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Yazar Notu  

Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak 
için  

hazırlanmış bir ders notu 

niteliğindedir.  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

1.1. Mikro ve Makro İktisat Ayırımı 

1.2. Makroiktisatta Temel Değişkenler 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Makroiktisatta Temel Değişkenler nelerdir? 

2) Makroiktisatta Temel Kurumlar nelerdir? 

3) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nın GSMH (GSMH) dan farkı nedir? 

4) GSYİH’yi Ölçmede kullanılan yöntemler nelerdir? 

5) Milli Gelirin Ölçümündeki Zorluklar nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 
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Anahtar Kavramlar 

 GSMH  

 GSYİH  

 Milli gelir hesaplamaları  
 Harcama yöntemi  
 Üretim yöntemi 
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GİRİŞ 

Üretimde genel olarak iki tür girdi kullanılır: ara girdiler (ya da ara mallar) ve faktör 
girdileri. Ara malları üretim sürecinde tamamen kullanılarak değeri üretilen ürüne geçen 
girdilerdir. Faktör girdileri işgücü, sermaye malları (makineler, fabrikalar, kamyonlar …), arazi 
gibi üretim sürecinde “hizmetleri” kullanılan, bu hizmetler karşılığında kendilerine bir kira 
bedeli ödenen girdilerdir.  

Milli gelir hesaplarında işletmelerin katma değeri TÜİK’in de yaptığı gibi üretimin 
temel fiyatlarla değerinden ara tüketimin piyasa fiyatlarıyla değerinin düşülmesi yoluyla 
hesaplanır. Çünkü işletmenin eline geçen fiyat sattığı malın temel fiyatıdır; ama girdilere 
yaptığı ödemeler piyasa fiyatlarıyladır.  

GSYH (piyasa fiyatlarıyla) bir ekonomide yerleşikler tarafından bir dönem içinde 
üretilen (piyasa fiyatlarıyla) toplam katma değerdir. Katma değer mal ve hizmet üretimi 
sonucunda oluştuğuna göre GSYH’nin karşılığı olarak ekonomide çeşitli mal ve hizmetler 
üretilir. GSYH faktör gelirleri olarak ilgili birimlere ödenir ve bu birimler de elde ettikleri geliri 
üretilen mal ve hizmetleri almak için harcarlar. 
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1.2. Makroiktisatta Temel Değişkenler 

Ekonomik Büyüme: Ekonomik faaliyetteki değişimin yönü ve hacmi 

Enflasyon: Fiyatlar Genel Seviyesindeki sürekli artış 

İşsizlik: İş arayıp bulamayanların sayı ve oranı 

Ödemeler Bilançosu: Ekonominin belirli bir dönemde dış dünya ile girdiği ekonomik 
ilişkilerin parasal olarak gösterildiği tablo 

Kamu Maliyesi: Kamu harcamaları, vergiler ve bütçe dengesi 

Faiz oranı: Paranın fiyatı (paranın zaman değeri) 

1.3. Makroiktisatta Temel Kurumlar 

Maliye Bakanlığı: Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve vergilerle ilgilenir 

Hazine Müsteşarlığı: Kamu borçlanması (iç ve dış borçlanma) ile ilgilenir 

Merkez Bankası: Para otoritesidir, bankaların bankasıdır, son kredi merciidir. Ayrıca 
ödemeler bilançosu ve döviz rezervlerini de takip eder. 

BDDK: Bankacılık sektörünün denetiminden ve gözetiminden sorumlu üst kurul 

TÜİK: Milli Gelir, Dış Ticaret, Enflasyon, Sanayi üretimi vb. temel verileri toplayan ve 

düzenleyen devlet kurumu 

1.4. Makro İktisatta Bazı önemli Kavramlar 

Boom: Milli Gelirde hızlı büyüme 

Resesyon: Milli Gelirde kısa süreli eksi büyüme 

Depresyon: Milli Gelirde uzun süreli eksi büyüme 

Deflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki düşüş 

Maliye Politikası: Kamunun gelir ve harcama kararları toplamı 

Para Politikası: Merkez Bankası tarafından makro büyüklükleri etkilemek üzere alınan 
kararlar 

1.5. Çevrimsel Akım 

Makroiktisadın çıkış noktası ekonominin bütünü açısından gelir harcama akımlarının 
analizidir 
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Ekonomideki her harcama mutlaka ekonomideki diğer bir aktöre gelir yaratır 

Ekonomideki her gelir mutlaka diğer bir ekonomik aktörün harcamasıdır 

Buna Gelir-Harcama Çevrimsel Akımı denir 

 

 

 

1.1. Mikro ve Makro İktisat Ayırımı 

Mikroiktisat hanehalkı ve firmaların karar sürecini ve bunlara etki eden faktörleri 
inceler. Makroiktisat ise ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, 
bütçe dengesi gibi tüm hane halkı, firma ve piyasaları aynı anda etkileyen ekonominin tümüne 
ait faktörleri etkiler. 

1.6. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

Belirli bir dönemde bir ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa 
fiyatı ile parasal değeridir.  

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, şu noktalara dikkat etmek gerekmektedir: 

Hesaplamada tamamlanmış (tüketilmeye hazır) mal ve hizmetler göz önüne alınmalıdır. 
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Hesaplamaya konu olan mal ve hizmetlerin piyasa ekonomisine katılan cinsten olmaları 
gerekir. 

Ev ekonomilerinde üretilen her türlü mal ve hizmet GSYİH dışında tutulur.  

GSYİH, bir kıymetler toplamıdır. 

GSYİH, gayri safi kıymetler toplamıdır. Amortisman kıymeti göz önüne alınmaz. 

GSYİH, ülke sınırları içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir (yerli-
yabancı veya diğer bir deyişle yerleşik-yerleşik olmayan ayrımı yoktur)  

1.7. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

GSYİH ülke içinde belirli bir dönemde üretilen geliri ölçer.  

Ancak ülke içinde üretilen gelirin bir bölümü yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlara 
aittir: Örneğin dışarıya yapılan faiz ve temettü ödemeleri. 

Aynı şekilde, ülkede yerleşik kişi ve kurumların gelirleri olabilir: Örneğin yurtdışından 
gelen faiz, temettü ve işçi dövizleri. 

GSMH bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların elde ettikleri toplam gelirdir. 

GSMH’ye, GSYİH’ye yurtdışından gelen faktör gelirlerinin ve yurtdışına giden faktör 
giderlerinin farkı olan Net Faktör Gelirlerinin eklenmesiyle ulaşılır. 

1.8. Reel ve Nominal Milli Gelir  

Nominal Milli Gelir: Milli Gelir, mal ve hizmet miktarı cinsinden değil de bunların 
parasal değerleri toplamı olarak ifade edilir. Para değerinin sabit olmayışı, sürekli dalgalanma 
halinde oluşu bir ekonominin milli gelirini belirlemede, yanıltıcı olabilmektir. Diğer bir deyişle 
bir ekonomide fiyatlar hızla artıyorsa, milli gelir de parasal olarak hızla artar, fakat gerçek 
olarak mal ve hizmet üretiminin ne kadar arttığını anlamak güçleşir. Milli Gelirin cari fiyatlarla 
hesaplanmış haline, “Nominal Milli Gelir” ya da “Parasal Milli Gelir” denir. 

Reel Milli Gelir: Para değerindeki dalgalanmalar nedeniyle, milli gelir rakamlarındaki 
yanıltıcı görüntüyü gidermek için, sabit bir ölçü getirmek gerekir. Bu ise, fiyat endeksleri 
yardımıyla belli bir yıl temel alınarak milli gelir rakamı hesaplayarak mümkün olur. Bu fark, 
aşağıdaki tablo yardımıyla anlaşılabilir 

 

Milli Gelir Muhasebesi daima cari fiyatlarla tutulur. Nominal GSYİH mal ve hizmet 
üretimini o dönemde fiilen geçerli olan fiyatlarla (cari fiyatlar) hesaplar. Reel GSYİH mal ve 
hizmet üretimini baz alınan yılın (sabit) fiyatları ile hesaplar. GSYİH deflatörü nominal 
GSYİH’yi reel GSYİH’ye dönüştüren enflasyon ölçüsüdür. Baz yıllar belli aralıklarla yenilenir; 
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1987, 1998 ve 2003 yılları baz yıllara örnektir. Dönemler arası karşılaştırmalarda reel GSYİH 
kullanılır.  

 

yıllar 

 

Nominal MG 

(Milyar TL) 

Nominal MG  

Artışı % 

Reel MG Reel MG 

Artışı % 

2000 125 - 119 - 

2001 176 40,5 107 -9,5 

2002 275 55,8 116 7,9 

2003 356 29,7 123 5,9 

2004 429 20,3 135 9,9 

2005 486 13,4 145 7,6 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Zımni Fiyat Deflatörü 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla zımni fiyat deflatörü cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
değerinin sabit GSYİH değerine bölünmesiyle elde edilir. Bir ekonomide fiyatlar genel 
düzeyindeki değişmeleri gösteren kapsamlı bir fiyat indeksidir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışı ifade etmektedir. 

GSYİH Hesaplama Dönemleri 

Üçer aylık dönemler itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hesaplanır: 

    I. Dönemde Ocak-Şubat-Mart ayları kapsanmaktadır 

   II. Dönemde Nisan-Mayıs-Haziran ayları kapsanmaktadır 
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  III. Dönemde Temmuz-Ağustos-Eylül ayları kapsanmaktadır 

IV. Dönemde Ekim-Kasım-Aralık ayları kapsanmaktadır 

İktisadi faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminlerinde TÜİK’in 
derlemiş olduğu yıllık ve dönemsel verilerden ve TÜİK dışı kurum ve kuruluşlardan derlenen 
verilerden yararlanılmaktadır. TÜİK dışında veri derlenen kurum ve kuruluşlar şunlardır: T.C. 

Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, DSİ, TEİAŞ, PTT 
Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, T.C. Devlet Demir Yolları, Türk Telekom, Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri, Özel Havayolları, Belediyeler, Bankalar, Menkul Değerler, Aracı Kuruluşlar, 
Sigortalar, Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar, KİT, İl Özel 
İdareleri gibi dış kuruluşlardan alınan veriler ilgili sektörlerde bilgi kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. 

Bilgi derleme dönemleri 

İktisadi faaliyet kollarına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminlerinde TÜİK dışı kurum 
ve kuruluşlardan verilerin derlenmesi için, birinci dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları 
için cari yılın Mayıs ayında, ikinci dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için Temmuz 
ayında, Üçüncü dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için Eylül-Ekim aylarında ve 
dördüncü dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çalışmaları için sonraki yılın Ocak-Şubat aylarında 
ilgili kurum ve kuruluşlara posta yolu ile soru formları gönderilmektedir. 

1.9. GSYİH’yi Ölçmenin Üç Farklı Yöntemi 
 

ÜRETİM HARCAMA GELİR 

   Çiftçilik ÖZEL NİHAİ TÜKETİM ÜCRETLER 

   Ormancılık    Gıda-İçki    Özel Sektör 

   Balıkçılık    Dayanıklı Tüketim Malları    Kamu Sektörü 

Tarım Toplam    Yarı Dayanıklı ve Dayanıksız Tük. Mal. MAAŞ 

  Taşocakçılığı    Enerji-Ulaştırma-Haberleşme    Özel Sektör 

   İmalat    Hizmetler    Kamu Sektörü 

   Elektrik, gaz, su    Konut Sahipliği KENDİ HESABINA ÇALIŞAN 

Sanayi Toplam DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI RANT 

İnşaat Sanayi    Maaş-Ücret KAR 

   Toptan ve Perakende    Diğer Cari    Firma-dışı kar 

   Otel ve Lokanta Hizmetleri GAYRİSAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU    Firma karı 

Ticaret Toplam    Kamu Sektörü FAİZ GELİRİ 

Ulaştırma ve Haberleşme      Makine Techizat   
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Mali Kuruluşlar      Bina İnşaat   

Konut Sahipliği      Bina Dışı İnşaat   

Serbest Meslek Hizmetleri    Özel Sektör   

İzafi Banka Hizmetleri      Makine Techizat   

SEKTÖRLER TOPLAMI      Bina+Konut İnşaatı   

Devlet Hizmetleri STOK DEĞİŞMELERİ   

Kar Amacı Olmayan Özel Hizmetler    Mal ve Hizmet İhracatı   

TOPLAM    Mal ve Hizmet İthalatı   

İthalat Vergisi NET İHRACAT   

GSYİH (Alıcı Fiyatlarıyla) GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA   

   Dış Alemden Gelen İstatistiki Hata   

   Dış Alemden Giden GSYİH (İstatistiki Hata Çık.)   

Dış Alem Net Faktör Gelirler Toplamı     

GSMH (Alıcı Fiyatlarıyla)     

1.9.1. Üretim Yöntemiyle GSYİH 

Ulusal Hesaplar Sistemi bir ekonomideki üretim, gelir ve harcama faaliyetleri arasındaki 
ilişkiyi yansıtır. Bu sistemin içinde en önemli yeri Milli Gelir Hesapları tutmaktadır. Milli Gelir 
Hesapları bir ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişme durumunu, iktisadi faaliyetlerden 
yaratılan geliri gösteren, kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasına temel olan en önemli 
verileri içermektedir. 

Üretim yöntemi ile milli gelir hesaplanırken amaç bir ekonomide aynı mal ve hizmetleri 
üreten birimlerden meydana gelen faaliyet kollarındaki  mal ve hizmet üretim değerlerinin 

ölçülmesidir. Bir faaliyet kolunda üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile 
değerlendirilmesiyle bu faaliyet kolunun gayri safi üretim değerine ulaşılır. Üretim yolu ile 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise toplam gayri safi üretim değerinden ara mallarının değerinin 
çıkarılması ile elde edilir. 

 

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, 
Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat 
Vergisi 

GSMH = GSYİH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri 

SMH = GSMH – Amortismanlar  

MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar  
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MG = GSMH – Amortismanlar – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar  

Toplam Üretim Yaklaşımı: GSMH’nın katma değerler toplamına eşit olduğu noktasından 
hareket edilir. Mal ve hizmetlerim fiyatları ve miktarları çarpılıp toplanır. 

GSMH = ∑ p . q 

Ara mallar GSMH hesaplanmasına dahil edilmez. Sadece nihai mallar dikkate alınır. 

Örnek; Otomobil GSMH’ya dahil edilirken otomobil yapımında kullanılan oto 
lastiği dahil edilmemelidir. Çünkü otomobilin fiyatına lastiğin fiyatı da dahildir. 

 

 

 

 

GSMH’nın hesabında nihai mallar değil de ara mallar hesaplanırsa, GSMH yanıltıcı şekilde 
yüksek olur. Yani mükerrer hesaplama sorunu ortaya çıkar. 
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Örnek; 

 

Katma Değer, üretim değerinden her türlü girdilere yapılan ödemeler düşüldüğünde kalan 
miktardır. Yani işletmenin malın üretimine yaptığı katkıdır. 

 

 

Üretim Aşamaları Üretim Miktarı Satış Fiyatı Piyasa Değeri Katma Değer 
Pamuk 100 10 TL 1.000 TL 1.000 TL 

İplik 65 40 TL 2.600 TL 1.600 TL 
Kumaş 50 8 TL 4.000 TL 1.400 TL 
Elbise 20 25 TL +      5.000 TL +      1.000 TL 

   12.600 TL 5.000 TL 
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İktisadi faaliyet kollarına göre cari ve sabit (1987 yılı) fiyatlarla dönemsel olarak yapılan 
Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında kapsanan sektörler şöyledir: 

-Tarım 

a) Çiftçilik ve Hayvancılık  

b) 0rmancılık  

c)Balıkçılık 

 -Sanayi 

a)Madencilik ve Taşocakçılığı  

b)İmalat Sanayi 

c)Elektrik, Gaz, Su  

- İnşaat Sanayi 

- Ticaret 

a)Toptan ve Perakende Ticaret  

b)Otel Lokanta Hizmetleri 
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- Ulaştırma ve Haberleşme  

- Mali Kuruluşlar 

- Konut Sahipliği 

- Serbest Meslek ve Hizmetleri 

- İzafi Banka Hizmetleri  

- Devlet Hizmetleri 

- Kar Amacı Olmayan Özel Hizmet Kuruluşları 

- İthalat Vergisi 

- GSYİH (Alıcı Fiyatlarıyla)  

- Dış Alem Net Faktör Gelirleri  

a)Dış Alemden Gelen 

b)Dış Aleme Giden 

- GSMH (Alıcı Fiyatlarıyla)  

 

1.9.2. Gelir Yöntemiyle GSYİH 

Toplam Gelir Yaklaşımı, GSMH kişilerin üretim sürecinde elde ettikleri gelirler 
üzerinden hesaplanır.  

Bu yöntem, ekonomide yer alan üretim faktörlerinin ilgili dönem içinde elde etmiş 
oldukları ücret, faiz, rant ve kar gelirleri toplamı olarak hesaplama biçimidir. Üretim 
faktörlerinin gelirleri; ücret, rant, faiz, ve kar olduğuna göre,  

ÜCRET + RANT + FAİZ + KAR = GSMH eşitliği elde edilir. 

Fonksiyonel gelir dağılımı, bir ülkede bir yılda üretim sürecine katılanların (üretim 
faktörlerinin) üretimden aldıkları payların ne olduğunu yansıtır.  

1.9.3. Harcamalar Yöntemine Göre GSYİH 

Tanım: Harcamalar yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla,bir ekonomide belli bir 
dönemde tüketime ve yatırıma yönelik olarak satılan tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan 
toplam harcamalardan, ithal edilen mal ve hizmetlere yapılan ödemeler çıkarılarak elde edilen 
değerdir.  
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Harcamalar yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminleri dönemler itibariyle cari 
ve sabit fiyatlarla harcama kalemlerine göre hesaplamakta ve sonuçları haber bülteni şeklinde 
yayımlanmaktadır.  

Kapsanan işlemler: Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) harcama bileşenleri; özel nihai 
tüketim harcamaları, devletin nihai tüketim harcamaları, kamu ve özel sektör ayrımında gayri 
safi sabit sermaye oluşumu, stok değişimi ile mal-hizmet ithalatı ve ihracatıdır.Üçer aylık 
dönemler itibariyle harcama yöntemine göre GSYH tahminlerinde kapsam tüm Türkiye’dir. 

GSYİH’nın Bileşenleri 

Tüketim (C) haneler tarafından tüketim amacı ile satın alınan tüm mal ve hizmetleri 
kapsar (yeni konut hariç); 

Yatırım (I) firmalar, haneler ve devlet tarafından sermaye malları, binalar (yeni konut 

dahil) ve stoklar için yapılan tüm harcamaları kapsar; 

Kamu tüketimi (G) yerel ve merkezi idare tarafından satın alınan tüm mal ve hizmetleri 
kapsar, fakat transfer harcamaları dahil değildir. 

Net ihracat (NX) mal ve hizmet ihracatından mal ve hizmet ithalatının çıkarılması ile 
bulunur; 

Temel makro özdeşlik: 

Y=C+I+G+NX 

Mal ve hizmetlere yapılan harcamalar toplamını ifade eder. Bir ülkede belirli bir yılda 
üretilen nihai mallar tüketiciler, firmalar, hükümet ve yabancı ülkeler tarafından satın alınır. 
Toplam harcama yaklaşımında bir ülkede belirli bir yılda üretilen nihai malları satın almak 
için yapılan harcamalar tüketim (C), brüt yatırım (I), hükümet alımları (G) ve net ihracat 
(XN) toplamı ile ölçülür. 

GSYİH = C + I + G + XN 
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GSYİH: Harcama Kalemleri (2) 

(Katrilyon TL) 2000 

GSMH 

% Pay 

ÖZEL NİHAİ TÜKETİM 89,1 71,5 

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 17,5 14,1 

GAYRİSAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU 27,8 22,4 

İÇ TALEP (stok değişmeleri hariç) 134,5 107,9 

STOK DEĞİŞMELERİ 2,7 2,2 

Mal ve Hizmet İhracatı 30,0 24,0 

Mal ve Hizmet İthalatı -39,3 -31,5 

NET İHRACAT -9,3 -7,5 

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYİH) 127,8 102,6 

İstatistiki Hata -3,3 -2,6 

GSYİH (İstatistiki Hata Çık.) 124,6 100,0 

Kaynak: MB 
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AB ve Türkiye’de Talebin Bileşenleri (2001=100) 
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Kaynak: OECD 
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1.10. GSMH ile İlgili Büyüklükler 

 

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) 

GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 

SMH (Safi Milli Hasıla) 

MG (Milli Gelir) 

Nominal Milli Gelir 

Reel Milli Gelir 

KBMG (Kişi Başına Milli Gelir) 
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Lorenz Eğrisi 

Gini Katsayısı 

KG (Kişisel Gelir) 

HKG (Harcanabilir Kişisel Gelir) 

 

 GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) 

Bir ülke vatandaşları tarafından bir yılda gerek o ülkede gerekse diğer ülkelerde 
üretilen nihai malların piyasa değeridir.  

 GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 

Bir ekonomide bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. 

GSYİH = GSMH – Net Faktör Gelirleri 

(Net faktör gelirleri = Yerli üretim faktörlerinin yabancı ülkelerde elde ettikleri 
faktör gelirleri – yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör gelirleri) 

 SMH (Safi Milli Hasıla) 

GSMH’de üretim sürecinde makine ve teçhizatta meydana gelen aşınma ve 
eskimeler (amortismanları) dikkate alınmamaktadır. 

Ancak gerçek üretim değerini bulabilmek için, bu eskime ve aşınma payının 
çıkarılması gerekmektedir.  

Buna göre Safi Milli Hasıla (SMH); "Bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle 
bir yıl) üretilen nihai mal ve hizmetlerin net değerleri toplamıdır.” 

SMH = GSMH – Amortismanlar   

 MG (Milli Gelir) 

Bir ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yıl) üretilen tamamlanmış mal ve 
hizmetlerin net kıymetlerinin piyasa fiyatlarıyla ifadesinden dolaylı vergiler 
(tüketime bağlı vergiler, örneğin K.D.V gibi) çıkarılırsa, Milli Gelir kavramına 
ulaşılır. 

MG = SMH(Piyasa Fiyatlarıyla) – Dolaylı Vergi 

SMH, faktör fiyatlarıyla hesaplanırsa yine Milli Gelir kavramına ulaşılır. Milli Gelir 
esasen, bir ekonomide bir yılda tüm üretim faktörlerinin net olarak ortaya 
koydukları “Katma Değer”dir.  
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MG = SMH (Faktör fiyatlarıyla) 

 KBMG (Kişi Başına Milli Gelir) 

Milli gelir kavramı; bir ekonominin gücünü gösterirken, kişilerin iktisadi gücünü de 
göstermek için milli gelirden kişi başına düşen ortalama geliri bilmek gerekir. Bir 
ülkede yaşayan insanların ortalama refah düzeyi Kişi Başına Milli Gelir rakamıyla 
bilinir. KBMG ise; toplam milli gelirin, ülke nüfusuna bölünmesiyle bulunmaktadır: 

KBMG =  Milli Gelir / Toplam Nüfus 

Ne var ki, KBMG ortalama refah düzeyini ifade eden teorik bir kavramdır, gerçek 
gelir dağılımını veya kişisel refah düzeyini belirlemekten uzaktır.  

 KG (Kişisel Gelir) 

Milli Gelirin tamamı fertlerin eline geçemediği gibi bazen de fiilen üretilmeyen bir 
kısım kıymetler, fertlerin paylaşacağı gelire dahil olur. Örneğin, şirketlerin 
dağıtılmayan karları, maaşlardan kesilen emekli sandığı payları veya ücretlerden 
kesilen sosyal sigorta primleri gibi kesintiler Milli Gelire dahil olduğu halde, Kişisel 
Gelir’e dahil değildir. Öte yandan ise, emeklilere yapılan yaşlılık ve malullük 
ödemeleri, dul, yetim ve asker ailelerine yapılan yardımlar, bazı ödül ve ikramiyeler 
Milli Gelire dahil olmadığı halde, fertlerin geliri içinde yer alırlar. Bu tür, üretim 
sonucu olmadan bazı kesimlere aktarılan bu ödemelere, Transfer Ödemeleri denir.  

KG = MG - (Dağıtılmayan Karlar + Şirket Vergileri + Sigorta Primleri  + Emekli 
Sandığı Kesintileri) + Transfer Ödemeleri 

 HKG (Harcanabilir Kişisel Gelir) 

Kişisel Gelirin tamamı, fertlerin harcayabilecekleri geliri göstermez.  

Çünkü fertler bu gelirden bir kısmını “Dolaysız Vergi” (gelir vergisi gibi) olarak 
ödemek zorundadırlar.  

Bu nedenle, fertlerin paylaşacağı gelirden vasıtasız vergileri çıkardığımız zaman 
“Toplam Harcanabilir Kişisel Gelir” elde edilir. Formüle edecek olunursa; 

HKG = KG – Dolaysız Vergi 
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1.11. GSYİH ve Uluslararası Karşılaştırmalar 

Uluslararası karşılaştırmalarda GSYİH’nın nüfusa bölünmesi sonucu elde edilen kişi 
başına GSYİH kullanılır. 

Mal ve hizmetlerin fiyatlarında ülkeden ülkeye görülen farklılıklar uluslararası 
karşılaştırmalarda ek sorunlar yaratır. 

Bir yöntem nominal GSYİH’nın cari döviz kuruna bölünerek dolara çevrilmesidir. 

Daha gerçekçi yöntem ülkelerde aynı mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin maliyetine 
bakmaktır. 

Satın Alma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity - PPP) Dünya Bankası 
tarafından hesaplanır. 

 

Ülkeler arasındaki refah düzeylerinin karşılaştırılmasında iki yöntem kullanılır. 

– Piyasa döviz kuru yaklaşımı  

– Satın alma gücü paritesi yaklaşımı 

Piyasa Döviz Kuru Yaklaşımı 

Önce nominal GSYİH dolar ($)  cinsinden hesaplanır 

– GSYİH ($) = Nominal GSYİH / Döviz Kuru  

Daha sonra KBGSYİH (kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla) hesaplanır. 

– KBGSYİH ($) = GSYİH ($) / Nüfus 

Bulunan KBGSYİH ülkeler arası refah karşılaştırmasında kullanılır. 

– Örnek: 

KBGSYİH  

ABD’de 46.000 $  

TR’de   9.000 $ 

Ortalama 5 katlık bir fark var 

Ülkelerin refah düzeylerini piyasa döviz kuru yaklaşımı ile almanın anlamlı bir yaklaşım 
olması için 1 doların Türkiye’de ve ABD’de ki satın alma gücünün aynı olması gerekir 

Oysa 1 doların ABD’de ve Türkiye’deki satın alma gücü aynı değildir:  

– ABD’de 1 $’a 1 ekmek 
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– Türkiye’de 1 $’a 3 ekmek 

Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda belirli bir mal sepetinin fiyatını, her iki ülkede de $ bazında eşitleyen 
döviz kuru üzerinden KBGSYİH hesaplanır. 

Piyasa döviz kuru yaklaşımına göre; 

1 $ = 1.5 TL iken KBGSYİH hesaplanır 

GSYİH ($) = Nominal GSYİH / 1.5  

KBGSYİH ($) = GSYİH ($) / Nüfus 

Satın alma gücü paritesi yaklaşımına göre; 

Bir mal sepeti ABD’de 5 $, Türkiye’de 6 TL olsun. Buna göre  

1$ = 6 / 5 = 1.2 TL bulunur. 

GSYİH ($) = Nominal GSYİH / 1.2  

KBGSYİH ($) = GSYİH ($) / Nüfus 

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye’nin KBGSYİH’sı daha yüksek çıkacaktır. 
Dolayısıyla iki ülke arasında 5 katlık değil ortalama 4 katlık bir refah farklılığı olduğu ortaya 
çıkacaktır. 

1.12. Milli Gelirin Ölçümündeki Zorluklar 

Türkiye’deki gibi, dolar kurunun büyük dalgalanmalar gösterebildiği ekonomilerde, 
dolar cinsinden milli gelir ve kişi başına milli gelir değerleri, yerel para birimi cinsinden reel 
milli gelire ve kişi başına reel gelire göre büyük değişkenlik gösterebilir. Bir ülkenin parası 
aşırı değerlenmiş (doların fiyatı düşük) ise GSYİH ve kişi başına GSYİH rakamları nispeten 
büyük, tersi durumda da nispeten küçük görünür.  

Dolar cinsinden GSYİH veya kişi başına GSYİH rakamlarının karşılaştırılmasında bir 
başka zorluk ise, ülkeler arasında bulunun fiyat farklılıklarıdır. Bir ülkede kişi başına düşen 
gelir dolar cinsinden çok düşük olabilir. Fakat o ülkede fiyatlar da oldukça düşük ise, kişi 
başına geliri yüksek olan ülkelerle arasındaki fark o kadar da büyük olmayabilir.  

Ülkelerarası iç fiyat farklılıkları nedeniyle, ülkelerarası gelir karşılaştırmalarında satın 
alma gücü paritesine göre hesaplanan gelir rakamlarının kullanılması yaygınlaşmıştır. Satın 
alma gücü paritesine göre belirlenen döviz kurunda ülkelerarası iç fiyat farklılıkları ortadan 
kaldırılır.  

Zaman içerisinde üretilen malların kalitesinde iyileştirmeler olur. Bu iyileştirmeleri 
ölçmek ve milli gelire dahil etmek kolay değildir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fi_ba%C5%9F%C4%B1na_d%C3%BC%C5%9Fen_milli_gelir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sat%C4%B1n_alma_g%C3%BCc%C3%BC_paritesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sat%C4%B1n_alma_g%C3%BCc%C3%BC_paritesi
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Ev halkı bazı üretimi kendisi için yapar ve bunlar piyasada işlem görmez.  

Kayıt altında olmayan üretim faaliyetlerinin GSYİH’nın ölçümüne dahil edilmeleri 
zordur. Gelişmekte olan ülkelerde, vergi vermemek ya da az vergi vermek için, üretilen mal 
ve hizmetlerin değerinin olduğundan daha az gösterilmesi veya hiç gösterilmemesi eğilimi 
oldukça yüksektir.  
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Uygulamalar 

 

  



31 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Soruları 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

GSYH yerleşiklerin kendi alanlarındaki faaliyetlerinde yarattıkları toplam katma 
değerdir. Ama yerleşikler yerleşik olmayanlarla da faktör hizmetleri alış verişinde bulunarak 
faktör geliri yaratırlar. Bir inşaat şirketi Rusya’da konut yapıp kazançlarını Türkiye’ye 
getirdiğinde müteahhitlik hizmetleri karşılığında yerleşik olmayanlardan gelir elde etmiştir. 
Aynı şirketin yurtiçinde kazandığı gelirler GSYH içindedir, ama Rusya’dan gelen geliri 
GSYH’ya katamayız. Bu tür gelir/giderlere dış alem faktör gelir/giderleri denir. Yerleşik bir 
bankanın yerleşik olmayan bir bankadan kredi kullanımı karşılığı ödediği faizler dış alem faktör 
gideridir. Buradan Yerleşiklerle olmayanlar arasında başka bir işlem yoksa bu aynı zamanda 
yerleşiklerin toplam harcanabilir geliridir. Harcanabilir gelir bir birimin istediğinde 
kullanabileceği hazır imkânı ifade eder.   
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Bölüm Soruları 
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2. ÜRETİM VE BÜYÜME 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

2.1. Üretim ve Büyüme 

2.2. Türkiye’de Ekonomik Büyüme 

2.3. Verimlilik ve Zenginlik 

2.4. Üretim Fonksiyonu 

2.5. Devlet ve Büyüme 

2.6. Tasarruf Ve Büyüme 

2.7. Lorenz Eğrisi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) İktisadi büyüme ne demektir? 

2) Tasarruflar ve büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3) Üretim fonksiyonundaki değişkenler nelerdir? 

4) Çıktıyı nasıl arttırılmaktadır? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 Üretim 

 Büyüme  

 Üretim fonksiyonu  

 Tasarruflar 

 Yatırımlar  
 Çıktı 
 Lorenz eğrisi 
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Giriş 

İktisadi büyüme, bir iktisatta zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış 
olmasıdır[1] ve para yaratımında artış olmasına bağlıdır. Büyüme, geleneksel olarak reel (gayri 

safi yurtiçi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür. GSYİH genellikle reel 
olarak hesaplanır, örneğin düzeltilmiş-enflasyon (inflation-adjusted) terimi, mal ve hizmet 

üretiminin fiyatı üzerindeki enflasyonun net satış etkileri için kullanılır. İktisatta, "iktisadi 

büyüme" veya "iktisadi büyüme teorisi", potansiyel üretimin büyümesi manasına gelir, mesela, 
toplam talep veya gözlenen satıştaki büyümenin neden olduğu, "tam istihdam"daki üretim. 

Çalışma alanı olarak, iktisadi büyüme ana hatlarıyla iktisadi kalkınmadan ayrılmaktadır. 
Eskiden dar bir açıyla iktisadi çıktıdaki nicel artışa odaklanmış (genel olarak Gayri safi yurtiçi 
hasıla, GSYİH ile ölçülür); daha sonra daha genel olarak iktisadi nitel dönüşümlerin nasıl 
olacağını araştırmaya başlamıştır, özellikle yüksek katma değerli sektörlerin geliştirilmesi 
açısından, mesela doğal kaynakları çıkarmak yerine yüksek teknoloji ürünlerinin imalatı. 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ktisadi_b%C3%BCy%C3%BCme#cite_note-1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Para_yarat%C4%B1m%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurti%C3%A7i_has%C4%B1la
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurti%C3%A7i_has%C4%B1la
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCzeltilmi%C5%9F-enflasyon&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/real_vs._nominal_in_economics
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ktisat
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Potansiyel_%C3%BCretim&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toplam_talep
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tam_istihdam&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0ktisadi_kalk%C4%B1nma&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurti%C3%A7i_has%C4%B1la
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gayri_safi_yurti%C3%A7i_has%C4%B1la
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katma_de%C4%9Fer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_kaynaklar
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0malat
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2.1. Üretim ve Büyüme 

Ülkeler arasında hayat standardında çok büyük farklar olduğunu kolayca 
gözlemliyoruz; 

Keza, aynı ülkenin de zaman içinde hayat standardında büyük değişmeler 
olabilmektedir; 

Zenginliğin kökeninde ekonomik büyüme ve verimlilik artışları yatmaktadır; 

Bugün fakir ülkeler arasında kişi başına geliri zengin ülkelerin 19. yüzyıl sonundaki 
düzeyine ulaşamayanlar mevcuttur; 

Bazı ülkeler hızla zenginleşmiş (Japonya), diğerleri ise zaman içinde gerilemiştir; 

Dünya deneyimi öğreticidir. 
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 Dünyada Büyüme 

ÜLKE DÖNEM 

Kişi Başına 
Reel GSYİH 
(başlangıç) 

1900 yılı 
sıralama 

Kişi 
Başına 
Reel 

GSYİH 
(son) 

1997 yılı 
sıralama 

Büyüme Hızı 
(%) 

Japonya 1890-1997 1.196 6 23.400 2 2,82 

Brezilya 1900-1997 619 10 6.240 9 2,41 

Meksika 1900-1997 922 7 8.120 7 2,27 

Türkiye 1927-1997 1.287 8 6.430 8 2,11 

Almanya 1870-1997 1.738 5 21.300 4 1,99 

Kanada 1870-1997 1.890 3 21.860 3 1,95 

Çin 1900-1997 570 12 3.570 10 1,91 

Arjantin 1900-1997 1.824 4 9.950 6 1,76 

Amerika 1870-1997 3.188 2 28.740 1 1,75 

İndonezya 1900-1997 708 9 3.450 11 1,65 

Hindistan 1900-1997 537 13 1.950 12 1,34 

İngiltere 1870-1997 3.826 1 20.520 5 1,33 

Pakistan 1900-1997 587 11 1.590 13 1,03 

Bangladeş 1900-1997 495 14 1.050 14 0,78 

         1997 US $ Fiyatlarıyla (Satın alma gücü paritesi) 
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2.2. Türkiye’de Ekonomik Büyüme 

1923 öncesi için güvenilir ve anlamlı veri yoktur. 

1923-2000 arası (78 yıl) Türkiye’nin ortalama GSMH büyüme hızı % 4.5’tur. 

Ancak nüfus da yıllık ortalama % 2.3 artmıştır. 

Kişi başına reel milli gelirin uzun dönem ortalama büyüme hızı % 2.1’dir. 

Türkiye, Japonya, Kore, Tayvan gibi “ekonomik mucize” yaratmamıştır. 

Arjantin, İngiltere gibi nisbi gerileme yaşamamıştır. 

Pakistan, Bangladeş gibi ekonomisi durağan kalmamıştır. 

Ayrıntılar bir sonraki tablodadır. 
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Türkiye’nin Büyüme Performansı 

Dönem GSMH Nüfus 

Kişi 
Başına 
GSMH Yorum 

1923-2000 4,5% NA NA Nüfus verileri 1927'de başlıyor 

1927-2000 4,5% 2,3% 2,1% Savaş yılları dahildir 

1927-1950 2,6% 1,8% 0,8% Savaş yılları dahildir 

1927-1939 6,5% 2,1% 4,3% Yeniden inşa ve devletçilir 

1939-1945 -6,0% 1,2% -7,2% Savaşın ekonomik faturası 

1945-1950 6,3% 210,0% 4,0% Savaş sonrası toparlanma 

1950-2000 4,8% 2,4% 2,3% Demokrasi, darbe, kriz, vs. 

1950-1960 5,8% 2,8% 2,9% DP ekonomiyi dönüştürüyor 

1960-1970 6,0% 2,5% 3,4% Demirel ve planlı ekonomi 

1970-1980 4,4% 2,3% 2,0% Popülizm ve kriz 

1980-1990 5,3% 2,4% 2,8% Özal ekonomiyi dışa açıyor 

1990-2001 3,2% 2,2% 1,0% İsraf edilen onyıl 
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2.3. Verimlilik ve Zenginlik 

Zenginliği belirleyen verimliliktir 

Verimlilik bir işçinin bir zaman biriminde (saat, hafta, vs. ) ürettiği fiziki mal ve hizmet 

miktarını ölçer 

Kişi başına yüksek milli gelire sahip ülkeler tanım icabı yüksek verimliliğe de sahiptir 

GSMH’nın hızlı büyümesi verimliliğin hızlı büyümesi ile özdeştir 

Verimlilik ne üretildiğine değil, ne kadar etkin üretildiğine bağlıdır, çünkü mühim 
olan kişi başına yüksek katma değer üretebilmektir 

İsviçre, Danimarka örneklerini hatırlayın. 



51 

 

 

 



52 

 

 

 

 



53 

2.4. Üretim Fonksiyonu 

Üretimde kullanılan girdiler ile ürün miktarı arasındaki ilişkiyi üretim fonksiyonu tasvir 
eder 

Y=A F ( L, K, H, N ) 

Y=ürün miktarı 
A=üretim teknolojisi 
L=emek miktarı 
K=fiziki sermaye miktarı 
H=insan sermayesi 

N=doğal kaynak miktarı 

F girdilerin nasıl birleştiğini gösteren üretim fonksiyonudur 

Makroiktisatta ölçeğe göre sabit getiri varsayılır. 

 

2.5. Devlet ve Büyüme 

Uzun dönem büyüme hızları kamu politikaları ile çok yakından ilgilidir 

Bazı önemli politikalar şunlardır: 

- Tasarruf ve yatırımın teşvik edilmesi (K) 
- Eğitim ve insan sermayesinin teşviki (H) 
- Mülkiyet hakları ve siyasi istikrar (A, F) 
- Yabancı sermayenin cezbedilmesi (K, A) 
- Nüfus artışının denetlenmesi (L) 
- İhracata yönelik büyüme (A) 
- Araştırma ve teknolojinin teşviki (A) 
- Fiyat istikrarı (hepsi) 
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2.6. Tasarruf Ve Büyüme 

 

Ülkeler 

Kişi Başına GSYİH ortalama 
büyüme oranı 1960-1991 (%) 

Yatırımların GSYİH içindeki 
payı 1960-1991  

(%) 

Güney Kore 7,0 24,0 

Singapur 6,7 32,0 

Japonya 5,4 34,0 

İsrail 3,3 26,0 

Kanada 2,7 24,0 

Brezilya 2,6 19,0 

Batı Almanya 2,6 27,0 

Meksika 2,4 16,0 

Türkiye 2,3 20,6 

İngiltere 2,1 18,0 

Nijerya 2,0 13,0 

ABD 1,9 22,0 

Hindistan 1,5 14,0 

Bangladeş 1,4 4,0 

Şili 1,3 20,0 

Ruvanda 1,2 4,0 

   

   

 

 

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Tasarruf Oranları (2013, % GSYİH) 
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Türkiye’de Toplam Yurtiçi Tasarruflar (% GSYİH) 
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2.7. Lorenz Eğrisi  

Gelir bölüşümündeki eşitsizliği göstermek için çoğu kez Lorenz eğrisi kullanılır. Bir 
diğer adı “Yoğunlaşma eğrisi”dir. 

Lorenz eğrisi, nüfusun yüzde kaçının gelirin yüzde kaçını aldığını gösterir. 

Gini Katsayısı 

Gelir eşitsizliğini tek bir değerde özetleyen Gini katsayısı, kişisel gelir dağılımını 
ölçmede en sık kullanılan kriterlerden biridir.  

Gini katsayısı '0' ile '1' arasında değişen bir katsayı olma özelliğine sahiptir. Bir 
toplumda gelir adaletli olarak paylaşılmışsa (herkes eşit gelir elde ediyorsa) Gini katsayısı 
'0' değerini almakta, toplumdaki gelirler yalnız bir kişi tarafından alınmışsa Gini katsayısı 
'1'e eşit olmaktadır. Gini katsayısının değeri gelir düzeyinin büyüklüğüne değil, farklı gelir 
düzeyleri arasında kalan kişilerin sayısına bağlıdır. 

Gini oranı, Lorenz eğrisine bağlı olup Lorenz ile köşegen arasında kalan alanın, 
köşegenin altında kalan toplam alana oranına eşittir. Gini oranının artması eşitsizliğin 
arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını gösterir. 
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% 20'lik 

dilimler 

Türkiye Kent Kır 

1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Birinci %20 4.9 5.3 4.8 5.5 5.6 5.2 

İkinci %20 8.6 9.8 8.2 9.7 10.1 10.3 

Üçüncü %20 12.6 14.0 11.9 13.9 14.8 14.7 

Dördüncü %20 19.0 20.8 17.9 20.5 21.8 21.7 

Beşinci %20 54.9 50.1 57.2 50.4 47.7 48.0 

Gini Katsayısı 0.49 0.44 0.51 0.44 0.41 0.42 

 Kaynak: TÜİK 

 

Yüzde 20’lik Grupların Gelirden Aldığı Paylar, 2004-2005 

Yüzde 20'lik gruplar 

Türkiye Kent Kır 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Birinci yüzde 20(1) 6.0 6.1 6.4 6.4 6.3 6.1 

İkinci yüzde 20 10.7 11.1 10.8 11.5 11.2 11.3 

Üçüncü yüzde 20 15.2 15.8 15.2 16.0 15.8 15.9 

Dördüncü yüzde 20 21.9 22.6 21.4 22.6 22.7 22.6 

Beşinci yüzde 20 (2) 46.2 44.4 46.1 43.5 43.9 44.2 

Gini Katsayısı 0.40 0.38 0.39 0.37 0.37 0.38 

Kaynak: TÜİK 
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Gelir Dağılımı (*) (Gini Katsayısındaki Yüzde Puan Değişim) 

 

 

Türkiye’de Kişi Başı Günlük 4,3 $’ın Altı (*) (Toplam Nüfusa Oran, %) 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bir ülkenin, sahip olduğu kıt kaynakların miktarını artırarak veya onlarınkalitelerini 
iyileştirerek üretim imkanları sınırını genişletmesi veya üretim teknolojisini ve kurumsal 

çerçeveyi değiştirerek daha yüksek üretim düzeylerine çıkması ekonomik büyüme (economic 

growth) olarak ifade edilmektedir.  Ekonomik büyüme, aynı zamanda üretim faktörlerinin kişi 
başına reel milli geliri yükseltecek şekilde sürekli artması şeklinde de tanımlanabilir.  

Milli gelir artışı ekonomik büyüme açısından en önemli göstergedir. Milli gelir, bir ülke 
ekonomisinde ekonomik faaliyetlere katılan üretim faktörlerinin belirli bir sürede, genel olarak 
bir yıllık süre içinde, elde ettikleri gelirler toplamını ifade eder. Milli gelir, bir ülkenin 
ekonomik refah düzeyini gösterir. 
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Bölüm Soruları 
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3. ENFLASYON 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

3.1. Enflasyonun Tanımı 

3.2. Enflasyonun Hız Ve Şiddet Dereceleri 

3.3. Enflasyonun Kaynakları 

3.4. Enflasyonun Maliyeti 

3.5. Enflasyon Parasal Bir Olaydır 

3.6. Enflasyonun Tarihi 

3.7. Enflasyonun Ölçülmesi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Enflasyon nedir? 

2) Enflasyon türleri nelerdir? 

3) Enflasyonu nasıl ölçeriz? 

4) Enflasyonun topluma maliyeti nedir? 

5) Enflasyonun kaynakları nelerdir   
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 Enflasyon 

 Maliyet 

 Talep enflasyonu 

 Arz enflasyonu 

 Fiyat artışı 
 Maliyet artışı 
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Giriş 

Enflasyon, bir ekonomide para miktarının (nominal gelirin) yine o ekonomideki mal ve 
hizmet miktarına (reel gelire) göre daha fazla artması nedeniyle ortaya çıkan sürekli ve önemli 
bir artış olarak tanımlanmaktadır. 

Bu sürekli ve önemli artışın nedeni de para miktarında meydana gelen artıştır. Ancak 
hemen söyleyelim ki, eğer para miktarında ortaya çıkan artış, ekonomide mal ve hizmet 
miktarının artmasını sağlayabiliyorsa, bu durumda fiyatlar genel düzeyinde bir artış olmayabilir 
veya fiyat artışları sınırlı düzeyde kalır. 
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3.1.Enflasyonun Tanımı 
Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artmasıdır. 

3.2. Enflasyonun Hız Ve Şiddet Dereceleri 

Ilımlı Enflasyon (Rahvan, Sürünen, Sinsi): %4, %6 

Aşırı Enflasyon (Dörtnala Enflasyon): Aylık %5-%15 

Hiperenflasyon 

3.3. Enflasyonun Kaynakları 

3.3.1.Talep Enflasyonu  

Talep edilen mal ve hizmet miktarının arz edilen mal ve hizmet miktarını geçmesi 
sonucu oluşur. Genellikle para arzının artmasının (karşılıksız para basılması ve/veya kaydi 
para miktarının artması) tüketimi arttırması sonucu ortaya çıkar. 

Para Arzı-Enflasyon İlişkisi 

 

Para Arzı 

Belli bir dönemde ekonomide işlem ve yatırımlarda kullanılmaya hazır para miktarının 
tümü. 

Toplam Arz-Toplam Talep Dengesizliği 

Ekonomideki toplam arzın toplam talebi karşılayamaması halinde fiyatlar yükselir. 
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Talep Enflasyonu 

 

 

Karşılıksız Para Arzındaki Artışın Sonucu 

Para arzının artmasıyla başlangıçta azalan işsizlik ve artan kârlarla ekonomide canlanma 
başlar, ancak bu olumlu etkiler kısa süre sonra yerini artan enflasyona ve getirdiği 
olumsuzluklara bırakır.  

3.3.2.Arz Enflasyonu  

Enflasyonu sadece talep değil, aynı zamanda arz da etkiler. 

Arz Enflasyonu 

 Maliyet Enflasyonu (ücret enflasyonu) 
 İthal Enflasyon 

 Fiyat Enflasyonu (kar enflasyonu)  

Arz enflasyonu başlıca şu sebeplerle ilgilidir:  

– Hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, 

– Gümrük vergilerinin aşırı derecede yüksek olması,  

– Vergilerin ağırlığı,  

– Mali tekeller ve eksik rekabet koşulları,  

– Faiz haddinin yüksekliği,  

– Toplu sözleşmelerle ücretlere yapılan zamlar,  

– Döviz kurunun yükselmesi. 

Dezenflasyon-Deflasyon 
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Deflasyon, dezenflasyon ile karıştırılmamalıdır.  

Dezenflasyon: Enflasyonun artış hızının düşmesi 

Deflasyon: Fiyatların düşmesi. 

3.4. Enflasyonun Maliyeti 

Enflasyon, belirsizliği artırarak bireylerin sağlıklı yatırım ve üretim kararları 
almalarını engeller ve uzun vadeli plan yapmaktan kaçınmalarına sebep olur. 

Yatırım sürecinde; 

 Belirsizlik Artar 

 Reel Faiz Artar 

 Maliyet Artar 

 Yatırımlar Ertelenir 
 Yatırımlar (Döviz, Altın, Gayrimenkul Gibi) Verimsiz Alanlara Kayar 

Enflasyonun Maliyeti 

Geçmişe Endeksleme (Kendi Kendini Besleme-Kısır Döngü) 

Enflasyonun Maliyeti 

Kredi piyasasında; 

 Gelecek Öngörüsü Azalır  
 Kredi Miktarı Ve Vadeler Düşer 
Enflasyonun Maliyeti  

Ülkeye gelen yabancı sermayenin kısa vadeli olmasına yol açar ve ekonomideki 
kırılganlığı artırır.  

Enflasyonun Maliyeti 

1) Enflasyonist ortamda tasarruf edebilme imkanı olan kesim yüksek reel faizlerden 
yararlanırken, toplumun gelir düzeyi düşük kesiminin bu imkanı olmadığından gelir dağılımı 
giderek bozulur. 

2) Sabit Gelirliler-Değişken Gelirliler 

 Gelir dağılımı enflasyondan olumsuz etkilenir. Zengini daha zengin, fakiri daha 

fakir yapan bir durum hasıl olur. 
 Satınalma gücünden zayıflamalar sosyal huzursuzluklara yol açar.  
 Spekülasyon kazançlar alınteri kazançlarına üstün gelir. 
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 Enflasyondan en çok zarar görenler para halinde tasarruf yapmış olanlarla alacaklı 
bulunanlardır. Enflasyon borçlular için avantajlıdır. Çünkü paranın değeri düştüğü 
için borçlarını daha kolaylıkla ödeyebilirler. 

 Enflasyon devam ettiği sürece herkes değeri günden güne düşmekte olan parayı 
elden çıkarıp mala veya gayrimenkule yatırır. Bu yüzden her çeşit mala karşı talep 
artar.  

 Enflasyon (VADE FARKI) bahanesiyle kolay kazanç elde edilir.  
 Enflasyon, dış ödemeler dengesini de sarsar. Enflasyon hızı diğer ülkelerden fazla 

ise ihracatın tıkandığı ve ithal mallarına rağbetin arttığı görülür. Turizm gelirlerinin 
gelişme temposu yavaşlar ve vatandaşların dış seyahatlerdeki harcamaları çoğalır.  

Enflasyonun Ekonomik Maliyetleri (1) 

• Enflasyonist bir ortamda fiyat mekanizmasının bilgi taşıma fonksiyonu zarar görür, 
piyasalar etkin çalışamaz, sağlıklı gelişemez. 

• Enflasyon, uygulanan politikalara güvensizlik yaratır, hükümetler kapsamlı ve uzun 
soluklu ekonomik programlar uygulayamaz, süreç kendi kendini besler hale gelir. 

• Enflasyon, uluslararası piyasalarda ekonominin rekabet gücünü azaltır, sermaye 
piyasalarına erişimi kısıtlar.  

