı sabit olduğunda, alternatif varlıkları elinde tutmaktan kaçınan ve bunun yerine para 

dengesini tutmayı tercih eden insanlar nedeniyle artan bir para talebi yaşanması durumunda 

bir faiz artışı yaşanması mümkündür. Teoriye göre, para talebi (işlemler + ihtiyat + 

spekülatif) sabitken, para stokundaki değişiklik faiz oranının değişmesine neden 

olabilecektir.  

Keynesyen teoride faiz oranlarının ve tasarrufları elinde tutmanın iki seçeneği 

bulunmaktadır. Ya alternatif varlıklar (servetler) şeklinde veya para şeklinde tutma 

seçimidir. Faiz oranı, tasarrufları para şeklinde tutmanın fırsat maliyeti veya likiditeden 

vazgeçmenin ödülü olarak görülmektedir. Diğer bir etkisi de faiz oranı, para piyasası 

üzerinden reel üretim sektörüne ve piyasasına bağlı olmasıdır. Yatırım talebi, piyasa faiz 

oranı ile sermayenin marjinal verimliliğini yansıtan sermayenin "iç getiri oranı" arasındaki 

ilişkiden ciddi olarak etkilenir. Buna göre, faiz oranının değeri parasal sektörde 

belirlenirken, yatırım talebi kanalı ile reel sektörü etkileyebilecektir. Buna göre, Keynesyen 

analizde faiz hareketlenmesi, para arzının artışıyla faiz oranları arasındaki negatif ilişkidir. 

Para arzındaki artış (likidite fonksiyonunun sabit olması varsayımıyla) faiz oranı düşecektir. 

Tersi de geçerlidir. Para arzındaki daralma durumunda, faiz oranı yükselecektir. Tobin ’in 

“portföy faiz oranı” teorisine göre, insanlar, portföylerinin bileşimini (parasal, finansal ve 

gerçek servet-varlıklardan yapılmış) şeklinde belirlerken, bu fiyatların göreli fiyatları ve bu 

asetlerin getirileri üzerindeki hareketler açısından yeniden düzenlemektedir. Alternatif 

 
84 Neo-klasik ekolün, faiz konusundaki teorisi olan “ödünç verilebilir fonlar teorisine” göre; para arzı genişleme 

gösterdiğinde fona olan arz yükselir ve faiz oranı da bundan dolayı düşme eğilimine girmektedir. Para arzının daraldığı 

süreçte ise, fon arzında oluşan düşme eğilimi, sonuçta faiz oranlarını yukarıya doğru yükseltir (Üstünel, 1990: 122). 
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varlıkların getiri oranı eşitlendiğinde portföy dengesi yeniden oluşturulur (Keyder, 

2002:359-360). 

Faiz oranı ile enflasyon arasındaki ilişki daha çok Fisher Etkisi ’ne bağlı olarak ele alınmıştır 

(Ünsal, 2007:110-111; Melvin ve Norrbin, 2016:119); 

Reel Faiz Haddi (r) = Nominal Faiz Haddi (i) −  Enflasyon Oranı (πe)  85      

Enflasyonun ve nominal faizin yüksek olduğu durumlarda reel faiz haddini, yaklaşım ölçüm 

formülü (r = i -π) üzerinden değil, tam ölçüm formülü üzerinden hesaplaması yapılır (Ünsal, 

2007:111): 

(1 + r) = (1 +i) / (1 + π) →86 

Olarak ifade edilebilecektir. Denklemde i nominal faiz haddini, r reel faiz haddini ve πe 

enflasyon oranını ifade etmektedir. Buna göre nominal faiz oranları enflasyon oranları 

tarafından belirlenmektedir (Atgür ve Altay, 2015: 522; Crowder ve Hoffman, 1996:102; 

aktaran bknz: Yıldırım, 2016:435). Denkliğe göre r uzun dönemde sabittir. Fisher eşitliğinin 

araştırılması politika implikasyonları nedeniyle önemlidir. Eğer bu denklik uzun dönemde 

geçerli ise para politikasının reel faiz oranı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Çünkü, 

ex ante reel faizinin değişmediği varsayımı altında ceteris paribus beklenen enflasyon 

nominal faiz oranındaki değişiklik ile dengelenecektir (Nusair, 2008: 273; Payne ve Ewing 

1997: 683; aktaran bknz: Yıldırım, 2016:435). Oysa birçok ülkede uzun dönemde reel faizin 

sabit olmadığı bilinmektedir. Fisher bu modelinin kusurlu olduğunu kendisi de belirtmiştir 

(Fisher, 1930: 451). Reel faiz oranı denklemi; “Fisher Denklemi” olarak bilinir. Bu şekilde 

hesaplanan reel faiz oranı, enflasyonun düşük olduğu durumlarda ancak gerçeğe yakın olur. 

Enflasyon oranının iki rakamlı sayılarla ifade edildiği durumlarda (%10’dan büyük) bu          formül 

ile hesaplanan reel faiz oranı yanıltıcı sonuçlar verir. Tam hesaplama şu formülle yapılır; 

      

    Reel Faiz oranı =
1 + 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤

1 + 𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
 –  1  → 𝑟 =  

1+ 𝑖

1 + 𝜋
 −  1 87     

 

85 Örneğin, Bir ekonomide nominal faiz oranı %12, enflasyon oranı %8 ise reel faiz oranı %4 olur. Reel faiz oranı her zaman pozitif 

bir  değer alacak  diye  kaide  yoktur . Nominal faiz oranı %12 iken enflasyon oranı %16 olursa reel faiz oranı %-4 

olacaktır. 

86 Nominal faiz haddi %70 olduğu, enflasyon oranı %50 olduğu durumda, reel faiz haddi ne kadardır? 

(1 + r) = (1 +i) / (1 + π) → r= (1 + 0.70) / (1 + 0.50) -1 = 1(1,7 / 1,5) -1 = 0.1333 → %13,3 olur. 
87 Örnek: Bir ekonomide nominal faiz oranı (i) %50 ise, beklenen enflasyon oranı (𝜋) %100 ise reel faiz oranı kaçtır? 

Reel Faiz oranı =
1 + 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤

1 + 𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
 –  1 → r = (

1 + 0.50

1+ 1 
 ) −  1 =  − 0.25  
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*i sabitken  r        (𝜋𝑒)     

*r sabitken  i   (𝜋)   

*(𝜋) sabitken    i       r     

Ülkede reel faiz oranları yani reel getirisi olan parasal yatırımlar, yatırım bankacılığı ile 

üretim sürecine sokulabilirse, iktisadi büyüme üzerinde yani çıktı üzerinde arttırıcı etkisi 

mevcuttur. Ancak yatırımların verimli ve etkin olarak üretime kanalize edilmesiyle mümkün 

olabilecektir. Burada dikkat edilecek nokta, halkın toplam talebini kısmadan ve parasal 

talebi törpülemeden, üretimdeki çıktıyı artırırken, ilave yatırımları sürdürebilmektir. Para 

arzını arttırmak suretiyle sermaye birikimi sağlanamaz. Reel kesimde meydana gelen 

gelişmelere ve iktisadi büyümeye paralel arttırılmazsa, piyasalarda daralmalar kaçınılmaz 

olur (Özbilen, 2016:632). Konuyla ilgili bir genel değerlendirme yaptığımızda, kısa 

dönemde faiz politikalarının enflasyonu önlemede yetersiz kalacağı, uzun dönemde reel faiz 

politikasının yatırımların gelişmesine daha büyük katkı sağlayacağıdır (Özbilen, 2016:632-

633).  

 

1.3.11.1. Basit Faiz 

Bugünkü bir nakit tutarının gelecekteki değeri hesaplanabileceği gibi, gelecekteki bir nakdin 

veya tutarın bugünkü değeride hesaplanabilmektedir. Bir bankaya faiz getirisi bulunan 

vadeli mevduat hesabına bir miktar para yatırıldığını varsayalım, bu yatırımın vade 

sonundaki değerine (gelecek değerine) FV olarak gösterildiğinde, bu yatırımın ana parası 

(ilk yatırılan tutar miktarı) PV olarak gösterildiğinde, bir sene sonunda kazanılan faiz tutarı, 

r.PV olacaktır. Birinci yılın sonunda yatırım tutarı ve paranın gelecek değerini şu şekilde 

formüle etmek mümkündür.   

FV1 = PV + r. PV = PV (1 + r)  

İkinci yılın sonunda yatırım tutarı şu şekilde formüle edilir;  

FV2 = PV + r. PV + r. PV = PV (1 + r + r) = PV (1 + 2r) şeklinde belirtmek mümkündür88. 

 
88 Örnek: Yatırımcı Salih Cömert elindeki 1000 TL’yi yıllık %10 faiz oranıyla bankaya yatırmıştır. Bir yılın sonunda Salih 

Cömert’in parasının değeri ne kadar olacaktır?   

Çözüm: PV = 1000 TL. r = 0.10 veya %10  ilk formül uygulanırsa,   
FV1 = PV + r. PV = PV (1 + r) = 1000 x (1 + 0.1) =>  

FV1 = 1000 x 1.1 = 1100 TL olacaktır. 
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Basit faiz işlemlerinde alınan veya ödenen faiz tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır: 

I = P x r x t        89 

Uygulamada, bankaya para yatırılması halinde, hazine bonosunun değerinin hesaplanması gibi 

yatırım işlemlerinde yıl gün sayısı olarak, 365 gün alınırken, kredi işlemlerinde yıl gün sayısı 360 

gün üzerinden hesaplanmaktadır. Faiz oranı yıllık verildiğinde, süre ay veya gün olarak 

verilmişse, sürenin yıl karşılığı: 

      t = 
𝐴𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

12
   ,    t = 

𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

365 𝑣𝑒𝑦𝑎 360
    → şeklinde yazmak mümkündür. 

Basit faizde baliğin (anapara + faiz) hesaplanması durumunda, süre sonunda hesaplanan 

faizin anaparaya eklenmesiyle “baliğe” (gelecek değere) ulaşılır. Baliğ, anapara ve faiz 

tutarının toplamını ifade etmektedir. 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer  +  [𝑩𝒖𝒈ü𝒏𝒌ü 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓 𝒙 𝒇𝒂𝒊𝒛 𝒐𝒓𝒂𝒏𝚤] 90 veya 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer  +   (1 + i) şeklinde yazabiliriz. 

                                      S = P * (1 + r * t)          
91 

 
89 Örnek: Mehmet Aksu, sahip olduğu 50.000’ını bir yıllık mevduat hesabına yatırmıştır. Faiz oranı %12,5 ise 

Mehmet Bey bir yılın sonunda kaç TL.  Faiz geliri elde eder? 

I = P * r * t     →   I = 50.000 x 0,125 x 1 → I = 6.250 TL. 

Örnek 2: Ayşe Çoban, kendisine üç ay gerekli olmayan 2.000 TL’sını üç aylık mevduata yatırmıştır. Banka %9 

faiz vermektedir. Geçerli mevzuata göre elde edilen faiz gelirinden %15 olduğunda, vergi kesintisi 

yapılmaktadır. Ayşe Çoban’ın üç ay sonra elde edeceği net faiz gelirini hesaplayınız? 

I = P * r * t    → I = 2000 x 0.09 x 
3

12 
= 45 TL. → 

Elde edilen 45 TL., brüt faiz geliridir. Brüt faiz geliri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapıldığına göre;   

Banka tarafından 45 x 0.15 = 6.75 TL. gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.  

Dolayısıyla, Ayşe’nin elde edeceği net faiz geliri 45 – 6,75 = 38,25 TL.  Olur.  

Diğer bir hesaplama yöntemi de:  

Net faiz geliri şu şekilde de hesaplanabilir: 45 * (1 – 0,15) = 38,25 TL. olur. 

Örnek 3: Ali Kemal Bey, bir bankadan 45 gün sonra ödemek üzere 15.000 TL. kredi kullanmıştır. Banka kredi faizlerine %15 

KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) uygulamaktadır. Faiz oranı %20 olduğuna göre Ali Kemal Bey’in 45 gün sonra 

bankaya ödeyeceği faiz ve KKDF kaç TL. olur? 

I = P * r * t    → I = 15.000 x 0.20 x 
45

360 
= 375 TL. → I = 375 TL. → 375 x 0.15 = 56,25 TL KKDF olur. 

Faiz ödemesi miktarı= 375 +          56,25 = 431,25 TL.  Faiz ödemelidir. 

90 Örnek 1: Hasan bey, 100 TL. ile 1 yıl vadeli bir mevduat hesabı açtığında, bu hesap için %10 faiz ödemesi 

yapıldığında, gelecekteki değeri (baliğ) ne olacaktır? 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer + (1 + i) = 100 + (100 x 0,10) = 110 TL. olur. 
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S; Baliğ, Anapara + faiz miktarı, 

P; Anapara, 

r; Yıllık faiz oranı, 

t; Vade süresi. 

Vadeli mevduat hesabını 2 yıl vadeli olarak hesaplamak istersek; 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer + (1 + i)n şeklinde yazabiliriz. Açılımını yazarsak; 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer + 1. Yılın Faiz Ödemesi + 2. Yıl Faiz Ödemesi + 1. Yıl Faiz Ödemesinin 

Getirisi92 

Bugünkü Değer = 
𝑮𝒆𝒍𝒆𝒄𝒆𝒌 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓 

(𝟏+𝒊)
 

Basit kredilerde, borç veren kişi belli bir vade sonunda, anapara ve faiz getirisini borç 

verdiği kişiden talep etmektedir. Basit kredilerde faiz oranı vade sonu getiriye eşit olacaktır. 

Basit kredi denklemi faiz hesaplamasında kullanılan formülle uygulanmaktadır. 

Sabit ödemeli kredilerde, her ödeme döneminde anapara ve faiz ödemelerinin belli bir 

kısmından oluşan eşit miktarlarda geri ödemesi yapılmaktadır. Sabit ödemeli kredilerin faiz 

oranı hesaplaması aşağıdaki denklemle gösterilebilinir: 

Kredi Değeri = 
𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)
+ 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)2
+ 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)3
+ ⋯ +  

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)𝑛
   

İlk yıl sabit getiri; 
𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)
 

İkinci yıl sabit getiri; 
𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)2
 

Üçüncü yıl sabit getiri; 
𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)3
 , n yılı sonundaki getiri 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)𝑛
93 

 
91 Örnek 1: Hasan Çelik biriktirdiği 4.000 TL’sı ile bir yıllık mevduat hesabı açtırmıştır. Faiz oranı %10,5 ise süre 

sonunda Hasan Çelik’in birikimi kaç TL’ye ulaşır? P = 4.000 TL., r = %10,5, t = 1 yıl, S = ? 

 S = P * (1 + r * t) → S = 4.000 * (1 + 0,105 * 1) → S = 4.420 TL. olur. 

Örnek 2: Cansu Işık Hanım, faiz oranlarındaki değişimden etkilenmemek amacıyla 6.000 TL’sını 4 yıllığına bir bankaya 

yatırmıştır. Faiz oranı %12 ise, dördüncü yılın sonunda kaç TL’sı olur? 

S = P * (1 + r * t) → S = 6.000 x (1 + 0.12 x 4) = 8.880 TL. olur. 

Örnek 3: Duygu Yüce,15.000 TL’sını 6 aylığına bir bankaya yatırmıştır. Faiz oranı %8 ise, altıncı ayın sonunda kaç TL’sı 

olur? S = P * (1 + r * t) → S = 15.000 x (1 + 0.08 x 
6

12
) = 15.600 TL. olur. 

92 Gelecek Değer = Bugünkü Değer + 1. Yılın Faiz Ödemesi + 1. Yıl Faiz Ödemesinin Getirisi + 2. Yıl Faiz Ödemesi → 

Gelecek Değer = 100 + (100 x 0,10) + (10 x 0,10) + (100 x 0,10) =121 TL. olur. 

Gelecek Değer = Bugünkü Değer + (1 + i)n → Gelecek Değer = 100 x (1,10)2 = 121 TL. olur. 
93 Örnek 1: 100 TL kredi verildiği varsayımında, 5 yıl boyunca her yıl boyunca 25 TL geri ödendiği durumda, 

ödenecek faiz oranı i=? Ne kadar olur? 

Kredi Değeri = 
𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)
+ 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)2
+ 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)3
+

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)4
+  

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑡

(1+𝑖)5
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Her bankanın Mevduat Faiz Oranı, vade süresi ve stopaj oranı birbirinden farklıdır. Bu 

nedenle, mevduat getirisi her bankaya göre farklıdır. Mevduat faiz oranlarını hesaplarken, 

ilk olarak vade tarihine bakılır. Vade tarihine göre faiz oranında değişebilmekle beraber gün 

sayısı baz alınmaktadır. Örneğin bazı ay 30 gün, bazı aylar 31 gün olabilmektedir. 3 aylık 

mevduatta 91-92 gün üzerinden hesaplanabilmektedir. Mevduat faiz oranlarının hesaplama 

formülü: 

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı 

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı 

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı) x Yıl Sayısı 94 

6 ay ve 6 aydan kısa olduğunda, stopaj kesintisi oranı %15 oranında olup, mevduat faiz 

getirisi üzerinden kesilir. 6 ay ila 1 yıl arası stopaj kesintisi oranı %12’dir. 1 yıldan daha 

uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı %10 olarak tahsil edilir. 

1.3.11.2. Bileşik Faiz 

Vade sonunda tahakkuk eden faiz anaparaya eklenerek, faiz hesaplaması yeni tutar 

üzerinden yapılır. Buna mukabil basit faizde, vade sonunda elde edilen faiz anaparaya 

eklenmemektedir (Topaloğlu ve Fidan, 2013:35). Buna göre t1 zamanında tahakkuk eden 

faiz (rPV) anaparaya ilave edilerek, t2 zamanında tahakkuk edecek faiz için yeni bir anapara 

(rPV1) oluşturmaktadır. t2 döneminde tahakkuk eden faiz yeni bir anaparaya (rPV2) 

eklenecektir. Yatırım böylece devam ederse, t3, t4, t5,.. Şeklinde anaparaya eklenerek, faiz 

tahakkuku için yeni anaparayı oluşturacaktır. Kısaca, bileşik faizde üzerinden faiz hesaplanan 

sermaye her devre, bir önceki devrenin faizi + anapara eklenerek artmaktadır. Bu durum 

yatırım süresince devam edecektir. Aşağıda bileşik faiz formülünü yazmak gerekirse;           

 FV = PV (1 + r)t                  95 

 

100 = 
25

(1+𝑖)
+  

25

(1+𝑖)2
+  

25

(1+𝑖)3
+

25

(1+𝑖)4
+  

25

(1+𝑖)5
 = → i =%7,9 =0,079 olur. 

94 Örnek1: Mehmet Can’ın 100.000 TL. parası olduğu varsayıldığında, banka yıllık %8,5 faiz vermektedir. 1 

aylık mevduat hesabında değerlendirdiği varsayılmaktadır.  

Mevduat Faiz Getirisi = (100.000 / 100) x (8,5 / 365) x 30 →  

Mevduat Faiz Getirisi = 698,63 TL. Stopaj (%15) = 104,79 TL. Net Getiri = 698,63 - 104,79 =593,84 TL. olur. 

Toplam Kazanç= 100.000 + 593,84 = 100.593,84 TL olacaktır. 
95 Örnek 1: 50.000 TL yıllık %65 faiz oranıyla, 3 yıl bileşik faiz ile bankaya yatırılmıştır. Bu paranın 3. Yılın sonunda 

ulaşacağı değer ne kadardır? PV=50.000 TL., r = 0.65, t = 3 yıl, FV =? 
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FV, t dönem sonunda paranın ulaşacağı tutarı, gelecek değerini göstermektedir. t zamanı 

göstermektedir. PV, ilk anapara tutarını, r ise faiz oranını göstermektedir96. 

1.3.11.3. Nominal ve Reel Faiz Oranları 

Faiz oranlarından söz edilirken veya bankalarca faiz oranları ilan edilirken, nominal faiz 

oranları kast edilmektedir. Nominal faiz oranı işleme konu olan ve finansal varlığın üzerinde 

bulunan ve ayrıca enflasyon etkisini dikkate almayan faiz oranıdır.  Buna karşın reel faiz 

oranı, nominal faiz oranının enflasyon oranından arındırılmış faiz oranıdır. Irwing Fisher 

denklemiyle, nominal faiz oranı reel faiz oranına dönüştürülebilmektedir. R nominal faiz 

oranını, rr reel faiz oranının gösterirken, Pe beklenen enflasyon oranını göstermekte olup, 

Fisher denklemi aşağıda şu şekilde yazmak mümkündür.   

    r = rr + Pe + rr  x Pe   

 
Denklemin her iki tarafına 1 sayısını eklersek, yeni reel faiz oranı denklemimiz,  

1 + r = 1+ rr + Pe + rr  x Pe  →   buradan şu denklem elde edilir;  

                      rr =  
𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝐏𝐞
 −  𝟏                      olur97. 

 
FV = PV (1 + r)t 

→ FV = 50.000 x (1 + 0.65)3 → FV = 224.606,25 TL olur. 

 

Örnek 2: 6 yıl sonra 750.000 TL elde edebilmek için, %45 yıllık faiz oranı ile bileşik faize bugün yatırılması gereken para 
ne kadardır? FV = 750.000 TL., r = 0.45, t =6 yıl, PV (bugünkü değer) = ? 

PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟 )𝑡
 = → P = 

750.000

(1+0.45 )6
 =

750.000

9,2941
 = 80.696 TL olur. 

 
96 Örnek 1: Ahmet Koloğlu, önümüzdeki beş yıl boyunca kendisine lazım olmayacak olan 100.000 TL’lik parayı bir yıl 

vadeli mevduata yatırmıştır. Bankaya verdiği talimat gereği her yıl sonunda aynı faiz ve vade ile mevduatın yenilenmesini 

istemiştir. Beş yıl sonunda yıllık faiz oranı %15 olduğunda, 100.000 TL’si gelecekte ne kadar olacaktır?  
ÇÖZÜM:  

t= 5 yıl, r= 0.15 (%15), PV= 100.000 TL.  FV=? 

FV = PV (1 + r)t →FV = 100.000 x (1 + 0.15)5 → FV= 100.000 x 2.01136 = 201.135,718 TL. dir. 

Örnek 2: Yaşar Hekimoğlu, peşin olarak 4.000.000 TL’ye alınabilecek bir evin iki yıl vadeli %75 yıllık faiziyle, her ay 
faizlendirmeyle 37.890,500 TL’ye alınabilecektir. Bu evin peşin mi vadeli mi alınmalıdır? FV=4.000.000, t = 2 x12=24,     

i =
0.75

12
, PV=? 

PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟 )𝑡
 = → PV = 

4.000.000

(1+
0.75

12
 )24

 = → PV = 
4.000.000

(1+
0.75

12
 )24

= 933.609,92 𝑇𝐿. Bugünkü değer peşin fiyattan daha 

düşük olduğu için vadeli almak daha uygun olur. 
 
97 Örnek 1: Ahmet Özbay adlı bir kişi 2018 yılında %7 reel faiz elde etmek istemektedir. Aynı yıl için enflasyon beklentisi 

oranı %5 olduğunda, bu reel getiriyi elde edebilmek için nominal faizin miktarı ne olmalıdır?  

Çözüm:   
Pe= 0.05 ya da %5   rr= 0.07 yada %7 olduğuna göre   r = ? ne kadardır?  

rr =  ? ne kadardır?  

 rr =  
𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝐏𝐞
 –  𝟏   → 1+0.07 =  

𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝐏𝐞
  =

𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝟎.𝟎𝟓
= → 1+ r = 1.07 X 1.05  → 1+r = 1.07 x 1.05  r = 1.12350 – 1 = 0.1235 veya 

%12.35 olacaktır.  Diğer bir yöntemde;  

r = rr + Pe + rr  x Pe   

r = 0.07 + 0.05 + 0.07 x 0.05 = 0.12350 veya %12.35 olmaktadır. 
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1.3.11.4. Brüt ve Net Faiz Oranları  

Finansal piyasalarda, faizler genellikle vergi ve fonlardan bağımsız olarak ilan edilmektedir. 

Buna brüt faiz veya zaman zamanda nominal faiz denmektedir. Net faiz ise, vergi 

kanunlarına göre, finansal kurumlar tarafından alacaklı kişilere (mevduat sahiplerine=fon 

arzı verenlere) ödenen faizler vergi kesintisine tabi olmaktadır. Bu vergi miktarı brüt faizden 

kesildikten sonra, kalan faizdir98.  Aşağıda formülünü şu şekilde vermek mümkündür;    

                             rnet = 𝑟 𝑥 (1 −  v)   (10) 

r’nin brüt faiz oranını gösterirken, rnet net faiz oranını vermektedir. V’nin faiz üzerinden 

alınan vergi oranını gösterdiğinde net faiz oranını bulmak mümkündür. rnet yatırımcının asıl 

ilgilenmesi gereken faiz oranıdır. Çünkü yatırımı üzerinden elde edeceği gerçek getirisi 

budur99.   

1.3.11.5. Giydirilmiş Faiz Oranları  

Faiz üzerinden alınan fon ve vergileri ise bu oran üzerinden hesaplanmaktadır. Ve ilgili 

vergi dairesine bankalar tarafından yatırılmaktadır. Türkiye’deki bankalar, yürürlükteki 

mevzuata göre, tahakkuk ettirdikleri kredi faizleri üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme 

Fonu (KKDF) ile Banka ve Sigorta Muamele Vergisini (BSMV) tahsil edip, ilgili vergi 

dairesine yatırmakla mükelleftirler. Gerçek kişilerin kullandıkları kredilere tahakkuk 

ettirilecek faiz üzerinden alınacak KKDF oranı %10 ‘dur.  Banka ve Sigorta Muamele 

Vergisi (BSMV) ise, bazı istisnalar dışında (mortgage kredileri gibi) bütün kredi faizlerine 

tahakkuk ettirilmekte olup, 5 oranında uygulanmaktadır. Bu bağlamda, kredilerin maliyet 

 
 
Örnek 2: Yatırımcı Mehmet Açıkgöz önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyon oranı beklentisi %6 olarak beklemektedir. X 

bankası 1 yıl vadeli mevduata %12 brüt faiz vermektedir. Mehmet bey parasını X bankasına yatırması halinde elde edeceği 

reel faiz ne kadardır?  
r = 0.12 veya %12   Pe = 0.06 veya %6 ise,   rr = ? ne kadar olacaktır?  
Çözüm.  

 rr =  
𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝐏𝐞
 –  𝟏    

98 Net Faiz: Brüt faizden kaynakta kesilen gelir vergisi (stopaj) çıktıktan sonra kalan faiz oranıdır. Örneğin; brüt faiz oranı 

yıllık %9 iken, gelir vergisi oranı %10 ise, bankaya 100 TL yatıran kişinin net faiz geliri söyle hesaplanır  (Özyurt, 

2012:180):   

Net Faiz Geliri = Brüt Faiz Geliri- Stopaj = (100 TL *0,09)- 100 TL *0,09 *0,10 = 8,1 TL  

Başka bir deyimle net faiz oranı %8,1’dir. 

 
99 Örnek 1: Ahmet Kocaman, X bankasında % brüt faiz oranı ile 90 gün vadeli 100.000 TL’lik vadeli mevduat hesabı 

açmıştır. Vergi oranı %15 ve %20 olması halinde net faiz oranı (rnet) ne kadardır?  
r = 0.10 veya %10  

v = 0.15 veya %15  

rnet = ne kadardır?  

 rnet = r x (1 –v) → rnet = 0.10 x (1- 0.15) = 0.10 x 0.85 => rnet = 0.085 veya %8.5 olmaktadır.  
Vergi Yüzde oranı %20 olduğunda ise;  

rnet = r x (1 –v) → rnet = 0.10 x (1- 0.20) = 0.10 x 0.80 → rnet = 0.0800 veya %8 olmaktadır. 



259 | P A R A  V E  B A N K A  

 

oranı (faiz + KKDF + BSMV) r’nin değerinden farklı olacaktır. Buna giydirilmiş veya 

eklentili faiz oranı denmektedir. r’nin brüt veya nominal faiz oranını gösterdiği bir durumda, 

rg ise, giydirilmiş faiz oranını göstermektedir100.  

KKDF ve BSMV dahil = rg = r x (1 + KKDV oranı + BSMV oranı)   

 

Maurice Obstfeld’e (1994:1-64) göre, iktisadi kriz ortamlarında faiz oranlarını yukarıya 

çekmektedir. Merkezi otoritenin döviz kurları üzerindeki etkisini ve kontrollerini 

(kaldırılmasına) yitirilmesine neden olmaktadır (aktaran bknz: Bulut ve Demirel, 2015:263). 

Piyasadaki faiz oranı ister yatırımcı ister esnaf ister fabrikatör ister ev hanımı ister kredi 

ödeyen borçlu olsun, ülkemizdeki tüm iktisadi yapıyı etkileyen çok önemli değişkendir. 

Borcumuz veya servetimiz olmasa bile, piyasadaki faiz oranının iktisadi hayat üzerindeki 

etkisi bizi dolaylı olarak etkileyebilecektir. Piyasa faiz oranları, bugün para veya malların 

gelecekteki bir tarihte para veya mallar için bir değer olarak alınıp satılabileceğini gösteren 

terimlerdir. Faiz oranı da gelecekteki paranın fiyatıdır. Faiz oranından elde edeceğimiz gelir 

ve kayıpları belirleyen paranızı elinizde mi tutacaksınız? Yoksa belli bir süreliğine paranızı 

kiralayacak mısınız? Tasarrufların nakit veya cari bir hesapta tutarak, faizin getirisinden 

istifade etmek istenebilir. Ödediğimiz fiyat, diğer alternatiflerin sağlayacağı getiridir. Banka 

mevduatları ve tahvilleri, güvenilir bir getiri-faiz geliri sağlayan yatırımlara örnektir. Parayı 

depolamayı seçersek, bu geliri kaybederiz. Burada bir fırsat maliyeti söz konusudur. Ancak 

tahvillerin aksine, para doğrudan mal ve hizmet satın almak için kullanılabilir. Faiz, bu 

nedenle likit varlıklara sahip olmak için ödediğimiz fiyattır. 

 
100 Örnek 1: Şebnem Er yabancı dilini geliştirmek için İngiltere’ye 6 aylığına gitmeyi istemektedir. Bunun için 15.000 

TL’ye ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Yeterli birikimi olmadığı için 10.000 TL’lik kısmını bankadan 24 ay vadeli destek 

kredisi kullanarak finanse etmeyi düşünmektedir. Bu vade için bankaların aylık %1,5 nominal faiz uyguladıklarını tespit 
etmiştir. Ancak bu faizin gerçek maliyet olmadığı vergi ve fonlarında hesaba katılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre 

krediye uygulanacak giydirilmiş faiz oranı ne kadardır?  

r = 0.015 veya %1.5   

BSMV Oranı = 0.05 veya %5   
KKDF Oranı = 0.10 veya %10 olduğunda giydirilmiş faiz oranı ne kadar olacaktır?  

Çözüm:   

r g KKDF ve BSMV dahil = 0.015 x (1 + 0.10 + 0.05) = 0.015 x 1.15 = 0.01725 veya %1,725 olacaktır.  
  

Örnek 2: İhsan Büyük’ün gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentisi %5’tir. Elindeki TL’yi bir yıl vadeli olarak bankadaki 

tasarruf mevduatında değerlendirmek istemektedir. Bankanın ilan etmiş olduğu 1 yıllık vadeli mevduat faiz oranı %6 

olduğuna göre, İhsan Büyük’ün yatırımı üzerinden elde edeceği reel faiz oranı ne kadardır?  
r = 0.06 veya %6  

Pe = 0.05 veya %5  ise,   

rr = ? ne kadar olacaktır?  

Çözüm:   

rr =  
𝟏+ 𝒓

𝟏 + 𝐏𝐞
 –  𝟏   → rr =  

𝟏+ 𝟎.𝟎𝟔

𝟏 + 𝟎.𝟎𝟓
 –  𝟏   = 

𝟏.𝟎𝟔

𝟏.𝟎𝟓
 –  𝟏 =     

=> rr =0.00952 veya %0.952 olacaktır.  
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İktisadi büyüme ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi modellemek için iki kritik ampirik konu 

önem arz etmektedir. Birincisi, fiziksel ve finansal sermayenin dönüşüm oranları arasında 

güçlü bir bağlantı var mı? ikincisi ise, ulusal faiz oranlarının belirlenmesinde yerel ve 

küresel faktörler arasında birbirlerine göre göreceli önemi nedir? 

Basit bir gelir fonksiyonunda faiz oranları ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin basit 

analizi, sermayenin (K), işgücünün (L) ve işgücünün teknolojik değişikliğinin (E) 

birleştirildiği, sabit bir ölçeğe dönüş üretim fonksiyonu ile gösterilebilir. Toplam çıktı 

üretmek (Y) için aşağıdaki denklemi yazabiliriz (Bosworth, 2014:3); 

                        Y = Kα (LE)1-α              

Ayrıca, işgücünün (n) ve işgücü artırma teknolojik değişikliğinin (g) büyümesinin ekzojen 

olarak belirlendiğini, sermayenin amortisman (δ) değerinde değer kaybettiğini ve tasarruf 

edilen brüt gelirin payının (s) olduğunu varsayalım. Ayrıca, kapalı bir ekonomide tasarrufun 

tamamı sermaye stokunu artırmaya ayrılmıştır. Sermayenin marjinal ürününü bu durumda 

şöyle yazabiliriz; 

      r = α 
𝒀

𝑲
                     

Solow (1956) ve Swan (1956) tarafından geliştirilen neoklasik modelin temel üretim 

modelinin özü budur. Kararlı durumda hem üretim düzeyi hem de sermaye stoku; n + g 

oranında büyüyecek ve faizin getiri oranı şu şekilde ortaya çıkacaktır: 

 𝑟 =𝛼 (
𝒏 + 𝒈 + 𝜹

𝒔
)        

Uzun dönemde, faiz getiri oranının büyüme ve sermaye amortisman oranı ile pozitif ilişkiye 

sahip iken, tasarruf oranıyla negatif olarak bir ilişkiye sahiptir (Bosworth, 2014:3). 

1.3.11.6. Negatif Faiz ve Pozitif Faiz 

 

Enflasyon oranlarının altında kalan faize “negatif faiz” derken, enflasyon oranının üzerinde 

elde edilen faize “pozitif faiz” denilmektedir. Enflasyon oranları faiz oranlarının ne kadar 

üzerindeyse, yaşanan gelir kaybı o miktarda yüksek demektir. Bu nedenle, negatif faiz 

oranları halkın tasarruf yapmasına engel bir durum arz etmektedir. Gelir ve fon sahipleri 
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olan kişiler, gelirlerini harcamayı tercih etmekte veya spekülatif yatırımlara yönelik irade 

gösterirler. 

1.3.11.7. Mevduat Faizi ve Kredi Faizi 

 

Ellerinde bulunan fonları (kaynakları) bankaya yatıran kimselerin belirli bir vade sonunda 

elde edecekleri getiriyi gösteren faiz oranına “mevduat faizi” denilmektedir. Çeşitli 

ihtiyaçları (fon, borç, eğitim, ev, sağlık, araba vb.) için kişilerin ve firmaların bankadan 

aldıkları borç (kredi) kaynaklarını öderken, bankaya ödemek zorunda oldukları faiz 

miktarını gösteren faiz türüne “kredi faizleri” denilmektedir. 

1.3.11.8. İtibari Faiz ve Kontrollü Faiz 

Tahvil faizleri ile ilgili olarak itibari faiz ve efektif faiz ayırımı yapılmaktadır. Tahvilin 

üzerinde yazılı olan faiz oranına “itibari faiz” denilmektedir. Tahvillerin ihraç değerine 

veya piyasa değerine göre hesaplanan faiz oranına “efektif faiz” denilir. Unutulmamalıdır ki, 

faiz oranları ile tahvil fiyatları arasında negatif bir ilişki mevcuttur. Yani, faiz oranları 

düştüğünde, tahvil fiyatları yükselmektedir. Piyasa faiz oranları yükseldiğinde ise, tahvil 

fiyatlarının değeri düşmektedir. Özellikle tahvillerin vadesi ve değeri, piyasa faiz oranlarına 

karşı aşırı duyarlıdır. 

1.3.11.9. Gecikme Faizi  

Elektrik, su, doğalgaz, vergi, aidat, telefon gibi faturaların zamanında ödenmemesi 

nedeniyle, ödemek zorunda oldukları faize “gecikme faizi” denilmektedir.101 

 
101 Konut kredisi hariç hesaplanan gecikme faizi tutarı üzerinden %5 KKDF ve %15 BSMV olmak üzere toplamda %20 

vergi alınır. Örneğin gecikme faiz tutarı 10 TL olarak bulunduysa 2 TL de vergi ödemesi hesaplanır. Gecikme faizi 

gecikme zammı oranında uygulandığından, 5801 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de 

değiştirmiş olup, 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı %2,5 olmuştur. 

Gecikme faizi = geciken anapara tutarı x geciken gün sayısı x 
𝒈𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒛𝒊

𝟑𝟎
 => gecikme faizi tutarı olarak bulunur. 

Örnek 1: Kredi kartı limitinden 1.000 TL tutarında kullanım olursa ve son ödeme tarihinde 300 TL asgari tutarın altında 

150 TL (Asgari tutar altında ödeme durumu) ödeme yapılması durumunda örnek faiz hesaplaması aşağıdaki gibidir: 

 
 

Kullanım 

Tutarı 

Asgari 

Ödeme 

 

Ödeme 

Tutarı 

 

Toplam 

Ödenmeyen 

Tutar 

Asgari 

Ödeme 

Tutarının 

Ödenmeyen 

Kısmı 

 

Alışveriş 

Faiz 

Oranı 

 

Gecikme 

Faiz 

Oranı 

 

Alışveriş 

Faiz 

Tutarı* 

 

Gecikme 

Faiz 

Tutarı 

 

Alışveriş 

Faiz 

Tutarı** 

 

Toplam 

Faiz 

Tutarı 
Tutar 

Oranı 

 

Tutarı 

1.000 TL 30% 300 

TL 
150 TL 850 TL 150 TL 2.00% 2.50% 5.66 TL 2,50 TL 9.33 TL 17.49 

TL 

Alışveriş Faiz Oranı: %2,00, Gecikme Faiz Oranı: %2,50 Asgari Ödeme Tutarı %30: 1.000 x %30 = 300 TL, Ödeme Tutarı: 150 

TL. 

Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı: 300 - 150 = 150 TL 

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder: 
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1.3.11.10 Faiz Hedeflemesi 

Merkez Bankaları, faizleri sıfıra yakın hatta negatif düzeylere indirip, tahvil alım 

programları ile likiditeyi artırırken iktisadi faaliyeti canlandırma amacı taşıyorlar. Aslında 

Merkez Bankasının amacı; fiyat istikrarını sağlayarak, hedef ve yaklaşımını uzun vadeli bir 

bakış açısı ile kamuoyuna açıkça taahhüt ederek, para politikasının başarısını ortaya 

koymaktır (Karasoy, Saygılı ve Yalçın, 1998:1). Bu bağlamda, faizler, para politikalarında 

ara hedef olarak ele alınırken, hedeflenen enflasyon oranıyla, tutarlı bir harcama ve üretim 

büyüklüğünü sağlayacak faiz düzeyi hedeflenmeye çalışılır (Karasoy, Saygılı ve Yalçın, 

1998:3; aktaran bknz. Alper, 2018:26-27). Faiz kanalının çalışması; genelde krediler, varlık 

fiyatları, deflasyon riskini azaltma ve döviz kuru olarak adlandırılabilecek birkaç farklı kanal 

üzerinden işlemesi beklenmektedir. 

Keynesyen bakış açısına göre, likidite tercih teorisine göre faiz oranı “parasal” bir 

değişkendir. Parasal genişlemenin ancak faiz oranı ile olacağını ileri sürmüşlerdir. Faiz 

oranı, tasarruf ve yatırım harcamalarından bağımsız olarak, para stokunun arz ve talebi ile 

belirlenmektedir. Yani para talebi sabitken, para arzındaki bir değişiklik faiz oranını 

etkileyebilmektedir. Tersi de geçerlidir. Keynesyen analizde, faizin önemli iki işlevi 

bulunmaktadır. İlki, tasarrufun para olarak tutulması ile alternatif yatırım araçları arasındaki 

tercihi etkiler (olumlu veya olumsuz olabilir). Faiz oranı tasarrufu para olarak tutmanın 

fiyatı likiditeden vazgeçmenin ödülü (maliyeti) olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, bu 

fiyat ne kadar yüksekse, spekülatif para talebi o kadar düşük olacaktır. İkincisi de faiz 

oranının para piyasası ile reel üretim piyasası arasında köprü vazifesi görmesidir. 

Sermayenin marjinal etkinliği olan iç verim oranı ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki 

yatırım talebini etkilemektedir. Parasal kesimde belirlenen faiz oranı, yatırım talebi yoluyla, 

reel üretim sektörünü etkilemektedir. Ayrıca, faiz oranındaki değişme, ürün piyasasındaki 

 
Alışveriş Faiz Tutarı: 850 x %2,00 x 10/30 = 5,66 TL 

Asgari ödeme tutarın ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme 

20 gün üzerinden faizi tahakkuk eder:  

Gecikme faizi = geciken anapara tutarı x geciken gün sayısı x 
𝒈𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒛𝒊

𝟑𝟎
 

Gecikme Faiz Tutarı: 150 x %2,50 x 20/30 = 2,50 TL 

Kalan tutara son ödeme tarihinde bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder: 

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x %2,00 x 20/30 = 9,33 TL 

Toplam Faiz Tutarı: 5,66 + 2,50 + 9,33 = 17,49 TL 
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yatırımları, yatırımlardaki artış ise, gelir çoğaltanı (çarpanı) yoluyla, denge gelirini 

etkileyecektir. Keynes’in öngördüğü bu etkinin ağırlık derecesi, para talebi denkleminde faiz 

oranına gözlenen duyarlık derecesi ile sermaye talebinin faiz esnekliğine bağlıdır (Keyder ve 

Ertunga, 2012:416). Bu bağlamda, genişletici para politikası kısa vadeli nominal faizleri 

düşürürken, reel faiz oranlarını da düşürmektedir. Bu durum ekonomik hayatta yatırımların 

artmasına neden olurken, tüketim harcamalarının artmasına ve milli gelirin artmasına neden 

olabilmektedir. Para-gelir çoğaltanı (çarpanı) yoluyla, faizin etkisini aşağıdaki denklemde 

görmek mümkündür: 

Y = kpg x ΔM → kpg = 

𝐼′(𝑖)

𝑙′(𝑖)

1−𝑐′(1−𝑇′(𝑌))+ 
𝐼′(𝑖) 𝐾′(𝑌)

𝑙′(𝑖)

 → 

     kpg = 
𝐼′(𝑖)

𝑙′(𝑖) |1−𝑐′(1−𝑇′(𝑌))|+ |𝐾′(𝑌)𝑥 𝐼′(𝑖)|
 

K’; para talebinin gelire göre türevi, l’; para talebinin faize göre türevi, T’; verginin gelire 

göre türevi, c’; marjinal tüketim eğilimi, I’; yatırımın faize göre türevi, i; piyasa faiz oranı, 

Y; milli gelir, para-gelir çoğaltanı (çarpanı) denklemindeki değerleridir. Görüldüğü üzere, 

para talebinin faiz esnekliği düşük, yatırımın faiz esnekliği yüksek olduğu durumda, para-

gelir çoğaltanı (çarpanı) büyük olurken, para talebinin faiz esnekliği yüksek olduğunda, 

yatırımın faiz esnekliği düşük olduğu durumda para-gelir çoğaltanı (çarpanı) küçük 

olmaktadır. Para piyasasında yeniden dengeyi sağlayabilmek için bir faiz değişmesine 

gereksinim vardır. Para arzı sabitken, gelirin artması ise her faiz oranında, talep edilen para 

miktarını arttıracaktır (Keyder ve Ertunga, 2012:436-437).  

Bir politika olarak,faiz oranı hedeflemesi yapılacaksa, sıfır reel faiz oranı hedeflenmelidir102. 

Piyasa faiz hadleri, siyasi ve günlük politikalardan çok fazla etkilenen bir değişkendir. 

Dolayısıyla kısa vadeli faiz oranları oynak bir sisteme sahiptir. Bu faiz değişmelerini 

yapışkan fiyat olgusu ile açıklamak mümkündür. Devletlerin, reel faiz oranları ile ilgili 

kararlar, parasal aktarım kanalları sayesinde ekonomik aktiviteleri ve enflasyonu 

etkilemektedir. Aynı zamanda politik kararlar ve kamuoyu paylaşımları, ekonomik sürecin 

 
102 Sıfır reel faiz oranı hedeflemesinde; ödünç verilen sermaye ödünç verilen süre boyunca enflasyona karşı korunduğu için 

ödünç alıp vermede uygulanan vadeler uzayabilmektedir. Çünkü reel faiz oranı hedeflemenin avantajları şunlardır: Daha 

adildir, uygulaması kolaydır, riski ve maliyeti azaltır, ekonomik istikrarı güçlendirir. Girişimciler daha uygun maliyetli ve 

daha uzun vadeli ödünç fon (kaynak) temin edebilirler. Bu dönemde uzun vadeli büyük yatırımlara girişmekte daha cesur 

olabilirler. 
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geleceğini ve beklentilerini etkileyeceği aşikardır. Bu beklentiler, varlık fiyatları ve döviz 

kurları üzerinde de etkili olacaktır (Koç, 2020:36). Dolayısıyla para politikasının nihai 

hedefleri baz alındığında aralarındaki ilişki zayıftır. Uzun dönemde faiz oranları ile para 

politikası stratejisi arasındaki ilişki olmasına rağmen, kontrolün Merkez Bankasının 

inisiyatifinde olmaması nedeniyle; fiyat istikrarı açısından faizlerin ara hedef olarak 

seçilmesi güç olacaktır.  

Piyasada faiz haddinin ekonomideki şartlara göre oluşturulacak olursa, Taylor Kuralı geçerli 

olacaktır103. Taylor’a göre; parasal aktarım mekanizmasının analizinde, “reel faiz” ve 

“nominal faiz” ayrımı önemli bir yer tutar. Reel faiz ve nominal faiz oranı arasındaki ilişki; 

rasyonel beklentiler analizi, ücret ve mal fiyatlarının esnekliği varsayımı üzerinden 

açıklanmaktadır. Rasyonel bekleyişlere göre ücretlerin ve mal fiyatlarının tam esnek olduğu, 

nominal faiz oranındaki artış, mal ve hizmet piyasaları fiyatlarının kısa dönemde yavaş 

gerçekleşen süreç sebebiyle enflasyon beklentilerini değiştirmeyecektir. Bu kurala göre, 

piyasa faiz haddinin (politika faizinin) ekonominin gelir ve enflasyon seviyesine uyum 

sağlayacağını bir faiz koridorundan bahsedilmektedir. Burada önemli olan durum; faiz 

oranlarının istikrara kavuşturulması demek, parasal hedefin ve fiyatların istikrara ulaşması 

demek değildir. Bilinmelidir ki, nominal faizler stabil (durağan) haldeyken, fiyatlarda ve 

beklentilerde; uyarlama gerçekleşene kadar reel faiz oranları yükseltecektir (Taylor, 1995:11-

26). 

Ancak, faiz oranı dönem başında belirlendiği ve enflasyon oranı dönem sonunda belli 

olduğu için, dönem başında belirlenen faiz oranı dönem sonunda gerçekleşen enflasyon 

oranından büyük veya küçük olabilmektedir. Bu durum para politikaları üzerinde ters etki 

yapabilmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda Merkez Bankası'nın bir politika hedefi 

oluşturmasa da faiz oranlarının bir kurala bağlıymış gibi hareket ettiğini göstermektedir. 

 
103 Taylor Kuralı (faiz hedefi kuralı); Kısa dönem faiz haddinin ekonominin gelir ve enflasyon seviyesine uyumlu olması 

gerektiğini ifade eden Taylor Kuralı’nın en temel özelliklerinden birisi ekonomide politika belirleyicilerin bir politika 

hedefi olmasa da nominal faiz hadlerinin belirli bir kurala bağlıymış gibi hareket etmesidir. Faizin kesintisizleştirilmesi 

(smoothing) işlemleri olarak en önemlisi; çıktı açığının ölçülmesi gerekir (Ongan, 2004:1-12). Para politikasının uzun 
dönemde reel değişkenler (üretim, reel faiz gibi) üzerinde etkisi yoktur. Ancak, nominal fiyatların aşağı yönde esnek 

olmamasından dolayı Merkez Bankaları kısa dönem faiz oranlarını değiştirerek ekonomik faaliyetleri etkileyebilmektedir. 

Taylor (1993) nominal faiz oranını (R), gerçekleşen enflasyonun hedeflenenden sapması (P-P1) ve üretim açığının (y-y1) 
bir fonksiyonu olarak tanımlamıştır (Faiz oranı reaksiyon fonksiyonu). R= a + b1(P-P1) + b2(y-y1). Bu ilişkide beklenen 
enflasyonun hedeflenenden sapması (P-P1) ve üretim açığının (y-y1) katsayılarının pozitif olması beklenmektedir. Taylor 

(1993) beklenen enflasyon oranını (P) geriye dönük gerçekleşmiş enflasyon (backward looking) olarak kullanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de faiz oranlarını enflasyon oranını düşürme aracı olarak kullanmanın yeterli 

olamayacağı söylenebilir. Çünkü, Türkiye’de, yüksek reel faizlerin ekonomideki faaliyet düzeyini azaltacağı olgusunun 
geçerliliği şüphelidir. Zira, yüksek reel faizlerin neden olduğu yüksek kamu faiz ödemelerinin yarattığı servet etkisi ve dış 

kaynak girişi ekonomideki faaliyetleri artırmaktadır (Yalçın ve Kesriyeli, 1988:1-6). 
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Eğer Merkez Bankalarının bağımsız bir yapısı mevcut değilse, faiz oranlarını etkin bir 

biçimde yönetebilmesi ve yönlendirmesi asla mümkün olmayacaktır.  

Merkez Bankaları, faiz kararlarını alırken; çok geniş bir bilgi setinden yararlanmaktadırlar. 

Bu bilgi setinin içinde toplam arz ve toplam talep gelişmeleri, parasal göstergeler, kamu 

maliyesi gelişmeleri, beklentiler, fiyatlama davranışları, iç ve dış şoklar, verimlilik, istihdam 

ve ücretler, döviz kurları ve ödemeler dengesi gelişmeleri Merkez Bankalarının kendi içsel 

enflasyon tahminleri gibi çok çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları faiz hedeflemesini 

sağlayan koşullar olarak kabul edebiliriz (TCMB, 2006:5). Ancak, enflasyon hedefine göre, 

faiz belirlememiz gerekirken, politika faizini belirleyerek, kredi büyümelerini amaçlıyoruz. 

Böylece kaydi para miktarının ve milli gelirin (büyümenin) artmasını bekliyoruz. Oysa ki, 

bu politikalar sonucunda, ekonomide enflasyon oranlarının artmasına neden olurken, 

enflasyon beklentilerinin toplum tarafından alışkanlık haline gelmesine neden 

olacaktır. Sonuç olarak, nominal faiz oranlarını ara hedef olarak yayınlamak veya taahhüt 

etmek uygun bir para politikası stratejisi (aracı) olarak görünmemektedir (Rogoff, 

1985:1186; Goodfriend, 1987:15; aktaran bknz. Alper, 2018:26-27). 

1.3.12. İSKONTO KAVRAMI 

Genel olarak iskonto kavramı, vadesinden önce ödenen bir para üzerinden yapılan kesintidir 

Piyasalarda işlemler genellikle kredilerle yapılır. Kredilerle yapılan işlemlerin bir belgeye 

dayandırılması lazımdır. Bu belgeler kıymetli evrak niteliğindedir. Ticari senetlerin 

vadesinden önce satın alınıp, belirli indirimlerle paraya çevrilmesini sağlayan bir kredi 

işlemini ifade etmektedir (TCMB, 2018:30). Kredilendirme açısından iskontoya konu 

olabilecek kıymetli evraklar usulüne göre hazırlanıp, kanunlar doğrultusunda 

oluşturulmalıdır. Kredi kurumunun bugünkü değer esasına göre hesaplayıp kesinti yaptığı 

tutara “iskonto” denilmektedir (Başkaya, 2003:73). Alacaklı, borcun ödenme tarihine kadar 

bekleyip o tarihte alacağını tam olarak tahsil edebileceği gibi, senedi üzerinde yazılı tarihten 

önce nakite çevirmek isterse bir kredi kurumuna (genellikle banka) müracaat eder ve senedin 

üzerinde yazılı olan değerden daha az miktardaki parayı almaya razı olabilir. Buna “senet 

kırdırma” denir. Burada yapılan bu işleme “iskonto işlemi” denilmektedir. Diğer bir 

açıklamayla; halk arasında senedin iskonto edilmesine “senedin kırdırılması”, ticari 

senetlerin bankalar tarafından Merkez Bankasına kazanç sağlamak amaçlı, (reeskonta tabi 

tutulmasına) “ikinci kez kırdırılması” denmektedir. İskonto işlemlerinde, alacaklı senedi 
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kırdırarak senedin üzerinde yazılı olan değerin bir kısmını, senedin üzerinde yazılı olan 

tarihten önce nakite çevirmesi karşılığında kredi kurumuna bırakmış olur.                     

Şekil 51: İskonto Süreci 

 

SENEDİN          VADE BİTİM 

DÜZENLENME              TARİHİ 

TARİHİ                                                                    VADE (n)  

             

VADE SÜRESİ (n) 

 

Kredi Değeri (İtibari-Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde borçlu 

kişi tarafından ödenmesi gereken tutardır. Diğer bir ifadeyle, senedin vadesi sonunda 

ödenmesi borçlusu tarafından yüklenilmiş olan yazılı evrak üzerindeki kıymetli değerdir. 

Peşin Değer: Senedin vade tarihinden önce paraya çevrilmesine ihtiyaç duyulması halinde, 

bu işleme başvurulan tarihle, borcun ödenmesi gerekli tarih arasındaki süreye göre, belli bir 

faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarının düşülerek alacaktan ele geçen miktara denir. 

İskonto Tutarı: Vade tarihinden önce paraya çevrilen senedin, kredi değeri üzerinden 

düşülmek üzere, vade tarihine kadar olan süre için hesaplanan faiz tutarıdır. Başka bir 

deyişle, senet kırdırma işleminde kredi kurumuna bırakılan miktar olup kredi değeri ile peşin 

değer arasındaki farktır. 

İskonto Oranı: Senedin peşin değerinin hesaplanmasında kredi kurumunun uyguladığı faiz 

oranıdır. 

Vade Tarihi: Senet üzerinde yazılı olan ve borcun ödenmesi gereken tarihtir.  

Vade: Senedin düzenlendiği veya kırdırıldığı tarih ile vade tarihi arasındaki süredir. Yani 

senedin vade tarihine kalan süresini belirten zaman dilimidir (gün, ay, yıl olabilir). Vade 

tarihi sabit olduğu halde, senedin vadesi, düzenlendiği tarihte en büyük olup, zamanla 

küçülerek gider ve vade tarihinde sıfır olur. Kısa vadeli iskonto işlemlerinde vade, genellikle 

gün cinsinden ifade edilir. İskonto tutarının, senedin peşin değeri ve vadeli değeri üzerinden 

hesaplanmasına göre “iç iskonto” ve “dış iskonto” teknikleri kullanılır. 

SENEDİN 

İSKONTO 

ETTİRME 

TARİHİ 
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1.3.12.1. İskonto Çeşitleri  

İskonto çeşitleri açısından iki şekilde ele almak mümkündür. İlki, faiz metoduna göre 

ayırım; ikincisi de kredi değeri ve peşin değer üzerinden yapılan ayırımdır. 

1) İskonto metotları, iskonto tutarının hesaplanmasında uygulanan faiz metoduna göre; Basit 

İskonto ve Bileşik İskonto diye ikiye ayrılır:  

a) Basit İskonto: Kısa vadeli (1 yıla kadar) bir gelecekte ulaşılacak değerin, belirli bir 

iskonto oranıyla hesaplanarak bulunan indirim tutarının, senedin kredi değerinden düşülmesi 

yöntemidir.  

b) Bileşik İskonto: Bileşik faizde olduğu gibi uzun vadeli senetlere uygulanan yıllık iskonto 

oranıyla bulunan indirilecek değerin kredi değerinden düşülmesinden sonra kalan değer 

üzerinden tekrar iskonto oranıyla indirime tâbi tutulmasıdır. 

2) İskonto tutarının, kredi değeri veya peşin değer üzerinden hesaplanmasına göre; iskonto 

metotları İç İskonto ve Dış İskonto olmak üzere ikiye ayrılır:  

a) Basit İç İskonto: İskonto işlemlerinde yapılacak hesaplamaların senetlerin peşin değerleri 

üzerinden yapılması yöntemidir. Hem basit hem de bileşik faiz yöntemleri ile birlikte 

uygulanır. Bileşik iskonto sadece iç iskonto ile hesaplanır. Bileşik iç iskontoda, bir senet 

uzun vadeli olduğundan yapılacak her dönemsel indirim, bir indirim yapıldıktan sonra kalan 

peşin değer üzerinden yapılmaya devam eder. İskonto, faiz işleminden başka bir şey 

olmadığına ve yararlanılan kapital de peşin değerden ibaret olduğuna göre; faiz tutarının 

(iskonto işlemlerinde iskonto tutarının) peşin değer üzerinden hesaplanması gerekir. İç 

iskontoda bu yol izlenmektedir. Bu nedenle iç iskonto metodu, dış iskonto metodundan daha 

doğru ve adaletlidir. 

C=Kredi Değeri (Nominal değer), 

Pi = İç İskontoya göre peşin değer, 

Ii = İç İskonto tutarı  

n = vade  

İ = İskonto Oranı 

*Vade yıl olarak belirtilmişse:  
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Ii = Pi x n x İ → Ii; denklemde yerine koyarsak,  

C = Pi + Ii   →  C = Pi + (Pi x n x İ) → C= Pi. (1 + nİ) →  

Pi = 
𝐶

1+𝑛İ
   şeklinde yazmak mümkündür 104. 

Ii=Pi x n x İ  → Pi denklemde yerine koyarsak;  

Ii= 
𝐶

1+𝑛İ
 𝑥 𝑛 𝑥 İ →    Ii = 

𝐶𝑛İ

1+𝑛İ
 →  

*Vade gün olarak belirtilmişse;  

    Ii = 
𝐶𝑛İ

360+𝑛İ
 denklemi kullanılır. 

* Vade ay olarak belirtilmişse; 

    Ii = 
𝐶𝑛İ

12+𝑛İ
 denklemi kullanılır. 

b) Basit Dış İskonto: İskonto işlemlerinde yapılacak hesaplamaların senetlerin kredi 

değerleri üzerinden yapılması yöntemidir. Sadece basit iskonto yöntemi ile birlikte 

uygulanabilir. Bileşik faiz yöntemi ile birlikte uygulanamaz. Çünkü bileşik faiz yönteminde 

vade 1 yıldan fazla olduğundan ve hesaplamalar senedin kredi değeri üzerinden yapıldığında 

çok yüksek indirim yapılarak senetler ödeneceğinden, alacaklılar için çok büyük kayıp söz 

 
104 Örnek 1: Yıllık %28 iskonto oranı üzerinden ve iç iskonto yöntemine göre, vadesine 3 ay kala hesaplanan 

peşin değeri 15000 TL olan senedin iç iskonto tutarını hesaplayınız? İ=0,28, n= 3 ay, Pi = 15.000 TL. Ii =? 

Ii=Pi x n x İ → Ii = 
Pi x n x İ

12
=  

15000 𝑥 3 𝑥 0,28

12
= 𝟏𝟎𝟓𝟎 𝑻𝑳. 𝒐𝒍𝒖𝒓. 

 

Örnek 2: 20000 TL kredi değerli ve 160 gün vadeli bir senedin %25 iskonto oranı üzerinden iç iskonto tutarı 

ne olur? C=20000 TL., n=160 gün;  İ=0,25;  Ii= ? 

Ii = 
𝐶𝑛İ

360+𝑛İ
 = 

20000 𝑥 160 𝑥 0,25

360+160 𝑥 0,25
= 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 𝒐𝒍𝒖𝒓. 

 
Örnek 3: 19200 TL kredi değerli ve 80 gün vadeli bir senedin peşin değeri, iç iskonto üzerinden 18000 TL 

olarak hesaplandığına göre uygulanan iskonto oranı nedir? 

C=19200 TL.; n=80 gün; Pi =18000 TL.; İ=? 

Pi = 
360.𝐶

360+𝑛İ
= → 18000 =

360.  19200

360+80.İ
 =→ 18000 x (360 + 80İ) = 360 x 19200 →  

İ= 0,30 = %30 olur. 

 
Örnek 4: 210 000 TL kredi değerli, 90 gün vadeli bir senedin %20 iskonto oranı üzerinden dış ve iç iskonto 

tutarları arasındaki fark kaç TL’dir? C= 210.000 TL, n=90 gün; İ=0,20  d=? 

 

Ii = 
𝐶𝑛İ

360+𝑛İ
 = 

210.000 𝑥 90 𝑥 0.20

360+90 𝑥 0,20
= 10000 TL.      Id =

𝑪𝒏İ

𝟑𝟔𝟎
= 

𝟐𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟗𝟎 𝒙 𝟎,𝟐𝟎

𝟑𝟔𝟎
= 𝟏𝟎𝟓𝟎𝟎 TL. 

 

 d=10500-10000=500 TL bulunur. 
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konusu olacaktır. Bu nedenle bileşik dış iskonto yöntemi uygulanmamaktadır. Dış iskonto, 

kredi değeri üzerinden hesaplandığı için iç iskontodan büyüktür. Id > Ii şeklinde olur. 

Id = Dış İskonto tutarı,  C = Dış İskontoya göre Kredi Değeri,  Pd = Dış İskontoya göre 

Peşin Değer,  n = Süre (vade),   İ = İskonto Oranıdır. 

Buna göre dış iskonto tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır. 

Id = C x İ x n         105 

 

1.3.12.2. Birden Fazla Senedin Tek Bir Senede Dönüştürülmesi 

 

 

Kredi değerleri ve vadeleri farklı birçok senet yerine yeni bir senet düzenlemek istenebilir. 

Düzenlenen yeni senedin vadesine, diğer senetlerin “ortak vadesi” denir. Yeni senedin 

kredi değeri, diğer senetlerin kredi değerleri toplamına eşit değildir. Ancak yeni senedin 

peşin değeri, diğer senetlerin peşin değerleri toplamına eşittir. 

a) Dış iskontoya göre ortak vade: 

C1 kredi değerli n1 vadeli, C2 kredi değerli n2 vadeli,…, Cm kredi değerli nm vadeli senetler 

yerine, C kredi değerli n vadeli senet düzenlenecekse, İ iskonto oranına göre ortak vade:  

Dış iskontoya göre peşin değer; Pd = C. (1- nİ) : 

P = ∑ 𝑷𝒅𝒌𝒎
𝒌=𝟏  →𝑷d =∑ 𝐶𝑘(1 − 𝑛𝑘𝑡)𝑚

𝑘=1  

 
105 Örnek 1: 3 ay vadeli 50.000 TL’lik kredi değeri olan bir kıymetli senedin %60 iskonto oranında 

kırdırıldığında dış iskonto tutarı ne kadar olur? C=50.000 TL, İ= %60; 0.60, n = 3 / 12 = 1 / 4 

Id = C x İ x n         → Id = 50.000 x 0,60 x 
𝟏

𝟒
 = 7.500 TL olacaktır. 

Örnek 2: Yıllık %60 iskonto oranı ile iskonto ettirilen 4 ay vadeli bir senedin iskonto tutarı 64.000 TL’dir. Bu 

senedin kredi değeri ne kadardır? n = 4 / 12 = 1 / 3; İ=0.60, Id =64.000 TL. C =? 

Id = C x İ x n  →  C = 
Id 

𝒊 𝒙 𝒏 
=  

𝟔𝟒.𝟎𝟎𝟎

𝟎,𝟔𝟎 𝒙 
𝟏

𝟑

= 𝟑𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 𝒐𝒍𝒖𝒓. 

Örnek 3: 200.000 TL’lik kredi değerli bir senedin yıllık %60 iskonto oranı ile iskonto edildiğinde 40.000 TL 

dış iskonto tutarı elde edildiğine göre bu senedin vadesi ne kadardır? 

 n= ?;  İ=0.60;  Id =40.000 TL. C =200.000 

n = 
Id

𝐶 𝑥 İ
= 

40.000

200.000 𝑥 0.60
=  0.12 =

1

3 
𝑦𝚤𝑙 =120 gün. 

 

Örnek 4: %36 iskonto oranı üzerinden kırdırılan bir senedin kredi değeri 15000 TL ve dış iskonto tutarı 1125 

TL olduğuna göre vadesi ne olur? 

İ=0,36; C=15000 TL.; Id =1125 TL; n=? 

Id =
𝑪𝒏İ

𝟑𝟔𝟎
→ 𝟏𝟏𝟐𝟓 =  

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝒏 𝒙 𝟎,𝟑𝟔

𝟑𝟔𝟎
 = → n =

𝟏𝟏𝟐𝟓 𝒙 𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟎,𝟑𝟔 
= 𝟕𝟓 𝒈ü𝒏 𝒃𝒖𝒍𝒖𝒏𝒖𝒓. 

 

Örnek 5: Vadesine 40 gün kala yıllık %20 iskonto oranı üzerinden iskonto ettirilen bir senedin peşin değeri 

35200 TL’dir. Hesaplamada dış iskonto metodu kullanıldığına göre senedin kredi değeri ne kadardır? 

Id =
𝑪(𝟑𝟔𝟎−𝒏İ)

𝟑𝟔𝟎
= → 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎 =  

𝑪(𝟑𝟔𝟎−𝟒𝟎𝒙𝟎,𝟐𝟎)

𝟑𝟔𝟎
→ C= 

𝟑𝟔𝟎 𝒙 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎−𝟒𝟎 𝒙 𝟎,𝟐𝟎
= 𝟑𝟔. 𝟎𝟎𝟎 𝑻𝑳. 𝒐𝒍𝒖𝒓. 
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*Vade yıl olarak belirtilmiş ise: C(1-nt) = C1 (1- n1 t) + C2 (1- n2 t) + ...  + Cm (1- nm t) olur.  

*Vade ay olarak belirtilmiş ise: C(12-nt) = C1 (12- n1 t) + C2 (12- n2 t) + ... + Cm (12 – nm t) olur.  

*Vade gün olarak belirtilmiş ise: C(360-nt) = C1 (360- n1 t) + C2 (360- n2 t) +...+ Cm (360– nm t) 

olur.106 

b) İç iskontoya göre ortak vade:  

C1 kredi değerli n1 vadeli, C2 kredi değerli n2 vadeli,…, Cm kredi değerli nm vadeli senetler yerine, C 

kredi değerli n vadeli senet düzenlenecekse, t iskonto oranına göre ortak vade:  

İç iskontoya göre peşin değer: 

Pi =
𝐶

1+𝑛𝑡
     →    P = ∑ 𝑷𝒊𝒌𝒎

𝒌=𝟏  

*Vade yıl olarak belirtilmiş ise: 

𝐶

1 + 𝑛𝑡
=

𝐶1

1 + 𝑛1𝑡
+  

𝐶2

1 + 𝑛2𝑡
+ ⋯ + 

𝐶𝑚

1 + 𝑛𝑚𝑡
 

*Vade ay olarak belirtilmiş ise: 

𝐶

12 + 𝑛𝑡
=

𝐶1

12 + 𝑛1𝑡
+  

𝐶2

12 + 𝑛2𝑡
+ ⋯ + 

𝐶𝑚

12 + 𝑛𝑚𝑡
 

*Vade gün olarak belirtilmiş ise: 107 

𝐶

360 + 𝑛𝑡
=

𝐶1

360 + 𝑛1𝑡
+  

𝐶2

360 + 𝑛2𝑡
+ ⋯ + 

𝐶𝑚

360 + 𝑛𝑚𝑡
 

 
106 Örnek 1: 15000 TL kredi değerli 30 gün vadeli, 20000 TL kredi değerli 40 gün vadeli ve 18000 TL kredi değerli 20 

gün vadeli üç senet yerine 120 gün vadeli bir senet düzenlenmek isteniyor. %40 iskonto oranına göre yeni düzenlenecek 
senedin kredi değeri ne olur? (Hesaplama dış iskontoya göre yapılacaktır.) 

C1=15000 TL C2 = 20000 TL C3 =18000 TL C=? n1 = 30 gün n2 = 40 gün n3 = 20 gün n=120 gün t=0,40 

C(360-nt) = C1 (360- n1 t) + C2 (360- n2 t) + C3 (360- n3 t) →  

C (360−120.0,40)= 15000 (360− 30.0,40) + 20000 (360− 40.0,40) +18000(360− 20.0,40) →  

C=
15000(360− 1 2)+ 20000(360− 1 6)+ 18000(360− 8)

360−48
=  

5220000 + 6880000 + 6336000

312
 ≅ 59089,74 TL. olur. 

 

Örnek 2: 10000 TL kredi değerli 50 gün vadeli, 25000 TL kredi değerli 80 gün vadeli, 35000 TL kredi 

değerli 100 gün vadeli üç senet yerine 90000 TL kredi değerli bir senet düzenlenecektir. Yıllık %30 iskonto 

oranı üzerinden bu senedin vadesi ne olur? (Dış iskonto metoduna göre hesaplama yapınız.) 

C1 =10000 TL C2 = 25000 TL C3 = 35000 TL C=90000 TL., 

 n1 = 50 gün,  n2 = 80 gün,  n3 = 100 gün, t=0,30,   n=? 

C(360-nt) = C1 (360- n1 t) + C2 (360- n2 t) + C3 (360- n3 t)  

90000 (36 0 − n.0,30) = 10000 (360 − 5 0.0,30) + 25000 (360 − 8 0.0,30) + 35000 (360 −100.0,30) → 

       n≅
100

0,30
≅ 333 𝑔ü𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑟. 

 
107 Örnek 1: 20000 TL kredi değerli 50 gün vadeli, 32000 TL kredi değerli 60 gün vadeli ve 28000 TL kredi 

değerli 40 gün vadeli üç senet yerine 120 gün vadeli yeni bir senet düzenlenecektir. Yeni senedin %50 iskonto 

oranına göre kredi değeri ne kadar olur? (Hesaplama iç iskontoya göre yapılacaktır.) 

Çözüm: C1= 20000 TL., C2 = 32000 TL., C3 = 28000 TL., C=? n1 = 50 gün, n2 = 60 gün, n3 = 40 gün, n=120 

gün t=0,50 
𝐶

360+𝑛𝑡
=

𝐶1

360+𝑛1𝑡
+  

𝐶2

360+𝑛2𝑡
+

𝐶3

360+𝑛3𝑡
 → 

𝐶

360+120.0,50
=

20000

360+50.0,50
+  

32000

360+60.0,50
+

28000

360+40.0,50
→ C =87227,09 

TL. olur. 
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  c) Ortalama Vade: Kredi değerleri ve vadeleri farklı birçok senet yerine düzenlenecek yeni 

senedin kredi değeri, diğer senetlerin kredi değerleri toplamına eşit ise, yeni senedin vadesine 

“ortalama vade” denir. 

n = 
∑ 𝑪𝒌𝒏𝒌𝒎

𝒌=𝟏

𝑪
 108 → n =

𝑪𝟏𝒏𝟏+𝑪𝟐𝒏𝟐+𝑪𝟑𝒏𝟑

𝑪
  

d) Bileşik İç İskonto: Bileşik iç iskontoda iskonto tutarı peşin değer üzerinden hesaplandığı 

için kredi değeri peşin değerin baliği gibidir. Dolayısıyla bileşik iç iskonto bir nevi bileşik 

faizin değişik bir uygulama şeklidir. Bu arada bileşik dış iskonto hesaplanmasının uygulama 

alanı hemen hemen yoktur. Bileşik iç iskontoda iskonto tutarı aşağıdaki eşitlikten 

faydalanarak elde edilir: 

S = Pi (1 + i)n  aşağıdaki denklemde S’yi yerine koyarsak;     Ii = S – Pi 

𝐈𝐢 = 𝑷𝒊 [(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏] →  

Ii; Bileşik iç iskonto oranını gösterirken,  

S; Baliğ, Anapara + faiz miktarı, P; Anapara, i; Faiz oranı, n; Vade süresi. 

Gelecekteki değer ile bugünkü değer arasındaki ilişki şu şekilde yazılabilir: 

P = 
𝑺

(𝟏+𝒊)𝒏
 109 

 

 

 

 

 

 

 
108 Örnek 1: 30000 TL kredi değerli 20 gün vadeli, 40000 TL kredi değerli 50 gün vadeli ve 50000 TL kredi 

değerli 80 gün vadeli üç senet yerine tek bir senet düzenlenecektir. Bu yeni senedin ortalama vadesi nedir? 

C1 = 30000 TL., C2 = 40000 TL., C3 = 50000 TL., n=? n1 = 20 gün, n2 = 50 gün, n3 = 80 gün olmak üzere 

Ct = C1 + C2 + C3  C = 30000 + 40000 + 50000 =120000 TL. 

n = 
∑ 𝑪𝒌𝒏𝒌𝒎

𝒌=𝟏

𝑪𝒕
= → n =

𝑪𝟏𝒏𝟏+𝑪𝟐𝒏𝟐+𝑪𝟑𝒏𝟑

𝑪𝒕
 =

(𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙𝟐𝟎)+(𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟓𝟎)+(𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟖𝟎)

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟓𝟓 𝒈ü𝒏 𝒃𝒖𝒍𝒖𝒏𝒖𝒓. 

109 Örnek 1: Bugün ne miktarda para %5 faizle bileşik faizle yatırılırsa, 5. yıl sonunda para miktarı 2.550 

TL’ye ulaşsın?  i = 0,05,  n=5,  S = 2.550 TL.,  P = ? 

P = 
𝐒

(𝟏+𝐢)𝐧
 = 

𝟐𝟐𝟓𝟎

(𝟏+𝟎,𝟎𝟓)𝟓
 = 1.998 TL. olur. 
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2. BÖLÜM 

BANKACILIK KAVRAMI VE TÜRK BANKACILIK 

SİSTEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 | P A R A  V E  B A N K A  

 

“Yeni Türkiye Devleti, temellerini süngü ile 

değil, süngünün dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır. 

Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. 

Fakat yeni Türkiye Devleti, bir ekonomi devleti 

olacaktır.” 

                         Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

2.1. GİRİŞ  
 

Dünya iktisat tarihi incelendiğinde fizyokratlar tarafından ortaya atılan "laissez-faire, 

laissez-passer" (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) düşüncesiyle başlayan 

liberalleşme hareketleri sonucunda ekonomide dengeler değişmiş, üretim süreçlerinde ve 

finansal yapılarda büyük bir değişim ve dönüşüm başlamış (Aksu, 2014:354-360), ister 

adına sanayi devrimi denilsin, isterse serbest piyasa olgusu, son 300-350 yıldır dünya 

ekonomik sisteminin ortaya çıkmasını sağlatan sihirli cümle; “her arz, kendi talebini 

yaratır” felsefesi kapitalizmin şiarını oluşturmuştur. Bugün dünya ekonomik sisteminin iki 

ayağı bulunmaktadır; devletin ekonomik aktör olarak düzenleyici, denetleyici ve üretim 

faaliyetlerinin yanında, şahısların da özel mülkiyet ve özel teşebbüs hakkını hukuken ve 

ekonomik yönden elde etmesiyle birlikte, zengin olmasına imkân verilmiş, toplumsal 

katmanlar gelire bağlı olarak belirginleşmiş, en önemlisi de yeni ve hâkim bir güç olarak 

şahıslara ait bankaların ekonomik hayatta rolü ön plana çıkmıştır. Bankalar bu itibarla 

serbest piyasa sisteminin en önemli tamamlayıcısı ve borç veren (aktörü) durumundadır.  

Bankalarla ilgili pek çok tanım verilmektedir. Genel bir tanımlama yapmak gerekirse; “geniş 

halk kesimlerinden mevduat, fon ve diğer işlemler adı altında kaynakları toplayıp, isteyen ve 

üretimde sermaye arayan kesimlere kredi olarak verip, diğer mali işlemleri de kapsayan ve 

kaynakları kullandıran, bu işlemleri sürekli olarak gerçekleştiren, ekonomik alanda kaydi 

para yaratma görevini yerine getiren finansal kurumlardır” (Akgüç, 1987:7).  

Bankalar, çeşitli kaynaklardan sağladıkları paralarla fon oluşturan, bu fonu kredi olarak 

veren, plasmanda bulunan, çeşitli ödemelere ve senet tahsiline aracılık eden, havale ve 

kiralama hizmetlerini yerine getiren, banka parası yaratan kurumlardır (Erol ve Erol, 

2013:120-121). Bu kurumların çalışma sistemi, uyguladığı yöntemlerin belirlenmesi ve 

ekonomik yapı içerisindeki rolleri önem arz etmektedir. Bankacılık işlemlerini belirlemede 

birtakım yöntemler ortaya konmaktadır. Burada en geçerli olanı yapılan işlemin banka 

bilançosunda hangi tarafında yer aldıkları pozisyona (duruma) göre sınıflandırılıp, tasnif 
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edilmektedir. Bu bağlamda, bankacılık işlemleri, aktif ve pasif işlemler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Özkaynak sağlanması, tahvil çıkartılması, reeskont kredileri temini, mevduat 

ve döviz tevdiat kabulü şeklindeki işlemler pasif bankacılık işlemleri olurken, kredi açma, 

iştirakte bulunma, menkul değerlere yatırım yapma gibi durumlar aktif bankacılık 

muameleleri olmaktadır (Aydemir, 2004:37). Günümüz bankacılığının başlıca işlemleri ve 

sundukları hizmetler (Akgüç, 2012:30-33). 

• Parasal birikimleri mevduat veya benzer isimler altında toplama ve koruma, 

• Ödünç verme ve kredilendirme, 

• Finansal kiralama, 

• Kefalet ve garantiler vermek ve gayri nakdi krediler vermek, 

• Para havale (transfer) hizmetleri, 

• Ödeme araçları çıkarma ve yönetme durumu, 

• Tahvil ve hisse senedi emisyonuna aracılık etmek, 

• Kendi veya müşteriler hesabına finansal varlık ticareti yapma durumu, 

• Şirketlerin menkul kıymet çıkarımlarına ilişkin aracılık durumu, 

• Para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin geri alma veya tekrar satma taahhüt 

işlemleri (repo, ters repo), 

• Portföy yönetimi, 

• Alım, satım işlemlerine ilişkin piyasa yapımcılığı, para piyasasında aracılık işlemleri, 

• Para komisyonculuğu, 

• Güvenilir kişi ve muhafız olarak saklama hizmetleri, 

• Kredi bilgilendirme, istihbarat hizmetleri, 

• Tahsil ve ödeme hizmetleri, 

• Sigorta acentalığı, bireysel emeklilik ve aracılık hizmetleri, 

• Danışmanlık hizmetlerinden meydana gelmektedir. 

 

Türk bankacılık sisteminde 4 temel aktör söz konusudur: 

1. Merkez Bankası, 

2. Mevduat ve Ticaret Bankaları, 

3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları, 

4. Katılım Bankalarıdır. 
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Bankaların Finansal Tabloları ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar (Akgüç, 2012:42-43): 

• Mevduat Sahipleri, 

• Kredi kullanıcıları, 

• Diğer banka ve mali kurumlar, 

• Bankaların yurtiçi ve yurtdışı muhabirleri, 

• Bankanın ortakları, 

• Banka kefaleti veya garantisi ile yükümlülük altına giren veya yatırım yapan kişi ve 

kuruluşlar, 

• Pay senedi almak isteyen kişi ve kurumsal yatırımcılar, 

• Menkul kıymet borsalarında aracılık yapan kuruluşlar, 

• Yatırım danışmanlık şirketleri, 

• Derecelendirme (rating) kuruluşları, 

• Banka yöneticileri, 

• Banka çalışanları ve çalışanların bağlı olduğu sendikaları, 

• Banka denetim, düzenleme ve gözetim organları, para otoriterleri olarak 

sınıflandırmak mümkündür. 

 

Küreselleşmenin Bankacılık Sistemi üzerindeki etkileri (Akgüç, 2012:39-41): 

• Yurtdışı pazarlardan kaynak sağlama olanağının artması sonucu bankaların kaynak 

yapısının değişmesi, 

• Kısa süreli spekülatif sıcak para hareketlerinin artması, 

• Bankalarda kur ve faiz riskinin artması, 

• Ülke riskinin önem kazanması, 

• Fon yönetiminin bir kar / zarar merkezi haline gelmesi, 

• Bankaların korunganlık (hedge) tekniklerinin daha yaygın olarak kullanmaları, 

• Bankaların bilanço altı işlemlerinin artması, 

• Yurtdışı faaliyetlerinin genişlemesi, 

• Bankalararası birleşme ve satın almaların yaygınlaşması, 

• Bankacılık kurallarının ve düzenlemelerinin tek düze uygulanması, 
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2.2. BANKACILIK SİSTEMİNİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GEÇMİŞİ 

İktisat ekollerinin başat iktisatçılarından Paul Samuelson’a (1915-2009) göre, iktisadi 

anlamda insanoğlunun tarihte üç önemli buluşundan birisi de “Bankacılık Sistemidir” 

demiştir (Keskin, 2020:17). Bankacılık sisteminin tarihsel süreç içerisinde ele almak 

gerekirse; 12. Yüzyıl gibi erken tarihlerde ilk bankacılık faaliyetleriyle ilgilenenlerin 

Lombardiya’lı Yahudiler olduğu tahmin edilmektedir (Delice, 2016:20-21; Keskin, 

2020:17). “Banka” kelimesinin etimolojik olarak yapısı incelendiğinde, bankerlerin 

bankacılık faaliyetini yapabilmek için, pazarlara koyduğu banko, masalardan ve tahta 

banklardan, “banco-banca” kelimesinden geldiği söylenmektedir. Banco (banca) kelimesi, 

zaman içerisinde evirilerek, banka kelimesine dönüşmüştür. 1157’de Venedik’te ilk banka 

adı kullanıldığı telaffuz edilmektedir. İtalyan Yahudi bankerler, bu tahta bankları sıra ve 

tezgâh olarak kullanırlarmış. M.Ö. 3500 yıllarında ilk bankayı Sümerlerin ve Babil 

uygarlığının kurduğu tespit edilmiştir. Babil İmparatorluğu zamanında bankacılığın önemi 

artmış, ilk kez bankacılığın kuralları ortaya konmuştur. Babil’de, Hammurabi (M.Ö. 2067-

2025) döneminde, çıkartılan yasalarda; para ikrazına, emtia tevdiatına, komisyon 

mukavelesine dair hükümler bulunmaktaydı. Kil levhaların üzerinde, faizle gümüş ikrazına 

dair senetler düzenlenip, yazılı kayıtlara alınmıştır. Bu kilden levhalar 3 adet düzenlenip, biri 

mabette, biri arşivde diğeri de ilgililere verilirdi. Ayrıca arazi ipoteği ve kefalet karşılığı 

borç verme, borcun tahsil yöntemleri, alınacak faizin oranları ve rehin (ipotek) işlemlerine 

kayıtlarda rastlanılmıştır (Günal, 2001:5; Aydemir, 2004:3). Ayrıca Hammurabi 

kanunlarında, para, borç-alacak ilişkisini düzenleyen 150 civarında hüküm olduğu 

belirlenmiştir (Tarlan, 1986:7). Arkeolojik ve antropolojik araştırmalarda o dönemde 

rahiplerin çiftçilere tohum, teçhizat, hammadde gibi bir takım tarımsal aletler için borç para 

verdikleri, bir hesaptan diğer hesaba transferlerin yapıldığı görülmektedir. Tarihi belgelerde, 

tediye ve teslim emirlerinin yanında malların durumunu gösteren teminatların varlığını da 

kapsamaktaydı (Parasız, 2000:5; aktaran bknz: Keskin, 2020:17). Sümerlerin tarihi 

kayıtlarında diğer ülkelerle yaptıkları ticarette ve ekonomik hayat ile ilgili işlemlerde bazı 

belgeler kullandıkları, Mısır’da, Yunan’da, Roma’da ve Anadolu’nun (Hititler’de) değişik 

yerleşim yerlerinde bankacılık faaliyetlerine benzer işlemler ve parasal değerlendirmeler 

yapıldığı tarihi bulgularda tespit edilmiştir (Conaghan ve Smith, 2014:14-15; Delice, 

2016:21; Keskin, 2020:17-18).  
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Hatta Hz. İsa (A.S.) döneminde ve Roma İmparatorluğu döneminde bankerlerin olduğu bir 

meslek ve sınıf haline geldiği bu süreçte, bankacılık işlemlerini yapanların başında 

Yahudiler gelmektedir. Yahudilerde borç para karşılığı veya kredi karşılığı faiz almak haram 

olduğundan bankacılık sektörü onlar için önemli bir alandı. İlk bankerler, külçe ve madeni 

paraları emaneten kabul eden kuyumcu ve sarraflardı. Parasının risk içerisinde çalınma ve 

kaybolmasını önlemek amacıyla, sarraflar para saklama konusundaki güvenilirlikleri 

nedeniyle, o dönemin kasası durumundaydılar. İki yolla parayı ellerinde tutarlardı; ya para 

seklinde tutarlardı veya parayı madeni paraya çevirerek karşılığında bir değerli belge 

vererek ellerinde tutarlardı. Sarraflar (Lombardiyalı Yahudiler), Avrupa’nın değişik 

bölgelerinde bankacılığın ilk nüvelerini meydana getirmişlerdi (Klise, 1968:123; Pınar ve 

Erdal, 2008:173; aktaran bknz: Delice, 2016:21).  

Para, ekonomik sistemin işleyişi için vazgeçilmez tek unsuru haline gelince, bunu muhafaza 

ve kontrol edecek bir mekanizmaya ihtiyaç duydular. Bankacılık sisteminin gelişimi, o 

dönemdeki ülkelerin iktisadi kalkınmasında ve büyümesinde önemli bir yer tutmuştur. İlk 

bankacılığın adımları kimilerine göre, 15. yüzyılın başlarında 1401’de İspanya’da Barcelona 

bankası, 1407 yılında İtalya’da Genova bankası ile başladığı belirtilse de bazılarına göre ise, 

o dönemin ilk bankası ve en eski Bankası olarak kabul edilen, Banca Monte dei Paschi di 

Siena, 1472’de fakir, tüccar ve ihtiyacı olanlara %7,5 faizle borç vermek için bankacılık 

sistemi faaliyetine İtalya’da başlamıştır (Conaghan ve Smith, 2014:15).  

Modern anlamda bankacılık işlemleri ilk kez gelir garantili ticari senetler şeklinde 

başlamıştır. 1609 yılında kurulan Amsterdam Kambiyo bankası, tüccarlara standart bir para 

birimi üzerinden hesap açma imkânı sağlayan, hesaptan borç ödeme ve para transferleri 

işlemleri ilk olarak ortaya çıkmıştı. Bu sistemde mevduatlar (para olarak tutulan) ile karşılığı 

altın ve değerli madenlerden oluşan rezervleri arasında %100’e yakın bir karşılık oranı 

bulunmasıydı (Delice, 2016:22). Bu anlamda Amsterdam Bankası sabit para birimi olarak 

“Florini” basarken, Almanya’da Hamburg bankası “Markı” basarak piyasaya ihraç etmiştir 

(Keskin, 2020:18). 1659’da ilk İngiliz çeki basılır. 1663’te ilk İngiliz Gineleri basılır. 1 

İngiliz Sterlini değerinde olan bu sikkeler Batı Afrika’dan gelen altınla yapılıyordu. 1694’te 

İngiltere’de kurulmuş ilk banka Londra’da Kurulan Bank Of England’dır (Ferguson, 

2017:39-51). 1723’te Pennsylvania Land Bank ABD’nin ilk banknotlarını basar. ABD 

hazinesi ilk kâğıt dolar paralarını 1862’te çıkartır. 1871’de Almanya Mark’ı seçerken, 

Japonlar Yen’i ulusal para olarak seçip tanıtmışlardır (Conaghan ve Smith, 2014:15-23). 
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1908 bankacılık krizi ile birlikte, bankalarda mevduat sahibi (fon sahibi) olan kişiler, 

bankacılık (finans) krizi nedeniyle, birçok banka finans piyasasında batarken, bu kişiler 

banka zede olmuş ve bu balon patlaması, Amerikan Merkez Bankası “FED”'in 1913 yılında 

kurulmasına neden olmuştur. Federal rezerv sistemi altında 12 bölge olup merkezi 

Washington'dadır. Ancak New York, Chicago ve San Francisco eyaletleri federal rezervlerin 

%50'sinden fazlasına sahiptir (acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/2550/mod_resource/ 

content/4/Merkez_Para.pdf; erişim tarihi:05.04.2022). 

Servet Eyüpgiller (1986:18-19), bankacılığın tarihsel sürecini kronolojik olarak 6 dönemde 

ele almıştır.  

• Sümer ve Babil uygarlığındaki bankacılık sistemi, 

• Eski Yunan’da bankacılık sistemi, 

• Roma uygarlığındaki bankacılık sistemi, 

• Orta çağ Avrupası’ndaki bankacılık sistemi ve Rönesans hareketine yol açan 

bankacılık sistemi, 

• 17. ve 18. yüzyıl Avrupası’ndaki Bankacılık Sistemi, Ekonomik teorilerin ve 

politikaların bankacılık sisteminde etkilerinin ortaya çıktığı dönem, 

• Ekonomik politikalara yön veren, günümüz çağdaş bankacılık sistemi. 

 

Bankacılık sisteminin olmazsa olmazı olan kâğıt para ise, ilk kez on yedinci yüzyılda 

Londra’daki kuyumcular tarafından çıkarılmıştır. Kuyumcular işledikleri değerli metalleri 

saklayabilmek için gerekli güvenli yerlere sahip olduklarından halk, sahip olduğu madeni 

sikkeleri, altını ve gümüşü muhafaza etmeleri amacıyla kuyumculara bırakmaya başlamış, 

kuyumcular da koruma amacıyla kendilerine bırakılan bu değerli metaller karşılığında 

sahiplerine makbuz vermişlerdir (Conaghan ve Smith, 2014:14-18; Eagleton ve Williams, 

2013:97-116).  

2.2.1. OSMANLI DÖNEMİ BANKACILIK SİSTEMİ VE TARİHİ 
 

Cumhuriyetten önce ülkemizde bankacığın geçmişi gerçek anlamıyla Tanzimat dönemine 

kadar gitmektedir. Ancak imparatorluğun geçmişinde Bizans’tan kalma Galata bankerleri ve 

tüccarlarının bütün dünya iş alemi ve bankacılığı tarafından kabul edilişi ve hatta zaman 

zaman Akdeniz ve Ortadoğu’yu aşan işlem ve etki alanlarının ortaya çıkışı, Osmanlı 

yönetiminin bunlara özel bir fonksiyon yüklemesi ile başlamıştır. Nitekim, imparatorluğun 

güçlenmesi ile bunların da gücü artmış, gerileme ve çöküşü ile birlikte Galata bankerleri de 
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imparatorluğun kaderini takip etmişlerdir. Tanzimat’a kadar geçen dönemlerde ülkemizde 

bankacılığa ait izlere rastlanmamaktadır. Bunda Türklerin özellikle askerlik ve yöneticilik 

gibi işlerle uğraşmaları, bunların dışındaki ticaret, sarraflık, faizcilik (tefecilik) gibi 

meslekleri Türk ve Müslüman olmayan kimselere bırakmalarının önemi büyüktür. Kaldı ki, 

ülkemizde bankacılığın gelişememesinin asıl önemli nedeni, Osmanlı ekonomisinin Batı 

Avrupa’da gerçekleştirilen sanayi devrimlerine ayak uyduramaması ve yakın zamanlara 

kadar esnaf ve zanaatkârlara (lonca) dayanan kapalı bir ekonomik düzen içinde kalmasıdır 

(Aksu, 2005a:51). 

Bir ülkede bankacılık faaliyetleri ile ekonomik yapı arasında yakın bir ilişki olduğundan, 

Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı, bankacılık alanındaki gelişmeleri etkilemiştir. Batı 

ülkelerinin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda geliştirdikleri sanayi devrimini Osmanlı Devleti’nin 

aynı dönemlerde gerçekleştirememesi, hatta imparatorluğun son dönemlerinde sanayi ve 

ticari hayattaki duraklama, ekonominin dışa açık, dışa borçlu ve bağımlı hale gelmesi, 

bankacılığın oluşması, gelişmesi ve yapı üzerinde de etkilerini göstermiştir (Akgüç, 

1992:10-11; aktaran bknz: Aksu, 2005a:51). 

Osmanlı İmparatorluğunda bankacılık yapan kesim, daha çok Musevi, Ermeni ve Rum 

azınlıklardı. Bunun yanında kapitüler haklarını kullanan İtalyan, Portekizli, Cenevizli, 

İspanyol gibi yabancılar da vardı. Bunlar devamlı gözetim ve denetim altında bulunmaları 

nedeniyle faizli para alışverişi, yani açık bankacılık yapamıyorlardı (Aksu, 2005a:51). 

Aslında, Galata yoğunlaşan tüccar ağırlıklı bankacılığın ilk nüvesini oluştururken, 

imparatorluk bünyesinde önemli ve olumlu görevler yerine getirmekteydi. Devlete kredi 

vermede ve vergilerin toplanmasında kullanılan iltizam usulünde mültezimleri finanse 

etmek, hazine açıklarını kapatmak için kısa vadeli borçlar vermek ve madeni para ihracı ve 

tedavülü konusunda hükümete yardımcı olmak görevini de üstlenmişlerdir. Ayrıca bu 

bankerler Hazine-i Hassa’nın yani Padişaha ait hazinenin açıklarını da kapatmak için de 

kredi sağlamışlardır (Aksu, 2005a:51-52). 

İmparatorluğun yükseliş ve yayılma döneminde, merkantilizmin, yani ihracatı teşvik yoluyla 

altın birikimi sağlamak ve ulusun servetini artırmayı amaçlayan iktisadi düşünce 16. ve 17. 

yüzyıllarda dünya ticaretine hakim olunca, Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu 

yerlerden Avrupa’ya aktarılan altın ve gümüş madeni paralar Osmanlı ihracat malları 

fiyatlarının düşmesine yol açmış, ticareti yeterince bilmeyen ve hakim olamayan devlet, 16. 
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Yüzyılın başlarında İspanya ve Portekiz’den sürgün ve aforoz edilen Musevilere kapılarını 

açmıştır. Devletin bunu yapmaktaki amacı, ticaret konusunda bilgi ve tecrübeye sahip 

Musevilerden faydalanmayı sağlamaktı. Hem Musevilerin canlarını kurtarırken hem de 

onlara çok daha zenginleşme fırsatını da vermişlerdir. Museviler çok kısa zamanda 

İmparatorluk içerisinde, ticaret ve mali konularda söz sahibi olmuşlardır. Onlar İstanbul, 

İzmir, Selanik gibi liman kentlerinde yerleşmişler ve finans merkezi oluşturmuşlardır (Aksu, 

2005a:52). Osmanlı döneminde bankacılık alanındaki gelişmeler üç aşamalı olarak 

özetlenebilir (Akgüç, 1992:10-11; aktaran bknz: Aksu, 2005a:52): 

1- Borçlanma Bankacılığı, 

2- Yabancı Sermayeyi Destekleyen Bankacılık, 

3- Ulusal Bankacılık. 

 

Ülkemizde bankacılığın doğuşu, Batılı ülkelerinkinden farklı bir yapıda tezahür etmiştir. 

Avrupa ülkelerinde sömürgecilik hareketi ile başlayan ve sanayi devrimiyle devam eden 

servet kazanımı ve para kullanımı, daha sonraları bu servetlerin ve paraların birikim 

sahipleri olan kişiler kredi olarak ya banka açmışlar ya da bankalara kredi (borç) vererek, 

paralarını faiz karşılığında kullandırmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hazine’nin borç 

para gereksiniminin karşılanması bankaların kurulmasında başlıca etken olmuştur (Akgüç, 

1992:10-11; aktaran bknz: Aksu, 2005a:52).  

Ülkemizde bankacılık 1847 yılında başlamıştır. Gerçek anlamıyla ilk banka, Hükümetin de 

yardımıyla, J. Alleμen ve Theodor Baltazzi adlı iki Galata Bankeri tarafından 1847 yılında 

Bank-ı Dersaadet İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) adıyla kurmuşlardır. 

Ülkemizde kurulan bu ilk banka, uzun ömürlü olmamış, para değerindeki sürekli düşüşü 

önleyemediğinden, 1852 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş ve iflas ederek kapanmıştır 

(Parasız, 1992:92-93; Akgüç, 1992:10-11; aktaran bknz: Aksu, 2005a:52).  

Cumhuriyetten önce piyasada faaliyet gösteren yabancı bankalar daha çok yabancılar 

tarafından veya yabancı sermaye iştirakiyle kurulmuştur. Bunların, özellikle ülkemizde 

yabancı şirketleri finanse etmek amacı taşıdıkları söylenebilir. “Osmanlı İmparatorluğu, 

Rusya ile Kırım Savaşı’na girdiğinde, bu harbin getirdiği parasal yükü karşılamak için, 

1854 yılında savaş sürerken, tarihinde ilk defa dışardan borç para almak zorunda kaldı. 

Londra ve Paris’teki Palmer ve Goldschmid isimli iki banka grubundan 3 milyon sterlin 

borç alındı. Bu paranın 700 bin sterlinine bankacılık masrafları ve borcun ilk taksiti olarak 
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el konuldu. Kalan miktarın tamamına yakınıysa Kırım Savaşı için harcandı. Osmanlı’nın ilk 

borcunu alan Sultan Abdülmecit bu konuda şunları söylemiştir: Borç almamak için çok 

çalıştım. Lakin durum bizi borç almaya mecbur etti. Bunun ödenmesi, gelirlerin artmasıyla 

olur. Bu da ülkenin imarıyla olur.” (Afyoncu, 2001:18; aktaran bknz: Aksu, 2005a:52). 

Osmanlı döneminde kurulan ve şube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalar arasında en 

önde geleni Osmanlı Bankası’dır (Parasız, 1992:92). 4 Şubat 1863 Ferman-ı Ali’si ile Bank-

ı Osmani Şahane adı ile yeni bir banka kurulmasına izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yukarıda belirtilen bankalardan bir bölümü Osmanlı Bankası A.Ş.’ye katılmışlar, büyük bir 

bölümü de özellikle 1876 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra, faaliyetlerine son vermişlerdir. O 

dönemde kurulan ve günümüze kadar gelen tek banka Osmanlı Bankası A.Ş.’dir (Taşdelen, 

1990:476; Akgüç, 1992:11; aktaran bknz: Aksu, 2005a:53). Bu bankaya kuruluşunda 30 yıl 

süre ile bir imtiyaz name ile banknot ihracı ve hazinedarlık işleri de dahil olmak üzere bazı 

ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, 1875, 1895, 1924 yıllarında yapılan sözleşmelerle 

uzatılmıştır. Bu ayrıcalıkların en önemlisi tedavüldeki kaimelerin (altın paraların kâğıt 

paraya çevrilebilme özelliği) yok edilmesi amacıyla verilen banknot çıkarma tekeli idi. 

Banka kuruluşunun ilk yılında 1/2, sonraki yıllarında ise 1/3 oranında altın karşılığı 

bulundurmak suretiyle kâğıt para ihraç edilmiştir (Taşdelen, 1990:476; Aksu, 2005a:53). Bu 

anlamıyla Osmanlı Bankası Merkez Bankası statüsünde görevler yerine getirmiştir. Zira bu 

banknotlar ibraz edildiğinde cari kur üzerinden altına çevrilmekteydi. Bu paralar 

Cumhuriyetin ilanından sonra tedavülden kaldırılmıştır (Aksu, 2005a:53). 

Kırım Savaşı’ndan sonra 1856-1875 yılları arasında, Osmanlı Devleti’ne borç vermek, faiz 

geliri elde etmek amacıyla yabancı sermayeli 11 banka kurulmuştur (Akgüç, 1992:11; 

aktaran bknz: Aksu, 2005a:53). Bu bankaların adları ve tarihi sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

Tablo 32: Osmanlı Devleti’ne Borç Vermek için Kurulan Bankalar (1856-1875) 

Banka Adı Kuruluş Tarihi 
Bank-ı Osmani (1863’de Bank-ı Osmani Şahane’ye katılmış) 1856 
İttihadi Mali 1859 
Türkiye Bankası 1860 
Bank-ı Osmani Şahane (Bugünkü adıyla Osmanlı Bankası AŞ) 1863 
Şirket-i Umumiye Osmaniye Bankası 1864 
Şirket-i Maliye-i Osmaniye Bankası 1865 
İtibar-ı Umumi Osmaniye Bankası 1869 
Avusturya- Osmanlı Bankası 1871 
Avusturya- Türk Bankası 1872 
İkinci İstanbul Bankası (1894’te Kambiyo- Eshama katıldı) 1872 
Kambiyo ve Esham Şirket-i Osmaniyesi 1872 

Kaynak: Aksu, (2005a), s.53’deki tablodan alınmıştır. 
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Yukarıda isimlerini belirttiğimiz bankaların ülkemizde faaliyette bulunan yabancı firmalarla, 

yabancı uyruklu iş adamlarını finanse ettikleri, kendi çıkarları doğrultusunda ulaşım 

(demiryolları yapımı) ve madencilik (petrol, demir ve kömür işletilmesi) sektörlerinde 

yatırımlara giriştikleri ve bu alanlarda yatırım yapacak yabancı sermayeye de aracılık 

ettikleri söylenebilir (Akgüç, 1992:11-12).  

