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MAKRO İHTİYATİ ÖNLEMLER SERMAYE HAREKETLERİ KONTROLÜ 
YERİNE GEÇER Mİ? 

 

 

R. Hakan ÖZYILDIZ1 

 

“Tarih, okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösterici bir kılavuzdur”  
                                      J. J. Rousseau 

 

Son dönemde ülkemizde TCMB’nin aldığı bir dizi makro ihtiyati önlem, döviz kurlarında 
boyutları artan oynaklığı azaltırken, finansal sistemde kalıcı olabilecek etkiler bırakıp 
bırakmayacağı tartışılmaktadır. Bu çalışmada, ekonomiyi döviz şoklarından korumak için 
makro ihtiyati önlemlerin mi yoksa sermaye hareketlerinin mi daha yararlı olacağı tartışmasına 
ışık tutması amacıyla ikisinin amaçları ve farkları ele alınacaktır. İlk bölümde kısaca tarihçe 
özetlenecek, sermaye hareketleri ve makro ihtiyati önlemler açıklanacak son bölümde 
Türkiye’deki uygulamalar ele alınacaktır. 

1. Geçmişin özeti 
Kriz tanımları içinde benim en beğendiklerimden birisi, değerli iktisatçı Irving Fisher’in 1933 
yılında yaptığı tanımdır. Fisher, 1929 bunalımını değerlendiren bir çalışmasında aşırı 
borçlanma ve aşırı spekülasyon arasındaki ilişkiye vurgu yapar: “Bu yüzden, aşırı yatırım ve 
aşırı spekülasyon çoğu kez önemlidir; ancak, eğer bu spekülasyonlar borç alınan parayla 
yapılmazlarsa olumsuz etkileri daha az olur. Yani, aşırı borçlanma, aşırı yatırıma ve aşırı 
spekülasyona daha büyük önem yükleyebilir. Aynı şey aşırı güven için de geçerlidir. Bana göre, 
aşırı güven, mağdurlarını borç batağına soktuğunda, onlara genellikle çok büyük zararlar 
verir.”2 

Aşırı borçlanmayı ve kurdaki oynaklığı etkileyen en önemli etmenlerden birisi, üretim 
faktörlerinden olan sermayenin dünyada serbest dolaşımıdır. Diğer bir üretim faktörü olan 
emeğin serbest dolaşımına izin verilmezken, sermayenin sınır aşan hareketlerinin düzenlenmesi 
oldukça geç yıllara, 1990’lere rastlar. O yıllardan önce de sermaye ülke sınırlarının ötesine 
geçiyordu. Dünya Ticaret Örgütünün (WTÖ) resmen kurulduğu Uruguay Ticaret Müzakereleri 
ile yapılan şey bu işlemlere kural getirilmesiydi.  

Sermayenin serbest dolaşımını daha iyi anlayabilmek için küresel finansal sisteminin kısa 
geçmişine bakalım. I. Dünya Savaşı öncesi dönemin en belirleyici özelliği, İngiltere’nin “dünya 
ağası”, parası Pound’un uluslararası rezerv para olmasıdır. Sistem altın standardına bağlıdır. 
Devletler bastıkları paranın karşılığı kadar altını kasalarında bulundurmak zorundadırlar. Bu 

 
1 Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı, AÜ SBF (Mülkiye) yarı zamanlı öğretim görevlisi. (Özel bir bankanın yönetim kurulu 
üyesidir.) 
2 Fisher, I. (1933), The Debt-Deflation Theory of the Great Depression, Econometrica, vol.1, no.4, pp. 337-57. 
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dönemde sermaye hareketleri kontrolü gibi anlayış yoktur. Çünkü kurlar, rezervdeki altına göre 
belirlenmektedir. 

Birinci Savaş sonrasında aşırı borçlu hale gelen İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri, altın 
standardına uymakta zorlanmaya başlamıştı. Hatta 1929 Büyük Bunalımına kadar bu yapıyı 
altın değişim standardı adı altında sürdürmeyi denediler. Ancak yeterli altın olmaması, dolar ve 
pound’un küçük ekonomiler tarafından rezerv para olarak talep edilmesi, sonun başlangıcını 
hızlandırdı. Ardından gelen krizin sonucunda bu sistem de dayanamadı, çöktü. 