Enflasyonun Ekonomik Maliyetleri (2) 

Bir önceki unsurları daha yakından incelersek; 

• Kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması 

• Fiyat sinyallerinin yanlış algılanması 

• Enflasyon ve nisbi fiyat değişimlerinin ayırt edilememesi 

• Reel faiz hesabının zorluğu 

• Üretken olmayan, gayrimenkul, altın gibi alanlara yatırımlar 

• Orta ve uzun döneme ilişkin sağlıklı karar alınamaması 

• Üretim kapasitesi, yabancı sermaye girişleri üzerinde olumsuz etki 

• Büyüme ve istihdam üzerinde uzun vadede olumsuz etki 

Enflasyonun Ekonomik Maliyetleri (3) 

• Finansal istikrarsızlık, oynaklık 

• Fiyat sinyallerinin yanlış algılanması. 

• Finansal kaynaklar etkin olmayan bir biçimde dağılır. 

•  Oynaklık, belirsizlik 
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• Yüksek risk primi artan reel maliyetler, vadelerin kısalması 

• Finansal aracılık işlemlerinin gelişmemesi 

• Şirketler kesimine etkin bir biçimde kaynak aktarılamaması 

• Dış şoklardan aşırı etkilenme 

Enflasyonun Maliyeti 

 Enflasyon kaynak israfına ve böylece ortalama büyüme hızının düşmesine neden 
olur 

 Enflasyon ekonomik aktörlerin gelirlerini azaltmaz: bir malın fiyatı aynı zamanda 
onu üretenin geliridir 

 İktisatçılar % 2-3’ün üstünde enflasyonun ekonomi için kötü olduğu kanısındadır 
 Enflasyonun maliyetleri: 

- Kösele maliyeti 
- Menü maliyeti 
- Nisbi fiyat sorunları 
- Vergi çarpıklıkları 
- Para ikamesi ve dolarizasyon 

- Servet dağılımda keyfi bozulmalar 

3.5.Enflasyon Parasal Bir Olaydır 

 Enflasyon dünyanın her yerinde ve her zaman esas itibariyle parasal bir olaydır 

 Başka deyişle, öncelikle ekonominin mübadele aracının (para) değeri ile ilgilidir 
 Enflasyon Merkez Bankasının para talebinin üzerinde para basması sonucu oluşur 
 Basılan para mal ve hizmet piyasalarında talep fazlası yaratarak fiyatları yükseltir 
 Fiyatlardaki artış para talebini arttırdığından basılan paraya tekrar talep oluşturur 
 Para miktarındaki değişmenin fiyatları hangi mekanizmalarla ve nasıl bir zaman 

profili içinde değiştirdiği makroiktisadın önemli bir konusudur 

 

3.5.1.Miktar Teorisi 

 Para miktarı ile fiyat düzeyi arasındaki birebir ilişki iktisadın en eski teorilerinden 
birini oluşturur 

 Paranın miktar teorisi (Quantity Theory of Money) ekonomide para miktarının 
paranın değerini belirlediğini ifade eder 

 Para arzı ile paranın dolaşım hızının çarpımı bize fiyat düzeyi çarpı reel geliri verir 
M x V = P x Y 

 Denklemin sağ tarafı nominal GSMH’dır 
 Eğer V ve Y’nin sabit olduğunu düşünürsek,  fiyat düzeyi P’deki değişme para arzı 

M’deki değişmeye eşit olacaktır 
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 Örneğin M iki katına çıkarsa, P de iki katı olur 

Miktar Teorisi: Değerlendirme 

 Miktar teorisinin iki hayati varsayımı vardır: 
- Dolaşım hızı istikrarlı olmalıdır 
- Gelir esas itibariyle üretim fonksiyonu tarafından belirlenmelidir 

 İkisi de uzun dönem için makul kabul edilebilir 

 Kısa dönemde ise ikisi de değişebilir 
 En az birkaç yılı kapsayan uzun dönemde miktar teorisinin geçerli olduğu genellikle 

iktisatçılar arasında kabul görür 
 Daha kısa sürelerde ise para politikası (para miktarı) ile gelir düzeyi arasında bir 

ilişki mevcuttur 

 Türkiye’de TÜFE ile M2Y+R arasındaki yakın ilişki miktar teorisini doğruluyor 
(1985-2001) 

3.5.2. Paranın Tarafsızlığı 

 Klasik iktisatçılar reel büyüklüklerin para arzından etkilenmediğini önermişlerdir. 
 Klasik “dichotomy” ekonomide reel ve nominal değişkenlerin ayrışmasına denir. 
 Büyüme, istihdam, yatırım, reel ücret, nisbi fiyatlar, vs. gibi reel değişkenler fiziki 

ya da sabit ölçülerle hesaplanır. 
 Nominal değişkenler ise nominal ücret, nominal GSMH gibi parasal büyüklüklerdir. 
 Paranın tarafsızlığı para miktarındaki değişmenin reel değişkenleri etkilememesidir. 
 Klasik “dichotomy” ve paranın tarafsızlığı miktar teorisinin mantıki sonuçlarıdır. 

Hiperenflasyon ve “Seignorage” 

 Hiperenflasyon aylık % 10 ve üstü fiyat artışlarıdır 
 Nedeni tekdir: kamu harcamalarını vergilerle karşılayamayan hükümet giderek artan 

oranda para basma yoluna gider 

 Yani hükümet harcamalarını “enflasyon vergisi” ile karşılar 
 Enflasyon vergisini para tutan herkes öder 
 MB’nın para basması karşılığında elde edilen gelire “seignorage” (beylik hakkı) 

denir 

 Enflasyon yükseldikçe toplum paradan kaçar ve aynı beylik hakkını toplamak için 
basılması gereken para miktarı artar 

3.6. Enflasyonun Tarihi 

 Dünya ekonomik tarihinin bize gösterdiği, uzun dönemde enflasyonun kural değil 
istisna olduğudur. 

 Bazı ülkeler bazen enflasyon yaşar; piyasa ekonomilerinde barış döneminde 
enflasyon olmaz. 
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 1970’ler ve 1980’ler dünya enflasyonunun iki-haneli sayılara yükseldiği tek 
dönemdir. 

 Bunda petrol fiyatlarındaki büyük artışın önemli payı vardır. 
 Türkiye gibi bazı ülkeler ise üç-haneli ve yakınındaki enflasyonla onyıllar 

yaşamıştır. 
 Yüksek enflasyon ülkeleri genellikle hiperenflasyona düşerler: Türkiye bir 

istisnadır. 
 

Dünyada Enflasyon: Uzun Dönem 

% 

TÜFE 
1960 

TÜFE 

1998 

Ortalama 

Enflasyon 

TÜFE 

2001 

Almanya 100 327 3.2 1.7 

İsviçre 100 370 3.5 0.7 

Hollanda 100 469 4.1 3.8 

Belçika 100 495 4.3 2.6 

ABD 100 545 4.6 1.1 

Japonya 100 563 4.7 -1.4 

Kanada 100 604 4.8 1.3 

Tayland 100 739 5.4 0.3 

Fransa 100 797 5.6 2.0 

İngiltere 100 1,277 6.9 1.3 

Hindistan 100 1,960 8.1 4.9 

Mısır 100 3,594 9.9 2.5 

Kuzey Kore (*) 100 2,057 9.9 -1.1 

Yunanistan 100 6,006 11.4 3.4 

Meksika 100 386,831 24.3 4.8 

Türkiye 100 10,671,487 35.6 68.5 

Arjantin 100 147,354,786,447,214 109.0 4.0 

         (*) Seri 1966 yılından başlamaktadır. 
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Dünyada Enflasyon: Onyıllar 

Ülkeler 

Ortalama Enflasyon (%) 

1960-98 1960s 1970s 1980s 1990s 

Almanya 3.2 2.6 5.0 2.0 2.8 

İsviçre 3.5 3.3 5.1 2.8 2.3 

Hollanda 4.1 4.5 7.5 1.9 2.6 

Belçika 4.3 3.2 7.9 4.3 2.1 

ABD 4.6 2.5 7.7 4.2 3.0 

Japonya 4.7 5.6 9.8 1.8 1.1 

Kanada 4.8 2.9 8.6 5.3 1.9 

Tayland 5.4 1.9 9.8 3.5 5.0 

Fransa 5.6 3.9 9.9 5.8 2.0 

İngiltere 6.9 3.8 14.3 5.8 2.9 

Hindistan 8.1 7.3 7.8 8.6 9.5 

Mısır 9.9 3.9 9.4 17.4 11.5 

Kuzey Kore (*) 9.9 4.2 15.8 4.8 5.6 

Yunanistan 11.4 2.2 14.6 18.6 11.7 

Meksika 24.3 2.7 17.2 73.9 19.7 

Türkiye 35.6 4.1 26.9 44.9 81.2 

Arjantin 109.0 23.1 134.4 390.5 15.9 

         (*) Seri 1966 yılından başlamaktadır. 
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Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında Dünyadaki Yeri 

 

Kaynak: IMF 

 

Dünya’da Enflasyon Gelişmeleri 

 

Kaynak: IMF, TÜİK 
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Seçilmiş Ürünlerin Uluslararası Fiyat Endeksleri (2005=100) 

 

Kaynak: IMF 

Türkiye’de Dönemler İtibariyle Ortalama Enflasyon Oranı (%) 
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2013-2015 Enflasyon Tahminleri 

 

3.7. Enflasyonun Ölçülmesi 

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 

• Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer.  

• Tüfe’de 454 Adet Madde Vardır 

 

ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) 

• Ekonomide üretim faaliyetinde yer alan maddelerin fiyatlarındaki değişiklikleri 
toptancı aşamasında ölçer.  

• Aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir 
önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 
olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, 
örneğin geçen yıl 20 milyon TL’ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak 26 milyon 
TL’ye alınabileceğini ifade eder.  

• Fiyatlar, 1968 yılından beri TÜFE bazında yaklaşık 876 bin kat artmıştır.  

• Yüksek enflasyon paranın alım gücünü azaltır ve aynı zamanda fiyat değişimlerini 
anlamayı zorlaştırır.  
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• Üretilen tüm nihai mallar ve hizmetlerin fiyat düzeyi ölçülmek isteniyorsa; 

• Deflatör=(Nominal Gdp/Reel Gdp)*100 

Tüfe’deki Mal Grupları Ve Ağırlıkları 

2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi 2008 Yılı Ana ve Alt Grup Ağırlıkları 
(Türkiye) 

0 GENEL GENERAL 100,00 

01 GIDA VE ALKOLSÜZ 
İÇECEKLER

FOOD AND NON- 28,63 

02 ALKOLLÜ İÇECEKLER VE 
TÜTÜN

ALCOHOLIC 5,00 

03 GİYİM VE AYAKKABI CLOTHING AND 8,07 

04 KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ 
VE DİĞER YAKITLAR

HOUSING, WATER, 16,60 

05 MOBİLYA, EV ALETLERİ VE 
EV BAKIM HİZMETLERİ

FURNISHINGS, 7,42 

06 SAĞLIK HEALTH 2,54 

07 ULAŞTIRMA TRANSPORT 12,59 

08 HABERLEŞME COMMUNICATIONS 4,30 

09 EĞLENCE VE KÜLTÜR RECREATION AND 2,81 

10 EĞİTİM EDUCATION 2,24 

11 LOKANTA VE OTELLER HOTELS, CAFES AND 5,64 

12 ÇEŞİTLİ MAL VE 
HİZMETLER

MISCELLANEOUS GOODS 4,16 

011 GIDA FOOD 93,82 

012 ALKOLSÜZ İÇECEKLER NON-ALCOHOLIC 6,18 

021 ALKOLLÜ İÇECEKLER VE 
TÜTÜN

ALCOHOLIC BEVERAGES 6,17 

022 TÜTÜN TOBACCO 93,83 

031 GİYİM CLOTHING 74,95 

032 AYAKKABI FOOTWEAR 25,05 
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041 GERÇEK KİRA ACTUAL RENTALS FOR 28,54 

043 KONUTUN BAKIM VE MAINTENANCE AND 8,63 

44 SU (ŞEBEKE SUYU) VE 
KONUTLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ 
HİZMETLER

WATER SUPPLY AND 16,29 

045 ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER ELECTRICITY, GAS AND 46,54 

51 MOBİLYA, MEFRUŞAT, HALI 
VE DİĞER YER DÖŞEMELERİ

FURNITURE AND 29,76 

052 EV İÇİ TEKSTİL HOUSEHOLD TEXTILES 10,57 

053 EV ALETLERİ HOUSEHOLD 25,63 

54 ZÜCCACİYE, YEMEK TAKIMI 
VE HANEHALKI ALETLERİ

GLASSWARE, 7,40 

55 EV VE BAHÇE ARAÇ 
GEREÇLERİ

TOOLS AND EQUIPMENT 2,52 

56 EV BAKIM İÇİN MAL VE 
HİZMETLER

GOODS AND SERVICES 24,12 

61 TIBBİ ÜRÜNLER, ALETLER MEDICAL PRODUCTS, 37,20 

062 AYAKTA TEDAVİ 
HİZMETLERİ

OUTPATIENT SERVICES 51,73 

063 YATAKLI TEDAVİ 
HİZMETLERİ

HOSPITAL SERVICES 11,07 

071 ARAÇ SATIN ALIMI PURCHASE OF VEHICLES 35,06 

072 KİŞİSEL ULAŞTIRMA 
ARAÇLARININ İŞLETİMİ

OPERATION OF 36,18 

073 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TRANSPORT SERVICES 28,77 

081 POSTA HİZMETLERİ POSTAL SERVICES 0,11 

082 TELEFON VE TELEFAKS 

EKİPMANI
TELEPHONE AND 7,55 

083 TELEFON VE TELEFAKS 

HİZMETLERİ
TELEPHONE AND 92,34 

091 GÖRSEL-İŞİTSEL SİSTEMLE 

FOTOĞRAFLA VE VERİ 
İŞLEMLE İLE İLGİLİ 
EKİPMAN

AUDIO-VISUAL, 33,82 

092 DİĞER TEMEL DAYANIKLI 
EĞLENCE VE KÜLTÜR 
ARAÇLARI

OTHER MAJOR 0,53 

093 DİĞER EĞLENCE ARAÇLARI 
VE MALZEMELERİ, BAHÇE 
VE EVCİL HAYVANLARA 
İLİŞKİN ÜRÜNLER, 
HİZMETLER

OTHER RECREATIONAL 8,97 

094 EĞLENCE VE KÜLTÜR 
HİZMETLERİ

RECREATIONAL AND 24,27 

095 GAZETE, KİTAP VE 
KIRTASİYE

NEWSPAPERS, BOOKS 23,63 
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096 PAKET TURLAR PACKAGE HOLIDAYS 8,78 

101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE 
İLKÖĞRETİM

PRE-PRIMARY AND 18,40 

102 ORTA ÖĞRETİM SECONDARY 21,35 

103 ORTA ÖĞRETİM SONRASI VE 
ÜNİVERSİTE ÖNCESİ EĞİTİM

POST-SECONDARY NON- 31,88 

104 ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ TERTIARY EDUCATION 21,37 

105 DÜZEYİ BELİRLENEMEYEN 
EĞİTİM PROGRAMLARI

EDUCATION NOT 7,00 

111 YEMEK HİZMETLERİ CATERING SERVICES 89,99 

112 KONAKLAMA HİZMETLERİ ACCOMMODATION 10,01 

121 KİŞİSEL BAKIM PERSONAL CARE 51,84 

123 BAŞKA YERDE 

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

PERSONAL EFFECTS 25,73 

124 SOSYAL HİZMETLER SOCIAL PROTECTION 1,40 

125 SİGORTA INSURANCE 8,23 

126 BAŞKA YERDE 
SINIFLANDIRILMAYAN MALİ 
HİZMETLER

FINANCIAL SERVICES 0,17 

127 BAŞKA YERDE 

DİĞER HİZMETLER

OTHER SERVICES N.E.C. 12,63 
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Enflasyonun Temel Bileşenleri (Yüzde Katkı) 

 

 

2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi 

I. Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar  

Tanım: TÜFE, hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman 
içindeki değişimini ölçmektedir. 2003 temel yıllı TÜFE'nin temel amacı; piyasada tüketime 
konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçerek enflasyon oranını 
hesaplamaktır.Bu amaca yönelik olarak hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal 

nüfusun yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Bu kavram, 

tüketim harcamalarından hanehalklarının kendi tüketimlerine yönelik üretimleri ve 
hanehalkları için geçerli izafi kiraları kapsam dışında bırakmıştır. 

Sınıflamalar: Ağırlıkların tespitinde ve endeks hesaplamasında Amaca Göre Bireysel 
Tüketim Sınıflaması (COICOP) kullanılmış ve bu harcamalar 12 ana grup 44 alt grup altında 
toplanmıştır. Endekste 447 madde kapsama alınmıştır. 

Uluslararası ve bölgesel yönerge: EUROSTAT içinde belirtilen ve ilgili uluslararası 
ve bölgesel standartlarla, Türkiye’nin metodolojisi arasında önemli bir fark yoktur.      

II. Verinin kapsamı  

Ağırlıkların kaynağı: Tüm sosyo-ekonomik gruplardan yaklaşık 25,000 hanehalkı ile 
yapılan Hanehalkı Bütçe Anketi, kurumsal nüfus anketi ve yabancı uyrukluların Türkiye’de 
yapmış oldukları harcamalar için turizm anketi. 
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Cari ağırlıkların ait olduğu dönem: Ocak 2003 - Aralık 2005 (1/3 oranında 2003 

yılından, 1/3 oranında 2004 yılından ve 1/3 oranında 2005 yılından). 

Kapsanan işlemler: 2003=100 temel yıllı TÜFE’de, yurtiçinde mal ve hizmet tüketmek 
amacıyla yapılan, tüm nihai parasal tüketim harcamaları esas alınmaktadır. Endekste tüm il 
merkezlerinden ve 72 ilçeden fiyat derlenmektedir. Ayda 23.000 işyerinden 330.000 fiyat 

derlenmekte ve 3826 kiracı endeks kapsamında takip edilmektedir. 

Nüfus kapsamı: Endeksin nüfus kapsamı; nüfusun gelir gruplarına veya coğrafi 

bölgelere göre herhangi bir ayırım yapılmadan, Türkiye içinde yasayan toplam nüfus olarak 
belirlenmiştir.  

Coğrafi kapsam: Hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun 
yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. 

Fiyat kapsamı: Endeksin fiyat kapsamı, satın alış fiyatları olarak tespit edilmektedir. 

Fiyatlar, vergiler dahil peşin ödemeler olarak belirlenerek, taksitli satışlar üzerinden 
fiyatlandırmalar veya anlaşmalı fiyatlar dikkate alınmamaktadır.  

III. Hesaplama Kuralları 

Madde sepetlerinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve 

zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni 

maddeler endekse dahil edilmekte ya da önemini kaybeden maddeler endeksten çıkarılmakta 
ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans 
dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayinin fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta  ve 

Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır. 

I=w * (Pi / Po)       

I : endeks                                                                         

Pi : cari ay fiyatı            

w : ağırlık  

Po: temel yıl fiyatı    

It=wi * (Pit / PAralir(t-1)) * IAralir(t-1)   

wi  : yeni ağırlık  

t : zaman 

Madde çeşidi fiyatları geometrik ortalama ile hesaplanmaktadır. 

IV. Temel Veri Kaynaklarının Niteliği  

Veri kaynakları: Hanehalkı Bütçe Anketi, kurumsal nüfus anketi ve turizm anketi 
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V. Derleme uygulamaları  

Veri derleme sistemi: Taze sebze ve meyveler, petrol ürünleri haftada bir kez ve diğer 

ürünler ayda iki kez; kiralar ayda bir kez derlenmektedir. 

Veri işleme: Türkiye’nin tüketici fiyatları endeksi verileri sadece Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından islenmektedir.  

İşlemlerin kaydedilme zamanı: Fiyat endeks sonuçları her ayin 3. işgününde saat 
17:00’da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulur. 

VI. Diğer konular  

Mevsimsel düzeltme: Veri mevsimsel olarak düzeltilmemektedir.  

Coğrafi ayrıntı: 26 Bölge (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2) ayrıntısında 

mevcuttur. 

Çekirdek Enflasyon 

Özel Kapsamlı Tüfe Göstergelerı 

Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar  

Tanım: Çekirdek Enflasyon, enflasyonun geleceğine ilişkin tahmin edici gücü yüksek 
olan, enflasyonun eğilimini belirleyen ve para politikasının oluşmasına yardımcı olan bir 

göstergedir. Çekirdek enflasyon, fiyatlarda gözlenen tüm geçici etkilerin arındırılması 
sonucunda fiyatlar genel düzeyindeki artış anlamına gelmektedir.  

Sınıflamalar: Ağırlıkların tespitinde ve endeks hesaplamasında Amaca Göre Bireysel 
Tüketim Sınıflaması (COICOP) kullanılmıştır. 

Uluslararası ve bölgesel yönerge: EUROSTAT içinde belirtilen ve ilgili uluslararası 
ve bölgesel standartlarla, Türkiye’nin metodolojisi arasında önemli bir fark yoktur.      

II. Verinin kapsamı 

Ağırlıkların kaynağı: Hanehalkı Bütçe Anketi, kurumsal nüfus anketi ve yabancı 
uyrukluların Türkiye’de yapmış oldukları harcamalar için turizm anketi. 

Cari ağırlıkların ait olduğu dönem: Ocak 2003 - Aralık 2005 (1/3 oranında 2003 

yılından, 1/3 oranında 2004 yılından ve 1/3 oranında 2005 yılından). 

Kapsanan işlemler: Çekirdek enflasyon kapsamı:  

•  -Mevsimlik ürünler hariç  

•  -İşlenmemiş gıda ürünleri hariç  

•  -Enerji hariç                                                                                                             
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•  -İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç  

•  -Enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç   

•  -Enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri, fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer 
ürünler ve dolaylı vergiler hariç                                                                       

•  -Enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri, fiyatları yönetilen/yönlendirilen  diğer 
ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç  

• - İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile alkol hariç 

Nüfus kapsamı: Endeksin nüfus kapsamı; nüfusun gelir gruplarına veya coğrafi 

bölgelere göre herhangi bir ayırım yapılmadan, Türkiye içinde yasayan toplam nüfus 
olarak belirlenmiştir.   

Coğrafi kapsam: Hanehalklarının, yabancı ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun 
yurtiçinde yaptığı tüm nihai parasal tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. 

Fiyat kapsamı: Endeksin fiyat kapsamı, satın alış fiyatları olarak tespit edilmektedir. 
Fiyatlar, vergiler dahil peşin ödemeler olarak belirlenerek, taksitli satışlar üzerinden 
fiyatlandırmalar veya anlaşmalı fiyatlar dikkate alınmamaktadır.  

III. Hesaplama Kuralları 

Madde sepetlerinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın sonunda yapılmakta ve 

zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl Aralık ayı itibari ile, yeni 

maddeler endekse dahil edilmekte ya da önemini kaybeden maddeler endeksten çıkarılmakta 
ve yeni ağırlıklar endeks hesabında kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans 
dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta  ve 

Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme işlemi yapılmaktadır. 

 I=w * (Pi / Po)                      

I : endeks                                                                         

Pi : cari ay fiyatı            

w : ağırlık  

Po: temel yıl fiyatı           

It=wi * (Pit / PAralir(t-1)) * IAralir(t-1)   

wi  : yeni ağırlık  

t : zaman 

Madde çeşidi fiyatları geometrik ortalama ile hesaplanmaktadır. 

IV. Temel Veri Kaynaklarının Niteliği  
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Veri kaynakları: Hanehalkı Bütçe Anketi, kurumsal nüfus anketi ve turizm anketi 

V. Derleme uygulamaları  

Veri derleme sistemi: Taze sebze ve meyveler, petrol ürünleri haftada bir kez ve diğer 

ürünler ayda iki kez; kiralar ayda bir kez derlenmektedir. 

Veri işleme: Türkiye’nin tüketici fiyatları endeksi verileri sadece Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından işlenmektedir.  

İşlemlerin kaydedilme zamanı: Fiyat endeks sonuçları her ayin 3. işgününde saat 
17:00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulur. 

VI. Diğer konular  

Mevsimsel düzeltme: Veri mevsimsel olarak düzeltilmemektedir.  

Coğrafi ayrıntı: Türkiye için çekirdek endeks sonuçları mevcuttur.    
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ÜFE 

ÜFE'de 756 Madde Vardır. 

Üfe’de Yer Alan Mal Grupları Ve Endeksteki Ağırlıkları 

Alt Sektörlerin Genel Endeksteki Aylık Değişime Olan Etkisi (%) 

   

Alt sektörler- Subsectors  

  

   

  

  

Etki (%) 

  

Weight(%)  

  

Aylık değişim 
oranı (%) 

Eylül 2008 

Monthly rate of 

change (%)  

September 

2008  

Aylık 
değişime 
etkisi (%) 

Eylül 2008 

Influence on 

overall index 

(%)  

September 

2008  

  ÜFE 100,00 -0,90 -0,90 

01  Tarım, avcılık  19,13  -1,49  -0,40  

02  Ormancılık, tomrukçuluk  0,42  -0,62  0,00  

05  Balıkçılık  0,29  -3,87  -0,02  

10  Kömür madenciliği  0,73  1,07  0,01  

11  

Hampetrol ve doğalgaz 
çıkarımı  0,41  -15,79  -0,09  

13  

Metalik cevherler 

madenciliği  0,05  3,97  0,00  
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14  Metalik olmayan madenler  0,42  4,24  0,03  

15  Gıda ürünleri ve içecekler  12,42  -0,47  -0,08  

16  Tütün ürünleri  1,99  0,00  0,00  

17  Tekstil  6,11  0,51  0,04  

18  Giyim eşyası  4,28  7,73  0,47  

19  Deri ve deri ürünleri  0,78  -0,77  -0,01  

20  

Ağaç ve mantar ürünleri 
(mobilya hariç); hasır ve 
örgü malzemelerinden 
yapılan eşyalar  2,34  2,21  0,07  

21  

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 
ürünleri  0,88  1,58  0,02  

22  

Basılı ürünler ve kayıtlı 
medya  1,55  -0,15  0,00  

23  

Kok, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar  8,49  -4,54  -0,54  

24  

Kimyasal maddeler, ürünler 
ve suni elyaflar  4,38  1,89  0,12  

25  Kauçuk ve plastik ürünler  3,33  -0,06  0,00  

26  

Metalik olmayan diğer 
mineral ürünleri  3,84  0,86  0,05  
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27  Ana metaller  4,90  -8,44  -0,58  

28  

Makine ve teçhizatı hariç; 
metal eşya sanayii  4,34  -1,45  -0,09  

29  

Başka yerde 
sınıflandırılmamış makine 
ve teçhizat  5,61  0,66  0,05  

30  

Büro makineleri ve 
bilgisayarlar  0,27  3,24  0,01  

31  

B.y.s. elektrikli makine ve 

cihazlar  1,69  -0,35  -0,01  

32  

Radyo, televizyon, 

haberleşme teçhizatı ve 
cihazları  0,62  2,27  0,02  

33  

Tıbbi aletler; hassas ve optik 
aletler ile cep ve kol saatleri  0,23  0,64  0,00  

34  

Motorlu taşıt, römork ve 
yarı-römorklar  2,78  0,90  0,04  

35  Diğer ulaşım araçları  0,18  -0,29  0,00  

36  

Mobilya; başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer 
mallar  2,32  -1,04  -0,03  

40  

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 
su üretimi ve dağıtımı  4,41  0,48  0,03  
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2003 Temel yılı ÜFE 

Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar  

Tanım: Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke 
ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman 
içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Kapsam: Yurtiçi üretimde 

önemli paya sahip üreticiler ÜFE kapsamındadır. Üretimden ihracat değerleri çıkarılmaktadır. 
İthalat hariçtir.  

  Sektörel Kapsam: Tarım ve Ormancılık, Balıkçılık, Madencilik ve Taşocakçılığı, 
İmalat Sanayi, Elektrik, Gaz ve Su.  

  Fiyat kapsamı: Üretici fiyatı, yurtiçinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri 
vergiler hariç, peşin satış fiyatıdır. Üretici fiyatları endeksinde, tarım, avcılık, ormancılık ve 
balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilerin yetiştirdiği ve piyasaya arz ettiği ürünlerin 
ilk el satış fiyatları izlenmektedir. Tarım sektörüne ilişkin bu fiyatlar, “Üreticinin Eline Geçen 
Fiyatlar” olarak adlandırılmaktadır. Sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatları da doğrudan 
sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınmaktadır. 

  Coğrafi kapsam: Türkiye. Sınıflama NACE Rev 1 (A. Tarım, B. Balıkçılık, C. 
Madencilik e Taşocakçılığı, D. İmalat, E. Elektrik, gaz ve su.) Dönem: Aylık.Veri Derleme 
Dönemi ve Yöntemi: Fiyatlar, anket yolu ile derlenmektedir. Anketler fax veya e-posta yolu ile 

gönderilmektedir.ÜFE’de tarım sektöründe yeralan maddeler dışındaki maddelerin her ayın 5., 
15. ve 25. günlerindeki fiyatları derlenmektedir. Tarım sektöründe ise Üreticinin Eline Geçen 
Fiyatlar, her ayın birinci ve ikinci haftasını içine alacak şekilde aylık olarak 
derlenmektedir.Hesaplama Yöntemi 

  Endeks Formulü: Laspeyres ürün sepetinin ve ağırlıklarının güncellemesi, her yılın 
sonunda yapılmakta ve zincirleme Laspeyres formülü ile seri devam ettirilmektedir. Her yıl 
Aralık ayı itibari ile, yeni maddeler endekse dahil edilmekte ve yeni ağırlıklar endeks hesabında 
kullanılmaktadır. Cari fiyatların, “yeni fiyat referans dönemi (Po)” olan bir önceki Aralık ayının 
fiyatlarına bölünmesiyle, endeks hesaplanmakta ve Aralık ayı endeksi ile çarpılarak zincirleme 

işlemi yapılmaktadır. 

  Temel dönem: 2003.  

  Temel fiyat endekslerinin hesaplanması: Fiyatların ağırlıklı aritmetik ortalaması 
alınmaktadır. 

41  

Suyun toplanması, arıtılması 
ve dağıtılması  0,80  1,12  0,01  
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  Ağırlıkların kaynağı: Sanayi üretim anketleri, ulusal hesaplar ve Üretici Fiyatları 
Endeksi anketi. 

  Ağırlıkların güncellenme sıklığı: Her yıl. 

  Cari ağırlıkların ait olduğu dönem: t-2.  

  Mevsimsel maddeler: Tarım ve balıkçılık ürünleri için değişken ağırlıklar 
kullanılmaktadır. 

  Mevsimsel düzeltme: Yapılmamaktadır. 

Fiyat Endeksleri 

Enflasyon fiyat endeksleri tarafından ölçülür. 

Çok sayıda bağımsız bölümden oluşan bir bütündeki değişimi ölçmek için endeksler 
kullanılır. 

Farklı unsurlara belirli ağırlıklar verilerek bir sepet oluşturulur ve sepetin değeri izlenir 

Tüketici Fiyatları Endeksi – TÜFE – ve Üretici Fiyatları Endeksi – ÜFE – en önemli 
endekslerdir. 

1994 baz yıldı. 

Aylık, yıllık (son oniki aylık), yıl sonu ve ortalama (son oniki ay yıllık ortalaması) 
şeklinde izlenir. 
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Tüfe’nin Bileşimi 

  AĞIRLIK (%) 

TÜFE 100 

Gıda İçki 31,1 

Giyim 9,7 

Konut 25,8 

Ev Eşyası 9,3 

Sağlık 2,8 

Ulaştırma 9,3 

Eğlence 2,9 

Eğitim 1,6 

Lokanta 3,1 

Diğer 4,4 
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Enflasyon Beklentileri* (Yıllık % Değişim) 
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Yıllık Enflasyon Oranı ve Beklentiler 

 

Kaynak: TCMB Beklenti Anketi 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Maliyet enflasyonu, girdilerin bir veya bir kaçının fiyatlarında (örneğin hammadde 
fiyatlarında) meydana gelen artışlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu artışlar ürün maliyetlerini 
yükseltir, bu da fiyat artışlarına neden olur. 

Talep enflasyonu, bir ekonomideki nominal gelirin (parasal gelirin), o ekonomideki reel 

gelirden (üretilen mal ve hizmetten) daha fazla artması halinde görülen enflasyon şeklidir.  

İşçi sendikalarının güçlü olduğu ekonomilerde, sendikaların baskısı ile üretimde gerçek 
bir prodüktivite (verimlilik) artışı olamadan işçi ücretlerinin artırılması da, ekonomide nominal 
geliri yükselteceğini enflasyona yol açabilecektir. Bu tür enflasyonlara da ücret enflasyonu 
demekteyiz. 

Eğer dış ülkelerde fiyatlar yükseliyorsa ve bu yüksek fiyatlar ithalat yoluyla ülkeye 
yansıyorsa, bu durumda fiyat artışları kaçınılmaz olacaktır. İşte bu tür enflasyona da dış 
alemden yansıyan enflasyon demekteyiz. 
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Bölüm Soruları 
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4. PARA 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

4.1. Paranın Tanımı 

4.2. Paranın Fonksiyonları 

4.3. Paranın Özellikleri 

4.4. Paranın Orta Çıkışı 

4.5. Para Sistemleri 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Paranın fonksiyonları nelerdir? 

2) Paranın özellikleri nelerdir? 

3) Homojenlik özelliği ne dmektir? 

4) Altın standardı nedir? 

5) Bretton woods sistemi nedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 Para 

 Kaydi para  

 Para arzı 
 Değer saklama 

 Homojenlik 

 Altın standardı 
 Bretton woods 
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Giriş 

Para, satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri 
ödenmesinde genel olarak herkes tarafından kabul edilen herşeydir. Para, mal ve hizmetlerin 

değişimi için devletler tarafından da kabul edilen araçlardan en yaygın olanıdır. Para sözcüğü 
ile genellikle madenî para ve banknotlar kastedilmekle birlikte; ekonomide, vadesiz mevduatlar 

ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılır. Vadeli mevduat, devlet tahvili 

gibi değişim araçları ise para benzeri olarak değerlendirilir.  

Para değer denkliğinin bir göstergesi olarak değer ölçütü, değişim ve saklama aracı 
olarak kullanılır. Bu gösterge maddi ya da nominal değerde karşılıklar bulabilir. Maddî nitelikte 
paraya örnek olarak madeni para, banka teminat belgeleri ya da banknot, çek ya da senetler 

örnek verilebilir. Nominal nitelikte paraya ise banka hesabındaki para ya da kredi onayı örnek 
verilebilir. Para gündelik yaşamda takas aracı olarak kullanılır. Doğrudan doğruya takas yapan 
kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer takaslar için geçerli olması, parayı diğer 
takas araçlarından ayıran önemli bir özelliktir. 

 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hizmet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Maden%C3%AE_para
http://tr.wikipedia.org/wiki/Banknot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadesiz_mevduat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kredi_kart%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadeli_mevduat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_tahvili
http://tr.wikipedia.org/wiki/De%C4%9Fer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nominal_de%C4%9Fer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Madeni_para
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banka_teminat_belgesi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Banknot
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Senet_(anla%C5%9Fma)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Takas
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4.1. Paranın Tanımı  

Paranın ne olduğu sorusuna çok çeşitli cevaplar verilmiştir. Bu cevaplar genellikle 
paranın gördüğü işlevlerden hareketle oluşturulmuştur. Paranın en önemli işlevlerinden biri mal 
alışverişini kolaylaştırmasıdır. Öyleyse paranın en önemli işlevlerinin başında değişim aracı 
olması gelmektedir. Buradan hareketle para, bir toplumda değişim ve ödeme aracı olarak genel 
kabul gören nesne olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla herhangi bir nesnenin para olabilmesi için 
belli başlı fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir 

4.2. Paranın Fonksiyonları 

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

 

a. Hesap Birimi (Değer Ölçüsü) olmak:  

Mübadele edilen malların ve hizmetlerin değerlerinin hesaplanmasında ortak bir ölçüye 
ihtiyaç vardır. para aynı zamanda bu ortak ölçü fonksiyonunu da görmektedir. Bütün borçlar, 
alacaklar ve hesaplar hep parayla ölçülür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer para olmasaydı n 
adet an bir ekonomide n (n-1)/2 adet değişim fiyatı belirlemek gerekecekti, oysa para ortak ölçü 
olarak bu fonksiyonu yerine getirmekte ve bu sayıyı n-1’e düşürmektedir. Paranın da mâl olarak 

kabul edildiği böyle bir ekonomide mallardan bir tanesi olan paranın ortak değer ölçüsü olması 
durumunda n-1 adet değişim fiyatı yeterli hale gelmektedir. Teorik olarak değer ölçüsü olan 
mal para olmak zorunda değildir, ancak pratikte mübadele ve değer ölçüsü fonksiyonu 
birbirinden ayrılamaz. 

b. Değer Saklama (biriktirme) aracı olmak: 

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

c. Yasal Ödeme aracı olmak:  

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

4.3. Paranın Özellikleri 

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

a. Homojenlik 

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

b. Taklit edilememe 

Paranın taklit edilebilmesi kolaylıkla devlet otoritesi dışında da basılabilmesini 
sağlamaktadır ki buda devlet otoritesinin en önemli göstergelerinden birine ortak olmak, aynı 
zamanda da ekonomiye ağır darbe vurabilme gücüne kavuşmak anlamlarına gelir. Bu sebeple 
devletler paralarının taklit edilmesini önlemek için büyük çaba sarfederler. Bunun için özel 

kağıt, filigran ve metal şerit, özel boya, baskı teknikleri geliştirilmektedir.  

c. Bozulmama 

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

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

e. Kolay taşınabilme 

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

f. Değerini koruma 

Paranın özellikle değer saklama fonksiyonunu yerine getirebilmesi için değerini zaman 
içinde muhafaza etmesi gerekmektedir. Tarih boyunca altın ve gümüş bu özelliklerini 
çoğunlukla korumuşlardır. Bununla beraber özellikle sömürgecilik faaliyetleri neticesinde 

Latin Amerika’dan Avrupa’ya getirilen ve burada darphanelerde altın ve gümüş sikke haline 
getirildikten sonra piyasaya sürülen altın ve gümüş paraların değerinde düşme gözlenmiştir. 
Günümüzde ise kağıt para miktarını çoğaltmak çok daha kolay olduğundan karşılıksız basılan 
kağıt paralar enflasyona yol açarak paranın değerini hızla düşürebilmektedir.  

Bir nesnenin para olabilmesi ve bu fonksiyonunu sürdürebilmesi için yukarıda sayılan 
özelliklerin hepsini aynı anda taşıması gerekmektedir. Örneğin geçmiş dönemlerde buğday para 
olarak kullanılmıştır. Bölünebilme özeliği ve dolayısıyla kolay taşınabilmesi bakımından para 
olma fonksiyonunu yerine getirebilmiştir ancak dayanıklı olmaması zamanla para olma 
fonksiyonunu yerine getirmesine engel olmuştur. Öte yandan gayrimenkuller dayanıklılık ve 
değerini koruma bakımından para özelliği taşısa da bölünebilme ve taşınabilme açısından bu 

fonksiyonu yerine getiremezler 

4.4. Paranın Orta Çıkışı 

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

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

4.5.1. Mal Para Sistemi 

Takas ekonomisinin işlediği dönemlerde insanlar malı diğer bir malla değiştirerek 
ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Bu sistem tabiî ki beraberinde pek çok zorluğu taşımaktadır. Arzın 
ve talebin mâl olarak aynı anda kesişmesi oldukça zordur. Zamanla bu mallardan bazıları 
değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır ki bu da mal para sisteminin doğuşu anlamına 
gelmektedir. Bu mallar daha sonra kıymetli madenlere evrilmiştir. Bu madenlerin de para 
olmanın dışında mâl olarak kullanımı söz konusudur. Altın ve gümüşün süs ve ziynet eşyası 
olarak veya sanayide kullanılmaları gibi. 

XVI.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İngiltere’de para ile ilgili sorunların temelinde 
mübadele aracı olarak kullanılan altın ve gümüşün, yani mal paranın (commodity money) göreli 
kıtlığı ve bu göreli kıtlığa bağlı olarak aralarındaki değişim oranının sürekli bir istikrarsızlık 
göstermesi sorunu bulunmaktaydı. Bu sorunlar mal para sisteminin bünyesindeki temel bir 
yetersizliği ifade ediyordu. Yeni altın ve gümüş madenlerinin bulunması ya da ihracat yapılması 
dışında, ekonominin üretken kapasitesindeki artışa uygun olarak mal paranın miktarını 
arttıracak bir mekanizma bulunmamaktaydı. Mal para sistemine karşı direnç, altın ve gümüş 
paraların maden içeriğinin düşürülmesi uygulamalarına yol açmıştır. Ancak mal paranın değerli 
maden içeriğinin düşürülmesi, hem ülkelerarası ticarette sorunlar yaratmış, hem de kötü paranın 
iyi parayı kovması (Gresham yasasının işlemesi) sonucunda ülke içi ticareti takasa döndürerek, 
faaliyet hacmini daraltıcı etki yapmıştır. Mal para sisteminin bünyesinde barındırdığı 
esneksizlikleri aşma çabaları ile tanımlanan bu uzun tarihsel kesit, İngiltere’de “İngiltere 
Bankası”nın (Bank of England) kurulmasıyla sonuçlanmıştır denilebilir. İngiltere Bankası 
kurulduğunda, bankaların rezerv gereksinmelerini karşılamak gibi, modern anlamda bir merkez 

bankasının fonksiyonlarını üstlenmesi amaçlanmamıştı. Bu atmosfer İngiltere’de İngiltere 
Bankası banknotlarının doğumuna neden olmuştur. Bu durum, tam olarak mal paraya dayalı 
kağıt para sisteminin (fully commodity-backed paper money) ortaya çıkış sürecini 

tanımlamaktaydı. 1750 yılına kadarki dönem, İngiltere Bankası’nın mali sistemin tek bankası 
olduğu dönemdir.  
Gerek değerli madenlerin para olarak kullanıldığı ve gerekse değerli madenlere tam konvertibl 
olan banknotların dolaşımda bulunduğu para sisteminde para arzı, başta değerli maden üretimi 
olmak üzere ekonominin finansal ve endüstriyel kesimindeki gelişmelerden bağımsız olarak 
belirlenir. Mal para sistemi, para arzının ticari hayatın gereksinmelerine uygun olarak 
arttırılamaması nedeniyle esnek bir para sistemi değildir. Bu tür bir para sisteminde, para 
arzının para talebine uygun olarak artabilmesi için, para talebi artarken ülkedeki değerli maden 
stoklarının da buna uygun olarak artması gereklidir.  
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4.5.2.Metal (Madeni ) Para Sistemi 

Metal paralar da aynı zamanda birer mâl olduğundan bu sistemi mal para sisteminden 
ayırmak pek mümkün değildir. Üretim ve tüketimin artması, mübadelenin de artmasını 
gerektirdiğinden mal paralar bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeple 
daha önce saydığımız özellikleri taşıyan, dolayısıyla da paranın fonksiyonlarını tam olarak 
yerine getirebilecek nesnelere ihtiyaç duyulmuştur. Kıymetli madenlerden altın ve gümüş bu 
özellikleri en iyi taşıyan metaller olduğundan para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
metallerin aynı zamanda ziynet ve süs eşyası olarak da kullanılması dolayısıyla da mâl olarak 

kullanım değerinin olması, değerlerini koruyabilmeleri, saklanabilmeleri vd. özelliklerin de 
hepsini aynı anda bünyelerinde bulundurmaları tercih edilmelerinde oldukça etkili olmuştur. 
Altın ve gümüş külçe olarak kullanıldığı gibi, sikke, çubuk, küçük parçalar ve hatta toz halinde 
bile kullanılmıştır. Metal para sistemini çift metal ve tek metal sistemi olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. 

4.5.2.1. Çift Metal Sistemi 

Tedavülde altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı madenden basılmış paranın, -sikkenin- 

işlem gördüğü bir para sistemidir. Bimetalizm de denir. Bu sistem esas olarak 18. Yüzyıl 
başlarında, Avrupa ve Amerika'da uygulamaya konulmuş olup 1820'li yıllara kadar 
yürürlülükte kalmıştır. 

Çift Metal Para Sisteminde, 1600'lü yılların ortalarından beri, banknot (banka parası) 
ödemelerde kullanılan bir ödeme aracıydı. Ancak bugünkü anlamda bir para otoritesinin 
kontrolü olmadığı için bankalar, aktiflerindeki karşılıkları aşacak miktarda banknotu rahatlıkla 
tedavüle sürebiliyorlardı. Kuşkusuz bu banknotlar banka açısından bir taahhüttür ve aktifteki 
karşılıklar stokunu aşan miktardaki banknot, bir süre sonra bu bankaları, taahhütlerini 
karşılayamaz duruma düşürmektedir. Bu durum, bir süre sonra banknotlara duyulan güveni 
sarsmış ve banknot yerine altın ve gümüş tedavüle sürülmüştür. Altın ve özellikle de gümüş 
miktarını kısa sürede arttırma imkanı olması piyasada para sıkışıklığı olmasını engelleyerek 
ekonomik hayatın aksamadan gitmesine imkan vermiştir. Bu sistemde her iki madeni paranın 
da mübadele açısından eşitliği söz konusudur. Her iki metal de piyasada asli para ve resmî 
ödeme aracı olarak kabul edilir. Bu iki paranın değişim oranı devlet tarafından belirlenir ve 
istendiğinde biri diğerine darphanede çevrilir. Dış ticarette de her iki para aynı şekilde 
kullanılmıştır. Sonuçta çift metal para sisteminde genel kabul gören mübadele aracı metal 
sikkeler olmuştur. 

Çift Metal Sisteminden önce de sikkeler tedavül aracı olarak kullanılmaktaydı. Antik 

çağlarda bakır ve tunç sikkeler yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonraları kolay tedarik 
edilebilen bu metallerle basılan sikkelerin kontrolsüz bir biçimde basılarak tedavüle 
sürülmesiyle bu sikkelere de güvensizlik yaygınlaşmış, sikkeler altından basılır olmuştur. 

Kuşkusuz para da piyasalarda alım satım konusu olabilen bir metadır -ticari mal- ve 

piyasadaki para talebinin üstüne çıkan para arzı, bu metanın da değerini düşürecektir. Paranın 
değerinin bu şekilde düşmesi, paranın fonksiyonlarını yerine getirememesiyle sonuçlanacak ve 
o para, tedavül aracı olarak piyasalar tarafından kabul görmeyecektir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Para
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sikke
http://tr.wikipedia.org/wiki/Banknot
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Altından basılan paranın bu konuda bir avantajı vardır, altın stokları sınırlıdır. 
Hükümetler ya da hükümdarlar, sınırlı miktarda altın parayı piyasaya sürmek durumundadırlar. 
Böylece para arzının talebi aşması da önlenmektedir. 

Özellikle, Sanayi Devriminin ardından gerek ülke ekonomilerinin gerekse de 
uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, para talebini hızla artırmıştır. Hükümetlerin elindeki altın 
stokları yetersiz kalınca da gümüşten de sikke basılmaya başlanmış böylece çift metal sistemi 
ortaya çıkmıştır. 

İlk zamanlar sorunsuz bir şekilde işleyen bu para sisteminin aksamaya başlaması 
kaçınılmazdır. Her zaman için dünya gümüş üretimi, altın üretiminden fazladır. Böyle olunca 
piyasaya sürülen gümüş para toplamı, altın para toplamından fazla olmuştur. Oysa ikisi birden 

para arzını oluşturur ve karşılarında tek bir para talebi vardır, diğer deyişle para talebi, altın 
para talebi ve gümüş para talebi diye ayrılmaz. Piyasada gümüş para stoku altın para stoğuna 
göre belirgin bir biçimde fazlalaştığında ise, paraya yönelik arz-talep yasaları gereği gümüş 
paranın satın alma gücü düşme eğilimi göstermiştir, çünkü göreli olarak fazlalaşmıştır. Bu 
durum sistemin aksamasına yol açtığından çift metal sistemine “aksak sistem” veya aynı 
anlamda “topla mikyas” denmeye başlamıştır.  

Piyasaların, altın paranın bu şekilde prim yapmasına dayanabileceği bir bant vardır. Bu 
bant aşıldığında ise Gresham Yasası işlemeye başlayacaktır, “kötü para, iyi parayı kovacaktır”. 
Burada kötü para, değeri sürekli düşen gümüş para, iyi para ise prim yapan altın paradır. 
İnsanlar değeri sürekli yükselen altın parayı değer saklama (servet biriktirme) aracı olarak 
kendilerine saklarken değer kaybeden gümüş parayı piyasadaki işlemlerinde kullanmaya 
başlamışlar, bir süre sonra piyasada çoğunlukla gümüş paralar dolaşır olmuştur. Bunun üzerine 
devlet kötü paranın basılmasına ve kabul oranına bazı sınırlamalar getirmiştir. 19. yüzyılın 
başlarında Avrupa ve Amerika’da Çift Metal Para Sistemi bir süre sonra kendiliğinden tek 
metal sistemine dönüşmüştür. 

4.5.2.2. Tek Metal Para Sistemi 

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

4.5.2.2.1. Gümüş Metal Para Sistemi 

Değerli bir maden olarak gümüş ilk çağlardan beri para olarak kullanılmıştır. Devlet 
belirli ağırlık ve ayardaki gümüşü para olarak kabul etmiştir. Paranın değeri ile maden karşılığı 
arasındaki fark devlete senyoraj geliri olarak kalmıştır. Asli para olan gümüş devlet tarafından 

hem ülke içinde hem de uluslararası ticarette kullanılan yasal ödeme aracı olarak kabul 
edilmiştir. Gümüşün ülkeye giriş ve çıkışı serbest olduğu için ülke içindeki diğer paralarla da 
değiş tokuşu serbest bırakılmıştır. Bu sistemde sınırlı olmakla beraber altın para da piyasada 
tedavül etmiştir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gresham_Yasas%C4%B1
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4.5.2.2.2. Altın Para Sistemi 

Çift metal sistemi pek çok ülke tarafından zaman zaman uygulanmış ancak 19. yüzyıl 
başlarında gümüş para üretiminin çok fazla artması ve değerinin düşmesi sebebiyle Gresham 
Kanunu işlemeye başlamış ve ülkeler altın para sistemine geçmeye başlamışlardır. Altın sikke 
sistemine geçişte bu gelişmelerin yanında, Merkantilizmin yerine Liberal ekonomi 

görüşünün itibar kazanması da etkili olmuştur. David Ricardo'nun Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Teoremi, serbest ticaretin tümüyle serbestleştirilmesi durumunda ticaretin 
karşılıklı her iki ülke açısından da daha kazançlı olacağını ifade eder. Yine Ricardo'nun 
Otomatik Altın Standartı Teoremi de, aynı şekilde tümüyle serbestleştirilmiş bir ticarette, 
ödemeler dengesinin otomatik olarak sağlanacağını öne sürer. Her iki teorem de Altın sikke 

sistemine geçişin teorik çerçevesini oluşturmuştur. 