Osmanlı İmparatorluğu’nda şube açarak faaliyet gösteren yabancı bankalar; Fransız kökenli, 

Creμdit Lyonnais (1875), Banque Française Des Pays Orient (Memaliki Şarkiye Fransız 

Bankası), (1922); Alman Kökenli Deutsche Palestina Bank (1899). Deutsche Orient Bank 

(1906), Deutsche Bank (1906); İngiliz kökenli British Oriental Bank (İngiliz Şark Bankası) 

(1900), Anglo-Palestina Company (İngiliz-Filistin Bankası) (1902), Commercial Bank of the 

Near East (Şarki Karip Ticaret Bankası) (1922), Lonian Bank Ltd. (1922); İtalyan kökenli 

Societa Commerciale d’Oriente (Şark Ticaret Bankası) (1907), Banco Di Roma (1911), 

Banca Commerciale Italiana (1919); Yunanistan kökenli Atina Bankası (1904); A.B.D. 

kökenli Guarantee Trust Co. of New York, American Express Co. Inc. (1922); Avusturya 

kökenli Wiener Bankverein (1905); Romanya kökenli Banka Marmaroş Blank ve Şürekâsı 

ve Hollanda kökenli Hollantse Bank Uni. N.V. (Bangue Hollandaise Pour La 

Meμditerraneμe-Felemenk Bahrisefit Bank)asıdır (Akgüç, 1992:109-110; Eldem, 1994:212; 

aktaran bknz: Aksu, 2005a:53). 

İstanbul’dan Bağdat’a ve oradan Basra’ya kadar uzanan demiryolu yapımı, yatırımcı Avrupa 

devletleri arasında ekonomik içerikli siyasal bir savaşa dönüşmüştü. Uzun tartışmalar ve 

duraksamalardan sonra Alman Deutsche Bank, yapım hakkını elde etmiş, ancak kesin 

sözleşme 1902’de yapılabilmiş, Bağdat Demiryolu Kumpanyasına 99 yıllık işletme hakkı 

tanınırken, kilometre başına 4.500 Frank gelir garantisi de verilmiştir. Demiryollarının 

geçeceği toprakların mülkiyeti şirkete (Deutshe Bank) ait olacaktı, hattın her iki yanında 10 

kilometrelik şerit içerisinde yeraltı zenginlikleri, madenler de şirketçe işletilebilecek, dahası 

arkeolojik kazılar bile yapabilecekti. Kısacası bu tarz uzun süreli anlaşmalar çok geniş 

ekonomik kazançlar sağlayan birer Kapitülasyon anlaşması niteliği taşıyorlardı (Aksu, 

2005a:54).  

Devletler metal para basma yetkisini bizzat kendilerinde tutarak, banknot veya kâğıt para 

ihracı ayrıcalığını başından beri çoğunlukla bankalara bırakmışlardır. Kâğıt para çıkarma 

ayrıcalığının tek bir bankanın tekeline verilmesi, genellikle 19. yüzyıl ortasından itibaren 

başlamaktadır. Hollanda 1814, İngiltere 1844, Fransa 1848, Osmanlı İmparatorluğu 1863 
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(Osmanlı Bankası vasıtasıyla), Almanya 1875, İsveç 1897, A.B.D. 1914’de vb. yeniden 

kâğıt para ihracını tek bir bankanın tekeline vermişlerdir. Bunun avantajı, tedavül eden 

paranın tek bir cins olmasının rahatlığı ve parayı çıkaran kurumun gözlenme ve 

denetimindeki kolaylıktır (Taşdelen, 1990:476; Aksu, 2005a:53).  

Osmanlı gelir-gider kaynakları ile ekonomik yapılarının denetimi uluslararası bir idareye 

bırakılması, Avrupalı sermayedara bir güvence sağladığından, 1 Muharrem 1881 

kararnamesi ile birlikte yabancı bankaların şubeleri ve iştirakleri imparatorluk içerisinde 

sayıca artmaya başlamış, Hazine’ye borç verme işlerini ve imtiyazlar elde etmişlerdir (Aksu, 

2005a:53). 

Osmanlı İmparatorluğu 1860’lı yıllara gelindiğinde dış borçlar nedeniyle çok büyük borç 

sarmalı içerisinde kalmış, 1874 sonunda borcun ana para ve faizinin ödenmesine imkân 

olmayan bir düzeye varmıştır. Öyle ki, ana para bakiyesi 191 milyon, faizi 62 milyon olmak 

üzere borç yükü toplam 253 milyon İngiliz Lirasını bulmuştur (Aksu, 2005a:53). 

Tablo 33: Cumhuriyet Öncesi Dönemde (1908-1923) Kurulan Milli Bankalar 

BANKA ADI  Merkezi 

Kuruluş 

Tarihi  

İtibari Sermaye 

(1000 lira) 

Türkiye Milli Bankası İstanbul 1909 1.100 

Filistin Ticaret Bankası Kudüs 1909 200 

İtibarî Malî Osmanlı Bankası İstanbul 1910 110 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Bankası İstanbul 1910 550 

İstanbul Bankası İstanbul 1911 22 

Osmanlı Ticaret Bankası İstanbul 1911 100 

Konya İktisadi Milli Bankası Konya 1911 100 

Umur-u Ticariye ve Sınaiye Maliye Osmanlı Bankası İstanbul 1913 100 

Milli Aydın Bankası Aydın 1914 50 

Adapazarı İslam Ticaret Bankası Osmanlı AŞ. Adapazarı 1914 100 

Karaman Milli Bankası Karaman 1914 20 

Emval-i Gayrimenkul ve İkrazat Bankası Osmanlı AŞ. İstanbul 1914 60 

Akşehir Osmanlı İktisat AŞ. Akşehir 1916 50 

Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası İstanbul 1917 4.000 

Ticaret ve İtibar-ı Umumi Bankası İstanbul 1917 50 

Konya Ahali Bankası Konya 1917 200 

Manisa Bağcılar Bankası Manisa 1917 150 

İktisadi Milli Bankası İstanbul 1917 45 

Türkiye Umumi Bankası İstanbul 1918 100 

Eskişehir Çiftçiler Bankası Eskişehir 1918 100 

Adapazarı Emniyet Bankası Adapazarı 1919 400 

Konya Türk Ticaret Bankası Konya 1920 500 

Bor Zürra ve Tüccar Bankası Bor 1921 50 

Dersaadet Küçük İstikraz Sandığı İstanbul 1923 - 

Not: Bazı kaynaklarda, bu dönemde kurulan Aydın İncir ve Himaye-i Osmanlı Bankası A.Ş.’de Milli Bankalar 

arasında yer almaktadır. Kaynak: Vedat ELDEM (1994). Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu 

Ekonomisi, Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Sayı: 98, Ankara 1994, s. 210’dan alınmıştır. Ayrıca bkz. Hazım 

Atıf Kuyucak (1948). Para ve Banka, Cilt II, İstanbul 1948. 
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Ülkemizde kurulan ilk önemli ulusal bankamız, Ziraat Bankası’dır. Ziraat Bankası’nın 

temelini “Memleket Sandıkları” oluşturmuştur. Tarım kredi ihtiyacının bir örgüt eliyle 

karşılanması konusunda ilk adım, Mithat Paşa’nın Niş valiliği sırasında Rusçuk-Pirot 

kasabasında (1863 yılında) kurduğu Memleket Sandıkları ile atılmıştır. Mithat Paşa, tarımın 

o günkü durumunun iyileşmesinin ancak çiftçilerin kendi aralarında oluşturacakları 

örgütlenmeleri ile gerçekleşebileceği inancındaydı (Çadırcı, 1991:338; Akgüç, 1992:12-13; 

aktaran bknz: Aksu, 2005a:53). 

Resim 16: Ziraat Bankası Merkezi (Ankara) 

 

 

İmparatorluğunun diğer vilayetlerinde de 1864 Nizamnamesi uygulamaya konulduktan 

sonra birer sandık kurulduğunu görüyoruz. 1867 yılında bu, bir yönetmelikle kesin 

hükümlere bağlandı ve ülkenin bütün vilayet ve sancak merkezlerinde birer “Memafi 

Sandığı” ya da “Memleket Sandığı” adı altında kuruluş oluşturuldu (Çadırcı, 1991:338; 

Aksu, 2005a:54). Mithat Paşa’nın bu girişimi, dünyadaki benzerlerinin en tanınmışı olan 

“Raiffeisen”in Almanya’da kurduğu tasarruf ve kredi sandıkları ile aynı yıllara 

rastlanmaktadır (Akgüç, 1991:13; Mülayim, 1992:41; aktaran bknz: Aksu, 2005a:54). 

Memleket Sandıkları için gerekli sermaye, ilk yıllarda, çiftçilerin zorunlu yardımlarıyla elde 

ediliyordu. Köy ihtiyar heyetleri, boş ya da devlete ait bir toprağı bulurlar ve bu toprağı 

imece usulü ile ektirirlerdi. Her üyenin-köylünün yarım dönümü işletmesi kuraldı. Elde 

edilen mahsul satılıyor ve bedeli kaza mal sandığına yatırılıyordu (Çadırcı, 1991:338; 
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Akgüç, 1992:13; aktaran bknz: Aksu, 2005a:54). Başlangıçta hızlı bir gelişme gösteren, 15-

20 yıl kadar kuruluş amaçlarına uygun yararlı hizmetler yapan memleket sandıkları; sermaye 

yetersizliğinden, merkezi bir sisteme bağlı olmamaları, emaneten yatırılan ürün bedellerinin 

hazine ihtiyacı için kullanılıp sonradan sandıklara iade edilmemesi, sandıkların açmış 

oldukları kredileri geri alamamaları, sandıkların çalışmasını denetleyen bir sistemin mevcut 

olmaması gibi nedenlerle zayıflamış (Akgüç, 1992:13; Mülayim, 1992:41), sermayeleri için 

aşar vergisi % 10 artırılmış, artış payı bu sandıklara verilmiş ama, zamanla Menafi 

sandıklarına dönüştürülmüşlerdir (Hiç, 1990:190-191; Çadırcı, 1991: 338; Mülayim, 

1992:41; aktaran bknz: Aksu, 2005a:54). 

Menafi Sandığı uygulamasının da istenilen sonucu vermemesi üzerine, uygulamada görülen 

eksikleri gidermek için Ağustos 1888 tarihinde bir Nizamname ile bu sandıkların yerine 

Ticaret ve Nafia Nezaretine bağlı, Merkezi İstanbul’da bulunan, başlangıç sermayesi 10 

milyon Osmanlı lirası olan Ziraat Bankası kurulmuştur. Nizamname’de bankanın 

görevleri şunlardır (Aksu, 2005a:54-55): 

1) Taşınmaz mal rehini karşılığında veya şahsi kefaletle çiftçilere borç para verme, 

2) Faiz karşılığında mevduat kabul etme, 

3) Tarıma ilişkin sarraflık işleri görme ve aracılık yapma  

 

Bankanın kredi faaliyetini sadece tarımla sınırlayan söz konusu Nizamname ’de, yıllık faiz 

%6,0 ve masraf karşılığı da %1,0 olarak saptanmış oldu (Aksu, 2005a:55). 1920 yılında 

Ziraat Bankasının 316 şubesi bulunurken, Osmanlı Bankası’nın 76 şubesi bulunmakta, 

Selanik Bankası’nın ise 14 şubesi bulunmaktaydı (Akgüç, 1992:14-15; Eldem, 1994:209; 

aktaran bknz: Aksu, 2005b:13). Türkiye sınırları içerisinde Osmanlı Bankası’nın şube sayısı 

39 idi. Yeni Cumhuriyet Hükümeti 1924 yılı başlarında bir devlet bankasına 

dönüştürebilmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. 

2.2.2. CUMHURİYET DÖNEMİ BANKACILIK SİSTEMİ VE TARİHİ 
 

Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisinde bankacılık dönemlerini 9 maddede 

sınıflandırmak mümkündür (Keskin, İnan, Ünsal, Kılınç, vd., 2019:97):  

1. Milli Bankalar Dönemi (1923-1932)  

2. Devlet Bankaları Dönemi (1933-1945)  

3. Özel Bankalar Dönemi (1945-1960)  
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4. Planlı Dönem (1960-1980)   

5.Bankacılıkta Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi (1980-1990)  

6.Yoğun Kamu Borçlanması ve Kriz Dönemi (1990-2001) 

7.Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılanma Dönemi (2001-2007)  

8.Küresel Kriz ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler (2007-2018) 

9. Pandemi Dönemi ve Sonrasında Yaşanan Bankacılık (2019-?) 

 

Bu bağlamda, Atatürk dönemi bankacılığını 2 ayrı döneme ayırmak mümkündür (Akgüç, 

1992:18; aktaran bknz: Aksu, 2005c:9): 

 

1. 1923-1932: Milli Bankacılığın Geliştiği Dönem, 

2. 1933-1938: Devletçilik ve Devlet Bankalarının Kuruluş Dönemi. 

 

Tablo 34: Atatürk Döneminde Milli Bankalardaki Gelişme (Milyon TL) 

 

Kaynak: Haldun Derin (1940), Türkiye’de Devletçilik, İstanbul, 1940, s.51’deki tablodan alınmıştır. 

Cumhuriyetin ilan edilmesini izleyen yıllarda, il ve ilçelerde çok sayıda banka kuruldu. 

Kamu sektöründe de mevcut mali aracıların yeniden organizasyonuna ve yeni mali aracılar 

kurulmasına önem verildi. İzmir İktisat Kongresi’nde, bir ana kredi kurumunun faaliyete 

geçirilmesi teklif ve temenni edilmişti. Bu doğrultuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk kabul 

edilen ana ticaret bankası işlevlerini yerine getirecek bir bankanın kurulması çalışmalarına 

başlandı. 26 Ağustos 1924 tarihinde Türkiye İş Bankası kurulmuştur. Bu ana kredi 

bankacılığını Gazi Mustafa Kemal’e telkin eden İktisat Vekilliği de yapmış olan Celal 

Bayar’dı. Bankanın başına Celal Bayar getirilmiştir. Aslında bu dönemde ekonomik 

kalkınmanın ve milli çıkarların korunup, geliştirilmesi ancak milli bankalar ve kurumlarla 

Yıllar Toplam Mevduat Endeks 1920=100 Milli Banka Sayısı Yabancı Banka Sayısı Mudi Sayısı (BinKişi) Endeks 1920=100 1 Sterlin Değeri (kuruş) Tedavüldeki Banknotlar (milyon TL)

1920 1,7 100 32 68 2 100 443 -

1921 2,4 144 47 53 3 150 605 -

1923 2,7 153 50 50 4 200 763 -

1924 3,9 232 60 40 8 400 836 161

1925 5,7 334 63 37 10 500 892 165

1926 7,5 529 65 35 13 650 928 153

1927 10,3 617 70 30 17 850 945 153

1928 16,8 1006 75 35 28 1400 956 153

1929 22,5 1341 78 22 39 1850 1009 159

1930 27,2 1621 82 18 60 3000 1032 159

1931 32,3 1927 84 16 83 4150 965 159

1932 35,9 2143 95 5 106 5030 741 164

1933 39,7 2367 95 5 119 5950 702 161

1934 69,5 4145 76 24 147 7350 636 165

1935 68,2 4002 83 17 159 7950 616 170

1936 75,4 4499 83 17 213 10650 624 179

1937 84.1 5021 82 18 225 11250 624 169

1938 96.8 5778 81 19 245 12250 616 194
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olacağı fikri yaygın ve kabul edilebilir düşünceydi. İşte İş Bankası, milli çıkarları koruyacak 

bir ticari ana banka olarak görülmüştür ve bu amaçla kurulmuştur. 30 Ağustos 1924 günü 

tek şube ile halka açılan banka ismi Mustafa Kemal Atatürk tarafından konulmuş, 

başlangıçta itibari sermayesi 1.000.000 TL olarak kabul edilmiş ve Atatürk tarafından 

taahhüt edilmiş ve bunun 250.000 TL’si Atatürk tarafından ödenmiştir110 (Ergin, 1984:187; 

Akgüç, 1992:22-24; Sarc, 1986:354-355; aktaran bknz: Aksu, 2005c:9). 

Aslında bankanın açıldığı tarih anlamlıdır. Düşmanın savaş meydanında yenildiği 30 

Ağustos 1922’nin üzerinden tam 2 sene geçmiş, bütün dünyaya askeri zaferden sonra 

iktisadi alanda da savaştan galip gelineceği ve iktisadi savaşın tüm Türk milleti tarafından 

verileceğinin ilk işaretiydi. 1923 yılında milli banka sayısı 18 iken, sonunda 45’e çıkmış, 

anılan yıllar arasında ulusal bankaların toplam mevduat içindeki payı %50’den, %80’lere 

düzeyine ulaşmıştır (Aksu, 2005c:9). 

İş Bankası kısa zamanda gelişti. Kredi piyasasında yabancı mali aracılara üstünlük kazandı. 

Halkın tasarrufunu yatırırken tercih ettiği ve iş adamlarının kredi ararken başvurdukları mali 

kurum durumuna geçti (Ergin, 1984:187-188; Aksu, 2005c:9-11). Cumhuriyetten sonra özel 

sermaye ile kurulan ilk büyük banka Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir. Bu bankaya her türlü ticari 

işlemler yapabilmesi, sınai, madencilik, enerji, bayındırlık, ulaştırma, turizm, sigortacılık, 

ihracat konularında (Hiç, 1990:190-191; Aksu, 2005c:9-11) ayrıca, dış satım alanlarında her 

türlü teşebbüsü kurmak ve iştirak etmek, mal üretimi ve tedariki için ortaklık kurmak ve bu 

amaçla kurulan ortaklıklara katılma yetkisi verilmiştir (Akgüç, 1992:23-24; Aksu, 

2005c:10). 

Bu dönemde yine devlet eliyle 1927 yılında 844 sayılı Kanunla itibari sermayesi 20 milyon 

TL olan Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. Son Osmanlı döneminde Eytam Sandıkları 

ve sermayeleri bu bankaya bağlanmıştır. Bu bankanın varlığı 1946 yılında 4947 sayılı 

kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye Emlak Kredi Bankası’na 

devredilmiştir (Hiç, 1990:190-191; Akgüç, 1992:23-24; aktaran bknz: Aksu, 2005c:10). 

 
110 Hindistan Hilafet Komitesi'nin 26 Aralık 1921’den 12 Ağustos 1922’ye kadar yolladığı paranın tutara 

675.494 Türk lirası idi.  Bu gelen para, Maliye Bakanlığı'nda durdu ve Hazine'ye girmedi. Gazi Mustafa 

Kemal Paşa'nın emrinde Osmanlı Bankası'nda idi. Çok sıkıntılı zamanlarda bile bu paraya dokunulmadı. 

Büyük Taarruz öncesi, büyük bir mali sıkıntı doğunca, Mustafa Kemal Paşa, bu parayı geçici olarak Maliye'ye 

verdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu paranın bir kısmı ile Yunanlıların yaptığı yıkım ve uğradığı katliamlara 

merhem alması için, işgal bölgeleri altında kalan yoksul insanlara dağıtırken, bir kısmını da İş Bankası'nın 

kuruluşunda sermaye olarak kullanılacaktır. 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1923 tarihinde TBMM’nin 4. toplantı yılının açış 

konuşmasında; “Ziraat Bankası şube ve sandıkları 4 ay öncesine kadar yalnızca 110 iken, 

bugün (1 Mart 1923) 300’den yüksek bir sayıya çıkarılmış bulunuyor. Bu bankaya son iki ay 

içinde 2 milyon TL’ye yakın bir sermaye sağlanmış ve düşmandan kurtarılan vatan 

parçalarında, geniş çapta borç para dağıtımına başlanmıştır. Dağıtılan borç paranın özellikle 

üretim işlerinde kullanılması ve banka yönetim kurullarının yapacakları işlerin geçerliliğinin 

düzenlenmesi gibi önemli konuları da kapsamak üzere hazırlanmış olan tasarı kanunlaştığı 

takdirde, Bankanın ekonomik hayatımızdaki etki düzeyi yükselecektir.” (Aksu, 2005c:10). 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci 

dönem dördüncü toplantı yılının açılış konuşmasında şöyle demiştir: “Genel olarak 

ekonomimizde verimli bir gelişme görünmektedir. Milli Bankalarımızla, ticari ve sınai 

şirketlerin sayıları ve sermayelerinin devamlı olarak artmakta olması, halkımızın ekonomik 

konuda çalışma dileğine uymasına delil sayılabilir (Aksu, 2005c:10). 

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 23 Ekim 1927’deki Kongresi’nde açıklanan Umumi 

Riyaset Beyannamesi’nde bankacılığa ait önemli açıklamalarda bulunulmuştur: “Genel 

olarak kredi kurumlarını da başlıca tedbirlerden sayıyoruz. Küçük üreticiler olan tarım ve 

endüstri sahiplerine kredi sağlayacak itibarî tarım birlikleri ve karşısında kredi bankaları, 

kooperatifler kurulmasını teşvik etmeye ve sağlamaya çalışacağız. Devlet bankasını bir an 

önce kurmayı gerekli görüyoruz. Paramız, ortalama 10 yıldan beri çok büyük zorluklar 

içinde bulunmasına rağmen komşularımıza oranla daha yüksek değerde ve genel olarak 

istikrarlı bir durumda kalmıştır. Paramızın sağlam olarak her zaman aynı satın alma 

gücüne sahip bulunmasını sağlayacak tedbirler, önemli incelenecek ve uygulanacaktır.” 

(Palazoğlu, 1998:461). 

1925 yılında Aşar Vergisi’nin kaldırılması, çiftçi üzerinde olumlu etki yapmış, tasarruf 

hacminde nisbi bir artış olmuştur. Tabi ki, bu durum ticari mevduat kalemini yükseltmiştir. 

1926’da Ziraat Bankası yeniden düzenlenmiş, anonim şirket haline getirilmiş ve banka 

sermayesi için bu defa arazi vergisine eklenen tutarlardan oluşmuştur (Hiç, 1990:191). 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 1924’te ulusal banka sayısı 20 iken, 1927’de ulusal 

banka sayısı 31’e çıkmış, 1931’de 47’ye yükselmiş, 1935’de 45’e düşmüş, 1938’de ise 41 

olmuştur. Yabancı bankaların sayılarını incelediğimizde; 1927’de 18’e yükselmiş, 1931’de 
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15’e düşmüş, 1935’de 10 olmuş ve 1938 tarihinde sadece 9 tane yabancı banka 

bulunmaktaydı (Aksu, 2005c:10). 

19 Haziran 1925 tarihli 633 sayılı yasa ile Türk Sınai ve Maadin Bankası kurulmuştur. 

İktisadi kamu yatırımlarının finansman ve yönetiminde kendine verilen görevleri yerine 

getirmeye çalıştı (Hiç, 1990:190-191; Akgüç, 1992:23-24; aktaran bknz: Aksu, 2005c:10). 

Ayrıca bu banka, kendisine devredilmiş olan sanayi ve kuruluşlarını, oluşturacak yeni 

şirketlere devredinceye kadar yönetmek, Türk madenci ve sanayicilerine kredi vermek, buna 

ilaveten her türlü banka işlemlerini yapmak (Ergin, 1984:188; Akgüç, 1992:24; Sarc, 

1986:355; aktaran bknz: Aksu, 2005c:10). 

Tablo 35: Cumhuriyet Döneminde Banka ve Banka Şubesi Sayısı 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BANKA VE BANKA ŞUBESİ SAYISI 

YILLAR 

BANKA SAYISI  

TOPLAM  

ŞUBE SAYISI 

TOPLAM  ULUSAL  YABANCI ULUSAL  YABANCI  

1924 20 15 35 344 95 439 

1925 24 18 42 354 98 452 

1926 24 18 42 334 99 433 

1927 31 18 49 345 - - 

1928 39 18 57 341 103 444 

1929 43 16 59 344 102 446 

1930 45 16 61 322 101 424 

1931 47 15 62 323 101 424 

1932 45 15 60 382 94 483 

1933 47 10 57 392 78 486 

1934 44 10 54 385 74 463 

1935 45 10 55 375 72 449 

1936 44 9 53 367 72 439 

1937 40 9 49 363 72 435 

1938 41 9 50 364 72 436 

Kaynak: ÖZTİN AKGÜÇ, (1992). sayfa 95’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bkz. T.C. Merkez Bankası 

Bültenleri, 1931-1938.  Not: Banka Sayısına T.C. Merkez Bankası dahildir. Ayrıca bknz: Aksu, 2005c:10’daki 

tablodan alınmıştır. 
 

Türkiye İş Bankası 1926 yılında 2 milyon TL'ye çıkarılan sermayesi, 1927 yılında İtibar-i 

Milli Bankası'nın aktif ve pasifi ile bankaya katılması ile 4 milyon TL'ye, 1930 yılında da 5 

milyon TL'ye yükselmiştir. 1933-1938 yılları arasında ülkemizde Birinci Sanayii Planının 

uygulanması sonucunda, Türkiye İş Bankası bu plan çerçevesinde Cam ve Şişe Sanayiini 

İstanbul'da kurmuş; Malatya Bez Fabrikasını Sümerbank ile birlikte gerçekleştirmiş; Isparta 

Gülyağı Tesisleri'nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. İlk sanayi planının gerçekleştirilmesi 

için gereken yatırımların 2.4 milyon TL'lik bölümü Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 

üstlenilmiştir (Aksu, 2005c:10). 
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Resim 17: Türkiye İş Bankası Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İş 

Bankasını Ziyareti 

 
 

19 Haziran 1925 tarihli 633 sayılı yasa ile Türk Sınai ve Maadin Bankası kurulmuştur. 

İktisadi kamu yatırımlarının finansman ve yönetiminde kendine verilen görevleri yerine 

getirmeye çalıştı (Aksu, 2005c:10-11). Ayrıca bu banka, kendisine devredilmiş olan sanayi 

ve kuruluşlarını, oluşturacak yeni şirketlere devredinceye kadar yönetmek, Türk madenci ve 

sanayicilerine kredi vermek, buna ilaveten her türlü banka işlemlerini yapmak (Aksu, 

2005c:10-11). 

Osmanlı döneminden kalan sanayi alanındaki kamu iktisadi işletmesi (Beykoz Deri-Kundura 

Fab., Defterdar Yünlü Dokuma Fab., Hereke Yünlü ve İpekli Dokuma Fab., Bakırköy Yünlü 

Pamuklu Dokuma Fab.) Bankaya verilmiş, Banka ayrıca 17 İşletmeye (Kayseri Bünyan Halı 

Fab., Isparta İplik Fab., Maraş Çeltik Fab., Tosya Çeltik Fab., Uşak Terakki Ziraat Şirketi, 

Yalvaç Sanayi ve Ticaret Şirketi, Kütahya Çini İşleri Şirketi, İstanbul Liman İşletmesi, İzmir 

Liman İşletmesi, Trabzon Liman İşletmesi, Aksaray Azmi Milli Şirketi, Ankara Milli 

Mensucat Fab., Malatya Teşebbüsatı Sanayi Şirketi, Eskişehir Lületaşı Şirketi, Kilimli 

Kömür Madenleri İşletmesi, Ergani Bakır İşletmesi, Trabzon Elektrik Şirketi.) iştirak 

etmiştir. Bankanın söz konusu işletmelerdeki sermaye payı %10-%30 arasında değişmiştir 

(Sarc, 1986:355; Ergin, 1984:188; Sarc, 1986:355; Parasız, 1992:92-93; Akgüç, 1992:24; 

aktaran bknz: Aksu, 2005c:10-11).  

Banka kaynaklarının güçlendirilmemesi ve Bankanın başarılı faaliyetlerde bulunamaması 

üzerine, işletmecilik işlevi 1932 yılında Devlet Sanayi Ofisi'ne, bankacılık statüsü de 7 

Temmuz 1932 tarihli ve 2064 sayılı kanunla gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle 

kurulan, Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası'na devredilmiştir. Türk Sanayi ve Kredi 
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Bankası’da uzun ömürlü olmamış, bir yıllık bankacılık işlevinden sonra, 1933 yılında aktif 

ve pasifi ile Sümerbank'a devredilmiştir (Hiç, 1990:191; Akgüç, 1992:26). 

1923-1932 döneminin bankacılık açısından özelliklerinden biri de çok sayıda tek şubeli 

yerel bankanın faaliyete geçmiş olmasıdır. 1924-1933 yılları 29 yerel banka kurulmuştur. 

Kurulan yerel bankalar kronolojik sırayla şöyledir: 

Akhisar Tütüncüler Bankası (1924), T. Ticaret ve Sanayi Bankası (1925), Karaman Çiftçi 

Bankası (1925), İstanbul Esnaf Bankası (1925), Afyon Terakki Servet Bankası (1926), 

Aksaray Halk İktisat Bankası (1926), Niğde Çiftçi ve Tüccar Bankası (1926), Akseki Ticaret 

Bankası (1927), Nevşehir Bankası (1927), Ermenek Ahali Bankası (1927), Kocaeli Halk 

Bankası (1927), Denizli İktisat Bankası (1927), Trabzon Tasarruf ve İkraz Sandığı (Trabzon 

Bankası) (1928), Trabzon İktisat Ltd. Şirketi (Karadeniz Bankası) (1928), Bor Esnaf 

Bankası (1928), Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası (1928), Şarkikaraağaç Bankası (Sağlık 

Bankası) (1928), Türkiye İmar Bankası (1928), İzmir Esnaf ve Ahali Bankası (Egebank) 

(1928), Elazığ İktisat Bankası (1929), Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası (1929), Mersin 

Ticaret Bankası (1929), Üsküdar Bankası (1929), Van Milli İktisat Bankası (Faaliyete geçip 

geçmediği öğrenilememiştir) (1929), Kastamonu Bankası (1931), Diyarbakır Bankası 

(1931), Kırşehir Ticaret Bankası (1931), Zonguldak Yardım Bankası (Efes Bank Ltd.) 

(1933) (Akgüç, 1992:88-91; aktaran bknz: Aksu, 2005d:16). 

Tarım alanında birçok önleme başvuruldu. Ziraat Bankası birbirine kefil olan küçük 

çiftçilere kredi kolaylıkları sağladı. Ticari krediler 1948 fiyatlarıyla, 1928 yılında 165 

milyona çıkmış 1933 yılında 424 milyon olmuş, 1938 yılında tavan yapmış ve 716 milyon 

TL ile en yüksek değere ulaşmıştır. Faiz haddi %12'den %9'a indirilmiştir. Tarımsal 

Kredilerde ise (1948 fiyatlarıyla) 1923 yılında 24,6 milyon iken, 1928 yılında 71 milyon 

TL'ye yükselmiş, aslında bu artışta Aşar vergisinin de etkisi vardır. 1933 yılında tarımsal 

krediler 182 milyon yükselerek %150'den daha fazla artmıştır. 1938 yılında normal bir seyir 

izlemiş 185 milyon TL'ye çıkmıştır. Aşağıda Atatürk döneminde, bankaların Reel Ödenmiş 

Sermayeler, Mevduat ve Kredi miktarları gösterilmiştir (Aksu, 2005d:16). 
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Tablo 36: Reel Ödenmiş Sermayeler, Mevduat ve Krediler (1923-1938) 

REEL ÖDENMİŞ SERMAYELER, MEVDUAT VE KREDİLER 
(1923-1938) Milyon TL, 1948 Fiyatlarıyla 

  1923 1928 1933 1938 
Ödenmiş Sermaye 61 117 335 6172 

Vadeli Tasarruf Mevduatı - - - 216 

Vadesiz Tasarruf Mevduatı - - - 284 

Toplam Tasarruf Mevduatı 12 60 372 495 

Toplam Mevduat - 245 755 1423 

Ticari Krediler 12 165 424 716 

Tarımsal Krediler 25 71 182 185 

Toplam Krediler 36.9 236 606 901 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası Yıllık Raporlarındaki verilere göre düzenlenmiştir. 

1926 yılında Ziraat Bankası A.Ş. sermayesini 30 milyon TL'ye yükseltmiş ve 99 yıl süre ile 

Anonim Şirket haline getirilmiş, bunun yanında her türlü bankacılık işlemleri yapma yetkisi 

tanınmıştır. "1929 Dünya Buhranı ile dış ticaret hadleri aleyhine dönen Türkiye, büyük 

ödemeler bilançosu açığı ve TL'nin değer yitirmesiyle birlikte, ülke içinde önemli bir 

depresyonla karşılaşmıştır. 1920'lerdeki politikanın 1930'larda da sürdürülmesi, depresyonu 

daha da arttırmıştır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Bankacılık sistemi üzerindeki 

etkileri 3 noktada toplanabilir (Aksu, 2005d:17). 

1)Birinci Beş Yıllık Sanayii Planı çerçevesinde devletin giriştiği sanayi yatırımlarının 

finansmanını sağlayacak ihtisas bankaları kurması, 

2) Anadolu'daki yerel bankaların sayılarının azalması, 

3)Devletin, bankacılık sistemini düzenleyici ve denetleyici kanunlar çıkarması.  

 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı etkisinin, özellikle dış ticarete yönelik ihracat yapan tarım 

kesimi üzerinde görülmesi, bankacılık kesimine yerel bankaların iflası şeklinde yansımıştır: 

1932-1938'de Türk Ticaret ve Sanayi Bankası (1932), Karaman Çiftçi Bankası, İstanbul 

Esnaf Bankası, İstanbul Bankası (1934), Aksaray Halk Bankası (1936), Karaman Milli 

Bankası, Trabzon Tasarruf ve İkraz Sandığı, Karadeniz Bankası(1937), Kastamonu Bankası, 

Kayseri Milli İktisat Bankası (1938) olmak üzere 10 banka kapanmıştır. Ayrıca, 1930-1931 

yılları arasında kurulan 5 yerel banka1938-1940 yılları arasında tasfiye edilmiştir. 

Bankaların iflaslarının başlıca nedeni, bu bankalardan kredi alan kimselerin gerek kötü ürün 

yılları gerekse tüm ürünlerin fiyatlarının düşmesi nedeniyle Devlet Bankalarına göre daha 

yüksek faizli kredileri geri ödeyememeleri olmuştur (Aksu, 2005d:17). 

Özellikle, tarım sektöründe dışa ihraç yapan çiftçi ve tüccarlar zarar görmüştür. 1929 Dünya 

Ekonomik bunalımının ortaya çıkışı, hızla yayılışı ve olumsuz etkilerinin Türkiye'ye 
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yansıması yeni bir iktisat politikasının benimsenmesini hem kolaylaştırmış hem de zorunlu 

kılmıştır. Türk ekonomisinin bu dönemdeki yapısal özelliklerinden dolayı, Türk 

Bankacılığına özellikle Devlet bankacılığının yapısını güçlendirici etkiler yaptı. Bu buhran, 

her yerde devletin ekonomiye müdahalesini genişleten politikalara yol açtı. Bu dönemin en 

önemli özelliklerinden birisi de Merkez Bankası kurulmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk, 1 

Kasım 1928'de T.B.M.M.'de üçüncü dönem ikinci toplanma yılı açış konuşmasında 

ivedilikle bağımsız bir Merkez Bankası kurulması gerektiğini vurgulamakta ve hükümete 

üstü kapalı bir uyarı vermektedir. Gazi şöyle demiştir: "Cumhuriyet Bankası'nın bu yıl 

içinde açılması yüksek ve köklü uygulamalarınıza, gerçekte övünülecek bir yenisini eklemiş 

olacaktır." (Aksu, 2005d:17). 

 Merkez Bankası'ndan önce, Osmanlı Bankası hükümetin hazinedarlığını yapmış, mali 

ajanlığını bir ölçüde yerine getirmiş olmakla birlikte çoğu kez Devletin kısa süreli 

borçlanma taleplerini karşılamamış, Devletin gereksinmelerinden çok bankanın kendi 

karlılığı ön planda tutulmuştur. Bu nitelikleriyle Osmanlı Bankası bir devlet bankası işlevini 

kısmen yerine getirirken, esas itibariyle bir ticaret bankası olarak faaliyet göstermiştir. Para 

çıkarma imtiyazına sahip Osmanlı Bankası ile 1925 yılında imtiyaz anlaşması yenilenirken, 

Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı ile bağdaşmayacak maddeler imtiyaz 

anlaşmasından çıkarılmış ve Osmanlı Bankası imtiyaz süresi içinde "hükümetin banknot 

çıkarmaya yetkili bir Türk Bankası kurması halinde bankanın buna itirazı olmayacağı" 

hükmü getirilerek ulusal bir Merkez Bankası kurulması yolu açık tutulmuştur. Türkiye'de 

para piyasasını düzenlemek, hazine işlemlerini görmek, hükümetle birlikte çalışarak para 

istikrarını sağlayacak önlemleri almak ve iskonto oranlarını saptamak görevleriyle yükümlü 

olan 30 Haziran 1930 tarihli 1715 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

kurulmuştur. 1931'de T.C. Merkez Bankasına sermayesinin %40 ile kayıtlı olmak üzere 

Hazine Bonolarını iskonto etme yetkisi verilmiştir (Aksu, 2005d:17-18). 

Hükümet bankacılık sistemindeki bu gelişmelere karşı, bir dizi kanun çıkarmış, mevduat 

sahiplerini korumaya çalışmıştır. Bankaların kredi hacmini sınırlayan öz sermaye 

yetersizliğinin yarattığı sıkıntıları gidermek amacıyla 1933'te Merkez Bankası reeskont 

(karşılık) oranları %8'den %5'e düşürülerek, bankalara bir kolaylık sağlanmışsa da 

(bankaların karşılık oranlarını indirmesi, piyasaya daha fazla miktarda kredi çıkartılması 

anlamına gelmekte) bu olanaktan yalnızca -sermayesi 4 milyondan fazla olan- büyük 

bankalar yararlanabilmişlerdir. Yine bankalardan, mevduat karşılıklarının belirli oranlarını 
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devlet tahviline yatırma zorunluluğu Birinci Beş Yıllık Sanayii Planının finansmanına 

yardımcı olmuştur. Sonuç olarak 1929 Dünya Buhranı, çok sayıda yerel bankanın iflasına 

neden olurken, çoğunluğunu Devlet Bankalarının oluşturduğu bankalar, yaygın ve öz 

sermayesi büyük olan bankalar, mevduat ve kredilerini arttırarak gelişmişler; hükümetin 

hukuki önlemleriyle birlikte BBYSP'nin finansmanında önemli rol oynamışlardır." Merkez 

Bankası, hem Batıya karşı ekonomik bağımsızlığın geliştirilmesinde, hem de Batı tipi 

ekonomi yaratılmasında bir araç olarak kullanıldı (Aksu, 2005d:18). 

3 Ekim 1931 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan Merkez Bankası'nın amacı; ülkenin 

ekonomik gelişmesine yardım etmektir. 1999 yılına kadar banknot ihracına sahip bir anonim 

şirket olarak kurulmuş, bankaların bankasıdır. T.C. Merkez Bankası'nın İstikrar kanunu 

çıkarılıncaya değin, devraldığı (Osmanlı Kaimelerinden) 158.748.563 Liralık evrak-ı 

nakdiyeyi artırmaması öngörülmüştür. Yani para basarak enflasyona neden olunmak 

istememiştir. 1923-1938 döneminde “sağlam para-denk bütçe” ilkesi gereği bu miktarın 

arttırılmasına gidilmemiştir (Aksu, 2005d:18). 

1933-1938 devletçilik ve devlet bankalarının kuruluş dönemi; bu kısa dönemde özel 

kanunlarla kurulan Devlet Bankalarının adları şunlardır:  

• Sümerbank (1933),  

• Belediyeler Bankası (İller Bankası) (1933),  

• Etibank (1935),  

• Denizbank (1938),  

• Halk Bankası ve Halk Sandıkları (1938) (Aksu, 2005d:18). 

  

Resim 18: Cumhuriyetin En Önemli Kazanımları Sümerbank ve Etibank 
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Devletçilik ilkesinin benimsendiği ve uygulandığı bu dönemde devlet eliyle kurulan 

sanayiye paralel olarak devlet eliyle kurulan bankalarda 1. Beş Yıllık Sanayii Plânı 

çerçevesinde büyük gelişmeler göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre devletçilik 

yapısı ve uygulaması şöyledir: "Mesela; bir iş ki, büyük ve düzenli bir yönetimi gerektirir ve 

özel fertler elinde tekelleşmek tehlikesini gösterir veyahut genel bir ihtiyacı karşılar, o işi de 

devlet üzerine alabilir. Madenlerin, ormanların, kanalların, demiryollarının, deniz 

taşımacılığı şirketlerinin devlet tarafından yönetimi ve para ihraç eden bankaların 

millileştirilmesi.” (Aksu, 2005d:18). 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün devletçilikle ilgili ilkeleri şöyle sıralanabilir (Sönmez, 

1991:5): 

1- Ferdi teşebbüsün korunması ve desteklenmesi; demokratik rejimin kaçınılmaz bir şartıdır. 

2- Ekonomik kalkınmanın temelinde ferdi teşebbüsün bulunması tabiî bir olaydır. 

3- Devletin ekonomik faaliyeti, ferdi teşebbüsü engellemek amacına yönelik değildir. 

4- Devletin ekonomik faaliyetinin sınırı; milli menfaatlerin gerektirdiği hallerde hü-

kümetler tarafından çizilecektir. Bu sınır, zaman içinde değişebilecektir. 

Devletçilikten beklenen faydalar 3 noktada özetlenebilir (Köker, 1993:193; aktaran bknz: 

Aksu, 2005e:89): 

1- İktisadi kalkınma sürecinin ilerlemesiyle birlikte güçlenecek olan özel teşebbüsün yaratacağı 

bireysel zenginliklerin genel toplumsal çıkarla çatışmasını önlemek, 

2- Topyekûn toplumsal kalkınmanın hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesinde devletin 

yönlendirici ve yol gösterici gücünün yanında, bizzat devletin bu ilerlemeyi sağlaması, 

3- Toplumsal ilerlemenin ayrılmaz bir öğesi olarak değerlendirilen bireysel 

zenginleşmenin gerçekleştirilmesinde devletin koruyucu ve teşvik edici rolünün 

benimsenmiş olmasıdır. 

“Türkiye’nin bugünkü ekonomik düzeni (Atatürk Döneminin bir mirası olarak), «özel girişime 

dayalı karma ekonomi» dir. Bir başka deyişle, «karma ekonomi» diye, piyasa ekonomisinden ya 

da merkezi plana dayanan ekonomiden bağımsız bir ekonomik düzen yoktur dünya üzerinde. 

Gerek piyasa ekonomisi gerekse merkezi plana dayalı ekonomik düzen, gerçekte saf modeller 

halinde görülmez. Bunlar kuramsal modellerdir. Dünya üzerindeki bütün ekonomiler «karma» 

dır. Onları birbirinden ayıran olay, temelde piyasa mekanizmasına mı, yoksa merkezi plana mı 
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dayandığıdır. İşte Türkiye’nin «karma ekonomisi», piyasa mekanizmasına dayalı bir 

ekonomidir. Plan kavramı yalnızca devlet kesimi için geçerlidir. Özel girişim, devletin çeşitli 

ekonomik araçlarıyla «yönlendirilir».” (Kongar, 1993:28). Kamu ve özel sektörlerin 

birlikteliğini ifade eden “karma ekonomi” de iktisadi faaliyetlerin kamu kesimi için emredici, 

özel kesim içinse sınırlayıcı ve yol gösterici bir planlama mekanizmasını gerektirdiği 

söylenebilir (Soysal, 1958:11-12; Köker, 1993:202). 

Devletçilik uygulamasının geliştiği sektör «sanayi kesimi» olmuştur. Bu sektör, devletin 

kalkınmasında motor görevi göreceği düşünülerek, bütün yatırımlar bu alana kaydırılmıştır. 

İktisat Vekaleti’nce gerekli hazırlıklar yapılarak, bir grup Sovyet uzmanlara alt-yapısı 

hazırlatılan bir plan oluşturuldu. 1933 yılında Türk Sanayiinin genişletilmesi için “Birinci 

Beş Yıllık Sanayi Planı” hazırlandı. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP), 9 Ocak 

1934’te İktisat Vekili tarafından benimsenerek, başvekile sunulmuş ve 17 Nisan 1934’te 

BBYSP onaylanmıştır (Sarc, 1986:368-369; Ergin, 1984:195; Keser, 1993:96-99; Yavi, 

2001:355-356; Arslan, 1993:37-39). 

BBYSP 9 faaliyet alanını kapsıyordu (Yavi, 2001:355; Aksu, 2005e:90): 

1- Madencilik (demir-çelik, bakır, kükürt, bor) 

2- Maden kömürü ve linyit ocakları 

3- Dokuma (pamuk, kendir, yünlü bez ve dokuma) 

4- Kimya sanayi (yapay ipek, fosforik asit, gülyağı, süperfosfat) 

5- Kâğıt sanayi 

6- Cam ve porselen sanayi-toprak ve taş sanayi (çimento) 

7- Makine sanayi 

8- Gıda maddeleri sanayi ve ticareti 

9- Denizcilik ve diğer ulaştırma hizmetlerinin teşekkülü 

 

Bu iş kollarında büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ve hammaddesi memlekette üretilen 

endüstriler devlet eliyle geliştirilecekti. Yarı işlenmiş mamuller ve maddeler tercihan ihraç 

edilecekti. Devletin 23 fabrika kurması planlanıyordu. BBYSP’nin yürürlüğe girmesiyle, 

kamu sektörünü özel girişim alanlarından ayıran sınır belirgin hale geldi. Devlet, kendisinin 

hangi konulara ve nerelere yatırım yapacağını açıklamış oluyordu. Kamu sektörü, seçtiği 

yatırım konuları için ithal lisansı ve döviz alabilecekti. Özel sektör, devletin kendi yatırımları 

için seçtiği alanlar dışında serbestti. Fakat bu serbestlikten yararlanabilmesi, hükümetin alet ve 
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makine ithaline izin vermesine bağlıydı (Ergin, 1984:195). Bu anlamıyla, kamuda ve özel 

sektörde ciddi döviz darboğazı bulunmaktaydı. 

 

Tablo 37: Teşvik-i Sanayi Yasası Kapsamına Giren Tüm Sanayi Kuruluşları ve Devlet 

Kuruluşlarının Yüzdesi (1932-1939) 

YILLAR (TEŞVİK-İ SANAYİ) YASASI 
KAPSAMINA GİREN KURULUŞ SAYISI 

(TEŞVİK-İ SANAYİ) YASASI 
KAPSAMINA GİREN DEVLET 

KURULUŞLARININ SAYISI 

DEVLET 
KURULUŞLARININ 

YÜZDESİ 
1932 1473 31 2.1 
1933 1397 36 2.5 

1934 1310 38 2.7 
1935 1161 56 4.8 

1936 1101 86 7.8 

1937 1116 89 7.9 

1938 1103 104 9.4 

1939 1144 111 9.7 

Kaynak: Emre Kongar; Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cilt 1-2, İstanbul 1993, s. 270’deki tablodan alınmıştır. 
 

Planın iktisat vekili Celal Bayar tarafından sunuş yazısında sanayileşme için gerekli öteki 

etmenleri şöyle sıralanmıştır (Keser, 1993:98; Arslan, 1993:38-39; İlkin ve Tekeli, 

1977:320): 

1- Sürüp giden genel bunalım nedeniyle çözüm güçleşen döviz darboğazını aşmak; 

2- Hammaddelerin dünya piyasalarında gittikçe düşen fiyatları karşısında Türk işçi ve 

çiftçisine daha kârlı çalışma alanları bulmak; 

3- Genel konjonktür nedeniyle gereksinim duyulan teknolojinin uygun malî koşullarla 

sağlanmasına olanak bulmaktır; 

4- Plan çerçevesinde kurulacak tesislerde dönemin en ileri teknolojisini kullanmak; 

5- Planlanan fabrikaların yer seçimi konusunda, hammadde kaynaklarına ve işgücüne 

yakın olması, tesislerin bölgelerine dağılımında adil olunması, özellikle İç Anadolu 

bölgesine kaydırılmasına önem verilmiştir; 

6- Plan kapsamına alınan sanayilerin kullanacağı hammaddelerin ülke içinde üretiliyor 

olmasına özen gösterilmiştir; 

7- Planda üretim hedefleri geleceğin talep fonksiyonlarına göre değil, geçmişteki ithalat 

miktarlarına dayanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Meselâ, 1927-1932 ithalat miktarları 

ortalaması alınarak beş yıllık plan döneminde kurulacak tesislerde bu miktarların ithal 

ikamesi hedef alınmıştır; 

8- Özellikle dışalım (ithalat) konusu olan temel tüketim mallarının yerli üretimine 

(özellikle dokuma, gıda, cam vb.) öncelik verilmesi, temel ihtiyaç maddelerinin ithal 

ikamesi sağlamak, böylece döviz tasarrufu yaparak dış ticaret açığını kapamak ve Türk 

parasının dış paralar karşısında değerini korumayı amaçlamaktadır. 
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İktisat Vekili Celal Bayar, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planını Başvekile sunan 1933 tarihli 

raporunda şöyle yazıyordu: “...büyük sanayici memleketler, aralarındaki bütün siyasi ve 

iktisadi münazaralara ve ihtilâflara rağmen, ziraatçı memleketleri her zaman için hammadde 

müstahsili mevkiinde bırakmak ve bu memleketlerin piyasalarına hâkim olmak davasında 

müttefiktirler. Bu itibarla, ziraatçı memleketlerin bu silkinme hareketlerine, er geç set 

çekmek hususunda siyasî nüfuzlarını kullanmakta da birleşeceklerdir... Bilhassa bu hakikat, 

muhtaç olduğumuz sanayii, zaman kaybetmeden kurmak için en büyük muharrikimizdir.” 

(Afetinan, 1972:10) 

Yine İktisat Vekili olan Celal BAYAR, BBYSP’nı gazetecilere sunarken şöyle demektedir: 

“...Sanayi programı, tahakkuk ettirilmesi âdeta milli bir zaruret halini almış olan bir dâvanın 

ifadesidir. Bu dâva, mücerret nazariye mahsulü değildir ... Türkiye’nin sanayileştirilmesi 

gibi büyük bir dâva ancak büyük çapta tedbirlerle ve ancak bizim tarafımızdan başarılabilir 

... Bizim devletçiliğimiz memleketin içinde bulunduğu şartlardan mülhem ve şeniyete 

dayanan bir politikadır.” (Keser, 1993:99-100) 

BBYSP’nin finansmanının iç kaynakları tümüyle kamu maliyesi yoluyla karşılanmıştır. O 

yıllarda, kamu gelirlerinin %70’i dolaylı vergilerle karşılandığı dikkate alınırsa, sanayileşmenin 

finansmanında zorunlu tasarrufların önemli bir yeri olduğu açıktır. Her yıl bütçeden ayrılacak 6 

milyon TL ya da bütçe giderleri toplamının %3’ü dolayında bir bölümü beş yıl süreyle 

sanayileşme projelerine kullanılacaktı. Dış finansman gereksinmeleri tamamı dokuma 

sanayiinde (Kayseri, Nazilli, Ereğli ve Malatya iplik ve dokuma fabrikalarında) kullanılmak 

üzere Sovyetler Birliği’nden sağlanan, 20 yıl vadeli ve faizsiz, 10,5 milyon TL ile özellikle Şişe-

Cam Sanayii yatırımlarına katkısı öngörülüyordu. BBYSP’nin akabinde sağlanan, (1936 yılında) 

16 milyon sterlin dolayındaki İngiltere kredisi de Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nın yapımında 

kullanılmıştır (Yavi, 2001:356; Hershlag, 1968:94). 

1933-1938 döneminde BBYSP’nin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla, birçok sınai faaliyet 

başarıyla hayata geçirilmiştir. Bu arada yeni demiryolları inşa edilmiş, ufak çapta barajlar ve 

sulama kanalları yapılmış, tahıl siloları ve işleme fabrikaları açılmış, bilhassa mensucat ve 

dokuma sanayiine çok önem verilmiş, böylelikle ithalatta önemli bir kalemden tasarruf edilme 

imkanları oluşmuş, ayrıca madencilik ve maden işleme, kâğıt ve selüloz sanayiinde önemli 

gelişmeler kaydedilmiş, cam ve porselen sanayii başta Kütahya ve Paşabahçe cam ve porselen 

fabrikaları ile önemli işlev görmüştür. Keçiborlu’da 1934’te kükürt, Ergani’de 1939’da bakır 
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izole fabrikaları tamamlanarak hizmete açılmış, ayrıca Zonguldak’ta semi kok fabrikası, Ereğli 

kömür havzasına yakın olması münasebetiyle de stratejik bir konumda olması, ayrıca hava 

boşluğu gibi bir nitelik arz etmesi nedeniyle demir-çelik fabrikası 1938 yılında Karabük’te 

hizmete açılmıştır (Cillov, 1965:134-135; Arslan,1993:38-40; Keser, 1993:100; aktaran bknz: 

Aksu, 2005e:91).  

Resim 19: Karabük Demir Çelik Fabrikası (1938) 

 
 

1927 Sanayi Teşvik Yasasından yararlanan sanayi kuruluş sayısı 1923’te 342 iken, 1927’de 

470’e, 1932’de 1473’e, 1935’te 1161’e düşmüş, 1938’de bu düşüş sürmüş ve 1103 olmuştur 

(Aksu, 2005:83). 1927 Sanayi sayım sonuçlarına göre, 65 bin dolayında işletmenin 

%43,59’u tarım, %23,8’i dokuma sanayi, %22,6’sı madencilik ve makine sanayiinden 

oluşmaktadır. 1927 yılında çalışan işçi sayısı toplam 256.855’dir. Çalışanların %43,01’i ta-

rım, %18,70’i dokuma sanayiinde toplanmıştır. İşletmelerin %35,74’ü tek kişilik, %35,76’sı 

ise 2-3 kişiliktir. Beş kişiden daha fazla işçi çalıştıran işletmelerin oranı %8,94’tür; 100 

kişiden fazla işçi çalıştıranlar ise %0.23 dolayındadır. Anlaşıldığı üzere çocuk işçiliği 

yaygındır. 9 ve daha çok işçi çalıştıran iş yerlerinde çalışan toplam 147.128 kişiden %15,4’ü 

on dört yaşından küçüktür (Aksu, 2005:83). Toplam sınai işletmelerinin yalnız %4.28’i 

çevirici güç kullanmaktadır. Kullanılan hammaddenin %12,62’si dış alım yoluyla 

karşılanmaktadır. Toplam üretimin %65’i tarım; %18’i dokuma sanayiinde oluşmaktadır. 

1927 Ziraat sayımına göre ise, Türkiye’de bulunan bütün tarım makinalarının toplamı 

15.711 olarak tespit edilmiştir (Avcıoğlu, 1969:314).  

1933-1938 dönemini içine alan Birinci Beş Yıllık Sanayii Planında tarım ekonomisinden 

sanayileşmeye açılmak amacıyla 44 milyon TL’lik bir yatırım düzeyi öngörülmüş, 
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uygulamalar ise 100 milyon TL’ye ulaşmıştır. Toplam devlet yatırımlarının ise 135 milyon 

TL’ye ulaştığı ve bütçe giderlerinin (Özel ve Kamu Kesimi) her yıl takriben %10’unu sınai 

faaliyetlere sarf edildiğini görüyoruz (Cillov, 1965:134-135; Arslan, 1993:38-40; aktaran bknz: 

Aksu, 2005e:91).111 

1929-1939 döneminde, ortalama %6,8’lik büyüme sağlanmış, sanayiinin GSMH içindeki payı 

%11,4’ten %18,9’a çıkmıştır. Bu muazzam bir artıştır. Bu dönemde enflasyon hemen hemen 

sıfırdır. 1938 yılı dışında her yıl dış ticaret fazlası verilmiştir (Kazgan, 1995:116; aktaran 

bknz: Aksu, 2005e:92). 1930-1939 yılları, Türkiye’nin sanayileşme doğrultusunda ilk ciddi 

adımlarını attığı yıllar olarak değerlendirilmelidir. Sanayiinin sabit fiyatlarla yıllık büyüme 

hızının ortalaması %11,6’dır. 1923-1929 yıllarının âtıl kapasitesinin yeniden üretime tahsisi 

koşullarında sağlanan %8,5’lik büyümesi ile karşılaştırılırsa, gerçek bir kapasite artışını temsil 

eden bu sınai büyüme hızının önemi ve değeri ortaya çıkar. Bu dönemde sermaye birikimi 

milli hâsılanın ortalama olarak %10,1’ini bulmuş, makine ve teçhizat yatırımlarındaki 

ortalama artış hızı %10 dolaylarında gerçekleşmiştir (Boratav, 1990:54-55; aktaran bknz: 

Aksu, 2005e:92). 

Görüldüğü üzere, BBYSP ile sanayileşmede öngörülen tesislere kavuşulmuş olup, kısa 

sayılabilecek sürede hizmete girmiştir. Uygulamanın başarıyla yürümesi üzerine 1936’dan 

sonra İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı (İBYSP) hazırlıklarına girişildi. İBSYP ile ara ve yatırım 

malları üretecek tesislerin kurulmasına öncelik veriliyor ve 100’den fazla fabrikanın 

yapılmasını öngörüyordu. Birinci planda yer almayan elektrik üretimi, liman yapımı gibi alt-

yapı yatırımlarını içeriyordu. Ayrıca ikinci plan, kimya, makine, gıda ve deniz ulaşımı olmak 

üzere 112 milyon TL’lik bir yatırımı öngörülmüştür. Ancak, bu plan, İkinci Dünya Savaşı 

nedeniyle uygulanamadı (Yavi, 2001:65; Arslan, 1993:38-41; Aksu, 2005e:92). 

1933’ün sonu, 1934’ün başlarında dönemin İktisat Vekili Celal (Bayar) Bey, 5 Yıllık Sanayi 

Programının genel hatlarını şu sözlerle ortaya koyuyordu: “Mensucat Sanayi: Pamuklu, 

yünlü, Maden Sanayi: Demir, sömikok; Selüloz Sanayi: Kâğıt; Cam-Porselen Sanayi; 

Kimya Sanayi: Zaçyağı, klor, sudkostik, süperfosfat” olarak açıklamıştı. Programı başarmak 

için harcanacak para ise 45 milyon lira civarındadır. Bunun 25 milyon lirası memleket için 

harcanacak, programa dahil fabrikaların 1 yılda çıkaracakları malların takribi değeri ise 35 

 
111 Haluk Cillov; a.g.e., s. 135, Ömer Celal Sarc; a.g.m., s. 369, Mahmut Arslan; a.g.e., s. 40., Bu 44 milyon TL’lik yatırımın, 41.6 

milyonluk kısmını Sümerbank tarafından sağlanırken, 2.4 milyonunu da İş Bankası tarafından sağlanmıştır. 1933-39 döneminde milli 

gelirin %5’ine yaklaşan 500 milyon TL yatırımlara aktarılmıştır. Ciddi bir büyüme göze çarpmaktadır. 



301 | P A R A  V E  B A N K A  

 

milyon lira olacaktır.” (Özdemir, 1999:58 aktaran bknz: Aksu, 2005e:92). Bu amaçla, devlet 

tarafından birçok İ.D.T. kuruldu. Yine aynı konuda Gazi şunları belirtmektedir: "Milli gelirin 

dağılımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlere daha yüksek refah sağlanması; 

milli birliğin korunması için şarttır. Bu şartı, göz önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi 

olan devletin önemli ödevidir... Devlet ve özel teşebbüs birbirine karşı değil, birbirinin 

tamamlayıcısıdır."(Aksu, 2005d:18).  

Resim 20: M. Kemal ATATÜRK’ün Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası'nı Gezerken 

(02.02.1938) 

 
 

Sümerbank, 3 Haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı kuruluş kanunu ile Devlet Sanayi Ofisi ve 

Türkiye Sanayi Kredi Bankası'nın birleşmesi sonucu 20 milyon TL’si ile kurulmuş, 

başlangıç sermayesi 10,7 milyon lirasını sözü edilen ilgili kuruluşlarının aktiflerinin 

Sümerbank'a devriyle ödenmiştir. Devlet eliyle kurulacak sınai tesislerin etüt ve projelerini 

hazırlamak, bu sanayileri kurmak, yönetmek, sermayesine yardımda bulunmak, sınai 

kuruluşlarına kredi sağlamak, gerekli işgücünü yetiştirmek, özel kuruluşlardaki devlet iştirak 

paylarını yönetmek. Kentlerin kalkındırılmasına hizmet etmek, şehir imar plânlarını 

hazırlamak, kent ve kasabaların su, elektrik, havagazı, kanalizasyon gibi kamu hizmetleriyle 

ilgili alt yapı tesislerini yapmak, bu hizmetlerin sağlanmasını orta ve uzun vadeli kredilerle 

desteklemek amacını taşıyan Belediyeler Bankası (İller Bankası), 24.6.1933 tarihli ve 2301 

sayılı yasa ile kurulmuştur. 1938 senesi sonunda bankanın ödenmiş sermayesinin 8 milyon 

TL olup, mevduatının 2,6 milyon liraya ve kredilerinin de ancak 3,7 milyon liraya yükselmiş 

bulunması yavaş bir gelişmeyi göstermektedir (Aksu, 2005d:18-19). 

Denizbank, Türk ve yabancı limanlar arasında muntazam posta seferleri işletmek, şehir içi 

deniz nakliyat işlerinin tekel olarak yapması, çeşitli liman işlerini yürütmek, İstanbul, İzmir 

ve Trabzon liman işletme idarelerini, Van Gölü işletmesini yapmak amacıyla, 30 Kasım 
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1937 tarihli ve 3295 sayılı yasa ile kurulmuştur. 50 milyon TL'lik kuruluş sermayesi olup, 

her türlü bankacılık işlemlerini yapacaktı (Aksu, 2005d:19).  

Etibank, 20 Haziran 1935 tarihli ve 2905 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türkiye'nin yer altı 

servetlerini rasyonel bir şekilde değerlendirmek, Türkiye'de elektrik dağıtımı ve üretimi 

imtiyazları almak ve işletmek, elektrik santralleri kurmak, Maden ve enerji üretiminin 

gerektirdiği bütün mal alım-satım işlemlerini yapmak ve diğer bankalar gibi bankacılık 

işlevlerini de yerine getirmek için kurulmuştur. Etibank'ın kuruluş sermayesi 20 milyon TL 

olup, 1938 senesi sonunda ödenmiş sermayesi 3,5 milyon TL'ye yükselmiştir (Aksu, 

2005d:19). 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları, 2284 sayılı yasa ile faaliyetine 1938 yılında 

başlamış, küçük esnaf ve işletmelerin kredi sorununa çözüm bulmak, sanatkârların kredi 

bulmaktaki sorununu çözmek amacıyla kurulmuştur. 1938 yılında faaliyete geçen Halk 

Bankası 3 milyon TL sermayeli bir anonim şirket şeklinde idi. Bankanın bu yıl ödenmiş 

sermayesi 1,2 milyon TL olup, bunun 1 milyonluk kısmı Hazine'nin katkısı ile sağlanmıştır 

(Aksu, 2005d:19).   

Bu dönemde kurulan tüm Devlet Bankaları sonraki yıllarda da devam edecek, Devlet katkılı 

güçlü bir alt yapıya sahip bankacılık sistemi üzerine kurulmuşlardır. Sanayileşme sürecinde 

ve alt yapı oluşturmada bu bankalar çok muazzam görevler yerine getirmiş, ekonominin 

motoru olmuşlardır. Kaynak sorununu bir nebze azaltmışlar ve üretim kesiminin kredi 

sorunlarını ilgili banka vasıtasıyla çözmeye çalışmışlardır. Örneğin esnafın kredi sorunu 

Halk Bankası, çiftçinin sorununu Ziraat Bankası vasıtasıyla çözmesi gibi. Bu dönemde 

30.05.1933 tarihinde Mevduatı Koruma Kanunu ile devletin mevduata müdahale edilebilme 

yetkisinin olmasını sağlayan bir düzenlemeye gidilmiştir. Yine 1936 tarihinde 2999 sayılı 

yasa ile Bankalar Kanunu ile bankaların kuruluş ve çalışma faaliyetleri düzenlenmiştir 

(Aksu, 2005d:19).   

Tablo 38: Ana Alt Dönemlerin İktisadi Göstergeleri 1923-1939 Yıllık Ortalamalar 
  1923-29 1930-32 1933-39 

Milli Gelir Büyüme Hızı % 10,9 1,5 9,1 

Sanayide Büyüme Hızı % 8,5 14,8 10,2 

Milli Gelirde Sanayi Payı % 11,4 13,6 16,9 

Milli Gelirde Yatırım Payı % 9,1 9,7 10,7 

Milli Gelirde İthalat Payı % 14,5 8,9 6,6 

Dış Ticaret Açığı/Fazlası % -56,6 6,6 12,4 

Kaynak: T. Bulutay, Y.S. Tezel, N. Yıldırım, Türkiye Milli Geliri: 1923-1948, Ankara 1974, Tablo 8.2. C, 8. 

3. A, 9. 3. 9. 5’den hesaplanmıştır. Ayrıca bkz. Korkut Boratav; “Türkiye’de Devletçilik”, Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansik. İletişim Yayınları, 2. Cilt, İstanbul Eylül 1983, s. 418’deki tablodan alınmıştır. 
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1933-1939 İKTİSADİ DEVLETÇİLİK DÖNEMİNDE KURULAN İKTİSADİ 

DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (Babüroğlu, 1982:156-157; Keser, 1993:100-101; Aksu, 

2005e:92-93): 

1933 yılında; Halk Bankası ve Halk Sandıkları, Türk Hava Yolları İdaresi, Belediyeler 

Bankası kurulmuştur. Eskişehir Şeker Fabrikası üretime başlamış, Bünyan Yünü Fabrikası, 

Sümerbank’a devrolunmuştur. 

1934 yılında Turhal Şeker Fabrikası üretime başlamış, Güleman Krom yatakları bulunmuş, 

Bakırköy Pamuklu, Ferhane Yünlü, Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikaları, Beykoz 

Deri ve Kundura Fabrikaları Sümerbank’a devrolunmuştur. 

1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik Etüd İdaresi, Etibank gibi önemli 

kuruluşlar yanında Ergani Bakır Madeni Şirketi devlet madencilik alanına alınmış, 

Keçiborlu Kükürt İşletmesi bir yabancı şirketten devralınmış, Merinos Yünlü, Nazilli 

Basma, Gemlik Suni İpek Fabrikaları’nın temelleri atılmıştır. Var olan dört şeker fabrikası, 

Sümerbank ve Ziraat Bankası tarafından kurulan “Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 

Şirketleri” bünyesine verilmiştir. 

1936 yılında; İzmit Kâğıt Fabrikası’nın açılışı yapılmış ikinci kâğıt fabrikasının kurulmasına 

başlanılmış, Ziraat ve İş Bankası’nın ortaklığa katılmalarıyla Malatya Pamuklu 

Fabrikası’nın temeli atılmıştır. Mahdum Mesuliyetli Ereğli Kömürleri Müessesesi 

kurulmasına başlanılmış, Maden Tetkik ve Arama tarafından Divriği’nde demir cevheri 

bulunmuştur. Bu tesis 1938’de işletmeye açılmıştır. 

1937 yılında; Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın temeli atılmış, Ereğli Pamuk ve Nazilli 

Basma Fabrikaları hizmete açılmıştır. 

1938 yılında; Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuş, Soma, Çeltek, Tavşanlı, Değirmisaz, 

Yerköy, Gerenez, Tunçbilek Linyit Ocakları özel şirketlerden devralınmıştır. Merinos 

Yünlü, Gemlik Suni İpek Fabrikaları üretime başlamıştır. 

1939 yılında; Karabük Demir-Çelik Fabrikası işletmeye açılmış, Malatya Pamuklu Fabrikası 

faaliyete geçmiş, Sümerbank bu uygulamalarıyla başarı gösterdiğinden, Sümerbank’ın yeni 

yazı kuruluşlar kurması kararlaştırılmıştır (Aksu, 2005e:92-93). 
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Tablo 39: 1923-1940 Döneminde Millileştirmelerden Doğan Dış Borçlar (Milyon TL) 

 
 

1944-1960 döneminde özel sektör tarafından kurulan bankaların gelişme sürecine girdikleri 

dönem olmuştur. Bu dönemde 30 adet banka kurulmuştur. Bu dönemde 3 banka özel 

kanunla kurulmuştur. Denizcilik Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Öğretmenler 

Bankası devlet destekli kurulmuştur.  

Tablo 40: 1944-1960 Döneminde Kurulan Yerli Bankalar 

BANKANIN ADI 

KURULUŞ 

TARİHİ  FAALİYET DURUMU 

YAPI VE KREDİ BANKASI 1944 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI  1946 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

AKBANK  1948 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI 1948 1966'DA FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TUTUM BANKASI  1948 1963'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

NİĞDE BANKASI  1948 1960'DA FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER TASARRUF BANKASI  1950 1961'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI  1950 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

GÖYNÜK SANAYİ VE KREDİ BANKASI 1951 1957'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

DOĞUBANK  1952 1961'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE DENİZCİLİK BANKASI  1952 1992'DE EMLAK BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

TÜRK EKSPRES BANKASI 1953 1962 YILINDA ANADOLU BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

İSTANBUL BANKASI  1953 1983 YILINDA ZİRAAT BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

DEMİRBANK  1953 2001 YILINDA HSBC BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

TÜRK YAPI BANKASI  1954 1958'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

ŞEKERBANK (PANCAR KOOP. BANKASI) 1954 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI  1954 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

İŞÇİ KREDİ BANKASI  1954 1983'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

BUĞDAY BANKASI  1955 1962 YILINDA ANADOLU BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE TURİZM BANKASI  1955 

1989 YILINDA TÜRKİYE KALKINMA BANKASINA 

DEVREDİLMİŞTİR. 

PAMUKBANK  1956 FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR. 

RAYBANK  1956 1964'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

ESNAF KREDİ BANKASI  1957 1961'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE MUALLİMLER, MEMURLAR VE SUBAYLAR 

BANKASI  1957 1961'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

İZMİR HALK SANDIĞI 1957 1963'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

SANAYİ BANKASI  1958 1973'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

MADEN KREDİ BANKASI  1958 1973'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

ÇAYBANK  1958 1992'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE BİRLEŞİK TASARRUF VE KREDİ BANKASI 1959 1961'DE FAALİYETİNE SON VERİLMİŞTİR. 

TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI 1959 1992'DE T. HALK BANKASINA DEVREDİLMİŞTİR. 

Kaynak: Aydemir, 2004:22-24’deki tablolardan alınmıştır. Ayrıca bknz: Akgüç, 1987:41-43’deki tablolara 

bakınız. 

Planlı dönem denilen 1961-1979 döneminin önemli özelliği, plan hedeflerine uygun olarak 

çok şubeli büyük bankacılığın gelişmesi ve 1970’lerde holdinglerin bankaların ele 

geçirmesiyle, holding ve ihtisas bankacılığının geliştiği dönemdir (Günal, 2001:12). 

Türkiye’de 1960-1992 yılları arasında faaliyet gösteren bankaların sayı 70’e ulaşmıştır. 
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Sonra bu bankalara 10 adet daha eklenmiştir. 31.12. 2002 tarihi itibariyle Türkiye’de faaliyet 

gösteren bankaların sayısı T.C. Merkez Bankası ile birlikte 55’e düşmüştür (Aydemir, 

2004:24-26). 1980-1990 döneminde kurulan ticaret bankası sayısı 19 olup, bu bankalardan 

8’i yabancı menşeili bankadır. Bu dönemde Türkiye’de yabancı banka sayısı artarken, Türk 

bankaları da dış ülkelerde şube ve temsilcilik açarak, bankalara ortak veya iştirak etmiştir. 

Bu dönemde 4’ü yabancı sermayeli olmak üzere 8 kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur 

(Günal, 2001:13).  

Ayrıca bu dönemde bankalar teknolojik alt yapılarını oluşturarak, para ve sermaye 

piyasalarının kurumsallaşması için hukuki mevzuatlar ve yapısal düzenlemeler getirilerek, 

bankacılık sektöründe ileriye yönelik adımlar atılmıştır. Ağustos 1989’da yapılan düzenleme 

ile bankaların döviz işlemlerine yönelmelerinde yurt dışından döviz bulmaları 

kolaylaşmıştır. Bu etkiyle 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde ciddi dolarizasyon süreci 

yaşanmıştır. Hatta döviz tevdiat hesaplarının geniş tabanlı para arzı M2Y içindeki payı 

1990’da %23,3 iken, 1994’te %47,3’e çıkmıştır (Günal, 2001:15). Nisan 1994 Ekonomik 

krizi sonrasında Türk ekonomisinde ciddi dönüşümler yaşanmaya başlamış, 5 Nisan 1994 

Kararları alınmış ve özellikle döviz borcu fazla olan bazı bankaların faaliyetleri 

durdurulmuştur. 

5 Nisan kararlarıyla birlikte döviz kurları serbest bırakılmış, piyasada 24.000 TL civarında 

olan ABD Dolar kuru bir günde 40.000 TL düzeyine çıkmıştır. TCMB bankalar arası 

piyasada gecelik faizleri %1000’e çıkarmış ve 8 Nisan’da 1 US Doları 32.000 TL’ye 

düşmüştür (Tokgöz, 2009:250). Bankalar Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, bankaların 

nakdi ve gayri nakdi kredilerinin öz kaynaklar toplamının 20 katından fazla olamayacağı 

hükmü getirilmiştir. Aşağıda bu bankaların kuruluş yeri ve tarihini gösteren dağılım tablosu 

sunulmuştur.   

Bankacılık sektörü, 1980-2001 döneminde, Türkiye’de yaşanan bankacılık krizlerinin 

sonuçlarına göre, 1 banka (Töbank) devletleştirilmiş, 7 banka (Anadolu Bankası, Denizcilik 

Bankası, Ege Bank, Emniyet Sandığı, Hisarbank, İstanbul Bankası, Odibank) birleştirme 

sürecine gidilmiş, 5 banka (Bağbank, Impexbank, İşçi Kredi Bankası, Marmara Bank, TYT 

Bank) iflas etmiş, 3 banka (Bank Ekspres, Dışbank, Egebank) satış işlemi yapılmış, 12 

banka (Bank Ekspres, Bank Kapital, Demirbank, Esbank, Etibank, İktisat Bankası, 

İnterbank, Sümerbank, Türkbank, Ulusal Bank, Yaşarbank, Yurtbank) TMSF’ye 

devredilmiştir.     



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 306 

 

Tablo 41: 1960-1992 Döneminde Kurulan Yeni Bankalar 
BANKANIN ADI KURULUŞ TARİHİ  MERKEZİ 

ÖZEL SERMAYELİ MİLLİ TİCARET BANKALARI  
ADABANK  1985 İstanbul  
ALTERNATİFBANK 1992 İstanbul  
BANK EKSPRES 1992 İstanbul  
FİNANSBANK 1987 İstanbul  
KOÇBANK 1985 İstanbul  
MARMARA BANKASI 1988 İstanbul  
TASARRUF KREDİ BANKASI  1992 İstanbul  
TEKSTİL BANKASI 1986 İstanbul  

TOPRAKBANK 1992 İstanbul  
TÜRK BOSTON BANKASI 1991 İstanbul  

DIŞBANK 1964 İstanbul  
IMPEXBANK 1984 İstanbul  

KENTBANK 1992 İstanbul  
TYT BANK 1988 İstanbul  

DİĞER TİCARET BANKALARI 

ARAP-TÜRK BANKASI 1977 İstanbul  

BANK INDOSUEZ TÜRK 1991 İstanbul  

BNP-AK DRESNER BANK 1985 İstanbul  

BİRLEŞİK KÖRFEZ BANK 1988 İstanbul  

CHEMICAL BANK 1991 İstanbul  

MIDLAND BANK 1990 İstanbul  

TURKISH BANK 1991 İstanbul  

TÜRK SAHURA BANK 1985 İstanbul  

BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT A.Ş. 1992 İstanbul  

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI112 

AVRUPA TÜRK YATIRIM BANKASI 1990 İstanbul  

BİRLEŞİK YATIRIM BANKASI 1989 İstanbul  

PARK YATIRIM BANKASI  1992 İstanbul  

SINAİ YATIRIM VE KREDİ BANKASI 1963 İstanbul  

TAT YATIRIM BANKASI 1992 İstanbul  

TEKFENBANK  1989 İstanbul  

TÜRK MERCHANT BANK 1988 İstanbul  

YATIRIM BANK 1987 İstanbul  

TÜRK EXİM BANK 1987 Ankara  

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1976 Ankara  

TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇAN YABANCI BANKALAR 

BANK METAL  1982 İstanbul  

CITI BANK N.A. 1981 İstanbul  

HABIB BANK  1983 İstanbul  

KIBRIS KREDİ BANKASI 1989 İstanbul  

SAUDI AMERICAN BANK 1985 İstanbul  

SOCIETE GENERATE S.A.  1990 İstanbul  

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. 1984 İstanbul  

WESTDEUTSCHE LANDESBANK  1986 İstanbul  

CREDIT LYONNAIS  1988 İstanbul  

Kaynak: Aydemir, 2004:24-26’daki tablolardan alınmıştır. 

Bankacılık sektörü, 1991-2000 döneminde ciddi açık pozisyonlar vermiştir. 1994’te 1.215 

milyar US dolar açık pozisyon verirken, 1996’da 4.920 milyar US dolara çıkmıştır. 1998’de 

11.722 milyar US dolar açık pozisyon vermiştir. 2000 yılında bu rakam ciddi boyutlara 

ulaşmış, 17.301 milyar US dolar açık pozisyona ulaşırken, 2001 kriz döneminde 20 milyar 

US doları geçmiştir. Pek çok banka iflas etmiş veya TMSF’ye devri olmuştur. Bu dönemde 

TMSF’ye devredilen banka sayısı 13’e yükselmiştir. Haziran 2001’de gerçekleştirilen iç 

borç takası ile özel bankaların yabancı para cinsinden 20 milyar US dolar mertebesindeki 

açık pozisyonları önemli ölçüde kapanmış, değişken faizli, dövize endeksli ve döviz 

cinsinden iç borçlanmaya ağırlık verilmesiyle birlikte, kur riskinin yanı sıra bankaların faiz 

 
112 “Kalkınma bankaları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içindeki firmalara veya büyük endüstriyel 

firmaların yapacağı yeni yatırımlara kaynak ve teknik yardım sağlayarak endüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını güden 

finansal kuruluşlardır. Yatırım bankaları, sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde âtıl fonlara sahip kurumsal 

yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde aracılık ve danışmanlık yapan, işletmelere 
doğrudan kredi vermeyen ancak işletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal kuruluşlardır” 

(Arabacı, 2018:29-30). 
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riski de düşmüştür (Yılmaz, 2018:70). Bu yöntemle sektördeki pek çok bankanın daha 

güvenli adımlar atmasına imkân sağlanmıştır. 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları daha 

da ağırlaştırmış ve içinden çıkılmaz hale dönüştürmüştür113. Pek çok tesis, işletme ve banka 

iflas ve tasfiye sürecine girmiştir. Bankacılık sektörü, Kasım 2000 krizi sonrasında faiz riski, 

Şubat krizi sonrasında ise hem faiz hem de kur riski sonucu önemli kayıplarla karşılaşmıştır. 

Yaşanan krizler; faizlerde ve enflasyonda artış, 22 Şubat 2001 tarihinde dalgalı kur rejimine 

geçilmiş döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte tüm ekonomide bir belirsizlik ortamına 

neden olmuştur. Bu durum ekonomide bir yapısal dönüşüm sürecinin ilk adımları olmuştur. 

Merkez Bankası, 2001 yılında yapılan kanun değişikliği ile “finansal istikrarı sağlamak” 

Bankanın destekleyici amacı olarak tanımlanmıştır. 2000 ve 2001 yılında yaşanan ekonomik 

krizlerin ardından bankacılık sektörünün toparlanması 2003 yılını bulmuştur (Coşkun, 

Ardor, Çermikli, Eruygur, vd., 2012:20-28).  

Merkez Bankası Kanunu’nda bu dönemde gerçekleştirilen temel değişikliklerden bir diğeri 

ise, Merkez Bankasının Hazine ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına avans vermesinin, 

kredi açmasının ve bu kuruluşların ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın 

almasının yasaklanmasıdır. Böylelikle Merkez Bankasının kamunun finansman ihtiyacını 

karşılayacak bir kaynak olarak kullanılmasının önüne geçilmiştir. Bu değişiklik aynı 

zamanda enflasyonun temel nedenlerinden biri olan kamu açıklarının parasallaştırılmasının 

ortadan kaldırılması açısından da son derece önemlidir (TCMB, 2018:12-15).  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankacılık sektöründe yaşanan iflasları ve 

krizleri önlemek amacıyla, kurumsal bir yapıya dönüştürmek amaçlı, “Güçlü Ekonomiye 

Geçiş Programı”114 ile birlikte Mayıs 2001’de Bankacılık Sektörünü Yeniden Yapılandırma 

 
113 Sistemin temel zayıflıkları olarak; 

“- Öz kaynak yetersizliği,  

- Küçük ölçekli bankacılık yapısı,  
-Kamu bankalarının sektör içindeki ağırlığının fazla olması,  

-Vade uyumsuzluğu ve kontrol edilemeyen açık pozisyonlar gibi piyasa risklerine karşı aşırı derecede duyarlılık, İç 

denetim, risk yönetimi ve kurumsal yönetimin yetersiz düzeyde olması,  
- Zayıf bir aktif yapısının varlığı göze çarpmıştır” (BDDK, 2001:8; aktaran bknz: Arabacı, 2018:32). 
114 Bu dönemde yapılan bir diğer gelişme de 2001 yılının mayıs ayında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programıdır. Bu program ile temel olarak amaçlanan şunlardır (https://www.tcmb.gov.tr/ wps/wcm/connect/tr/tcmb 

+tr/main+menu/temel+faaliyetler/para+politikasi/para+politikasi+cerceve; erişim tarihi:17.07.2017): 

• Bankacılık sektörüne yönelik tedbirlerin alınması. 

• Mali disiplinin sağlanması. 

• Yapısal reformların gerçekleştirilmesi. 

• Makroekonomik politikaların enflasyonla mücadelede etkin şekilde kullanılması. 

https://www.tcmb.gov.tr/
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Programını açıklamıştır. 2003 yılından itibaren ekonomide bir iyileşme yaşandığı görülmüş 

ve kriz sonrasında -%9,5 küçülen Türkiye ekonomisi, 2003 ve 2004 yıllarında 

toparlanmasıyla, sırasıyla %5,9 ve %9,9 oranında iktisadi büyüme gerçekleşmiştir. İktisadi 

büyüme rakamları, Güçlü Ekonomiye Geçiş Program hedeflerinin üstünde gerçekleşmiştir 

(Kaya ve Çöllü, 2020: 25-26). Kayıp olan o kriz dönemi bu şekilde atlatılmıştır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23.10.2002 tarih ve 851 sayılı Kararı ile; 

Milli Aydın Bankası T.A.Ş.’nin (Tarişbank) hisselerinin %99,99’ unun Denizbank A.Ş.’ ye 

devredilmesine izin verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 8 inci maddesinin (2) 

numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden uygun görülmüştür. Söz konusu Bankanın 

Denizbank A.Ş.’ ye devrine ilişkin “Hisse Devir Sözleşmesi” 21.10.2002 tarihinde 

imzalanmış olup, fiili hisse devri ise 25.10.2002 itibarıyla tamamlanmıştır. 27 Eylül 2002 

tarih ve 24889 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 26 Eylül 2002 tarih ve 826 sayılı 

Bankacılık ve Düzenleme Kurulu Kararı ile Toprakbank A.Ş., Bayındırbank A.Ş. 

bünyesinde 30 Eylül 2002 tarihi itibarıyla devren birleştirilmiş ve aynı tarih itibarıyla 

bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıştır. Türk Ticaret Bankası 

A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 09.08.2002 tarihinde toplanmıştır. Söz konusu genel kurulda, 

adı geçen Bankanın tasfiyesine ve tasfiyenin Türk Ticaret Kanunu’nun infisah ve tasfiyeye 

ilişkin hükümleri ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 18 inci maddesi kapsamında 

gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar 14 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul Ticaret 

Sicili Memurluğunda tescil edilmiştir. Pamukbank T.A.Ş., 19 Haziran 2002 tarih ve 

mükerrer 24790 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 18 Haziran 2002 tarih ve 742 sayılı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile banka Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu'na devredilmiştir (https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_Listesi.asp? 

tarih=20/2 /2022; erişim tarihi:05.04.2022). 

2005 yılında banka sayısı 47, şube sayısı 6247 ve personel sayısı 132.258 olmuştur. 2006 

yılında bankacılık sektöründe yabancı yatırımların artmasıyla, bankacılık sektörünün GSYH 

içindeki payı artmıştır. 2003 yılında bankacılık sektöründe yabancı banka sayısı, 13 adet 

mevduat, 3 adet kalkınma ve yatırım bankası olmak üzere toplamda 16 yabancı banka 

varken, Nisan 2018 itibariyle, 21 adet mevduat, 4 adet kalkınma ve yatırım bankası olmak 

üzere yabancı banka sayısı 25’e yükselmiştir (Yılmaz, 2018:47). Toplam döviz mevduatı 

Aralık 2021’de 238.974 milyon US dolar iken, Şubat 2022 itibariyle 223 milyar 49 milyon 
 

• Sürdürülebilir büyüme ortamının oluşturulması. 

 

https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/
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US dolara gerilemiştir. 2011 yılı itibarıyla sektördeki banka sayısının yaklaşık 2/3’sini 

oluşturan mevduat bankalarının yarısı, yabancı sermayelidir (Arabacı, 2018:40). 

Türkiye bankacılık sektörünün 2010 yılında %87 olan aktif büyüklük/GSYİH oranı 2017 ve 

2018 yıllarında sırasıyla %105 ve %104’e yükselmiştir. 2017 yılında bu oranın gelişmekte 

olan ülkeler ortalaması %106 ve gelişmiş ülkeler ortalaması ise %319 olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 yılı haziran ayı itibariyle aktif büyüklüğü 4.234 milyar TL olan Türk 

Bankacılık sektöründe 34 mevduat, 13 kalkınma ve yatırım, 6 katılım bankası olmak üzere 

toplam 53 banka faaliyet göstermektedir. 2010 yılında 21 milyar TL olan Türk bankacılık 

sektörünün net dönem kârı, 2018 yılı sonunda 53 milyar TL’ye yükselmiştir. Bankacılık 

sektörünün kârı 2019 yılı itibariyle, %8 oranında azalmasıyla 49 milyar TL’ye düşmüştür. 

Sektörün yapısal olarak ne denli güçlü olduğunun anlaşılması açısından önemli bir gösterge 

olarak kabul edilen sermaye yeterlilik oranının ise, 2019 yılının ilk yarısında %17,73, yıl 

sonu itibariyle de %18,43 olduğu raporlanmıştır (Kaya ve Çöllü, 2020:30-31).  

2020-2021 dönemini incelediğimizde, Türk bankacılık sektörünün 2020 yılında 58,5 milyar 

TL olan toplam net kârı, 2021 yılı itibariyle 92,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Yurtiçi 

yerleşiklerin yabancı para talepleri artmıştır. Döviz tevdiat hesaplarının (DTH) M2Y tanımlı 

para arzına oranı bir önceki yıla göre 11 puan yükselerek yüzde 57’ye, toplam mevduatlara 

oranı ise aynı miktarda artarak yüzde 55’e ulaşmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2020 

yılında sabit fiyatlarla %1,8, cari fiyatlarla %17 oranında artarak 5.048 milyar TL olmuştur. 

GSYİH dolar bazında ise, %6 oranında azalarak, 717 milyar US dolara düşmüştür. Kişi 

başına gelir %6 azalarak, 8.599 US dolara gerilerken, GSYİH deflatörü %14,8 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Merkez Bankası 2020 yılının ilk yarısında faiz oranlarını hızla düşürmüştür. 

Merkez Bankası’nın net iç varlıkları artarken, net dış varlıkları gerilemiştir. Yıl sonunda 

Merkez Bankası’nın net iç varlıkları negatif durumdan kurtularak 318 milyar TL artarak, 

268 milyar TL olmuştur. Öte yandan, net dış varlıklar ise 140 milyar TL azalarak, 114 

milyar TL’ye düşmüştür. Sonuç olarak para tabanı 178 milyar TL artmıştır (TBB, 2021:15-

20). TCMB verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para 

mevduat ve fonları Şubat 2022 itibariyle, 156 milyon dolar azalarak 215,83 milyar dolar 

oldu. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 13 milyar dolar azalırken, altın rezervleri 18 

milyar dolar artmıştır. Yıl sonu itibariyle döviz rezervleri 49 milyar dolar, altın rezervleri ise 

43 milyar dolar düzeyindedir (TBB, 2021:20). 
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2020 yılı itibariyle, Türk bankacılık sektörü; yapılan reform düzenlemeler ve güçlü 

denetleme sistemiyle, sektörün güçlü bir mali yapıya dönüşümünde etkili olurken, yüksek öz 

sermaye yeterlilikleri, etkin bir iç denetim ve katlanılabilir risk yönetimi, kalifiye iş gücü, 

sunulan işlem ve hizmet türleri, dünya bankacılık sistemiyle ileri ilişkiler ve transfer 

bağlantıları, gelişmiş teknolojilerin ileri düzeyde kullanımı ve üstün hizmet kalitesiyle 

gelişmiş ülkelerin bankacılık sektörleriyle rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturulmuştur 

(Sümer, 2016:491; aktaran bknz: Kaya ve Çöllü, 2020: 30). 
 

Tablo 42: Türk Bankacılık Verileri 1959-2017 Dönemi 

YILLAR 
Mevduat 
(MİLYON $) 

Mevduat Dışı 
Kaynaklar 
(MİLYON $) 

Özkaynaklar 
(MİLYON $) 

Likit 
Aktifler M3 PARA ARZI 

GSMH 
(Bin TL) ** 

Yİ-ÜFE 
(yıllık % 
yüzde 
değişme) 

Banka 
Sayısı 

Şube Sayısı 
(Yurtdışı 
şubeler dahil) Çalışan Sayısı 

BANKACILIK 
SEKTÖRÜ NET 
KARI VE ZARARI 

1959 2.625 171 852 1.034 0 44 0 51 0 0 0 

1960 874 53 295 358 0 47 0 51 0 0 0,3263615 

1961 949 96 384 404 0 50 0 52 1716 32055 0,1522481 

1962 1.077 104 412 397 0 58 0 51 1716 32913 0,1785531 

1963 1.197 110 444 437 0 67 0 51 1827 34108 0,2984587 

1964 1.385 236 510 504 0 71 0 48 1896 35941 0,266166 

1965 1.709 329 532 607 0 77 6,94 48 1968 37956 0,355139 

1966 2.121 418 586 756 0 91 3,25 47 2045 42457 0,491487 

1967 2.415 546 691 851 0 102 5,91 46 2210 47100 0,690287 

1968 2.998 723 748 1.102 0 164 0,53 47 2537 53748 0,750483 

1969 3.569 867 803 1.380 0 183 7,91 46 2932 60534 0,863186 

1970 2.564 695 502 912 0 208 11,67 46 3194 65968 0,1755745 

1971 3.684 767 668 1.286 0 261 17,47 45 3411 69603 0,442796 

1972 5.062 845 826 1.831 0 314 11,95 44 3666 74562 1,039276 

1973 6.045 1.089 967 2.200 0 399 16,39 43 4007 83077 1,423463 

1974 7.426 1.379 1.048 2.735 0 538 18,67 43 4407 89446 0,988308 

1975 9.997 1.592 1.105 3.787 0 691 17,84 42 4587 96358 1,623371 

1976 12.045 2.015 1.175 4.516 0 868 18,19 43 4817 104164 2,276666 

1977 12.718 2.464 1.109 6.762 0 1.108 43,95 43 5218 113564 2,03739 

1978 12.968 2.323 796 7.523 0 1.646 43,38 43 5464 119213 -0,273785 

1979 14.037 2.140 1.244 7.917 0 2.877 78,85 43 5748 122489 -0,740136 

1980 9.132 1.155 762 4.611 0 5.303 93,71 43 5954 125312 22,405757 

1981 12.498 4.422 1.045 5.369 0 8.023 27,06 45 6244 126564 49,085783 

1982 13.902 3.101 1.473 6.094 0 10.612 26,29 48 6353 131396 55,501113 

1983 12.205 3.203 1.635 5.628 0 13.933 37,10 45 6281 133455 82,015226 

1984 13.315 1.880 1.874 6.678 0 22.168 49,68 47 6202 134656 222,455117 

1985 17.365 2.497 1.949 7.667 0 35.350 44,19 50 6268 137805 262,759 

1986 20.939 4.948 2.013 8.749 0 51.185 30,67 55 6348 143376 457,556 

1987 23.728 7.754 2.430 10.379 0 75.019 55,05 56 6417 148995 898,559 

1988 21.171 7.519 2.444 11.316 0 129.175 75,21 60 6528 151262 1698,672 

1989 26.999 9.064 3.575 12.182 0 230.370 68,77 62 6593 153067 1922,776 

1990 32.564 11.760 4.535 13.097 0 397.178 60,40 66 6560 154089 3880,546 

1991 32.787 11.248 4.181 13.859 0 634.393 71,14 65 6477 152901 5628,68 

1992 35.705 14.383 3.909 17.608 0 1.103.605 65,97 69 6206 146823 11727,376 

1993 37.693 18.959 4.835 21.965 0 1.997.323 71,08 70 6241 143983 28182,232 

1994 33.223 9.091 3.316 14.728 0 3.887.903 125,50 67 6104 139046 33077,271 

1995 44.788 9.880 4.221 18.137 0 7.854.887 65,05 68 6240 144793 104794 

1996 57.165 11.851 5.028 17.708 0 14.978.067 85,02 69 6442 148153 254562 

1997 61.273 15.724 6.121 19.236 0 29.393.262 91,20 72 6819 154864 485421 

1998 77.097 18.218 6.786 21.462 0 53.518.332 54,24 75 7370 166492 759986 

1999 89.361 22.934 3.644 24.927 0 78.282.967 62,93 81 7691 173988 -305750 

2000 101.884 29.435 7.514 31.975 0 125.596.129 32,65 79 7837 170401 -3148857 

2001 80.961 18.418 6.727 26.588 0 176.483.953 88,59 61 6908 137495 -5163874 

2002 86.835 19.212 15.672 20.953 0 275.032.366 30,83 54 6106 123271 2356998 

2003 115.420 28.053 25.507 26.049 0 356.680.888 13,95 50 5966 123249 5610281 

2004 147.717 33.870 34.395 32.193 0 428.932.343 13,84 48 6106 127163 6456079 

2005 188.984 49.873 40.048 47.104 260.614.096 486.401.032 2,66 47 6247 132258 5714742 

2006 222.561 62.047 41.248 52.763 319.835.684 575.783.962 4,54 46 6849 143143 10981399 

2007 307.930 79.025 63.388 64.549 370.077.665 648.708.304 11,58 46 7618 158534 14331479 

2008 297.992 82.288 54.341 66.294 458.383.776 994.782.858 5,94 45 8790 171598 12774065 

2009 341.060 92.570 71.584 68.922 520.674.414 999.191.848 8,11 45 9027 172402 19477317 

2010 399.766 105.218 83.954 68.087 616.200.874 1.160.013.978 5,93 45 9465 178503 21360250 

2011 370.014 133.423 73.298 79.334 700.491.311 1.394.477.166 8,87 44 9834 181418 19041611 

2012 433.177 144.487 98.202 102.497 791.992.774 1.569.672.115 13,33 45 10234 186098 22606566 

2013 442.787 181.414 86.788 118.288 950.979.183 1.809.713.087 6,98 45 11021 197465 23613342 

2014 454.526 202.364 95.548 121.513 1.063.151.797 2.044.465.876 6,36 47 11223 200886 24466169 

2015 428.600 194.914 86.225 111.917 1.238.083.234 2.338.647.494 5,71 47 11193 201204 25644295 

2016 415.165 183.885 82.061 106.806 1.450.681.529 2.608.525.749 9,94 47 10781 196699 36423822 

2017 454.197 210.505 91.474 116.477 1.675.831.303 3.104.906.706 15,47 47 10550 193504 47083488 

Kaynak: Yazar tarafından T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, World Bank 

verilerinden derlenmiştir. 
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2.3. T.C. MERKEZ BANKASI  

Günümüz bankacılığı büyük bir gelişimle evirilerek, politika üreten, ekonomiye yön veren, 

para basan ve parayı denetleyen, dünya para siyasetini belirleyen ve dengeleyen, uluslararası 

ticareti geliştiren, dünyada pek çok ülke ulusal paralarını yönetmek ve idare etmek için 

kurduğu, devletin bütçesini ve kasasını meydana getiren “Merkez Bankaları” günümüz 

ekonomisinde en önemli aktör durumundadır. 

Merkez bankaları, devlete ait görünse de teknik ve uygulama açısından hükümetlerinden 

bağımsız politikalar izlemeyi amaçlamışlardır. Yani, para politikalarını oluştururken ve 

uygularken, siyasi bir baskı veya müdahaleye maruz kalmalarının önüne geçmektir. Merkez 

Bankasının temel görevi; para politikasını belirleyerek enflasyonu (dolayısıyla deflasyonu) 

kontrol etmektir. Böylece piyasalarda fiyat istikrarını sağlamaya çalışır. Bunun yanında, faiz 

oranlarını belirler ve para arzını (emisyon hacmini) para basarak veya tedavülden parayı 

çekerek piyasada oluşabilecek risk dengelerini sürekli izlemek ve yönetmek zorundadır 

(Conaghan ve Smith, 2014:68). Aşağıda bu konu detaylı olarak incelenmiştir. 

Böylece bankacılık sistemi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kâğıt para basma işlemi ile 

ekonomik yapı daha karmaşık ve daha dinamik bir yapıya bürünmüştür. İşlemler hızlanmış, 

dış ticaret hiç olmadığı kadar genişlemiş, ülkeler arasında para transferleri ve kambiyo 

hizmetleri hızlanmış, ülkelerin yeni pazarları keşfetmede, üretim modellerinin 

oluşturulmasında ve modern üretim-satış süreçlerinde bankacılık hizmetlerinden ve parasal 

kaynak akıcılığından yararlanmaya başlamıştır. Yeni dünya ekonomik düzeninin anahtarı ve 

kapitalist ekonomi sistemin olmazsa olmazı “bankacılık sistemidir”.  

Bankaların temel ekonomik görevleri ve fonksiyonel işlemleri genel tanımlama olarak 

verdiğimiz açıklamanın içeriğinde görmek mümkündür; bunun adı genel olarak iktisat 

literatüründe “mali aracılıktır”. Banka işletmelerinin en belirgin faaliyetleri, para sahipleri 

(fon arz edenler-sermayedarlar) ile iş sahiplerini (fon talep edenler- müteşebbisleri) 

buluşturan bir sistemdir (Aydemir, 2004:31). Bu bağlamda bankacılığın iktisadi yapıdaki 

önemi ortaya çıkmaktadır; tasarruf kanallarının tanzimini sağlayarak, sektörün mali işlevleri 
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doğrultusunda ekonomide ödünç verilebilir fon arzı ve fon talebi yaratanlar arasında 

kurumsallaşmış mali sistemi tesis etmektir. Bu bağlamda, ülkeler yatırım için gerekli olan 

mâli kaynakları, tasarruf sahiplerinden sağlamaktadır. Fon veren ve alanlar arasındaki 

parasal-mali akıcılığı tesis ederek, reel piyasalara finansal kaynak sağlamak ve sermaye 

birikimini oluşturmak bankacılık sektörünün temel görev ve işlevleri arasındadır. Tasarruf 

sahipleri ile yatırım sahiplerinin likidite tercihleri süreç olarak hem farklıdır hem de ödünç 

alma ve verme işlemleri farklı zaman dilimlerini kapsamaktadır. Sonuçta bu ödünç alma-

verme işleminin oluşan fiyatına “piyasa faiz haddi” denmektedir. Bankaların makro 

ekonomik açıdan bir diğer önemli işlevi de mali sisteme çekilen fonların iktisadi büyümeye 

en yüksek katkıyı sağlayacak alan ve sektörlere yöneltilmesidir. Bu durumuyla piyasa 

mekanizmasının beyni durumundadır. Ayrıca ekonomide etkili bir para politikasının 

uygulanması, ülkenin dış ekonomik ve ticaret ilişkilerinin gelişmesinde en stratejik 

sektördür. Dolayısıyla yurtdışı kaynakların da önemli bir bölümü bankalar aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Güçlü bir ekonomik yapının temel unsuru büyüyen ve sağlıklı çalışan 

finansal sektör ile mümkün olmaktadır115. 

Bu finansal yapının sağlıklı işleyebilmesi için, iktisadi yapının serbestleşmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu durum iki yönlü olarak gerçekleşmektedir. İlki, finansal aracılar biçiminde 

olmuştur; finansal aracılar tasarruf sahiplerinden topladıkları tasarrufları ve mevduatları, 

yatırımlara kanalize etmekte, en verimli sektörlere tahsis ederek üretimin arttırılmasına 

(iktisadi büyümeye) imkân sağlarken, çeşitli finansal enstrümanlar sunarak, tasarruf 

düzeyini arttırmaktadır. İkincisi de ülkenin ödemeler bilançosunda görünen, sermaye 

hesabının serbestleşmesine imkân verir (Duman ve Lee, 2000:7, aktaran bknz: Onur, 

2005:131). 

