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ÖNSÖZ 
2019 yılının son çeyreğinde ilk olarak Hubei eyaleti Wuhan şehrinde 

görülen Covid-19 salgını kısa süre içerisinde Uzak-Doğu ülkelerini ve 

beraberinde de Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkilemiştir. 

Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, küresel ve ölümcül 

etkisinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Mart 2020’de salgın 

(pandemi) olarak ilan edilmiştir. Pandemi ile birlikte dünya genelinde, küresel 

ekonominin de dâhil olduğu ve yavaşlama eğilimini tanımlamak üzere 

kullanılan aynı zamanda devamlılık gösteren ve kalıcı bir özellik taşıyan 

sürekli durgunluğun olduğu görülmektedir. Türkiye açısından 

değerlendirdiğimizde ise Covid-19 salgınının neden olduğu durgunluk ülke 

ekonomisinde birçok sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat küresel salgın, 

kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisini de makroekonomik 

dengelerin durgunluğa girdiği ve yapısal sorunların devam ettiği bir dönemde 

yakalamıştır. Covid-19 Pandemi Krizini dünya ekonomisi üzerindeki krizlerle 

kıyasladığımızda en büyük negatif etkiye yol açan ekonomik krizlerden biri 

olduğu gözlenmektedir.  

Dünyanın mevcut pandemi krizi durumunda, ekonomik olarak güçlü 

olsun ya da olmasın tüm ülkeler, dünyanın tüm sistemlerini değiştirebilecek 

şiddetli bir ekonomik durumla karşı karşıyadır. Her ülke, ekonomilerinin 

çöküşünden kurtulmak için kendi düşüncelerini ve teşvik paketlerini 

geliştirmeye ve yürürlüğe koymaya çalışmaktadırlar. Alınacak ekonomik 

reformların bir parçası olarak, helikopter para kavramı tartışmalarda yer 

almakta ve şu anda dünyanın birçok yerinde durma noktasına gelen ekonomiyi 

yönetebilmek için bir çare olarak ekonomistlerin ve uzmanların zihinlerine 

nüfuz etmektedir. Milton Friedman (1948) tarafından popüler hale getirilen 

helikopter para terimi, ya bir vergi indirimi ya vatandaşlara nakit dağıtılması 

ya da mali açığın bir kısmının kalıcı olarak paraya çevrilmesi şeklinde parasal 

finansmanı tanımlamak için kullanılmıştır. 

Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, salgın sürecinde uygulanan 

politikalar ve alınan tedbirlerin helikopter para uygulaması olarak 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini analiz etmektedir. Bu çalışma 

“Maliye ve Finans Yazıları” dergisinde yayınlanan “TCMB’nin Covid-19 

Salgını Sürecinde Uyguladığı Para Politikalarının Değerlendirilmesi” başlıklı 

çalışmanın helikopter para uygulamasıyla genişletilerek ekonomi literatürüne 

katkı sağlayacağı görüşündeyim. 

Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI 
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GİRİŞ 

2019 yılının son çeyreğinde ilk olarak Hubei eyaleti Wuhan 

şehrinde görülen Covid-19 salgını kısa süre zarfında Uzak-Doğu 

ülkelerini ve beraberinde de Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı hızlı bir 

şekilde etkilemiştir. Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-

19, küresel ve ölümcül etkisinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından Mart 2020’de salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir. 

Küresel koronavirüs salgını sadece halk sağlığını değil aynı 

zamanda arz ve talep dengelerini de olumsuz etkileyerek ticari 

faaliyetleri durdurma noktasına getirmiştir. Koronavirüs salgınının 

oluşturmuş olduğu ekonomik etkiyi ölçmek aslında çok karmaşıktır. 

Çünkü koronanın geçirmiş olduğu evrim ve buna bağlı olarak 

ekonomiye etkisi belirsizlik yaratmakta ve politika yapıcılarının sürece 

uygun makroekonomik politika belirlemeleri zorlaşmaktadır. 

Ekonomik belirsizliklerde yaşanan artış dünyada ekonomik büyüme ile 

birlikte finansal istikrarı da riske atmaktadır. Dolayısıyla belirlenen 

ekonomi politikalarına ve mali önlemlere ek olarak küresel ekonomiyi 

desteklemeye yönelik doğru para ve maliye politikası belirlemek önem 

arz etmektedir. 

Genişletilmiş bir dizi para politikası aracının kullanılması, 

Covid-19 krizine müdahale için faydalı olsa da maliye ve para politikası 

arasındaki çizgileri giderek daha da bulanık hale getirmiştir. 

Koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayılmaya başlamasıyla birlikte 

ülkeler, nakit akışının devam etmesi amacıyla ilk olarak para 

politikasına yönelik önlemler almaya başlamışlardır. Türkiye’de de 

krize yönelik önlemler ilk başlarda para politikaları kullanılarak 

alınmaya başlanmıştır. Fakat daha sonra bu politikaların istihdamın 

ağırlıklı olarak hizmet sektöründe yer almasından dolayı geniş kitlelere 

etkisinin çok fazla olmayacağı anlaşıldığından maliye politikalarına 



Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI| 12 

 

yönelme olmuştur. Aynı şekilde gelişmiş ekonomiler de para 

politikalarına yönelik önlemlerle başlatmış oldukları krizden çıkma 

stratejilerini, maliye politikalarına yönlendirmişlerdir. 

Dünyanın mevcut pandemi krizi durumunda, ekonomik olarak 

güçlü olsun ya da olmasın tüm ülkeler, dünyanın tüm sistemlerini 

değiştirebilecek şiddetli bir ekonomik durumla karşı karşıyadır. Her 

ülke, ekonomilerinin çöküşünden kurtulmak için kendi politikalarını ve 

teşvik paketlerini geliştirmeye ve yürürlüğe koymaya çalışmaktadırlar. 

Uygulanacak ekonomik reformların bir parçası olarak, helikopter para 

kavramı tartışmalarda yer almakta ve şu anda dünyanın birçok yerinde 

durma noktasına gelen ekonomiyi yönetebilmek için bir çare olarak 

ekonomistlerin ve uzmanların zihinlerine nüfuz etmektedir. 

Helikopter parası ya da para helikopteri ise 1969 yılında ilk kez 

ekonomist Milton Friedman tarafından «The Optimum Quantity of 

Money» kitabında ele alınmıştır. Başlangıçta bu kavramın genel 

düşüncesi, merkez bankalarının para yaratması ve daha sonra bunu 

doğrudan ve ücretsiz olarak hane halklarına dağıtması şeklindeydi. 

Dolayısıyla helikopter para bir borçlanma aracı değil, talebi artırmak 

amacıyla karşılıksız uygulanan bir para dağıtımıdır. İlerleyen süreçte, 

temel düşünceyi değiştirmeden helikopter para kavramının diğer 

versiyonları da ortaya çıkmıştır. 

Helikopter para tartışmalarının arkasında yatan en büyük 

nedenin, ekonomilerde yaşanan parasal genişlemeye karşın harekete 

geçilememesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bazı 

ekonomistler bu durumun gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörünün 

içinde bulunduğu sıkıntılı sürece bağlamaktadır. Bankalarda yaşanan 

sorunlardan kaynaklı olarak piyasaya para veren merkez bankalarının 

hedeflerine ulaşamadığı düşünülmektedir. Türkiye gibi dış borcu 

yüksek olan ve sermaye hareketliliğinin serbest olduğu ekonomilerde 
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aslında helikopter paranın uygulanması imkânsız görülmektedir. Bunun 

nedeni ise, piyasaya çıkan paranın büyük bir kısmının harcama ve 

üretim yerine dövize aktarılması ve bu durumun kurlarda artışa yol 

açarak ekonomik dengeleri bozmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye’de salgın dönemi sürecinde alınan 

tedbirler ve uygulanan para ve maliye politikalarının helikopter para 

uygulaması olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk bölümde Covid-19 salgınının tanımı ve 

küresel ekonomiye etkileri değerlendirilmiş olup ikinci bölümde de 

helikopter para uygulamasının tanımı ve dünyada uygulanıp 

uygulanmadığı üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise Türkiye’de 

Covid-19 salgını sürecinde uygulanan politikaların helikopter para 

uygulaması içerisinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ele 

alınmıştır. Söz konusu bu değerlendirmeler yapılırken Türkiye’nin 

makroekonomik verileri grafiklerle analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Yapmış olduğumuz analizde Türkiye’de alınan tedbirlerin ve 

uygulanan politikaların helikopter para uygulaması kapsamında 

değerlendirilemeyeceği kanısına varılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

COVİD-19 SALGINI VE KÜRESEL EKONOMİ 

 

Kaos teorisi, sistemin temel istikrarsızlığı nedeniyle, başlangıç 

koşullarındaki hafif dengesizliklerin bile sonuçta büyük nihai 

değişikliklere yol açtığı "kelebek etkisi" fikrine dayanmaktadır. Kaos 

teorisi olarak nitelendirilen kelebek etkisi, genellikle uzun vadede 

önemli sonuçlara yol açan küçük erken değişiklikleri ifade etmektedir 

(Boon, et all, 2020). Kelebek metaforu, kaos teorisinde kanat çırpan bir 

kelebek gibi küçük bir olayın, örneğin bir tayfun gibi bir sistemde nasıl 

büyük sonuçlara yol açabileceğini açıklamak için kullanılmaktadır 

(Seachef, 2020). Dünyanın diğer ucundaki önemsiz bir olayın günlük 

hayatımızı nasıl etkileyebileceği bazen anlaşılmaz. Küçük bir olay 

olmasa da, COVID-19 dünyadaki herkes için önemli değişikliklere 

neden olmuştur (Hanan, 2021). Bu bölümde COVİD-19 salgının 

kavramsal süreci ve küresel ekonoiye etkisi ile Türkiye’de bu süreçte 

uygulanan politikalar değerlendirilecektir. 

1.1. COVİD-19’un Kavramsal Süreci ve Küresel 

Ekonomiye Etkisi 

Koronavirüs kavramı taç ya da çelenk görünümünde olduğundan 

Latince karşılığı olan korona kelimesinden türetilmiştir. Taç ya da 

güneş şekline benzetilen virüsün yüzeyinde proteinlerden meydana 

gelen viral sivri peplomerler yer almaktadır. İlk kez 1930’lu yıllarda 

tavuklarda rastlanılan bu virüs solunum yolu enfeksiyonları ile bulaşıp 

memelilerde ve kuşlarda ölümcül sonuçlara yol açmaktadır (Sturman & 

Holmes, 1983). 2019 yılının son çeyreğinde ilk olarak Hubei eyaleti 

Wuhan şehrinde görülen Covid-19 salgını kısa süre zarfında Uzak-

Doğu ülkelerini ve beraberinde de Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı 
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hızlı bir şekilde etkilemiştir (Oral & Sevinç, 2020). Türkiye dâhil tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19, küresel ve ölümcül etkisinden 

dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Mart 2020’de salgın 

(pandemi) olarak ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 9 Haziran 2021 

tarihinde dünya genelinde 173 milyondan fazla doğrulanmış vakanın 

olduğunu ve neredeyse 4 milyon kişinin öldüğünü açıklamıştır. Vaka 

ve ölüm sayılarında meydana gelen artış dünya ekonomisini de olumsuz 

yönde etkilemiş ve küresel ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol 

açmıştır (Schwab & Zahidi, 2020). 

Tarihsel süreç incelendiğinde insanlığın bu tür birçok salgın 

hastalıklarla karşı karşıya kaldığı gözlenebilir. Bu hastalıklara, Ebola, 

Kuş Gribi, Domuz Gribi, Sars, Veba, Kolera ve İspanyol Gribi örnek 

olarak gösterilebilir. Bu salgınların yaratmış olduğu etkileri aşağıdaki 

gibi özetleyebiliriz (Şahin, 2022): 

• SARS: Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong 

Kong’da görülen SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu 

Sendromu) koronavirüs ailesine aittir ve 37 ülkeye yayılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan verilere göre 

8422 vaka görülmüş ve ölüm oranı %10 düzeylerde 

gerçekleşmiştir. Virüsün Güney Çin’in bazı bölgelerinde az 

pişmiş et tüketiminden kaynaklı hayvandan insana geçtiği 

görülmüştür. 

• MERS: “Orta Doğu Solunum Sendromu” olarak da 

bilinmektedir. 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan 

yeni bir koronavirüsün neden olduğu viral bir solunum hastalığı 

olarak tanımlanmaktadır. Develer ve yarasalar aracılığıyla 

virüsün bulaştığı düşünülmektedir. 30 Eylül 2019 ve Nisan 

2012’den itibaren DSÖ tarafından açıklanan verilere göre, 

2.494 vaka sayısı ve 912 kişinin ölümü ile gerçekleşmiştir. 



Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI| 16 

 

• Domuz Gribi: Nisan 2009’da Kaliforniya’daki 10 yaşındaki 

bir kız çocuğunda tespit edilen domuz gribi H1N1 virüsü olarak 

da bilinmektedir. Haziran 2009’da DSÖ tarafından küresel bir 

salgın olarak ilan edilmiş ve Ağustos 2010’da sona ermiştir. 

DSÖ tarafından açıklanan verilere göre dünya genelinde 

12.799 kişinin öldüğü tespit edilmiştir.  

• İspanyol Gribi: İlk olarak ABD’de askeri bir kışlada görülen 

İspanyol gribi 20.yüzyılın en büyük salgını olarak 

bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında ABD’den Avrupa’ya 

sevk edilen askerler hastalığın yayılmasına neden olmuşlardır. 

Hastalığın dünyaya ilk İspanyol medyasından duyurulmasıyla 

birlikte bu hastalığa “İspanyol Gribi” adı verilmiştir. Salgın iki 

yıl içinde üç büyük dalga şeklinde kendini göstermiştir. Dünya 

genelinde İspanyol Gribi salgınından ortalama olarak 50 

milyon insanın öldüğü bilinmektedir. 

2020 yılının Nisan ayında dünyada görülen Covid-19 vaka sayısı 

3 milyon kişiyi ve buna bağlı ölüm sayısının da 200.000 kişiyi aştığı 

görülmüştür. Bu durumda ulusal ve uluslararası alanda hükümetler, 

salgının yayılma hızını yavaşlatmak ve sağlık sisteminin düzenli olarak 

yürütülmesi için başta sosyal mesafe tedbirleri olmak üzere hijyen 

noktalarının oluşturulması ve sokağa çıkma kısıtlamaları 

uygulamalarının devreye sokulması gibi kısmi ve tam kapanma 

önlemleri uygulamışlardır. Küresel ekonomide pandemi nedeniyle 

toplam talep düzeylerinde hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Aynı zamanda 

tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanmış, üretim süreçleri zarar 

görmüş, kapasite kullanım oranları yavaşlamış, iç ve dış ticaret hacmi 

azalmış, büyük çaplı istihdam ve milli gelir kayıpları ortaya çıkmıştır. 

Koronavirüs vaka sayılarının oldukça yüksek olduğu ABD, İspanya, 

İtalya, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya gibi büyük ekonomiler 
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pandeminin başlangıç dönemlerinde iktisadi anlamda en fazla olumsuz 

yönde etkilenen ülkeler olmuştur (Eraslan, 2021).  

Aşağıdaki şekli incelediğimizde aslında koronavirüs salgının 

doğrudan insan faktörü üzerinde oluşturmuş olduğu etkinin daha sonra 

reel, finansal ve psikolojik kanallarla ekonomiyi de etkileyerek diğer 

ülkelere bulaşmasına yol açtığı söylenebilir. İşte bu durumda aslında 

kelebek etkisini gözlemlememiz mümkün olmaktadır. 

 

 
Şekil 1: Covid-19 Salgının Ekonomiye Bulaşma Kanalları 

Kaynak: Pehlivan & Keleş. (2021).  

 
Pandemi ile birlikte dünya genelinde, küresel ekonominin de 

dâhil olduğu ve yavaşlama eğilimini tanımlamak üzere kullanılan aynı 

zamanda devamlılık gösteren ve kalıcı bir özellik taşıyan sürekli 

durgunluğun olduğu görülmektedir. Aslında stagflasyon olarak da 

tanımlanan sürekli durgunluk, tasarruf fazlalığından kaynaklanan talep 

eksikliğine dayalı bir duruma indirgenememektedir. Sorunun 
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temelinde, neoliberal koşullandırmalara bağlı yönetişimci bir devletin 

otoriter baskı rejimleri ve finansal küreselleşmenin yarattığı siyasi, 

sosyal ve ekonomik çarpıklıklar yer almaktadır. Bu bağlamda 

koronavirüs salgınının, küresel ekonomide sürekli durgunluğa yol açıp 

açmadığı konusunda net bir görüş bulunmamaktadır (Çalışkan & Erul, 

2021). Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise Covid-19 salgınının 

neden olduğu durgunluk ülke ekonomisinde birçok sektörü olumsuz 

yönde etkilemiştir. Fakat küresel salgın, kırılgan bir yapıya sahip olan 

Türkiye ekonomisini makroekonomik dengelerin durgunluğa girdiği ve 

yapısal sorunların devam ettiği bir dönemde yakalamıştır (Sertkaya & 

Baş, 2021).  

Covid-19 Pandemi Krizini dünya ekonomisi üzerindeki krizlerle 

kıyasladığımızda, (I. ve II. Dünya Savaşları, 1929 Dünya Buhranı, 1973 

Petrol Krizi ve 2008/2009 Küresel Finansal Krizi gibi) en büyük negatif 

etkiye yol açan ekonomik krizlerden biri olduğu gözlenmektedir. 

Aşağıdaki şekil incelendiğinde bu durumu daha net görmemiz 

mümkündür. Bu bağlamda ekonomik faaliyetlerde 2020 yılı içerisinde 

ülkelerin yaklaşık %90'ında bir daralma gözlenmektedir. I. ve II. Dünya 

Savaşları, 1930’ların Büyük Buhranı, 1980’lerin yükselen ekonomik 

borç krizleri ve 2007-09 küresel mali krizi sırasında söz konusu 

düşüşleri gören ülke sayısında artış yaşanmıştır. COVID-19 

pandemisinin ilk yılı olan 2020’de küresel ekonomi yaklaşık %3 

düzeyinde küçüldü ve küresel yoksullukta ilk kez uzun zaman sonra 

artış yaşandı. 
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Şekil 2: COVID-19'un Tarihsel Açıdan Ekonomik Etkisi 

Kaynak: World Development Report. (2022).  

 

Covid-19 küresel salgının ulusal ekonomiler üzerinde yol açtığı 

belirsizlik, korku ve panik havası üretimde, istihdamda ve milli gelirde 

hızlı bir düşüşe yol açmıştır. Söz konusu düşüş ile birlikte 3 Mart 2020 

tarihinde G-7 ülkeleri tarafından yayımlanan bir rapor ile ulusal 

ekonomileri desteklemeye yönelik her türlü parasal ve mali tedbirleri 

alacaklarını açıklamışlardır. Bu doğrultuda FED’in öncülüğünde G-7 

ülkelerinin merkez bankaları, politika faiz oranlarını hızlı bir şekilde 

düşürmüşler ve tahvil alım programları kanalıyla parasal genişleme 

politikalarına geçiş yapmışlardır. Devamında G-7 ülkelerinde maliye 

politikaları gevşetilmiş ve milyarlarca $ büyüklüğünde mali kurtarma 

paketleri açıklanmıştır. Söz konusu bu düzenlemelerle ekonomik 

faaliyeti yeniden canlandırmak, büyüme ve istihdam açıklarını 

azaltmak, toplumun gelir dağılımındaki adaleti korumak ve işsiz 

konuma geçen milyonlarca kişiyi korumak ve son olarak 

sübvansiyonlar yoluyla üretici kesimleri desteklemek amaçlanmıştır. 