Altın standardının üç değişik şekli olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği para biriminin 
satın alma gücünün altın cinsinden sabit olmasıdır. Bu sistemde para birimi belirli ağırlıkta ve 
ayarda altındır yani paranın değeri altının değerine göre belirlenmektedir. Örneğin liranın 
%91.6 saflıkta, 2/3 ayarında, 7.21657 gr. Altın ihtiva etmesi gerekmekteydi. Bununla beraber 
hem altın sikkelerin sürekli aynı özelliklerde basılmasının zor olmasından hem de belli bir 

aşınma payının olmasından dolayı belli bir tolerans tanınmıştır. Bu tolerans payının üzerinde 
ayarının ve gramajının düşmesi halinde ise artık külçe altın haline gelmiş olur ve bozuk para 
anlamında “mağşuş” para olarak adlandırılmıştır. Ancak devletin hazinenin boşalması 
sebebiyle senyoraj gelirini arttırmak için bilerek ayarı ve gramajı düşük altın sikke basması 
halinde buna da tağşiş edilmiş (bozulmuş) para denmiştir. Paranın değerinin altın cinsinden 
sabit tutulabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir: 

 Ülke para biriminin değeri altın cinsinden belirlenmelidir 
 Belirlenmiş olan bu değer üzerinden paranın altına, altının paraya 

dönüştürülmesi serbest olmalıdır. 
 Altın standardını belirlemiş olan ülkede altın ihracatı ve ithalatı üzerinde 

herhangi bir sınırlandırma olmamalıdır. 

Bu sistemi kabul eden tüm ülkeler çıkardıkları paraları altın para ile değiştirmeyi taahhüt 
etmişlerdir. Konvertibilite denilen bu özelliğe göre basılan tüm banknotlar talep edildiği 
taktirde altın ile değiştirilebilecektir. Yani altın miktarı kadar kağıt para (banknot) basılmalıdır. 
Bu şart paranın altın cinsinden değerinin ülke içinde sabit kalmasını sağlarken, altın ihraç ve 
ithalatının serbest olması da bütün dünyada sabit olmasını sağlar. Bu dengenin sağlanmasında 
spekülatörler ve arbitraj önemli bir rol oynamaktadır. Buna göre paranın altın cinsinden değeri 
ülke içinde ve dışında farklı ise bu farktan faydalanmak isteyen spekülatörler altının fiyatı ülke 
dışında yüksekse altın ihraç ederek, düşükse altın ithal ederek bu farkın kapanmasını sağlarlar.  

Bu sistemde piyasada gümüş sikkeler de dolaşır ve özellikle de küçük harcamalar gümüş 
siklerle yapılır. Altın sikkelerin resmî para olarak kabul edilmesinden sonra ise dolaşımda altın 
sikkelerin değil gümüş sikkeler ile banknotların arttığı görülmüştür.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkantilizm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Liberal_ekonomi
http://tr.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmal%C4%B1_%C3%9Cst%C3%BCnl%C3%BCkler_Teoremi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1rmal%C4%B1_%C3%9Cst%C3%BCnl%C3%BCkler_Teoremi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Otomatik_Alt%C4%B1n_Standart%C4%B1_Teoremi&action=edit&redlink=1
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4.5.2.2.3. Otomatik Altın Standardı 

Altın para sistemi uzun süre yürürlükte kalmıştır, bunun sebebi sistemin sahip olduğu 
otomatik istikrar etkisidir. Dış ödemeler bilançosu altın giriş ve çıkışı ile kendiliğinden dengeye 
gelmektedir. Sistem şu şekilde işlemektedir. Dış ticaret açığı veren ülkede döviz talebi artacak 
ancak döviz kurunun sabit kalması gerektiğinden dış ticaret açığı kadar dışarıya altın çıkışı 
gerçekleşecektir. Ülkedeki para miktarı altın miktarına bağlı olduğundan altın çıkışıyla beraber 
para miktarı da azalacak bu da ülke içinde fiyatların düşmesine yol açacaktır. Fiyatların düşmesi 
ülkenin ihracatını tekrar arttırarak daha önce ülkeden çıkan altının tekrar ülkeye gelmesini 
sağlayacak ve başlangıç noktasına dönülecektir. Dış ticaret fazlası veren ülkede ise bu fazlalık 
kadar altın ülkeye girecek, ülkede para miktarı artacak bu da fiyatların yükselmesine yani 
enflasyona yol açacaktır. Yükselen fiyatlar ihracatı azaltıp ithalatı arttırarak ülkeden tekrar altın 
çıkmasına ve başlangıç noktasına geri dönülmesine yol açacak, böylece dış denkleşme otomatik 
olarak sağlanacaktır. Burada para miktarı ile fiyatlar arasındaki paralellik Miktar Teorisiyle 
(M.V=P.T) sağlanmaktadır. 

Sanayi Devrimine kadar sorunsuz işleyen otomatik altın standardı mekanizması Sanayi 
Devriminden sonra bazı ülkelerin teknolojik gelişmelerin etkisiyle kitlesel üretime geçerek 
sürekli dış ticaret fazlası vermesi, bazı ülkelerin ise sürekli dış ticaret açığı vermesi ve büyük 
savaşların da etkisiyle işlemez hale gelmiştir. Sistemin bozulmasında ülkelerin para miktarını 
altın miktarına göre ayarlamamsının yani sistemin kurallarına uymamasının da etkisi vardır. 
Ayrıca pratikte faiz oranları ve sermaye hareketlerinin dış denkleşmenin sağlanmasında daha 
etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan ihracatı artan ülkede gelir artışı da meydana gelmekte ve 
bu artış ithalatı arttırarak ihracat artışının etkisini azaltmaktadır.  

4.5.2.2.4. Altın Standardının Uygulama Şekilleri 

Tarihi gelişimi içinde bu sistem üç değişik şekilde uygulanmıştır: 

 a. Altın Sikke Standardı 

 b. Altın Külçe Standardı 

 c. Altın Kambiyo Standardı 

4.5.2.2.4.1.   Altın Sikke Standardı 

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

Banknotun Ortaya Çıkışı 

Modern bankacılığın öncüleri kendilerine emanet edilen altınları kredi olarak veren ve 
kendilerine daha sonraları bankerler denilen güvenilir tüccarlar ve sarraflardır. Büyük 
sermayesi olan bu bankerler krallara ve devletlere bile borç vermişlerdir. Tanınmış ve zengin 
ailelerden gelen bu bankerler önceleri kendilerine emanet edilen altınlar karşılığında depo 
makbuzları veriyorlardı. Bankerlerin kasalarında %100 altın karşılığı olan ve altın 
şehadetnameleri denilen bu makbuzlar zamanla ödemlerde para gibi kabul edilmeye başlanmış 
ve banknotun başlangıcını oluşturmuştur. Şehadetnamenin bankere getirilmesi halinde üzerinde 
belirtilen miktarda altının verileceği banker tarafından taahhüt edilmiştir. Bankerlerin 
kasalarındaki altınların hepsi aynı anda çekilmediğinden bankerler kasalarındaki altın 
mevcudundan daha fazla şehadetname (banknot) çıkarmaya başlamışlardır. Dolayısıyla 
banknot bankerler tarafından çıkarılan ve kendilerine ibraz edildiğinde karşılığının altın para 
olarak ödenmesini taahhüt ettikleri borç senetleridir. Burada bankerler hem başkalarına ait 
mevduatı (altın) işletmekte, hem de bankacılığın da temeli olan kaydi para yaratma işlevini 

gerçekleştirmektedirler. Yani kendilerine yatırılan mevduattan çok daha fazla kredi vererek 
kaydi para genişlemesine, dolayısıyla da talep artışına yol açmaktadırlar. 17. yüzyılın 
sonlarında bankerler bu işi suistimal ederek ödeme güçlerinin çok üstünde kredi açmaları ve 
mevduat sahiplerini zarara uğratmaları sebebiyle kredi ticaretinden men edilmişlerse de o 
dönemde hakim olan Merkantilistlerin dış ticarete ve dış ticarete aracılık eden kurumlara önem 
vermesi, tağşişler ve kalpazanlar yüzünden altın sikkenin itibar kaybetmesi nedeniyle 18. yy 

başlarında bankerlerin faaliyeti tekrar başlamıştır. Ancak 19. yy başlarında banknot ihracıyla 
ilgili tekrar aynı sorunlar baş göstermiş ve banknot hacmini kontrol etmek amacıyla 19. yy’ın 
ortalarına doğru banknot basımı tek bir bankanın kontrolüne verilerek modern anlamda Merkez 
Bankası kurumu doğmuştur. O dönemde dünya finans merkezi Londra’dır. Mali sistemde banka 
sayısı artmış, kamu bankası niteliğinde olan İngiltere Bankası’nın yanı sıra özel bankalar 
yaygınlaşmış ve finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. Bu aşamanın en önemli özelliklerinden 
birisi, şube bankacılığının gelişmeye başlamasıdır. Bu aşamada farklı bankaların ortaya çıkması 
sayılarının artması ve faaliyet alanlarının yaygınlaşmasında İngiltere Bankası’nın davranış 
biçimi belirleyici olmuştur. Banknotların altına dönüştürülme taleplerinin altının banknotlara 
dönüştürülme talepleriyle dengelenmesi, bankanın altın rezervleri erimeden konvertibilitenin 
sürdürülmesini olanaklı kılmıştır. Bu olgu, zaman içinde, bankanın altın rezervlerinin 
değerinden daha fazla miktarda banknot ihraç etmesine neden olmuştur. 

İngiltere Bankası banknotlarının ödeme aracı olarak kullanılmasının yanı sıra diğer 
bankalarca rezerv olarak kullanılması İngiltere mali sisteminin “tek rezerv sistemine” doğru 
gelişme gösterdiğini ortaya koymakta ve İngiltere Bankası’nın (Bank of England) merkez 
bankası konumuna gelme sürecini ifade etmektedir. 1825-1826 yıllarında İngiltere’de 
bankacılık krizi sonucu 60 banka kapanmıştır. Finansal panikten doğan likidite sıkıntısını 
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hafifletmek için İngiltere Bankası bir pound değerinde kâğıt para basmış ve Kraliyet 
Darphanesi sovereign üretimini hızlandırmıştır. İngiltere Bankası da dahil olmak üzere, 
bankaların bulunduracakları rezervlere ilişkin yasal düzenlemeler olmayışı ve bunların yarattığı 
tartışma ortamı 1844 yılında banka imtiyaz yasasının çıkması ile sonuçlanmıştır. Yasaya göre, 
İngiltere Bankası’nın banknot ihraçları yüzde 100 altın karşılığına bağlanmış ve taşra 
bankalarının banknot ihraçları yasaklanmıştır. 

İngiltere Bankası banknotları itibari parayı (fiat para), altın para ise mal parayı temsil 
eder. Bu anlamda, paranın niteliksel farklılıklarının ortaya konulması çok önemlidir. İngiltere 
Bankası’nın banknot ihraçları temel olarak devletin savaş harcamalarının finansmanına yönelik 
olduğu için, ticari hayatın fon gereksinmelerini yansıtmamaktaydı. 

4.5.2.2.4.2. Altın Külçe Standardı 

Bu sistem de altın para sistemi olmakla birlikte dolaşımda altın sikkeler değil altın 
karşılığında basılan dolayısıyla istendiğinde altına çevrilebilen banknotlar bulunmaktadır. 
Banknotlar altın sikkeye değil merkez bankasına götürülerek sadece altın külçeye 
çevrilebilmektedir. Sistemin temel amacı altından tasarruf etmektir, altın sadece dış ödemelerde 
kullanıldığından piyasada daha az altın dolaşmakta, böylece altın sikke standardına göre daha 
fazla banknot basma imkanı doğmaktadır. Bu da para politikasının hareket alanını 
genişletmektedir. Bununla birlikte toplam para arzı artışı enflasyona yol açmamsı için mevcut 

altın stoklarına bağlıdır. Bu sistem otomatik altın standardı sisteminin işlemesini de mümkün 
kılmaktadır. Altın külçe sisteminde merkez bankasına getirilerek altına çevrilen banknotun belli 
bir miktarın üstünde olması gerekmekteydi. Bu sebeple sisteme zengin adamlar standardı da 
denmiştir. Başlangıçta merkez bankasından satın alınan altının hangi amaçla kullanıldığına 
dikkat edilmemiş ancak altın miktarının sınırlı olmasında dolayı bir süre sonra merkez 
bankasından satın alınan bu asgari altının da sadece dış ticarette kullanılmasına izin verilmiştir.  

Dünya ekonomisinde, I. Dünya Savaşına kadar olan yıllar liberal ekonomi 
uygulamasının doruğa ulaştığı dönemdir. Dış ticaret, bu yıllarda tamamen serbest bir şekilde 
yapılmıştır. Buna rağmen, zaman ‘zaman koruyucu gümrüklere de başvurulmuş ve milli 
paraların dış değerlerine müdahalede bulunulmuştur. İngiltere dönem boyunca serbest dış 
ticaret politikasını savunmuş, serbest dış ticaretin sağladığı bütün imkanlardan azami ölçüde 
yararlanmasını bilmiştir. 

I. Dünya Savaşı’nın Uluslararası Para Sistemi’ne Etkisi 

I. Dünya Savaşı süresince Avrupa ülkelerinin üretim kapasiteleri büyük ölçüde hasar 
görmüştür. Gerek sanai, gerekse de tarımsal üretimdeki bu hasarın yol açtığı üretim düşüşü, bu 
ülkelerde kontrolden çıkan bir enflasyona yol açmıştır. Öte yandan Avrupa hükümetlerinin 
gerek savaş sırasındaki askeri harcamaları, gerekse savaş sonrasındaki harcamaları, özel kesime 
aşırı derecede borçlanmalarına yol açmıştır. Bu borçlanmada doğal olarak özel bankalara 
yönelinmiş ve piyasalara fazlasıyla banknot ihraç edilmiştir. Bu para arzındaki artış da ek bir 
enflasyonist baskı oluşturmuştur. Piyasalarda bu denli yüksek miktarda banknot olması, 
banknotun satın alma değerini düşürmüş, ellerinde banknot olan kişi ve şirketlerin merkez 
bankalarına yönelmesine yol açmıştır. Bu kişi ve şirketler, ellerindeki banknotların değer 

http://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Banknot
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kaybından dolayı zarara uğramamak için bu banknotları altına tahvil etmek istemişlerdir. 
Ellerinde bu talebi karşılayacak kadar altın stoku olmadığı için de merkez bankaları, 
banknotların altına tahvil garantisini kaldırmak zorunda kalmışlardır. Sonuçta altın para 
piyasalardan çekilmiş ve fiiliyatta kâğıt para rejimine geçilmiştir. Ancak altının bir ödeme aracı 
olarak piyasalardan çekilmesi sadece piyasalarda yaşanan bir sorun olarak kalmamıştır. Savaşa 
katılan tüm ülkelerin merkez bankalarındaki altın stokları da hızla erimiş, büyük ölçüde askeri 
malzeme ve yatırım malları ihracı dolayısıyla A.B.D.’ye akmıştır. 1914 yılından 1919 yılına 
gelindiğinde Amerika'daki altın para stoku, neredeyse iki katına ulaşmıştır. 

Yeniden altın para sistemine dönülebilmesi, Avrupa merkez bankalarının altın 
stoklarının ekonomilerinin gereği ölçüsünde artırılmasına bağlı hale gelmiştir. Bu ise ancak 
Amerika'dan borçlanmak yoluyla sağlanabilecektir, çünkü Amerika'daki altın para stoku, tüm 
dünyadaki altın para stokunun yüzde kırkı dolayındaydı. Bu, A.B.D. için de uygun bir çözümdü, 
çünkü altın para stokunun Avrupa'dan Amerikan ekonomisine akması, orada da enflasyonist 
bir baskı yaratmaktaydı. New York Federal Reserve Bank'ça sağlanan bu kredilerle Avrupa 
ülkeleri -Başta İngiltere olmak üzere- yeniden altın para sistemine dönmüşlerdir. Ancak 
Avrupa'da kurulan para sistemi artık Altın sikke sistemi değil, Altın Külçe Sistemidir. Altın 
sikke, piyasalardan ödeme aracı olarak çekilmiştir ve genel ödeme aracı artık banknottur. Ancak 
merkez bankaları, banknotları altına tahvil yükümlülüğünü sürdürmektedirler. 

Birinci Dünya Savaşıyla İkinci Dünya Savaşı Arasında Uluslararası Para Sistemi 

Savaş ekonomisinin getirdiği güçlükler nedeniyle, belli başlı paraların altına bağlılığı 
kaldırılmış ve serbest dalgalanmaya bırakılmıştır. Ancak bu dünya ekonomisi açısından sürekli 
bir çözüm olarak kalamazdı. Çünkü tekrar altın standardının getireceği istikrarlı bir sisteme 
istek vardı. Sonuç olarak savaş sona erdiği gibi, ülkeler ardı ardına altın standardına dönmeye 
başlamıştır. Ulusal paralar yeniden altına bağlanırken, savaş öncesi paritelerin aynen kabul 
edilmesine çok önem verilmekteydi. Bu durum bir ulusal prestij konusu olarak görülmekteydi. 
Oysa bu tutum, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak parasal buhranların altyapısını oluşturacaktı. 
Çünkü savaş sırasındaki enflasyonist gelişmeler nedeniyle, ülkelerin göreceli rekabet güçleri 
değişmişti. 

Savaş yıllarında büyük ölçüde artmış olan para miktarını, savaştan önceki parite 
üzerinden altına bağlamak oldukça zordu. Bu sebeple birçok ülke devalüasyon yapmak 
durumunda kalmış ve sadece İngiltere İsviçre ve Hollanda paritelerini koruyabilmişlerdir. 
1919’da ilk olarak ABD, eski kurdan altın standardına dönüş gerçekleştirmiştir. Bu durum diğer 
ülkelere örnek olmuştur. İngiltere 1925’de, Fransa ise 1928’de altın sistemini tekrar kabul 
etmiş, ancak altından tasarruf edebilmek için altın külçe standardını benimsemişlerdir. Dünya 
ekonomisinde ikinci derecede önemli olan ülkeler ise, altın kambiyo standardını esas 
almışlardır. 1928 yılına gelindiğinde tüm ülkeler yeniden altın standardına dönmüşlerdir. 

Dünya para tarihindeki bu ikinci altın standardı dönemi başarılı olamamıştır. Çünkü her 
şeyden önce, böyle bir sistemin varolabilmesi için gereken temel koşullar mevcut değildi. 
Devlet müdahalesinin giderek arttığı 20. yüzyılın ekonomik ve sosyal dünyası, 19. yüzyılın 

http://tr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alt%C4%B1n_para_sistemi&action=edit&redlink=1
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liberal ekonomisinden oldukça farklıydı. Artık uluslararası ticaret ve ödemelerde sınırsız bir 
serbestlik söz konusu değildi. 

Devlet, ekonomik ve sosyal alanda yeni görevler edinmişti. İşsizlikle mücadele, sosyal 
güvenlik, dengeli gelir dağılımı, fiyat istikrarı ve iktisadi kalkınma bunların başlıcalarıdır. 
Hükümetler bu amaçlara yönelik olarak serbest ticarete giderek artan kısıtlamalar koyuyorlardı. 
Dış açık ve fazlaların ulusal para arzını etkilemesi de otomatik olmaktan çıkmıştı. Merkez 
bankaları dış dengesizliklerin para arzı üzerindeki istenmeyen etkilerini derhal 
kısırlaştırıyorlardı (önlüyorlardı). Dış dengenin sağlanması birinci amaç olmaktan çıkmış, onun 
yerine iç denge gelmişti. Ayrıca savaş başta Almanya olmak üzere birçok ülke için dış borç ve 
savaş tazminatı sorununu doğurmuştur, bu da sermaye akımlarının hızını yavaşlatmıştır. Sözü 
edilen nedenlere bağlı olarak 1920’lerdeki ikinci altın standardı uygulaması uzun ömürlü 
olmamış ve  1929 Büyük Buhranı ikinci altın standardının yıkılışını hızlandırmıştır. 

Uluslararası para sistemi, dünya ticaretinin genişlemesini sağlayabildiği ve sürecin 
işleyişini kolaylaştırabildiği ölçüde işlevini yerine getirmiş olacaktır. Ancak iki dünya savaşı 
arasında kalan dönemde sistem bu işlevini yerine getirememiştir. Uluslararası ticaret hacminde 
ciddi anlamda daralmalar yaşanmıştır. Çok sayıda ülkede döviz denetimi ve katlı kur 
uygulanmıştır. Özellikle dünya ekonomik krizinin, 1929 yılı ortalarında ABD’de ortaya 
çıkması ile, bu ülkede deflasyon hızla yaygınlaşmış, sanayi üretiminde büyük düşmeler 
görülmüş ve işsizlik hızla artmıştır. Hükümet, giderek artan işsizliği önlemek amacıyla 1930 
yılında Smooth Hawley tarife yasaları ile gümrük vergilerini yükselterek ithalatı kısmış, 
böylece yurt içi üretimi artırarak işsizliğe engel olmak istemiştir. ABD’nin aldığı bu tedbirlere 
karşılık diğer ülkeler, altın standardından ayrılmışlar ve onlar da ithalatlarına kısıtlamalar 
koymuşlardır. Bunun sonucunda dünya üretim ve dış ticareti, çok olumsuz bir şekilde 
etkilenerek önemli ölçüde gerilemiştir. 1929 buhranı önce ABD’nin sermaye piyasasında bir 
panik olarak ortaya çıkmış ve sonra da bu ülkenin sanayi üretiminde ve istihdam düzeyinde 
aşırı düşüşler şeklinde etkisini göstermiştir. Neticesinde, bu ülkenin ithalatı aniden azalmış ve 
dış dünyaya sağladığı krediler kesilmiştir. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte altına 
yönelik talep hızla yükselmiştir. ABD ayrıca, içerde yaşanan işsizliği önlemek amacıyla 1930 

da Smooth-Hawley tarife kanunu ile gümrük tarifelerini de (ortalama 50%) yükseltmiştir.  

Amerika’daki bu olaylara diğer ülkelerin gösterdiği ilk tepki, altın standardından 
ayrılmak ve dış alımlar üzerinde kısıtlamalar koymak şeklinde olmuştur. Bu dönemde, milli 
gelir ve çalışma düzeyindeki düşmeyi önlemek için tarifeler ve öteki ticaret engelleri sık 
kullanılan araçlar olmuşlardır. Ekonomik kriz ile birlikte artan işsizliğe engel olmak isteyen 
ülkeler, ithalatı kısmak, yerli üretimi ve ihracatı teşvik ederek istihdamı arttırmak amacıyla, 
paralarının dış değerini düşürmüş yani devalüasyon yapmışlardır. Böylece, ithalat kısılırken 
ihracat artacak ve işsizlik sorunu çözümlenecektir. Fakat buna karşılık diğer ülkelerin 
ihracatları da azalacağı için, bu ülkelerde işsizlik artacaktır. Sonuç olarak bu politikalar, bir 
ülkenin sorunlarını diğerlerine satarak çözme anlamını taşıdığı için, Komşuyu Zarara Sokma 
(beggar my neighbour) veya işsizliğin ihracına yönelik politikalar olarak tanımlanmıştırBütün 
bu uygulamalar dünya üretim ve ticaret hacmini daha önce görülmemiş bir şekilde düşürmüştür. 
1932 ortalarında sanayi mallarının dünya üretimi 1929 yılı başlarındaki miktarın yaklaşık 1/3’ü 
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oranında gerilemiştir. Önceki krizlerde dünya ticaret hacmindeki daralma en fazla yüzde 7 
düzeyinde kalmışken bu krizde yüzde 65’e ulaşmıştır. 

Uluslararası mali alanda panik ise 1931 yılında “Credit Anstalt” adlı bir Viyana ticaret 
bankasının iflasa sürüklenmesi üzerine başlamıştır. Credit-Anstalt’ın iflası, mali alandaki 
paniğin doruğa çıkmasına yol açmış ve altına hücumu başlatmıştır. Bu hücum karşısında Alman 
Merkez Bankası, altın rezervlerinin tükenmesini önlemek amacıyla kambiyo denetimi 
uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamayı birçok kuzey ve Doğu Avrupa ülkesi de takip etmiştir. 

Bu gelişmeler karşısında İngiltere 1931 Eylül, ABD 1933 Mart, Fransa ise 1936 Eylül 
ayında altın standardından ayrılmışlardır. Kambiyo denetimi uygulayan geniş bir grup ülkenin 
ulusal paraları konvertibilitesini yitirmiştir. Bu ülkelerde ticaret iki yanlı anlaşmalarla 
düzenlenmeye çalışılmıştır, yüksek gümrük tarifeleri ve sıkı miktar kısıtlamaları yaygın 
kullanılan uygulamalar durumuna gelmiştir. Sabit kurdan parası aşırı değerlenen ülke 
devalüasyonlar yapmış, ancak ticaret ortakları da bundan zarar görmemek için karşı 
devalüasyonlara başvurmuşlardır.  

Altın standardının yıkılması, milli paraların birbirlerine dönüştürülme imkanını ortadan 
kaldırmış, bu durum uluslararası ödemelerde çok taraflı denkleştirmelerde büyük sorunlar 
yaratmıştır. Bu durum ülkeleri, uluslararası ödemelerde iki taraflı (bilateral) anlaşmalar 
yapmaya zorlamış ve böylece dünyada varolan çok taraflı denkleştirme mekanizması ortadan 
kalkmıştır. Bu gelişmelerin neticesinde dünya ticareti ciddi bir darboğaza girmiştir. Bu 
sorunlara bir ölçüde engel olmak amacıyla dünya para sahaları ilk defa bu yıllarda 
oluşturulmuştur. Sterlin altın ilişkisinin son bulmasından sonra eski İngiliz sömürgelerinden 
meydana gelen bazı ülkeler, paralarını sterline bağlamışlardır. Böylece, Sterlin Bloğu (sahası) 
ortaya çıkmıştır. Saha içindeki ülkeler rezervlerini sterlin ile tutmuş ve saha içindeki 
ödemelerini serbest bir şekilde yapabilmişlerdir. Buna karşılık saha dışındaki ülkelere karşı sıkı 
bir kambiyo ve ithalat rejimi uygulamışlardır. İngiltere, altın standardından ayrıldıktan sonra, 
sterlini serbest dalgalanmaya bırakmış fakat değerinde meydana gelebilecek aşırı 
dalgalanmaları önlemek için 1932 yılında Döviz Denkleştirme Fonu’nu (Exchange 
Equalization Fund) kurmuştur. Fon’un görevi, günümüzdeki merkez bankalarının yaptıklarına 
benzer şekilde serbest piyasada sterlin alıp satarak sterlinin değerini korumaktı. Fon, döviz 
piyasalarındaki dalgalanmaların iç piyasaya yansımasını bir dereceye kadar önleyerek sterlinin 

istikrarını belli bir süre sağlayabilmiştir.  

Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda bu dönemde Altın Bloğu’nu oluşturarak altına 
bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. Altın Bloku’na bağlı ülkeler de sabit kurlardan doğan dış 
açıklarını önlemek için gümrük tarifelerini yükseltmiş ve yoğun miktar kısıtlamaları 
uygulamaya başlamışlardır. Yalnızca sterlin bölgesi içinde ticaret bir ölçüde serbestçe 
yürütülüyor ve diğer bloklara göre paralar oldukça sınırlı bir konvertibiliteye sahip 
bulunuyordu.Almanya önderliğindeki çoğunluğu az gelişmiş ülkelerden oluşan geniş bir grup 
ise, kambiyo denetimi uygulamasına başlamışlardır.  

ABD ise doları dalgalanmaya bırakmış, 31 Ocak 1934 tarihinde ise 1 ons altın=35 dolar 
olarak doların değerini yeniden belirlemiştir. Böylece belirlenen değer, 18 Aralık 1971 
tarihinde Smithsonian Anlaşması ile 1 ons altın=38 dolara çıkarıncaya kadar 37 yıl boyunca 
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sabit kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ülkelerin üzerinde anlaştıkları ortak bir 
uluslararası para sistemi kalmamıştı. Evrensel altın standardı yıkılmış, birbirinden bağımsız 
para blokları oluşmuştu. 

4.5.2.2.4.3.  Altın Kambiyo Standardı ve Bretton Woods Sistemi 

Uluslararası para sisteminde I. Dünya Savaşı ile başlayan, 1929 Büyük Buhranı ile 
şiddetlenen ve II. Dünya Savaşı’na kadar devam eden sıkıntılar ülkeleri işbirliğine ve ortak bir 
para sistemi arayışına götürmüştür. II. Dünya Savaşı bitmeden yeni bir uluslararası para 
sisteminin kurulması, döviz kurlarında istikrar sağlanması, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, 
uluslararası rezerv sorununun çözüme kavuşturulması ihtiyaçları gündeme getirilmiştir. Bu 
ihtiyaçlara cevap verecek bir uluslararası para sistemini oluşturmak amacıyla 1-22 Temmuz 

1944 tarihleri arasında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 
ülkenin delegasyonlarıyla bir konferans toplanmış ve bu sistem içerisinde, ülkelerin ödemeler 
bilançosu dengesizliklerini gidermek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinin 
ikiz kuruluşu olan Uluslararası Para Fonu (IMF: International Monetary Fund) ve Dünya 
Bankasının (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası:IBRD) kurulması kararlaştırılmıştır. 
IMF’nin amacı uluslararası para sisteminin sorunsuz işlemesini sağlamak ve uluslararası mali 

ilişkileri düzenlemek, Dünya Bankasının amacı ise ilk olarak II: Dünya Savaşı’nda büyük zarar 
gören Avrupa ekonomilerine, daha sonra ise az gelişmiş ülke ekonomilerine finansman 
sağlamak olarak belirlenmiştir. IMF 1946 yılında faaliyete geçmiştir. Bretton Woods ismi 
verilen bu sistem 1973 yılına kadar devam etmiştir. Bretton Woods Sisteminin işleyişinden 
sorumlu olduğu için bu sisteme IMF Sistemi veya öngörmüş olduğu kur düzenlemelerinden 
dolayı ayarlanabilir sabit kur sistemi (adjustable peg) de denmektedir. Bretton Woods Sistemi 
bir Altın Kambiyo Sistemidir. Altın Kambiyo Sistemi de altın para sisteminin özel bir biçimidir. 
Altın Kambiyo Sistemi’nde anahtar bir ülke vardır, bu ülkenin parası da anahtar paradır ve 
doğrudan altına bağlanmıştır. Diğer ülkeler paralarını altına değil bu anahtar paraya bağlarlar 

ve ülkelerin paraları altına doğrudan değil bu anahtar para üzerinden bağlanmıştır. 1944-1973 

yılları arasında uygulanan ve adına Bretton Woods Sistemi denilen bu sistemde anahtar ülke 
Amerika Birleşik Devletleri ve anahtar para da Amerikan doları olmuştur. Sistemin böyle 
kurulmasında hem ABD’nin II. Dünya Savaşı’nın galibi olması, hem de dünya altın 
rezervlerinin büyük kısmının ABD’de olmasının etkisi büyük olmuştur. ABD dışındaki 
ülkelerin merkez bankalarında altın stoku çok az olduğundan merkez bankaları kendilerine 
getirilen ulusal paraları (banknot) altına değil Amerikan dolarına çevirmekle yükümlüdür. Tabi 
bunu yapabilmek için de elinde Amerikan doları olması gerekmektedir. Görüldüğü gibi sistem 
Amerika’nın dışarıya dolar vermesine bağlıdır. Bretton Woods Sistemi’ni onaylayıp IMF’ye 
üye olan her ülke parasını sabit bir kurdan Amerikan dolarına bağlamıştır. Bu sabit dolar kuruna 
dolar paritesi denmiştir. Amerikan doları ise 1 ons saf altın=35 dolar sabit fiyatından altına 
bağlanmıştır. Böylelikle sisteme üye tüm ülkelerin paraları da Amerikan doları üzerinden 
dolaylı olarak altına bağlanmıştır. Amerikan merkez bankası Fed’e arz edilen Amerikan 
dolarlarını Fed 35 dolar =1 ons saf altın olarak ödemeyi taahhüt emiştir. Bu sistem ABD’ye 
büyük bir avantaj sağlamış, onu dünyanın merkez bankası haline getirmiştir. Bu avantajlı 
durum ABD’nin II. Dünya Savaşı’nın asıl galibi olmasından, altın rezervlerinin çok fazla 
olmasından ve ekonomik olarak da dünyada rakipsiz olmasından kaynaklanmıştır. Bretton 
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Woods Sistemi’nde Amerikan doları bir değer ölçüsü konumuna yükselmiştir çünkü bütün 
diğer paralar dolara endekslenmiştir, bütün ödemeler, borç ve alacaklar dolarla hesaplanmaya 
başlamıştır. Diğer ülke merkez bankaları kendi açıkladıkları kurlarını sabit tutabilmek için 
piyasaya yine dolarla müdahale etmek durumunda kalmışlardır. Bretton Woods Sistemi’nde 
ülkelerin ulusal paralarının dolar etrafında en fazla yüzde birlik bir bant içinde dalgalanmasına 
izin verilmiştir. Bu bandın aşılması halinde ise merkez bankaları piyasaya dolar alım-satımıyla 
müdahale etmek zorundaydılar. Yani dolar aynı zamanda bir müdahale parasıydı (intervention 
currency). Bu müdahaleleri yapabilmek için her ülke merkez bankası dolar rezervi biriktirmek 
zorunda kalmıştır. Ayrıca dış ticaretin büyük kısmının da dolarla yapılması doları bir rezerv 
para statüsüne getirmiştir. Başlangıçta ülkelerin dış ödemeler bilançosunda ancak köklü bir 
dengesizlik (fundemental disequilibrium) bulunması halinde IMF’nin onayıyla paralarını dolar 
karşısında devalüe etme (değerini düşürme) izni verilmişken, sonraları bu tutum değişmiş ve 
IMF’ye kredi için başvuran hemen hemen tüm ülkelere parasını devalüe etme önerisinde 
bulunmuştur. Her ülkenin bu sebeplerden dolayı dolar rezervi biriktirmesi ancak ABD’nin dış 
ödemeler bilançosu açığı vermesiyle mümkün olabilirdi ki bu da sistemin en zayıf yanlarından 
birini oluşturuyordu. Sistemin Amerikan doları üzerine bina edilmesi ve dünyanın bu yoğun 
dolar talebi ABD’ye tek taraflı büyük bir avantaj sağlıyordu, zira ABD dolar basarak borçlarını 
ödeyebilir, ülkesine mal ve hizmet ithal edebilirdi. ABD’nin bunun karşısındaki tek taahhüdü 
kendisine sunulan dolarlar karşılığında altın vermekti. Ancak zamanla ABD’nin dış açıklarının 
giderek büyümesi ve altın stoklarını aşması ABD’nin sistemi suistimal ettiği ve bu sebeple 
doların altına konvertibilitesini er geç kaldırmak zorunda kalacağı görüşünü güçlendirdi. 
Nitekim bu görüş daha sonraki gelişmelerle doğrulanmıştır.  

Bretton Woods Sistemi 1960’ların başlarına kadar iyi işlemiştir. Bu döneme kadar 
ABD’nin dış ödeme açıkları çok yüksek boyutlara varmamış, hatta 1950’lerin başlarında 
dünyada dolar kıtlığı bile yaşanmıştır. 1960’larda ise ABD’nin dış ödeme açıklarının yüksek 
boyutlara varması, spekülatörleri harekete geçirmiş ve doların altına konvertibilitesinin 
kalkacağı düşüncesiyle dolardan altına doğru kaçış başlamıştır. Dünya’nın en büyük altın 
borsasının Londra’da olması sebebiyle ABD diğer sanayileşmiş ülkelerle Ocak 1960’ta bu 
spekülasyonu engellemek amacıyla Londra Altın Fonu’nu (London Gold Pool) kurmuştur. 
Fonun işlevi altının ons fiyatını 35 dolarda sabit tutabilecek şekilde özel piyasadaki altın 
talebine cevap verebilmekti. Ancak altına olan spekülatif talebin durmaması sebebiyle 
ABD’nin resmî altın rezervlerinde büyük erimeye rağmen Fon’un satışları yeterli gelmedi ve 
Fon dağıldı. Böylece altın konusunda biri daha yüksek olan özel piyasa fiyatı diğeri de daha 
düşük olan resmî fiyat olarak ikili bir fiyat sistemi oluşmuş oldu.  

Bu süreçte ABD sürekli dış açık verirken Almanya, Japonya gibi ülkeler de dış fazla 
veriyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan ABD bu ülkeleri paralarını dolar karşısında revalüe 
etmeye (değerlendirme) çağırıyor ancak olumlu cevap alamıyordu. Bunun üzerine başkan 
Nixon Ağustos 1971’de doların altına konvertibilitesini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 
Bunun üzerine 18 Aralık 1971’de Washington’da Smithsonian Enstitüsü’nde toplanan onlar 
Grubu üyelerinin aldığı kararla dolar öteki ülke paraları karşısında yüzde 9 oranında devalüe 
edildi, altının resmî fiyatı 35 dolardan 38 dolara yükseltildi ve doların altına konvertibilitesinin 
kaldırılması da onaylandı, diğer ülke paralarının dolar karşısında dalgalanma marjı da yüzde 
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1’den yüzde 2.25’e yükseltildi. Bu kararlar da dolardan kaçışı durduramadı ve Şubat 1973’te 
dolar bir kez daha yüzde 5 devalüe edildi, altının onsu 42.2 dolara yükseltildi. Ancak dolara 
karşı spekülasyon durmadı. Mart başında Avrupa döviz piyasaları iki hafta süreyle kapatıldı. 
16 Mart’ta tekrar açıldığında Avrupa Topluluğu ülkeleri sabit kurlardan paralarını birbirlerine 
bağladıklarını, dolara karşı ise serbest bıraktıklarını açıkladılar. Böylece Bretton Woods 
Sistemi sona ermiş oluyordu.  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Paranın değişim aracı işlevi: Para bir hak ölçüsüdür. Altın karşılığı para kullanan bir 
devlet ne kadar para basarsa Merkez bankasına o değerde Altın stoklaması veya koyması 
lazımdır. Günümüzde Türkiye herhangi bir karşılığı olmayan "fiyat" sistemine dahildir. 

Paranın ticari işlemlerdeki fonksiyonu tam burada ortaya çıkar. İki malın değişiminde 
para, bir üçüncü mâl olarak araya girer ve değişim iki bölüme ayırır. A malı verilip karşılığında 
para alınır, başka bir yer ve zamanda ise para verilip B malı alınır. 

Paranın bu şekilde mal değişimini iki bölüme ayırması, paranın bir değişim (mübadele) 
aracı olma işlevidir. 

Paranın hesap ve değer birimi işlevi: Paranın hesap ve değer birimi olarak işlevi, onun 

bir değişim aracı olma işlevinden kaynaklanır. Farklı malların değişiminde değişim oranları 
para ile belirlenir. Öte yandan para sayesinde iktisadi değerlerin tek bir ölçü birimiyle ifadesi 
de sağlanır. Özellikle işlemlerin kaydının tutulmasında paranın bu işlevi zorunludur. 

Paranın değer biriktirme ve spekülasyon işlevi: Para, arz ve talebin rahatlıkla 
karşılanmasını sağlar.Sermaye birikimi ve yatırım aracı olarak da kullanılır. 

Paranın bir iktisat politikası aracı olması işlevi: Gelişmiş bir para ekonomisine sahip 

ülkelerin para otoriteleri 20. yüzyılda sıklıkla, faiz oranları ve para arzını kontrol etmek yoluyla, 
paranın bir iktisat politikası aracı olarak kullanmışlardır. 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n


125 

Bölüm Soruları 

  



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

5.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Tarihçesi  

5.2. Merkez Bankacılığındaki ve TCMB Kanunundaki Çağdaş Gelişmeler 

5.3. TCMB’nin Temel Görev ve Yetki Konuları 

5.4. Para Arzı ve Para Politikası 

5.5. Para Politikası Nasıl Çalışır? 

5.6. Enflasyonla Mücadele Kapsamında Para Politikası Uygulamalarındaki Genel Eğilimler 

5.7.Türkiye’de Enflasyon 

5.8. Enflasyon Hedeflemesi Rejimi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Para politikası nasıl yürütülür? 

2) Para politikası araçları nelerdir? 

3) Para Politikası Nasıl Çalışır? 

4) Enflasyonla Mücadele Kapsamında Para Politikası Uygulamalarındaki Genel 
Eğilimler nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  

 

  



130 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 

 Para 

 Para teorisi 

 Faiz oranı 
 Reeskont 

 Karşılıklar 
 Merkez bankası 
 Merkez bankacılığı 
 Açık piyasa işlemleri 
 Enflasyon hedeflemesi 
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Giriş 

Para politikası ekonomik konjonktüre göre, para arzına müdahale ile uygulanabileceği 
gibi paranın tedavül hızının denetimiyle de uygulanabilir. Para politikası yardımı ile milli gelir, 
fiyatlar genel düzeyi ve istihdam hacminin olumlu yönde etkilenmesi amaçlanır. Esas amaç 
milli geliri arttırmak, işsizliği azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Ama bu ana amaçlar 
yanında ara amaçlar da mevcuttur. Araç olarak faiz oranı üzerinde de durulur. Ekonominin 
bütünü yanında, selektif önlemlerle, kimi bölge ya da sektörlere yönelik amaçlar da 
saptanabilir.   
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5.1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Tarihçesi  

Osmanlı devlet yapılanması altında para arzının ayarlanması, kredi hacminin 
düzenlenmesi, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi 
gibi finansal içerikli işlemler Hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve loncalar gibi 
kurumların sahip olduğu değişik işlevlerin bir arada çalışması ile sağlanmaktaydı. Osmanlı 
paraları imparatorluk sınırları içerisinde Venedik, Floransa, Macaristan ve Memluk paraları ile 
birlikte dolaşımda bulunmaktaydı. İlk Osmanlı parası ‘Akçe’ 1326 yılında, ilk altın sikke 
‘Sultani’ ise 1477 yılında bastırıldı. 1843 yılında ‘Kaime’ adında ilk defa dolaşıma çıkarılan 
banknotlar ise Hazine bonosu yerine de kullanılabiliyordu. 

Tanzimat sonrasında ekonominin dışa açılması para ve kredi sisteminde bazı 
düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktaydı. 1844 yılında “Mecidiye” adında standart hale 
getirilmiş yeni altın ve gümüş paralar bastırılarak iki metalli bir para sistemine geçildi. Bu para 
reformunun sonuç vermesi için Osmanlı parasının İngiliz parasına karşı değerinin sabit 
tutulması gerekmekteydi. Bu amaç ile dönemin bazı Galata bankerleri ile bir anlaşma yapılarak 
İngiltere’ye ve Fransa’ya yapılacak dış ödemelerin bankerler tarafından belirli bir bedel 
karşılığında ve sabit bir kur üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Bu şekilde Osmanlı parasının 
dış değerinde istikrarın sağlanması amaçlanmaktaydı. 1847 yılında Osmanlı hükümeti Galata 
bankerlerine Bank-ı Dersaadet (Dersaadet Bankası) adında bir banka kurmaları için izin verdi. 
Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa dış ödeme işlemlerini yürütmek ile görevli bir 
banka kurulmuş oldu. 

Yaşanan bu gelişmeler sonucu Osmanlı hükümeti ile Avrupa ülkeleri arasında aracılık 
görevi üstlenecek bir devlet bankasına ihtiyaç duyulmaktaydı. 1856 yılında İngiltere kralının 
bir fermanı ile merkezi Londra’da olan İngiliz sermayeli ‘Ottoman Bank’ (Osmanlı Bankası) 
kuruldu. Osmanlı Bankası’nın faaliyetleri küçük miktarlarda kredi vermek, hükümete avans 
kullandırmak ve Hazine bonolarını iskonto etmek ile sınırlıydı. Bu yönü ile banka günümüzün 
merkez bankalarının sahip olduğu işlevlerin bir bölümünü yerine getirebilmekteydi.  

Osmanlı Bankası 1863 yılında kendisini feshettikten sonra Bank-ı Osmani Şahane adı 
altında İngiliz ve Fransız ortaklığı şeklinde yeniden örgütlenerek bir devlet bankası niteliğini 
kazandı. Banknot basma ayrıcalığı bir tekel şeklinde otuz yıllık bir süre için Bank-ı Osmani 
Şahane’ye verildi. Osmanlı hükümeti bu süre içerisinde banknot çıkarmamayı ve bu ayrıcalığı 
başka bir kuruluşa vermemeyi kabul etmekteydi. Ayrıca hükümet bu bankanın karı üzerinde 
hak talep edemeyecekti. Banka kasasında bulunduracağı altının üç katı kadar banknot 
basabilecekti. Banka devletin Hazinedarlığını yapmak, devlet gelirlerini tahsil etmek, 
Hazine’nin ödemelerini yerine getirmek, Hazine bonolarını iskonto etmek, ayrıca iç ve dış 
borçlara ilişkin faiz ve anapara ödemelerini yapmak ile yükümlüydü. 1879 yılında iki metalli 
para sistemi terk edildi ve bunun yerine tek metalli para sistemi yürürlüğe sokuldu. 100 kuruş 
değerindeki Osmanlı altını yeni para birimi olarak kabul edildi. 1916 yılında yeni bir para 
reformu gerçekleştirilerek altına dayalı tek metalli bir para sistemi uygulamaya sokuldu. Para 

birimi ‘Kuruş’ olarak tanımlandı ve 1 lira 100 kuruşa eşitlendi. 
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Türkiye’de bir ulusal merkez bankası kurulması düşüncesi ise Osmanlı 
İmparatorluğunun son dönemlerinde İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında şekillenmeye 
başlamıştır. Bu dönemde kurulan ‘İtibar-ı Milli Bankası’ ileride Osmanlı Bankası’nın yerini 
alacak bir devlet bankası olarak görülmekteydi. Ulusal bir merkez bankası oluşturulması 
yönündeki bu gelişim çizgisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir aşamaya ulaşarak 1923 

yılında toplanan Türkiye İktisat Kongresi kapsamında yeniden ele alınmış, Kongre bir taraftan 
devletin bankacılık politikasını belirleyecek diğer taraftan da banknot çıkarma işlevini 
yürüterek devlet kredilerini düzenleyecek bir merkez bankası oluşturulması düşüncesi üzerinde 
durmuştur. 1924 yılında Türk hükümeti Osmanlı Bankası’nı bir devlet bankasına dönüştürmek 
için bazı girişimlerde bulunmuştur. Ancak o günkü iktisadi ve mali koşulların buna uygun 
olmaması ve o yıl içerisinde bulunulan savaş dönemleri nedeniyle Türkiye’deki çalışmalarını 
asgari bir düzeye indirmiş olan Osmanlı Bankası ile Cumhuriyet hükümeti arasında bir anlaşma 
yapılmıştır.  Buna göre, bankanın 1925 yılında sona erecek olan banknot çıkarma ayrıcalığı 
1935 yılına kadar uzatılıyordu. Ancak bu süre boyunca Hükümet tarafından banknot çıkarma 
yetkisine sahip bir merkez bankası kurulması durumunda Osmanlı Bankası’nın buna bir itiraz 
hakkı olamayacağı da kararlaştırılmıştı. Anlaşmaya göre: 

 Mevcut banknotların dolaşımı zorunlu bir duruma getiriliyordu. Hükümete açılacak 
avans miktarı 1,5 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılıyordu. Ayrıca, Ziraat 
Bankası’na 2 milyon lira tutarında kredi verilecekti. 

 Banka banknot çıkarma ayrıcalığına sahip olacak, ama bunun için 1/3 oranında altın 
karşılığı bulunduracaktı. 

 Bankaya Genel Müdür atanması Maliye Bakanlığı’nın iznine bağlı olacaktı. Bankada 
çalışan Türk-Müslüman personelin sayısı her yıl aşamalı olarak arttırılacaktı. 

 Banka sermaye olarak 500.000 İngiliz sterlinini Türkiye’ye getirecekti. 

 Banka Osmanlı döneminde çıkarılan banknotların Cumhuriyet banknotları ile 
değiştirilmesi işini de üstleniyordu.  

Ulusal bir merkez bankası oluşturulması yönündeki bu girişimler sonucunda, ayrıca 
gerek dünya ekonomisinde merkez bankacılığının gösterdiği gelişme gerekse de 1929 Büyük 
Dünya Buhranı sırasında parasal ve kredi içerikli işlemleri ülke genelinde denetleyecek bir 
kurumun eksikliğinin hissedilmesi gibi nedenlerden dolayı Türk ekonomisinde artık bir merkez 
bankası kurulması düşüncesi iyice olgunlaşmıştı. Bu gelişmelerin ışığında 11 Haziran 1930 
tarih ve 1715 sayılı kanun ile 15 milyon TL sermayeli bir anonim şirket olarak Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bankanın yönetimine 
özerk bir yapı kazandırılması ve bu amaç doğrultusunda ülkedeki çeşitli iktisadi kesimlerin 
banka sermayesine katkıda bulunması ilke olarak benimsenmiştir. Banka pay senetlerinin 
sermayeye katılım sağlayan iktisadi gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde saptanmıştır: 

 A grubu pay senetleri: Devlete ait pay senetleri 

 B grubu pay senetleri: Ulusal bankalara ait pay senetleri  
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 C grubu pay senetleri: Diğer bankalara ve ayrıcalıklı şirketlere ait pay senetleri  

 D grubu pay senetleri: Türk ticari işletmelerine ve Türk uyruklu gerçek kişilere ait pay 

senetleri 

Bu ayırım içerisinde hem bankanın özerk yapısını hem de ulusal niteliğini korumak 
amacı ile devlete ait pay senetleri toplam sermayenin %25’i, yabancı sermayeli bankalara ve 
ayrıcalıklı şirketlere ayrılan pay senetleri ise toplam sermayenin %10’u ile sınırlandırılmıştır. 
Kuruluş kanununa göre ülke kalkınmasına yardımcı olmak, devletin Hazinedarlığını yapmak, 
banknot çıkarmak, iskonto ve reeskont işlemlerini gerçekleştirmek ve bankalara tahvil ve altın 
karşılığı avans vermek bankanın başlıca görev ve yetki alanları içerisinde tanımlanmıştır. 
Banka 3 Ekim 1931 tarihinden itibaren fiilen bu işlevlerini yerine getirmeye başlamıştır.  

Merkez bankasının TL’nin değerinde istikrarı sağlamayı hedefleyen özerk bir yapıda 
çalışması kuruluş amaçları arasında öngörülmüşken zaman içerisinde güncel ekonomik 
gelişmelere de bağlı olarak bu kanunda değişiklikler yapılmış ve kanunun günün iktisadi ve 
siyasi içerikli koşullarına göre değiştirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle 
bankanın Hazine’nin ve kamu iktisadi kuruluşlarının finansman gereksinmesini karşılayan ve 
kamu kesimi finansman açıklarını kapayan bir kredi sağlama organı durumuna dönüşmesi bu 
değişikliklerin en çarpıcı bir sonucu durumundadır. Gerçekten de 14 Ocak 1970 tarihinde kabul 

edilen ve 26 Ocak 1970 tarihinde uygulamaya konulan 1211 sayılı kanun TCMB’nin görev ve 
yetki alanlarını yeniden düzenlemiş, dönemin planlı ekonomi anlayışına da uygun bir şekilde 
bankanın başlıca görevi ülke ekonomisinin dengeli kalkınması için gerekli olan etkin bir para 

politikasının uygulanması olarak saptanmıştır. Bu gelişmeler sonucu TCMB pay senetleri 
dağılımında şu değişiklikler gerçekleşmiştir: 

 A grubu pay senetleri: Hazine’ye aittir ve toplam sermaye içerisindeki payı %51’den az 
olamaz.  

 B grubu pay senetleri: Ulusal bankalara ait pay senetleri 

 C grubu pay senetleri: Yabancı sermayeli bankalara ve ayrıcalıklı şirketlere ait pay 
senetleri: Bu pay senetlerinin toplamı 15.000 adet ile sınırlandırılmıştır. 

 Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait pay senetleri 

Merkez bankası kanunundaki bu yeni düzenlemenin incelenmesi, TCMB açısından en 
önemli değişikliğin banka sermaye yapısında 1715 sayılı kuruluş kanunu ile %25 olarak 
belirlenen devlete ait Hazine pay senedi oranının 1211 sayılı kanun ile %51’e çıkarılması 
olduğu kolaylıkla fark edilebilmektedir. Bu durum ise kuşkusuz merkez bankasının özerkliğine 
gölge düşürücü bir nitelik taşımış ve siyasi organlar tarafından gerek iktisadi gerekse de 
popülist içerikli siyasi amaçlar ile bankanın para basma tekeline sahip bir yapıda algılanmasına 
neden olmuştur. Dolayısı ile fiyat istikrarını sağlama amacının bu yeni düzenleme 
doğrultusunda göz ardı edildiği söylenebilmektedir.  
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5.2. Merkez Bankacılığındaki ve TCMB Kanunundaki Çağdaş 
Gelişmeler1 

1211 sayılı merkez bankası kanununun kabulünden günümüze kadar bu kanun üzerinde 
de önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda örneğin 1983 yılında TCMB’ye açık piyasa 
işlemleri yapma yetkisi verilmiş, banka borsada döviz ve değerli madenler üzerinde işlem 
yapmak ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) idare ve temsil etmek ile 
görevlendirilmiştir. Ayrıca mevduat vade türleri ile mevduatta vade sürelerinin ve bunların 
yürürlük zamanlarının saptanması ve altın/döviz rezervlerinin hükümet ile uyumlu bir şekilde 
ülkenin ekonomik çıkarlarına göre yönetilmesi bankanın başlıca sorumlulukları arasında 
belirlenmiştir. Diğer taraftan, Merkez Bankası’nın bankalar tarafından alınan ve verilen faiz 
oranları ile benzeri düzenlemeler için Bakanlar Kurulu’na teklif verme uygulaması ve 
bankacılık sistemindeki kredi hacmi ve kredi koşullarını düzenleme yetkisi kaldırılmıştır. 1986 
yılında yapılan bir değişiklik ile Merkez Bankası’nın para ve kur politikasını fiyat istikrarını 
sağlamak amacı ile yürüteceği ilk kez belirtilmiş, 1990 yılında yapılan bir düzenleme ile de 
Başkan’ın (Guvernör) Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık bir süre ile atanması 
kararlaştırılmıştır. 1994 yılında gerçekleştirilen bir düzenleme ile Merkez Bankası’nın Hazine 
ile kamu kurum ve kuruluşlarına açmış olduğu avans miktarı yeniden düzenlenmiş, Merkez 
Bankası’nın Hazine’ye açmış olduğu kısa vadeli avans miktarı 1994 yılı için cari yıl genel bütçe 
ödenekleri toplamının bir önceki mali yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının 
%12’si ile sınırlandırılmıştır. Bu politika izleyen yıllarda da devam ettirilerek Hazine’ye açılan 
kısa vadeli avans miktarının aşamalı bir şekilde azaltılması öngörülmüş, 1998 yılı ve izleyen 
yıllar için bu oran %3’e düşürülmüştür. Benzer şekilde banka tarafından kamu kurum ve 
kuruluşlarına açılabilecek iskonto ve avans miktarı toplamı Hazine’ye açılan kısa vadeli avans 
miktarı limitinin %50’si ile sınırlandırılmıştır. 5 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4651 
sayılı kanun ile 1211 sayılı kanunun pek çok maddesi üzerinde değişikliğe gidilmiş, bu şekilde 
bazı maddeler yürürlükten kaldırılırken kanuna yeni bir madde eklenmiştir. Bu yasal 
değişiklikler ile TCMB’nin para politikası uygulamalarında bağımsızlığının sağlanması 
amaçlanmıştır.  

Bu gelişmeler izlenerek Merkez Bankası kanunundaki başlıca değişiklikler şu şekilde 
belirtilebilir: 

 Her şeyden önce bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu 
belirtilerek bu amaca ulaşılmasında kullanılacak para politikasının 
yürütülmesinde bankanın tek yetkili ve sorumlu durumunda olduğu 
vurgulanmıştır. Bu özelliğin uygulamada gerçekleştirilebilme derecesi bankanın 
araç bağımsızlığını ortaya koyacaktır. 

                                                 

1 Bu bölümün hazırlanmasında büyük ölçüde TCMB (2001: 111-114) kaynağından yararlanılmış ve 
TCMB kanunundaki 2001 sonrası dönemi kapsayan değişiklikler bu kaynaktan derlenmiştir. 
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Nihai enflasyon hedefinin saptanması sırasında ise bankanın hükümet ile eşgüdümlü 
olarak hareket etmesi kararlaştırılmıştır.  

Fiyat istikrarının sağlanması temel amacı bankanın sorumluluğuna verilip politika 
uygulama sürecinde bankaya araç bağımsızlığı ile ilgili tam yetki verildikten sonra bankadan 
para politikası uygulamaları hakkında kamuoyuna karşı hesap verilebilirlik ve şeffaflık 
ilkelerini en üst düzeyde gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda şeffaflığın 
sağlanması ve banka para politikası uygulamaları açısından kamuoyu denetiminin arttırılması 
için banka tarafından dönemsel raporlar hazırlanarak bunların kamuoyuna duyurulması, 
belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılmaması ya da böyle bir olasılığının ortaya 
çıkması durumunda bu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin hükümete yazılı 
olarak bildirilmesi ve kamuoyuna açıklanması ilke olarak benimsenmiştir.  

1) Banka’nın işlem ve hesapları yeni kanuna göre bağımsız denetim kuruluşları 
tarafından denetlenecektir. 

2) Fiyat istikrarı amacına ulaşılmaya çalışılırken uygulanan politikalarda 
eşgüdümün ve etkinliğin sağlanabilmesi için dünya ekonomisindeki gelişmeler ve politika 
uygulamaları da gözetilerek Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur.  

3) Hazine’ye ve kamu kurum ve kuruluşlarına avans verilmesinin ve kredi 
açılmasının yasaklanmasının yanı sıra bu kurum ve kuruluşların çıkartmış olduğu borçlanma 
araçlarının birincil piyasadan satın alınması yasaklanmıştır. 2  Böylece karşılıksız para 
basılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

4) Nihai kredi sağlama organı olarak Merkez Bankası’na finansal sisteme teminat 
karşılığında gün içi veya gün sonu kredi sağlama olanağı getirilerek ödemeler sistemindeki 
geçici likidite sıkışıklıklarının önüne geçilmek istenmiştir.  

5) Finansal sistemde istikrarın sağlanması için Merkez Bankası’na mali sistemin 
alt yapısının güçlendirilmesi ve mali sistemin taşıdığı risklerin belirlenmesi görevi verilmiş, 
bunun için de banka finansal sistemdeki gelişmeleri yakından izlemek ve mali kesimde 

oluşabilecek risklerin ekonominin geneline yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri 
almak ile yetkilendirilmiştir.  

6) Bu değişikliklerin uygulamaya dönüşebilmesi için Merkez Bankası Başkan’ının 
(Guvernör) görev süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Başkan yardımcıları için de benzer bir 
düzenleme gerçekleştirilerek onların da çalışma süreleri beş yıl olarak belirlenmiş, hem 
Başkan’ın hem de Başkan yardımcılarının görev sürelerinin bitiminden önce değiştirilmelerinin 
mümkün olmadığı belirtilerek görev güvencesi sağlanmaya çalışılmıştır. Gerçekten de 1980 – 

1996 döneminde yedi Merkez Bankası Başkanı göreve gelmiş ve bunların görev süreleri 
ortalama olarak iki buçuk yıla dahi ulaşamamıştır. Bu durum ise Merkez Bankası kaynaklarının 
                                                 

2  Özellikle bu konunun Türkiye ekonomisi üzerine çağdaş para politikası gerçekleşmeleri hakkında 
çalışma yapan araştırmacılar tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. 
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hükümetler tarafından örneğin popülist içerikli amaçlar ile kullanılabilmesi için Başkan’ların 
istifaya mecbur bırakıldığını göstermektedir.3 

7) Ayrıca fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda gerekli istatistik 
bilgilerin toplanabilmesi için Merkez Bankası’nın kamu kurum ve kuruluşları, Hazine 
Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, diğer ülkelerin istatistik bilgi toplamakta yetkili ve 
görevli kurumları ve bu konuda çalışan uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapması ilke olarak 
benimsenmiştir.  

5.3. TCMB’nin Temel Görev ve Yetki Konuları 

Türkiye ekonomisinde merkez bankacılığının tarihsel gelişimi değerlendirildikten sonra 
TCMB’nin temel görev ve yetki alanına giren konular maddeler şeklinde aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 

Görevler:  

1) Hükümet ile birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri 
almak, 

2) Bu amaç ile TL’nin yabancı paralar ve altın karşısındaki değerini belirlemeye 
yönelik olarak ilgili kur rejimini belirlemek ve uygulamaya geçirmek,  

3) Bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından dikkate alınmak üzere zorunlu 
kanuni karşılık oranlarını ve genel disponilite oranlarını belirlemek, 

4) Reeskont ve avans işlemleri gerçekleştirmek, 

5) Ülke altın ve döviz rezervlerini ülke çıkarlarını gözeterek hükümet ile aldığı 
ortaklaşa kararlar çerçevesinde yönetmek, 

6) Ekonomideki TL hacmini ve dolaşımını düzenlemek, piyasalardaki TL para 
arzını yönetmek için açık piyasa işlemlerinde bulunmak, 

7) Finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik olarak bu piyasalardaki 
gelişmeleri yakından izleyerek para ve döviz piyasalarında gerekli önlemleri almak,  

Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma 
hesaplarının vadelerini saptamak, bunların yürürlük zamanlarını belirlemek. 

 

 

 

                                                 
3 Orhan ve Erdoğan, a.g.e., s. 371. 
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Danışmanlık Hizmetleri: 

TCMB hükümetin mali ve ekonomik konulardaki danışmanı olup kendisinden istenmesi 
durumunda uygulanması düşünülen iktisat politikası önlemleri hakkında hükümete görüş 
bildirmek ile yükümlüdür. Banka ile hükümet arasındaki bu ilişki Başbakan aracılığı ile 
yürütülmektedir.  

Benzer şekilde, finansal yapıya ilişkin kendisinden bilgi istenmesi durumunda TCMB 
hükümete danışmanlık yapmak ile yükümlüdür. Bu doğrultuda TCMB finansal sistem 
içerisindeki bankalar ve diğer finansal içerikli kurumlar hakkındaki değerlendirmelerini 

Başbakanlığa ya da bu kurum ve kuruluşları düzenleme ve denetleme yetkisine sahip diğer 
resmî kuruluşlara bildirebilir.   

Yetkiler: 

 Türkiye’de banknot çıkarma ayrıcalığı tek elden TCMB’ye aittir. 

TCMB para politikalarının uygulamasında tek yetkili ve sorumlu durumundadır. Bu 
doğrultuda hükümet ile birlikte enflasyon hedefini belirler ve araç bağımsızlığını kullanarak 
enflasyon hedefine ulaşabilmek için gerekli para politikası araçlarını kullanır. 

TCMB olağanüstü durumlarda ve TMSF kaynaklarının kendi gereksinimini 
karşılayamaması durumunda belirleyeceği koşullara göre bu fona avans vermeye yetkilidir. 

TCMB nihai kredi verme organı sıfatı ile bankalara kredi verme işlemlerini yürütme 
yetkisine sahiptir.  

TCMB belirleyeceği koşullara göre bankalardan ödünç para verme işlemlerinde ve 
mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarının kendisine bildirilmesini istemeye 
yetkilidir.  

TCMB finansal piyasalardaki gelişmeler hakkında yakından bilgi sahibi olabilmek için 
bankalardan ve diğer mali kurumlardan gerekli bilgileri istemeye ve bu amaç ile istatistik bilgi 
toplamaya yetkilidir.  

TCMB’nin Başlıca Çalışma Birimleri 

Genel Kurul 

Genel Kurul Banka’nın hissedarları tarafından oluşturulmaktadır. Genel Kurula 
Başkan (Guvernör) başkanlık etmektedir. Genel Kurul’un görev ve yetki alanındaki başlıca 
konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

TCMB Banka Meclisi tarafından hazırlanan ve kendisine sunulan yıllık rapor ile 
Denetleme Kurulu raporunun incelenmesi, 

TCMB bilançosunun gözden geçirilmesi, kar ve zarar hesaplarının denetlenmesi ve 
karara bağlanması, ayrıca sermaye artırımına yönelik kararların alınması, 
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TCMB Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulu’nun onaylanması, 

TCMB Banka Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ve gerekli durumlarda 
Genel Kurul’da üçte iki çoğunluk sağlanması koşulu ile Banka’nın tasfiyesine ilişkin karar 
verilmesi.  

Başkanlık ve Banka Meclisi 

Banka’nın en yüksek karar organı olup Genel Kurul’a Başkan (Guvernör) başkanlık 
etmektedir. Başkan (Guvernör) en üst düzey yetkili olarak Banka’yı yönetmek, Banka Meclisi 
tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve yurt içinde/dışında Banka’yı temsil 

etmek ile görevlidir. Ayrıca bankaya verilen görevlerin yerine getirilmesi için uygun bulacağı 
önlemleri almak ve gerekli görmesi durumunda bunlar hakkında Banka Meclisi’ne öneride 
bulunmak yetkilerine sahiptir. Başkan (Guvernör) Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda beş 
yıllık bir dönem için atanmakta, Başkan’ın çalışmalarında yardımcı olmak amacı ile ve kendi 
önerisi üzerine beş yıllık bir süre için dört Başkan Yardımcısı görevlendirilmektedir. Başkan 
Yardımcılarının ekonomi, işletme, hukuk, maliye, bankacılık ve finans gibi alanlardan birinde 
lisans ya da lisansüstü öğrenim görmüş ve kendi meslekleri ile ilgili en az on yıllık deneyim 
sahibi olması gerekmektedir. Başkan Yardımcılarının görev sürelerinin bitiminden sonra 
yeniden bu göreve atanabilmeleri mümkündür. Başkan ve Başkan Yardımcıları Banka’nın 
Yönetim Komitesini oluşturmaktadır.  

Banka Meclisi ise Başkan (Guvernör) ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden 
oluşmaktadır. Üyeler ticaret ile uğraşamayacakları gibi bankalarda ve şirketlerde hissedar 

olamamakta, özel bir kanuna dayanmadıkça üyelerin görevleri resmî veya özel herhangi bir 
başka görev ile birleştirilememektedir. 4  Banka Meclisi üyeleri yüksek öğrenim görmüş, 
bankacılık ya da iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından 
seçilmektedir. Üyelerin görev süresi üç yıl olup her yıl meclis üyelerinin üçte biri Genel Kurul 
tarafından yenilenmektedir. Süreleri biten üyeler yeniden üyeliğe seçilme hakkına sahiptir. 
Başkan (Guvernör) ile Banka Meclisi arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda Başbakan 
bu organlar arasında hakemlik etmektedir. Banka Meclisi’nin başlıca görevleri ve yetkileri 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para 
politikalarına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması, 

 Dolaşımdaki banknotların değiştirilmesine, dolaşımdan kaldırılmasına ve yok 
edilmesine ilişkin konularda düzenleme yapılması ve karar alınması,  

 Açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif işlemleri, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont 
ve avans faiz oranları, zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite uygulamaları, ayrıca 

                                                 
4 Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim işleri ile uğraşmak olan vakıflardaki görevler ve 

kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklıkları bu hükmün dışında kalmaktadır. 



140 

diğer para politikası işlemleri ve araçları ile ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimi 
hakkında karar alınması ve bu konularda gerekli düzenlemelerin yapılması, 

 Bilgi istemeye, risk ve istatistik bilgileri toplamaya ilişkin gerekli kararların alınması, 

 Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kar ve zarar hesaplarının ve 
Genel Kurul gündeminin hazırlanması, 

 Sermayenin arttırılmasına ve Esas Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 
Genel Kurul’a öneride bulunulması, 

 TCMB Kanununda Para Politikası Kurulu kararına bağlı konular dışında kalan, 
Başkanlık (Guvernörlük) tarafından incelenmek için ve onaya sunulacak konular 
hakkında karar alınması ve düzenleme yapılması. 

Yukarıda özetlenen maddelerin yanı sıra Banka Meclisi ödeme ve menkul kıymet 
transferi ile ilgili yöntemlerin ve araçların belirlenmesi, takas odalarının gözetimi, şube ve 
temsilcilik açılması, banknot matbaası ile ilgili konularda karar alınması, yönetim, kuruluş ve 
personel için hazırlanan düzenlemelerin onaylanması, taşınmaz alımı veya edinimi ya da sahip 
olunan taşınmazların gerektiğinde satılması, trampa edilmesi ve bağışlanması gibi konularda 
karar alınması ile sorumlu bulunmaktadır. 

Para Politikası Kurulu 

Fiyat istikrarının sağlanması nihai hedefine ulaşabilmek amacı ile 2001 yılı sonrası 
yapılan düzenlemeler doğrultusunda ve dünya ekonomisindeki çağdaş para politikası 
uygulamaları da göz önüne alınarak TCMB kapsamında Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur. 
Para Politikası Kurulu Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından 
seçilen bir üye ve Başkan’ın (Guvernör) önerisi üzerine ortaklaşa karar ile atanan bir üyeden 
oluşmaktadır. Kurul’un bir üyesinin ortaklaşa karar ile atanması hükümet politikaları ile 
bağlantı sağlanması amacına yöneliktir. Ancak bu üyenin ekonomi, işletme, bankacılık ve 
finans alanlarından birinde akademik unvana sahip ve para politikası gerçekleşmeleri üzerine 
araştırmalarının olması gerekmekte, ayrıca görevi ile ilgili alanda en az on yıllık çalışma 
deneyimine sahip olması koşulu aranmaktadır. Bu üyenin görev süresi beş yıldır. Başkanlık 
(Guvernörlük), Başkan (Guvernör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin 
Para Politikası Kurulu üyeliği de sona ermektedir. Para Politikası Kurulu’nun başlıca görevleri 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Fiyat istikrarının sağlanması nihai amacına yönelik olarak para politikası 
uygulamalarına ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlenmesi,  

 Bu amaç doğrultusunda hükümet ile birlikte enflasyon hedefinin saptanması, 

 Para politikası uygulamaları üzerinde şeffaflığın sağlanması ve kamuoyu denetiminin 
arttırılması için politika hedefleri ve gerçekleşmeleri hakkında dönemsel raporlar 
hazırlanması, bu şekilde hükümetin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
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 Hükümet ile birlikte TL’nin iç ve dış değerini korumaya yönelik olarak gerekli 
önlemlerin alınması ve TL’nin yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini saptamaya 
yönelik kur rejiminin belirlenmesi. 

Para Politikası Kurulu bu yetkileri ve görevleri doğrultusunda aldığı kararları ve 
bunların kamuoyuna açıklanma şeklini belirleme yetkisine sahip olup Kurul’un kararları Resmî 
Gazete’de gecikmeksizin ilan edilmektedir. Başkan (Guvernör) tarafından yürütülen toplantı 
kararları daha sonra Banka Meclisi’nin bilgisine sunulmaktadır. 

Denetleme Kurulu 

Bu kurul Banka’nın bütün işlemlerini gözden geçirmek ve hesaplarını denetlemek ile 
yükümlü olup bu konularda yılsonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır. Kurul 
üyeleri Genel Kurul’da hissedarlar tarafından iki yıllık bir süre için seçilmektedir. Üyelerin 
Banka karına katılmaları söz konusu değildir.   

Merkez Bankası 

 Kanuni para, para basma tekelini elinde tutan kamu kuruluşları olan Merkez 

Bankalarını doğurmuştur. 
 Kamu tekeli: para basmak dünyanın en karlı işidir. 
 Cumhuriyet öncesinde, özel bir banka olan Osmanlı Bankası para basma tekeline 

sahipti. 

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 1930 yılında kuruldu ve 1932’de 
açıldı. 

 Federal Reserve Board 1913’te kurulmuştur; ondan önce parayı ABD Hazinesi 
basıyordu. 

 Buna karşılık Bank of England, Banque de France geçmişleri18’inci yüzyıla 
giden kuruluşlardır. 

 Merkez Bankaları para politikasını yapar, bankacılık sistemini denetler, döviz 
rezervini tutar. 

TCMB 

• Genel Kurul yılda bir kez toplanır (Hazine ağırlıklı) 
• Banka Meclisi Genel Kurul tarafından seçilir 
• Guvernör ya da Başkan Hükümet tarafından beş yıl için seçilen bankanın tepe 

yöneticisidir 
• Para Politikası Kurulu yakın geçmişte para politikasını belirlemek üzere tesis 

edilmiştir 
• TCMB hukuken para politikasını belirlemekte hükümetten bağımsızdır 
• TCMB Bilançosu parasal gelişmeleri özetler  
• Varlık ve yükümlülükleri TL ya da döviz cinsinden olabilir 
• Dolaşımdaki para TCMB’nın yükümlülüğüdür (borcudur) 
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MB Bilançosu: Kalemler 

A. VARLIKLAR P. YÜKÜMLÜLÜKLER 

A. 1-DIŞ VARLIKLAR P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. 2-İÇ VARLIKLAR P.1-a-Dış Yükümlülükler 

A. 2-a-Nakit İşlemler P.1-b-İç Yükümlülükler 

A.2-aa-Hazine Borçları P.1-ba-Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat 

A.2-aa-i-Bankamız Portföyü P.1-bb-Bankaların Döviz Mevduatı 

A.2-aa-i-a-5 Kasım 2001Öncesi DIBS P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 

A.2-aa-i-b-İkincil Piyasadan Alınan DIBS P.2-A-REZERV PARA 

A.2-aa-ii-Diğer P.2-Aa-Emisyon 

A.2-ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler P.2-AB-Bankalar Mevduatı 

A.2-ac-TMSF'na Kullandırılan Krediler P.2-Aba-Bankalar Zorunlu Karşılıkları 

A.2-ad-Diğer Kalemler P.2-Abb-Bankalar Serbest İmkanı 

A.2-b-Değerleme Hesabı P.2-Ac-Fon Hesapları 

A.2-c-IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine) P.2-Ad-Banka Dışı Kesimin Mevduatı 

  P.2-B-DİĞER MERKEZ BANKASI PARASI 

  P.2.Ba-Açık Piyasa İşlemleri 

  P.2-Bb-Kamunun TL Mevduatı 
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Bankalar da Para Yaratır 

• Banka sistemi de mevduat-para yaratabilir. 

• Bankalar kredi açtıkça para arzı artar. 
• Bu süreci anlamak için banka bilançolarına bakılır. 
• Mevduat hem varlık hem de yükümlülük oluşturur. 
• Krediler varlık oluşturur. 
• Bir bankanın verdiği kredi kendinde ya da bir başka bankada mevduat halini alır. 
• Basılan bir birim TL için bankacılık sisteminde yaratılan paranın miktarını bize para 

çarpanı verir. 

• Geri planda bankaların mevduata % 100’ün altında nakit karşılık tutmaları yatar. 
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PARA ÇARPANI 

• 100 TL ek para basılan bir ekonomide sonunda ne kadar para yaratılır? 

• Bankaların rezerv tutma oranının tersi kadar  

M=1/R 

• Bankaların rezerv tutma oranı M=%10 ise, para çarpanı M=10 Olacaktır 

İlk Mevduat   =TL   100.00 

A Bankası kredisi  =TL    90.00 [=0.9 x $ 100.00] 

B Bankası kredisi  =TL    81.00 [=0.9 x $ 90.00] 

C Bankası kredisi  =TL   72.90 [=0.9 x $ 81.00] 

Vs.    vs. 

Vs.    vs. 

Toplam Para Arzı  =TL 1,000.00 

5.4. Para Arzı ve Para Politikası 

• MB’nın ekonomideki para miktarını (para arzını) kontrol etmesine para politikası 
denir 
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• MB’nın elinde dört ana araç vardır 
- Açık piyasa işlemleri – APİ – tahvil piyasasında bono-tahvil alım-satımı ile 

likiditeyi ayarlar 

- Döviz (FX) işlemleri – döviz alım satımı  
- Banka karşılık oranlarının değiştirilmesi: para çarpanı büyük ya da küçülür 
- İskonto haddinin (fonlama faizi) değiştirilmesi: Mali sistem – MB borç 

kararlarını etkiler 
• Dikkat: para arzındaki değişim MB’nın TL yükümlülüklerindeki değişimdir; 
yükümlülük artışı para arzı artışına eşittir 

PARA TABANI 

(Katrilyon TL, Milyar USD) 

1998 

TL $ 

1999  

TL $ 

2000 

TL $ 

2001 

TL $ 

1. PARASAL TABAN (a+b+c) 2,1    6,7 3,9     7,2 5,8     8,6 7,8        5,4 

a. Emisyon 1,3    4,2 2,4     4,4 3,8    5,6     5,3        3,7 

b. Bankalar Zorunlu Karşılıkları (TL) 0,7    2,2 1,0     1,9 1,4     2,1 1,6        1,1 

c. Serbest Rezerv 0,1    0,3 0,5     0,9 0,6     0,9 0,9        0,6 

2. REZERV PARA (1+d+e) 2,1    6,8 3,9     7,3 5,9     8,8 8,0        5,5 

d. Fon Hesapları 0,02  0,1 0,03   0,1 0,1     0,2 0,1        0,1 

e. Banka Dışı Kesimin Mevduatı 0,02  0,1 

0,02 

0,04 0,05   0,1 0,1      0,05 

3. MERKEZ BANKASI PARASI 

(2+f+g) 0,5    1,7 1,6     2,9 1,0     1,5 9,9       6,8 

f. Açık Piyasa İşlemleri 
 -1,8 -

5,8 

 -2,4  -

4,4 -5,2  -7,7 1,2      0,9 

g. Kamu Mevduatı 0,2    0,7 0,1     0,1 0,2     0,4 0,6       0,4 
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Diğer Parasal Göstergeler 

• Para politikasının başka göstergeleri vardır 
• Net İç Varlıklar MB’nın likidite yaratmasının ve para basmasının iyi bir 

göstergesidir 
• İç varlıklardan bazı kalemlerin çıkartılması ile bulunur 
• Net Dış Varlıklar MB’nın döviz ihtiyacını gösterir 
• Dış varlıklardan dış dünyaya yükümlülükler ve iç bankalara döviz 

yükümlülükleri çıkartılarak bulunur 
• Net Döviz Pozisyonu MB’nın toplam döviz kuru riskini ifade eder 
• Döviz varlıklarından döviz yükümlülükleri çıkartılarak bulunur 
• IMF ile yapılan programlarda bunların hepsi farklı aşamalarda performans 

kriteri olarak kullanılmıştır 

Dolaşım Hızı ve Mali Derinleşme 

• Paranın dolaşım hızı para arzının cari fiyatlarla (nominal) GSMH’ya 
bölünmesi ile elde edilir. 
• Kısa dönemde oynak olabilir, fakat uzun dönemde belirli bir eğilimi izler 
• Türkiye’de M2Y+R bölü nominal GSMH yakın geçmişte sürekli 
yükselmektedir. 
• Bu olgu mali piyasaların derinlik kazanması işaretidir. 
• Para çarpanı da aynı olayın iyi bir ölçüsüdür. 
• Mali sistemin büyümesi, aynı miktar dolaşımdaki para ile daha büyük bir para 
arzının elde edilmesi anlamına gelir. 
• Para çarpanı da yakın geçmişte sürekli artmıştır. 

Kanuni Para 

 Bugün para olarak kullanılan banknot ve bozuklukların kendi değerleri yok kadar 
azdır. 

 Kanuni para (fiat money) devletin çıkardığı kanunlar sonucu mübadele aracı 
olarak kullanılır. 

 Bütün dünya ekonomilerinin (ABD, AB, Japonya, vs.) paraları “kanuni para” 
statüsündedir. 

 Bir ülke içinde yapılan ödemelerde o ülke parasını kabul etmek hukuki bir 
zorunluluktur (legal tender). 

 Türkiye’de Merkez Bankasının çıkardığı banknotları tüm ödemelerde kabul etmek 
zorundayız. 

 Fiyatları başka herhangi bir şeye bağlayabiliriz (döviz, altın, mal, enflasyon, vs.) 

ama TL dışında bir ödeme aracı talep edemeyiz. 

Likidite 

 Likidite kavramı paranın anlaşılmasını kolaylaştırır. 
 Likidite, herhangi bir varlığın ekonominin mübadele aracına dönüşme kolaylığıdır. 
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 Tanım icabı, para en likit varlıktır: cebimizdeki banknotlar başka bir şeye 
dönüştürme gerekmeden ödeme aracıdır. 

 Vadesiz mevduat ve likit fonlar da likit varlıklardır. 
 Vadeli mevduat, borsada kote edilmiş hisse senetleri, yatırım fonları daha az likit 

varlıklardır. 
 Gayrimenkul, borsada kote olmayan şirketlerde hisseler, hayat sigortası poliçeleri 

likit varlık değildirler. 

Türkiye Ekonomisinde Para 

 Likit varlıkların somut biçimi mevzuata bağlı olarak ülkeden ülkeye değişir 
 Türkiye’de beş farklı para tanımı yapabiliriz 

- Dolaşımdaki para (banknotlar ve bozukluklar) 
- Vadesiz mevduat hesapları (ticari ve tasarruf) 
- Vadeli mevduat hesapları 
- Döviz mevduat hesapları 
- REPO anlaşmaları (gecelik, haftalık, vs.) 

 Yüksek ve dalgalı enflasyon sonucunda TL paranın üç işlevinden sadece ilkini ve 

kısmen yerine getirebilmektedir 

Para İkamesi 

 Paranın değer saklama işlevi bizi Türkiye için çok önemli bir olaya getirir: para 

ikamesi (dolarizasyon) 

 Yüksek ve dalgalı enflasyon yüzünden TL’nin değer saklama işlevi kalmamıştır 
 Vatandaşlar nakit varlıklarını beklenmeyen enflasyon ve kur değişmelerine karşı 

korumak için döviz halinde tutmaktadırlar 
 Döviz mevduatı hem TL mevduatından hem de GSMH’dan daha hızlı büyümüştür 
 Dolaşımdaki nakit döviz miktarını bilmiyoruz ama 15-20 milyar dolara kadar 

çıkabilir 
 Nakit döviz dolaşımı ve döviz mevduatının yüksekliği para politikasını ciddi şekilde 

kısıtlamaktadır 

5.5. Para Politikası Nedir, Nasıl Çalışır? 

• Para politikası, merkez bankasının faiz oranlarına, döviz kuruna ve para arzına 
yönelik kararları yoluyla toplam talebi ve dolayısıyla da enflasyonu etkilemesini 
ifade eder. 

• Merkez Bankaları genellikle, fiyat istikrarını sağlamada faiz oranlarını temel araç 
olarak kullanır. 

• Merkez Bankasının belirlediği faiz oranları bankaların ve diğer finans kuruluşlarının 
kendi müşterileri için belirledikleri faiz oranlarını, verdikleri kredi miktarını, hisse 
senedi ve bono fiyatları ile döviz kurunu ve bekleyişleri etkilemektedir.  
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• Para politikası nihayetinde fiyatları etkilemeye yönelik olarak uygulanır. 

Para Politikası Nedir, Nasıl Çalışır? 

 

Para Politikası Nedir, Nasıl Çalışır? 

• Merkez Bankası faiz oranında yapılan değişiklik enflasyon üzerindeki etkisini dört 
kanaldan gösterir:  

1. Diğer banka ve finans kurumlarının uyguladıkları faizler üzerinde etkili 
olur. 

2. Piyasa faiz oranları aynı zamanda bankalardan alınan kredi miktarının ve 
hisse senedi, döviz gibi varlıkların fiyatlarının değişmesine yol açar. 

3. Faiz oranlarına ilişkin kararlar yurt içi faiz oranları seviyesi ve uluslararası 
faiz oranları arasındaki göreli ilişkiyi ve ülkeye gelen yabancı sermayeyi 
etkiler. 

4. Faiz oranlarına ilişkin kararlar aynı zamanda beklentileri, beklentiler de 
ileriye dönük kararları etkiler.  

• Ancak, ekonominin faiz oranlarında yapılan değişikliğe uyum sağlaması zaman alır. 
Kanallardan bazıları etkisini diğerlerinden daha çabuk gösterebilir. Bu etki, politika 
değişikliklerinin sözleşmelere ne kadar zamanda yansıyacağı, bireylerin tüketim 
alışkanlıklarını ne kadar zamanda değiştirecekleri gibi unsurlara balıdır. Ayrıca, 
geçmişteki enflasyon oranına bakarak karar alma alışkanlıklardan kolay vazgeçemeyen 
bir ekonomide politika değişikliklerinin etkileri daha zayıftır.  

• Faiz oranlarında yapılan değişikliğin etkisini göstermesi zaman alır. Bu yüzden merkez 
bankaları gerekli tedbirleri önceden alarak harekete geçer. Merkez bankaları, faiz 
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oranlarına ilişkin kararlarını enflasyonun bugünkü değerine göre değil, enflasyonun 

gelecekte izleyeceği seyre göre alırlar 

• Merkez Bankası bu hedefe ulaşmak için kısa vadeli faiz oranlarını araç olarak 
kullanmaktadır. Kısa vadeli faiz oranlarına dair kararlar, sadece enflasyonun gelecekte 
izleyeceği seyrin enflasyon hedefiyle uyumu gözetilerek alınmaktadır.  

Enflasyon-Büyüme İlişkisi 

 

 

Para Politikası Nedir, Nasıl Çalışır? 

• Enflasyon yoluyla ekonomik canlanma ve istihdam artışı sadece kısa bir dönem için 
ve sadeceenflasyon oranı artarken gerçekleşebilir. Yüksek enflasyon süreklilik 
kazandığı zaman ise büyüme üzerindeki kısa dönemli etki kaybolur ve olumsuz 
etkiler ortaya çıkmaya balar. Fiyat istikrarı ile büyüme birbiri ile çelişen unsurlar 
değildir. Büyüme, üretim faktörlerinin ve miktarının artması ve niteliğinin 
iyileşmesi ile gerçekleşir ki bu ekonominin arz tarafıdır. 

• Para politikası ise ekonominin talep tarafındadır ve fiyat istikrarını sağlama görevi 
yoluyla toplam talebin ekonominin üretim kapasitesi ile uyumlu gitmesini hedefler. 
Dolayısıyla, para politikası gevşetilerek üretim faktörlerinin miktarı artırılamaz, 
büyüme sağlanamaz. Sadece gelecek enflasyonun yükselmesine neden olunur ki bu 

da belirsizliği beraberinde getirdiği için, üretimde ve yatırımda kullanılacak olan 
kaynakların üretken olmayan alanlara yönelmesine, dolayısıyla üretimin azalmasına 
yol açar. 
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5.6. Enflasyonla Mücadele Kapsamında Para Politikası 
Uygulamalarındaki Genel Eğilimler 

1- Bir Hedefin Gözetilmesi 

• Belli bir büyüklük; döviz kuru, parasal büyüklükler veya enflasyonun kendisi tek 
başına veya birlikte doğrudan hedeflenmektedir. 

• Bu kapsamda, giderek daha çok sayıda ülke enflasyonun kendisini hedeflemeye 

yönelmektedir.  

• 1990 yılında 91 ülke içinde enflasyonu açık bir biçimde hedefleyen ülke sayısı sekiz 
iken bu sayı 1999 da 55’e yükselmiştir. 

2- Hedeflerin Açıklanması 

• Hedefler açık ve net bir biçimde, bir büyüklük veya bu büyüklüğün içinde yer 
alacağı bir bant şeklinde, kamuoyuna duyurulmaktadır.  

3- Sorumluluk Paylaşımı 

• Parasal büyüklük hedeflemesinin yapıldığı ülkelerde, hedef ile ilgili sorumluluk 
büyük oranda merkez bankasına ait olmaktadır.  

• Enflasyon hedeflemesi yapan ülkelerde ise sorumluluk, ağırlıklı olarak, hedefin, 
toplumun hemen hemen tüm kesimlerini doğrudan ilgilendirmesi ve kapsamının 
genişliği itibarı ile hükümet ile birlikte merkez bankasına aittir.   

Sonuç Olarak Enflasyonla Mücadelede Para Politikası Çerçevesinde; 

• Belli bir hedef mutlaka gözetilmelidir. 

• Bu hedef çok açık ve net bir biçimde kamuoyuna duyurulmalıdır. 

• Hedef seçiminde eğilim, çok büyük bir hızla doğrudan enflasyonun kendisine 
yönelik olmaktadır. 

Enflasyonun doğrudan hedeflenmesi durumunda, hedefin kapsamının genişliğinden 

dolayı, sorumluluk merkez bankası ile birlikte hükümete de ait olmalıdır.   

Merkez Bankalarının Kurumsal Tasarımlarında Ön Plana Çıkan Hususlar 

• Bağımsızlık 

• Şeffaflık 

• Hesapverebilirlik  
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5.7.Türkiye’de Enflasyon (1) 

• Yüksek ve kalıcı bir enflasyon,  
• Başarılı olamamış istikrar programları.Türkiye ekonomisi yaklaşık 20 yıldır, 

yüksek ve kalıcı bir enflasyonla yüz yüze kalmıştır. Bu süreç boyunca, enflasyonu 
düşürme iddiası ile pek çok program uygulanmış, ancak dönemsel başarılar dışında, 
kalıcı bir yapı sağlanamamıştır. 

•  Kuvvetli atalet. Bu uzun süreç, enflasyonda çok kuvvetli bir atalet oluşturmuş,  
ekonomik birimlerin davranışlarını, haklı olarak, geçmiş tecrübeleri doğrultusunda 
şekillendirmelerine neden olmuştur. Bu husus, politika uygulamalarımızda 
karşımıza çıkan en büyük zorluklardan biridir. 

Türkiye’de Enflasyon (2) 

Temel Nedenleri; 

1-Kamu açıklarının Merkez Bankası’ndan finansmanı (1970’lerin ikinci yarısı ve 
1980’lerin başları) 

2-Çok hızlı artan açıklar ve yarattığı baskılar (1990’lar ve sonrası) 

Bu yapı, gerek para gerekse diğer politikaların arzu edildiği gibi uygulanmasını ve sonuç 
alınmasını engellemiş, yapısal reformlar yapılmadığı sürece, mevcut uygulamaların, sadece, 
karşı karşıya bulunulan yapının daha büyük sorunlara yol açmadan sürdürülmesini sağlamaya 
çalışmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, sistemin kırılganlığı artmış ve olumsuz gelişmelerin 
enflasyonda büyük sıçramalar yaratmasının alt yapısı oluşmuştur.  

Türkiye’de Enflasyon (3) 

Enflasyonu besleyen diğer unsurlar; 

• Üretken olmayan yatırımlar. 

• Politik istikrarsızlıklar, devamlı bir seçim ortamının yaşanması, bunun sonucu 
olarak ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda kısa vadeli uygulamalar. 

• Kamunun, özellikle tekel olduğu alanlarda açıklarını finanse etmeye yönelik, 
fiyatlama politikaları. 

• Hammadde fiyatlarında, özellikle de ham petrol fiyatlarında, zaman zaman dünyada 
yaşanan artışlar. 

Türkiye’de Enflasyon (4) 

Dolaylı Etkileri; 

• Politikalara güvensizlik 

• Geçmişe endeksleme 
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• Dolarizasyon           

Bu yapı, ekonomik birimlerin kendilerini böyle bir ortamdan koruyacak mekanizmalar 
geliştirmelerine yol açmış, geçmişe endeksleme alışkanlıkları kuvvetlenmiş, yabancı para 
birimleri üzerinden işlem yapmak yaygınlaşmıştır. Tüm bunlar enflasyonda çok kuvvetli bir 
atalet yaratmış, mevcut uygulamalardan sonuç alınmasını engellemiş, enflasyonist dinamiklerin 
yapısının değişmesine yol açmış ve mücadeleyi güçleştirmiştir. 

Bekleyişler Neden Önemli? 

Aynı iktisadi temeller çok farklı sonuçlara yol açabilir. Neden? 

Bekleyişler 

• İki ekonomi; birinde bekleyişler olumlu, diğerinde olumsuz. 

• Olumsuz ekonomi; yerli para değersiz, faizler yüksek, enflasyon yüksek.  

• Bekleyişler sadece soyut bir kavram değildir. Bekleyişlerin temelinde 
gerçekleşmeler vardır. 

• Olumsuz bekleyişler olumsuz gerçekleşmeleri yaratır. Olumsuz gerçekleşmeler ise 
geçmiş döneme ait olumsuz bekleyişleri haklı çıkardığı için, içinde bulunulan 
dönem bekleyişlerini olumsuz hale getirir      kısır döngü 

• Olumlu gerçekleşmeler olumlu bekleyişlere yol açar. 

Reformlar (olumlu gerçekleşmeler)    olumlu bekleyişler    reformların olumlu 
sonuçlarının hızlanması    kısır döngünün kırılması            ↨ 

Ancak; kırılganlık, kolaylıkla aşırı uçlara kayma. 

Amaç Nedir? 

• Enflasyonist olmayan sürdürülebilir bir büyümenin temellerini oluşturmak. 

Bu amaçla büyüme potansiyelini artırmaya yönelik bir kısmı halihazırda yapılmış 
bulunan temel yapısal reformlara devam edilecektir. Bu reformlar aynı zamanda AB 
üyeliği hedefine yaklaşılmasına yardımcı olacaktır.   

• Ekonomiyi olası krizlere karşı güvenceye almak. 

 Özellikle kamu maliyesi ve finansal sektöre yönelik yapılan ve yapılacak olan, dalgalı 
kur rejimi, enflasyon hedeflemesi gibi uygulamalar ve sağlıklı kamu borç pozisyonu ile 
banka yeniden yapılandırmaları sayesinde, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığı 
artacak ve olası krizlere karşı kırılganlığı, önceki dönemlere göre, azalacaktır.    

5.8. Enflasyon Hedeflemesi Rejimi 

• Güçlü bir çapadır. 
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• Fiyat istikrarına yönelik Merkez Bankası taahhüdünü güçlü bir biçimde 
içermektedir. 

• Merkez Bankası’nın bütün para politikası araçları, kamuoyuna açıklanmış bulunan 
enflasyon hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılacaktır. 

Hedefe yönelik araçların belirlenmesinde, parasal büyüklükler, kurlar da dahil olmak 
üzere, enflasyon hakkında bilgi içeren diğer tüm veri setleri aynı önemle kullanılacaktır. 

Ön Koşullar? 

• Kamu maliyesi baskısının azaltılması 

• Kamu maliye politikası disiplininin sürmesi 

• Kurun enflasyon üzerindeki etkisinin zayıflaması ve istikrara kavuşması 

• Kısa vadeli faizlerin enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi 

• Finansal derinleşmenin artması 

• Geçmişe endeksleme alışkanlıklarından vazgeçilerek, ileriye dönük endeksleme 
sistemine geçilmesi. Bu noktada kamu kesimine önemli bir rol düşmektedir. 

• Başarı önemli ölçüde diğer politikalarla desteklenmesine bağlıdır.  

Enflasyonun Ölçülmesi 

• Bir ekonomide genel fiyat düzeyinde meydana gelen sürekli artışlara enflasyon 

denir. Enflasyon, enflasyon haddi ile ölçülür. 

 

 

• Enflasyon tanımında yer alan genel fiyat düzeyi kavramı, fiyat endeksleri ile ölçülür. 
Fiyat endeksleri mal sepetlerinden elde edilir. Sepet tüketim mallarından oluşuyorsa 
TÜFE, üretim mallarından oluşuyorsa ÜFE adı verilir.  
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para 

arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir. Para teorisi, 

ekonomi için en uygun (optimal) para politikasının belirlenmesini sağlar. 

Para politikasına, genellikle, genişletici ya da daraltıcı para politikası kavramlarıyla 
atıfta bulunulur. Genişletici para politikası, ekonomideki toplam para arzının artırılması 
anlamına gelirken, daraltıcı para politikası, genişletici para politikasının tersine, ekonomideki 
toplam para arzının azaltılması anlamına gelmektedir. Genişletici para politikası genellikle, 
ekonomideki durgunluk (resesyon) dönemlerinde ortaya çıkan işsizliği (para arzının artması 
sonucunda artan para miktarının, "paranın fiyatı" olan faizi düşüreceği varsayımından 
hareketle) yenmek amacıyla uygulanırken; daraltıcı para politikası, enflasyon oranını (para 
arzındaki azalışın, paranın fiyatı olan faizleri yükselteceği, yükselen faizinse insanların marjinal 

tüketim eğilimini azaltıp, marjinal tasarruf eğilimini artıracağı varsayımından hareketle) 

düşürmek amacıyla uygulanmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_bankas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Para_arz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Para_arz%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6viz_piyasas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Para_teorisi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Geni%C5%9Fletici_para_politikas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daralt%C4%B1c%C4%B1_para_politikas%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Durgunluk&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marjinal_t%C3%BCketim_e%C4%9Filimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marjinal_t%C3%BCketim_e%C4%9Filimi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marjinal_tasarruf_e%C4%9Filimi&action=edit&redlink=1


157 

Bölüm Soruları 
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6. İŞSİZLİK VE İSTİHDAM 

  



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

6.1. İşsizlik 

6.2. Nüfus ve İstihdam 

6.3. İşsizliğin Ölçülmesi 
6.4. İşsizliğin Türleri 
6.5. Okun Yasası 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) İşsizlik nedir? 

2) İşsizlik türleri nelerdir? 

3) Doğal işsizlik oranı nedir? 

4) İşsizliğin toplumsal sonuçları nelerdir?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 İşsizlik 

 İstihdam 

 Friksiyonel işsizlik 

 Yapısal işsizlik 

 Gizli işsizlik 
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Giriş 

İşsizlik,bireyi ve toplumu temel alarak iki farklı şekilde tanımlanabilir.Toplum 
açısından işsizlik,üretici kaynakların bir bölümünün kullanılmaması anlamına 
gelmektedir.Birey açısından işsizlik,çalışma isteğinde,gücünde ve çalışmaya hazır bir durumda 
olan bireyin,cari ücret ve mevcut çalışma koşullarında belirli sürelerle iş aramasına rağmen 
bulamaması durumu olarak tanımlanabilir.   
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6.1. İşsizlik 

• Bir ekonomide çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin (14-65 yaş arası) 
olması halinde, söz konusu ekonomide işsizlik var demektir.O halde, çalışmak 
istediği halde iş bulamayan yetişkinlere işsiz denir. 

• Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü 
(çalışanlar + işsizler) içindeki payı ifade eder. 

• İşsizlik oranı = (İşsizlerin miktarı/toplam işgücü)x100’dür. 

• İşsizlik dar anlamda iş gücü miktarı ile istihdam miktarı arasındaki farktır. İş gücü 
ise çalışan, üretime katılan faal (aktif) nüfustur. 

• İşsizlik geniş anlamda bir ekonomideki üretim faktörlerinin tam istihdamı ile 
gerçekleşen istihdam arasındaki farktır. 

• İş gücüne katılmayanlar ev hanımları, yaşlılar, çocuklar, askerler, öğrenciler, 
sakatlar, mahpuslar ve çalışmak istemeyenlerden oluşur.  

6.2. Nüfus ve İstihdam 

 Nüfusun çalışabilir yaştaki bölümüne (15-65 yaş arası) yetişkin nüfus denir 
 Emek gücü, işsizler de dahil olmak üzere mal ve hizmet üretimi için emeklerini arz 

eden insanlardan oluşur 
 İstihdam artı işsizlik işgücünü verir 
 Emek gücüne katılma oranı emek gücünün yetişkin nüfusa oranıdır 
 Gelişmiş ülkelerde emek gücüne katılma oranı daha yüksektir 
 Daha çok kadının çalışması temel nedendir 
 Nüfus artışı düşük ülkelerde yetişkin nüfusun toplam nüfusa oranı daha yüksektir 

İstihdamın Yapısı 

 Gelişmiş ülkelerin bir diğer özelliği emek gücünde ücret ve maaşla çalışanların 
oranının %90’lara varmasıdır. 

 ABD, Almanya, vs. sanayi ülkelerinde nüfusun %10’undan az kısmı kendi işinde 
çalışan ya da işveren statüsündedir. 

 Türkiye’de istihdamın yapısı çok farklıdır. 
 Ücret ve maaşla çalışanlar, geçici işçiler de dahil, istihdamın sadece %45’ini 

oluşturur. 
 Kendi işinde çalışan, aile işletmesinde ücretsiz çalışan ve işverenler ise istihdamın 

%55’idir. 
 İşsizlik kavramının Türkiye’de gelişmiş ülkelerden farklı algılanmasının geri planı 

budur. 
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Neden İşsizlik Olur 

 Piyasa sisteminde işsizliğin neden ve nasıl olduğu çok tartışmaya yol açmıştır 
 Teorik olarak, işsizlik halinde ücretlerin düşmesi ve emek piyasasının dengeye 

gelmesi beklenir 

 Ama gerçek hayatta bu böyle olmaz 

 Reel ücretin düşmesine rağmen iş bulamayanlar kalır 
 Makro iktisatta emek piyasası için “esneklik” ve “rijidite” kavramları kullanılır 
 Yapışkan ücretler (tersi esnek ücretler) ya da yapışkan fiyatlar (tersi esnek fiyatlar) 

makroekonomik dalgalanmaların açıklanmasında önemli rol oynayan kavramlardır 

6.3. İşsizliğin Ölçülmesi 

• İşgücü: Bir ülkede toplam nüfusun çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen 
kısmına denir. 

• İşsizlik: İşgücünün bir kısmının işinin olmaması durumuna verilen addır. 

– Çalışmak istemeyen ve çalışabilecek durumda olanlar kimlerdir?  

• Öğrenciler 

• 15 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfus 

• Ev hanımları 

• Ordu mensupları 

• Mahkumlar 

İşsizliğin Ölçülmesi 

 

 

  

• Örnek Soru: Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil işgücü 50 milyon iken 47 

milyon işçi istihdam ediliyorsa, bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır? 

6.4. İşsizliğin Türleri 

İradi işsizlik: Cari veya kanunla belirlenmiş ücret seviyesinde veya mevcut koşullarda 
çalışmak istemeyenlerin sebep olduğu işsizliktir. Bu işsizlik türünde daha yüksek ücretler ve 
daha iyi çalışma imkanları arandığı için bilerek ve isteyerek işsiz kalınmaktadır.  

Gayri iradi işsizlik: Cari ücret seviyesinde çalışmaya razı olduğu halde, iş 
bulamayanların oluşturduğu işsizliktir. 

100
)(

)(


Lİşgücü
Uİşsizler

u
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Konjonktürel (Devrevi) işsizlik: İktisadi dalgalanmadan kaynaklanan işsizlik türüdür. 
Uc simgesi ile gösterilir. Kapitalist sistemin yapısından doğan bu işsizlik türünde aşırı üretimi 
takip eden yetersiz talep konjonktürel işsizliğie yol açmaktadır (1929 Büyük Buhranı’nda 
olduğu gibi) 

Teknolojik işsizlik ve otomasyon: Makine işgücünün yerine geçerek işsizliğe sebep 
olmaktadır. Ancak diğer yandan teknolojik gelişmeler yeni iş alanları açıp istihdam olanakları 
yaratabilmektedir. Otomasyon ise makinenin yine makine tarafından işletilip üretime 
uygulanmasıdır. Üretim kendi kendine yapılmakta ve kendi kendine denetlenmektedir. 