2.3.1. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 

Alberto Alesina ve Lawrence Summers (1993:151-162) tarafından yayınlanan “Central 

Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence” adlı 

akademik makaleye göre; bir devletin Merkez Bankasının (parasal politika yönetiminin) 

yüksek düzeyde bağımsızlığa sahip olmasının, enflasyon ve fiyat istikrarının sağlanmasında 

 
115 2012 yılı baz alındığında; finansal sektör içerisinde %87,6’lık oranıyla bankalar ilk sırada gelmektedir. Bu 

durum bankacılık sisteminin finansal sektör içerisindeki önemini ortaya koymaktadır. Bankaları %3 ile sigorta 

şirketleri, %2 menkul kıymetler yatırım fonları ve %1,5 ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları gelmektedir 

(Samırkaş, Evci ve Ergün, 2014:120). 
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nedenli önemli olduğunu ortaya koymaktadır116. Bu bağlamda bir ülkede Merkez Bankaları 

özerk bir yapıya sahip olursa, o nispette uyguladıkları politikalarda başarılı oldukları tespit 

edilmiştir.  

Merkez Bankalarının yeterince bağımsız olmadığı ülkelerde artan bütçe açıklarının (borç 

stoklarının) Merkez Bankasının kaynakları kullanılarak, finanse edildiği görülmektedir. Yine 

bütçe açıklarının finansmanı için ihraç edilen devlet tahvillerinin Merkez Bankası tarafından 

satın alınması veya karşılıksız para basılması enflasyon sürecinin hızlanmasına neden olur. 

Kamu harcamalarını bu paralarla finanse edilmesi geri dönüşü olmayan yoldur. Para 

değerinin korunmasındaki yetersizlikler ve olumsuz durumlar, yüksek enflasyon süreçlerini 

kaçınılmaz hale getirir. Bunun temel nedeni, Merkez Bankasının siyasi baskı altında 

kalmasından kaynaklanmaktadır (Öztürk, 2016:76-77).   

“Enflasyon Hedeflemesi ve John Taylor Kuralı” bir ekonomide Merkez Bankasının 

bağımsızlığı ile yakından ilişkili bir durumdur. John Taylor’ın (1993:195-214) yayınlanmış, 

“Discretion Versus Policy Rules In Practice” çalışmasında belirttiğine göre117, 1970-1980’li 

dönemlerde görülen petrol şok ve krizlerinin enflasyon oranını arttırması ve ekonomide 

ciddi daralmalar yaratması nedeniyle, ortaya konan enflasyon hedeflemesi rejimi 

kapsamında kısa vadeli faiz oranlarının belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem Taylor 

kuralıdır. Bir ülkenin ekonomisinde Merkez Bankasının para politikasını ve buna bağlı 

olarak fiyat istikrarı oluşturulurken, ortaya konan kuraldır. Faiz oranlarındaki değişiklikler 

hane halkının yatırım, tüketim ve tasarruf harcamalarını etkilemektedir (Toker, 2020:39-40). 

 
116 Merkez bankası bağımsızlığı; merkez bankasının hükümetin kontrolünden bağımsız bir biçimde fiyat ve 

para politikasında istikrar sağlama görevini yerine getirirken, hiçbir yerden talimat almadan, hiçbir siyasi 

kurumun etkisinde kalmadan, siyasi erke bağlı olmadan politika oluşturma ve yürütmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, ABD’de Fed tarafından çok uzun bir süredir, İngiltere’de ise 1997 yılından bu 

yana İngiltere Bankası’nın siyasi iradeden (hükümetlerden) ayrı olarak özerk politika belirlemesi kast 

edilmektedir (Rutherford, 2002: 77; aktaran bknz: Durmuş, 2016:26). 
117 John Taylor (1993)’e göre, bu kuralın fonksiyonu aşağıdaki gibidir (Toker, 2020:40):  

İt *=a+πt+β(πt-πt *+ λ (yt-yt * ) β>0, λ>0   

İt*=r+πt+0,5(πt–πt*) + 0,5 (yt – yt*)  

Eşitlikte yer alan i nominal faiz oranı, i* ise nominal faiz oranının hedeflenen değerini göstermektedir. 

 Yukarıdaki Taylor fonksiyonundaki denklemde yer alan sembolleri ifade etmek gerekirse;  

r= Federal faiz oranı (Federal Funds Rate) , 

İt= t dönemdeki nominal faiz oranı, 

πt= t dönemdeki enflasyon oranı, 

πt= t dönemdeki hedeflenen enflasyon oranı, 

(πt−πt * )= Enflasyon açığı (Inflation gap) , 

yt= t dönemdeki üretim miktarı,  

yt *= t dönemdeki potansiyel üretim miktarı , 

(yt –yt * )= Üretim açığı , 

β= Enflasyon açığı tepki katsayısı, 

λ= Üretim açığı tepki katsayısını ifade etmektedir. 
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Bu kurala göre, ekonomi politikaları üretilirken öncelikli olarak faiz oranları dikkate 

alınmaktadır. Taylor kuralına göre, para politikası oluşturan Merkez Bankaları, fiyatlar genel 

düzeyi ve üretim düzeyinin (çıktı oranının) belirlenen hedef düzeyinin üstünde olması 

durumunda, kısa vadeli faiz oranlarını artıracağını, tam tersi durumda enflasyon ve çıktı 

oranının hedeflenen düzeyden aşağıda olması halinde ise, kısa vadeli faiz oranlarını 

düşüreceğini ifade etmektedir (Yapraklı, 2011:131; aktaran bknz: Toker, 2020:39-40).  

John Taylor kuralı, enflasyon açığının ve üretim açığının kısa vadeli faiz oranlarına verdiği 

tepkiyi ölçmeye yarayan denklemi ifade etmektedir (Taylor, 1993:195-214). Buna göre, 

politika faiz oranı daima enflasyon oranındaki artıştan daha büyük oranda artışı içerecek 

şekilde belirlenmelidir (Durmuş, 2016:29). Örneğin enflasyon oranı %1 artmış ise faiz 

oranındaki artış %1’den daha büyük olmalıdır. Bu yüksek reel faiz uygulaması anlamına 

gelir. Hedeflenmiş bir enflasyon oranına ulaşabilmek için harcamalar kısılmalıdır. Bunun 

için de reel faizler pozitif olacak şekilde, faiz oranları enflasyon artış oranından daha büyük 

oranda artırılmalıdır (Langdana, 2002:270; aktaran bknz: Durmuş, 2016:29). Bu kuralın 

hayata geçirilebilmesi için Merkez Bankasının bağımsız bir politika izlemesiyle mümkün 

olacaktır. 

Günümüzde birçok gelişmiş ülkenin, para politikasının makro ekonomik performansı 

artırabilmesi için Merkez Bankalarının bağımsızlığı büyük önem taşımaktadır (Öztürk, 

2016:76).  Merkez Bankaları, uygulayacağı para politikalarını siyasi erkin veya hükümetin 

gerekli gereksiz müdahalelerine izin vermeyen, belirlediği hedefler doğrultusunda inisiyatif 

alabilme, para politikalarını uygulayabilme ve değiştirebilme esnekliğine sahip olarak, özerk 

(otonomi) yasalarla çalışan, bağımsız merkez bankaları bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını 

belirtmek gerekirse; Amerikan Federal Reserve Bankası (FED), Avrupa Merkez 

Bankası, İngiltere Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şili Merkez Bankası, 

İrlanda Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası, Paraguay Merkez Bankası, Avustralya 

Rezerv Bankası, Japonya Merkez Bankası, Hindistan Rezerv Bankası, Yeni Zelanda Rezerv 

Bankası, Güney Afrika Cumhuriyeti Rezerv Bankası, Kanada Bankası, Kolombiya 

Cumhuriyeti Merkez Bankası, Norveç Merkez Bankası, İsviçre Ulusal 

Bankası, Polonya Ulusal Bankası, Ukrayna Ulusal Bankası,  vb. günümüz bağımsız Merkez 

Bankası örnekleridir. Bazı merkez bankalarının sahibi kamu (devlet) iken, bazıları ise, özel 

(şahıs veya şirketin) mülkiyetindedir. Pratikte kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet arasındaki 

fark çok küçüktür. Çünkü her iki örnekte ki merkez bankaları, kanunlarla faaliyet gösterir. 
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Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, Merkez Bankalarının mülkiyeti ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. 

Tablo 43: Merkez Bankalarının Ülkelere Göre Mülkiyet Durumu 

MERKEZ BANKALARININ ÜLKELERE GÖRE MÜLKİYET DURUMU 
DEVLET MÜLKİYETİNDE OLAN 

ÜLKELER 

ÖZEL MÜLKİYETTE OLAN 

ÜLKELER  

KARMA MÜLKİYETTE OLAN 

ÜLKELER 

ALMANYA A.B.D. AVUSTURYA (%50) 

ARJANTİN GÜNEY AFRİKA CUMH. BELÇİKA (%50) 

AVUSTURYA İSVİÇRE JAPONYA (%55) 

DANİMARKA   MEKSİKA (%51) 

FİNLANDİYA   ŞİLİ (%50) 

 FRANSA    TÜRKİYE (%51) 

HİNDİSTAN   YUNANİSTAN (%10) 

HOLLANDA     

İNGİLTERE     

İRLANDA     

İSPANYA     

İSVEÇ     

KANADA     

NORVEÇ     

YENİ ZELANDA     

Kaynak: Kurumlu, 2014:281’deki tablodan alınmıştır. Parantez içindeki değerler devletin banka 

sermayesindeki payını ifade etmektedir. 

“Merkez Bankasının Özerkliği” ve “Merkez Bankasının Bağımsızlığı (MBB)” 

kavramlarının birbirine benzerliği nedeniyle, çok sık karıştırılan ve birbirinin yerine 

kullanılmasına neden olan birçok akademik çalışma ve siyasi açıklamalar mevcuttur. 

Aslında bu iki kavram; çalışma, uygulama ve para politikası oluşturma açısından farklılıklar 

taşıyan iki kavramdır.  

Merkez Bankalarının bağımsızlığına/özerkliğine karşıt görüşlerin hareket noktası ise, bu 

durumun demokratik yapı ve oluşumlarla bağdaşmadığı iddiası üzerine kurulmuştur. 

Hükümetler, uyguladıkları para politikalarının sorumlulukları altına girerlerken, teknokratlar 

böyle bir sorumluluğun altına girmezler. Dolayısıyla bürokratların politika belirlerken 

yıpranmaları daha az iken, hükümetlerin halk nezdinde sorumluluğu artarken, bununla 

birlikte oy kaybı riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu görüşe göre, temsili 

demokrasilerde parlamento ve hükümetin seçimler sonucu işbaşına gelmeleri onların hesap 

verebilirliğini sağlarken, yanlış kararlar ve politikalar hükümetlerin güvenilirliğini ciddi 

olarak etkilemektedir (Aksoy, 2016:29). Merkez Bankası bağımsızlığının ve özerkliliğinin 

ölçülmesine yönelik olarak akademik literatürde ve değerlendirme (rating) kuruluşların 
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çalışmalarında merkez bankalarının yasal bağımsızlıklarını ve çalışma sistemlerini 

değerlendiren önemli endeksler oluşturulmakta ve kullanılmaktadır (TCMB, 2012:3)118. 

Merkez bankaları belirlenen kriterler doğrultusunda bağımsızlığı saptanmaktadır. Merkez 

Bankasının para politikası amaçlarını özerkliğin getirdiği serbestiyet içerisinde belirlemesi 

politik bağımsızlık (amaç bağımsızlığı) olarak kabul edilirken, para politikası amaçlarına 

ulaşmak için kullandığı araçları serbestiyet içerisinde belirlemesi ve bu konuda inisiyatif 

alabilmesi ise, ekonomik bağımsızlık (araç bağımsızlığı) olarak tanımlanmaktadır. Merkez 

bankaları açısından bağımsızlık çoğunlukla araç bağımsızlığını ifade etmektedir (TCMB, 

2012:2-3; Kurumlu, 2014:285). Bunun yanında iki önemli bağımsızlık kriteri daha 

bulunmaktadır; “Finansal Bağımsızlık”, ve “Kurumsal Bağımsızlık” olmak üzere toplam 4 

bağımsızlık kriteri söz konusudur. Finansal bağımsızlığı açıklamak gerekirse; “Merkez 

Bankasının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek, hedeflerini yerine getirebilmesi 

için yeterli mali kaynağa ve kendi bütçesini belirleme yetkisine sahip olması gerekmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra Merkez Bankasının bütçesinin onaylanması sürecinde kurum dışı 

müdahalelerden uzak olması ve işlevsel harcamalarını serbestçe belirleyebilmesi gibi 

unsurlar da finansal bağımsızlık kavramına dâhildir.” (TCMB, 2012:3).  

Kurumsal bağımsızlık ise, “Merkez Bankası bağımsızlığı kavramının bir diğer boyutunu ise 

kurumsal bağımsızlık oluşturmaktadır. Kurumsal bağımsızlık, Merkez Bankasının üst düzey 

yöneticilerinin görev sürelerinin, atanma, çalışma ve görevden ayrılma kurallarının yasalarla 

net bir şekilde ve siyasi baskıdan bağımsız olarak belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bunun 

yanında kurumsal bağımsızlık, karar alma organlarındaki üyelerin işlevlerinin ve 

bağımsızlıklarının sürekliliğini ve toplumla iletişim yollarının siyasi baskıdan uzak olmasını 

da ifade etmektedir.” (TCMB, 2012:3). Merkez Bankasının bağımsızlık kriterlerini 6 

maddede özetlemek mümkündür: 

• Başkan ve yönetim kurullarının görevde kalma süresi uzadıkça bağımsızlık 

artmaktadır. 

• Başkan ve yönetim kurullarının siyasi erk veya hükümetçe atanıp, atanmaması; 

atanmamışsa bağımsızlık artmaktadır. 

 
118 Bu endekslerden en sık kullanılanı için bakınız: Sylvester C.W. Eijffinger ve Petra M. Geraats, (2006). 

“How Transparent Are Central Banks?” European Journal of Political Economy, Volume: 22, No:1, 2006, 

pp.1-21. 
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• Siyasi erk veya hükümet yetkililerinin banka yönetim kurullarında yer alıp, 

almadıkları; yer almıyorsa, bağımsızlık artmaktadır. 

• Merkez Bankasının kamuya borç verme zorunluluğu; borç verme azaldıkça veya 

vermiyorsa bağımsızlık artmaktadır. 

• Fiyat istikrarı dışında Merkez Bankasına görev verilip verilmediği; görev verilmezse 

bağımsızlık artmaktadır. 

• Para politikası yapılırken veya oluşturulurken bütçe hazırlama sürecinde Merkez 

Bankasının aktif olarak dahil edilip edilmediği; dahil ediliyorsa bağımsızlık 

artmaktadır. 

 

Türkiye’de Merkez Bankası, temel olarak para, enflasyon ve kur (döviz) politikalarını 

düzenlemenin yanında, banknot dolaşımını sağlamaktan sorumlu bir bankadır. Merkez 

Bankası, daha önce para basma yetkisi TBMM’ne ait olan durum, süresiz olarak TCMB’na 

devredilmiştir. Böylece, banknot basma ve ihraç imtiyazı TCMB’ye geçmiştir.119 2001 

yılından itibaren Türkiye’de “dalgalı kur sistemi” uygulanmaktadır. Döviz kuru rejimini 

belirlemek hükümetle ile birlikte TCMB’ye aittir. Türkiye’de altın ve döviz rezervlerini 

saklamak ve idare etme politikaları TCMB’ye aittir. Bu bağlamda kur ve para politikalarına 

olan güveni temin etmek, desteklemek, hazinenin yabancı para ve iç ve dış borç servislerini 

gerçekleştirebilmek için, Merkez Bankasının öz kaynaklarında gerekli döviz likiditesini 

bulundurmak zorundadır. Ülke içinde ve dışında yaşanan banka krizlerine ve finansal 

şoklara (kırılganlıklara) karşı gerekli önlemleri almak, dış piyasalarda ülkenin ekonomik 

değerini yükseltme ve güven oluşturma çabalarına yönelik ciddi döviz rezervleri tutmak, 

istikrarlı bir politika ile ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı risksiz, güvenli, şoklara karşı 

dayanıklı ve süratli bir çalışmayı sağlamalıdır (Saraç, 2016:211).       

Para politikası, ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisini faiz oranları aracılığıyla 

göstermektedir. Operasyonel açıdan bakıldığında, araç bağımsızlığı merkez bankalarının pek 

çoğunun politika aracı olarak kullandığı kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin kararları almakta 

bağımsız olmasını ifade etmektedir. Bu durumda, Merkez Bankasının faiz oranlarını 

etkileme kabiliyetini kısıtlayan her durum, Merkez Bankası bağımsızlığının kısıtlanması 

anlamına gelmektedir (TCMB, 2012:2-3). 

 
119 Merkez Bankası, her haftaki bilançolarındaki pozisyon durumunu (hesap durumunu) bir bülten olarak 

Resmî Gazete’de ilan eder. Yayımlanan bültende; altın ve döviz rezervleri, ödenecek ve alacak senetler toplamı 

ve bankanın kendi sermaye ve birikimleriyle ilgili yürürlükteki reeskont, iskonto ve faiz hadleri hakkında son 

bilgiler yer almaktadır (Doğru, 2012:51-52). 
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Cukierman, Webb ve Neyaptı yaptıkları araştırmada (Cukierman, Webb ve Neyaptı, 1992: 

353-398) Merkez Bankalarının bağımsızlığına ilişkin dört farklı ölçüm yöntemi 

geliştirmişlerdir. Aşağıdaki tabloda bu kriterler detaylı olarak belirtilmiştir. Buna göre 4 

farklı değişken belirlenmiştir; yasal bağımsızlık, başkanın görevde kalma süresi, (başkanın 

değişme sıklığı), uzmanların konu ile ilgili ankete verdikleri cevaplar ve birinci ve ikincinin 

toplamıdır (Aktaran bknz: Eroğlu ve Abdullayev, 2005:81). 

*Merkez Bankasının bağımsızlığı noktasında 5 önemli kriter üzerinden değerlendirmeler 

yapmak mümkündür (TCMB, 2012:2-3): 

✓ Siyasi Bağımsızlık: Merkez Bankasının hükümetlerin, siyasi partilerin, sivil toplum 

kuruluşlarının, sendika vb. olarak toplumdaki diğer baskı gruplarının etkisinde 

olmaksızın para ve makroekonomi politikaları ile ilgili özgürce önemli karar 

alabilmesidir. 
 

✓ Ekonomik (Finansal) Bağımsızlık: Merkez Bankasının, hükümet program, proje ve 

politikalarına hiçbir şekilde kredi verilmemesi veya parasal (avans) desteği 

sağlanmamasını ifade eder. Diğer bir ifadeyle, Merkez Bankasının, bağımsız bir 

şekilde faaliyetlerini sürdürerek hedeflerini yerine getirebilmesi için yeterli finansal 

kaynağa ve kendi bütçesini belirleme yetkisine sahip olması gerekmektedir. Tüm 

bunların yanı sıra merkez bankasının bütçesinin onaylanması sürecinde kurum dışı 

müdahalelerden uzak olması ve işlevsel harcamalarını serbestçe belirleyebilmesi gibi 

unsurlar da finansal bağımsızlık kavramına dâhildir. Ekonomik bağımsızlık, 

kesinleştiren olgu yasa ile merkez bankasının kamu kesimine kredi açmasının 

yasaklanmasıdır. Ekonomik bağımsızlık için bakılacak en iyi gösterge; hükümetlerin 

kamu harcamalarının finansmanında Merkez Bankası kredilerinin (avans desteğine) 

ne ölçüde başvurup, kullandığıdır. Hükümetler, Merkez Bankasından finansman 

desteğine ne kadar çok başvurursa, bankanın ekonomik bağımsızlığı o ölçüde 

yıpranmış olacaktır.  
 

✓ Yasal Bağımsızlık: Merkez Bankasının yasal bağımsızlığı denilince; siyasi 

baskılardan uzak, hem yönetim hem de yürütme anlamında uygulamak istediği para 

politikaları ve hedefleri için alacağı kararları özgürce almasını kanunla teminat altına 

almayı ifade etmektedir. Merkez Bankası ile ilgili 5 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe 

giren 4651 sayılı kanunla yasal bağımsızlık ortaya konmuştur; Merkez Bankasının 

Başkanının atanma şekli, başkanın görev süresinin belirlenmesi, görevden alınması 
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süreci, para politikasının ve para piyasasının işleyişi gibi önemli konularda Merkez 

Bankasının hangi düzeyde sorumlu ve yetkili olacağı, hükümete açılacak krediler 

için gerekli şartların nasıl ve ne şekilde olacağının belirlenmesi konularını ihtiva 

etmektedir. 
 

✓ Amaç Bağımsızlığı: Merkez Bankasının, para politikalarını yürütebilmesi için para 

politikası araçlarını serbestçe, herhangi bir yerden izin almadan, karar alırken hiçbir 

şekilde sınırlamaya tabi tutulmaksızın kullanabilmesini ifade etmektedir. Merkez 

Bankasının, uygulayacağı politikalarda esas aldığı temel amaçları veya hedefleri 

seçmekte bağımsız olmasını ifade etmektedir. Merkez Bankası, makroekonomik 

yapıda: fiyat ve finansal istikrarının sağlanması, döviz piyasasında istikrar 

sağlanması, para piyasasında istikrar sağlanması, iktisadi büyümeyi tesis etme, Tam 

istihdamın sağlanması. Ekonomik yapıda istikrarı sağlamak için uygulayacağı para 

politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler hükmü 

gereğince, değişiklik için hiçbir kurum ve kişinin, bankanın politikaları ve amaçları 

üzerinde baskı oluşturulamaz ifadesiyle amaç bağımsızlığı ortaya konmuş, bu 

konuda siyasi iradeye, kısa dönemli siyasi menfaat ve parti çıkarları için Merkez 

Bankası kaynaklarının kullanılmamasını ve bu durumun önünün kesilmesini ifade 

etmektedir. Yani Merkez Bankası, fiyat ve finansal istikrarın TCMB’nin tek amacı 

olarak tanımlanması ve hükümetle birlikte belirlenecek enflasyon hedefine ulaşmada 

ve faiz politikasını belirlemede tam bağımsızlığın sağlanması ile TCMB’nin 

görevlerini yerine getirirken, hiçbir makamdan emir ve izin almamasıdır. Bu 

dönemde, T.C. Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesi uygulayan Merkez Bankaları 

arasında en fazla faiz indirimi uygulayan Merkez Bankası olmuştur. 

 

✓ Araç Bağımsızlığı: Merkez Bankasının, fonksiyonel bağımsızlık olarak da anılan 

araç bağımsızlığı, merkez bankasının yasayla belirlenmiş olan nihai hedefine 

ulaşmak için kullanacağı para politikası araçlarını ve yöntemlerini, hükûmetin veya 

bir başka otoritenin onayına gerek duymadan serbestçe seçebilmesi ve bu araçları 

serbestçe kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, makroekonomi 

politikalarını yerine getirmede kullanılan bağımsızlıktır. Buna göre, tam istihdam, 

fiyat ve finansal istikrarı sağlama, iktisadi büyümeyi tesis etme, enflasyonu düşürme 

hedeflemesi, refah düzeyini arttırma gibi makroekonomik değişkenlerden temel 

hedef doğrultusunda seçim yapma bağımsızlığına sahip olunması araç bağımsızlığı 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiyat_istikrar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6viz_piyasas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_piyasas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCy%C3%BCme&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_istihdam&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_istihdam&action=edit&redlink=1
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anlamına gelmektedir. Merkez bankası, hedefleri belirleme ve ulaşmada para ve 

ekonomi politikası araçlarını tek başına belirleyebiliyorsa, araç bağımsızlığına sahip 

bir kurum demektir. 

TCMB’nın bağımsızlığını kazanması noktasında en kapsamlı düzenleme 5 Mayıs 2001 

tarihinde yürürlüğe giren 4651 sayılı kanundur. Şubat 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 

sonucunda 1211 sayılı kanunun 14. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 7 madde şeklinde 

özetlenmiştir. 

1. Fiyat İstikrarını Sağlamak, 

2. Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Oluşturmak, 

3. Para Politikası Kurulunun Oluşturulması, 

4. Kamu Kesimine Kredi Açılmasının Yasaklanması, 

5. Son Kredi Verme Mercii Olma Durumunun Sürdürülmesi, 

6. Finansal Sistemde İstikrarın Sağlanması, 

7. Merkez Bankası Başkanlarının Görev Sürelerinin İstikrarlı Olması ve Güvence 

Altına Alınmasıdır. 

 

Tablo 44: Merkez Bankasının Yasal Bağımsızlık Unsurları 

YASAL BAĞIMSIZLIĞIN TEMEL UNSURLARI 
YASAL HÜKÜMLER YÜKSEK BAĞIMSIZLIK  DÜŞÜK BAĞIMSIZLIK 
GUVERNÖRÜN GÖREV SÜRESİ  UZUNDUR KISADIR 
GUVERNÖRÜN ATANMA 
SÜRECİNDE YÜRÜTME 
ORGANININ ROLÜ  SINIRLIDIR ÇOKTUR 

POLİTİKA SÜRECİ 

YÜRÜTME (HÜKÜMET) ORGANI İLE 
ÇIKABİLECEK ÇATIŞMADA SON SÖZ 
BANKANINDIR. 

SON SÖZ YÜRÜTME (HÜKÜMET) 
ORGANINDIR. 

BANKA PARASAL POLİTİKAYI TEK 
BAŞINA HAZIRLAR VE BÜTÇE SÜRECİNDE 
AKTİF ROL OYNAR. 

BÜTÇE SÜRECİNDE BANKANIN HİÇBİR 
ROLÜ YOKTUR. 

MERKEZ BANKASININ 
HEDEFLERİ ARASINDA FİYAT İSTİKRAN ÖNCELİKLİ HEDEFTİR. 

HEDEFLER ARASINDA ÇATIŞMA SÖZ 
KONUSUDUR. 

MERKEZ BANKASININ 
HÜKÜMETE KAYNAK 
SAĞLAMASI  

SINIRLIDIR, KREDİNİN NAKİT OLARAK 
SAĞLANMASI TEŞVİK EDİLİR. 

YÜKSEKTİR, KREDİ MİKTARI KAMU 
HARCAMALARININ YÜZDESİ OLARAK 
BELİRLENİR. 

Kaynak: MAXFIELD, Sylvia. (1994) "Financial Incentives and Central Bank Authority in Industrializing 

Nations", World Politics, July, Volume: 46, No. 4, pp.556-588'den aktaran (Oktar, 1996: 86). Ayrıca bknz: 

Nadir Eroğlu ve Anar Abdullayev, (2005). “CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB'ye Uygulanması”, Doğuş 

Üniversitesi Dergisi, 6 (1) 2005, s.80’deki tablodan alınmıştır. 

T.C. Merkez Bankasının bağımsızlığını artırmak amacıyla ekonomik kriz sonrası ortaya 

konan 5 mayıs 2001'de yürürlüğe giren 4651 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin dökümü 

aşağıda sunulmuştur (Kurumlu, 2014:286; ayrıca bknz: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/ 

connect/tr/tcmb+tr/main+menu/temel+faaliyetler/para+politikasi/para+politikasi+cerceve; 

erişim tarihi: 17.07.2017): 

https://www.tcmb.gov.tr/
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• Fiyat istikrarını sağlamak, Merkez Bankasının temel amacı olarak belirlenmiş, 

• Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla 

görevlendirilmiş, 

• Merkez Bankasının fiyat istikrarı amacı ile çelişmemek kaydıyla, Hükûmetin 

büyüme ve istihdam politikalarını destekleyeceği belirtilmiş, 

• Türkiye’deki para politikasını uygulama yetkisi Merkez Bankasına verilmiş, 

• Merkez Bankası, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme çerçevesinde, hesap 

verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini benimsenmiştir. Bankanın, bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından denetlenmesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun para 

politikası uygulamaları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, 

• Son borç verme mercii olma durumu, 

• Finansal sistemin ve ödeme sisteminin gözetiminin yapılması, 

• Merkez Bankası, para politikası uygulama araçlarını doğrudan belirleme (araç 

bağımsızlığı) hakkına sahip olmuş, 

• Merkez Bankasının, Hazine ve diğer kamu kuruluşlarının açıklarını finanse etmesi 

ile ilgili uygulamaya yasal olarak son verilmiş, 

• Para politikası kararlarının kurumsal bir yapı içinde alınması amacıyla Para 

Politikası Kurulu (PPK) oluşturulmuş,  

• Merkez Bankasına sağlanan bağımsızlığın doğal sonucu olarak, hesap verme 

sorumluluğu da verilmiştir.  

Tablo 45: Merkez Bankalarının Kuruluş ve Para Basma Tekeli 
Ülkelerin Merkez ve Ulusal Bankaları Kuruluş 

Tarihi 
Para Basma 

Tekeli Yılı Borç için Başvurulacak Son Merci 

İsveç Kraliyet Merkez Bankası 1668 1897 1890 

İngiltere Merkez Bankası 1694 1844 1880 

Fransa Merkez Bankası 1800 1848 1880 

Finlandiya Merkez Bankası 1811 1886 1890 

Hollanda Merkez Bankası 1814 1863 1870 

Avusturya Ulusal Bankası 1816 1816 1870 

Norveç Merkez Bankası 1816 1818 1890 

Danimarka Ulusal Bankası 1818 1818 1880 

Portekiz Merkez Bankası 1846 1818 1870 

Belçika Ulusal Bankası 1850 1850 1850 

İspanya Merkez Bankası 1874 1874 1910 

Alman İmparatorluğu Bankası 1876 1876 1880 

Japonya Merkez Bankası 1882 1883 1880 

İtalya Merkez Bankası 1893 1926 1900 

Kaynak: Zahide Onaran, (1995), s.50’deki tablodan alınmıştır. 

Bu arada enflasyon oranı ile MB bağımsızlığı arasında genelde gelişmiş ülkeler için var olan 

ters ilişkinin mevcudiyeti, yani bağımsız arttıkça, enflasyon oranı düşecektir prensibi mutlak 
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olarak geçerli değildir. MB bağımsızlığının mutlaka düşük bir fiyatlar genel seviyesi 

(enflasyon) neden olacağı anlamı çıkartılmamalıdır. Bu konuda iki farklı görüş ortaya 

çıkmıştır; Bade ve Parkin (1978:1-39), Alesina (1988:13-62), Grill, Masciandaro ve 

Tabellini (1991:341-392), Cukierman, Webb ve Neyaptı (1992:353-398), Alesina ve 

Summer (1993:151-162), Posen (1993:40-65), Eijffinger and Schaling (1993:49-89), 

Loungani ve Sheets (1997:381-399), Ünal (2008:1-8), Arnone ve Romelli (2013:385-398), 

Beşkaya ve Güdenoğlu (2014:43-66) çalışmalarına göre, Merkez Bankasının bağımsızlık 

düzeyi ile enflasyon oranı arasında ters (negatif) bir ilişki tespit etmişlerken, Campillo ve 

Miron (1997:335-357), Daunfelt ve De Luna (2008:410-422) çalışmalarında, Merkez 

Bankası bağımsızlığının, enflasyonun aşağı çekilmesinde hiçbir etkisinin olmadığını tespit 

etmişlerdir. Merkez Bankasının bağımsız olması demek; enflasyona karşı uygulanacak para 

ve maliye politikalarının ve fiyat istikrarı sağlayıcı tedbirlerin, fiyat artışı yaratan durumlara 

karşı önlemlerin rahat bir şekilde uygulanabilmesi demektir. Günümüzde Merkez Bankasına 

tam bağımsızlık veren gelişmiş ülkelerin bazılarında enflasyon seviyesi yüksek oranlarda 

seyrettiği görülürken, bu durumun pandemi nedeniyle daha riskli seviyelere ulaşmasına neden 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, Merkez Bankalarının karşılıksız para basması (itibari-fiat 

para) politikası ile ticari bankaların kaydi para yaratma sisteminin; enflasyonu arttırıcı etkisi 

mevcuttur. Bu süreç, Merkez Bankasının nihai amacı olan ekonomide fiyat ve finansal 

istikrarını sağlayamadığını göstermektedir.   

Grafik 10: Gelişmiş Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Ortalama Enflasyon 

İlişkisi 
 

                         

 

Kaynak: Doğru, 2012, s.83’deki grafikten alınmıştır. 
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2.3.2. T.C. MERKEZ BANKASININ GÖREV VE YETKİLERİ 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kısa adıyla TCMB, Türkiye’nin tüm para ve kur 

politikalarının düzenlenmesi ve kâğıt para dolaşımının sağlanmasından sorumlu bağımsız bir 

kamu finans kuruluşudur. Kuruluş Kanunu’na göre, Merkez Bankasının temel amacı; 

ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemektir. Banka, banknot basma yetkisine tek elden 

sahip duruma getirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlet adına para basma yetkisini 

Merkez Bankasına devretmiştir. Para piyasasını ve para dolaşımını düzenlemek, Hazine 

işlemlerini yerine getirmek, Türk parasının değerini korumak üzere tüm önlemleri almakla 

yetkilendirilmiştir. Bunlara ek olarak Banka, devletin haznedarlığını da üstlenmiştir. 

Hazinenin denetiminde bastırılan madeni paralar Merkez Bankasının kontrolü altında 

piyasaya sürülür.  

11 Haziran 1930 tarih, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca, 

Merkez Bankası 15 milyon Türk Lirası sermayeli bir anonim şirket olarak kurulmuştu, 

banknot ihraç etme yetkisini 30 yıllık bir süreyi kapsıyordu, bu sürenin bitimine beş yıl kala 

ihraç etme yetkisi uzatılabilecekti. T.C. Merkez Bankası, 1211 sayılı Merkez Bankası 

Kanununa göre özel hukuk kurallarına tabidir. Merkez Bankasının hisselerinin %51’i 

Hazine’ye, kalan paylar ise ulusal bankalar, yabancı bankalar, Türkiye’de kurulu ticari 

kurumlar ve Türk vatandaşı gerçek ve tüzel kişilere aittir.120 Merkez Bankasının amaçları 

(bu işlevlerin tümü tüm merkez bankaları için geçerli değildir, amaçlardan bazıları 

birbirleriyle çelişkili olabilir) şunlardır: 

• Fiyat istikrarının sağlanması, 

• Döviz piyasasında istikrar sağlanması, 

• Para piyasasında istikrar sağlanması, 

• İktisadi büyüme, 

• Tam istihdamın sağlanması. 

 

 
120 Banka’nın hisse senetleri dört gruba ayrılmıştır. A sınıfı hisse senetleri Hükümet kuruluşlarına ait olup, 

toplam sermayenin yüzde 15’ini geçemeyecektir. B sınıfı hisse senetleri milli bankalara ayrılmıştır. Banka 

sermayesinin yüzde 10’unu teşkil eden 15000 adet C sınıfı hisse yabancı bankalar ile imtiyazlı şirketlere 

tahsis edilmiştir. D sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret kuruluşlarıyla Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere 

ayrılmıştır. 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiyat_istikrar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6viz_piyasas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_piyasas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCy%C3%BCme&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_istihdam&action=edit&redlink=1
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Resim 21: TC. Merkez Bankasının Teşekkülü ve Gayesi ile İlgili Kanun (Resmî 

Gazete) 

 

 

Merkez Bankası; ekonomik gelişmeye yardım etmek amacıyla, hükümetle birlikte Türk 

Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın 

karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemektir. Ulusal paranın iç 

ve dış değerini korumak temel amaçlarındandır. Para ve kredi politikasını, kalkınma 

planlarını ve yıllık programları ekonominin gereklerine göre belirlemek ve fiyat istikrarını 

sağlayacak tarzda yürütmektir. Milli paranın hacim ve tedavülünü, kanun çerçevesinde 

düzenlemeler yapar. Bankalara kredi verir. Para arzını ve ekonomide likiditesini akışını 

düzenleyebilmek için açık piyasa işlemleri yapar. Mevduat vade ve türleri ile mevduatta 

vade sürelerini ve bunların yürürlük sürelerini belirler. Ülkedeki milli paralar ile altın ve 

döviz rezervleri arasındaki değişimi hükümetçe belirlenecek esaslara göre düzenlemektir. 

Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde, borsada döviz ve kıymetli madenler üzerinde 

işlem yapar (Keskin, 2020:186-187). 

T.C. Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri şunlardır (1211 sayılı T.C. Merkez Bankası 

Kanununa göre):  

I- Bankanın Temel Görevleri;  

a) Açık piyasa işlemleri yapmak,  



325 | P A R A  V E  B A N K A  

 

b) Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak 

ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini 

belirlemek, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve 

efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk lirası ile değişimi ve diğer 

türev işlemlerini yapmak,  

c) (17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) Bankaların ve Bankaca 

uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen 

kalemlerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları 

belirlemek,  

d) Reeskont ve avans işlemleri yapmak,  

e) Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,  

f) (20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli) Türk lirasının hacim ve 

tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak, 

kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve gözetimini sağlamak ve gereken 

düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak 

yöntemleri ve araçları belirlemek,  

g) Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici 

tedbirleri almak,  

h) Mali piyasaları izlemek,  

ı) Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma 

hesaplarının vadelerini belirlemektir. 

II- Bankanın Temel Yetkileri;  

a) Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir.  

b) Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para 

politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.  

c) Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bu Kanunda belirtilen para politikası araçlarını 

kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye ve 

uygulamaya yetkilidir.  
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d) Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynaklarının ihtiyacı 

karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye 

yetkilidir.  

e) Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.  

f) Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları 

faiz oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye yetkilidir.  

g) Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları 

düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve 

istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir. (17/7/2019 tarihli ve 7186 sayılı Kanun ile eklenmiştir.) 

Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen 

Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. 

Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir. 

III- Bankanın Başlıca Müşavirlik Görevleri;  

a) (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile değiştirilen şekli) Banka, Hükümetin mali ve 

ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır. Bankanın Hükümetle ilişkisi, 

Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanır.  

b) Banka, finansal sistemle ilgili olarak istenilecek hususlarda Hükümete görüş verir.  

c) (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile değiştirilen şekli) Banka, bankalar ve uygun 

göreceği diğer mali kurumlar hakkındaki görüşlerini ve tespitlerini Cumhurbaşkanlığı ile bu 

kurum ve kuruluşları düzenleme ve denetleme yetkisine sahip kuruluşlara bildirebilir. 

Merkez Bankaları, para politikası otoriteleridir. Para politikası, devlet, Merkez Bankası veya 

ülkedeki diğer para otoritelerinin  

(i) para arzını kontrol etmek,  

(ii) para miktarını etkilemek, 

 (iii) paranın maliyetini ya da faiz oranını belirleyerek ülke ekonomisi için sürdürülebilir 

büyümeye yönelik politikalar oluşturmasıdır.  

 



327 | P A R A  V E  B A N K A  

 

*Merkez Bankalarının görevleri ve çalışma sistemleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 

aşağıdaki belirtilen görevlerin hepsini veya büyük bir kısmını yerine getirmektedir: 

✓ Fiyat istikrarını sağlamak (Temel amacı ve görevi),  

✓ Finansal istikrarı sağlamak (İkincil amaç ve görevi), 

✓  Devletin hazinedarlığı ve mali temsilciliğini yapmak (Devletin kasası olması),  

✓ Ülkedeki diğer bankalara ve hazineye kredi vermek (para sistemini yönetmek), 

✓ Gerek görüldüğü takdirde, hükümete danışmanlık hizmeti vermek, 

✓ Para arzı ve kredi hacmini ekonominin dengelerini bozmayacak şekilde hükümetin 

uyguladığı iktisat politikalarına uyumlu yürütmek, 

✓ Para basmak ve para piyasasında istikrarı sağlamak, 

✓ Döviz kurlarını ve döviz piyasasında istikrarı sağlanması, 

✓ Bankaların rezervlerini ve ihtiyati nakitlerini muhafaza etmek,  

✓ Devleti adına uluslararası ödemeleri yapmak ve rezervleri yönetmek, 

✓ Yerel paranın değerini korumak adına gerekli politikaları uygulamak. 

2.3.3. MERKEZ BANKASININ AMAÇ VE FONKSİYONLARI 

Merkez Bankasının işlevlerini (bu işlevlerin tümü tüm merkez bankaları için geçerli 

değildir) 6 maddede belirtmek mümkündür:  

• Para politikasının uygulanması, 

• Ülkenin toplam para arzının kontrolü, 

• Hükûmetin ve bankaların bankası (son kredi mercii) olma, 

• Ülkenin döviz ve altın rezervlerini yönetme,  

• Bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi, 

• Resmî faiz oranını-enflasyon ve ülkenin döviz kurunu yönetmek amacıyla- 

belirlemek ve bu oranın çeşitli politika mekanizmaları aracılığıyla piyasada etkili 

olmasını temin etmek. 

Merkez Bankası fonlama işlemini ve kullandığı araçları incelemek gerekirse; bilindiği üzere, 

Merkez Bankası piyasadaki ve sistemde bulunan Türk Lirası likidite miktarını kontrol eder 

ve denetlemesini yapar. Her gün piyasanın o günkü likidite durumuna göre, ne yönde APİ 

işlemi yapacağına karar vermektedir. Merkez Bankasının APİ işlemi adı altında 

gerçekleştirdiği işlemler: Kesin Alış, Kesin Satış, Repo ve Ters Repo biçiminde olmaktadır. 

Piyasanın likidite durumuna göre 4 farklı tercihten birini kullanmaktadır (Uzunoğlu, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_politikas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_arz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCk%C3%BBmet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Banka
https://tr.wikipedia.org/wiki/Son_kredi_mercii
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6viz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enflasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6viz_kuru


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 328 

 

2020:144): 

• Piyasada kalıcı bir likidite sıkıntısı söz konusu ise: Kesin Alış yöntemi kullanılır. 

• Piyasada geçici bir likidite sıkıntısı söz konusu ise: Repo yöntemi kullanılır. 

• Piyasada kalıcı bir likidite fazlası söz konusu ise: Kesin Satış yöntemi kullanılır. 

• Piyasada geçici bir likidite fazlası söz konusu ise: Ters Repo yöntemi kullanılır. 

 

T.C. Merkez Bankası, APİ işleminde, “ihale” ve “kotasyon” yöntemi olmak üzere iki 

yöntem kullanılmaktadır. T.C. Merkez Bankası, Fiyat/Faiz dalgalanmalarının aşırı olduğu 

durumlarda, “Kotasyon Yöntemini”, tercih etmektedir. İşlemlerin gerçekleştirileceği faiz 

oranı ve fiyat durumu, Merkez Bankası tarafından piyasa koşulları göz önüne alınarak 

saptanmaktadır. T.C. Merkez Bankası, “İhale Yönteminde” ise, faiz oranları ile fiyatlar 

banka ve aracı kurumlar tarafından serbestçe belirlenebilmektedir (Uzunoğlu, 2020:145).  

Faiz oranları Piyasada fazla para varsa ters repo yoluyla geri çekilirken, piyasanın paraya 

ihtiyacı olduğunda ise, sisteme repo yoluyla para verilir. Merkez Bankası, fonlama kanalları 

olarak üç kanalı kullanır (Şensoy, 2016:260-261):  

• TCMB Bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası, 

• TCMB Bünyesindeki Açık Piyasa İşlemleri Piyasası, 

• Borsa İstanbul Bünyesindeki (BİST) Repo-Ters Repo Piyasasıdır. 

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, para sistemindeki likiditeyi arttıran ve azaltan etmenler 

çerçevesinde her sabah piyasalardaki para ihtiyacına mıukabil likidite tutarını ayarlar, 

likidite ihtiyacı artarsa, fonlama gereği de artmaktadır. Sistemin Fonlama İhtiyacı (SFİ), stok 

bir kavramdır. Sistemin Günlük Fonlama İhtiyacı (SGFİ), akım bir kavramdır. SFİ, Açık 

Piyasa İşlemleri yoluyla, piyasaya verilen ve piyasadan çekilen likiditenin an itibariyle net 

durumunu gösteren değerdir (Şensoy, 2016:256-260).   

      *Sistemin Günlük Fonlama İhtiyacı (SGFİ) = ΔMBNet + ΔHazNet + ΔParaTabNet  

Para arzını artırmak bilindiği gibi faizleri düşürmektedir. Bankacılık sistemine rezerv 

sağlayarak para arzını artırdıkları için merkez bankaları aynı zamanda rezerv bankalarıdır. 

Merkez bankalarının en önemli para politikası aracı ana faaliyet hedeflerini oluşturan faiz 

oranı ve rezerv büyüklüklerinin ayarlanmasıdır. Özellikle kriz dönemlerinde sistemdeki tüm 

bankaların kontrolü, hazine ile ilişkiler ve ödemeler sisteminin kontrolü gibi büyük rolleri 

olmakla birlikte 2008 krizinden itibaren merkez bankalarının nihai borç veren kurum olması 
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ve kriz yönetiminde bulunması tartışmaya açılmıştır. Merkez Bankasının Para Politikası Ara 

Hedeflerini 5 maddede özetlemek mümkündür:       

• Fiyat İstikrarı 

• Finans İstikrarı   

• Tam İstihdam   

• İktisadi Büyüme   

• Durağan Döviz Kuru 

 

*Merkez Bankasının temel amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

1. Piyasada fiyat istikrarının tesis edilmesi,  

2. Döviz ve kur piyasalarında istikrarın sağlanması,  

3. Doğal istihdam (işsizlik oranını düşürmek) düzeyi, 

4. Potansiyel iktisadi büyüme hedefi,  

5. Faiz oranlarında istikrarın sağlanması,  

6. Mali piyasalarda istikrarın sağlanması,  

 

*Merkez Bankasının temel fonksiyonlarını 10 maddede açıklamak mümkündür: 

✓ Para Piyasalarında İstikrar Sağlama, 

✓ Likiditenin Son Kaynağı Olarak Görev Yapma, 

✓ Devletin Bankacılığını ve Hazinedarlığını Yapma, 

✓ Bankaların Bankası İşlevini Yerine Getirmesi,  

✓ Ulusal paranın değerini koruma ve para basma fonksiyonunu yapar, 

✓ Takas işlemlerini yapar, 

✓ Finansal sistemin istikrarını sağlama fonksiyonunu yerine getirir. 

✓ Nihai Mukriz fonksiyonunu yerine getirir, 

✓ Modern para fonksiyonlarını yerine getirmek (dijital para basma ve kontrolü), 

✓ Para hacmini (Arzını) kontrol etme fonksiyonunu yerine getirmektedir. 
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Şekil 52: Merkez Bankası Amaç ve Fonksiyonları 

 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, (2019). Serbest Bankacılık ve Parasal Reform, TBB Yayını, Yayın No:333, 

İstanbul, s.32’deki şekilden alınmıştır. 

Bankanın Merkez Bankası Kanunu ile düzenlenen görev ve sorumlulukları, 5 önemli 

noktada meydana gelmektedir (https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/ 

Main+Menu/Banka+Hakkinda/Genel+Bakis; erişim tarihi 05.04.2022): Bankanın temel 

amacı ve en önemli görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankasının bu amaç için; 

yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik olarak fazla oynak olmayan belli bir fiyat seviyesinde 

meydana gelen düşük bir enflasyon oranını ülkenin ekonomik yapısında tesis etmeyi 

sağlamaktır. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını 

ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. 

1. Fiyat İstikrarının Sağlanması 

Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik 

kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde seviyesi düşük bir enflasyon oranı 

kastedilmektedir. Ekonomide kaynakların akılcı ve rasyonel kullanımı, daha etkin ve 

sürdürülebilir bir iktisadi büyüme oranını yakalamak için fiyatların istikrarlı olduğu bir 

makroekonomik yapının tesis edilmesi gerekir. Merkez Bankası, bu amaç doğrultusunda 

uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçları doğrudan kendisi belirler, bir başka 

deyişle araç bağımsızlığına sahiptir. Kısaca, Enflasyonu kontrol altında tutmak, bunun 

yanında finansal ve fiyat istikrarı sağlamak, para ve döviz piyasalarını kontrol etmek ve 

düzenleyici tedbirler almaktır.121Fiyat İstikrarı İçin Politika Önceliklerini 3 maddede 

 
121 FED Eski Başkanı Alan Greenspan’e (1987-2006) göre fiyat istikrarı, iktisadi karar vericilerin tüketim, 

yatırım ve tasarruf gibi kararlarını alırken genel fiyatlar düzeyindeki değişiklikleri (enflasyon riski %1-3 

olduğu ve ihmal edilebilir düzeyde) dikkate almaya gerek duymaması halini ifade etmektedir (Alan Greenspan, 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/%20Main+Menu/Banka+Hakkinda
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/%20Main+Menu/Banka+Hakkinda


331 | P A R A  V E  B A N K A  

 

sıralamak mümkündür: 1- Kısa Vadeli Faiz Oranları Politikası, 2- Yerleşik Paranın Likidite 

Yönetimi, 3- Bankalar Zorunlu Rezerv Oranı politikalarından meydana gelmektedir. 

2. Finansal İstikrarın Sağlanması 

Finansal istikrar, Merkez Bankası için destekleyici amaç özelliğine sahiptir. Bu kapsamda 

Banka, Türkiye’deki finansal sistemin istikrarı için para ve döviz piyasaları ile ilgili 

düzenleyici önlemleri almakla sorumludur. Merkez Bankası, aynı amaç çerçevesinde 

finansal istikrarını en az fiyat istikrarı kadar önemsemekte ve bu piyasalardaki istikrarı 

bozabilecek bir şok karşısında mevcut araçları etkin ve denetimli şekilde kullanmaya 

çalışmaktadır. Merkez Bankası, finansal şokların etkilerini yumuşatmak, dünyada meydana 

gelen konjonktürel büyük dalgalanmaları bertaraf etmek, iç piyasalara yansıyacak olan 

şokları kontrol altında tutmayı amaçlarken, finansal kırılganlıkları azaltmak amacıyla 

politikalar oluşturur ve kararlar alır. Bunun için fiyat istikrarı ile finansal istikrarı birlikte 

uyum içinde tamamlayıcısı olduğu prensibi benimsenmelidir. Yani, finansal istikrar ile, 

finansal kurumlarda ve ödeme sistemlerindeki istikrarı, yani şoklara karşı dayanıklı olmayı 

ifade etmektedir. Finansal İstikrar için Politika Önceliklerini 3 maddede belirtmek 

mümkündür: 1- Bankalar Zorunlu Rezerv Oranı, 2- Yerleşik Paranın Likidite Yönetimi, 3- 

Kısa Vadeli Faiz Oranları Politikasından meydana gelmektedir. Aşağıdaki şekilde 

görüleceği üzere, finansal istikrar üzerinde ödemeler dengesi, cari açık, yurt içi ekonomisi 

ve bankacılığın etkisi olduğu görülmektedir. 

Şekil 53: Finansal İstikrarın Makro Ekonomik Değerlerle İlişkisi 

Kaynak: TCMB, Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2011, s.5’deki şekilden alınmıştır. 

 
(1996). “Opening Remarks: Achieving Price Stability”, at a Symposium Sponsored by the Federal Reserve 

Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, 1996. 
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3. Döviz Kuru Rejimi ve Döviz Piyasasında İstikrarın Sağlanması  

Ülkemizdeki döviz kuru rejimini Hükûmet ile birlikte belirlemek, biçimlendirmek ve 

uygulamak; Bankanın bir diğer görevidir. Bunun yanında, Türkiye’deki altın ve döviz 

rezervlerini saklamak ve ülke menfaatleri doğrultusunda yönetmekten sorumlu kurum, yine 

Merkez Bankasıdır. Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin 

alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur 

rejiminin, yine hükümet ile birlikte belirleyerek, özellikle Türk Lirasının iç ve dış 

piyasalarda istikrarını tesis etmeyi sağlamaktır. 

4. Banknot Basma ve İhraç İmtiyazı ve Para Piyasasında İstikrar Sağlanması 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 87. maddesine göre para basma yetkisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisine (TBMM) aittir. Ancak TBMM, banknot basma ve ihraç yetkisini süresiz 

olarak Merkez Bankasına devretmiştir. Demir para veya ufaklık parayı Hazine Müsteşarlığı 

(darphane) basmaktadır. Para basma statüsü ile; devlet olma vasfını kazanmayı ile dünyaya 

gücünü ispatlamayı sağlayan devletin ekonomi alanındaki bayrağıdır. Para, hükümranlık 

göstergesi olarak, tarih boyunca tüm devletlerin benimsediği gücün sembolü olarak kabul 

edilmiştir. Merkez Bankası, para basma ve ihraç etme yetkisini tekelinde bulunduran, bankaların 

bankası olarak tanımlanmaktadır. Merkez Bankasının, ulusal parayı basma yetkisini elinde 

tutması; devlete senyoraj geliri sağlamakta ve basılan paranın piyasa tarafından kullanımı 

arttıkça devletin senyoraj gelirleri de beraberinde artmaktadır. Merkez Bankası, kurulduğu 

ülkede hem rezerv banka olma statüsü hem de emisyon hacmini (para basılması) belirleyerek, faiz 

oranları yolu ile ülkedeki para arzını kontrol etmektedir. Nakit kullanımın düştüğü bir ekonomide 

ve alışverişlerde özel sektörün ortaya çıkardığı elektronik ve kaydi paralarının kullanımın 

arttığı bir ortamda, Merkez Bankalarının piyasalarda para arzını ve para hacmini kontrol 

etme gücünü azaltmaktadır.  

5. Ödeme Sistemleri 

Merkez Bankası; fonların ve menkul kıymetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılması ve 

mutabakatının gerçekleştirilmesi için yeni sistemler kurmak, kurulmuş ve kurulacak 

sistemlerin kesintisiz işlemesini sağlamak, gözetimini gerçekleştirmek ve gerekli 

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu konuda, TMSF, SPK, IMKB ve BDDK gibi 

kurumlar piyasaları yönetmek ve düzenleme konusunda yardımcı olmaktadır. 

            

https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_piyasas%C4%B1
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2.3.4. PARA POLİTİKASI KURULU  

Merkez Bankasının bünyesinde, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası 

kararlarının alındığı bir organdır. Para Politikası Kurulunun temel amacı; fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Kurul bu amacını gerçekleştirebilmek için, para politikası ilke ve stratejileri 

doğrultusunda hükümet ile birlikte enflasyon hedefini belirlemektir (Keskin, 2020:101). 

Fiyat istikrarının sağlanması nihai hedefine ulaşabilmek amacı ile 2001 yılı sonrası yapılan 

düzenlemeler doğrultusunda ve dünya ekonomisindeki çağdaş para politikası uygulamaları 

da göz önüne alınarak TCMB kapsamında Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur (Tunalı, 

2018:47). 25.04.2001 tarihli ve 4651 sayılı Kanun ile Para Politikası Kurulunun görev ve 

sorumlulukları belirlenmiştir: Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla, para politikası ilke ve 

stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin 

belirlenmesi, Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve 

yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin, yine 

hükümet ile birlikte belirlenmesi ile görevli ve yetkili olarak TCMB bünyesinde 

oluşturulmuş bir kuruldur (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:514). Merkez Bankalarının para 

basma sürecindeki yetkileriyle, hükümetlerin bu konudaki olası müdahalelerini kontrol 

altına alabilmek için, ayrıca enflasyonu önlemek ve buna yol açan davranışların önünü 

kesmek amacıyla, para politikası kurullarının oluşturulması birçok ülkede benimsenmiştir 

(Yüceol, 2016:128).  

2.3.4.1. Para Politikası Kurulunun Görev ve Yetkileri 
 

a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, 

b) Para politikası stratejisi çerçevesinde hükûmetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, 

c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar 

hazırlayarak hükûmetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun 

bilgilendirilmesi, 

d) Hükûmetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin 

alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur 

rejiminin belirlenmesi ile görevli ve yetkilidir. Para Politikası Kurulu kararları, Başkan 

tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin bilgisine sunulur.  
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Para Politikası Kurulu (PPK)’nın yapısı; Merkez Bankası Kanununun 22/A maddesinde 

düzenlenmektedir. Para Politikası Kurulu (PPK), başkanın (Guvernör) başkanlığı altında, 

başkan (Guvernör) yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve 

başkanın (Guvernör) önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak bir üyeden oluşur.  

Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın 

katılabilir. Başkanlık (Guvernörlük), başkan (Guvernör) yardımcılığı ve Banka Meclisi 

üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer. Cumhurbaşkanı 

onayıyla atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, 

işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili 

alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu üyenin görev 

süresi beş yıldır. Para Politikası Kurulu, ilan edeceği hususları ve bunların ilan şeklini 

belirler. Para Politikası Kurulunca Resmî Gazete’de ilanı istenilecek hususlar gecikmeksizin 

ilan edilir. Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Guvernör) tarafından yürütülür ve 

Banka Meclisinin bilgisine sunulur. Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankasının 

uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler. Diğer bir deyişle, Merkez 

Bankasının politikaları, PPK tarafından belirlenir. PPK hükûmetle birlikte enflasyon 

hedefini tespit eder. Bunun yanında, paramızın iç ve dış değerini korumak için gerekli 

tedbirleri alır. Merkez Bankasının temel politika aracı olan faiz oranları bu toplantıda 

belirlenir (TCMB, 2018a:13-14). 

19. maddedeki yasaklar atanan üye için de geçerlidir. Ancak, üniversitelerde alınacak 

görevler bu hükmün dışındadır. Atanan üye, Banka Meclisi üyeleri ile aynı mali ve sosyal 

haklara sahiptir. 21. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, Para Politikası Kurulu toplantıları 

için de uygulanır. 

Para Politikası Kurulu ile Para Kurulunun aynı olmadığını belirtmek gerekir. Para Kurulu 

sistemi, döviz kuru rejimlerinden birisidir (Keskin, 2020:101). Para Kurulu sisteminde122, 

rezerv para birimi olarak seçilecek para biriminin uluslararası piyasalarda işlem gören 

istikrarlı bir para birimi olması gerekmektedir. Para Kurulu, döviz rezervi karşılığı (döviz ve 

döviz cinsi varlıklar karşılığında) sabit kur üzerinden para çıkaran bir parasal kuruluş olarak 

tanımlanmaktadır. Seçilecek para biriminin veya para sepetinin üzerinden belirlenen sabit 

 
122 Para Kurulu Sistemi (Currency Board); sabit döviz kurunun, ulusal para biriminin belirlenmiş yabancı 

para birimleri ile sabit bir oranda değişimini, yasama sorumluluğu ile oluşturulmasıdır. Ulusal para biriminin 

yeni piyasaya sürülenleri genellikle sabit oranda (bire bir gibi) temel yabancı paranın ek rezervlerince 

desteklenmektedir (Melvin ve Norrbin, 2016:41).  
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kur düzeyi ile ulusal paranın değeri belirlenmektedir. Daha sonra bu kur üzerinden ilgili para 

birimlerinin ulusal paraya çevrilmesi yasal zorunluluğa dayalı ve aleni olarak 

gerçekleştirilmektedir (Karasoy, 1996:133; Yıldırım, 2020:114-116). Bu Para Kurulu 

sisteminde, resmi para birimi, döviz cinsinden uluslararası bir para birimine bağlanarak, kur 

sabitlemesine gidilir. Merkez Bankasının yerini alan para kurulu para arzını yönlendirir. 

Burada Merkez Bankası döviz almadıkça piyasadan ulusal para veremez. Yine, döviz 

satmadıkça, piyasadan ulusal parayı çekemez. Ancak ulusal para döviz karşılığı basılır. Bu 

sistemde döviz kuru ve faiz oranı para politikası aracı olarak kullanılmaz (Keyder ve 

Ertunga, 2012:42). Uzun süre istikrarsız döviz kurları geçmişine sahip, özellikle gelişmekte 

olan ülkelere, hükümet politikasının istikrarlı döviz kurunu gelecekte devam ettireceğini 

iddia etmesi, bu bağlamda halkını inandırması çok zordur. Para ve döviz kontrolü üzerinde 

siyasi yetkililerin otoritesine kısıtlama konulursa, bir şekilde hükümete güvenilirlik 

eksikliğinin önüne geçilebilecektir. Böyle bir kısıtlama durumunda “para kurulu” önemli 

işleve sahip olacaktır (Melvin ve Norrbin, 2016:41). Para kurulu, para basma konusuyla 

ilgilenmez. Para kurulu uygulaması başlatılırken, iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi, 

ülke Merkez Bankası para kurulu haline dönüştürülebilmektedir. İkincisi de para kurulunun 

para birimi rezerv para birimi ile bire bir oranında eşitlenerek, Merkez Bankasının bastığı 

ulusal paraya paralel olarak kullanılabilmektedir. Birçok gelişmekte olan ve sömürge 

ülkelerinde ulusal para biriminin yanında ABD Dolarını (dolarizasyon modeli) 

kullanabilmektedir. Bu durumun en önemli sakıncası, ulusal para birimine olan talebin 

düşmesi durumunda, Merkez Bankası parasal tabanını azaltmazsa, ülkenin ulusal para birimi 

aşırı değer kaybeder (devalüasyon meydana gelir). Bu durum zaten para ikamesi 

(dolarizasyon) durumunun yaşanması anlamına gelmektedir. Para kurulu sisteminde, para 

arzı ve bankaların karşılık tutma uygulaması varsa, parasal taban kadar asgari döviz ve 

dövizli varlıklar bulundurulmalıdır. Para kurulu sisteminde sabit döviz kurunun sürekliliği, 

anayasal bir düzenleme ile güvence altına alınmalıdır. Böylece sisteme olan güvence 

artacaktır. Bir önemli özellik olarak, paranın yüzde 100 karşılık sisteminin uygulanmasıdır. 

Bu karşılık sisteminde referans alacağı büyüklük dolaşımda bulunan banknotlardır (Karluk, 

2013:604-605).  

Ancak Merkez Bankası, ulusal para birimi karşılığında yabancı para birimini tüketirse ve 

ulusal para biriminin değerini düşürmeye zorlanırsa, sabit döviz kuru sisteminin sonu 

gelecektir (Melvin ve Norrbin, 2016:41). Unutulmamalıdır ki, para kurulunun oluşturulması 

amacı, bir ulusun toplam para arzının yüzde yüzüne eşit olacak şekilde, yabancı para 
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birimini stokta tutarak, güvenilir bir sabit döviz kuru oranına ulaşmaktır. Para kurulu 

sistemi, yaklaşık 70 civarında az gelişmiş ve sömürge ülkelerinde kullanılmıştır. Para 

kurulu, Merkez Bankası deneyimi olmayan küçük ülkeler (Brunei, Cibuti gibi) ile belirli bir 

ticaret bölgesine dahil olmak isteyen (San Marino gibi.) ve para politikasında kredibilite ve 

güvenilirlik sorunu bulunan kriz içindeki ülkeler için uygun bir sistemdir (Karasoy, 

1996:138; Karluk, 2013:605)123.  

Para kurulunun, tam istihdam sağlama, fiyat ve finans istikrarı oluşturma, büyüme ve 

kalkınma gibi para politikası amaçlarını gerçekleştirmek için, para politikası araçlarını 

kullanması mümkün değildir. Bu durumda, Para Kurulu, sabit döviz kuru karşılığında talep 

edilmesi halinde, yeterli para ile rezerv para arasındaki değişimi sağlayacaktır. Bunun 

yanında, bütçe açıklarının parasallaşmasını ortadan kaldıracağından (bankalara olan borç 

para verme imkânı olmadığından), uygulanan politikaların kredibilitesini ve güvenilirlik 

sorununu ortadan kaldırmaktadır. Enflasyonla mücadelede başarısız olmuş olan (Arjantin, 

Ekvador, gibi) ve ekonomik güvenilirliğini yitirmiş bir ekonomide Para Kurulu, kısa 

dönemde (6-8 ay gibi bir süreçte) güven ortamı sağlamakta ve beklentileri olumlu yönde 

etkilemektedir (Karluk, 2013:605). 

Para Kurulunun Olumlu Yönleri (Yüceol, 2016:128-129): 

1. İdari ve operasyonel basitlik, 

2. Para ve maliye politikalarının güvenilirliğini arttırması, 

3. Para biriminde ve faizlerde istikrarın sağlanması, 

4. Uluslararası ticarette ve sermaye hareketlerinde canlanma sağlanması, 

Para Kurulunun Olumsuz Yönleri (Yüceol, 2016:129): 

1. Operasyonel zayıflık, 

2. Kriz ve şoklara karşı dayanıksızlık, 

3. Maliye politikalarında etkisizlik, 

4. Yurt dışı borçlanmalarında teşvik durumu, 

5. Yabancı bankaları teşvik edilmesi durumu. 

 

 

 
123 Arjantin (1991), Bermuda (1915), Bruney (1987), Cayman Adaları (1972), Estonya (1992), Falkland Adaları (1898), 

Faroe Adaları (1940), Cebelitarık (1927), Hong Kong (1983), Litvanya (1994); bunlardan birkaçıdır (Karasoy, 1996:138). 
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Tablo 46: Para Kurulu Sistemi ile Merkez Bankası Sisteminin Karşılaştırılması 

PARA KURULU SİSTEMİ İLE MERKEZ BANKASI SİSTEMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

PARA KURULU SİSTEMİ MERKEZ BANKASI SİSTEMİ 
BİLANÇOSUNDA YALNIZ DIŞ VARLIKLAR YER 

ALIR.  

BİLANÇOSUNDA DIŞ VARLIKLAR YANINDA İÇ VARLIKLAR 

DA YER ALIR. 

FAALİYETLERİ ŞEFFAFTIR. FAALİYETLERİ ŞEFFAF OLMAYABİLİR. 

POLİTİK MÜDAHALELERE KAPALIDIR. POLİTİK MÜDAHALELERE AÇIKTIR. 

REZERV PARAYA KARŞI TAM KONVERTİBİLİTE 

GARANTİ EDER. SINIRLI KONVERTİBİLİTEYE AÇIKTIR. 

PARA POLİTİKASI ÜZERİNDE TAKDİR YETKİSİ 

YOKTUR.  PARA POLİTİKASI ÜZERİNDE TAKDİR YETKİSİ VARDIR. 

BÜTÇE AÇIKLARINI MONETİZE EDEMEZ. BÜTÇE AÇIKLARINI MONETİZE EDEBİLİR. 

YALNIZCA FAİZ SENYORAJI ELDE EDİLİR.  PARA BASMAKTAN DOLAYI SENYORAJ ELDE EDİLİR. 

NİHAİ BORÇ (ÖDÜNÇ) VEREN MERCİİ OLMA İŞLEVİ 

YOKTUR. NİHAİ ÖDÜNÇ VEREN MERCİİ OLMA İŞLEVİ VARDIR. 

TİCARİ BANKALARI DÜZENLEME GİBİ BİR 

SORUMLULUĞU YOKTUR. 

TİCARİ BANKALARI DÜZENLEME GİBİ BİR SORUMLULUĞU 

VARDIR. 

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ YAPMAZ. AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ YAPAR. 

STERİLİZASYON POLİTİKASI İZLEMEZ. STERİLİZASYON POLİTİKASI İZLEYEBİLİR. 

REZERV PARAYA ENDEKSLİ SABİT KUR 

POLİTİKASI REJİMİNİ KABUL EDER. 

REZERV PARAYA ENDEKSLİ SABİT KUR VEYA DALGALI KUR 

POLİTİKASI REJİMİNİ KABUL EDER. 

FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI DIŞINDA 

HİÇBİR HEDEF GÖZETMEZ. 

FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI DIŞINDA, TAM 

İSTİHDAMIN SAĞLANMASI, İKTİSADİ BÜYÜMENİN 

SAĞLANMASI, FAİZLERİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI, 

DÖVİZ KURU İSTİKRAR POLİTİKALARI GİBİ HEDEFLERİ 

OLABİLİR. 

FAALİYET ALANI DAR KAPSAMLIDIR. FAALİYET ALANI GENİŞ KAPSAMLIDIR. 

%100 ORANINDA DIŞ REZERVLERİN KARŞILIĞI 

MEVCUTTUR. 

DEĞİŞKEN ORANLARDA DIŞ REZERVLERİN KARŞILIĞI 

VARDIR. 

DÖVİZ KARŞILIĞI OLMAKSIZIN PARA BASAMAZ. DÖVİZ KARŞILIĞI OLMASA DA PARA BASABİLİR. 

Kaynak: Yüceol, 2016:130’daki tablodan alınmıştır. 

2.3.5. T.C. MERKEZ BANKASININ KURUMSAL YAPISI 

 

Merkez Bankasının Kurumsal Yapısı; İdare Merkezi, Banknot Matbaası ve Şubelerden 

oluşmaktadır. Bankanın İdare Merkezi Ankara’dadır. Yurt içi birimlerin yanı sıra, çeşitli 

ülkelerde yurt dışı temsilcilikleri bulunmaktadır. Anonim şirket statüsündeki Bankanın en 

üst organı Genel Kurul’dur.  

Pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu oluştururlar. 

*Genel Kurul, her yıl hesap dönemi sonundan itibaren ilk üç ay içinde toplanır.  
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Şekil 54. T.C. Merkez Bankasının Organizasyon Şeması 

 

     Kaynak: Gümüş, 2013:104’deki şekilden alınmıştır. 

*Başkan (Guvernör), Cumhurbaşkanı kararı ile dört yıllık bir dönem için atanır. Başkanın 

yükseköğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi 

olması şarttır. Başkan, en yüksek yürütme amiri sıfatıyla Bankayı yönetir ve temsil eder.  

*Banka Meclisi, Başkan’dan ve Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşur. Merkez 

Bankası Başkanı, Banka Meclisi Başkanıdır. Banka Meclisi Üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Her yıl üyelerin üçte biri yenilenir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilirler.  

Merkez Bankası Kanunu’na göre Banka Meclisi;  

a) Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para 

politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması,  

b) Tedavüldeki banknotların değiştirilmesine, tedavülden kaldırılmasına ve yok edilmesine 

ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması,  

c) Açık piyasa işlemlerine, döviz ve efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile 

reeskont ve avans faiz oranlarına, zorunlu karşılıklara ve umumi disponibiliteye, diğer para 

politikası işlemleri ve araçlarına, ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve 

esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması,  
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d) Merkez Bankası Kanunu’nun 40. maddesinin (I) ve (III) numaralı fıkralarında düzenlenen 

hususlarda karar alınması,  

e) Ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemlerinin güvenilirlik ve 

etkinliklerini artıracak şartlarda kurulması konusunda karar alınması, ödeme yöntemleri ile 

araçlarının usul ve esaslarının belirlenmesi, takas odalarının gözetimine ilişkin 

düzenlemelerin yapılması,  

f) Bilgi istemeye ve istatistiki bilgileri toplamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,  

g) Şube açılması, muhabir temin edilmesi, temsilcilik ve büro kurulması ile Banknot 

Matbaasına ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması,  

h) Provizyon ve ihtiyatlara ilişkin konularda karar alınması ile kârın dağıtılmasından sonraki 

bakiyenin Hazineye verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,  

i) Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ve Genel 

Kurul gündeminin hazırlanması,  

j) Sermayenin artırılmasına ve Esas Mukavelede değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Genel 

Kurula öneride bulunulması,  

k) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak hazırlanan 

düzenlemelerin onaylanması,  

l) Bankanın ihtiyacı için gayrimenkul satın alınması veya iktisabı, maliki bulunduğu 

gayrimenkullerin gerektiğinde satılması, trampa edilmesi, bağışlanması ve sair işlemlerde 

bulunulması hakkında karar alınması,  

m) Bankanın diğer organlarına vereceği yetkiler kapsamı dışındaki meblağlara ve kıymetlere 

ilişkin bağış, sulh, ibra, feragat ve terkin konularında karar verilmesi,  

n) Bankanın personel kadrolarının onaylanması,  

o) Merkez Bankası Kanunu’nda Para Politikası Kurulu kararına bağlı konular dışında kalan, 

Başkanlıkça inceleme ve onaya sunulacak sair hususlar hakkında karar alınması ve 

düzenleme yapılması ile görevli ve yetkilidir.  

*Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşur.  
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Denetleme Kurulu, Bankanın bütün işlem ve hesaplarını denetler. Üyelerin görev süreleri iki 

yıldır.  

a) Başkanlık, Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve vesikaları vermekle 

yükümlüdür.  

b) Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalaalarını yazılı olarak Banka 

Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına verir.  

c) Kurul yıl sonunda muamele ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz 

eder.  

*Yönetim Komitesi, Başkan’ın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşur. 

Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıl süre ile atanırlar. Yönetim Komitesi,  

a) Başkanca gerekli hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden 

inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak,  

b) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak,  

c) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak,  

d) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,  

e) Atamaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, 

aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak ile görevlidir (TCMB, 

2018:18-21). 

2.3.6. T.C. MERKEZ BANKASI BİLANÇOLARI 

Bilanço, bir işletmenin veya kuruluşun belirli bir tarihte varlıklarını (aktif değerlerini) ve 

finansman kaynaklarını, yabancı kaynaklar (borçlar) ve özkaynaklar (özsermaye) olarak 

tasnifli bir şekilde göstererek; işletmenin veya kuruluşun finansal durumunu muhasebe 

kayıtlarına göre ortaya koyan tablodur (Akgüç, 2012:54). T.C. Merkez Bankası Bilançosu, 

haftalık olarak perşembe günleri Resmî Gazete’de yayınlanmaktadır. T.C. Merkez 

Bankasının nasıl bir para politikası oluşturduğunu ve bu para politikasını yerine getirebilmek 

için muhakkak suretle Merkez Bankasının bilançosunu tanımak, anlamak ve nasıl çalıştığını 

bilmek önem arz etmektedir. Merkez Bankalarının bilançoları; para politikaları ile finansal 

sistemin karşılıklı etkileşimi sonucunda biçimlenen ve dolayısıyla ekonomideki karar alma 

birimlerinin davranışlarının oluşumunda etkili olan önemli bilgi kaynaklarıdır (TCMB, 
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2016:1). TCMB Analitik Bilançosu, para politikasının saydam ve detaylı bir biçimde 

izlenebileceği temel kaynak olarak kabul edilmektedir. TCMB Bilançosu, TCMB’nin diğer 

bilanço gösterimlerine temel teşkil eden ve en ayrıntılı gösterim niteliği taşıyan 

bilançosudur. TCMB’nin yayımladığı diğer bilanço türlerinden önemlisi analitik bilançodur. 

Bu bilançonun düzenlenmesindeki temel amaç, TCMB’nin önemli yükümlülüklerinin nasıl 

yaratıldığının gösterilmesi; TCMB ile kamu kesimi ve bankacılık kesimleri arasındaki 

parasal ilişkilerin belirtilmesidir. TCMB Analitik Bilanço, toplam kalemler itibariyle 

düzenlenmekte; bilançonun finansman biçimini ve bu finansmanla yaratılan varlıkları 

göstermektedir. Burada belli kalemlerde netleştirmeler yapılmaktadır. TCMB Analitik 

Bilançosu APİ kapsamında, repo yani geri satım vaadiyle alım işlemi yapılarak, piyasaya 

para verdiğinde TCMB bilançosuna “para politikası işlemlerinden alacaklar” başlığı 

altında gösterilirken, ters repo işlemiyle de geri alım vaadiyle satım işlemi yapılarak 

piyasadan para çekildiğinde TCMB bilançosuna “para politikası işlemlerinden borçlar” 

olarak yansıtılmaktadır. TCMB’nin açık piyasa işlemlerinden DİBS borcu veya alacağı 

bankamız portföyü adı altında; TCMB’nin açık piyasa işlemlerinden nakit borcu veya 

alacağı açık piyasa işlemleri adı altında; TL cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ise iç 

varlıklar adı altında diğer kalemler hesabında netleştirilerek gösterilmektedir (Özyurt, 

2012:96-100; TCMB, 2016:37-42; Yalta, 2020:65). 

T.C. Merkez Bankası iki bilanço yayımlamaktadır; “Analitik Bilanço” ve T.C. Merkez 

Bankasının her ticari kuruluş gibi yayınladığı “Vaziyet Bilançosu”, T.C. Merkez Bankası 

Analitik Bilançoya göre arz edilen parasal büyüklükler rezerv para ve Merkez Bankası 

parasından oluşmaktadır. Bu bağlamda, TCMB’nin varlıkları ile yükümlüklerini gösteren 

bilanço özelliğini taşır (Takan ve Boyacioğlu, 2015:36). Merkez Bankası gerek emisyon 

yoluyla gerekse mevduat munzam karşılıklarını ve diğer mevduatlarını kredi olarak 

değerlendirmek suretiyle kaydi para yaratarak ekonominin likitidesini ayarlamaktadır. Arz 

edilen para miktarı, parasal sistemin, yani Merkez Bankası ile ticari bankaların birlikte 

ürettiği para miktarıdır. Arz edilen para miktarının belirlenmesinde esas rol Merkez 

Bankasına aittir (Yıldız, 2017:228-229).  
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Tablo 47: T.C. Merkez Bankası Analitik Tablosu 

T.C. MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇOSU 

VARLIKLAR  YÜKÜMLÜLÜKLER 

I. DIŞ VARLIKLAR I. TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

II. İÇ VARLIKLAR A) Dış Yükümlülükler 

A) Nakit İşlemler B) İç Yükümlülükler 

       1. Hazine Borçları       1. Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat 

       2. Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler       2. Bankaların Döviz Mevduatı 

       3. TMSF'ye Kullandırılan Krediler II. MERKEZ BANKASI PARASI 

       4. Diğer kalemler A) Rezerv Para 

B) Değerleme Hesabı       1. Emisyon hacmi 

C) IMF Acil Yardım Takip Hesabı       2. Bankalar Mevduatı 

               a) Bankalar Zorunlu Karşılıkları 

               b) Bankalar Serbest İmkânı 

       3. Fon Hesapları 

       4. Banka Dışı Kesim Mevduatı 

 B) Diğer Merkez Bankası Parası 

       1. Açık Piyasa İşlemleri 

       2. Kamunun TL (₺) Mevduatı 

 

T.C. Merkez Bankaları bilançoları, para politikalarıyla mali sistemin karşılıklı etkileşimi 

sonucunda biçimlenen, dolayısıyla ekonomideki karar alma birimlerinin davranışlarının 

oluşumunda etkin rol üstlenen önemli bilgi kaynaklarıdır. Para politikasının çerçevesinin 

çizilmesi ve uygulanması konusunu kavrayabilmek için bu bilançonun teknik yapısı ve 

hesap hareketlerinin doğru algılanması gerekmektedir (Özyurt, 2012:89-96; https://avesis. 

ktu.edu.tr/akyazi/erişim tarihi: 09.09.2022). 

Tablo 48: T.C. Merkez Bankası Sadeleştirilmiş Bilanço Tablosu 

T.C. MERKEZ BANKASI SADELEŞTİRİLMİŞ BİLANÇO 

A) NET DIŞ VARLIKLAR A) MERKEZ BANKASI PARASI 

1. Dış Varlıklar 1. Rezerv Para 

2. Dış Yükümlülükler *Emisyon Hacmi 

B) İÇ VARLIKLAR **Bankalar mevduatı 

1. Nakit İşlemler     - Bankalar Zorunlu (Munzam) Karşılıkları 

* Hazine Borçları     - Bankalar Serbest İmkânı 

**Bankalara krediler ***Fon Hesapları 

*** TMSF'YE Verilen Krediler ****Banka Dışı Kesim mevduatı 

****Diğer Kalemler 2. Diğer Merkez Bankası Parası 

2. Değerleme Hesabı *Açık Piyasa İşlemlerinden Doğan Borçlar 

3. IMF Acil Yardım Takip Hesabı **Kamunun ₺ Mevduatı 

 B) İÇ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1.Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat 

 2. Bankaların Döviz Mevduatı 

 

Ekonomideki likidite değişikliklerini kontrol edebilmek için Merkez Bankası 

bilançolarından izlenebilecek bazı büyüklükler vardır. T.C. Merkez Bankasının varlık (aktif) 

ve yükümlülük (pasif) kalemlerini belirtmek gerekirse; bilançonun aktifinde, dış varlıklar, 
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hazine borçları, TMSF kredileri, bankalara verilen krediler, diğer kalemler ve değerleme 

hesabından meydana gelirken, bilançonun pasif kaleminde ise, rezerv paralar, açık piyasa 

işlemleri borçları, kamu TL mevduatı, döviz olarak takip olunan mevduat, bankaların döviz 

mevduatı ve dış yükümlülük kalemlerinden meydana gelmektedir.  Merkez Bankası Analitik 

Bilançosundan yararlanarak, bazı analizler üretilip, parasal sonuçlar çıkartılabilmektedir 

(Özyurt, 2012:102; Keyder ve Ertunga, 2012:280-281; Şensoy, 2016:266):  

1. Parasal büyüklükler oluşturulabilmektedir: Bunlar; rezerv para, emisyon hacmi, 

parasal taban, bankalar mevduatı, fon hesapları, banka dışı kesimin mevduatı, banka 

zorunlu karşılıkları ve Merkez Bankası parası gibi büyüklüklerdir.  

2. Analitik bilanço büyüklükleri parasal programlar açısından önem taşımaktadır: 

Merkez bankaları görevleri gereği ekonomideki para ve kredi miktarını etkileyerek, 

ekonominin likiditesini düzenlemek durumundadır. Ekonominin likiditesini 

düzenlemek amacıyla yapılan repo işleminde rezerv para, piyasaya verilen likidite 

tutarında artarken, parasal taban repo işleminden alınan faiz tutarı kadar azalmaktadır. 

Ters repo işleminde, piyasadan çekilen likidite ile birlikte rezerv para azalırken, 

parasal taban sadece bu işlem sonucu bankalara verilecek faiz tutarı kadar artmaktadır. 

Bunu görmek ve analiz etmek önemlidir. Bu amaçla analitik bilançodan 

yararlanmaktadırlar.  

3. Analitik bilançodan çeşitli oranlar (ratiolar) türetilebilmektedir. Bunun yanında, kamu 

mevduatı, TL. yükümlülükleri (döviz olarak takip olunan mevduatlar) ve bankaların 

döviz mevduatları TCMB’nin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. 

 

TCMB Analitik bilanço kalemlerinin belirli parasal büyüklükleri ifade etmek üzere 

toplulaştırılması ve netleştirilmesi yoluyla oluşturulmaktadır. Analitik bilançonun temel 

amacı; TCMB’nin önemli yükümlülüklerinin nasıl oluşturulduğunun gösterilmesi, TCMB 

ile kamu ve bankacılık kesimleri arasındaki ilişkilerin sergilenebilmesidir. TCMB Analitik 

bilançonun aktifi “Dış Varlıklar”, “İç Varlıklar” ve “Değerleme Hesabı” olmak üzere üç ana 

kalemden oluşmaktadır. Bilanço aktifinde yer alan varlık kalemleri analitik bilançonun 

pasifinde yer alırken (-) işaretle gösterilmekte, artışları toplam pasifleri azaltırken, azalışları 

toplam pasifleri artırmaktadır. TCMB Bilançosunun pasifinde yer alan yükümlülük 

kalemleri, analitik bilançonun aktifinde yer alırken (-) işaretle gösterilmekte, artışları toplam 

aktifleri azaltırken, azalışları toplam aktifleri artırmaktadır (TCMB, 2016:40).  
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Grafik 11: TCMB Analitik Bilançoda İç ve Dış Varlıkların Toplam Aktif İçindeki Payı 

 

          İç ve Dış Varlıkların Toplam Aktif İçindeki Payları Yüzde, Milyar TL, Aylık 

 
Kaynak: TCMB, 2016, s.40’daki grafikten alınmıştır. 

Aktif kısmının ilk kalemi, “Dış varlıklar” kalemidir, büyük ölçüde TCMB’nin sahibi 

olduğu tüm yabancı para cinsinden paraları ve altınları göstermektedir. Bunun yanında, 

TCMB’nin altın mevcudu ile şube kasalarındaki efektifleri, yurt dışı muhabirleri nezdindeki 

döviz mevcudunu ve diğer döviz alacaklarını da kapsayan önemli kalemdir. Dış varlık 

birikimi; ekonominin döviz kazancını göstermektedir. İkinci kalem ise, “İç varlıklar” 

kalemi olup; TCMB’nin açık piyasa işlemlerinden doğan devlet iç borçlanma tahvillerini 

gösteren “Hazine Borçları” ve TCMB’nin ihracatçılara verdiği kredilerin kaydedildiği 

“Bankacılık Sektörüne Açılan Krediler” kalemlerinden oluşmaktadır. Üçüncü kalem ise, 

“Değerleme Hesabı” kalemidir; TCMB bilançosunda yer alan döviz ve altının, TL 

karşısındaki değişimleri yansıtmaktadır. Ayrıca, değerleme Hesabı, TL’nin yabancı paralar 

karşısındaki değerinin değişmesine paralel olarak, TCMB’nin dış varlık ve 

yükümlülüklerinin yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farklarını gösteren, 

bilançonun aktifinde yer alan önemli bir kalemdir (Önder, 2008:8-12; ayrıca bknz. 

https://www.paraanaliz.com/2021/ekonomi/merkez-bankasi-analitik-bilancosunu-anlama-

rehberi-g-10516/; erişim tarihi: 20.10.2022).  

TCMB’nin uyguladığı para politikalarının takip edilmesini kolaylaştıran analitik bilanço, 

aynı zamanda ekonominin genel durumu konusunda da önemli ipuçları verebilir. Örneğin 

analitik bilançonun aktifindeki “Dış Varlıklar” içinde yer alan döviz rezervlerinin bilançoya 

https://www.paraanaliz.com/2021/ekonomi/merkez-bankasi-analitik-bilancosunu-anlama-rehberi-g-10516/;%20erişim
https://www.paraanaliz.com/2021/ekonomi/merkez-bankasi-analitik-bilancosunu-anlama-rehberi-g-10516/;%20erişim
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oranının artması, döviz piyasasında likiditenin azalması durumunda piyasada ortaya 

çıkabilecek aşırı oynaklıkların yaratacağı olumsuz etkileri sınırlamada büyük önem 

taşımaktadır. Diğer taraftan analitik bilanço, uygulanan para politikası ve TCMB’nin kamu 

ve bankacılık kesimi ile finansal ilişkisi tarafından biçimlenmektedir. Örneğin, 2001 yılı 

sonrasında TCMB’nin Hazine’ye kısa vadeli avans kullandırmasının ya da Hazine ile kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın almasının 

TCMB Kanunu ile önlenmesinin ardından, bilançonun aktifinde yer alan “İç Varlıklar” 

kalemi azalmaya başlamıştır (TCMB, 2016:38-41).    

Analitik bilançonun pasifinde ise; TCMB’nin iç varlıların finansmanında kullandığı iki 

kaynak bulunmaktadır; “döviz finansmanı” ve “TL. finansmanıdır”. Döviz finansmanı ile 

TCMB hem dış kesime hem de yerli yerleşiklere döviz borçlanması söz konusudur. TL. 

yükümlülükleri ile TCMB’nin yarattığı TL. cinsinden paranın toplamıdır. Buna göre; 

“Toplam Döviz Yükümlülükleri” ve “Merkez Bankası Parası (TL finansmanı 

Yükümlülüğü)” olmak üzere iki ana kalemden meydana gelmektedir. Bunlardan ilki olan 

“Toplam Döviz Yükümlülükleri”, TL dışındaki döviz paralarının yükümlülüklerini ifade 

etmekteyken, “Merkez Bankası Parası” ise TCMB’nin TL yükümlülüklerini ifade 

etmektedir (TCMB, 2016:41; Keyder ve Ertunga, 2012:278-279). 

Grafik 12: TCMB Analitik Bilançoda Toplam Pasif, Toplam Döviz Yükümlülükleri 

 

 Toplam Pasif, Toplam Döviz Yükümlülükleri, Merkez Bankası Parası Yüzde, Milyar TL, Aylık 

 
 
 

Kaynak: TCMB, 2016, s.41’deki grafikten alınmıştır. 
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Ticari bankalar da merkez bankaları gibi hazine ve hükümet kuruluşlarına ait devlet iç 

borçlanma senetlerini bilançolarının aktiflerinde bulundururlar. Merkez bankasının pasifleri, 

arasında yer alan rezervler, ticari bankaların aktifinde yer almaktadır. Ticari bankaların hane 

halkı veya şirketlere kullandırdıkları krediler ise, ticari bankaların aktifinde bulunmaktadır. 

Ticari bankaların bilançosunun pasifinde ise; merkez bankasından aldıkları reeskont 

kredileri ve hane halkı veya şirketlerden topladıkları mevduatlar bulunmaktadır. Yani, Ticari 

banka bilançosunun aktifinde yer alan zorunlu rezervler (kanuni karşılıklar), TCMB analitik 

bilançosunun pasifinde yer alır (Kurumlu, 2014:271; Yalta, 2020:65-66).  

T.C. Merkez Bankası bilançosunun aktifinde; reeskont kredileri ile hazine ve hükümet 

kuruluşlarına ait devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) bulunur. Reeskont olgusu, bankalarca 

iskonto edilmiş senetlerin Merkez Bankası’nca yeniden iskonto edilmesidir. Mevduat 

Bankaları; likidite sıkıntısı çektiklerinde Merkez Bankasına başvurarak ellerindeki senetleri 

iskonto ettirip Merkez Bankası’ndan borçlanabilirler. Merkez Bankası’nın mevduat 

bankalarına bu şekilde verdiği krediye reeskont kredisi olarak tanımlanmaktadır. T.C. 

Merkez Bankasının bilançosunun pasifinde ise; rezervler yani ticari banka mevduatları 

vardır. Rezervler, zorunlu rezervler ile serbest rezervlerin toplamına eşittir. Mevduat 

bankaları, vadesiz mevduatlarının yasayla belirlenen oranını merkez bankasındaki rezerv 

hesaplarında tutmak zorundadır. Bu orana, “zorunlu karşılık oranı” denilmektedir (Yalta, 

2020:65).  

Bankaların likidite temin yolları 5 kanaldan sağlanır (Şensoy, 2016:261-262): 

• Haftalık Repo (İstikrarlı Fonlama), 

• Aylık ve Üç Aylık Repo, 

• Marjinal Fonlama, 

✓ TCMB Gecelik Borç Para Verme İmkânı (Bankalararası Para Piyasasından), 

✓ Gecelik Repo (Açık Piyasa İşlemlerinden), 

✓ BİST Gecelik Repo Piyasasından 

• Piyasa Yapıcılar Repo İmkânı, 

• TCMB Dışında Gerçekleşen Gecelik İnterbank TR LİBOR Piyasasından. 

 

Merkez Bankası, temel görevlerini yerine getirebilmek için etkin bir para politikası 

uygulamak zorundadır. Bunu gerçekleştirebilmesi, uygun bir parasal büyüklük seçmesine 

bağlıdır. Bu büyüklüğü, kendi bilanço büyüklüğünü ve bileşimini kontrol ederek 

belirlemektedir (Özyurt, 2012:103). TCMB’nin net dış varlıkları uluslararası kabul gören 
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yabancı paralar (dolar, euro, yen vb.) ile altından oluşabilir. TCMB, bu varlıklardan birini 

edinmek suretiyle yükümlülük yaratabilir. Örneğin bir ihracatçı kazandığı yabancı paraları 

(ticari bankalar aracılığıyla) TCMB’ye satınca, TCMB’nin net dış varlığı artar, karşılığı 

TCMB’nin yükümlülüğü olan banknot cinsinden ödenir (Yıldız, 2017:206-207). 

Tablo 49: T.C. Merkez Bankasının Varlıkları ve Yükümlülükleri 

VARLIKLAR (AKTİFLER) YÜKÜMLÜLÜKLER (PASİFLER)  

DIŞ VARLIKLAR REZERV PARA 

HAZİNE BORÇLARI AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ (APİ) BORÇLARI 

TMSF KREDİLERİ KAMU ₺ MEVDUATI 

BANKALARA VERİLEN KREDİLER DÖVİZ OLARAK TAKİP OLUNAN MEVDUAT 

DİĞER KALEMLER BANKALARIN DÖVİZ MEVDUATI 

DEĞERLEME HESABI DIŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 50: TCMB Bilançosu 

                                                                                                        TCMB Bilançosu 

                      AKTİF                                  PASİF 

1 Altın 1 Tedavüldeki Banknotlar 

1.1 Uluslararası Standartta Olan 2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar 

2 Yabancı Para Banknotlar 2.1 Açık Piyasa İşlemleri 

3 Yurt Dışı Bankalar 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 

3.1 YP Menkul Kıymetler 2.3 Likidite Senetleri 

3.2 Mevduat 3 Mevduat 

3.3 Diğer 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı 

4 Rezerv Dilimi Pozisyonu 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler 

5 Menkul Kıymetler 3.1.2 Diğer 

5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı 

5.2 Diğer 3.2.1 Yurt İçi Bankalar 

6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar 

6.1 Açık Piyasa İşlemleri 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı 

6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 3.2.3.1 Nakit 

7 Yurt İçi Bankalar 3.2.3.2 Altın 

8 Krediler 3.2.4 Diğer 

8.1 İç Krediler 3.3 Diğer Mevduat 

8.1.1 Reeskont Kredileri 3.3.1 İşçi Dövizleri 

8.1.2 Diğer Krediler 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar 

8.2 Dış Krediler 3.3.3 Fonlar 

9 İştirakler 3.3.4 Diğer 

10 SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü 4 Yurt Dışı Bankalar 

11 Duran Varlıklar (Net) 5 Rezerv Dilimi İmkanı 

12 Takipteki Alacaklar (Net) 6 SDR Tahsisatı 

12.1 Takipteki Alacaklar 7 Vergi Yükümlülüğü 

12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) 7.1 Ödenecek Vergiler 

13 Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 

14 Değerleme Hesabı 8 Karşılıklar 

15 Diğer Aktifler 9 Sermaye ve İhtiyat Akçesi 

15.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın 9.1 Ödenmiş Sermaye 

15.2 Madeni Para 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 

15.3 Gelir Tahakkukları 9.3 İhtiyat Akçesi 

15.4 Diğer 10 Değerleme Hesabı 

16 Geçmiş Yıllar Zararı 11 Diğer Pasifler 

 11.1 Hazine Altınları 

 11.2 Akreditifler 
 11.3 Alınan Krediler 
 11.4 Gider Tahakkukları 
 11.5 Diğer 

           Kaynak: TCMB, 2016, s.1’deki tablodan alınmıştır. 
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2.4. TİCARİ BANKALAR 

Ticari bankacılık, para ve paranın ikamesi olan menkul kıymetlerin alım-satım faaliyeti 

olarak tanımlanabilir. Mevduat bankacılığı olarak da adlandırılmaktadır (Erdem, 2020:225). 

Mevduat (ticari) bankaları sermaye koyarak kâr etme amacıyla kurulan paradan para 

kazanmaya çalışan işletmelerdir. Bunların mevduat toplama ve bu yolla topladıkları 

paralarla ticaret yapma yetkisi vardır ve bu nedenle de kurulmaları özel şartlar ve izin 

gerektirir. TCMB Bilançosu’nu ticari banka bilançolarından ayıran yasal ve yapısal 

farklılıklar bulunmaktadır: Banknot ihraç (çıkarma) yetkisi sadece TCMB’ye verilmiştir. 

Tedavüle (dolaşıma) çıkarılan banknotlar, TCMB Bilançosu’nun pasifinde yer alan 

tedavüldeki banknotlar kaleminde izlenmektedir (Özyurt, 2012:97; Takan ve Boyacioğlu, 

2015:41-42). Ülkenin ekonomik durumunu yakından takip eden, mevduat toplayan, fon 

oluşturan, parasal işlemlerde düzeni sağlayan, para yaratan ve merkez bankalarının ticari 

işlemlerini yürütmek amacıyla kurulan bankalara “ticari banka” denilmektedir.  

Ticari bankalar, mevduat toplar, kredi verir, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan parasal fon 

sağlarlar. Müşterilerine geniş yelpazede bankacılık hizmeti verirler. Aynı zamanda ülkede 

uygulanan ekonomik politikalarda önemli görevler yerine getirir. Ticari bankaların en 

önemli özelliği vadesiz mevduat124 toplamalarıdır. Ticari bankaların topladıkları vadesiz ve 

kısa vadeli mevduat miktarı, o ülkenin para stokunda önemli bir yer tutmaktadır. 

Sağladıkları kaydi (banka) para miktarı ile önemli bir fon oluşturma görevini yerine getirir. 

Böylece iktisadi hayatın gelişmesinde önemli katkıda bulunurlar. Ticari bankalar, her 

ülkenin ekonomik yapısına göre örgütlenir ve çalışırlar. Ticari bankalar, yerine getirdikleri 

fonksiyonları 4 maddede tasnif etmek mümkündür: “fon sağlama”, “fon kullanma”, 

“kaydi para yaratma” ve “hizmet fonksiyonudur” (Takan ve Boyacioğlu, 2015:41-45). 

Ticari bankaların en önemli özelliği ekonomik hayatta önemli yere sahip olan mevduatların 

toplanması ve çek hizmetlerinin verilmesidir. Diğer ticari işletmeler gibi, ticari bankaların 

 
124 Vadesiz Mevduat: bankaların istenildiği zaman geri alınmak üzere yatırılan paralardır. 
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amacı da kâr elde etmektir. Ticari bankaların borçlanmak yoluyla fon sağlaması başlıca dört 

şekilde belirtmek mümkündür (Gökmen, 2007:2):  

- Tahvil ihracı yoluyla borçlanma,  

- Merkez Bankasından borçlanma, 

- Mevduat kabulü suretiyle borçlanma, 

-Yurtdışı veya yurtiçindeki bankalardan kredi sağlama yoluyla borçlanma yoluyla 

olmaktadır. 

Ticari bankaların türlerini 6 maddede özetlemek mümkündür: 

✓ Mevduat Bankaları  

✓ Sanayi Bankaları  

✓ Tasarruf Bankaları  

✓ Tarım Bankaları  

✓ Döviz Bankaları  

✓ Çeşitli Bankalar 

Şekil 55: Ticari Bankaların Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: https://www.ziraatbank.ba/tr/gorev-dagilimisy; erişim tarihi:15.09.2022. 

Ticari bankalar, ekonomide kaynak sağlanması, sağlanan kaynakların akılcı bir şekilde 

yatırımlara dönüştürülmesini sağlatırlar (Günal, 2012:81). Piyasada ve vatandaşın elinde âtıl 

https://www.ziraatbank.ba/tr/gorev-dagilimisy
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ve dağınık duran küçük birikimleri güven çerçevesinde bir havuzda toplayarak, fon arzının 

artmasına imkân sağlatır. Kredi arzı ile kredi talebi arasındaki fark azalır. Fonların elde 

edilmesi ve fonların kullanılması ülke ekonomisinde ve kalkınmada anahtar rolü görür. 

Fonlardan yararlananlar için alternatif kaynaklar sağlanmış olur. Mevduat faiz oranları 

enflasyon oranının üzerinde yer aldığı sürece tasarruf eğilimi artar (Takan ve Boyacioğlu, 

2015:49). Bir ticari bankanın finansal tablolarının analizi yapılırken, banka yönetimi ve 

yatırım uzmanlarından alınan bilgilerle, banka tarafından yayınlanan finansal tablolar 

(bilançolar ve gelir tabloları) ile finansal tablo notları, finansal rating kuruluşlarından gelen 

raporlar ve bağımsız denetim firmalarının raporları dikkate alınarak, o raporlar 

doğrultusunda ticari bankanın işlemleri ve faaliyetleri dikkatle izlenir ve ona göre politika 

oluşturulur. Ticari bankaların finansal tablolarıyla, işletmelerin finansal tablolarının analiz 

yöntemlerinin farklı olmasının en temel sebebi budur. Ticari banka bilançolarının belirli bir 

andaki varlıkları (aktif) toplamı, kaynak (pasif) toplamına, borçlar ve özsermayeye eşittir. 

Bilançonun aktifi, mevcutlar ile alacaklar, pasifi ise borçlar, diğer bir deyişle yabancı 

kaynaklar ve özkaynaklardan ve varsa kâr veya zarardan oluşur (Gökmen, 2007:6). 

Her türlü işlemin mevduat durumlarını belirlemekte ve müşterilerine farklı birçok bankacılık 

hizmeti sunmaktadır. Bu sayede bankanın kâr oranını arttırmakta, ekonomik hayata fon 

sağlamakta, iktisadi büyümeyi arttırmakta ve nihayetinde müşterilerin gereksinim duyduğu 

tüm bankacılık ve finans kolaylıklarını sunmaktadır. Ticari bankaların sağladığı hizmetleri 

belirtmek gerekirse (Takan ve Boyacioğlu, 2015:48): 

• Eldeki paranın muhafaza edileceği güvenli bir yer sağlamak, 

• Tedavüldeki paranın toplanması ve ödenmesi işlemlerini yerine getirmek, 

• Ticari senetleri iskonto veya tahsil etmek, 

• İştiraklerde bulunmak, 

• Leasing ve faktoring hizmetleri yapmak, 

• Çek ve akreditif işlemleri yapmak, 

• Kambiyo işlemleri yapmak, 

• Havale, EFT gibi para transferlerine ilişkin işlemler yapmak, 

• Müşterileri adına menkul kıymet alım-satımı yapmak, 

• Döviz ve efektif alım-satım işlemleri yapmak, 

• İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık yapmak, 

• Yurt dışı firma istihbaratı yapmak, 
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• Kefalet ve teminat mektubu vermek, 

• Müşterilerine kredi konusunda ve finansal konularda danışmanlık yapmak, 

• Kiralık kasa hizmeti vermek, 

• Müşterilerine seyahat çeki ve kredi kartı gibi kolaylıklar sağlamak, 

• İş adamlarına banka referans mektubunu vermek, 

• SGK prim, vergi tahsil ve tediye işlemleri yapmaktır. 