1929 Büyük Bunalımı ve II. Dünya Savaşı, doğal olarak tüm ekonomik ve siyasi dengeleri 
değiştirdi. Dünyanın yeni ağası artık Amerika Birleşik Devletleri’ydi. Kendisine göre bir 
ekonomik sistem kurmak için, 44 ülkenin temsilcilerini, Temmuz 1944’te, Birleşmiş Milletler 
Para ve Finans Konferansı adı altında, Kuzeydoğu Amerika’da bir doğa cennetinde, Bretton 
Woods’da bir araya getirdi. Savaşın galibi olarak, yeni kurum ve kuralların nasıl kurulacağını 
ve çalışacağını ilan etti. Savaşın tahribatını gidermek adına Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (International Bank for Restruction and Development- IBRD) – Dünya Bankası3 
kuruldu. Yanı sıra küresel para ve kur sistemini düzenlemek için IMF, dünya ticaretini kurala 
başlamak için de Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulmasına karar verildi. Ancak ABD 
Kongresi DTÖ’nün kurulmasını onaylamadı. Onun yerine 1994 Uruguay Ticaret 
Müzakerelerine kadar geçici olarak, GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması) kuruldu. 
Ticaret müzakereleri bu çatı altında sürdürüldü. 

Dünya IMF’nin gözetiminde sabit kur sistemiyle tanıştı. İkinci Savaş sırasında altın 
rezervlerinin çoğunu, Nazilerden korumak adına Kuzey Amerika’da toplayan ABD, kendi 
parası doların kurunu altına sabitledi. Diğer ülkeler de dolara endeksli diyebileceğimiz bir tür 
sabit kur sistemine geçtiler. Ekonomik sıkıntıları çoğalıp, kur değişikliği yapmak istediklerinde 
IMF’ye bilgi vermeleri gerekiyordu. 

Bu dönem dünyada sıkı kambiyo kontrollerinin4 uygulandığı dönemidir. Döviz kurunun 
istikrarının makroekonomik istikrara dayalı olduğu, hem iki büyük savaş hem de 1929 Büyük 
Bunalımının sonucunda çok iyi anlaşılmıştır. Karar alıcılar kısa vadeli sermaye girişi yerine 
uzun vadeli doğrudan yatırımların ekonomide yarattığı üretim ve istihdam etkisinin 
farkındadırlar. 

Altına dayalı dolar ve ona bağlı sabit kur sistemi, Vietnam Savaşı ve Arap-İsrail Savaşlarının 
sonrasındaki petrol krizinin, başta ABD ekonomisi ve dünyada yarattığı yıkımlara kadar 
sürdürülebildi. 

2. 1970 sonrası 

Vietnam Savaşının harcamalarını finanse etmek için para basmak zorunda kalan ABD, 
kasalarında yeteri kadar altın bulundurmakta zorlanmaya başladı. Yanı sıra 1960’lardaki Arap-

 
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Dünya_Bankası_Grubu 
 
4 Bu satırların yazarı kamudaki mesleki hayatına 1978 yılında, Hazine Kambiyo Dairesinde başlamıştır. Katı kambiyo 
kontrolünün nasıl bir şey olduğunu pratikten bilen bir kişi olduğu için, literatürdeki adı sermaye hareketleri kontrolü olan 
uygulamalar için, daha geniş bir kavram olan ve sermaye hareketlerinin de içine alan kambiyo kontrolü demeyi tercih 
etmektedir. 
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İsrail Savaşlarının sonucunda petrol fiyatları 1973-1980 arasında 3 dolardan 41 dolara fırladı5. 
Kaçınılmaz sonuç, Petrol Krizi oldu ve altın para standardı dengesi sürdüremez hale geldi. 
Başkan Nixon, 1971 yılının bir ağustos günü bombayı patlattı: ABD artık altına bağlı para 
basma kuralına son vermişti. Böylelikle para basmanın katı bir kuralı kalmadı. Merkez 
bankaları kendi kurallarını koyarak para basmaya başladılar. Yeni para türüne itibari para, “fiyat 
(itibari) para” adı verildi. İtibari para, hükûmet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. 
karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kâğıdın taklit edilemeyeceğine güven 
üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kâğıdı veya kâğıt para 
demektir. 6 

İstendiği kadar para basılmasının sonucunun döviz kurlarının ekonomide istikrarsızlığa yol 
açması beklenen bir durumdur. İçeride, özellikle kamu açıklarını finanse edebilmek adına 
gereğinden fazla yerel para piyasaya sürülünce, enflasyon ve döviz kurlarının olumsuz 
etkilenmemesi beklenemez. 