Alınan bu politikalar ile birlikte işletmeler ve tüketiciler olmak üzere 

toplumun geniş kesimlerine pandemi destekleri sağlanmıştır. Ayrıca 

bankaların faiz oranları düşürülmüş, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine 
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ayrılan likidite imkânları artırılmış ve hane halklarının transfer 

harcamalarını arttırmaya yönelik doğrudan ödemeler yapılmıştır. Vergi 

ödemeleri geçici olarak ertelenmiş ve üretici kesimlere yönelik vergi 

istisna ve muafiyetleri çıkarılmış, işsizlik sigortası kaynaklarından 

sağlanan işsizlik ödemelerinin süresi ve miktarı artırılmıştır. Son olarak 

işletmelere sağlanan garantiler ile kredi imkânları daha da 

genişletilmiştir (Eraslan, 2021).  

 

Tablo 1: Seçilen Ülkelerin Makro Ekonomik Görünümü, 2020-2022* (%) 

 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: IMF 

 

Tablo 1’de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyadaki 

makroekonomik veriler yer almaktadır. Buna göre 2020 yılında dünya 

genelinde büyüme %-2,95 iken 2021 yılında %6,02 olmuştur. 2020 ve 

2021 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünya genelinde 

pozitif yönlü bir gelişme görülse de beraberinde enflasyonda yaşanan 

artışın olduğu da gözlemlenmektedir. Genel olarak 

değerlendirdiğimizde 2021 yılında aşı çalışmalarının aktif olarak 

uygulanmasıyla birlikte 2022 yılı Ekim ayı içerisinde pozitif yönlü bir 

büyüme olmakla birlikte enflasyondaki artışın devam ettiğini söylemek 

mümkündür.  

Covid-19 salgının Türkiye ekonomisine etkisi açısından 

değerlendirildiğinde, ihracat düşük düzeylerde gerçekleşse de ithalatın 

yüksek düzeylerde gerçekleşmesi esasında Çin ile geniş bir ticaret 
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ilişkisinin olduğu söylenebilir. İthalat açısından Çin’den mal tedarik 

eden firmaların birçok zorluklarla karşı karşıya gelindiği bilinmektedir. 

Çünkü salgınla birlikte üretimlerin azalması ile birlikte Türkiye’ye 

giren Çin mallarında da bir düşüş gözlemlenmiştir. Çin’e ihraç edilen 

mallarda ise, Türkiye’nin özellikle mermer ve kromda Çin pazarında ön 

plana çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla mermer ve krom ihracat eden 

firmaların da ciddi düzeylerde ihracatlarını azalttıklarını ifade etmeye 

başlamıştır. Bu durumda da Çin’den Türkiye’ye gelen dövizin olumsuz 

yönde etkileneceği şimdiden gözlenmektedir. Diğer taraftan Çin’e 

büyük miktarda ihracatın gerçekleşmemesi ihracat gelirlerini önemli 

miktarda etkilemeyecek gibi görünmektedir (Şahin, 2022). 

 

Tablo 2: Türkiye Ekonomisi için Makroekonomik Göstergeler (%) 
Makroekonomik 

Göstergeler 
2019 2020 2021 2022* 

GSYH (Milyon TL) 
4.317.

787 
5.046.883 7.209.040 4.258.168 

GSYH (%) 0,8 1,9 11,4 3,9 

Cari İşlemler Dengesi 

(Milyon $) 
10.798 -31.878 -7.231 -2.883 

Dış Ticaret Dengesi 

(Milyon $) 

-
16.781 

-37.863 -29.313 -8.059 

İhracat (Milyon $) 
180.83

5 
169.637 225.215 22.592 

İthalat (Milyon $) 
210.34

4 
219.517 271.425 32.204 

Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar 

(Net Milyon $) 

-6.628 -4.592 -6.777 -489 

İşsizlik Oranı (%) 13,7 13,2 12,0 9,9 

Enflasyon  

(TÜFE, Yıl Sonu % 

Değişme) 

11,84 14,60 36,08 83,45 

Dönem Sonu Döviz Kuru  

(TL /US$) 
5.94 7.34 12.98 18.50 

Merkezi Yönetim Dış 

Borç Stoku (Dönem 

Sonu Milyar TL) 

574.0 752.5 1.426.6 1.936.5 
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Merkezi Yönetim İç 

Borç Stoku (Dönem 

Sonu Milyar TL) 

755.1 1.060.4 1.321.2 1.738.3 

Merkezi Yönetim 

Toplam Kamu Borcu 

(Milyar TL) 

1.329.

1 
1.812.8 2.747.8 3.674.7 

Bütçe Dengesi (%GSYH) -2,9 -3,5 -2,8 - 

Faiz Dışı 

Denge (% 

GSYH) 

-0,6 -0,8 -0,3 - 

İç Borç Stoku (%GSYH) 17,5 71,0 18,2 - 

İç Borç Çevirme Oranı 132,4 145,6 90,1 110,0 

2022**yılı verileri 9 aylıktır. 
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 
Tablo 2’de Türkiye için makroekonomik göstergeler 2019-2022 

yılları arasındaki veriler için değerlendirilmektedir. Buna göre dikkat 

çeken ilk nokta TL’nin dolar karşısında yaşanan değer kaybı olmakta 

ve 2019 yılında döviz kuru 5.94 iken 2020 yılında 7.34 düzeylerine 

ulaşmıştır. Buna göre TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %75’e 

ulaşmıştır. 2021 yılında döviz kuru 12.98 iken 2022 yılı Eylül ayında 

18.50 olmuştur. 2021 Aralık ayında Dolar/TL kurunun 18 TL’ye 

yükselmesi ile birlikte devreye sokulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) 

sistemi 12 TL’lere düşen kur tekrar 18.50 düzeylerini aştığını 

görmekteyiz. Bu durum bize reel ve finansal sektör açısından birçok 

problemi beraberinde getirdiğini göstermektedir. İşsizlik ve 

enflasyonda meydana gelen artış ile birlikte daralma sürecine girilmesi 

büyüme rakamlarına yansımıştır. Buna göre 2019 yılında gerçekleşen 

%0,8’lik büyümeyi sırasıyla %1,9 ve %11,4 oranlarında büyüme 

oranları izlemiştir. 2022 Eylül ayında ise büyüme %3,9 olmuştur. Aynı 

zamanda dış ticaret açığında da düşüş trendi söz konusu olmuş ve cari 

işlemlere yansımıştır. Salgın dönemi ekonomik konjonktür 

değerlendirildiğinde iç borç çevirme oranı önemlidir. Bu noktada 2019 

yılında gerçekleşen oran %100’ün üstünde olması bize Hazine’nin 
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ödediği borca kıyasla daha fazla borçlanmanın olduğunu 

göstermektedir. Türkiye’nin salgın süreci sonrası dönemine 

baktığımızda ise bu oran 2020 yılında %145,6 iken 2021 yılında %90,1 

düzeyinde gerçekleşmiştir ayrıca 2022 yılının 9 aylık sürecinde oluşan 

iç borç çevirme oranımız %110,0 olmuş ve bu durumda Türkiye’de 

yapısal sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum özel kesimin 

daha az borçlandığını ve daha az yatırım yaptığını göstermektedir. 

Ayrıca faizlerde de artış söz konusu olmakta ve özel kesimin dışlanması 

(crowding-out) ortaya çıkmaktadır. 

1.2. Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Uygulanan 

Politikalar 

Koronavirüs salgınının oluşturmuş olduğu ekonomik etkiyi 

ölçmek aslında çok karmaşıktır. Çünkü koronanın geçirmiş olduğu 

evrim ve buna bağlı olarak ekonomiye etkisi belirsizlik yaratmakta ve 

politika yapıcılarının sürece uygun makroekonomik politika 

belirlemeleri zorlaşmaktadır. Ekonomik belirsizliklerde yaşanan artış 

dünyada ekonomik büyüme ile birlikte finansal istikrarı da riske 

atmaktadır. Dolayısıyla belirlenen ekonomi politikalarına ve mali 

önlemlere ek olarak küresel ekonomiyi desteklemeye yönelik doğru 

para ve maliye politikası belirlemek önem arz etmektedir. 

2019 döneminde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler ile 

beraberinde yaşanan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Avrupa 

ekonomilerinin bir türlü toparlanamaması ve yaşanan sıkıntıların 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yansıması ile küresel krizin 

ortaya çıkabileceği öngörülmekteydi. Bu durum tartışılırken ortaya 

çıkan sağlık krizi, yaşanması beklenen ekonomik ve finansal krizlerin 

etkilerinin katlanarak artmasına sebep olmuştur (Şahin, 2022). Bu 

doğrultu da salgına tepki olarak ülkeler, hane halkları ile firmaları 

korumak ve büyük mali programları desteklemek için para politikasını 
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kapsamlı bir şekilde kullanmaya başladılar. Gelişmekte olan 

ekonomilerde uygulanan faiz politikası ekonomiyi canlandırmak için 

oranların pandemi öncesinde sıfır alt sınırı civarında seyrettiği gelişmiş 

ekonomilere göre çok daha etkili bir araç olmuştur. Bununla birlikte, 

birçok gelişmekte olan ekonomi, yüksek düzeydeki devlet borcundan, 

düşük politika kredibilitesinden veya faiz indirimlerinin beklenenden 

daha zayıf etkilerinden kaynaklanan sınırlı maliye ve para politikası 

seçenekleri nedeniyle kriz tepkilerinde kendilerini kısıtlanmış olarak 

buldu (World Development Report, 2020). 

Pandemi, enflasyon seviyelerini artırmaya yönelik devam eden 

çabalar arasında özellikle gelişmiş ülkeleri etkiledi. Küresel finansal 

krizden derslerini çıkaran bu ülkelerdeki merkez bankaları, pandemi 

sonrası yaşanan ani ve derin ekonomik gerilemeye anında tepki verdi. 

İlk adım olarak, gelişmiş ekonomilerde zaten düşük olan kısa vadeli faiz 

oranları sıfıra yakın seviyelere indirildi. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

merkez bankaları da benzer önlemler aldı. Konvansiyonel politikaların 

sınırlı alanı ve reel ekonomilerin desteklenmesi ve finansal istikrarın 

sağlanmasına yönelik acil ihtiyaç nedeniyle bu dönemde merkez 

bankaları alışılmadık araçlara başvurmak zorunda kaldı. Bu 

politikaların temel amacı, kredi limitlerini gevşetmek ve finans sektörü 

ve finans dışı sektör de dâhil olmak üzere ekonominin en sıkıntılı 

kesimlerine bir yaşam çizgisi sağlayabilmekti (İleri, 2022). 

Pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren Türkiye ekonomisi 

salgınla ilgili haberlerden aslında fazla etkilenmedi. 10 Mart 2020 

tarihine kadar ülke ekonomik faaliyetlerini olağan akışında devam 

ettirmekle birlikte Mart ayının ortalarına gelindiğinde durumun 

ciddiyeti açığa çıkmaya başladı. Buna bağlı olarak hızlı bir şekilde 

salgının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sosyal ve ekonomik 

tedbirler alındı. Salgının yoğun olarak hissedilmeye başlandığı 2020 
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yılının ikinci çeyreğinden itibaren ülkeler sınırlarını kapatmaya 

başlamış ve ulaşım imkânları önemli ölçüde daralmış ve neticede 

küresel ekonomide tedarik zincirinde sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Uygulanan sokağa çıkma yasakları ile şirket 

faaliyetlerinin yavaşlaması bu sürecin daha da hızlanmasına neden 

olmuştur. Başta petrol olmak üzere tüm dünyada girdi ve enerji 

fiyatlarında yaşanan düşüş, talep cephesi ile birlikte arz cephesini de 

olumsuz etkilemiştir (Sertkaya & Baş, 2021). 

Gelişmiş ülkeler tarafından mali teşvikler sunulmaya başlanmış 

ve 2020 yılında sağlanan mali teşviklerin oranı çift haneli rakamlara 

ulaşmıştır. Fakat bunların çoğunluğunun doğrudan sunulan nakdi 

destekler olduğu düşünülmemelidir. Kamunun sağladığı doğrudan 

nakdi desteklerin milli gelire oranı ABD’de %6,9, Almanya’da %4,4, 

İngiltere’de %3,1 ve İtalya’da %1,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu 

ülkelerde sağlanan teşviklerin önemli bir kısmı kredi, sermaye takviyesi 

ve kredi garantisi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Pandeminin yarattığı 

olumsuz etkilere yönelik en erken önlem alan ülkelerden biri Türkiye 

olmuştur. Hükümet salgının yaratacağı tehlikeye karşı 18 Mart 2020’de 

100 milyar TL’lik bir ekonomik paket açıklamış ve sonrasında 

yürürlüğe sunulan ek paketlerle toplam paket büyüklüğü ilk başta 200 

milyar TL devamında ise 240 milyar TL’ye ulaşmıştır (Gür, Tatlıyer & 

Dilek, 2020). Zaman içerisinde birçok kurum ve kuruluş yardım ve 

önlem paketlerini yürürlüğe sokmaya devam etmişlerdir. Ekonomik 

İstikrar Kalkanı olarak da nitelendirilen ekonomik destek paketleri 

pandemi süresince devam etmiş ve zamanla daha geniş kesimleri de 

kapsayan paketler açıklanmıştır (Sertkaya & Baş, 2021).  

Genişletilmiş bir dizi para politikası aracının kullanılması, 

COVID-19 krizine müdahale için faydalı olsa da maliye ve para 

politikası arasındaki çizgileri giderek daha da bulanık hale getirmiştir. 
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Bununla birlikte mali ihtiyaçlarını karşılamak için merkez bankalarını 

etkilemeye çalışan hükümetlerin beklentilerinin yükselmesine neden 

olmuştur. “Mali hâkimiyet” olarak adlandırılan bu durumda, merkez 

bankası hükümetin maliye politikası hedeflerini desteklemek için fiyat 

istikrarını geri planda bırakmasına yol açmıştır. Geçmişte bu uygulama, 

yoksullara orantısız bir yük getiren ve birçok gelişmekte olan 

ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve eşitsizlikle 

mücadele çabalarının önünde önemli bir engel oluşturan yüksek veya 

hiperenflasyon dönemlerine yol açmıştır (World Development Report, 

2020). Bu doğrultuda Türkiye’nin pandemi sürecinde uygulamış 

olduğu politikaları aşağıda başlıklar halinde incelemek mümkündür. 

 

1.2.1. Para Politikaları 

Merkez bankalarının ekonomide para arzını ve kredi 

kullanılabilirliğini yönetebilmek amacıyla almış oldukları kararları ve 

eylemleri para politikası ile açıklamak mümkündür. Günümüzde ülke 

ekonomilerinin çoğunluğu, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve 

ekonomik ivmeyi yürütebilmek amacıyla para politikası araçlarını 

kullanmaktadır. Ancak yaşanan bu durum merkez bankalarının 

sorumluluklarının artmasına ve bu tür beklenmeyen ani durumlarda 

hızlı bir şekilde tepki verebilecek araçlar ve politikalar üretmesine aynı 

zamanda hemen uygulamaya konulmasına yönelik gerekliliği ortaya 

koymaktadır (Karter, 2021). 

Koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde yayılmaya başlamasıyla 

birlikte ülkeler, nakit akışının devam etmesi amacıyla ilk olarak para 

politikasına yönelik önlemler almaya başlamışlardır. Türkiye’de de 

krize yönelik önlemler para politikaları kullanılarak alınmaya 

başlanmıştır. Fakat daha sonra bu politikaların istihdamın ağırlıklı 

olarak hizmet sektöründe yer almasından dolayı geniş kitlelere etkisinin 
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çok fazla olmayacağı anlaşıldığından maliye politikalarına yönelme 

olmuştur. Aynı şekilde gelişmiş ekonomiler de para politikalarına 

yönelik önlemlerle başlatmış oldukları krizden çıkma stratejilerini, 

maliye politikalarına yönlendirmişlerdir (Çalışkan & Erul, 2021). 

Pandeminin küresel düzeyde oluşturduğu belirsizliğin Türkiye 

ekonomisi üzerinde yol açtığı olası negatif etkilerinin sınırlandırılması 

amacıyla, (i) bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde 

esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, (ii) reel sektöre 

kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave 

likidite imkânları tanınmasına, (iii) reeskont kredi düzenlemeleriyle 

ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik aşağıdaki 

tedbirler alınmıştır (TCMB, 2020a): 
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Tablo 3: TCMB Tarafından Faiz Oranlarına ve Likidite Yönetimine İlişkin 

Atılan Adımlar

Kaynak: Küçükoğlu, (2021). 
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1.2.2. Maliye Politikaları 

Bugün dünyada eşi benzeri görülmeyen bir global sorun ortaya 

çıkmış ve Covid-19 krizi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durgunluk 

“maliye politikasının” önemini yeniden artırmıştır. Bu krizden 

çoğunlukla hane halkları ve firmalar etkilendiğinden maliye 

politikasının önemi artmış ve para politikasını ikinci plana itmiştir. 

Pandeminin yaratmış olduğu ekonomik etkilerin (büyüme oranının 

düşmesi, ihracatın azalması, işsizliğin artması ve arz-talep 

yetersizlikleri gibi) ne kadar süre devam edeceği bilinmediğinden hane 

halkları ve firmaların da bu krizden ne kadar etkileneceği tahmin 

edilememektedir. Dolayısıyla bu durum maliye politikasına olan önemi 

daha da arttırmaktadır (Fırat, 2020). 

Maliye politikalarının kapsamı ve etkisi, hükümetlerin kriz 

dönemlerinde krizin etkilerini azaltmaya yönelik araçları ve finansal 

imkânları ne derece uygulamaya koyacaklarına bağlı olmaktadır. Yani 

hükümetlerin krize yönelik tepkisini vergi ve diğer kamu gelirlerinde 

yapılacak düzenlemeler ile hedeflere yönelik harcamalar ve bu 

harcamaların finansmanı için ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanması 

belirlemektedir. Günümüze kadar dünyada ve Türkiye’de birçok kriz 

yaşanmış ve etkin bir şekilde uygulanan kamu müdahaleleri, kemer 

sıkma politikası ya da piyasa mekanizmasını kendi haline bırakmaya 

göre daha etkin sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla şuan yaşadığımız 

pandemi krizinin yol açtığı hem sağlık hem de ekonomik kriz etkin bir 

kamu müdahalesi gerektirmektedir (Yücel, 2022). Söz konusu kamu 

müdahaleleri hem genişletici hem de daraltıcı olmak üzere iki şekilde 

uygulanmaktadır. 