Ticari bankaların, fon kaynaklarından (yükümlülükler) başlıcaları; vadesiz mevduat, tasarruf 

mevduatı, vadeli mevduat, para piyasası mevduatı, repo sözleşmeleri, bankalararası 

piyasalardan sağlanan fonlar, Merkez Bankasından sağlanan fonlar, eurodolar piyasasından 

sağlanan fonlar, banka sermayesi ve bankaların kendi ihraç ettiği tahviller sayılabilir. Bunun 

yanında fon kullanımları (varlıkları) da bulunmaktadır; nakitler, krediler, portföy yatırımları, 

bankalararası piyasalarda satılan fonlar, pazarlanabilir menkul değerler, sabit varlıklar ve 

repo sözleşmeleri örnek olarak verilebilir (Günal, 2012:81). Ticari bankaların işlevleri ve bu 

doğrultuda yapabileceğini ilave işlemler şu şekilde sıralanabilmektedir (Akgüç, 2011:2-4): 

✓ Bankacılık hizmetleri, 

✓ Mali işlemler, 

✓ Ayrıcalıklı bankacılık işlemleri, 

✓ Fonları toplama ve kullandırma işlemleri 

✓ Kaynaklara akıcılık ve etkinlik sağlama, 

✓ Kaynaklarda süre ve tutar değişimi yapma,  

✓ Kaydi para yaratma, 

✓ Para politikasının uygulanmasında etkinlik sağlama, 

✓ Uluslararası ticareti geliştirme gibi işlevleri ve işlemleri bulunmaktadır. 

 

Ticari bankalarda likidite, güvenle hareket etmek, şok ve riskleri en aza indirmek, 

piyasalarda para stokunun fazlalık ve azlık durumları iktisadi hayatı yakından etkiler. Bu 

bağlamda bankaların günlük para hareketleri ekonomideki riskler için el frenidir. Likiditenin 

fazla tutulması ticari bankaların karlılığını azaltırken, likidite azlığı da bankaya ve ekonomik 

sisteme olan güveni sarsar ve bankacılık faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler doğurur. 

Bankaların likiditesini ölçmek ve değerlendirmek bankacılığın içinde bulunduğu riskleri 

tayin etme ve belirlemede önemli işaretler taşır. Örneğin, toplam kredilerin toplam mevduata 

oranı, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi portföy yatırımlarının toplam mevduata oranı gibi 
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birtakım değerler sektör ve bankanın durumu hakkında analiz etme imkanları sağlar. Ticari 

bankalar belirli hesap dönemlerinde gerek sermaye sahipleri gerekse mevduat sahiplerini 

ticari bankanın mali yapısı hakkında aydınlatmak amacıyla finansal durumlarını gösteren 

raporlar hazırlarlar. Bankalarda kullanılan temel finansal tablolar, ticari işletmelerde olduğu 

gibi “bilanço” ve “gelir tablosudur”. Bilanço ve gelir tablosu geleneksel mali tablolardır 

(Gökmen, 2007:5). Bir banka bilançosu, bir ticari işletme bilançosu ile yapı olarak aynı olsa 

dahi, aktif ve pasiflerin alt kalemleri farklılıklar gösterir (Takan, 2001: 177). Tipik bir 

mevduat (ticari) bankalarının bilançosu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 51: Ticari Bankaların Bilanço Tablosu 

TİCARİ BANKALARIN SADELEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOSU 

AKTİF (FON KULLANIM YAPISI) PASİF (FON KAYNAK YAPISI) 

1. Nakitler 
1.       Mevduatlar 

* Vadesiz Mevduatlar 

2. Rezervler *Vadeli Mevduatlar 

*Zorunlu Rezervler   

*Serbest Rezervler 2. Mevduat Dışı Kaynaklar 

  * Merkez Bankasından Borçlanmalar (Reeskont Kredisi) 

3. Krediler *Diğer Bankalardan Borçlanmalar (İnterbank) 

*Kısa Vadeli Krediler *Uluslararası Piyasalardan Borçlanmalar (Sendikasyon Kredisi) 

*Uzun Vadeli Krediler *Menkul Kıymetler İhracı (Tahvil ve Bono İhraç Etme) 

    

4. Menkul Kıymetler  3. Sermaye 

*Hazine Bonosu *Bankaların Ödenmiş Sermayesi 

* Devlet Tahvili *Yedek Akçeler 

* Hisse Senedi *Yeniden Değerleme Fonları 
 *Dönem Karı 

 5. Diğer Varlıklar (İştirakler ve Duran Varlıklar)   

  4. Diğer Pasifler 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ticari bankalar, kısa süreli fonları toplamakta ve fon ihtiyacı olanlara kredi vermektedir. 

Bunun yanında, para, kredi ve sermaye piyasalarında âtıl, dağınık ve küçük birikimlerin 

sermayeye dönüştürülmesine, ülkede ticari hayatın ve sanayinin gelişmesinde birçok roller 

üstlenmektedir (Günal, 2012:185). Ticari bankalar, sermaye piyasalarında sabit faizli 

menkul kıymetler, hisse senedi ve kıymetli madenlerin (altın, gümüş vb.) alım-satımına 

aracılık yapmakta, müşterilerin istekleri doğrultusunda, portföy yönetimi ve menkul kıymet 

yatırım fonu işletilmesine yöneliş işlemleri yapmaktadır. Türkiye’de dolaşımdaki para ve 

mevduatın büyük bir kısmı ticari bankalardadır. Bu bağlamda, para ve kredi piyasalarının en 

etkin ve en dinamik kurumları ticari bankalardır (Takan ve Boyacioğlu, 2015:48-50).  

Ticari bankaların gerçek likiditesinin bağlı olduğu faktörleri 6 maddede özetlemek 

mümkündür (Takan ve Boyacioğlu, 2015:52-53): 
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✓ Mevduat yapısı, nitelikleri ve değişkenliği likiditeyi etkiler, 

✓ Mevduat dışındaki diğer pasif kalemlerin durumları, vadeleri ve işlemlerin niteliği 

likiditeyi etkiler, 

✓ Mevduat akımları ve gelişim süreçleri, kredi talebindeki mevsimsel değişimler ve 

özellikler likiditeyi etkiler, 

✓ Kredi portföyünün kompozisyonu likiditeyi etkiler, 

✓ İkincil piyasaların varlığı, çalışması ve işlemleri likiditeyi etkiler, 

✓ Bankanın ilave fonlar için borçlanma kabiliyeti likiditeyi etkilemektedir. 

 

Tablo 52: Ticari (Mevduat) Bankaların Bilançoları 

TİCARİ (MEVDUAT) BANKALARIN BİLANÇOLARI 

AKTİF (%) PASİF (%) 

REZERVLER                                 %7,6                                                MEVDUATLAR                                       %58,6                                                                              

MENKUL KIYMETLER              %24,8                                 MEVDUAT DIŞI KAYNAKLAR               %21,9                                             

KREDİLER                                  %55,5                                     DİĞER PASİFLER                                      %8,5                                                  

DİĞER VARLIKLAR                    %12,0                                        ÖZKAYNAKLAR                                      %11,0                                                                              

TOPLAM                                    %100                                  TOPLAM                                                 %100                                                       
          Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.       

Yukarıdaki ticari bankaların bilançoları incelendiğinde, Aktif Kısımın iki büyük kalemi; 

%55’i kredilerden oluşurken, %24,8’i ise menkul kıymetlerden meydana gelmektedir. Pasif 

Kısımın iki büyük kalemi ise, %58,6’sı mevduatlardan meydana gelirken, %21,9’u da 

mevduat dışı kaynaklardan meydana gelmektedir. Ticari bankaların aktif ve pasif bilançoları 

incelendiğinde; bilançonun aktif tarafında nakitler, rezervler (zorunlu ve serbest rezervler), 

menkul kıymetler (hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu), krediler (kısa ve uzun vadeli 

krediler), diğer varlıklar (iştirakler ve duran varlıklar) yer alırken, bilançonun pasifinde ise, 

özkaynaklar (sermaye; yedek akçe, dönem karı), mevduatlar (vadeli ve vadesiz mevduatlar), 

mevduat dışı kaynaklar (reeskont kredileri, sendikasyon kredileri, İnterbank, tahvil ve bono 

ihraç etme), diğer pasif kalemlerinden meydana gelmektedir. 

Ticari Bankaların Gelir Tablosu Kalemleri (Erdem, 2020:239-240): 

✓ Faiz Gelirleri; kredilerden alınan faizler, menkul değerlerden alınan faizler, diğer 

bankalardaki mevduatlardan alınan faizler, bankalararası piyasadan kazanılan faizler, 

mevduat munzam karşılık hesaplarından kazanılan faizlerdir. 
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✓ Faiz Giderleri; mevduatlara ödenen faizler, ihraç edilen veya satılan menkul 

değerlere ödenen faizler, alınan kredilere ödenen faizler, bankalararası piyasadan 

alınan paralara ödenen faizlerdir. 

✓ Faiz Dışı Gelirler; kredilerden aldıkları ücretler ve komisyonlar, menkul değerlerin 

alım-satımından elde edilen karlar ve komisyonlar, döviz alım-satımından elde edilen 

kambiyo karları, gayri menkul alım-satımından elde edilen gelirlerdir. 

✓ Faiz Dışı Giderler; personel giderleri, kullanılan kredilere ödenen ücretler ve 

komisyonlar, kira giderleri, amortisman giderleri, ödenen vergi ve harçlar, menkul 

değerlerin satışından doğan zararlar, döviz alım-satımından doğan kambiyo zararları, 

cari giderler, doğal felaketlerden doğan giderler, takipteki alacakların ve değişik 

türden karşılıkların izlenmesi için ayrılan provizyonlar.  

✓ Vergi Öncesi Kar/Zarar; faiz ve faiz dışı toplam net gelirler vergi öncesi kar-zararı 

verir.  

✓ Vergi Karşılığı; bankanın toplam gelirinden vergiye tabi karı üzerinden ödeyeceği 

gelir ve kurumlar vergisinin toplamı vergi karşılığını verir. 

✓ Net Kar/Zarar; bankanın toplam net gelirlerinden vergi karşılığı düşüldüğünde net 

kar-zarara ulaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda ticari bankaların genişletilmiş bilançosu 

verilmiştir. 
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Tablo 53: Ticari Bankaların Geniş Bilanço Kalemleri 

TİCARİ BANKANIN BİLANÇO KALEMLERİ 

AKTİF                                                                                                     PASİF 

NAKİT DEĞERLER MEVDUAT 

BANKALAR Tasarruf Mevduatı 

T.C. Merkez Bankası Mevduat Sertifikası 

Diğer Bankalar Resmi Kuruluşlar Mevduatı 

Yurtiçi Bankalar Ticari Kuruluşlar Mevduatı 

Yurtdışı Bankalar Diğer Kuruluşlar Mevduatı 

MENKUL DEĞERLER CÜZDANI Bankalar Mevduatı 

Devlet İç Borçlanma Senetleri Döviz Tevdiat Hesabı 

Hisse Senetleri Altın Depo Hesapları 

Diğer Menkul Kıymetler BANKALARARASI PARA PİYASASI 

KREDİLER ALINAN KREDİLER 

Kısa Vadeli T.C. Merkez Bankası Kredileri 

Orta ve Uzun Vadeli Alınan Diğer Krediler 

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 

İdari Takipteki Alacaklar Yurtdışı Banka Kuruluş ve Fonlardan 

Ayrılan Karşılık (-) Sermaye Benzeri Krediler 

Kanuni Takipteki Alacaklar (Net) FONLAR 

Kanuni Takipteki Alacaklar ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (NET) 

Ayrılan Karşılık (-) Bonolar 

FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REESK.LARI Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

Kredilerin Tahviller 

Menkul Değerlerin FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 

Diğer Mevduatın 

FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI Alınan Kredilerin 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI Diğer 

KANUNİ YED.AKÇ.KARŞ. DEVLET TAHVİL FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) 

MUHTELİF ALACAKLAR ÖDENECEK VERGİ RESİM HARÇ VE PRİMLER 

İŞTİRAKLER (NET) İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 

Mali İştirakler MUHTELİF BORÇLAR 

Mali Olmayan İştirakler KARŞILIKLAR 

BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

Mali Ortaklıklar Diğer Karşılıklar 

Mali Olmayan Ortaklıklar DİĞER PASİFLER 

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (NET) ÖZKAYNAKLAR 

Hisse Senetleri Ödenmiş Sermaye 

Diğer Menkul Kıymetler Nominal Sermaye 

SABİT KIYMETLER (NET) Ödenmemiş Sermaye(-) 

Defter Değeri Yedek Akçeler 

Birikmiş Amortismanlar (-) Muhtemel Zararlar Karşılığı (Ban. Kan. 32/1) 

DİĞER AKTİFLER Yeniden Değerleme Fonları 

AKTİF TOPLAMI Değerleme Farkları 

  KAR 

  Dönem Karı 

  Geçmiş yıl Karları 

  TOPLAM PASİF 

      Kaynak: Yazar Tarafından oluşturulmuştur. 
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2.5. HAZİNE KAVRAMI; HAZİNENİN YAPISI, GÖREVLERİ VE     

SORUMLULUKLARI 

Hazine; fertlerin, kurumların veya devletlerin sahip oldukları her türlü taşınır ve taşınmaz 

mal varlığı ile çeşitli hakları gösteren belgeleri ifade etmek için kullanıldığı gibi, devlete ait 

değerlerin saklandığı yerleri ve bunların yönetiminden sorumlu kurumları da içermektedir 

(Öztürk, 2016:77; Keskin, 2020:137). Türk’e göre, devletin tüm gelirlerinin saklandığı, 

toplandığı ve bütün devlet giderlerinin ödemelerinin yapıldığı fiktif bir bankadır (Türk, 

204:194; aktaran bknz: Öztürk, 2016:77). Diğer bir tanıma göre Hazine; kamusal gelirlerin 

toplanması ve kamusal giderlerin yapılmasına ilişkin faaliyetlerle ilgili görevli kurumdur. 

Devletin kasasıdır. Devletin tüzel kişiliğinin mali yönünü temsil eden kuruluştur. Devletin 

bütün taşınmaz ve taşınır malların sahibi ve devlet adına borçlanmanın yetkisi hazinedir. 

Devlete ait taşınmaz mallar tapuda hazine adına tescil edilir. Kullanacak olan devlet 

kurumuna veya devlet dairesine kullanım süresince bedelsiz olarak tahsis edilir (Aypek, 

Ban, Güzel, vd., 2009:284).  

Hazine kavramı; kişi, kurum veya devletlerin sahip oldukları taşınır ve taşınmaz değerli mal 

varlıkları ile çeşitli haklan gösteren belgeleri, ikinci anlamı ise devletlere ait değerlerin 

saklandığı yerleri ve bunların yönetiminden sorumlu kurumlan ifade eder. Hazine kavramı 

bugün ulaştığı noktada asıl olarak devletin mali hak ve yükümlülüklerinin temsili ve 

yönetimi anlamına gelmektedir. Devletin borcu, alacağı, ödemeye dönüşebilecek her türlü 

yükümlülükleri hazinece izlenir ve yönetilir. Devlet, tek bir tüzel kişi olduğu için ayrı ayrı 

bakanlıklarının tüzel kişilikleri yoktur. Dolayısıyla bu kurumların kendi başlarına taşınmaz 

mal sahibi olmaları, kendi adlarına borçlanmaya girişmeleri söz konusu değildir. Devletin 

tüzel kişiliğinin temsilcisinin hazine olması, yüzyıllar boyu ortaya çıkmış gelişmeler 
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sonucunda, tüzel kişiliğin, mali temsilden ayrılmaması ilkesinin bir uzantısıdır. Hazine 

aşağıda belirtilen temel prensip ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür;  

• Borç Yönetimi,  

• Kamu Pay Sahipliği Yönetimi,  

• Sigortacılık İşlemleri,  

• Mali Sektörle İlişkiler,  

• Devlet Desteklerinin İzlenmesi,  

• Kurumsal Yönetim eksenleri belirlenmiş olup, aşağıda belirtildiği üzere stratejik 

görev, yetki ve amaçları söz konusudur.  

Hazine; maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları 

desteklemek, bunun yanında, ekonominin tüm aktörleriyle iş birliği içerisinde, şeffaf, hesap 

verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, uluslararası 

mali ve ekonomik ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, ekonomik, finansal ve sektörel 

politikalar ile düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve devlet desteklerini 

izlemeyi amaçlamaktadır. Hazinenin geleneksel işlemleri; nakit hareketlerinin yeri açısından 

hazine işlemleri ve hazine kaynaklarının zaman açısından işlemleri olarak 

değerlendirebilmektedir. Hazinenin modern işlemleri; üç grupta ele almak mümkündür. 1- 

Nakit yönetimi işlemi, 2- Borç (yükümlülük) yönetimi işlemi, 3- Varlık yönetimi işlemidir 

(Keskin, 2020:155). 

Hazine, (i) Devletin malvarlığını temsil eder. Bu anlamda devletin mülkiyet haklarının 

koruyucusu olarak tanımlanabilir, (ii) Devletin nakit akımını düzenler. Bu anlamda devletin 

kasası, ödemelerini yapan veznedarıdır, (iii) Devletin parasının yabancı paralarla değişimi 

konusunda kural koyucu ve başlıca uygulayıcılardan birisidir, (iv) Madeni para basımının 

tek yetkilisidir. (v) Devletin tüzel kişiliğini temsil etmesi nedeniyle kamu teşebbüslerinde 

devletin sermayedarlık haklarının temsilcisidir. Bu anlamda hazine, kamu teşebbüsleri 

üzerinde bir finansal yönetim merkezi konumundadır. (vi) Devlet adına borçlanmanın karar 

vericisi ve uygulayıcısıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının borçlanmalarında, onlara, devlet 

adına verilecek garantinin tek yetkilisidir (https://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/ 

hazine_mustesarligi.html; erişim tarihi:09.09.2022).  

Hazinenin borçlanma yöntemleri iki yolla olur. İç borçlanma ve dış borçlanma şeklinde olur. 

İç borçlanmalardan vadelerine göre bir yıl ve daha kısa süreli olan borçlanmalara “kısa 

https://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/%20hazine_mustesarligi.html
https://www.ekodialog.com/ekonomi_kurumlari/%20hazine_mustesarligi.html
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vadeli borçlanma” denilirken, bir yıldan daha uzun süreli borçlanmalara “uzun vadeli 

borçlanma” denilmektedir (Erdem, Tatlıoğlu ve Şenyüz, 2008:294). Senede bağlı olarak 

gerçekleşen borçlar, devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, iç 

borçlanma senetlerinden ihraç edildikleri tarih itibariyle, vadeleri bir yıl ve daha uzun 

olanlara “devlet tahvili”, ihraç edildikleri tarih itibariyle vadeleri bir yıldan daha kısa 

olanlara “hazine bonosu” denmektedir. Bu arada Hazine, senet çıkartmaksızın 30 gün vadeyi 

geçmemek üzere çok kısa vadeli borçlanmaya gidebilir. Genelde ihale yöntemiyle bu sorunu 

çözer (Erdem, Tatlıoğlu ve Şenyüz, 2008:294).  

Unutulmamalıdır ki, borçların sürdürülebilirliği için bir ekonomide Faiz Dışı Fazla / GSMH 

oranı ile iktisadi büyüme oranı toplamının borçlanma için ödenen Reel Faizlerden büyük 

veya eşit olması gerekir. Reel faizlerin büyük ve iktisadi büyüme oranının düşük olması 

toplam borç stokunu arttıracaktır. Borçlanma stokunun artması ve ödeme sürecinin uzaması, 

herhangi bir dönemde tekrar borçlanma gereksinimi duyulduğunda, borç alabilme (kaynak 

bulma) sorununa neden olacaktır.   

İç borçlanma yöntemi 4 şekilde olmaktadır (Keskin, 2020:162-163; Uzunoğlu, 2020:134): 

1. İhale Yöntemi: Hazine ihalelerine, gerçek ve tüzel kişiler katılabilmektedir. Gerçek 

kişiler ve tüzel kişiler bankalar, aracı kurumlar aracılığıyla ihaleye katılabilecekleri 

gibi Merkez Bankası ve bankanın şubeleri aracılığıyla ihalelere katılabilirler.125 

2. TAP Yöntemi: Hazine tarafından ihraç koşulları belirlenmiş DİBS’lerin TCMB 

kanalıyla satışa sunulmasıdır. Katılımcılar, türü, vade ve faiz yapısı ve satış süresi 

Hazine Birimi önceden koşulları belirlenmiş senetleri Merkez Bankasından satın 

alabilmektedir. Yatırımcılar, (kişi ve kurumlar) Merkez Bankasından satın alana 

 
125 İhale yöntemi; T.C. Merkez Bankası bünyesinde bulunan Menkul Kıymetler Piyasaları Müdürlüğü 

tarafından çeşitli aşamalar çerçevesinde yürütülmektedir. Hazine, öncelikle ihraç edeceği DİBS’in cinsini ve 

vadesini T.C. Merkez Bankasına bildirmektedir. Bu bilgiler sonra CBTI, Telerate ve Reuters aracılığıyla tüm 

dünyaya duyurulur. İhaleye katılan kişiler, ihale günü saat 12.00’ye kadar, 100 Türk Lirası nominal değer 

üzerinden hesapladıkları teklif fiyatları ile miktarları EFT sistemi aracılığıyla Menkul Kıymetler Piyasaları 

Müdürlüğüne bildirmektedirler. Gelen teklifleri Hazine değerlendirerek, T.C. Merkez Bankasına 

bildirmektedir. Teklifler en yüksek fiyattan (en düşük faizden), en düşük fiyata (en yüksek faize) sıralanır. Bu 

sıralamayı, Hazine, gereksinimi olan fon tutarı ile piyasa koşullarına göre bir sıralamaya tabi tutar (Uzunoğlu, 

2020:134-135).  

İhaleye Verilen Fiyattın Hesaplanması: Teklif edilecek birim fiyatın hesaplanmasında aşağıdaki denklem 

kullanılır; 

P = Nominal Değer / 1 +[
(İskonto Oranı x Vade)

364
] →  

Örneğin, 100 TL. nominal değerli, 3 ay (91 gün) Hazine Bonosu ihalesine giren bir banka %80 iskonto oranına 

göre fiyat verdiğinde, ihalede ödeme günü 1 gün sonra olduğu için bir yılda 365 gün yerine 364 gün kullanılır. 

Bu denkleme göre ihale fiyatı şu şekilde hesaplanır: 

P = 100 / 1 + ((0,80 x 91 gün) / 364) = 83,33 TL olacaktır. 
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kadar, mülkiyeti Hazine’ye aittir. Merkez Bankası; “TAP” satışında aracı ve 

depolayıcı görevini ifa etmektedir. 

3. Doğrudan Borçlanma Yöntemi: Hazine, kamu kurumları, bankalar ile diğer 

finansal kuruluşlara doğrudan ihraç yöntemi ile DİBS ihraç edebilmektedir. 

4.  Halka Arz Yöntemi: Hazine bonoları ve 1 yıl vadeli Devlet Tahvilleri ile başlamak 

üzere kamu bankaları, özel bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla halka doğrudan 

DİBS satışı da yapılmaktadır. Halka arz yönteminde, Hazine öncelikle, ihraç 

edilecek senetler için koşul ve durumları belirler. 

 

Yurtdışı borçlanma dış piyasalardan yapılan borçlanmadır. Yurtdışı borçlanma doğrudan 

Hazinenin borç alması şeklinde olabileceği gibi bir kamu kuruluşunun borçlanmasına imkân 

tanımak şeklinde, Hazinenin garanti vermesi şeklinde de olabilecektir. Hazine dış 

borçlanmaya genel olarak “ödemeler dengesinin finansmanı” veya “projelerin 

(altyapıların) yürütülmesi” için başvurmaktadır (Erdem, Tatlıoğlu ve Şenyüz, 2008:294). 

Borçlanmanın kaynağı yabancı devletler veya uluslararası finans kuruluşları olmaktadır. 

Hazinenin aldığı dış borçlar: 3’e ayrılmaktadır. Hazinenin aldığı dış borçlar birtakım 

amaçları gerçekleştirmek için kullanılıyorsa; “Hazine Dış Borcu” olmaktadır. Kurumlara bu 

borç para kaynak olarak aktarılıyorsa, “Devirli Dış Borç” olarak adlandırılmaktadır. Hazine 

bazı kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası kuruluşlardan borç almasına garanti ve 

destek verebilmektedir. Bu tür borçlanmaya “Garantili Dış Borç” denmektedir (Keskin, 

2020:164). Devlet borcunun yapısı, özel hukuk hükümlerine dayanan ve içeriğini devletin 

belirlediği bir borç sözleşmesidir. Devlet, cebri borçlanma yapsa bile, hak sahiplerine borcun 

faiz ve anapara ödemelerini yapma sorumluluğundan vazgeçmez (Göl ve Ekici, 2014:193).  

2002 yılında kabul edilen 4749 sayılı “Kamu Finansmanının ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun” devletin borçlanmasına ilişkin temel kanun niteliğindedir. 

Devlet Borçlarının Temel Özellikleri (Göl ve Ekici, 2014:193): 8 maddede özetlemek 

mümkündür. 

• Geçici bir gelir kaynağıdır. 

• Devlet ile borç verecek kesim arasında imzalanan bir sözleşmeye dayanır. 

• Borçlu kişi veya kurum, devlet (kamusal) nitelikli bir kuruluş veya kurumdur. 

• Faiz, vade ve geri ödenme şekli sözleşmede açıkça belirtilir. 
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• Borçlanma sonucu elde edilen kaynakların nerede ve nasıl kullanılacağı önceden 

belirtilir. 

• Belirli bir vade sonunda anapara faiziyle birlikte ödenir. 

• Kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi (eğitim, sağlık, altyapı, inşa faaliyetleri, vb.) 

ve bütçe açıklarının kapatılması için yapılır. Bu doğrultuda borçlanılır. Kar ve 

maliyet faktörleri göz önüne alınmaz. 

• Borçların miktarları genellikle büyük ve geri ödenme süreleri orta ve uzun vadelidir. 

 

Devlet bütçelerinde, borçlanmanın sadece faiz giderlerine yer verilir. Hazinenin iç ve dış 

borçlarda ödediği faizler bütçede gösterilirken, anapara hazine hesaplarında gösterilir. İç ve 

dış borç yönetimi hükümetin borcunu geri ödenmesini veya yeniden finanse edilmesini 

içeren Hazine faaliyetidir. Borç yönetimi, Hazine’nin Merkez Bankası’nın yardım ve 

danışmalığı ile iç ve dış borcu yeniden finanse etme sürecini ifade etmektedir. Kısa vadeli 

borçların uzun süreli borç senetlerine dönüştürme işlemine “konsolidasyon” denilirken, 

yüksek faizli borçların, düşük faizli borçlarla değiştirilmesine “konversiyon” denilmektedir 

(Öztürk, 2016:79; Göl ve Ekici, 2014:198). 

Hazinenin dış borçlanma yöntemleri 3’e ayrılmaktadır. 

1. Yabancı Devletlere Borçlanma, 

2. Uluslararası Kuruluşlara ve Sermaye Piyasalarında Borçlanma, 

3. Uluslararası Piyasalara Tahvil İhracı Karşılığı Borçlanmadır. 

 

Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri; Kamu Finansmanı, Kamu Sermayeli Kuruluş 

ve İşletmeler, Dış Ekonomik İlişkiler, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo, Sigortacılık, 

Ekonomik Araştırmalar ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüklerinden oluşmak üzere yedi 

Genel Müdürlükten meydana gelmektedir. 
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Şekil 56: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/strateji-gelistirme-baskanligi-teskilat-semasi; erişim tarihi: 10.10.2022. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır (https://tr.wikipedia.org/ 

wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Hazine_ve_Maliye_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%

B1; erişim tarihi:09.09.2022): 

1. Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu 

politikaları uygulamak, 

2. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk 

danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek, 

3. Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, 

4. Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler 

çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, 

uygulamayı izlemek, 

5. Her türlü gider işlemlerine ait mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamak, 

6. Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek 

onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, 

https://www.hmb.gov.tr/strateji-gelistirme-baskanligi-teskilat-semasi
https://tr.wikipedia.org/%20wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_
https://tr.wikipedia.org/%20wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_
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7. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

8. Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi 

amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak, 

9. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları 

önlemek amacıyla risk analizi yapmak, 

10. Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve 

devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel 

ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve 

hibe alınması ve verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve Hazinenin 

Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak 

etmesini sağlamak, 

11. Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin 

düzenleme ve işlemleri yapmak, 

12. Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın 

izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek. 

13. Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, 

finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak, 

14. Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomi politikalarını ilgilendiren 

faaliyetlerine katılım sağlamak, 

15. Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler 

geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma perspektif sağlayan politika 

önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun 

dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek, 

16. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 

kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali 

plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili 

kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının 

görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken 

hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak. 

17. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde 

kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık 

programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, 
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değerlendirmek, gerektiğinde 14. bentte belirtilen usule uygun olarak değişiklik 

yapmak veya teklif etmek. 

18. Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak 

amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda 

tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve 

tedbirleri almak. 

19. Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları 

ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla 

uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

20. Faaliyet alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile iş 

birliği ve koordinasyonu sağlamak. 

21. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri 

yapmak. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının görevi, devlet hesaplarını tutarak, saymanlık hizmetlerini 

yürütecek, gelir düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapacak ve her türlü gelir işlemlerine ait 

mevzuatı hazırlayacak. Vergi incelemelerine ilişkin temel politikaları belirlemek amacıyla 

çalışmalar yapacak bakanlık, hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluşlar, 

ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkiler gibi 

işlemleri de yürütecek. Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler de yine bakanlığın görev alanı 

içinde yer alacak. Bakanlık, topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir 

yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel 

bir yönlendirme görevini de yerine getirecek. Bakanlığın teşkilat yapısında ise Maliye 

Bakanlığına bağlı bazı genel müdürlük ve kurumlar ile Hazine Müsteşarlığı birleştirildi. 

Yeni yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğünün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü olurken, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün adı Gelir Düzenlemeleri Genel 

Müdürlüğü olarak belirlendi. Bakanlık teşkilat yapısında, Baş hukuk Müşavirliği ve 

Muhakemat Genel Müdürlüğü, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir 

Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu Sermayeli 

Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetmenleri 

Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu gibi 
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birimler yer almaktadır (https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakanliginin-

gorev-ve-yetkileri-belirlendi/1199618; erişim tarihi:09.09.2022). 

Bunun yanında, Hazine aşağıdaki görevleri ve sorumlulukları da revize edilerek uygulamaya 

devam etmektedir (T.C. Hazine Müsteşarlığı, 2016:13). 

• Ekonomi politikalarının tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan 

politikaları uygulamak, 

• Hazine işlemlerini, para kredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç 

yönetimini yapmak, 

• Fonların faaliyetlerinin para politikası ve bütçe uygulamaları ile koordinasyonu 

sağlayarak, kaynakların kullanımındaki etkinliği arttırmak ve bu amaçla gerekli 

önlemleri almak, 

• Kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri ile ilgili olarak Devlet pay 

sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, 

• Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden yapılandırılma işlemlerini yapmak, 

• İki taraflı ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler ve anlaşmalarla ilgili hizmetleri 

yürütmek, 

• Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarda üyelik ve temsilin gerektirdiği işlemleri 

ve görevleri yapmak ve yürütmek, 

• Avrupa Birliği ile ilişkilerde Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularla 

ilgili politikaları belirlemek ve bu konularda alınan kararları yürütmek, 

• Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerden, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar 

ile mali piyasalardan borç ve hibe almak ve yabancı ülkelere veya bunların kamu 

kurum ve kuruluşlarına borç ve hibe vermek, 

• Uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini 1173 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlemek ve yönetmek, bu kuruluşların katılım 

paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve Devlet adına sermaye katkısını 

karşılamak için taahhüt senedi vermek, 

• Bankacılık, sermaye piyasası ve diğer mali piyasalara ilişkin politikaları hazırlamak, 

uygulamak, uygulanmasını izlemek, 

• Bankalar, sigorta şirketleri ve mali sektörün diğer kurumlarının kamu adına 

denetimini yapmak, 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakanliginin-gorev-ve-yetkileri-belirlendi/1199618
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakanliginin-gorev-ve-yetkileri-belirlendi/1199618
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• Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, uygulamasını izlemek ve 

yönlendirmek, 

• Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, 

• Hazine’ce sermaye ihracına ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulamasını izlemek, 

• Özel sigortacılığa ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek, 

• Ekonomik ve mali konularda araştırma ve değerlendirmeler yapmak, sonuçlarını 

yayınlamak ve bu amaçla istatistik ve bilgi derlemek, 

• Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan ve hedef 

gayelerinin uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit 

ve teklif etmek, uygulamak, uygulamayı takip etmek, 

• Bankalar, sigorta şirketleri, mali sektörün diğer kurumları ile Müsteşarlığın görev 

alanına giren konularda özel ve kamu kuruluşlarında kamu adına denetim yapmak, 

• Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve 

kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, 

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktadır. 

Bütçenin yasalaşıp, yürürlüğe girmesiyle hazinenin görevi haline gelmektedir. Bütçenin 

gelir tahminleri dahil hazırlanıp, yapılması işlemi TBMM’den geçtikten sonra Hazinenin 

sorumluluğuna girmektedir. Burada bütçenin finansmanı önem arz etmektedir. Hazine 

burada bütçenin gerçek yöneticisi durumuna geçerken, Maliye Bakanlığı, vergi benzeri 

gelirlerin alınması ve etkinliğinin sağlanması noktasında görevini ifa ederken, Hazine ise, 

transfer bütçesinin önemli kalemlerinden borç faizleri, KİT ödemeleri ve sübvansiyonlar 

konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı kuruluşu olan 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevleri, 234 sayılı Darphane ve 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede aşağıdaki gibi belirlenmiştir (T.C. Hazine Müsteşarlığı, 2016:13):  

• İlgili Kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığı'nca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan 

madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak,  

• Cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,  
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• Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla belirli 

kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek,  

• Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini 

yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tespit etmek,  

• Resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını 

tanzim etmek,  

• Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,  

• Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kâğıtları basmak, 

bastırmak ve dağıtmak ve Hazine Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri 

yapmaktır.     
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2.6. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak 

ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. BDDK, 23.06.1999 

tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 

kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 

01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiş bir 

devlet kurumudur. BDDK, bankacılık sistemine fon sağlayan tasarruf sahiplerinin 

kaynaklarının ve haklarının korunması, finansal sistem içerisinde bulunan banka ve finans 

şirketlerinin düzenli, güvenli, istikrarlı ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak, etkin ve etkili denetim amacıyla kurulmuş, 

esnek düzenleyici çerçeve içerisinde çalışmasını sağlamak, müşteri haklarına saygılı, 

menfaatlerini koruyucu, şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamaları sağlamak, düzenleme ve 

denetleme yetkilerine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir (Öztürk, 

2016:96-97; Erdem, 2020:186-187;https://tr.wikipedia.org/wiki/Bankac%C4%B1l%C4%B1 

kD%C3%BCzenleme_ve_Denetleme_Kurumu; erişim tarihi: 20.09. 2022 ).  

BDDK, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve 

bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, Kurumun 

misyonu; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri 

çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve 

sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların 

gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır. Kurumun vizyonu ise; finansal 

piyasalara olan güveni ve istikrarı sağlamak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını 

sağlatmak, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, kuruluşlara ve 

tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tasarruf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bankac%C4%B1l%C4%B1%20kD%C3%BCzenleme_ve_Denetleme_Kurumu;%20erişim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bankac%C4%B1l%C4%B1%20kD%C3%BCzenleme_ve_Denetleme_Kurumu;%20erişim
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ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır 

(https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/20; erişim tarihi:10.10.2022). 

BDDK, temel değerleri arasında yer alan şeffaflık ilkesi gereğince, faaliyetleri, sektördeki 

gelişmeleri ve yürüttüğü çalışma konuları ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve 

bilgilendirmek zorundadır. Kurumun karar organı; biri başkan ve biri başkan yardımcısı 

olmak üzere 7 kişilik bir heyetten oluşmaktadır. Kurum başkanı, yönetim kurulunun da 

başkanıdır. Görev süresi 6 yıldır. BDDK teşkilatında, 4 başkan yardımcılığı, 14 daire 

başkanı bulunmaktadır. 

Şekil 57: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/slide/1892298/; erişim tarihi:20.09.2022 alınmıştır. 

 

BDDK, bankaların ve benzer finans kurumlarının bankacılık ile ilgili işlemlerini 

denetleyerek öncelikle finansal sistemdeki mevduat sahiplerinin alacaklarını güvence altına  

almaya ve daha genel olarak da bu işlemlerden dolayı hem finansal hem de reel kesimde  

ortaya çıkabilecek olası zararların önlenmesine çalışmaktadır (Öztürk, 2016:97). Bu 

doğrultuda Kurum finansal sistem içerisindeki bankaların kurulması ve bu bankalara ait 

şubelerin açılması gibi banka kurma işlemlerine ait görevleri yanı sıra mali yapısı bozulmuş 

bankalara devlet adına el konulması ve bunların yönetiminin üstlenilerek TMSF’ye 

devredilmesi ile yükümlüdür (BDDK, 2010:5-6; aktaran bknz. Tunalı, 2018:49). 

https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/20
https://slideplayer.biz.tr/slide/1892298/
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BDDK’nın Temel Değerleri (BDDK,2022:12;https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Ek 

Getir/5?ekId=85 Erişim Tarihi: 10.10.2022) 6 maddede belirtmek mümkündür: 

1- İhtiyatlılık: Kurumun yetkileri dâhilinde olan düzenleme ve politika araçlarını, 

denetime tabi kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürmesi için 

ekonomik konjonktüre uygun olarak kullanması ve gerektiğinde önlem almasıdır. 

2- Bağımsızlık: Kurumun görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir makamdan 

talimat almaması, kendisine tahsis edilen kaynakları kendi bütçesinde belirlenen usul 

ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanması ve kararlarının yerindelik denetimine tabi 

tutulamamasıdır.  

3- Güvenilirlik: Kurum faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek ilgili tüm taraflar 

açısından eşit, adil, tutarlı ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi, şeffaflığın ve hesap 

verebilirliğin sağlanmasıdır.  

4- Katılımcılık: Kurum faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla aktif iş birliği ve dayanışma içinde ve söz konusu kuruluşların görüş ve 

önerilerinin dikkate alınması suretiyle yürütülmesidir. Etkinlik: Kurum 

faaliyetlerinin zamanında ve fayda/maliyet yaklaşımı temelinde, risk ve kalite odaklı 

olarak yürütülmesidir. 

5- Yetkinlik: Kurum faaliyetleri yerine getirilirken, uluslararası düzeyde kabul görmüş 

mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri standartlarına sahip olunmasıdır.  

6- Duyarlılık: İlgili mevzuat uyarınca dikkate alınması gereken talep, öneri ve 

şikâyetlerin zamanında ve etkin bir şekilde değerlendirilerek hızlıca 

cevaplandırılması, lüzumu halinde düzenleme ve uygulamaya konu edilmesidir. 

 

BDDK’nın Temel Görevleri ve Yetkileri: 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar 

çerçevesinde BDDK’nın görev ve yetki alanlarına giren ve diğer konular hakkında 15 temel 

görevi ile bununla ilişkin yetkileri bulunmaktadır (Öztürk, 2016:97; Tunalı, 2018:49-50; 

Erdem, 2020:187-188): 

1- Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer 

alan hükümlere bağlı olarak finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 

kuruluş işlemlerini ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, 

hisse değişimi ve tasfiye işlemlerini düzenlemek, bu konulardaki uygulamaları 

izlemek ve denetlemek. 

https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Ek%20Getir/5?ekId=85
https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Ek%20Getir/5?ekId=85
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2- Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe 

teklifini görüşmek ve karara bağlamak.  

3- Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak. 

4- Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve kredi sisteminin etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak. 

5- Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni vermek. 

6- Bankacılık Kanununda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve 

uygulanmasını sağlamak. 

7- Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere 

yetkilendirilecek kuruluşların kurum tarafından belirlenen koşullara uygun olarak 

faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak. 

8- Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek. 

9- Mali bünyesi bozulan bankalar ve kuruluşlar hakkında tedbirler almak. 

10- Mali bünyesi düzelmeyecek durumda olan banka ve finans kurumlarını sistem dışına 

çıkartarak, tasfiye etmek.  

11- Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 

standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, 

Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak. 

12- Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dâhil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ve 

kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi görevlendireceği personeli 

kullanarak veya yazışma yaparak istemek ya da yerinde görmek. 

13- Yurt içinde ve yurt dışında benzer görevleri yerine getiren kurumların katıldığı 

uluslararası mali, iktisadi ve mesleki örgütlere üye olmak, görev alanına giren 

konularda yabancı ülkelerin yetkili başvuru organları ile uyum içerisinde 

çalışabilmek üzere ilişki kurmak. 

14- Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi olmasını 

sağlamak amacı ile Kurum tarafından ya da Kurum dışında yapılan araştırmalardan 

uygun görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

15- Kanunlar ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından Kurum’a verilen diğer görevleri 

yapmak. 
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2.7. TASARRUFU MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankalar Kanunu hükümleri uyarınca, bankalardaki 

mevduatın sigorta edilmesi ile hisseleri ve/veya yönetim ve denetimi kendisine intikal eden 

bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere 

devri ve söz konusu Kanun ile kendisine verilen diğer işleri de yapmakla görevli ve yetkili 

olmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz olarak kurulmuştur (TMSF, 2019:9). TMSF, 3182 

sayılı Bankacılık Kanunu ile kurulmuştur. Bu kanun yürürlükten kalktıktan sonra da 4389 

sayılı Bankalar Kanunu ile hayatına devam etmiştir. 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu 

değiştiren 5020 sayılı Kanun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na daha geniş yetkiler 

tanınmış, böylece TMSF görevlerini yapmada daha serbest bir kurum haline getirilmeye 

çalışılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Kanunu’nun hükümleri uyarınca, 

bankalardaki mevduatın sigorta edilmesi ile, hisseleri ve/veya yönetim ve denetimi 

kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden 

yapılandırılması ve üçüncü kişilere devri ve söz konusu Kanun ile kendisine verilen diğer 

işleri de yapmakla görevli ve yetkili bir kamu kurumudur. Bu değişiklikler ile birlikte 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bankacılık konusunda ayrı bir kurum olduğunu 

hissettirmeye başlamıştır. Kanun ile getirilen yeniliklerden önceki dönemde Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu, sanki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bir alt 

dairesi konumundaydı. Örneğin, Fon ile ilgili olarak çıkarılacak yönetmelik Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılmaktaydı. Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu, son yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte, bankacılık sistemi içinde bankaların 

denetimi açısından son dönemde etkin bir kuruluş haline gelmiştir. 2001 yılında ülkemizde 

yaşanan finans krizinden sonra uygulamaya sokulan Bankacılık Sektörü Yeniden 

Yapılandırma Programı, sorunlu bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine 
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alınarak çözümlenmesi ile ilgili kararları uygulamaya sokmuş ve bankacılık sisteminin 

denetlenmesi ile ilgili mevcut yöntemlere Fon’un yapacağı iyileştirme ve tasfiye 

çalışmalarını da dahil etmiştir (Günal, 2001:78-82; https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile. 

php/23987/mod_resource/content/1/Bankacilik_S.ve_Mev_4_%28TMSF%29pdf.pdf; erişim 

tarihi: 29.09. 2022). 

Mevduatı korumak amacıyla kurulan mevduat sigortası sistemine yönelik 4 noktada eleştiri 

söz konusudur (Erdem, 2020:191): 

• Ahlaki tehlike, 

• Ters seçim, 

• Batmayacak kadar büyük olma durumu, 

• Kötü yönetilen bankaların desteklenmesi. 

 

TMSF, fonksiyonlarını “mevduat sigortacılığı”, “banka çözümleme”, “geri kazanım” ve 

“kayyımlık” faaliyetleri konusunda olmak üzere 4 tanedir (TMSF, 2019:10). Mevduat 

Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında; mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların 

belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör 

ve banka riskinin izlenmesi ve Bankacılık Kanunu’nun 130'uncu maddesinde belirtilen 

gelirlerin tahsil edilmesine yönelik işlemleri yürütmektedir. Banka Çözümleme 

Faaliyetleri kapsamında ise; TMSF’ye devredilmiş ve faaliyet izni kaldırılmış bankaları 

çözümleme çalışmaları yürütülmektedir. Geri Kazanım Faaliyetleri; bankalara aktarılan 

kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı için gerçekleştirilen işlemler olarak kabul 

edilmektedir. Kayyımlık faaliyetleri; 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü 

sonrasında başlayan OHAL süreci ile TMSF’nin yürüttüğü ana faaliyetlere ilave olarak, 

terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanan/atanacak olan 

şirketlerdeki görevleri ve faaliyetleri kapsamaktadır (TMSF, 2019:10).  

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı’nın bankacılık sistemini denetleme ve 

güçlendirmede kullanacağı amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir:  

✓ Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının tasfiyesini sağlamak ve bu suretle 

bankaların aktiflerine akışkanlık kazandırmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin 

kurulması. 

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.%20php/23987/mod_
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.%20php/23987/mod_
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✓  Finansal krizler ile birlikte ödeme gücünü kaybeden reel sektör şirketlerinin 

faaliyetlerini sürdürmesine imkân sağlayacak borç yapılandırma sistemlerine işlerlik 

kazandırılması.  

✓ Bankaların yaşanan krizler nedeniyle erozyona uğrayan sermaye yapılarının 

güçlendirilmesi.  

 

Bu amaçların gerçekleştirilmesinde en önemli roller oynayacak kuruluşlar ise Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak belirmektedir. 

Bu sebeple Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında net bir ayrım yapılarak her iki Kurum’un da 

sistemin denetimi açısından etkin müdahale edebilmesinin önü açılmıştır. 2005 yılının 

Kasım ayında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk mevduat sigortacılığı 

sistemi ve TMSF için önemli değişiklikler getirmiştir. Bu Kanun ile TMSF’nin yetkileri 

genişletilmiş, önceki düzenlemelere göre BDDK tarafından belirlenen sigortaya tabi 

mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF’ye verilmiştir (TMSF, 2019:9-10). 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı kanunun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine 

verdiği yetkiler çerçevesinde; Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon 

bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, 

birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Fon alacaklarının yakından 

izlenmesi ve toplanması işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlıklarının ve 

kaynaklarının idare edilmesi, Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, TMSF’ye 

devredilen bankalarının yönetilmesi, mali yapılarının güçlendirilmesi, yeniden 

yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, TMSF alacaklarının takip ve tahsili 

işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, TMSF varlık ve kaynaklarının idare edilmesi 

ve Kanun’la verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. TMSF, kamu tüzel kişiliğine 

sahiptir. İdari ve mali özerkliği bulunmaktadır. Kanun ile verilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi ile yükümlü bulunmaktadır (Erdem, 2020:195-

203; Gümüş, 2013:104-105; Tunalı, 2018:54-57; Öztürk, 2016:97-98). 

Bankacılık Kanunu’nda 12.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile yapılan 

değişiklikten sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun karar organı Fon Kurulu olmuştur. 

Sigorta Fon Kurulu, ilgili bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca atanan yedi üyeden 

oluşur (m.113). Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan, birini de ikinci başkan olarak 

görevlendirir. Fon Kurulu başkan ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır (m.114). Kurul 
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başkan ve üyeleri gibi yemin etmedikçe göreve başlayamazlar (m.113/3). Görevleri sona 

erenler yeniden atanabilir. Fonun genel yönetim ve temsiliyle Fon Kurulu’nca alınan 

kararların yürütülmesi Fon Kurulu başkanına aittir. Fon, daire başkanlıkları şeklinde 

teşkilatlanmış ana hizmet birimleriyle danışma, iç denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden 

oluşur. Fon Kurulu, yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar 

alarak kullanır. Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe konulur şeklini almıştır. Değişiklikle TMSF tüzel kişiliği olan ve 

BDDK’dan bağımsız bir kurum haline getirilmiştir (Erdem, 2020:195-203; Gümüş, 

2013:104-105; Tunalı, 2018:54-57; Öztürk, 2016:97-98;https://acikders.ankara.edu.tr/ 

pluginfile.php/23987/mod_resource/content/1/Bankacilik_S.ve_Mev_4_%28TMSF%29pdf.

pdf; erişim tarihi: 29.09.2022). 

TMSF, 5020 sayılı Kanun ile BDDK’den ayrıldıktan sonra kendisine özgü organizasyon 

yapısını oluşturmuştur. Bu organizasyona bir başkan, başkanlık yapmaktadır. Başkana 

yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı bulunmaktadır (m.119). Fon Kurulu, TMSF’nin 

karar organıdır ve biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Fon 

Kurulu Başkanı, TMSF’nin de başkanı olup TMSF’nin genel yönetim ve temsilinden ve Fon 

Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasından sorumludur (TMSF, 2019:11). 

Fon Başkan Yardımcıları şu birimleri yönetmektedirler;  

 

• Finansman Dairesi Başkanlığı  

• Varlık Yönetim Dairesi Başkanlığı  

• Hukuk Dairesi Başkanlığı  

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

• İştirakler Dairesi Başkanlığı  

• Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı  

• Tasfiye Dairesi Başkanlığı I. ve II. Tahsilat Dairesi Başkanlıkları  

• Dava ve Takip Dairesi Başkanlığı  

• İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  

 

 

 

https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile
https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Ana Hizmet Birimleri:  

 

• Finansman Daire Başkanlığı  

• Hukuk İşleri Daire Başkanlığı  

• İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı  

• Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı  

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  

• Tahsilat Daire Başkanlığı  

• Tasfiye Daire Başkanlığı  

• Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı  

• Denetim Daire Başkanlığı 

 

Şekil 58: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: TMSF, 2019, s.12’deki şekilden alınmıştır. 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun gelirleri ise Bankacılık Kanunu (m.130) uyarınca 

(Günal, 2001:81-82);  

• Mevduat ve katılım fonu sigortası primlerinden,  

• Bankacılık Kanunu 62. maddeye göre zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, 

emanet ve alacaklardan,  

• Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren bir 

yıl içerisinde, Bankacılık Kanunun 7. maddesinde belirtilen asgari sermayenin 

%10’u tutarında Fon’a yatıracakları sisteme giriş payından,  

• Bankacılık Kanunu 18. madde hükümleri çerçevesinde, Fon’a yatırılacak tutarlardan,  

• Bankacılık Kanunu hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para 

cezalarının %50’si ile verilecek idari para cezalarının %90’ından,  

• Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden ve Bankacılık Kanunu 20. madde 

uyarınca Fon’a gelir kaydedilecek değerlerden oluşmaktadır. 

 

TMSF Görev ve Yetkileri (Günal, 2001:78-80; Gümüş, 2013:105; Erdem, 2020:198-203; 

Öztürk, 2016:97-98): TMSF’nin görev ve yetkileri 10 madde halinde düzenlenmiştir. 

1- Kredi kuruluşları, nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım 

fonlarını sigorta etmek. 

2- Sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının 

kapsamını ve tutarını, Merkez Bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığının olumlu 

görüşünü almak suretiyle belirlemek. 

3- Risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını, şeklini ve diğer hususları 

BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek. 

4- Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir 

şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta 

kapsamındaki kısmını doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile 

kaynaklarından ödemek. 

5- Denetlemeler sonucunda; kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile 

yönetim ve denetiminin BDDK tarafından Fona devrini müteakip, zararın mevcut 

ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devir, satış 

veya birleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek. 
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6- Denetlemeler sonucunda; BDDK tarafından bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını 

müteakip, bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas ve tasfiye işlemlerini 

gerçekleştirmek, 

7- Fonun menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında 

almak, ayrıca Fona ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra 

dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri 

yapmak. 

8- Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz gelişmelerin 

BDDK'nın koordinasyonunda, diğer kamu kurumları ile birlikte tespitine yönelik 

çalışmaları yapmak ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 

olağanüstü tedbirleri derhal uygulamak.  

9- Para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesiyle ilgili konularda, ilgili kamu 

kurumları ile karşılıklı mütalaa ve bilgi teatisinde bulunmak, 

10- BDDK ve Merkez Bankası ile veri tabanlarında yer alan ve üzerinde uzlaşılan 

bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylaşmak, Bir bankanın 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması hâlinde yönetim 

ve denetimini devralmak. 
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2.8. SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) 

Türkiye’de sermaye piyasasını düzenlemek üzere çıkartılan ve 30.07.1981 tarihli tarihinde 

yürürlüğe giren 2499 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu” ile kurulan bir kamu tüzel kişiliğine 

sahip olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur (Günal, 2012:144). Söz konusu 

Kanunu yürürlükten kaldıran 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, biri başkan ve biri başkanvekili olmak üzere 7 kişiden meydana 

gelmektedir. Başkan, ikinci başkan, başkan vekili ve üyeler, Cumhurbaşkanınca atanır. 

Kurul idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir ve kendisine verilen görev ve 

yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurulun ilgili 

olduğu bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. Kurulun merkezi İstanbul'dadır. Sermaye 

Piyasası Kurulu, Kurul Başkanı ve Üyeleri ile Başkana bağlı olarak Kurul faaliyetlerini 

yürüten teşkilattan oluşur. Başkan ve Üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar organını 

oluştururlar. Kurul Başkanı, karar organının ve yürütme teşkilatının başıdır. Kurul başkan ve 

üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süreleri biten Başkan ve üyeler bir defalığına tekrar 

atanabilir. Kurul çalışmaları kurul başkanına bağlı Başkan yardımcılıkları altında çalışan 

hizmet birimleri tarafından yürütülmektedir (https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/ 

organizasyon/sermaye-piyasasi-kurulunun-olusumu; erişim tarihi:15.09.2022).  

 

 

 

 

 

https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/%20organizasyon/sermaye-piyasasi-kurulunun-olusumu
https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/%20organizasyon/sermaye-piyasasi-kurulunun-olusumu
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Şekil 59: Sermaye Piyasası Kurulu Organizasyon Şeması 

 

Kaynak: https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/gorev-yetki-ve-sorumluluklar; erişim tarihi: 15. 09.2022. 

6362 sayılı Kanun’un 126’ncı maddesine göre; Kurulun hizmet birimleri, daire başkanlıkları 

şeklinde teşkilatlanmış 12 hizmet biriminden oluşmaktadır. Organizasyon şemasına göre 

Kurul;  

- Başkanlık makamına bağlı; Hukuk İşleri Dairesi, Başkanlık Özel Kalemi, Araştırma 

Dairesi, Kurul Özel Bürosu,  

- Başkan yardımcılarına bağlı; Denetleme Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Aracılık 

Faaliyetleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, 

Muhasebe Standartları Dairesi, Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Hukuk İşleri 

Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi (İMİD), Kurumsal İletişim Dairesi, Strateji Geliştirme 

Dairesinden oluşmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulunun amacı (2499 sayılı Kanunun 7. Maddesi); sermaye piyasasının 

güven, açıklık ve kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili 

kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 

korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul kıymetler borsalarının 

çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı 

düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yaparak, başta sanayi 

kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını 

özendirmek, sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri 

ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, 

halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek, 
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amaçlarıyla kurulmuştur. Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını 

ve tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak 

hedefleri doğrultusunda, Kurulun temel amaçları (https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/ 

organizasyon/sermaye-piyasasi-kurulunun-olusumu; erişim tarihi:15.09.2022).  

✓ Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek, 

✓ Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde 

yararlanmalarını sağlamak, 

✓ Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak, 

✓ Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır. 

Kurul bu hedeflere Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, piyasaların 

gözetim ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır.  

Kurulun temel fonksiyonlarını ve görevlendirilmeleri 12 maddede özetlemek mümkündür 

(https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/gorev-yetki-ve-sorumluluklar; erişim tarihi: 15.09. 

2022; Günal, 2012:144-145). 

✓ Denetleme, 

✓ Kayıt Tutma, 

✓ Araştırma Yapma, 

✓ İzleme, 

✓ İzahname ve İhraç Bilgisi Onayı, 

✓ İnceleme, 

✓ Değerlendirme, 

✓ Tedbir ve Yaptırım Uygulama, 

✓ Lisanslama Faaliyetleri, 

✓ Uyuşmazlık Çözme, 

✓ Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim  

✓ Menkul Kıymetlerin Halka Arz ve Satışını Düzenlemek Standartları, 

✓ Kamunun Aydınlatılmasını Sağlamaktır. 

 

 

 

https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/
https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/gorev-yetki-ve-sorumluluklar
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SPK’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır (https://www.spk.gov.tr/hakkimizda/ 

görev-yetki-ve-sorumluluklar; erişim tarihi:15.09.2022); 

✓ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği 

uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen 

gerekli olan iş ve işlemleri yapmak, 

✓ Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık ortaklıkların, borsaların ve öz düzenleyici 

kuruluşların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemlerin 

mevzuata uyumunun kontrol, gözetim ve denetimini yapmak, 

✓ Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla 

genel ve özel nitelikte kararlar almak, 

✓ Kanun kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, 

değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını 

belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek, 

✓ Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması 

amacıyla diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini 

yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, 

✓ Sermaye piyasalarında düzenleme ve denetimle yetkili muadili yabancı kurumlar ile 

sermaye piyasalarıyla ilgili olarak karşılıklılık ve mesleki sırrın korunması ilkeleri 

çerçevesinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasına ve belge taleplerinin 

karşılanmasına, yabancı ülkelerdeki sermaye piyasalarında faaliyet gösteren 

kuruluşların Türkiye’deki merkez, şube veya ortaklıkları ile yazılı bir sözleşme 

çerçevesinde dışarıdan hizmet aldıkları kurumlarda denetim yapılmasına ve gerekli 

idari tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin masrafların 

paylaşımına yönelik ikili veya çok taraflı mutabakat zabıtları imzalamak ve sermaye 

piyasalarıyla ilgili her türlü iş birliğini yapmak, 

✓ Sermaye piyasalarının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ve 

araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bunları denetlemek. 

✓ Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar, sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve 

diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini 

gösterir sertifika verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez veya 

şirket kurmak ve bunların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek, 

✓ Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf sahiplerine yönelik olarak yatırım 

tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek. 

✓ Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve çalışma esasları ile bu Kanun 

kapsamında Kurula yapılacak bildirim ve başvuruların usul ve esaslarını belirlemek 

✓ Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların ve öz düzenleyici 

kuruluşların bilgi sistemlerinin işletimine ve bu Kanun çerçevesindeki denetimine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

✓ Yerli veya yabancı akademisyen veya uygulamacılardan oluşan çalışma gruplarına 

veya kişilere, mevcut veya gelecekteki düzenleme tercihlerinde esas teşkil etmek 

üzere sermaye piyasalarına ilişkin ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel 

araştırmalar yaptırmak, 

✓ Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki 

teşekküller ile Türkiye’nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların 

çalışmalarına katılmak, bu kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine 

katkıda bulunma, 

✓ Kurulun görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara, mali, iktisadi ve mesleki 

teşekküllere üye olmak. 

https://www.spk.gov.tr/


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 382 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM 

FİNANSAL PİYASALAR PARA VE SERMAYE 

PİYASALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 | P A R A  V E  B A N K A  

 

 “Bu günkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. 

Bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ise ancak mali ve 

ekonomik bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin aslı 

bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayatı 

bölümlerinde bağımsızlık sakat durumdadır. Çünkü her 

devlet organı ancak maliye ile yaşar. Mali bağımsızlığın 

korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile 

uygunluğu ve denk olmasıdır. Bundan dolayı devlet yapısını 

yaşatmak için dış ülkelere başvurmadan ülkeyi gelir 

kaynakları ile yönetmek çözüm ve önlemlerini bulmak 

gereklidir…” 

   Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1 Mart 1922 

3.1. GİRİŞ  
 

Günümüz ekonomilerinde üretim ve sermaye yaratma sürecinin ortaya çıkmasında; yatırım 

yapan girişimci kesim ile tasarruf eden (ve kredi vermek isteyen) kesimin farklı noktalarda 

olması nedeniyle, bu iki kesimi bir araya getirip, tasarrufların yatırımlara aktarılmasını 

sağlatan yapı finansal sistemler ve finansal piyasalardır. 

Finansal piyasalar, para ekonomisinin ve piyasa aktörlerinin iş bölümünün sonucu olup, fon 

arz ve talep edenlerin bir arada var olduğu ve bunların birbirleriyle karmaşık ilişki içinde rol 

oynadığı temeline dayanır. Finansal piyasalarda, fon arz edenler ile fon talep edenler 

arasındaki dengenin kurulmasıyla ekonomik birimler arasında fon akışının sağlanmasında 

iki önemli piyasa önem arz eder; bunlar para ve sermaye piyasalarıdır. Bu piyasaların 

etkinliği ve işlevselliği ekonominin dinamik bir yapıya sahip olmasına neden olur. Gelişmiş 

para ve sermaye piyasalarına sahip ülkelerin kurumsal ve hukuksal düzenlemeleriyle, 

derinleşmiş finansal piyasalara ve sağlam bir ekonominin niteliklerini ortaya koymuşlardır. 

3.2. FİNANSAL SİSTEM VE PİYASALAR 

 

Finansal sistem, bir ekonomik yapıda rol alan kişi, işletme ve kurumların; piyasaların, 

araçların ve organizasyonların çeşitli finansal fonksiyonları yerine getirebilmek için bir 

araya gelmeleri sonucu oluşan bir sistemdir (Afşar, 2018:4-5). Sistemin temel amacı taraflar 

arasında fon (kaynak) akışkanlığı sağlamaktır. Üretim ve sermayenin oluşabilmesi için bu 

kaynaklara ihtiyaç vardır. Yastık altı (gömüleme) ve kayıt dışı ekonomik durumlar üretim 

sürecine girmediğinden katma değer yaratma, kaynak oluşturma etkisi olmadığı ve milli 
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gelirde bir artış meydana getirmediği için ülke ekonomisinde kayıp anlamına gelmektedir 

(Aksu, 2019:70).  

Finansal sistem bir bütün olarak birçok aracın, kurumun ve piyasanın birlikte yeknesak 

olarak çalışmasıyla meydana gelen karmaşık bir sistemdir. Bir ekonomide fon fazlası olan 

tasarruf sahipleri ile fon açığı bulunup fon talep edenler arasındaki kaynak akışının 

sağlandığı mekanizma finansal sistem olarak tanımlanmaktadır. Afşar (2018:4-5) 

çalışmasında finansal sistemi şöyle tanımlama yapmıştır: “Sistem, belli bir amaca yönelik 

bir araya gelmiş çeşitli unsurlardan oluşan bir bütünü ifade etmektedir. Dolayısıyla temel 

belirleyicileri, bir amaç olması ve bunu gerçekleştirmek için değişik parçaların bir ahenk ve 

uyum içinde bir araya gelmesidir. Bu bağlamda finansal sistem; bir ekonomide belirli kişi ve 

kurumların, piyasaların, araçların ve organizasyonların, beraberce çeşitli finansal 

fonksiyonları yerine getirmek üzere, bir araya gelmeleri sonucunda oluşan bir bütündür. 

Finansal sistem aynı zamanda kendisini de kapsayan genel ekonomik sistemin bir alt 

sistemidir. Bir ülkede finansal sistem, o ülkedeki fon arz ve talep edenler, finansal araç ve 

kurumlar, yasal ve kurumsal düzenlemelerin görünüm, özellik ve nispi boyutları gibi çeşitli 

unsurlardan oluşmaktadır.” (Afşar, 2018:4-5).  

Bunun yanında gelişmiş, kurumsal ve etkin çalışan bir finansal sistemin, tasarrufların 

verimli sektörlere ve etkin üretim noktalarına kaydırılmasını sağlayarak, ülke ekonomisinin 

büyümesine ve kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Tasarrufların yatırımlara 

dönüşmesi sürecindeki başarı ve etkinlik finansal sistemin yapısına ve örgütlenmesine 

bağlıdır. Hızlı büyüme dönemlerinin bankacılık ve finans sektörlerinde ortaya çıkan krizler 

ile ciddi biçimde kesintiye uğradığı görülmektedir. Aslında bu durum kapitalist ekonomik 

arızalarının sonucunda olmaktadır. Aslında bankacılık sektörü yabancı sermaye ağırlıklı bir 

sektör olması da bunda başlıca etkendir. Ekonomideki derin dalgalanmalar, tasarruf 

oranlarının düşük olmasına sebep olurken, yatırımları azaltır ve iktisadi büyümeyi engeller 

(Aksu, 2018:152-153). 
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Şekil 60: Finansal Sistemin İşleyişi 

 

Türk finans sistemi içinde fon arz edenler ile fon talep edenler bulunmaktadır. Eon arz 

edenler yurt içi ve yurt dışındaki fona kaynak sağlayan kişilerdir. Fon talep edenler ise, 

yatırımcı ve girişimcilerdir. Ayrıca kamu ekonomik kesimi (kamu idareleri, kitler, kamu 

teşebbüsleri vb.) ve özel ekonomik kesim (özel girişimciler, hane halkı, işletmeler, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar vb.) olarak iki ayrı finansal sistemi besleyen yapı mevcuttur. Türk 

Finans Sisteminin; finansal kurumlarını 7 başlık altında ele almak mümkündür (Erol ve Erol, 

2013:119): 

1. Bankalar,  

2. Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile Emeklilik Fonları, 

3. Özel Sigorta Şirketleri, 

4. Kredi Kooperatifleri, 

5. Sermaye Piyasası, 

6. Organize Olmamış Para Piyasası, 

7. Altın Piyasasıdır. 
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Finansal sistem, bir ekonomik yapıda ve bir piyasa sisteminde fonları arz edenler ile fonları 

talep edenler ile bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar ile fon akımını 

sağlayan finansal işlemler ve finansal işlemlere konu olan finans araçlarının işleyişini 

düzenleyen hukuki ve idari düzenlemelerin olduğu karmaşık bir oluşumdur. Bir ülkede 

ekonomik faaliyetleri gerçekleştiren birimler; hane halkı, işletmeler ve devletin kamu kurum 

ve kuruluşlarından oluşmaktadır. Bu ekonomik birimler, iktisadi yaşam ve davranış 

tarzlarına bağlı olarak hem fon arz eden hem de fon talep eden ekonomik birim statüsünde 

hareket tarzları olabilmektedir. Sistem içinde finansal piyasalar, taraflar arasındaki fon 

değişiminin gerçekleştiği yerler olarak önemli bir işlev görmektedir. Bu bağlamda fon arz 

edenler, elde ettikleri gelirlerinden bir kısmını harcayarak ve geri kalan kısmını tasarruf 

yaparak elde ettikleri fonu (kaynağı), gelirlerinden daha fazla harcama yapan/yapmak 

isteyen fon talep eden ekonomik birimlere ödünç olarak vererek (fon aktarımı yaparak) 

temel bir ekonomik işlevi yerine getirmektedir. Bankalar ve finansal kurumlar bunun için 

önemli kuruluşlardır. 

Şekil 61: Finansal Sistem ve Unsurları 

 

   Kaynak : Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 62: Fon Arz Edenler ve Fon Talep Edenler 

 

Kaynak: Yasemin YEĞİNBOY, https://slideplayer.biz.tr/slide/12828711/ erişim tarihi: 05.04.2021.  

Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, 

akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuksal ve yönetimsel kurallardan 

oluşan piyasadır. Para sisteminde borç alma ve verme olan mali aracı kurumlara mali kesim 

denilir. Türkiye’de finans (mali) kesimi 5 başlık altında ele almak mümkündür (Keyder ve 

Ertunga, 2012:47).  

1. Merkez Bankası (Parasal politika ve yetki kurumu) 

2. Mevduat Bankaları  

- Kamu Bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank), 

- Özel Ticari Bankalar (İşbankası, Akbank, Garanti Bankası vb.), 

- Yabancı Bankalar (ING bank, QNB Finansbank, HSBC, vb.), 

3. Mali Hizmet Kuruluşları (Aracı kuruluşlar)  

- Menkul Kıymetler Borsaları (Borsa istanbul, vb.), 

- Bankerler. 

4. Diğer Mali Kurumlar (Para yaratma gücü olmayan kurumlar)  

- Kalkınma ve Yatırım Bankaları , 

- Katılım Bankaları, 

- Kredi Kooperatifleri, 

- Sigorta Şirketleri, 

- Yatırım Fonu,  

- Yatırım Ortaklığı 

5. Yarı Mali Kurumlar (Sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları) 

- Sosyal Sigortalar Kurumu, 

- TC Emekli Sandığı, 

- Bağkur 

-  
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Şekil 63: Finansal Sistemin Yapısı 

              

Kaynak: https://www.finansalgoz.com/2017/02/finansal-sistem nedir.html; erişim tarihi: 05.04. 2021. 

Türk finans sisteminde hukuksal düzenlemeler, kanun ve mevzuatlar yardımıyla sistemin 

işleyişine önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir (Erol ve Erol, 

2013:119): 

✓ Bankalar Kanunu, 

✓ Sermaye Piyasası Kanunu, 

✓ Borçlar Kanunu, 

✓ Türk Ticaret Kanunu, 

✓ Merkez Bankası Kanunu, 

✓ BDDK Kanunu, 

✓ Diğer Tebliği, Kararnameler ve Tebligatlardır. 

 

Finans sisteminde  fon (kaynak) hizmeti sağlayan kurumları altı başlıkta ele almak 

mümkündür: 

✓ Merkez Bankası ve ticari bankalar, 

✓ Yatırım kurumları, 

✓ Mevduat ve kredi kurumları,  

✓ Emekli sandıkları ve sigorta şirketlerinden oluşan özel tasarruf kurumları,  

✓ Hisse senedi pazarı,  

✓ Organize olmamış piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar olarak sıralanabilir 

 

Bazı iktisatçılara göre; ülkelerin finansal sisteminin derinleşmesi ve kurumsallaşması, 

iktisadi büyüme analizlerinde önemli etkisi olduğunu iddia ederken, diğer bazı iktisatçılar 

tarafından da iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin zayıf ve ilişkisiz olduğunu öne 

sürmektedirler. Ancak güçlü bir altyapıya sahip ileri ekonomilerin finans sistemi ile 

derinliğini ve kurumsallığını tamamlamış finans piyasaları arasında güçlü bir bağ olduğu 

aşikârdır. Bu durumda finansal sistemin ülkelerin iktisadi büyüme oranlarını artıracağı ve 
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sürdürülebilir kalkınmanın motorunu teşkil edeceği gerçeğidir. Unutulmamalıdır ki, 

ülkelerin iktisadi kalkınmalarını ve büyümelerini gerçekleştirebilmeleri için gelişmiş bir 

piyasa altyapısına, güçlü kurumsal düzenlemelere ve kendini güncelleyen rekabetçi dinamik 

finans piyasalarına, finans piyasalarındaki araç ve kurumların çeşitliliğine, altyapı 

derinleşmelerini tamamlamış, fon isteyen (kaynak arayan) ile fon verenleri (kaynaklara 

sahip olanları) buluşturacak modern finansal sistemlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde 

büyüme üzerinde etkili oluna bilinir. Günümüzde finansal sistemin iktisadi kalkınma 

sürecinde kabul gören fonksiyonları şöyle sıralanabilmektedir:  

1. Finansal sistem finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirir.  

2. Finansal aracılık maliyetlerinin azalmasını sağlar.  

3. Mal ve hizmetlerin değişimini gerçekleştirir.  

4. Risk transferini ve tabana yayılmasını gerçekleştirir.  

5. Ekonomik istikrar için bazı araçlar sağlar (Uludağ ve Arıcan, 1999:110). 

 

Para ve sermaye piyasalarında karşımıza çıkan risk durumlarını 5 maddede belirtmek 

mümkündür (Odabaşı, 2014:38-40); 

• Kredi Riski (Temerrüt Riski; karşı tarafın finansal yükümlülüğünü yerine 

getirememesi), 

• Likidite Riski (Nakit ihtiyacının zamanında ve istenen şartlarda sağlanamaması), 

• Piyasa Riski (Döviz, faiz, hisse senedi, menkul ve gayri menkul malların 

fiyatlarındaki beklenmeyen konjonktürel dalgalanmalardan kaynaklanan finansal 

zarar durumu), 

• Operasyonel Risk (İç ve dış nedenlerden kaynaklanan, yetersiz ve başarısız 

süreçlerin özellikle personelin bilgi eksikliği ve tecrübeye sahip olmaması, 

görevlerini kötüye kullanma veya örgüt yapısı ve işleyişinin bozuk ve denetimin 

yetersiz olduğu, sistemlerdeki yanlışlardan kaynaklandığı doğrudan veya dolaylı 

zarar durumudur), 

• Düzenleme ve Denetleme Riski (Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerin yasal 

olarak bir yaptırımının olmaması veya mevzuatın yeterince açık olmadığı 

durumlarda, yine tarafların arasında yapılan sözleşmelerin doğruluk açısından 

ispatının mümkün olmadığı durumlardaki risklerdir). 
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3.2.1. FİNANSAL PİYASALAR 
 

Fon (kaynak) arz ve taleplerinin karşılandığı piyasalara finansal piyasa denilmektedir 

Ekonominin sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesi ve idamesi için, finansal piyasalara ve 

finansal aracı kurumlara ihtiyacı vardır (Doğukanlı, 2019:3-4). Toplum refahının ve 

sürdürebilir büyümenin tesis edilmesinde ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan bu 

finansal piyasalar fonların (kaynakların) verimli ve üretken yatırım proje ve alanlarına 

aktarılması mümkün kılmaktadır. Finans sistemi; finansal piyasalar, finansal kurumlar ile 

denetleyici ve düzenleyici kurumlardan meydana gelmektedir. Bu bağlamda, finansal 

piyasalar ve finansal kurumlar, ülke ekonomisindeki gelişmelerden etkilendiği gibi, dünyada 

meydana gelen küreselleşme hareketleri nedeniyle, yabancı ülke ekonomilerindeki 

gelişmelerden de hızlı bir şekilde etkilenmektedir (Koçyiğit, 2019: vii).  

Finansal piyasalar, kıymetli evrak niteliği taşıyan menkul belgelerin alınıp satıldığı 

platformlara denmektedir. Finansal piyasaların temel fonksiyonlarını 4 maddede belirtmek 

mümkündür (Orhan ve Erdoğan, 2018:29);  

- Fon transferi sağlamak, 

- Risk paylaşımı yapmak,  

- Likidite kolaylığı sağlamak, 

- Bilgi toplama ve dağıtmaktır. 

Etkin işleyen finansal piyasaların temel özelliklerini belirtmek gerekirse; 

- Zamanında ve doğru bilgi edinme ve sağlama, 

- Likidite sağlama, 

- Fon aktarım maliyetlerinin düşük olması, 

- Fiyatların yeni bilgileri hızla yansıtması olarak belirtebiliriz.  

Finansal piyasaların çeşitliliği ve yapılanmasını da 5 maddede açıklamak mümkündür; 

- Para ve Sermaye Piyasaları, 

- Birincil ve İkincil Piyasalar, 

- Organize ve Tezgahüstü Piyasalar, 

- Spot ve Vadeli Piyasalar, 

- Borç ve Ortaklık Piyasaları. 
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Şekil 64: Finansal Piyasaların Türleri 

 

 

Resim 22: Borsa İstanbul (İMKB) 

 

 

Finansal sistem, fon fazlası bulunanlardan, fon açığı (kaynak ihtiyacı) bulunanlara doğru 

kaynakların akmasını sağlatan, güven ve kurumsallaşmaya bağlı olarak gelişen, dinamik bir 

para transfer kanalı olarak tanımlanır. Mali akışkanlığı sağlatan unsur, paradan para 

kazanma prensibidir. Bunu sağlatan unsur, faizdir. Finansal piyasalar; kısa ve orta-uzun 

vadeli  fonların  alınıp satıldığı piyasalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır; buna göre hane 

halkının, işletmelerin, yabancıların ve devletin (kurum ve kuruluşların) likidite (poliçe, 

bono, çek, hazine bonosu, finansman bonusu, mevduat sertifikası, repo ve kambiyo senetleri 

gibi araçlarla mali kaynak) ihtiyaçlarının kısa vadeli olarak karşıladığı “para piyasaları” ile 

uzun vadeli fonların (tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlerin126) alınıp satıldığı 

 
126 Menkul Kıymetlerin özellikleri (Erol & Erol, 2013:131-132); 

✓ Menkul Kıymetler hukuken kıymetli evraklardandır. 

✓ Standart ve yuvarlak meblağları kapsar. 

Alım Satımın İlk

Elden Olup

Olmamasına Göre

Birincil 
Piyasalar

ikincil 
Piyasalar

Örgütlenme Yapılarına 
göre 

Organize 
Piyasalar

Tezgah üstü 
Piyasalar

Finansal Varlıkların 
Türüne Göre

Borç 
Piyasaları

Ortaklık 
Piyasaları

İşlemin Gerçekleşme 
Sürecine 

Göre

Spot 
Piyasalar

Vadeli 
Piyasalar

Finansal Varlıkların 
Vadesine Göre

Para 
Piyasaları

Sermaye 
Piyasaları

FİNANSAL 

PİYASALAR 
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“sermaye piyasaları” olarak ikiye  ayrılmaktadır. Fon arz edenler ile fon talep edenler 

aracılar olmaksızın karşılaşıyorsa, “doğrudan finansman”, arada finansal aracıların 

bulunması durumunda ise, “dolaylı finansman” kavramı olarak tanımlanır. Finansal 

piyasalar beş ana aktörden oluşmaktadır. 

 

- Tasarruf sahipleri (fon arz edenler), 

- Yatırımcılar (fon talep edenler), 

- Yatırım ve finansman araçları, 

- Yardımcı kuruluşlar, 

- Hukuki ve idari düzenlemeler ve bunları yapan kurumlar 

                           

Finansal piyasalar fon fazlası olan bireylerle fon ihtiyacı olan kesimleri bir araya getirerek 

bir platformda buluşturmaktır. Böylece mali ve kaynak akışkanlığı sağlatarak dinamik bir 

yapıyı oluşturmaktır. Bu temelde finansal piyasaların üç temel işlevi vardır: 

- Alıcı ve satıcıyı bu birincil ve ikincil piyasalarda karşı karşıya getirerek alım-

satımı yapılan finansal ve menkul varlığın fiyatının oluşmasına imkân sağlatır. 

- Finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı ile almak isteyen yatırımcı için ona 

uygun bir parasal akışkanlığı olan mekanizma (likidite) imkânı sunar. 

- Yatırımcıları karşı karşıya getirme nedeniyle işlem maliyetlerini azaltır ve 

dinamik bir platform oluşturur.               

Şekil 65: Üretim ve Faktör Piyasaları ve İşleyişi 

                    Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

 
✓ Çok sayıda ihraç edilip, halka arz edilen senetlerdir. 

✓ Alacak veya ortaklık haklarını temsil etmektedir. 

✓ Dönemsel bir gelir sağlamaktadır. 

✓ Menkul kıymetler nama veya hamiline yazılı olabilmektedir. 

✓ Menkul kıymetler daha çok nominal değeri üzerinden hesaplanır. 
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Yukarıdaki tabloda belirtilen araçların yanında diğer para piyasası araçlarını belirtmek 

gerekirse; Geri Satın Alma Anlaşması (Repo)127 ve Ters Repo, Ticari Krediler (Satıcı 

Kredileri), Banka Mevduatı, Varlığa dayalı Menkul Kıymetler, Factoring, Ticari Banka 

Kredileri şeklinde birçok para piyasası araçları vardır. 

Sermaye Piyasası araçlarını belirtmek gerekirse; Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Banka 

Garantili Bonolar, Kıymetli Maden Bonoları, Katılma İntifa Senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı 

Belgesi, İpotekli Borç Senedi, Gelir Ortaklığı Senedi, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, 

Depo Sertifikaları, Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşmeleri, Yabancı Sermaye Piyasası İşlemleri, 

Gayrimenkul Sertifikaları, Varantlar, Yatırım Kuruluşları Varantları, Rüçhan Hakkı 

Kuponları olmak üzere çok çeşitli araçlar bulunmaktadır. 

 

Resim 23: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (T. İş Bankası A.Ş.) 

 
 

3.2.1.1. Para ve Sermaye Piyasaları 
 

1a-Para Piyasası: Kısa vadeli (genellikle 1 yıla kadar ki) fon arz edenler ile fon talep 

edenlerin karşılaştığı ve fon (kaynak) değişiminin gerçekleştiği piyasalara para piyasaları 

denir. Para piyasalarında vade genellikle bir yıllık süreci geçmez. Para piyasalarında Merkez 

Bankası parası kullanılır. Bu ticaretin aktörleri bankalardır (Erol ve Erol, 2013:115). Para 

piyasası, paraya çevrilebilir kaynakların kısa vadeli ihtiyaç duyulan verimli ve üretken 

alanlara (fon talep edenlere) aktarılmasını garanti edecek bir sistemin oluşmasını mevzuat ve 

düzenlemelerle sağlar. Para piyasasının temel aracı, ticari bankalardır (Seyidoğlu, 2020:628-

 
127 Repo; kısa süreli bir menkul değerin belirli bir süre aralığının sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını 

taahhüt eden satış işlemidir (https://www.isbank.com.tr/repo; erişim tarihi:15.09.2022). 

https://www.isbank.com.tr/repo
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629; Erdem, 2020:61). Bu bağlamda kullanılan araçlar (ticari senetler) da kısa vadeli özellik 

taşımaktadır. Para piyasası finansal araçları; hazine bonosu, finansman bonusu, mevduat 

sertifikası, repo ve kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) gibi bir yıla kadar vadeli finansal 

araçlardır. Para piyasası enstrümanları (araçları) genellikle uzun vadeli menkul kıymetler 

piyasası araçlarına göre daha yaygın işlem görmektedir ve böylece daha fazla likit özelliği 

taşımaktadır. Ayrıca kısa vadeli araçlar, uzun vadeli menkul kıymetlerin fiyatlarına göre 

daha küçük dalgalanmalara sahiptir. Bu özellik kısa vadeli araçları daha güvenli hale 

getirmektedir. Bu tür finansal araçlar çok kısa bir sürede paraya dönüştükleri için para 

benzeri unsurlar olarak kabul edilir. Parasal nitelikler ağır bastığı için ve likidite özelliği 

nedeniyle bu piyasalara “para piyasaları” denilmektedir. Para piyasası denildiğinde 

işlemlerin özel olarak yapıldığı bir yer söz konusu değildir. Bu bağlamda kısa vadeli olarak 

alınan ve satılan fonlarla ilgili işlemlerin tümü para piyasası çerçevesinde düşünülmelidir. 

 

Tablo 54: Para Piyasası Araçları 

                                         PARA PİYASASI ARAÇLARI 

ARAÇLAR İHRAÇ EDEN KURUM 

HAZİNE BONOLARI HÜKÜMETLER 

MEVDAUT SERTİFİKALARI BANKALAR VE TASARRUF KURULUŞLARI 

FİNANSMAN BONOSU BANKALAR, FİNANSMAN ŞİRKETLERİ VE DİĞER ŞİRKETLER 

EURODOLAR MEVDUAT ULUSLARARASI BANKALAR 

KABUL KREDİSİ BANKALAR 

MERKEZ BANKASI FONLARI MEVDUAT KURUMLARI 

REPO SÖZLEŞMELERİ İŞLETMELER VE FİNANSAL KURULUŞLAR 

Kaynak: Günal, 2012:25’deki tablodan alınmıştır.         

 

1b- Sermaye Piyasası: Orta ve uzun vadeli fon (tasarruf) açığı olanlarla orta ve uzun vadeli 

fon arz etmek (kredi vermek) isteyen ekonomik birimlerin karşı karşıya geldiği ve fon 

akımının ve değişiminin gerçekleştiği dinamik piyasalardır. Tahvil ve hisse senedi gibi uzun 

vadeli (vadesi bir yıl veya daha fazla) araçların işlem gördüğü ve tasarrufçulardan 

girişimcilere kaynak aktarılan piyasalardır. Tasarruf açığı içinde bulunanların kullanımına 

sunmalarına aracılık eden piyasalardır (Seyidoğlu, 2020:629). Tahvil talebini etkileyen 

faktörler; kişisel servetler, beklenen getiri, risk, likidite, bilgi edinme maliyetleri iken, tahvil 

arzını etkileyen faktörler ise; yatırımlardan beklenen karlılık durumu, beklenen piyasadaki 

enflasyon oranı, vergiler, kamu kesimi borçlanma ihtiyacı ve işletmelere ait üretim 

maliyetleri olarak sıralanabilir. Aşağıdaki tabloda tahvillerin alımı ve satımı üzerinde pozitif 

veya negatif etkisi olan unsurları belirtmek mümkündür.        
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Tablo 55: Sermaye Piyasası Araçları 

                                    SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 

ARAÇLAR İHRAÇ EDEN KURUMLAR SÜRESİ 

DEVLET TAHVİLLERİ HÜKÜMETLER 1-30 YIL 

BELEDİYE TAHVİLLERİ BELEDİYELER 10-30 YIL 

ŞİRKET TAHVİLLERİ ŞİRKETLER 10-30 YIL 

İPOTEK SENETLERİ FERTLER VE ŞİRKETLER 15-30 YIL 

HİSSE SENETLERİ  ŞİRKETLER     - 

Kaynak: Günal, 2012:29’daki tablodan alınmıştır. 

    

Sermaye piyasasının en belirgin özelliği, piyasanın orta ve uzun vadeli fonlardan 

oluşmasıdır. Fon arz ve talebinin karşılandığı, menkulleşmiş piyasalardır (Seyidoğlu, 

2020:630; Erdem, 2020:61-62). Önceleri 3 ya da 5 yıla kadar vadeli kredilere orta, daha 

uzun vadeli fonlara uzun vadeli fonlar denilirdi. Böyle bir ayırım sonradan kaldırılarak bir 

yıldan daha uzun vade, orta vadeyi de kapsayacak şekilde uzun vadeli olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Sermaye piyasalarında yatırımcılar, yatırımlarını belli bir getiri beklentisi ile 

yatırım araçlarında değerlendirirler. Girişimciler ise sermaye piyasasında ihraç ettikleri hisse 

senetleri veya borçlanma senetleri aracılığı ile yatırımcıların tasarruflarını reel yatırımlara 

çekmektedir. Sermaye piyasasından sağlanan fonlar; genellikle işletmelerin bina, makina ve 

teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında, yatırımlarda kullanılmaktadır.  

Sermaye piyasasında fon akımları ve işlemleri, para piyasasına göre daha dolaysız (direkt) 

olarak gerçekleşmektedir. Bu piyasada fon açığı olan ekonomik birimler ihraç ettikleri hisse 

senedi, tahvil, bono vb. finansal araçlarla fon ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Fon fazlası 

olan ekonomik birimler ise ihraç edilen finansal araçları almak suretiyle fonlarını ihtiyaç 

duyan kesimlere sunmakta ve böylece kâr payı ve faiz şeklinde gelir elde etmektedirler. Bu 

piyasada genellikle nihai borçlu ile nihai alacaklı arasında doğrudan borç alacak ya da 

mülkiyet ilişkisi oluşmaktadır. Tasarruf sahibi bu piyasada, aktardığı fonun kimler 

tarafından kullanılacağına piyasada kendisine sunulan finansal araçları risk getiri tercihine 

göre seçerek kendisi karar vermektedir (Seyidoğlu, 2020:629-630; Erdem, 2020:61-62). 

Aras (2013), çalışmasında bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için 7 koşulun 

oluşması gerektiğini belirtmektedir (Aras, 2013:72); 

• Ekonomide tasarrufların artış eğilimi göstermesi durumunda, 

• Menkul değerlere yatırım yapılmasına uygun ortamın oluşması gerekir, 

• Çok sayıda halka açık anonim ortaklığın olması durumunda, 

• Sermaye piyasasında aracılık faaliyetlerinin etkin ve etkili bir 
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biçimde işlemesi, 

• Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması, 

• Halka açıklanacak bilgileri izleyecek, onaylayacak, yatırım 

analizleri yapabilecek kişi ve kurumların olması 

• Sermaye piyasasının güven ortamında çalışabilmesi için gerekli 

yasal düzenlemelerin olması gibi koşullar sayılabilir. 

 

Şekil 66: Finansal Piyasalar 

 

 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 56: Para ve Sermaye Piyasasının Karşılaştırılması 

PARA VE SERMAYE PİYASASININ KARŞILAŞTIRILMASI 

FARKLAR PARA PİYASASI SERMAYE PİYASASI 

SÜRE KISA SÜRELİ FON ARZI VE TALEBİ KARŞILANIR. ORTA VE UZUN SÜRELİ FON ARZI VE TALEBİ KARŞILANIR. 

İŞLEV 

GENELLİKLE GEÇİCİ NİTELİKTE LİKİDİTE 

İHTİYACI İÇİN BAŞVURULUR. 

GENELLİKLE SABİT SERMAYELERİN VE NETÇALIŞMA 

SERMAYESİNİN FİNANSMANINDA KULLANILIR. 

KAYNAK 

FON KAYNAKLARI DEVAMLILIK GÖSTERMEYEN 

RESMİ, TİCARİ VE VADESİZ MEVDUATTIR. 

BİREYSEL TASARRUFLAR 

FON KAYNAKLARI DEVAMLILIK GÖSTEREN GERÇEK 

TASARRUFLARDIR.  

BİREYSEL TASARRUFLAR + KURUMSAL 

TASARRUFLAR 

ARAÇ 

FON ALIŞVERİŞİNDE KULLANILAN ARAÇLAR 

TİCARİ SENETLERDİR. AYRICA, HAZİNE 

BONOSU, FİNANSMAN BONUSU, MEVDUAT 

SERTİFİKASI, REPO SÖZLEŞMELERİ, 

EURODOLAR MEVDUAT VE KAMBİYO 

SENETLERİ 

FON ALIŞVERİŞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

HİSSE SENEDİ, TAHVİL, GİBİ MENKUL KIYMETLERDİR. 

FAİZ 

KISA SÜRELİ FON ARZ VE TALEBİ SÖZ KONUSU 

OLDUĞU İÇİN RİSK DÜŞÜK OLMAKTADIR. BUNA 

BAĞLI OLARAKTA FAİZ ORANI DÜŞÜKTÜR. 

UZUN SÜRELİ FON ARZ VE TALEBİ SÖZ KONUSU 

OLDUĞUNDAN RİSK YÜKSEKTİR. BUNA BAĞLI OLARAKTA 

FAİZ ORANLARI YÜKSEKTİR. 

FON KULLANIM 

YERİ DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 

ÖRGÜTLENME 

BİÇİMİNE GÖRE ÖRGÜTLENMİŞ PİYASA ÖRGÜTLENMEMİŞ PİYASA 

FONLARIN GERİ 

ÖDENMESİ FARKI 

(İŞLETMELER 

AÇISINDAN) GELİRLE GERİ ÖDENİR AMORTİSMAN VE KARLARLA GERİ ÖDENİR 

FON TALEBİ FARKI 

(KİŞİLER 

AÇISINDAN) ÜRETİMİN FİNANSMANI YATIRIMIN FİNANSMANI 

GETİRİ ORANLARI GETİRİ ORANLARI DÜŞÜKTÜR GETİRİ ORANLARI YÜKSEKTİR 

ODAK NOKTASI BİRİNCİL PİYASA ODAK NOKTASI İKİNCİL PİYASA ODAK NOKTASI 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

PARA 
PİYASALARI

SERMAYE 
PİYASALARI

BİRİNCİL 
PİYASALAR

İKİNCİL 
PİYASALAR

FİNANSAL 

PİYASALAR 
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3.2.1.2. Birincil ve İkincil Sermaye Piyasaları 
 

2a- Birincil Sermaye Piyasaları; ilk kez alım satıma konu olan veya ilk defa piyasada 

işlem yapılacak finansal piyasa araçlarıyla fonların (kaynakların) değişiminin gerçekleştiği 

finansal piyasalara “Birincil Piyasalar” denilmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:11). Tahvil ve 

hisse senedi gibi araçların ilk defa çıkarıldığı piyasalardır. Birincil piyasalar, borçlanmak 

isteyenlerin ihraç ettikleri yeni borçlanma senetlerini, ödünç vermek isteyenlere satmak 

suretiyle fon gereksinimlerini karşılayabildikleri piyasalardır. Birincil piyasalardaki işlemler, 

menkul kıymeti ilk olarak ihraç edene fon (kaynak) sağlar. Kamu kesimi birincil sermaye 

piyasalarında en önemli paya sahiptir. Kamu kesimi, menkul kıymet ihraçları devlet tahvil 

ve hazine bonolarından oluşur, toplam birincil sermaye piyasa işlemlerinin %90’dan 

fazlasını kamu kesimi tarafından gerçekleştirilir (Karluk, 2007:377). Menkul kıymetlerin 

birincil piyasada satışları iki şekilde gerçekleşmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:11): 

• Halka Arz Yöntemi; ilk kez ihraç edilen menkul kıymetler, bankalar aracılığıyla ile 

satışa sunulur. Bu satış sürecinde banka, ihraççı kuruma menkul kıymetlerin tümünü 

satacağı garantisi verilebilir. Bu duruma “tüm yüklenim” denmektedir. 

• Özel Plasman Yöntemi; ihraç edilen menkul kıymetlerin ancak belirli kurumlara 

satışına izin verilmiştir. Sosyal güvenlik kurumları, bireysel emeklilik şirketleri gibi 

kurumsal yatırımcılara blok satışların yapıldığı piyasa satış yöntemidir. 

 

2b- İkincil Sermaye Piyasaları ise, daha önce piyasalarda işlem görmüş olup; ihraç edilmiş 

piyasa araçlarının (menkul kıymetlerin), tekrar tekrar alım satıma konu olacak şekilde 

piyasadaki yatırımcılar (fertler ve şirketler) arasında alışverişine imkân sağlayan piyasalara 

“İkincil Piyasalar” denilmektedir. İkinci el senetlerin bulunduğu piyasalardır. Diğer bir 

ifadeyle, birincil piyasalar sermaye stoku artışının olduğu piyasa iken, ikincil piyasalar, 

mevcut sermaye stokunun el değiştirildiği piyasa olmaktadır (Aslan ve Terzi, 2013:11). 

Menkul kıymetler borsaları, ikinci el senetlerin bulunduğu en önemli ikincil piyasalardır. 

Birincil piyasalarda, alıcı ve satıcı arasında işlem yapmak için herhangi bir aracı kişi ve 

kurumun olmadığı, ödenecek herhangi bir komisyon ücreti söz konusu değildir. Bir şirketin 

çıkardığı menkul kıymetin satışının bir banka ya da aracı kuruluş tarafından üstlenilmesi 

işlemine aracılık (komisyon ücreti) yüklenimi (underwriting) denir. İkincil piyasalarda işlem 

hacminin %90’dan fazlası kamu sektörüne aittir. Bu ikincil piyasalarda işlemleri yapanların 

%80’i bankalar tarafından gerçekleştirilmiştir (Karluk, 2007:377).  
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Sermaye piyasasının ekonomiye kaynak ve katma değer yaratma fonksiyonunu yerine 

getirdiği piyasa türü birincil piyasalardır. Menkul değerler ilk defa birincil piyasalarda işlem 

gördükten sonra, diğer piyasalara transfer edilebilmektedir. Bu işlem sırasında aracı kuruluş 

menkul kıymetlerin hepsinin satılmasını garantilediği için bu işlem bir tür sigorta işlevi 

görür ve riski bir yerde üstlenmiş olur. Piyasalardaki alım-satım işlemlerinin 

gerçekleşebilmesi için fiziki mekân veya yer zorunlu değildir. Alıcı ve satıcının karşılıklı 

iletişim hâlinde olabileceği elektronik sistemler ve siteler alışverişin gerçekleşmesine imkân 

sağlar. Birincil piyasalar, genel olarak kamuoyu tarafından çok fazla bilinmemekle birlikte, 

daha çok ikincil piyasalar üzerinde bilgi ve deneyime sahiptir. Birincil piyasalarda menkul 

kıymetlerin ilk kez satışı aracı kuruluşlar128 ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilir. 

İkincil piyasalar, finansal varlıkların değişimi açısından son derece önemlidirler.  

İkincil piyasalar, daha önce birincil piyasalarda işlem görmüş menkul değerlerin alım-

satımının yapıldığı piyasalardır. İkincil piyasalar, birincil piyasalarda arz edilmiş menkul 

değerlerin paraya çevrilmesini sağlayarak, bunların likiditesini arttırır. Bu durum birincil 

piyasalara olan talebi de artıracaktır. Ayrıca, ikincil piyasalarda fiyatlar, birincil piyasalara 

göre daha düşüktür. İkincil piyasalarda fiyat yükselişi, birincil piyasalardaki fiyatların 

yükselişini daha da artıracaktır. Gazete ve TV haberlerinde gördüğümüz piyasaların çoğu 

genelde ikincil piyasalardır; Devlet İç Borçlanma Senetleri ikincil piyasası, İMKB 

bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası,129 Kesin Alım-Satım Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı, 

Borsa İstanbul Piyasaları, Takasbank Piyasaları, Bankalararası TL Piyasası, Bankalararası 

Repo Piyasası, Bankalararası Tahvil Piyasası Borsası, Bankalararası Döviz Piyasası, Serbest 

Döviz Piyasası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası sayılabilir. İkincil 

piyasaların en önemli görevi varlıkların satışını kolaylaştırmaları, yani likiditeyi arttırmaları 

ve anında nakite çevrilebilir olmalarıdır (Karluk, 2007:377). Diğer önemli görevi ise, ikincil 

piyasada oluşan fiyatın birincil piyasada satılan menkul kıymetin fiyatı üzerinde de 

belirleyici olmasıdır. İkincil piyasada ilgili menkul kıymetin fiyatı ne kadar yüksekse, 

 
128 “Aracı Kuruluş” terimi sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi almış olan banka ve 

aracı kurumları; vadeli işlemler aracılık şirketlerini (VİAŞ) ifade etmektedir. 
129 Özellikle, sabit getirili menkul kıymetlerin ikinci el piyasasının derinlik kazanmasında çok etkili olmuştur. 

Katılımın kolay olduğu bu piyasada işlem maliyetleri düşerken, takas güvencesi piyasa katılımcılarına büyük 

bir güvence sağlamaktadır. Bu piyasanın organize edilmesindeki amaçlar (Uzunoğlu, 2020:146): 

• Şeffaf bir ikinci el piyasası oluşturarak menkul kıymet ihracını arttırmak, 

• Sabit gelirli menkul kıymetlerin aracı kurumlar arasında daha verimli biçimde dağılımını 

gerçekleştirmek, 

• Aracı kuruluşlar arasında fon akışını düzenleyerek, repo işlemlerinin şeffaf bir ortam içinde 

gerçekleşmesini sağlamak, 

• Mali piyasalara derinlik kazandırmak.  
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birincil piyasa fiyatı da o oranda yüksek olur (Dilara Demirez; https://www.cag. 

edu.tr/uploads/site/ lecturer-files/2-finansal-piyasalar -ve-araclar-sSjP.pdfs.s.2-44; erişim 

tarihi: 06.06.2022).   

Resim 24: Takasbank 

 

 

Dolaylı finansmanda, finansal aracıya (genelde yatırım bankalarına) komisyon ücreti ödenir, 

fakat başarısız olma riski azalır. Birincil piyasalarda, şirketlerin hisse senedinin halka arzı 

örnek olarak verilebilir. Sermaye piyasası fonları (devlet tahvil ve hisse senetleri) da daha 

çok birincil piyasalarda gerçekleştirilmektedir. İkincil piyasalar şöyle çalışır; menkul 

kıymetleri (tahvil, hisse senedi gibi) ilk kez ihraçtan alanlar, bunları paraya çevirmek 

istediklerinde (piyasalar sıkıştığında veya likidite ihtiyacı durumunda) satış işlemi yaparak, 

hisse senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa bu 

menkulleri geri iade etmek mümkün değildir. Bu takdirde bu finansal araçların (hisse senedi, 

tahvil gibi) likitidesini sağlayacak, yani kolayca paraya çevrilebileceği ve alım satımının 

gerçekleştirileceği yeni bir piyasaya acil olarak gereksinim duyulmaktadır. İşte ikincil 

piyasalar finansal sisteme burada katılmaktadır. Önemli bir katkıyı sağlamaktadır.    

Şekil 67: Doğrudan ve Dolaylı Finansman İlişkisi 

Kaynak: Frederic S. Mishkin, (2001). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Sixth 
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Edition, Boston: Addison Wesley, 2001, s.21’deki şekilden alınmıştır. Ayrıca bknz: Canan Dağıdır (2014). 

Yayınlanmamış Doktora Tezi; s.6’daki şekilden alınmıştır; https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle 

/20.500.12812/481574/yokAcikBilim_10045731.pdf?sequence=-1&isAllowed=y; erişim tarihi:05.04. 2021. 