İtibari paranın piyasalarda riskleri çoğaltmasına karşılık, özellikle Anglo-Sakson ekonomilerde 
riskten korunma (hedge) işlemleri yapılmaya başlandı. Türev ürünler yaratıldı ve hızla çoğaldı. 
2021 yılının sonunda, itibari değeri (notional value) 598 trilyon doları geçen bu tür finansal 
ürünler7 dünyaya yayıldı. Yanı sıra 2022 yılında dünyada bir günde yapılan döviz işlemleri 
toplamı 7,5 trilyon $’ı geçti. (Bu işlemler sadece spot döviz alım satımı değil, kredi, türev 
ürünler dâhil tüm dövizli işlemleri kapsamaktadır.) 

Finansal piyasaların çok geliştiği ve türev ürünlerin en fazla yapıldığı yerler olan Anglo-
Sakson, (ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya) Japon ve Hollanda ekonomilerinin ortak 
özelliği, bireysel emeklilik hesaplarına dayalı emeklilik sistemleri olmasıdır. Çalışanlar brüt 
maaş almakta, vergilerini ve emeklilik primlerini kendileri ödemektedir. Emekli olabilmek, 
varsa devlet katkısı alabilmek için, 65 yaş ve üstüne kadar emekli maaşı ödenmemektedir. Bu 
durumda, çalışanlar en az 35-40 yıl boyunca kendi hesaplarına emeklilik primi yatırmaktadırlar. 
Bu kaynağa bir de hayat ve hayat dışı (elementer) sigortalarda biriken paraları da ekleyince 
sistemde trilyonlarca dolar karşılığı uzun vadeli kaynak8 birikmektedir. 

Bireysel emeklilik fonlarının yöneticileri, bu kadar uzun vadeli parayı, olabilecek en yüksek 
getiriyi elde edebilecek şekilde yönetmekle mükelleftirler. Bu bağlamda, önceleri zorunlu 
olarak uzun vadeli kamu borçlanma senetlerine yatırılan bu paralar, kendi ülkelerinde getiriler 
düşmeye başlayınca alternatif yatırım alanları aramaya başladılar. İlk akla gelen seçenek 
borsalar oldu. Böylelikle, çeşitli sınırlamalar konsa da emeklilik fonlarının borsalara yatırımı 
arttı.  

Ardından özellikle 1980’lerin başında Meksika’da başlayan “Peso Krizi”nin sonucunda çözüm 
olarak 1989 yılında gündeme getirilen “Brady Planı” ile az gelişmiş ülkeler, New York ve 
Londra finans piyasalarıyla içli dışlı olmaya başladılar. Hatırlanacağı üzere, Brady Planı ile 

 
5 G. Akalın, A. Uçak; Ekonomik Krizlerde Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Rollü ve IMF’nin Kriz Yönetimi, Öneri. C.7. S.28. 
Haziran 2007. 

6 Fiyat para sisteminde paranın maddi bir karşılığı yoktur. Sistem piyasaların, insanların güvenine dayanmaktadır. 
Diğer bir yaklaşımla, elinde 100 TL olan insan, parayı markete götürdüğünde bir veya birden fazla ürün satın 
alabileceğine inanmaktadır.  
7 https://stats.bis.org/statx/srs/table/d5.1?f=pdf 
8 Emeklilik sigortası fonlarının varlıklarının büyüklüğüne https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-
investment/data/oecd-pensions-statistics/pensions-statistics_data-00517-en bağlantısından ulaşılabilir. 
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Meksika hazinesi, New York piyasalarında, ABD Hazinesinin garanti verdiği, uzun vadeli, 
yüksek faizli borçlanma tahvili çıkardı.9 Benzer senetler daha sonra, Euro Bond adıyla Londra 
finans piyasasında işlem görmeye başladı. Böylelikle IMF ve Dünya Bankası programları 
uygulayan gelişmekte olan ülkeler, 1990 sonrasında dışarıdan borçlanma araçlarının çeşitlerini 
değiştirmeye başladılar. Önceleri bankalardan alınan proje kredileri ağırlıklı kredilerin yerini 
uluslararası tahvil ihraçları almaya başladı.  