Genişletici ve daraltıcı kamu maliyesi politikaları kapsamında 

farklı tedbirlerden söz edilebilir. Genişletici kamu maliyesi tedbirleri 

vergi indirimleri, vergi ertelemeleri ve kamu harcama düzeyinin 

arttırılması şeklinde gerçekleşirken, daraltıcı kamu maliyesi tedbirleri 
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ise vergi artışları, yeni vergiler ve kamu harcama düzeyinin azaltılması 

veya arttırılmaması şeklinde gerçekleşmektedir. Ekonomik kriz 

dönemlerinde genişletici maliye politikaları kapsamında genellikle 

uygulanan müdahaleler vergi indirimleri ve kamu harcamalarının 

arttırılmasıdır. Pandemi başladığından beri alınan vergisel önlemler 

genellikle indirimden ziyade ertelemeye yönelik olmuştur. Dolayısıyla 

söz konusu krizde uygulanan maliye politikaları bu yönüyle daha 

önceki krizlerde alınan vergisel önlemlerden farklılık göstermektedir. 

Örneğin Türkiye’de 2008-2009 yıllarında yaşanan krizde otomobil, 

beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde ciddi oranda vergi indirimleri 

uygulanmıştır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ülke ekonomisinde 

yaşanılan durgunluğun ya da daralmanın nedenlerine göre alınan 

tedbirler farklılık gösterebilmektedir (SESAM, 2022). Türkiye 

ekonomisi için değerlendirdiğimizde uygulanan genişletici maliye 

politikaları, doğrudan nakit destekleri transferleri aracılığı ile düşük 

gelir grubunda bulunan kişilerin ve aynı zamanda nakit akışı bozulan 

firmaların likidite sorununu çözmek amacıyla istihdamı ve üretim 

düzeyini korumaya yönelik olmuştur (Fırat, 2020). 

Türkiye talep odaklı bir büyüme stratejisi uygulamakta ve son 

dönemlerde de yüksek döviz kurları, bütçe açıkları, borç stokunun 

artması gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Pandeminin yaratmış 

olduğu belirsizlik ve beraberinde getirdiği güvensiz ortam Türkiye’nin 

söz konusu büyüme stratejisini olumsuz yönde etkilemiştir. Covid-19 

salgınında ilk vakaların açıklanmasıyla birlikte Türkiye’de ilk başta 

idari tedbirler alınmış ve kamusal yaşama sınırlama getirilmiştir. Bu 

önlemler ekonomiyi olumsuz etkilemiş ve pandeminin ilk aylarında bir 

daralma görülmeye başlanmıştır. Söz konusu daralmadan çıkabilmek 

ve ekonomiyi toparlayabilmek için Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi 

yürürlüğe konulmuştur. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketinin 
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içeriğinde vergi indirimleri, vergi ertelemeleri, kredi ve faiz 

ödemelerinin ertelenmesi, kredi destek paketleri, emekli maaşlarının 

artırılması, asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği gibi politikalar yer 

almaktadır. Bu paket ile birlikte inşaat, imalat ve sanayi sektörleri hızlı 

bir şekilde toparlanırken turizm, ulaşım, konaklama, yemek, kültür vb 

gibi etkinlikler gerçekleştirilememiştir. Salgının devam etmesi ve 

ekonomide yaşanan olumsuzluklardan dolayı vergi, kredi ve faiz 

ödemelerinde erteleme ve kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması 

gibi kamu transfer harcamaları sunulmaya devam etmiştir. (Duymazlar, 

2022).  

Koronavirüs salgını ile birlikte hem talep hem de arzın 

etkilenmesinden dolayı zor bir süreç yaşanmaktadır. Bu kapsamda 

ülkemizde, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini sınırlandırmak ve 

yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime, istihdama olumsuz 

etkilerini azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı başkanlığında 18 Mart 

2020 tarihinde “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adlı paket açıklanmıştır. 

Bu paket kapsamında 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye 

sokulmuştur (TCMB 2020b). Bunların haricinde reel ekonomiye 

yönelik, vergi indirimleri, vergi ertelemeleri, vergi muafiyet ve 

istisnaları ve kamu bankaları kredileri de mevcuttur. Genel olarak 

aşağıdaki tabloda söz konusu tedbirleri görmemiz mümkündür. 
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Tablo 4: Vergi İndirimleri, Ertelemeleri ve Krediler 

Kaynak: Çelik, Ş. Ç. (2022). 
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Covid-19 sonrası Türkiye’de maliye politikalarının bir kısmı da 

daraltıcı ekonomik etkileri olan politikalardır. Bu politikaların 

ekonomik büyümeye ihtiyaç duyulan bir dönemde yapılması bütçe 

açığının artması nedeniyle yeni finansman arayışından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki tabloda da Türkiye’de 

uygulanan daraltıcı maliye politikalarını görmemiz mümkündür. 
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Tablo 5: Daraltıcı Özellikteki Maliye Politikaları 

Kaynak: Çelik, Ş. Ç. (2022).  
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1.2.3. Sosyal Politikalar 

Türkiye 10 Mart 2020 yılında ilk vakaların görülmesiyle birlikte 

bazı önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu önlemler para ve 

maliye politikalarının yanı sıra sosyal politikaları da kapsamaktadır. 

Alınan sosyal politika önlemlerinin temel amacı ise insan sağlığını 

tehdit eden tehlikeyi kontrol altına almak ve sosyal/psikolojik açıdan 

minimum düzeyde etkilenmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu kapsamda 

hükümet karantina, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, bazı sektörlerin 

hizmetlerine ara verilmesi gibi uygulamalarla salgını kontrol altına 

almaya çalışmıştır. Bu uygulamalar neticesinde insanlar evlerinde 

kalmak zorunda kalmış ve psikolojik/ekonomik olarak ciddi sorunlar 

yaşamıştır (Yıldız & Afşar, 2021). Bu doğrultuda hükümet tarafından 

alınan sosyal politikaları aşağıdaki tabloda incelememiz mümkündür. 
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Tablo 6: Sağlık Sistemine Yönelik, Bireylere Yönelik Gelir Destekleri ve 

İşgücü Piyasasına Yönelik Tedbirler 

Kaynak: Çelik, Ş. Ç. (2022).  
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II. BÖLÜM 

HELİKOPTER PARA UYGULAMASI 

 

Helikopter parası ya da para helikopteri 1969 yılında ilk kez 

ekonomist Milton Friedman tarafından «The Optimum Quantity of 

Money» kitabında ele alınmıştır. Başlangıçta bu kavramın genel 

düşüncesi, merkez bankalarının para yaratması ve daha sonra bunu 

doğrudan ve ücretsiz olarak hane halklarına dağıtması şeklindeydi. 

Dolayısıyla helikopter para bir borçlanma aracı değil, talebi artırmak 

amacıyla karşılıksız uygulanan bir para dağıtımıdır. İlerleyen süreçte, 

temel düşünceyi değiştirmeden helikopter para kavramının diğer 

versiyonları da ortaya çıkmıştır (Mokri, 2020). Bu kapsamda bu 

bölümde helikopter para uygulamasının tanımı ve gelişimi ve 

uygulanma şekilleri ile avantaj ve dezavantajları ele alınacaktır. 

2.1. Helikopter Para Uygulamasının Tanımı ve 

Gelişimi 

Milton Friedman (1969) ilk olarak paranın “helikopter 

düşüşünü” hükümetlerin her zaman enflasyonu arttırmaları gerektiğini 

gösteren bir düşünce deneyi olarak tanımlamıştır. Literatürde tanımlar 

farklılık gösterse de, “helikopter parası” veya “para finansmanı” geniş 

anlamda genişletici mali önlemlerin borç vermek yerine para yaratarak 

finanse edildiği para ve maliye politikalarının bir kombinasyonunu 

ifade eder (Carter & Mendes, 2020). Dolayısıyla devletin ve merkez 

bankasının farklı bilançoları olduğu göz önüne alındığında, merkez 

bankasının bilançosunda kayıplara neden olan ve doğrudan parayla 

finanse edilen bir mali transfer gerçekleştiğinde helikopter paranın 

faaliyette olduğunu varsayıyoruz (Masciandaro,2020). 
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Temellere geri dönecek olursak, paranın “helikopter düşüşü” 

kavramı, 1969'da Başkan Nixon tarafından Bretton Woods 

Anlaşması’nı sona erdiren ve 15 Ağustos 1971’de terk edilen sabit bir 

döviz kuru sisteminde, ABD dolarının altına dönüştürüldüğü ve tek 

para birimi olduğu bir dönemde Milton Friedman tarafından 

geliştirilmiştir (Bogdan, 2017). Friedman (1969) “helikopter parası” 

kavramını tanımlamak için açıklayıcı bir benzetme yapmıştır. Şöyle ki 

helikopter paranın nominal para miktarındaki bir defaya mahsus bir 

değişikliğin etkisiyle ortaya çıktığını ve bunun “cennetten 

bolluk/zenginlik” olarak nitelendirildiğini açıklamaya çalışmıştır 

(Friedman, 1969). 

“Diyelim ki bir gün bu topluluğun üzerinde bir helikopter uçuyor ve 

gökten ek olarak 1000 dolarlık banknotlar düşürüyor ve bu 

topluluğun üyeleri tarafından alelacele toplanıyor. Daha ötesini 

varsayalım ki herkes bunun bir daha asla tekrarlanmayacak eşsiz bir 

olay olduğuna ikna oldu. Başlangıç olarak, her bireyin daha önce 

elinde tuttuğu miktara eşit bir miktar para aldığını ve böylece her 

bireyin daha önce sahip olduğu nakit bakiyesinin iki katına sahip 

olduğunu varsayalım. Eğer herkes fazladan parayı elinde tutmaya 

karar verirse, hiçbir etkiye yol açmayacak. Ama insanlar böyle 

davranmayacaktır. Helikopter mucizesinin tekrarlanmayacağına 

herkesin ikna olduğu varsayımımız göz önüne alındığında, nakit 

tutmayı eskisinden daha çekici hale getirecek bir durum (gelir 

değişiklikleri vb.) söz konusu olmayacaktır” [Friedman (1969) ].  

 

Friedman’ın niyeti başlangıçta enflasyonun para yaratma 

süreciyle nasıl bağlantılı olduğunu ve para yaratmanın neden maliyetli 

olduğunu açıklamaktı (Traficante & Visaggio, 2019). Ancak, 

Friedman’ın düşünce deneyinin netliği son tartışmalarla birlikte belirsiz 

hale geldi. Farklı akademisyenler ve uygulayıcılar, farklı politika 

müdahalelerini tanımlamak için aynı “helikopter parası” terimini 

kullandılar. Örneğin, Benigno ve Nistic’o (2020), helikopter parasını, 

merkez bankası veya hazinenin nominal yükümlülüklerindeki bir artışla 
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finanse edilen kısa vadeli bir vergi indirimi olarak tanımlamaktadır. 

Benzer bir şekilde, Carter ve Mendes (2020), helikopter düşüşlerini, 

Friedman’ın düşünce deneyinde olduğu gibi faizsiz para (banknotlar) 

veya alternatif olarak, faiz oranlı para (rezervler) ile finanse edilen mali 

transferler olarak tanımlamaktadır. Daha dar bir anlamda, Ryan-Collins 

ve Van Lerven (2018), helikopter borcu terimini, talebi ve enflasyonu 

artırmak amacıyla açık bir parasal-mali koordinasyon yoluyla devlet 

borcunun parasallaştırılması olarak kullanmaktadırlar. Bilançoda bu 

helikopter para uygulaması, devlet tahvili satın almak için likiditede bir 

artışa neden olacaktır. Benzer şekilde, Cukierman (2020) helikopter 

parasını “biraz daha az renkli bir şekilde senyoraj olarak bilinen merkez 

bankasından alınan kredilerle finanse edilen bir mali genişleme” olarak 

tanımlarken, Goodhart, Masciandaro ve Ugolini (2021) helikopter 

parasını borçtan para kazanmayla eş değer tutmaktadır (Reis & 

Tenreyro, 2022). 

İlk bakışta helikopter para, merkez bankası parasının hane 

halklarına transferi olarak tanımlanabilir, ancak kavramın merkez 

bankası parasının şirketlere ve hatta devletlere doğrudan transferine 

kadar genişletilmesine engel olan bir neden bulunmamaktadır. İkinci 

senaryoda ise, merkezi paranın devlete doğrudan transferi, devlet 

harcamalarının parasallaştırılmasına, yani merkez bankasının devlet 

harcamalarını karşılıksız devralmasına eşdeğerdir (Soubeyran, 2020). 

Vatandaşlar bu parayı faizsiz ve geri ödemek zorunda kalmadan 

alıyorlar. Bu yöntemin ancak bir ekonominin uzun süre faiz yokluğuyla 

karşı karşıya kalması ve uzun süreli talep eksikliği nedeniyle emtia 

fiyatlarının sürekli düştüğü bir durumda sıkışıp kalması ile birlikte işe 

yarayacağı çok açık bir şekilde belirtilmektedir (Jain & Kondeti, 2016). 

Zaman geçtikçe literatürde daha spesifik ve genel kabul görmüş 

helikopter para tanımı yapılmıştır. Şöyle ki helikopter para, merkez 



Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI| 40 

 

bankası tarafından başlatılan, halka dağıtılan ve maliye politikası 

müdahalesiyle finanse edilen nominal para tabanının artırılmasından 

oluşmaktadır. Yazarların görüşlerini farklılaştıran durum, dağıtımın 

kriterleri, ek parayı kimin almaya layık olduğu, miktarı ve pratik 

uygulama (yani posta çekleri, banka havaleleri, vergi iadesi vb.) 

şeklidir. Doğrudan özelliği ise onu hem geleneksel hem de geleneksel 

olmayan diğer politika türleri ile karakterize eden durumdur. Nitekim 

helikopter paranın özü, aktarım mekanizması sürecinde finansal 

kuruluşların aracılığının olmaması ile temsil edilmektedir. Kısaca 

helikopter paranın alıcılarını halk ve hükümet olmak üzere iki makro 

grupta değerlendirebiliriz (Traficante & Visaggio,  2019).  

Helikopter parası, evrensel temel gelir kavramıyla 

karıştırılmamalıdır. İlk bakışta benzer görünseler de, iki araç biçim ve 

amaç bakımından farklılık göstermektedir. Şekil olarak, temel gelir 

doğrudan devlet bütçesinden sağlanırken, helikopter parasının dağıtımı 

daha çok merkez bankasının para yaratmasına dayanmaktadır. Hedefler 

açısından farklılıklara gelince, helikopter parası, her şeyden önce, kısa 

vadeli ekonomik toparlanma hedefleri için kullanılabilecek geçici bir 

araçtır (Mokri, 2020). 

Peki Friedman’ın “helikopter parası” konusundaki argümanının 

özü nedir? Bireylerin (başarısızlığa mahkum olsalar da) aldıklarından 

daha fazlasını harcama girişimi, nominal harcama ve gelirin artmasına 

neden olur. Bununla birlikte, bize ekonominin nihai konumu hakkında 

yani uzun vadeli statik ve kısa vadeli dinamikler arasında ayrım 

yapmayı öğretir. Ayrıca Friedman, reel denge etkisinin önemini ve 

durağan bir dengeden diğerine geçişin gerçekleşmesindeki rolünü 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte, Friedman’ın tek seferlik şartının 

ötesine geçerek, helikopter tarafından sürekli para damlaları kabul 

edilirse, helikopter parasının reel ekonomi üzerinde sistematik bir 
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etkiye sahip olması da prensipte mümkün görülmektedir. Buna göre 

Friedman, nominal para miktarındaki sürekli artışın etkisini araştırır ve 

daha uzun süreli bir gerçek etki elde eder. Şöyle ki eğer bireyler anında 

tepki vermeseydi veya belirsizlikler olsaydı, geçiş döneminde durum 

farklı olurdu. Bunun nedeni, insanların neler olup bittiğini 

anlamalarının zaman almasıdır. Başlangıçta ortaya çıkan fiyat artışları 

sonraki fiyat düşüşlerinin habercisi olarak, istenen dengeleri yükselten 

bir beklenti olarak kabul edeceklerdir. Bu durum ise artan para 

bakiyelerinin başlangıçtaki etkisinin, istenen bakiyeleri daha da 

yükselten fiyatlardan ziyade çıktı üzerinde olabileceğinden fiili 

bakiyelerin uzun vadede beklenen bakiyeleri aşmasına yol açacaktır. 

Ancak Friedman, helikopter parasının bu durumda tüketici artığı kaybı 

şeklinde olumsuz refah etkilerine yol açmasına da atıfta bulunmaktadır 

(Belke, 2018). 

Helikopter parası genellikle merkez bankasının parayı basıp 

dağıtması olarak tanımlanır. Bu tanımlama, fikrin özünü yakalar ancak 

biraz yanıltıcıdır. Birçok öneri de, merkez bankasının fiziksel nakit 

değil, dijital bir eşdeğer ihraç etmesi ve vermesi yönünde olacaktır. 

Merkez bankası, her vatandaşa, doğrudan bireylerin banka hesaplarına 

aktarabileceği, 500 ABD Doları (veya her neyse), dijital ya da kredi 

eşdeğeri verebilir. Buradaki kilit nokta, yeni çıkarılan temel paranın 

doğrudan hak sahiplerine verilecek olmasıdır (Dowd, 2018). 

Helikopter parası, düşük nominal talep, deflasyon ve yüksek 

borç/GSYİH oranı yaşayan bir ekonomide harcama düzeylerini 

artırmaya yönelik bir para politikası aracıdır. Ekonomide enflasyon ve 

büyüme hedeflerine ulaşmak için tam anlamıyla “senyoraj” anlamında 

mali açıkların parasal finansmanının sağlanması gerekir. Ancak, politik 

ekonomi belirleyicileri, makroekonomik politika bağlamı ve mali-para 

politikası bağlantıları, helikopter paranın etkin bir şekilde 
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uygulanmasında çok önemlidir ve gerçekten zorlayıcı bir nedendir 

(Agarwal & Chakraborty, 2019). 

Normal bir süreçte merkez bankalarından veya ticari bankalardan 

kredi talep edildiğinde faiz ödemesi ve anaparayı geri ödemesi 

gerekecektir. Çoğu durumda ek teminat da ortaya çıkmaktadır. 

Friedman ve diğer birkaç ekonomist tarafından, asıl zorluk deflasyonla 

mücadeleyse neden paranın hisse senetlerini yükseltmek için sermaye 

piyasasına yönlendirilmek yerine doğrudan vatandaşlara verilmediği 

sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlar, tüketimi ve 

GSYİH’lerinde artışa yol açan parayı harcayabilir ya da borçlarını 

ödemek ve borç oranlarını düşürmek için kullanabilirler. Bu geleneksel 

olmayan politika, insanların gelirlerini artıracağı ve dolayısıyla bu 

parayı reel ekonomide harcayabilecekleri için geleneksel bir mali teşvik 

yaratma potansiyelinin oluşmasına neden olacaktır (Jain & Kondeti, 

2016). Helikopterlerden para atmak ekonomiyi her zaman 

canlandıracağından, niceliksel genişleme ve enflasyon hedeflemesi gibi 

biraz daha az aşırı politikaların da onu canlandırmaya yardımcı 

olacağına inanılmaktadır (Koo, 2018). Dolayısıyla helikopter parası 

genel itibariyle kapsamlı büyümenin yeni paradigmasıdır diyebiliriz 

(Varga, 2022). 