 

3.2.1.3. Organize ve Organize Olmamış (Tezgahüstü) Sermaye Piyasaları 

 

3a- Organize Olmuş Sermaye Piyasaları (Teşkilatlanmış Piyasalar-Organized Markets) 

yada örgütlenmiş sermaye piyasaları; tesisleri, organları, üyeleri, kural ve yöntemleri ile 

kurumsallaşan piyasalardır. Menkul değerlerin, belirli bir mekân ve belli kurallar altında el 

değiştirdiği piyasalardır. Organize olmuş piyasada (borsada) ise işlem kuralları çok net bir 

şekilde belirlenmiştir. Organize olmuş piyasada (borsada), standart sözleşmeler, takas 

kurumu, marjin sistemi, teslim yeri ve zamanı, mekânsal yer, şeffaf bir piyasa olmazsa 

olmaz bir durumdur. Organize piyasalar, alıcı ve satıcıların belli fiziksel alanlarda 

karşılaştığı, denetimi, düzenlemesi ve gözetimi belli kurumlar tarafından yapılan 

piyasalardır. Bu piyasalarda, kişiler, işletmeler ve kuruluşlar herhangi bir menkul değerleri 

doğrudan doğruya alım-satımını yapamazlar. Bu menkul değerlerin alım-satım işlemini 

yapabilmek için, bu işleme konu olan menkul değerlerin piyasaya kayıtlı olması gerekir. Bu 

alım-satım işlemi aracılar (dealer) vasıtasıyla olabilmektedir. Organize piyasalarda (Borsa), 

hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin, kıymetli madenlerin (altın, gümüş, elmas, 

lityum, petrol, vb.), çeşitli zirai ürünlerin (pamuk, buğday, tütün, fındık, zeytin, vb.) ve 

döviz ticaretini yapanların toplandığı yerlerdir. Sözleşmenin tarafları, sözleşme koşullarını 

belirlemekte serbest değildir. Bu piyasalarda kişiler ve işletmeleri doğrudan doğruya temsil 

eden aracı kuruluşlar, kişi ve işletmeler adına sermaye piyasası kurumlarında; 

örneğin, menkul kıymetler borsasında, piyasaya kolayca likidite sağlama, ekonomik kaynak 

yaratma, katma değer oluşturma, mülkiyeti tabana yayma, ekonominin göstergesi olma gibi 

çok önemli işlevleri ve işlemleri yürütürler. TCMB Piyasaları, Açık Piyasa, İnterbank Para 

Piyasası, Döviz Piyasası, İMKB Piyasaları, Hisse Senedi Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası, 

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası, İstanbul Altın Borsası, İzmir Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Piyasası, Sermaye piyasaları kurumları arasında menkul kıymetler borsaları, 

yatırım bankaları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları sayılabilir. 

Resim 25: İstanbul Altın Borsası (1995) 
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Resim 26: İnterbank Para Piyasası 

 

3b- Organize Olmamış Sermaye Piyasaları (Tezgâh Üstü-Paralel Piyasalar-Over the 

Counter Markets); işlem kuralları esnektir. Organize olmayan piyasalar, hukuki 

düzenlemeden uzak, yasal kuralları (mevzuatı) belirlenmiş olmayan, işlem yapan kişilerin 

piyasa üyeliğine gerek olmayan, fiyatın alıcı ve satıcı arasında piyasa fiyatından bağımsız 

bir şekilde belirlenen, işlemlerin direkt veya elektronik ortamda meydana geldiği, fiziki bir 

mekânı bulunmayan, belirli kurum ve kuruluşlarca denetlenmeyen piyasalardır. Menkul 

değerlerin borsa dışında el değiştirdikleri piyasalara, Tezgahüstü Piyasalar denilmektedir 

(Seyidoğlu, 2020:630; Erdem, 2020:64-65). İşlemciye, kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak 

nitelikte özel sözleşmeler yapma kolaylığı ve esnekliği sağlarken, bu özellik itibariyle 

standart sözleşmelerin işlem gördüğü organize piyasalarda alım-satım yapmak mümkün 

değildir. İşlemi yapanlar (dealer) birbirleriyle irtibatlıdır. Sözleşmelerin tarafları, sözleşme 

koşullarını daha fazla etkileyebilmektedir. Bütün varlıklar (menkul veya gayri menkul) 

kurumsal bir yapının dışında yer alır. Menkul kıymetlerin borsa dışında el değiştirdikleri 

yerlerdir. Tezgahüstü piyasalar, müzayede yerine pazarlık usulü ile yapıldığı piyasalardır. 

Genelde yerel, küçük, yeni kurulmuş ve menkul değerleri pek tanınmayan, finansal yönden 

daha zayıf işletmeler için önemli olan piyasalardır. Tezgahüstü piyasalar, bankalar, dealerlar, 

komisyoncular ve diğer aracı rolü oynayan kişilerden oluşur (Seyidoğlu, 2020:630; Erdem, 

2020:64). Bu işletmeler borsaya veya benzeri kurumlara gerekli şartları taşımadığı için üye 

olmayan menkul değerlerini borsaya kota edememişlerdir veya menkul değer olarak işlem 

görmemişlerdir. Organize edilmiş piyasalarda yani borsalarda sadece borsaya kayıt ya 

da kota ettirilmiş menkul kıymetler işlem görürken; bu piyasalarda gerek borsaya kayıt 

ettirilmiş gerekse kayıt ettirilmemiş menkul değerler alınıp satılabilir. Organize olmamış 

piyasalarda, işlemler komisyoncu satıcılar, bankerler ya da aracı kuruluşlar tarafından 

yapılır. Bu piyasada işlemler genelde iletişim araçlarıyla, telefon, fax, internet ve e-ticaret 
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ağı üzerinden ibaret olan piyasadır. Bu piyasa; yerel nitelikte menkul kıymetlerin pazarlama 

şansı olmayan ve borsa masraflarından kurtulmak amacı güden banka, sigorta ve yatırım 

şirketleri için önemli bir piyasadır. Bankalar arası Piyasalar, TL Piyasası, Repo Piyasası, 

Tahvil Piyasası, Döviz Piyasası, Serbest Piyasalar, Serbest Altın Piyasası, Serbest Döviz 

Piyasası örnek olarak verile bilinir. Organize piyasa, menkul kıymet alım satımı için 

düzenlenmiş fiziksel mekânı olan piyasa türüdür. Organize olmamış (Tezgâh üstü) piyasa 

ise, alıcı ve satıcıların belirli bir mekânda toplanmadan, uzaktan elektronik olarak alım satım 

işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır. Tezgâh üstü piyasa sözleşmelerine ilişkin önemli bir 

konu ise; sözleşmenin karşı tarafının yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ortaya 

çıkan kredi riskleri ve maliyet seviyesinin organize piyasalarda (borsada) işlem görenlere 

oranla çok daha yüksek miktarlarda olmasıdır (Odabaşı, 2014:37-38). Tezgahüstü 

piyasaların en bilinen ve gelişmiş örneği, ABD’deki NASDAQ’tır. 

Tablo 57: Organize Olan ve Organize Olmayan Piyasaların Karşılaştırılması 

ORGANİZE OLAN VE ORGANİZE OLMAYAN PİYASALARIN KARŞILAŞTIRILMASI  

ORGANİZE PİYASALAR  ORGANİZE OLMAYAN (TEZGAHÜSTÜ) PİYASALAR 

HUKUKİ OPERASYONEL ALTYAPI MEVCUTTUR. 

HUKUKİ OPERASYONEL ALTYAPI MEVCUT 

DEĞİLDİR. 

İŞLEMLER BİR MERKEZDE VE BİR YERDE YAPILIR. İŞLEMLER FARKLI MEKANLARDA YAPILIR. 

DOĞRU, HIZLI VE SÜREKLİ BİLGİ AKTARIMI VARDIR. 

ENFORMASYON YETERSİZDİR. EKSİK BİLGİ SÖZ 

KONUSUDUR. 

FİYATLAR ŞEFFAFTIR VE HERKESE AÇIKTIR. PİYASADA ŞEFFAFLIK YOKTUR. PAZARLIK VARDIR. 

BİRÇOK PİYASA KATILIMCISI VARDIR. GENELLİKLE 2-3 TARAF ARASINDA YAPILIR. 

ÇOKLU FİYAT SİSTEMİ KULLANILIR. TEKLİ FİYAT SİSTEMİ KULLANILIR. 

LİKİDİTE YÜKSEKTİR. LİKİDİTE DÜŞÜKTÜR. 

İŞLEMSEL MALİYETLER MEVCUTTUR. BELİRLİ BİR LİMİT VE 

TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU VARDIR. 

İŞLEMSEL MALİYETLER YOKTUR. HERHANGİ BİR 

LİMİT VE TEMİNAT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 

TAKAS MERKEZİ BULUNMAKTADIR. TAKAS MERKEZİ YOKTUR. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 58: Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar; Organize Piyasalar ve Organize 

Olmayan Piyasalar 

 

 

Kaynak: https://slideplayer.biz.tr/amp/13921864/ erişim tarihi: 06.06.2022. 
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3.2.1.4. Spot Sermaye Piyasaları ve Vadeli İşlem Piyasaları 

4a- Spot Sermaye Piyasaları ("Nakit Piyasalar" olarak da bilinmektedir); alım-satım 

işlemlerinin anında ve cari fiyatlar üzerinden yapıldığı herkese açık olan piyasalardır. İşlem 

tarihinde belirlenen fiyatlar üzerinden en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği cari 

işlem piyasalarıdır. Spot piyasada işlemler peşin ve nakit olarak yapılmaktadır. Bir merkezi 

otoritenin kontrolü altında denetim ve düzenlemeler yoluyla gerçekleşen spot piyasa 

işlemlerinden komisyon alınmaktadır. Spot alım-satım işlemi yapanlar, varlığın değerinin 

yükseleceği beklentisiyle, spekülatif bir kazanç elde etme düşüncesiyle, varlıkları satın 

alarak piyasada kar elde etmeye çalışır.  

Spot piyasa işlemleri, kripto (sanal) para, altın, döviz, forex, hisse senedi, tahvil ya da bono 

gibi finansal araçları ve diğer maddi varlıkları doğrudan almayı veya satmayı içermektedir. 

Bu piyasada fiyatı belirleyen unsur, o anda gerçekleşen arz ve talebin durumudur. Örneğin, 

altın, gümüş, petrol, menkul kıymet borsaları ve diğer önemli malların piyasalarındaki alım-

satım işlemleri spot olarak yapılmaktadır. Kuyumcudan altın satın almak veya bankadan 

döviz almak birer spot piyasa işlemine örnektir. Finansal varlıkların anında teslim prensibi 

geçerli olup, bazı mallarda teslim tarihi iki günde (döviz işleminde), bazı mallarda ise bir 

aya kadar (petrol alım-satımında) sürebilmektedir. Genellikle döviz alım-satımlarında 

kullanılır. Bu işleme spot piyasa işlemi denilmektedir. Bu işlem yapıldığı andaki cari kur 

üzerinden yapılır, döviz alım veya satımı 2 iş günü içinde gerçekleşir. Spot piyasaların 

önemi, çok kısa sürede ödeme ve fiziksel teslim anında gerçekleşmektedir. 

Vadeli ve spot piyasa arasındaki yapısal ve ekonomik etkileşimi sağlatan unsurları belirtmek 

gerekirse; ülkenin içinde bulunduğu koşullar önem arz eder, ülkenin iktisadi gelişmişlik 

düzeyi, spekülatörlerin risk alma düzeyi, ülkedeki genel fiyatlar düzeyi, likidite etkisi, 

sermaye piyasaların yapıları ve derinliği, mevzuat ve düzenleme yapıları, ilgili piyasaların 

mikro yapısal özellikleri, finansman yapıları ve piyasa yatırımcılarının nitelikleri gibi birçok 

faktöre göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak vadeli piyasalar, spot piyasaları olumlu 

yönde etkilemektedir. Spot piyasaların öncül rol oynadığıdır. Bununla birlikte vadeli işlem 

piyasaları spot piyasaların fiyat oynaklığını azaltmaktadır. Bilgisel etkinliği ve enformasyon 

ağlarını güçlendirdiğini görülmektedir. Bilgi etkinliği ve iletişim noktası olarak, fiyat ve 

piyasadaki diğer özel durumlar öncelikle spot piyasaya bilgisi gelmekte, daha sonra vadeli 

işlemler piyasasına bu durum yansımaktadır. İşlem maliyetlerini düşürmektedir. Aralarında 

önemli bir nedensellik ilişkisi ve ciddi bir etki bulunmaktadır. 
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4b- Vadeli İşlem Piyasaları; finansal ürün ya da malın (menkul veya gayri menkul malın) 

vadeli alış veya satışını yaparken birim fiyatı için gelecekte ödeyeceğiniz ya da alacağınız 

tutardır. Vadeli işlem piyasaları, gelecekte belli bir tarihte belirli bir malı ve 

standartlaştırılmış miktarda bugünden belirlenen fiyat üzerinden satma veya satın alma 

üzerine yapılan sözleşmelerdir. 

Vadeli işlemler piyasalarının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (https://www. 

malumatfurus.org/forward-ve-futures-sozlesmeleri-nedir/erişim tarihi: 06.06.2022): 

• Vadeli işlemler piyasası merkezi bir yeri olmayan ve bankalarla müşterileri veya 

brokerlar arasında yapılan zamana dayalı işlemlerdir. Alıcı ve satıcı, bilgi iletişim 

ağlarıyla birbirlerinden haberdardır. Bu piyasada temel prensip olarak, ödemeler 

ülkeler arası fiziki mal veya döviz gönderilmesi ile yapılmamaktadır. Bunun yerine 

işlemler, ilgili ülkelerdeki banka hesaplarına borç ve alacak kayıtlarının düşülmesi 

ile yapılır. 

• Vadeli sözleşmeler, kurumsal nitelikte standart sözleşmeler değillerdir. Sözleşme 

tarafları (alıcı ve satıcı) birbirlerini çok iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen piyasayı 

da bilen kişilerdir. Çünkü vadeli sözleşmelerin yerine getirilmesi, tarafların iyi 

niyetine ve dürüstlüğüne bağlıdır. Bu nedenle, vadeli sözleşmeler üçüncü kişilere 

devredilmez ve satılamaz. Bunun sonucu olarak, vadeli işlem piyasa sözleşmelerinin 

herhangi bir ikincil piyasası bulunmamaktadır. 

• Vadeli sözleşmeler, kurumsal standart sözleşmeler olmadıklarından taraflar 

sözleşmeler ile ilgili şartları ve durumları, bunun yanında tüm ayrıntıları özel ve 

spesifik koşullara göre belirleyebilmektedir.  

• Spot sözleşmelerde görülen aracılar (kişi ve kurumlar), vadeli işlem piyasa 

sözleşmelerinde alım-satım işleminin yapılması için herhangi bir aracı kişi veya 

kuruma ihtiyacı yoktur. Bu nedenle, aracı kuruluşlara komisyon para ödemesi 

yapılmamaktadır. 

• Spot piyasa işlemlerinde yapılan anında ödeme işlemi, vadeli piyasa işlemi 

sözleşmenin gerçekleşme anına kadar tarafların birbirlerine ödeme yapmaları söz 

konusu değildir. 

• Vadeli piyasa işlemleri spot piyasa işlemlerine göre daha fazla risk taşırlar. Vade 

uzadıkça bu risk artar. Vadeli işlemlerde fiyatı belirleyen pek çok unsur (enflasyon, 
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döviz kuru, piyasa yapısı, risk durumu, mevzuat ve düzenleme, bilgi etkinliği, 

konjonktürel durum, gelir düzeyi, vb.) bulunmaktadır. 

• Vadeli işlem ve spot piyasa arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla hazırlanan 

çalışmalarda vadeli işlemin spot piyasayı etkilediğini yani diğer bir ifadeyle vadeli 

işlemin spot piyasaya yol gösterdiğine dair öncü bulgular bulunmaktadır. 

 

Tablo 59: Gelecek Sözleşmeleri ve Vadeli Sözleşmelerin Karşılaştırılması 

  
Kaynak: (https://www.malumatfurus.org/forward-ve-futures-sozlesmeleri-nedir/erişim tarihi: 06.06.2022). 

3.2.1.5. Borç Piyasaları ve Ortaklık Piyasaları 
 

5a- Borç Piyasaları; Sermaye Piyasası Kanunu’nda borçlanma aracı (ve piyasası) 

kavramına ilişkin bir tanım bulunmamakla birlikte, borçlanma araçları menkul kıymet olarak 

değerlendirilmekte ve menkul kıymetler de sermaye piyasası aracı kavramı içerisine dahil 

edilmektedir (Çatakoğlu, 2015:3). Borçlanma Piyasası (Debt Capital Markets (DCM), 

şirketlerin ve hükümetlerin uzun dönemli fon ihtiyacını karşılamak maksadıyla ihraç ettikleri 

menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir finansal pazar olarak tanımlanabilir. Borçlanma 

araçları geniş anlamda bir finansal araçtır. Genellikle yatırımcısına belirli oranda faiz geliri 

elde etmeyi vaat eden, dolayısıyla alacak hakkı sağlayan bir finansal araç türü olarak 

tanımlanır. Borçlanma araçları piyasası içerisinde faiz faktörünün ön plana çıkarılması ile 

oluşan pazar ise Sabit Getirili Menkul Kıymetler Pazarı (Fixed Income Market) olarak 

adlandırılmaktadır (Bayram, 2015:5; Çatakoğlu, 2015:3-4). Diğer bir ifadeyle, borç 

senetlerinin değiştirildiği piyasalara borç piyasaları denmektedir (https://www.borsaistanbul. 

com/tr/sayfa/1273/ borclanma-araclari-piyasasi-piyasa-isleyisi; erişim tarihi:15.08.2022).  

https://www.malumatfurus.org/forward-ve-futures-sozlesmeleri-
https://www.borsaistanbul/
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Borçlanma Araçları Piyasası, Pay Piyasası (Equity Market) ile birleşerek Sermaye Piyasasını 

(Capital Market) meydana getirirler. Borç sermayesi (debt capital) firmanın sermaye 

yapısının bir parçası olarak, borç verenler tarafından sağlanan ve bir yıldan kısa vadeli olan 

fonlardan ziyade bir yıldan uzun dönemli fonlardan olan tahvilleri ifade etmek üzere 

kullanılmaktadır. Eğer kısa dönemli borçlar sürekli olarak yenileniyor ise, bu fonların 

sürekli sermaye olmasından hareketle borç sermayesi olarak değerlendirilmesi daha uygun 

olacaktır (Bayram, 2015:5).  

Doktrinde sermaye piyasası araçları, borçlanma araçlarını da kapsayan şekilde; sermaye 

piyasası hukukunun konusunu teşkil eden, ihraca, halka arza, ikincil piyasalarda işleme konu 

olan ve şartları sermaye piyasasına özgü hukuk normlarınca belirlenen araçlar, şeklinde 

tanımlanmaktadır (Tanör, 2000:81; Dinç, 2006:57; aktaran bknz: Çatakoğlu, 2015:3). 

Türkiye’deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesinde bulunan tahvil ve 

bono piyasaları borç piyasalarına örnek olarak verilebilir. Borçlanma Araçları Piyasası’nda; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

yetki belgesi almak koşuluyla tüm Bankalar işlem yapabilirler. Takas işlemleri, İstanbul 

Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Borçlanma araçları, 

borçlanılarak sahip olunan; sabit ya da değişken ödemeler sağlayan araçlardır. Örneğin; 

krediler, devlet tahvilleri, emeklilik fonları vb. sabit miktarda ödemeler alınmasına imkân 

sağlar. Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir. 

Borçlanma araçları piyasasında bir devlet veya şirket, ihraç ettikleri borçlanma araçları 

sayesinde yeni bir piyasa, pazar oluşmasını sağlarlar. Yatırımcılar satın alacakları borçlanma 

aracının getirisine dikkat etmelidir (https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1273/ 

borçlanma-araclari-piyasasi-piyasa-isleyisi; erişim tarihi:15.08.2022;https://piyasarehberi. 

org/sozluk/borclanma-araclari-piyasasi; erişim tarihi: 15.08.2022; https://bigpara.hurriyet 

.com.tr/borsa/haber/borclanma-araclari-piyasasi-nedir_ID1449097/: erişim tarihi: 15.08. 

2022);  

Borçlanma araçları piyasasında sürekli müzayede sistemi ile işlem gerçekleştirilir. 

Yatırımcıların bildiği gibi sürekli müzayede sistemi, gün boyunca işlem saatleri içerisinde 

işlem yapılabileceği anlamına gelir. Yani rekabet, bu piyasada da geçerlidir. Dolayısıyla 

yatırımcılar Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yaparken işlemlerin emir kurallarına, 

tiplerine, büyüklüklerine ve diğer etkenlere dikkat etmek zorundadırlar. Bunlardan borç 

piyasası pazarlarından bazıları, kesin alım-satım pazarı, menkul kıymet tercihli repo pazarı, 

pay senedi repo pazarı, bankalararası repo pazarı, repo-ters repo pazarı, uluslararası tahvil 

https://www.borsaistanbul.com/
https://bigpara.hurriyet/
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pazarıdır (https://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/haber/borclanma-araclari-piyasasi-nedir_ID 

1449097/: erişim tarihi: 15.08. 2022). 

1-Kesin Alım Satım Pazarı 

Kesin Alım Satım Pazarı (Outright Purchase), ikinci el sabit getirili menkul kıymet 

işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini 

artırmaktadır. Genellikle, piyasada kalıcı likidite açığı (sıkışıklığı) olduğu durumlarda, 

TCMB’nin piyasadan (açık piyasa işlemi yapmaya yetkili kuruluşlardan) kendi portföyü için 

menkul kıymet almasını ve karşılığında sisteme kalıcı olarak likidite sağlamasını ifade eder. 

Bu kesin alım satım pazarında, menkul kıymet haline getirilmiş tahvil ve bono türleriyle, 

kira sertifikası işlem görmektedir. 3 farklı fiyat çeşidi kullanılabilmektedir. Bunlar; kirli 

fiyat, temiz fiyat ve takastır (https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1273/borclanma-arac 

lari-piyasasi-piyasa-is leyisi; erişim tarihi: 15.09.2022).  

2-Repo- Ters Repo Pazarı 

Dünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili 

menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa 

koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Repo, bir menkul 

kıymetin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılması, bitiş valöründe ise menkul 

kıymetin geri alınması işlemine denilmektedir. TCMB, açık piyasa işlemleri yoluyla, Repo 

işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite sıkışıklığı yaşandığı zaman, bankacılık sistemi 

likiditesinin kısıtlı bir süre için artırılması amacıyla yapılır. Bu çerçevede Merkez Bankası; 

açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle 

kıymet alır. Bu süreçte (TCMB, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR 

/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Piyasalar/Acik+Piyasa+Islemleri; erişim tarihi:15.09.2022): 

✓ Sözleşme tarihi, işlemin yapıldığı tarihtir. 

✓ Söz konusu kıymet, işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden alınır. 

✓ Kıymetin geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir.  

✓ İşleme taraf kuruluş, işlem vadesinde kıymeti geri satın almayı taahhüt eder. 

 

Ters repo ise, bir menkul kıymetin başlangıç valöründe geri satım vaadiyle alınması, bitiş 

valöründe ise menkul kıymetin geri satılması işlemlerinin yapıldığı pazarlardır. Ters repo 

işlemleri; genellikle piyasada geçici likidite fazlası yaşandığı durumlarda, gerekli olmayan 

likiditenin çekilmesi amacıyla yapılır. Merkez Bankası; portföyündeki kıymetleri, açık 

https://bigpara.hurriyet/
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1273/borclanma-arac%20lari-piyasasi-piyasa-is%20leyisi
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1273/borclanma-arac%20lari-piyasasi-piyasa-is%20leyisi
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR
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piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara işlem tarihinde sözleşme yaparak işlem 

sırasında belirlenen fiyat üzerinden, ileri bir tarihte geri almak taahhüdüyle satar. Bu süreçte 

(TCMB,https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+ Fa 

aliyetler/Piyasalar/Acik+Piyasa+Islemleri; erişim tarihi:15.09.2022):  

✓ Sözleşme tarihi, işlemin yapıldığı tarihtir. 

✓ Söz konusu kıymet, işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden satılır. 

✓ Kıymetin geri alım fiyatı, satış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir.  

✓ İşleme taraf kuruluş, işlem vadesinde kıymeti geri satmayı taahhüt eder. 

 

3-Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 

Organize piyasa içerisinde, tercih edilen menkul kıymetler üzerinde repo yapılmasına ve 

sonrasında bu menkul kıymetlerin alıcıya teslimine olanak vermektedir. Repo işlemlerinin 

menkul kıymet (DİBS, Kira Sertifikası, Likidite Senedi, Gelir Ortaklığı Senedi, Gelir 

Endeksli Senetler, vb. gibi) tercihlerine dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayan pazardır. 

Bu pazarın amacı; organize piyasalarda repo işlemlerinde menkul kıymet tercihi 

oluşturulmasını sağlamaya yöneliktir. Belirli bir süre için menkul kıymetin el değiştirmesine 

imkân veren pazar; vadeli ve spot piyasa arasında menkul kıymet akışkanlığını sağlayarak 

etkin faiz oluşumuna hizmet etmektedir. Özetle; pazar'da belirli bir menkul kıymet üzerinde 

geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alım işlemlerinin yapıldığı önemli bir 

pazardır (https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/351/menkul-kiymet-tercihli-repo-pazari; erişim 

tarihi: 15.09.2022). 

4-Pay Senedi Repo Pazarı 

BİST30 endeksinde yer alan payların repo işlemlerinde kullanılmasını esas kılan Pazar’dır. 

Pay Senedi Repo Pazarı aracı kuruluşlara ve yatırımcılara; portföylerindeki pay senetlerini 

repo yoluyla ödünç vererek fon temin edebilmeleri, ters repo yoluyla pay temin 

edilebilmeleri, imkânları sağlanmıştır. Yatırımcılar ellerinde yer alan BİST30 endeksindeki 

paylarını ödünç vererek nakde çevirirler. Vadesi geldiğinde anlaşılan tutarı ödeyerek ödünç 

verdikleri pay senetlerini geri alabilirler. Burada pay senetleri bir anlamda teminat görevi 

görmektedir. Bu şekilde ters repo ile nakit para ve pay senedi alınabilmektedir. Özetle; 

pazarda organize piyasa içerisinde şirket payları üzerinde repo yapılmasına ve sonrasında bu 

payların alıcıya teslim edilmesine imkân sağlayan bir pazar olmaktadır 

(https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/352/pay-senedi-repo-pazari; erişim tarihi:15.09.2022). 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR
https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/351/menkul-kiymet-tercihli-repo-pazari
https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/352/pay-senedi-repo-pazari
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5-Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği’nde tanımlanan ihraççıların aynı tebliğde 

belirtilen esaslar çerçevesinde ihraç edebilecekleri ve yalnızca sermaye piyasası 

mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcılar” tarafından satın alınabilecek sermaye 

piyasası araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği pazar’dır. Pazar’da ihracı 

tamamlanan borçlanma araçları, Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye 

başlarlar. Özetle; Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 

ortaklık paylarının ve yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının 

yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş 

pazardır. Nitelikli yatırımcı ise, SPK tarafından belirlenen düzenlemelerle takibi yapılarak, 

yatırımcıların nitelikli yatırımcı kapsamında olup olmadıklarının kontrolü ve takibi, işleme 

aracılık eden yatırım kuruluşlarının sorumluluğundadır (https://www.borsaistanbul.com/tr/ 

sayfa/256/borclanma-araclari-piyasasi-nitelikli-yatirimciya-ihrac; erişim tarihi:16.09. 2022). 

6-Uluslararası Tahvil Pazarı 

Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve 

Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçları (“Eurotahvil”) işlem görmektedir. Yabancı bir 

piyasada satılmak üzere satışı yapılacak ülkenin para birimi cinsinden ihraç edilen tahvillere 

yabancı tahvil (foreign bond) denir. Örneğin, bir Türk şirketinin veya kurumunun (Ankara 

Büyükşehir Belediyesinin) dolar cinsinden ihraç ettiği tahvili Japonya piyasasında satışa 

sunması uluslararası piyasaya yabancı tahvil ihracıdır. Uluslararası Tahvil Pazarı'nda alım 

satım işlemleri elektronik ortamda yapılırken, işlemler çoklu fiyat-sürekli müzayede 

sistemine göre yapılmaktadır (https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/376/uluslararasi-

tahvil-pazari; erişim tarihi: 15.09.2022). 

7-Taahhütlü İşlemler Pazarı 

Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile 

Hazine tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası ödemeli kira sertifikaları ve Borsa Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir. İşleme konu 

edilecek sermaye piyasası aracının önceden belirli olduğu, aynı gün veya ileri başlangıç 

valörlü geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılır 

(https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/354/taahhutlu-islemler-pazari, erişim tarihi: 15.09.2022).  

https://www.borsaistanbul.com/tr/%20sayfa/256/borclanma-araclari-piyasasi-nitelikli-yatirimciya-ihrac
https://www.borsaistanbul.com/tr/%20sayfa/256/borclanma-araclari-piyasasi-nitelikli-yatirimciya-ihrac
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/376/uluslararasi-tahvil-pazari
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/376/uluslararasi-tahvil-pazari
https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/354/taahhutlu-islemler-pazari
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8-Gözaltı Pazarı 

Gözaltı Pazarında, daha önce Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görürken Borsa Kotasyon 

Yönergesi hükümleri çerçevesinde Gözaltı Pazarında işlem görmesi kararlaştırılan sermaye 

piyasası araçları işlem görebilir. Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan (KAP) son iki 

yıllık bağımsız denetim raporundan kaçınan ya da olumsuz içeriğe sahip şirketler, borsa 

kotundan çıkarılabilir. Şirket hisselerinin gözaltı pazarına alınmasının bir diğer nedeni ise 

faaliyet için gereken yetki belgelerinin iptali ve hükümsüzlüğüdür. Ancak, pazar’a iletilen 

emirlerden karşılanmamış olanlar ile kısmen karşılanmış olanların emirlerinin kalan 

kısımları iptal edilebilir. Borsa gözaltı pazarına çıkarılan hisselerin kamu yararı gözetilerek 

incelemeye alır; buraya çıkan şirket hisseleri işlem görmesine izin verilmez. Piyasa 

koşullarını sağlayamayan şirketlerin incelemeye alındığı yerdir. Gözaltı pazarında yer alan 

şirketler, kamuyu tüm hisseler açısından sürekli olarak aydınlatmakla yükümlüdür 

(https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/gozalti-pazari-nedir/erişim tarihi:15.09.2022; 

ayrıca bknz. https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/374/emir-kurallari; erişim tarihi: 

15.09.2022).  

*Borçlanma araçları piyasasındaki ürün çeşitlerini 5 maddede ele almak mümkündür (https: 

//www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1473/borçlan ma-araclari-piyasasi; erişim tarihi: 15.08. 

2022)130;  

1- Kamu Borçlanma Araçları; 4 alt maddede belirtmek mümkündür: 

• Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Müsteşarlığı) tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen 

borçlanma senetlerini ifade etmektedir. DİBS piyasasının temelini bütçe politikası 

oluşturmaktadır. Bütçe açıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu piyasaya 

yapılan ihraçlar Bütçe Kanunu çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yürütülmektedir. Müsteşarlıkta, “Mali Servis Anlaşması” gereği, T.C. Merkez 

Bankasının aracılığından yararlanmaktadır. Türkiye’de bütçe açıklarının 

finansmanında iç ve dış borç servis kanalıyla gerçekleştirilir. İç borçlanma ise, kur 

farkı zararı, T.C. Merkez Bankasından kullanılan kısa vadeli avans ile menkul 

kıymet ihraçlarından oluşmaktadır (Uzunoğlu, 2020:133). Borçlu olan devlet, DİBS 

 
130 Borçlanma araçlarının hukuki niteliği dört başlık altında sıralanabilir (Çatakoğlu, 2015:37):  

✓ Menkul Kıymet Niteliği, 

✓ Kaydi Sermaye Piyasası Aracı Niteliği, 
✓ Evraksız Kıymetli Evrak Niteliği, 

✓ Taşınır Eşya Niteliğidir. 

https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/gozalti-pazari-nedir/erişim
https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/374/emir-kurallari
https://www.borsaistanbul.com/sayfa/135
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sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı öder. 

DİBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp 

satılabilmektedir. Devletin ihraç ettiği kamu borçlanma araçları olan devlet tahvili ve 

hazine bonosu dışında finansman ihtiyacı olan anonim ortaklıklar da tahvil ve bono 

ihraç edebilirler. Çoğunlukla devlet yatırımlarının finansmanında veya 

yükümlülüklerin ödenmesi noktasında ihraçları gerçekleştirilir. Vadeleri de 

genellikle ihtiyaca göre belirlenir (Aykut, 2018:8). DİBS’ler vadelerine, ihraç 

yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde 

kupon taşıyıp taşımamalarına göre farklı açılardan sınıflandırılabilir131. 

Şekil 68: Hazinece İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) 

Sınıflandırılması 

              

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Likidite Senetleri; Likidite 

senetleri, TCMB tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa 

işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul 

kıymet niteliğini haiz senetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü 

aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilirler. Senetler, kıymetli evrak niteliğini 

haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılır ve ikincil piyasada alınıp satılabilirler 

(Aykut, 2018:16; Uzunoğlu, 2020:144). Bu likidite senetleri; piyasada likidite fazlası 

 
131 18 /09/2019 vadeli ve 100 TL nominal değerli kuponsuz bir DİBS ‘in piyasa değerinin 99,16 TL TL olduğunu 

varsayalım. Yıllık piyasa faiz oranı %16, Bugün itibariyle vadeye kalan gün sayısı 20 gün olduğunda; getiri ne kadardır?  

Getiri = [(Nominal Değer x Yılık Piyasa Faiz Oranı) / 365] x Vadeye Kalan Gün 

Getiri = [(100 x 16) / 365] x 20 = 0.87 olur. 

DİBS  DİBS 

 Devlet Tahvili  

Hazine Bonosu                        Kuponsuz (İskontolu)                 Kuponlu  

                            DİBS 

          Sabit Faizli                Değişken Faizli 

 Türk Lirası          Döviz  

 Dövize Endeksli 

                                                 Döviz Cinsi 

Kaynak: R. Hakan ÖZYILDIZ, (2012). Türkiye’de İç Borçlanma Sistemi, https://slideplayer.biz.tr 

/slide/3037320/; erişim tarihi: 15.08.2022. 
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olduğunda, bu öncelikle piyasadaki faiz oranlarına yansımaktadır. Faizin trendi 

aşağıya doğru hareket eder, bu durumda Merkez Bankası likiditenin dövize doğru 

kayacağını (özellikle dolar veya euro’ya kayacağı) ve bunun da kendi para 

politikasına uygun olmadığını düşündüğünde ise, ters repo ihalesi ile piyasadan fazla 

likiditeyi emerek, para politikasının sağlıklı işlemesine yönelik çabalara girmektedir 

(Uzunoğlu, 2020:144). 

 

• Gelir Ortaklığı Senetleri; Gelir Ortaklığı Senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından geliri Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarılmak üzere altyapı yatırımlarına 

kaynak sağlamak üzere ihraç edilen ve gerçek ve tüzel kişilerin Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait olan altyapı tesislerinin gelirlerine ortak olmasını sağlayan 

senetlerdir. Altyapıya kaynak oluşturmak amacıyla köprü, baraj, elektrik santralı, 

karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz 

ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların 

gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını sağlayan 

senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi; ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait 

olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir (Kaya, 2011:35). Elinde 

bulunduran yatırımcının bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibarıyla adındaki “ortaklık” ibaresine 

rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. 

 

Resim 27: Gelir Ortaklığı Senetleri 
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• Gelire Endeksli Senetler (GES); Yurtiçi tasarrufların artırılması, Devlet İç 

Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi 

amacıyla, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelire Endeksli Senet (GES) 

ihracı gerçekleştirilmiştir.  GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü 

statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi 

(DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir. 

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım 

aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme 

garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi 

önlenmiş olmaktadır. Getirilerin aylık bazda hesaplanmasının zor olması nedeniyle 

bu kuruluşların 3 ila 6 aylık dönemlerde sağladıkları hasılat paylarının toplamının 

esas alınması akabinde ödemeler gerçekleştirilmektedir. Bu borçlanma araçlarına 

uygulanan asgari kupon ödeme sayesinde tasarruf sahiplerinin gelirlerdeki olumsuz 

gidişattan etkilenmesi önlenmektedir (Aykut, 2018:17). 

Resim 28: Gelire Endeksli Senetler (GES) 

  

2- Özel Sektör Borçlanma Araçları; 4 alt maddede belirtmek mümkündür: 

 

• Özel Sektör Tahvilleri; Tahviller, devletin veya anonim ortaklıkların en az 1 yıl ve 

daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. 

Anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli olarak ihraç edilen borçlanma 

senetleri “özel sektör tahvili” olarak adlandırılmaktadır. Vadeleri en az 1 yıl olmak 

koşulu ile serbestçe belirlenebilir ve sabit ya da değişken faizli olarak ihraç 

edilebilirler. Genellikle bir veya birkaç aracı kuruluştan oluşan bir konsorsiyum 

aracılığıyla satışa sunulurlar. Tahvil sahibinin bir şirkete kullandırdığı sermaye, 

https://www.borsaistanbul.com/sayfa/136
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yabancı sermayedir. Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli 

alacaklısıdır. Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde, alacağından başka hiçbir hakka 

sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Tahvil sahibi ile şirket arasındaki 

hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kar- zarar 

riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini 

alır. 

 

• Finansman Bonoları; İhracatçıların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde borçlu sıfatıyla düzenleyip kısa vadeli borç temin etmek amacıyla, 

iskontolu olarak ihraç ettikleri borçlanma senetleridir. Finansman bonolarının vadesi 

1 yılda fazla olamaz. Finansman bonoları, ihraççı tarafından belirlenen vadeye uygun 

iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Halka arz 

edilmek suretiyle satışa sunulan finansman bonolarının satışında uygulanacak vadeye 

uygun iskonto oranları yıllık bazda hesaplanarak, satışın yapılacağı yerlerde satış 

süresi içerisinde ihraççı tarafından duyurulur. 

  

Resim 29: Tasarruf Bonoları 

 

• Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler; İpotek ve varlık teminatlı menkul 

kıymetler, ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminatlar karşılık 

gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıdır (6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunun; madde 59’da düzenlenmiştir). Teminatlı menkul kıymet (TMK), 

ihracatçının genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminat varlıklar karşılık 

gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir sermaye piyasası aracıdır. 

Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 
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(İTMK) olarak iki farklı şekilde ihraç edilebilirler. VTMK, bankalar, ipotek 

finansmanı kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, faktoring 

şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç 

etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca teminat varlıklar karşılık gösterilmek 

suretiyle ihraç edilen borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. İTMK 

ise yalnızca, konut finansmanı kuruluşları (KFK) ve ipotek finansmanı kuruluşları 

(İFK) tarafından ihraç edilebilir. 

 

• Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler; Varlığa dayalı menkul kıymet 

(VDMK), varlık finansman fonu (VFF)’nun veya ipotek finansman kuruluşu 

(İFK)’nun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymettir. 

Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK), nakit akışı yaratan bir havuzunu karşılık 

gösteren menkul kıymetlerdir. Bu alacaklar arasında konut kredileri, tüketici ve 

otomobil kredileri, kredi kartı alacakları, proje finansmanında kullanılan krediler, 

ticari gayrimenkul kredileri, ihracat alacakları, çekler, finansal kiralama, patent 

alacakları gibi çeşitli varlıklar olabilmektedir (Çikot, 2012:12). VFF, varlığa dayalı 

menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına fon iç 

tüzüğü ile kurulan tüzel kişiliği olmayan mal varlığını ifade eder. İFK, konut ve 

varlık finansmanı kapsamında, varlıkların devralınması, devredilmesi, devralınan 

varlıkların yönetimi ve varlıkların teminat olarak alınarak faaliyetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklığı ifade etmektedir. İpoteğe Dayalı 

Menkul Kıymet (İDMK), Konut Finansmanı Fonunun (KFF) veya ipotek finansmanı 

kuruluşunun devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen menkul kıymettir. 

KFF, İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına fon iç tüzüğü 

ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığıdır. VDMK ve İDMK’lar fon veya 

İFK tarafından devralınacak varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilirler. Fon, süreli 

veya süresiz olarak kurulabilir, VDMK ve İDMK ihracı amacı dışında kurulamaz ve 

kullanılamaz. İpoteğe dayalı menkul kıymetleri (İDMK) ipotekli tahvillerden ayıran 

en önemli fark daha önceden de belirtildiği gibi kredi alacaklarının konut finansmanı 

kuruluşunun bilançosundan çıkarılarak ihraç edilmesidir (Çikot, 2012:14). Menkul 

değerlendirme uygulaması ile bilançonun aktifinde bulunan gayrimenkul dahil her 

türlü maddi varlık karşılık gösterilerek, menkul kıymet çıkarmak mümkündür (Erol 

ve Erol, 2013:138). 
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3- Kira Sertifikaları; Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak 

amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya 

haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri 

Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır. Kira sertifikalarının ihraç ve satışına ilişkin 

usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Varlık kiralama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç 

etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır (6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun; madde 

61’de düzenlenmiştir). Kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak 

amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan 

elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir. 

Tanımda yer alan hak; kira sertifikaları ihracına dayanak her türlü hakkı, varlık ise kira 

sertifikaları ihracına dayanak haklar dışındaki her türlü varlığı ifade eder. Varlık kiralama 

şirketi (VKŞ), kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan 

sermaye piyasası kurumudur. Faiz içermeyen enstrümanların başında kira sertifikaları 

gelmektedir. İhraççıları devlet ve varlık kiralama şirketleridir (VKŞ). Diğer bir adı, 

“sukuktur”132 (Çikot, 2012:16; Aykut, 2018:15). VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilen 

kira sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde elektronik ortamda kayden hak sahipleri 

bazında izlenir. İhraççının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde 

yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet 

izninin kaldırılması veya iflası hâlinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle 

kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılır (Madde 61’de düzenlenmiştir). 

Kira sertifikaları halka arz edilmek suretiyle, tahsisli olarak ya da nitelikli yatırımcılara 

satılmak üzere ihraç edilebilirler. Kira sertifikası (sukuk), satın almak veya kiralama işlemi 

suretiyle devralınan her türlü varlıkların finansmanının sağlanması için VKŞ tarafından veya 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmektedir (Aykut, 2018:16). 
 

Kira sertifikaları; 

• Sahipliğe, 

• Yönetim sözleşmesine, 

• Alım-satıma, 

• Ortaklığa, 

• Eser sözleşmesine 

 
132Sukuk: Finansal sertifikaları ifade eder görünse de yaygın kullanımda tahvil veya bononun, İslam 

terminolojisindeki karşılığıdır. 

https://www.borsaistanbul.com/sayfa/1471
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Dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç 

edilebilir. Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere 

kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan 

devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilir. Alım-satıma dayalı 

kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak belirli nitelikteki 

şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak 

için ihraç edilir. Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak 

amacıyla ihraç edilir. Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla 

taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak 

amacıyla ihraç edilir. 

4-Repo; Repo/ters repo işlemleri, finansal araçların geri alma/satma taahhüdü ile satım/alımı 

yoluyla fon talep eden ve fon arzı bulunan kuruluşların başvurduğu yatırım araçlarıdır. 

Repo, bir menkul kıymetin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılması, bitiş valöründe 

ise menkul kıymetin geri alınması işlemine denilmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:10). 

TCMB, açık piyasa işlemleri yoluyla, Repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite 

sıkışıklığı yaşandığı zaman, bankacılık sistemi likiditesinin kısıtlı bir süre için artırılması 

amacıyla yapılır. Bu çerçevede Merkez Bankası; açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili 

kuruluşlardan, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet alır. Bu süreçte (TCMB, 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/

Piyasalar/Acik+Piyasa+Islemleri; erişim tarihi:15.09.2022). Repoda vade tarafların isteğine 

göre belirlenmektedir. Repoda vade süresi, 1 gün ile 91 gün arasındadır. Bir menkul 

kıymetin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılması, bitiş valöründe ise menkul 

kıymetin geri alınması işlemini; ters repo, bir menkul kıymetin başlangıç valöründe geri 

satım vaadiyle alınması, bitiş valöründe ise menkul kıymetin geri satılması işlemini 

kapsamaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası’nda farklı menkul kıymetlerin alım-satıma 

konu olduğu farklı repo/ters repo pazarları bulunmaktadır. Repo/ters repo pazarlarında 

yapılan işlemler; hazine bonoları, banka bonoları, banka garantili bonolar, Kamu Ortaklığı 

İdaresi, Toplu Konut İdaresi tarafından çıkartılan borçlanma senetleri, mahalli idareler ve 

bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların çıkardıkları borçlanma senetleri 

kullanılmaktadır. Reponun ekonomiye etkilerini 4 maddede özetlemek mümkündür (Aslan 

ve Terzi, 2013:10): 

 

https://www.borsaistanbul.com/sayfa/1284
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR
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• Yüksek faizle kısa süreli fon temin edilmesini sağlatır, 

• İkincil piyasa işlemlerinin genişlemesine imkân sağlar, 

• Kısa vadeli âtıl fonların para piyasasına aktarılmasını sağlar, 

• Faizlere esneklik kazandırılmasına imkân sağlar. 

5-Eurotahvil; Europara (eurocurrency) piyasasının türev piyasasıdır. Hazine tarafından 

ihracı gerçekleştirilen araçlar ile BİST tarafından işlem görmesi kararlaştırılan döviz cinsi 

sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü pazardır. Çok uluslu bir kredi sendikasyonu 

aracılığıyla, çok sayıda ülke piyasasında satışa sunulmak, çok sayıda ülkede yerleşiklere 

satılmak üzere çıkartılan uluslararası tahvillerdir. İki önemli ayırıcı özelliği vardır: İlki, 

uluslararası kredi sendikasyonunun yükümlülüğü altında çıkartılmaları, ikincisi de aynı anda 

birçok ülkede satışa çıkartılabilen borç araçları olmalarıdır (Seyidoğlu, 2020:644). Bir ulusal 

paranın onu çıkartan ülkenin sınırları dışında oluşan piyasasına verilen adlandırmadır.  

Eurotahvil, ihraç edilen ülke para biriminden farklı bir ülke para biriminde ihraç edilen 

borçlanma araçlarıdır. Euro tahvil Kirli Fiyatının hesaplanması; 

Kirli Fiyat = Temiz Fiyat + Birikmiş Faiz  

Birikmiş Faiz = C (
𝐺ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐷ö𝑛𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
) → c; Kupon faizini gösterir. 

C = FV x (
𝑟

2
) hesaplanır. 133 

 
133 Örnek 1: Yatırımcı Mehmet Aksu, 31.07.2009 tarihli 15.03.2015 tarihi vadeli T.C. Hazinesi’nin 

Eurotahvilini satın almak istemektedir. Eurotahvil kupon faizi yıllık %7,25’tir. Kupon ödemesi yılda iki kez 

yapılmakta olup, bu vade için piyasadaki faiz oranı yıllık %5,659 olmaktadır. Mehmet Aksu, 100 US dolarlık 

31.07.2009 tarihinde (bugün olduğu kabul edilerek) ne kadar ödeme yapacaktır? 

*Birinci Aşama Temiz Fiyatın hesaplaması yapılır;  

C (kupon faizi) = FV x (
𝑟

2
) = 100 x (

0,0725

2
) =3,625 ryıllık piyasa = 0,05659 =%5,659 

rdönemlik piyasa = 
0,05659

2
= 0,02830 = %2,830; t (dönem sayısı) =12, FV (nominal tutar)= 100,  

PV (temiz fiyat) =? 

PV (temiz fiyat) = C x [
1

𝑟
− 

1

𝑟(1+𝑟)𝑡
] + 

𝑃𝑉

(1+𝑟)12
 =  

3,625 x [
1

0,0283
− 

1

0,02830(1+0,02830)12
] +  

100

(1+0,02830)12
→  

PV (temiz fiyat) = 3,625 x 10,05763 + 71,5202 = 36,45891 + 71,5202 = 107,97911 US Dolar olur. 

 

*İkinci Aşama; Gün sayısı 143 gün olur (16 Mart ile 4 Ağustos arasındaki birikmiş faizinin 

hesaplanması); 

Birikmiş Faiz = C (
𝐺ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐷ö𝑛𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐺ü𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
)= 3,625 x (

143

180
)= 3,625 x 0,78889=2,87986 

https://www.borsaistanbul.com/sayfa/1473
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İlk olarak, Eurotahvil İtalyan otoyol şirketi Autostrade tarafından 1963 yılında ihraç 

edilmiştir. 1964 yılında yaklaşık 1,2 milyar US dolar değerinde 76 ayrı Eurotahvil ihracının 

gerçekleşmesi ile Eurotahvil piyasası kurulmuştur (Aslan ve Terzi, 2013:27). Yine 

1960’larda İngiltere’de, bazı ticari bankaların Amerikan doları cinsinden mevduat kabul 

etmeleri ile topladıkları bu fonlara dayanarak dolar üzerinden kredi açmalarıyla ortaya 

çıkmıştır. Yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı 

tabanının genişletilmesi amacıyla ABD Doları ve Euro cinsi Devlet İç Borçlanma Senetleri 

(Eurotahvil), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmektedir. Ulusal sınırların 

ötesinde, bu fonlar yerel politikacı ve hükümetlerin müdahalesi olmaksızın, ödünç alınabilir 

ve ödünç verilebilirler. Eurotahvil piyasaları, hızlı bir büyüme göstermiş, birçok durumda 

fon sağlama ve yatırım açısından ulusal piyasalara tercih edilen mali merkezler durumuna 

gelmiştir (Seyidoğlu, 2020:635; https://www.borsaistanbul.com/tr/ sayfa/1473/borçlanma-

araclari -piyasasi; erişim tarihi: 15.08.2022). 

5b- Ortaklık Piyasaları; Hisse senetlerinin el değiştirdiği piyasalara ise ortaklık piyasaları 

adı verilir. Bunun yanında yine İMKB bünyesinde işlem gören hisse senedi piyasası da 

bulunmaktadır. Ortaklığın sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul 

kıymetlerdir. Payları borsada işlem gören ortaklıklar fiziki pay ihracı yapmazlarken, payları 

borsada işlem görmeyen ortaklıklar, şekil şartları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen 

fiziki olarak pay senedi çıkartırlar (https://www.cag.edu.tr/uploads/site/lecturer-files/2-

finansal-piyasalar-ve-araclar-sSjP.pdf.;https://www.vakifyatirim.com.tr/files/sermaye 

araclari-borsavepiyasa-bilgileri.pdf; erişim tarihi: 15.08.2022). 

 

 

 

 

*Üçüncü Aşama ise; 

Kirli Fiyat = Temiz Fiyat + Birikmiş Faiz →  

Kirli Fiyat = 107,97911 + 2,87986= 110,85897 US dolar olur 

 

 

https://www.borsaistanbul.com/tr/%20sayfa/1473/
https://www.vakifyatirim.com.tr/files/


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 420 

 

3.3. MENKUL KIYMET TÜRLERİ VE UYGULAMALI İŞLEMLERİ 

3.3.1. HAZİNE BONOLARI 

 

Ülkelerin gelir ve gider akımları eş zamanlı olmadığı için, hükümetlerin kısa vadeli 

kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar Hazinelerden veya Merkez Bankalarından 

alabilirler, dış borç veya iç borçlanmayla sağlayabilirler (Günal, 2012:25). Hazine bonoları, 

devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak üzere çıkarmış olduğu 3, 6 ve 12 ay 

vadeli olarak ihraç edilen borçlanma senetleridir (Aydın, 2018:10). Ayrıca vergilendirme 

yoluyla da karşılayabilmektedir. TCMB, hazine bonosunu, devlet tahvilini ve benzeri 

menkul değerleri; Açık Piyasa İşlemlerini yapmak için kullanmaktadır. Türkiye’de Hazine 

Bonolarının en önemli müşterileri ticari bankalardır. Bankalar kaynaklarının önemli bir 

bölümünü Hazine bonolarına yatırmakta; bu yolla sağladıkları Hazine bonosunu, Repo 

vasıtasıyla bankalar ile müşterileri arasındaki işlemlerde kullanmaktadır. Hazine tarafından 

çıkarılan kısa vadeli bir borçlanma aracıdır. Çıkarılış amacı, bütçe açıklarını finanse etmek 

ve kamu açıklarına finansman sağlamaktır (Erdem, 2020:71-72). Devletin hazinesi 

tarafından bir yıldan daha az süreli olarak (365 günden daha az süreli olarak) ihraç edilen 

menkul kıymetlerdir. Genellikle fiyatı itfa tarihindeki nominal değeri üzerinden piyasa faiz 

oranı ile iskonto edilerek hesaplanan iç borçlanma senedidir. Hazine bonosu,13 hafta (91 

gün), 26 hafta (182 gün), 39 haftalık (273 gün) vadelerle ihraç edilirler. Hazine bonoları, 

hamiline yazılıdır. İskonto ile satılırlar. Vade tarihinden itibaren TCMB tarafından nominal 

değerleri üzerinden ödenirler, her hafta düzenlenen tek taraflı mezatta, menkul kıymet 

tacirleri, aracı kurumlar, bankalar ve yatırımcılar fiyat verirler, en yüksek fiyatı teklif eden 

kişi ve kuruluşlara hazine bonoları verilir (Bolak, 1994:19-130; aktaran bknz. Erdem, 

2020:72). 1 yıllık devlet tahvili getiri hesaplarında ikincil piyasalarda işlem gören borçlanma 

senetleri için yıl olarak 365, birincil piyasalarda yani hazinenin ilk ihracında yıl 364 

üzerinden hesaplanır (Aypek, Ban vd., 2009:285).  

Hazine bonoları vadelerinin kısa olması nedeniyle, enflasyonun hüküm sürdüğü geri kalmış 

ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyondan korunmak için kullanılan önemli bir finansman 

aracıdır. Enflasyon sorunu bulunmayan ülkelerde ise, kamunun kısa vadeli ve geçici 

borçlanma ihtiyacını karşılamak ve ticari bankaların likidite durumu ile bilançolarını kontrol 

etmek için kullanılmaktadır (Turgut, 2007:11). TCMB, kısa vadeli hazine bonolarını satıp, 

onun yerine benzer vadedeki ticari menkul kıymetleri satın alır; bu işlemi yaparken, TCMB 
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bilançosunun büyüklüğünü ve vade yapısını değiştirmemektedir. TCMB, sadece kendi 

bilançosunun kompozisyonunu değiştirmektedir (Özyurt, 2012:251). 

Resim 30: Hazine Bonosu 

         

 

Merkez Bankaları tarafından hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satımı yaparak, para arzını 

miktarını belirlediği önemli bir işlemdir. Bu alım-satım işlemlerinin büyüklüğü, şiddeti ve 

zamanlaması tamamen Merkez Bankası tarafından idare ve koordine edilmektedir. Merkez 

Bankası, söz konusu menkul kıymet alım-satım işlemlerini bankaların rezervlerini, parasal 

tabanı, para arzını, faiz oranlarını ve kredi koşullarını etkilemek yoluyla piyasalara ayar 

verilmektedir. Hazine bonoları, kamunun kısa vadeli borcunu ifade eden menkul 

kıymetlerdir. Hazine bonoları hamiline yazılı olup, iskonto ile satılırlar ve vade tarihinden 

itibaren T.C. Merkez Bankası tarafından nominal değerleri üzerinden ödenirler. Hazine 

Bonosunu diğer para piyasası araçlarından ayıran ve bonoları satın alma kararını etkileyen 

özellikleri 10 maddede özetlemek mümkündür (Erdem, 2020:72; Günal, 2012:25): 

 

1. Likidite derecesi (paraya çevrilme durumu) oldukça yüksektir. Kişiler ve 

kurumlar tarafından kolaylıkla alınıp, satılabilmektedir. 

2. Kısa vadeli menkul kıymetlerdir. 

3. Hazine Bonoları disponibl değer ve teminat olarak kullanılan, hamiline yazılı 

menkul kıymetlerdir. 

4. İskontolu finansman aracıdır. 

5. İkincil piyasalarda satılabilmektedir. 

6. İhale yoluyla ihraç edilebilmektedir. 

7. Hükümet garantisi söz konusudur. 
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8. Temerrüt riskinin yok denecek kadar düşük olmasıdır. Hazine bonolarının 

vadesi sonunda elde edilecek faiz miktarı daha önceden belirlenmiştir. 

9. Vergi muafiyetinin olmasıdır. 

10. Düşük oranlı vergi avantajının sağlanmasıdır. 

 

Hazine bonosu hesaplamalarında, bono sahibi olanlara vade sonunda ana paralarıyla birlikte 

faiz getirisi ödenir. Reel faiz oranı yani enflasyon oranı ile nominal faiz arasındaki fark, 

yatırımcının hazine bonosundan alacağı getiriyi belirler. Sözleşmede belirtilen vadenin 

sonunda hazine bonoları, paranın şirkette veya devlette bulunduğu süre için belirlenen faiz 

oranından elde edilen faiz kazancı eklenerek, yatırımcıya geri ödenirler. Tahvil ve Hazine 

Bonosu Piyasası’nda T.C. Merkez Bankası işlem yaparken, Borsa’da faaliyet gösteren banka 

ve aracı kurumlar işlem yapabilirler. Bonolar, teorik olarak vadelerinde üzerindeki tutarı 

ihraç eden kurum tarafından ödenen menkul kıymetlerdir. Bonoların vadeleri genellikle 365 

günün altındadır. Ancak, uygulamada 365 günün altında veya üstünde olması farklı bir 

durum arz etmez. Hazine bonolarının bugünkü değeri 1 yıllık vadeli bir paranın nakdi 

değeri; 

     PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟)
   

 

1 yıldan daha kısa süreli bir nakit tutarının bugünkü değeri; 

  PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟
𝑡

365
)
         134 

Formülde geçen t vadeye kalan süreyi gösterirken, PV bugünkü değeri, FV nominal ve 

gelecekteki değerini, r nominal faiz oranını göstermektedir. Hazine bonolarında gelecek 

değer hesaplaması, hazine bonoları piyasada bugünkü değerleri üzerinden alınıp, 

satılmaktadır. Hazine bonolarının nominal (gelecek) değerlerine nasıl ulaşacağını 

hesaplamak mümkündür. Burada, 1 yıldan daha az sürelerde gelecek değer hesaplamaları 

gibi hesaplanır. Hesaplama şu şekilde yapılır: 

 
134 Mehmet AKSU, parasını hazine bonosuna yatırmak isteyen, piyasadaki yıllık faiz oranı yıllık %12’dir. 

Vadesine 240 gün kalmıştır. Nominal değeri 500.000 TL olan bonoyu kaç TL’ye alabilir? 

FV= 500.000 TL., t =240 gün, r= %12, 0.12, PV=? → PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟
𝑡

365
)
 =  

PV = 
500.000

(1+0,12
240

365
)

= 463.433,21 𝑇𝐿 𝑜𝑙𝑢𝑟. 
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FV = PV (1 +  
𝑡𝑟

365
 ) 135 

 

Bilindiği üzere, bonolar, etkin bir ikincil piyasa sahip olmalarıdır.  Bundan dolayı bonolar, 

bonoya sahip olan kişiler tarafından vadesinden önce ikincil piyasalarda satabileceği gibi 

veya vadesinde nominal tutarını tahsil edebilir. Burada iki yöntem söz konusudur. Vadesine 

kadar beklenilmesi halinde getirinin hesaplanması gerekir. Bono sahibi olan kişi vadenin 

bitimine kadar bekler, bu durumda, hazine bonosuna sahip olan yatırımcının getirisini 

oransal olarak formüle edersek; 

 

  r =  
𝐹𝑉−𝑃𝑉

𝑃𝑉
 𝑥 

365

𝑡
 x 100 

 

r; yıllık basit getiri iken, FV; hazine bonosunun nominal değerini gösterir. Ödenecek tutar 

belli ve sabittir. PV; hazine bonosunun vadesinden önce satılan değeri, t; vadesinden önce 

satıldığı günü gösterir. Vadesinden önce hazine bonosunun ikincil piyasalarda satılması 

halinde, yatırımcı bu durumdan kar veya zarar edebilmektedir. Zararın temel nedeni 

bilindiği üzere, faiz oranındaki artıştan kaynaklanır. Vadesinden önce hazine bonosunun 

satılması halinde getirinin hesaplanması: 

  PV = 
𝐹𝑉

1+𝑟 
𝑡

365

  136 

 

FV; hazine bonosunun nominal değerini gösterir. Değeri belli ve sabittir. r, t, PV    ise 

denklemdeki değişkenlerdir. r ve t değişkenleri bağımsız değişken, PV ise bağımlı 

 
135 Nur CANDAN, bankadaki hesabında bulunan 200.000 TL. ile vadesine 180 gün kalmış hazine bonosunu 

satın almak istediğinde, piyasada faiz oranı %15 olduğu bir durumda, satın alacağı hazine bonosunun nominal 

değeri ne kadardır? diğer bir ifadeyle, Nur CANDAN’ın 200.000 TL’si 180 gün ne kadar olacaktır? 

PV=200.000 TL., r=%15=0,15, t=180 gün, FV=? → FV = PV (1 +  
𝑡𝑟

365
 ) =  

FV= 200.000 (1 + 
180 𝑥 0,15

365
) = 200.000 (

392

365
) =214.794,52 TL. olur. 

136 r = 
𝐹𝑉−𝑃𝑉

𝑃𝑉
 𝑥 

365

𝑡
 → Örnek: Vadesine 182 gün kalan 100 TL nominal değerli hazine bonosunun Mehmet 

Aksu’nun 85 TL’ye satın alınmıştır. Bononun yıllık getirisi ne kadardır? Yıllık Bileşik Getirisini Hesaplayınız? 

FV= 100 TL, PV=85 TL., t = 182 gün, r=? Ne kadardır? *Basit getirisi; r = 
100−85

85
 𝑥 

365

182
=

0,17647 𝑥 2,00549 = 0,35391 𝑣𝑒𝑦𝑎 %31,391 

Bileşik Getirisi: re = (1 + 
𝑟

𝑚
)m – 1 = → re = (1 + 

0,35391

2,00549
)2,00549 – 1 = (1 + 0,17674)2,00549 – 1 = → re = 1,38532 – 1 

= 0,38532 → %38,532 
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değişkendir. t değişkeni sabittir. PV ile r değişkenleri arasında negatif bir ilişki mevcuttur. 

Yani, r arttığında PV düşmektedir. PV arttığında ise r değişkeni düşmektedir. 

3.3.2. TAHVİLLER 
 

Devlet Tahvilleri hamiline yazılıdır. Devlet Tahvilleri sabit faizli olabilir veya değişken 

faizli olabilirler. Belli aralıklar ile faiz ödemesi ve vade sonunda da anapara ve faiz 

ödemesini taahhüt eden ve vadesi 1 yıldan fazla olan borçlanma senetlerine tahvil 

denilmektedir. Tahvillerin ihraç fiyatı, nominal değerine eşit olabileceği gibi, nominal 

değerinin üzerinde (primli tahvil) veya nominal değerin altında (iskontolu tahvil) 

olabilmektedir. Tahvilin ihraç fiyatı ister nominal değerine eşit olabileceği gibi, nominal 

değerin altında veya nominal değerin üstünde olsun, dönemsel faiz ödemeleri nominal 

değerin üzerinden yapılmaktadır (Günal, 2012:29-30; Topaloğlu ve Fidan, 2013:144). 

Ödünç para sağlamak amacıyla, devlet, kamu kuruluşları ve anonim şirketler (A.Ş.) 

tarafından çıkartılan nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olan borç senetleridir. 

Türkiye’de Anonim şirketlerin ihraç ettikleri tahviller Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

tabidirler (Aypek, Ban, Güzel vd., 2009:605).  

*Tahvilin olumlu yönlerini şu şekilde belirtmek mümkündür (Aslan ve Terzi, 2013:18): 

✓ Maliyeti belirli ve sınırlıdır. Ödenecek faiz yükü belirlidir. 

✓ Yatırımcı açısından riski daha düşüktür. 

✓ Faiz ödemeleri vergi matrahından düşülür. 

 

* Tahvilin olumsuz yönlerini şu şekilde belirtmek mümkündür (Aslan ve Terzi, 2013:18): 

✓ Gelir dalgalanmaları döneminde faiz yükü de dalgalanır. Şirket gelirleri düşse de 

taahhüt edilen faiz ödenmek zorundadır. 

✓ Tahvil ihracı ile aşırı borçlanma firmanın kredi notunu ve hisse senedi fiyatlarını 

düşürebilmektedir. 

✓ Tahvil vade uzun olduğundan, kısa vadeli borçlanmalara göre firma açısından daha 

ağır hükümler içirebilmektedir. 

 

Devlet tahvilleri, ikincil piyasada açık piyasa işlemleriyle likidite edilebilir (alınıp-

satılabilir), TCMB’ler tarafından alınarak karşılığında emisyon hacmi genişlerken, böylece 

repo işlemleri de yapılabilmektedir. Merkez Bankası, enflasyonist bir ekonomide piyasadaki 
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para miktarını düşürmeyi amaçlar; böylece piyasadaki satın alma gücü azaltırken, malların 

fiyatının artmasına engel olmaya çalışır. Merkez Bankasının, hazine bonosu veya devlet 

tahvili (piyasaya arz ederek) satarak, dolaşımdaki para miktarını azaltırken, kredi hacminin 

daralmasına, toplam talebin düşmesine ve faiz oranlarının yükselmesine yol açmaktadır. Bu 

durumda tahvil denge fiyatları da düşecektir. Tersi de geçerli olacaktır. 

Şekil 69: Tahvil Piyasasının Dengeye Gelmesi 

 

Tahvil piyasasında talep ve arz eğrisi bir araya geldiğinde, tahvil denge fiyatı ve faizi elde 

edilir. Denge tahvil fiyatı, arz edilen tahvil miktarının, talep edilen tahvil miktarına 

eşitlenmesiyle bulunur. Tahvil fiyatı piyasa denge fiyatının üstünde ise piyasada tahvil arzı 

fazlası olacaktır. Piyasanın yeniden dengeye gelmesi için, yatırımcıların ellerindeki tahvilleri 

satmaları gerekmektedir. Yatırımcılar tahvilleri sattıkça tahvillerin fiyatı düşecek, faizi 

artacak ve dengeye ulaşılacaktır. Tahvil fiyatı piyasa denge fiyatın altındaysa tahvil talep 

fazlası meydana gelecektir. Piyasanın yeniden dengeye gelmesi için, yatırımcıların tahvil 

almaları gerekmektedir. Yatırımcılar tahvil satın aldıkça tahvillerin fiyatı artacak, piyasa 

faizi düşecek ve dengeye ulaşılacaktır (Yalta, 2020: 29). Tahvil fiyatı ile tahvil miktarı 

arasında ters (negatif) yönlü bir ilişki mevcuttur. Tahvil piyasası dengedeyken, tahvil arz 

veya talebindeki değişiklikler tahvil arz veya talep eğrisini kaydırarak, tahvil denge fiyatını 

ve faizini değiştirir. 

Tablo 60: Tahvil Arz ve Talebini Etkileyen Faktörler 

TAHVİL TALEBİNİ ETKİLEYENLER TAHVİL ARZINI ETKİLEYENLER 

KİŞİSEL SERVET (+) YATIRIMDAN BEKLENEN KARLILIK (+)  

BEKLENEN GETİRİ (+) KAMU KESİMİ BORÇLANMA İHTİYACI (+) 

LİKİDİTE KOLAYLIĞI (+) İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETLERİ (-) 

RİSK PRİMİ (+) İŞLETMELERDEN ALINAN VERGİ (-) 

RİSK DURUMU (-) PİYASADA BEKLENEN ENFLASYON ORANI (-) 

BİLGİ EDİNME MALİYETİ (-) İŞLETMELERDE VERGİ DESTEĞİ VE TEŞVİĞİ (+) 

PİYASADA BEKLENEN ENFLASYON ORANI (-)   

Kaynak: Kurumlu, 2014:419’daki tablodan alınmıştır.  
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Resim 31: Devlet Tahvili 

 
 

Tahviller ihraç eden kurumlar bakımından devlet veya özel sektör tahvili olarak ikiye 

ayrılırken, teminat açısından, teminatlı ve teminatsız olarak ikiye ayrılmaktadır. Devlet 

tahvilleri 1, 1,5, 2, 2,5, 3 yıl vadeli olarak ihraç edilir. 1 yıldan uzun vadeli olanlar, 6 ayda 

bir faiz ödemesi yapılır. İhale, tek taraflı mezat piyasası olarak çalışır. Örneğin, yıllık getiri 

oranı %50 olduğunda, 6 aylık kupon faizi %25 olarak belirlenir (Erdem, 2020:87). Para cinsi 

açısından, milli para birimi cinsinden tahviller ve yabancı para birimi cinsinden tahviller 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kupon ödemesi olup olmamasına göre, kuponlu tahviller137 

ve kuponsuz tahviller138 olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu son ayırım uygulamalı tahvil 

hesaplamalarında kullanılacaktır.  

• Kuponsuz Tahviller (İskontolu Tahviller): Vadesi 1 yıldan uzun, kupon ödemesi 

içermeyen ve vadede nominal değerleri üzerinden ödeme yapılan borçlanma 

araçlarıdır. Aynı zamanda iskontolu tahviller olarak da adlandırılmaktadır. İskontolu 

tahviller, üzerinde yazılı olan itibari değerden daha düşük bir fiyattan satın alınan 

tahvillerdir (Yıldırım, 2020:50). Hazine bonolarının matematiğinden farklı değildir. 

Sadece ihraç tarihinde vadeye kalan gün sayısı 365’den daha büyüktür.  

 
137 Kuponlu Tahviller: Vadeleri 1 yıldan daha uzun olan, ödeme ve anlaşma durumuna göre, yılda bir veya 

birden fazla kupon ödemesi yapan borçlanma araçlarıdır. Tahvili ihraç eden kurum (kamu veya özel), tahvili 

elinde bulunduran kişi veya kurumlara tahvil üzerinde belirtilen dönemlerde (ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir 

veya yılda bir) faiz ödemesi yapılması, vadesinde ise, hem son faiz tutarını ve tahvil üzerinde yazan nominal 

tutarı (anaparaya eşittir) ödemek zorundadır. 
138 Kuponsuz Tahviller: Vadeleri 1 yıldan daha uzun olan, kupon ödemesi içermeyen ve vadede nominal 

değerleri üzerinden ödeme yapılan borçlanma araçlarıdır.  
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İhraç tarihi; t > 365 olmaktadır. Kuponsuz tahvillerin ihraç tarihinde uygulanan basit 

faizin bileşik faizden daha yüksek olmasını gerektirmektedir (Topaloğlu ve Fidan, 

2013:145). 

*İskontolu Tahvil Değeri (Kuponsuz Tahviller) = [
𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆

(𝟏+𝒊)
+ 

𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆

(𝟏+𝒊)𝟐
+ 

𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆

(𝟏+𝒊)𝟑
+

⋯ + 
𝒀𝚤𝒍𝒍𝚤𝒌 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆

(𝟏+𝒊)𝒏
] + 

𝑻𝒂𝒉𝒗𝒊𝒍𝒊𝒏 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊

(𝟏+𝒊)𝒏
 

Bu tahviller için örneğin tahvilin nominal değeri 1000 TL. iken, 900 TL’ye satın 

alınması durumunda tahvilin iskontolu tahvil olmaktadır. 

• Kuponlu Tahviller: Vadeleri 1 yıldan daha uzun olan ve duruma göre yılda bir veya 

birden fazla kupon ödemesi yapan borçlanma araçlarıdır. Tahvil sahibine vade 

sonuna kadar periyodik bir sabit faiz ödemesi getirmektedir. Bu faiz ödenmesine 

kupon ödemesi denmektedir (Yıldırım, 2020:49). Tahvili ihraç eden kurum veya 

işletme, tahvili elinde bulunduran kişi ve/veya kurumlara belirtilen dönemlerde (ayda 

bir, üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir vb. gibi) faiz ödemesi, vadesinde ise hem son 

faiz tutarını hem de tahvil üzerinde bulunan nominal (genelde anaparaya denktir) 

tutarı öder. Tahvil kamu ve özel sektör tahvilleri olarak ikiye ayrılmaktadır 

(Topaloğlu ve Fidan, 2013:148). 

Denklemin sağ tarafı, iki kısımdan oluşur. Köşeli parantez içerisinde tahvilin kupon 

ödemeleri yer alırken, vade sonunda tahvilin anapara ödemesi yer almaktadır. 

*Tahvil Değeri (Kuponlu Tahviller) = [
𝑲𝒖𝒑𝒐𝒏 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆𝒔𝒊

(𝟏+𝒊)
+  

𝑲𝒖𝒑𝒐𝒏 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆𝒔𝒊

(𝟏+𝒊)𝟐
+  

 𝑲𝒖𝒑𝒐𝒏 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆𝒔𝒊

(𝟏+𝒊)𝟑
+

⋯ + 
𝑲𝒖𝒑𝒐𝒏 Ö𝒅𝒆𝒎𝒆𝒔𝒊

(𝟏+𝒊)𝒏
] + 

𝑻𝒂𝒉𝒗𝒊𝒍𝒊𝒏 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊

(𝟏+𝒊)𝒏
 

  

Şekil 70: Tahvil Talebinin Artmasının Tahvil Piyasasında Denge Fiyatı ve Miktarı 

Üzerindeki Etkisi 
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Tahvil Talebini Etkileyen 5 Ana Faktör Mevcuttur (Yalta, 2020: 30); 

 

1. Servet; herşey sabitken, ekonomide bir genişleme olduğu durumda; servet artar, 

harcanabilir gelir artar, tahvil talebi artar, tahvil fiyatı artar, tahvil faizi düşer. Tersi 

de geçerlidir. 

    Servet ↑→ Tahvil Talebi ↑ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi↓ 

    Servet ↓→ Tahvil Talebi ↓ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

 

2. Beklenen Getiri; beklenen getirideki değişiklikler de tahvil talebini etkiler. 

Beklenen getirinin azalması tahvil talep eg˘risini sola kaydırır. Tahvil talep eğrisinin 

sola kayması tahvil fiyatını ve miktarını düşürür. Tahvil fiyatı ve faizi arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğu için tahvil faizi artar. 

 

Beklenen Getiri ↑→ Tahvil Talebi ↑ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓ 

Beklenen Getiri ↓→ Tahvil Talebi ↓ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

 

3. Likidite; tahvilin likiditesinin artması, yani paraya daha kolay çevrilebiliyor olması, 

tahvil talebini de arttırmaktadır. Tahvillerin likiditesinin artması ekonomideki 

gelişmelerle ilgili olabileceği gibi, tahvil alım satımıyla ilgili yasal düzenlemelerin 

tahvillerin kolayca el değiştirmesini sağlayacak şekilde yapılması yoluyla da 

sağlanabilir. Tahvil piyasasında tahvil likiditesini etkileyecek bir gelişme olmasa bile 

tahvile alternatif olan diğer varlıkların likiditesinin azalması bu varlıklara göre tahvili 

daha likit yaparak tahvil talebini artıracaktır. Tersi de geçerlidir. 

 

Likidite ↑→ Tahvil Talebi ↑ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓  

Likidite ↓→ Tahvil Talebi ↓ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

 

4. Risk; tahvil tutmanın riski artarsa, tahvil talebi azalır ve tahvil faizi yükselir. 

Tahvilin risk durumunda bir değişiklik yoksa bile ekonomik kriz vb. nedenlerle 
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şirket hisse senetlerine güvenin azalması nedeniyle hisse senedi talebinin azalması, 

tahvil talebini artırır. 

 

Tahvil Riski ↓→ Tahvil Talebi ↑ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓  

Tahvil Riski ↑→ Tahvil Talebi ↓ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

 

5. Enflasyon Beklentisi; beklenen enflasyon artınca tahvil talebi azalır, tahvil talep 

eğrisi sola kayar, tahvil fiyatı azalır ve faizler artar. Tersi de geçerlidir. Enflasyonun 

beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin beklenen getiri oranını düşürdüğünden ve borç 

verenler için olumsuz bir oluşturur. 

 

Beklenen Enflasyon ↓→ Tahvil Talebi ↑ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓  

 Beklenen Enflasyon ↑→ Tahvil Talebi ↓ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

 

Şekil 71: Tahvil Arzının Artmasının Tahvil Piyasasında Denge Fiyatı ve Miktarı 

Üzerindeki Etkisi 

                         

 

Tahvil Arzını Etkileyen 3 Ana Faktör mevcuttur (Yalta, 2020: 33); 

 

1. Yatırımların Kârlılığı; ekonomik genişleme varsa daha çok borçlanma ile daha 

çok yatırım gerçekleştirilir, yatırımın kârlılığı arttıkça tahvil arzı artar, tahvil 

fiyatları azalır, tahvil faizi artar. 

 

Ekonomik Genişleme → Yatırımların Karlılığı ↑ → Tahvil Arzı ↑ →Tahvil Fiyatı ↓→ Tahvil Faizi ↑ 

Ekonomik Daralma → Yatırımların Karlılığı ↓ → Tahvil Arzı ↓ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓ 
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2. Bütçe Açığı; tahviller, devlet veya anonim şirketler tarafından borçlarını finanse 

edebilmek için çıkarılmaktadır. Bütçe açıklarının artması sonucunda borçlanma 

ihtiyacı artar, bundan dolayı tahvil arzı artar, tahvil fiyatları azalır, tahvil faizi artar. 

 

Bütçe Açığı ↑ → Tahvil Arzı ↑ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑  

Bütçe Açığı ↓ → Tahvil Arzı ↓ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓ 

 

3. Enflasyon Beklentisi; enflasyon beklentisinin hem tahvil talebi hem de tahvil 

arzını etkileyen bir faktördür. Enflasyonun beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin 

borçlanma maliyetini azaltarak borç alanlar için avantajlı olduğu aşikardır. Bu 

durumda, tahvil arzı artarken, tahvil talebi de azalma eğilimi gösterecektir. 

 

Beklenen Enflasyon ↑ → Tahvil Arzı ↑ → Tahvil Fiyatı ↓ → Tahvil Faizi ↑ 

Beklenen Enflasyon ↓ → Tahvil Arzı ↓ → Tahvil Fiyatı ↑ → Tahvil Faizi ↓ 

 

Şekil 72: Tahvil Arzının Azalmasının Tahvil Piyasasında Denge Fiyatı ve Miktarı 

Üzerindeki Etkisi 

 

                       

Tahvilin bugünkü değerini hesaplamak için kullanılan denklem; 

  PV = 
𝐹𝑉

(1+𝑟)𝑡
  kullanılırken,139 

 
139 Örnek 1: Mehmet Aksu, nominal değeri 1000 TL. olan vadesine 10 yıl kalmış kuponsuz bir tahvili satın 

almak istemektedir. Yıllık basit faiz oranı %12 olduğu bir durumda, tahvilin bugünkü değeri ile tahvilin bileşik 

faizi ne kadardır? 

r=0,12; %12   FV=1000 TL. t =10 yıl olduğunda, PV = 
1000

(1+0,12)10
 = 

1000

3,10585
= 321,9732;  

m=1; r=0,12; t=10; Tahvilin bileşik faiz değeri: rb = (1 + 
𝑟

𝑚
)tm -1 → rb = (1 + 

0,12

1
)
10 x 1 -1 = 

→(
(1,12)

1
 )10 =→1,1210 -1 =3.10545 → rb = 3.10585 – 1 = 2,10545 , %210,545 

 



431 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Tahvilin Bileşik Faizinin Hesaplanmasında kullanılan denklem; 

rb = (1 + 
𝑟

𝑚
)tm -1 denklemi kullanılır.  

 

*Tahvilin piyasa fiyatının 90 TL olduğu varsayarsak, tahvilin basit faizi ne kadar 

olur?  

i = 
100−90 

90
= 0,11 = %11 𝑜𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑡𝚤𝑟. 

*Tahvilin piyasa fiyatının 80 TL olduğu varsayarsak, tahvilin basit faizi ne kadar 

olur?  

i = 
100−80 

80
= 0,25 = %25 𝑜𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑡𝚤𝑟. 

*Tahvilin piyasa fiyatının 50 TL olduğu varsayarsak, tahvilin basit faizi ne kadar 

olur?  

i = 
100−50 

50
= 1 = %100 𝑜𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑡𝚤𝑟. 

*Tahvilin piyasa fiyatının 75 TL olduğu varsayarsak, tahvilin basit faizi ne kadar 

olur?  

i = 
100−75 

75
= 0,33 = %33 𝑜𝑙𝑢𝑟. 

                                                                                       

3.3.3. HİSSE SENEDİ 
 

Bir anonim şirketin sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve 

kanuni şekil şartlarına uygun olarak düzenlenen, hukuken kıymetli evrak hükmündeki 

belgelerdir (Erol ve Erol, 2013: 132). Diğer bir tanımla; paylara bölünmüş şirketler 

tarafından çıkarılan, ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden, payların dolaşımını 

sağlayan ve kanuni şekil şartlarına uygun olarak hazırlanan kıymetli evrak olarak 

tanımlanmaktadır. Hisse senetleri, sahibine ortaklık hakkı sağlayan bir menkul değer türüdür 

 

Örnek 2: Mehmet Aksu’nun 95.000 TL. si banka hesabında bulunmaktadır. 08.04.2021 tarihinde 13.01.2022 

vadeli kuponsuz devlet tahvili satın almak istemektedir. Piyasadaki yıllık basit faiz oranı %15 olduğunda 

Mehmet Aksu ne kadarlık bir nominal devlet tahvili satın alabilir? (Stopaj ve gelir kesintisi olmadığı 

varsayımında). r = 0,15 t=280 gün (08.04.2021-13.01.2022 arası süre miktarı 280 gün) PV =95.000 TL., FV=? 

Ne kadardır?   

FV = PV (1 +  
𝑡𝑟

365
 ) = → FV= 95.000 x (1 + 

280 𝑥 0,15

365
)= → FV= 95.000 x (1 + 0,09167)  

FV= 95.000 x 1,09167= 103.708,65 TL olur. 

Önemli Not: Devlet tahvilleri 100 TL ve katları şeklinde ihraç edilirler, önce bir birimin bugünkü değeri 

bulunur. PV = 
𝐹𝑉

1+𝑟 
𝑡

365

 → PV= 
100

1+0,15𝑥
280

365

=
100

(1,09167)
= 91,60267 →FV=

95000

91,60267
𝑥 100 = 103,708.7 𝑇𝐿. Olur. 

PV= 
103.708 𝑥 91,60267  

100
= 95.000 𝑇𝐿 𝑜𝑙𝑢𝑟. 
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(Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:289). Hisse senetleri, bir şirketin varlıkları ve gelirleri 

üzerindeki alacakları gösteren ortaklık senetleridir. Hisse senetleri, uzun vadeli fon ihtiyacı 

olan şirketler tarafından ihraç edilir (Günal, 2012:29). Hisse senedi sahibi söz konusu 

şirketin ortağı olup, şirketin karı ve varlıkları üzerinde sermayesi oranında hak sahibidir. 

Fakat ortakların bu hakları, öncelik bakımından şirkete borç verenlerin hakkından sonra 

gelmektedir. Hisse senedi sahiplerinin hakları ve şirkete karşı yükümlülükleri çeşitli 

yasalarla düzenlenmiştir Hisse senetlerini halka arz etmemiş bir şirket ise ortaklara karşı 

yükümlülükleri itibariyle sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. (Gümal, 

1987:59). Hisse senetleri ortaklığın tescil edilmesinden sonra çıkarılır. Daha önce çıkarılan 

hisse senetleri hükümsüzdür. Ortaklığın sermaye artırımına gitmesi halinde de durum 

aynıdır. Ortaklar tarafından istenmedikçe hisse senedi çıkarılması zorunlu değildir. Hisse 

senetlerinin çıkarılmamış olması, hisselerin devir kabiliyetine tesir etmediği gibi, hisselerin 

rehin ve haciz gibi işlemlere konu olmasını da engellemez. Hisse senedine talep fazla ise 

senedin değeri artar. Hisse senedi borsada işlem görüyorsa, hisse senedinin borsa fiyatı, aynı 

zamanda hisse senedinin piyasa fiyatını oluşturmaktadır. Para arzındaki artışlar 

(değişmeler); reel ve finansal varlıkların fiyatlarındaki değişmeler yoluyla bir servet etkisi 

meydana getirmektedir. Ortaya çıkan servet etkisi de tüketime olumlu olarak yansımaktadır. 

Tüketim harcamalarının düzeyini beşerî sermaye, reel sermaye ve finansal servetten oluşan 

yaşam boyu kaynakları belirlemektedir. Tüketim harcamalarını ve yatırım harcamalarının 

artması millî gelir artışına yol açmaktadır. Bu hisse senedi sürecinin gelişimini 

“Modigliani’nin Yaşam Boyu Gelir Hipotezi” ne dayandırılmaktadır.140  

Varlık fiyatlarındaki (özellikle hisse senedi vb.) değişiklikler, esas itibariyle faiz oranındaki 

değişiklikler ile ilişkilidir. Faiz oranının düşmesi, varlık fiyatlarının artması anlamına gelir. Bu 

durum, varlık sahiplerinin servetlerinde artışa yol açar. Bu açıdan bakıldığında, varlık fiyatları ile 

faiz oranı arasındaki ilişki negatiftir. Bu durum, parasal aktarımın varlık fiyatları kanalı ile 

 
140 Franco Modigliani ve Richard Brumberg (1954:388-436) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Hipotezine” 

göre; “tüketim harcamaları yalnızca cari gelirin değil aynı zamanda ve daha da önemli bir biçimde uzun dönem 

ya da yaşam boyu gelir beklentilerinin bir fonksiyonudur. Teori, cari gelir ve servetteki değişimlerin tüketim 

harcamaları üzerindeki etkisinin düşük, buna karşılık yaşam boyu gelir beklentilerindeki değişimin tüketim 

harcamaları üzerindeki etkisinin ise yüksek olduğunu öngörmektedir. Diğer bir deyişle, servet ve cari gelir 

üzerinden hesaplanan marjinal tüketim eğilimi düşük, yaşam boyu gelir beklentileri üzerinden hesaplanan 

marjinal tüketim eğilimi ise yüksektir. Son olarak Yaşam Boyu hipotezinin, tüketim harcamalarını yaşam boyu 

gelir beklentilerinin sabit bir oranı olarak gördüğünü belirtmek gerekir. Tüketim harcamaları ile gelir arasında 

oransal bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Buna göre tüketim harcamaları sürekli gelirin sabit bir oranıdır. 

Sürekli gelir ise gerek beşerî (emek geliri, ücret) gerekse beşerî olmayan (taşınır ya da taşınmaz varlıklardan 

elde edilen kazançlar) sermayeden elde edilmesi beklenen uzun dönemli gelirdir.” (Sivri ve Eryüzlü, 2010:90-

99). 
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açıklanabilmektedir. Daraltıcı ve genişletici para politikası hisse senedi fiyatlarını da 

değiştirmektedir. Bu durumda firmanın net değerinde değişme olmaktadır. Örneğin, daraltıcı 

bir para politikası uygulandığında, hisse senedi fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla 

firmanın net değerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki süreçte 

gösterilebilir; 

Para arzı (M)↓→ Faizler↑ → Firma Nakit Akışı ve Net Değeri↓→ Finansman 

Maliyeti ↓→ Toplam Harcamalar ↓ 

 

Para arzı (M) ↑→Hisse Senedi Fiyatları Artar ↑→ Servet ↑→ Yatırımlar ↑ → 

Milli Gelir ↑ 

 

1-Hisse Senetlerinin Piyasalarda İlgi Görme Nedenleri: Hisse senedi firmalara sağladığı 

avantaj özkaynak niteliğinde finansman sağlamasıdır. Hisse senetlerinin piyasalarda bu 

kadar rağbet görme nedenlerini 6 maddede özetlemek mümkündür (Erdem, 2020:84). 

• Küçük yatırımcı ve tasarruf sahiplerini ekonomiye kazandırmak, böylece sermaye 

birikimini arttırması ve bu yolla kaynak yaratılarak büyümeye ve kalkınmayı 

sağlamak. 

• Tasarruf sahiplerine fonları değerlendirebilecekleri, hatta enflasyonist dönemlerinde 

yatırımcının zarar etmesini önleyen avantajlı alternatif yatırım alanı sunmasıdır. 

• Ekonomik refahın geniş halk kitlelerine yayılmasını ve bu yolla gelirin daha adil 

olarak dağıtılmasına imkân sağlar. 

• Uluslararası piyasalardan yurt içine fon akışını hızlandırmasıdır. 

• Ekonomik darboğaz ve finansman sıkıntısını ortadan kaldırır. 

• Temettü (kâr payı), rüçhan hakkının satışından elde edilen gelir ve hisse senedinin 

fiyatında meydana gelen değişmeler hisse senedine olan talebi arttırmaktadır.  

*Hisse senedinin olumlu yönlerini şu şekilde belirtmek mümkündür (Aslan ve Terzi, 

2013:12): 

• Hisse senedi ile finansman firmaya mali bir yük getirmez. 

• Faiz ödeme yükümlülüğü yoktur. 

• Hisse senedi belirli bir vade ile sınırlı değildir. 

• Hisse senedi ihracı ile özsermayesi artan firmaların mali itibarı da artmaktadır. 
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• Hisse senetleri enflasyona karşı tahvillerden daha iyi koruyucu durumdadır. Çünkü 

enflasyon firmaların varlık değerini arttırır. 

 

* Hisse senedinin olumsuz yönlerini şu şekilde belirtmek mümkündür (Aslan ve Terzi, 

2013:12) 

• Hisse senedi ihraç maliyeti tahvile göre daha yüksektir. Firmaların (kurumlar) vergisi 

yükü artmaktadır. 

• Hisse senedi yatırımı daha yüksektir. 

• Hisse senedi sahipleri, şirketin iflası durumunda arta kalan alacaklıdır. 

• Hisse senedi sahiplerinin yönetim ve denetim paylaşımı vardır. 

 

2-Hisse Senedi Çıkarabilecek Kurumlar: Hisse senetlerini sadece sermaye niteliği olan 

anonim şirketler ile anonim şirket niteliğinde kurulan diğer şirketler tarafından 

çıkartılabilmektedir. Her sermaye şirketi hisse senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. 

Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senedi çıkarabilir (Erol ve 

Erol, 2013:132-133). Bu kurumları 3 maddede belirtmek mümkündür. 

• Anonim şirketler, 

• Sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketler, 

• Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C. Merkez Bankası, Kamu İktisadi 

Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar). 

 

Hisse senedinin sağlayacağı gelirler ise, senedin elde tutulduğu süre içerisinde sağlanması 

beklenen temettü gelirleri ve gelecekte hisse senedinin devredilmesi durumunda, onun satış 

fiyatı ile rüçhan hakkı nedeniyle piyasaya göre daha düşük bir fiyattan bedelli veya bedelsiz 

yeni hisse satın alma hakkından oluşur. Bu yaklaşıma göre; hisse senedinin bugünkü 

değerini denklem şeklinde belirtmek gerekirse:  

          Po = [D1 / (1+r)] + [D2 / (1+r) ²] +…….+[Da / (1+r)ª]+ [Pa / (1+r)ª]  

Denklemde; Po; hisse senedinin bugünkü değerini, D; hisse başına yıllık temettü tutarlarını, 

a; hisse senedinin elde tutulmak istenen yıl sayısını, r; hisse senedi yatırımından beklenen 

getiri oranını ifade eder, gelecekte beklenen gelirlere ilişkin riskler de r’nin içinde 

hesaplanmaktadır. Bu yaklaşıma göre; hisse senedinin bugünkü değeri, temettü gelirlerinin 

bugünkü değerleri ile senedin gelecekteki fiyatının bugünkü değerinin toplamı biçiminde 
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ifade edilir (Morgül, 2014:27-28). Örneğin; 1 milyon hisseli bir şirketin 1 hissesine 

sahipseniz, şirketin net gelirinin (kârının) milyonda biri hisse senedi sahibine ait demektir. 

Resim 32: Hisse Senedi (GALATASARAY Sportif, Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.) 

 

3-Hisse Senetlerinin Sahiplerine Sağladığı Haklar ve Sorumluluklar: Yatırım ve kazanç 

aracı olarak kabul edilen hisse senetlerinin, hisse senedi sahibi olan kişi ve kuruluşlara bazı 

haklar ve kazançlar getirirken, sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu durumları 10 

maddede belirtmek mümkündür (Karan, 2001:304; Erdem, 2020:84-85): 

• Ortaklık hakkı ve şirketin toplantılarında ortak olarak söz sahibi olmayı sağlatır. 

141 

• Şirketin yönetim ve genel kurulunun toplantılarına katılma ve alınacak kararlar 

için oy kullanma hakkı. 

• Şirket kârından pay (temettü) alma ve temettü avansı kullanma hakkı mevcuttur.  

• Rüçhan hakkı (Yeni pay alma hakkı) (Şirket’in gerçekleştireceği sermaye 

artırımı yapıldığı dönemde, piyasaya ihraç edeceği yeni payları öncelikli olarak 

hisse senedi sahiplerinin alma hakkı). 

• Sır sorumluluğu ve şirket içi bilgi ve belgeleri saklama sorumluluğunun olması. 

• Bedelsiz pay alma hakkı (Şirket’in iç kaynaklardan (yeniden değerleme fonu, 

olağanüstü yedek akçe vb.) yapacağı sermaye artırımlarında, sahip olduğu pay 

oranı çerçevesinde katılma hakkı). 

 
141 (Sermaye Piyasası Araçları), http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=76&fn=76. 

pdf&submenuheader=null; erişim tarihi:10.10.2022. 

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=76&fn=76


D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 436 

 

• Taahhütleri yerine getirme sorumluluğu ve taahhüt ettiği tutarları zamanında 

ödemekle sorumludur. 

• Tasfiyeden pay alma hakkı, (Şirket’in tasfiye olması durumunda tasfiye 

sonucuna payı oranında katılma hakkı). 

• Sözleşme şartlarına uyma zorunluluğu ve hisse sahibi ortaklık sözleşmesinde 

belirtilen ve altına imzasını attığı tüm kurallara uymak ve sorumluluklarını 

yerine getirmek zorundadır. 

• Bilgi edinme hakkı ve şirketin yönetim planlamasında ve ileriye dönük alınacak 

kararlarda yön belirleme, strateji oluşturma gibi şirket faaliyetleri hakkında bilgi 

alıp, verme hakkı mevcuttur. 

 

4-Hisse Senedi Türleri: Hisse Senetleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir. Hisse 

senetleri 5’li tasnife ayrılabilir (Erdem, 2020:85-86; IMKB, 2003:162-163); 

*Hamiline (yazılı olduğu kişi) açısından: 

• Taşıyana (hamiline) yazılı hisse senedi, 

• Nama yazılı hisse senedi, 

*Sahiplerine sağladığı haklar açısından: 

• Adi hisse senedi, 

• İmtiyazlı hisse senedi, 

*Temsil ettikleri sermayenin ödeniş biçimine göre: 

• Ayni hisse senedi, 

• Nakdi hisse senedi, 

*Nominal Değerinin Üzerinden İhraç Edilen Hisse Senetleri: 

• Primli Hisse Senetleri, 

• Primsiz Hisse Senetleri, 

*İşletmenin Kuruluşu Üzerinden İhraç Edilen Hisse Senetleri: 

• Kurucu Hisse Senetleri, 

• İntifa Hisse Senetleri olmak üzere 5 sınıfa ayrılabilmektedir. 

 

5-Hisse Senedi Türevleri: Hisse senedi türevlerini 3 maddede belirtmek   mümkündür (Erol 

ve Erol, 2013:133): 

• Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KZOB), 
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• Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS), 

• Katılma İntifa Senedi (KİS) 

 

6-Hisse Senedi Şekli: Türk Ticaret Kanunu’nun, 413. Madde hükmüne göre nama ve 

hamiline yazılı hisse senetlerinde bulunması gerekli hususlar şunlardır: 

• Şirketin Ünvanı, 

• Esas Sermaye Miktarı, 

• Şirketin Tescil Tarihi, 

• Senedin Türü (Nama, Hamiline, Adi kurucu vs.), 

• Senedin İtibari Değeri. 

 

Bunun yanında, Türk Ticaret Kanunu’nun, önerdiği bu şekil şartlarından başka seçimlik 

olarak, aşağıdaki bilgiler de hisse senetlerine eklenebilir: 

•    Senedin ihraç tarihi, 

• Esas sözleşmenin bazı önemli ve ilgili maddeleri, 

• Senedin ihtiva ettiği pay adedi, 

• Önceki sermaye artırımına ait bilgiler, 

• Kuponlara ilişkin bilgiler, 

• Kuruluşu veya sermaye artırımını onaylayan mahkeme kararının tarih ve 

numarası, 

• Senetlerin tertip, grup ve serisi. 

 

7-Hisse Senedinde Fiyat ve Değer: Hisse senetlerine ilişkin farklı fiyat tanımlamaları ve 

kavramları kullanılmaktadır. Hisse senetleri çeşitli değerlere ve değer ölçülerine sahiptir. 

Örneğin, hisse senedinin nominal fiyatı üzerinde yazılı olan fiyattır. Hisse senetlerinin 

işletme tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyata ihraç (emisyon) fiyatı 

denilmektedir. Bunlardan en çok 5 tanesi kullanılmaktadır; itibari (nominal) değer, ihraç 

değeri, piyasa değeri, defter değeri, tasfiye değeridir (Morgül, 2014:22-28). 

✓ İtibari (Nominal) Değer: Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Toplam 

sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını 

yapabilmek için hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından 

verilen değerdir. Türk Ticaret Kanunu’na göre; ülkemizde hisse (pay) senedinin 
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itibari (nominal) fiyatı en az 1 Kuruş olabilmektedir. Bu itibari (nominal) değer; en 

az 1’er Kuruş olarak yükseltilebilmektedir (Morgül, 2014:22-23). 

✓ İhraç Değeri: Hisse senetlerinin, şirket tarafından piyasaya çıkarılışı aşamasında 

satışa sunulduğu fiyattır. Türkiye'de, nominal fiyatın altında bir fiyatla hisse senetleri 

asla ihraç edilemezken, itibari (nominal) değerin üzerinde bir fiyatla 

satılabilmektedir. 

✓ Piyasa Değeri: Hisse senedinin arz ve talep piyasasında işlem gördüğü fiyattan 

oluşan değerdir. Piyasa fiyatı (değeri) işletmenin durumuna göre; yüksek veya düşük 

miktarda olabilmektedir. Piyasa değeri, bir hisse senedinin arz ve talebine göre, 

piyasada oluşan fiyatıdır. Hisse senedinin piyasa değeri ile hisse senedi sayısı 

çarpılarak, işletmenin piyasa değeri bulunur. 

 

Firma Değeri = Piyasa Fiyatı x Hisse Senedi Sayısı  

Fiyat / Kazanç = 
𝑯𝒊𝒔𝒔𝒆 𝑺𝒆𝒏𝒆𝒅𝒊𝒏𝒊𝒏 𝑷𝒊𝒚𝒂𝒔𝒂 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 

𝑯𝒊𝒔𝒔𝒆 𝑩𝒂ş𝚤𝒏𝒂 𝑲𝒂𝒛𝒂𝒏ç
  

Hisse senedinin Gerçek Değeri = Beklenen Getiri x (Fiyat / Kazanç)142 

✓ Defter Değeri: Defter değeri, işletmelerin ortaklarından sağladığı tüm kaynakları ve 

onlar adına elde ettiği tüm kazançları ifade eder. Diğer bir ifadeyle, firma 

özsermayesinin ödenmiş sermayeye hisse senedi adedine bölünmesiyle oluşan 

değerdir. Özsermaye toplamına, defter değeri denilmektedir. Özsermaye tutarı; 

ödenmiş sermaye, yedek akçeler, dağıtılmamış karlar, yeniden değerleme değer artış 

fonu gibi kalemlerin toplamından oluşmaktadır. Defter değeri, hisse başına düşen net 

varlık tutarının ne olduğu konusunda yatırımcıya bir fikir verebilir, fakat hisse senedi 

fiyatının ne olması gerektiği konusunda pek belirleyici olduğu söylenemez. Hisse 

senetleri, genellikle, piyasada defter değerinden daha yüksek bir fiyat üzerinden 

işlem görmektedir (Morgül, 2014:25). 

Defter Değeri = 
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑽𝒂𝒓𝒍𝚤𝒌𝒍𝒂𝒓− 𝑩𝒐𝒓ç𝒍𝒂𝒓

𝑯𝒊𝒔𝒔𝒆 𝑺𝒆𝒏𝒆𝒅𝒊 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
 143 

 
142 ABC firmasına ait fiyat / kazanç oranı 3 TL. olarak hesaplanmıştır. Bu hisse senedinin gelecek yıl 

sağlayacağı kazancın hisse başına 2 TL. olacağı hesaplanmıştır. Buna göre hisse senedinin gerçek değeri ne 

kadardır?  