Anglo-Sakson bireysel emeklilik fonlarının varlıklarını yönetenler, belli kısıtlarla yüksek 
getirili bu finansal araçlara da ilgi göstermeye başladılar. Aynı dönemde, gelişmekte olan 
ekonomilerin sadece Euro Bondları değil, kamu hazinelerinin çıkardığı iç borçlanma 
senetlerine de ilgi arttı. Ancak fon sağlayan ülkelerindeki otoriteler, gelişmekte olan piyasalarda 
uzun vadeli yatırım yapan yabancılara çok katı kısıtlar koydular. Uzun vadeli finansal yatırımlar 
için yüksek karşılıklar ayırmak şartı getirilince, onlar da hem kamu borçlanma senetlerine hem 
de bu ülkelerdeki borsalara yaptıkları yatırımların vadesini kısa tutmaya başladılar. Bu 
kaynakların adına sıcak para (Hot Money) dendi. 

Gelişmekte olan ülkelerin para ve sermaye piyasalarının riskleri ve getirileri yüksek olunca, 
kendi ülkelerinde kısa vadeli yabancı yatırımlar için aşırı kısıtlar olan finans yöneticileri diğer 
ülkelerdeki sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması için kulis (!) yapmaya 
başladılar. Yıllar içinde ülkelerin uygulamakta olduğu kambiyo (sermaye hareketleri) kontrolü 
uygulamalarına son verilmeye başlandı. Bunun ilk uygulayıcılarından birisi de Türkiye oldu. 
Ağustos 1989’da bir gecede alınan kararla kambiyo mevzuatı, neredeyse tamamen 
serbestleştirildi.10 

1990 sonrasında, Vaşington Konsensüs (!) ile başlayan neoliberal akımın temel taşlarından olan 
kambiyo rejiminin serbestleşmesi, küresel para akımlarının kontrolünü zorlaştırdı. Yüksek cari 
açıklar, gelişmekte olan ülkelerin uzun vadeli döviz kaynaklarına olan ihtiyaçlarını arttırdı. 
Kendi iç kaynaklarını aktive edemeyen, gerekli yasal ve idari altyapıyı kuramadığı için 
yatırımcıya yeteri kadar güvence veremeyen ülkeler, dışarıdan gelen parayı nimet saydılar. 

Gelişmekte olan, finansal yapısı çok derin olmayan bir ekonomiye, kısa sürede giren 
milyarlarca dolarlık sıcak para ortalığı yakar. Döviz kurları kısa bir sürede değişip, yerel para 
değer kazanmakta, ithalat patlamakta, cari açık büyümektedir. Bir süre sonra risk algısı değişen 
sıcak para yatırımcıları, paralarını alıp ülkeyi terk etmeye başlayınca, yerel para hızla değer 
kaybetmekte ve ülke döviz şokuna girebilmektedir. Dövizle borçlanmayı adet haline 
getirmesine rağmen yeteri kadar döviz geliri olmayan ekonomilerde bu etki, zaten sığ olan 
finansal piyasaların şok yemesine ve dengelerin dağılmasına neden olmaktadır. Böylesine 
yaygın sistemik finansal krizler, sıcak paracıların döviz satıp yerel parayla yaptıkları 
yatırımlarının gelirlerini tahsil edememesine ve daha önemlisi tahsil etseler bile, çoğunlukla, 
döviz bulup paralarını dışarıya çıkarabilmelerine engel olmaktadır. 

1990 sonrası dünya para akımlarının serbest olduğu, en az gelişmiş, serbest piyasa 
ekonomisinin esamisi okunmayan ülkelerde bile borsa kurulmasının teşvik edildiği, 
finansallaşmanın hızla tırmandığı yıllardır. 

 
9 https://tr.economy-pedia.com/11032477-brady-bonus 
 
10 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20249.pdf  
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Bunun farkında olan Anglo-Sakson ülkeler, sermaye hareketleri serbestleşmesinin yaratacağı 
riskleri azalmak adına kendi finansal sistemlerine yeni düzenlemeler getirdikten sonra, risk alıp 
para yatırmaya başladıkları gelişmekte olan piyasalara da aynı düzenin gereğini savunmaya 
başladılar.  

Kısaca özetlenen bu durum, özellikle 2008 Küresel Krizi sonrasında, ABD Merkez Bankası 
(Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez 
Bankası (BoJ) gibi büyük merkez bankalarının piyasaları bol ve ucuz paraya boğmasıyla 
birlikte daha da acı veren sonuçlar yaratmaya başladı. Ardından gelen COVID19 salgını ve 
parasal genişlemeye devam edilmesi, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sorunlar 
yaratmaya, risklerin çoğalmasına neden oldu. Olası şoklara maruz olabilecek birçok gelişmekte 
olan ülke, yeteri kadar uluslararası rezerv biriktirmedikleri ve faiz politikaları etkin çalışmadığı 
için kambiyo rejimine sınırlamalar getirmeyi tartışmaya başladılar.  Tartışma öyle bir düzeye 
geldi ki, serbestliğin savunucusu IMF bile klasik tavrını değiştirdi ve kontrollü döviz girişlerine 
yönelik önlemlerin, geçici olarak uygulanabileceğini ilan etti. 