1990'ların sonlarında, ciddi bir politika önerisi olarak helikopter 

para uygulaması yeniden keşfedilmeye başlandı. İnsanlar ilk önce 

bunun Japonya’da deflasyonla mücadele için yararlı bir araç 

olabileceğini düşündüler. Bu düşünce, 2002’de o dönemin Fed 

başkanlığı görevini yapan Ben Bernanke’nin ABD’de de olası bir 

deflasyon gerçekleşmesi halinde bu durumla mücadele etmek amacıyla 

kullanılabileceğini önermesiyle birlikte manşetlere yansıdı. Yapmış 

olduğu açıklamada Friedman’ın helikopter para fikrine kısa bir 

gönderme yaparak “parayla finanse edilen bir vergi indirimi, esasen 
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Milton Friedman’ın “helikopter damlası” parasına eşdeğerdir” dedi. 

Böylece “Helikopter Ben” takma adıyla anılmaya başlandı (Dowd, 

2018). 

“ABD hükümetinin matbaa adı verilen ve aslında hiçbir ücret 

ödemeden istediği kadar ABD doları üretmesini sağlayan bir 

teknolojisi vardır. Dolaşımdaki ABD dolarının sayısını artırarak veya 

hatta ABD hükümetini inandırıcı bir şekilde tehdit ederek, mal ve 

hizmetler açısından bir doların değerini azaltabilir, bu da bu mal ve 

hizmetlerin dolar cinsinden fiyatlarını yükseltmeye eşdeğerdir. Bir 

kâğıt para sistemi altında kararlı bir hükümetin her zaman daha 

yüksek harcama ve dolayısıyla pozitif enflasyon üretebileceği 

sonucuna da ulaşılmaktadır” [Bernanke 2002]. 

Normalde Federal Rezerv veya Avrupa Merkez Bankası gibi bir 

merkez bankasının havadan para dağıtması durumunda, bunu sadece 

elektronik muhasebe girişi olan parayı kullanarak bankalardan tahvil 

veya diğer varlıkları satın alarak gerçekleştirir. Bankalar daha sonra 

parayı ekonomiye yayar fakat bu mekanizmalar herhangi bir nedenle 

etkili olmazsa ve bankacılık sistemi iyi çalışmazsa merkez bankası yine 

de ekonomide para dolaşımını sağlamak istediğinde ne yapmalıdır 

(Irwin, 2016)? Ayrıca neden Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya 

Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası ekonomilerini 

canlandırmak için para basmıyor? Muhtemelen nedeni, bu taktiğin daha 

önce Arjantin, Zimbabve ve 1920’lerde Almanya gibi ülkelerde 

uygulanması ve feci sonuçlara yol açmasından kaynaklanmaktadır 

(Belke, 2018). 

Helikopter para düşüşü, mevcut iskonto edilmiş değer açısından 

tamamen tersine çevrilmemiş olan merkez bankası itibari para 

stokundaki bir artışla (vergi indirimi veya kamu harcamalarında artış) 

finanse edilen geçici bir mali teşviktir. Merkez bankası itibari paraya 

parasal taban veya para tabanı stoku da denilmektedir. Uygulamada 
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para tabanı, para/nakit stoku ile bankalar ve diğer uygun kuruluşlar 

tarafından merkez bankası nezdinde tutulan zorunlu ve fazla karşılık 

stoklarından oluşmaktadır. Helikopter para, parasal tabandaki artışın 

mali boyutuna odaklanır ve mevcut iskonto edilmiş değer bazında para 

tabanında meydana gelen herhangi bir artış, konsolide merkez bankası 

ve hazinenin dönemler arası bütçe kısıtını gevşetir, yani devletin mali 

alanını arttırır. Helikopter parası olarak bilinen birleşik parasal ve mali 

teşviğin diğer yarısı olan ön mali teşvik, mali alandaki artışın fiilen 

kullanılmasına imkân sağlar (Buiter, 2016). 

Helikopter parası, maliye politikasının uygulanmasıyla birlikte 

para basılarak finanse edilmesi kalıcı niceliksel genişlemeye yol 

açmaktadır. Bu “Parayla Finanse Edilen Mali Program” kapsamında, 

aşırı düşük enflasyon seviyeleri ve düşük tüketici harcaması olan 

ekonomilerde merkez bankalarının ve hükümetlerin son çaresi olabilir. 

“Helikopter Ben” lakabını alan Bernanke, “Parayla Finanse Edilen Mali 

Programın” geleneksel para politikalarının etkisiz olduğu ve 

başlangıçtaki devlet borcunun yüksek olduğu durumlarda çalışmasının 

beklendiğini öne sürmüştür. Bu görüşü destekleyen Yeni Ekonomik 

Düşünce Enstitüsü ve Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Otoritesi’nin 

eski başkanı Adair Turner, bunun her zaman talebi canlandıracak bir 

politika olduğundan söz eder (Agarwal & Chakraborty, 2019). 

Helikopter parasını niceliksel genişlemeden ayıran ve iki 

politikanın para tabanını nasıl etkilediğini açıklayan aynı zamanda 

etkilerini dikkate alan birkaç fark söz konusudur. Helikopter parası 

ekonominin finansal olmayan aktörlerine hitap ettiği için doğrudandır, 

aslında fonlar ya doğrudan hanelere dağıtılabilir ya da onu büyük kamu 

yatırımlarını finanse etmek için kullanacak olan hükümete dağıtılabilir. 

Her türlü varlık alımları, edinilen menkul kıymetlerin uzun vadeli faiz 

oranlarını canlandırmayı amaçladığından, para transferi finansal 
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kurumlara ve ardından finansal piyasaya yönelik olduğundan, niceliksel 

genişlemede bunun tersi olur. İkinci ayrım, iki politikanın etkilerinin 

sonuçlarını dikkate alır. Helikopter parası banka mevduatları, vergi 

indirimleri veya devlet yatırımları için fonlar şeklinde vererek net 

servette bir artışa neden olur. İkinci artışın nedeni ise, gider miktarının 

azalması nedeniyle bir likidite transferi nedeniyle tüm halkın daha fazla 

paraya sahip olması, tüketime yönelik olması veya son olarak 

sürdürülebilir olduğunda kamu harcamaları yoluyla olmasıdır 

(Traficante & Visaggio, 2019). 

Merkez bankası tarafından rezerv karşılığında işletilen bir 

Hazine Bonosu satın alınması durumunda, bunun doğrudan bir sonucu 

olarak, hükümetin konsolide bilançosunun unsurlarının vadesinin 

değiştiğini anlamak mümkündür. Aslında çok likit ve kısa vadeli bir 

borç karşılığında uzun vadeli bir borç elde edilir. Akademisyenlere 

göre, günümüzde helikopter parası tam olarak Friedman’ın önerdiği 

gibi veya niceliksel genişlemeye yakın olarak kabul edilemez. Merkez 

bankasından hazinenin bilançosuna para transferi ile başlayan çok 

aşamalı bir süreç olarak yorumlanabilir. Daha önce de vurgulandığı 

gibi, varlıklarda veya yükümlülüklerde bir değişiklik olması 

durumunda bunlar dengelenmelidir. Örneğin, merkez bankası bir borç 

kalemini genişletecekse, diğer bir borç kalemini azaltmalı veya 

alternatif olarak varlık tarafında bir (veya daha fazla) unsuru 

artırmalıdır. Literatürde yaygın olarak verilen örnekte, merkez bankası 

tarafından alınan sürekli sıfır kuponlu tahvilin hazine tarafından 

gerçekleştirilen bir emisyon olmasından bahsedilir. Bu, teknik olarak 

bir helikopter para örneğini temsil etmektedir, çünkü para politikası 

kurumu tarafından finanse edilecek, sürekli ve sıfır kuponlu olacak, fiat 

para özelliklerine sahip olacak ve son olarak emisyonun toplam miktarı 
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daha sonra hükümet tarafından halka aktarılacaktır (Traficante & 

Visaggio, 2019). 

Merkez bankasının bankalara taze para ödünç vermesinin 

geleneksel araçları yoluyla parasal genişlemenin servet etkileri aslında 

aynıdır. Kredilerden para yaratılmasıyla birlikte merkez bankası ve 

devlet, mevcut değeri artan para arzına karşılık gelen kalıcı ek faiz geliri 

alır. Bu faiz geliri vatandaşlara yapılan havalelerde kullanılırsa, 

helikopter parasından elde edilen faydanın birebir aynısı oluşturulur. 

Tek fark, hükümetin demokratik olarak seçilmiş bir organ olması, 

kaynakları kimin alacağına karar vermesi ve maliye politikası önlemleri 

için demokratik bir yetkisi olmayan teknokartik bir organ olan Avrupa 

merkez bankası konseyi yerine karar vermesi olacaktır (Sinn Werner, 

2017). 

Gelişmiş ekonomilerin çoğunda varlıklarının bir kısmı devlet 

tarafından ihraç edilen tahviller iken, gelişmekte olan ekonomilerde ise 

kamu kuruluşlarından sağlanan doğrudan krediler daha yaygındır. 

Merkez bankaları, para politikasının nasıl yürütüldüğüne bağlı olarak, 

bankalara ya sadece kriz durumunda ya da repo işlemleri yoluyla borç 

verirler. Son olarak, açık ekonomilerde merkez bankaları yabancı 

şoklara karşı rezerv olarak büyük miktarda döviz ve tahvil tutabilirler. 

Yükümlülükler tarafında, merkez bankalarının para birimi (faiz 

ödemeyen ve herkesin elinde bulundurabileceği banknotlar) ve faiz 

getiren bankaların mevduatları (rezervler) yayınlanır. İkisinin toplamı 

parasal taban, yani kısaca paradır. Merkez bankasının net değeri ise, 

varlıklar ile bu yükümlülükler arasındaki farktan oluşmaktadır (Reis & 

Tenreyro, 2022). 

Helikopter paranın en umut verici özelliklerinden birisi de, 

ekonomik birimlerin net servetini artırarak, para politikasının tüketim 

talebi üzerinde saf bir servet etkisi yaratmasıdır. Diğer bir deyişle, nihai 
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para stokunun bugünkü iskonto edilmiş değeri, hükümet ve hane 

halkının bütçe kısıtlamaları dikkate alındıktan sonra özel servetin bir 

bileşeninden oluşur. Buiter’e (2005) göre, borcun paraya çevrilmesi, 

borç tarafsızlığının üstesinden gelme avantajına sahiptir ve devletin 

parasal olmayan borcunun net servet olmadığını destekleyen Ricardian 

Denklik teoremine tabi değildir. Ayrıca, Buiter ve Sibert (2007), borcun 

geri ödenemezliğinin, hem para hem de tahvil ihraç edildiğinde bile, 

deflasyonist balonların dışlanmasına yol açtığını kanıtlamaktadır. 

Ayrıca, Friedman’ın optimum para miktarı dengesine göre, tüm likidite 

tuzağı dengeleri ve deflasyon dengeleri, borcun paraya çevrilmiş itfa 

edilemez karakterinin getirdiği zayıf reel denge etkisi nedeniyle göz 

ardı edilmektedir (Kyriazis, 2017). 

Ekonomi toparlandığında bu politikalar altında ortaya çıkan 

likiditeyi azaltmanın maliyetleri tamamen göz ardı edilirken, niceliksel 

genişleme ve helikopter parası gibi politikaların desteklenmesindeki 

amaç özel sektörün kredi talebinin asla toparlanamayacağı varsayımına 

dayanmaktadır. Kendilerini borçtan kurtarmak için kötü deneyimler 

yaşayan insanların bir daha asla borçlanmamaya karar vermeleri 

durumunda, bankacılık sistemindeki devasa aşırı rezervler süresiz 

olarak kalabilir. Bu durumda, marjdaki para çarpanı süresiz olarak 

sıfırda veya sıfırın altında kalacaktır. Ayrıca Büyük Buhranı yaşayan 

Amerikalıların bir daha asla borç para almadıklarını ve birçok Japon’un 

balon patlamasından 27 yıl sonra bugün hala borç almayı reddettiğini 

göstermektedir. Bu borç travması devam ederse, merkez bankasının 

niceliksel genişleme ve helikopter parası altında yaratılan fonların 

azaltılmasına gerek kalmayacaktır. Her ne kadar bu travmaya atıfta 

bulunmasa da, Ben Bernanke 2017’nin başlarında Fed’in bilançosunun 

normalleşmesini hızlandırmaya gerek olmadığını yazmıştı. Bunun 
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yerine, ekonominin Fed’in bilançosunun mevcut düzeyinde 

büyümesine izin vermenin daha iyi olacağını savunmuştur (Koo, 2018). 

Son olarak bu alışılmamış para politikası, durgunluk 

dönemlerinde uygulandığını söylemek mümkündür. Ayrıca helikopter 

parasının hem likiditenin çok düşük olduğu bir ortamda 

kullanılabilecek kapasiteye sahip olması hem de kesin, iade edilemez 

bir niteliğe sahip olması ve böylece değerinin zaman içinde korunması 

gerekmektedir (Tiliuta & Diaconu, 2020). Bu nedenle helikopter para 

operasyonlarının başarısı veya başarısızlığı, amaçlarına bağlıdır. 

Amaçları çıktıyı teşvik etmekse, muhtemelen yalnızca kısa vadeli bir 

başarı elde edeceklerdir. Ancak amaçları toplam talebi veya fiyatları 

artırmaksa, helikopter para iyi veya kötü yönde güçlü bir para politikası 

aracı olabilir (Dowd, 2018).  

2.2. Helikopter Paranın Uygulanma Şekilleri 

Resmi ve kesin bir tanımı olmadığı düşünüldüğünde, birçok 

müdahale türü bir helikopter para politikasını temsil edebilir. Merkez 

bankası, somut olarak nakit veya sanal olarak banka havalesi veya çek 

ile para basıp insanlara dağıtabilir. Ama gerçek biraz daha karmaşıktır. 

Ekonomik sistemimiz, her şeyin bir karşı değeri olduğu varsayımı 

üzerine kuruludur, örneğin bilançoların aynı rakamı göstermesi için 

varlıklar ve yükümlülükler tarafına ihtiyaç duymasının nedeni budur. 

Günümüzde paranın en önemli özelliği itibari para olmasıdır. Fiat para 

ise, madeni paraların altından veya gümüşten yapıldığı ve fiziksel 

bileşimleri nedeniyle maddi olarak kullanılabildiği durumda meta 

paranın yerini alır. Son zamanlarda para yaratma süreci, finansal 

varlıkların satın alınmasından veya alternatif olarak finansal kurumlara 

rezervlerin ödünç verilmesinden oluşmaktadır. Bu nedenle, para basit 

bir şekilde yaratılamaz ve daha sonra dağıtılamaz, iki süreç arasında bir 

geçiş olması gerekir (Traficante & Visaggio, 2019). 
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Helikopter parası birçok farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. 

Friedman’ın ünlü helikopter düşüşünü bir kenara bırakırsak, halka 

doğrudan nakit para dağıtmak, insanlara postayla çek göndermek veya 

insanların banka hesaplarına doğrudan ödeme yapmak aslında bariz 

örnekleri olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda vergi indirimi de 

yapmak helikopter para uygulamasının örneği olarak 

değerlendirilebilir. Bununla birlikte örneğin, merkez bankasının konut 

projelerini finanse etmek için kullanılacak parayı basması gerektiğini 

öne süren Keynes’in Genel Teorisinde gelir ile ilgili önerisi, helikopter 

parasının değerli projeleri finanse etmek için kullanılabileceğini 

göstermektedir. Yani helikopter parasının, önemli birinin finanse 

etmeye değer gördüğü, ancak muhtemelen başka türlü finansman 

sağlayamayacağı projeleri finanse etmek amacıyla kullanılabileceğini 

göstermektedir (Dowd, 2018). 

Helikopter parasının piyasaya sürülmesine yönelik önlemin 

zamanlanması, şekli ve kapsamının analizi, kamu maliyesinin 

Keynesyen doktrin temelinde ekonomiyi düzenleme işleviyle örtüştüğü 

için iyi bir şekilde gerekçelendirilmeli ve belgelendirilmelidir. Bununla 

birlikte, Buiter’in (2003) çalışmasından elde edilen bir sonuç olan 

klasik para politikaları (kamu harcamalarının artırılması, vergi ve 

harçların düşürülmesi vb.) ve geleneksel olmayan (helikopter parası) 

karma bir yöntemi kullanılabilir. Bu, birçok ekonomistin sisteme olan 

güven kaybı, piyasaların istikrarsızlaşması vb. gibi eleştirilere yönelik 

yan etkilerin azaltılmasına neden olabilir. Ayrıca bu yöntemler, riskleri 

fırsata çevirebilir (durgunluk riski, ekonomiyi canlandırmak ve hatta 

nakit akışının sağlandığı piyasa alanlarını güçlendirmek için fırsatlara 

dönüşür) (Tiliuta & Diaconu, 2020). 

Konuyla ilgili ekonomik literatürde, helikopter parası en az üç 

farklı şekilde ortaya çıkabilir. Helikopter düşüşü olarak bilinen ilk 
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şekilde, merkez bankasının paraları doğrudan ve ücretsiz olarak 

hanelere kalıcı olarak aktarmasıdır. İkinci seçenek, merkez bankasının 

merkez bankası parasını karşı taraf olmaksızın doğrudan hazinenin 

merkez bankasındaki hesabına aktarmasıdır. Üçüncü olarak ise, merkez 

bankasının hazine bonosu şeklinde tuttuğu hazine borcunun tamamının 

veya bir kısmının sadece istisnai durumlarda iptal edilmesidir. Bu, 

hükümetin mali alanını kurtarması için serbest bırakılmasını sağlarken, 

hazine borcunda bir artıştan kaçınacak ve mali piyasalar karşısında 

sürdürülebilirliğini koruyacaktır. Bu üç seçenek, parayı ihraç eden 

kurumun bilançosunda dengeyi sağlarken merkez bankasının öz 

sermayesinin daralmasına neden olur (Mokri, 2020). 

Helikopter parasının etkili olabilmesi için üç iletim kanalını takip 

etmesi gerekmektedir.  Birincisi, artan kamu harcamalarının bir sonucu 

olarak ücretlerde ve istihdam düzeylerinde bir artışın olması 

gerekmektedir. İkincisi, piyasada oluşan likidite enjeksiyonu, hane 

halkı düzeyinde toplam talep ve tüketimde bir artışa izin vermelidir. 

Son olarak merkez bankası tarafından sağlanan ek paralar geri 

istenmemelidir. Bu ilk üç varsayıma, ekonomistler politikanın etkinliği 

için temel olan üç madde daha ekliyorlar. (Traficante & Visaggio, 

2019). 

1. Tüketimi gerçekten artırmak için, helikopter düşüşü halk 

tarafından beklenmedik olarak görülmelidir. 

2. Likidite, yetkililer tarafından itfa edilemez ve bu da para 

tabanında kalıcı bir artışa neden olur. 

3. İtibari para şeklinde enjekte edilen likidite, hamiline 

ekonomik bir avantaj sağlamalıdır. 