Hisse senedi gerçek değeri= 2 x 3 = 6 TL. olur. 
143 ABC Firmasının varlık değeri 500.000 TL. olduğunda, borçlarının değeri ise 300.000 TL’dir. Buna göre, 

firma sermayesini 1000 hisseye bölündüğünde, bir hisse senedinin son işlem fiyatı 100 TL. olduğuna göre, 

piyasa değeri/ defter değeri ne kadardır? 
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Hisse Senedinin Defter Değeri = 
Ö𝐳𝐬𝐞𝐫𝐦𝐚𝐲𝐞

𝑯𝒊𝒔𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒆𝒅𝒊 𝑺𝒂𝒚𝚤𝒔𝚤
 

✓ Tasfiye Değeri: Hisse senedinin tasfiye değeri, işletmenin iflas veya konkordato ilan 

etmesi durumunda, hisse senedi sahiplerine düşecek miktarı göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle, işletme varlığının zorunlu satışı ile oluşan değerden tüm borçlar 

çıkarıldıktan sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan 

değerdir. İflas veya konkordato ilan etmesi halinde olan bir işletmenin aktiflerinin 

(varlıklarının) teker teker satılması halinde bulabileceği değeri ifade etmektedir. 

               Tasfiye Değeri = Varlıkların Tasfiye Halinde Oluşan Değer – Borçlar 

Hisse Senedinin Tasfiye Değeri = 
𝐓𝐚𝐬𝐟𝐢𝐲𝐞 𝐃𝐞ğ𝐞𝐫𝐢 

𝐇𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐲ı𝐬ı 
 

Tablo 61: Tahvil ve Hisse Senetlerinin Karşılaştırılması 

TAHVİL VE HİSSE SENETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

TAHVİLLER HİSSE SENETLERİ 

BİR BORÇ SENEDİDİR. BİR MÜLKİYET SENEDİDİR. 

TAHVİL SAHİBİ, TAHVİL ÇIKARAN KURULUŞUN 

UZUN VADELİ ALACAKLISIDIR. HİSSE SENEDİ SAHİBİ, İŞLETMENİN ORTAĞIDIR. 

TAHVİLİN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI SERMAYE, 

YABANCI SERMAYEDİR. 

HİSSE SENEDİNİN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI SERMAYE 

İSE ÖZSERMAYEDİR. 

TAHVİL SAHİBİ, ŞİRKETİN AKTİFİ ÜZERİNDEKİ 

ALACAĞINDAN BAŞKA BİR HAKKA SAHİP 

DEĞİLDİR. 

HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ, KENDİLERİNE TANINAN 

TÜM ORTAKLIK HAKLARINDAN YARARLANIRLAR. 

TAHVİLDE KESİN BİR VADE VARDIR. BU VADE 

SONUNDA İKİ TARAF ARASINDAKİ İLİŞKİ SONA 

ERMEKTEDİR. 

VADE OLMADIĞI GİBİ HİSSE SENEDİ SAHİBİ VE 

ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİ SONSUZDUR.SADECE 

HİSSE SENEDİ SAHİBİ DEĞİŞEBİLİR. 

TAHVİLİN GETİRİSİ SABİT VE BELLİDİR. 

HİSSE SENEDİNİN GETİRİSİ, HİSSE SENEDİ 

DEĞERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ VE ŞİRKETİN 
DAĞITACAĞI KAR PAYIDIR. 

ŞİRKETLERİN ÇIKARABİLECEKLERİ TAHVİL 
MİKTARI SABİTTİR. 

BİR ŞİRKETİN ÇIKARABİLECEĞİ HİSSE SENEDİ SAYISI 
SPK HARİÇ HİÇBİR KAYDA TABİ DEĞİLDİR. 

MEVZUATTA İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA 
İSKONTOLU OLARAK İHRAÇ EDİLEBİLİR. İTİBARİ DEĞERİN ALTINDA SATILAMAZ. 

TAHVİL ÇIKARAN ŞİRKET, TAHVİLLERİN 
BEDELLERİNİ TAMAMEN TAHSİL ETMEDİKÇE, 

İKİNCİ TERTİP TAHVİL ÇIKARTMAZ. 

İKİNCİ BİR TERTİP HİSSE SENEDİ, ÖDENMEMİŞ 
APELLER (SERMAYE BORÇ TAKSİİTLERİ) KALSA BİLE 

İHRAÇ EDİLEİLİR. 

ŞİRKETLER DIŞINDA, DEVLET VE BELEDİYELER 

GİBİ TÜZEL KİŞİLİĞE HAİZ KAMU 

KURULUŞLARI TARAFINDAN ÇIKARILABİLİR. 

SADECE ANONİM ŞİRKETLER TARAFINDAN İHRAÇ 

EDİLEBİLİR. 

BİR İTFA PALNI DAHİLİNDE İTİBARİ DEĞERİN 
ORTAKLARA ÖDEMESİ YAPILIR. 

PRENSİP İTİBARİYLE İTFA ÖDEMESİ SÖZ KONUSU 

DEĞİLDİR.ANCAK İSTEĞE BAĞLI OLARAK 
HİSSESENETLERİNİN BİR BÖLÜMÜ İTFA EDİLEBİLİR. 

Kaynak: Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu (2015), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayını, İstanbul, 
s.102-103. Ayrıca bknz: İbrahim Erol ve Ece Erol, (2013). Para-Banka Teori ve Politika, s.135-136’daki tablodan 

alınmıştır. 

 

 
 

 

Defter Değeri = 
𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 −  𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟎𝟎 𝑻𝑳. 𝒐𝒍𝒖𝒓. 

Piyasa Değeri/ Defter Değeri = 100 / 200 = 0,5 olur. 
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8-Hisse Senedinin Matematiğinin Hesaplanırken Uygulanacak Yöntem: 

Özkaynak sahipliğini temsil eden hisse senetlerinin değeri, firmanın değerleme yöntemlerine 

göre belirlenecektir. Firmaların hisse senetleri yukarıda belirttiğimiz üzere, defter değeri, 

tasfiye değeri, gerçek değeri ve piyasa değerlerine göre belirlenebilecektir. Hisse 

senetlerinin bugünkü değeri hesaplarken piyasadaki faiz oranı üzerinden, gelecekteki nakit 

akışlarının bugüne indirgenmesiyle (veya iskonto edilmesiyle) bulunur. Örneğin, bir X 

şirketine ait olan hisse senedine P0 (PV) fiyatını ödeyerek satın aldığında, 1 yıl sonra Div1 

(temettü geliri) elde edeceği, aynı zamanda bu hisse senedini P1 fiyatına satabileceğini 

düşünmektedir. Bu durumda, hisse senedinden 1. yıl sonunda elde edilecek geliri iskonto 

edilerek, hisse senedinin fiyatı ve bugünkü değeri bulunur; 

P0 = 
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+  

𝑃1

(1+𝑟)
  → P0 = 

1

(1+𝑟)
 𝑥 (Div1 + P1)

144 

Birinci yılın sonunda, yatırımcı temettü tutarını alacak, hisse senedini başkasının eline 

geçtiğinde (t2) zaman diliminde hisseyi elinde bulunduran yılın sonunda (t2 zamanında) 

temettü geliri (Div2) elde edecektir. Hisse senedini P2 fiyatına satabilecektir. P1 yılının 

sonunda hissenin değerinin fiyatı; 

P1 = 
𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)
+  

𝑃2

(1+𝑟)
 →P0=  

𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+  

𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)
+ 

𝑃2

(1+𝑟)
 

(1+𝑟)
 

P0= 
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+ (

𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)
+  

𝑃2

(1+𝑟)
) x (

1

(1+𝑟)
) → P0= 

𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+ 

𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)2
+ 

𝑃2

(1+𝑟)2
 

İkinci senenin sonunda yeni bir yatırımcı bu hisseyi satın almak istediğinde hissenin değeri 

şöyle hesaplanır; 

P2 = 
𝐷𝑖𝑣3

(1+𝑟)
+  

𝑃3

(1+𝑟)
 → P2 yerine koyarsak, 

𝐷𝑖𝑣3

(1+𝑟)
+ 

𝑃3

(1+𝑟)
 

P0 = 
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+  

𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)2
 + 

𝐷𝑖𝑣3

(1+𝑟)3
+  

𝑃3

(1+𝑟)3
;    

t yılı için hesaplama yapmak gerekirse; 

P0 = 
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+  

𝐷𝑖𝑣2

(1+𝑟)2
 + 

𝐷𝑖𝑣3

(1+𝑟)3
+ ⋯ +  

𝐷𝑖𝑣𝑡

(1+𝑟)𝑡
+  

𝑃𝑡

(1+𝑟)𝑡
 145 

 
144 Örnek 1. Yatırım yapan Mehmet Bey, borsada kote olan X holding A.Ş.’nin hisse senedini satın almak 

istemektedir. Bu şirketin getiri beklentisi (r) %20’dir. X holding A.Ş. önümüzdeki sene hisse başına 1 TL. 

temettü ödemesi yapacağı ve devam eden yıllarda da temettü tutarları (g) %3 artacağı beklentisi vardır. Buna 

göre hissenin değeri ne kadardır? 

Div1= 1, r = 0,20; %20 , g=0,03 %3 olduğuna göre 

P0 = 
𝐷𝑖𝑣1

𝑟−𝑔
=

1

0,20−0,03
=

1

0,17
= 5,88235 𝑇𝐿 𝑜𝑙𝑢𝑟. 
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4. BÖLÜM 

ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Örnek 2: Mehmet bey, borsada kote olan X holding A.Ş.’nin hisse senedini satın almak istemektedir. Bu 

sene 1 TL. (Div0= 1 TL.)  Temettü dağıtan X holding A.Ş. nin hisse senedine ilişkini temettü ödemeleri 5 yıl 

boyunca %10 büyüyeceğini, Mehmet Bey bu hisse senedinden beklentisi (r)=%12’dir. 5 yıl boyunca %10 

büyüyen temettülerin bugünkü değerini bulunuz? 

Div1= 1,1 TL. (Div0= 1 TL) olduğundan, r = 0,12;%12,  g=0,10 ;%10 olduğunda; 

P0 = 
𝐷𝑖𝑣1

(1+𝑟)
+  

𝐷𝑖𝑣1 (1+𝑔)

(1+𝑟)2
 + 

𝐷𝑖𝑣1 (1+𝑔)2

(1+𝑟)3
+

𝐷𝑖𝑣1 (1+𝑔)3

(1+𝑟)4
 + 

𝐷𝑖𝑣1 (1+𝑔)4

(1+𝑟)5
 = → 

P0 =
1,1

1+0,12
+  

1,1 (1+0,10)

(1+0,12)2
 + 

1,1 (1+0,10)2

(1+0,12)3
+

1,1 (1+0,10)3

(1+0,12)4
 + 

1,1 (1+0,10)4

(1+0,12)5
 = → 

P0 =
1,1

1+0,12
+  

1,21

1,2544
 + 

1,331

1,40493
+

1,4641

1,57352
 + 

1,61051

1,76234
= → 

P0 =0,98214 + 0,96460 + 0,94738 + 0,93046 + 0,91385 = 4,73843 bulunur. 
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“Biz Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkan ve 

imparatorluğun parçalanmasına ortam hazırlayan 

kötülüklerin başında mali bunalım etkeninin bulunduğu 

inancındayız. Uğraşımızın amacı, tam bağımsızlıktır. Tam 

bağımsızlık ise ancak mali bağımsızlık ile gerçekleşebilir. 

Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olursa, o 

devletin yaşantısını sağlayan bütün bölümlerinde 

bağımsızlık felce uğramış demektir. Çünkü, devletin 

organları, ancak mali güçle yaşar, mali bağımsızlıktan 

korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünye ile denk 

ve uygun olmasıdır…” 
                    Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

4.1. GİRİŞ  

 

Uluslararası para sistemleri paranın dış ticarette kullanılmaya başlanmasıyla, özellikle 

Merkantilist ekonomi politikalarıyla birlikte stratejik öneme haiz olmuştur. Kağıt paraların 

ulusal sınırlar içerisinde kullanılmaya başlanması, ticaretin büyümesi ve sermaye 

hareketlerinin artması ile uluslararası parasal sorunlar ortaya çıkmış, buna bağlı olarak 

dünyada uluslararası parasal düzen olgusu gelişmeye başlamıştır (İskenderoğlu, 1988:5). 

Uluslararası para sistemi, uluslararası ödemelerin gerçekleştirildiği, sermaye hareketlerinin 

düzenlendiği ve döviz kurlarının belirlendiği kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir. Bu 

kapsamda, uluslararası para hareketlerine ilişkin tüm kurumlar, araçlar, süreçler, kurallar ve 

yasalar bütünü olarak da değerlendirilebilir (Akdoğan, 2020:91-92). Parasız’a göre 

“uluslararası para sistemi, yürürlüğe konan kuralları meşrulaştıran bir doktrin içerir. 

Yürürlükteki kurallar iyi belirlenmiş makroekonomik ayarlamalara, ülkelerin ekonomi 

politikalarının uygun olmasını sağlayan açık ya da zımni süreçler bütünüdür” (Parasız, 1996: 

3-4). UPS özellikle, döviz kurlarının nasıl oluştuğunu ve hükûmetlerin döviz kurlarını nasıl 

etkileyebileceklerini belirler. Ayrıca, farklı ülkelerden alıcı ve satıcılar tarafından kabul 

gören ödeme araçlarını sağlar (Çağlar ve Dışkaya, 2018:4).  

Diğer bir tanımla; uluslararası para sistemi (UPS), ülkelerin para birimleri arasında mevcut 

döviz kurları ve ödeme ilişkilerini düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir 

bütün olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası para sistemi, uluslararası ekonomik ilişkilerde 

bulunanların bir bütün olarak katıldıkları prensipler kümesidir (https://www.malumatfurus. 
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org/uluslararasi-para-sistemi-ve-uluslararasi-rezerv-para-birimi-nedir/; erişim tarihi:09.09. 

2022).    

Tablo 62: Çeşitli Uluslararası Para Sistemleri Bileşenleri 

 

Kaynak:https://www.malumatfurus.org/wp-content/uploads/uluslararasi-para-sistemi-

bilesenleri.jpg; erişim tarihi:09.09.2022. 

Daha önceki bölümlerde belirttiğimiz üzere, uluslararası para sisteminin (UPS) evrelerini, 

dünya ekonomisinin gelişim sürecinde beş döneme ayırmak mümkündür (Akdoğan, 

2020:93):  

1. Çift Maden Para Standardı: 1870 Öncesi  

2. Altın Standardı: 1870-1914  

3. İki Savaş Arası Buhran Dönemi: 1915-1944  

4. Bretton Woods Sistemi: 1945-1972  

5. Dalgalı Kur Sistemi (sistemsiz dönem): 1973’den Sonrası 

 

Günümüzün küreselleşen dünyasında uluslararası para sisteminde (UPS’de) yaşanan 

gelişmeleri anlamak ve analiz etmek önem arz eder. Uluslararası para sistemini tarihsel 

açıdan ele alacak olursak, bugüne kadar yaşanmış olan beş evreden bahsetmek mümkündür. 

21. yüzyılda UPS’nin altıncı evresinde olacağımız aşikardır. Bundan dolayı merkez ülkeler 

arasında, bunun yanında askeri, ticari ve siyasi bloklar arasında önemli çatışmalar ve buna 

bağlı olarak iç ve dış mücadelelerde artışlar söz konusu olacaktır. 21. yüzyılda pek çok 

alanda olduğu gibi uluslararası ticaret ve para sisteminde büyük bir değişim ve dönüşüm 

yüzyılı olacaktır. Teknolojik ilerlemeye bağlı olarak dünya ekonomisi ve para sistemleri 

bilinmeyen bir yöne doğru tam gaz gitmektedir. Bugünkü uluslararası para sisteminin 

gelecekte nasıl bir yöne evrileceği konusunda geçmişten gelen deneyim ve birikimlerle 

yorumlayıp, analiz etmek mümkündür. Bu süreçte en çok etkilenenler ulusal devletler ve 

şirketler olacağı görüşü, ne yazık ki yetersiz kalacaktır. Çünkü geçen yüzyıla ait tüm 
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ekonomik yapılar başta ekonomik birlikler ve uluslararası kurumlar birer birer çökmektedir. 

İşlevlerini ve önemlerini yitirmektedir. Çökmeye doğru hızlıca evrilmektedir. Bu durumda 

hane hakları ve fertlerde büyük bir tehdit altındadır. Fakirleşme, işsizlik, açlık ve gıda 

sorunu, göç hareketleri, nüfus artışları, sağlık ve pandemi, su sorunları, radikal hareketler ve 

gelir dağılımındaki adaletsizlik geçen yüzyılın aksayan en önemli konularıdır. Bu yüzyıla 

bakiyesi kalmış çözülememiş sorunlar yumağıdır. Dünya ülkeleri, kendilerine uygun ve 

yakın olan yeni bir ekonomik, stratejik, askeri ve ticari partnerler ve birlikler ararken, yeni 

yüzyılın ekonomik sistemlerini de bir şekilde oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Uluslararası para sisteminde (UPS’de) yaşanabilecek köklü ve yıkıcı (yapıcı) değişikliklere 

hazır olmak gerekir ve burada Türkiye merkez ülke rolünü ortaya koyan, sistemi yöneten ve 

en önemlisi de sözü geçen lider ülke formunu benimseyip, içselleştirerek; ekonomik, 

teknolojik, stratejik, askeri, bilimsel ve siyasi güce biran evvel erişmelidir. Uluslararası para 

sisteminde (UPS’de), Türkiye kendi para sistemini ve üretken ekonomisini yaratmak 

zorundadır. Ancak, bu durumda dünya arenasında güçlü olunur. Bunu sağlayacak güç, 

üretimden geçmektedir. Özellikle üretilmeyeni üretmekten geçmektedir. İşin sırrı buradadır. 

Kağıt para sisteminin uluslararası ekonomik ilişkilerde, küresel dünyanın mali ve ticari 

yapılanmasında önemli işlevleri ve rolleri bulunmaktadır. Dünyanın en yaygın kullanılan 

paralar arasındaki hiyerarşinin yüzyıllar boyu süreklilik arz etmesi ve bu paraların zamanla 

değişim göstermesi, onları basan ülkelerin siyasi, askeri ve ekonomik etki ve yetki alanının 

genişliğine imkan sağlamıştır. Bu paralar uluslararası iktisat, bankacılık, mali ve ticaret 

alanında kullanılmasıyla, para basan otoritenin küresel bir oyuncu, hegemonik bir güç ve 

para otoritesi haline getirmiştir. Bunun sonucunda, ekonomisi zayıf paraların etki alanlarının 

olağanüstü daralmasıyla, sömürgeleşen ve kukla olmuş bir ekonomik sistem ortaya 

çıkmıştır. Sistemin varlığı, sömüren ile sömürge olan arasındaki amansız bir savaşa doğru 

hızlıca gitmektedir. Bu bağlamda paranın gücünü betimleyen, İngiliz iktisatçı Susan Strange 

(1971:1-18), “The Politics Of International Currencies” adlı çalışmasında dünyada en 

yaygın kullanılan paraların sistemli olarak sınıflandırmasını ilk kez ortaya koymuştur. 

Strange, çalışmasında dört uluslararası para çeşidinden bahsetmekteydi.  

• Nötr paralar; istikrarlı yapısı nedeniyle piyasayı yöneten aktörler tarafından kabul 

gören paralardır. 
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• Üstün paralar; parayı basan ekonomik (hegemonik) güç, tüm dünya piyasalarında 

ve pazarlarında, hatta sorun alanlarında sahip olduğu parasal gücün etkisiyle sözünün 

geçtiği paralardır. 

• Efendi paralar; sömürgeler ve üçüncü dünya ülkeleri üzerinde zoraki olarak 

hegemonik parayı güç olarak kabul ettirmeye çalışan, kendi paralarını sömürge 

ülkelerinde kullanmak; bağımlılık ilişkilerinden kaynaklanan küreselci (batılı) 

güçlerin paralarıdır. 

• Müzakere edilmiş paralar; genelde protokol paralarıdır. Anlaşmalarla ve ikna 

yoluyla yabancıların kullanımını teşvik edip, diplomatik pazarlıktan ve gayriresmi 

çıkar ilişkillerinden ortaya çıkan paralardır. 

Susan Strange, uluslararası ekonomi politiği ve para sistemini dört yapıya dayandırmaktadır. 

Strange’a göre; “üretim ve ticaret”, “güvenlik”, “para ve finans” ve “bilgi ve teknoloji” 

şeklinde uluslararası oyunun kuralları bu yapılara dayandırmıştır. Bu kuralları ve süreçleri 

belirleyen belli sayıda devleti, devlet dışı kurumları, uluslararası örgütleri ve aktörleri 

içermektedir (Balaam ve Dillman, 2018:42-45).  

David N. Balaam ve Bradford Dillman’ın çalışmalarına göre (2018:222), uluslararası para 

sistemini iki kısıma ayırmışlar; “sağlam para” ve “yumuşak para” şeklinde dünya para 

sistemini tasniflemişlerdir. Sağlam para; bu para çeşidi uluslararası ticarette kullanılan bir 

para çeşidi olup, güvenilir ve tahmin edilebilir derecede istikrarlı ekonomi politiğe sahip 

olan devletlerin bastığı paradır. Hegemonik ve ileri (endüstrileşmiş) ekonomik devletlerin 

parasıdır. ABD doları, Kanada doları, İngiliz sterlini, Japon Yeni, İsviçre frankı, Avustralya 

doları, AB eurosu bunlardan birkaçıdır. Bu tarz paralar ticarette kullanılır ve alış-verişte 

tercih edilen paralardır. Sömürgeci ülkelerin paraları evrilerek, bu yüzyılda sağlam paraya 

dönüştürüldüğü bir süreci yaşamaktayız. Yumuşak para ise; ticarette ve ekonomik ilişkilerde 

kabul görmeyen, kullanımı kendi ülkesiyle veya bölgesiyle sınırlı olan, ekonomik gücü 

olmayan paralardır. Genelde eski sömürge olmuş ülkelerinin paralarıdır. Değerlerinin 

belirsiz ve işlem hacimlerinin düşük olduğu yumuşak para ülkeleri genelde az gelişmiş 

ülkeler olup, başka devletlerden mal veya hizmet satın alabilmek için genellikle (ihracat 

yoluyla veya borçlanarak) sağlam para elde etmek zorundadırlar. Uluslararası finans ve borç 

para veren kurumları yumuşak parayı sistemlerinde kabul etmezler. Bundan dolayı az 

gelişmiş ülkeler uluslararası ticaretlerinde ve ekonomik kazanımlarında sağlam para 

kazanmak zorundadır (Balaam ve Dillman, 2018:222-223). Sömürgeciliğin yeni yüzyıldaki 



D o ç .  D r .  L e v e n t  A K S U | 446 

 

para yapılanması ilginç bir hal almaktadır. Geçen yüzyılda sahnelenen oyunlar ve eski roller 

bitti. Bugün dünyanın dört bir yanında eski ve yeni güçlerin çatışması yaşanmaktadır. Bu 

yüzyılın ilk çeyreğini  bitirirken, yeni bir oyun sahnede ve oyuncular ise kadim geçmişi olan 

tecrübeli aktörler. 21. yüzyılda uluslararası ekonomi arenesında birileri oturdukları güç 

tahtlarından inerken, birileri de bu tahtlara çıkma mücadelesindedir. İnenler ve çıkanlar 

doğanın kanunu budur. Günümüzün uluslararası ekonomi politiğinde “güçlerin takası” 

yaşanmaktadır. Türkiye’de merkez ülke olarak, para politiğini güçlendirmek ve varlıklara 

dayalı üretimini arttırmak zorundadır. Tarih bu rolü, bu yüzyılda bu kadim millete ve devlete 

vermiştir. Sorumluluğumuz çok büyük ve gitmemiz gereken çok yol var. Yeni bir para 

oyunu (sanal para, kripto para, e-para, vb.) ve yeni bir finans sistemi bizi beklemektedir. 

Nakit paranın olmadığı (örneğin TÜRKKART sisteminin olduğu)  ve bankacılık sisteminin 

kökten değiştiği az sayıda bankanın (Merkez Bankaları ile birkaç ticari ve yatırım 

bankasının) olduğu bir sisteme doğru hızla gidilmektedir. Yeni uluslararası para birimlerinin 

ortaya çıkacağı bir finans-ticaret yapısı bu yüzyılda bizi beklemektedir. 

Bu arada Benjamin Cohen, (uluslararası) para türlerini 7 maddede sınıflandırmıştır. Bu 

sınıflandırmayı para piramidi olarak adlandırmıştır. Para piramidi, bir veya bir kaç paranın 

hakim olduğu tepe kısmında dardır. Aşağıya doğru indikçe parasal çeşitliliğin etkisiyle 

genişleme ortaya çıkar. Bu genişlemeyi sağlatan para piyasalarında rekabet gücünü 

azaltacak şekilde giderek genişleme eğilimi gösterir (Cohen, 2020:18). Cohen’e göre para 

türlerini 7 maddede sınıflandırmak mümkündür (Cohen, 2020:17-20);  

1. Üstün Para 

2. Patrisyen Para 

3. Elit Para 

4. Pleb Para 

5. Sindirilmiş Para 

6. Sözde Para 

7. Uydurma Para 
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Şekil 73: Para Piramidi 

              
Kaynak: Benjamin J. Cohen, (2020). Paranın Gücü Parasal Rekabeti Anlama, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. Sayfa. 17’deki şekilden alınmıştır. 

 

Cohen’e göre para piramidinin tepe kısmında, “üstün para” yer alır. Bu paraya göre, 

uluslararası paraların yalnızca en saygın ve itibarlı olanlarına ayrılmıştır. Bu statüde paranın 

kullanımı sınır ötesi amaçlarına yönelik olup, küresel bazda paralardır. Cohen’e göre, 

günümüzde bu standarda ve statüye sahip iki para mevcuttur. İngiliz Sterlini ve ABD 

Dolarıdır. Tepenin bir alt kısmında ise, “patrisyen para” yer almaktadır. Patrisyen para, 

strange’in efendi para olarak kabul ettiği paradır. Sınır ötesi amaçlar için kullanılan, hakim 

para olmayan, popülerliği yaygın ama evrensel olmayan paralardır. Bu para kategorisine en 

uygun olan Euro’dur. 3. aşamada ise, “elit para” uluslararası kullanımı olan, cazip 

nitelikleri bulunan ve dış ticaret alanlarında dikkate değer etkisi olmayan ve bunun yanında 

itibarlı olmayan paralardır. Strange’in nötr para olarak kabul ettiği paradır. İsviçre frangı, 

Kanada Doları, Avustralya Doları, bu paralar döviz çıpası ve rezerv para olarak önemli 

roller üstlenir. 4. seviye para ise “pleb para”, elit kategorisinin bir alt basamağında yer alan 

paradır. Orta gelirli yükselen piyasa ekonomileri (Singapur, G. Kore, Tayvan vb.) ile petrol 

zengini ve ihracatçısı ülkelerin (Kuveyt, S.Arabistan, B. Arap Emirlikleri, vb.) para birimleri 

örnek verilebilir. Bu paralar ülke için önemli ve değerli iken, yurt dışında pek hükümleri 

geçmez. 5. seviye para olarak, “sindirilmiş para” bu paraların ülke içinde rekabet gücü 

zayıf ve para ikamesi yüzünden ikinci plana atılmış paralardır. Az gelişmiş ekonomilerin 

paralarıdır. Sindirilmiş paralar, yabancı paraların rekabetçi işgali altında olan paralardır. 

Burada yabancı paralar, hem işlevsel olarak hem de değer saklama aracı olarak ülkenin 

parasının yerini alarak ulusal paranın itibarını zedelemektedir. Sindirilmiş paralar başta 

Üstün 
Para 

Patrisyen 
Para

Elit Para

Pleb Para

Sindirilmiş Para

Sözde Para

Uydurma Para
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Latin Amerika ve Güneydoğu Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerinin ekonomisinde 

ortaya çıkan durumdur. Geniş bir yelpazeye sahiptir. 6. kategoride ise, “sözde para” söz 

konusudur. Bu para, sadece değer saklama işlevini değil, hesap birimi ve mübadele aracı 

olma işlevini de yitirmiş paradır. Sözde paralar, itibari para olma özelliğini sürdürmekle 

beraber, pratikte kabul görmeyen bir para türüdür. Etki alanları ampirik olmaktan öte 

yargısaldır. İtibarsızlık düzeyinde olan kırılgan ekonomilerin paralarıdır. 7. en alt 

basamaktaki para türü “uydurma para”, bu para sadece ismen mevcuttur. Örneğin yabancı 

bir para olan doların para ikamesi olarak piyasada güçlü olup, tercih edilen yasal para haline 

gelmesi, milli para olan Panama Balboası gibi paralar sadece şekil olarak var olduğu itibari 

paralardır. Bu paralar piyasada çöp para olarak kabul edilmektedir. Yabancı para (dolar) 

piyasada milli paranın (Panama Balboası) yerine temerküz etmesidir (Cohen, 2020:18-20). 

Bu bağlamda yabancı para olarak adlandırılan “döviz” kavramını ve dövizin unsurlarını 

bilmemiz gerekir. 

4.2. DÖVİZ KAVRAMI 
 

Dünya’da hiçbir ülke bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz veya karşılayacak kaynağa 

sahip değildir. Ülkeler çeşitli sebeplerle ellerinde fazla olan kaynakları satıp, kendilerinde az 

olan veya hiç olmayan ürünleri (mal ve hizmetleri) almaları söz konusudur (Aksu,2013:118-

119). Dünya ekonomisi hızla küreselleşen bir yapıya doğru evrilirken, diğer yandan dünya 

ekonomisinde ciddi bölgesel ticari bloklarla (BTB) ters yönlü ekonomik-politik eğilimleri de 

beraberinde ortaya çıkartmaktadır. Yani bloklar içerisinde devletler (üyeler) özgürce ve 

sınırsız bir serbest ticaret ve satış politikalarının uygulanmasına şahit olunurken, bloklar 

arasında ticarete aşırı sınırlamalar (kotalar, yüksek gümrük duvarları, yüksek ithalat 

vergileri, kalite standart belgeleri, dış ticaret engelleme kıstasları vb.), serbestleşme karşıtı 

milliyetçilik ve korumacılık politikalarının dış ticarette ve diplomaside yeterince görmek 

mümkündür (Van den Berg, 2012:596-609; aktaran bknz: Aksu, 2014a:378).  

Uluslararası para sistemi zaman içerisinde önemli değişikliklere sahne olmuştur ve dünya 

ekonomisine yön veren koşullara, özellikle de uluslararası ticaret ve finans ile politik 

konjonktürlerin değişimine bağlı olarak evrilmeye de devam edecektir. Bu bağlamda 

“döviz” ve “kambiyo” kavramları, küreselleşen dünyamızın 20. ve 21. yüzyılda kullanılan 

sihirli iktisat kavramlarının başında gelmektedir. Dövizin önemi; dış ticaretin bütün dünya 

ölçeğinde yayılmasıyla ortaya çıkan, iktisat okullarının üzerinde çeşitli analizler, tezler, 

modeller ve pek çok yöntemler geliştirdikleri, günümüze kadar gelmiş önemli bir kavramdır. 
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Bu bağlamda, döviz kavramı, ekonomideki birçok değişkeni etkilemesi bakımından önemli 

bir makroekonomik değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, cari açık, enflasyon, 

milli gelir, yatırım ve tüketim kararları üzerindeki etkileri sebebiyle de önemli bir 

değişkendir. Bunun yanında, döviz kurları, ticaret dengesi ile sermaye dengesinin 

korunmasına yardımcı olan serbest piyasa sisteminde uluslararası ticareti etkilemekte ve 

uluslararası ticaretin dinamiklerinden etkilenmektedir (Aka, 2020:100). 

Buna göre; “Döviz” kelimesi etimolojik olarak, Fransızcadaki “devise” den geçmiştir. Buna 

göre; bir ülkenin kendi yerel para birimi dışında, yabancı ülkelere ait para birimlerinin her 

birini ifade eden kavrama ve bu paralara bağlı likiditesi yüksek ödeme araçlarına “döviz” 

denilmektedir (Seyidoğlu, 2020:385; Karluk, 1995:311). Döviz, yabancı ülke paraları ve 

para yerine geçen tüm ödeme araçlarıdır. Dünyada genel olarak dış ülke paralarına ''döviz'' 

(Foreign Currency) denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, iki ülke arasındaki alışverişin 

meydana geldiği fiyattır (Krugman ve Obstfeld, 2000:329). Dar anlamda döviz kavramı; 

yabancı paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade etmektedir. Geniş anlamda döviz, 

bütün yabancı paralar ile yurtdışında geçerli her türlü dış kaynaklı ödeme araçları, her çeşit 

hesap, belge ve senetlerdir. Nakite dönüştürülebilir yabancı banka havaleleri, ödeme 

emirleri, döviz poliçeleri gibi ödeme araçlarına ise geniş anlamda döviz denilmektedir. 

Döviz ticareti, bir ülke parasının diğer ülke parası ile değişimini içermektedir. Ülkeler birbiri 

ile fiziki mal ticaretine girişmeleri (ithalat-ihracat), turizm, işçilik gelirleri, müteahhitlik 

hizmetleri, sermaye ihracı ve ithalatı gibi ilişkileri döviz ticaretini zorunlu kıldığı gibi 

ticaretin hacmini de hızla arttırmaktadır (Uzunoğlu, 2020:61). 

Dövizin nakit (yabancı banknot) olarak elde bulundurulan şekline ''efektif'' denilmektedir. 

Efektif kelimesi etimolojik olarak; Latince’deki “effectus” tan türetilmiştir. Yabancı ülke 

kâğıt parası veya banknotu ile altın ve gümüşe, kambiyo işlemlerinde efektif denilmektedir. 

Döviz, efektif ve kaydi (banka parası) nitelik taşıyabilir. Uluslararası ödemeler ve 

transferler, büyük ölçüde efektif dövizle değil, bankacılık sistemi üzerinden kaydi dövizle 

gerçekleştirilir. Çünkü, efektif (nakdi) dövizin nakli ve taşınması riskli, bir o kadar da 

maliyetlidir.  

Kambiyo kelimesi etimolojik olarak; Latince’deki “combiare” den gelir; para ya da para 

yerine geçen belgelerin değiştirilmesi veya bozdurulması anlamında kullanılır. Para alım ve 

satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Nakit, döviz, altın, senet gibi menkul değerler üzerine 

yapılan işlemleri kapsar. Kambiyo sözcüğü, Türkçede efektif kavramının tersi olarak da 
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kullanılmaktadır. Örneğin, iki ayrı ülke paralarının birbiriyle değiştirilmesi bu konu 

üzerinden ele alınabilir. Yabancı bir ülkedeki alacağın tahsil edilmesi, borcun ödenmesi ya 

da bir ülkeden alınabilecek para yerine geçen değerler (senet, çek, bono ve poliçe gibi 

belgeler) kambiyo şeklinde ifade edilmektedir (Karluk, 1995:311). Bu anlamda kambiyo, 

yabancı ülke parasıyla yazılı ticari senet, havale ve çek şeklindeki dövizlerdir. Dış ticaret ve 

uluslararası iktisat işlemlerinde, yabancı para üzerinden alacakların tahsil edilmesi, borçların 

ödenmesi veya para ve benzeri değerli kıymetlerin, ülkelerarası transferi kambiyo 

işlemlerini oluşturur. Bu transfer işlemleri devletlerin kontrolünde yapılır.  

Ulusal paranın dış piyasalarda özellikle para ve kambiyo piyasalarında tanınması ve kabul 

edilmesi için paranın konvertibl olması gerekir. Buna göre “konvertibilite”; bir milli paranın 

döviz piyasasında başka bir milli paraya serbestçe dönüştürülebilmesi işlemidir (Çelik, 

2015:218). Tam konvertibilite kavramı; geniş ve mutlak anlamda bir ülkede yerleşik olan ve 

olmayan gerçek ve tüzel kişilerin o ülkenin parası veya diğer yabancı paralar ile olan 

alacaklarını serbest bir şekilde yapabilmesi ve diğer yabancı paralar ile değiştirilmesidir 

(Karluk, 2013:556). Kısmi konvertibilite kavramı ise, paranın çevrilebilir olma özelliğine 

birtakım sınırlamalar getirilmesi durumudur. Örneğin, bir ülkenin parasının sadece ithalat, 

ihracat, turizm, işçilik gelirlerinin yanında sadece sermaye hareketlerinde veya sadece bazı 

ülkelerin paralarına konvertibilite tanınması durumudur (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 

2006:202). Bir ülke parasının konvertibl para sayılabilmesi için, IMF tarafından aşağıda 

belirtilen 20 temel kriterin olması gerekmektedir:146  

• Ülkenin ulusal ekonomisinin istikrarlı olması, 

• Ülke dışa açık bir ekonomik yapıda olmalı,  

• Enflasyon oranının yüksek olmaması gerekir, 

• Bilânçonun cari işlemler kaleminde kısaltma, 

• İhracata uygulanan döviz kurunun ithalata uygulanan döviz kurundan farklı olması, 

• İhracat ve ithalat işlemleri için birden fazla döviz kurunun bulunması, 

• Sermaye hareketleri ile görünmeyen kalemlere farklı kur uygulanması, 

• Sermaye hareketlerine kısıtlama getirilmesi, 

 
146 Türkiye 22.03.1991 yılında TL’nin konvertibilite olması için IMF’ye başvurmuştur. Bu istek kabul edilmiş, TL. 

konvertibl paralar listesine girmiştir. Ancak TL. tam konvertibl para değildir. Kriterlerin bir kısmını karşılayamadığı için 
tam konvertibl para değildir. Tam konvertibl paralara örnek vermek gerekirse; ABD doları, İngiliz Sterlini, Japon Yeni, 

İsviçre Frankı, AB Eurosu bunlardan bir kaçıdır. 
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• Konvertibilite kavramına aykırı düşen ikili ticaret ve ödeme anlaşmalarının 

kaldırılması, 

• Ani bir ekonomik krizi karşılayabilecek altın ve döviz rezervlerine sahip olmalı, 

• Dış ödemelerde kullanılan dövizler arasında ayrım yapılması, 

• İşsizlik sorunu olmaması,  

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

• Kronik dış açık ve kamu kesimi açığı bulunmaması,  

• Ekonomik sorunları bulunmayan bir yapıya sahip olması,  

• İthalat için teminat yapılması, 

• İthalatta bedel ödemelerinin bulunması, 

• İhracat gelirlerinin Merkez Bankasına veya yetkili bankalara yatırılma zorunluluğu, 

• Ulusal parasının dış ödemelerde genel kabul gören bir para olması gerekir, 

• Ödemeler bilânçosu büyük ve devamlı ölçüde açık vermemeli, 

• Esnek döviz kur sisteminin uygulanması tercih nedenidir. 

Konvertibilite olan ulusal paralar, uluslararası arenada ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.  

Konvertibilite, esnek döviz kur sisteminde daha kolay uygulanabilmektedir. Konvertibilite, 

ülkenin ulusal parasının uluslararası piyasalarda değer ve güven kazanmasını sağlatan, ülke 

ekonomisinin gücünü ve sağlamlığını yansıtan, uluslararası ödemelerde büyük kolaylık 

temin eden bir rejimdir. Dış ödemelerde kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanında bir ülke 

konvertibilite rejimine geçerken, aşağıda belirtilen önlemleri almak zorundadır (Karluk, 

2013:557; Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:201-202): 

• Dış ticaret ve ödemeler dengesinde ekonomik anlamda bir balans ve dengenin 

oluşması gerekir, 

• Ülke ekonomisinin güçlü olması, yani işsizlik, enflasyon, cari açık gibi sorunların 

olmaması gerekir, 

• İhracat gelirlerinin yüksek olması gerekir, 

• Döviz ve altın rezervlerinin talepleri karşılayacak şekilde fazla olması gerekir, 

• Yeterli miktarda döviz rezervlerine sahip olması gerekir, 

• Serbest bir döviz piyasası oluşturulması gerekir, 

• Gerçekçi ve reel döviz kuru politikası oluşturulmalı ve bu sürecin izlenmesi gerekir, 

• Para ve sermaye piyasaları dünya ile bütünleşen piyasalar haline getirilmesi gerekir, 

• İthalat kısıtlamaları ve gümrük tarifeleri en alt seviyeye indirgenmesi gerekir. 
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4.3.  DÖVİZ KURU KAVRAMI VE TÜRLERİ 
 

Döviz kuru (exchange rate) kavramı, bir ülkenin parasının diğer ülke paraları ile değişim 

değeri olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, iki para birimi arasındaki değişim 

oranını göstermektedir. Dünyada birçok ülkenin bir ulusal parası ve her ulusal paranın diğer 

ulusal paralar cinsinden bir fiyatı vardır. Bir ülke parasının diğer ülke parası cinsinden 

fiyatına iki taraflı nominal döviz kuru denilmektedir (Ünsal, 2005:461). Döviz kuru, 

ülkelerin dış ticaret politikalarını, özellikle ithalat ve ihracat seviyesini belirlediği için çok 

önemlidir. Örneğin, 1 US $ = 18,31 TL, 1 Euro € = 18,76 TL. şeklinde döviz kuru dengeleri 

mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, döviz kuru ise, bir ülkenin para biriminin bir başka ülkenin 

para birimi karşılığında sahip olduğu değer katsayısını tanımlar. Ulusal para biriminin 

yabancı para birimi karşısında değişim miktarının artması, yani döviz kurunun el değiştirme 

hızının yükselmesi dövizin değer kazanarak, ulusal paranın değerinin düşmesi anlamına 

gelmektedir.  

Döviz kuru iki şekilde ifade edilebilir;  

1. Enserten (Belirsiz) Kur; Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatıdır. (Direkt 

Kotasyon). 

2. Serten (Belirli) Kur; Bir birim ulusal paranın yabancı para cinsinden fiyatıdır. (Dolaylı 

Kotasyon). 

Döviz kurları, ulusal paranın başka bir milletin parası cinsinden değeri olarak ifade 

edildiğinde “dolaylı kotasyon”, örneğin, 1 TL = 0,5 US$ iken; başka bir milletin parasının 

ulusal para cinsinden değeri olarak ifade edildiğinde ise “direkt (doğrudan) kotasyon”, 

örneğin, 1 US$ = 2 TL olarak adlandırılmaktadır. Burada şu açıklamayı yapmak gerekir; 

döviz kurları genellikle yabancı para birimi esas alınarak yani bir birim dövizin ulusal para 

cinsinden fiyatı belirlenirse, bu yönteme direkt kotasyon (enserten-belirsiz) yöntemi denir. 

Döviz kurlarını bir birim ulusal para ile değiştirilen yabancı para miktarı şeklinde (serten-

belirli) tanımlanırsa, bu yönteme dolaylı kotasyon yöntemi denir. Türkiye’de kurların değeri, 

direkt (doğrudan) kotasyona göre belirlenmektedir. Direkt (doğrudan) kotasyon, döviz 

kurlarında meydana gelen bir yükselme (veya düşme); bir birim döviz ile değiştirilen yerli 

para miktarının arttığını (veya azaldığını) diğer bir ifadeyle, yabancı paraların fiyatının 

yükseldiğini (veya düştüğünü) ifade etmektedir.  

https://www.isbank.com.tr/blog/doviz-kuru-ve-parite-ne-demektir
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Örneğin, 1 US $ =7,56 iken, 1 US $ = 7,98 olması durumunda paranın değer kaybettiği 

devalüasyona gidildiğini göstermektedir. 

Döviz kurlarında düşme ise, bir birim yabancı para ile değiştirilen yerli para miktarının 

azaldığını, diğer bir ifadeyle, yabancı paranın fiyatının düştüğünü göstermektedir. 

Örneğin, 1 US $ =7,56 iken, 1 US $ = 5,78 olması durumunda paranın değer kazandığını 

revalüasyona gidildiğini göstermektedir. 

Aşağıdaki tabloda, 2021 yılı itibariyle döviz piyasalarında en çok işlem gören ve 

konvertibilitesi en yüksek olan 7 ülkenin paraları ve pariteleri verilmiştir. 

Tablo 63: Dünyadaki Önemli Dövizlerin Kotasyonları – Dolaysız ve Dolaylı 

Kotasyonun Matriks Gösterimi 

  
ABD 

Doları ($) 

 
Euro 
(€) 

İngiliz 
Sterlini (£) 

 
Japon 
Yeni  

İsviçre 
Frangı 

Kanada 
Doları 

Avustralya 
Doları 

ABD Doları 1,0000 0,8401 0,7210 108,8800 0,9291 1,2500 1,2915 

Euro 1,1904 1,0000 0,8582 129,6100 1,1060 1,4878 1,5378 

İngiliz Sterlini 1,3875 1,1654 1,0000 151,0100 1,2888 1,7336 1,7920 

Japon Yeni 0,0092 0,0077 0,0066 1,0000 0,0085 0,0115 0,0119 

İsviçre Frangı 1,0763 0,9042 0,7758 117,1900 1,0000 1,3451 1,3906 

Kanada Doları 0,8002 0,6722 0,5767 87,1100 0,7434 1,0000 1,0338 

Avustralya Doları 0,7743 0,6503 0,5581 84,2700 0,7194 0,9673 1,0000 

Kaynak: https://www.investing.com/currencies/exchange-rates-table, erişim tarihi: 20.09.2022. 

Ayrıca bknz: Salihoğlu, 2021:4’deki tablodan alınmıştır. 

*Direkt (doğrudan) kotasyonla (Avrupa usulü) ile Matriks Gösterimi US $ 1.1904 / € iken, 

* Dolaylı kotasyonla (Amerikan usulü) ile Matriks Gösterimi € 0.8401/ US$ şeklindedir. 

Döviz arz ve talebini belirleyen temel unsurlar şunlardır: 

• Uygulanan para ve maliye politikaları, 

• Gümrük politikaları, 

• Dış borç faizleri, 

• İşçi dövizleri, 

• Ekonomik altyapı, 

• Uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeler, 

• Gelecekle ilgili beklentiler. 

 

Şekil 74: Döviz Piyasasında Denge ve Döviz Kuru 

http://www.investing.com/currencies/exchange-rates-table
http://www.investing.com/currencies/exchange-rates-table
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Döviz piyasasına hiçbir devlet müdahalesi olmadığında; döviz kuru, döviz arz ve talebinin 

kesiştiği noktada oluşacaktır. Yukarıdaki şekil ’de döviz arz ve talep eğrisi D noktasında 

kesişmekte ve “döviz piyasası dengesi” sağlanmaktadır (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:263). 

Bir ekonomide toplam döviz talebi ile toplam döviz arzı üç etkenden kaynaklanır 

(Seyidoğlu, 2020:390):  

• Mal ve hizmet talebi ile yabancı mal ve hizmet satışı,  

• Yurt dışına sermaye yatırımına bağlı talep ile yabancıların yurt içinde sermaye ve 

portföy yatırımları yapmaları, 

• Spekülasyon ve kur riskinden korunma amaçlı talep ile spekülatif veya koruma 

amaçlı döviz satışı olmak üzere; döviz talep ve döviz arz dengesini sağlayan 

etkenlerdir. Bunun yanında, yabancı ülkelerden alınan ve ödenen dış borçlara göre 

belirlenmektedir. 

 

Döviz kuru, F0 döviz arz ve talep miktarı M0’dır. Döviz arz ve talebi değişmediği sürece 

denge noktasında değişme olmaz. Hiçbir müdahalenin olmadığı bir piyasada kendiliğinden 

oluşan doğal denge döviz kuruna “doğal denge döviz kuru” denilmektedir. Yukarıdaki şekile 

göre; döviz kuru F0’ın altına düşerse, F1’e inerse o ülkenin malları yabancı ülkeler için 

pahalı olacağından ihracat azalacaktır. Bunun yanında, yabancı mallar yerli mallara göre 

ucuzlayacağından ithalat miktarı artacaktır. Döviz kuru F0’ın üstüne çıkarsa, F2’ye 

yükselirse mekanizma tersine dönecek, döviz kuru F0’a gerileyecektir (Ünlüönen ve Tayfun, 

2015:263). Döviz arz ve talebine kuruna etki eden pek çok faktör bulunmaktadır. Ülkenin 

döviz kuru yükselirse, normal şartlarda döviz artar. Yüksek kur, ülkeden alacaklıların daha 

fazla ulusal para elde etmelerine yol açar. Döviz arz eğrisi döviz kurları ile doğru orantılıdır. 
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Pozitif eğimli bir eğridir. Sol aşağıdan sağ yukarıya doğru bir eğri özelliği gösterir. Döviz 

arzına etki eden faktörler şunlardır (Karluk, 1986:97): 

1. Ülkenin ihracatına olan talebin fiyat esnekliği, 

2. Ülkenin ihracatına rakip yabancı mal arzının fiyat esnekliği, 

3. İhraç eden malların arzının fiyat esnekliği, 

4. Ülkeden ihraç edilen mallara olan iç talebin fiyat esnekliği. 

 

Döviz talebi, türev bir taleptir. Çünkü döviz doğrudan kendisi için değil, mal ve hizmet satın 

almak için talep edilir. Bazı durumlarda ise, döviz spekülatif amaçlı tutularak, saklanır. Ülke 

vatandaşları, dövizi, bankacılara olan borçlarının tasfiyesi için talep eder. Dışarıya olan 

borçlanma, mal ve hizmet ithali, dışarıda yapılan turistik harcamalar, dışarıda gayrimenkul, 

hisse senedi ve tahvil gibi değerler satın almak, yatırımlarda bulunmak, faiz hadlerinden 

yararlanmak, döviz kuru değişmelerinden spekülatif kazançlar sağlamak amacıyla bankalara 

para transfer etmek, dövize olan talep meydana gelecektir. Talep eğrisi, döviz kurlarındaki 

düşme ile ters orantılı olarak yükselme gösterir. Negatif eğimli bir eğridir. Normal bir talep 

eğrisine benzer. Döviz kuru yükselirse, normal olarak döviz talebi azalır. Çünkü, yüksek kur 

belli miktarda yabancı para için daha fazla ulusal paranın verilmesini gerektirir. Döviz 

talebine etki eden faktörler şunlardır (Karluk, 1986:97): 

1. Ülkenin ithal mallarına olan talebinin fiyat esnekliği, 

2. Ülkede ithalata rakip malların arzının fiyat esnekliği, 

3. İthal malları arzının fiyat esnekliği, 

4. Ülkenin ithal etmiş olduğu mallara yönelen diğer ülke taleplerinin fiyat esnekliği. 

 

Döviz kuru, döviz piyasasında döviz arz ve talebi tarafından belirlenir. Dolayısıyla bu 

etkenler döviz denge kurunu belirlemektedir. Kurdaş (1994:186), denge döviz kurunu şöyle 

tanımlamıştır; “bir ekonomide kambiyo ve miktar kontrol ve kısıtlamaları olmadan, makul 

bir gümrük duvarını bir veri kabul ederek, sermaye ve döviz hesaplarını dengede tutarak, 

yani ekonomiye dışarıdan net bir katkı yapılmamasını öngörerek döviz kurunun 

ekonomideki döviz arz ve talebine göre serbestçe belirlenmesi sonunda ortaya çıkacak 

kurdur.” (Kurdaş, 1994:186). Döviz kurlarında ani yükseliş ve düşüşler; ekonomik dengede 

meydana gelecek ani değişimler hem hane halkının hem de ekonominin genelinin üzerinde 

olumsuz bir beklentiyi meydana getirirken, kararsızlık ve endişeye neden olduğu 

görülmüştür. Bu dengesizlik zamanla tüm ekonomik yapıya sirayet ettiği tespit edilmiştir. 
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Yerli aktiflerin getirisi (RTL), yabancı aktiflerin getirisinden (RUS$) fazlaysa, yerli paraya 

olan talebi, yani TL’ye olan talebi artacaktır, bu itibarla TL. değer kazanacaktır. Tam tersi 

durumda ise, yabancı aktiflerin getirisi (RUS$) fazlaysa, bu durumda TL değer kaybedecektir. 

Dolarizasyon durumu meydana gelecektir. Buna göre; döviz piyasasında dengenin meydana 

gelmesi, yerli ve yabancı aktiflerin getirilerinin eşitlendiği noktada olacaktır.  

Döviz talebinin önemli kısmı türemiş taleptir. İnsanlar dövizi, sadece doğrudan kullanıp, 

tüketmek için değil, bunun yanında mal ve hizmet satın almak, dış yatırım yapıp, kazanç 

sağlamak, gelecekle ilgili beklentiler, ekonomik ve siyasal istikrar için döviz talep ederler. 

Yabancı mal ithalinden kaynaklanan döviz talep eğrisi “negatif eğimli” bir eğridir. Bu 

şartlar döviz arzı içinde geçerlidir. Toplam döviz arzı eğrisi “pozitif eğimli” bir eğridir. Kur 

yükseldikçe arz edilen döviz miktarı artar. Tersi de geçerlidir. Kur düştükçe, arz edilen döviz 

miktarı azalır. Eğrinin pozitif eğimli olması, kurun yükselmesiyle yerli malların yabancı 

para cinsinden fiyatlarının ucuzlaması ve ucuzlayan mallardan yabancıların daha fazla mal 

talep etmeleridir. Yabancıların kendi ülkelerinden getirecekleri döviz (sermaye) ile ilgilidir 

(Seyidoğlu, 2020:391). Döviz kurlarını belirleyen 7 temel etken şu şekilde sıralanabilir: 

• Döviz alım satımları 

• Ekonomik krizler 

• İktisadi Büyüme oranı 

• Enflasyon oranı 

• Faiz oranı 

• Sermaye hareketlilikleri 

• Politik ve küresel riskler 

 

Döviz kurunun bir politika aracı olarak kullanılmadığı dalgalı kur rejiminde Merkez 

Bankası, nominal veya reel herhangi bir kur hedefi belirlemez. Bununla birlikte Banka; 

finansal istikrara yönelik riskleri azaltmak amacıyla, Türk Lirasının aşırı değerlenmesi veya 

değer kaybetmesine karşı tedbirler almaktadır. Türkiye’de dış ticarette özellikle ihracat 

işlemlerinde Euronun (€) payı oldukça yüksektir. İthalat işlemlerine ise, US Doların ($) payı 

yüksektir.  

 

Döviz kurlarını etkileyen diğer faktörler şunlardır (Yalta, 2020:190):  

1. Ticaret Engelleri; 
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Türkiye, ABD’ye Kota Uygulamaya Karar Verirse → Dolar Talebi ↓ → ABD Malına Olan 

Talep ↓ → Doların Fiyatı ↓ → Türk Lirası Değer Kazanır ↑.  

2. Tercihler; 

ABD Malına Olan Talep ↓ → Dolar Talebi ↓ → Dolar Fiyatı ↓ → Türk Lirası Değer 

Kazanır ↑.  

3. İthalat – İhracat;  

İthalat ↑ → Dolar Talebi ↑ → Dolar Fiyatı ↑ → Türk Lirası Değer Kaybeder↓.  

İhracat ↑ → Dolar Girişi Olur ↑ → Dolar Fiyatı ↓ → Türk Lirası Değer Kazanır ↑. 

4. Göreli Verimlilik; 

 Türkiye’de Verimlilik Artarsa ↑ → Türk Lirası Değer Kazanır ↑ → Üretim Maliyeti ↓ → 

Malların Fiyatı ↓ → İhracat Artar ↑ → Türk Lirası Değer Kazanır ↑. 

Şekil 75: Döviz Kurunun Değişmesi 

 

Yabancı aktiflerin getirisi R$ artarsa, yabancı aktif getiri eğrisi sağa doğru kayacaktır. 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi döviz kuru yükselir, TL. değer kaybeder. Buna mukabil, 

yerli aktiflerin getirisi RTL artarsa, yerli aktifin getiri eğrisi sağa kayma gösterecektir. Bu 

durumda, döviz kuru düşer, TL. değer kazanacaktır. 

Döviz kurlarında hareketliliğe yol açacak dış kaynaklı beklenmedik gelişmeler; yurt dışı 

piyasalardaki dalgalanmalar, savaş, petrol fiyatlarının artması vb. olabilirken, iç kaynaklı 

gelişmeler; yönetim biçiminin değişmesi, iç savaş, siyasi istikrarsızlık vb. gelişmeler 

olmaktadır (Duygulu, 1998:109). Döviz kurlarında meydana gelen ani değişimler; artışlar ve 

azalışlar, (bir insan anatomisi gibi) ekonominin üzerinde şokların, krizlerin ve çöküşlerin 

meydana gelmesinde ciddi etkileri vardır. Ani döviz artışları (devalüasyonun bir sonucu 

olarak) üretimde kullanılan ithal ara mallarının fiyatlarının artmasına ve üretilen malların 
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daha maliyetli olmasına neden olurken, yurtiçi üreticilerin uluslararası rekabet düzeyi de 

ciddi olarak düşmektedir. Döviz kurunun artması, yurtiçinde üretilen ürünlerin yurtdışında 

yaşayanlara göre ucuzlamasına ve yurtdışındaki ürünlerinde yurtiçinde yaşayanlara göre 

pahalı hale gelmesi nedeniyle, ihracat artarken, ithalat azalacaktır. Bu durumun cari işlemler 

dengesi üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Buradaki şart; yerli üretimin verimli, etkin olması 

ve reel üretimin artması halinde geçerlidir. Bu ekonomik şartların tersi de geçerli olup, döviz 

kurunun azalması, (revalüasyonun bir sonucu olarak), üretimde kullanılan ithal ara 

mallarının fiyatlarının ucuzlamasına ve üretilen malların daha düşük maliyetli olmasına 

neden olurken, yurtiçi üreticilerinin uluslararası piyasalarda ve pazarlarda rekabet düzeyi 

artacaktır. Ancak, paranın aşırı değerli olması nedeniyle, üretilen yerli malın veya hizmetin 

fiyatı dış piyasalarda pahalı hale gelecektir. Bu durum, milli bir malın veya hizmetin dış 

pazarda alımını düşürecektir. Cari işlemler dengesinin bozulmasına neden olacaktır. 

Aşağıdaki şekilde döviz kurunun yol açtığı doğrudan ve dolaylı etkileri analiz edilmiştir 

(Karamollaoğlu, 2018:30). 

Şekil 76: Döviz Kurundaki Değer Kayıplarının Yol Açtığı Sonuçlar    

Kaynak: Karamollaoğlu, 2018: 30’daki tablodan alınmıştır. 
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4.4. DÖVİZ KURUNUN OLUŞUMU 

 

Bankalar, döviz büfeleri, döviz piyasası kurumları ve döviz ticareti yapan komisyoncuların 

döviz piyasasındaki spekülatif hareketlerden avantajlar elde edip, döviz fiyatlarındaki 

artıştan veya azalıştan elde etmek istedikleri para kazanma arzusu; döviz kurunun oluştuğu 

piyasalarda hareketliliği sağlatan en önemli unsurdur. Döviz alış ve satış kurları değer olarak 

birbirinden farklıdır. Döviz alış kuru, döviz satış kurundan daha düşüktür. Alış ve satış 

arasındaki farka, “Kur Marjı” denilmektedir. 

Kur Marjı Yüzdesi =
𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
 𝑋 100147 

Kur Marjı Yıllık Yüzdesi = 
𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
 𝑥 

360

𝑥 𝑔ü𝑛
 x 100 148 

Kur marjını etkileyen faktörler: Piyasada fazla işlem gören alınıp satılan dövizlerde kur 

marjı düşüktür. Buna mukabil, fazla işlem görmeyen dövizlerde yüksektir. İşlem hacmi 

arttıkça marjın azalması kaçınılmazdır. Döviz piyasalarında hızlı bir istikrarsızlık (ani düşüş 

ve yükselişlerde) yaşandığı dönemlerde marj artacaktır. Efektif kurlarda, marjın dövize göre 

daha geniş olmasıdır. Nakit biçimindeki dövizler, banka havalelerine göre, daha düşük 

kurdan satın alınır ve daha yüksek kurdan satılır. Bankalar daima nakit dışı dövizleri tercih 

ederler (Seyidoğlu, 2020:404-405).  

Bu marj döviz işleminin yapıldığı yere, zamana ve piyasa koşullarına göre değişim gösterir. 

Döviz alış ve satış kurları arasındaki farklılıkların nedenlerini 6 maddede özetlemek 

mümkündür (Bulut, 2010:717; Aslan ve Terzi, 2013:168): 

• Döviz piyasasında işlem hacmi yeterince derinleşme yoksa, kur marjı yüksek olur. 

• Döviz işlemleri nakit (efektif döviz) şeklinde ise, kur marjı yüksek olur. 

 
147 Örnek 1: Bir piyasada ABD Doları alış kuru 2,48 iken, ABD Doları satış kuru 2,76 olduğu bir ortamda Kur Marjı ne 

kadardır? 

Kur Marjı Yüzdesi =
𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
 𝑋 100 → Kur Marjı Yüzdesi = 

2,76 −2,48

2,76 
 𝑋 100 = %10,1449’dir. 

 
148 Örnek 1: Bir piyasada ABD Doları alış kuru 1,40 iken, ABD Doları satış kuru 1,50 olduğu bir ortamda, banka 

tarafından satın alınması ile müşteriye satılması arasında 10 günlük bir süre geçtiğinde Kur Marjı yıllık yüzdesi ne 

kadardır? 

 

Kur Marjı Yüzdesi = 
𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢−𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐴𝑙𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢

𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑢𝑟𝑢
 𝑋 100 → Kur Marjı Yüzdesi = 

1,50 −1,40

1,50
 𝑋 100 = %7  

 

Kur Marjı Yıllık Yüzdesi =  
1,50 −1,40

1,50
 𝑥 

360

10
 𝑥 100 = %270 𝑜𝑙𝑢𝑟. 
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• Döviz işlemleri finans merkezlerinden uzakta gerçekleşmekte ise, kur marjı yüksek 

olur. 

• Döviz işlemlerinin miktarı fazla olursa, alım-satım marjı düşük olacaktır. 

• Döviz piyasasında istikrarsızlık varsa, iniş-çıkışlar fazlaysa, kur marjları yüksektir. 

• Herhangi bir paranın gelecekteki (future) piyasa koşullarına ilişkin istikrarsızlık 

beklentileri de kur marjını arttıracaktır. 

Efektif kurlarda alış-satış marjının yüksek oluş nedenlerini 3 maddede özetlemek 

mümkündür (Bulut, 2010:717): 

• Efektif dövizler genellikle ufak miktarlarda alınır ve satılır. Bu ufak miktarlar için 

aynı miktarda idari masraflar alınır. Bu durum marjı arttırır. 

• Efektif dövizler bankalarda nakit olarak bulunur. Değişik yabancı paraları kasasında 

tutan banka bu alım-satım süresi içinde faiz geliri elde etmez. 

• Nakit dövizlerin güvenlik problemleri mevcuttur. Ayrıca, nakit dövizlerin ülkeden 

getirilmesi için bir masrafı gerektirir. Bu nedenlerle, “efektif döviz” kurları normal 

“dövizlere” göre daha fazla alım-satım marjını içermektedir. 

 

4.5. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ 
 

Makro ekonomik istikrarın sağlanmasında ve dolayısıyla kronik ve yüksek enflasyonun 

ortadan kaldırılmasına yönelik uygulanacak uluslararası ekonomik politikaların 

belirlenmesinde, döviz kuru sistemleri önemli bir yer tutar. Bir ülkenin uluslararası ekonomi 

programının oluşturulmasında sabit döviz kuru rejimi mi kullanılacağı, yoksa dalgalı (esnek) 

döviz kuru rejiminin mi benimseneceği durumu veya bu ikisi arasında karma bir döviz kuru 

rejiminin mi uygulayacak olması, bu programlardan hangisinin ülkelerde kullanılacağı 

ekonomi politiğin en önemli tartışma konusu olmaktadır. Bunda en önemli sebep, 

uygulanacak döviz kuru rejiminden hangisinin enflasyonu (kalıcı ve kronik bir yapı 

sergilediği ve hükümete olan güven sorunu durumlarında) düşürme ve devalüasyona yol 

açmadan kura dayalı istikrar tedbirlerinin daha etkin ve başarı olacağının belirlenebilmesi 

içindir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, bir ülkenin ulusal parasının diğer bir ülke parası 

cinsinden fiyatına döviz kuru denilmektedir. Değişik dönemlerde, Türkiye ekonomisinde 

farklı döviz kuru sistemleri uygulanmış ve uygulanan döviz kuru sistemleri ile ekonomik 

yapılarda ciddi değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Türkiye’de uygulanacak döviz kuru 

rejimini Hükümet ile birlikte belirlemek Merkez Bankasının temel görevlerindendir. Bir 
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sistem arızaya neden olurken, o terk edilmiş başka bir sistem benimsenmiş, böylece yap boz 

bir sistem döviz kuru politikalarında uygulanmıştır. Türk ekonomisi, 1980’li yıllara gelene 

kadar “sabit döviz kuru” sistemini uygulamıştır. 1980’lerin ikinci yarısında Türkiye 

ekonomisi dışa açık liberal ekonomiye geçiş sürecinin başlamasıyla, uygulanan sabit kur 

sistemi nedeniyle, Türk Lirasının piyasalarda aşırı değer kayıplarının (devalüasyonların) 

yaşanmasına sebep olmuştur. Türk ekonomisi, 1980’lerde döviz kurlarının piyasada 

belirlendiği ancak Merkez Bankası’nın sürekli piyasa oynamaları ve müdahaleleriyle yön 

verdiği “müdahaleli dalgalı döviz kuru” rejimine geçmiştir. 1990’lı yıllara gelindiğinde 

ise, sabit kur sisteminden vazgeçilerek, dalgalı serbest kur sistemine geçen Türkiye’de, 

2000-2001 döneminde sabit kur sistemi uygulanmıştır. Türkiye; 2001 ekonomik krizinin 

ardından, Hükümet ve Merkez Bankası tarafından alınan kararla 22 Şubat 2001 tarihinden 

itibaren piyasadaki arz ve talep koşullarına göre, belirlenen “dalgalı döviz 

kuru” uygulamasına geçmiştir. Böylece, Türk Lirası yabancı paralar karşısında serbest 

olarak değer kazanır veya kaybedebilir. Bu döviz rejimi altında döviz kuru bir politika aracı 

olarak kullanılmaz ve Merkez Bankasının kur seviyesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve 

yükümlülüğü söz konusu değildir. 

Tablo 64: 1990-2019 Dönemi Döviz Kuru (ABD Doları /TL) Değerleri 

Kaynak: TCMB verilerinden derlenmiştir. 

Döviz kur sistemleri, dünyada ticaret dengesi ile sermaye dengesinin korunmasına yardımcı olan bir 

sistemdir. Döviz kur sistemleri, serbest piyasa sisteminde uluslararası ticareti ve ekonomik ilişkileri 

etkilemekte ve bununla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan ekonomik yapıların hareketlerinden 

de etkilenmektedir. Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Döviz kuru sistemleri, ülkelerin 

ithalat ve ihracat seviyesini belirlediği için çok önemlidir. Döviz kuru, ülke ekonomilerinin genel 

performansını yansıtmaktadır. Faiz oranı, enflasyon oranı, cari açık, borç stoku, ödemeler 

dengesi, vergi oranı, siyasi ve popülist kararlar, vb. gibi makroekonomik değişkenler hem 

1990 0.003 2000 0.63 2010 1,51 

1991 0.004 2001 1.23 2011 1,68 

1992 0.01 2002 1.51 2012 1,80 

1993 0.01 2003 1.50 2013 1,91 

1994 0.03 2004 1.43 2014 2,19 

1995 0.05 2005 1,35 2015 2,72 

1996 0.08 2006 1,44 2016 3,03 

1997 0.15 2007 1,31 2017 3,65 

1998 0.26 2008 1,30 2018 4,82 

1999 0.42 2009 1,55 2019 5,68 
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döviz kurunu etkilemekte hem de döviz kuru tarafından etkilenmektedir (Aka, 2020:100). 

Döviz kuru her zaman serbest piyasa şartlarında meydana gelmez.  

Uluslararası Para Fonu (IMF-2004) döviz kur sistemlerini şu şekilde tasniflendirmektedir 

(www.imf.org/external/np/mfd/er/2004/eng/1204.htm;erişim tarihi:05.04.2019);  

✓ Ayrı bir Ulusal Paranın Olmadığı Sabit Kur Uygulamaları  

A. Dolarizasyon  

B. Parasal Birlik  

✓ Para Kurulu Uygulamaları  

✓ Diğer Geleneksel Sabit Kur Düzenlemeleri  

✓ Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur Sistemi  

✓ Sürünen Parite Sistemi  

✓ Sürünen Bantlar İçinde Değişken Kur Sistemi  

✓ Kur Değişimlerinin Önceden Belirlenmemiş Olduğu Yönetimli Dalgalanma  

✓ Bağımsız Dalgalanma 

 

Döviz kur sisteminde yaşanan ani gelişmeler ve trendsel hareketler, diğer makroekonomik 

göstergeleri de etkileyerek, ekonominin seyrini ve değişimlerini yakından etkilemektedir. Bu 

sebeple ülkelerin merkez bankaları para politikası araçları ve farklı metotlar vasıtasıyla 

döviz kurlarına müdahale ederek piyasayı dengede tutmayı amaçlamaktadır. Döviz kur 

sistemlerinin farklılaşmasında ve tasnif edilmesinde rol oynayan ana faktör, kurların 

belirlenmesi noktasında (döviz piyasasının fonksiyonlarını yerine getirirken), piyasadaki 

oyuncuların güçleri ile resmi para otoritelerinin kurlar üzerinde nasıl ve ne ölçüde etkili 

oldukları ile ilgilidir. Hükümetlerin döviz piyasasını düzenlemek amacıyla döviz kuruna 

müdahale etmesi ve/veya etmemesi sonucu üç ana döviz kuru sistemi söz konusudur. 

Bunları belirtmek gerekirse (Güran, 1987:10-11); 

Döviz Kuru Sistemleri:  

1. Sabit Kur Sistemi  

2. Esnek Kur Sistemi  

3. Karma Sistemler  

A. Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemleri  

✓ Bandın Genişletilmesi ile Kazandırılan Esneklik  

http://www.imf.org/external/np/mfd/er/2004/eng/1204.htm;erişim


463 | P A R A  V E  B A N K A  

 

✓ Kur Ayarlamaları ile Kazandırılan Esneklik  

B. Müdahaleye Konu Olan Esnek Kur Sistemi  

✓ Temiz Dalgalanma  

✓ Kirli Dalgalanma 

 

Tablo 65: Döviz Kuru Sistemlerinin Sınıflandırılması 

  

Kaynak: Evren Bolgün, (2022), https://www.paraanaliz.com/2022/ekonomi/doc-dr-evren-bolgun-

sabitimsi-bir-kur-sistemi-mi-uyguluyoruz-2-g-23642/ Sayfadan alınmıştır. Erişim tarihi:15.09.2022.  

Döviz kuru sisteminin seçilmesi ve uygulanması, önemli bir anahtar rolüne sahip, makroekonomi 

politika değişkenidir. Döviz kuru, bir ülkenin ulusal ekonomisi ile uluslararası ekonomi arasında bağ 

kuran ve birbirine bağlayan önemli bir değişkendir (Takatoshi ve Krueger, 1999:1). Döviz kuru 

rejimi seçilirken dikkate alınması gereken unsurları Frankel (2003:4-15) 13 ana grupta 

toplamaktadır. Bunlar sırasıyla (Altay, 2007:697-698);  

• Seçilen döviz kuru rejiminin esnekliği,  

• Seçilen rejimin kredibilitesi veya kredi yaratma gücü,  

• Dolarizasyon süreci (bu para ikamesi ve aktif ikamesi şeklinde olabilir),  

• İlgili ülke ekonomisinin şoklara karşı kırılganlık düzeyidir, 

• Döviz kuru rejiminin seçiminde ülkenin makroekonomi büyüklükleri ile her ülke 

ekonomisi için geçerli olan “üçlü açmaz” hipotezinin dikkate alınabileceğini 

belirtmektedir. 

• Ülkenin siyasi yapısı ve güvenilir kamu kurumlarının varlığı (veya yokluğu), 

• Güçlü, iyi denetlenen ve düzenlenen bir finansal sisteme sahip olma durumu, 

• Yabancı para biriminin ülkede kullanım düzeyi, 

• Ülkenin hukuk yapısı ve kurumsal oluşu, 

https://www.paraanaliz.com/2022/ekonomi/doc-dr-evren-bolgun-sabitimsi-bir-kur-sistemi-mi-uyguluyoruz-2-g-23642/%20Sayfadan%20alınmıştır.%20Erişim
https://www.paraanaliz.com/2022/ekonomi/doc-dr-evren-bolgun-sabitimsi-bir-kur-sistemi-mi-uyguluyoruz-2-g-23642/%20Sayfadan%20alınmıştır.%20Erişim
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• Ülkenin ekonomik sıkıntılarının kaynağı (içsel veya dışsal sorunlar),  

• Ülke ekonomisinin büyüklüğü ve özellikleri,  

• Ülkenin dış dünya ile ilişkisi (entegrasyon derecesi) veya dışa açıklığı,  

• Optimum para alanı ve piyasada dolaşan para stoku miktarıdır. 

4.5.1. SABİT DÖVİZ KUR SİSTEMİ  

 

Bir ülkenin milli para birimini, gelişmiş ve güçlü bir ekonomiye sahip ülkenin para birimine 

veya yabancı paralardan oluşan bir para sepetine (Dolar, Euro, Pound ve Yen’den oluşan 

özel çekme hakkı “SDR” denilen bir sepete)149 karşı sabitlenmesi durumundaki kur 

sistemidir (Salvatore, 1986;126; Ünsal, 2005:493; Eğilmez, 2020:57). Bu duruma kambiyo 

kontrolü de denilmektedir (Kurumlu, 2014:372). Diğer bir ifadeyle şöyle bir tanımlama 

yapabiliriz; bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısında alacağı değerin hükümet 

tarafından belirlenen bir ülkenin parasına veya ülkelerin belirlediği para sepetini baz alarak, 

ulusal parasının değerini sabit tutması durumudur. Bu sistemde döviz arz ve talep koşulları 

kesinlikle dikkate alınmaz, döviz kuru belirlenmekte ve belirlenirken sınırların dışına 

çıkılmamaktadır. Sabit kur uygulamasında hükümetler, döviz kurunu neye göre 

sabitleyeceğine karar vermek zorundadır. Sabit kur sistemi, ekonomideki tüm ajanların 

geleceği öngörmelerine imkân sağlamasıdır. Diğer bir önemli avantajı da spekülasyon 

sonucu ekonominin istikrarsızlığa düşme durumunu aza indirgemesidir. Enflasyonun 

önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasında avantajlar sağlamaktadır (Bulut, 2010:720).  

Fiyatlar ve faiz oranları çıpa olarak kullanılan para ile uyumlu olur ve böylece parasal 

disiplin sağlanır. Merkez Bankaları, döviz piyasasına müdahale ederek, döviz kurunu 

muhafaza etmekle yükümlüdürler. Bu müdahaleyi yapmak için Merkez Bankaları, yeterli 

uluslararası rezerv bulundurmak zorundadırlar (Çağlar ve Dışkaya, 2018:5).  

Sabit döviz kur sisteminde, Merkez Bankası, döviz kurunu bir ülke parasına veya bir sepete 

sabitleyerek, döviz kurunun değişmesine izin vermez. Bunun için, döviz talebi arttığında, 

döviz kuru artışını önlemek amacıyla piyasaya döviz satar, döviz arzı arttığında ise, kurun 

düşmesini önlemek amacıyla, piyasadan döviz satın alır. Bu işlemleri yapabilmek için, 

Merkez Bankası elinde yeterince döviz bulundurmalıdır (Aslan ve Terzi, 2013:185). 

 
149 Özel Çekme Hakları (SDR), IMF tarafından, uluslararası rezervler olarak kullanmak ve uluslararası hesapları ödemek 

için basılan özel bir para birimidir. Herhangi bir para birimi tablosuna göre fiyatlandırılan fakat fiziki olarak var olmayan, 

eşi olmayan bir para birimidir. İlk olarak 1969’da IMF tarafından basılmış, uzun süre hesap birimi olarak kullanılmıştır. 
IMF’ye ait hesapların hepsi SDR’ler cinsinden ifade edilmektedir. IMF üye olan ülkeler bu para birimini kabul etmek için 

anlaşmıştır (Melvin ve Norrbin, 2016:29,52). 

https://www.bilgiustam.com/sanayi-endustri-nedir/


465 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Türkiye’de 1929′dan 1980 yılına kadar bu sistem uygulanmıştır. Bu sistemde döviz kuru 

belli bir orana veya rakama çivilenir. Oluşturulan bu sabit fiyata parite kuru adı verilir ve 

fiyatın dar sınırlar içerisinde hareket etmesine olanak tanınır. Şayet parite üst sınırda uzun 

bir süre kalıyorsa ülke para birimi devalüe edilerek parite kuru yükseltilir, alt sınırda uzun 

süre kalıyor ise de ülke para birimi revalüe edilerek parite kuru düşürülür. Enflasyonun 

yüksek olduğu ekonomik yapılarda, sabit kur sistemi “karaborsanın” doğmasına yol açar. 

İthal malı artışı nedeniyle cari işlemler dengesinde ciddi açıklarla karşılaşılır. Kaçınılmaz 

olarak, yüksek oranlı devalüasyon yapılmasını gerektirir (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:263-

264). Sabit döviz kur sistemi, iki savaş dönemi (1918-1939) arasında uygulanmadı. Birçok 

hükümet, hızlı enflasyona katlanma pahasına, para birimlerini dalgalanmaya bıraktı (Melvin 

ve Norrbin, 2016:51). II. Dünya Savaşının ardından 1973’e kadar geçerli olmuş bir sistemdir 

(Yıldırım ve Karaman, 2005:220). Sabit kur sistemi, ayarlanabilir kur sistemi olarak da 

tanımlanan Bretton Woods Sistemi ve Kambiyo Denetimi olmak üzere iki şekilde 

görülmektedir. Ulusal para politika otoriterleri, yerli fiyat düzeyinde beklenmedik 

dalgalanmaları minimize etmek için sabit döviz kurunu seçmeyi amaçlayacaklardır (Melvin 

ve Norrbin, 2016:47). Sabit döviz kuru sistemine yakın olan bir başka sistemde, “döviz 

kuru bant sistemidir”; cari döviz kuru, ekonomide belirlenen bir bant sistemi içerisinde 

yönlendirilir.  

*Sabit Döviz Kur Sisteminin Avantajları; 6 maddede belirtmek mümkündür: 

✓ Güvenilirlik (Kredibilite), 

✓ Anti-enflasyonist Olmasıdır, 

✓ Kur Riskinin Azalması, 

✓ Döviz Kurunun Nominal Çıpa Olmasıdır, 

✓ Dış Ticaret ve Yatırımları Teşvik Etmesidir, 

✓ Rekabetçi Değer Düşüşünü (Devalüasyonları) Önlemesidir. 

 

*Sabit Döviz Kur Sisteminin Dezavantajları; 7 maddede ele almak mümkündür. 

✓ Ulusal Paranın Doğru Para Birimine Bağlanılmaması, 

✓ Krizlere ve Şoklara Karşı Esnek Olmaması, 

✓ Spekülatif Saldırılara Maruz Kalması, 

✓ Bağımlı Para Politikası Olması, 

✓ Dışsal Şoklara ve Reel Sektörden Gelen İç Şoklara Karşı Kırılgandır, 
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✓ Dış Ödeme Dengesizliklerine ve Cari Açık Verme İhtimalini Arttırır. 

✓ Güvenilirliğin Kaybolmasıdır. 

 

Şekil 77: Sabit Döviz Kuru Sistemleri 

       

Kaynak: https://abvs.giresun.edu.tr/Files/19292039094/D%C3%B6viz%20Kuru%20Sistemleri.pdf; erişim 

tarihi:09.09.2022. 

Yukarıdaki şekilde, parite kurunun 1US $: 3.00 TL. olarak belirlenmiş olduğunu ve döviz 

piyasasında kurun pariteden en fazla ±%1 oranında değişmesine izin verilmektedir. 

Şekilde, TT dolar yabancı para talebi eğrisi, AA dolar yabancı para arzı eğrisidir. Şekile 

göre, %1’lik değişmeyle doların üst destekleme kuru 3,03 TL, alt destekleme kuru da 2,97 

TL olmaktadır. Piyasa kurlarının ±%1 oranında değişmesine izin verileceğinden, doların 

arz eğrisinin üst destekleme kuruna, doların talep eğrisi de alt destekleme kuru düzeyinde 

yatay eksene paralel olacaktır. TT talep eğrisi ile AA arz eğrisinin kesiştiği nokta dövizin 

piyasa fiyatı olarak piyasadaki denge kurunu (2,985 TL) ve dövizin alış-satış miktarını (M) 

gösterecektir. Dolara olan talebin aniden artması durumunda talep eğrisi T1T1 biçiminde 

sağa doğru kayacak, doların piyasa kuru 3,03 TL'nin üzerinde yükselme eğilimi 

gösterecektir. Merkez Bankası (resmi döviz rezervlerini kullanarak); AT1 miktarında dövizi 

satarak kuru üst destekleme kuru altında bir noktaya çekmeye çalışacaktır. Aksi durumda 

doların arzının artması durumunda dolar arz eğrisinde AıAı eğrisi seviyesine gelecektir. Bu 

durumda da dolar talebinin sabit kaldığı bu durumda merkez bankasının piyasadan TAı 

tutarında dolar satın alması (TL satması) gerekecektir (https://abvs.giresun.edu.tr/ 

Files/19292039094/D%C3%B6viz%20Kuru%20Sistemleri.pdf; erişim tarihi:09.09.2022). 

USD/TL 

  
 

3.030 
 

Üst destekleme kuru 

3.000 Parite kuru 

2.985 
Alt destekleme kuru 

2.970 

A T A1  

  Dolar miktarı 

https://abvs.giresun.edu.tr/%20Files/19292039094/D%C3%B6viz%20Kuru%20S
https://abvs.giresun.edu.tr/%20Files/19292039094/D%C3%B6viz%20Kuru%20S
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Tablo 66: Döviz Kuru Sabitleme ve Dalgalanmayı Seçen Ülkelerin Özellikleri 

DÖVİZ KURU SABİTLEME VE DALGALNMAYI SEÇEN ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ 

DÖVİZ KURUNU SABİTLEYENLER DÖVİZ KURUNU DALGALANMAYA BIRAKANLAR 

KÜÇÜK EKONOMİLERDİR BÜYÜK EKONOMİLERDİR 

AÇIK EKONOMİLERDİR KAPALI EKONOMİLERDİR 

AYNI ENFLASYON ORANI VARDIR FARKLI ENFLASYON ORANI VARDIR 

KÜMELENMİŞ ÜRETİM VE TİCARET VARDIR  ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ ÜRETİM VE TİCARET VARDIR 
Kaynak: Melvin ve Norrbin, 2016:47’deki tablodan alınmıştır. 

*Sabit kur sisteminde, nominal döviz kuru sabitken; reel döviz kuru artarken, 

Yurt dışı fiyatı Pdış ↑ artarken, yurt içi fiyatı Piç ↓ düşmektedir. 

 *Sabit kur sisteminde, nominal döviz kuru sabitken; reel döviz kuru azalırken, 

Yurt dışı fiyatı Pdış ↓ düşerken, yurt içi fiyatı Piç ↑ artmaktadır. 

*Ödemeler Bilançosu açık veriyorsa; devalüasyon yapılır. TCMB, döviz satmaktadır. 

*Ödemeler Bilançosu fazla veriyorsa; revalüasyon yapılır. TCMB, döviz satın almaktadır. 

Sabit döviz kur sisteminde; “Tam Sermaye Hareketliliğinde”, para politikası etkisiz 

kalmaktadır. Çünkü bu politika, döviz kurunu koruyup, hem iç ve dış dengeyi sağlayamaz 

(Karluk, 2012:614). Merkez Bankası, bağımsız bir politika izlemesi mümkün değildir. Bu 

duruma “üçlü açmaz” denmektedir.150 Genişletici maliye politikasında, gelir sabit kalır. 

Faiz oranları ve gelir artarken, ithalatı arttırır. Net ihracat azalacaktır. Genişletici para 

politikasında ise, faiz oranları düşer, gelir düzeyi artmaktadır. Yurt içi faiz oranı, dünya 

piyasa faiz haddinin altında kalmaktadır. Yabancı tahviller, yerli tahvillere tercih edilir. 

Ülkeden sermaye çıkışı olur. TCMB, piyasaya döviz sürerken, yerli para satın alır. Döviz 

talebi artar, yerli para talebi azalır. Artan döviz talebini sabit kur üzerinden Merkez Bankası 

karşılamaktadır. TCMB’nin elindeki döviz rezervleri azalır, piyasadaki para arzı azalır. 

Gelir sabit olduğu için para politikası tam etkisiz kalır. Daraltıcı para politikasında ise, para 

arzı azalır, yurt içi faizler dünya piyasa faiz haddinin üzerinde yer alır. Bu bağlamda ülkeye 

sermaye girişi olur. Ödemeler bilançosu fazlalık verir. Döviz arzı artarken, yerli para talebi 

 
150 Üçlü açmaz görüşünün teorik temelleri, Marcus Fleming (1962:369-380) ve Robert Mundell (1963:475-

485) tarafından ortaya konmuştur; görüşleri maliye ve para politikası modeline dayanmaktadır. Bu modelde, 

döviz kurlarını sabitleyen ve uluslararası sermaye akımlarını kısıtlamayan ülkelerin, yurtiçi hedeflere yönelik 

bir para politikasını bağımsız olarak yürütemeyecekleri vurgulanmaktadır. Robert Mundell’e göre; imkânsız 

üçleme veya üçlü açmaz (trilemma) hipotezi; parasal bağımsızlık, sermaye hareketlerinin serbestliği ve döviz 

kuru istikrarı hedeflerinin aynı anda uygulanamayacağını, bunlardan sadece ikisinin gerçekleştirebileceğini 

öngörmektedir (Akar ve Varlık, 2022:190-191). 
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artacaktır. Daraltıcı para politikası sürecinde sabit döviz kuru uygulanıyorsa, Merkez 

Bankası döviz alır, yerli para satar, piyasada para arzı (stoku) artar. “Tam Sermaye 

Hareketsizliği”; genişletici para politikası, sabit döviz kuru uygulamasının olduğu 

durumda, faiz oranları düşerken, gelir düzeyi artmaktadır. Gelir arttığı için ithalata olan 

talep artar, ihracat azalır, dış açık ortaya çıkar, döviz talebi artar. Merkez Bankası piyasaya 

döviz sürer, yerli parayı çeker, piyasada para arzı azalır. Genişletici maliye politikası sabit 

döviz kuru uygulamasının olduğu durumda, faiz oranları ve gelir düzeyi birlikte artar, 

gelirin artması, ithalatı arttırır, net ihracat azalır, dış açık oluşur. Dış açık nedeniyle, döviz 

talebi artarken, döviz kurunun üzerinde arttırıcı etki yapar. Sabit kur sisteminde Merkez 

Bankası, piyasaya döviz sürer. Piyasadan yerli parayı çeker (Kurumlu, 2014:174-182). 

Tablo 67: Sermaye Hareketliliği Açısından Döviz Kur Sistemleri 

SONUÇ 

TAM SERMAYE 

HAREKETLİLİĞİ 

TAM SERMAYE 

HAREKETSİZLİĞİ 

SINIRLI SERMAYE 

HAREKETLİLİĞİ 

SABİT 

DÖVİZ 

KURU 

MALİYE POLİTİKASI 

ETKİLİDİR.PARA 

POLİTİKASI TAM 

ETKİSİZDİR. 

MALİYE POLİTİKASI 

VE PARA POLİTİKASI 

TAM ETKİSİZDİR. 

MALİYE POLİİTKASI 

KISMEN ETKİLİDİR. PARA 

POLİTİKASI TAM 

ETKİSİZDİR. 

ESNEK 

DÖVİZ 

KURU 

MALİYE POLİTİKASI TAM 

ETKİSİZDİR. PARA 

POLİTİKASI TAM 

ETKİLİDİR. 

MALİYE POLİTİKASI 

TAM ETKİLİDİR. PARA 

POLİTİKASI ETKİLİDİR 

MALİYE POLİİTKASI 

KISMEN ETKİLİDİR. PARA 

POLİTİKASI ETKİLİDİR. 

Kaynak: Kurumlu, 2014:182’deki tablodan alınmıştır. 

Buna göre bir ülke şartları sahip olmak şartıyla:  

1-Sermaye Hareketleri Tam Serbestliği- Para Kurulu- Sabit Kur Rejimini uygulayabilir.  

2-Sermaye Hareketleri Tam Serbestliği- Esnek Kur Sistemi- Bağımsız para politikası 

rejimini uygulayabilir.  

3-Sabit Kur Rejimi- Sermaye Kontrolü- Bağımsız Para Politikası Rejimini uygulayabilir. 
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Şekil 78: Sermaye Hareketi Tam Serbestliği ve Üçlü Açmaz 

 

                          

                        

Kaynak: Frankel,1999:8’deki şekilden alınmıştır. Ayrıntılı olarak bknz: Akar ve Varlık, 2022:191-192’deki 

şekillerden alınmıştır. 

 

Üçlü Açmaz Modeli, serbest-açık ekonomilerde politika yapıcıların karşılaştıkları 

makroekonomik politika değiş tokuşlarını (trade-off) tanımlamaktadır. Buna göre; bir ülke 

tipik olarak, üç makroekonomik politika hedefine ulaşmak ister. Bunlar “istikrarlı bir 

döviz kuru”, “sermaye hareketlerinin serbestliği” ve “bağımsız para politikasıdır”. Bu 

Üçlü Açmaz Modelinde, döviz kurlarını sabitleyen ve uluslararası sermaye akımlarını 

kısıtlamayan ülkelerin, yurtiçi hedeflere yönelik bir para politikasını bağımsız olarak 

yürütemeyecekleri vurgulanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ülkenin para politikası, döviz 

kurunun sabitlendiği baz ülkenin para politikasını takip etmek zorunda kalacaktır. Üçlü 

açmaz görüşünün işaret ettiği değiş-tokuş ilişkileri üçgen yardımıyla yukarıdaki şekilde 

gösterilmektedir. Buna şekile göre, ya sabit kurdan vazgeçilerek bağımsız para politikası ve 

sermaye hareketleri serbestliği tercih edilir, ya sermaye hareketleri kısıtlanarak, yani 

sermaye hareketleri serbestliğinden vazgeçilerek sabit döviz kuru ve para politikası 

bağımsızlığı seçilir, ya da bağımsız para politikasından vazgeçilerek sabit döviz kuru rejimi 
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ve tam sermaye serbestliği tercih edilir (Frankel, 1999:7-8; aktaran bknz: Akar ve Varlık, 

2022:191; Akarsu ve Alacahan, 2019:83-84). 

Bir ülkenin uyguladığı kur rejiminin sermaye hareketleri ile doğrudan ilişkisi vardır. 

Sermaye hareketlerinin serbest olmasına bağlı olarak ülkenin izleyeceği kur rejimi de esnek 

olmak zorundadır. Sermaye hareketlerine kısıtlama getiriliyor ise, sabit kur rejimi 

uygulamak gerekir (Karluk, 2013:630). 

Şekil 79: Sermaye Hareketlerinin Serbestlik Derecesi ve Kur Rejimi 

 

     Kaynak: Karluk, 2013:631’deki tablodan alınmıştır. 

4.5.2. ESNEK (DALGALI) DÖVİZ KUR SİSTEMİ  

 

Esnek Döviz Kur Sistemi, ulusal paranın yabancı paralarla ilişkisinin piyasada (arz ve talep 

kurallarına göre) belirlenmesi durumudur. Esnek döviz kuru sistemi uygulayan ülkelerde ulusal 

para gerçek değerine yakın bir değere sahiptir (Salvatore, 1986:116; Eğilmez, 2020:57). Esnek 

Döviz Kur Sistemi, Chicago Monetarist Okulu iktisatçılarınca benimsenmiştir. Milton 

Friedman, Egon Sohmen, Karl Brunner bu okulun ileri gelen iktisatçılarıdır. Esnek Döviz 

Kur Sistemi, Bretton Woods sisteminin uygulandığı sırada tartışılmış, iki önemli 

özelliğinden dolayı savunulmuştur. İlki tecrit özelliği nedeniyle, yani para ve maliye 

politikalarının bir arada içselleştirerek kullanılması, ikincisi de spekülasyonun dalgalanmayı 

azaltıp, istikrarı arttırma özelliğidir. Ancak bu iki özellik esnek döviz kur sisteminin 

başarısını etkilemiş ve bu kur sisteminin uygulandığı dönemlerde gerçekleştirilememiştir. 

Fiyatlar esnek değildir. Bununla birlikte fiyatlar yapışkan olmasaydı, para politikası 

bakımından tecrit özelliğinin başarısını getirebilirdi (Ertürk, 1996:286; Salvatore, 1986:116; 
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Eğilmez, 2020:57). 1994 yılında, Merkez Bankası döviz kurunun belirlenmesi serbest piyasa 

koşullarına bırakılmıştır. Merkez Bankası döviz kuru, 1994 yılı ağustos ayının ikinci 

yarısından itibaren, önceleri 15 bankanın, daha sonra döviz işlemleri en yüksek 20 bankanın 

işlemlerinde ortaya çıkan ortalama kura göre belirlenmekteydi. 2008’den itibaren gösterge 

niteliği taşıyan Merkez Bankası döviz kuru, bankalararası döviz piyasasında kotasyon veren 

tüm bankaların alış-satış kotasyonları ortalaması olarak hesaplanır (Keyder ve Ertunga, 

2012:14).  

Bu esnek kur sistemi dış ödemeler dengesini sağlamanın en etkin yoludur. Fakat bu sistem, 

günümüzde teorideki şekliyle uygulama alanı bulamamıştır. Çünkü hükümetler ve para 

otoriterleri, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmayı önleyebilmek için müdahalede bulunmayı 

isterler, bunun için günümüzde kamunun çeşitli araçlar yardımıyla gözetimli ve denetimli 

dalgalanmayı uygulamaktadır. Esnek kur sistemi ülkeye politika bağımsızlığı sağlar. Ancak 

ülkenin dışarıya kapanacağı ve dış piyasalardan etkilenmeyeceği anlamına gelmez (Karluk, 

2013:608-609). Döviz kurlarının döviz piyasasındaki arz ve talebe göre belirlendiği 

sistemdir. Esnek kur sisteminin temel özelliği, döviz kurlarının piyasa güçleri tarafından 

belirlenmesi ve devletin piyasaya müdahalesine gerek olmamasıdır. Böyle olunca, döviz 

kurları sürekli olarak dalgalanırlar ve ödemeler bilançosu ayarlamaları bu dalgalanmalarla 

birlikte eşanlı olarak gerçekleşir (Çağlar ve Dışkaya, 2018:12).  

Sabit kur sisteminin tam tersini gösterir. Bir ülkenin ulusal parasını yabancı paralar 

karşısında dalgalanmaya bırakılması halidir. Resmi bir döviz kuru ve parite bulunmaz. Bu 

esnek döviz kuru sisteminde, döviz kurunun döviz arz ve talebi tarafından belirlenmesi 

nedeniyle döviz arz ve talebindeki küçük bir değişme döviz kurunda önemli dalgalanmalara 

yol açmaktadır. Esnek döviz kurlarına, ancak, para otoriteleri bir kur hedefi belirlemişlerse, 

müdahalede bulunurlar, aksi halde döviz kurları, piyasa sisteminde belirlenir (Ertürk, 

1996:286). Piyasada döviz arzı sabit iken döviz talebinde artış olması durumunda döviz kuru 

yükselmektedir. Döviz kurunun yükselmesi ulusal paranın değer yitirmesi anlamına 

gelmektedir. Herhangi bir hükümet müdahalesi söz konusu değildir. Paranın dış değeri 

ülkedeki enflasyon oranı kadar düşer. Devalüasyon durumu süreklilik arz eder.  

Son 30-40 yıl boyunca, birçok ülke döviz kuru esnekliğine ve hızlı finansal entegrasyona 

doğru geçiş yapmıştır. Bu dönemde, ekonomide kırılganlığı ve şokları önlemek için finansal 

derinleşme ve döviz kuru esnekliği ile yeni finansal araçların ekonomik sisteme 

entegrasyonu sağlamak için ülkelerinin parasal bağımsızlıklarını kullanmalarına izin verecek 
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politikalar üretilmiştir (Akar ve Varlık, 2022:191). Esnek döviz kur sistemi, basittir, uzun 

süreli dış dengesizliklere imkân vermez. Ülke içi politikaların izlenmesine katkıda bulunur. 

Dış dengenin sağlanmasında ticari kısıtlamalar ile döviz kontrol mekanizmalarına gerek 

kalmaz. Buna karşılık, döviz arz ve talep esneklikleri düşük olursa, dış dengenin 

sağlanmasında tam başarı elde edilemez, kurlarda meydana gelen aşırı dalgalanmalar dış 

ticaret hacmini ve dış yatırımları engelleyebilir, ayrıca spekülatif sermaye hareketlerine yol 

açarak dış açıkların büyümesine ve krizlere sebep olur (Karluk, 2013:608-609).    

Esnek döviz kur sisteminde “Tam Sermaye Hareketliliğinde”, genişletici maliye politikası 

uygulanması, faiz oranlarını ve gelir düzeyini yükseltirken, sermaye girişi olur. Ödemeler 

bilançosu fazla verir. Döviz miktarı artar. Ulusal para talebini arttırırken, nominal döviz 

kurunu düşmesine neden olur. Döviz kuru düşer, yerli para değer kazanır. Yerli mallar 

pahalanır. İhracat düşer. İthalat artar, gelir değişmez ve sabit kalır. Genişletici para politikası 

uygulamasında ise, para politikası etkin bir araçtır (Karluk, 2013:614).  

Bu politikada faiz oranları düşerken, gelir düzeyi artar. Yurtiçi faiz oranı dünya faizinin 

altında kalır. Esnek kur sisteminde, artan döviz talebi döviz kurunu arttırır. Reel döviz kuru 

yükselir. Yerli para değer kaybeder. İhracat artar, ithalat azalır, net ihracat artacaktır. Gelir 

arttığı için para politikası etkili olacaktır. “Tam Sermaye Hareketsizliği”; genişletici para 

politikası, esnek döviz kuru uygulamasının olduğu durumda, faiz oranları düşerken, gelir 

artar, dış açık oluşur. Dövize olan talep artar, döviz kuru yükselir. Yerli para değer 

kaybeder. Devalüasyona uğrar. İhracat artar, ithalat azalır, net ihracat artış gösterir. Faizler 

üzerinde arttırıcı etki yapar. Gelir üzerinde artış yaratır. Genişletici maliye politikası, esnek 

döviz kuru uygulamasının olduğu durumda ise, gelir artar, faiz oranları artacaktır. Ülkeye 

sermaye girişi olur. Ödemeler bilançosu fazla verir. Döviz miktarı artar. Ulusal para talebi 

artar. Ulusal paraya olan talebin artması nominal döviz kurunun düşmesine neden olur. 

Döviz kuru düşer, yerli para değer kazanır. Yerli mallar pahalılaşır. İhracat düşer, ithalat 

artar. Ülkenin rekabet gücü düşer. Bu etki sonucunda faizler tekrar yükselir. Gelir düzeyi 

artar. Maliye politikası tam etkisiz kalacaktır (Kurumlu, 2014:174-182). 

 

 

 

 



473 | P A R A  V E  B A N K A  

 

Şekil 80: Dalgalı Döviz Kuru Sistemleri 

                

Kaynak: https://abvs.giresun.edu.tr/Files/19292039094/D%C3%B6viz%20Kuru%20Sistemleri.pdf; erişim 

tarihi:09.09.2022. 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, döviz talep DD, döviz arz SS eğrilerinin olduğu 

durumda, döviz kuru M noktasında Eo noktasında gerçekleşir. Bu fiyat düzeyinde döviz arzı 

ve döviz talebi, OQ düzeyinde olup birbirine eşittir (dış dengenin sağlanması). Denge döviz 

kuru, döviz talebinde ve/veya döviz arzında ortaya çıkan değişmeler nedeniyle kaymalar 

gösterir. İthalattaki bir artış nedeniyle, döviz talebi DıDı olacak biçimde yükselirse döviz 

kuru Eı'e çıkar (bu durum ulusal paranın değer kaybıdır) ve yeni arz-talep dengesi OQı 

düzeyinde oluşur. Döviz talebindeki yükseliş nedeniyle, ilk kur düzeyi Eo da MN 

miktarında bir talep fazlası doğar. Bu fazlanın yol açtığı kuru yukarı itici etki, bir yandan 

ihracatı özendirerek döviz arzını yükseltici, diğer yandan ithalatı caydırarak döviz giderlerini 

kısıcı sonuç doğurmaktadır. Sonuç olarak, aşırı döviz talebinin giderildiği E, düzeyinde bu 

gelişmeler durmakta ve kur dengesi yeniden sağlanmaktadır (https://abvs.giresun.edu.tr/ 

Files/19292039094/D%C3%B6 viz%20Kuru%20Sistemleri.pdf; erişim tarihi:09.09.2022).  

Dalgalı (esnek) kur sisteminde ise, döviz kuru ve dolayısıyla ulusal paranın değeri döviz 

piyasası tarafından belirlenir. Diğer bir ifadeyle, döviz arz ve döviz talebine göre belirlenir. 