3. Sermaye hareketleri ile kambiyo kontrolü arasındaki fark 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, bir yandan sıcak para yatırımcılarına yüksek getiri 
sağlarken, diğer yandan yüksek risk anlamına gelir. Emeklilerinin parasını riske atmak 
istemeyen para yöneticileri, 1970’lerin başında, sistemik finansal krizlere karşı “makro ihtiyati 
önlemlerden” bahsetmeye başladılar. Rastlantıya bakın ki, makro ihtiyati önlemlerin ilk olarak 
BIS gündemine gelmesi de aynı yıllara rastlıyor.11 Konu, kuruluşun 47. Yıllık Raporu için 
yapılan çalışmalarda da ele alındı. Aşağıda örnekleri üzerinde biraz daha ayrıntısıyla durulacak 
olan uygulamalar, 1990 sonrasında, başta BIS, IMF ve AB olmak üzere çeşitli ulusal ve 
uluslararası düzenleme ve denetleme otoritelerince sıklıkla gündeme getirip, uygulanmasında 
ısrar ettiler. 

 

 

 

Aslında yapmaya çalıştıkları şey, verilen paraların geri dönüşünü olabildiğince garantiye alma 
çabasıydı. Yukarıdaki Şekil 1’de12 gösterildiği gibi, sermaye hareketlerinin kontrolü dışarıdan 
gelen ve dışarıya giden paranın (dövizin) kontrolüne yöneliktir. Alınan önlemlerle iç piyasanın 

 
11 Clement, Piet; The Term “macroprudential”: origins and evaluation, BIS Quarterly Review, March 2010 
12 Korinek A, and Sandri D. Capital Control sor Macroprudential Regulation? IMF Working Paper WP/15/218 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15218.pdf  
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korunmasına, borçlanmanın olabildiğince yerel parayla yapılmasına çalışılmaktadır. Böylelikle 
dışarıdan gelen sıcak para vb. kısa vadeli döviz girişleri dengelenmekte, gereğinden fazla giriş 
sonucu ortaya çıkacak varlık fiyatlarının şişmesi gibi aşırı hareketlerin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktır. Diğer bir yaklaşımla, kambiyo kontrolleri “yerleşiklik” esasına göre uygulanır. 
Yurtiçinde yerleşiklerin, yurtdışında yerleşiklerle olan döviz, genel anlamda parasal ilişiklerini 
düzenlemeye çalışırlar. 

Makro ihtiyati önlemler için de aynı şey söylenebilir. Onlar da sistemik finansal krizleri 
önlemek amacıyla hayata geçirilmektedir. Yalnız burada iç ve dış piyasa farkı gözetilmemekte, 
iç piyasada borç alanlar ile dışarıdan ve içeriden borç verenlerin ilişkileri düzenlenmektedir. 
Yerleşiklik esası geçerli değildir. Burada kredi ihtiyacı olanlar ile yurt içi veya yurt dışı yerleşik 
olmasına bakmaksızın, tasarruf fazlası olanlar arasındaki ilişkiler dikkate alınır. Makro ihtiyati 
önlem uygulanması sırasında iç piyasalara dışarıdan gelebilecek herhangi bir büyük riskin 
etkilerinin sermaye hareketleri kısıtları olmadan ortadan kaldırılabileceği varsayılmaktadır. 

Oysa bu öngörü, yeteri kadar döviz geliri olmayan, kronik cari açık sorunu yaşayan bir ekonomi 
için çoğunlukla doğru değildir. Çeşitli nedenlerle iç tasarruflarını büyütemeyen veya olanları 
kullanamayan ülkelerde sıcak para girişlerini kontrol edemeyince, ani döviz hareketlerinin 
yarattığı yıkıcı etkiler, tek başına makro ihtiyati önlem ile engellenememektedir.  

Genel kabul gördüğü üzere, bir sorun varsa sonuçlarını değil nedenlerini saptayarak tedaviye 
başlamak gerekir. Bu bağlamda döviz şokuna bağlı sistemik finansal risklerin önlenebilmesi 
için döviz hareketlerinin sonuçlarını değil başlangıcını kontrol etmek gerekecektir.  