Gizli İşsizlik: Aynı üretim yöntemleri ile çalışan bir kısım işgücünün faaliyet alanından 
çekilmesine karşılık üretim miktarının değişmemesidir. Böyle bir durumda –teknolojik 

koşulların değişmemesi şartıyla- mevcut sermaye miktarına oranla daha fazla işgücü istihdam 
ediliyor demektir. Bu tür işsizlik özellikle tarım sektöründe görülmektedir. 

• Friksiyonel (Geçici) İşsizlik: İşgücüne yeni katılanlar ve çalıştığı işi niteliklerine 
uygun bulmayanların bir süre iş aramaları ve bu sürede işsiz kalmalarıdır.  Uf  

simgesi ile gösterilir. Daha iyi çalışma imkanları ve daha yüksek ücret elde etmek 
amacıyla yer ve meslek değiştirmekten doğan işsizliktir. Yer ve meslek değiştirme 
süresince geçen zaman kısa dönemde friksiyonel işsizliğe yol açmaktadır. 

• Yapısal İşsizlik: Coğrafi ve niteliksel bakımdan talepteki ve teknolojideki 
değişmelere anında uyum sağlayamama sonucu çalışanların bir kısmının işini 
kaybetmesidir. Us simgesi ile gösterilir. 

• Mevsimsel işsizlik: Bu işsizlik daha çok hava koşullarının ve mevsimlik 
değişmelerin bir sonucudur. Özellikle tarım ve inşaat sektöründe kışın işler oldukça 
azalmaktadır. Mevsimsel işsizlik sanayi kesiminde de görülebilmektedir. Örneğin 
kışın buzdolabı, yazın kürk talebi azalmakta ve buna bağlı olarak mevsimsel işsizlik 
oluşabilmektedir. 

• Bir ekonomide geçici ve yapısal işsizlik hadlerinin toplamına, doğal işsizlik haddi 
denir. Un simgesi ile gösterilir. 

 

 

• İktisadi dalgalanmadan kaynaklanan devrevi işsizliğin dışında kalan ve ortadan 
kaldırılması mümkün olmayan işsizlik türüdür. 

• Ortadan kaldırılması mümkün olmadığı için, doğal işsizlik haddine ulaşıldığı 
zaman, tam istihdam durumuna da erişileceği varsayılmaktadır.  

• İşsizliğin yaşam standardını bozması ve suç oranını yükseltmesi gibi sosyal, 
üretimin düşmesi gibi de iktisadi maliyetleri bulunmaktadır. 

GDP açığı 

sfn uuu 
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• Doğal GDP: İşsizlik oranı doğal işsizlik oranına eşit olduğu durumdaki GDP’yi 
gösterir. 

• Reel GDP: Mevcut GDP düzeyidir. 

• GDP Açığı: İşsizlik haddi, doğal işsizlik haddine eşit olmadığı için, yapılamayan 
üretim miktarını gösterir.  

GDP Açığı = Doğal GDP – Reel GDP 

6.5. Okun Yasası 

• Okun Yasası: Doğal işsizlik haddini aşan her ilave % 1 işsizlik, reel GDP’yi % 3 

oranında aşağı çekmektedir. 

• Doğal GDP, GDP* ile gösterilirse, işsizlikteki artış, reel GDP’yi doğal GDP’nin 
daha da altına çekmektedir.  

  

 

  

)(3
*

*

nuu
GDP

GDPGDP
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15+Yaş, Bin Kişi 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Çalışma Çağındaki Nüfus 48.359  49.174  4.994  50.772  51.686  

İşgücü  22.455  22.751  23.114  23.805  24.748  

İstihdam 20.067  20.423  20.738  21.194  21.277  

Tarım Dışı İstihdam 14.913  15.516  15.871  16.178  16.023  

Ücretsiz Aile İşçisi Hariç 
İstihdam 

17.225  17.745  18.110  18.510  18.407  

Tarım  5.154  4.907  4.867  5.016  5.254  

Sanayi 4.178  4.269  4.314  4.441  4.130  

Hizmetler 10.735  11.247  11.557  11.737  11.893  

İnşaat 1.107  1.196  1.231  1.241  1.249  

İşsiz 2.388  2.328  2.376  2.611  3.471  

İşgücüne Katılma Oranı 
(Yüzde) 46,4 46,3 46,2 49,9 47,9 

İstihdam Oranı (Yüzde) 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2 

İşsizlik Oranı (Yüzde) 10,6 10,2 10,3 11 14 

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Yüzde) 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4 

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı 
(Yüzde) 19,9 19,1 20 20,5 25,3 

Eksik İstihdam 702 776 689 779 - 
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Çalışma Çağındaki Nüfus: 14-65 Yaş 

İşgücü: Çalışma Çağındaki Nüfus - İş gücüne katılmayanlar (ev hanımları, yaşlılar, 
çocuklar, askerler, öğrenciler, sakatlar, mahpuslar ve çalışmak istemeyenler)  

İstihdam: İşgücünün çalışan kısmı 

İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde): İşgücü/Çalışma Çağındaki Nüfus 

İstihdam Oranı (Yüzde):İstihdam/ Çalışma Çağındaki Nüfus 

İşsizlik Oranı (Yüzde): İşsiz/İşgücü 

Genç işsiz: 15-24 yaş grubunda olup işsiz olan kişilerdir. 

Genç işsizlik oranı: 15-24 yaş grubundaki  işsiz sayısının aynı yaş grubundaki işgücü 
içindeki oranıdır. 

Tarım Dışı İstihdam: ekonomik canlılığı ölçmede kullanılan önemli bir endekstir.  
Tarım alanındaki istihdam, tüm aile bireylerinin aynı işte çalışıyor olması nedeniyle belirsiz 

oranda gizli işsizlik barındırması nedeniyle, üretim faktörlerinin ne oranda üretime koşulduğu 
konusunda tam güvenilir bir parametre kabul edilemez. İstihdam rakamlarından tarım sektörü 
çıkarılarak elde edilen istatistiğin daha tutarlı olduğu kabul edilir. 
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Sektörlere Göre İstihdam Gelişmeleri 
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* Hanehalkı işgücü araştırmasında Avrupa Birliğine tam uyum amacıyla 2014 Şubat 
dönemiyle birlikte yeni seri veriler açıklanmaya başlanmış olup, 2005-Ocak 2014 dönem 
sonuçları ekonometrik model ile tahmin edilmiştir. 

Kaynak: TÜİK 
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İşgücüne Katılım Oranı 

 

 

 

 

 

 

Ülkelerin Demografik Yapıları* (yüzde pay, 2013) 
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*Tahmin, Kaynak: BM 

Ülkelerin Demografik Yapıları (yüzde pay, 2050 Tahminleri ) 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

İşsizlik: Çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret haddinde çalışmak isteyip 
de iş bulamayanların oluşturduğu istihdam düzeyidir. 

İstihdam: Çalışma  ve gelir sağlama kararında olan bireylerin hizmetlerinden 

yararlanılmak üzere çalıştırılmasıdır. 

İşsizlik Oranı: Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların oranıdır. 

Frisiyonel (Arızi) İşsizlik: Yer ve meslek değiştirme sırasında belirlenip olumsuz etkisi 
en az olan işsizlik türüdür.kısmi ve geçici bir işsizliktir.  

Konjonktürel İşsizlik.Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların 
yarattığı işsizliktir.yaygın işsizlik türlerinden biridir. 

Mevsimsel İşsizlik:Tarımsal yapılı ülkelerde görülen bir işsizlik türüdür. yaygın işsizlik 
türlerinden biridir. 

Bölge ve Sektör İşsizliği: Belli bir sektörün veya bölgenin çekici bir alan olmaktan 
çıkması durumunda sektörün üretiminin daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir.  

Teknolojik İşsizlik: Uzun süre emek yoğun üretim metodu uygulanmaktan sermeye 

yoğun tekniklere geçilmesi durumunda bir kısım emeğin işsiz kalması ile ortaya çıkan 
işsizliktir. 

Yapısal İşsizlik: Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun  bir 

düzeyde kaldığı dönemlerde ortaya çıkan işsizlik.  

Gizli İşsizlik: Belli bir üretim sektöründe istihdam edilenlerden bir kısmının faaliyetten 
çekilmesi durumunda üretim hacminde bir daralma meydana gelmemesi sonucu görülen 
işsizliktir  
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Bölüm Soruları 
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7. KEYNESYEN MODELLER 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

7.1. Basit Keynesyen Model I- Tüketim Fonksiyonu 

7.2. Milli Gelir Özdeşliği 
7.3. Tüketim Fonksiyonu 

7.4. Tasarruf Fonksiyonu 

7.5. Toplam Arz Doğrusu (45º doğrusu) 
7.6. Toplam Talep Fonksiyonu (AD) 

7.7. Basit Keynesyen Model I’in Matematiksel Genel Denge Denklemi 

7.8. Stok Değişimleri ve Milli Gelir Dengesi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Keynesyen modelin varsayımları nelerdir? 

2) Tüketim Fonksiyonu ve Yatırım Fonksiyonu hangi değişkenlerden oluşmaktadır? 

3) Stok değişimleri ve milli gelir dengesi ne demektir? 

4) Mal piyasasında denge ve para piyasasında denge kavramları ne demektir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 Keynes 

 Çarpan 

 Tüketim fonksiyonu 

 Yatırım fonksiyonu 

 Harcamalar 

 Yatırım 

 Tasarruf 

 Mal piyasası 
 Para piyasası   
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Giriş 

Keynesyen ekonomi, mikro sorunlardan çok, makro değişkenler üzerinde durmuştur. 
Toplam talep kavramına büyük ağırlık vermiştir. Toplam talep, özel kişilerin tüketim malları 
talebi ve firmaların yatırım malları talebinden oluşur. 

Keynes ekonomisinde tam istihdam özel bir durum olarak ele alınmıştır. Tam istihdam, 
ancak toplam taleple toplam arzın tam istihdam düzeyinde eşit olması durumunda gerçekleşir. 
Ancak ekonomi genellikle eksik istihdamda dengededir. 

Keynes, paranın, toplam üretim ve istihdam gibi reel değişkenlerin düzeyini 
belirlemedeki işlevini göstermiştir. Para, Klasiklerin ekonomistlerin ileri sürdüğü gibi yalnızca 
bir örtü değil, ekonomik refahı etkileyen önemli bir değişkendir.  
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7.1. Basit Keynesyen Model I- Tüketim Fonksiyonu 

 

Modelin Varsayımları 

• Devlet ve dış alem yok 

• Hanehalkı (tüketiciler) ve firmalar (amaç fayda ve kar maksimizasyonu) var 

• Planlanan yatırım harcamaları (ı) dışsaldır (otonom)  

• Tüketim harcamaları (c) ve tasarruflar (s) içseldir 

• Model kısa dönemi ve fiyat katılığını esas almaktadır (modelde tam istihdam milli 
gelir seviyesine ulaşıncaya kadar reel değerler, tam istihdam milli gelir seviyesine 

ulaştıktan sonra nominal değerler esas alınmaktadır) 

• Model sadece mal piyasasını kapsar, para piyasasını kapsamaz (tek piyasalı 
modeller)  

Model ve Gerçek 

 İktisadi olayların karmaşıklığı teoriyi soyut modeller üstünde çalışmaya mecbur 
eder. 

 Böylece nisbeten basit kavramsal yapıcılar aracılığı ile temel ilişkiler açığa çıkartılır. 
 Gerçeğe yaklaşmak için kısıtlayıcı varsayımlar adım adım gevşetilir. 
 İlk modelimizde şu varsayımları yapacağız: 

- Enflasyon yoktur ve olması söz konusu değildir; yani reel ve nominal ayrımı 
gereksizdir. 



188 

- Ekonomi dışa kapalıdır; dış ticaret, sermaye hareketi, döviz kuru yoktur. 
- Hatta, devlet yoktur. 

7.2. Milli Gelir Özdeşliği 

Y = C + Io 

C= TÜKETİM HARCAMALARI 

Io = OTONOM YATIRIM HARCAMALARI 

7.3. Tüketim Fonksiyonu 

C = Co + cY  

C = Co + cY 

C= TÜKETİM HARCAMALARI 

Co=OTONOM TÜKETİM HARCAMALARI (Milli Gelir’den bağımsız:borç ve/veya 
krediyle yapılan) 

cY=Uyarılmış Tüketim Harcamaları (Milli Gelire bağlı)  

Y=MİLLİ GELİR 

c=MARJİNAL TÜKETİM EĞİLİMİ (0<c<1; ∆C/∆Y) 

c=0.70 (%70) ise bu Milli Gelir 100 TL arttığında 70 TL’sinin tüketim harcamalarına 
gideceği anlamına gelir. 

 

 

Tüketim Fonksiyonu Doğrusunun Eğimi 

• Marjinal tüketim eğilimi tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimini gösterir. 
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• Tg α = ∆C/∆Y = c (marjinal tüketim eğilimi) 

• c arttıkça tüketim fonksiyonu doğrusunun eğimi artar ve doğru dikleşir. 

• c’nin pozitif olmasının nedeni milli gelir ile tüketim harcamaları arasındaki ilişkinin 
doğru yönlü olmasıdır.  

• GOÜ’lerin marjinal tüketim eğilimi yüksektir (dolayısıyla tasarrufları düşüktür). 

• GÜ’lerin marjinal tüketim eğilimi ise düşüktür (dolayısıyla tasarrufları yüksektir). 

7.4. Tasarruf Fonksiyonu 

• Y = C + S 

• S = Y – C  

• S=Y-(Co+cY)  

• S=-Co+Y(1-c) 

• c + s = 1 

• 1-c=s 

• S = -C0 + sY  

• s=marjinal tasarruf eğilimi (Milli Gelirdeki artışın kaç Lira’sının tasarruf edildiğini 
gösterir. 0<c<1     

Toplam Arz Doğrusu(45º doğrusu) 

 

 

7.5. Toplam Arz Doğrusu(45º doğrusu) 

• Eğimi 1’dir. 

• Üzerindeki her noktada AD=Y 
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İki Sektörlü Bir Analizde Gelir-Tüketim-Tasarruf İlişkisi 

 

 

İki Sektörlü Bir Analizde Gelir-Tüketim-Tasarruf İlişkisi 

 

 

İki Sektörlü Bir Analizde Gelir-Tasarruf İlişkisi 
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İki Sektörlü Bir Analizde Tasarruf Yatırım Eşitliği 
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İki Sektörlü Bir Analizde Tasarruf Yatırım Eşitliği 

 

İki Sektörlü Bir Analizde Denge:Planlanan Yatırımın Planlanan Tasarrufa Eşit 
Olması 
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SORU 1 

• Hanehalkı harcamaları C=50+0.80Yd, planlanan yatırım I=50 TL’dir. Yd=? 

1.YOL 

• Y=C+I  Y=(50+0.80Y)+50 

• Y-0.80Y=100  0.20Y=100 

• Y=500 

• VEYA  

 

2. YOL 

• S=I 

• -50+0.20Y=50 

• 0.20Y=100 

7.6. Toplam Talep Fonksiyonu (AD) 

• AD = Ao + cY 

• AD = TOPLAM TALEP  

• Ao = Otonom Toplam Talep (Milli Gelirden bağımsız otonom tüketim ve otonom 
yatırım harcamaları: Co +Io) 

• cY= Uyarılmış Toplam Talep (Milli Gelire bağımlı) 

• c = marjinal tüketim eğilimi 

• Y = Milli Gelir 

7.7. Basit Keynesyen Model I’in Matematiksel Genel Denge Denklemi 

• Y=C+Io C=Co+cY  Y=Co+cY+Io  

• Ao=Co+Io Y=Ao+cY  Y-cY=Ao  

• Y(1-c)=Ao   

 Y=Ao/(1-c)  
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Toplam Talep (Harcamalar) 
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SORU 2 

• Io=75 milyar TL  

• Co=25 milyar TL 

 c=0.90  

•  MG denge seviyesi kaçtır?  

 

CEVAP 2 

• Ao=Co+Io=25+75=100 milyar TL 

• Y=Ao/(1-c)=100/(1-0.90)=1 trilyon TL 

SORU 3 

• Milli Gelir dengede iken tüketim harcamaları (C) ne kadardır?  

CEVAP 3 

• C=Co+cY  

• C=25+(0.90*1 trilyon TL) 

   =925 milyar TL  
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7.8. Stok Değişimleri ve Milli Gelir Dengesi 

• Firma üretiminin tamamını satışa sunmaz, ani talep artışlarını karşılamak için bir 
kısmını stoka ayırır. Bunlar planlanmış stoklardır. 

• Firmanın satışa sunduğu yatırım ve tüketim mallarından satılamayanlar 
planlanmayan stok birikimine neden olur. Milli Gelir muhasebesine göre hangi 
tür mâl olursa olsun bütün stoklar yatırım sayılır. Stokların artışı yatırımlar 
artıyormuş gibi kaydedilir.  

• Firma ürettiği yatırım ve tüketim malından daha fazla bir taleple karşılaşırsa bunu 
stoklarından karşılar. Bu durumda firma planlanmayan stok erimesiyle karşı karşıya 
kalır. Milli Gelir Muhasebesinde bu durum yatırımlar azalıyormuş gibi kaydedilir. 

• Planlanmayan stok birikimi ve planlanmayan stok erimesine stok değişimleri adı 
verilir.  

• Milli Gelirin dengeye gelebilmesi için stok değişimlerinin sıfır olması gereklidir. 

• Planlanmayan stok birikimi olan ekonomide toplam arz toplam talebi geçmiştir. 
Bu durumda üretim azaltılır, milli gelir düşer, işsizlik artar. 

• Planlanmayan stok erimesi olan bir ekonomide toplam talep toplam arzı geçmiştir. 
Bu durumda üretim arttırılabilirse milli gelir artar,işsizlik azalır. 

• Stok değişiminin olmadığı bir ekonomide milli gelir seviyesi de değişmez. Milli 
gelirin değişme ihtiyacı içinde bulunmadığı durum kararlı denge durumunu ifade 

eder.  
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Stok Değişimleri ve Milli Gelir Dengesi 

 

 

Stok Değişimleri Ve Milli Gelir Dengesi 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Keynesyen kurama göre, para ve kredi politikaları ile efektif-talebi etkilemek 

mümkündür. Para arzı arttırıldığında (likidite tuzağı söz konusu değilse) faiz oranı düşecek ve 
efektif talep artarak istihdam ve üretim düzeyi üzerinde etkili olacaktır. 

Keynes, eksik istihdam ve düşük kapasite üretimini önlemenin en uygun yolunun, 
devletin ekonomiye müdahalesi olduğunu savunmuştur. Bu müdahale, toplam talebi ya 
doğrudan doğruya (maliye politikası gibi), ya da dolaylı (para politikası gibi) bir şekilde 
etkileyen önlemlerle gerçekleştirilecektir. 

Keynes'e göre, bireylerin tüketim düzeyini belirleyen en önemli etmen, bireylerin gelir 
düzeyidir. 

Keynes'in Genel Kuramı şöyle ifade edilebilir: Milli gelirin denge düzeyi ve denge faiz 
oranı, aynı zamanda o şekilde oluşur ki, tüketicilerin tasarruf etmek istedikleri miktar, 

girişimcilerin yatırmak istediği miktara eşit olur, halkın servetini para şeklinde tutmak istediği 
miktar ekonomide var olan para miktarına eşit olur. Bu denge durumu, bir tam istihdam durumu 
olmayabilir. Devlet, tam istihdamı sağlamak üzere ekonomiye müdahale etmelidir. Bu konuda 
para politikası (yani para arzının artırılması) fazla etkin olmadığı için, maliye politikası tercih 
edilir. 

Keynes'e göre, ekonomik istikrarsızlıklar, toplam talep ve toplam arz arasındaki 
uyumsuzluklardan doğar. Toplam talebin toplam arzı aşması halinde enflasyon, aksi halde 
deflasyon ortaya çıkar.  
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Bölüm Soruları 
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8. BASİT KEYNESYEN MODEL I-TASARRUF FONKSİYONU VE 
ÇARPAN MEKANİZMASI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

8.1. Basit Keynesyen Model I-Tasarruf Fonksiyonu ve Çarpan Mekanizması 
8.1.1. Tasarruf Fonksiyonu 

8.1.2. Tasarruf – Yatırım Özdeşliği 
8.2. Tasarruf Paradoksu 

8.3. Çarpan Mekanizması 
8.3.1. Çarpan Mekanizmasının Matematiksel İşleyişi 
8.3.2. Otonom Tüketim Çarpanı Mekanizması 
8.3.3. Otonom Yatırım Çarpanı Mekanizması 
8.3.4. Çarpan Mekanizmasının Geometrik İşleyişi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Çarpan Mekanizması nasıl çalışmaktadır? 

2) Tasarruf paradoksu ne demektir? 

3) Otonom yatırımlar ne demektir? 

4) Uyarılmış yatırımlar ne demektir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kelimeler 

 Keynesyen model 

 Otonom yatırım 

 Otonom tüketim 

 Uyarılmış yatırım 

 Uyarılmış tüketim 

 Çarpan 

 Denge   
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Giriş 

Keynes’in klasik modele itirazının ve yeni yaklaşımının özünü faiz teorisi oluşturur. 
Keynes’e göre tasarruf ve yatırım kararları birbirinden ayrı ve kopuk kararlardır ve her 
tasarrufun (serveti arttırma kararının) yatırıma (serveti sermaye malları cinsinden arttırmak) 
dönüşmesin sağlayacak bir piyasa yoktur. Bu kararlar farklı düzlemlerde farklı mülahazalarla 
verilen kararlardır. Daha önce de belirtti-ğimiz gibi tasarruf ertelenmiş tüketim kararıdır ve 
tasarruf yatırıma dönüşürse ileride kalıcı olarak daha fazla üretip tüketme imkânı bulunur. Ama 
yatırım serveti arttırmanın sadece bir yoludur. Bazı durumlarda servet sahipleri tasarruflarını 
gelecekte satın alma gücü yaratacak başka araçlarla değer-lendirebilirler. Örneğin tasarruf ettiği 
miktar ile altın alan bir kişi bu miktar altının ifade edeceği satın alma gücünü (gelecek tüketim) 
belirsiz bir süre için geleceğe aktarmış olur. Böylece tasarrufun kulla-nımı altını satana geçer.  
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8.1. Basit Keynesyen Model I-Tasarruf Fonksiyonu ve Çarpan 
Mekanizması 

8.1.1. Tasarruf Fonksiyonu 

• Harcanabilir kişisel gelirin tüketim amacıyla kullanılmayan kısmına tasarruf denir.  

• Tasarruf, harcanabilir kişisel gelirin bir fonksiyonudur. 

• S=S(DPI) 

• Kişisel tasarruftaki değişimin harcanabilir kişisel gelirdeki değişmeye oranına 
marjinal tasarruf eğilimi denir. 

 

 

 

 

Tasarruf – Tüketim İlişkisi 

c+s=1 

DPI (Y)=C+S 

0<S<1 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

DPI

S
s
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Tasarruf Şedülü 
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S=S
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C=C
0
+c.DPI 
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8.1.2. Tasarruf – Yatırım Özdeşliği 

• Bir ülkede bir yılda yapılan tasarruflar ile yatırımlar, toplam harcamanın ve toplam 
gelirin tanımı gereği, birbirine daima eşittir. 

• Toplam tasarruf, özel sektörün, kamu sektörünün ve yabancı kesimin tasarrufunun 
toplamına eşittir.  

 

 

 

• Kişisel tasarruf ve dağıtılmayan kurum karları özel sektör tasarrufunu oluşturur. 

• Bütçe fazlaları kamu sektörünün tasarrufunu oluşturur. 

• Bu ikisi toplamına ulusal tasarruf denir. 

 

 

 

• Diğer ülkelere yapılan ödemelerle, diğer ülkelerden o ülkeye yapılan ödemeler 
arasındaki fark yabancı tasarruftur. 

 

 

 

• SN = I ise SF=0’dır. Yatırım ulusal tasarruflarla karşılanır. Cari işlemler dengesi sıfıra 
eşittir. 

• SN < I ise SF>0’dır. Gerekli yatırım için yurtdışından tasarruf alınır. Cari işlemler 
dengesi açık verir. 

• SN > I ise SF=0’dır. Ulusal tasarruf fazlası yurtdışına gönderilir. Cari işlemler 
dengesi fazla verir. 

  

FGPRI SSSS 

GPRIN SSS 

ISS FN 
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8.2. Tasarruf Paradoksu 

• Bir ekonomide kişiler daha fazla tasarruf yapmak isterlerse, otonom tüketim ve 

buna bağlı olarak toplam planlanan harcama azalır. Bu da reel GDP’nin tüketimin 
çarpan katsayısı ile çarpımı kadar azalmasına sebep olur. Kişilerin tasarrufunun 
tekrar düşmesine sebep olan bu zincir toplam tasarrufun sabit kalması ile sonuçlanır. 

• Bireyler tasarruflarını arttırdığında zenginleşir. Ancak birey için doğru olan bu 
durum makro ekonomi açısından yani toplum olarak doğru değildir.  

 

Tasarruf Paradoksu 
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• Marjinal tasarruf eğilimi artınca tasarruf fonksiyonunun eğimi artar ve tasarruf 
fonksiyonu doğrusu dikleşir ve S1’den S2’ye yükselir. 

• Yeni denge D2’de kurulur. Milli Gelir Y1’den Y2’ye düşer. 

• c+s=1 olduğundan s artınca c düşer dolayısıyla tüketim harcamaları azalır. 

• Toplam Talep=C+Io olduğuna göre tüketim harcamaları azaldığında toplam talep 
düşer. 

• Toplam Arza göre Toplam Talebin azalması özellikle tüketim mallarının 
satılamamasına ve planlanmayan stok birikimine yol açar. Bu durumda firmalar 
üretimlerini azaltırlar. Üretim düşünce Milli Gelir azalır.  

8.3. ÇarpanMekanizması 

• Çarpan yerine çoğaltan terimi de kullanılır. 

• Toplam talep fonksiyonunun “otonom değişkenlerinde” meydana gelen değişimler 
ile “milli gelirde” meydana gelen değişimler arasındaki etkileşimi gösterir.  

• Milli Gelir artışı otonom değişkenlerdeki artıştan daha fazla olur. 

8.3.1. Çarpan Mekanizmasının Matematiksel İşleyişi 

• ∆Ao x (1/1-c)= ∆Y,  burada;  

• ∆Ao = Toplam talebin otonom değişkenlerindeki değişimi 

• 1/1-c= çarpan katsayısını 

• ∆Y= milli gelirdeki değişimi ifade eder.  

Çarpan mekanizmasını özel olarak otonom değişkenlere göre de yazabiliriz:  

8.3.2. Otonom Tüketim Çarpanı Mekanizması 

• ∆Co x (1/1-c)= ∆Y  

8.3.3. Otonom Yatırım Çarpanı Mekanizması 

• ∆Io x (1/1-c)= ∆Y 

• Hangi otonom değişkenin değeri değişirse ona ait çarpan mekanizması kullanılır. 

• Çarpan katsayısının (1/1-c) değeri daima 1’den büyüktür. 

• BASİT KEYNESYEN MODEL 1’de çarpan katsayısının değeri marjinal tüketim 
eğilimine bağlıdır. Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan katsayısının değeri de 
yükselir. 
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Çarpan Katsayısı 

• 1/1-c=1/1-0.95=1/0.05=20 

• 1/1-c=1/1-0.80=1/0.20=5 

• Çarpan katsayısının değeri 1’den büyük olduğundan Milli Gelirdeki artış otonom 
değişkenlerde meydana gelen artıştan daha fazla olacaktır.  

Soru 1 

• Soru: Otonom yatırım harcamaları 10 milyon TL artarsa Milli Gelirdeki artış ne 
kadar olur? (c=0.90) 

• Değişen otonom yatırım harcamaları olduğuna göre otonom yatırım çarpanı 
mekanizması kullanılır: 

• ∆Io x (1/1-c)= ∆Y 

• 10 milyon TL x (1/1-0.90)= ∆Y 

• 10 milyon TL x 10 = 100 milyon TL 

Soru 2 

Otonom tüketim harcamaları 1 milyon TL azalırsa Milli Gelirde ne kadarlık bir değişim olur? 
(c=0.90) 
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8.3.4. Çarpan Mekanizmasının Geometrik İşleyişi 

 

Toplam Talep Doğrusunun Paralel Kayması 

Toplam talebin otonom değişkenlerinde yani otonom tüketim harcamalarında (Co) 
ve/veya otonom yatırım harcamalarında (Io) bir değişme meydana gelirse, toplam talep doğrusu 
paralel bir şekilde kayar. 

Toplam Talep Doğrusunun Eğiminin Değişmesi 

Marjinal tüketim eğilimi (c) değiştiğinde toplam talep doğrusunun eğimi de değişir. 
Dikey ekseni kestiği nokta aynı kalmak şartıyla toplam talep doğrusu aşağı veya yukarı doğru 
kayar.  
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Keynesyen ekonomi, mikro sorunlardan çok, makro değişkenler üzerinde durmuştur. 
"Toplam talep" kavramına büyük ağırlık vermiştir. Toplam talep, özel kişilerin tüketim malları 
talebi ve firmaların yatırım malları talebinden oluşur. 

Keynes ekonomisinde tam istihdam özel bir durum olarak ele alınmıştır. Tam istihdam, 
ancak toplam taleple toplam arzın tam istihdam düzeyinde eşit olması durumunda gerçekleşir. 
Ancak ekonomi genellikle eksik istihdamda dengededir. 

Keynes, paranın, toplam üretim ve istihdam gibi reel değişkenlerin düzeyini 
belirlemedeki işlevini göstermiştir. Para, Klasiklerin ekonomistlerin ileri sürdüğü gibi yalnızca 
bir örtü değil, ekonomik refahı etkileyen önemli bir değişkendir.  

Keynesyen kurama göre, para ve kredi politikaları ile efektif-talebi etkilemek 

mümkündür. Para arzı arttırıldığında (likidite tuzağı söz konusu değilse) faiz oranı düşecek ve 
efektif talep artarak istihdam ve üretim düzeyi üzerinde etkili olacaktır. 

Keynes, eksik istihdam ve düşük kapasite üretimini önlemenin en uygun yolunun, 
devletin ekonomiye müdahalesi olduğunu savunmuştur. Bu müdahale, toplam talebi ya 
doğrudan doğruya (maliye politikası gibi), ya da dolaylı (para politikası gibi) bir şekilde 
etkileyen önlemlerle gerçekleştirilecektir. 
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Bölüm Soruları 
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9. BASİT KEYNESYEN MODEL II 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

9.1. Basit Keynesyen Model II 

9.2. Milli Gelir Özdeşliği  

9.3. Tüketim Fonksiyonu 

9.3.1. Tüketim Fonksiyonu Doğrusunun Eğimi 

9.4. Tasarruf Fonksiyonu 

9.5. Toplam Talep Fonksiyonu 

9.6. Basit Keynesyen Model II’nin Matematiksel Genel Denge Denklemi 

9.7. Basit Keynesyen Model II’de Denge Şartları 

9.8. Basit Keynesyen Model II’nin Çarpan Mekanizması 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Milli Gelir Özdeşliği nedir? 

2) Genel denge denklemi nedir? 

3) Keynesyen modele göre denge şartları nedir? 

4) Çarpan mekanizması nasıl işlemektedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  

 

  



223 

 

 

 

 

 

Anahtar Kavramlar 

 Keynesyen model 

 Tüketim fonksiyonu 

 Yatırım fonksiyonu 

 Çarpan mekanizması 
 Genel denge   
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Giriş 

Keynesyen teoriye göre, bütün birey ve işletmelerin gösterdiği bazı mikroekonomik 
davranışların toplamı verimsizlik ile sonuçlanmakta ve ekonomi potansiyel çıktısının ve 
büyümesinin altında bir seviyede işlemektedir. Ürünler için toplam talep yetersiz olduğunda, 
ekonomi bir krize girer ve üreticilerin savunmacı davranışları nedeniyle gereksiz bir işsizlik 

ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, toplam talebi arttırmak için devlet bazı politikalar izleyebilir 
ve sonucunda ekonomik aktiviteleri hızlandırıp işsizliği azaltabilir. Çoğu Keynesçi, iş 
döngüsünün stabilize edilmesine yönelik politikalar önerirler. Örneğin işsizlik seviyesi çok 
yükseğe çıktığında devlet büyüme odaklı bir para politikası izleyebilir. 

Keynes, Büyük Depresyon'a çözüm olarak düşük faiz ve devlet yatırımları ile 
ekonominin canlandırılmasını düşünüyordu. Devlet tarafından yatırım geliri ve sonuç olarak 
tüketimi arttırmakta, bunun sonucunda daha fazla üretim ve yatırım sağlanmakta ve bunların 
sonucu tüketim tekrar artmaktadır. İlk ekonomi canlandırma yatırımı bir olaylar dizisini 
tetiklemekte ve sonrasında yapılan yatırımın çok daha katı ekonomik etkinlik sağlamaktadır.  

Keynesçi bazı iktisatçılar özellikle Keynes'in uluslararası koordinasyona, uluslararası 
ekonomik kurumların gerekliliğine ve ekonomik kuvvetlerin nasıl savaşa veya barışa yol 
açabildiğine verdiği önemi vurgulamışlardır.  

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fletme
http://tr.wikipedia.org/wiki/Verimsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fsizlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Talep
http://tr.wikipedia.org/wiki/Para_politikas%C4%B1
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9.1. Basit Keynesyen Model II 

9.1.1. Modelin Varsayımları 

• Bu modelin birinci modelden temel farkı devletin modele dahil edilmiş olmasıdır 

• Dış alem yoktur. 

• Sadece tüketiciler, firmalar ve devlet vardır. 

• Otonom değişkenler: Yatırım harcamaları (Io), Kamu harcamaları (Go) ve transfer 
ödemeleri (TRo). 

• İçsel değişkenler: Milli Gelir (Y), tüketim harcamaları (C’), tasarruflar (S’), toplam 
talep (AD2). 

• Sadece mal piyasasını kapsar para piyasasını kapsamaz. 

9.1.2. Model I’den Farkı 

• Kamu harcamaları (Go), transfer ödemeleri (TRo) ve vergi oranı (t) üç yeni kavram 

modele dahil olmuştur. 

• t bir katsayı olup milli gelirin ne kadarının devlete vergi olarak ödeneceğini 
gösterir:T= tY . 

• Devlet modele dahil edildiğinden maliye politikası gündeme gelir. 

Maliye Politikası 

Üretim, gelir, istihdam seviyesini arttırmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla, 
devletin Kamu harcamaları (Go), transfer ödemeleri (TRo) ve vergi oranlarını (t) 
değiştirmesidir.  

9.2. Milli Gelir Özdeşliği 

• Y=C’+Io+Go  

9.3. Tüketim Fonksiyonu 

• C’=(Co+cTRo) + c(1-t)Y Co,TRo>0     0<c,t<1 

• (Co+cTRo)=Otonom tüketim harcamaları 
• c(1-t)Y=Uyarılmış tüketim harcamaları 
• c(1-t)=milli gelirdeki bir birimlik artışın ne kadarının tüketim harcamalarına 

gideceğini gösteren oranı ve tüketim fonksiyonunun eğimini gösterir.  
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Model I Ve Model II’nin Tüketim Fonksiyonu Doğruları 

 

9.3.1. Tüketim Fonksiyonu Doğrusunun Eğimi 

• Tüketim fonksiyonu doğrusu yatıklaştıkça toplumun tüketim harcamaları azalır.  

• (Co+cTRo)>Co  

• c>c(1-t) 

9.4. Tasarruf Fonksiyonu 

• S’=-(Co+cTRo)+s(1-t)Y  

9.5. Toplam Talep Fonksiyonu 

• AD2=AAo+c(1-t)Y 

• AAo=Otonom toplam talep 

• AAo=(Co+cTRo+Io+Go) 

• c(1-t)Y= uyarılmış toplam talep 
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Model I Ve Model II Toplam Talep Fonksiyonu Doğruları 

 

9.6. Basit Keynesyen Model II’nin Matematiksel Genel Denge 
Denklemi 

• Y=C’+Io+Go  

• C’=(Co+cTRo)+c(1-t)Y 

• Y=(Co+cTRo+ Io+Go)+ c(1-t)Y 

• AAo=(Co+cTRo+ Io+Go) olduğuna göre 

• Y= AAo+ c(1-t)Y 

• AAo=Y- c(1-t)Y = {1-c(1-t)}Y 

 Y=AAo/1-c(1-t) 

 

9.7. Basit Keynesyen Model II’de Denge Şartları 

1. ŞART: Toplam Arzın Toplam Talebe eşit olması. 

Toplam Arz (Y)=C’+S’+(T-TRo) 

Toplam Talep (AD2)=C’+Io+Go  

Y=AD2  → C’+S’+(T-TRo)= C’+Io+Go  

C’=C’ S’=Io  (T-TRo)=Go  
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2. ŞART: Toplam Arz Toplam Talebe eşit iken bileşenlerinin birbirine eşit ve stok 
değişiminin sıfır olması 

Toplam Arz=Tüketim malları+yatırım malları+(Toplam vergiler-Transfer ödemeleri) 

Toplam Talep= Tüketim harcamaları (C’)+Otonom yatırım harcamaları (Io)+Kamu 
harcamaları (Go) Tüketim malları=Tüketim harcamaları (C’) 

Yatırım malları=Otonom yatırım harcamaları (Io) 

(Toplam vergiler – transfer ödemeleri)=Kamu harcamaları (Go)  →  

İkinci şart sağlandığında ekonomide planlanmayan stok birikimi ve planlanmayan stok 
erimesi ortaya çıkmaz STOK DEĞİŞİMİ SIFIR OLUR.  

Basit Keynesyen Model II’de Dengenin Geometrik Gösterimi 
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9.8. Basit Keynesyen Model II’nin Çarpan Mekanizması 

1/1-c(1-t) 

Transfer ödemeleri çarpanı mekanizması 

         c∆TRo x 1/1-c(1-t) = ∆Y 

Kamu harcamaları çarpanı mekanizması: 

                      ∆Go x 1/1-c(1-t) = ∆Y 

9.8.1. (Otonom) Vergi Çarpanı Mekanizması 

Otonom vergi miktarı ile milli gelire bağlı vergi miktarı birbirinden farklıdır. Vergi 
çarpanı mekanizması, otonom vergi miktarında (veraset ve intikal vergisi gibi) meydana gelen 

bir değişimin (∆To) milli geliri ne kadar değiştireceğini gösterir: 

∆To x –[c/1-c1-t)] = ∆Y 

Vergi çarpanı katsayısının işareti eksidir: 

 –[c/1-c1-t)] 

9.8.2. Otomatik Stabilizatör Olarak Vergi Oranı 

• Vergi oranı ekonomik dalgalanmaları, yani üretim ve istihdam seviyesindeki düşüş 
ve yükselişleri kendiliğinden en aza indiren bir istikrar aracı rolü oynar.  

• Ekonomik dalgalanmalara yol açan başlıca faktörler otonom toplam talepte 

meydana gelen değişmelerdir. Bunlar: 

 Io  Co  TRo  Go  

• Keynes’e göre ekonomik konjonktür dalgalarının en önemli nedeni otonom yatırım 
harcamaları (Io) dır. 

• Çarpan katsayısı ne kadar büyükse artış ve azalışlarında dalgalandırıcı etkisi o kadar 
büyük olur.  

• Basit Keynesyen Model II’de modele dahil olan vergi oranı çarpan katsayısının 
değerini düşürdüğünden dalgalanmaları azaltmakta dolayısıyla da otomatik 
stabilizatör görevi görmektedir.  

 

9.8.3. Vergi Oranındaki Değişmelerin Milli Gelir Denge Seviyesine 
Etkileri 

• Basit Keynesyen Model II’de Toplam Talep: 
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• AD2 =(Co+cTRo+ Io+Go)+  c(1-t)Y 

• Toplam Talep dorusunun eğimi c(1-t) olup içinde vergi oranı (t) yer almaktadır. 
Dolayısıyla vergi oranının artıp azalması toplam talep doğrusunun eğimini 
değiştirmektedir.  

• Makro ekonomik sistemde: 

• Vergi oranları arttığında toplam talep doğrusunun eğimi düşer, yani toplumun 

harcama gücü azalır, toplam talep düşer, üretim ve milli gelir azalır. 

• Vergi oranları düştüğünde ise toplam talep doğrusunun eğimi artar, yani toplumun 

harcama gücü ve toplam talep artar, üretim ve milli gelir yükselir. 

Vergi Oranındaki Düşüşün Milli Gelir Denge Seviyesine Etkileri 

 

 

9.9. Türkiye: Kamu Maliyesi 

Konsolide bütçe: merkezi hükümet, yerel idareler ve ek bütçeye tabi kurumlar 
(üniversiteler, fonlar,vs). Maalesef Türkiye’de hükümetlerin bütçe dışında önemli miktarda 
harcama yapma geleneği vardır. (Görev zararları, Kamu işletme zararları, vs.). Devletin 
ekonomideki payını ölçmenin bir yolu milli gelir serilerinde kamu tüketimi kalemine bakmaktır. 
Kamu tüketimi devletin tüm mal ve hizmet satın almalarını kapsamaktadır; fakat faiz, sosyal 
güvenlik kurumu ödemeler, teşvikler, vs. şeklindeki transfer harcamaları hariçtir.  

9.9.1. Bütçe Kalemleri  

Faiz dışı denge: Gelirler-Faiz dışı harcamalar 

Toplam harcama: Faiz dışı harcama + Faiz ödemeleri 

Genel bütçe dengesi: Gelirler – Toplam harcama 
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Türkiye’de çok uzun süredir konsolide kamu bütçesi açık vermektedir. Buna karşılık, 
faiz dışı denge her zaman ekside değildir. Önce kamu gelir ve harcamalarının GSMH’ya 
oranına bakacağız. Sonra her iki kalemin dağılımını göreceğiz 

9.9.2. Klasikler ve Devlet  

Klasik model borçverilebilir fonlar piyasası ve f haddi üstüne inşa edilmiştir. Şimdi 
tasarruf arzı kamu tasarrufunu da kapsar. S= (Y-T-C) + (T-G) tasarruf yine faiz haddinin artan 

fonksiyonudur. Yatırım yine faiz haddinin azalan fonksiyonudur. Faiz haddi tasarruf ve yatırım 
miktarları arasındaki eşitliği sağlayarak çevrimsel akımın düzenli akışını temin eder. Örneğin 
yatırımlarda bir artış faiz haddinin yükselmesi ile sonuçlanır. Bir yandan yüksek faiz özel 
tasarrufları artırır, diğer yandan bazı yatırımlardan vazgeçilir. Böylece tasarruf ve yatırım 
birbirine eşitlenir.  

9.9.3. Kamu Açığı ve CrowdingOut 

Klasik modelin kamu dengesi ile ilgili çok önemli bir sonuç vardır. Kamu açığında ani 
bir artış varsayalım: toplam tasarruflar azalacaktır (tasarruf eğrisi sola kayar), bu durumda faiz 
yükselir. Yüksek faiz yatırımların düşmesine neden olur ve piyasa dengeye gelir. Kamu açığı 
özel yatırımları piyasadan kovmaktadır (CrowdingOut). Dikkat: yatırımlardaki düşüş kamu 
açığındaki artıştan daha küçük olacaktır. Çünkü yüksek faiz özel tasarrufu arttıracaktır. Klasik 
yaklaşım, yatırımları ve oradan büyümeyi engellediği için kamu açıklarına karşıdır.  

 

 

9.9.4. Keynes ve Devlet  

Devlet Keynesyen modele kamu harcamaları G ve vergiler T yolu ile girer. Kamu 
harcamaları milli gelir düzeyinden bağımsız kabul edilir (otonom harcama). Bu durumda 

toplam harcama şöyledir: H = C+T+G  

Tüketim fonksiyonunun değişmediği kabul edilince, çarpan katsayısı ve üç bağımsız (otonom) 
harcama (α., I, G) denge milli gelirini belirler. Y= (α+I+G) x 1/1 (1-β) modelin mantığı devletin 
eklenmesi ile değişmemektedir. Ekonomi talep kadar üretim yaparak dengeye gelmektedir.  
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9.9.5. Keynes ve Kamu Açığı  

Keynesyen analiz için kamu açığının etkisi klasiklerin tam zıttıdır. Ekonomide tasarruf 
fazlası nedeni ile kaynakların tam kullanılmadığını kabul edelim; bu durumda kamu 

harcamalarındaki bir artış toplam harcamada (H) bir yükselmeye tekabül ettiğinden milli gelir 
(Y) artacaktır. Ek harcama çarpan katsayısı ile ek gelir yaratmakta, yani ek harcamayı finanse 
edecek olan ek tasarruf bizzat ek harcama sayesinde oluşmaktadır. Talep yetersizliği 
durumlarında Keynes’in bütçe açığı tavsiye etmesi bu analize dayanmaktadır. Modelde 
“CrowdingOut” yoktur.  

  

  

   

 

İlk Değerlendirme  

 Basit bir model aracılığı ile makroiktisatın bazı temel kavramlarını açıkladık. İki farklı 
yaklaşım birbirine zıt sonuçlara ulaşıyor. İktisatçıların büyük çoğunluğu her ikisini de kabul 
etme eğilimindedir. Klasik öğreti uzun dönemde ve ekonominin kapasite sınırında olduğu 
durumlarda geçerlidir. Keynesyen öğreti kısa dönemde ve ekonomide kullanılmayan 
kapasitesinin varlığında anlamlıdır. Dikkat: gerçek ekonomiler çok daha karmaşıktır. Para ve 
enflasyon, dış denge, mali piyasalarda sorunlar, vs. daha gidilecek çok yol vardır. Artık paranın 
analizinize geçebiliriz.  

9.9.6. Paranın Değeri ve Para Talebi  

Paranın değerini nasıl ölçeriz? Bir birim paranın farklı dönemlerde satın aldığı mal ve 
hizmet sepetini karşılaştırarak. Başka türlü söylersek, paranın değeri 𝑉𝑚 = 1/P’dir. Dikkat: Bu 
hali ile paranın değeri sadece aynı ülke parasının iki ayrı dönemindeki satın alma gücünü 
karşılaştırmak için kullanılabilir.  

Para talebi paranın değerinin azalan bir fonksiyonudur: paranın değeri attıkça daha az 
para talep edilir. Yani para talebi eğrisi azalan eğilimlidir.  
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Parayı Ne Değerli Kılar? 

Bir para ne zaman sağlam olur? Bu konuda çok illüzyon mevcuttur. Nüfus, büyüklük, 
askeri güç önemsizdir: İsviçre Danimarka, Singapur. Kişi başına gelirle bir ilişkisi yoktur: 

Mısır, Hindistan, Çin. Dış açıkla bağlantılı değildir: ABD. Kanuni (fiat) paranın değeri 
insanların ve piyasaların o paraya ne kadar güvendiklerine bağlıdır. Güveni ekonomik 
politikaların ciddiyeti ve yönetimlerin sorumluluk duygusu tesis eder. Geçmişinde enflasyon 
ve kriz olmayan ülkenin parası sağlam olur; çünkü güvenilir (İsviçre) 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Keynes, tüketimin reel gelirin istikrarlı bir fonksiyonu olduğunu varsaymıştır. 
Tüketimin reel gelire bağlı olduğunu açık bir biçimde ilk kez ortaya koyan Keynes olmuştur. 
Keynes tüketim harcamalarının para aldanmasından etkilenmediğini göstermek amacıyla 
tüketimin reel gelirin bir fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Keynes, tüketimi etkileyen gelir 
dışındaki, beklentiler, politika değişiklikleri, faiz oranındaki dalgalanmalar gibi değişkenleri 
sabit varsaymıştır. Keynes, bu değişkenlerin dışsal olduğunu varsaymıştır. Bu değişkenler 
değiştiği takdirde tüketim fonksiyonu kayacaktır. Keynes, tüketim eğilimini gelirin istikrarlı bir 
fonksiyonu olarak ele almıştır. Tüketim fonksiyonunun eğiminin (tüketim eğiliminin) istikrarlı 
olmaması durumunda tüketim fonksiyonunun konumu ve eğimi değişecektir.   
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Bölüm Soruları 
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10. MİLLİ GELİR, FAİZ VE FİYATLAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

10.1. LM-IS ve AD-AS Modelleri 

10.2. LM-IS: Piyasalar  

10.3. IS Eğrisi  
10.4. IS-LM Dengesi  

10.5. Para ve Maliye Politikası  
10.6. LM-IS Değerlendirme  
10.7. Toplam Arz-Toplam Talep  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Para ve mal piyasasında denge nasıl gerçekleşmektedir? 

2) IS eğrisi neyi ifade etmektedir? 

3) LM eğrisi neyi ifade etmektedir? 

4) IS ve LM eğrisini sağa/sola kaydıran faktörler nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 IS eğrisi 
 LM eğrisi 
 Para politikası 
 Maliye politikası 
 Tasarruf 

 Yatırım 

 Para talebi   
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Giriş 

IS-LM modeli mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi 
göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM eğrilerinin kesişme noktası Genel 
Denge olarak adlandırılır. Bu noktada tüm ekonominin mal ve para piyasalarında eş zamanlı 
olarak eşitlik söz konusudur. IS/LM sırasıyla Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite 

Tercihi(Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve ingilizce 
anlamının baş harflerinden türetilmiştir. 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yat%C4%B1r%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tasarruf
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Likidite_Tercihi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Likidite_Tercihi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Para_arz%C4%B1
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10.1. LM-IS ve AD-AS Modelleri 

10.1.1. Varsayımlar 

Modelimize parayı da dahil ederek yeniden ele alacağız. Kapalı ekonomi varsayımını 
sürdürüyoruz: ekonomi dış dünyaya bir sonraki bölümde açılacak. Amacımız enflasyonun da 
olabildiği bir kapalı ekonomide çevrisel akımın kısa ve uzun dönemde düzgün işleyişini 

anlamaktır. Neleri arıyoruz? Reel değişken: milli gelir düzeyi Y, faiz haddi r, tasarruf S, yatırım 
I, reel para talebi M/P. Nominal değişken: fiyatlar genel düzeyi P, nominal gelir PxY, nominal 

faiz haddi i, vs. Politika değişkeni: para arzı 𝐌𝐬, kamu dengesi (T-G). 

İki Model  

Bütün değişkenleri aynı modelde görmek işleri karıştıracaktır. İki ayrı model kuracağız; 
LM-IS (LiquidityMoney – InvestmentSaving) modelinde fiyat düzeyi P model dışından veriler 
Reel gelir Y ve reel faiz r model içinde belirlenir. Toplam talep-toplam arz (AD-AS: 

AggregateDemand - AggregateSupply) modelinde reel faiz haddi r dışarıdan verilir. Reel gelir 
Y ve fiyat düzeyi P model içinde belirlenir. Önce LM-IS modelini, sonra AD-AS modelini 

inceleyeceğiz. 

10.2. LM-IS: Piyasalar  

 Model üç piyasanın ilişkilerini özetler ve nasıl aynı anda dengeye geldiklerini araştırır. 
Mal ve hizmet piyasası toplam harcama ve gelir denklemini ifade eder. Y= C+I+G=H 

 Reel milli gelirin büyüklüğü bu piyasada belirlenir. Borçverilebilir fonlar piyasası 
tasarruf-yatırım eşitliğini özetler. S = I+ (G-T)  

 Reel faiz haddi bu piyasada belirlenir. Para piyasası para arz ve talebinin eşitlenmesidir. Ms =Md. Reel faiz haddi bu piyasada da belirlenir.  