Aynı zamanda helikopter parası, hükümetin halka tahvil sattığı 

ve otoyollar inşa ederek, öğretmenleri işe alarak veya vergileri keserek 

elde ettiği gelirlerle talebi doğrudan canlandırmak için kullandığı 
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geleneksel bir mali teşvikten farklılık göstermektedir. Sonuçta ortaya 

çıkan daha fazla devlet borçlanması faiz oranlarını yükseltecek, özel 

yatırımlara zarar verecek ve ödeme gücü endişelerini artıracaktır. 

Vergilerinin artmasını bekleyen haneler daha az harcama yapacaktır. 

Teorik bir perspektiften bakıldığında, parayla finanse edilen mali 

programın çekici yönü, ekonomiyi birkaç kanaldan etkilemesidir. Bu 

kanallar ise şunları içermektedir (Belke, 2018): 

• Kamu harcamalarının GSYİH, istihdam ve gelir üzerindeki 

doğrudan etkileri, 

• Daha fazla tüketici harcamasını teşvik etmesi gereken vergi 

indiriminden elde edilen hane gelirindeki artış, 

• Para arzındaki artışa bağlı olarak beklenen enflasyonda geçici 

bir artış, (Nominal faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu 

varsayıldığında, beklenen yüksek enflasyon daha düşük reel 

faiz oranları anlamına gelir ve bu da sermaye yatırımlarını ve 

diğer harcamaları teşvik etmelidir.) 

• Borçla finanse edilen mali programların aksine, parayla finanse 

edilen bir programın gelecekteki vergi yüklerini 

artırmamasıdır. 

Hanehalkına nakit verilmesiyle dolaylı para politikası 

kanallarının engelleneceği ve böylece merkez bankalarının 

politikalarının daha etkin hale geleceği iddia edilmektedir (Djuric & 

Neugart, 2019). Bununla birlikte, birçok ekonomist artık enflasyonu 

yapay olarak yükseltmek için helikopter parasının kullanılmasını veya 

para basılmasını savunuyor. Örneğin, Avrupa Merkez Bankası nakdi 

ortadan kaldırmadan faiz oranlarını daha fazla düşüremeyeceğinden, 

bazı gözlemciler helikopter parasını bir “nükleer opsiyon” olarak 

kullanması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, merkez bankalarına, 

parayı doğrudan tüketicilere dağıtmaları konusunda baskı 
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yapılmaktadır. Ayrıca Fed Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez 

Bankası Baş Ekonomisti Peter Praet, aşırı koşullar altında helikopter 

parasını bir seçenek olarak kullanacaklarını kabul ettiler. Ayrıca 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de helikopter para 

uygulamasını ilginç buldu. Fakat ülkenin aşırı kamu borcundan 

kurtulması için, açık bir şekilde helikopter parasını savunan Yeni 

İtalyan hükümeti olmuştur (Belke, 2018). Bu kapsamda helikopter para 

ile ilgili tartışmalarda fiili politikaların dört temel şekilde 

sınıflandırılabileceği gösterilmektedir. Bunlar (Koo, 2018): 

1. Gökyüzünden düşen para: Helikopter para politikasında 

insanların söz konusu uygulamadan haberi olmaması 

gerekmektedir. İnsanlar gökten düşen paralarla alışverişe gitmeye 

çalışacak fakat satıcılar bu para ile ürün ve hizmet satın 

almayacaklardır. Satıcılar, yalnızca para arzının merkez bankası 

tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiğine inandıkları için mal ve 

hizmetler karşılığında para almaya istekli olacaklardır. Hükümet 

gerçekten gökten para düşürmeye başlarsa dükkânlar ya kapılarını 

kapatacak ya da döviz ve altın gibi ödeme talebinde bulunacaklar 

ve ekonomi çöküşe geçecektir. Satıcılar helikopter uygulamasını 

anlamaya başladıklarında bu söz konusu parayı kabul etmemek için 

bir sebep kalmayacaktır. Para politikasının etkili olduğu iddiasında 

parasal düzenlemenin nihai şekli olan helikopter parası her zaman 

işe yarayacaktır, fakat ekonominin diğer yarısını yani satıcıları 

görmezden gelmemek gerekir. Parasal düzenlemeyi bu kadar uç 

noktalara taşımak ise ekonominin iyileşmesine değil çöküşüne yol 

açacaktır.  

2. Devlet Açıklarının Doğrudan Finansmanı: Helikopter parasının 

bazı savunucuları, aslında helikopter para politikalarının gökten 

para düşürmeyi içermediğini, bunun yerine hükümet mali 
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harcamalarının merkez bankası tarafından doğrudan finanse 

edilmesi gerektirdiğini savunmaktadır. Buradaki argüman, mali 

harcamalar ekonomiye katkı sağladığı için hükümetin doğrudan 

merkez bankası finansmanının ekonomiye daha fazla yardımcı 

olması gerektiğidir. Bu görüşle ilgili ise iki sorun ortaya 

çıkmaktadır. İlk olarak, hükümetin mali teşvikleri finanse etmek 

için merkez bankasının yardımına ihtiyacı yoktur. İkincisi ise, bu 

tür helikopter para uygulamasının çalışmamasının nedeni, 

niceliksel genişlemenin merkez bankalarının beklediği enflasyonu 

sağlayamamasından farklı değildir. Mali teşvik ekonomiye büyük 

bir destek sağlayacaktır. Ancak, merkez bankası tarafından mali 

teşvikin doğrudan finansmanının “doğrudan” kısmı ekonomiyi 

canlandıramayacak veya enflasyonu “doğrudan olmayan” 

niceliksel genişlemeden daha fazla arttıramayacaktır.  

3. Parayı Doğrudan Tüketicilere Vermek: Helikopter parasının 

üçüncü bir versiyonu, paranın finansal kurumlardan geçmesine 

gerek kalmadan doğrudan tüketicilere dağıtılmasını içerir. Bu 

senaryoda, bir tüketici bir sabah posta kutusunu açıp içinde binlerce 

dolar nakidin olduğu merkez bankasından bir zarf bulabilir. Bu 

durum anlık bir neşe getirse de, etrafındaki herkesin benzer zarflar 

aldığını fark ettiğinde sorgulamaya başlayacaktır. Söz konusu 

miktar çok küçük bir meblağ olmadıkça, insanlar merkez bankasına 

olan güvenlerini yitirdikleri ve ulusal para birimlerinin değerini artık 

bilmedikleri için tüm ülke hızla bir panik durumuna düşecektir. Bu 

tür nakit alıcıların ne yapmak isteyebileceklerine bakılmaksızın, mal 

ve hizmet satıcıları kendilerini korumak zorunda kalacaklar ve 

mağazalar ya döviz ya da altın ile ödeme yapılmasını gerektiren 

tabelalar asacaklardır. Bu uygulama, paranın helikopterlerden 

düştüğünde ortaya çıkan kabus senaryosundan farklı değildir. 
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4. Devlet Senaryosu ve Sürekli Sıfır Kuponlu Tahviller: Helikopter 

paranın dördüncü bir versiyonu (merkez bankası yerine) hükümetin 

para basmasını veya merkez bankası tarafından tutulan devlet 

tahvillerinin sürekli sıfır kuponlu tahvillerle değiştirilmesini içerir. 

Bu politikaları öneren kişiler aslında devlet yükümlülüğü olarak 

görülmeyen (devlet reçetesi veya sürekli sıfır kuponlu tahviller 

tarafından finanse edilen) mali teşvikin, mali açığın boyutu ve 

gelecekte vergi olasılığının artması hakkındaki endişeler nedeniyle 

şu anda tasarrufta bulunan kişilerin harcama yapmasını 

sağlayacağını beklemektedirler.  Ekonomistler, halkın gelecekteki 

vergi artışlarıyla ilgili endişelerden kaynaklı olarak harcama 

konusundaki isteksizliğini Ricardian eşdeğeri olarak adlandırıyor. 

Buradaki denklik, bütçe açığı harcamalarının veya vergi 

indirimlerinin ekonomi üzerinde yalnızca sınırlı bir uyarıcı etkiye 

sahip olma olasılığını ifade eder. Çünkü halk, harcamalar ve vergi 

indirimlerinden sonra gelecekte bekledikleri vergi artışlarına 

hazırlanmak için daha fazla tasarruf etmeye başlayacaktır. Bununla 

birlikte, bu eşdeğerlik geçerliyse, daha yüksek vergiler gelecekte 

daha düşük açıklar anlamına geleceğinden, hükümetin vergileri her 

artırdığında tüketimin artacağı anlamına da gelir. Bu olgunun gerçek 

dünyada hiç gözlemlenmemiş olması, bunun boş bir varsayımdan 

başka bir şey olmadığını göstermektedir. Bu durum ise hükümetin 

harcamalarını finanse etmek için geleneksel tahviller yerine yazılı 

veya sıfır kuponlu kalıcı tahvilleri kullanması nedeniyle yalnızca 

çok az sayıda insanın para harcamaya ikna olacağı anlamına gelir. 

Son olarak, doğrudan transferler ya da vergi indirimi sağlanarak 

piyasanın paraya enjekte edilmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz 

helikopter paranın geleneksel iktisat politikalarından ayrıldığını 

söyleyebiliriz. Geleneksel olarak iktisat politikaları para ve maliye 
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politikaları şeklinde iki kısımda incelenmektedir. Ekonomide para 

arzının kontrol altında tutularak, büyüme, enflasyon ve istihdam gibi 

belirli makroekonomik göstergelerin açık piyasa işlemleri, döviz 

işlemleri ve zorunlu karşılık oranları gibi para piyasası araçları ile 

kontrol atında tutulmasını sağlayan para politikası merkez bankası 

tarafından yürütülmektedir. Devlet tarafından kamu harcamaları ve 

vergiler gibi maliye politikası araçları kullanılarak istihdam, ücretler ve 

gelir dağılımı kontrol altında tutulmaktadır. Maliye politikası ise 

hükümet adına Maliye Bakanlığı ve onunla birlikte Hazine, Ekonomi 

Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı gibi idareler tarafından yürütülmektedir. 

Helikopter para politikasında ise merkez bankası tarafından devlet 

tahvili alarak kullanmasının yerine doğrudan doğruya halka 

dağıtmasını sağladığı için geleneksel para politikalarından 

ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, hükümetin uyguladığı teşvik ve 

harcama programlarının hükümete borç olarak yazılmasının yerine 

merkez bankası tarafından para basılarak karşılanmasını sağladığı için 

vergi kesintilerini içeren geleneksel maliye politikalarından da 

ayrılmaktadır (Vakıfbank, 2016). 

2.3. Helikopter Para Uygulamasının Avantajları ve 

Dezavantajları 

Milton Friedman (1948) tarafından popüler hale getirilen 

helikopter para terimi, ya (bir defaya mahsus) bir vergi indirimi ya 

vatandaşlara nakit dağıtılması ya da mali açığın bir kısmının kalıcı 

olarak paraya çevrilmesi şeklinde parasal finansmanı tanımlamak için 

kullanılmıştır. Böyle bir politikanın asıl avantajı, Ricardian denklik 

sorununun üstesinden gelineceği için, ne kamu ne de özel borç 

seviyelerine katkı sağlamadan talebi artırmasıdır (Collins & Lerven, 

2018). 



Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI| 56 

 

Bazı yazarlar, parasal finansmanın ticari bankalar tarafından 

tutulması gereken sıfır faizli bir merkez bankası borcunun 

oluşturulmasını gerektirdiğinden, helikopter parası altında hala bir 

Ricardian denklik sorununun olabileceğine karşı çıkmaktadırlar. Böyle 

bir durumda faiz oranları yükselirse, bu tür rezervleri tutan bankalar, 

daha yüksek bir oran ödeyerek mevduat çekmeleri gerekecek ve fiilen 

bir vergi ile karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla ya merkez bankası 

rezervlere faiz ödemek zorunda kalacak ya da ticari bankalar her iki 

durumda da zaman içinde parasal finansmanın teşvik edici etkisini 

azaltarak tahvil finansmanında olduğu gibi vergiyi aktaracaktır (Collins 

& Lerven, 2018). Ancak, cari açıkta meydana gelen artışı 

dengeleyebilmek için gelecekte vergilerde bir artışı öngören ekonomik 

birimlerin, harcama ve büyümeyi teşvik etmek yerine ihtiyati tedbir 

olarak daha fazla tasarruf etmelerine neden olacaktır. Söz konusu böyle 

bir politikanın etkinliği de geçerliliğini yitirecektir. Helikopter paranın 

uygulanmasıyla ortaya çıkan teşvik, bütçe açığının genişletilmesini 

içermediği için ekonomik birimlerin harcamalarını kısmalarına yol 

açabilecek bir vergi artışın beklenmesi aslında Ricardocu denklik 

sorununun üstesinden gelmeyi mümkün kılabilir (Mokri, 2020). 

Helikopter parası hala standart haliyle uygulamaya konulmadı. 

Yine de bu durum, kriz dönemlerinde fark yaratabilecek bazı potansiyel 

avantajlara sahip olduğu gerçeğini yok sayamaz (Mokri, 2020). Söz 

konusu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Helikopter parası, her şeyden önce, merkez bankası tarafından 

oluşturulan para meblağlarının, devlet bütçesinden ek harcama 

yapılmadan kullanıcılara yani hanelere doğrudan dağıtılmasını 

ifade eder. Sonuç olarak bu araç, hazinenin borcundaki artış 

oranını yavaşlatırken kurtarma çabasının bir kısmının 

desteklenmesine imkân sağlayacaktır. Bu durum, birçok 
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ülkenin borca yönelik başvurularını artırmak zorunda kaldığı 

Covid-19 krizi gibi bir kriz döneminde büyük bir avantaj 

sağlamaktadır. 

2. Helikopter paranın ikinci avantajı, reel sektörü doğrudan 

finanse etme ve böylece para politikasının aktarım 

mekanizmasındaki uzun gecikmeleri önleme potansiyelinde 

yatmaktadır. Para politikası kararları, ancak belirli bir 

gecikmeden sonra büyüme ve enflasyona yansır. Bununla 

birlikte, günümüzde yaşanan mevcut kriz, gerçek faaliyet 

üzerinde hemen etkisi olan acil önlemler açısından çok daha 

doğrudan bir yaklaşım olan helikopter parasının uygulanmasını 

gerekli kılmaktadır. 

3. Şuan yaşanan kriz sürecinde yaşanan sorun aslında para 

politikası aktarım mekanizmalarının yavaşlamasının da 

ötesinde, tüm dünyada giderek daha fazla sorgulanmaya 

başlanan ekonomiyi kurtarma paketlerinde yatmaktadır. Faiz 

oranında yaşanan bir düşüş, diğer oranların, özellikle de borç 

verme oranlarının düşürülmesine yol açacaktır. Ancak kriz 

dönemlerinde, özellikle hane halklarının ve şirketlerin mevcut 

borç yükü altında olduğu ve bu nedenle faiz oranlarında 

yaşanacak bir indirimden sonra bile yeni krediler almak için 

artık fırsatı olmadığı durumlarda, söz konusu bu indirim yeterli 

olmayacaktır. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı, faaliyetlerin 

kısıtlanması ve dış talepte keskin bir düşüş bağlamında, talep 

henüz normal düzeyde olmadığı için faiz oranlarındaki düşüşün 

etkisi çok az olacaktır. Aynı şekilde, mevcut ekonomik 

ortamda, borçluların temerrüde düşme riski o kadar yüksek 

düzeylerdedir ki, devlet garanti araçlarıyla bile kredi arzı faiz 

oranlarındaki düşüşe mekanik olarak tepki veremeyecektir. 
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4. Merkez bankası tarafından finansal piyasada büyük miktarda 

menkul kıymet alımı programları yoluyla niceliksel genişleme 

türündeki sözde geleneksel olmayan önlemler, ekonomik 

faaliyetlerde yaşanan sorunları çözmeyi garanti etmez. 2008 

krizinde yaşanan deneyimler, bu önlemlerin üretici sektöre 

fayda sağlamadığını göstermiştir. Bunun yerine, merkez 

bankası bilançolarını şişirerek bankacılık sistemine büyük 

miktarda likidite enjeksiyonuna ve varlık piyasasında 

balonların oluşmasına yol açacaktır. Bu nedenlerle helikopter 

para, para politikası aktarım kanallarının yetersizliğinden 

etkilenmeden likiditeyi reel sektöre yönlendirebildiği için 

mevcut ortamda daha uygun görünmektedir. 

5. Helikopter parasının başka bir potansiyel katkısı ise, bir mali 

teşvik politikasının ortaya çıkaracağı Ricardocu denkliğin 

olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olmasıdır. Görünüşte 

karmaşık olan bu kavramın arkasında aslında basit bir düşünce 

yatmaktadır. Şöyle ki, mevcut durumda olan devlet açığının ve 

borcun üzerindeki baskıyı azaltırken, talebi canlandırmaya 

yönelik agresif bir mali teşvik politikasının uygulanmasına 

neden olacak olmasıdır. 

Helikopter para uygulamasının avantajı kadar dezavantajları da 

olacaktır. Özellikle merkez bankalarının bilançolarında yol açtığı 

dengesizlik gelecekte krizler gibi önemli dönemlerde ekonomi 

açısından olumsuz bir etkiye neden olacaktır. Ayrıca (Jain &Kondeti, 

2016): 

• Hiperenflasyona yol açabilir, 
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• Merkez bankasının geleneksel parayla ilgili düzenlemelere 

öncülük etmesi açısından bir araç olarak kullanılan faiz 

oranlarını denetleme kapasitesini engelleyebilir, 

• Yapılması zor olan bütçe planı ile koordinasyon gerektirebilir, 

• Yönetişim yükümlülüğünün finansmanında bağımlılık 

yapabilir, 

• Merkez bankası özerkliğini olumsuz olarak etkileyebilir, 

• Merkez bankacılarının kredi maliyetini belirli hedeflere 

koyması mümkün olmayabilir, 

• Vergi indirimleri ve altyapı harcamaları tarafından 

yönlendirilebilecek alışılmış parasal krizin bir ikamesi olarak 

görülebilir, 

• Merkez bankası kredibilitesini önemli ölçüde kaybedebilir, 

• Bir kez düştükten sonra geri alınamaz, 

• Döviz piyasasında dövizin değer kaybetmesine neden olabilir. 

2.4. Helikopter Para Uygulamasında Niceliksel 

Genişleme 

Parasalcı bir ekonomist olan Milton Friedman tarafından 1969 

yılında ortaya atılan helikopter para kavramı, özel tüketimin para 

basılarak finanse edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Helikopter parası, 

temelde bir merkez bankasının parayı doğrudan vatandaşlara teslim 

etmesini içerir. Bu, ya bireylerin banka hesaplarına doğrudan transfer 

olarak ya daha yüksek harcamalar ya da günümüzde daha fazla önem 

kazanan vergi indirimleri şeklinde ekonomiye sağlanan bir mali teşvik 

olarak gerçekleşebilir. Niceliksel genişleme gibi, helikopter parası da 

merkez bankasının para basmasını içermektedir. Ancak, niceliksel 

genişleme kapsamında basılan para, borç ve diğer menkul kıymetleri 

satın almak için kullanılırken, helikopter parası mal ve hizmetlere 
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harcamak için doğrudan halka verilir. Tıpkı ekonomideki herkese çek 

dağıtan bir ulusal banka gibi hareket eder. Niceliksel genişlemenin 

aksine helikopter parasıyla ilgili olan, parasal tabandaki değişimin 

kalıcı olmasıdır. Niceliksel genişleme kapsamında, merkez bankası 

devlet tahvilleri satın alır, onlara faiz öder ve bu da dışlanmaya 

(crowding-out) yol açar. Ancak tahviller itfa edildiğinde para 

tabanındaki artış tersine çevrilir (Agarwal & Chakraborty, 2019).  