4. Sermaye (kambiyo) kontrolüne kısa bir bakış  

Konuyu biraz daha ayrıntılı ele 
almadan önce, “dünyanın 
ağasının” sınırlarında 
uyguladığı katı kurallara bir 
örnek vermek istiyorum. 
Aşağıda fotoğrafı görülen 
gümrük beyannamesi, ABD 
gümrüğüne ait.  

Tarih 24 Temmuz 1969. Apollo 
11’in mürettebatı aydan 
dönüşlerinde, Honolulu Hava 
alanında, yanlarında “ay taşları 
ve ay tozları örnekleri” 
getirdiklerini deklere ediyorlar. 
Apollo 11 görevinden 
dönenlere imzalatılan belgeye 
bakınca, insanın aklına bu katı 
kontrolün nedenini sorgulamak 
geliyor. Kendi ekonomilerini 
korumak için bu kadar katı 
olanlar, gelişmekte olan 
ekonomiler için tam tersi 
uygulamaları savunuyorlar. İşin 
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kötüsü, gelişmekte olan piyasalardaki karar alıcılar da bunun nedenini yeteri kadar 
sorgulamıyorlar.  

İşin ticaret tarafı böyleyken, 
sermaye hareketleri tarafı nasıl?  
Sermaye akımlarını etkileyen 
faktörleri, “iten”” ve çeken” 
etkenler olarak ikiye ayırabiliriz. 
“İten faktörler”, paranın 
gelişmiş ekonomilerden çıkış 
nedenini, “çeken faktörler” ise 
gelişmekte olan ekonomilere 
yöneliş nedenini açıklamayı 
amaçlamaktadır. Dönemsel iten 

faktörler; küresel risk algılaması, gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranlarının diğerlerine göre 
düşük olması ve gelişmiş ekonomilerin büyümelerinin yavaşlaması olarak özetlenebilir. 
Dönemsel çeken faktörler, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme, varlık fiyatlarının artışı, 
ülke risk derecesidir. Yapısal iten faktörler, gelişmiş ekonomilerde kurumsal yatırımcıların 
çoğalması, portföy çeşitliğinin, özellikle türev ürünlerin gelişmesi, enflasyon ve iletişim 
düzeyinin içinde bulunduğu durum olarak ele alınabilir. Yapısal çeken faktörleri, gelişmekte 
olan ekonomilerdeki kurumların kalitesi, kambiyo rejiminin açıklığı ve bu ülkelerdeki 
hükümetlerin ekonomiye kuralsız, öngörülemeyen müdahale sıklıkları olarak özetlenebilir.  

Yatırımcıların kambiyo rejimine bu kadar önem vermelerini yadırgamamak gerekir. Sıkı 
kambiyo kontrolleri, onlar için hareket kabiliyetinin kısıtlanması anlamına gelmektedir.  

Ancak konuya yatırım yapılan ülke açısından bakınca, kambiyo kontrollerinin amacı kısa vadeli 
döviz hareketlerinin döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltmaktır. Bu baskı, gelişmekte olan 
ekonomilerde, “yerel para biriminin değerlenmesi, sıcak para girişinin artması, yurt dışından 
toplam sermaye girişinin hızlı bir şekilde artması, para politikasının bağımsızlığının tehlikeye 
girmesi”13 türü endişelerin yaşandığı dönemlerde daha fazla hissedilir. Yanı sıra uygulanan 
önlemlerin önemli bir bölümü, döviz girişlerinin sonucu ekonomide ortaya çıkabilecek 
enflasyonist baskılar ve bankaların risklerinin yanlış hesaplanmasının önüne geçmeyi hedefler. 
Baskıları yaratan etkenlerin başında dış ticaret açıkları ve dolayısıyla cari açıklar gelmektedir. 
Bir de dış borç ödemeleri yüksek ise ekonominin döviz talebi yeteri kadar karşılanamamakta 
ve dövizin fiyatı (kurlar) kontrol edilememektedir. 