Yatırım ve Tasarruf  

Klasikler için yatırım ve tasarruf reel faiz haddinin bir fonksiyonuidi. Keynes tasarrufu 
milli gelirin fonksiyonu yaparken yatırımı dışarıdan belirliyordu. Her iki modeli 
birleştirebiliriz. Tasarruf: reel faiz ve gelirin fonksiyonudur. S = S (r, Y) 

Yatırım: reel faizin fonksiyonudur. I= I( r)  

Borçverilebilir fonlar piyasası denge koşulu aynıdır: S=I 

Dikkat: her gelir Y düzeyine farklı bir tasarruf arzı eğrisi tekabül edecektir.  
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10.3. IS Eğrisi  

 Faiz oranlarındaki düşüş, yatırım harcamalarını artırır. Yatırımların artması toplam 
harcamaları ve MG’i yükseltir. 

 Burada yurtiçi fiyatlar ve döviz kuru sabit kabul edilerek IS eğrisi çizilmiştir.  
 Eğer fiyatlar yükselirse (faiz sabitken) bu durumda yatırım ve tasarruf miktarı 

değişmez. Fakat yerli mallar, yabancı mallara göre pahalılaşır. Bu durum ihracatın 
azalmasına ve ithalatın artmasına neden olur.  

 Bu nedenle (I+X) aşağı kayarken, (S+M) doğrusu yukarı (sola) kayar ve MG düşer. 
Faiz oranı sabitken gelir azaldığı için IS eğrisi sola doğru kayar.  
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Üç farklı gelir düzeyi aldık 𝑌1>𝑌0>𝑌2  daha yüksek gelir daha fazla tasarruf anlamına 
geldiğinden tasarruf eğrisini yukarı kaydırdı. Böylece her gelir düzeyinde borçlanabilir fonlar 
piyasasında farklı bir denge oluştu. Buna göre artık Y ile r arasında bir ilişki kurabiliriz. 
Ceterisparibus, Y arttıkça r düşmektedir. IS eğrisi farklı gelir düzeylerinde borçlanabilir fonlar 
piyasasını dengeye getiren reel faiz haddi r’yi göstermektedir. Bütçe dengesi (T-G) ve tüketim 
ve yatırım fonksiyonları veridir.  
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10.3.1. IS Eğrisinde Kayma 

Tasarruf- yatırım denkliğine geri dönelim S = (Y-C-T) + (T-G) tüketim fonksiyonunda, 
vergilerde ya da kamu harcamalarında bir değişiklik IS eğrisini kaydıracaktır. IS eğrisi, tüketim 
ve yatırım fonksiyonları ve kamu dengesi sabit iken faiz haddi ile gelir arasındaki ilişkiyi 
vermektedir.  r = IS (Y | C, I, T, G) Örneğin kamu açığının büyümesi halinde IS yukarı (IS1), 
tüketim eğiliminin düşmesi halinde aşağı (IS2) kayacaktır.  

 

 

 

Likidite Talebi  

Bir önceki bölümde para talebi Md ile fiyatlar genel seviyesi P arasında ilişki kurduk. 
“İşlem saiki ile para talebi” reel gelirin ve fiyat düzeyinin artan fonksiyonudur (miktar teorisi)  Mdt = (1/V) x (PxY) = Md (Y, P)  
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Ancak paranın fırsat maliyeti kaybedilen faizdir. “Likidite talebi” nominal faiz haddinin 

azalan bir fonksiyonudur.  Mdl = Md (i) Nominal faz haddi = reel faiz haddi + enflasyon. Bu 

durumda toplam reel para talebini gelirin ve reel faizin fonksiyonu olarak yazabiliriz.  (M/P)d= Md (r, Y) 

 

Para Piyasasında Denge (LM) 

 Reel para talebini, reel para arzına eşitleyen faiz oranları ve MG düzeyi bileşimlerini 
gösterir.  

 Bireylerin para talebi nominal değildir. Bireyler harcamalarında kullanılmak üzere 
reel bir satın alma gücünü yanlarında bulundururlar. Fiyatlar ne kadar yüksek ise 
tutulmak istenen para miktarı da o kadar yüksek olur. Ayrıca reel para talebi gelire 
de bağlıdır. Gelir arttıkça para talebi de artar.  

 Para talebi aynı zamanda faize de bağlıdır. Faiz oranı yükselirse para tutmanın 
maliyeti artmış olur. Dolayısıyla, parasal fonlar, tahvil ve banka mevduatı gibi 
kaynaklara yatırılarak faiz geliri elde edilir ve elde tutulan para miktarı azalır.  

 Para arzındaki artışlar faizleri düşürür, MG’i artırır. Bu durum LM eğrisini sağa 
kaydırır.  

 

 

 

 

Reel para talebi, reel faiz haddi, reel gelir ve fiyatlar arasındaki ilişkiyi açalım P ve r 
sabit iken, gelirdeki artış reel ve nominal para talebini artırır. Y ve r sabit iken fiyatlardaki artış 
nominal para talebini artırır. Y ve P sabit iken faizlerdeki bir artış nominal ve reel para talebini 
düşürür. Para piyasası MB’nın kontrolündeki para arzı ile para talebi eşitlenince dengededir. Md= Ms Fakat gelir düzeylerine (𝑌2>𝑌0>𝑌1) tekabül eden para piyasası dengelerini saptayarak 
LM eğrisine ulaşırız.  

 

  

Y2 

Y0 

Y1 

Milli 
Gelir 

E1 

E0 E2 

 

 

 

i1 

i2 

i0 

 

 
O Milli 

Gelir i1 

L1(Y1) 

E1 



249 

   

 

 

   

 

10.3.2. LM Eğrisinde Kayma  

Para piyasasında iki faktör çok önemlidir. Para arzındaki her değişme LM eğrisini 
kaydırır. Likidite talebi çok sayıda değişkenden etkilenir. Örneğin enflasyon beklentilerine, 
siyasi istikrarsızlığa, savaş haline, vs. göre likit olma arzusu değişecektir. LM eğrisi para 
piyasasında faiz haddi ile gelir arasındaki ilişkiyi vermektedir. (β= beklentiler) r = LM (Y| V, Ms, 𝛽) Örneğin para arzı artınca LM aşağı (LM2), beklentilerin kötüleşmesi halinde ise yukarı 
(𝐿𝑀1) yukarı kayacaktır.  
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10.4. IS-LM Dengesi  

İki eğri aynı eksenlere sahiptir: aynı şekil üstünde bir araya getirebiliriz. İki eğrinin 
kesiştiği noktadaki reel gelir Y ve reel faiz haddi r hem borçverilebilir fonlar hem de para 
piyasasında aynı anda dengeyi sağlamaktadır. Denge gelir ve faiz düzeylerinde (Y0, r0) 

Mal-hizmet piyasasında harcama ve gelir eşittir., borçlanabilir fonlar piyasasında 
tasarruf ve yatırım + kamu açığı eşittir, Para piyasasında para arzı ve likidite talebi eşittir. Tüm 
diğer gelir ve faiz düzeylerinde bir ya da birkaç piyasa denge dışında olacaktır. Model faizi ve 
gelir düzeyini eşanlı belirlemektedir.  
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10.5. Para ve Maliye Politikası  

 Maliye politikasının gevşediğini kabul edelim; kamu açığı büyüyecektir. IS eğrisi 
yukarı doğru kayar. MB para arzını sabit tutarsa, faizler yükselirken gelir artar. Eğer aynı anda 
MB para politikasını gevşetirse LM eğrisi de aşağı kayacağından gelir artışı daha da yüksek 
olur ama faiz değişmez. MB para politikasını sıkarsa gelir sabit kalır ama faizler daha da 
yükselir. Siyasi istikrarsızlık sonucu beklentilerde bir kötüleşme ve tüketim eğiliminin düşmesi 
aynı anda olursa IS aşağı LM yukarı kayacağından gelir mutlaka düşer.  

 

   

 

10.6. LM-IS Değerlendirme  

Model Klasikler-Keynes zıtlığını bir arayol bularak çözmeye çalışıyor. Klasik ekolün 
bir yandan kısa dönemde geliri sabit tutmaktan vazgeçmesi diğer yandan Keynes’in likidite 
talebini kavramını kabul etmesi demektir. Kısa dönemde gelir dalgalanmaları ve faiz haddinin 
para piyasalarından etkilenmesi gerçek yaşamla uyumludur. O nedenle makroiktisatın temel 
ilişkilerini açıklamakta yararlıdır. Büyük zafiyeti fiyat düzeyini dışarıdan almasıdır. Keynesyen 
iktisatçılar IS-LM yerine fiyat düzeyini kullanan toplam talep-toplam arz analizini 

geliştirmişlerdir.  

10.7. Toplam Arz-Toplam Talep  

Model, gelir düzeyi-enflasyon ilişkisini arz-talep dengesi aracılığı ile açıklamaktadır. 
Şekil üstünde düşünelim: y eksenine fiyatlar genel seviyesi P, x eksenine ise milli gelir Y konur. 
Toplam talep eğrisi P’nin azalan bir fonksiyonudur. Toplam arz eğrisi P’nin artan bir 
fonksiyonudur. Toplam arz ve toplam talep eğrilerinin kesiştiği noktada hem milli gelir düzeyi 
hem de fiyatlar genel seviyesi belirlenmektedir. Toplam arz eğrisinde uzun ve kısa dönemi 
ayırdederek uzun dönemde hem üretim fonksiyonu tahdidini hem de kısa dönemdeki 
dalgalanmaları bir arada açıklamak mümkün olabilecektir.  
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10.7.1. Toplam Talep – AD 

Toplam talep eğrisi hanelerin, firmaların ve devletin her fiyata mal e hizmet talebini 
göstermektedir. Kapalı ekonomide toplam talep tüketim, yatırım ve devlet harcamaları 
toplamıdır (açık ekonomide net ihracat NX eklenir) Y = C+I+G 

Tüketim ve yatırım fonksiyonları ve maliye politikası sabit iken, toplam talep, fiyat düzeyinin 
fonksiyonudur. Y= F (P| C, I, G, T) P’nin gerilemesi, serveti artırarak ve faizi düşürerek reel 
talebi arttırır (negatif eğimli eğri) sabitler değişince AD eğrisi kayar.  

10.7.1. 1. Toplam Talepte Kayma  

Tüketim fonksiyonunun değişmesi: tüketim eğilimindeki artış eğriyi sağa, düşüş sola 
kaydırır. Yatırım eğiliminin değişmesi: yatırım arzusunda artış eğriyi sağa, azalış ise sola 
kaydırır. Maliye politikası: gevşemesi halinde (daha büyük G ya da daha küçük T) eğri sağa, 
sıkılması halinde sola kayar. Her üçünde de çarpan katsayısı işler; sağa kayışta reel faiz 
yükselir, sola kayışta düşer. Para politikası: gevşemesi halinde eğri sağa, sıkılması halinde sola 
kayar. Para politikası gevşeyince reel faiz düşer, sıkılınca yükselir.  

 

   

 

10.7.2. Toplam Arz – AS 

Toplam arz eğrisi firmaların her fiyatta mal ve hizmet ürerim ve arzını göstermektedir. 
Uzun dönemde üretim fonksiyonu tarafından belirlenir: LRAS dikeydir (klasikler). Kısa 
dönemde toplam arz fiyat düzeyindeki değişmeden etkilenir: SRAS pozitif eğilimlidir. Yatay 

SRAS eğrisi basit Keynesyen modeli verir. SRAS ekonominin maliyet yapısını yansıtır: daha 
fazla üretim maliyeti yükselterek mümkündür. Maliyet yapısını değiştiren faktörler kısa dönem 
arz eğrisinde kaymaya neden olur. Ücretlerde, vergilerde, kamu ve doğal kaynak fiyatlarında 
değişim, verimlilik artışı ve fiyat beklentilerindeki değişme halinde toplam arz eğrisi kayar.  
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10.7.3. Uzun Dönem Dengesi  

Toplam talep eğrisinin kısa ve uzun dönem toplam arz ile aynı noktada kesişmesi 
ekonominin uzun dönem dengesidir. Milli gelir tam istihdam düzeyindedir. Fiyatlar üstünde 
artış ya da azalış baskısı yoktur. Uzun dönem denge makroekonomik istikrar anlamına 
gelmektedir. Eğer üç eğri (AD, SRAS, LRAS) aynı noktada kesişmiyorsa çevrisel akımın 
düzgün işleyişi bozulmuştur. Eğer milli gelir tam istihdam dengesinin altında ise ekonomi 
resesyona girmiştir. Eğer milli gelir tam istihdam dengesinin üstünde ise enflasyon gündeme 
gelmiştir.  
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10.7.3.1. Resesyonun İki Nedeni  

Uzun dönem dengeden sapma ya toplam talebin (talep şoku) ya da kısa dönem toplam 
arzın (arz şoku) doğru yerde olmamasından kaynaklanacaktır. Her iki durumda iktisat 
politikasının tepkisi büyük önem taşır. Hükümet, bir resesyonun ortaya çıkması halinde para ve 
maliye politikalarını kullanarak müdahale edebilir. Ya da hiç bir şey yapmadan piyasaların 
ekonomiyi tekrar dengeye getirmesini bekleyebilir. Şokun talepten yada arzdan gelmesine göre 
farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Örneklere bakalım 

Toplam Talepte Düşüş  

Toplam talep eğrisinin sola kayması ile başlayalım; siyasi istikrarsızlık, tüketici-
yatırımcının karamsarlığı, vs. neden olabilir. Hem milli gelir Y hem de fiyat düzeyi P düşer. 
Hükümetin resesyona para ve maliye politikası ile müdahale etmediğini kabul edelim. İşsizlik 
ücretleri düşürecek ve zaman içinde kısa dönem toplam arz eğrisi de sola kayacaktır. Bu şekilde 
ekonomi yeni uzun dönem dengesine aynı milli gelir fakat daha düşük fiyat düzeyi ile 
ulaşacaktır. AD’de sola kayma ile oluşan resesyonSRAS’ın sola kaymasına yol açarak dengeyi 

sağlamaktadır.  

 

 

Olumsuz Toplam Arz Şoku  
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Toplam arzda olumsuz şok maliyet yapısında artış yani SRAS eğrisinin sola kaymasıdır. 
Açık ekonomilerde devalüasyon, doğal kaynak fiyatlarında ani bir artış, enflasyon 
beklentilerine kötümserlik neden olabilir. Yeni dengede milli gelir düşerken fiyatlar 
yükselecektir: stagflasyon. Resesyona karşı için devletin iktisat politikasının gevşettiğini 
varsayalım (accomodatingpolicy). Toplam talep sağa kayar: yeni uzun dönem dengesinde milli 
gelir aynı ama fiyatlar daha yüksektir. Resesyonu engellemenin bedeli enflasyondur.  

 

 

 

10.7.4. Resesyon ve İktisat Politikası  

Ekonomiden kaynaklanan iki resesyon durumunda iktisat politikasının farklı iki şeklini 
gördük. Bir şey yapmadan beklemek: resesyon SRAS eğrisine sola kaydırarak kendi kendini 
tedavi etmektedir. Maliye ve para politikasını kullanmak: toplam talepteki artışla resesyondan 

çıkılır ama fiyatlar yükselir. İlki daha iyi bir yol gibi duruyor ama bir sorun var. Kısa dönem 
toplam arz eğrisinde aşağı (sağa) kayış uzun zaman ister, hızlı olmaz. Talebin canlandırılması 
ise çabuk sonuç verir. Resesyon-enflasyon açmazı çok önemlidir.  

10.7.5. AD-AS: Değerlendirme 

Keynesyenler tarafından en yaygın kullanılan modeldir. Ekonomide esas sorun 
enflasyon ya da enflasyon tehdidi ise, LM-IS’e kıyasla daha anlamlıdır. LM-IS modeli ile 

çelişmez, tam tersine onu tamamlar. Toplam talep eğrisinin negatif, kısa dönem toplam arz 
eğrisinin pozitif eğilimi teoride bazı sorunlar çıkarmaktadır ama sağduyu ile tutarlıdır. Önemli 
bir sorun, fiyatların artış hızı (enflasyon) yerine mutlak düzeyi ile çalışmasıdır. Resesyonla 
mücadele ile enflasyon arasındaki çelişkiyi net göstermektedir.  
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Mal ve hizmetlerin üretildiği reel sektörde l=S denge şartını sağlayan sonsuz sayıda gelir 
ve faiz oranı bileşimi tesbit edilerek IS doğrusu elde edilir. Reel sektöründe dengenin 
sağlanabilmesi için mutlaka IS doğrusu üzerinde bir nokta da bulunması gerekir. IS Fonksiyonu 
negatif eğime sahiptir ve reel sektörde denge sağlanabilmesi için faiz oranı yükseldiği zaman 

denge gelir düzeyinin azalacağını ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

Bölüm Soruları 
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11.AÇIK EKONOMİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

11.1. Kavramlar ve Modeller 

11.2. Ödemeler Dengesi (Bilançosu) 
11.2.1. Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri  
11.2.1.1. Cari İşlemler Hesabı  
11.2.1.2. Sermaye Hesabı  
11.2.1.3. Resmî Rezervler Hesabı  
11.2.1.4. İstatistik Farklar (Net Hata Noksan Kalemi) 
11.3. Dış Açık ve Dış Fazla  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri nelerdir? 

2) Cari işlemler hesabı kalemleri nelerdir? 

3) Sermaye hesabı kalemleri nelerdir? 

4) Dış açık ve fazla durumları ne demektir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 Cari hesap 

 Sermaye hesabı 
 Dış açık 

 Dış fazla 

 Ödemeler dengesi 
 Resmî rezervler   
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Giriş 

Ödemeler bilançosu ana ülkede yerleşik gerçek kişi, işletme veya kurumların yabancı 
ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan kayıtlarıdır. Başka bir 
ifadeyle bir ülkenin belirli bir dönemde dış alemden sağladığı gelirlerle, dış aleme yaptığı 
ödemelerin (kaçakçılık niteliğinde olmayan döviz gelirlerinin ve döviz harcamalarının) yer 
aldığı bir tablodur. 

Uluslararası ekonomik işlemlerin içine mal ve hizmetlerle birlikte üretim faktörleri 
üzerindeki işlemler de girer. Buna göre, sınır ötesi mal ve hizmet ticareti veya üretimi, ülkeler 
arası kısa ve uzun süreli mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımları, uluslararası işgücü 
hareketleri ile teknoloji transferleri de bu tanımın kapsamına girer. 
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11.1. Kavramlar ve Modeller 

Artık kapalı ekonomi varsayımını terkederek açık ekonominin işleyişine bakabiliriz. Bir 
ekonominin açık ya da kapalı olması iki ayrı sürece tekabül eder. Dış ticaret akımları: ülke 
dışına mal ve hizmet satılması ve ülke dışından mal ve hizmet satın alınmasıdır. Sermaye 
akımları: ülke dışında varlık satın alınması ve ülke dışına varlık satılmasıdır. Açık ekonomiler 
dünya mal ve hizmet piyasalarında ve dünya sermaye piyasalarında yer alırlar. Bu husus çok 
önemlidir: açık ekonomi, hem mal ve hizmet hem de sermaye akımlarını kapsar. 

Açık Ekonomi olarak Türkiye  

Dünyada mutlak olarak kapalı ekonomi yoktur. Her ekonomide ihracat ve ithalat vardır. 
Mal ve hizmet ihracatının GSMH’daki payı bir ekonominin açıklık derecesini ölçer. Sermaye 
hareketlerinin serbest olması (konvertibilite) bir başka makul açık ekonomi ölçüsüdür. Türkiye 
ekonomisi 1980’e kadar nisbeten kapalı bir ekonomi idi. 1980’lerde mal-hizmet ithalatını 
serbest bıraktı. 1989’da TL’ye konvertibilite sağlandı. 1996’da ABile Gümrük Birliği 
Anlaşması ile açık ekonomiye geçiş tamamlandı.  

11.2. Ödemeler Dengesi (Bilançosu) 

Ekonominin dış dünya ile tüm işlemleri ödemeler Dengesinde (ya da bilançosunda) yer 
alır. TCMB aylık olarak ÖD’ni hesaplar ve yayınlar. Ödemeler dengesi dört ana kalemden 
oluşur. 

- Cari işlemler hesabı 

- Sermaye hesabı 

- Net hata ve noksan  

- Rezerv değişiklikleri 

ÖD daima dengededir: tanım icabı açık ya da fazla veremez. Ana kalemlerin her birinde 
açık ya da fazla olabilir; ama hepsinin toplamı daima sıfırdır.  

İhracat, İthalat, Net İhracat  

İhracat (X) içeride üretilip dışarı satılan mal ve hizmetlerdir. İthalat (M) dışarıda üretilip 
içeride satılan mal ve hizmetlerdir. Net ihracat (NX)= Dış ticaret açığı ihracatla ithalat 
arasındaki farktır. Dikkat: iktisatçılar için ihracat ve ithalat hizmetleri ve faktör gelirlerini de 
kapsar. DİE tarafından her ay mal ihracatı (Free On Board –FOB), mal ithalatı 
(CostInsuranceFreight– CIF) ve dış ticaret açıklanır. Bunlar iktisatçıların kullandığı anlamda 
ihracat, ithalat ve net ihracat değildir.  
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Cari İşlemler Hesabı  

ÖD’ninCari İşlemler Hesabı ekonominin her türdöviz gelir ve giderini kapsar. Dış 
ticaret açığından daha kapsamlı bir ölçüdür. Cari işlemler dengesi Net ihracat (NX) anlamına 
gelir. Cari işlemler hesabının alt kalemleri:  

- Mal ticareti: ihracat, bavul ticareti, ithalat, altın, transit, vs.  
- Görünmeyenler: turizm, faiz, navlun, kar transferi, diğer görünmeyenler 
- Transferler: işçi dövizleri, resmî transferler 

Dış ticaret açığı (fazlası) ve cari işlemler açığı (fazlası) çok farklı şeylerdir.  

Sermaye Hesabı 

ÖD’de, döviz geliri ya da gideri olmayan döviz giriş ve çıkışları Sermaye 

Hesabınakaydedilir. Sermaye hesabı mali işlemleri kapsar:  

- Yabancı doğrudan sermaye yatırımları  (FDI) 

- Portföy yatırımları 
- Uzun dönemli borçlanmalar (1 yıldan uzun) 
- Kısa dönemli borçlanmalar  (1 yıldan kısa) 

Net sermaye hareketi NFI (Net ForeignInvestment) ekonominin dış dünya ile varlık alış 
verişini özetler ve sermaye hesabı dengesi ile özdeşir. Net hata ve noksan kalemi kaynağı 
bilinmeyen döviz hareketlerini yakalar. TCMB döviz rezerv değişmeleri ÖD’de yer alır.  

 

11.2.1. Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri  

11.2.1.1. Cari İşlemler Hesabı  

Geleneksel olarak ödemeler bilânçosu içinde en fazla önem verilen bölüm cari işlemler 
hesabı (current transactions account) olmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve 

hizmetler bu hesaba kaydedilmektedir. Cari İşlemler Hesabı kendi içinde üçe ayrılır: 

1. Mal Ticareti (Görünür Ticaret) 

2. Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret) 

3. Karşılıksız Transferler 

Mal Ticareti (Görünür Ticaret) 

Mal Ticareti yerine bazen “görünür ticaret” deyimi de kullanılmaktadır. Mal ithalatı ve 
ihracatı çoğu ülkelerin uluslararası ekonomik işlemlerinde büyük yer tutmaktadır. (genellikle 

yüzde 50 ile 70 arasında). 
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Mal Ticareti reel ekonomideki gelişmelerin somut bir göstergesi olmaktadır. Çünkü ülke 
ekonomisinde üretim, teknoloji, verimlilik gibi alanlarda gerçekleşen gelişmeler mal 
ticaretindeki değişmeleri meydana getiren temel faktörlerdir. 

Mal ihracatı ülkeye döviz kazandıran başlıca işlemlerden biridir. Kayıt tekniği açısından 
alacaklı bir işlem olarak aktif kısma kaydedilmektedir. Bunun tersine, mal ithalatı ise yabancılar 
için alacak hakkı doğurması nedeniyle borçlu bir işlem olarak kaydedilmektedir. 

Toplam mal ithalatı ile toplam mal ihracatı arasındaki farka “dış ticaret bilânçosu” 
(balance of trade) adı verilmektedir. Bu kavram ilk okuduğunuzda yaşayacağınız gibi asıl 
konumuz olan dış ödemeler bilançosu terimi ile karıştırılabilmektedir. İkisi arasındaki farka 
gelecek olursa, ödemeler bilançosu tüm uluslararası gelir ve giderleri gösterirken, dış ticaret 

dengesi ise yalnızca mal ithal ve ihracını kapsamaktadır. 

Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret, Uluslararası Hizmetler) 

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

de denmektedir. Uluslararası hizmetler kapsamındaki işlemlerin başlıcaları şunlardır; 

Dış Turizm; Yabancı turistlerin ülkede yaptıkları harcamalar burada belirtilir. Yabancı 
turistler gezi, otel, yiyecek, müze ziyaretleri, hediyelik eşya gibi hizmetleri karşılamak için 
dövizle ödemede bulunurlar. Bu kaynaktan gelen gelirler, mal ihracatına benzer yapıdadır. 

O nedenle benzetme açısından turizm için “bacasız fabrika” deyimi 

kullanılabilmektedir. Tabii ki tersi durumunda, yani ülke vatandaşlarının başka ülkelere 
yaptıkları gezilerde harcamaları ise mal ithalatı gibi değerlendirilecektir. Bu bağlamda bu 
işlemlerde borçlu işlemleri olarak bilançoda yer alacaktır. 

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

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

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kazançları; Yabancı sermaye şirketlerinin 
faaliyetlerinden kazanıp yurtdışına transfer ettikleri kârlar, ayrıca ülkedeki uzun ve kısa süreli 
mali sermaye yatırım gelirlerinin dışarıya gönderilmesi ve dış borç faizleri bu grupta yer 
almaktadır. Önemli nokta, uluslararası dolaysız yatırımların ve portfolyo yatırımlarının burada 
yer almasıdır. Fakat, bu yatırımların gelirleri ise (kâr, faiz veya temettü) sermaye faktöründe 
yararlanma bedeli olarak kabul edilir ve cari işlemler bilânçosunda yer alırlar. 
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Yurtdışı İşçi Gelirleri;Yurtdışında çalışan işçilerin anayurda gönderdikleri paralar 
(remittances), emek hizmetleri ihracatı olarak değerlendirilir. Bu nedenle işçi gelirleri alacaklı 
işlem olarak cari işlemlerin hizmetler bölümünde gösterilir. 

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

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

bu grupta toplanır. 

Bunlara benzer başka uluslararası hizmet işlemlerine rastlanabilmektedir. Toplam 
uluslararası hizmet gelir ve gideri arasında farka “hizmetler bilânçosu”(görünmez işlemler 
bilânçosu) denilmektedir. Bazen ayrıca mal ve hizmet işlemleri bir arada ele alınmakta ve 
ikisini birden kapsayan “mal ve hizmetler bilânçosu” terimi kullanılır. 

Karşılıksız Transferler 

Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemler bu gruba girmektedir. 
Karşılığında hiçbir ödeme yapılmadığı için, bu tür işlemlere tek taraflı(karşılıksız) (unilateral 
transfer) denilmektedir. Bağışın niteliğine göre resmî ve özel transferler mümkün 
olabilmektedir. 

Hükümetlerin hibe şeklindeki parasal yardımları resmî tek taraflı transfer grubuna 

girmektedir. 

Aynı şekilde, özel kişi veya işletmelerin yabancı ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara yaptığı 
bağışlar veya hediyeler de özel tek yanlı transfer işlemleri olarak kabul edilmektedir. 

Yapılan bir karşılıksız transfer, bağışı yapan ülke açısından borç işlemi niteliğinde 

olmaktadır. Muhasebe kaydını denkleştirmek için başka gruplardaki bir hesaba aynı miktar bir 
alacak kaydı düşülecektir. 

Cari işlemlerin alacaklı ve borçlu kısımları toplamı arasındaki farka “cari işlemler 
bilânçosu”(current transactions balance) adı verilmektedir. İki taraf toplamı birbirine eşit 
çıkarsa bu durum cari işlemler bilançosunun dengede olması demektir. Alacaklı kısım 
toplamının borçlu kısımdan büyük olması cari işlemler bilânçosunun fazla vermesini, tersi yani 

borçlu kesim toplamının alacaklı kısımdan büyük olması ise cari işlemler açığını ifade 
etmektedir. 

Cari işlemleri, alt bilançoları olan mal ve hizmetler bilançosu ve tek-yanlı transferlerin 
toplamına eşit olmaktadır. Örnek tabloda bunu görebilmekteyiz. 
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Cari işlemler bilânçosu dış ticaret bilânçosu ile, uluslararası hizmetler bilânçosu ve 

karşılıksız transferler bilânçolarını kapsamaktadır. 

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

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

GSYIH = C + I + (X-M) 

Makro ekonominin temel formülü olan bu formülde C tüketimi, I ise yatırımı 
göstermektedir. (X-M) ise ihracat ve ithalat farkını yani cari işlemler bilânçosunu 
göstermektedir. 

Sonuç olarak, ihracatın ithalattan büyük olması ekonomide toplam harcamaların 
genişlemesine ve doğal olarak çalışma düzeyinin artmasına (işsizliğin azalmasına) yardımcı 
olacaktır. 

Tersi durumda, ithalatın ihracattan büyük olması ise toplam talebi azaltacak ve milli 

gelirin ve çalışma düzeyinin düşmesine sebep olacaktır. Bu etkileri nedeniyle özellikle dış 
ticaret bilânçosunda ortaya çıkan gelişmeler gerek hükümet çevreleri, gerekse iş dünyası ve 
ülke kamuoyu tarafından önemle izlenmektedir. 

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

11.2.1.2. Sermaye Hesabı  

Uluslararası ekonomik işlemlerin bir diğer grubunu “sermaye ithali ve ihracı” 

oluşturmaktadır. Sermaye işlemleri, genel olarak bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların 
yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlar(üretim tesisleri, bina ve arazi) ile sınır ötesine 
aktarılan mali fonları(yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu alım satımı) içermektedir. 

Ödemeler bilânçosu açısından bakacak olursak, yurtdışından ülkeye sermaye girişi bir 
alacak işlemi, ülkeden sermaye çıkışı da bir borç işlemi olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu 
özellik mal ve hizmet akımlarındaki durumun tersidir. Aynı zamanda iki işlem grubunun 
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dayandığı düşünce temelde aynıdır. Çünkü, mal ve hizmet ihracatı da, yabancı sermaye girişi 
de ülkeye döviz kazandırmakta ve alacaklı işlem statüsüne sahip olmaktadır. 

Sermaye işlemlerinin dönüşüm hızı oldukça yüksektir. Kısacası, sermaye kısa 
aralıklarla ülkeye girebilir ve ülkeyi terkedebilir. Bu durum nedeniyle, her giren çıkan sermaye 

ödemeler bilançosuna ayrı ayrı olarak kaydedilmez. Bunun yerine bunların net bakiyesi tek bir 

kalem olarak gösterilir. 

Günümüzde uluslararası sermaye işlemleri oldukça çeşitlenmiş ve çok karmaşık bir 
nitelik kazanmıştır. Bunun başlıca nedeni mali, teknik kurum ve faaliyetlerdeki hızlı 
gelişmelerdir. 

Bu karmaşıklığa rağmen sermaye işlemlerini bazı gruplara ayırabiliriz. En önemli ayrım 
işlemlerin vadelerine göre kısa ve uzun süreli olması bağlamında yapılabilir. Diğer ayrım ise 
işlemi yapan niteliğine bağlı olarak özel ve resmî şeklinde yapılabilir. 

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

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

Kısa Süreli Sermaye:Vadesi bir yıla kadar olan özel ve resmî nitelikteki uluslararası 
sermaye akımlarıdır. Uygulamada bu sermaye yatırımlarının süreleri 30, 60 ve 90 gün 

olmaktadır. 

Günümüzde kısa süreli mali yatırım araçları çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları, ticari 

bonolar, finansman bonoları, hazine bonoları, vadeli mevduatlar, ihracat kredileri, muhabir 
açıkları olarak sayılabilir. 

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

Sermaye hesabındaki toplam alacaklı ve borçlu işlemlerin net bakiyesine “sermaye 

bilançosu” adı verilmektedir 

Sermaye bilânçosu eğer borçlu bakiye veriyorsa, ülkenin söz konusu dönem içerisinde 
net olarak dış dünya üzerindeki mali ve fiziki yatırımlarının arttığı söylenebilir. Alacaklı bakiye 
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vermesi durumunda ise, dışarıya gönderdiğinden daha fazla yabancı sermayeyi ülkeye çekmiş 
demektir. 

Sermaye hesabı bazı alt bilânçolara ayrılabilir. Bunlara örnek olarak, doğrudan sermaye 
yatırımları dengesi, portfolyo yatırımları dengesi, kısa süreli sermaye dengesi verilebilir.  

 

11.2.1.3. Resmî Rezervler Hesabı  

Bu hesapta merkez bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalelerin 
sonucunda ülkenin uluslararası resmî rezervlerinde meydana gelen değişmeler 
gösterilmektedir. 

Piyasada döviz talebinin döviz arzını aştığı durumlarda, kur yükselecektir. Eğer kur 
istikrarı sağlanması amaçlanıyorsa, bu kurun yükselişine karşı merkez bankası müdahalesi 
gelecektir. Bu müdahale merkez bankasının döviz satışı gerçekleştirmesiyle vuku bulur. Sonuç 
olarak, resmî rezervler eksilecektir. 

Döviz arzının piyasadaki talebin üzerine çıkması durumlarında ise, kur düşüşünün 

önlenmesi amacıyla merkez bankası piyasadan döviz satın alacaktır. Bu duruma bağlı olarak 
söz konusu satın alınan dövizler resmî rezervlere eklenecektir. 

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

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

kaynaklarından (SDR) oluşmaktadır. 

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

Merkez bankaları döviz piyasasındaki alım-satımlar yaygın olarak Amerikan doları 
üzerinden yapılmaktadır. Son zamanlarda Euro da bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır. 

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

transactions) yer almaktadır. 

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

herhangi bir değişmeye gerek duyulmayacaktı. 

Muhasebe tekniği açısından resmî rezervlerle ilgili işlemlerin ödemeler bilânçosuna 
kaydedilişi şu şekilde olmaktadır. Ülkenin resmî rezervlerde gerçekleşen azalma alacak işlemi, 
resmî rezervlerdeki artma ise borç işlemi niteliğinde olmaktadır. 

1.Kur Sistemi, Dış Ödeme Dengesizliği ve Rezerv Değişmeleri 
Bilinmesi gerekir ki, dış ödemeler dengesizliği ile resmî rezervlerdeki değişme arasındaki 
ilişkinin niteliği kur sistemine bağlı olmaktadır. 

Sabit kur sisteminde amaç, döviz arz ve talep güçlerindeki bir değişme durumunda, 
kurlarda ortaya çıkması muhtemel bir değişmenin tümüyle önlenmesi demektir. Bu ancak 

merkez bankasının piyasada dış açık miktarında döviz satması ile gerçekleşir, aynı şekilde dış 
fazla durumunda ise söz konusu miktar kadar döviz satın alınması şeklinde olacaktır. 

Anlaşılıyor ki, resmî rezervlerde değişme(ΔR), dış dengesizliklerle aynı ölçüde 
olmaktadır. Bu durum şöyle formülize edilebilir. 

-B = + ΔR 

Bu formülde dış açık(-B), rezervlerdeki bir azalışa (+ΔR) eşit olmaktadır. 

+B = - ΔR 

Burada ise dış fazla (+B), rezervlerdeki bir artışa (-ΔR) eşit olmaktadır. 
 

Formüllerdeki rezerv artış ve azalışların ters işaretlerle gösterilmesi muhasebe 
uygulamaları nedeniyle öyledir. Her iki eşitlikte de, dış dengesizlik ile rezerv değişmeleri eşit 
olmakla birlikte, işaretler birbirinin tersi olmaktadır. Bunun nedeni, sabit kur sistemlerinde bir 
dış açığın aynı miktarda rezerv azalışını, bir dış fazlanın ad aynı miktar rezerv artışını 
getirmesidir. 

Sabit kur sisteminin tam zıttı olan serbest dalgalanan kur sisteminde, döviz kurlarının 
oluşumu arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Bu sebeple, piyasa üzerinde merkez 
bankasının herhangi bir müdahalesi yoktur. 

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

Gerçek hayatta bu iki zıt kutup olan sistemler arasında karma çeşitli uygulamalar 
mevcuttur. Bunlar, bir yandan piyasa koşullarına göre kurlarda değişmeye izin verirken, diğer 
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yandan aşırı dalgalanmalar durumunda merkez bankası müdahaleleri ile önlem alınmasını 
öngörürler. 

Günümüzde birçok ülke tarafından benimsenen “yönetimli dalgalanma” böyle bir 
sistemdir. Bu uygulamalarda sabit kur sisteminden olmayan kur değişmeleri gerçekleştiği gibi, 
aynı zamanda sabit kur sisteminde olan resmî rezerv değişmeleri meydana gelmektedir. Burada 
önemli nokta, hükümet müdahalelerinin düzeyidir. Eğer müdahaleler azsa, söz konusu 
uygulama serbest değişken kur sistemine yaklaşacak ve resmî rezervlerdeki değişmeler göreceli 

olarak düşük olacaktır. 

Bir ülkenin uluslararası rezervleri döviz, altın ve IMF kaynaklarından oluşmaktadır. 
Piyasa müdahaleleri genellikle ABD doları ile yapılmaktadır. Eğer eldeki rezervler söz konusu 
müdahale için yeterli olmuyorsa, o taktirde IMF gibi finansman kuruluşlarından veya öteki 
ülkelerden borçlanma yoluna gidilebilmektedir. 

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

gelişmelerine bırakılmıştır. 

Altın bir rezerv aracı olmasının yanısıra, aynı zamanda bir sanayi hammaddesidir. Bu 

ikili işlevi gereği altının ödemeler bilânçosuna kayıt edilmesinde özel bir durum söz konusu 
olmaktadır. 

Bu konuda IMF ve birçok ülke tarafından benimsenen uygulamada, sanayide kullanım 
amacıyla yapılan altın ithalatı ve ihracatı, mal ticareti statüsünde cari işlemler içinde 
gösterilmektedir. Dış ödeme amacına bağlı altın işlemleri ise, resmî rezervler hesabında yer 
almaktadır. 

Ayrıca, belirtilmesi gerekir ki günümüzde altın hareketleri, sanayi amaçlı kullanılanlar 
hariç, taşıma yoluyla gönderilme şeklinde olmamaktadır. Bunun yerine, güvenilirliği yüksek 
belirli merkezlerde (Fort Knox, Londra, Paris, Bern) banka kasalarında muhafaza edilirler. Bu 
muhafaza hizmetlerinin karşılığı olarak belirli bir ücret alınmaktadır. Bu altınların mülkiyeti 
kağıt üzerine düşülen kayıtlarla ülkeden ülkeye, kişiden kişiye geçebilmektedir. 

11.2.1.4. İstatistik Farklar (Net Hata Noksan Kalemi) 

İstatistik Farklar(statistical discrepancy), ödemeler bilânçosu istatistiklerini muhasebe 

kayıtları bağlamında denkleştirmek için kullanılırlar ve tek bir kalemden ibarettir. Bu kaleme 

bazen net hatalar ve unutmalar hesabı da denilmektedir. 

Ödemeler bilançosunun otonom ve denkleştirici işlemlerin bakiyeleri ters yönlü olarak 
birbirine eşit olmalıdır. Fakat, uygulamada çoğu zaman cari işlemlerle sermaye işlemlerinin 
kaydedilişinde hata, eksik, gecikme ve unutma gibi nedenler dolayısıyla bu eşitlik 
kendiliğinden sağlanamamaktadır. 
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İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler, doğal olarak mallar sınırdan geçerken ilgili kişiler 

tarafından doldurulup Gümrük İdareleri’ne verilen mal bildirim formlarından öğrenilmektedir. 
Bu formların düzenlenişi sırasında malların değer ve miktarıyla ilgili bilgiler yanlış yazılmış 
olabilir. Bazı durumlarda ise ithalatçı veya ihracatçı bilerek yanlış bilgi verebilmektedir. Bunun 

nedeni örneğin, kısıtlamalardan kurtulmak için malın değerinin, ihracat faturasında düşük 
gösterilmiş olabilmektedir. 

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

aşılmasıdır, yani vergi ödemeden ülkeye mal sokmak gibi. 

Diğer bazı işlemlerin değeri ise tahmin yoluyla elde edilmeye çalışılır. Bunlardan biri 
örneğin turizm gelirlerin belirlenmesinin anket yoluyla yapılmasıdır. Ayrıca ülkeler arası 
hediye alışverişlerini (karşılıksız transferler) tam olarak tahmin etmek de oldukça zor 
olmaktadır. 

Ayrıca dış ticaretin doğası gereği, malların taşınması sürecine bağlı olarak, malın fiilen 
ülkeye girmesi ile bunun karşılığının olan ödemenin yapılması farklı bilânço dönemlerine 
gelmiş olabilir. Örnek vermek gerekirse, kredili ihracatta malın bu yıl gönderilmesi ama 
ödemenin gelecek yıla kalması durumu bu olaya güzel bir örnek oluşturur. Tersi durumda, önce 
paranın ödenmesi ve malın gelişinin önümüzdeki yıla sarkması da olağan bir durumdur. 

Bu ve benzeri nedenler dolayısıyla ödemeler bilânçosu kayıtlarından elde edilen otonom 
işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine (işareti ters yönde) tam 

olarak eşit çıkmamaktadır. Bu aradaki farkı denkleştirmek için kullanılan tek kalem hesaba 
“istatistik farklar” denilmektedir. İstatistik farklar yerine “net hatalar ve unutmalar” (net errors 

and omissions) deyimi de kullanılmaktadır. 

Bir dış açık veya dış fazla iki yoldan birisi ile belirlenebilir. Bu iki yoldan birincisi 

otonom işlemlerinin bakiyesinin hesaplanması ile, diğeri ise resmî rezervler hesabının bakiyesi 
ile yapılmaktadır. Eğer ödemeler bilânçosu kayıtlarında hiçbir hata eksik ve unutma olmasaydı, 
bu iki yolla da bulunan sonuçlar birbirinin aynısı olacaktı. 

Daha somut bir anlatım için formülleştirelim. Kolaylık olması için cari işlemlerle 
sermaye hesabının tümünü otonom olarak, resmî rezerv hesabını da denkleştirici olarak kabul 
edelim. 

Hiçbir eksik ve hatanın bulunmaması durumunda genel bir ödemeler bilânçosu 
dengesizliği (B), cari işlemler bilânçosu (Bc) ile sermaye hesabı bilânçosunun(Bk) toplamından 
oluşmaktadır. Formül olarak; 

B = Bc + Bk = ΔR 
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Ülkelerin resmî rezerv değişmelerine (ΔR) ilişkin istatistikleri merkez bankası 
üzerinden gerçekleştiği için oldukça güvenilir niteliktedir. Ancak cari işlemler bilânçosu (Bc) 

ve sermaye bilânçosuna (Bk) ilişkin istatistikler bu derece güvenilir olmamaktadır. Bu 
bilânçolara çeşitli ölçme ve kayıt hataları içerebilmektedir. Bu açıklamalar neticesinde 
görülüyor ki, eğer iki hesap arasında fark mevcutsa, resmî rezervler bilânçosuna ait verileri, 
ödemeler dengesindeki açık veya fazlaların değerlendirilmesinde kullanmak daha 

doğruolacaktır. Bu varsayım altında cari işlemler bilânçosu ile sermaye hesabı bilânçosu 
toplamını, resmî rezervlerin bakiyesine eşitlemek üzere tabloda çizgi üstüne bir kalem eklemek 
gereklidir. Bu da istatistik farklar hesabı olmaktadır. 

Örneğin yıl sonunda ödemeler bilânçosu düzenlemeleri yapılırken resmî rezervlerdeki 

azalmanın 200 milyon $(ΔR=+200) bulunduğunu varsayalım. Aynı zamanda cari işlemlerde25 
milyon $ tutarında bir açık (Bc=-25), sermaye bilânçosunda da 100 milyon $ bir açık (Bk=-

100) görülmekte olsun. 

Sonuç olarak, otonom işlemlere göre hesaplanacak dış açık 125 milyon $ iken resmî 
rezervlere göre ise açık 200 milyon $’dır. 

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

görülecektir. 

Bu durum; 200 = 25 + 100 + X X = 75 olmaktadır. 

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

DENGESİ
1. MAL VE HİZMET DENGESİ
• 1.1. DIŞ TİCARET DENGESİ 

(Görünür Ticaret)
– 1.1.1. İhracat Fob (+)
– 1.1.2. İthalat Fob (-)

• 1.2. ULUSLARARASI HİZMET 
DENGESİ (Görünmez Ticaret)
– Turizm 
– Faiz 
– Kar Transferleri
– Navlun 
– Özel-Resmi Hizmet Gelirleri 

2. KARŞILIKSIZ TRANSFERLER
– 2.1. KARŞILIKSIZ ÖZEL 

TRANSFERLER (NET)
– Göçmen Transferleri
– İşçi Gelirleri
– Bedelsiz İthalat
– 2.2. KARŞILIKSIZ RESMİ 

TRANSFERLER (NET)

B. SERMAYE HAREKETLERİ
1. DOĞRUDAN YATIRIMLAR

-Yurt Dışında (-)
-Yurt İçinde (+)

2. PORTFÖY YATIRIMLARI
-Menkul Değer Girişi (+)
-Menkul Değer Çıkışı (-)
-Tahvil İhracı Yoluyla Borçlanma (+)
-Yabancıların Yurtiçinde Menkul Değer 

Alımı (+)
-Yabancıların Yurtiçinde Menkul Değer 

Satışı (-)
3. UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ
4. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ

C. NET HATA VE NOKSAN

D. REZERV HAREKETLERİ
IMF Nezdinde Varlıklarımız
IMF Kredileri

Resmi Rezervler
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A. CARİ İŞLEMLER DENGESİ
1. MAL VE HİZMET DENGESİ
• 1.1. DIŞ TİCARET DENGESİ 

(Görünür Ticaret)
– 1.1.1. İhracat Fob (+)
– 1.1.2. İthalat Fob (-)

• 1.2. ULUSLARARASI HİZMET DENGESİ 
(Görünmez Ticaret)

– Turizm 

– Faiz (Resmi dış borç faiz ödemeleri, 
uzun ve kısa vadeli sermaye 
yatırımlarının geliri olan faizler)

– Kar Transferleri (Yabancı şirketlerin 
dışarı transfer edilen karları)

– Navlun 

– Özel-Resmi Hizmet Gelirleri 
(danışmanlık, mühendislik 
hizmetleri, temsilcilik ve banka 
komisyonları, uydu kiraları, 
bilgisayar telsiz, telefon, radyo 
hizmet bedelleri, lisans ödemeleri, 
askeri birlik ve görevlilerin 
harcamaları, yerleşik olmayan 
yurtdışı işçilerin gönderdikleri vb.) 

2. KARŞILIKSIZ 
TRANSFERLER

– 2.1. KARŞILIKSIZ ÖZEL 
TRANSFERLER (NET)

– Göçmen Transferleri 
(yurtdışından göçmen 
olarak gelenler)

– İşçi Gelirleri (Almancılar)
– Bedelsiz İthalat

– 2.2. KARŞILIKSIZ RESMİ 
TRANSFERLER (NET)
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B. SERMAYE HAREKETLERİ 
(bankaların, aracı kurumların ve döviz büfelerinin TCMB’ye gönderdiği 

raporlardan derlenir)

1. DOĞRUDAN YATIRIMLAR
-Yurt Dışında (-)
-Yurt İçinde (+)

2. PORTFÖY YATIRIMLARI (vadesi 
1 yıldan uzun ve sermaye piyasası 
araçlarıyla yapılan borç alma-verme 
işlemlerini kapsar)

-Menkul Değer Girişi (+)
-Menkul Değer Çıkışı (-)
-Tahvil İhracı Yoluyla Borçlanma 
(+)

-Yabancıların Yurtiçinde Menkul 
Değer Alımı (+)
-Yabancıların Yurtiçinde Menkul 
Değer Satışı (-)

3. UZUN VADELİ 
SERMAYE 
HAREKETLERİ (banka 

borçlanmaları ve sendikasyon kredileri)

-Sağlanan Krediler (+)
-Kredi Geri Ödemeleri (-)
-Mevduat (Kredi Mektuplu 
DTH) 

4. KISA VADELİ 
SERMAYE 
HAREKETLERİ (Bankaların 
döviz pozisyonundaki değişmeler:haz. 
Bon., Tic. Bon., Fin. Bon.,vadeli mevd., 
ihr. Kredileri vb.)
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ÖDEMELER BİLANÇOSU
• A. CARİ İŞLEMLER DENGESİ

• 1. TOPLAM MAL VE HİZMET DENGESİ

• DIŞ TİCARET DENGESİ (Görünür Ticaret)
– İhracat Fob (+)

• Bavul Ticareti
• Transit Ticaret

– İthalat Fob (-)
• Altın İthalatı
• Transit Ticaret
• Navlun ve Sigorta

• ULUSLARARASI HİZMET GELİRLERİ (Görünmez Ticaret)
– Turizm (+)

– Faiz (+)

– Doğrudan Yatırım Gelirleri (+)

– Navlun (+)

– Özel-Resmi Hizmet Gelirleri (+)
• ULUSLARARASI HİZMET GİDERLERİ

– Turizm(-)

– Faiz(-)

– Navlun(-)
– Kar Transferleri(-)

– Özel-resmi Hizmet Giderleri (-)

• 2. KARŞILIKSIZ TRANSFERLER

• KARŞILIKSIZ ÖZEL TRANSFER GİRİŞLERİ
– Göçmen Transferleri(+)

– İşçi Gelirleri(+)

– Bedelsiz İthalat(+)
• KARŞILIKSIZ RESMİ TRANSFERLER (NET)

B. SERMAYE HAREKETLERİ

1. DOĞRUDAN YATIRIMLAR
Yurt Dışında (-)
Yurt İçinde (+)

2. PORTFÖY YATIRIMLARI
Menkul Değer Girişi (+)
Menkul Değer Çıkışı (-)
Tahvil İhracı Yoluyla Borçlanma (+)
Yabancıların Yurtiçinde Menkul Değer Alımı (+)
Yabancıların Yurtiçinde Menkul Değer Satışı (-)

3. UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ
Sağlanan Krediler (+)
Kredi Geri Ödemeleri (-)
Mevduat (Kredi Mektuplu DTH) 

4. KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ
VARLIKLAR

Verilen Krediler

Bankaların Döviz Varlıkları
YÜKÜMLÜLÜKLER

Sağlanan Krediler
Bankalar

Mevduatlar

C. NET HATA VE NOKSAN
D. REZERV HAREKETLERİ

IMF Nezdinde Varlıklarımız
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11.3. Dış Açık ve Dış Fazla  

Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık(deficit) veya dış fazla(surplus) şeklinde 
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik 

işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler ekonomik ve ticari yaşamın 
işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri gibi. 
Ancak denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek amacıyla 
yapılmaktadır. Bu durum nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı”(gap-making) işlemler, 
denkleştirici işlemlere ise “açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir. 

Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler 
hesabı otonom, sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmî rezerv hesabı ise denkleştirici 
nitelik taşımaktadır 

Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış 
fiyatları, döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin 
etkisine bağlı olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy 
yatırımları ise iç ve dış gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar 

doğal olarak ekonomik ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının 
bir bölümü de otonom nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler 
arasında dolaşmaktadır. Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat 
finansman kuruluşunun ithalatçıya açtığı kredi) denkleştirici nitelikte taşıyabilmektedir. 