1929 yılında yaşanan Büyük Buhran döneminde uygulanan 

genişlemeci ekonomi politikası maliye politikasına dayanmaktaydı ve 

kamu harcamalarının artırılması ile birlikte vergilerin düşürülmesi esas 

alınıyordu. Fakat küresel kriz döneminde uygulanan ekonomi 

politikasında parasal politika dikkate alınmaktaydı ve piyasadan tahvil 

alıp karşılığında borçlu kurumlar (Hazine ve mortgage kuruluşları) 

adına erken ödeme yapılması esasına dayanıyordu. Küresel kriz 

sürecinde ilk kez ABD Merkez Bankası Fed’in uygulamaya başlattığı 

piyasadan vadesi gelmemiş tahvillerin alınıp karşılığında para verme ve 

likiditeyi arttırma uygulaması, İngiltere Merkez Bankası başta olmak 

üzere, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası tarafından 

da yaşama geçirildi. Böylece dünyanın en büyük ekonomileri, 

“niceliksel genişleme” (quantitative easing) denilen para politikası 

uygulamasına yönelmeye başladılar. Bu uygulamanın para basma 

olarak da adlandırılan uygulamadan aslında büyük bir farkı yoktur 

(Eğilmez, 2017). 

Merkez Bankası likidite miktarını artırarak müdahale ettiğinde, 

aslında parasal taban artmaktadır. Bu durumda iki politika arasındaki 

fark, parasal genişlemenin sonucunda geçici olmasına rağmen, merkez 

bankasının sisteme enjekte edilen tüm likiditeyi geri alacağı gerçeğini 

ifade eder. Helikopter parası, sağlanan ek fonlar nedeniyle para 

tabanında meydana gelen kalıcı bir artıştan oluşur (Traficante & 
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Visaggio, 2019). Helikopter para ve niceliksel genişleme doğrudan para 

arzını değiştirebilir ancak standart para politikası çerçevesinde 

uygulanan faiz hedeflemesi politikası gibi günlük bir araç olarak 

değerlendirilemezler (Ngotran, 2021). Niceliksel genişlemede amaç, 

bankacılık sisteminin devlet tahvili satın alması ve getirileri düşürmesi 

için likidite desteği sağlamasıdır (Bogdan, 2017). 

Niceliksel genişleme, büyük kapsamlı parasal kaynak alımlarını 

desteklemek için sağlanan nakit verme yaklaşımıdır. Finansman 

maliyetlerini azaltmak için mali çerçeveye daha fazla yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır (Vinod & Haripriya, 2021). Helikopter para 

uygulaması, dünyanın önde gelen merkez bankalarının son yıllarda 

uyguladığı niceliksel genişleme politikasına gerçek bir alternatif olarak 

anlaşılmaktadır (Tiliuta & Diaconu, 2020). 

Niceliksel genişleme, büyük ölçekli finansal varlık alımlarını 

finanse etmek için temel para çıkarma politikası olmakla birlikte 

bankacılık sistemini desteklemek ve faiz oranlarını düşürmek için de 

tercih edilmektedir. Ödemeler tipik olarak finansal kurumlara yapılır 

yani doğrudan hane halklarına yapılmaz. Buna karşılık, helikopter 

parası genellikle kamuya yapılan ödemeleri veya bazı durumlarda 

belirli projeleri finanse etmek için yapılan ödemeleri içermektedir. 

Genellikle bankacılık sistemini desteklemek veya faiz oranlarını 

düşürmek amacıyla uygulanması önerilmez (Dowd, 2018). Örneğin 

niceliksel genişlemeyi zengin amcanızın size uygun koşullarla kredi 

vermesine benzetebiliriz ancak faiz ödemeleri yapmanız ve bir gün 

sonra parayı geri ödemeniz gerekeceğini açıkça belirtir. Helikopter 

parası, zengin amcanızın size kredi vermesi durumunda faiz ödemesi 

yapmaya gerek olmadığınızı ve asla geri ödemeniz gerekmediğini 

söylemesi durumunda ortaya çıkar. Amcanızın size verdiği parayı 

ikinci durumda ilk duruma göre daha fazla harcama olasılığınız olduğu 
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için hükümetin de parayı etrafa yayması daha olası olacaktır (Irwin, 

2016). 

Peki helikopter parası uygulandığında merkez bankası 

bilançosunda nasıl muhasebeleştirilebilir? Şöyle ki helikopter para 

uygulanmaya başlandığında, merkez bankası verdiği ek baz parayı 

yayınlar ve karşılığında herhangi bir değerli varlık almadan 

yükümlülüklerini arttırır. Aynı zamanda, bilançosu her zaman dengede 

olması gerekir. Bunu gerçekleştirebilmesinin en doğal yolu ise, merkez 

bankasının defter değeri yeni çıkarılan temel para miktarına eşit, ancak 

piyasa değeri sıfır olan varsayımsal bir varlık aldığını varsaymaktır. Bu 

gereksinimleri karşılayan bir varlık, sıfır kuponlu kalıcı bir tahvildir.  

Bu durumda tahvilin asla olgunlaşmayacağını ve sıfır kuponun düzenli 

kupon ödemelerinin olmayacağını, yani tahvilin hiçbir ödeme vaat 

etmeyeceğini ifade etmesi gerekir. Merkez bankası bilançosunun 

dengelenmesi için tahvilin defter değerinin yeni ihraç edilen para tabanı 

miktarına eşit olması gerekir, ancak piyasa değeri sıfır olacaktır. O 

halde helikopter parayı, merkez bankasının sıfır kuponlu kalıcı tahvil 

alması karşılığında ek temel para ihraç ettiği bir operasyon olarak 

düşünebiliriz ve bu tahvilin merkez bankasının yeni ihraç ettiği temel 

para alıcıları tarafından onlar adına ihraç edildiğini düşünmesine 

yardımcı olacaktır. Elbette böyle bir varsayım bir kurgudan ibarettir, 

fakat anlaşıldığı üzere aydınlatıcı bir nitelik kazanmaktadır (Dowd, 

2018). 

Günümüzde devlet açıklarının finansmanı olarak adlandırılan 

helikopter para, halkı harcamaya teşvik etmek için daha yüksek 

harcamalar veya vergi indirimleri şeklinde devlet tarafından verilen 

mali teşvikler yoluyla uygulanabilmektedir. Niceliksel genişleme, 

büyük ölçüde bireylerin davranışlarına bağlı olsa da, ister biriktirsinler 

ister harcasınlar, helikopter parası, hükümetin mali teşviki yoluyla 
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toplam talebi artırması gereken doğrudan bir politika aracıdır. 

Niceliksel genişlemenin reel ekonomiye yansıması dolaylı olmuştur ve 

paranın karşılığı fazlasıyla alınmamaktadır. İnsanların hesaplarına 

doğrudan transferler yani parayla finanse edilen vergi indirimleri veya 

hükümet harcamaları, toplam talebi doğrudan etkileyerek daha etkili 

olabilir. Bunun aksine, niceliksel genişleme, finansal piyasalardan 

gelen bir damlama etkisine dayanır. Ayrıca, niceliksel genişleme ile 

strateji, talebi artırmak için sisteme fazla likidite koymaktır, ancak 

çeşitli nedenlerden dolayı bu durum tam olarak gerçekleşememektedir 

(Agarwal & Chakraborty, 2019). 

Gerçekleştirilen niceliksel genişleme ile Friedman'ın öngördüğü 

gibi helikopter düşürme arasındaki en büyük fark, niceliksel genişleme 

alımlarının büyük çoğunluğunun, bir devlet tahvilinin banka 

rezervleriyle değiştirildiği varlık takasları olmasıdır. Bu, bankacılık 

sektöründeki rezerv kısıtlamalarını ve devlet borçlanma maliyetlerini 

düşürürken, reel ekonomiye aktarımı dolaylı ve yetersiz olmuştur 

(Belke, 2018). Fakat helikopter para, niceliksel genişlemeyle finanse 

edilen genişletici bir maliye politikası yoluyla gerçekleştirilebilecek 

ekonomide doğrudan harcama yaratmanın bir yolu olarak da 

değerlendirilebilir. Bu durumda maliye politikası, yalnızca tüketici 

harcamalarından ziyade altyapı harcamalarına imkân sağlar. Etkisi ise, 

fazladan paranın bankalarda tükenmek yerine harcanmasını sağlayacak 

genişletici maliye politikası nedeniyle benzer olabilir (Jain & Kondeti, 

2016). Kısaca helikopter para uygulaması ile niceliksel genişleme 

arasındaki farkları aşağıdaki tablo ile görmemiz mümkündür.  
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Tablo 7: Helikopter Para ve Niceliksel Genişleme Arasındaki Farklar  

Kaynak: Vakıfbank, 2016 
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III. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE COVİD-19 SALGINI ÇERÇEVESİNDE 

PARA POLİTİKALARININ VE HELİKOPTER PARA 

YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Muhtemelen modern tarihin en kötü ekonomik kriziyle karşı 

karşıya kalındığı dönemde en çok satılan “The Black Swan: The Impact 

of the Highly Improbable” kitabının yazarı olan  Nassim Nicholas 

Taleb, koronavirüs pandemisinin önlenme olasılığını siyah bir kuğu 

(olası olmayan ve beklenmedik bir olay) değil, beyaz bir kuğu (olası ve 

beklenen bir olay) olarak kabul edilebileceğine dikkat çekmektedir. 

Yazarın bakış açısına göre, “siyah kuğu” metaforu 11 Eylül 2001 

yılında yaşanan terör saldırısıyla ilişkilendirilebilir, çünkü bu salgını 

tahmin etmek mümkün olmamıştı. Bunun yerine, doğrudan size gelen 

yüksek potansiyel etkiye sahip çok olası sonuçları olan, ancak 

öngörülmemiş bir tehdit olan ve Michele Wucker tarafından 2016 

yılında yazılan “The Gray Rhino (gri gergedan)” olarak da 

nitelendirilebilir. Bu bağlamda, hükümetler, yetkililer ve kuruluşlar, 

sinyallere dikkat etmeli ve “Her Siyah Kuğu’nun Arkasında Bir Gri 

Gergedan Kazası” olayını öngörmelidirler (Tiliuta & Diaconu, 2020). 

Bu kapsamda bu bölümde koronavirüs salgını öncesi ve sonrası süreçte 

ekonomik veriler grafik yöntemiyle değerlendirilecek ve Türkiye’de 

helikopter para uygulamasının olup olmadığı analiz edilecektir. 

 

 

https://www.amazon.com.tr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nassim+Nicholas+Taleb&search-alias=books
https://www.amazon.com.tr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nassim+Nicholas+Taleb&search-alias=books
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3.1. COVİD-19 Salgını Döneminde Uygulanan Para 

Politikaları ve Helikopter Para 

Dünyanın mevcut pandemi krizi durumunda, ekonomik olarak 

güçlü olsun ya da olmasın tüm ülkeler, dünyanın tüm sistemlerini 

değiştirebilecek şiddetli bir ekonomik durumla karşı karşıyadır. Her 

ülke, ekonomilerinin çöküşünden kurtulmak için kendi düşüncelerini ve 

teşvik paketlerini geliştirmeye ve yürürlüğe koymaya çalışmaktadırlar. 

Alınacak ekonomik reformların bir parçası olarak, helikopter para 

kavramı tartışmalarda yer almakta ve şu anda dünyanın birçok yerinde 

durma noktasına gelen ekonomiyi yönetebilmek için bir çare olarak 

ekonomistlerin ve uzmanların zihinlerine nüfuz etmektedir (Vinod & 

Haripriya, 2021). 

SARS-CoV-2 virüsünün geniş ölçüde yayılması, tüm sağlık 

sistemi için zorlu bir süreçtir ve elde edilen raporlarda da görüldüğü 

üzere önemli can kayıplarıyla birlikte durumun vahameti ortaya 

çıkmaktadır. Hükümetlerin virüsün yayılmasını durdurmak ya da 

yavaşlatmak amacıyla seyahat kısıtlamaları, restoranların, sinemaların, 

tiyatroların kapatılması, spor etkinliklerinin askıya alınması ve hatta 

evden çıkma yasağı gibi bir takım önlemler almışlardır. Bu önlemler, 

özellikle arz kesintilerinin yaşanmasından dolayı olağanüstü hal 

dönemleri veya tüketim kalıplarının değişmesi nedeniyle azalan talep 

kaynaklı faaliyetin kısmen veya tamamen çöktüğü birçok sektörde 

üretim ve satışlarının düşmesine ve bu virüsle karşı karşıya kalan 

ülkelerin ekonomilerinin doğrudan etkilenmesine yol açmıştır (Tiliuta 

& Diaconu, 2020). 

Pandeminin etkilerini en aza indirmek için ortaya çıkan zararın 

boyutuyla orantılı olarak siyasi ortamdan hızlı ve iyi hedeflenmiş bir 

ekonomi kurtarma paketine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de 

hükümetlerin, faaliyetlerini desteklemek, borçlarını veya çalışanlarını 

desteklemek için etkilenen şirketlere/işletmelere müdahale etmesi ve bu 
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yükü onlara bırakmadan fon sağlaması gerekmekte ya da hükümetler 

vergi maliyetlerini azaltması gerekmektedir. Bu destekler daha sonra 

geri ödemesiz bir kredi şeklini alacak ve ortaya çıkacak olan sorun 

hükümetlere devredilecektir. Bu iki sorun ise ya vergi ve harçları 

artırarak hane halkı ve firmalar üzerindeki yükü artıracak ya da kamu 

borcunun artmasına neden olan sermaye piyasası kredilerine ihtiyaç 

duyulmasına yol açacaktır (Tiliuta & Diaconu, 2020). 

Helikopter parasıyla ilgili son risk, helikopter parası ile geri 

kazanımın çarpan etkisini azaltacak olası bir sızıntı etkisi ile ilgilidir. 

Diğer bir deyişle risk, hanehalklarının alınan meblağların önemli bir 

bölümünü tasarruf etmeleri ve bu da üretilen ek talebi ve dolayısıyla 

beklenen ek büyüme noktalarını sınırlaması olacaktır. Bu varsayım, 

belirli bir mantığa uygun olsa da, açıkladığı olgular dizisi, bu kadar 

mekanik olmaktan çok uzak olmaktadır. Nitekim uygun ve hedefe 

yönelik operasyonel çözümlerle bu sızıntıların önüne geçmek her 

zaman mümkündür. Ayrıca, helikopter parasının geçici bir araç olarak 

kaldığını da hatırlatmak önemlidir. Covid-19 sonrası aşama, şokları 

tahmin etmenin ve bunlara tepki vermenin yeni bir yolunu özetleyecek 

olursak orta ve uzun vadeli reformların uygulanması gerekecektir 

(Mokri, 2020). 

Mali ve euro bölgesi krizlerinin ardından, bazı akademisyenler, 

uygulayıcılar ve yorumcular, diğer maliye veya para politikası araçları 

mevcut olmadığında dezenflasyonist yavaşlamaları dengelemek için 

potansiyel bir araç olarak “helikopter parası” fikrini yeniden öne 

sürdüler. Helikopter para uygulama düşüncesi, Covid-19 pandemisinin 

başlangıcında, birçoğunun eşi benzeri görülmemiş krize yanıt vermek 

için yeterli geleneksel politika boşluğu olmamasıyla birlikte (Reis & 

Tenreyro, 2022) 2016’dan bu yana yeniden ilgi gören kavramlardan biri 

ve son aylarda da zirve yapacak bir ilgi haline gelmiştir (Mokri, 2020). 
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Ekonomistlere göre helikopter parası cennetten gelen nimet gibidir. 

Vatandaşlar bu parayla daha fazla mal satın alabilir ve devlete yük 

olmaz (Sinn Werner, 2017). 

Helikopter paranın uygulanması, merkez bankası bilançosu 

düzeyinde parasal taban hacmini artırarak enflasyonist baskı riskinden 

dolayı eleştirilmektedir. Bununla birlikte, bu enflasyonist risk, büyük 

merkez bankalarının kullanmaktan çekinmediği bir araç olan niceliksel 

genişlemeyi harekete geçirecektir. Ayrıca helikopter para, merkez 

bankası parasının bankalar aracılığıyla değil, ek para yaratımından 

ziyade reel sektöre yönlendirilmesi olarak görülmektedir. Bu varsayıma 

göre, bu aracın normalden daha fazla enflasyona yol açmaması 

gerekmektedir. Helikopter parasının enflasyonist riskini Covid-19 gibi 

kriz zamanlarında perspektife sokan bir diğer argüman, fiili çıktı ile 

potansiyel çıktı (çıktı açığı) arasındaki farkın genellikle negatif olması 

ve kapasite kullanım oranlarının normalden önemli ölçüde düşük 

olmasıdır. Bu nedenle, birçok sektörde, herhangi bir ek talebi 

karşılamak için hızla harekete geçirilebilecek kullanılmayan üretim 

kapasitesi marjlarının varlığı göz önüne alındığında, helikopter 

parasıyla talebin uyarılmasının fiyatlarda önemli bir artışa yol açması 

beklenmemektedir (Mokri, 2020). 

Pandemi döneminde insanlar daha rasyonel olmaya, finansal 

kaynaklarını daha dikkatli hesaplamaya ve tasarruf etmeye 

yönelecektir. Bu durum ise helikopterden atılan paranın ekonomiyi 

desteklemek için piyasaya hemen ulaşmayacağı anlamına gelmektedir. 

Pandeminin etkileri geçtikten sonra insanlar harcama yapmaya 

başlayacak, ancak üretim bu kadar hızlı artmazsa mal ve hizmetler artık 

mevcut olmayacaktır. Artan maliyetlerle başa çıkmak için insanlar daha 

yüksek maaş talebinde bulunacak ve baskı yapmaya başlayacaktır. Bu 

noktada helikopter paranın yeniden kullanma eğilimi ortaya çıkacaktır. 
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Friedman böyle bir müdahaleden söz etmesine rağmen, hükümetler 

finansmanın çok kolay elde edilebileceğini öngörebilirler. Ancak 

önemli olan, alınan önlemlerin hayat kurtarıcı olup olmayacağıdır. 