Bu alanlarda sorun olmasa bile, eğer yerel ekonomi ile uluslararası faiz oranları arasında önemli 
farklar varsa döviz kurları üzerine baskı olacaktır. Özellikle enflasyonun kontrol edilemediği, 
yüksek olduğu ekonomiler, enflasyon oranı düşük ekonomilerle ticaret yapıyorlarsa, kurların 
değer kazanmasına ve/veya kaybetmesine yeteri kadar yol verilmemesi durumunda sıkıntılar 
ortay çıkacaktır. Bununla beraber kambiyo kontrolünün etkinliği ekonominin içinde bulunduğu 
durumla yakından ilgilidir. Uygulanması düşünülen kontrollerin efektif olması gerekmektedir. 
“Eğer kontroller efektif ise, sermaye akımları dâhili faiz oranlarına daha az duyarlı olacak, o 
zaman otoriteler yerel ekonominin hedeflerine ulaşmada daha rahat olacaklardır.” 

 
13 Göver, Zeki Tuğrul; Doktora tezi, Ekim 2014    https://avesis.hacibayram.edu.tr/yonetilen-tez/836b85e0-23d5-4540-a089-
5a85d2915a1f/gelismekte-olan-ulkelerde-finansal-sermaye-hareketleri-uzerindeki-kontrollerin-analizi-turkiye-icin-
cikarilabilecek-dersler    

Şekil 1 Sermaye akımlarını etkileyen faktörlerin sınıflandırılması 
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Kambiyo kontrolleri uygulamada ikiye ayrılır14: (1) İdari veya direk kontroller, (2) piyasa esaslı 
veya dolaylı kontroller. 

Direk veya idari kontroller, kambiyo işlemlerini veya bunlar için yapılan ödemelerin yanı sıra 
fon transferlerine yasaklama ve/veya miktar limitleri koymak şeklinde olabilir. Ayrıca bu 
işlemler için kurala dayalı veya ihtiyari izin alma süreçleri gibi uygulamalara da 
rastlanmaktadır. Bu tür kontroller, doğrudan sınır aşan işlemlerin hacmini düzenlemeyi 
hedefler. Ortak karakteristikleri, bankacılık sisteminde döviz esaslı işlemlere idari 
zorunluluklar getirmektir. 

Dolaylı veya piyasa kontrolleri, dövizli işlemleri caydırmaya yöneliktir. Uygulamalar 
arasında katlı kur sistemi, sınır aşan dövizli işlemlere açık veya kapalı vergi koymak da vardır. 
Bunların en bilineni Tobin Vergisidir. Döviz ülkeye girerken, vadeye kısıt getirmek ve buna 
göre vergi alınması bir örnektir. Bu tür vergilerden amaç dışarıdan gelen dövizin yerel 
ekonomide varlık fiyatlarını ve kur seviyesini olumsuz etkilemesini önlemektir. Katlı kur 
sistemi uygulamalarında da borsaya hisse alımına gelen, kısa vadeli döviz girişleri gibi sıcak 
paranın maliyeti artırılmaya çalışılır. Buna karşılık yatırım için gelen, yeni teknoloji getiren 
uzun vadeli döviz girişlerinin maliyetlerinin azalması teşvik edilebilir. Öte yandan bazı dövizli 
işlemlerde, bir miktar paranın rezerv karşılığı olarak tutulması da bir seçenektir. Piyasa 
kontrollerinde, farklı işlemler için farklı fiyat veya miktar kontrolleri de gündeme gelebilir. 
Örneğin dışarıya borç verilirken, ülkenin veya şirketin kredi derecelendirme notu düzeyi baştan 
belirlenebilir. O notun altında not alanlara izin verilmez veya yüksek karşılık ayrılması 
sonrasında izin verilebilir. 

Kambiyo kontrolleri uygulanırken dikkat edilmesi gereken konuların başında, bir kuralın her 
ülke için geçerli olamayacağıdır. Ülkenin içinde bulunduğu makroekonomik dengesizliğin 
ciddiyetine bağlı olarak farklı kontroller hayata geçirilmelidir. Seçilen kontrol araçlarının belirli 
bir hedefe yönelik olması şarttır. Bu baştan belirlenmeli ve hedefe ulaşımda sorun olması 
halinde kararlar gerekli sıklıkla gözden geçirilmelidir. Yanı sıra kararları alacak ve uygulamayı 
yapacak kurum ve kurumların teknik ve idari kapasitesinin yeterli olması özel bir önem 
taşımaktadır. 