Merkez Bankası döviz kuruna asla müdahalede bulunmaz. Döviz talebi artınca, döviz kuru 

artar, döviz arzı artınca döviz kuru düşecektir (Aslan ve Terzi, 2013185). Esnek döviz kur 

sisteminde döviz arz ve talebine bağlı olarak, kurlarda sık sık değişmelerin yaşanmasına 

neden olur. Uzun süreli olarak bir yerde (sabit bir değerde) kalmaz. Esnek kur sisteminde, 

kur yükselmesine “depresiasyon” (ulusal paranın değer kaybetmesi), kur düşmesine ise, 

“apresiasyon” (ulusal paranın değer kazanması) denilmektedir (Bulut, 2010:724).  

https://abvs.giresun.edu.tr/%20Files/19292039094/
https://abvs.giresun.edu.tr/%20Files/19292039094/
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*Esnek (Dalgalı) Döviz Kuru Sisteminin Avantajları: 10 maddede belirtmek mümkündür 

(Çelik, 2015:216-217): 

✓ Ulusal Paranın Gerçek Değerini Yansıtması, 

✓ Dış Ödemeler Bilançosu Dengesinin Kendiliğinden Sağlanması, 

✓ Karşılaştırmalı Üstünlük Modeline Uygun Ticaret Olması, 

✓ İç Ekonomik Politika Uygulamalarında Bağımsızlık Sağlaması, 

✓ Dış Enflasyon ve Konjonktür Dalgalanması Gibi Durumlara Karşı Koruyucu Etkisi 

Vardır, 

✓ Dünya Ticaret Hacminin ve Kaynak Dağılımının Optimum Seviyeye Ulaşmasına 

İmkân Sağlar, 

✓ Bürokrasiyi Azaltır, 

✓ Ani ve Yüksek Oranlı Kur Değişmelerini Ortadan Kaldırır, 

✓ Dışsal/Reel Şoklara Karşı Koruması, 

✓ Asimetri Sorununu Ortadan Kaldırması, 

✓ Dış Rezervlere İhtiyacın Azalmasıdır. 

 

* Esnek (Dalgalı) Döviz Kuru Sisteminin Dezavantajları: 8 maddede özetlemek mümkündür 

(Çelik, 2015:216-217): 

✓ Ticaret ve Yatırımcıları Caydırıcı Etkisi, 

✓ Esnekliklerin Düşük Olması Nedeniyle Döviz Kurlarındaki Değişme Arz-Talep 

Dengesini Sağlayamaz,   

✓ Kısa Dönem Kur Değişmelerinde “Hedefi Aşma” Durumlarının Görülmesi, 

✓ Sınırlı Başarı Oranının Olması, 

✓ İstikrar Bozucu Spekülasyon Durumu, 

✓ Yurtiçi Enflasyon Durumunu Yükseltir, 

✓ Disiplin Sorunu Olması Nedeniyle Para Politikası Üzerindeki Denetimi Kaldırarak, 

Ödemeler Bilançosu Dengesini ve Disiplinini Bozar, 

✓ Fazla Özerklik İllüzyonunun Olmasıdır. 
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Tablo 68: Döviz Kuru Rejimleri ve Makroekonomik Performansları 

 

Kaynak: Alacahan ve Akarsu, 2017:338’deki tablodan alınmıştır. 

4.5.3. KARMA DÖVİZ KUR SİSTEMİ 
 

Karma döviz kuru sistemleri sabit ve dalgalı kur sistemleri arasında yer alan, her iki sistemin 

belirli özelliklerinin birleştirilmesiyle elde edilen uygulamalardır. Bu iki döviz sistemi 

arasında kalan ve ikisini değişik potalarda birleştiren “esneklik kazandırılmış sabit kur 

sistemleri” ve “müdahaleye konu olan esnek kur sistemleri” karma döviz sistemleri veya ara 

sistemler olarak adlandırılmaktadır (Çiçek, 2006:47-48). Bunlara örnek, yönetimli dalgalanma, 

geniş marjlı pariteler, sürünen pariteler olarak verilebilir. Aşağıda tam esnek kur sisteminden 

sabit kur sistemine kadar esneklik derecesine göre sıralanan 9 farklı karma döviz kuru 

sistemi mevcuttur. Bunlardan bazıları yukarıda değişik bölümlerde açıklanmıştır. Bu 

bağlamda Karma Döviz Kur Sistemlerini 9 maddede tasnif etmek mümkündür (Carbaugh, 

2006:452-457; Edwards ve Savastano, 1999:6-7):  

✓ Gözetimli Dalgalanma,  

✓ Aralık İçinde Dalgalanma,  

✓ Kaygan Aralık, 

✓ Yönlendirilmiş Sabit Aralık,  

✓ Sürünen Band Sistemi, 

✓ Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi,  

✓ Para Kurulu, 

✓ Resmi Dolarizasyon, 

✓ Parasal Birlikler. 
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4.6. SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ 

 

Satın alma gücü paritesi (SGP), bir ülkenin döviz kurlarını belirlemenin sakıncalı yönleri 

vardır. Teori, her şeyden önce ülkeler arasındaki mal hareketlerini kapsar. SGP’ye göre, 

döviz kurlarının ülkenin dış dengesini başlangıçta sağladığını varsaymaktadır (Karluk, 

2013:628). Satın alma gücü paritesi, dış ticarete konu olan bütün malların fiyatlarını döviz 

kuru ile ilişkilendirir. Satın alma gücü paritesi “mutlak” ve “nisbi (göreli)” olarak 

belirtilebilir. Mutlak satın alma gücü paritesi, ülkelerin denge döviz kurlarının birbirine 

dönüştürülmüş fiyat düzeylerinin bütün ülkelerde aynı olduğu anlamına gelir (Yalta, 

2020:189). Buna göre mutlak satın alma gücü paritesi denklemi aşağıda gösterilmiştir:  

E TL / US= 
𝑃𝑇𝐿

𝑃𝑈𝑆
 

Burada ETL/US nominal döviz kurunu, PUS Amerika’daki fiyat genel düzeyini, PTL 

Türkiye’deki fiyat genel düzeyini gösterir. Nisbi (göreli) satın alma gücü paritesine göre ise 

her mal için tek fiyat yasasının sağlanması gerekmez. Nisbi satın alma gücü paritesi, belli bir 

başlangıç yılından itibaren döviz kurunun nasıl değişeceğini açıklar. Nisbi satın alma gücü 

paritesini aşağıdaki denklem halinde gösterebiliriz (Yalta, 2020:189):  

∆E = πTL – πUS  

Burada E döviz kurundaki değişme, πTL Türkiye’de fiyat artış oranı, πUS Amerika’daki fiyat 

artış oranını gösterir. Bu denkleme göre, iki ülke arasındaki nominal döviz kurundaki artış, o 

ülkelerdeki enflasyon oranları arasındaki farka eşit olmalıdır. Türkiye’deki enflasyon 

oranının yükselmesi, nominal döviz kurunu artırır ve Türk Lirası değer kaybeder (Yalta, 

2020:189). Satın alma gücü paritesi teorisinin geçerli olması için, en önemli şart 

karşılaştırma yapılan ülkeler arasındaki fiyat endekslerinin aynı bazda olması gereklidir. 

Satın alma gücü paritesi dövizdeki değişimleri açıklamakta yetersiz kalmasında pek çok 

faktör mevcuttur: Satın alma gücü paritesi malları homojen kabul eder ancak mallar 

homojen olmayabilir. Satın alma gücü paritesi taşıma maliyetini sıfır kabul eder. Oysa 

gerçek hayatta taşıma maliyetleri üretim maliyetleri içerisinde ciddi etkisi vardır. Satın alma 

gücü paritesi tüm malların kolayca taşımasının yapılabileceği varsayımı altında hareket eder. 

Ancak bazı mallar fiziki olarak kesinlikle taşınamazlar. Satın alma gücü paritesi genel fiyat 

düzeyini baz almaktadır. Ancak genel fiyat düzeyi endekslerle belirlenir ve uygulanan 

endeksler her ülkede farklı ve çok değişik yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Satın alma 
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gücü paritesi ticaret engellerinin ve kotaların olmadığını varsayar. Günümüzde ülkeler çok 

farklı ve değişik kota ve tarifeler uygulayarak, yerli üreticisini korumaya çalışır. SGP, teori 

olarak, sadece dış dengenin fiyat farklılıklarından doğması durumunda bir anlam ifade 

etmektedir. Satın alma gücü paritesi ortaya koydukları varsayımlar, dövizde meydana gelen 

değişiklikleri açıklamakta yetersiz bırakmaktadır (Karluk, 2013:627-628; Yalta, 2020:190). 

Tablo 69: Satın Alma Gücü Paritesine Göre Hesaplanmış GSYİH ve Kişi Başına Gelir 

YILLAR GSYİH 

GSYİH 

SAGP 

KİŞİ BAŞINA 

GELİR 

KİŞİ BAŞINA GELİR 

SAGP 

2000 273,1 682,9 4.218,90 10.550,30 

2005   501,2 966 7.277,90 14.028,10 

2010 772,3 1.245,60 10.475,60 16.895,70 

2015 859,5 1.914,00 10.914,90 24.307,40 

2018 766,4 2.292,50 9.346,20 27.956,10 

2000-2018 ARTIŞ (%) 180,6 235,70 121,50 164,90 
Kaynak: Eğilmez, 2020:56’daki tablodan alınmıştır. 

4.7. FAİZ PARİTESİ KOŞULU 
 

Yurtiçi faiz oranının yabancı faiz oranı ile yerli paradaki değer değişim oranının toplamına 

eşit olacağını gösteren döviz kur denge koşuludur (Kurumlu, 2014:375). Yatırımcıların 

önünde yerli para ve yabancı para cinsinden aktifler tutmak şeklinde iki tercih var olduğunu 

baz alırsak; Yatırımcı kişi veya kuruluş, ya 100 TL’lik hazine tahvili alacak veya 100TL’lik 

yabancı para (döviz) alacak olduğunda, tercih noktasında yatırımcılar, hangi aktifin getirisi 

fazlaysa onu tercih edeceklerdir. Bu aktife olan talep onun fiyatını artıracak, bu da döviz 

kurunu etkileyecektir. Yerli yatırımcı parasını Türk Lirası cinsinden bir aktifte tutarsa 

getirisi ne olur? (Yalta, 2020:191). 

RTL = iTL ; burada RTL TL’nin getirisi olurken, iTL TL cinsinden aktiflerin faizidir. 

Yerli yatırımcı parasını yabancı para (dolar $) cinsinden aktifte tutarsa nasıl bir getirisi olur? 

Yerli aktifi tutan yatırımcı hem bu aktifteki değer değişikliğinden faydalanacak, hem de faiz 

geliri elde edecektir. Bu durumda getiri denklemini şu şekilde yazmak mümkündür (Yalta, 

2020:191): 

 R$ = i$ + 
Eet+1−Et 

Et
 151 

 
151 Örnek 1:  2003 yılı itibariyle, Türkiye’de 1$ = 1,4 TL iken, 2004 yılında, 1 $ = 2,8 TL. olduğunda, %15’lik 

bir faiz oranında dolardan beklenen getiri oranı ne kadardır? 
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Burada, R$ yabancı para olarak aktif tutmanın getirisi iken, i$ yabancı paranın faiz gelirini 

göstermektedir. Ee
t+1 beklenen döviz kurunu gösterirken, Et ise, cari döviz kurunu 

göstermektedir. Bu denklemin sağ tarafındaki eşitlik 
Eet+1−Et 

Et
; Türk Lirasının yabancı para 

olan US Dolar ($) karşısındaki değer değişimini göstermektedir.  

Faiz paritesi koşulu, yerli ve yabancı tahvillerin ulusal para cinsinden aynı beklenen getiri 

oranına sahip olmaları demektir. Bu koşula göre, döviz kuru dengedeyse yerli ve yabancı 

aktiflerin getirisi eşit olmalıdır.  

 iTL = i$ + 
Eet+1−Et 

Et
  

Faiz paritesi koşulu için, iki varsayıma dayalı şartın sağlanması gerekir:  

• Sermayenin tamamen serbest olması, sermaye kontrollerinin olmaması gerekir.  

• İki para biriminin birbirinin ikamesi olması gerekir (kısmi dolarizasyon gibi). Faiz paritesi 

döviz piyasası denge şartıdır. 

Yurt İçi Fiyatlar > Yurt Dışı Fiyatlar → Yerli Para Değer Kaybedecektir. 

Yurt İçi Faiz Oranı > Yurt Dışı Faiz Oranı → Yerli Para Değer Kaybedecektir. 

Nominal Döviz Kuru Değişim Oranı: 

∆𝐸

𝐸
=  

∆𝐸𝑟

𝐸𝑟
+ (𝜋 −  𝜋𝑓) → Burada π ; yurt içi fiyat artış oranını gösterirken, πf  yurt dışı fiyat 

artış oranını göstermektedir. E nominal döviz kurunu, ΔE ise nominal döviz kurundaki 

değişimi göstermektedir. 

Reel Döviz Kuru Değişim Oranı: 

∆𝐸𝑟

𝐸𝑟
=  

∆𝐸

𝐸
+ (πf – π)   152 

 

R$ = i$ + 
Eet+1−Et 

Et
 → R$ = 0,15 + 

2,8−1,4

1,4
= 1,15 𝑜𝑙𝑢𝑟. 

152 Örnek 1: 2019 yılı itibariyle Türkiye’de ve ABD’de gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla %18 ve %2’dir. 

Aynı yıl $ / TL nominal döviz kuru değişim oranı %17’dir buna göre reel döviz kuru değişim oranı yüzde (%) 

kaçtır? 

Yurt içi fiyat artış oranı (π)= %18 =0,18 ise, 

Yurt dışı fiyat artış oranı (πf) = %2= 0,02  

Nominal döviz kuru oranı (ΔE / E) = %17 = 0,17 

Buna göre reel döviz kuru oranı (ΔEr / Er) =? 
∆𝐸𝑟

𝐸𝑟
= 0,17 + (0,02 − 0,18) = 0,17 – 0,16 = 0,1 olur. %10 olacaktır. 
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4.8. TEK FİYAT KANUNU 

Tek Fiyat Kanunu, ticarete konu olan bir aktifin fiyatının arbitraj mekanizması yoluyla 

bütün piyasalarda aynı olması anlamına gelir. Diğer bir tanımla; tek fiyat kanunu, serbest 

ticaretin olduğu ve nakliye maliyetlerinin olmadığı rekabetçi piyasalarda, aynı mal veya 

hizmetin tüm ülkelerde aynı fiyata sahip olması gerektiğini belirtir. Satın alma gücü paritesi 

(SGP-purchasing power parity), Tek Fiyat Kanunu’nun (law of one price) döviz 

piyasalarına uygulanmış şeklidir (https://tr.economy-pedia.com/ 11031902-single-price-law; 

erişim tarihi: 12.09.2022). Satın alma gücü paritesinin fikri temelleri 15. yüzyılda İspanya 

Salamanca Ekonomi Okulu'nda atılmış, geliştirilmesi ise İsveçli ekonomist Gustav Cassel 

(1866-1945) tarafından olmuştur. Satın alma gücü paritesi (SGP), ülkeler arasında ticarete 

konu olan mal ve hizmet sepetinin karşılaştırmalı analizi yapılırken, mutlak ve nispi olmak 

üzere SGP ikiye ayrılmaktadır. Mutlak SGP, tek fiyat kanununa dayandırılırken; Nisbi 

SGP, fiyatlar genel düzeyindeki artışı (enflasyonu) hesaplamaya katmaktadır. Gustav 

Cassel'in tek fiyat kanununu referans alan, 1916 yılında İsveç'in altın standardını 

bırakarak, dalgalı kur rejimine geçişine temel oluşturmuştur. Cassel, tek fiyat doktrininde, 

ülkeler arası ticarete konu olan malın değişim seviyesinin satın alma gücünden çok fazla 

sapamayacağını öne sürmüştür. Bu doktrine göre; aynı ürün, aynı zamanda farklı iki ülkede 

farklı fiyatlardan satılamaz. Aksi takdirde, arbitrajcılar ürünü ucuz olan ülkeden alıp, pahalı 

olan ülkede satarlar ve bu sayede fiyatlar iki ülkede eşitlenir. Satın alma güçleri paritesi’ne 

göre döviz kurlarındaki değişimin başlıca sebebi, ülkeler arası farklı enflasyon oranlarıdır. 

Bu tezin arkasındaki düşünce tek fiyat kanunudur. Buna göre uluslararası ticaretin serbest 

olduğu ortamlarda aynı malın tek bir fiyatı olacaktır. Gümrük ve benzeri vergilerin 

bulunması halinde ülkeler arası fiyatlar söz konusu vergiler ve diğer kamu ödemeleri kadar 

farklı olabilecektir. Buna göre, bir malın A ülkesindeki fiyatı PA ise, B ülkesindeki fiyatı 

PB olduğunda ve döviz kuru p ile gösterilirse, denklemi aşağıdaki gibi yazmak mümkündür;  

PA= p x PB    olacaktır.  

Örneğin, bir malın Amerika’daki fiyatı 1 US$ ise ve $/€ paritesi 1,5 olduğunda; bu malın 

Almanya’daki satış fiyatı 1,5 US $ olacaktır.153 Bu fiyatlar dışında fiyatlar söz konusu ise 

 
153 Tek Fiyat Kanunu, etkin piyasalarda aynı mallar için tek fiyat oluşacağını ifade eden iktisadi kanundur. İspanya'da bir 

aracın fiyatının 20.000 Euro (€) olduğunu ve dolar/Euro döviz kurunun 1 Euro (€) = 1.25 Dolar ($) olduğunu varsayalım. 

Bu durumda, söz konusu yasa, aynı aracın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatının 25.000 $ (20.000 x 1.25) olması 

gerektiğini belirler. Aracın Amerika’daki fiyatını euroya çevirirsek 25.000/1.25=20.000 euro (€) olur. Yani araç her iki 
ülkede de aynı fiyata sahiptir. Tek fiyat geçerli olacaktır (https://tr.economy-pedia.com/ 11031902-single-price-law; erişim 

tarihi: 12.09.2022). 

https://tr.economy-pedia.com/%2011031902-single-price-law
https://tr.economy-pedia.com/%2011031902-single-price-law
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ülkeler arası fiyat farkı arbitraja yol açacaktır. Yani tüccarlar kur farkından yararlanmak için 

malı ucuz ülkeden temin edip malın pahalı olduğu ülkede satacaklardır 

(https://www.ekodialog.com/eko_sorular/sat_al_guc_paritesi.html;erişim tarihi:12.09.2022). 

Tek fiyat kanunu aynı özelliklere sahip malların farklı ülkelerde aynı fiyata satılmasını 

açıklayan iktisat kanunudur, döviz kuru konusunda en temel yaklaşımdır. Bu anlamda yasa 

bir dizi varsayım üzerine kuruludur ve dikkat edilirse bu yasanın yerine getirilmesi mümkün 

olacaktır. Bu varsayımın koşullarını 7 maddede özetlemek mümkündür:  

• Ulaşım maliyeti yoktur; farklı piyasalarda bu malın fiyatları arasında doğabilecek 

farklılık, bu malı bir piyasadan diğerine ulaştırmak için gereken taşıma giderlerinden 

daha büyük olamaz. 

• Uluslararası tam arbitraj söz konusudur. 

• Ticaretin önünde hiçbir engel yoktur; ticarete konu olan bir malın (veya başka bir 

ekonomik varlığın), mevcut döviz kurundan belirli bir ulusal paraya çevrilmiş 

fiyatının dünyanın her yerinde aynı olması gerekir. Yani malların ticarete konu 

olması gerekmektedir. 

• Tüketiciler ve satıcılar bilgilendirilir; piyasaya ilişkin bilgilerin çok ufak maliyetlerle 

sağlanabildiği bir piyasadır. 

• Ürün mal ve hizmet sepeti ile fiyat seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. 

• Piyasalar rekabetçidir; alıcı ve satıcıların çok sayıda bulunduğu serbest rekabet 

piyasa koşulları vardır.  

• Gümrük, vergi, tarife, bariyer olmaması veya fiyatın içine eklenmiş olması 

gerekmektedir. 

 

Ancak, tek fiyat kanununun geçerliliği konusunda bazı eleştiri ve çekinceler mevcuttur; ilk 

eleştiri noktası, malların nakliye ve ulaşım masrafları gelmektedir, ülkeden ülkeye ciddi bir 

yüktür, ikinci sırada, malların ticari girişi konusunda ülkeler tarafından ilan edilen gümrük 

engelleri ve kotalar söz konusudur. Üçüncü nokta ise, ülkeler arasındaki farklı vergi oranları 

ve vergi türleri uygulamada kullanılmaktadır. Dördüncü eleştiri ise, kolayca ticareti 

yapılamayan mallar veya temel ve ara girdiler mevcuttur. Ayrıca ülkeden ülkeye fiyatlar 

genel düzeyi değişmektedir. Son olarak, tekelci veya oligopolistik uygulamalar tek fiyat 

uygulaması konusunda karşılaşılan, uygulamada sorun çıkartan engellerdir.  

 
 

https://www.ekodialog/
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 4.9. DÖVİZ KURU RİSKLERİ 
 

Döviz kuru riski, uluslararası dönemlerde, kredi ve sermaye akımlarında, yabancı para 

bazında alacak ve borçlarda, yabancı paranın ulusal para karşısındaki değişmelerinden 

meydana gelebilecek zarardır.154 Uluslararası finans ve bankacılık kuruluşları, ülkeler 

arasındaki işlemlerini çok fazla sayıda yabancı para birimi ile gerçekleştirirler. Bu durum, 

ekonomik riskleri ve şokları beraberinde getirmektedir. Uluslararası finans kuruluşlarının ve 

bankalarının döviz varlıklarının döviz cinsinden borçlarına oranla fazla olması “uzun açık” 

pozisyonda olduklarını gösterirken, aksi durumda ise, “kısa açık” pozisyonda olduklarıdır. 

Döviz varlıklarının döviz borçlarına eşit olması halinde “kare pozisyondadır” (Karluk, 

2013:612). Kur riski taşıyan artı-eksi pozisyonlar 4 şekilde yapılan işlemler sonucunda 

gerçekleşir (Karluk, 2013:612-613): 

1. Yabancı Sermaye Sağlama Faaliyetlerin Kur Riski, 

2. Kredi Vermenin Kur Riski, 

3. Müşteri Taahhütleri Kur Riski, 

4. Bankaların Kendi İşlemlerinden Kaynaklanan Kur Riski 

✓ İşlem Riski, 

✓ Çevirme Riski, 

✓ Ekonomik Riskidir. 

 

Her akademisyen ve araştırıcı kendi alanıyla ilgili olarak “döviz kuru riski” konusunda 

çeşitli tanımlamalar ortaya koymuştur; Laurent Jacque’ın çalışmasında (1981:81) döviz kuru 

riski, ÇUŞ’ların dünya çapındaki konsolide kazançlarında beklenmeyen döviz kuru 

dalgalanmalarından kaynaklanan kar/zararlarında meydana gelen değişkenlik durumudur. 

Döviz kurundaki değişimlerin tahmini önceden bilinemeyen, değişimlerin firma değerine olan etkisi 

olarak tanımlamak mümkündür. Alex Williams’ın çalışmasında (1982:212) döviz kuru riski 

tanımlamasını uluslararası ekonomi politik penceresinden bakmıştır, bunu baz alan 

tanımlama yapmıştır. Ona göre, döviz kurlarında trendsel hareketler sonucunda yurt 

dışındaki ÇUŞ’ların yatırımlarında ve ülkeler arası makroekonomik bir işlemin değerinde 

meydana gelen kar/zarar durumudur. Uluslararası şirketin ticari ve mali performansının 

 
154 Döviz Kuru Riski; farklı ülkelerin para birimleri arasında görülen değişikliklerdir. Döviz kurlarında görülen 

beklenilenin dışındaki değişiklikler, işletmelerin gelirlerinde ya da giderlerinde, genel tanımla tüm nakit 

akışlarında sebep olan değişiklikler şeklinde tanımlanabilir. Döviz riski oranları sektörlere ve işletmelere göre 

değişiklik gösterebilir. Diğer bir ifadeyle döviz kur riski, kur etkisine açık olan işletmelerin mali değerlerdeki beklenmedik 

değişmelerin işletme bilançolarında yarattığı olumsuz etkidir (https://finans.mynet.com/haber/detay/k/kur-riski-nedir-

kur-riski-nasil-hesaplanir/452664/;erişim tarihi: 15.09. 2022). 

https://finans.mynet.com/haber/detay/k/kur-riski-nedir-kur-riski-nasil-hesaplanir/452664/;erişim
https://finans.mynet.com/haber/detay/k/kur-riski-nedir-kur-riski-nasil-hesaplanir/452664/;erişim
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döviz kuru hareketlerinden etkilenme olasılığı olarak da tanımlanabilmektedir. Diğer bir 

tanımlamaya göre ise: “Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşmesi veya 

artması ulusal boyutta faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerini olumlu veya olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir.” (Özdemir, 2005:17-18; aktaran bknz: Karaş, 2018:44). 

Döviz kuru riskine karşı bir takım önlemler almak önem arz eder, örneğin, değer kaybetmesi 

beklenen X gibi zayıf bir para birimi cinsinden, hem de değer kazanması beklenen Y gibi 

güçlü bir para birimi cinsinden varlık ve yükümlülükleri olan bir şirketi baz aldığımızda, 

şirket X para birimi cinsinden ödeme ve alacak hesaplarının değerini en aza indirirken, X 

para birimi cinsinden herhangi bir borç ödemesini geciktirebilir, çünkü ödeme yapmak için 

X para birimini ileride mümkün olduğunca, daha ucuz bir orandan satın almayı bekler. 

Şirket satışlarını Y para birimi cinsinden ve alımlarını X cinsinden faturalandırarak, borç-

alacak uygulamalarını güçlendirmeye çalışacaktır. Uluslararası piyasalarda çalışan şirket, 

farklı kur kullanmak istediği zaman tercih ettiği birime bağlı olarak değişen bir riskle karşı 

karşıya kalabilir. Firmalar yapacakları işlemi henüz tamamlamadan yerel para ve diğer 

ülkelerin birimleri arasında ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle zarar görebilir. Yurt dışıyla 

bağlantılı çalışıp mal ve hizmet ihraç eden kişiler, bu döviz kur riskini ciddi şekilde 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra hizmet ithal edenler, yabancı yatırım yapanlar ve işletmeler de 

döviz kuru değişikliğinden etkilenir. Uluslararası ticaret yapan bir şirket, Y para birimi 

cinsinden bir borca sahip ise, bu borca ilişkin döviz kuru riskinden kaçınmak istiyorsa, her 

zaman vadeli piyasalardan Y para birimini satın alabilir ve böylece riski ortadan kaldırabilir. 

Döviz kuru riski aşağıdaki stratejiler ile sınırlanabilir veya ortadan kaldırılabilir (Melvin ve 

Norrbin, 2016:154-155; https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/kur-riski-nedir/erişim 

tarihi:15.09. 2022): 

✓ Forward, future ve opsiyon piyasalarında işlem yapmak, 

✓ Yerli para biriminden faturalandırma yapmak, 

✓ Değer kazanması (değer kaybetmesi) beklenen para biriminden ödemeleri 

hızlandırmak (veya yavaşlatmak), 

✓ Değer kaybetmesi (değer kazanması) beklenen para birimlerini toplamayı 

hızlandırmak (veya yavaşlatmak) gerekir. 

 

https://www.getmidas.com/borsa-terimleri/kur-riski-nedir/erişim
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Döviz Kur Risk Oranı = 
(𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤 + 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤)

(𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑏𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟𝚤+ 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑡𝑎𝑎ℎℎü𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖)
 x 100 155 

İki ülke varlıkları arasındaki efektif getiri farkının risk ve riskten kaçınmanın bir 

fonksiyonudur. Bu döviz kur risk oranı, bankacılık sektöründe 0.8 ile 1.1 değerleri arasında 

olmak zorundadır. Döviz kur riski oranları sektörlere ve işletmelere göre değişiklik 

gösterebilir. Örneğin Amerikan varlığı (menkul değerler) ile Türkiye’deki bir varlık 

arasındaki efektif fark, riskten kaçınmanın bir fonksiyonudur. Buna göre eşitliğin sağ 

tarafında yer alan efektif getiri farkı, ABD’deki yurt içi getiri iUS ile yabancı varlığın getirisi 

arasındaki fark olarak ölçülür, herhangi bir yabancı varlığın efektif getirisinin, döviz kuru 

cinsinden faiz oranı döviz kurunda beklenen değişimin toplamına eşittir. Burada Et+1 gelecek 

dönemdeki Türk Lirasının beklenen US $ fiyatıdır. Dikkat edilirse, efektif getiri farkını bir 

risk primi olarak değerlendirebiliriz (Melvin ve Norrbin, 2016:157):  

4.7. DÖVİZ KURU VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ 
 

Döviz, genel bir tanımlama ile uluslararası ödemelerde geçerli olan yabancı para 

birimleridir. Bir ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının simgesi olan o ülke sınırları 

içerisinde geçerlidir. Uluslararası ticaretin geliştirilebilmesi için ulusal paraların döviz 

piyasası aracılığıyla, birbirine dönüştürülebilmesi gereklidir (Çolak, Tokatlıoğlu, Ertuğrul, 

Eroğlu, vd.,2007:747). Ülkelerin iktisaden büyümesi ve kalkınabilmesi için üretim yapması, 

refah seviyesini yükseltmesi ve makroekonomik yapılarını güçlendirmesi gerekir. Bunun 

için üretim kaynaklarını akılcı ve optimal bir şekilde kullanmalıdır. Dünya ekonomisinin 

gelişim sürecine bakıldığında, dünya nüfusu artarken, kişi başına gelir ile GSMH’da artış 

göze çarpmaktadır. Maddison’a göre, 1820’de 1990 fiyatlarıyla dünyada kişi başına düşen 

gelir 667 US Dolardır. İnsanlık tarihinde 2000 yıldan fazla süreyi baz aldığımızda, 250 US 

dolardan, 667 US dolara çıkmış büyüme hızı neredeyse sıfır (0.001) olmuştur. Bin yıllık 

süreçte dünya reel GSMH’sı ortalama iki katına ulaşmıştır. Son 200 yılda kişi başına reel 

GSMH 10 kat artmıştır. Dünya ülkelerindeki gelişme farkı, ülkeler arasında büyük bir gelir 

farklılıklarının oluşmasına neden olmuştur (Karluk, 2013:233-234).  

 
155 Örnek: Döviz mevcutları 700 birim iken, dış piyasadan alacaklısı olduğu döviz miktarı 300 birim 

olduğunda, döviz borçları ise 900 birim ve dış piyasalara verdiği taahhüt miktarı 600 birim olduğunda, döviz 

kur risk oranı ne kadardır? 

Döviz Kur Risk Oranı = 
(𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑚𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡𝑙𝑎𝑟𝚤 + 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤)

(𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑏𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟𝚤+ 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝑡𝑎𝑎ℎℎü𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖)
 x 100 →  

Döviz Kur Risk Oranı = 
700 +300 

900+600 
𝑥 100 = %66.6 𝑣𝑒𝑦𝑎 0,666 𝑜𝑙𝑢𝑟. 
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Tablo 70: Dünya Ekonomisinde GSMH, Kişi Başına Gelir ve Büyüme Oranındaki (%) 

Gelişmeler 

YILLAR 

 DÜNYA 
NÜFUSU 

(MİLYON KİŞİ) 
DÜNYA GSMH  

(MİLYON US DOLAR=1990) 
KİŞİ BAŞINA GSMH  
(US DOLAR=1990) 

YILLIK 
BÜYÜME 

HIZLARI (%) 

BÜYÜME 
HIZI (%) 

0 231 103 444 0-1000 0.01 

1000 268 117 435 1000-1500 0.15 

1500 438 247 565 1500-1820 0.32 

1820 1.041 694 667 1820-1870 0.93 

1870 1.270 1.101 867 1870-1913 2.11 

1913 1.791 2.705 1.510 1913-1950 1.85 

1950 2.524 5.336 2.114 1950-1973 4.91 

1973 3.913 16.059 4.104 1973-1998 3.01 

1998 5.908 33.726 5.709 1820-1998 2.21 

2011 6.946 62.091 40.273 0-2011 1.72 
Kaynak: Angus Maddison,2001:28’deki tablodan alınmıştır. Ayrıntılı olarak bknz: Rıdvan Karluk, 

2013:233’deki tablosundan alınmıştır. 

Geçmişte zengin olan ülkelerin günümüzde diğer ülkelere göre, nisbi olarak yoksul 

olmasının sebebi; bu ülkelerin büyüme hızlarının devamlı olarak pozitif olmasıdır. Ülkeler 

arasındaki gelir farklılıkları bu durumdan kaynaklanmaktadır. Şunu özetle diyebiliriz; 

ülkeler arasındaki gelişme hızlarındaki farkların varlığı, uzun dönemde ülkeler arasında çok 

büyük gelir farklılıklarına yol açabilmektedir. Buna göre bir ekonomide kişi başına gelir 

yıllık (R) hızı ile artıyorsa, (T) yılı sonunda döviz kuru dolar baz alındığında kişi başına 

düşen geliri şu şekilde formüle ederek hesaplamak mümkündür: 

Kişi Başına Gelir = Belirli Bir Yıldaki KBDG x (1 + R)T şeklinde yazabiliriz.156 

Kişi Başına Gelir = 
Toplam GSMH

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ü𝑙𝑘𝑒 𝑁ü𝑓𝑢𝑠𝑢
  bu şekilde hesaplamak mümkündür.157 

Angus Maddison, sabit fiyatlarla hesaplayarak (1990 tarihli US $ baz alınarak), Türkiye’de 

kişi başına milli geliri ve GSMH değerlerini bulmuştur. Örneğin, 1820-2010 yılları arasında 

 
156 Örnek 1: Bir ülkede kişi başına düşen gelir 2000 US dolar olduğunda, bu ülke %3,5 oranında büyüme hızına 

sahipse, 10 yıl sonunda kişi başına geliri ne kadar olur? 

Kişi Başına Gelir = Belirli Bir Yıldaki KBDG x (1 + R)T → KBG = 2000 $ x (1 + 0,035)10= 2.821 US$ olur. 

 

Örnek 2: Bir ülkede kişi başına düşen gelir 8000 US dolar olduğunda, bu ülke %4,5 oranında büyüme hızına 

sahipse, 10 yıl sonunda kişi başına geliri ne kadar olur? 

Kişi Başına Gelir = Belirli Bir Yıldaki KBDG x (1 + R)T → KBG = 8000 $ x (1 + 0,045)10 = 12.473,75 US$ 

olur.(Orta gelir tuzağında bir ülkedir.) 
157 Bir ülkenin gayri safi millî hasılası (GSMH), o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman, kişi başına düşen 

GSMH bulunur. Kişi başına düşen millî gelir ise, bir ülkenin yurttaşlarının ortalama gelir düzeyi hakkında fikir 

verici bir göstergedir. Örnek 1: Bir ülkenin GSMH’sı 800 milyar US$ olduğu bir ülkede toplam nüfus 85 

milyondur buna göre kişi başına gelir ne kadardır? 

Kişi Başına Gelir = 
Toplam GSMH

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ü𝑙𝑘𝑒 𝑁ü𝑓𝑢𝑠𝑢
 = 

800.000.000.000

85.000.000
= 9.411,76 𝑈𝑆 $ olur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_Safi_Mill%C3%AE_Has%C4%B1la
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dünyada kişi başına gelir 8 kat artarken, Türkiye’de ise, 1820-2010 yılları arasında kişi 

başına gelir 14 kat artmıştır. 2018 yılına kadar uzatırsak yaklaşık 15 katlık bir artış 

gerçekleşmiştir. O dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kalan Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaklaşık 9.5 milyon insan yaşamaktaydı (Aksu, 2005a:164 

167). Türkiye coğrafyasında yaşayan bir kişinin 1770 yılında kişi başına milli geliri 600 US 

$ iken, 1820 yılında kişi başına milli geliri 643 US $’a çıkmış, 1870 yılında kişi başına milli 

gelir 825 US $ olmuştur.1913’te ise kişi başına milli gelir 1.213 US $’a çıkarak %50 

oranında artmıştır.1950’de bu miktar 1.600 US$ olmuştur. Türkiye’de 1820-2010 arasında 

kişi başına gelirin yıllık artış hızı %1,4 iken, dünyada bu oran %1,3 olmuştur (Aksu, 

2018:96-97). 

Angus Maddison, 1913 yılı için yaptığı analizlerde, satın alma gücü paritesine göre 

uyarlanmış kişi başına milli gelir tahminlerinin bir karşılaştırmasını yapmıştır. Bu çalışmada 

Maddison, Türkiye ile İngiltere arasında 1 / 5 oranında bir gelir farkı olduğunu saptamışken, 

Türkiye ile Hollanda arasında 1 / 3’lük, Türkiye ile Fransa arasında yine 1 / 3’lük bir oran 

elde etmiş, Türkiye ile İtalya arasında1 / 2.3’lük bir fark belirlemiştir (Pamuk, 2007:175). 

4.8. DÖVİZ KURU ÇEŞİTLERİ 
 

Bir ulusal para biriminin yabancı para cinsinden değer kazanması durumunda, ithal edilen 

ürünler yerel pazarda daha ucuz olacak ve yerel şirketler yabancı rakiplerinin mallarının 

müşteriler için daha cazip hale geleceğini göreceklerdir. Ülke güçlü bir para birimine 

sahipse, uluslararası piyasada malları daha pahalı hale gelir ve bu da rekabet gücünün 

kaybolmasına neden olur (Aka, 2020:100). Günümüz dünyasında, 3-4 çeşit döviz yoktur. 

2009 yılında dünya üzerinde 216 ulusal para (döviz) tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 216 ulusal 

paranın birbirine çevrilmesi söz konusudur. Bu durumda 216 x 216 = 46.656 adet farklı 

değişim oranı (döviz kuru) ortaya çıkmaktadır. Örneğin, dünyada 5 ülke varsa, sadece 10 

farklı değişim oranından ve döviz piyasasından söz edilmektedir. Yatay ve dikey eksenlerin 

çarpımı (grid) sonucunda 25 rakamı bulunur. 25 rakamından diagonal hattaki miktarı (5) 

çıkarırsak, 20 değişim oranına ulaşırız. Bu değeride ikiye bölersek, (çünkü doların euro ile 

euronun dolar kuru aynıdır) 10 rakamına ulaşmış oluruz. N sayıdaki döviz için döviz kuru şu 

şekilde hesap edilir; [
𝑛 𝑥 𝑛−1

2
] bu denkleme göre 216 döviz (konvertibl ve konvertibl olmayan 

ulusal para) olduğuna göre, döviz kuru [
216 𝑥 215

2
] = 23.220 adet döviz kuru değişim oranı 

bulunmaktadır (Karluk, 2013:564-565). 
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Tablo 71: 5 Örnek Ülkenin Döviz Kurlarının Hesaplanması 

ÜLKELER 

DÖVİZ KURLARI 

A 

ÜLKESİNİN 

PARASI 

 B 

ÜLKESİNİN 

PARASI 

 C 

ÜLKESİNİN 

PARASI 

D ÜLKESİNİN 

PARASI 

E 

ÜLKESİNİN 

PARASI 

A ÜLKESİ 1 a/b a/c a/d a/e 

B ÜLKESİ b/a 1 b/c b/d b/e 

C ÜLKESİ c/a c/b 1 c/d c/e 

D ÜLKESİ d/a d/b d/c 1 d/e 

E ÜLKESİ e/a e/b e/c e/d 1 
Kaynak: Karluk, 2013:564’deki tablodan alınmıştır. 

Uluslararası para sisteminde 4 tür döviz kuru vardır;  

1. Nominal Döviz kuru: Diğer ülkeler tarafından kullanılan yani yabancı paranın ulusal 

para karşısındaki değeridir. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli 

paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirasının ağırlıklı ortalama 

değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir (TCMB, 2018a:71).  

İki ülke parası arasında doğrudan doğruya uygulanan ve bir ekonomide finansal kurumların 

açıkladıkları kura “düz kur” veya “nominal kur” denilmektedir (Aslan ve Terzi, 

2013:169). Örneğin, 1 Kasım 2022’de 1$ = 18,12 TL. olduğunda buna düz kur veya nominal 

kur denilir. 

 

2. Reel Döviz kuru: Nominal kurların enflasyon oranlarına göre düzenlenmesidir. Nominal 

efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir. Bir ülkenin döviz 

kuru baz alındığında; o ülkenin ulusal para biriminin yabancı paralar cinsinden değerini 

belirlenmesinden dolayı; döviz kurundaki sayısal bir yükselme ulusal paranın değer 

kaybettiğini gösterirken, döviz kurundaki bir sayısal düşme ise, ulusal paranın değerinin 

yükseldiğini ifade etmektedir. Piyasada açıklanan nominal kurun (döviz fiyatının) iki ülke 

enflasyon oranına göre düzeltilmesiyle elde edilen endekstir. Buna “reel kur” 

denilmektedir. Ulusal paranın yabancı para üzerindeki satın alma gücü olarak izah edilebilir 

(Özatay, 2013:133; Aslan ve Terzi, 2013:170).  

Reel Döviz Kuru (KR) = KN x 
𝑃𝑑

𝑃𝑖
  158 

 
158 Örneğin, 2010 yılı sonunda 1 $ = 1,50 TL. iken, 2011 yılı sonunda 1 $ = 1,60 TL. olmuştur. Aynı dönemde enflasyon 

oranı Türkiye’de (Pi) %12, ABD’de (Pd) %4 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2011 yılı sonunda reel kur ne olmuştur? 

2011 yılı Reel Döviz kuru = 1,60 𝑥 
104

112
= 1,48 𝑇𝐿. 𝑜𝑙𝑢𝑟. Diğer bir ifadeyle, 1,60 TL.’nin enflasyondan 

arındırılmış reel döviz kuru değeri, 1,48 TL. olacaktır. 1 $= 1,50 TL’den ,1,60 TL’ye yükselmesi nominal 

kurun yükselmesi anlamına gelmektedir. Reel döviz kuru düşünce, ihraç malları döviz cinsinden pahalanır ve 

ihracat azalır. İthal malları ulusal para cinsinden ucuzlar ithalat artar (Aslan ve Terzi, 2013:170).  
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KR; Reel döviz kuru, KN; Nominal döviz kuru, Pd; Dış ülkenin fiyat endeksi, Pi; Ülkenin iç 

fiyat endeksi. 

 Reel Döviz Kuru = 
Nominal döviz kuru x Yurtiçi Fiyatı

𝑌𝑢𝑟𝑡 𝐷𝚤ş𝚤 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤
 

 

Reel efektif döviz kuru ise; nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak 

elde edilmektedir. Merkez Bankası tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri 

ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı 

geometrik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Reel efektif kurun artışı Türk Lirasının reel 

olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden 

fiyatının arttığını göstermektedir (TCMB, 2018a:71). 

✓ Reel Döviz Kuru = Nominal Döviz Kuru; dış ticarette yapacağı etki nötr olur. 

✓ Reel Döviz Kuru > Nominal Döviz Kuru; İhracatta azalma meydana gelirken, 

İthalatta ise artma meydana gelir. 

✓ Nominal Döviz Kuru > Reel Döviz Kuru; İhracatta artma meydana gelirken, İthalatta 

ise azalma meydana gelecektir. 

 

3. Çapraz Döviz kuru: Yabancı paranın yabancı paraya karşı oluşturduğu kur değeridir. 

Üçüncü bir para cinsinden iki ülke parası arasında ortaya çıkan kura “çapraz kur” veya 

“dolaylı kur” denilmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:168). Diğer bir ifadeyle, yurtiçi 

piyasalarda yerli para içermeyen gösterimler olarak tanımlanmaktadır. Çapraz kurların, dolar 

piyasasına göre olması gereken denge kurundan sapması halinde piyasalarda arbitraj olanağı 

ortaya çıkmaktadır (Uzunoğlu, 2020:63). İngiliz Sterlinini kullanarak, Japon Yeni almak 

buna örnek verilebilir. Çapraz kur, yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden 

değeridir. ABD doları ile Türk Lirası kurunda işlem yapmak istediğinizde aslında USD/TRY 

çapraz kur işlemi yapmış olunur. 

Örneğin: 25 Ekim 2022 itibariyle 1 US dolar=18,60 TL;  

1 €uro= 18,32 TL ise euro € / dolar $ paritesi nedir? (Euro dolar arasındaki çapraz kur 

nedir?)  

Çapraz Kur = 
𝐸𝑢𝑟𝑜 /𝑇𝐿

𝑈𝑆 𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟/ 𝑇𝐿
 = 

18,32

18,60
= 0,9849 𝑜𝑙𝑢𝑟. 1 Euro = 0,9849 US Dolar olduğu görülür. 

1 US dolar=18,60 TL olduğuna göre, 18,60 x 0,9849 = 18,3191 olur. 

Örneğin: New York piyasasında 1 dolar $ = 0,63 Sterlin (£) olduğunda,  

Aynı anda Almanya Frankfurt piyasasında 1dolar $ = 0,76 Euro (€) olduğunda, 
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İstanbul piyasasında bir İngiliz Sterlini Euro (€) cinsinden çapraz kur fiyatı ne kadardır? 

Çapraz Kur = 
£/$

€/$
 = £ / € →

0,63

0,76
= 0,83 𝑜𝑙𝑢𝑟. 

 

4. Efektif Döviz kuru: Diğer ülkelerin kullandığı yabancı paraya efektif denir. Genellikle 

ülkelerin arasındaki ticaretin büyüklüğü efektif döviz kurunun hesaplanmasında ağırlıklı 

olarak kullanılır (Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:485). Nominal efektif döviz kuru, 

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete 

göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak 

belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat 

etkileri arındırılarak elde edilmektedir (https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/ 

connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Reel+Efektif+Doviz+Kuru

u/ erişim tarihi:09.09.2022). 

 

Grafik 13: Döviz Rezervi (Altın Dahil) 

              Altın Dâhil Döviz Rezervi    Milyar ABD US $ doları, Yıllık 
 

 

 
Kaynak: TCMB, 2016, s.58’deki grafikten alınmıştır. 

 

Kaynak: TCMB, 2016, s.59’daki tablodan alınmıştır. 

Tablo 72: Toplam Döviz Alımları (Net) (Milyon ABD doları) 

 
Döviz Alımı 

(1) 

 
Döviz Satımı 

(2) 

 
Net Döviz Alımı 

(1 - 2) 

 
Reeskont Kredisi 
Geri Dönüşleri 

(3) 

 
Toplam Döviz 
Alımları (Net) 
(1 - 2 + 3) 

2004 5.387 -9 5.378 27 5.405 

2005 22.007  22.007 25 22.032 

2006 9.737 -3.105 6.632 4 6.636 

2007 9.906  9.906 2 9.908 

2008 7.584 -100 7.484 5 7.489 

2009 4.314 -900 3.414 1.039 4.454 

2010 14.865  14.865 1.104 15.969 

2011 6.450 -13.590 -7.140 1.920 -5.220 

2012  -2.456 -2.456 8.295 5.839 

2013  -17.610 -17.610 12.663 -4.946 

2014  -13.590 -13.590 12.999 -591 

2015  -12.346 -12.346 15.182 2.836 

TOPLAM 80.250 -63.706 16.544 53.265 69.810 

https://www.tcmb.gov.tr/
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4.9. SPOT KUR VE FORWARD KUR 

Spot Döviz Kuru: İki taraflı nominal döviz kurunu gösteren değerlerdir. Spot piyasası 

anında işlem piyasasıdır. Spot döviz kuru ise, dövizin o gün belirlenen cari kurudur. Spot 

işlem, iki taraf arasında bir ürünün (örneğin, döviz, buğday, petrol, altın, madenler, vb.), 

işlem tarihinde belirlenen fiyat/kur üzerinden alış veya satışının en çok iki iş günü sonrası 

valörü ile gerçekleştirilmesidir. Spot işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaya spot piyasa, bu 

durumda geçerli olan fiyata spot fiyatı denmektedir (Keyder ve Ertunga, 2012:18; Aypek, 

Ban, Güzel, 2009:587).     

Forward Döviz Kuru: Forward işlem, gelecekte bir tarihte teslim için bugün üzerinde 

anlaşılan bir kurdan ve vadede, vade bitiminde alım satımın yapılmasıdır (Aypek, Ban, 

Güzel, 2009:238). Forward piyasada belirlenen döviz kuruna forward kur denir. Diğer bir 

tanımla, yabancı paranın (dövizin) gelecek bir tarihte ödenecek döviz kuru için bugünden 

anlaşma yapılmasına Forward Döviz Kuru (vadeli döviz kuru) denilmektedir. En yaygın 

forward işlemleri döviz üzerinden düzenlemelerdir. Forward (Alivre) Sözleşmelerinin, mal, 

menkul kıymet, yabancı para veya başka mali aracın belli bir miktarının belirlenmiş ileri bir 

tarihte teslim edilmek üzere cari, spot veya sabit fiyattan alım-satım işlemidir. Diğer bir 

tanıma göre, döviz piyasalarındaki formunda gelecekte belirli bir tarihte oluşacak kur ve 

değiştirilecek döviz miktarı şimdiden belirlenmekte ve taraflar sözleşme imzalayarak 

taahhüt altına girmektedir (Kurumlu, 2014:426; Gürsoy, 2014:817; aktaran bknz: Salihoğlu, 

2021:15-16). 

Forward döviz kuru hesaplanırken spot döviz kurunun üzerine vadeye kadarki dönem için 

taşıma maliyeti eklenir. Faiz paritesi teorisine göre, iki farklı ülke parasına ilişkin kotasyon 

belirlenirken, ülke paraları üzerindeki faiz oranı farklarının eklenerek forward (alivre) kur 

elde edilebilir: 

Forward Kur = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐾𝑢𝑟 𝑥 
(1+𝑖𝑇𝐿)

(1+𝑖 𝑈𝑆$)
 

Forward kur tespit edebilmek için spot kur ile ödünç alınan (iTL) ve ödünç verilen (iUS$) 

ülkelerin para birimleri üzerindeki faiz oranları (i) çarpılır. Forward kurun tespitinde faiz 

oranı dışında, işlem yapılan piyasaların derinliği, likidite düzeyi, karşı taraf (kredi) riski 

başta olmak üzere birçok faktör rol oynamaktadır. Vade uzadıkça risk artacağından forward 

(alivre) kur ile spot kur arasındaki fark da artmaktadır (Salihoğlu, 2021:16). 
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𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐾𝑢𝑟𝑢 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖/İ𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑢 = 
𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝐾𝑢𝑟 − 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐾𝑢𝑟

𝑆𝑝𝑜𝑡 𝐾𝑢𝑟
 

Sonuç, pozitif (+) çıkıyorsa, döviz kuru primi olur. Sonuç, negatif (-) çıkıyorsa da döviz kur 

iskontosu olduğu kabul edilmektedir:  

*Forward Kur > Spot Kur → Döviz kuru primi olur. 

*Forward kur < Spot Kur → Döviz kuru iskontosu vardır (Salihoğlu, 2021:16). 

Forward kur, spot kurdan yüksek ise, temel ulusal para birimi prim yaparken, Forward teslim kuru, 

spot kurdan daha düşük ise, temel ulusal para birimi iskonto yapacaktır (Aslan ve Terzi, 2013:241). 

4.10. NOMİNAL VE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI 
 

Döviz kuru, çift taraflı olarak gösterilebileceği gibi çok taraflı olarak da gösterilebilir. 

Efektif döviz kuru, Bir ülkenin alışveriş yaptığı ülkelerin dış ticaretindeki paylarına göre, 

diğer ülke paraları cinsinden yerli paranın ortalama fiyatını tespit etmek amacıyla kullanılan 

ticaret ağırlıklı olan endeks değeridir. Diğer bir ifadeyle, ülkelerin ticaret paylarının da 

dikkate alındığı ve buna göre hesaplandığı döviz kurlarına “Efektif döviz kuru” 

denilmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:173). Efektif döviz kuru nominal ve reel olarak 

hesaplana bilmektedir. Nominal Efektif Döviz Kuru; belirlenen döviz kuru sepetine göre, 

ulusal paranın nominal değerinde meydana gelen değişimi yansıtan döviz kuruna “nominal 

efektif döviz kuru” denilmektedir. Ulusal paranın reel değerinde meydana gelen değişimi 

yansıtan döviz kuruna ise “reel efektif döviz kuru” denilmektedir (Aslan ve Terzi, 

2013:173). Ağırlıklı hesaplamalar ikili olabileceği gibi çok taraflı olabilmektedir (Sever, 

2004:6-7). FX piyasasında bir ülkenin parasının nominal değerini bütüncül olarak gösteren 

çok yanlı bir döviz kurudur. Bu değer, bir ekonominin dış ticaret yaptığı ülkelerin 

paralarının ağırlıklı bir ortalamasını gösterir. Bir para biriminin döviz piyasalarındaki gücü 

görecelidir. Zira döviz kuru hareketleri, genelde bazı paralar karşısında değer kaybının yanı 

sıra bazı başka paralar karşısında değer kazanma özelliği göstermektedir. 

Nominal Efektif Döviz Kuru = Nominal Kur Endeksi x Cari Dönem Toplam Ticaret Payı 

Reel Efektif Döviz Kuru = Reel Kur Endeksi x Cari Dönem Toplam Ticaretteki Payı 
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Tablo 73: Nominal ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksinin Hesaplanması 

DÖNEM 

 TL / $ 

NOMİNA

L DÖVİZ 

KURU 

ENDEKSİ 

$ 

TİCARETTE

Kİ PAYI 

TL / € 

NOMİNA

L DÖVİZ 

KURU 

ENDEKSİ 

€ 

TİCARETTE

Kİ PAYI 

NOMİNA

L 

EFEKTİF 

DÖVİZ 

KURU 

ENDEKSİ 

TL / $ 

REEL 

DÖVİZ 

KURU 

ENDEK

Sİ  

$ 

TİCARETTE

Kİ PAYI 

TL /€ 

REEL 

DÖVİZ 

KURU 

ENDEK

Sİ  

€ 

TİCARETTE

Kİ PAYI 

REEL 

EFEKTİ

F DÖVİZ 

KURU 

ENDEK

Sİ 

1 100 0,4 100 0,6 100 100 0,4 100 0,6 100 

2 106 0,4 103 0,6 104,2 97 0,4 90 0,6 92,8 

3 115 0,4 110 0,6 112 106 0,4 93 0,6 98,2  

4 109 0,4 118 0,6 114,4 93 0,4 94 0,6 93,6 

5 112 0,4 113 0,6 112,6 96 0,4 90 0,6 92,4 

Kaynak: Aslan ve Terzi, 2013:174-175’deki tabloların birleştirilmesinden elde edilmiştir. 

Nominal değerlerin yanıltıcı olma gerçeğinden hareketle, Reel Efektif Döviz kuru 

endeksinin Hesaplanması sonuca ulaşmada ve doğru analiz etmekte kolaylık sağlayacaktır. 

Yukarıda gösterilen tabloya göre, Türkiye’nin ABD $ doları cinsinden ticaret payı %40 

olduğunda, Euro € cinsinden Ticaretteki payı %60 olduğu varsayılırsa, bu oranları baz 

alınarak şöyle bir tablo sonucu karşımıza çıkar. Mesela, 2. dönemi baz aldığımızda,  

2. Dönem Nominal Efektif Döviz Kuru Endeksini hesaplamak istersek; 

(106) x (0,40) + (103) x (0,60) = 104,2 olarak gerçekleşir. 

3. Dönem Reel Efektif Döviz Kuru Endeksini hesaplamak istersek; 

(106) x (0,40) + (93) x (0,60) = 98,2 olarak gerçekleşir. 

4.11. NOMİNAL VE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSLERİ 
 

Nominal ve Reel Efektif Döviz Kur Endeksleri yardımıyla, ulusal paranın değerindeki 

değişmeleri ve buna bağlı olarak da ülkenin dış rekabet gücünü belirlemek ve analiz etmek 

mümkündür. Ekonomik analizlerde, reel döviz kuru endekslerinin sonuçları daha sağlıklı 

sonuçlar üretilmesinde önem arz etmektedir (Aslan ve Terzi, 2013:171). Buna göre nominal 

döviz kuru endeksi; cari dönem nominal döviz kurunun baz alınan dönemin nominal döviz 

kuruna oranı ile bulunur. 

*Nominal Döviz Kuru Endeksi = 
𝐶𝑎𝑟𝑖 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐾𝑢𝑟𝑢

𝐵𝑎𝑧 𝐴𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷ö𝑣𝑖𝑧 𝐾𝑢𝑟𝑢 
 𝑥 100 

Reel döviz kuru endeksi ise, nominal döviz kuru endeksinin iki ülke enflasyon oranına 

(TÜFE’ye) göre düzeltilmesiyle hesaplanır.  

*Reel Efektif Döviz Kur Endeksleri = Nominal Döviz Kuru Endeksi x 
𝑌𝑢𝑟𝑡 𝐷𝚤ş𝚤 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑃𝑑)

𝑌𝑢𝑟𝑡 İç𝑖 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 (𝑃𝑖)
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Tablo 74: TL / $ Cinsinden Nominal ve Reel Döviz Kuru Endeksi 

DÖNE
M 

TL / 
$ 

NOMİNAL DÖVİZ KURU 
ENDEKSİ  

TÜRKİYE'DE TÜFE 
(Pi) 

ABD'DE 
(Pd) 

REEL DÖVİZ KURU 
ENDEKSİ 

1 1,6 100 100 100 100 

2 1,7 (1,700 /1,600).100 = 106 120 110 106 X 110 / 120 = 97 

3 1,85 (1,850 / 1,600). 100 = 115 130 120 115 X 120 / 130 = 106 

4 1,75 (1,750 / 1,600). 100 = 109 135 115 109 X 115 / 135 = 93 

5 1,8 (1,800 / 1,600). 100 = 112 140 120 112 X 120 / 140 = 96 
 

Kaynak: Aslan ve Terzi, 2013:172’deki örnek tablosundan alınmıştır. 
 

Endeksi 100 baz puan değerinin altında olması durumunda ülke parasının “değer 

kazandığının” göstergesidir. Endeksin 100 baz puan değerinin üzerinde olursa, ülke 

parasının “değer kaybettiğinin” göstergesidir. Yukarıdaki tabloya göre, nominal kur 

endeksi açısından ülke parası 5 dönem boyunca nominal olarak değer kaybetmiştir. Ülkenin 

bu durumda, ihracatı artmış, rekabet gücü yükselmiş ve gelirinde artış meydana gelmiştir. 

Reel Döviz Kur Endeksleri, ülke parasının reel olarak değer kazancını ve değer kaybının 

ölçmeye yaramaktadır.  

-Reel Döviz Kur Endeksleri, 100 baz puan değerinin altına düşmesi durumunda “reel değer 

kazancı” olarak kabul edilir.  

Reel Döviz Kur Endeksleri < 100 baz puan olursa, reel değer kazancı olur. 2., 4. ve 5. 

dönemlerde reel değer kazancı meydana gelmiştir. 

-Reel Döviz Kur Endeksleri, 100 baz puan değerinin üstüne çıkması durumunda “reel değer 

kaybı” meydana gelmektedir. 

Reel Döviz Kur Endeksleri > 100 olduğunda ise, reel değer kaybı ortaya çıkacaktır. Tabloya 

göre 3. dönemde reel değer kaybı yaşanmıştır.  

4.12. DÖVİZ PİYASASININ FONKSİYONLARI VE PİYASANIN OYUNCULARI 
 

Döviz piyasası, yabancı paraların veya nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, 

çek, döviz mevduatları, vb. gibi araçların kişiler, işletmeler, finans kurumları, ticari bankalar 

ve Merkez Bankaları tarafından alınıp, satıldığı piyasalardır. Döviz piyasası, dünyanın en 

eski, en geniş, en yoğun finansal piyasalarıdır. Bir ulusal paranın bir diğer para ile serbestçe 

değiştirildiği ortamlardır. Bu piyasada yapılan işlemler, uluslararası ticareti kolaylaştırırken, 

dünyanın en ücra noktasına kadar daha fazla sayıda mal ve hizmetin ülkeler arasında 
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dolaşmasına, ekonomik ve ticareti kolaylaştırmasına ve bununla birlikte takas ticaretinin 

(barter trade) tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırmıştır (Bulut, 2010:712). Döviz piyasası, 

organize bir piyasa değildir. Tezgâh üstü bir piyasadır. 24 saat açık olan bütün dünya 

ölçeğinde hareketli trendlere sahip bir piyasadır. Döviz piyasaları açık ve saydam bir piyasa 

değildir. Döviz piyasasının 4 temel fonksiyonu vardır. Döviz piyasaları, alıcı ve satıcıların 

doğrudan karşılaştıkları bir piyasa değildir. Tam rekabet piyasasına en yakın piyasalardır 

(Karluk, 2013:558): 

• Satın alma gücü transferi, 

• Kredi sağlama, 

• Döviz Risklerini Önleme, 

• Dış Ticaret Dengesinin Zaman İçinde Kurulmasına Yardımcı Olmasıdır. 

 

Döviz piyasası ise, döviz alım satımlarının yapıldığı piyasalardır. Döviz piyasası, mal ve 

hizmet piyasasında olduğu gibi alıcı ve satıcıların bir araya geldiği örgütlü bir piyasa 

değildir. Bu piyasada alıcı ve satıcılar arasında doğrudan ilişki yoktur. Döviz piyasasının 

işlemcilerini belirtmek gerekirse; Satıcı kişi veya kurum, dövizi ticari bankalara, dış ticaret 

ve dış yatırım işleriyle uğraşanlara ve kurumlara, spekülatörlere ve arbitrajcılara, döviz 

büfelerine ve döviz bürolarına, döviz brokerlarına, Merkez Bankaları ve döviz 

komisyoncuları gibi aracı kurumlara satarlar, döviz alıcısı da bu kurumlardan satın alır. 

Döviz piyasaları, gün geçtikçe hızlı bir küreselleşme ile birlikte önemini arttırırken, piyasada 

gerçekleştirilen işlemlerin önemli kısmı; Londra piyasası (City of London %31,2’lik) oranla 

ilk sırada yer alırken, New York piyasası (%15,7’lik) oranla ikinci sırada gelmektedir. 

Tokyo piyasası (%9,1’lik) bir orana sahiptir. Bunu sırasıyla Shangay, Hong Kong, Singapur, 

İsviçre ve Frankfurt piyasalarında gerçekleştirilmektedir.159 Döviz işlemleri açısından ilk beş 

piyasa %65’lik bir paya sahipken, Türkiye dünyadaki toplam döviz işlemlerinin %0,1’lik 

(binde birlik) kısmına sahiptir (Bulut, 2010:713).  

Döviz piyasası karmaşık bir piyasadır. İçinde pek çok kesimi barındırmaktadır. Tezgâh üstü 

bir piyasadır. 24 saat açık olan bir piyasadır. Dolayısıyla takibi zor olan hareketli ve dinamik 

bir piyasadır. Bundan dolayı piyasada pek çok grup ve birimler bulunur. Döviz piyasasını 5 

ana oyuncu grubu bulunmaktadır: 

 
159 2020 yılında New York Borsası 26,3 milyar US dolarlık bir piyasa işlemine sahipken, NASDAQ OMX 

19,06 milyar US dolarlık piyasa zenginliğine ulaşmıştır. 2020 yılı itibariyle Borsa İstanbul dünyada 32. sırada 

yer alıp, 237 milyon US dolarlık bir zenginliğe sahiptir 
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• Brokerlar (komisyoncu) ve Dealerlar (alım-satım işini yapanlar), 

• Fertler, Şirketler, Bankalar ve Finansal Kuruluşlar, 

• Spekülatörler ve Arbitrajcılar, 

• Hükümetler, Merkez Bankaları ve Hazineler, 

• Uluslararası Finans ve Para Kuruluşları (WB-IBRD, IMF, WTO, OECD, OPEC, 

İslam Kalkınma Bankası, vb.) olmak üzeredir.  

  

Döviz piyasasının diğer piyasalardan ayıran farklarını 8 maddede özetlemek mümkündür 

(Seyidoğlu, 2020:394-395): 

• Döviz piyasaları, döviz arz ve talep edenlerin doğrudan karşılaştıkları piyasalardan 

değildir. 

• Döviz piyasaları, belirli bir borsa biçiminde sabit ve örgütlenmiş piyasalar değildir. 

• Döviz piyasalarında yer alan büyük ticari bankalar piyasa yapımcısıdır. 

• Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmesidir. 

• Döviz piyasaları, tezgâh üstü piyasalardır. 

• Döviz piyasaları küresel nitelikteki piyasalardır. 

• Döviz piyasası küresel bazda 7/24 hiç kapanmayan bir piyasa durumundadır. 

• Döviz piyasaları, tam rekabet piyasalarına oldukça yakın piyasalardır. 
 

Dış ticarette uygulanan dövize dayalı başlıca finansman yöntemleri (Kaya, 2011:70): 

✓ Leasing,  

✓ Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanan destek unsurları, Eximbank Kredileri, 

Eximbank Garantileri ve Eximbank Sigortaları, 

✓ İhracat alacaklarının faktör kuruluşlarına devri (factoring), 

✓ İhracattan doğan alacakların, vadesinden önce Türkiye’deki ve uluslararası 

piyasadaki kredi kuruluşlarına satılması (İskonto), 

✓ Prefinansman kredileri, 

✓ Karşı ticaret,  

✓ Türkiye’de faaliyette bulunan ticari bankalardan sağlanan ihracat kredileri,  

✓ Mal ve hizmet takası, 

✓ Türkiye’deki bankalarca ihracat vesaiki karşılığı kullandırılan vesaik üzerine avans 

kredileri, 

✓ Teminat mektupları (harici garantiler). 
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4.13. DÖVİZ PİYASASINDAKİ İŞLEMLER 
 

Döviz piyasalarında işlemler hem spot piyasa işlemleri hem de türev piyasa işlemleri olmak 

üzere iki farklı piyasada yapılmaktadır. Türev piyasa işlemlerinin başlıcaları Alivre 

Sözleşmeler (forward, futures sözleşmeler), Opsiyonlar (options), FX Swaplar (foreign 

exchange swaps) ile Para Swapları (currency swaps) şeklinde sıralanabilir (Salihoğlu, 

2021:14). 

Döviz piyasaları bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla değişimi baz alan işlemleridir. 

Yabancı para ve mevduat hesaplarının değişimi olarak aktifler spot ve forward biçimlerinde 

para fonlarında dönüşür. Kullanılan ortam elektroniktir. Kur, bir para biriminin diğer para 

birimi karşısındaki fiyatıdır.  

Döviz piyasasında dört tür kur işlemleri vardır. 

 

✓ Anında İşlemler (Spot Transactions)  

✓ Vadeli İşlemler 

A) Forward   

B) Futures  

✓ Döviz Swapları 

✓ Döviz Opsiyonları 

 

Tablo 75: Döviz Piyasalarında Günlük İşlem Türleri ve Hacimleri 

Günlük Ortalama İşlem 
Miktarı (Milyar ABD 
Doları) 

 
2004 

 
2007 

 
2010 

 
2013 

 
2016 

 
2019 

2019 pay 
% 

Toplam Dövizli İşlemler 1.934 3.324 3.973 5.357 5.066 6.595 100 

Spot Kontratlar 631 1.005 1.489 2.047 1.652 1.987 30,1 

Alivre sözleşmeler 209 362 475 679 700 999 15,1 

FX swaplar 954 1.714 1.759 2.240 2.378 3.203 48,6 

Para swapları 21 31 43 54 82 108 1,6 

Opsiyonlar ve diğer 
ürünler 

119 212 207 337 254 298 4,5 

Kaynak: Salihoğlu, 2021:15’deki tablodan alınmıştır. 

Uluslararası para-finans literatüründe finansal türevler üçlü tasnifi yapılarak 

değerlendirilmektedir (Bolgün ve Akçay, 2005:219):  

https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#ANINDA_304350LEMLER_SPOT_TRANSACTIONS
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#2_VADEL304_304350LEMLER
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#a_FORWARD
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#b_FUTURES
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#3_DOumlV304Z_SWAPLARI
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#4_OPS304YON
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✓ Birinci nesil finansal türevler: Doğrusal matematiğe dayanan finansal türev ürünler 

(Forward, futures, swap). 

✓ İkinci nesil finansal türevler: Doğrusal olmayan ve olasılık teorisine dayanan 

finansal türev ürünler (Opsiyonlar, kredi türevleri).  

✓ Üçüncü nesil finansal türevler: Karma (hibrid) ürünler; birden fazla geleneksel ya 

da türev ürün birleşimi ile oluşmaktadır. (Anapara garantili yatırım ürünleri, kredi 

sepetleri). 

4.13.1. DÖVİZ PİYASASINDA SPOT (ANINDA) İŞLEMLER 

Peşin döviz işlemlerinde geçerli olan cari kura “spot kur” denilmektedir (Aslan ve Terzi, 

2013:179). Döviz piyasasının işlemlerin anında teslim-anında ödeme esasına göre, yapıldığı 

“Spot Günlük Döviz Piyasası” veya “Forex-FX piyasası” (spot exchange market) denir. 

Spot piyasa, döviz, mal, para, altın, maden gibi yatırım araçlarının anında teslim edilmesi 

prensibiyle çalışan ve piyasa fiyatından işlem yapılan piyasalardır. Günümüzde elektronik 

ortamda yapılan, alınıp satılan paraların (dövizlerin) ilke olarak anlaşmaya varıldığı andan 

itibaren, teslimi kaydıyla gerçekleştirilen işlemlere ise, “spot işlem” denir. Spot piyasa, 

nakit piyasa olarak da adlandırılmaktadır. Spot piyasada işlem yapan bir yatırımcı yalnızca 

elinde bulunan varlıkları kullanabilir. Yabancı para biriminden yapılan döviz işlemi, kripto 

para işlemleri gibi işlemler, spot piyasa işlemleri arasında gösterilebilir Döviz piyasalarında 

gerçekleşen işlemlerde ise fiziki olarak alım satım ya da para bozdurma işlemi yerine belli 

hesaplarda mutabakat kalınarak işlemler gerçekleşir. Interbank piyasasında büyük ölçekte 

işlemin gerçekleşmesinden dolayı, işlem tarihi ve teslim tarihi birbirinden farklı olabilir 

ancak bu tarihler arasındaki fark en fazla iki iş günü olabilir ve bu sürede alım-satım yapılır 

(https://finans.mynet.com/haber/detay/s/spot-piyasa-nedir-spot-piyasa-islemleri-nelerdir/ 

444865/; erişim tarihi: 25.09.2022). 

4.13.2. DÖVİZ PİYASASINDA VADELİ İŞLEMLER 

1-Forward İşlemler: İleri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir malın (dövizin, 

faizin, menkulün, vb.) vadesi, miktarı ve fiyatının taraflarca bugünden belirlenerek, 

sözleşmeye bağlanması işlemidir. Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir 

ürünün teslim edilerek, karşılığının ödeneceğinin iki tarafın birbirine taahhütte bulunmasıdır 

(Seyidoğlu, 2020:427; Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:238; Kurumlu, 2014:426). Forward 

sözleşmeler, sabit fiyatlı sözleşmelerdir. Vadeli sözleşmelerdir. Sözleşmeye konu olan bir 

https://finans.mynet.com/haber/detay/s/spot-piyasa-nedir-spot-piyasa-islemleri-nelerdir/%20444865/;%20erişim
https://finans.mynet.com/haber/detay/s/spot-piyasa-nedir-spot-piyasa-islemleri-nelerdir/%20444865/;%20erişim
https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#a_FORWARD
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para piyasası işleminde: vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerinde bugünden anlaşılan 

ancak ileri bir tarihte başlayacak ve daha ileri bir tarihte bitecek işlemleri ifade etmektedir. 

Her tür malla ilgili olarak yapılabilir. Forward işlemler genel olarak döviz ve faiz üzerine 

yapılmaktadır. Bu yüzden finansal piyasalardaki forward sözleşmeler döviz forward 

sözleşmeleri ve faiz forward sözleşmeleri olmak üzere iki temel grupta incelenmektedir. 

Forward sözleşmenin şartları (fiyat, miktar, kalite, zaman ve yer) alıcı ile satıcı tarafından 

karşılıklı belirlenmektedir. Forward işlem ile spot işlem arasındaki önemli fark alım-satım 

işleminin zamanı ile ilgilidir (Gözgör, 2008:25). Forward sözleşmelerin, riskten korunma ve 

spekülasyon amaçlı kullanılmaktadır. Forward işlemlerin temel amacı, fiyat değişmelerinden 

kaynaklanan riski emniyet altına almaktır (Erişik, 2016:36). Konumuzla alakalı kısım, döviz 

forward sözleşmesi, iki taraf arasında belli bir miktarda bir dövizi belli bir kurdan ileride 

belli bir tarihte el değiştirmek üzere yapılan sözleşmelerdir. İşlemin yapıldığı tarihte forward 

sözleşmesinin değeri “0”dır. Vade sonuna doğru gelinmeye başladıkça zamanın geçmesi, 

döviz kuru ve faiz oranlarının değişmesi sonucunda forward sözleşmesinin değeri de pozitif 

veya negatif bir hâl alır (Gözgör, 2008:25-26). Buna göre, günlük cari kurlar ile 1 aylık ve 6 

aylık vadeli kurlar farklıdır. Bu bağlamda, vadeli döviz kuru (F) ile günlük döviz kurundan 

(e) büyükse, yani (F > e ) ise, aradaki pozitif farka “vadeli kur primi” denir. Vade primi, bir 

birim döviz satın almak için vade tarihinde bugünkünden daha fazla ulusal para ödemek 

gerektiğini belirtir. Buna mukabil, vadeli döviz kuru ile günlük döviz kurundan küçük ise, (F 

< e) olduğunda, aradaki negatif farka “vadeli kur iskontosu” denmektedir (Ünsal, 

2005:463-464). Üçüncü bir olasılıkta, her iki kurun birbirine eşit olmasıdır ki, bu durumda 

kurların “düz (flat)” olması denmektedir (Seyidoğlu, 2020:427). Bir yatırımcı, anında (spot) 

kur ile vadeli kurlar arasında bir tercih yapmaktadır. Eğer yatırımcı, 1 yıl vadeli dolar kredisi 

kullanmak istediğinde, iki önemli stratejiden birini tercih edebilir. Birinci yol, bir bankadan 

1 yıl vadeli döviz alım sözleşmesi yapmasıdır. İkinci yol ise, vadeli piyasa yerine anında 

(spot) piyasada işlem yapmasıdır. Burada izleyeceği yol, TL. cinsinden borç (ödünç fon) 

alır, aldığı bu borçları (ödünç fonları) anında piyasa cari kurundan dolara çevirir ve böylece 

1 yıl vade ile bir bankaya faize yatırarak (ödünç verme), kaynak sağlamış olur. Her iki yolda 

da benzer nakit akımlarına neden olmaktadır. Bunlara “özdeş portföy” denilmektedir. Her 

iki akımın da maliyetleri özdeş olacaktır. Bunu aşağıdaki denklemde formüle etmek 

mümkündür (Seyidoğlu, 2020:430): 

F = S x 
(1+İ𝑇𝐿)

(1+İ$)
 şeklinde belirtilir. 
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Buna göre, F; vadeli kuru, S; anında (spot) kuru, ödünç alınan (İTL) ve ödünç verilen ise (İ$) 

ulusal paraların göreceli faiz oranı katsayısı ile çarpımına eşit olacaktır. Bu durumda, faiz 

oranı yüksekse, ulusal paranın vadeli piyasa kuru farkı yansıtacak biçimde yüksek olacaktır. 

Terside geçerlidir. 

Diğer bir ifadeyle; yabancı paranın değeri yerli paraya göre, forward piyasada spot piyasadan daha 

yüksekse yabancı para prim yapmış demektir. Buna forward primi denir. Eğer yabancı paranın 

forward değeri spot değerden düşükse yabancı para iskontoya uğramış demektir. Buna forward 

iskontosu denir. Buna göre vade iskontosu, bir birim döviz satın almak için vade tarihinde 

bugünkünden daha az ulusal para ödemek gerektiğini belirtmektedir. Vade primi veya 

iskontosu, oransal olarak (n) teriminin vade süresini temsil etmektedir (Gözgör, 2008:27).  

Örneğin; spot piyasada 1 € = 1,4670 $ ve 1 aylık forward kuru 1 € = 1,4620 $ ise 1 aylık forward 

Dolar primdedir. Çünkü forward Dolar daha değerli hale gelmiştir. Diğer taraftan da forward Euro 

iskontoya uğramıştır. Forward prim ve iskonto oranları aylık olarak verildiğinde şu formül yoluyla 

hesaplamak mümkündür:  

Forward Prim veya İskontosu (PN) = 
𝑭𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅 𝑲𝒖𝒓 −𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓 

𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓
 𝒙 

𝟏𝟐

𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 160 → sonuç negatif (-) 

çıkacaktır. 

PN = 
1.4620 −1.4670 

1.4670
 𝑥 

12

1
 𝑥 100 = - %4.0899 olacaktır. 

 n= Forward sözleşmenin vadesine kadar olan süreyi göstermektedir. N, gün veya ay olabilmektedir. 

Forward Prim veya İskontosu (PN) = 
𝑭𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅 𝑲𝒖𝒓 (𝑭)−𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓 (𝒆) 

𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓 (𝒆)
 𝒙 

𝟑𝟔𝟎

𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 161 

Döviz forward sözleşmeleri, uluslararası tezgâhüstü piyasalarda gelişmekte olan ülkelerin 

işlem gören en likit türev ürünü niteliğinde olup, bu ülkelerde türev ürünlerde gözlemlenen 

büyümenin de katalizörü olarak kabul edilmektedir. Forward piyasalar, genellikle büyük 

ticarî bankalar, holdingler, kurumsal yatırımcılar ve kamu kesimi tarafından gelecekteki 

taahhütleri karşılamak ve riskten korunmak amacıyla kullanılır. Forward sözleşmeler, özel 

bir hüküm yoksa bir başkasına devredilemez. Ayrıca devri hukuken mümkün olsa bile her 

bir forward (alivre) sözleşme kendine özgü hükümler taşıdığından ve standart olmadığından 

 
160 Örnek: Doların anında (spot) kuru 2.00 TL iken, 90 günlük vadeli kuru (F90) 2.20 TL olduğunda, PN ne 

kadardır? 

PN = 
2.20−2.00 

2.00
= 0.10 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑟. → 

𝑭𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅 𝑲𝒖𝒓 −𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓 

𝑺𝒑𝒐𝒕 𝑲𝒖𝒓
 𝒙 

𝟑𝟔𝟎

𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 

2.20−2.00 

2.00
 𝑥 

𝟑𝟔𝟎

𝟗𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟒𝟎 𝒐𝒍𝒖𝒓. 

161 Örnek: Dolar ile Euro arasındaki günlük döviz kurunun 1,2964 olmasına karşılık, 1 ay vadeli kur 1,2975 

olmuştur. 2 Mayıs tarihinde 1 euro satın almak için 1,2964 dolar vermek gerektiği halde, 2 Haziran tarihinde 1 

euro satın almak için 1,2975 dolar vermek gerekir. Buna göre vade primi ne kadar olur? n= 30 gün olacaktır. 

F = 
1.2975 − 1.2964 

1.2964
 𝑥 

360

30
 𝑥 100 = %1,018 olur. Vade primi %1,018 olacaktır. 
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devri kolay değildir. Sözleşme transferi olmadığı için ikincil piyasalarda işlemi oluşmaz 

(Aslan ve Terzi, 2013:233). Forward, futures, swap ve opsiyon işlemlerine de kur riskini 

elimine etmek için başvurulur. Bunun yanında, ileri bir tarihte yapılacak ithalat ödemesi 

veya ihracat alacağını korumak için yapılır. Forward sözleşmelerde vade süresinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Forward sözleşmede, ödenecek net miktar, teslim 

günündeki forward kur ile spot kur arasındaki farktır. Forward piyasada forward alış / satış 

kurları arasındaki fark, forward sözleşmelerin vadesi arttığı için genişlemektedir (Aslan ve 

Terzi, 2013:231).  

Şekil 81: Forward İşlem Süreci 

 

İşlem Günü                     Spot Teslim Günü   Forward Teslim Günü 

28 Temmuz 2022  30 Temmuz 2022    30 Ağustos 2022 

 

İşlem yapılan tarih, 28 Temmuz 2022 ise, spot piyasada teslim günü (en geç 2 gün içinde 

yapılır) 30 Temmuz 2022 olacaktır. Forward vade günü ise (1 ay geçtikten sonra), 30 

Ağustos 2022 olur. Forward vade gününün hafta sonu veya bayram tatil gününe denk 

gelmesi durumunda, forward sözleşme tarihi, tatil sonrası gelecek iş gününe göre düzenlenir. 

Teslim gününde forward kur, spot kurdan yüksek, düşük veya spot kura eşit olabilmektedir. 

Örneğin; Yatırımcı Mehmet Bey, Ahmet Bey arasında vadesi 4 ay olduğu bir durumda,  

1 US$ / 18.45 TL. ₺ kurundan bir vadeli işlem (forward) sözleşmesi yaptığı varsayımında, 4 

ayın sonunda kur 1 US$ / 18,68 TL olduğu takdirde, Ahmet Bey, Mehmet Bey’e aradaki 

farkı (19.68-18.45=0,23 TL) öder, tersi durumda ise, 1 US$ / 18.30 TL. olması durumunda, 

Mehmet Bey, Ahmet beye (18.45-18.30=0,15 TL) ödemesi olacaktır. 

Piyasalarda, faiz oranları alış/satış olarak kote edildiğinde, forward kurların da forward 

alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanması gerekir (Aslan ve Terzi, 2013:241-242): 

*Forward Alış = Spot Alış x  
1+ 

İ𝑎𝑙𝚤ş 𝑘𝑢𝑟

360 /𝑛

1+ 
İ𝑠𝑎𝑡𝚤ş 𝑘𝑢𝑟

360 /𝑛

 

n, gün sayısını gösterirken, İK; değişken/kote edilen para faiz oranı, İT; Temel para faiz 

oranı, S; spot kuru göstermektedir. 
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Örneğin; Aşağıda kotasyonlar verildiğinde 6 aylık Euro /US Dolar forward alış kuru 

hesaplayalım. 

1 € Karşılığı US $ 1.4600-10 

€ faiz oranı (180 gün=6 ay) 17/8 - 2 % 

US $ faiz oranı (180 gün=6 ay) 3- 37/8% 

Forward Alış = 1.4600 x  
1+ 

0.03

360 /180

1+ 
0.02

360 /180

 = 1.4672 US$ olur. 

*Forward satış kuru aşağıdaki gibi hesap edilir: 

Forward Satış = Spot Satış x  
1+ 

İ𝑠𝑎𝑡𝚤ş 𝑘𝑢𝑟

360 /𝑛

1+ 
İ𝑎𝑙𝚤ş 𝑘𝑢𝑟

360 /𝑛

 

Örneğin: Aşağıda kotasyonlar verildiğinde 6 aylık Euro /US Dolar forward satış kuru hesaplayalım. 

1 € Karşılığı US $ 1.7800 

İsatış kur;0.03125 iken, İalış kur; 0.01875 olduğunda, Forward satış kuru ne kadardır? 

Forward Satış = 1.7800 x  
1+ 

0.03125

360 /180

1+ 
0.01875

360 /180

 = 1.7910 US$ olacaktır. 

Finansal piyasalar açısından bakıldığında, döviz forward sözleşmelerinin faydası, 

Gelişmekte olan ülkelerde işlem yapan ve o ülkenin yüksek getiri sağlayan finansal 

ürünlerinin o ülkenin parası cinsinden alıp satan yatırımcılarla ilgili ülkenin para birimi 

devalüe edildiği zaman karşı karşıya kalacakları kur riskinden korunma imkânı sağlamasıdır 

Forward sözleşmelerin fiyatlaması, temel olarak “Taşıma Maliyeti Modeli” ‘ne dayanır. Bu 

model, esas olarak, finansal olmayan ürünler üzerine düzenlenerek sözleşmenin değerinin 

tespitinde kullanılır. Modelin temeli, ürünün veya finansal varlığın spot fiyatı ile vadeli 

fiyatı arasındaki ilişki düzeyini ölçmeye ilişkindir. Taşıma maliyetini oluşturan unsurlar 5 

maddede belirtmek mümkündür (Gözgör, 2008:25-26): 

✓ Ürün satın almak için kullanılan finansman veya faiz maliyeti,  

✓ Ürün saklama maliyeti,  

✓ Ürün sigorta maliyeti,  

✓ Navlun ücreti,  

✓ Saklama döneminde meydana gelebilecek diğer maliyetler 
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Herhangi bir ürünü bugün almakla, ileri bir tarihte almanın maliyetlerinin karşılaştırıldığı 

taşıma maliyeti yönteminin hesaplanması aşağıdaki biçimde yapılmaktadır (Gözgör, 

2008:22): 

 S= Spot piyasa fiyatı  

F= Forward fiyatı  

T= Süre (vadeye kalan gün sayısı)  

r= Faiz oranı olmak üzere;  

F= S x [𝟏 + (𝐫 𝐱 (𝐓/𝟑𝟔𝟓)]  

Örneğin: Bir malının spot piyasa fiyatının 15000 TL, 180 günlük faiz oranlarının ise %6 

olduğu düşünülürse, 180 gün sonra teslimatı yapılacak forward sözleşmesinin fiyatı;  

F= 15000 x [1 + (0,06 x (180/365)] → F= 15.443,83 TL olarak bulunur. 

*Forward Sözleşmelerin Özellikleri (Erişik, 2016:37): 

✓ Forward işlemler merkezi bir piyasası olmayan ve bankalarla müşteri arasında 

gerçekleştiren, fiyatları müşterilerin saygınlığına göre değişen işlemlerdir. 

✓ Forward sözleşmeler, standart sözleşmeler değildir. 

✓ Forward sözleşmeler, üçüncü kişilere transfer ve devredilemezler. 

✓ Forward sözleşmelerin vadesi geldiğinde tarafların yükümlülükleri yerine getirmesi 

gerekir. 

✓ Forward sözleşmelerinde, tarafların sözleşme gerçekleşene kadar birbirine ödeme 

yapmaları söz konusu değildir. 

✓ Forward sözleşmeler, genel olarak döviz kurları ve faiz oranları üzerinden yapılır. 

✓ Forward sözleşmeler, fiyatlar halka açık bir şekilde yapılmaz. 

✓ Forward sözleşmelerin günlük fiyat limitleri yoktur. Günlük fiyat değişimleri için 

herhangi bir marj alınmaz. 

2-Futures İşlemler: Geleceğe yönelik döviz sözleşmelerine, aynı zamanda “döviz türevleri” 

(foreign exchange Derivatives) denmektedir. Bu araçlar (forward, futures, swap) için türev 

deyiminin kullanılmasının nedeni, işlemlerin değerinin sözleşmenin doğrudan kendisinden 

değil, o sözleşmenin bağlı olduğu dövizin piyasasındaki değişmelerden kaynaklanmış 

olmasıyla alakalıdır (Seyidoğlu, 2020:426). Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin, 

https://birfinansci.com/doviz-piyasasi-islemleri-ve-turleri/#b_FUTURES
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belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir. Fiyat dışındaki şartları 

standartlaştırılmış bir vadeli (forward) sözleşmenin işlem gördüğü piyasalardır. Bu 

piyasalarda sözleşmeye konu olan ürün kontrat şartlarına uygun olarak ileri bir teslimat 

tarihinden alınıp, satılmaktadır (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:240). Vadeli işlem 

sözleşmesinde alım satıma konu mal ve finansal aracın şartları, niteliği, miktarı, süresi ve 

teslim yeri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Vadeli işlem sözleşmelerinde tek değişken 

vardır, alım satım işlemi sırasında oluşan fiyattır (Hull, 2015:132-143). Vadeli sözleşmelerin 

fiili teslimi zorunlu değildir. Ayrıca ikinci el piyasası da vardır. Sözleşme sahipleri süresi 

dolmadan bu sözleşmeleri istedikleri zaman satarak, başkalarına devredebilirler. Eldeki 

sözleşme ile ilgili olarak ters yönlü işlem yapılarak, borsa takas odasına karşı pozisyonu 

sıfırlanır ve borsadan çıkılmış olunur. Türkiye’de vadeli işlem yapmak üzere kurulan Vadeli 

İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) 2005 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. Yatırımcıyı, kur 

riskinden ve fiyat değişmelerinden korunmak amacıyla kurulmuştur (Seyidoğlu, 2020:433-

435). Futures sözleşmelerin dayandığı varlık, fiziksel bir mal olabileceği gibi finansal bir 

ürün veya gösterge de olabilir. Bu durumdan hareketle futures sözleşmelerin, mal (emtia) 

futures ve finansal futures olarak ayrım gösterdikleri söylenebilir (Gözgör, 2008:38). Futures 

işlem borsalarında faaliyet gösteren kesimleri beş ana grupta tasnif etmek mümkündür: 

✓ Borsa 

✓ Takas Kurumu 

✓ Aracı Kurumlar (Üyeler) 

✓ Piyasa katılımcıları 

✓ Denetleyici kurumlar 
 

Tablo 76: Forward ve Futures Sözleşmelerin Karşılaştırılması 

ŞARTLAR  FORWARD SÖZLEŞME FUTURES SÖZLEŞME 

MİKTAR İHTİYACA GÖRE DEĞİŞİR. SANDARTTIR. 

PARA BİRİMİ 

ÇEŞİTLİLİĞİ 

PARA PİYASASINDA OLUŞAN HER 
PARA BİRİMİ KABUL EDİLİR.  

SADECE LİKİT PARA KABUL EDİLİR. ÖRNEĞİN, CHİCAGO PARA PİYASASINDAİŞLEM 
GÖREN PARALAR; YEN, STERLİN, KANADA DOLARI, İSVİÇRE FRANGI, AVUSTRALYA 
DOLARI  

VADE 

İHTİYACA GÖRE 1 HAFTADAN 10 
YILA KADAR SÜRE UAZAYABİLİR. STANDARTTIR. SÖZLEŞMEDEKİ SÜREDİR. 

TAKAS İŞLEMİ FİZİKİ VEYA NAKİT OLARAK FİZİKİ TESLİMAT MÜMKÜN OLSA DA GENELDE NETLEŞTİRME USULÜ GEÇERLİDİR. 

MALİYET 

DURUMU 

ÜCRET YOKTUR. MALİYET ALIŞ VE 
SATIŞ ARASINDAKİ FARK 
KADARDIR. KOMİSYON ÜCRETİ SÖZ KONUSUDUR. 

PİYASA 

DEĞERİ 

GERÇEK PİYASA DEĞERİ 
BELİRLENEMEZ. GÜNLÜK PİYASA FİYATININ BELİRLENMESİ MÜMKÜNDÜR. 

KURALLAR KURUMLAR KENDİ BELİRLER BORSA VEYA RESMİ KURUMLARIN BELİRLEDİĞİ KURALLARDIR. 
TEMİNAT 

YÜKÜMLÜLÜ

ĞÜ 

TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
YOKTUR. GÜNLÜK TEMİNAT TAMAMLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VARDIR. 

KREDİBİLİTE 

(GÜVENİLİRLİ

K) 

KREDİ RİSKİ VARDIR. KARŞILIKLI 
KREDİ LİMİTİ BELİRLENİR. 

KAR VEYA KAZANÇ KAYNAKLARININ GÜNLÜK NAKİT DÜZENLEMELERİNDEN 
DOLAYI RİSK AZALMIŞTIR. 

   Kaynak: Aslan ve Terzi, 2013:259’daki tablodan alınmıştır. 
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*Future Sözleşmelerin 9 temel özelliği mevcuttur (Seyidoğlu, 2020:431-433; Aslan ve 

Terzi, 2013:257-258): 

✓ Sözleşme Büyüklüğü ve Niteliği, 

✓ Kalite, 

✓ Teslim Tarihi, 

✓ Fiyat Sınırları (limitler belirlenir), 

✓ Pozisyon Sınırları, 

✓ Borsada Pozisyon ve İşlemin Kapatılması, 

✓ Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminat Oranları, 

✓ Fiili Teslimler, 

✓ Piyasalar Arasında Arbitraj Durumu, 

4.13.3. DÖVİZ ARBİTRAJI 
 

Arbitraj, döviz, mallar, ödünç verilebilir fonlar, menkul ve gayrimenkul değerlerin ucuz 

olduğu piyasalardan satın alınıp, pahalı olduğu piyasada satılarak kar elde edilmesine 

denilmektedir (Çelik, 2015:217). En çok uygulamada görülen durum döviz piyasasında 

olmaktadır. Döviz kurları arasında çıkan farktan yararlanma amacı ile yapılan bir alım-satım 

işlemidir. Arbitraj, farklı piyasalardaki kur farklarından yararlanarak kâr sağlama işlemidir. 

İşlemler peşin piyasalarda aynı anda yapılmakta olup zarar etmek söz konusu olmamaktadır. 

Arbitrajcılar (Arbitrajörler) ise piyasalar arasındaki fiyat dengesizliklerinden yararlanarak 

risksiz kâr elde etmeyi hedefleyen yatırımcılardır. Örneğin, bir para sistemi uluslararası 

piyasalarda, farklı iki ülke arasında, farklı iki fiyattan işlem görüyorsa; arbitrajörler, hemen 

ucuz olan yerden parayı alır, pahalı olan yerde satarak, risksiz kazanç elde eder. Arbitraj 

işleminde temel amaç; dövizlerin birbirlerine göre çapraz kurlarındaki farklılıklarından 

yararlanarak kazanç elde etmektir. Bu işlemi yapanlar dövizi ucuz piyasadan alıp pahalı 

olduğu piyasada satmakta ve aradaki farkı kâr olarak elde etmektedir. Arbitraj işleminin 

yapılabilmesi için ülke paralarının konvertibl olması ve döviz giriş-çıkışlarına hükümetler 

tarafından kısıtlama getirilmemesi gerekmektedir. Bu işlemler sonucu uluslararası 

piyasalardaki döviz kuru farklılıkları ortadan kalkmaktadır. Ticarete konu olan bir aktifin 

fiyatının arbitraj mekanizması yoluyla bütün piyasalarda aynı olması anlamına gelir. Aynı 

ürün, aynı zamanda farklı iki ülkede farklı fiyatlardan satılamaz. Aksi takdirde, arbitrajcılar 
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ürünü ucuz olan ülkeden alıp, pahalı olan ülkede satarlar ve bu sayede fiyatlar iki ülkede 

eşitlenir. Piyasa farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla, dövizi ucuz olan piyasadan 

alıp, pahalı olduğu piyasada satarak karını arttırmak ister. Bu duruma “yer arbitrajı veya 

iki noktalı arbitraj” denilmektedir (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:200-201). 

Örneğin, İstanbul Piyasasında 1 $ = 1,5 TL olduğunda, 

Ankara Piyasasında 1 $ = 1,65 TL. olduğunda ise, arbitrajör kişi, İstanbul’da aldığı doları 

Ankara’da sattığında 1 US dolar karşılığı, 15 kuruş (0,15 TL) kazanç elde edecektir. Bu 

durumda elde edilen kazanç yer arbitrajıdır. 

Ancak, Arbitraj işlemi sadece iki farklı finansal merkezde olmaz. Üç ayrı finansal merkezde 

ortaya çıkan dolaylı ve dolaysız kur farkı da arbitraj kazancı sağlar. Bu işlemde üç farklı 

para, üç ayrı finansal piyasa ve üç işlem söz konusudur. Buna “üç noktalı arbitraj” adı 

verilir. 

New York piyasasında 1$ = 2 TL.  

Londra piyasasında 1$ = 1 €  

İstanbul piyasasında 1€ = 2.80 TL.  

Buna göre, arbitrajörler sırasıyla şu işlemleri yaparlar: 2 TL ile New York’ta 1$ satın alınır.  

1$ ile Londra’da 1€ satın alınır. 1€ ile İstanbul’da 2,80 TL. elde edilir.  

Görüldüğü gibi; 2 TL. ile işleme başlayan işlemci, üç işlemin sonucunda dolar başına 0,80 

(kuruş) TL. kar elde eder. 

Döviz spekülasyonunun arbitrajdan farkı spekülatörlerin geleceğe yönelik tahmin yaparak 

belirli bir risk yüklenmeleridir.  

4.13.4. DÖVİZ SPEKÜLASYONU 
 

Spekülasyon, belirli bir piyasada farklı zamanlarda doğabilecek kur farklılıklarından kâr 

sağlamaya yönelik bir döviz işlemidir. Diğer bir tanımla, genel olarak bir mal, döviz, hisse 

senedi veya menkul değerin, gelecekteki piyasa fiyatları konusunda tahminlerde bulunarak, 

tahminlerin doğru çıkması durumunda, risklere katlanarak, alınıp satılması işlemidir 

(Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:201). Diğer bir tanıma göre, spekülasyon döviz 

kurundaki muhtemel bir olumsuz değişmenin yol açtığı kayba döviz kuru riski, döviz kuru 

riskinin üstlenilmesine spekülasyon denilmektedir (Ünsal, 2005:474). Spekülasyondan 

amaç; ileride fiyatında artış umulan ekonomik değeri bugünden satın almak, fiyatında düşme 
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beklenen değeri satarak, kar elde etmektir (Karluk, 2013:565). Spekülatörler, belirsizliklerin 

doğurduğu riskleri göze alan, kar sağlamaya çalışan kişidir. Spekülatörlerin arbitrajörlerden 

farklı olarak, döviz kurlarının gelecekteki durumu hakkında vadeli döviz alış ve satışında 

bulunur, geleceğe yönelik tahmin yaparak, risk altına giren kimsedir. Spekülatörler, döviz 

kurlarını tahmin ederken, ülkenin dış ticaretinde ve ödemeler dengesindeki gelişmeleri, dış 

borç stoklarını, konjonktür hareketlerini, enflasyon oranındaki değişmeleri dikkate alan 

kişilerdir. Döviz spekülasyonu, anında teslim (spot), vadeli teslim (forward) ve gelecek 

işlemleri (futures) piyasasında yapılır (Karluk, 2013:565). 

Döviz kurunun yükselmesini bekleyen iyimser spekülatörler için, beklenen günlük döviz 

kuru cari günlük döviz kurundan büyüktür; ee > e şartı geçerlidir. 

Döviz kurunun düşmesini bekleyen kötümser spekülatörler için, beklenen günlük döviz kuru 

cari günlük döviz kurundan küçüktür; ee < e şartı geçerli olur. 

Burada ee beklenen günlük döviz kurunu gösterirken, e ise; cari günlük döviz kurunu 

göstermektedir. 

İyimser spekülatörün (döviz kurunun yükselmesini bekleyen), elde ettiği oransal kâr aşağıda 

şu şekilde belirtmek mümkündür; burada iyimser spekülatörün dolar satın alması için 

aşağıdaki denklemin oluşması gerekir; 

*(ee – e) / (e + if) > id ; burada if yurtdışı faiz haddini göstermektedir. id ise; yurtiçi faiz 

haddini göstermektedir. 

Buna karşılık kötümser spekülatörün (döviz kurunun düşmesini bekleyen), spekülasyon 

yapmaya karar vermesi, yani dolar satması için, dolarda kısa vadeli pozisyon alması için, 

denklemi şöyle olmalıdır; 

* (ee – e) / (e + if) < id   olacaktır. 

Ayrıca eşitliğin olduğu durumda spekülasyon olmayacaktır. 

* (ee – e) / (e + if) = id    

Döviz piyasasındaki aktörlerin spekülasyon faaliyetleri ikiye ayrılır; “istikrar sağlayıcı” ve 

“istikrar bozucu” spekülasyon olmak üzere sınıflandırmak mümkündür. İstikrar sağlayıcı; 

döviz kuru düştüğünde döviz satın alıp, döviz kuru yükseldiğinde döviz satılmasına istikrar 

sağlayıcı spekülasyon denilirken, buna mukabil döviz kuru düştüğünde, döviz kurunun daha 
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da düşeceğini beklentisiyle döviz satmalarına veya döviz kuru yükseldiğinde daha da 

yükseleceği beklentisiyle döviz satın alınmasına istikrar bozucu spekülasyon denilmektedir 

(Ünsal, 2005:475-476). Günlük döviz kurunun yükseleceğini bekleyen bir ithalatçı, 

siparişini hemen vererek, ödemeyi hemen yapması durumunda aslında bir anlamda 

spekülasyon yapmış olur. Bu duruma, “önde olma” denilmektedir. Döviz kurunun ileride 

yükseleceğini bekleyen ihracatçı, malını göndermeyi geciktirmek veya ihracat bedelini 

ödeme dönemini uzatmak suretiyle bir spekülasyon yapmış olacaktır. Buna “geride olma” 

denilmektedir (Ünsal, 2005:476). 

4.13.5. DÖVİZ SWAPLARI 
 

Bir parayı (özellikle döviz olan parayı; doları, euro, vb.) günlük piyasada satıp ve vadeli 

piyasada yeniden satın alan işleme değiş-tokuş (swap) denilmektedir (Ünsal, 2005:478-479). 

Tarafların önceden anlaştıkları kurlarla, iki farklı döviz tutarını; işlemin yapıldığı tarihte 

takas ettikleri, işlemin vade tarihinde ise ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda 

geri takas ettikleri işlemdir. Diğer bir ifadeyle, döviz swap işlemler, spot alıp vadeli satmak, spot 

satıp vadeli almak olarak tanımlamak mümkündür. Finansal piyasalarda swap, belirli bir zamana 

ve yükümlülüklere bağlı olarak iki tarafa ait hakların faiz ödemeleri ve döviz türünden 

karşılıklı olarak takas edildiği bir sözleşme üzerinden işler. Forex piyasasında sıklıkla 

karşılaşılan swap oranı, faiz ödemesi akışını belirli bir süre boyunca taraflar arasında 

değiştirmek için kullanılan bir anlaşmadır. İşlem yapılan pariteye bağlı olarak para 

birimlerinin faiz oranları da birbirinden farklıdır. Döviz faiz oranındaki bu farklar 

yatırımcılara artı veya eksi olarak yansır (https://www.trive.com.tr/blog/swap-nedir? 

utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=content-boost&gclid=EAIaIQobC 

hMIhPz4wsufwIVpZBoCR2SiwAKEAAYASAAKsy_D_BwE.; erişim tarihi:15.09. 2022). 