Artan enflasyon riskinin ötesinde, merkez bankasının kredibilitesinde 

yaşanan kayıp değerlendirildiğinde, zenginlerin elinde kalan para 

miktarı fakirlerin ellerinde kalan para miktarından daha yüksek 

olacaktır, dolayısıyla eşitsizlik de artacaktır. Bazı gelişmiş ülkeler de, 

ne şimdi ne de gelecekte kimsenin ödemediği bir “bedava öğle yemeği” 

düşüncesi ön plana çıkmaya başlayacak ve gerçekte maliyetler 

beklediğimizden çok daha yüksek olacaktır. Bedava öğle yemeğini 

kabul etmek aslında harekete geçmemek ya da çöken sistemin tamamını 

onarmaktan daha uygun olabilir. Dolayısıyla helikopter para 

politikasının benimsenmesi, paranın rekabet edebilirliği ve ekonomik 

rasyonaliteyi bulduğu konumdan daha iyi bir aşamaya getirmek 

Keynesyen doktrine dayalı tüm ekonomi teorisini yeniden analiz etme 

ihtiyacına yol açacaktır. Bu durum sonuçta bütçe kısıtlamalarını hesaba 

katarak faydayı en üst düzeye çıkarmaya yönelik araçlar da dâhil olmak 

üzere, piyasa ekonomisinde yaygın olarak kullanılan kavramlar için 

yeni ufuklar açılmasını sağlayacaktır (Tiliuta, Diaconu, 2020). 

Kısaca helikopter parasına yönelik tartışmalar iki ayrı politika 

konusunu içermektedir. Bunlardan ilki, parasal nakit transferleri 

yoluyla hanehalkları ve firmalar için finansal bir dayanak noktasının 

nasıl oluşturulacağıdır. İkincisi ise, merkez bankasının doğrudan para 

kazanma yoluyla bu desteğin finansmanına dâhil edilip edilmeyeceği 

ve nasıl dâhil edileceğidir. Doğrudan nakit dağıtma yöntemi söz konusu 

bu iki durumda gerçekleşmektedir. Şubat 2020’de Hong Kong 

hükümeti, genel politika yanıtının bir parçası olarak virüsten finansal 

olarak etkilenen tüm hanehalkına 10.000 HKD (1.270 USD) transfer 

gerçekleştirdi. Benzer şekilde, Singapur hükümeti tüm yetişkin 
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Singapurlulara küçük nakit ödemeler yaptı ve diğer doğrudan nakit 

dağıtımlarını da açıkladı. Ayrıca, 2009 yılında Avustralya hükümeti 

çoğu vergi mükellefine çek gönderirken benzer bir politika 

uygulamıştır. Bununla birlikte, mali nakit yardımları helikopter parası 

olarak değerlendirilmemelidir ve aynı durum parasal bir taban yaratarak 

genişletici mali önlemlerin finanse edildiği herhangi bir genel para ve 

maliye politikası için de geçerli olmaktadır (Masciandaro, 2020). 

Bu kapsamda küresel düzeyde Covid-19 salgının yaratmış 

olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle ülkelerin merkez bankaları 

tarafından alınacak olan önlemlerle iktisadi koşulları hafifleterek, reel 

ekonomiye kredi akışını sağlayarak, iç ve dış finansal piyasalarda 

bulunan likiditeyi artırarak talebi ve güveni desteklemelidirler. Merkez 

bankaları piyasa işleyişini desteklemek finansal piyasalardaki baskıları 

hafifletebilmek için; APİ, genişletilmiş vadeli borç verme ve doğrudan 

alımlar ile repo işlemeleri gibi önlemler kanalıyla piyasalara likidite 

imkânı sağlamalıdırlar. Ülkeler arasında gerçekleştirilecek senkronize 

eylemler para politikasının gücünü arttırdığı için küresel işbirliği 

gündemde olmalıdır. Finansal piyasalarda yaşanan krizi başarılı bir 

şekilde aşabilmek için ülke içi ve sınır ötesi likidite önemlidir. Bu 

olağandışı kriz dönemlerinde, likidite baskıları piyasanın işleyişinde 

olumsuz bir havaya yol açıyorsa, merkez bankaları devreye girerek acil 

likiditenin sağlanması gerekmektedir (Tosunoğlu & Kasal, 2020). 

Türkiye'de ilk vakaların tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta 

krizin etkilerini hafifletmek ve mücadele etmek amacıyla uygulanan 

para politikasına bakıldığında, TCMB’nin likidite enjekte etmesi ve 

politika faizini düşürmesi kapsamında bir dizi önlem aldığı 

görülmektedir. Söz konusu bu önlemlerin dört temel hedefi vardır. 

Bunlar (Muratoğlu, 2020): 
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1. Öngörülebilirliği artırmak, 

2. Karantina sürecinde büyük zarara uğrayan firmalara kredi 

akışının sağlanması, 

3. İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesi, 

4. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi. 

Türkiye ekonomisi pandeminin başlangıç döneminde kırılgan bir 

yapıya sahipti. Ekonomi, bir yandan “kronik olarak yüksek” 

enflasyonla mücadele ederken bir yandan da dış finansmana yoğun bir 

bağımlılık söz konusuydu. TÜFE enflasyonu %5 hedefinin çok 

üzerinde gerçekleşti ve enflasyon beklentileri çift haneli seviyelerde 

sabit hale geldi. Zayıf ve kırılgan ekonomik görünüm, ülkeyi azalan 

küresel risk iştahına karşı daha duyarlı hale getirdi ve politika 

uygulaması için çok az alan bıraktı. Sermaye çıkışlarını tetikleme ve 

enflasyonu benzeri görülmemiş seviyelere getirme korkuları nedeniyle 

güçlü bir parasal gevşeme sağlanamadı (İleri, 2022). Bu doğrultuda 

TCMB tarafından alınan önlemler arasında; politika faizi indirimi, 

zorunlu karşılık indirimi, likidite desteği, swap (para takası) anlaşmaları 

yer almaktadır. Aşağıda bu önlemler grafiksel olarak incelenmektedir. 
 

3.1.1. Politika Faiz İndirimi 
Salgının oluşturduğu tahribatın etkilerini azaltmak ve kredi koşullarını 

desteklemek için dünya genelinde olduğu gibi TCMB’de genişletici para 

politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu süreçte yoğun olarak kullanılan para 

politikası aracı politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) olmuştur. 

Politika faizi indirimlerinin gerçekleştirilmesindeki amaç tüketici güveninin 

desteklenmesi ve finansman maliyetinin düşürülmesi kanalıyla büyüme ve 

istihdamın desteklenmesidir. Şekil 3’te de görüldüğü üzere Para Politikası 

Kurulu (PPK) 17 Mart 2020’de gerçekleşen toplantıda finansal piyasaların, 

kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı bir şekilde devamlılığının 

sağlanması için alınan kararla politika faiz oranı ilk etapta 100 baz puan 

düşürülerek %9,75’e indirmiştir. 22 Nisan 2020’de politika faizi alınan kararla 
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%8,75’e düşürülmüş ve 21 Mayıs 2020’de ise bu oran %8,25 olarak 

gerçekleşmiştir. 2021 Eylül ayı ise TCMB’nin para politikasında kırılma 

yaşanmış ve Eylül’de 100 baz puan, Ekim’de de 200 baz puan faiz indirimi 

yaparak diğer ülkelerden farklı bir para politikası stratejisine yönelmiştir. 22 

Eylül 2022 tarihinde PPK’nın almış olduğu kararla politika faizi %13’ten %12 

düzeyine indirilmiştir. 24 Kasım 2022 tarihinde ise  %10,5’ten %9 düzeyine 

indirilmiştir. (TCMB, 2021).  

TCMB’nın politika faizini düşürme kararı ile birlikte hem döviz kuru 

hem de enflasyon artmaya devam etmiştir. Kasım 2022 itibariyle yıllık güncel 

enflasyon oranı % 84,39 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Bu oranın, TCMB’nin 

enflasyon hedefi (% 5) ile kıyaslanamayacak derecede üst düzeylerde 

olmasının dışında, açıklanan son enflasyon raporuna göre Aralık 2022 yılsonu 

enflasyonunun tahmini 4,8 puanlık güncellemeyle %60,4’ten %65,2’ye 

yükselmiştir. Ayrıca TCMB politika faizini sabit tuttuğu dönemlerde, sadece 

zorunlu karşılık oranlarında artışa gitmiştir. Türkiye’nin tercih ettiği bu para 

politikası ile dünyanın geri kalan ülkelerinden ayrıştığı görülmektedir. 
 

 
Şekil 3:2010-2022* Dönemi Politika Faizi (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 
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Merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi olası bir cevap 

olmakla beraber gerçekleşecek şok sadece talep yönetimi ile ilgili değil 

aynı zamanda para, maliye ve sağlık politikası tepkilerine yönelik olan 

çok yönlü bir krizdir. Bunun nedeni ise makroekonomik şokun yapısı 

incelendiğinde piyasa tabanlı bir krizin söz konusu olduğunu 

görmekteyiz. Dolayısıyla bu süreçte hükümetler almış olduğu 

önlemlerle işçilerin çalışmasını ve tüketicilerin talebini kısıtlamakla 

birlikte arz ve talep doğrultusunda durgunluğu derinleştirmektedir. Bu 

durgunluk ise kasıtlı ve kaçınılmaz olmakta ancak hükümetlerin 

üretime, tüketime ve yatırıma sert bir duruş koymaları ekonomide 

oluşan durgunluğu daha uzun ve daha derin hale getirmektedir. Tıbbi 

nedenlerden oluşan söz konusu bu durgunluk ekonominin daha fazla 

zarar görmesine yol açmaktadır (Pehlivan, Kaya & Keleş, 2021). 
 

3.1.2. Zorunlu Karşılık İndirimi 

Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında yer alan 

mevduat, kredi vb gibi yükümlülüklere karşılık merkez bankasının 

tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren yasal oran zorunlu 

karşılık oranı olarak tanımlanır. Söz konusu oran yükümlülüklerin 

çeşidine, vadesine ve para birimine göre farklılık göstermektedir. Para 

politikasının bir aracı olarak kullanılan bu oran arttırıldığında 

bankaların verebileceği kredi miktarı azalacağından harcama talebi 

düşecektir ve büyümede sınırlayıcı bir etkiye yol açacaktır. Ayrıca bu 

oran düşürüldüğünde bankaların verebileceği kredi miktarı artacaktır ve 

beraberinde meydana gelen talep artışı ekonomik büyümeye olumlu 

etki yapacaktır. Dolayısıyla merkez bankaları bu oranı belirlerken 

enflasyon ve büyüme arasındaki tercihe göre artırıp azaltırlar (Eğilmez, 

2020). 

Para politikası araçlarından biri olan zorunlu karşılık, 2008 

yılında yaşanan finansal kriz sonrasında makrofinansal risklerin 
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azaltılmasında kullanılan temel para politikası aracı olarak kısa vadeli 

faiz oranlarını destekleyici şekilde kullanılmaktadır. Zorunlu 

karşılıklar, finansal istikrara destek sağlamak amacıyla ihtiyaca göre 

farklı şekillerde kullanılmıştır.  2019 yılından itibaren ise kredi 

mekanizmasının işlerliğinin ve ekonomik faaliyetteki toparlanmanın 

desteklenmesi amacıyla aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Zorunlu 

karşılık düzenlemesinin gerçekleştirildiği 7 Mart 2020 tarihinden 

itibaren kredi arzının tüketimden ziyade üretim ve verimlilik odaklı 

sektörlere yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, selektif 

sektörlere sağlanan kredi desteklerinin teşvikten yararlanma potansiyeli 

artırılmıştır. Dolayısıyla kredi artışı ile değerlendirilen ve dinamik para 

politikası aracı konumunda olan zorunlu karşılık, kredi arzı kanalıyla 

üretimi destekleyerek finansal istikrara katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir (TCMB, 2020b). 

 

 
Şekil 4:2010-2022* Dönemi Zorunlu Karşılık Oranları (%) 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 
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yılları arasında bir dalgalanmanın olduğunu görmekteyiz. 2011 yılında 

yaşanan Avrupa Borç krizi ile birlikte kredi genişlemelerini 

sınırlandırmak ve iç talebi kontrol altına almak amacıyla TCMB 

tarafından zorunlu karşılık oranlarında artışa gidilmiştir. 2018 yılında 

yaşanan küresel kriz döneminde ise TCMB tarafından bazı tedbirler 

alınmaya başladı. Bu tedbirlerden biri de TL’deki sert değer kaybını 

önlemek ve piyasaya likidite sağlamak amacıyla zorunluk karşılık 

oranlarını düşürdü. TL cinsinden zorunluk karşılık oranları 250 baz 

puan aşağı çekilirken yabancı para cinsinden ise bir yıl, iki yıl ve üç yıla 

kadar zorunlu karşılık oranları 400’er puan indirilmiştir. 2021 yılı 

incelendiğinde ise zorunlu karşılık oranlarında ciddi bir artış 

gözlenmektedir. Bunun nedeni ise TCMB’nin rezervleri arttırmak, faiz 

indirimini sağlamak ve dövize yönelik talebi kısıtlamak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 16 Eylül 2022 yılında yürürlüğe giren ve TCMB 

tarafından yapılan açıklamada ise “zorunlu karşılığa tabi varlıklar için 

zorunlu karşılık oranı bankalar için %0, finansman şirketleri için %20 

olarak uygulanır” şeklinde düşüşe gidilmiştir. Burada amaç ise korona 

döneminde uygulanan makro ihtiyati politika setini güçlendirmektir. 

 

3.1.3. Likidite Desteği 

Küresel salgının devam ettiği süreçte piyasalara ve finansal 

kuruluşlara likidite desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda bankaların 

likidite yönetimine esneklik sağlamak amacıyla mali istikrarı 

destekleyeceği öngörülmektedir. Ülkemizde salgınının görülmesi ile 

birlikte Merkez Bankası tarafından 17 Mart, 31 Mart ve 17 Nisan 2020 

tarihlerinde yapmış oldukları duyurularla, piyasa yapıcı bankalara APİ 

(açık piyasa işlemleri) kapsamında sağlanan likidite olanaklarında artış 

sağlanmıştır. Ayrıca bankaların yeni likidite olanaklarından 

faydalanabilecekleri minimum fon tutarı, reel sektöre sağladıkları veya 
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sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmiştir. Sağlanan teşvikler 

ve artan işletme sermayesi ihtiyacı ile birlikte, reel sektörlerin Türk 

Lirası borçluluk düzeyinde 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla başlayan 

artışın devam etmesi beklenmektedir (TCMB, 2020). 

 

 
Şekil 5: 2010-2022* Dönemi Açık Piyasa İşlemleri (APİ) 

*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 
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bankalarının en etkin para politikası araçlarından biri olarak 

değerlendirilen APİ, merkez bankaları tarafından likidite ve kısa vadeli 

faiz yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 

yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşanan Avrupa borç krizi ile birlikte 
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sağlanması amacıyla bankacılık sisteminden 40 milyar TL’lik likidite 

çekimi olmuştur. 2020 yılında ise 276,6 milyar TL düzeyinde 

gerçekleşen net APİ 24 Aralık 2021 itibariyle 457,9 milyar TL 

seviyelerinde gerçekleşmiştir. TCMB, APİ kapsamında bir hafta vadeli 

repo miktar ihaleleri vasıtasıyla fonlanma sağlanmıştır. 
 

3.1.4. Swap Anlaşmaları 

Bankacılık sistemindeki bilanço içi ve dışı döviz pozisyonu 

genellikle bankaların TL fonlama gereksinimi kapsamında 

belirlenmektedir. Döviz likiditesi seviyesindeki artıştan dolayı 

bankacılık sistemi, TL’deki likidite ihtiyacını genellikle para takası 

işlemleri yoluyla finanse edebilmektedir. Pandeminin ortaya çıkaracağı 

olası ekonomik etkilere yönelik alınan tedbirler çerçevesinde bankalar, 

TCMB ile ABD doları karşılığı yapmış oldukları swap ihalelerine euro 

ve altın karşılığı düzenlemeleri de getirilmiştir (Karter, 2021). Bu 

kapsamda swap piyasası, bir kişi ya da kurumun bir başka kişi ya da 

kurumla belirli bir süre içerisinde yapılan para değiştirme işlemi olarak 

tanımlanabilir. Süre sonunda taraflar birbirlerinden almış oldukları 

parayı karşı tarafa söz konusu süreçte işlenen faiz de eklenerek iade 

edilir. Swap piyasasında genellikle para ve faiz swapları 

gerçekleştirilmektedir. Spot piyasa ise, bir ürünün alınıp satılmasının 

işlemin gerçekleştiği tarihte belirtilen fiyat üzerinden en geç iki iş günü 

sonrası gerçekleştirilen piyasalar olarak tanımlanabilir (Eğilmez, 2013). 

Herhangi bir borsa pay piyasasında hisse senedi alım satım işlemleri, 

bankadan veya döviz bürosundan döviz alıp satma işlemleri ya da 

kuyumcuda altın alıp satma işlemleri spot piyasaya örnek olarak 

gösterilebilir. Swap işlemlerinin yapılmasındaki amaç ise, ülkelerin 

ödemeler bilançosunda ortaya çıkan açıkları finanse etmek ya da ulusal 

paradan spekülatif kaçışları önlemektir. Özellikle ulusal paranın değer 
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kaybettiği dönemlerde ülkenin başvuracağı güvenlik araçları 

kapsamında swap anlaşmaları değerlendirilebilir.  

 

 
Şekil 6: 2010-2022* Yılı Aylık Para Takas İşlem Tutarlarındaki Gelişim (TL) 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 

 

Şekil 6 incelendiğinde 2010-2022 yılı aylık para takas işlemleri 
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yöntemli swap ihaleleri gerçekleşecektir. Ayrıca, devam eden 

açıklamada TCMB tarafından gerçekleştirilecek olan swap miktarı da 

kademeli olarak azaltılacağı belirtilmiştir. 

3.2. Diğer Makroekonomik Göstergeler 

Bu başlık altında Türkiye’de Covid-19 sürecinde ve 

sonrasında yukarıda açıkladığımız istatiksellere ek olarak para ve 

makro finansal verilerle daha kapsamlı bir şekilde 

açıklamalarımıza devam edilmesi amaçlanmaktadır. 