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

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

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

Teorik olarak bir dış açık veya fazlanın belirlenmesi oldukça kolaydır. Fakat uygulama 
bağlamında bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu karışıklığın temeli işlemlerin otonom 

ve denkleştirici niteliklerinin tam olarak ayrılamamasına dayanmaktadır. Bu ayrımın yapılması 
işlemlerin hangi nedenlere dayalı yapıldığına bakılarak mümkün olabilmektedir, ve bu bilgilere 
istatistiklerden ulaşılamamaktadır. 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/cari-islemler-hesab.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/cari-islemler-hesab.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/sermaye-hesab-odemeler-dengesi.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/resmi-rezervler-hesab.html
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Diğer taraftan söz konusu durum tamamen ümitsiz de değildir. Yazımızın başlangıcında 
belirtildiği gibi belli hesap gruplarının genel nitelikleri konusunda bilgiler mevcuttur. 
Belirsizlikler çok kısa süreli sermaye akımlarında kendini göstermektedir. Yani diğer 
işlemlerde böyle bir belirsizlik yoktur. 

Kısa süreli sermayenin bir kısmı otonom, bir kısmı ise denkleştiricidir. İstatistiki 
verilere bakarak bu iki kısım arasında bir ayrım yapabilmek neredeyse olanaksızdır. 

İşlemlerin niteliğindeki bu farklılıklar nedeniyle dış ödemeler dengesi bağlamında farklı 
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge tanımı mevcuttur. 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  



285 

 

 

 

 

 

 

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler 
dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirler ile dış dünyaya yaptığı ödemeleri içeren tüm iktisadi 
ilişkilerin sistemli bir biçimde yer aldığı bilançodur. Ödemeler bilançosu, ülkelerin söz konusu 
dönem içerisindeki dış ekonomik ve mali ilişkilerinin durumunu göstermektedir. Bir ülkenin 
ödemeler bilançosunun incelenmesi, o ülkenin uluslararası iktisadi ilişkilerinin nitelik ve 
boyutlarının anlaşılmasına olanak sağlar. 
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Bölüm Soruları 
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12. DIŞ ÖDEME AÇIKLARI 

  



288 

 

 

 

 

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

12.1. Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri  
12.2.  Dış Ticaret Bilançosunda Denge Şartı: Marshall-Lerner Koşulu 

12.3. Dış Denkleştirme Politikaları  
12.3.1. Harcama Değiştirici Politikalar  
12.3.1.1. Para Politikası 
12.3.1.2.  Maliye Politikası 
12.3.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri nelerdir? 

2) Marshall-Lerner Koşulu nedir? 

4) Harcama Değiştirici Politikalar nelerdir? 

5) Harcama Kaydırıcı Politikalar nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kelimeler 

 

 Dış ödemeler fazlası 
 Dış ödemeler açığı 
 Dış denkleştirme politikası 
 Harcama değiştirici politika 
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Giriş 

Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık(deficit) veya dış fazla(surplus) şeklinde 
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik 

işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler önceki yazılarımızda 
bahsettiğimiz gibi, ekonomik ve ticari yaşamın işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen 
işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri gibi. Ancak denkleştirici işlemler ise 
otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek amacıyla yapılmaktadır. Bu durum 
nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı”(gap-making) işlemler, denkleştirici işlemlere ise 
“açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir.  
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12.1. Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri  

Ödemeler bilânçosu dengesizlikleri ile uygulanan döviz kuru politikası birbiriyle yakın 
ilişkiye sahiptir. Serbest dalganan kur sisteminde, döviz arz ve talebi arasındaki denge, 
kur değişmeleri ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bu sistemde resmî rezervlere gerek 

duyulmamaktadır. Sabit kur sistemlerinde ise kur değişmelerine izin verilmediği için dış 
dengesizlikler oluşmakta ve bu da rezerv değişmelerini (merkez bankası müdahaleleri) zorunlu 

hale getirmektedir. 

Bu genel açıklamalar doğru olmakla birlikte, bazı düzeltmelere ihtiyaç vardır. Temel 
neden, ödemeler bilânçosu ile döviz piyasasının tam olarak birbiriyle uyumlu olmaması 
gerçeğidir. Mesela ülkenin dış ekonomik ilişkileri arasında yer alan bir grup işlem, bir döviz 
giriş ve çıkışı ile ilgili olmamasına rağmen ödemeler bilânçosuna kaydedilirler. Takas, kliring, 

hediyelik eşya alışverişi gibi. Neticesinde ülkenin döviz piyasası gerçekte dengede olsa bile, 
böyle durumlara bağlı olarak dengesiz görülebilmektedir. 

Ayrıca dış dengesizliğin kur değişmeleriyle tam olarak giderilebilmesi olanağını 
sınırlayan bazı nedenler mevcuttur. Bu durum da kısa ve uzun dönem farklılığıyla ilgilidir. 

Kur değişmeleri yalnızca yeterli bir uzun dönemde arz ve talep değişmelerini uyararak dış 
dengesizliği giderebilecek etki doğurabilir. Fakat, daha kısa dönemlerde bu mümkün 
olmamaktadır. Döviz arz ve talebinin kurlara karşı esnekliğinin düşük olduğu bu durumlarda 
varolan bir dengesizlik uzun süre ortadan kalkmayabilir. 

Görüldüğü gibi sadece kur değişmeleriyle dış dengenin sağlanması bağlamında bazı 
kavramsal sorunlar mevcuttur. Ayrıca uygulama açısından da sorunlar vardır. Çünkü, hemen 

hemen hiçbir ülkede tümüyle serbest piyasanın işleyişine bırakılan bir kur sistemi 
bulunmamaktadır. Bazı ülkeler sabit kur sistemi uygulamaktadır. Bu ülkeler ulusal paralarını 
ya bir başka ülkenin parasına ya da bir para sepetine bağlamışlardır. Bazı ülkelerde ise, kurlar 
görüntüde piyasa işleyişine bırakılmış olsa bile, merkez bankası müdahaleleri ile kurlarda 
istikrar sağlanmaya çalışılır. (yönetimli dalgalanma sistemi) Bu tarz istikrarlı kur 
uygulamaları, bir çeşit sabit kur uygulaması gibidir ve bu sistemlerde de dış dengenin 
sağlanması ekonomi politikasının temel hedeflerinden biri olmaktadır. 

Yazımızın bu bölümünden itibaren açıklamalar bu doğrultuda yani sabit veya istikrarlı 
kur sistemlerinde dış dengesizliklerin anlaşılmasına yönelik olacaktır. 

Sabit döviz kuru sisteminde ödemeler bilânçosundaki sürekli açıklar uzun vadede 
ülkenin birikmiş rezervlerinin ve sağlanabilecek dış kaynakların tükenmesine neden 
olabilmektedir. Bu nedenle, dış açıkları giderici önlemlerin alınması arzulanan bir şeydir. 
Diğer yandan rezerv biriktirmenin bir üst sınırı olmadığı için ödemeler fazlası veren 
ülkeler, bu durumun giderilmesi bağlamında bir baskı ile karşılaşmazlar. 

Ödemeler bilânçosu açıkları, ülkenin otonom dış dünya giderlerinin otonom dış 
dünya gelirlerinden büyük olmasını ifade etmektedir. Cari işlemler ve sermaye işlemlerinin 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/yonetimli-dalgalanma.html
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bir bölümü otonom niteliktedir. Bu tür işlemlerin yapılması çeşitli nedenlere bağlı 
olabilmektedir. Örneğin, İthalat ve ihracat akımları uluslararası fiyat farklılıkları, zevk ve 
tercihler, üretim teknolojisi ve faktör donatımı gibi etkenlere bağlı olabilmektedir. 
Sermaye hareketleri ise uluslararası alanda yatırımların kârlılığı, göreceli faiz 
farklılıkları, döviz kurlarındaki beklentiler, ülkelerin siyasal ve ekonomik istikrarı gibi 
faktörlere dayanmaktadır. 

Doğal olarak bahsedilen etkilerin zaman içinde sabit kalacağı düşünülemez. Bunların 
her birinde oluşabilecek değişmelere bağlı olarak ülkenin dış denge durumu da değişecektir. 
Bu yüzden bir ülkenin ödemeler bilânçosu önceden dengede olsa bile, zamanla bunun böyle 
süreceğini düşünmek hayalciliktir. Normal olanı zaman içinde bir dış açığın veya fazlanın 
ortaya çıkmasıdır. 

Önemli bir nokta ise, ödemeler dengesinin her gün her hafta her ay aynı seviyede 
olmayacağı gerçeğidir. Gerçek hayatta üretimin ve dış piyasaların özellikleri nedeniyle, yıl 
içinde belirli dönemlerde gelirlerle giderler arasında mevsimlik dengesizlikler 
görülebilmektedir. Türkiye özelinde bakarsak, Türkiye’de ihracat genellikle güz ve kış 
aylarında artmaktadır ve bu durum sözü edilen aylarda döviz gelirlerini arttırmaktadır. 

Dış denge bağlamında önemli olan, belirli dönem boyunca (tercihen bir yıl süresince) 
toplam gelir ve giderlerin birbirine eşitlenmesidir. Bazen konjonktüre bağlı olarak dış dengenin 
sağlanması bir yıldan daha uzun iki veya üç yıllık planlamaları kapsayabilmektedir.  

Dış dengesizlik doğuran faktörler genel gruplara ayrılabilir: 

 Yapısal Nedenler  

 İktisadi Dalgalanma  

 Geçici Nedenler  

 Döviz Spekülasyonu 

12.1. 1. Yapısal Nedenler 

Bu etkenler ekonominin içinden kaynaklanır. Önemli bir bölümü enflasyon ve onunla 

alakalı olarak ulusal paranın aşırı değerlenmesi ile ilgilidir. 

Ulusal ekonomide uygulanan bir harcama genişletici politika (tüketim ve yatırım 
harcamalarının arttırılması) hem ihraç mallarına, hem de ithal mallarına olan iç talebin 
yükselmesine neden olacaktır. Bu durum, dış ödeme açıklarına yol açacak veya varolan açıkları 
daha da büyütecektir. Ayrıca, içeride talebe bağlı olarak fiyatlar artarken merkez bankası 
müdahaleleri ile kurların yükselmesine izin verilmemesi durumunda, ulusal para aşırı 
değerlenmiş olacaktır. Aşırı değerlenme, yabancı para cinsinden ihracatı pahalılaştırdığı 
için ihracat gelirlerini azaltacak ve ulusal para cinsinden yabancı malları göreceli 
ucuzlatacağı için ithalat talebini de arttıracaktır. 
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Kalkınma hızı da dış dengeyi etkileyen faktörlerden biridir. Az gelişmiş ülkeler 
genellikle kalkınma hızlarını arttırmak için, önemli miktarlarda makine, donatım ve ara mallar 
ithal etmek zorundadır. Fakat bu ülkelerin döviz gelirleri bu ihtiyaçlara oranla oldukça sınırlı 
olmaktadır. Bu durumda anlaşılıyor ki kalkınma hızının göreceli olarak yükseltilmesi dış ödeme 
açıklarının ve dış borçların büyümesine neden olabilmektedir. 

Diğer taraftan ekonomik verimlilik bağlamında değişmeler de önemli bir etkendir. 
Teknolojik açıdan geride olma ve ekonomi yönetimindeki beceriksizlikler, uluslararası rekabeti 
güçleştirerek ülkenin ihracat gelirlerini düşürebilmektedir. Tersi durumda, yani teknolojik 
gelişmenin yüksek ve üretimde çağdaş yöntemlerin olduğu ülkelerde ise dış rekabet gücü 
artacak ve dış denge durumları bundan olumlu etkilenecektir. 

Bazı kritik hammaddelere aşırı derece bağımlı olmak da başka bir etken olmaktadır. 
Bu durumdaki ülkeler kendi denetimleri dışındaki dünya hammadde fiyatlarında ortaya 
çıkabilecek artışlardan şiddetle etkilenirler. 1970lerdeki Enerji Krizi sırasından petrol 
ithalatçısı ülkelerin dış açık ve dış borç sorunlarına sahip olmaları bunun açık bir örneğidir. 

Halkın tercihlerindeki değişimler de bu grupta ele alınabilir. Tercihlerin yabancı 
mallara kayması durumunda, dış denge bundan olumsuz etkilenecektir. 

12.1.2. İktisadi Dalgalanma 

İktisadi dalgalanmalar(economic cycles), gerçekleştiği ülkede dış denge açısından 
önemli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ulusal ekonomiden kaynaklanan bir 

dalgalanmanın genişleme aşamasında, gelir ve harcamalar artarken fiyatlar yükselecek 
ve ödemeler bilânçosu açık verecektir. Daralma aşamasında ise bu faktörlerde tersine bir 
hareket görülecektir. Yani bir dış fazlalık ortaya çıkacaktır. Eğer dalgalanma dönemi 
boyunca gerçekleşen bu açık ve fazlalar birbirine eşitlenmiyorsa ülke için ciddi bir dış ödeme 
sorunu söz konusu olabilmektedir. 

Diğer taraftan, bir ülkenin dış dengesi ulusal ekonomiden kaynaklı bir dalgalanmadan 
etkilenebileceği gibi, yabancı ülkelerdeki dalgalanmalardan da etkilenebilmektedir. Özellikle 
ticaret ortaklıklarının bol olduğu ülkeler arasında bu ilişkiler daha derin olmaktadır. 

12.1.3.Geçici Faktörler 

Dış dengeyi bozan bir diğer grup gelişmeyi de geçici(occasional)faktörler olarak 

sınıflandırabiliriz. Sözü edilen faktörler beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve ilgili ülkelerin 
denetimleri dışında olan olay, durum ve faktörlerdir. 

Bir kısmı kendiliğinden düzelecek nitelikte(reversable) olmakta ve varolmasına neden 
olan koşullar ortadan kalkınca dış denge üzerindeki baskılar da yok olacaktır. 

Diğerleri ise daha köklü etkilere sahip olmaktadır. Hem doğrudan hem de dolaylı 
yönden dış açıkların artmasına neden olabilmektedirler. Dünya hammadde fiyatları yükselişi 
bu grupta düşünülebilir. Ayrıca kötü hava koşulları, su baskını, kuraklık gibi nedenlerle 

ihracatın azalması da geçiçi faktörler arasında belirtilebilir. 
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12.1.4. Döviz Spekülasyonu ve Mali Krizler 

Spekülatif nedenlerle, kısa süreli sermaye fonlarının ülkeye giriş ve çıkışları dış 
dengeyi etkileyebilen bir başka faktördür. Örneğin, ulusal parada değer kaybının beklendiği 
bir durumda, yoğun biçimde döviz satın alınması, dış açık sorunun boyutlarını daha da 
büyüten bir etkiye neden olacaktır. 

Son yıllarda mali küreselleşme ile birlikte mali krizlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Bunun önemli bir nedeni, kısa süreli sermaye akımlarının faiz ve kur değişmesi 
olasılıklarına anında ve şiddetli tepki vermesidir. Özellikle yaşanan bütçe açıklarının yüksek 
faiz politikası ile kısa süreli borçlanma ile karşılanması, bu ülkeleri mali krizlere açık bir 
durumda bırakır. 

Bu gibi durumlarda sorunun büyümesini önlemek için makro ekonomik 

dengesizliklerden kaçınmak, yeterli ölçüde döviz rezervi bulundurmak ve sermaye giriş 
ve çıkışının kotaya tabi tutulması gibi önlemler düşünülebilir 

12.2. Dış Ticaret Bilançosunda Denge Şartı: Marshall-Lerner Koşulu 

Döviz talep ve arz eğrilerinin tam gerçek şekli bilinseydi belli bir durumda döviz 
piyasasının istikrarlı veya istikrarsız olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Ayrıca bir dış ticaret 
dengesi açığını gidermek için kurlardaki gerekli artış oranını belirlemek de hiç zor olmazdı. 

Yalnızca mal akımlarını kapsayan dış ticaret bilânçosu dengesinin sağlanmasında 
ülkenin ihracat ve ithalatının talep esnekliklerine ait tahminler faydalı olabilmektedir. Bu 
amaçla geliştirilen bir prensip, Marshall-Lerner koşulu olarak bilinmektedir. Bu koşula göre, 
ithal ve ihraç mallarının arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında döviz piyasasının 
istikrarlı olup olmadığı, ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği(Em) ile ihraç mallarının talep 
esnekliği(Ex) toplam değerine bağlıdır. Bunların mutlak değerleri toplamı 1 veya 1 den daha 

büyükse, döviz piyasası istikrarlıdır. 

• Formül olarak şöyle gösterilir. 

Em + Ex ≥ 1 

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

12.3. Dış Denkleştirme Politikaları  

Ödemeler bilânçosundaki açıklar karşısında ülkelerin izleyecekleri politikalar, bu 
açıkları finanse etmek, baskı altına almak, ya da tedavi edici önlemler üzerinde durmak şeklinde 
özetlenebilir. Açıkların finanse edilmesi, yukarıda belirtildiği gibi resmî döviz rezervlerini 
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kullanılmasını gerektirir. Böyle bir yol açıkların düzeltilmesi yönünde önlem almaya gerek 
duyulmaması demektir. 

Fakat ülke kaynakları sınırsız değildir, sahip olunan dış rezervler ne kadar büyük olursa 
olsun, er geç tükenebilirler. Ayrıca dış borçlanmaların da bir sınırı vardır. O bakımdan üzün 
süreli açıkların finanse edilmesi değil, tedavi e-dilmesi gerekir. 

Dış açıklar durumunda izlenebilecek diğer bir yöntem de dış ticaret ve kambiyo 
politikası araçlarını harekete geçirmektir. Yani, hükümetler gümrük vergileri, kotalar ve 
yasaklamalarla ithalâtı kısıtlamaya çalışırlarken, kambiyo denetimi ile de ülkeden döviz ve 
sermaye çıkışını kısıtlarlar. Fakat bütün bu önlemler dış açıklan ancak baskı altına almaya yarar; 
gerçekte ise açıklar giderilmiş olmazlar. 

Üçüncü yol da açıkların tedavisi ya da düzeltilmesidir. Bu yol en güç, fakat en güvenilir 
olanıdır. Açıkların tedavisi, önce uygulanan kur politikasının gözden geçirilmesini gerektirir. 
Dış dengesizliklerin önemli bir nedeni, çoğu kez uygulanan kur politikasıdır. Merkez 
bankasının kur istikrarını sağlamak gerekçesiyle piyasaya yaptığı müdahaleler, ulusal paranın 
aşırı değerlenmesi (döviz kurunun düşük tutulması) sonucunu doğurmuş olabilir. Dolayısıyla 
eğer ortada böyle bir durum varsa, merkez bankası döviz kurunun piyasada denge değerini 
bulacak biçimde değerinin yükselmesine izin vermelidir. 

Bunun yanında ihracatın artırılabilmesi için kısa ve uzun dönemde alınabilecek başka 
önlemler vardır. Kısa dönemde örneğin, ihracatçının dış piyasalar konusunda bilgilendirilmesi, 
ihracat üretimine ucuz girdi ve kredi sağlanması, ihracat bürokrasisinin önlenmesi, vs. üzerinde 
durulabilir. 

Uzun dönemde ise konu daha çok kalkınma politikalarıyla ilgilidir. İhracata yönelik bir 
kalkınma modeli, kaynakların dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere göre dağıtımını, dış ticaret 
rejiminin liberalleştirilmesini ve uluslararası işbölümüne gidilerek ekonominin dünya piyasası 
ile bütünleştirilmesini gerektirebilir, 

Dış ödeme dengesizliklerini gidermeye yönelik olarak hükümetlerin aldıkları kararlara 
ve yaptıkları uygulamalara “denkleştirme politikaları”(adjustment policies) denilmektedir. 

Denkleştirme politikaları durumunda, daha önce bahsettiğimiz otomatik denkleşme 
mekanizmalarından farklı olarak hükümetlerin bir dış açık veya dış fazlayı gidermek için iradi 

kararlar almaları söz konusudur. 

Denkleştirme politikaları, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişine izin 
verilmediği veya bu mekanizmaların çok yavaş işlediği durumlarda zorunlu olarak 

uygulanmaktadır. Bir dış açık veya fazla olarak vuku bulan dengesizliklerde, otomatik 
mekanizmalar derhal işlemeye başlar. Bunların içinde ilk harekete geçen kur mekanizmasıdır. 

Örneğin, bir dış ödeme açığı durumunda, döviz kuru yükselmeye başlayacaktır. 
Tabii ki eğer istikrarlı veya sabit kur politikaları izleniyorsa, dış dengesizliği giderecek 
ölçüde serbest kur değişikliklerine izin verilmemektedir. Kur değişmeleri engellendiğinde 
diğer otomatik mekanizmaların devreye girmesi beklenmektedir. Bunlardan bir bölümü 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/otomatik-denklesme-mekanizmalar.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/otomatik-denklesme-mekanizmalar.html
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para politikasına dayanır. Ancak hükümetler bazı durumlarda para arzının ödemeler 
bilânçosu dengesizliklerine bağlı olarak değişmesini istemezler, merkez bankası 
müdahaleleri ile bu etkileri kısırlaştırabilir. Para arzındaki değişmelerin tamamen 
önlenmesi tersi durumda ortaya çıkacak olan fiyat ve faiz oranı değişmeleri ile bunların 
dış dengeyi sağlayıcı etkilerinin önlenmesine neden olabilmektedir. 

Tüm bunlara istinaden, gerek serbest kur gerekse parasal denkleşme mekanizmaları 
engellenince, geriye Keynes’in gelir değişmeleri mekanizması kalmaktadır. Bunun da arzu 
edildiği şekilde, kısa süre içinde dış dengeyi sağlaması olanağı oldukça sınırlıdır. İç para 
arzında değişmeye izin verilmeyen bir ortamda gelir mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi 
de şüphelidir. Gerçekten de eğer yüksek gelir düzeylerini destekleyecek ölçüde para arzı 
arttırılmazsa faiz oranı yükselecek, yatırımlar düşecek ve sonuç olarak da gelir artışı çok sınırlı 
kalacaktır. 

Özetle, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişi hükümet yetkilileri tarafından 

engellendikçe dış ödeme açıkları sürecektir. Bu da sınırlı olan döviz rezervlerinin tükenmesi 
tehlikesini doğurmaktadır. Böyle bir ortamda hükümetler dış dengeyi sağlamaya yönelik 
önlemler alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskılara fazla dayanma imkanı 
kalmayınca sabit tutulan kurlarda bir ayarlamanın yapılması gibi veya diğer denkleştirici 
politika önlemlerine başvuracaklardır. 

Bir dış ödeme fazlası ilke karşılan ülke, dış açık kadar ağır baskı altında olmaz. Ancak 
dış ödeme fazlalarının ulusal para arzında yarattığı artışlar her zaman ülkede enflasyonu azdıran 
etkiler doğurabilmektedir. 

Kısacası, dış ödeme dengesizlikleri uzun süreli olması durumunda hükümetlerin 
denkleştirici politika önlemleri almalarında zorunluluk vardır. Denkleştirici politikalar 

“Harcama Kaydırıcı” (expenditure-switching) politikalar, “Harcama Değiştirici” 

(expenditure-changing) politikalar ve döviz gelirlerini arttırmaya yönelik politikalar olmak 

üzere 3’e ayrılabilmektedir. 

Harcama kaydırıcı politikalarda, *toplam harcamaların yerli ve yabancı mallar 
arasındaki dağılımı üzerinden yapılan değişikliklerle dış ödeme dengesizlikleri giderilmeye 
çalışılır. Yani bir dış açık durumunda harcamaların ithal mallarından yerli mallara doğru 
kaydırılması gereklidir. Dış ödeme fazlası durumunda ise, tam tersi söz konusudur. 

Harcama değiştirici politikalarda ise *amaç, harcamaların toplam hacmi (mill gelir) 
daraltılması veya genişletilmesi aracılığıyla dış dengenin sağlanmasıdır. Yani, toplam 
harcamaların dış açıklar karşısında azaltılması, dış fazlalıklar karşısında da 
genişletilmesi söz konusudur. Son grup politikalarda ise, *gerek ihracat gerekse öteki 
döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi yoluyla dış açık veren ülkelerde dengenin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/otomatik-gelir-denklesme-mekanizmas.html
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12.3.1. Harcama Değiştirici Politikalar  

Harcama değiştirici politikalar, toplam harcamaların hacmini aşağı ve yukarı yönde 
etkileyerek dış dengeyi sağlama amacına yöneliktir. Hükümetlerin bu konuda 
kullanabilecekleri araçlar, “para politikası” ve “maliye politikası”dır. 

Dış ödeme açıkları durumunda daraltıcı bir para ve maliye politikası aracılığıyla toplam 
harcamalar azaltılır. Dış ödeme fazlası durumunda ise sözü edilen politikalar toplam 
harcamaları genişletici şekilde uygulanırlar. 

12.3.1.1. Para Politikası 

Para politikasının araçları, merkez bankasının uyguladığı açık piyasa işlemleri ile 
bankaların kredi karşılıkları ve reeskont oranlarından oluşmaktadır. 

Not:Reeskont; kısaca kırdırılmış bir senedin, tekrar kırdırılması işlemidir. 
Yazımızda bankalarca iskonto edilmiş bir senedin, merkez bankasınca tekrar iskonto 
edilmesi (re-iskont) ifade edilmiştir. Reeskont oranları da merkez bankası tarafından 
belirlenir ve ticari bankaların merkez bankasından ödünç alma eğilimlerini düzenler. 
Oran düşükse, ödünç alma isteği artarken, oran yüksekse ödünç alma eğilimi azalır. 

Bir dış açık durumunda merkez bankası bu araçları daraltıcı etki bağlamında uygular. 
Söz konusu uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Önce, bankaların mevduat fonlarına dayanarak 
açacakları kredilerde, tutmaları gereken “karşılık oranları”(required reserve ratio)mevduat 

munzam karşılıkları yükseltilir. Bu durum kredi hacmini daraltacaktır. 

Ayrıca ticari bankaların ellerindeki senetleri yeniden iskonto için merkez bankasına 
gönderdiklerinde bunlara uygulanan faiz, yani reeskont oranları(rediscount rates) arttırılır. 
Sonuç olarak, bankaların reeskonta başvurma yüzdesi azalacaktır ve doğal olarak kredi verirken 
kullanabilecekleri fon miktarları da buna bağlı olarak azalacaktır. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir başka araç da açık piyasa işlemleridir. (open 

market operations) Bu ekonomi aracının işleyişi şöyle olmaktadır; merkez bankası para arzını 
kısmak istediği zaman doğrudan sermaye piyasasına girmektedir. Burada hazine bonosu ve 
devlet tahvili satışı yapacaktır. Sonuç olarak kişi ve şirketlerin ellerindeki nakit fonları 
azalacaktır. Bu durumda bankalarda tutulan mevduat hesapları da azalacağı için, kredi 
mekanizmasının tersine işlemesi nedeniyle para arzı toplam olarak birkaç kat daralacaktır. 

Üstteki açıklamalara dayanarak gerçekleştirilen para arzının daraltılması, faiz oranlarını 
yükseltecek yani borçlanmayı pahalılaştıracaktır. Faizlerin yükselmesi ve ödünç alınabilecek 
fonların azalması doğal olarak yatırımları ve öteki harcama akımlarını daraltmaktadır. Toplam 
harcamalardaki bu düşme ise çoğaltan mekanizmasında tasarlandığı gibi, tüm ekonomiye 
yayılarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Milli gelirin daraltılması da bir taraftan 
ithalatın azalması, diğer taraftan iç tüketimin azalması anlamına gelmektedir. Bu durum ülkenin 
üreticileri açısından ihracata yönelmeyi getirecektir. Nihayetinde, bütün bu gelişmelerin sonucu 
olarak ülkenin dış ticaret bilânçosundaki açığın giderilmesi bağlamında bir etki oluşmaktadır. 
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Bir dış ödeme fazlası durumunda ise para politikası araçlarını üstteki açıklamanın 
tersi yönde düşünmek gerekir. Yani, banka karşılıkları ile reeskont oranları düşürülür ve 
merkez bankası açık piyasa işlemlerine girerek sermaye piyasasında menkul kıymet 
satınalır. Böylece ödünç verilebilir fon arzı artacak ve faiz oranları da bu oranda 
düşecektir. Bu durum yatırımları ve diğer harcamaları arttıracak ve çoğaltan 
mekanizması ile milli gelir yükselecektir. Artan milli gelir sonucu ithalat genişler ve 
ihracat azalır (iç tüketime odaklanmak) ve sonuç olarak dış ticaret bilânçosunda varolan 
fazla eritilmiş olur. 

Ekonomik faaliyet hacmini etkilemek için para politikasından faydalanma fikri çok 
eskilere dayanmasına rağmen, kullanım açısından 1930’lardan sonra Keynes Teorisi sonrası 
yaygınlaşmıştır. 

12.3.1.2.Maliye Politikası 

Maliye politikası araçları da temel olarak vergiler ve kamu harcamalarını ifade eder. Bir 
dış ödeme açığı durumunda hükümet, vergileri arttırıp harcamaları azaltarak “bütçe fazlası” 

oluşturacaktır. (mevcut açığı azaltmak maksatlı olabilir) Toplam harcamaların bu şekilde 
daraltılması doğal olarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Bu durum ithalatın 
azalması ve ihracat artması sonucunu getirirken, dış ticaret bilânçosu açısından iyileştirici bir 

etki doğurmaktadır. 

Bir dış ödeme fazlası durumunda ise vergiler azaltılacak ve kamu harcamaları 
arttırılarak “bütçe açığı” oluşturulacaktır. (mevcut açığı genişletmek de mümkün) Böylece milli 
gelir genişleyecektir. Buna bağlı olarak ithalatın artması ve ihracatın azalması beklenecek ve 
dış ticaret bilânçosu fazlasının giderilmesi yönünde adım atılır. 

Günümüzde çeşitli ülke örneklerinde görüldüğü gibi, genellikle para politikası toplam 
harcamaları etkilemede maliye politikası kadar etkili bir araç değildir. Mesela bir dış açık 
durumunda para politikası ile faiz oranları yükseltilse bile toplam harcamalar daralmayabilir. 

Çünkü girişimciler ekonomide canlılığa bağlı olarak kâr olanaklarını yüksek tahmin ederek, 
faizlerdeki artışa rağmen yatırımları kısma gereği duymayabilirler. Aynı durum maliye 
politikası araçlarında söz konusu değildir. Çünkü vergiler ve hükümet harcamaları bu bağlamda 
daha sert bir etki ortaya koyarlar.  

 

12.3.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar  
Harcama Değiştirici Politikalarında ifade edilen toplam harcamalarin hacmi yerine 

harcamaların bileşimini etkilemeye yönelik bu politikalar arasında şunlar sayılabilir; dış ticaret 
kısıtlamaları, döviz kontrolü ve kur ayarlamaları. 

12.3.2.1. Dış Ticaret Kısıtlamaları 
Hükümetlerin ithalatı sınırlandırmak için koydukları gümrük tarifeleri, ithal kotaları ve 

yasaklamalar gibi önlemler bu bağlamda ele alınır. Bunlar yabancı mal ve hizmetlerin ülkeye 
girişini azaltıcı veya tamamen önleyici etki yaparak döviz giderlerini azaltacak ve dış ticaret 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/harcama-degistirici-politikalar.html
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açığının giderilmesi açısından katkı sağlayacaklardır. Aslında bu önlemler açıkları doğrudan 
giderme amacına değil, baskı altına alıp caydırıcı bir etki yapmaya yöneliktir. 

12.3.2.1.1.Döviz Kontrolü 

Bu araçta, dışarıya yapılacak ödeme akımlarının hükümetler tarafından değişik 
şekillerde engellenmesi gerçekleştirilir. Döviz kontrolünün en çok uygulandığı alan yurtdışına 
yapılan sermaye ihracında olmaktadır. Devletler karşılaştıkları dış ödeme açığının düzeyine 
göre, sermaye ihracına değişebilen ölçülerde kısıtlamalar koyabilmektedir. Döviz kontrolünün 
daha sert halinde mal ve hizmetlerin ithali için kullanılan döviz miktarları da sınırlandırılabilir. 
Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarda temel amaç, ülkenin toplam döviz giderlerinin kısılarak 
dış açığın azaltılması veya isteniyorsa tamamen giderilmesidir. 

Gerek dış ticaret sınırlandırmaları, gerekse kambiyo denetimi serbest ticaret ve piyasa 
mekanizması düşüncesine göre karşı uygulamalardır. 

Gümrük tarifeleri çoğu mallarda uluslararası anlaşmalarla belirlenir. Doğal olarak 

ülkeler bunları tek taraflı bildirilerle değiştirmeleri mümkün olmamaktadır. (ülkelerin 
karşılaştırmalı güçlerinin farkının büyük olması istisna oluşturabilir) Fakat bu durum 

gümrük tarifelerinin değiştirilmemesinde tek etken olduğu söylenemez. Çünkü bir diğer etken 
de yapılacak bir gümrük tarife değişikliğine karşılık diğer ticaret ortaklarının misilleme 
yapması olasılığıdır. (onlarında aynı şekilde kısıtlayıcı önlem alması) Sonuç olarak, gümrük 
tarifelerinin ekonomik sakıncaları onların bir politika aracı olarak kullanılmasını 
engellemektedir. Yani ülkelerin bu bağlamda büyük bir serbest davranma lüksüne sahip 

oldukları söylenemez. 

Benzer durum kambiyo denetimi için de geçerli olmaktadır. Kambiyo denetiminin en 
önemli olumsuz etkisi ülkenin ulusal parasının konvertibil olma 
(değiştirilebilir)(convertibility) özelliğinin azalması veya tamamen ortadan kalkabilmesidir. 
Bu durum ulusal paranın “yumuşak para” olarak ifade edilir. Dış açıkların giderilmesi için 
ulusal paranın konvertibilitesinden vazgeçmek pek akıl kârı bir iş değildir. 

12.3.2.1.2.Kur Ayarlamaları 
İngilizce olarak exchange rate adjustment ifadesi ile karşılanan bu politika aracı sabit 

veya istikrarlı kur rejimlerinde uygulanabilmektedir. (serbest dalgalanan kur sisteminde 

kurlar serbest piyasaya bırakılmaktadır) Böyle bir sistemde bilindiği gibi günümüzde 
ülkenin parası ya güçlü bir para birimine (dolar, euro gibi) ya da SDR gibi özel olarak 
oluşturulmuş yabancı paralar sepetine bağlanmıştır. Hükümetler döviz piyasalarına yaptıkları 
müdahaleler ile kurları sabit veya istikrarlı düzeylerde yani alt ve üst sınırların olduğu bir 
istikrarlı sistemde sürdürmeye çalışırlar. 

Ancak atlanmaması gereken nokta, kur ayarlamalarının uzun vadeli dış açıklar 
konusunda etkisiz kalmasıdır. Çünkü piyasada sınırsız döviz satma olanağı olmadığına göre 
ülke, elbet bir gün resmî döviz kurlarını yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu durumda kurların 
aniden yükseltilmesi işlemine devalüasyon, düşürülmesine ise revalüasyon denilmektedir. 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/istikrarl-fakat-ayarlanabilir-kur.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/istikrarl-fakat-ayarlanabilir-kur.html
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12.3.2.1.3. Devalüasyon  

Basit bir tanımlamaya göre devalüasyon; sabit kur rejimlerinde hükümet kararı ile resmî 
döviz kurun yükseltilmesi olayına denilmektedir. Revalüasyon ise bunun tam tersi yönünde 
ulusal paranın değerlendirilmesi olarak ifade edilir. 

Bu tanımlamalarda önem verilmesi gereken birinci nokta, uygulanan kur sistemidir. 
Devalüasyon veya revalüasyon terimleri sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde ve hükümet 
kararı ile döviz kurlarında yapılan ayarlamalar için kullanılmaktadır. Yani serbest dalgalanan 
kur sistemlerinde piyasanın işleyişi dolayısıyla kurun yükselmesi (ulusal paranın değer 
yitirmesi – depreciation) veya kurun düşmesi (ulusal paranın değer kazanması – 

appreciation) için devalüasyon ve revalüasyon terimlerini kullanmak doğru olmaz. 

Fakat resmen sabit kurların olmadığı ve kurların piyasaya bırakıldığı sistemlerde de 
devalüasyon benzeri uygulamalarla karşılaşılması mümkündür. Örneğin, kurlar piyasaya 

bırakılmış olduğunda bile merkez bankası müdahaleleri ile piyasa kurunu denge 
kurundan düşük tutabilmektedir. Bu tarz uygulamalara ulusal paranın aşırı değerlenmiş 
olmasına neden olan değerlenmiş kur politikası denilmektedir. 

Hem Türkiye bağlamında hem de Güney Doğu Asya ülkelerinde kısa süreli yabancı 
sermayeyi ülkeye çekmek için böyle düşük kur politikaları, yüksek faiz teşvikiyle birlikte 
uygulanmıştır. Fakat unutulmaması gereken nokta, bu politikaların ulusal paranın aşırı 
değerlenmiş hale getirmesi nedeniyle ihracatı azaltarak sözü edilen ülkelerin dış ödeme açığı 
sorunlarını daha zorlayıcı noktalara götürebilmektedir. Sonuç olarak ekonomik kriz kaçınılmaz 
bir hal alabilmektedir. Krize sürüklenen ülkelerde genellikle ilk olarak, ulusal paralar devalüe 
edilmesi gündeme gelir. 

Özetle devalüasyon uygulamaları temelde kur sistemine özgü olmakla birlikte, kurlarını 
piyasaya bırakan, fakat piyasaya müdahalelerde bulunan ülkelerde de örnekleri görülen 
uygulamalardır. Ancak normalde kurların serbest piyasa ortamında arz ve talebe bağlı olarak 
değişmesi ile devalüasyon ve revalüasyon uygulaması karıştırılmamalıdır. 

Diğer taraftan kurun piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda veya hükümetin 
müdahalesi ile yükseltilmesi durumunda ortaya çıkacak olaylar birbirine benzer niteliktedir. O 

bakımdan, serbest dalgalanan kur sistemi incelenmesi yaptığımız yazıda inceleyebileceğiniz 
sistemi bu yazıda devalüasyon üzerinde irdeleyeceğiz. 

Her iki sistemdeki kur değişmeleri nitelikleri bakımından tamamen birbirinin aynısı 
olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, kurlardaki bir değişmenin geçerlilik süreleri arasında 
büyük farklılıklar olabilmektedir. Mesela sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde bir devalüasyon 
(veya revalüasyon) yapıldığında, belirlenen yeni kurlar uzun süre geçerli olabilmektedir. (bir 

sonraki yeni ayarlama gelene kadar yıllar geçebilir) 

Devalüasyon gerçekleştirildiği ekonomi üzerinde bir tür “şok” etkisi ortaya 

çıkartmaktadır. Yani kur ayarlaması yüksek oranlıdır ve devalüasyon kararı bir kriz ortamında 
ekonomiyi daraltma amacına yönelik başka önlemler içeren toplu bir politikanın parçası 
olmaktadır 

http://asbava.blogspot.com/2011/02/serbest-dalgalanan-kur-sistemi.html
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Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı 

Devalüasyonu açıklamada kullanabilecek bu yaklaşımdaki temel amaç, devalüasyonun 
dış ticaret akımları üzerindeki etkilerinin açıklanmasını içermektedir ve sermaye akımları ise 
dikkate alınmamaktadır. 

Esneklik yaklaşımına göre devalüasyon dış ticaret bilânçosu üzerindeki etkileri, daha 
önce serbest değişken kur sisteminde ulusal paranın değerindeki bir düşüş durumunda 
açıkladığımız etkilerin benzeri olarak ortaya çıkmaktadır. O nedenle aynı bilgiler bu yazımızda 

tekrarlanmayacaktır.  

Devalüasyon ulusal para cinsinden olarak ülkedeki ithal malların fiyatını yükseltecektir. 

Döviz cinsinden ise ülkenin ihraç mallarını yabancı müşterilere karşı ucuzlatacaktır. Sonuç 
olarak esneklik yaklaşımına göre, ithalat giderleri açısından devalüasyondan beklenen etki; 
ithal malların yurtiçi talebinin azalması ve ülkenin döviz giderlerinin azaltılmasıdır. Buna 
kısaca “döviz tasarrufu sağlayıcı etki” denilmektedir. 

Belirli orandaki bir devalüasyonun ne ölçüde döviz tasarrufu sağlayacağı, ithal mallarda 

ortaya çıkan fiyat artışlarına halkın vereceği tepkiye bağlı olmaktadır. Bu göstergeyi ithal 

malları talebinin esnekliği olarak da ifade edebiliriz. Ayrıca geometrik olarak, talep eğrisi ne 
derece yatık bir eğri konumunda ise ithalatı kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o 
kadar yüksek olmaktadır. Tersi durumda ise yani talep eğrisi ne derece dik ise 
devalüasyonun ithalatı kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o kadar düşük 
olacaktır. 

Esneklik yaklaşımına göre devalüasyonun döviz gelirlerini arttırması, ihraç mallarını 
yabancı para cinsinden ucuzlatması nedeniyle yani yabancı tüketicilerin bu mallara karşı 
taleplerinin artması sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma da “döviz kazandırıcı etki” 

denilmektedir. Devalüasyonun ne ölçüde döviz kazandıracağı yine ülkenin ihraç mallarına karşı 
yabancı tüketicilerin vereceği tepkiye yani talep esnekliğine bağlı olarak belirlenen bir konu 
olmaktadır. Devalüasyonun sağladığı belirli bir ucuzluk (yabancı para cinsinden) 
nedeniyle, yabancı ülkedeki tüketiciler talep ettikleri miktarı ne kadar fazla arttırıyorsa, 
yani talep esnekliği ne kadar yüksekse döviz kazandırıcı etki de o kadar yüksek olacaktır. 
Tersi durumda, yani talep esnekliğinin düşük olduğu durumda, döviz kazandırıcı etki de 
o kadar düşük olacaktır. 

Bu noktada devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi ile döviz kazandırıcı etkisi 
arasındaki bir farkı açıklamak gereklidir. 

Normal koşullar altında, ithal malların talep eğrisi negatif eğimli olduğu için, 
devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi kesin olmaktadır. Ancak aynı şey döviz 
kazandırıcı etki için söylenemez. Çünkü ihracat geliri kazandırma açısından, devalüasyon 
birbirine tersi iki etki doğurmaktadır. *Birisi döviz cinsinden ihraç mallarını ucuzlatmasıdır 
ki, bu olumsuz yöndedir. Diğeri ise ucuzlama dolayısıyla yabancı tüketicilerin talep 
hacimlerini arttırmalarıdır ki, bu da olumlu etkiyi temsil etmektedir. 
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Sonuç olarak devalüasyon ihracat gelirlerini net olarak arttırıp arttırmayacağı bu iki 
etkinin karşılıklı değerlerine bağlı olmaktadır. *Eğer hacimdeki genişleme etkisi, fiyattaki 
düşüş etkisinden daha büyük olursa, ihracat gelirleri artacaktır. Tersi durumda ise 
ihracat gelirleri net olarak düşecektir. İki etkinin birbirine eşit olması durumunda ise 
ihracat gelirleri değişmeyecektir. 

Bu ifade edilen durumla ilgili somut bir örnek verelim: 

Diyelim ki devalüasyon nedeniyle ihraç malları fiyatları döviz cinsinden 50% 
ucuzlamışkken yabancıların talebi 100% genişlemiştir. (talep esnekliği 2 veya daha yüksek 
olması) Bu durumda ülkenin ihracattan sağladığı döviz gelirleri net olarak artacaktır. (50% 

oranında) Tersine ihracat fiyatları 50% düşerken eğer ihracat hacmindeki artış oranı 
yalnızca 25% olursa (talep esnekliği ½ veya daha düşük) döviz gelirleri net olarak 
azalacaktır. (25% oranında) Üçüncü olasılık da ihracatın 50% ucuzlamasına karşılık talebin 

de aynı oranda (50%) genişlemesidir. Bu durumda döviz gelirlerinde bir değişiklik 
olmayacaktır. 

Özetle, devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi normal koşullar altında kesin 
olarak ifade edilebilirken, döviz kazandırıcı etki de böyle bir kesinlik yoktur. Bu etki ihraç 
mallarına olan dış talebin esnekliğine bağlı olarak belirlenebilir. 

Döviz tasarrufu sağlayıcı ve döviz kazandırıcı etkilerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra 
şimdi devalüasyonun dış ticaret bilânçosu üzerindeki genel etkisine bakabiliriz. Devalüasyonun 
dış ticaret bilânçosuna etkisi yazıda bu kısma kadar anlattığımız iki etkinin toplamından 
oluşmaktadır. Dış açık içinde bulunan ve sabit kur sistemine sahip bir ülkede ulusal paraların 
değerini düşürüp, sözü edilen iki etki bağlamında devalüasyonun açığını giderici bir sonucun 

ortaya çıkması beklenir. 

Devalüsyonun dış ticaret dengesini iyileştirici bir sonuç doğurması “Marshall-Lerner 

Koşulu”na bağlıdır. Arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında, bu koşul itham 
malların yurtiçi talep esnekliği (em) ile ihraç malları dış talep esnekliği (ex) toplamının 1’e eşit 
olması ve 1 den büyük olması şeklinde ifade edilir. 

em + ex ≥ 1 

 

Üstteki ifadeyi esneklikler toplamının 1 den büyük olması biçiminde yorumlamak 
gereklidir. Esneklik yaklaşımında devalüasyonun başarısı için esneklik düzeyleri oldukça 
önemlidir. 

II. Dünya Savaşı öncesinde talep esnekliklerinin değerinin çok yüksek olduğu 
düşünülüyordu. Bu görüşü benimseyenler arasında ünlü İngiliz iktisatçı Alfred Marshall da 
sayılabilir. Fakat bu görüşü benimseyenler bu ifade ettikleri sonucu uygulamalı araştırmalar ile 

ispatlamış değillerdi. 
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1940lardan sonra uluslararası ticarette talep esnekliklerini değerini ölçmek için çok 
sayıda ekonomik araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar ithalat iç talep ve dış talep esnekliklerinin 
mutlak değer olarak 1 in altında veya 1 e çok yakın olduğunu göstermekteydi. Böylece savaş 
öncesi “esneklik iyimserliği”(elasticity optimism) yerini şimdi “esneklik 
karamsarlığı”(elasticity pessimism) görüşü almıştır. 

Ama 1950’lerde Orcutt, esnekliklerin değerini ölçmek için kullanılan ekonometrik 
tekniklerin, tahminleri olduğundan düşük gösterdiğini ortaya koymuştur. Yani, Marshall’ın eski 
varsayımı genel olarak doğru olduğu görülmüştür. Yapılan diğer araştırmalarda bu sonucu 

vermiştir. Ayrıca 1940’lardaki araştırmaların kısa dönem esnekliklere dayanması nedeniyle 
böyle bir yanlış bir sonucun çıktığı anlaşılmıştır. Çünkü uzun zaman süresi içinde, esneklik 
değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Özetle ekonometrik araştırmalarla desteklenen 
günümüz anlayışı esnekliklerin değerinin göreceli olarak yüksek olduğunu kabul etmektedir 

J Eğrisi Etkisi 

Devalüasyon sonrası ticaret bilânçosundaki değişmeler bir J harfine benzetildiğinden bu 

şekilde ifade edilmiştir. J harfine ait şeklin basit anlatımı devalüasyonu izleyerek ticaret 

bilânçosunun önce daha da bozulması, sonra ise düzelmenin gerçekleşmesi olarak yapılabilir. 
Neticesinde, zaman içinde ticaret bilânçosundaki gelişmeler adeta J harfi çizmektedir. 

J eğrisi etkisi kısa dönem esnekliklerinin düşük olmasına bağlı bir olaydır. Üretici ve 
tüketicilerin devalüasyonun ortaya çıkardığı yeni koşullara uyum sağlamaları zaman 
almaktadır. Konu hakkında yapılan uygulamalı araştırmalar uzun dönem esnekliklerin bazen 
kısa dönem esnekliklerinin iki katı kadar olabildiğini göstermiştir.  

Ayrıca bu çalışmalar, fiyat değişmelerinin son etkilerinin ancak yüzde 50 si ilk sene 
itibariyle kendini gösterdiğini belirtmektedir. Kısa dönem esnekliklerinin Marshall-Lerner 

koşulunu karşılayamaması J eğrisi etkisine yol açmaktadır. 

Kısa dönem esnekliklerinin uzun dönemli esnekliklerden düşük olmasının pek çok 
nedeni vardır. Bunlar arasında örneğin *devalüasyonun hemen sonrasında ihracat gelirleri 
ve ithalat giderlerindeki değişme, önceden imzalanmış sözleşmelere bağlı olur. 
Devalüasyon öncesinden başlamış olan ithalattaki genişleme ve ihracattaki düşme eğilimi 
bir süre daha kendisini gösterecektir. Sonra ise, tüketicilerin yeni fiyatlara tepkide 
bulunmaları ve alışkanlıklarını değiştirmeleri zaman almaktadır.  

Bazı iktisatçılar bu konuda devalüasyon sırasındaki beklentilerin etkisi üzerinde 
durmaktadır. Çünkü tahmin edilebileceği gibi devalüasyon beklentisi olduğu zamanlarda 
ithalatçılar, kısa dönemde fiyatlardaki yükselmenin süreceğini düşünerek şimdiden siparişlerini 
arttırma yoluna gideceklerdir. İhracatçılar ise ilerde kurların daha da yükseleceğini hesap 
ettikleri için dış satımlarını belirli bir süreliğine erteleyeceklerdir. Devalüasyondan sonra 
yeniden ihracat bağlantısının kurulması da belli bir zaman gerektirecektir. 
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J eğrisi üstteki grafik üzerinde gösterilmiştir. Devalüasyonun ticaret bilânçosunu 
iyileştirici etkilerinin ne kadar zaman alacağı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Uygulamalı 
çalışmalar bu sürenin ortalama olarak iki yılın üzerinde olduğu göstermektedir. 

J eğrisi etkisi diğer yandan esnek kur sisteminin işleyişi ile ilgili ciddi bir sorun 

doğurmaktadır. Bu da esnek kurun, uzun dönemli denge hedefini aşabilme olasılığı olmaktadır. 
(over-shooting) 

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: diyelim ki sözgelişi, döviz talebindeki otonom bir 
artış nedeniyle ulusal para, dış değer kaybına uğramış olsun. Eğer ticaret bilânçosu kısa 
dönemde buna bağlı olarak daha da fazla bozulma gösteriyorsa, bunun anlamı aşırı döviz 
talebinin azalmadığı aksine arttığı demektir. Sonuç olarak ulusal para uzun dönemli 
denge sınırının da ötesinde bir değer kaybına uğrayacak, bu durum da ekonomide 
gereksiz kaynak aktarmalarına neden olabilecektir. 

 

Yapılan uygulamaları araştırmalar, gerçek dünyadaki esnekliklerin kısa dönemde bile 
genellikle döviz piyasasında denge sağlayacak boyutta yüksek olduğunu, uzun dönemde ise 
oldukça yüksek döviz arz ve talep eğrilerine neden olacak düzeyde olduğunu ortaya 
koymaktadır. Fakat bu araştırmaların sonuçları diğer taraftan, etki dönemi içerisinde (örneğin 
ilk 6 ay) esnekliklerin, bir devalüasyon veya ulusal paradaki değer kaybının hemen ardından 
cari işlemler dengesinde bozulma doğuracak şekilde düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 

Devalüasyon ve Kurların Geçiş Etkisi 

Döviz kurundaki bir değişme sonucunda ithal ve ihraç mallarının fiyatlarında görülen 
değişme oranına geçiş etkisi adı verilir. 