Pek çok uluslararası şirket, piyasalardaki faiz oranından etkilenmemek için, döviz riskini 

yönetmek ve spekülasyon yapmak amacıyla swapları yoğun bir biçimde kullanmaktadır. 

Swap işlemleri, ülkeler açısından özellikle ödemeler dengesinde geçici nedenlerle ortaya 

çıkan açıkları finanse etmek veya ulusal paradan spekülatif kaçışları önlemek için yapılan 

bir döviz işlemleridir. Ülkenin ulusal parasının değer kaybettiği dönemlerde yatırımcı ve 

spekülatörler sağlam paralara (dövizlere) yönelirler. Bu durumda, swap anlaşmaları 

ülkelerin başvuracakları önemli ve güvenli bir araç durumundadır. Swap aracılığıyla elde 

edilen sağlam paraların (dövizlerin), Merkez Bankasının döviz piyasasına yapacağı 

https://www.trive.com.tr/forex
https://www.trive.com.tr/blog/swap-nedir?%20utm_source=google&utm_medium
https://www.trive.com.tr/blog/swap-nedir?%20utm_source=google&utm_medium


507 | P A R A  V E  B A N K A  

 

müdahalelerde kullanılır, spekülatif hareketler bitirildiğinde, swap anlaşması amacına 

ulaşmış olur (Hull, 2015:152-157; ayrıca bknz. Aslan ve Terzi, 2013:312). 

Döviz gelecek işlemlerinde fiyatlama, yani gelecek için belirlenen kârlar faiz farklılığının 

etkisi altındadır. Swap Kur ile Spot Kurun toplamı Gelecek Kur Sözleşmesinin fiyatını 

vermektedir (Ertürk, 1996:351): 

*Swap Kur = 
Spot Kur (ius$ − iing) x Vadedeki Gün Sayısı

365
    →162 

*Gelecek Kur = Swap Kur + Spot Kur 

*Swap Kur = Gelecek Kur- Spot Kur 

Swap işlemleri genelde iki farklı şekilde gerçekleştirilir. İlk yol, önce spot piyasada bir 

döviz işlemi yapılması ve ardından bu işleme bağlı bir forward piyasa işlem sözleşmesi 

düzenlenmesidir (bugün alınacak dövizin, üç ay sonra satılması gibi). İkinci yol ise, iki 

forward piyasa işleminin birbirlerine bağlı olacak şekilde sözleşme ile düzenlenmesidir (üç 

aylık vade ile satın alınacak dövizin, altı ay sonra satılmasının öngörülmesi gibi) (Seyidoğlu, 

2020:400; Yıldız, 2017:243). Swap oranları da forward oranlar ve spot oranlar arasındaki 

farktan elde edilir. Swap oranları, faiz oranları ya da döviz kurları arasındaki farkı yansıtarak swap 

kazanç ya da maliyeti belirlenir. 

*Swap Oranı = 
Spot Kur x iki para birimi arasındaki faiz oranı farkı x (T/12) 

1+ Baz paranın faiz oranı x (T/12)
  

Örnek:  

ŞARTLAR  ALIŞ SATIŞ 

Döviz kuru €/$ 1.2450 1.2476 

Üç aylık $ faiz oranı %1 %1.5 

Üç aylık € faiz oranı %0.75 %0.875 

Ortalama Spot Döviz Kuru= 1.2463 bulunur. (1.2450 +1.2476/2) Euro’ları 3 aylığına % 0,75 

oranından borç verir. Kendisinden çıkan Doları karşılamak amacıyla da bu Dolar tutarından 

%1,5 oranında borç alır.*3 ay için verilen € borcundan elde edilen faiz % 0,75 

*3 ay için alınan $ borcuna ödenen faiz % 1,5  

 
162 2022 Kasım ayında 1 $ = 0,5263 £, İngiltere’de faiz haddi %8,356, ABD’de faiz haddi %5,789 olup, vade 

gün sayısı 91 gündür. Sözleşme gelecek kuru ne kadardır?  

Gelecek Kur=  
Spot Kur (ius$ − iing) x Vadedeki Gün Sayısı

365
 = 

0,5263 (0,05789 − 0,08356)x 91gün

365
+ 𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑘𝑢𝑟 → 

-0.0033682 + 0.5263 = 0.5229318 → 0.5229318 – 0.5263 =-0.0033682 olacaktır. 
Gelecek Kur = Swap Kur + Spot Kur 
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*Faiz oranı farkı % 0,750 

Swap Oranı = 
1.2463 x 0.00750 x (3/12) 

1+ 0.75 x (3/12)
= 1,9678 

Dolar faiz oranları daha yüksek olduğundan Euro prim yapmaktadır. Bu durumda Euro’nun 

forward fiyatı, $ karşısında 1,2463 + 1,9678 = 3,2141 olur. 

*Swap Kuru = Spot Kur + Swap Oranı 

Swap Kuru = 1,2463 + 1,9678 = 3,2141 olur. 

Swap, mübadele, değişim veya takas demektir. Yükümlülüklerin türüne ve vadesine bağlı 

olarak değişen swap çeşitleri 6 şekilde sıralanabilir (https://www.trive.com.tr/blog/swap-

nedir?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=content-boost&gclid=EAIa 

IQobChMIhPz4wKEAAYASAAKsy_D_ BwE.; erişim tarihi:15.09.2022): 

1- Faiz Swapı: İki taraf arasında faiz ödeme yükümlülüklerini değiştirmek amacıyla yapılan 

değiş-tokuş sözleşmeleridir. Piyasadaki faiz farklarından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek 

riskleri önlemek amacıyla uygulanan faiz swapı, aynı döviz cinsinden varlık ve borçların el 

değiştirmesidir. Genellikle Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni gibi ana pariteler üzerinden 

işlem yapılır, vade tarihi 2 ile 10 yıl gibi uzun aralıklara sahiptir. Faiz swapı yaparken 

anapara ve pariteler değişmez, sadece faiz oranları üzerinden takas sağlanır. Sabit oranlı 

yükümlülüklerin, değişken oranlı yükümlülüklerle değiştirilmesi işlemini içermektedir. Bir 

anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf 

arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para 

biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi 

gerçekleşmemektedir. Faiz swapında, sadece tarafların net faiz ödemeleri transfer edilir, 

çünkü anapara miktarı ve cinsi aynıdır. Faiz swaplarında, yüksek faiz ödeyen taraf, düşük 

faiz ödeyen tarafa net faiz ödemesi yapar. 

Örnek bir soru: Bir ticari şirket, dolar faiz swapı için değişken faiz ödemekte ve B 

bankasından sabit faiz ödemesi almaktadır. 5 yıllık swaplar için nominal anapara değeri 25 

milyon US dolar ve sabit faiz oranı %8’dir. Bu arada yarı dönemde LIBOR faiz oranı 

üzerinden ödeme yaparsa, LIBOR faiz oranı da %10 olduğu varsayımında, %10 LIBOR 

ödeyip, %8 sabit faiz almaktadır. Dolayısıyla aradaki fark kadar bir ödeme yapar, buna göre 

Ticari şirket, 25 milyon dolar üzerinden yıllık %2 net faiz ödemesi yapmalıdır: 

https://www.trive.com.tr/blog/swap-nedir?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=content-boost&gclid=
https://www.trive.com.tr/blog/swap-nedir?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=content-boost&gclid=
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0,5 x 0,08 x 25.000.000 dolar = 1 milyon dolardır. Ticari şirket B bankasına 25 milyon dolar 

üzerinde yarı dönemde LIBOR faiz oranından ödeme yapacaktır. Bu durum da, 

LIBOR x 25 milyon dolar’dır. 

0,5 x 0,02 x 25 milyon dolar = 250.000 Dolar ödemek zorundadır. 

2-Para (Döviz) Swapı: Döviz swapı olarak da bilinen para swapı, tarafların belirli bir süre 

dahilinde gerçekleştirdikleri nakdi takas işlemidir. Para (döviz) swapları, çok uluslu bir 

şirkete borçlandığı paranın değişimine izin veren bir anlaşmadır.  Para swapları, paralel 

kredi ve karşılıklı kredilerin163 sonucu oluşmuştur. Anlaşma süresi dolduğunda iki taraf da 

farklı türden borç olarak aldıkları dövizi, süre boyunca işleyen faiz oranını da dahil ederek 

birbirine iade eder. Finans kurumları, bankalar ve merkez bankaları aracılığıyla ülkeler, 

birbirleri arasında döviz swap işlemi yapabilir. Para Swapında 3 temel evre bulunmaktadır 

(Gözgör, 2008:32): 

1-) Farklı paraya gerek duyan iki borçlu anapara tutarlarını değiştirir.  

2-) Swap sözleşmesi süresince faiz ödemeleri değiştirilir.  

3-) Sözleşme bitiminde anaparalar iade edilir. 

Örnek: Bir ABD şirketi olan AXZ şirketi sterlin üzerinden bir borcu olduğunda sabit faizli 

dolar borcu ile swap yapmak istediğini farz edelim.  Anapara miktarı 200 milyon sterlindir. 

Bu durumda 1£ = 1,8 $ döviz kuru olduğunda, 360 milyon US $ dolara denk gelmektedir. 

AXZ şirketi, bankaya dolar faizi ödemek istediğinde, AXZ şirketi %5,35 faizden swap 

yapmak isteyecektir. Bu faiz oranı, 6 aylık LIBOR karşılığında, banka tarafından kote edilen 

orandır. İşlemin bu kısmı bir faiz swapıdır. Sabit faizli ödemeler yarı dönemli oldukları için 

gerekli faiz ödemesidir (Aslan ve Terzi, 2013:322).     

0,5 x 0,0535 x 360 milyon US dolardır = 9,63 milyon US dolardır. 

 

İşlemin diğer bir kısımda, AXZ şirketi, bankadan pound ile faiz ödemesi almak istemektedir. 

Banka bunun için %8 faiz alış oranından ödemeye isteklidir. Karşılığında AXZ şirketinden 

değişken faizden dolarla ödeme alacaktır.  

0,5 x 0,08 x 200 milyon Sterlin £ = 8 milyon Sterlin £ olacaktır. 

 
163 Paralel krediler; yabancı kuruluşların düşük maliyetli fon ihtiyacını güvence altına almak ve çeşitli hükümet 

kontrollerini engellemek amacıyla ortaya çıkarken, karşılıklı krediler ise, iki farklı ülkedeki çok uluslu 

şirketlerin (ÇUŞ’ların) arasında eş güdüm ve eş zamanlı kredi kullanımını ve bir dengeleme işlemini içeren 

kredilerdir (Aslan ve Terzi, 2013:312). 
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Tablo 77: Bir Para Swap İşleminin Nakit Akım Hareketi 

DÖNE

M 

KISIM I KISIM II 

SABİT ORANLI $ ÖDEMESİ 

MİKTARI 

DEĞİŞKEN FAİZDEN ALINAN 

$ MİKTARI 

DEĞİŞKEN FAİZDEN ÖDENEN 

$ MİKTARI 

SABİT ORANDAN ALINAN 

STERLİN £ MİKTARI 

YIL 0     360.000.000 US $ 200.000.000 STERLİN £ 
YIL 

O,5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 

YIL 1 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 
YIL 

1,5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 

YIL 2 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 
YIL 

2,5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 

YIL 3 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 
YIL 

3,5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 

YIL 4 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 
YIL 

4,5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 8.000.000 STERLİN £ 

YIL 5 9.630.000 US $ LIBOR x 360 MİLYON US $ 

360.000.000 + LIBOR x 360 

MİLYON US $ 

200.000.000 STERLİN £ + 8.000.000 

STERLİN £ 

Kaynak: Aslan ve Terzi, 2013:322’deki tablodan alınmıştır. 

3-Varlık Swapı: Değişken veya sabit varlıkların iki taraf arasında takas edilmesidir. Varlık 

swapları, sentetik bir varlık yaratmak için bir varlık ve bir swapın kombine edilmesinden 

oluşur. Örneğin, aynı para birimi veya farklı para birimi üzerinden sabit faizli bir varlık, 

değişken faizli bir varlığa dönüştürülebilir. Türev bir anlaşma olan varlık takasında 

yatırımcılar, karşı tarafa sabit bir oran üzerinden varlık sunarak karşılığında faiz ödemesi 

alır. Bu sayede, borç verilen referans varlık üzerindeki farklı risklere karşı koruma sağlanır 

(https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/ 

swap-nedir.html.; erişim tarihi:09.09.2021). 

 

4-Borç-Sermaye Swapı: Finansal olarak yeniden yapılanma içine giren şirketler, borçlarını 

hisse senedine çevirerek karşı tarafa sunabilir. Borç verenin alacağına karşılık kendisine 

ilgili ülkenin bir kurumunun hisse senedinin verilmesi halidir. Şirketlerin yükümlülüklerini 

yerine getirmekte zorlandığı finansal kriz gibi durumlarda, borç verenlere alacaklarını 

karşılamaları için sundukları özkaynakları ifade eden bir takas anlaşmasıdır. Belirli vade ve 

koşullar altında imzalanan borç/sermaye swap anlaşması ile alacaklı borçlarını şirket 

hisseleri karşılığında tahsil edebilir (https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/ 

makaleler/yatirim-danismanligi/ swap-nedir.html.; erişim tarihi:09.09.2021). 

 

5-Çapraz Döviz Swapı: Döviz swapının faiz swapı ile birlikte kullanımı sonucu ortaya 

çıkan diğer bir swap türü çapraz döviz swaplarıdır. Çapraz döviz swaplarında, farklı para 

birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın 

borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşma durumudur 

https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/
https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/%20makaleler/yatirim-danismanligi/
https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/%20makaleler/yatirim-danismanligi/
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(https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/ 

swapnedir.html#:~:text=Varl%C4%B1k%20swaplar%C4%B1%2C%20sentetik%20bir%20

varl%C4%B1k,de%C4%9Fi%C5%9Fken%20faizli%20bir%20varl%C4%B1%C4%9Fa%20

d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilir; erişim tarihi:15.08.2022). 

 

6-Forex Swapı: FX swap olarak da adlandırılan Forex swap işlemi, türev piyasalarda bir 

para birimini ödünç alırken eş zamanlı olarak başka bir para birimini ödünç vermek 

anlamına gelir. Vade sonunda döviz takası gerçekleştirilir ve takas tutarı aynı zamanda 

teminat olduğu için taraflar birbirine risk almadan borçlanabilir. Forex swapı, diğer finansal 

piyasalardan farklılık göstererek; “gecelik taşıma maliyeti / gecelik faiz” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Forex swap oranları hesaplanırken, iki ülke para birimi arasındaki faiz farkları 

dikkate alınır. Forex piyasalarında işlem gören bütün döviz çiftlerinde swap maliyeti 

bulunmaktadır. 

Kaynakları daha verimli bir şekilde yönetmek, farklı fonlar arasında hedge yapmak, arbitraj 

imkanlarından yararlanmak, aktif kaynaklardan getiri elde etmek ve risk yönetimi sağlamak 

swap işlemlerinin kullanım alanları arasında gösterilebilir. 

*Döviz Swap işleminin başlıca avantajları şunlardır: 

✓ Piyasa koşullarına kıyasla daha düşük maliyetle borçlanmak, 

✓ Fonlama maliyetlerini azaltmak, 

✓ Yeni finansal piyasalara erişim sağlamak, 

✓ Olası risklerden korunmak, 

✓ Mevcut riskleri en aza indirmek, 

✓ Varlık-Yükümlülük uyuşmazlıklarını düzeltmek, 

✓ Kredi ve arbitraj olanaklarından yararlanmak, 

✓ Ek gelir elde etmek. 

 

*Döviz Swap işleminin dezavantajları ise şu şekilde sıralanabilir: 

✓ Erken iptal durumunda belirli bir ücret tahakkuku alınması, 

✓ Temerrüt riskine tabi olması, 

✓ Likit olmayan bir finansal araç olarak hizmet vermesi, 

✓ Resmi ve organize bir piyasasının olmaması, 

✓ Kur ve faiz risklerine açık olmasıdır. 

https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/%20swapnedir.html#:~:text=Varl%C4%B1k%20swaplar%C4%B1%2C%20sentetik%20bir%20varl%C4%B1k,de%C4%9Fi%C5%9Fken%20faizli%20bir%20varl%C4%B1%C4%9Fa%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilir
https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/%20swapnedir.html#:~:text=Varl%C4%B1k%20swaplar%C4%B1%2C%20sentetik%20bir%20varl%C4%B1k,de%C4%9Fi%C5%9Fken%20faizli%20bir%20varl%C4%B1%C4%9Fa%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilir
https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/%20swapnedir.html#:~:text=Varl%C4%B1k%20swaplar%C4%B1%2C%20sentetik%20bir%20varl%C4%B1k,de%C4%9Fi%C5%9Fken%20faizli%20bir%20varl%C4%B1%C4%9Fa%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilir
https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/uzmanina-danisin/makaleler/yatirim-danismanligi/%20swapnedir.html#:~:text=Varl%C4%B1k%20swaplar%C4%B1%2C%20sentetik%20bir%20varl%C4%B1k,de%C4%9Fi%C5%9Fken%20faizli%20bir%20varl%C4%B1%C4%9Fa%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BClebilir
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 *Swapın kullanım alanları: 

• Aktif getiri oranlarını yükseltmek. 

• Kaynak kullanım maliyetlerini düşürmek. 

• Risk yönetimi. 

• Arbitraj ve alım-satımıdır. 
 

*Swap işlemlerine taraf olan kuruluşlar: 

• Uluslararası Kurumlar 

• Merkez Bankaları 

• Çok Uluslu Şirketler 

• Yerel Yönetimler 

• Uluslararası Fonlar 

• İhracatçı- İthalatçı Kuruluşlar 

• Bankalar 
 

4.13.6. DÖVİZ OPSİYONU 
 

Geleceğe yönelik bir piyasadır. Döviz ile birlikte, hisse senedi, tahvil, faiz sözleşmesi, 

maden gibi bir kıymeti alıcısına, daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve ileri bir tarihte alma 

ve satma hakkını vererek yapılan sözleşmeler döviz opsiyon sözleşmeleridir (Karluk, 

2013:572). Diğer bir tanımlamaya göre; bir dövizi önceden belirlenen bir fiyattan satın alma 

hakkı veya satma hakkı veren sözleşmeye, seçme hakkı (döviz opsiyonu) denilmektedir 

(Ünsal, 2005:479). Alıcısına “alım hakkı” veren opsiyonlara “satın alma hakkı (Call 

Option)”, alıcısına satım hakkı (Put Option) veren opsiyonlardır. İşlemin alıcı tarafından 

gerçekleştirilmesi keyfidir. Satıcı, alıcının işlem yapıp yapmamasına müdahil olamaz 

(Karluk, 2013:572-573). Bir döviz opsiyonu alıcısı opsiyon primi adı verilen bir fiyat 

öderken, opsiyon satıcısı da bu primi alır ve opsiyon alıcısı opsiyon işlemini devam ettirirse, 

anlaşılan fiyattan teslimi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Döviz opsiyonları, iki para birimi 

arasındaki döviz kurlarına dayanmaktadır. Döviz opsiyon sözleşmeleri, olumsuz kur 

dalgalanmalarında meydana gelebilecek riskleri en aza indirir. Nominal değerleri, bir başka 

bankadan belirli bir miktarda satın almak için gerekli olan bir başka para miktarına bağlıdır. 

Örneğin, Philadelphia Borsasından 1 Kanada Doları satın almak için belirli bir miktarda 

ABD doları ödenmesidir (Aslan ve Terzi, 2013:286). Burada satıcı, işlem anında, alıcıdan, 

vade geldiğinde işlemin yapılmaması ihtimaline karşı bir prim talep eder. Bu prime ise, 

opsiyon primi denir. Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan, alıcıya ödeyeceği belli 

bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar, bugünden belirlenen bir fiyat 
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(kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal 

göstergeyi satın alma ve satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan 

hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, dövizi, kıymeti ve 

finansal göstergeyi satma ve satın alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir, 3 tür opsiyon 

sözleşmesi vardır (Erişik, 2016:43-44): 

✓ Amerikan tipi Opsiyon Sözleşmeleri, (riskli sözleşmelerdir), vade günlerinden 

önce herhangi bir gün uygulamaya konabilmektedir. 

✓ Avrupa tipi Opsiyon Sözleşmeleri, (riski düşük ve garantilidir), sadece vade 

gününde veya ona yakın bir zamanda uygulamaya konabilmektedir. 

✓ Bermuda tipi Opsiyon Sözleşmeleri, (orta risk düzeyindedir). 

4.13.7. DÖVİZ HEDGING (KUR RİSKİNDEN KORUNMA) 
 

Hedging; döviz kuru riskinden ve döviz kurundaki muhtemel olumsuz bir değişmeden 

korunmaya “Hedging” veya “Covering” denilmektedir. Hedging, gelecekteki döviz kuru 

dalgalanmalarından kaynaklanabilecek kayıplara dayalı riskin, kârı en az etkileyecek şekilde 

azaltılmasını sağlayacak korunma yöntemleridir. Diğer bir ifadeyle, spekülasyonun tam tersi 

bir durumdur (Ünsal, 2005:477). Diğer bir tanımlama yapmak gerekirse, gelecekteki 

oluşması beklenen fiyat riskinden bugünden koruma anlamına gelmektedir. Gelecekteki 

nakit giriş-çıkışların garanti altına alınması işlemidir. Nakit piyasada bulunulan bir 

pozisyondan oluşan risklerden, diğer piyasalarda (futures, options, vb.) pozisyon alarak 

korunma işlemidir. Döviz kuru, faiz oranı ve fiyatlarda gelecekte olabilecek değişmelerden 

kaynaklanan kayıpların riskini, kârı en az etkileyecek şekilde azaltılmasını sağlayan 

korunma yöntemleridir (Aypek, Ban, Güzel, vd., 2009:287; Seyidoğlu, 2020:441-445). 

Hedging, yapılmış bir işlemin muhtemel zararının, aynı değerde fakat ters yönde ikinci bir 

işlem ile kapatılması işlemidir (Erdoğan, 1995:131). Böylece yapılan işlemin neden olacağı 

zarar, ters işlemin kazancı ile dengelenecektir. İhracatçılar açısından kur riskinden korunma; 

ileri tarihte kasasına girecek dövizin bugünden TL değerini sabitlemektir. İhracatçılar ve 

ithalatçılar bu tür risklere karşı, vadeli döviz piyasasında sırasıyla döviz satmak ve döviz 

almak suretiyle kendilerini kur riskine karşı korurlar. Alışveriş yapan ithalatçı bir firma mal 

satın almaya karar verirken, hesaplarını yine cari döviz kuru üzerinden yapar, nakliye 

sürecinde malın fiyatı döviz kuru nedeniyle pahalanırsa, firma zarara uğrayabilecektir. 

Vadeli işlemler piyasasından borçlanarak zararı minimize eder (Ünsal, 2005:477-478).    
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Hedging işlemlerini yapanlara “risk sıfırlayıcıları” ya da “hedgers” denilmektedir (Ceylan, 

2003: 376). Piyasalarda bazen %100 hedging mümkün olmamakta ve belli bir oranda risk 

kalmaktadır ve bu riske temel (basis) risk denilmektedir. Spot ürüne en yakın ürünün 

korelasyon derecesi %92 ise, fiyat riski %92 oranında hedge edilmiş ve %8 başlangıç riski 

devam ediyor demektir. Bu kalan kısım “basis risktir”. Hedging’in bir anlamı risk transferi 

olduğuna göre bu riski yönetmenin bir bedeli olacağı açıktır. Riski yönetmek için riski 

üstlenmeye hazır birilerinin olması gerekir ki bu kişiler genel olarak spekülatörlerdir. 

Spekülatörler de üstlendikleri bu risk karşılığında belli bir risk primi talep ederler. Risk 

yönetimini işletme adına bir banka yapıyorsa işlem karşılığında alım-satım farkı ve 

komisyon gibi ödemelerde bulunacaktır. Bu tür işlem giderleri hedge ürününün maliyetini 

oluşturmaktadır (Özdemir, 2005:29). Yatırımcıların kendilerini zarardan koruma amaçlı 

olarak yaptıkları hedge işlemleri bütün türev araçlar üzerinde uygulanabilmektedir. 

Genellikle pariteler üzerinde “hedgeleme” yapılır. Çünkü döviz çiftlerinin anlık olarak 

destek ve direnç seviyelerini kırmaları, fiyat tahminleri konusunda yanılmalara sebep 

olabilmektedir (https://paratic.com/hedging-nedir-nasil-yapilir/erişim tarihi:15.09.2022). 

Hedging türlerini içsel ve dışsal olarak iki şekilde tasnif edebiliriz: 

*İçsel Hedging Teknikleri (Büker ve Çelikkol, 2019:127-132): 

✓ Eşleştirme  

✓ Netleştirme  

✓ Döviz Sepetleri  

✓ Nakit Akışlarının Zamanlanması  

✓ Para Piyasaları Yoluyla Hedging  

✓ Faturalama Dövizinin Seçimi 

✓ İhracat alacaklarının tahsil süresinin hızlandırılması 

✓ Kontrat fiyatını forward kura göre ayarlama 

✓ Sözleşmede belirtilen döviz cinsini değiştirme 
 

*Dışsal Hedging Teknikleri (Büker ve Çelikkol, 2019:132-135): 

✓ Finansal Piyasa Temelli Teknikler 

✓ Senet iskontosu 

✓ Factoring ve forfaiting 

✓ İhracat kredi sigortası 

✓ Türev araçlar 

https://paratic.com/hedging-nedir-nasil-yapilir/erişim
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4.14. DÖVİZ KURU HEDEFLEMESİ 
 

Para politikasının en önemli araçlarından birisi de döviz kuru hedeflemesidir. Döviz kuru 

hedeflemesinde, bir ülke ekonomisi, ulusal parasını düşük enflasyonlu bir yabancı ülkenin 

parasına endekslenmesi şeklinde uygulanan bir para politikası stratejisidir (Keyder ve 

Ertunga, 2012:502; Özyurt, 2012:256; Koç, 2020:26; Yalta, 2020:197; Alper, 2018:27). 

Başka deyimle, döviz kuru değişkeninin nominal çıpa olarak kullanılması söz konusu 

olduğunda, ulusal para, istikrarlı bir yabancı para birimine bağlanır. Döviz kuru çıpasına 

dayalı parasal hedefleme stratejileri; katı döviz kuru hedeflemesi (hard exchange rate peg) 

veya yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft Exchange rate peg) şeklinde 

uygulanabilmektedir (Keyder ve Ertunga, 2012:502; Koç, 2020:26-27). Yumuşak döviz 

kuru hedeflemesi, ayarlanabilir kur rejimini ifade etmektedir. Yumuşak döviz kuru 

hedeflemesinde enflasyonu kontrol altına almak amacıyla, ulusal paranın değeri güçlü bir 

paraya bağlanır. Burada ülke parasının enflasyon oranı düşük olan başka bir ülke parasına 

eşitlemedeki amaç; uluslararası ticarete konu olan mallarda “sabit kur” uygulanmasıyla, 

fiyat dalgalanmalarına karşı korunmak içindir (Keyder ve Ertunga, 2012:502; Koç, 

2020:26).  Katı döviz kuru hedeflemesi stratejisinin iki tür uygulaması vardır: Para kurulu ve 

para ikamesi (tam dolarizasyon). Para kurulu sisteminde para basımı %100 döviz 

karşılığında gerçekleşir. Bu sistemin uygulandığı ülkelerde, para basma yetkisini elinde 

bulunduran otorite yabancı para ile ulusal para arasındaki değişimi sabit bir orana 

bağlamaktadır. Para kurulu sisteminde sabit döviz kuruna bağlılık çok güçlü olup, yasal bir 

düzenlemeye dayanmaktadır. Bu sistemi uygulayan ülkelerde parasal tabanın büyüklüğü 

çıpa ülkesinin para politikası ve sermaye akışı tarafından belirlenir. Bu sistemde parasal 

otoritenin para politikası üzerinde inisiyatif kullanması, ulusal para cinsinden ifade edilen 

varlıkları alıp satması, açık piyasa işlemlerini yönetmesi ve ulusal bankalara ya da hükümete 

ödünç vermesi söz konusu değildir (Ülgen, UZEM Ders Notu, 2020:253; Özyurt, 2012:256; 

Koç, 2020:26; Yalta, 2020:197; Alper, 2018:27).  

Para ikamesi (tam dolarizasyon) uygulamasında ise, ulusal para tabiri caizse, piyasadan 

çekilir, yabancı para ile ikame edilir. Diğer bir ifade ile ekonomik hayatın tüm safhalarında 

ulusal paranın bütünüyle piyasadan eliminasyonu gündeme gelmektedir. Tam dolarizasyon 

süreci ile birlikte ulusal para cinsinden yapılan tüm ticari işlemler ve kontratlar dolar 

cinsinden ifade edilir. Dolarizasyon oranının yüksek olduğu ekonomilerde ekonomik 

birimlerin bilançoları sadece ulusal paranın değer kaybından değil, ülkede yaygın olarak 
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kullanılan yabancı paranın diğer paralar karşısındaki çapraz kur hareketlerinden de 

etkilenmektedir. Dolarizasyon sadece finans kesimi için değil, kamu kesimi de bu süreçten 

olumsuz etkilenecektir. Aslında piyasada döviz kuru üzerinden bir fiyatlandırma ve sonuçta 

firmaların bilançolarında yabancı para cinsinden gelir-gider dengeleri ve ayarlamaları 

olacağından ciddi kırılganlıklar yaratacaktır. Ayrıca Merkez Bankaların para politikalarının 

üzerinde bir kırılganlığa ve istikrarsızlığa da neden olacaktır. Ülkemizdeki yüksek 

dolarizasyon oranı; enflasyon oranlarındaki artışa ve fiyatlar genel düzeyindeki 

kırılganlıklara neden olurken, finansal krizler ve şokların da temel nedenleri arasındadır. 

Bunun yanında ekonomik ve siyasi belirsizlikleri de artırırken, ulusal paranın değer 

kaybında ciddi düşmelerin görüleceği beklentilerini hızlandırmıştır (Cebeci, 2014:109-113). 

Tercih edilen yabancı para birimi ile, istikrarlı bir fiyat yapısına sahip ülkelerin parasından 

meydana gelen sepet ya da tek bir ülkenin parası kast edilmektedir. Bu hedeflemeden amaç, 

ithalata konu olan malların fiyatlarının artması önlenirken, enflasyonu düşürmek ve 

enflasyonist beklentileri kontrol altına almak amacıyla bir ülkenin ulusal parasının değerini, 

güçlü bir ülkenin parasına bağlayarak yürüttüğü parasal bir stratejidir. Bir para politikası 

stratejisi olarak döviz kuru hedeflemesi, uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihsel süreçte, ulusal 

paranın değerini altın gibi bir malın değerine sabitleyebilen bir şekil alabilmekteydi. Bu 

sistem, para politikalarının ekonomik kurumlar ve birimler tarafından kolaylıkla 

anlaşılmasına ve izlenmesine olanak sağlamaktadır.  

Döviz Kuru Hedeflemesi çeşitli açılardan eleştiri almıştır; bağımsız para politikasının 

oluşturulmasına imkân vermemektedir. Döviz Kuru Hedeflemesi sonucunda; ülkenin para 

birimi spekülatif işlemlere açık hale gelmektedir. Sermaye hareketliliği spekülatif işlemlerde 

hareketliliğe neden olur. Ülkenin para birimi spekülatif saldırılar sonucunda devalüasyonun 

yaşanmasına, enflasyon oranlarında ciddi artışa neden olacaktır. Firmalar ve ekonomik 

birimler sıkıntıya girecektir. İflaslar ve ekonomik şoklar kaçınılmaz sonuçtur. Yani, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde finansal kırılganlık çok fazladır. 2001 yılı sonrası dönemde 

geleneksel aktarım mekanizması çerçevesinde döviz kuru kanalının işlerliğinde de önemli 

değişimler gözlemlenmiştir. Diğer gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de 

2001 yılı öncesinde dolarizasyon, hükûmetin gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, 

sağlıksız işleyen bankacılık ve finans sektörü ile finansal kırılganlık gibi nedenlerle döviz 

kuru hareketleri istikrarı bozucu etki yaratmıştır (TCMB, 2013:11). Para politikalarında 

başarısızlık ve para otoriterlerinin gücünü kaybetmesine yol açacaktır. Merkez Bankalarının 
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bağımsızlıklarını kaybetmesine neden olmaktadır. İhracat aleyhine ithalat lehine bir 

gelişmeyi yaratması, cari açığın meydana gelmesine ve hatta açığın daha da artmasına neden 

olur. Hükümetler, sorunu çözebilmek için, döviz kurunu son derece katı bir şekilde sabitler. 

Döviz Kuru Hedeflemesinde, mali sektörün yeniden yapılandırılmasına, güçlü bir mali 

disipline, kamu sektöründe ileriye dönük endeksleme yapılmasına ve olumlu beklentilere 

ihtiyaç vardır (Obstfeld ve Rogoff, 1995:76; Keyder ve Ertunga, 2012:503; Alper, 2018:28-

29; Koç, 2020:28).  

Döviz kuruna dayalı istikrar programı uygulayan ülke deneyimlerini inceleyen çalışmaların 

ulaştığı bazı önemli sonuçlar, aşağıdaki noktalarda toplanabilir (Calvo ve Végh, 1997:12; 

Rebelo ve Végh, 1995:5-7, Rebelo, 1997:6; aktaran bknz. Erdoğan, 2005:36):   

1. Heteredoks istikrar programları uygulayan ülkelerde fiyatların geçici bir süre 

denetim altına alınması, enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesine yol açar.  

2. Programın başlangıç döneminde reel iktisadi aktivitelerde artış eğilimi ortaya çıkar. 

Bu anlamda reel GSYİH ile özel tüketim harcamaları, en çok göze çarpan 

değişkenlerdir. Hemen belirtmek gerekir ki, başlangıç döneminde ortaya çıkan 

genişleyici eğilimler, belirli bir süre sonra yerini daraltıcı eğilimlere bırakır.  

3. Ulusal para reel anlamda aşırı değer kazanır.  

4. Gerek ticaret bilançosu gerekse cari işlemler bilançosunda ciddi tahribatlar ortaya 

çıkar.  

5. Program süresince reel faizlerin seyrini net olarak kestirmek güçtür. Örneğin, 

Ortodoks planların başlangıç devrelerinde reel faiz oranlarında düşme eğilimi 

gözlenmesine karşın, 1980’li yılların ortalarında uygulanan Heteredoks programların 

başlangıcında ters yönde bir eğilim ortaya çıkmıştır. 

Döviz Kuru Hedeflemesinin Avantajları (Özyurt, 2012:257-258; Orhan ve Erdoğan, 

2018:294-295; Koç, 2020:27): 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, Nominal çıpa olarak, doğrudan enflasyon oranının kontrol 

altında tutulmasına katkıda bulunur. Bu hedeflemeden amaç, ithalata konu olan yurt 

içi ve yurt dışı malların ve fiyatları sabit tutularak, enflasyonun artması önlenir. 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, para politikasının bir kurala bağlı olarak yönetilmesi ve 

uygulanması zaman tutarsızlığı problemini kendiliğinden ortadan kaldırır. 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, politik baskıların azalmasını sağlatır. 
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• Döviz Kuru Hedeflemesi, ekonomik birimler tarafından kolay anlaşıldığından, 

basitlik ve anlaşılabilirlik üstünlüğüne sahiptir. 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, geleceğe ilişkin belirsizliğin azalmasını sağlatır. 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, örneğin, Fransa ve İngiltere para birimlerini Alman 

Markına bağlayarak, kur hedeflemesini başarıyla kullanmışlardır. Böylece, 

sanayileşmiş ülkelerde enflasyonun kontrol edilmesinde başarılı olunmuştur. 

• Döviz Kuru Hedeflemesi, gelişen piyasa ekonomilerinde enflasyon oranının hızlı 

biçimde düşürülmesinin de etkin bir aracıdır. Örneğin, 1988’de Meksika’da 

devalüasyondan önce %100’ün üzerindeki enflasyon, döviz kuru hedeflemesi 

nedeniyle %10’un altına düşmüştür (Mishkin, 2000:138-139).  

• Döviz Kuru Hedeflemesini tercih eden ve bu stratejiyi uygulamaya çalışan ülkeler, 

güçlü ülke seçiminde çoğu kez, dış ticarette en büyük partnerleri konumunda olan, 

enflasyonu düşük (%1-2 oranında olan) ve güçlü bir paraya sahip ülkeyi tercih 

ederler. 

Döviz Kuru Hedeflemesinin Dezavantajları (Erdoğan, 2005:37-39; Özyurt, 2012:257-258; 

Koç, 2020:27; Orhan ve Erdoğan, 2018:294-296): 

• Döviz kuru hedeflemesi stratejisi, bağımsız bir para politikası uygulama olanağını 

ortadan kaldırır. 

• Döviz kuru hedeflemesi uygulayan ülke, çıpa ülkesinde ortaya çıkan şokun yanı sıra 

ihraç ettiği ürünlere yönelik talebin istikrarsız bir trend sergilemesinden de 

etkilenebilir. 

• Döviz kuru hedeflemesi stratejinin uygulanması ile birlikte, iktisadi faaliyet 

hacminde gözlenen genişleme eğilimleri geçicidir. 

• Döviz kuru hedeflemesi stratejisi, finansal kırılganlığı arttırdığı gibi, sabit kur 

sisteminde finansal krizlerin ortaya çıkmasına da yol açabilir. 

• Döviz kuru hedeflemesi stratejisinin savunucularına göre, bu strateji, mali 

kurumların iyileşmesine ve sıkı bir bütçe yönetiminin sürdürülmesine katkı sağlar. 

Çünkü, parasal otoritenin sabit bir kur politikası uygulamak zorunda olması, siyasal 

iktidarların kamu açıklarını finanse etmek üzere, para arzını arttırma yönünde baskı 

uygulamalarını engeller (Erdoğan, 2005:37-39). 
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Tablo 78: Dünya Ülkelerinin Paraları ve Kodları 

ÜLKELER PARA BİRİMİ PARA KODU 
AFGANİSTAN Afgan AFN 

AFRİKA GELİŞTİRME BANKASI GRUBU ÜYE ÜLKELERİ ADB Hesap Birimi XUA 

ALAND ADALARI Euro EUR 

ALMANYA Euro EUR 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Amerikan Doları USD 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Amerikan Doları (Ertesi gün) USN 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KÜÇÜK DIŞ ADALARI Amerikan Doları USD 

AMERİKAN SAMOASI Amerikan Doları USD 

ANDORA Euro EUR 

ANGOLA Kwanza AOA 

ANGUİLLA Doğu Karayip Doları XCD 

ANTARKTİKA Evrensel para birimi yok   

ANTİGUA VE BARBUDA Doğu Karayip Doları XCD 

ARJANTİN Arjantin Pezosu ARS 

ARNAVUTLUK Lek ALL 

ARUBA Aruban Florin AWG 

AVRUPA BİRLİĞİ Euro EUR 

AVUSTRALYA Avustralya Doları AUD 

AVUSTURYA Euro EUR 

AZERBAYCAN Azerbaycan Manatı AZN 

BAHAMALAR Bahama Doları BSD 

BAHREYN Bahreyn Dinarı BHD 

BANGLADEŞ Taka BDT 

BARBADOS Barbados Doları BBD 

BATI SAHRA Fas Dirhemi MAD 

BELARUS Belarus Rublesi BYR 

BELİZE Belize Doları BZD 

BELÇİKA Euro EUR 

BENİN CFA Frangı BCEAO XOF 

BERMUDA Bermuda Doları BMD 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAE Dirhemi AED 

BOLİVYA Bolivianosu BOB 

BOLİVYA Mvdol BOV 

BONAİR, SINT EUSTATIUS VE SABA Amerikan Doları USD 

BOSNA HERSEK Çevirilebilir Mark BAM 

BOTSVANA Pula BWP 

BREZİLYA Brezilya Reali BRL 

BRUNEI DARUSSALAM Brunei Doları BND 

BULGARİSTAN Bulgar Levası BGN 

BURKİNA FASO CFA Frangı BCEAO XOF 

BURUNDİ Burundi Frangı BIF 

BUTAN Ngultrum BTN 

BUTAN Hint Rupisi INR 

BÜVETE ADASI Norveç Kronu NOK 

BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA İngiliz Sterlini GBP 

CABO VERDE Cabo Verde Escudo CVE 

CAYMAN ADALARI Cayman Adaları Doları KYD 

CEBELİTARIK Cebelitarık Lirası GIP 

CEZAYİR Cezayir Dinarı DZD 

CİBUTİ Cibuti Frangı DJF 

COCOS ADALARI Avustralya Doları AUD 

COOK ADALARI Yeni Zellanda Doları NZD 

CURACAO Hollanda Antilleri Guilder ANG 

DANİMARKA Danimarka Kronu DKK 

DOMİNİK Doğu Karayip Doları XCD 

DOMİNİK CUMHURİYETİ Dominik Pezosu DOP 

DOĞU TİMOR Amerikan Doları USD 

EKVADOR Amerikan Doları USD 

EKVATOR GİNESİ CFA Frangı BEAC XAF 

EL SALVADOR El Salvador Kolonu SVC 

EL SALVADOR Amerikan Doları USD 

ENDONEZYA Rupiah IDR 

ERİTRE Nakfa ERN 

ERMENİSTAN Ermeni Dram AMD 

ESTONYA Euro EUR 

ETİYOPYA Etiyopya Birri ETB 

FALKLAND ADALARI Falkland Adaları Lirası FKP 

FAROE ADALARI Danimarka Kronu DKK 

FAS Fas Dirhemi MAD 

FİJİ Fiji Doları FJD 

FİLDİŞİ SAHİLİ CFA Frangı BCEAO XOF 

FİLİPİNLER Filipin Pezosu PHP 

FİLİSTİN DEVLETİ Evrensel para birimi yok   

FİNLANDİYA Euro EUR 

FRANSA Euro EUR 

FRANSIZ GUYANASI Euro EUR 
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FRANSIZ GÜNEY ÜLKELERİ Euro EUR 

FRANSIZ POLİNEZYASI CFP Frangı XPF 

GABON CFA Frangı BEAC XAF 

GAMBİYA Dalaş GMD 

GANA Gana Cedi GHS 

GİNE Gine Frangı GNF 

GİNE BİSAU CFA Frangı BCEAO XOF 

GRENADA Doğu Karayip Doları XCD 

GRÖNLAND Danimarka Kronu DKK 

GUADALUP Euro EUR 

GUAM Amerikan Doları USD 

GUATEMALA Quetzal GTQ 

GUERNSEY İngiliz Sterlini GBP 

GUYANA Guyana Doları GYD 

GÜNEY AFRİKA Güney Afrika Parası ZAR 

GÜNEY GÜRCİSTAN VE GÜNEY SANDWICH ADALARI Evrensel para birimi yok   

GÜNEY SUDAN Güney Sudan Poundu SSP 

GÜRCİSTAN Lari GEL 

HAİTİ Gurdu HTG 

HAİTİ Amerikan Doları USD 

HEARD ADASI VE McDONALD ADALARI Avustralya Doları AUD 

HİNDİSTAN Hint Rupisi INR 

HOLLANDA Euro EUR 

HONDURAS Lempira HNL 

HONG KONG Hong Kong Doları HKD 

HIRVATİSTAN Kuna HRK 

İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TERRİTESİ Amerikan Doları USD 

İRAN (İSLAM CUMHURİYETİ) İran Riyali IRR 

İRLANDA Euro EUR 

İSPANYA Euro EUR 

İSRAİL Yeni İsrail Şekeli ILS 

İSVEÇ İsveç Kronu SEK 

İSVİÇRE WIR Euro CHE 

İSVİÇRE İsviçre Frangı CHF 

İSVİÇRE WIR Frangı CHW 

İTALYA Euro EUR 

İZLANDA İzlanda Kronası ISK 

JAMAİKA Jamaika Doları JMD 

JAPONYA Yen JPY 

JERSEY İngiliz Sterlini GBP 

KAMBOÇYA Riel KHR 

KAMERUN CFA Frangı BEAC XAF 

KANADA Kanada Doları CAD 

KARADAĞ Euro EUR 

KATAR Katar Riyali QAR 

KAZAKİSTAN Tenge KZT 

KENYA Kenya Şilini KES 

KİRİBATİ Avustralya Doları AUD 

KOLOMBİYA Kolombiya Pezosu COP 

KOLOMBİYA Unidad de Valor Real COU 

KOMORLAR Komor Frangı KMF 

KONGO CFA Frangı BEAC XAF 

KONGO (DEMOKRATİK CUMHURİYETİ) Kongo Frangı CDF 

KORE Kuzey Kore Wonu KPW 

KORE (CUMHURİYETİ) Won KRW 

KOSTA RİKA Kosta Rika Kolonu CRC 

KUTSAL BAKIN Euro EUR 

KUVEYT Kuveyt Dinarı KWD 

KUZEY MARİANA ADALARI Amerikan Doları USD 

KÜBA Çevirilebilir Pezo CUC 

KÜBA Küba Pezosu CUP 

KIBRIS Euro EUR 

KIRGIZİSTAN Som KGS 

LAO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ Kip LAK 

LESOTO Loti LSL 

LESOTO Güney Afrika Parası ZAR 

LETONYA Euro EUR 

LİBERYA Liberya Doları LRD 

LİBYA Libya Dinarı LYD 

LİHTENŞTAYN İsviçre Frangı CHF 

LİTVANYA Euro EUR 

LÜBNAN Lübnan Poundu LBP 

LÜKSEMBURG Euro EUR 

MACAO Pataca MOP 

MACARİSTAN Forint HUF 

MADAGASKAR Madagaskar Ariary MGA 

MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ) Dinar MKD 

MALAWİ Kvaça MWK 

MALDİVLER Rufiyaa MVR 

MALEZYA Malezya Ringiti MYR 
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MALİ CFA Frangı BCEAO XOF 

MALTA Euro EUR 

MAN ADASI İngiliz Sterlini GBP 

MARSHALL ADALARI Amerikan Doları USD 

MARTİNİK Euro EUR 

MAURITIUS Mauritius Rupisi MUR 

MAYOTTE Euro EUR 

MEKSİKA Meksika Pezosu MXN 

MEKSİKA Meksika Unidad de Inversion (UDI) MXV 

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ Amerikan Doları USD 

MOLDOVA (CUMHURİYETİ) Moldova Leu MDL 

MONAKO Euro EUR 

MONTSERRAT Doğu Karayip Doları XCD 

MORİTANYA Ouguiya MRU 

MOZAMBİK Mozambik Metical MZN 

MOĞOLİSTAN Tugriki MNT 

MYANMAR Kyat MMK 

MISIR Mısır Poundu EGP 

NAMİBYA Namibya Doları NAD 

NAMİBYA Güney Afrika Parası ZAR 

NAURU Avustralya Doları AUD 

NEPAL Nepal Rupisi NPR 

NİJER CFA Frangı BCEAO XOF 

NİJERYA Naira NGN 

NİKARAGUA Cordoba Oro NIO 

NİUE Yeni Zellanda Doları NZD 

NOEL ADASI Avustralya Doları AUD 

NORFOLK ADASI Avustralya Doları AUD 

NORVEÇ Norveç Kronu NOK 

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CFA Frangı BEAC XAF 

PAKİSTAN Pakistan Rupisi PKR 

PALAU Amerikan Doları USD 

PANAMA Balboa PAB 

PANAMA Amerikan Doları USD 

PAPUA YENİ GİNE Kina PGK 

PARAGUAY Guarani PYG 

PERU Nuevo Sol PEN 

POLONYA Zloti PLN 

PORTEKİZ Euro EUR 

PORTO RİKO Amerikan Doları USD 

PITCAİRN Yeni Zellanda Doları NZD 

ROMANYA Romen Leyi RON 

RUANDA Ruanda Frangı RWF 

RUSYA FEDERASYONU Rus Rublesi RUB 

RÉUNION Euro EUR 

SAMOA Tala WST 

SAN MARİNO Euro EUR 

SAO TOME VE PRENSİP Dobra STN 

SAINT BARTHÉLEMY Euro EUR 

SAINT HELENA, ASCENSION ve TRISTAN DA CUNHA Saint Helena Lirası SHP 

SAINT KITTS VE NEVIS Doğu Karayip Doları XCD 

SAINT LUCIA Doğu Karayip Doları XCD 

SAINT MARTIN (FRANSIZ TARAFI) Euro EUR 

SAINT PIERRE VE MIQUELON Euro EUR 

SAINT VINCENT VE GRENADİNLER Doğu Karayip Doları XCD 

SENEGAL CFA Frangı BCEAO XOF 

SEYŞELLER Seyşeller Rupisi SCR 

SİNGAPUR Singapur Doları SGD 

SLOVAKYA Euro EUR 

SLOVENYA Euro EUR 

SOLOMON ADALARI Solomon Adaları Doları SBD 

SOMALİ Somali Şilini SOS 

SRİ LANKA Sri Lanka Rupisi LKR 

SUDAN Sudan Lirası SDG 

SURİNAM Surinam Doları SRD 

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Suriye Lirası SYP 

SUUDİ ARABİSTAN Suudi Riyali SAR 

SVALBARD VE JAN MAYEN Norveç Kronu NOK 

SVAZİLAND Lilangeni SZL 

SIERRA LEONE Leone SLL 

SINT MAARTEN (DUTCH TARAFI) Hollanda Antilleri Guilder ANG 

SIRBİSTAN Sırp Dinarı RSD 

SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" Sucre XSU 

TACİKİSTAN Somoni TJS 

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ Tanzanya Şilini TZS 

TAYLAND Baht THB 

TAYVAN (ÇİN'İN EYALETİ) Yeni Tayvan Doları TWD 

TOGO CFA Frangı BCEAO XOF 

TOKELAU Yeni Zellanda Doları NZD 

TONGA Pa'anga TOP 
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TRİNİDAD VE TOBAGO Trinidad ve Tobago Doları TTD 

TUNUS Tunus Dinarı TND 

TURKS VE CAİCOS ADALARI Amerikan Doları USD 

TUVALU Avustralya Doları AUD 

TÜRKİYE Türk Lirası TRY 

TÜRKMENİSTAN Türkmenistan Yeni Manat TMT 

UGANDA Uganda Şilini UGX 

UKRAYNA Grivna UAH 

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF)  SDR (Özel Çekme Hakkı) XDR 

UMMAN Umman Riyali OMR 

URUGUAY Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) UYI 

URUGUAY Uruguay Pezosu UYU 

VANUATU Vatu VUV 

VENEZUELA (BOLİVARİSTAN CUMHURİYETİ) Bolivar VEF 

VİETNAM Dong VND 

VİRGİN ADALARI (A.B.D.) Amerikan Doları USD 

VİRGİN ADALARI (İNGİLİZ) Amerikan Doları USD 

WALLİS VE FUTUNA CFP Frangı XPF 

YEMEN Yemen Riyali YER 

YENİ KALEDONYA CFP Frangı XPF 

YENİ ZELANDA Yeni Zellanda Doları NZD 

YUNANİSTAN Euro EUR 

ZAMBİYA Zambiya Kvaçası ZMW 

ZİMBABVE Zimbabve Doları ZWL 

ÇAD CFA Frangı BEAC XAF 

ÇEK CUMHURİYETİ Çek Korunası CZK 

ÇİN Yuan Renminbi CNY 

ÖZBEKİSTAN Özbekistan Sum UZS 

ÜRDÜN Ürdün Dinarı JOD 

IRAK Irak Dinarı IQD 

ŞİLİ Unidad de Fomento CLF 

ŞİLİ Şili Pezosu CLP 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217; erişim tarihi:12.08.2021. 
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5. BÖLÜM 

PARA VE BANKA DEĞİŞKENLERİ İLE İKTİSADİ 

BÜYÜME İLİŞKİSİ 
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“Bugün için ticaretimiz hakkında ne düşünüyorsun diye sorarsanız, 

bu suale bir tek cevap vereceğim. Bugün için düşündüğüm tek şey, 

kapitülâsyonlardır. Maddeten, fiilen, kanla kaldırılmış olan 

kapitülâsyonların, bir daha dirilmemek üzere yokluğa gömülmesini temin 

etmektir. Ticaretimizin de sanayimizin de her nevi ekonomimizinde gelişme 

ve yükselmesi, ancak buna bağlıdır. Kapitülâsyonlar, bir devleti mutlaka 

çökertir. Osmanlı Devleti ile Hindistan Türk ve İslâm İmparatorlukları 

bunun en büyük delilidir. Kapitülâsyonların Türk milleti için ne derece 

iğrenç bir şey olduğunu size tarife gücüm yetmez. Bunları, diğer şekil ve 

namlar altında gizleyerek bize kabul ettirmeye muvaffak olacaklarını 

tasavvur ve tahayyül edenler bu konuda pek çok aldanıyorlar. Zira, Türkler 

kapitülâsyonların devamının kendilerini pek az bir zamanda ölüme sevk 

edeceğini pek iyi anlamışlardır. Türkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son 

nefesine kadar mücadele etmeye ve savaşmaya karar vermiştir.”                                                                                    

                                        1923 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

5.1. GİRİŞ 
 

Para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı arasındaki ilişkinin nedeni; para ve para politikaları 

sonucunda ortaya çıkan kompleks bir yapının durumundan kaynaklanmaktadır. Para arzının ve 

fiyatlar yoluyla etkisini ve ilişkisini ele alan iktisat okullarına göre, özellikle Keynesyen okul ile 

Monetarist okul gibi yaklaşımlar paranın önemini belirtmekle birlikte; aralarında ciddi görüş 

farklılıkları bulunmaktadır. Keynesyen okula göre, paranın makro ekonomik yapıda önemli bir 

argüman olmasıyla birlikte, piyasa fiyatındaki değişmelerinin (enflasyonun) tek nedeni sadece para 

değildir. Bunun yanında yapısal faktörlerde etken olduğunu belirtmişlerdir. Monetaristler ise, para 

arzındaki sürekli genişlemenin fiyatlar genel seviyesinin (enflasyonun) tek nedeni olduğunu kabul 

etmektedirler (İslatince, 2017:43-44; Ekinci,2003:1-7). Örneğin, monetaristler, 1929 bunalımının tek 

nedeni olarak, para arzının azalması olarak görürken, Keynesyen yaklaşıma göre, para arzındaki 

azalmanın ekonomik yapıda bozulmaya ve GSMH’nın düşmesine neden olduğu sonuçta krize neden 

olduğunu belirtmişlerdir (Ekinci, 2003:1-7). 

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, iktisadi açıklar ile bütçe dengesi arasında, tüketici güven Para, ekonomide 

işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar argümanıdır. 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 
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analiz yapıldığında para arzı hem içsel hem de dışsal etkilere sahiptir. Yani para arzı hem 

içeriden hem de dışarıdan etkilenmektedir. 

Para arzının üzerindeki etki içsel mi, yoksa dışsal mı olduğu konusunda iktisat okullarının 

farklı bakış açıları mevcuttur. Buna göre Klasikler, Neo-Klasikler, Yeni Paracı Görüşler, 

Monetaristler (Chicago Okulu) ve Yeni Keynesyenlere göre para arzı; para stokundan 

kaynaklanan nominal toplam talepteki değişmeler istihdam ve üretimi etkilemektedir. Para 

stokundaki değişmeler asimetrik bilginin yol açtığı fiyat katılığı nedeniyle reel ve büyük 

etkilere sahiptir. Ancak bu etki kısa dönemde geçerlidir (Işık, 2004:22). Bu iktisat okullarına 

göre, ekonomide dolanımda mevcut olan para miktarını belirten para arzının, bir merkezi 

otorite tarafından dışsal (egzojen) olarak belirlendiği varsayımını esas almaktadır (Nesanır, 

2011:116). Para arzının içsel etkilerle belirlenmesi gerektiğini öne süren birçok ekol 

tarafından dile getirilmiş olsa da para arzının aslında para talebi ile piyasada kaydi para 

yaratmayı sağlatan (bankacılık sistemi ile) kredi talebinin elde edilebilirliği ve kredi 

maliyetinin (faiz oranının) tarafından belirleneceği anlayışı ile ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, 

ilk olarak Post Keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Parasal büyüme modelleri 

paranın ve parasal değişkenlerin iktisadi büyüme modellerine dahil edilmesiyle oluşmuştur. 

Para, ilk defa Tobin (1965:671-684) 6 tarafından büyüme modeline dahil edilmiştir. Tobin’e 

göre, parasal genişleme uzun dönemde sürdürülebilir iktisadi büyümeyi arttıracak 

etkenlerdendir (Uysal, 2012:111-117). Post Keynesyen iktisatçıların bu konudaki 

görüşlerinin kaynağını esasen, 19.yüzyılda ortaya çıkan Bankacılık Okulunun para arzına 

ilişkin yaklaşımlarından esinlenmişlerdir (Özgür, 2008:52-55; aktaran bknz: Nesanır, 

2011:116-117). Schumpeter, Keynes, Karl Marx ve Post Keynesyenler ise, parasal analiz 

geleneği varsayımlarından hareketle, para arzının bir merkezi otorite tarafından reel 

sektörden bağımsız olarak belirlenemeyeceğini ve dolayısıyla para arzının ekonomide içsel 

(endojen) olarak belirlendiği koşulundan hareket ederler (Işık, 2010: 22; aktaran bknz: 

Nesanır, 2011:116). Keynesyen analizde, paranın miktar teorisine paralel bir düşünce 

sistemi ile, para arzının dışsal ve nedensellik ilişkisinin paradan fiyatlara doğru olduğunu 

ileri sürmektedir (Keynes, 1973:63-65; aktaran bknz: Işık, 2004:65). Klasik ekol, iktisadi 

faaliyetlerde ve yapı içerisinde paranın önemli olmadığını ve katılmasına gerek 

bulunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla Klasik ekol, para arzının üretim sürecinde, reel 

ekonomik hayatta ve iktisadi büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığını net olarak 

belirtmemişlerdir (sisteme katmamışlar ve görememişlerdir). Keynesyen ekole göre ise, para 

arzı büyüme hızındaki bir artışın reel faizleri düşürdüğünü buna mukabil sabit sermaye 
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yatırımlarını, üretimi, toplam talebi, istihdamı, büyümeyi ve reel GSMH’yı yükselttiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte Keynesyen ekol iktisadi analizlerini büyüme ve 

üretim süreci, sermaye yatırımları, reel sektör verimliliği gibi uzun dönemli olgular yerine 

kısa dönemdeki ekonomik faaliyetler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Monetarist ekole göre ise, 

kısa dönemde para arzının büyüme hızındaki bir artış, fiyat artışlarına yani enflasyona neden 

olmakta ve reel çıktıyı (üretimi düşürmekte) olumsuz etkilemektedir. Milton Friedman’a 

göre bütün dünyada meydana gelen parasal büyüme üç nedenden dolayı meydana 

gelmektedir. Bunlar; devlet harcamalarındaki hızlı büyüme, tam istihdam politikası ve 

merkez bankalarının yanlış politikalarıdır (Yılmaz, 2015:63). Fakat uzun dönemde iktisadi 

büyümeyi ne şekilde ve nasıl etkileyeceği konusunda yorum ve analizler yeterince 

geliştirilmemiştir. Ancak bu uzun dönemde her şeyin bir şekilde dengeye geleceği varsayımı 

altındadır. Bu bağlamda tüm iktisadi okulların uzun dönem sürecinde büyüme modellerinde 

para arzının artırılması suretiyle iktisadi büyümeyi yaratması mümkün değildir (Uysal, 

2012:112-113). Yani uzun dönemde para arzı artışı iktisadi büyümeyi artırmaz. 

5.2. PARA ARZI, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME 

İLİŞKİSİ 
 

Literatürde görülen yatay kesit ve panel veri analizleri ile ülkeleri toptan ele alıp incelerken 

ve çıkarılan sonuçları analiz ederken farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Çalışmada 

enflasyon-faiz oranı ve para ilişkileri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri tek tek ülke 

örnekleri bazında zaman serisi analizleri kullanılarak yapmanın daha başarılı bir analiz için 

önemli olduğu ortaya konmuştur (Berber ve Artan, 2004:11). Teorik analiz yaparken, her bir 

değişkenin birbirleriyle ekonomik ilişkileri ve her bir değişkenin iktisadi büyüme ile olan 

ilişkileri ele alınıp incelenmiştir. Burada dikkat edilecek durum, az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin ekonomik özellikleri ve yapısal sorunları gelişmiş ülkelerden farklılık 

gösterdiği için gelişmiş ülkelere göre kurulan iktisadi modeller ve yaklaşımlar gelişmekte 

olan ülkeler için yapılan analizler doğru ve geçerli olmayacaktır (Çatalbaş, 2007:197-198). 

Literatürde değişkenler (para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı) ile iktisadi büyüme arasında 

ilişki üç farklı şekilde ele alınmaktadır (Faria ve Carneiro, 2001: 89-105). Bunlar sırasıyla şu 

şekilde ifade edilir: 

• Pozitif ilişkili sonuçlar, 

• Negatif ilişkili sonuçlar, 

• İlişkisiz ve eşik değer ilişkisi. 
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5.2.1. PARA ARZI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Literatürde, para arzı ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin pozitif olması 

üzerine yapılan çalışmalara örnek vermek gerekirse; Schwartz (1973:243-273), Ayaydın 

(1993:1-86), Serletis ve Krause (1996:323-327), Moroney (2002:398-413), Brumm 

(2005:661-667), Vymyatnina (2006:131-144), Mudabber ve Rao (2006:53-66), Mohammad, 

Wasti, Lal and Hussain (2009:60-68), Zapodeanu and Cociuba (2010:50), Ogunmuyiwa ve 

Ekone (2010:199-204), Chipote ve Makhetha-Kosi (2014:76-84), Chaitipa, Chokethaworna, 

Chaiboonsrib and Khounkhalaxc (2015:108-115), Behera (2016:153-155), Hussain and 

Haque (2017:54) örnek olarak verilebilir. 

Literatürde, para arzı ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin negatif olması 

üzerine yapılan çalışmalara örnek vermek gerekirse; Ihsan and Anjum (2013:1), 

Ehigiamusoe (2013;3076 zayıf ilişki tespit etmiştir), Gatawa, Abdulgafar and Olarinde 

(2017:26-37), Srithilat ve Sun (2017:8-16) örnek verilebilir. 

5.2.2. ENFLASYON ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Enflasyon-büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu savunan görüşe göre para 

sadece tasarruf amaçlı değil aynı zamanda yatırım amaçlı da kullanılmaktadır (Gürel ve 

Toker, 2019:336). Literatürde enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki negatif ilişkinin 

olduğunu gösteren bir çok çalışma mevcuttur; Tun Wai (1959:202-209), Thirwall ve Barton 

(1971:263-275), Friedman (1977:451-472), Stockman (1981:387-393), Edwards (1982:1-

21), Grier ve Tullock (1989: 259-276), Fischer (1983:267-278), Kormendi ve Meguire 

(1985:141-163), Jung ve Peyton (1986:227-232), Grimes (1991:631-644), Fischer 

(1993:485-511), De Gregorio (1993:271-298), Koray (1993:787-793), Burdekin vd. 

(1994:175-177), Aşırım (1995), Barro (1995:407-443), Chari, Jones ve Manuelli (1996:41-

58), Alexander (1997:233-238), Clark (1997:70-81), Paul, Kearney ve Chowdhury 

(1997:1387-1401), Ghosh ve Knöbl (1997:28-37), Ghosh ve Phillips (1998:1-44), Motley 

(1998:15-28), Judson ve Orphanides (1999:117-138), Kim ve Willett (2000:141-147), 

Ericson, Irons ve Tryon (2001:241-253), Faria ve Carneiro (2001:89-105), Gylfason ve 

Herbertsson (2001:405-428), Mallik ve  Chowdhury (2001:123-135), Khan ve Senhadji 

(2001:1-21), Gillman, Harris ve Matyas (2004:149-167), Sweidan (2004:41-66), Berber ve 

Artan (2004:1-14), Karaca (2003:247-254), Berber ve Artan (2004:103-117), Terzi ve 

Otlular (2004:1-18), Çetin (2004:62-78), Apergis (2005:186-197), Ahmed ve Mortaza 
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(2005:25-35), Hodge (2006:163-180), Çağlayan ve Jiang (2006:1-28), Çağlayan (2006:423-

438), Artan (2006a:108-124), Yılmaz ve Kaya (2007:62-78), Karaca (2007:247-255), 

Turhan (2007), Yapraklı (2007:287-300), Erbaykal ve Okuyan (2008:40-48), Taban 

(2008:145-167), Uysal, Mucuk ve Alptekin (2008:55-71), Uslu (2018:210-229), Karabulut 

(2019:171-184) Toker ve Gürel (2019:335-348) şeklinde pek çok yerli ve yabancı ampirik 

çalışma literatürde bulunmaktadır. 

1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar enflasyonun iktisadi büyümeyi ve sermaye birikimini 

pozitif yönde etkilediği konusu gündeme gelmiştir. Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki 

pozitif ilişki Mundell (1963) ve Tobin (1965) tarafından açıklanmıştır. Enflasyonun 

büyümeyi pozitif yönde etkilediğine yönelik yaklaşımların başında Phillips Eğrisi 

gelmektedir. Bu yaklaşım, yüksek enflasyonun düşük işsizlik oranının oluşmasına katkıda 

bulunarak, iktisadi büyümeyi olumlu etkilediğini varsayar (Grimes, 1991). 

Enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişkinin olduğunu gösteren bir çok çalışma 

mevcuttur; Lucas (1973:326-334), Karras (1993:662-674), Romer (1996:1-41), Christina 

(1996:?), Nell (2000:1-33), Ahmed ve Rogers (2000:3-36), Mallik ve Chowdhury 

(2001:123-135), Black, Dowd ve Keith (2001:771-774), Rapach (2003:23-48), Benhabib ve 

Spiegel (2006:1-20), Yakışık (2007:12-28), Xiao (2009:248-260), Umaru ve Zubairu 

(2012:183-191), Osuala vd. (2013:206-216) ve Mahmoud (2015:16-23) örnek verilebilir. 

Enflasyon ile iktisadi büyümeyi belirli bir eşik değer çerçevesinde etkilediği sonucuna 

ulaşan çalışmalara örnek vermek gerekirse; Scott ve McKean (1964:6-12), Thirlwall ve 

Barton (1971:263-275), Levin ve Zervos (1993.426-430), Sarel (1995:199-215), Fischer, 

Sahay ve Végh (1996:45-66), Ghosh ve Knöbl (1997:28-37), Bange, Bernhard, Granato ve 

Jones (1997:1191-1199), Christoffersen ve Doyle (1998), Burdekin, Denzau, Keil, Sitthiyot 

ve Willett (2000:1-17), Black, Dowd ve Keith (2001), Khan ve Senhadji (2001), Caporin ve 

Di Maria (2002:1-30), Kibritçioğlu ve Diboğlu (2003:43-61), Sepehri ve Moshiri (2004:191-

207), Vaona ve Schiavo (2005:1-13), Drucker, Gomis-Porqueras ve Hernandez-Verme 

(2005:1-19), Li (2006:1-75) örnek olarak verilebilir. 

5.2.3. FAİZ ORANLARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Literatürde görülen ampirik çalışmalarda, reel faiz oranları ile iktisadi büyüme arasındaki 

ilişkiyi ele alan üç farklı görüş bulunmaktadır: (1) Yüksek büyümeye yol açan, yüksek reel 

faiz oranları görüşü; McKinnon (1973) ve Shaw'un (1973) tarafından ortaya atılan “reform 
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için finansal baskı” görüşüdür, (2) Standart model görüşüne dayalı olarak, daha yüksek reel 

faiz oranları, daha düşük iktisadi büyümeye yol açar görüşü olarak; standart “para politikası” 

görüşüdür, (3) Fry (1997:754-770) tarafından vurgulanan doğrusal olmayan ilişki modeline 

göre, reel faiz oranının eşik seviyesini baz alan görüşe göre, büyümeyi artıran veya azaltan 

daha yüksek veya daha düşük büyümeye yol açan reel faiz oranındaki eşik seviyesidir. Pill 

ve Pradhan (1995:1-54) çalışmalarında her ülkenin sermaye hesabında McKinnon ve Shaw 

ilişkisinin gerçekleşmenin olmayabileceğini belirtmektedir (Bosworth, 2014:3). 

Faiz oranları ile iktisadi büyüme arasında yapılan ampirik çalışmalarda genelde faiz oranları 

ve getirisinin iktisadi büyüme üzerinde olumlu, doğrusal ve pozitif etkisinin olduğunu tespit 

eden çalışmalardan bazıları şunlardır; Cozier ve Tkacz (1994:1-75), Plosser ve Rouwenhorst 

(1994:133-155), Estrella ve Mishkin (1997:1375-1401), Dueker (1997:41-51), McKinnon ve 

Pill (1997:189-193), Estrella ve Mishkin (1998:45-61), Dotsey (1998:31-51), Taylor 

(1999:319-348), Hamilton ve Kim (2002:1-36), (Yamak ve Tanrıöver, 2009:3), Obainuyi 

and Olorunfemi (2011:39-55), Saymeh ve Orabi (2013:341-354), Hansen ve Seshadri 

(2013:1-18) örnek olarak verilebilir. 

Faiz oranları ve getirisinin iktisadi büyüme üzerindeki negatif etkisinin olduğunu tespit eden 

çalışmalardan bazıları şunlardır; Giovanni ve Shambaugh (2008:3411-361), Mehrara ve 

Karsalari (2011:73-80), Anaripour (2011:2346-2352), Udoka and Roland (2012:295-302), 

Adeniran ve diğerleri (2014:224-233), Mutinda (2014:1-43), Etale ve Ayunku (2016:127-

131) örnek olarak verilebilir. 

Grafik 14: Türkiye’de 1953-2008 Yılları Arasında M2 Para Arzı, Enflasyon ve Faiz 

Oranı 
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Şekil 82: Değişkenler Arasındaki İlişki 

 

 
 Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

5.2.4. SONUÇLAR VE ANALİZLER 

Bu çalışmayla ilgili sonuçları maddeler halinde belirtmek gerekirse;  

 

• Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kâğıt para politikası bir kâğıdın üzerinde yazan 

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

Kâğıt 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 attırırken, servetlerin erimesine ve gelir dağılımının bozulmasına sebebiyet 

sağlayacaktır (Çelik, 2015:127-128). Aslında bu durum kapitalist ekonomi sisteminin 

iflası anlamına da gelmektedir. Fiat (itibari) para politikasının artık çevrilemez 

olduğunu 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 

bir şey 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 otoriterlerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel 

sektörlerle, kamu sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 

1992:250-251). 
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• Para politikasını temsil eden değişkenlerin iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin 

negatif çıkması, para politikasının ekonomi üzerinde etkinsiz olduğunu ortaya 

koymaktadır. Sonuç itibariyle, maliye politikası Türkiye ekonomisi üzerinde daha 

etkilidir (Aksu, 2013:12,232,237). 

• Granger nedensellik testinin analizi, I (2) gecikmeli olarak 46 gözlem sonucunda 

değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik ilişkilerini şu şekilde belirtmek 

mümkündür; Faiz oranından GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki 

saptanmıştır. Yine enflasyon oranından GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki 

mevcuttur. GSMH’dan M3 Para arzına doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki 

bulgulanmıştır. Paranın gelir hızı ile enflasyon oranı arasında çift yönlü pozitif bir 

ilişki vardır. Yine paranın gelir hızı ile faiz oranı arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi bulgulanmıştır. M3 Para arzından faiz oranına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi mevcuttur. M3 Para arzından, enflasyon oranına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi vardır. Yine M3 Para arzından, faiz oranına doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir. Enflasyon oranından faiz oranına doğru tek yönlü bir 

nedensellik mevcuttur. Paranın gelir hızından dolanımdaki para miktarına doğru tek 

yönlü bir nedensellik mevcuttur. Paranın gelir hızı ile M3 Para arzı arasında çift yönlü 

bir nedensellik mevcuttur. Dolanımdaki para arzı ile GSMH arasında çift yönü negatif 

bir ilişki vardır. 

• Yapılan testler sonucunda, enflasyon ile iktisadi büyüme arasındaki pozitif ilişkinin 

varlığını öne süren, Mundell (1963)- Tobin (1965) ilişkisi Türkiye ekonomisi için 

geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Enflasyon oranı ile iktisadi büyüme arasında 

negatif bir ilişki bulunmaktadır. Yine faiz oranı ile iktisadi büyüme arasında negatif 

ilişki tespit edilmiştir. Nedensellik yönü enflasyon oranından → iktisadi büyümeye 

doğru olup, benzer bir ilişki faiz oranından → iktisadi büyümeye doğru olmaktadır. 

Enflasyon oranı %10 arttığında, GSMH %1,9 azalmaktadır. Faiz oranları %1 

arttığında ise, GSMH %2 düşmektedir. M3 Para arzı %1 arttığında ise, GSMH 

üzerinde %64 oranında artış olmaktadır.  

• Dolanımdaki Para Miktarındaki bir birimlik artış, 1.72 azaltmaktadır. Enflasyon 

Oranındaki bir birimlik artış, GSMH’yı 0.19 azaltmaktadır. Faiz Oranındaki bir 

birimlik artış, GSMH’yı 2.0037 oranında azaltmaktadır. *Hesaplanan Para 

Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 

8.78 yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *İktisadi Büyüme Oranındaki 
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(logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 4,26 oranında 

yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Genişletilmiş Para Arzı M3 

miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 

64.321 oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Paranın Gelir Hızında 

(V) (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 80.766 

arttırmaktadır (diğer değişkenler sabitken). Yani yukarıdaki test çıkarım sonucu 

olarak; En küçük kareler yöntemine göre, GSMH üzerinde enflasyon oranı, faiz oranı 

ve dolanımdaki para miktarı büyümeyi (GSMH) düşürürken, hesaplanan para miktarı, 

M3 para arzı ve paranın gelir hızı büyüme (GSMH) üzerinde arttırıcı etki yapmaktadır. 

• 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 olacaktır. 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. 

Enflasyonu artırırken, beraberinde fiyat istikrarını bozmaktadır. Terside geçerli olup, 

para arzındaki daralmada piyasalarda durgunluk ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

• Kâğıt para basma işlemi ile ekonomik yapı daha karmaşık ve daha dinamik bir yapıya 

bürünmüştür. İşlemler hızlanmış, dış ticaret hiç olmadığı kadar genişlemiş, ülkeler 

arasında para transferleri ve kambiyo hizmetleri hızlanmış, ülkelerin yeni pazarları 

keşfetmede, üretim modellerinin oluşturulmasında ve modern üretim-satış süreçlerinde 

bankacılık hizmetlerinden ve parasal kaynak akıcılığından yararlanmaya başlamıştır. 

Yeni dünya ekonomik düzeninin anahtarı ve kapitalist ekonomi sistemin olmazsa 

olmazı “para basma ve bunu işleten bankacılık sistemidir”. Kapitalist ekonomi 

sistemindeki tüm bozukluklar ve arızalar, ne ilginçtir ki, ilk krizlerin ve kaosların 

başladığı yer olarak, finans kesiminde meydana gelmektedir (Aksu, 2019a:143-145). 

• Batılı merkez ülkelerden başlayarak, dünyaya yayılan pek çok kriz ve kaos sürecinin 

arka planında “ekonomik açıklar” önemli bir yere sahiptir. Özellikle batılı 

ekonomilerin yapılarında görülen zaaflar ve ekonomik sistemin işleyişindeki 

sıkıntıların, krizi ve kaosu tetikleyici özellikleri, ekonomik yapıları batı ülkelerine 
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endeksli olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayılan hızlı etkileri, günümüzde 

toplumların ve ekonomik yapılar arasında meydana gelen menfaat çatışmalarının da 

ana kaynağını oluşturmaktadır. Aslında Türkiye’de “devalüasyon-enflasyon” geçiş 

süreci yaşanmaktadır. Yani dolarizasyon süreci enflasyonu tetiklemektedir. Bu süreçte 

“ücret-fiyat” sarmalına girip enflasyonu daha fazla tahrik edebilir. Enflasyon artışını 

(fakirleşmeyi) dizginlemek için devalüasyon-kur politikalarını iyi analiz edip, süreci 

iyi 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 kalkarsa, zamansız bu uygulamanın sonuçları daha yüksek bir enflasyon 

ve stagflasyon sürecini getirecektir (Aksu, 2019b:48-52). 

• Normal ekonomik şartlarda ihtiyaçtan fazla miktarda para arzını genişletmek 

enflasyonist baskılar yaratır. Buna karşılık ekonominin küçüldüğü (stagflasyon veya 

aşırı durgunluk dönemlerinde), işsizliğin arttığı ve dolayısıyla toplam talebin hızla 

düştüğü anormal koşullarda (buna iktisadi kriz denmektedir). Para basmak kısa vadede 

toplam talep düşükken, enflasyon etkisi yaratmaz. Bununla birlikte basılan para arzı 

talebi canlandırırken, toplam arzı artırmaya başlarsa, enflasyon kaçınılmaz olarak 

artmaya başlayacaktır. Buradaki en önemli soru basılan paranın nasıl kullanılacağı ve 

zamanı geldiğinde nasıl paranın piyasadan çekileceği (sterilize edileceği) ve kanalize 

edileceği konusunun topluma şeffaf olarak anlatılması gerekir. Bunu sağlamak için 

basılan paranın, ekonomi canlanmaya döndüğünde nasıl geri çekileceğine ilişkin plan 

ve süreç net bir şekilde önceden açıklanmalıdır. Para politikasının selameti ve düzgün 

işleyebilmesi için Merkez Bankası elindeki rezervleri iyi yönetmek zorundadır. Burada 

yapılacak bir yanlış politika ciddi riskleri beraberinde getirir. Bu arada basılan para 

mutlaka bütçe içinde, bütçe kurallarına uygun olarak harcanmalıdır. Kamu 

harcamalarında tasarrufa gidilmeli ve insanlara basılan paranın gerçek ihtiyaçlara 

yönlendirildiği gösterilmelidir (Eğilmez, 10.06. 2020, “Para Basmanın Sonuçları”, 

Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com /2020/06/parabasmannsonuclar.Html 

;Erişim tarihi:13.06.2020). 
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5.3. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ 
 

Tasarruflar bir ülkenin iktisadi büyümesinde neden önemlidir? Ülkenin yurtiçi 

tasarruflarının artması verimli ve etkin yatırımlar yoluyla iktisadi büyümesini doğrudan 

etkilemektedir. 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; Aksu, 2017:84). İşte bankacılık sektörü yurtiçi tasarruflarla sabit sermaye yatırımları 

arasında köprü durumundadır. Bu köprünün kapanması, çökmesi, işlevini yitirmesi halinde 

faturası iktisadi yapıda durgunluk, küçülme ve krizle sonuçlanır. Bunun için bankacılık 

sektörü önemlidir. 

Toplumlarda tasarruf tercihinin önemli bir belirleyicisi olan reel faiz hadleri yüksekse, o 

nispette tasarruf oranı artmaktadır, buradaki sorun bu tasarruf demetinin üretken sektörlere 

kanalize edilip, edilememesidir. Bir ülkenin yurtiçi tasarruf oranı düşükse, bu ülkenin 

doğrudan büyümesini de etkiler ve o ülkenin büyümesi tamamen dış finansman kaynaklarına 

dayandırılmasına sebebiyet verir, cari açık, bütçe açığı ve iktisadi büyüme üzerinde de bir 

dengesizliği beraberinde getirir (Yeldan, 2001:37). “Üretimin anahtarı tasarruflardır. 

Tasarruf olmazsa yatırım olmaz, yatırım olmazsa üretim olmaz. Bir zincirleme 

reaksiyon karşımızda sorun olarak durmaktadır” (Aksu, 2017:86). 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 mali 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. Yurt dışından gelen yabancı 

yatırımcılar, kaynaklarını ve sermayelerini piyasalarda kolayca paraya çevrilebilir ve 

kazancı yüksek sektörlere yönelik portföy yatırım politikaları bulunmaktadır. Onlarca yıl 

boyunca biriktirdiğimiz yerli tasarruflarımızın, bankacılık-finans sektöründe büyük bir oran 

oluşturan yabancı sermayedarların ve yabancı özel bankaların kontrolü altında olması ve 
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tutulması; ekonomik, politik, stratejik, hukuki ve sosyal boyutlarıyla önemli bir sorun olarak 

karşımızda durmaktadır. Bu durum, ekonomik ve politik anlamda tarihten ders 

çıkartamadığımızı bize göstermektedir (Aksu, 2006:111-133). Özellikle Türk bankacılık 

sisteminin %78-80’i yabancı sermayenin kontrolünde olması, ekonomik kriz geçişlerinde 

sektörün daha kırılgan olmasına ve milli ekonomik yapıda ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına 

sebebiyet verecektir.  

Kapitalist ekonomi sisteminin temel aktörü “bankacılık sistemidir”, ne ilginçtir ki, ekonomik 

yapıda ortaya çıkan ilk krizlerin ve kaosların başladığı yer olarak, finans kesiminde meydana 

gelmektedir. 24 Ocak 1980 kararlarıyla finansal serbestleşmenin temelinin atıldığı iktisadi 

yapıda o günkü koşullarda bankacılık sektörünün buna ne kadar hazır olduğunu sormak 

gerekir, bankacılık sektörü ne yazık ki, 40-42 yıldır yapısal dönüşüm sıkıntıları çeken ve 

krizlerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Nisan 1994, Kasım 2000, Şubat 

2001, Eylül 2008, Mart 2020 krizleri aslında bankacılık sektöründe hep derin yaralar açmış 

ve faturayı hep millet ödemiştir. Kapitalist ekonomik yapıdaki arızanın faturası öncelikle bu 

sektöre çıkmıştır. Çünkü bu sektör diğer bankacılık kurumlarıyla ve dünya finans 

piyasalarıyla çok yakın ve geçişli olma özelliği ile bir yerde ortaya çıkan bir arızanın (krizin) 

dünya ekonomilerinin tümüne sirayet edebilmektedir. Bunun yanında özellikle ülkemizde 

bankacılık sektörü; aşırı kırılgan yapısının olması, kurumsallaşmadaki yetersizliği, 

bankacılık hukuku konusunda yapılan düzenleme ve denetlemede karşılaşılan sorunlar, öz 

kaynaklarının ve likit aktiflerin yetersizliği, düşük kalitede yatırım ve üretim bankacılığının 

yapılması, yabancı bankalarla yapılan birleşmeler, daha çok faiz ve kredi alıp veren 

bankacılığın yapılması, 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.  

Yapılan birçok çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin (buna Türkiye’de dahil olmak üzere) 

yetersiz yurtiçi tasarrufları nedeniyle, oluşan tasarruf açıklarını dış kaynaklı finansman164 

 
164 Azgelişmiş ülkelerin artan dış kaynak sorununun azaltılması tüketim kısıtlamaları yerine üretim artışlarına dayalı ihracat stratejilerinin 

uygulanmasına bağlıdır. Dolayısıyla ülke kalkınması dış kaynaklar kadar yurtiçi kaynaklarında bilinçli ve dengeli kullanımıyla çok 

alakalıdır. Mevcut gelir düzeyinin düşüklüğünden kaynaklanan iç tasarrufların yetersizliği, mali programlara bağlı olarak etkin vergi 

toplama yöntemlerinin geliştirilememiş olması ve düşük ihracat, iktisadi büyüme için yapılması gereken yatırımların gerçekleştirilmesi 

konusunda gerekli olan finansmanın dış tasarruf kaynaklarından sağlanması zorunluluğunu doğurmuştur. Yerli sermaye birikiminin 
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kullanarak kapatmak istedikleri, ancak bunu da yapamadıkları için (ekonomik şartların 

bozukluğu ve krizler nedeniyle), tersine dış tasarrufların kullanımına bağlı olarak ve dışarıya 

kaynak transferini körükleyerek, tasarruflar üzerinde beklenen etkiyi yaratamamaktadır 

(Yentürk, 1997:57-63). Ne yazık ki, ülkemizin tasarruflarında görülen yetersizlikler; cari 

açıklar, dış ticaret dengesi açığı ve bütçe açıkları üzerinde negatif etkisini göstermektedir. 

Bu durum bankacılık üzerinde de olumsuz etki yaratmakta, dolayısıyla kaynak arayan yerli 

girişimcinin sermaye birikimindeki yetersizlikler sonucu yatırımlarını istediği gibi 

yapamamakta, dışarıdan kaynak arayışına gidildiğinde doğrudan yabancı yatırımların 

yetersizliği ortaya çıkmakta (yatırımların cazibesini yitirdiğinden) ve dış finansman 

kaynaklarındaki yetersizlikler (yüksek faizli dış borç stokları) üretim seviyesini ister istemez 

düşürmekte, nihayetinde iktisadi büyüme üzerinde daraltıcı etkisini ortaya çıkartmaktadır. 

Sonuçta, tasarruflardaki yetersizlik fakirlik kısır döngüsünü ortaya çıkartmaktadır. 

Bankacılık sistemi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkide; sistemin düzenli olarak çalışması, 

kanun ve mevzuatlarla disiplin altına alınması, sistemin akıcılığı ve işlevselliğinin 

sağlanması durumunda ve para piyasası aktörlerinin birbirleriyle koordinasyonu olduğu 

takdirde, ekonomik yapı ve para piyasası genişleme özelliği gösterir, üretimde nisbi olarak 

artış meydana gelir, çarpan etkisiyle milli geliri artırır, kişi başına düşen gelirde artış olur ve 

buna bağlı olarak istihdam ve üretim hacminde artış meydana gelmektedir. Sonuçta iktisadi 

büyüme oranında büyüme kaçınılmaz olarak meydana gelir. Türk bankacılık sisteminin 

iktisadi büyüme ve kalkınması üzerindeki etkilerini 8 başlık altında toplamak mümkündür 

(Akgüç, 1987:5-9); 

• Parasal Fon Arzı ve Fon Talebini miktar, nitelik ve süre yönünden dengeleyici 

politikalar oluşturmaktır. 

• Piyasalarda Parasal sıkışıklığın getirdiği durumlar ve risk verilen borcun geri 

alınamaması durumlarında riskleri azaltmak görevine sahiptir. Özellikle para 

piyasalarının çeşitliliğini (interbank, repo, bono ve tahvil piyasası, imkb, hisse senedi 

piyasası, İzmir vadeli işlemler ve opsiyon piyasası, döviz piyasası, vb.) arttırmak 

gerekmektedir. 

 
yetersiz olmasından dolayı istenen yatırım ve üretim düzeyinin sağlanamadığı gelişmekte olan ülkeler için dış finansman kaynakları büyük 

bir önem arz etmekte, bu da başlıca dış yardım, dış borç ve uluslararası sermaye akımı (portföy ve doğrudan yabancı yatırımlar) yoluyla 

mümkün olmaktadır (Karagöz,2007:99-102). 
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• Banka parası (Kaydi para) yaratma ve piyasaya ilave sermaye (parasal fon) 

sürebilmesidir. Hazineye borç vermek, senet iskonto etmek, leasing, factoring ve 

forfaiting işlemleri yapmak. 

• Parasal kaynaklara akıcılık sağlamak, parasal etkinliği arttırmak, kaynak kullanımını 

yaygınlaştırmaktır. Portföy yönetimi ve danışmanlık, finansal futures ve opsiyon 

sözleşmeleri yapmak. 

• Dış dünya ile irtibatın sağlanmasını kolaylaştırır. Dış ticaretin gelişmesinde önemli 

bir işleve sahiptir. Kambiyo işlemleri yapmak ve para transferlerinde önemli işleve 

sahiptir. 

• Gelir ve servet dağılımını etkilemek ve toplumdaki katmanlar arasında geçiş 

imkanları sunmaktadır.  

• Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi noksanını gidermek, teknik-

mali yardım sağlamak, endüstriyel kalkınmayı hızlandırmak. Gerek girişimcilere ve 

gerekse birikim yapan yatırımcılara danışmanlık yaparak çıkarlarını korumaktır. 

Ayrıca milli ekonomi aktörlerine (özel + kamu sektörlerine) artan sermaye birikimi 

ihtiyacını sağlayarak, üretimdeki durgunluğun ve âtıl kalmanın önüne geçilmesini 

sağlamak, verimsiz, rasyonel ve etkin olmayan üretim yapılarını desteklemeyerek, 

bir yerde akılcı üretim modellerinin oluşturulmasına öncülük etmektedir. 

• Enflasyon, faiz oranları, işgücüne katılım oranı,  işsizlik oranları, istihdam oranları, 

yurtiçi tasarruf oranları, sabit sermaye yatırım oranları, gelir yapısı, tüketim oranları, 

sanayi ve imalat sektör üretim endeksleri, ciro ve perakende satış endeksleri, 

verimlilik ve toplam faktör verimlilik oranları, iktisadi 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. 
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Şekil 83: Bankacılık Sistemi ile İktisadi Büyüme İlişkisi Süreci 

 

 

 

 

              

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bankacılık sektöründeki ilerlemenin iktisadi büyümeye neden olduğunu ortaya koyan 

görüşlerin yanında, iktisadi büyümenin bankacılık sektörünü geliştirdiğine dair literatür 

çalışmaları da mevcuttur. Bunun dışında bankacılık sektörü ile iktisadi büyüme arasında 

hiçbir ilişkinin olmadığını belirten görüşlerde bulunmaktadır. Aslında bu ilişki durumları 

bankacılık sistemi ile iktisadi büyüme arasında nedensellik analizlerinin gelişmesine imkân 

sağlarken, literatürde zenginlik katması nedeniyle önemlidir (Turgut ve Ertay, 2016:115). 

Bankacılık ve finans sistemi ile iktisadi büyüme arasındaki ilk analizi arz yönlü yaklaşıma 

göre ele almak gerekirse; bankacılık ve finans sisteminin iktisadi büyümeye yol açtığı 

görüşüdür. Buna göre, halkın elindeki tasarrufların bilinçli uygulamalarla verimli ve üretken 

yatırımlara kaydırılması, girişimcinin elinde sermaye birikiminin arttırılması, teknolojik 

yenilik ve beşerî sermaye kalitesindeki artışla iktisadi büyümeyi arttırdığı görüşüdür. İkinci 

yaklaşıma göre talep yönlü analizde ise; iktisadi büyümenin bankacılık ve finans sistemini 

geliştirdiği görüşüdür. Buna göre iktisadi büyümede meydana gelen bir artış, kişisel gelir 

artışını doğurmasını, bu artışın sonucunda talep üzerinde baskı kurarak, yeni üretim 

kaynaklarına ve parasal sermaye ihtiyacına sebep olması, finansal ve bankacılık sistemi 

üzerinde genişletici ve geliştirici etkisini ortaya çıkartır (Hayaloğlu, 2015:132-133). 

Yukarıdaki şekilde bu ilişkiyi görmek mümkündür. Bu kitabımızda bankacılık sistemi ile 
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iktisadi büyüme arasındaki nedensellik durumunu pozitif, çift yönlü ve negatif (ilişkisiz) 

olarak sınıflandırmış durumdayız. 

Bankacılık sistemi argümanları (kar/zarar oranları, öz kaynaklar, mevduat hacmi, para arzı, 

banka parası, krediler, likit aktifler, banka sayısı, vb.) ile iktisadi büyüme (GSMH, kişi 

başına düşen gelir, toplam faktör verimlilik artışı) arasında nedensellik ilişkisini ele alan 

yerli ve yabancı pek çok ampirik çalışma literatürde mevcuttur. Gelişmiş bir finansal ve 

bankacılık sistemiyle ekonomik yapıdaki kaynakların daha verimli alanlarda ve etkin olarak 

kullanılmasıyla, ekonomideki üretkenliğin ve toplam faktör verimliliğinin artacağını, bunun 

zamanla sermaye birikimini meydana getireceği, nihayetinde iktisadi büyümeyi ve 

kalkınmayı hızlandıracağı söylenmektedir (Vurur ve Özen, 2013:119). 

İlk olarak Walter Bagehot’un (1873:1-192), “Lombard Street; A Description of the Money 

Market” ve daha sonra Joseph A. Schumpeter’in (1912:5-54)165, “Theorie der 

wirtschaftlichen entwicklung” (İktisadi Gelişme Teorisi) çalışmalarında bankacılık 

sektörünün tasarrufların yapılmasında önemli işlevleri olduğunu tespit etmiş, bankacılık ve 

finans  sektörünün bu tasarruflarla verimli yatırımları destekleyerek, üretimin artmasında, 

kişi başına düşen gelirde ve iktisadi büyüme oranında artışa sebep olduğunu belirtmişlerdir 

(Tsuru, 2000:5; aktaran bknz: Tandoğan ve Özyurt, 2013:53-54; Turgut ve Ertay, 2016:116).  

Bankacılık sistemi ile iktisadi büyüme arasında yapılan ilk ampirik çalışmalar; J.G. Gurley 

and E. Shaw (1967:257-268), Raymond W. Goldsmith (1969:1-561), daha sonra 1970’li 

yıllarda yapılan iki önemli çalışmada; Ronald McKinnon (1973:1-184) ve Edward Shaw 

(1973:1-260) tarafından yapılan ampirik çalışmalarda bankacılık ve finans sektörünün reel 

faiz oranlarıyla özel tasarrufların arttırılarak, elde edilen büyük fon kaynaklarının verimli ve 

etkin yatırımlara aktarılmak suretiyle, üretim süreci üzerinde arttırıcı etkisinin olacağı, bu 

durumun reel gelirde artışa neden olacağı ve sonuçta iktisadi büyüme üzerindeki pozitif 

etkisini saptamışlardır. 90’lı yıllarda yapılan çalışmalarda ise, Greenwood and Jovanovic 

(1990:1076-1107) ile King and Levine (1993:717-737) çalışmalarında pozitif ve güçlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Bankacılık sisteminin iktisadi büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğunu savunanlar; 

Bencivenga and Smith (1991:195-209), Jayaratne and Strahan (1996:639-670), La porta, 

Lopezdesilanes, Shleifer and Vishny (1997:1131-1150), Levine (1998:596-613), Levine and 

 
165 Aynı adlı İngilizce çalışma olarak; Schumpeter Joseph A. (1911). The Theory of Economic development, Harvard 

University Press, Cambridge, MA. Belirtmek mümkündür. 
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Zervos (1998:537-558), Rajan and Zingales (1998:559-586), Beck, Levine and Loayza 

(2000:261-300), Alper and Öniş (2001:203-225), Ünalmış (2002:1-11), Güven (2002:88-

100), Bonin and Wachtel (2003:1-66), Iradian (2003:1-21), Beck and Levine (2004:423-

442), Hondroyiannis, Lolos and Papapetrou (2005:173-188), McCaig ve Stengos (2005:306-

312), Aslan and Küçükaksoy (2006:12-28), Aslan ve Korap (2006:1-20), Keskin and 

Karşıyakalı (2006:1-2), Ang ve McKibbin (2007:215-233), Kenourgios and Samitas 

(2007:35-48), Agu and Okechukwu (2008:175-184), Fink, Haiss and Vuksic (2009:432-

455), Caporale, Rault, Sova and Sova (2009:1-41), Chang, Jia and Wang (2010:2753-2766), 

Özcan and Ari (2011:121-142), Demirhan, Aydemir and İnkaya (2011:1-19), Anwar, 

Ghulam and Zakir (2011:262-270), Mercan and Peker (2013:93-120), Tandoğan ve Özyurt 

(2013:49-79), Vurur ve Özen (2013: 117-131), Mutlugün (2014:85-115), Turgut ve Ertay 

(2016:114-128) ve Ofori-Abebrese, Pickson and  Diabah (2017:282-297) çalışmalarında 

bankacılık verileri ile iktisadi büyüme parametreleri arasında karşılıklı olarak pozitif 

(olumlu) bir nedensellik ilişkisinin olduğunu bulgulayan örneklerdir.  

Bankacılık sisteminin verileri ile iktisadi büyüme arasında hiçbir ilişkinin olmadığını 

savunan ilk çalışma olarak Robinson (1952:1-180) örnek verilebilir, yine 80’lere damgasını 

vuran çalışmalara göre; Robert Lucas (1988:3-42) ve Nicholas Stern (1989:597-785)’in 

çalışmalarında bankacılık sistemiyle iktisadi büyüme arasında hiçbir nedensellik ilişkisi 

olmadığını ve farklı iki değişken kriter olduklarını belirtmişlerdir. Yani iki değişken birbirini 

hiçbir şekilde etkilememektedir. Bunun yanında iktisadi büyüme ile bankacılık sistemi 

verileri arasında negatif ilişkinin olduğunu savunanlarda bulunmaktadır; Jappelli and Pagano 

(1994:83-109), Roubini and Sala-I-Martin (1995:275-301), Demirgüc-Kunt and Maksimovic 

(1998:2107-2137), Kar ve Pentecost (2000:3-20), Arestis, Demetriades ve Luintel (2001:16-

41), Berglöf and Bolton (2002:77-100), Chang (2002:869-873), Achy (2004:67-94), Yılmaz 

ve Kaya (2006:120-131), Artan (2007:70-89), Soytaş ve Küçükkaya (2011:595-600), Tuna 

ve Bektaş (2013:139-150), Güneş (2013:73-85) bankacılık sektörünün verileri ile iktisadi 

büyüme arasında negatif, zayıf ilişki veya aralarında herhangi bir ilişkinin olmadığını tespit 

eden çalışmalara örnek verilebilir. Al-Yousif (2002:131-150), Calderon ve Liu (2003: 321-

334), Dritsakis ve Adamopoulos (2004:457-464), Acaravcı, Öztürk ve Kakilli (2007:30-40), 

Pradhan, Dasgupta & Bele (2013:308-322) iktisadi büyüme ile bankacılık sisteminin verileri 

arasında çift yönlü ilişki saptamışlardır.  
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Türk bankacılık sistemiyle ilgili olarak ekonometrik ve genel olarak birtakım sonuçları 

ortaya koymak gerekirse;  

 

• Yapılan ekonometrik testler sonucunda, GSMH ile Enflasyon Oranı, Banka Sayısı, 

M3 Para Arzı, Likit Aktifler arasında çift yönlü ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

• GSMH üzerinde Banka Kar/zarar oranı, Enflasyon Oranı, Banka Likit Aktifleri, M3 

Genişletilmiş Para Arzı, Mevduat Dışı Kaynaklar, Mevduat hacmi, Özkaynak ve 

Şube sayısı pozitif olarak arttırıcı etkendir. Buna mukabil GSMH üzerinde Banka 

sayısı ve Banka Çalışan Personel Sayısının düşürücü (negatif bir ilişkinin) olduğu 

tespit edilmiştir. 

• Çalışmamızda bankacılık sistemi iktisadi büyümeyi beslerken, iktisadi büyümede 

bankacılık argümanlarını geliştirmektedir. Aynı şekilde bankacılık sistemi de iktisadi 

büyüme üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. GSMH’dan Bankacılık Kar ve Zarar 

Oranına doğru bir nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. Pozitif bir ilişki mevcuttur. 

Bankacılık Kar ve Zarar Oranı bir birimlik artış gösterirken, GSMH %26,05’lik bir 

artış göstermiştir. GSMH’dan Mevduat Hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi vardır. Pozitif bir ilişki vardır. Mevduat hamindeki bir birimlik artışın 

GSMH’yı %145,68. Büyümenin (kişisel gelirdeki artış yoluyla) mevduat hacmini 

arttırdığını göstermektedir.  

• Türk bankacılık sektörü kırılgan bir sektördür. İktisadi krizlerden ilk etkilenen sektör 

durumundadır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar, dünya finans piyasalarıyla yakın 

ilişkileri ve geçişken yapısı, bankacılık birleşmeleri, denetim ve düzenlemede 

görülen yetersizlikler sektörün yeterince büyümesine engeldir. 

• Türk finans sisteminin sorunları gelişme üzerinde negatif etkisi mevcuttur. 

Dolayısıyla büyüme üzerindeki etkisi yetersizdir. 
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SON SÖZ 

Sonuç olarak; şunu belirtmek istiyorum. Bu kitabımın yazımında sevgili babama 

minnetle şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad olsun. Bu kitabımı akademik camiaya ve 

üniversite öğrencilerine faydalı bir başucu eseri olarak bırakmanın mutluluğu 

içerisindeyim. Bu kitabımın yazılmasında maddi ve manevi destekleri olan başta eşime 

ve sonra dostlarıma teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. 21. yüzyılın ilk çeyreğini 

bitirirken, Türk milleti ve devleti ekonomik, mali, sosyal, askeri, politik, kültürel, 

bilimsel, stratejik olarak dimdik ayaktadır. Tekâmül kaçınılmaz olarak önümüzdedir.  

Hedefimiz büyük ve yolumuz uzundur. Bu kutsal devletin bir ferdi olarak, geleceğe 

güzel bir şekilde bakmanın şerefini ve onurunu yaşıyorum. Büyük Türkiye Devletinin 

önderi ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün buyurmuş oldukları gibi; “Ne Mutlu 

Türküm Diyene”. Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken, bunun mutluluğunu ve 

gururunu siz değerli okurlarımla paylaşmak, anlatılmaz duygular ve derin bir huzur 

vermektedir. Bu akademik çalışmam yüce Türk milletine armağan olsun. Yüce Allah 

bu mübarek milletin ve kutsal kadim Türk devletinin her daim yar ve yardımcısı 

olsun. Saygılarımla. 

                  Doç. Dr. LEVENT AKSU 

                   Burhaniye 2022 
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