İstihdam kavramı hizmete alma, hizmette kullanılma olarak 

tanımlanmakla birlikte kaynakların üretimin gerçekleştirilme 

aşamasında kullanılması anlamına da gelmektedir. İşsizlik ise emeğin 

yeterince kullanılamaması olarak tanımlanabilir. İşsizlik oranlarının 

artması ile birlikte üretimde ve satışta düşüşler gözlenebilir bu durumda 

da ekonomide daralma süreci gözlenebilir. İşsizlik oranlarının artması 

firmaların dolaylı olarak azalan talebi karşılayamaması ile birlikte 

mevcut çalışanını işten çıkarması anlamına da gelmektedir (Ünüvar & 

Aktaş, 2022). Bu doğrultuda Türkiye’de Covid-19 dönemi öncesi ve 

sonrası işsizlik oranlarının etkilerini aşağıdaki grafikte görmemiz 

mümkündür.  
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Şekil 7: 2010-2022* Dönemi İşsizlik Oranları (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 

Şekil 7 incelendiğinde 2010 yılından 2019 yılına kadar işsizlik 

oranlarının bu derece yükseldiği görülmemiştir. 2019 yılında yaşanan 

ekonomik kriz ile birlikte işsizlik oranlarındaki artışın boyutu ön plana 

çıkmakta ve 2020 yılındaki Covid-19 pandemisi ile ciddi boyutlara 

ulaşmaktadır. Covid-19 döneminde alınan tedbirlerle tüketimde 

meydana gelen düşüş beraberinde arzın kısıtlanması ile firmaların 

maliyetlerinde meydana gelen artış sonucu işçilerin işten çıkarılma 

sürecini hızlandırmıştır.  Dolayısıyla 2020 yılı işsizlik oranlarının 

artmasına yol açmış ve 2019 yılında yaşanan krizin etkilerinin 

boyutunun artmasına neden olmuştur. 2021 yılında ise 

Cumhurbaşkanının işten çıkarma yasağını getirmesiyle beraber %2’ lik 

bir azalma yaşanmış ve %11,15 düzeylerinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı 

Eylül ayında ise işsizlik oranları Ağustos ayına göre 0,3 puanlık artış 

ile %10,76 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kasım ayında ise 2,0 puan 

azalarak %10,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

11,04

8,98
8,32 8,88

9,90 10,32 10,92 10,92 10,91

13,73 13,15
11,96

10,10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



81 | HELİKOPTER PARA UYGULAMASI: Covid-19 Süreci Türkiye Örneği 

 

 

Şekil 8: 2010-2022* Dönemi Enflasyon ve Politika Faiz Gelişmeleri (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TÜİK, TCMB 

Şekil 8’de 2010-2022 dönemindeki enflasyon ve politika faiz 

gelişmeleri gösterilmektedir. Politika faizinde 2010-2018 yılları 

arasında en yüksek düzeyler yaşanmıştır. 2020 yılına gelindiğinde 

küresel salgın ile birlikte 2018 dönemi küresel finansal krizi aşan daha 

büyük bir krizle karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Buna göre 2020 

yılında enflasyon %14,60 düzeyinden 2021 yılında %36,08 düzeyine 

çıktığını görmekteyiz. 2022 yılının ilk 11 aylık sürecinde enflasyon 

%84,39 düzeyine çıkmaktadır. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranı yani politika faizidir. Hükümetin uygulamış 

olduğu para politikası kapsamında 2020 yılında politika faizi %17 

düzeyine indirilirken 2021-2022 yılında %14 düzeyinde sabit 

tutulmuştur. Politika faizlerinde yaşanan düşüşler enflasyonun 

artmasına yol açmıştır. Dolayısıyla hükümetin yapmış olduğu politika 

faizi indirimleri ile birlikte TL fonlama maliyetinde meydana gelen 

düşüş sektörün yurt içi kaynağından sağlamış olduğu fonlama payını 
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arttırmıştır. Kasım ayında politika faizi %10,50 düzeyinden %9 

düzeyine indirilerek enflasyondaki artışın devam ettiğini görmekteyiz. 

Eylül ayında yaşanan tüketici fiyatları gevşek para politikası ile birlikte 

TL’nin değer kaybetmesi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji 

ve gıda fiyatları da enflasyonun artmasında önemli etkenler arasında 

yer almaktadır. Kısaca politika faizi ve enflasyon arasında negatif yönlü 

bir ilişki söz konusu olmaktadır. 

 

 
Şekil 9: 2010-2022* Dönemi Büyüme, Enflasyon ve Politika Faizi 

Göstergeleri (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 
Kaynak: TCMB 

 

Şekil 9’da enflasyon, politika faizi ve büyüme arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018’in ikinci 

yarısından 2019 yılına kadar zayıf bir büyüme performansıyla 

sonuçlanan döviz krizi yaşamıştır. Ayrıca hükümetin büyük bir kredi 
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sergilemiştir. Covid-19 ile ilgili önlemlerin kademeli olarak 

gevşetilmesi ve hükümetin de para politikasını gevşetmesi ile birlikte 

2021 yılında büyüme oranı en yüksek düzeye çıkmıştır. Fakat bu durum 

makro finansal koşulların bozulmasına neden olmuştur (World Bank, 

2022). 2022 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanan büyüme verilerinde % 

3,9’luk bir artış gözlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin 9 

çeyrek dönemlerinde üst üste büyüdüğünü söyleyebiliriz. 

 

Şekil 10: 2010-2022* Dönemi M1, M2, M3 Para Arzı Gelişmeleri (%) 
Kaynak: TCMB 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

M1 = M0 + Vadesiz YP Mevduat + Vadesiz TL mevduat (YP) 
M2 = M1 + Vadeli YP + Vadeli TL mevduat 

M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları + Bankalarca İhraç Edilen Menkul 

Kıymetler 
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arzında 2011-2014-2018 ve 2021 yıllarında keskin düşüşlerin 

yaşandığını görmekteyiz. M2 geniş para arzı M1’e vadeli mevduatların 

eklenmesiyle bulunur. Dolayısıyla şekil incelendiğinde M2 para arzı 

2017-2021 yılları arasında ciddi bir artış yaşanmaktadır. 2022 yılının 

ilk 11 aylık sürecinde ise keskin bir düşüş görülmektedir. M3 en geniş 

para arzı M2’ye repo ve para piyasası fonları eklenerek bulunur. 

Dolayısıyla en önemli gösterge aslında M3 para arzıdır. M3 para arzı 

2010 yılında %18,68 düzeyindeyken 2018 küresel finansal kriz 

döneminde %18,32 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Pandemi ile birlikte 

M3 para arzı %33,96 iken 2022 yılının ilk 11 ayında %51 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İncelemiş olduğumuz bu para arzı verileri, pandemi 

krizinden kaynaklı olarak ekonomi neredeyse durma noktasına gelen 

ticari faaliyetlerden dolayı küçülen ekonomide, üretim kaynaklı artış 

gerçekleşmeden piyasadaki yükselen para arzını göstermektedir. 

 

 

Şekil 11: 2010-2022* Dönemi M3 ve Enflasyon (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Enflasyon M3 Para Arzı



85 | HELİKOPTER PARA UYGULAMASI: Covid-19 Süreci Türkiye Örneği 

 

Şekil 11’de 2010-2022 dönemi M3 para arzı ve enflasyon 

oranları gösterilmektedir. Buna göre 2011 yılında M3 para arzında 

%5’lik düşüş yaşanırken enflasyonda ise %5’lik bir artış 

yaşanmaktadır. 2013 döneminde ise M3 para arzındaki artış söz konusu 

iken enflasyonda da düşüş yaşanmaktadır. 2018 küresel finansal kriz ile 

birlikte M3 para arzı %18,32 enflasyon ise %20,30 ile birbirlerine yakın 

olduğunu görmekteyiz. 2018 yılından sonra ise M3 para arzı artarken 

enflasyonda düşüş görülmekle birlikte 2021 yılından sonra tam tersi bir 

durum söz konusu olmuştur. Küresel salgın ile birlikte alınan para 

politikası önlemleri sonucunda enflasyonda ciddi bir artış yaşanmış ve 

M3 para arzında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Enflasyon ve para arzı 

arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

Şekil 12: 2010-2022* Dönemi Kredi Hacmi ve Politika Faizi (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Politika Faizi Kredi Hacmi



Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI| 86 

 

Şekil 12’de 2010-2022 dönemi kredi hacmi ve politika faizi 

gösterilmektedir. Buna göre 2010-2012 dönemlerinde kredi hacminde 

daralma yaşanırken politika faizlerinde de düşüş gözlenmektedir. 2017-

2018 döneminde politika faizlerinde ciddi artışlar söz konusudur. Fakat 

kredi hacminde daralma yaşanmaktadır. Aslıda şekil incelendiğinde 

2010-2017 dönemlerinde politika faizi ve kredi hacmi arasında pozitif 

bir ilişkinin olduğunu görmekteyiz. 2018 küresel finansal kriz sonucu 

alınan tedbirlerle politika faizi %24 düzeylerinde iken kredi hacmi 

%12,65 düzeyinde düşük seviyelerinde kalmış ve negatif bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. Aynı ilişkiyi 2020 yılında yaşanan ve hala devam eden 

küresel pandemi salgını ile de görmemiz mümkündür. Kredi hacmi ve 

politika faizlerinin özellikle kriz süreçlerinde negatif bir ilişkiye sahip 

olduğunu söylememiz mümkündür. 

 

 

Şekil 13: 2010-2022* Dönemi Emisyon (%) 
*2022 verileri 11 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 
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Şekil 13’te 2010-2022 dönemi emisyon oranları gösterilmiştir. 

Emisyon Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülen banknotların 

toplam tutarını ifade etmektedir. Buna göre emisyon hacmi ülkede söz 

konusu ekonomik faaliyetlere, demografik yapıya, maaş ve vergi 

ödemelerine, bayramlara ya da diğer toplu ödeme ve tahsilat 

durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Şekil incelendiğinde en 

yüksek emisyon oranının 2022 yılında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu 

artış 2018 yılında yaşanan döviz kriziyle birlikte başlamış olup 2022 

Kasım ayına kadar ciddi düzeylere geldiğini söylemek mümkündür. 

Covid-19 döneminde reel sektöre yönelik devlet desteklerinin artması 

da bu artışın en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Bir önceki 

grafikler incelendiğinde enflasyondaki artışın temel sebepleri arasında 

da emisyon hacminde meydana gelen artış da gösterilebilir. 

 

 
Şekil 14: 2010-2022* Dönemi Doğrudan Yatırımlar, Portföy Yatırımları ve Diğer 

Yatırımlar (%) 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 
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“yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir 

işletmenin yönetimini kontrol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu 

uzun vadeli bir yatırım şekli” olarak tanımlanmıştır. Portföy 

yatırımları, “Menkul değerlere yapılan yatırımlar olarak 

tanımlanabilecek portföy yatırımları, genellikle hisse senetleri ile kamu 

ya da özel kuruluşlarca ihraç edilen bono ve tahvil şeklindeki borç 

senetlerini ve diğer para piyasası araçları” olarak tanımlanmaktadır. 

Son olarak diğer yatırımlar, “Doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve 

rezerv varlıklar dışında kalan tüm finansal hareketler” olarak 

tanımlanmaktadır (TCMB, 2020c). Şeklimizi incelediğimizde 2020 

yılından 2021 yılına kadar artan sermaye yatırımlarında meydana gelen 

artışın covid-19 salgın sürecinde ciddi düzeylerde bir azalışın olduğu 

görmekteyiz. 2020 yılından 2022 yılına kadar portföy yatırımlarında 

artış söz konusu iken doğrudan yatırımlarda ve diğer yatırımlarda düşüş 

söz konusu olmaktadır.  
 

 
Şekil 15: 2010-2022* Dönemi Toplam Mal İhracatı ve Toplam Mal İthalatı (%) 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 
Kaynak: TCMB 
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sürecine gecikmeli girmesinin sonuçlarını ihracatta ve ithalatta yaşanan 

artışla gözlemleyebiliyoruz. 2021 yılında uluslararası ticarette meydana 

gelen iyileşmenin nedenleri arasında ise pandemi kısıtlamalarına, 

ekonomik teşvik paketlerinin ve emti fayatlarındaki artışlarda ortaya 

çıkan düşüşlere bağlı olarak talepte oluşan artıştan kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığının 

işbirliğiyle açıklanan dış ticaret verilerine göre 2022 yılı eylül ayında 

2021 yılı eylül ayına göre yapılan kıyaslamada ihracat %9,2 ithalatta 

ise %38,1 artış yaşanmıştır. 2022 yılında da ithalatın ihracattan fazla 

olduğu görülmektedir. Özellikle ithalatta Çin ve Rusya’ya yönelik 

bağımlılığın olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Şekil 16: 2010-2022* Dönemi Dış Ticaret Dengesi (%) 
*2022 verileri 10 aylık süreci kapsamaktadır. 

Kaynak: TCMB 

 

Şekil 16’da 2010-2022 dönemi dış ticaret dengesi ele alınmıştır. 

2018 yılından 2019 yılına kadar cari fazla veren Türkiye 2020 yılından 

itibaren cari açık vermeye başlamıştır. 2021 yılında uluslararası 

ticarette meydana gelen iyileşmeler dış ticaret dengesine yansımakla 

beraber koronavirüs salgının etkilerini 2021 yılından sonra daha net 
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görülmeye başlanmıştır. İhracatın ithalatı karşı oranı %71,3 olmaktadır. 

Bunun nedeni ise özellikle enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert 

artıştan kaynaklanmaktadır.  

Buraya kadar incelemiş olduğumuz verileri kısaca özetlemek 

gerekirse helikopter para tartışmalarının arkasında yatan en büyük 

nedenin, ekonomilerde yaşanan parasal genişlemeye karşın harekete 

geçilememesinden kaynaklandığı söylemek mümkündür. Bazı 

ekonomistler bu durumun gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörünün 

içinde bulunduğu sıkıntılı sürece bağlamaktadır. Bankalarda yaşanan 

sorunlardan kaynaklı olarak piyasaya para veren merkez bankalarının 

hedeflerine ulaşamadığı düşünülmektedir. Türkiye gibi dış borcu 

yüksek olan ve sermaye hareketliliğinin serbest olduğu ekonomilerde 

aslında helikopter paranın uygulanması imkânsız görülmektedir. Bunun 

nedeni ise, piyasaya çıkan paranın büyük bir kısmı harcama ve üretim 

yerine dövize aktarılmakta ve bu durum kurlarda artışa yol açarak 

ekonomik dengeleri bozmaktadır. Ayrıca Japonya’da oluşan deflasyon 

sürecinde fiyatların düşüşüne yönelik alınan önlemlerin etkisi 

Türkiye’de tam tersi bir etkiye yol açacaktır. Türkiye’de bu süreçte 

yüksek olan enflasyon, helikopter para uygulaması ile birlikte daha da 

artış gösterebilir. İlk başlarda bahsettiğimiz gibi Zimbabve’de ve 

Venezüella’da söz konusu olan hiper enflasyona benzer gelişmeler 

Türkiye’de de yaşanırsa faizler yukarı doğru hareket etmeye 

başlayacaktır. Böylece yatırımların finansman maliyetleri artacak ve 

büyümeye yönelik alınan tedbirler tam tersi bir eğilime yol açacaktır. 

Bununla birlikte helikopter paranın dünya çapında yaygın olması 

durumunda ise kur dalgalanmalarının başlamasına yol açacaktır. 

Bollaşan paralar değer kaybederken diğerleri değer kazanacak ve dış 

ticaret dengeleri bozulmaya başlayacaktır. Sonuçta paranın değerini 

etkilemeye yönelik önlemlerin alınması ile birlikte yeni bir kur savaşı 
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ortaya çıkacaktır. Zaten hem 2018 döviz krizini hem de Covid-19 

salgının yarattığı krizi atlatamayan ülkeler yeni fakat daha derin sorunla 

karşı karşıya kalacaklardır (Özyıldız, 2016). 
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SONUÇ 

Dünyanın mevcut pandemi krizi durumunda, ekonomik olarak 

güçlü olsun ya da olmasın tüm ülkeler, dünyanın tüm sistemlerini 

değiştirebilecek şiddetli bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Her ülke, 

ekonomilerinin çöküşünden kurtulmak için kendi düşüncelerini ve 

teşvik paketlerini geliştirmeye ve yürürlüğe koymaya çalışmaktadırlar. 

Alınacak ekonomik reformların bir parçası olarak, helikopter para 

kavramı tartışmalarda yer almakta ve şu anda dünyanın birçok yerinde 

durma noktasına gelen ekonomiyi yönetebilmek için bir çare olarak 

ekonomistlerin ve uzmanların zihinlerine nüfuz etmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de koronavirüs salgınının yol açtığı etkiler 

üzerinde durulmuş ve salgın sürecinde alınan para ve maliye politikaları 

değerlendirilmiştir. Ayrıca uygulanan para ve maliye politikalarının 

1969 yılında ilk kez Milton Friedman tarafından ele alınan “helikopter 

para” yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Söz konusu 

inceleme için çalışmamıza uygun para ve makroekonomik istatistiklerle 

inceleme yapılmıştır. 

Türkiye 2016 yılında yaşadığı darbe ve 2018 yılında artan 

jeopolitik gerilimler sonucunda ortaya çıkan kur şokları nedeniyle kötü 

bir süreç yaşamış fakat 2019 yılında ekonomik açıdan dengelenme 

sürecine girmiştir. 2020 yılında ise ortaya çıkan İdlib sorunu ve 

beraberinde patlak veren salgın ile birlikte planlanan beklentiler 

olumsuz yönde ilerlemeye başlamıştır. Koronavirüsün etkisiyle 

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticarette de sorunlar baş göstermeye 

başlamıştır. Aynı zamanda pandemi ile birlikte yaşanan Rusya-Ukrayna 

savaşının gıda ve petrol fiyatlarına yansımasıyla birlikte ülkemizde 

finansal krizin derinleşmesine ve emtia fiyatları üzerindeki 

belirsizliklerin de artmasına neden olmuştur. 

Bu haliyle Türkiye’de para ve maliye politikasının birlikte 

uygulamış olduğu ekonomik önlemlerin, helikopter para kapsamında 
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değerlendirilmesi sonucunda bazı olumsuzlukların da yaşanacağını 

söylememiz mümkündür. Helikopter para uygulamasını 1969 yılında 

Milton Friedman özellikle düşük enflasyonun olduğu yani deflasyon 

sürecine giren ülkelerde talep artışı ile enflasyonun artmasına yönelik 

ortaya attığı bir düşüncedir. Dolayısıyla ülkemizde yüksek enflasyonun 

yaşandığını çalışmadaki istatistiklerle görmekteyiz ve bu süreçte 

uygulanacak helikopter para uygulamasıyla enflasyonun daha da ciddi 

boyutlara geleceğini söyleyebiliriz. Türkiye gibi dış borcu yüksek olan 

ve sermaye hareketliliğinin serbest olduğu ekonomilerde aslında 

helikopter paranın uygulanması imkânsız görülmektedir. Bunun nedeni 

ise, piyasaya çıkan paranın büyük bir kısmı harcama ve üretim yerine 

dövize aktarılmakta ve bu durum kurlarda artışa yol açarak ekonomik 

dengelerin bozulmasına yol açmaktadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye’de covid-19 sürecinde hem 

arz şoku hem talep şoku yaşanmaktadır. Alınan önlemler başlangıçta 

nakit akışının devamlılığını sağlamak amacıyla para politikasına 

yönelik iken daha sonraları bu politikaların istihdamın ağırlıklı olarak 

hizmet sektöründe yer almasından dolayı geniş kitlelere etkisinin çok 

fazla olmayacağı anlaşıldığından maliye politikalarına yönelme 

olmuştur. Dolayısıyla salgın sürecinde helikopter para uygulamasının 

gerçekleşmesi bekleniyor ve isteniyorsa öncelikle ekonomik 

paketlerinin daha çok arz yönlü maliye politikaların olması 

gerekmektedir. Alınan önlemler talep yönlü olması enflasyonun daha 

da artmasına yol açacaktır. Arz yönlü etki sağlamak amacıyla da 

işletmelere destekler sağlanmalıdır. Bu kapsamda da iflasların, işten 

çıkarmaların önlenmesi ve üretimin arttırılmasına yönelik politikaların 

uygulanması gerekli olmaktadır.  
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