Üstteki analizlerde kurlarda yapılan değişikliklerin fiyatlara yansımasının veya geçiş 
etkisinin (pass through) tam olduğu varsayıldı. Ancak bu varsayım her zaman geçerli 
olmamaktadır. Bazı durumlarda ihracatçılar devalüasyon sonrasında yabancı para cinsinden 
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fiyatlardaki ucuzlama neticesinde gelirlerindeki düşüşü önlemek için sattıkları malların 
fiyatlarını yükseltme yoluna gidebilirler. Bu durum malların dış talep esnekliğinin düşük olması 
durumunda söz konusu olabilmektedir.  

Çünkü talep esnekliğinin düşük olduğu durumlarda dış satış hacmi devalüasyon 
oranında artmayacağı gerçeğinden yola çıkarak, ihracatçıların gelirleri ulusal para 
cinsinden azalabileceği tahmin edilebilir. Bunun için ihracatçılar devalüasyon sonrası 
ulusal para fiyatlarını arttırarak dış fiyatların devalüasyon oranında düşmesini 
engelleyebilirler. Bu durumda eksik bir geçiş etkisi söz konusudur. 

Benzer bir durum yabancı ihracatçılar açısından da düşünülebilir. Devalüasyon yapan ülkede 
ithal malların fiyatı yükseleceğinden, bu malların talep esnekliği düşük olduğu 
durumlarda, yabancı satıcılar malların satış fiyatlarını düşürme yoluna gidebilirler. İthal 
malların ulusal para cinsinden fiyatlarının devalüasyon oranında yükselmediği sözü 
edilen durumda, bu kez ithalat açısından kur değişmelerinin eksik geçiş etkisi söz konusu 
olmaktadır. 

Sonuç olarak devalüasyon etkileri incelenirken bunun gibi geçiş etkilerinin eksik olduğu 
durumları da unutmamak gereklidir.  
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bakıldığında cari işlemler hesabı otonom, 

sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmî rezerv hesabı ise denkleştirici nitelik 

taşımaktadır. 

Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış 
fiyatları, döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin 
etkisine bağlı olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy 
yatırımları ise iç ve dış gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar 

doğal olarak ekonomik ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının 
bir bölümü de otonom nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler 
arasında dolaşmaktadır. Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat 
finansman kuruluşunun ithalatçıya açtığı kredi) denkleştirici nitelikte taşıyabilmektedir. 

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

http://asbava.blogspot.com/2011/02/cari-islemler-hesab.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/sermaye-hesab-odemeler-dengesi.html
http://asbava.blogspot.com/2011/02/resmi-rezervler-hesab.html
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Bölüm Soruları 
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13. DIŞA AÇIK BASİT KEYNESYEN MODEL 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

13.1. Keynesyen Model 

13.2. Dışa açık ekonomi 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 

1) Dışa açık ekonomide nasıl gerçekleşmektedir? 

2) Dışa açık ekonomide Keynesyen modelin unsurları nelerdir? 

3) Dışa açık ekonomide çarpan mekanizması nasıl çalışmaktadır?  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 Dışa açık ekonomi 
 Çarpan mnekanizması 
 Tüketim 

 Yatırım fonksiyonu   
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Giriş 

Ekonominin dışa, uluslararası ticaret ve ödeme akımlarına açık olması beraberinde, dışa 
kapalı bir ekonomiye göre farklı sorunları getirmektedir. Açık bir ekonomide makro ekonomik 
politikalar uygulanmasıyla açık ekonominin neden olduğu sorunları çözerek iç denge ile dış 
dengenin kurulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İç denge, yeterince düşük enflasyon ve 

işsizlik oranları içinde ekonominin düzenli biçimde büyümesi olarak tanımlanabilir. Dış denge 
ise dış ödemeler bilançosunda bir açık veya fazlanın önlenmesini ya da dışarıdan sağlanan 
gelirin dışarıya yapılan ödemelere eşitlenmesini ifade etmektedir. 
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13.1. Basit Keynesyen Model III 

Modelin Varsayımları 

1- Modelde makro ekonomik modelin bütün oyuncuları yer almaktadır: Dışa açık 4 
oyunculu bir model söz konusudur. 

2- Yatırım harcamaları (Io), kamu harcamaları (Go), transfer ödemeleri (TRo) ve ihracat 

(Xo) modelin dışsal değişkenleridir.  

3- Milli Gelir (Y), tüketim harcamaları (C’), tasarruflar (S’), ithalat (M) ve toplam talep 
(AD3) modelin içsel değişkeleridir.  

4- Model sadece mal piyasasını kapsar.  

13.2. Milli Gelir Özdeşliği 

                         Y=C’+Io+Go+ (Xo-M) 

13.3. Tüketim Fonksiyonu 

• C’=(Co+cTRo) +c (1-t)Y 

• Model II’deki tüketim fonksiyonuyla aynıdır.  

13.4. Tasarruf Fonksiyonu 

• S’= -(Co+cTRo) + s(1-t)Y 

• Model II’deki tasarruf fonksiyonuyla aynıdır. 

13.5. İthalat Fonksiyonu 

M=Mo+mY 

13.6. Toplam Talep Fonksiyonu 

AD3=AAAo + [c(1-t)-m]Y 

AAAo=Co+cTRo+Io+Go+(Xo-Mo) 

13.7. Model I-II-III’ün Toplam Talep Fonksiyonu 

AD1=Ao+cY 

AD2=AAo+c(1-t)Y 

AD3=AAAo + [c(1-t)-m]Y 
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13.8. Model I-II-III’ün Toplam Talep Doğrularının Eğimi 

c 

c(1-t) 

c(1-t)-m 

Eğimlerin Karşılaştırılması 

c > c(1-t) >c(1-t)-m 

13.9. Milli Gelir Denge Seviyesinin Matematiksel Olarak Gösterimi 

1) Milli Gelir Fonksiyonu     Y=C’+Io+Go+(X-M) 

2) Tüketim Fonksiyonu    C’=(Co+cTRo)+c(1-t)Y 

3) İthalat Fonksiyonu           M=Mo+mY  

Y=(Co+cTRo)+c(1-t)Y+Io+Go+(Xo-(Mo+mY))  

Otonom toplam talep kalemlerini AAAo olarak yazarsak 

AAAo=Co+cTRo+Io+Go+Xo+Mo  

Y=AAAo+c(1-t)Y-mY  

Y-c(1-t)Y+mY=AAAo  

(1-c(1-t)+m)Y=AAAo  

Y=AAAo/(1-c(1-t)+m) 

13.10. Çarpan Mekanizması 
1/(1-c(1-t)+m)  

∆AAAo x 1/(1-c(1-t)+m)= ∆Y 

13.10.1. İhracat Çarpanı Mekanizması 

∆ Xo x 1/(1-c(1-t)+m)= ∆Y 

13.10.2. İthalat Çarpanı Mekanizması 

-∆Mo x 1/(1-c(1-t)+m)= -∆Y 

 

13. 10. 3. Üç Modeldeki Çarpanların Karşılaştırılması 

1/1-c > 1/1-c(1-t) > 1/1(-c(1-t)-m) 



320 

13.11. Ekonominin Genel Dengesi 

13.11.1. Tam İstihdam Üretim Fonksiyonu 

• Y=f(K,L) 

• Emek (L): (İşsizlik: %4-6) 

• Sermaye (K): Tam kapasite kullanım oranı 

 

Reel Alan-Nominal Alan 
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Eksik İstihdam ve Deflasyonist Açık 
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Deflasyonist Açık Nasıl Kapatılır? 

• AD3=AAAo + [c(1-t)-m]Y 

 

• AAAo=Co+cTRo+Io+Go+(Xo-Mo) 

 

• [c(1-t)-m]  

 

Anti-Deflasyonist Maliye Politikası 

• Go, Tro (PARALEL KAYAR) 

 

•  t (EĞİM DEĞİŞİR) 

13.11.2. Açık Ekonomide Tasarruf-Yatırım 

 

Milli Gelir denklemini hatırlayalım: 

Y= C + I + G +NX 

Ödemeler Dengesinden NX =NFI 

Buna göre açık ekonomide tasarruf  

Y - C – G = I +NX 

S = I + NX = I + NFI 

Tasarruf= İç Yatırım + Net Sermaye Hareketi 

 

Artı NFI (cari denge fazlası) yurt dışına net sermaye çıkışıdır ve tasarrufun iç yatırımdan 
daha yüksek olmasıdır. 

Eksi NFI (cari denge açığı) yurt dışından sermaye girişidir ve tasarrufun iç yatırımdan 
daha küçük olmasıdır. 

İç ve Dış Tasarruf 

 Yukarıdaki sonuç çok önemlidir. 
 Açık ekonomide tasarruf-yatırım ilişkisini yeniden ifade edebiliriz. 
 Açık ekonomi, iç tasarrufun iç yatırımdan farklı olabilmesine olanak tanır. 
 Açık ekonomide toplam tasarruf, iç ve dış tasarruf toplamıdır. 

                     ST  =SD +SF                                             

Toplam Tasarruf = İç Tasarruf + Dış Tasarruf 
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 Dolayısıyla yatırım toplam tasarrufa eşitlenir. 
                   ST  = SD +SF = I 

 +ST = -NFI = -NX  (yani cari denge açığı) 
 Dış tasarruf yüksek yatırımı finanse eder. 

 Döviz Kurları 

 Döviz kurları açık ekonominin en önemli fiyatlar arasında yer alır. 
 Biri gözlenen diğeri hesaplanan üç farklı kur 

-Nominal döviz kuru (fiilen var olan) 
- Reel döviz kuru (enflasyondan arındırılmış) 
- Satın alma gücü paritesi döviz kuru (nisbi fiyat farklılıklardan arındırılmış) 

 Nominal döviz kuru bir birim ülke parasının satın aldığı yabancı para miktarıdır. 
 Örnek: 1$ = 1.300.000 TL Amerikalılar için kurdur; 

             1.000.000 = 0.769$ Türkler için kurdur. 
 Yüksek enflasyon nedeni ile Türkiye’de döviz kuru ters kullanılmaktadır. 

Döviz Kurunda Değişim 

 Aynı miktar TL ile daha çok döviz alabiliyorsak, TL nominal olarak değer 
kazanmıştır. 
 Aynı miktar TL ile daha az döviz alabiliyorsak TL nominal olarak değer 
kaybetmiştir. 
 Devalüasyon ve revalüasyon aynı anlama gelir, fakat sadece sabit kur rejimleri 
için kullanılır. 
 Nominal değişimi iki ülke arasındaki farkları ile karşılaştırarak reel döviz kuru 
bulunur. 

 Türkiye’de bu hesabı TCMB yaparak (Tartılı Efektif Reel Kur- TERK) 

yayınlamaktadır 
 Nominal değişime ve enflasyon farklarına göre bir ülke parasının reel olarak 
aşırı-değerli ve düşük-değerli olduğu söylenebilir. 

Satın Alma Gücü Paritesi 

 Reel döviz kurlarını ne belirler? 

 Uzun dönem için en eski ve yaygın hipotez reel kurların satın alma gücü paritesine 

göre belirlendiğidir. 
 Mantığı basittir: Uzun dönemde dış ticarete konu olan bir ürün (tradeables) her yerde 

aynı fiyata satılmalıdır. 
 Reel kurlar, her yerde fiyatları eşitleyecek şekilde belirlenir; aksi halde ticaret karlı 

olacaktır. 
 Ancak hizmetler için bu mümkün değildir. 
 Dünya bankası ülke fiyat yapılarını karşılaştırarak Satın Alma Gücü Paritesi 

kurları (PPP) hesaplar ve yayınlar. 
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Nominal Kur ve Enflasyon 

 Nominal kurların seyrini izlediğimiz zaman, uzun dönemde ülkeler arasındaki 
enflasyon farklarının birebir nominal kurlara yansıdığını görürüz. 

 Yüksek enflasyonlu ülkelerde nominal kurlar sürekli değer kaybeder. 
 Düşük enflasyonlu ülkelerde nominal kurlar sürekli değer kazanır. 
 Türkiye’de uzun dönemde nominal kurdaki değişimin tümü enflasyon farkı 

tarafından açıklanmaktadır. 
 Ancak satın alma gücü paritesi hipotezi cari denge ağırlıklıdır. 
 Kısa dönemde sermaye hareketleri nominal kurun belirlenmesinde çok etkilidir. 

13.11.2.Açık Ekonomide Denge : Klasik Model 

 Önce basit bir model üstünde tasarruf, yatırım, dış açık, reel faiz ve reel kur ilişkisine 
bakalım. 

 Modelde klasik varsayımı kullanacağız: Milli gelir üretim fonksiyonu tarafından 
belirlenir. 

 Bu durumda, iki piyasa (borç verilebilir fonlar piyasası ve döviz piyasası) ve iki 
değişken (reel faiz ve reel kur) olacaktır. 

 Değişkenler iki piyasada birden belirlenecektir. 
 Borçverilebilir fonlar piyasasını ve döviz piyasasını tek tek ele aldıktan sonra 

ekonominin dengesini saptayacağız. 
 Dikkat: Döviz kuru piyasada oluşuyor (serbest kur rejimi); sabit kur rejimine sonra 

bakacağız. 

Borçverilebilir Fonlar Piyasası 

 Açık ekonomide tasarruf özel ve kamu tasarrufudur. 

                        S = Y - C - G =(Y - T - C) + ( T - G) 

 Tasarruf borçverilebilir fonlar piyasasında arzdır. 
 Yatırım borçverilebilir fonlar piyasasında taleptir. 
 Açık ekonomide tasarruf iç ve dış yatırımların eşit hale gelmesini sağlayacak 

düzeyde oluşur. 
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Döviz Piyasasında Arz ve Talep 

 Döviz piyasasında arz ve talep Net İhracat (NX) ve Net Sermaye Hareketi (NFI) 
kökenlidir (NX = NFI). 

 NX (cari işlemler dengesi) döviz piyasasında TL talebini temsil eder (net ihracattan 

gelen döviz bozduruluyor). 
 TL’nin reel değer kaybı TL talebini artırır: NX eğrisi negatif eğilimlidir. 
 NFI (sermaye hesabı dengesi) döviz piyasasında TL arzını temsil eder (dış yatırım 

için döviz alınıyor.) 
 NFI borçverilebilir fonlar piyasasında belirlenir; kurdan bağımsızdır: NFI eğrisi 

dikeydir. 

 Dikkat: NX ve NFI eksi ya da artı olabilir (cari işlemler dengesi açık ya da fazla 
verebilir.) 

Döviz Piyasasında Denge 

 Reel döviz kuru piyasasında TL talep ve arzının eşitlenmesini temin eder. 
 Denge kurunda, net ihracattan gelen TL talebi net sermaye hareketinden gelen TL 

arzına eşittir. 
 Eğer dengede net ihracat eksi ise (cari dengede açık), TL talebini negatiftir. Dolayısı 

ile TL arzı da negatiftir (yani sermaye hesabında fazla vardır.) 
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 Eğer dengede net ihracat artı ise (cari dengede fazla), TL arzı pozitiftir. Dolayısıyla 
TL arzı da pozitiftir (yani sermaye hesabında açık vardır.). 

 Denge dışında, talep arzdan yüksek ise (döviz bolluğu), TL değer kazanır; arz 
talepten yüksek ise (TL bolluğu), TL değer kaybeder. 

 

 

 

Sermaye Hareketleri ve Faiz Haddi 

 İki piyasa arasındaki bağı net sermaye hareketleri ve NFI kurmaktadır. 
 Çünkü NFI miktarı borçlanabilir fonlar piyasasında belirlenmekte ama sonucu döviz 

piyasasında gözükmektedir. 
 Net sermaye hareketini ne belirler? 

 Ana belirleyici reelfaiz haddidir. 

 İç faiz haddi yükseldikçe TL varlıkları cazip olmakta, bu da dış yatırımı eksiye 
çevirmektedir. 

 İç faiz haddi düştükçe tersi olacaktır. 
 NFI faiz haddinin azalan bir fonksiyonudur. 

 NFI  eğrisinin istikrarı ekonomiler için çok önemlidir. 
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Açık Ekonomide Denge 

 İki değişken, iki piyasada aralarındaki bağı kuran net sermaye hareketleri 
fonksiyonu ile belirlenir. 

 Tüketim ve yatırım fonksiyonları, maliye politikası ve dış talep veri iken, reel faiz 

düzeyi döviz kurunu belirler. 
 Tüketim ve yatırımın artması, maliye politikasının gevşemesi: Reel faiz yükselir ve 

TL değer kazanır. 
 Ekonomide harcama artınca toplam arzı artırmanın tek yolu ithalattır ve kur bunu 

sağlar. 
 Dış talepte değişme: Sadece kuru etkiler (faiz sabit) 
 NFI eğrisinde ani bir yukarı kayma (güven bunalımı) hem reel faiz artar hem de Tl 

değer kaybeder (Şubat 2001?). 
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Klasik Açık Ekonomi: Değerlendirme 

 Model basit şekilde kur-faiz ilişkisini anlamaya yardımcıdır. 
 Milli gelirin sabit tutulması analizi kısıtlamaktadır. 
 Kur ve faiz reeldir; enflasyon, nominal faiz ve kur yoktur. 

 Para politikası yoktur (klasik “dichotomy”) 
 Açık ekonomide kurun esas itibariyle tasarruf-yatırım ilişkisi ve iç para-döviz 

tercihleri ile belirlenmesi önemli bir sonuçtur. 
 Modelde likidite tercihi ve para politikası eklenince açık ekonomi için IS-LM 

modeline geçilir. 
 Böylece milli gelir Y de modelin içsel değişkeni halini alır. 

13.11.3.Açık Ekonomide LM-IS 

 Hatırlayalım: LM-IS modeli borçlanabilir fonlar ve para piyasasından oluşuyordu. 
 Açık ekonomide NFI (net sermaye hareketi) ve döviz piyasası ekleniyor. 

 Kapalı ekonomi IS eğrisinde sadece iç yatırım vardı; şimdi iç yatırım + net sermaye 
hareketi var. 

 LM eğrisi uygulanan kur rejiminden etkilenir: Açık ekonomide kur rejimi ( sabit 
versus serbest kur) para arzının kontrolünde çok farklı etki yapar. 

 Serbest kur rejiminde LM eğrisi kapalı ekonomi ile aynı etkileri gösterir. 
 Dengede, milli gelir, reel faiz ve reeal döviz kuru eşanlı belirlenir. 
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Açık Ekonomide LM-IS Dengesi 

 Denge büyüklükleri: Y1, r1, E1 

 Klasik açık ekonomi modeli ile aradaki en önemli fark, reel faizin döviz kuru 
üstünden net ihracatı yani gelir düzeyini etkilemesidir. 

 Örneğin reel faizin dengenin altında olduğunu varsayalım. 
 Bir yandan düşük faiz yatırımları arttırdığından harcama ve milli gelir artacaktır. 
 Öte yandan TL değer kaybedeceğinden net ihracat artışı da milli geliri olumlu 

etkileyecektir. 

 Tüketim, yatırım ve maliye politikasının etkisi klasik modele benzer ancak şimdi 
bili gelir de aynı yönde hareket edecektir. 

 

 

 

Para Politikası ve Mali Kriz 

 Para politikasının dengeye etkisine bakalım. 
 Gevşek para politikası reel faizi düşürür ve buradan TL’nin değer kaybına yol 

açarken aynı anda milli gelir artacaktır. 
 Düşük faiz ve kur, bir yandan yatırımı diğer yandan net ihracatı artırarak geliri 

olumlu etkiler. 

 Güven Bunalımı ya da benzer nedenle likidite ve döviz talebinde eşanlı ani artış 
düşünelim. 
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 Likidite talebi LM eğrisinde, NFI artışı ise IS eğrisinde ciddi yukarı kayışa neden 
olur. 

 Üçlü etkisi vardır: r artar, E ve Y düşer. 
 Eşanlı ekonomik daralma, yüksek faiz ve devalüasyon bir “mali krize” işaret eder. 

Sabit Kur Rejimi 

 Döviz kurunun piyasada belirlenmesi varsayımı bugün için gerçekçidir ama 
geçmişte çok sayıda ülke sabit kur rejimini seçmişti. 

 Sabit kur rejiminde döviz piyasasında arz ve talep dengesizliği halinde piyasa kurun 
değişmesi ile dengeye gelemez. 

 Bu durumda arz-talep farkı MB rezervleri tarafından karşılanacaktır. 
 TL talebi fazla ise rezervler artacak, TL arzı fazla ise azalacaktır. 
 Rezerv değişmesi MB’nın para arzını denetlemesini zorlaştıracaktır (FX işlemleri) 
 Sabit kur rejiminde para politikası etkili değildir. 

 

 

 

 

Şubat Krizi ve Dalgalı Kur 

 Şubat krizi öncesinde döviz kuru MB tarafından belirleniyordu (sabit kur) 
 Güven bunalımı sonucu NFI eğrisinde ciddi bir yukarı kayış olduğunu kabul edelim. 



331 

 Kur değişemeyeceğine göre döviz piyasasına TL arzındaki (döviz talebindeki) artış 
olduğu gibi MB rezervlerinden karşılanacaktır. 

 Rezerv düştükçe NFI eğrisi tekrar yukarı kayar. 
 Faizdeki tırmanma bu akışı değiştiremez. 
 Döviz kurunu serbest bırakmaktan başka çare yoktur. 
 Dikkat: Dövize yönelen TL tanım icabı para arzını kısıtlamakta ve faizi 

yükseltmektedir. 

Küçük Açık Ülkede Denge 

 Bir başka özel hale bakabiliriz: Küçük açık ülke (SOE) ya da tam sermaye 
seyyaliyeti (perfect capital mobility) 

 Kanada- ABD, Hollanda-Almanya gibi, büyük bir ekonomi ile bütünleşmiş küçük 
ülkeler örneği 

 Konvertibilite, küçük ülkede faizin büyük ülke faizine eşit olmasını sağlayacaktır. 
 Bu durumda küçük ülkede faiz LM-IS eğrileri tarafından belirlenemez, dışarıdan 

verilir. 

 Onun yerine, LM- IS analizini reel döviz kuru ile yapmak olanağı oluşur. 
 Yani y eksenine reel faiz yerine reel döviz kuru konur, x ekseni gene milli geliri 

temsil eder. 

 

Küçük Açık Ülkede IS-LM 

 Aşağıdaki analize Mundell-Fleming modeli denir. 

 Mal ve finans piyasasını özetleyen IS eğrisi döviz kurunun azalan bir fonksiyonu 
olacaktır. 
1. Reel faiz dışarıdan verilmiştir, dolayısıyla kur oynamaları harcamaları 

etkilemez. 

2. Kur yükseldikçe net ihracat azalır, kur düştükçe net ihracat artar; yani kurun 
düşmesi toplam harcamayı artırır. 

 Para piyasasını özetleyen LM eğrisi dikeydir. 

 Faiz dışarıdan verilince, para arz ve talebi sabitlenir; yani para talebi kurdan 
bağımsızdır. 

 Dikkat: Faiz sabit olduğuna göre, her para arzı miktarına bir tek milli gelir düzeyi 
tekabül eder. 

 



332 

 

 

 

Politikaların Etkinliği 

 Küçük açık ülkede dalgalı kur rejiminde maliye politikası etkin değildir. 
 Kamu açıkları sadece döviz kurunu etkiler. 
 Buna karşılık para politikası etkilidir: Gevşek para politikası (LM sağa kayıyor) 

kurun düşmesi ile birlikte net ihracat üstünden milli geliri artırır. 
 Sabit kur rejiminde durum tam tersidir. 

 Gevşek maliye politikası faizi yukarı itince, dış kaynak (sıcak para) MB rezervine 
girer ve para arzı artar (LM sağa kayar). 

 Gevşek para politikasında para rezervi eriterek MB’na geri döner (LM değişmez). 

Açık Ekonomide LM-IS : Değerlendirme 

 Faiz haddi, döviz kuru ve milli gelir düzeyi arasındaki ilişki makroiktisat için çok 
önemlidir. 

 İlişkinin kur rejimine ve sermayenin akışkanlık derecesine bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

 Kur rejimi ve sermaye akışkanlığı özellikle maliye ve para politikalarının etkinliğini 
belirlemektedir. 

 Güven sorununu ve ülke parasına ani bir saldırıyı kavramsallaştırma olanağı 
vermemektedir. 

 Modelin sadece reel büyüklüklerle çalışması, yani enflasyon olgusunu 
kapsayamaması en büyük eksikliğidir. 
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 O açıdan toplam talep-toplam arz analizi ile birlikte götürülmesi daha yararlıdır. 
 

13.11.3.Açık Ekonomide AD- AS 

 Son olarak toplam talep-toplam arz modelinin açık ekonomide işleyişine bakalım. 
 Döviz kurunda değişme hem toplam talebi hem de toplam arzı etkileyecektir. 
 Para ve maliye politikası aynı iken döviz kurunun düşmesi haline bakalım: 
 Düşük kur NX üstünden toplam talebi artırır (AD sağa kayıyor). 
 Düşük kur ithal girdi maliyetleri üzerinden toplam arzı azaltır (SRAS sola kayıyor). 
 Her ikisi enflasyonisttir: Fiyatlar artar. 

 Gelir etkisi belirsizdir: Hangi eğrinin daha çok kaydığına bağlı olarak gelir artabilir, 
azalabilir, sabit kalabilir. 

 

Açık Ekonomide Olumsuz Arz Şoku 

 Petrol ithalatçısı ülke için petrol fiyatlarındaki ani bir artışın etkisini izleyelim. 
 Toplam arz azalır ( SRAS sola kayar) ve kısa stagflasyon görülür. 
 Petrole ödenen ek döviz resesyonun diğer ithalatı azaltması ile bulunduğundan kur 

değişmez. 
 Para (maliye) politikasının gevşemesi toplam talebi yukarı kaydırır ama 

enflasyondaki artışla birlikte dış açığı da büyütür. 
 Döviz talebindeki artış kuru düşürür ve SRAS tekrar sola kayar (enflasyon hızlanır). 
 Açık ekonomide olumsuz arz şoku, devreye enflasyonun girmesi ile kapalı 

ekonomiye kıyasla daha da ciddi sorunlara yol açmaktadır. 
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Açık Ekonomi : Değerlendirme 

 Açık ekonomi hem mal-hizmet piyasasını (ihracat ve ithalat) hem de sermaye 
piyasasını (sermaye hareketleri) kapsamaktadır. 

 Döviz piyasası hem cari işlemler dengesinden hem sermaye dengesinden gelen 
döviz arz-talebi tarafından belirlenir. 

 Açık ekonomide maliye ve para politikalarının etkinliği ve işleyişi kapalı 
ekonomiden farklı ve daha karmaşıktır. 

 Açık ekonomide Klasik analizle Keynesyenler arasındaki farklılık azalır. 
 Döviz kurundaki dalgalanmalar enflasyon-büyüme arasındaki gerginliği artırıcı 

yönde etki yapar. 
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları  
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Ekonomilerin açık bir ekonomide hem iç hem de dış dengelerinin sağlanması pratikte 
oldukça zordur. Bu nedenle ekonomi politikalarının etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuya 
bazı modeller kurulması yoluyla çözüm getirilmeye çalışılmaktadır. Dışa açık bir ekonomide 

sermaye hareketlerini ele alarak yapılan Mundell Fleming modeli bunlar arasında sayılabilir. 



338 

Bölüm Soruları 
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14. AÇIK EKONOMİDE GENEL DENGE 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

14.1. Açık Ekonomide Genel Denge 

14.1.1. Dış Denge 

14.1.2. Tam Sermaye Hareketsizliğinde İç ve Dış Denge  
14.1.3. Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge 

14.1.4. Sınırsız Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1) Açık Ekonomide Genel Denge nasıl gerçekleşmektedir? 

2) Tam Sermaye Hareketsizliğinde İç ve Dış Denge nasıl gerçekleşmektedir? 

3) Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge nasıl gerçekleşmektedir? 

4) Sınırsız Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge nasıl gerçekleşmektedir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

  .  
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Anahtar Kavramlar 

 

 Açık ekonomi 
 Dış denge 

 Tam sermaye hareketliliği 
 Sınırlı sermaye hareketliliği   
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Giriş 

Uluslararası sermaye hareketleri ya da akımları son yıllarda, iktisat konuları içinde milli 
ekonomileri en fazla tehdit eden, dolayısıyla yoğun olarak tartışılan konuların başında 
gelmektedir. Bu nedenle bu konunun öncelikle kavram ve içerik olarak ne olduğunun 
anlaşılabilmesi için detaylı bir analize ihtiyacı vardır.   
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14.1. Açık Ekonomide Genel Denge 

Ekonominin aynı anda iç ve dış dengesinin sağlanmasını ifade eder. Bu durum ise IS, 
LM, Ödemeler Bilançosu (ÖB) eğrilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. 

14.1.1. Dış Denge 

Ödemeler bilançosunda (ÖB) denkliğin sağlanabilmesi için, örneğin, cari işlemlerdeki 
bir açığın sermaye bilançosundaki bir fazlalıkla karşılanması gerekir ki net rezerv değişmesi 
ancak bu durumda sıfır olur.  

ÖB= - Cari işlemler Bilançosu + Sermaye Bilançosu = 0 

Dış Ticaret Dengesi 

Dış ticaret dengesi ithalat ve ihracatı kapsar. İhracat yabancı ülkelerin MG’i ve reel 
döviz kurundan etkilenir.  

  Reel kur = nominal kur   x dış fiyat artışları 

    iç fiyat artışları 

İthalatı ise MG ve reel kur değişmeleri etkiler.  

Sermaye Bilançosu  

Uluslararası sermaye akımlarını etkileyen faktörün faiz oranları arasındaki fark 
olduğunu söyleyebiliriz.  

  SB = f (i, if) 

İç ve dış faiz oranları farkı sermaye akımları üzerinde etkilidir. Dünya faiz oranları sabit 
iken iç faizlerin yükseltilmesi yabancıların yerli menkul alımını özendirir.  

Ticaret bilançosu dengesizliklerini giderip dış dengeyi sağlamanın koşulu MG düzeyi 
ve faiz oranlarına bağlı bulunmaktadır. MG’in doğurduğu ticaret bilançosu açığının, faizlerin 
uyardığı net sermaye bilançosu fazlasıyla dengelenmesi sonucu oluşan dış denge doğrusu (ÖB) 
elde edilir.  
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Dış denge doğrusu eksenler arasındaki alanı ikiye ayırır. Doğrunun altında kalan kısım 
dış denge için gelir düzeyinin çok yüksek olduğunu, DIŞ AÇIĞI ifade eder. Eğrinin üstünde 
ve solunda kalan alan ise MG’in çok düşük ve faiz oranının yüksek olduğunu, DIŞ FAZLAYI 

gösterir. Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda ÖB Eğrisi yukarıdaki şekildeki gibi pozitif 
eğimli bir doğrudur. 

MG artışının doğurduğu dış ticaret bilançosu açığı, faiz oranının uyardığı sermaye 
bilançosu fazlası ile dengelenir.  

 

Aşağıdaki şekilde E noktası genel denge noktasıdır.  

Mal piyasasında, toplam üretim toplam talebe 

Para piyasasında, para arzı para talebine  

Dış dengede ise dış ticaret bilançosu ile sermaye bilançosu birbirini dengelemiştir.  

Dış denge doğrusu Ö’B’ şeklinde ise dış ticaret açığı bulunmaktadır. 
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14.1.2. Tam Sermaye Hareketsizliğinde İç ve Dış Denge  

 

 

 

I nolu alanda Genişletici Para ve Maliye Politikası ile dış denge bozulmadan MG 
artırılabilir.  

III nolu alanda Daraltıcı Para ve Maliye Politikası ile toplam harcamalar (parasal MG) 
kısılacak dış denge ise bu politikalardan etkilenecektir.  

II nolu alanda İşsizlik ve Dış Açık sorunları birlikte bulunmaktadır. 

 İşsizliği engellemek amacıyla Genişletici Maliye politikaları uygulanır. Fakat Dış Açık 
büyür. 

Dış açığı önlemek için oluşturulan daraltıcı para ve maliye politikaları işsizliği daha da 
artırır.  

Bu durumda harcama değiştirici politikalarla, harcama kaydırıcı (döviz kuru 
ayarlamaları ve dolaysız kontroller) politikalar birlikte uygulanır.  

Harcama kaydırıcı politikalar (döviz kuru ayarlamaları) dış denge doğrusunu kaydırır 
ve iç denge doğrusu çakışır. İç ve dış denge arasındaki bu çelişki ortadan kaldırıldıktan sonra 
para ve maliye politikaları bileşimi iç ve dış denge ile uyumlu hale gelir.  

14.1.3. Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge 
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E noktasında (tam çalışma düzeyi) her iki denge birlikte gerçekleşmektedir.  

Belirsizlikler I nolu (dış fazla + işsizlik) ve III nolu (enflasyon + dış fazla) bölgede daha 
fazladır.  A noktasında kamu harcamaları azaltılıp (IS E noktasından geçecek şekilde aşağı/sola 
kayar), para arzı artırılıp (LM eğrisini sağa kaydırır) dengeye ulaşılır. B noktasında ise tersi 
yapılır.  

II ve IV nolu alanlarda ise kamu harcamalarının yönü bellidir. II nolu alanda harcamalar 
azaltılmalı, IV nolu alanda ise artırılmalıdır. Bu alanlarda da para arzındaki değişmelerin yönü 
belirsizlik gösterir.  

Bu konuda  Mundell tarafından geliştirilen “amaca uygunluk kuralı” vardır. Buna göre 
para politikası dış denge konusunda, maliye politikası ise iç denge alanında daha etkilidir. Her 
iki politika birlikte uygulandığında (olumsuz etkilere aldırmadan) iç ve dış dengesizlik ortadan 
kaldırılır. 

Bölge  Dengesizlik Türü  Para Politikası  Maliye Politikası 

I   İşsizlik ve dış fazla  Genişletici  Genişletici 

II   Enflasyon ve dış fazlaGenişletici   Daraltıcı 

III   Enflasyon ve dış açık   Daraltıcı  Daraltıcı 

IV   İşsizlik ve dış açık   Daraltıcı  Genişletici 

 

Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde Para Politikalarının Etkinliği 
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Para arzı artarsa LM eğrisi LM1 şeklinde sağa kayar. Çünkü artan para arzı ile her faiz 
oranında daha yüksek geliri karşılamak olanağı vardır. Yeni denge noktasında faiz i1’e düşmüş 
ve MG’de Y1’e çıkmıştır.  

Para arzındaki artış ödemeler bilançosunu bozucu bir etki yapmıştır. 

Milli gelir artışı (Y1) doğan ithalat artışı 

Faizlerdeki düşüşün (i1) yol açtığı sermaye çıkışı 

Başlangıçta KE0 olan dış açık LE1 düzeyine çıkmıştır.  

 

Para arzı ile ödemeler bilançosu dengesizlikleri iki yönlüdür.  

Para arzındaki değişmeler               Ödemeler Bilançosu Açık ve Fazla 

Para arzı MB tarafından ayarlanır.  

 Örnek Para arzı artırılmak istendiğinde (Kısırlaştırma) 

  MB açık piyasa işlemleri ile piyasadan devlet tahvili satın alır. 

  Bankaların rezerv karşılıkları düşürülür.  

  Reeskont oranı azaltılır.  

Merkez Bankasını piyasaya sürmüş olduğu para stoku Parasal Tabanı oluşturur. 

  Para Arzı = Para Çarpanı x Parasal Taban  

Parasal Taban  

 yurtiçi işlemler amacıyla piyasaysa çıkartılan para 
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 dış ödeme ihtiyaçlarından kaynaklanan para emisyonu yani MB’nın piyasadan 
döviz alımı ulusal para emisyonunu artırır  

Sabit kur sisteminde dış fazla durumunda döviz kurlarındaki düşmeyi önlemek için MB 
piyasadan döviz alır. Bu işlem döviz rezervlerini artırırken, ulusal para emisyonunu  artırır.  

Dış açık durumunda döviz kurunun yükselmesini önlemek amacıyla, MB piyasaya 
döviz satar. Bu durum parasal parasal tabanın küçülmesine yani para arzının daralmasına neden 
olur.  

Ödemeler bilançosu dengesizliklerinin para arzını etkilemesi, para otoritelerinin pasif 

kalmaları halinde mümkündür.  

MB yetkilileri isterse aktif bir tutum izleyip dış açık veya fazlanın para arzı üzerindeki 
etkilerini (kısırlaştırabilir) önleyebilir. 

Kısırlaştırma İşlemi: MB dış açık durumunda kanuni karşılık oranları, reeskont 

oranlarını düşürerek veya piyasadan menkul değer satın alarak (açık piyasa işlemleri) para 
arzındaki daralmayı önleyebilir.  

 

 

Dış Dengesizlik (açık) 

↓ 

(MB kuru sabit tutmak için ) 

döviz rezervlerindeki erime ve para arzındaki daralma 

↓ 

Faiz oranında yükselme 

↓ 

Yatırımların azalması 
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↓ 

MG’de azalma ve işsizlik 

Görüldüğü gibi para otoritelerinin dış dengesizlikler karşısında pasif kalmayı kabul 
etmeleri (pasif para politikası izlemeleri) sonucundan işsizlik ve MG’ de azalma meydana 
getirir. Bu durumda harcama kaydırıcı politikalarla dış denge doğrusu sağa doğru kaydırılabilir.   

Şekilde KL kadar dış açık vardır. Dış dengesizliğin para arzını etkilemesine izin verilirse 
denge K’dan E’ye kayar ve ekonomide işsizliğin artması anlamına gelir. Dış denge için içi 
denge bozulmuştur.  

 

 

 

Sınırlı Sermaye Hareketliliğinde Para Politikalarının Etkinliği 

 

Kamu harcamalarındaki artış, IS eğrisini IS1 şeklinde sağa kaydırır. Faiz oranı ve MG 
artmıştır. Denge noktası E0’dan E1’e kaymıştır. Değişikliklerin dış dengeye etkisi iki yönlüdür.  

MG’deki artış ithalatı artıracaktır. ÖB üzerinde açığın artmasına neden olacaktır.  

Faizlerdeki artış ise sermaye girişlerine neden olacak ve ÖB açığını kapatıcı rol 
oynayacaktır.  

ÖB'ndaki net değişme iki zıt etkiden hangisinin daha büyük olduğuna bağlıdır.  

Şekilde MG artışının ithalatı artırıcı etkisi daha fazla olduğu için dış açık (LE1) ilk 
durumdan (KE0) daha büyüktür.  
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14.1.4. Sınırsız Sermaye Hareketliliğinde İç ve Dış Denge 

Sınırsız sermaye hareketliliği durumunda faiz oranlarındaki küçük bir farklılık, çok 
büyük sermaye akımlarına yol açar. Yerli ve yabancı menkul değerler arasında tam ikame söz 
konusudur  

Bu durumda MB serbest bir para politikası izleyemez. Para politikası tümden 
etkinsizleşir. Yurtiçi faizler dış dünya faizlerinden farklı olamaz.  

Sınırsız sermaye hareketliliği varsayımında dış denge yabancı mali sermaye giriş ve 
çıkışlarıyla otomatik bir şekilde gerçekleştiği için ekonomi politikasının asıl amacı iç dengenin 
sağlanmasıdır.  

 

 

 

Bunun nedeni oldukça açıktır. Diyelim ki, sıkı para politikası ile ulusal faiz oranları 
yükseltilmiş olsun. Dünyada, her bölgedeki portfolyo sahipleri bu yüksek faizlerden servetlerini 
söz konusu ülkeye kaydıracaklardır. Bu da ülkenin ödemeler bilânçosunda fazla oluşmasına 
yol açacaktır. Ancak bu fazlaların, ulusal parada dış değer artışlar (döviz kurlarında düşüş) 
doğurmasını önlemek için merkez bankası döviz piyasasına müdahale edecektir. Yani merkez 
bankası döviz satın alıp, piyasaya ulusal para sürecektir. Böylece ulusal para arzı genişleyerek 
başlangıçtaki daralmanın etkisi giderilmeye çalışılacak ve faiz oranları ilk düzeyine inmiş 
olacaktır. 

Sözü edilen durumda, yani sınırsız sermaye hareketliliği durumunda, dış denge doğrusu 

if dış faiz oranı düzeyinden çıkan yatay eksene paralel bir doğru biçiminde olmaktadır. Çünkü 
ancak i=if faiz oranında dış denge sağlanabilmektedir. İç faiz oranı bunun az üzerine çıkarsa 
sınırsız sermaye girişlerinin doğurduğu baskı faiz oranını aşağı itecek veya az altına inince 
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sermaye çıkışları bu sefer yukarı doğru baskı yapacaktır. Sonuç olarak LM eğrisi sabit olmayıp 
para arzı değişmelerine göre hareket etmektedir. 

Uluslararası sermaye hareketinin sınırsızlığı kabul edilince iç ve dış dengeye ilişkin 
incelemelerin de buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. İç ve dış dengesizlik bölgeleri üstteki 
grafikte görülmektedir. Sınırsız sermaye hareketliliği varsayımı paralel bir doğru olarak 
gösterilmektedir. Yalnızca uluslararası faiz düzeyine eşit bir iç faiz oranından dış denge 
sağlanabilmektedir. Bundan düşük faiz oranlarında çok büyük ölçüde dış açık, daha yüksek faiz 

oranlarında ise sınırsız dış ödeme fazlalarının ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. 

İç denge doğrusu yine Yt tam çalışma düzeyinden çizilen bir dik doğru ile 

gösterilmiştir. Bunun solunda işsizlik, sağında aşırı istihdam durumu vardır. İç ve dış denge 
doğrularının kesiştiği E noktasının dışında kalan noktalar ekonomik istikrarsızlık bölgelerini 
oluşturmaktadır. 

Sınırsız sermaye hareketliliği varsayımı altında dış denge, yabancı mali sermaye giriş 
ve çıkışlarıyla otomatik biçimde gerçekleştiği için, ekonomi politikasının asıl amacı, iç 
dengesizliklerin (işsizlik ve aşırı çalışma) giderilmesine yöneltilecektir. 

 

Sabit Kur Sistemi (sınırsız sermaye hareketliliği)  

IS ve LM modelinin, sermaye hareketliliğinin sınırsızlığı durumunda açık ekonomilere 
uygulanmış şekline, Mundell-Fleming modeli de denilmektedir. 

Sınırsız sermaye hareketliliği durumunda, faiz oranlarında ufak bir farklılık çok büyük 
ölçüde sermaye akımların yol açmaktadır. Yatırımcılar açısından hangi ülkenin menkullerine 
yatırım yapılacağının bir önemi yoktur. Yani, yerli ve yabancı menkul değerler arasında tam 
bir ikame söz konusu olmaktadır. Eğer yurtiçi faizler dış faiz oranlarının biraz altına düşülürse, 
mali fonlar tümüyle yurtdışına akacak ve portfolyo yalnızca yüksek faizli yabancı menkullerden 
oluşacaktır. Elbette bunun tam tersi de geçerli olmaktadır. 

Bu açıklamalardan çıkartılacak sonuç, sermaye hareketinin sınırsızlığı ve sabit kur 
varsayımları altında, merkez bankaları serbest bir para politikası izleyemeyeceğidir. Yani başka 
bir ifadeyle, para politikası tümden etkisizleşmektedir. Yurtiçi faizler, dış dünyada geçerli olan 

faiz oranından farklı olamaz. Böylece grafik açısından dış denge doğrusu, dünya faiz oranın 
düzeyinden çizilen yatay bir doğru durumunda olmaktadır. 

Para Politikası 

Eğer merkez bankasının para arzını genişlettiğini düşünürsek, başlangıçta ekonomik 

denge aşağıdaki grafikteki gibi E0 noktasında sağlanacaktır. 

http://asbava.blogspot.com/2011/03/is-mal-piyasas-denge-egrisi.html
http://asbava.blogspot.com/2011/03/lm-para-piyasas-denge-egrisi.html
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LM eğrisi aşağıya, sağa doğru kayacak ve ekonomi E1 noktasına yönelecektir. Fakat 
aynı zamanda E1 noktasında büyük bir dış ödeme açığı doğacaktır. Dolayısıyla bu açığın ulusal 

parayı devalüe edici (döviz kurunu yükseltici) baskısını önlemek için merkez bankası döviz 
piyasasına müdahalede bulunacaktır. Merkez bankası bu maksatla döviz satıp ulusal para satın 
alması sonucunda LM eğrisi tekrar sola kayacak ve bu işlem ilk denge noktası olan E0 a 

ulaşılıncaya kadar sürecektir. 

Gerçekte, sınırsız sermaye hareketliliği durumunda ekonominin grafikteki E1 

noktasına inmesine gerek kalmayacaktır. Çünkü sermaye akımlarının tepkisi oldukça büyük ve 
şiddetli olmaktadır. Yani merkez bankası para arzını genişletme girişiminde bulunduğu anda 
bu tutumunu düzeltmek zorunda kalacaktır. 

Özetle, sınırsız sermaye hareketliliği ve sabit kur varsayımları altında para politikası, 
milli gelir ve istihdamını değiştirmek açısından tamamen etkisiz olmaktadır. Bu durumda tam 

çalışma(yani iç denge amacı) ancak maliye politikası ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Maliye Politikası 

Sınırsız sermaye ve sabit kur varsayımları altında para politikasının tersine, maliye 
politikası milli gelir ve çalışma düzeyini değiştirmede çok daha fazla etkili olmaktadır. 

http://1.bp.blogspot.com/-0YmxfGKbIOk/TXd0khLt4NI/AAAAAAAAAR0/8MjxUNzTVjo/s1600/sinirsiz+sermaye+move+parasal+genisleme.jpg
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İlk ekonomik denge yine E0 noktasında sağlanmış olsun. Hükümet yetkilileri de 
genişletici bir mali politika ile gelir düzeyini arttırmayı planladıklarını düşünelim. Bu durumda 
aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, IS eğrisi IS1 biçiminde sağa kaymaktadır. Eğer sınırsız 
sermaye hareketliliği olmasaydı, yeni denge E1 noktasında gerçekleşecekti. Fakat bu noktada 
iç faiz oranı dünya faiz oranından yüksek olmaktadır. Dolayısıyla ülkeye büyük ölçüde sermaye 
girişi olacaktır. Bu durum sonucunda meydana gelecek büyük dış ödemeler fazlası, 
kısırlaştırma yapılmaması durumunda, para arzını genişletecek ve LM eğrisi LM1 biçiminde 
sağa doğru kayacaktır. Denge E2 noktasında yeniden sağlanıncaya kadar bu değişim 
sürecektir. Görüldüğü gibi yeni denge noktasında faizler sabit kalmıştır fakat gelir önemli 
ölçüde arttırılmıştır.  

  

http://3.bp.blogspot.com/-9m7aM86OMy4/TXd1jVukoMI/AAAAAAAAAR8/ysWh53v9kK0/s1600/sinirsiz+sermaye+move+maliye+politikasi.jpg
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Sınırsız Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru Sistemi 

Değişken kur sisteminde dış denge otomatik bir şekilde gerçekleşir. Bu sistemde MB 
döviz piyasalarına müdahale etmez. Bu nedenle dış dengesizlikle ulusal para arzı arasında bir 
ilişki bulunmamaktadır. Para arzı MB tarafından bağımsız bir şekilde belirlenmektedir.  

Ulusal para değer kaybederse, bir taraftan ihracat artarken, diğer taraftan ithalat azalır. 
Bu da toplam talebin artması dolayısıyla IS eğrisini sağa kaydırır.  

IS eğrisi ulusal para değer kaybederse sağa, değer kazanırsa sola kayar. 
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Sınırsız Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru Sisteminde Para Politikası 

 

 

Para arzındaki bir atış LM eğrisini LM1 şeklinde sağa kaydırır. 

↓ 

Ekonomi E1 noktasında dengeye ulaşır. 

↓ 

Bu noktada para ve mal piyasası dengededir. 

↓ 

Faizler uluslararası düzeyin altına düşmüştür. 

↓ 

Bu durumda ülkeden sermaye kaçışı olur ve ulusal para değer kaybeder. 

↓ 

Bu durum ise IS doğrusunu IS1 şeklinde sağa kaydırır. 

↓ 

Parasal genişleme ulusal gelirin artmasına (Y1), ulusal paranın dış değer kaybına neden 
olmuştur. 

↓ 

Dış ticaret bilançosu iyileşmiştir. 

 

 

 
 

H 

 

 

B 

 

 

A 

  



358 

Sabit kur sisteminde ise para otoriteleri nominal para arzını denetimleri altında 
tutamazlar. Para arzını artırma girişimleri yalnızca rezerv kaybına yol açar. Çünkü MB’nın 
düşen faiz oranları karşısında ulusal paranın değer kaybını önlemesi için piyasaya döviz arz 
etmesi gerekir.  

  Değişken kur sisteminde ise MB döviz piyasasına müdahale etmez. Esnek kur 
sisteminde MB’nın para arzını denetleyebilmiş olması sistemin en önemli özelliğidir.  

MG ve istihdam yönünden değişken kur sistemlerinde para politikası sabit kur sisteminden 
daha etkilidir 

 

Sınırsız Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru Sisteminde Maliye Politikası 

 

 

 

 

 

Kamu harcamaları artırılarak veya vergiler azaltılarak Genişletici maliye politikası 
uygulaması IS eğrisini IS1 şeklinde sağa kaydırır. 

↓ 

Ekonomide geçici olarak E1 noktasına varılır. Bu noktada para ve mal piyasaları dengededir. 
Bu noktada artan talebi karşılamak üzere üretim (Y1 düzeyine) genişlemiştir. 

↓ 

Yükselen gelir para talebini artırmış ve faizler i2 düzeyine yükselmiştir. 

↓ 

E1’de dış denge sağlanamamıştır. 
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↓ 

Faizlerdeki yükselme nedeniyle ülkeye yabancı sermaye girişleri ulusal paranın değer 
kazanmasına neden olur. 

↓ 

İthalat bu durumda ucuzlar ve ihracat pahalılaşır. Yurtiçi talep ithal mallara yönelir. 

↓ 

IS1 eğrisinin yeniden geldiği yere yani sola dönmesi demektir 

 

Bu durum göstermektedir ki değişken kur sisteminde maliye politikası MG düzeyini 
artırmada etkili değildir.  
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Uygulamalar 
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Uygulama Soruları 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Uluslararası sermaye hareketlerinin yoğunlaşması ve özellikle gelişmekte olan 
piyasalarda son 20 yılda küçük büyük birçok krize neden olması, son dönemin en önemli 
tartışma konuları arasındadır. Söz konusu sermaye akımlarının ilgili piyasalar üzerinde ne tür 
etkilerde bulunduğu daha ziyade gittiği ülke ve kullanıldığı alana göre farklılık göstermektedir.  

Gidilen ülkenin sahip olduğu ekonomik yapı ve bu manada ülke ekonomisinin güçlü ve 
zayıf yönleri, gelen sermayenin o ülke üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde 
belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin dış açığının boyutu, kamu ve özel sektör borçları 
ile reel faizlerin yüksekliği önemli belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin etkilerini belirleyen bir başka önemli husus ise ilgili 
sermayenin hangi şartlarda ve nerede kullanıldığı konusudur. Gelen sermayenin kullanım alanı 
muhtemel etkileri açısından birinci derecede belirleyici bir faktördür.  

Küresel sermayenin gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkilerinin bir kısmı kısa 
sürede ani bir şekilde etki tepki halinde ortaya çıkmasına rağmen, birçok etkisi orta ve uzun 
döneme yayılan etkiler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle borçlanma ve yatırım amaçlı 
kullanılan uluslararası sermaye akımlarının etkileri bu türdendir. 
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Bölüm Soruları 
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