5. Makro ihtiyati önlemler nedir? 
Makro ihtiyati önlemlerin hedefi, ekonominin tümüne yönelen finansal riskleri olabildiğince 
azaltmaktır. Bu bağlamda, makro ihtiyati uygulamaların iki boyutu var: 1- Finansal sistemin 
reel ekonomiyi geliştirici etkisini artırmak; 2- Herhangi bir zamanda finansal sistemdeki 
riskleri yönetebilmek.  
Ekonomik ve finansal istikrarı hedefleyen sadece makro ihtiyati önlemler değildir. 
Uygulamada, aynı amaca yönelik olarak parasal, fiskal ve rekabet alanlarında da görülen mikro 
ihtiyati önlemler de vardır. 15 Bu tür önlemlerin yaratıcısı ve savunucusu BIS, uygulamaların 
hedeflerine göre ayrılabileceğini ancak çok kesin bir ayrım olamayacağını, makro ve mikro 
ihtiyati önlemlerin çoğu zaman birlikte uygulandığını belirtmektedir.16 Örneğin zaman zaman 
vergi politikası seçenekleri yatırımların yanlış yönlendirilmesine ve varlık fiyatlarının yanlış 
oluşmasına neden olabilir. Özellikle finansal işlemlerin vergilenmesinin politik olarak kolay bir 
seçenek olması, bunun sıklıkla uygulanmasını sağlamaktadır. Öte yandan özet olarak konut 

 
14 Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization (imf.org)   
15 Claessens, S. An overview of Macroprudential Policy Tools, Aralık 2014. IMF Working Papers WP/14/214 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14214.pdf 
16    Borio, Claudio, Şubat 2003  https://www.bis.org/publ/work128.pdf  
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kredilerini teşvik edici önlemler, inşaat sektörüne gereğinden fazla kaynak ayrılmasına yol açıp, 
imalat sanayii yatırımlarının geride kalmasına neden olabilir. 

Öte yandan mikro ihtiyati önlemler, kriz riskini azaltabilmeyi amaçlamakla beraber işletme 
bazlı olmaktadır.  

Tablo1: Makro ve mikro ihtiyati önlemlerin perspektiflerinin karşılaştırılması 

 Makro İhtiyati Mikro İhtiyati 

Yaklaşık hedef Finansal sistemin geniş strese 
girmesine engel olmak 

Tekil işletmelerin strese 
girmesine engel olmak 

Kesin hedef Milli gelirin (GSYH) olumsuz 
etkilenmesini engellemek 

Tüketiciyi (yatırımcı/mudi) 
korumak 

Risk modeli İçsel Dışsal 

Kurumlar arası ilişkiler 
ve ortak yanlar 

Önemli İlgisiz 

İhtiyati kontrollerin 
kalibrasyonu 

Sitemin tümüne yönelik 
durumlarda; yukarıdan aşağıya 

Tekil işletmelerdeki riskler 
durumunda; aşağıdan 

yukarıya 

Makro ihtiyati önlemlerin Türkiye’deki uygulayıcısı, T.C. Merkez Bankası, amaçlarını üçe 
ayırmaktadır. “Makro ihtiyati politikalar ile amaçlanan, sistemik riskin finansal sistem ve 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaktır. Bu temel amaç̧ çerçevesinde makro 
ihtiyati politikaların üç̧ hedefi bulunmaktadır. 1)  Sistemik şoklara karşı tampon oluşturarak 
şokların etkisini azaltmak, finans sistemini sistemik şoklardan korumak ve ekonomiye kredi 
akışının sürmesini sağlamak, 2)  Kredi ve varlık fiyatları arasındaki çevrimsel döngüyü̈ 
azaltmak, yoğun kaldıraç̧ kullanımını sınırlamak ve sürdürülebilir olmayan kaynaklardan 
fonlamayı kısma yoluyla zaman içinde oluşabilecek sistemik kırılganlıkları engellemek, 
3)  Finans sisteminde birbirine bağımlılıktan ortaya çıkabilecek kırılganlıkları kontrol etmek 
ve iflas etmesine izin verilemeyecek kilit kuruluşları belirlemek.”17 

Sistemik risklerin finansal dengelerin bozulmasını etkilediği dönemlerde üç belirgin olgu öne 
çıkmaktadır: Yayılmacılık, dışardan gelen etkilerle oluşan ve gelişen yaygın dengesizlikler ile 
bir araya gelmiş şoklar. Bunların hepsi bir arada da olabilir.18 

Yukarıda da değinildiği gibi, yabancı para girişleri ekonominin dış dengeleri kadar iç 
piyasalardaki varlık fiyatlarını ve kredi hareketlerini de etkiler. İç piyasada dövizli işlemlere 
izin veriliyorsa, bunların yaratacağı risklerin minimize edilmesi veya mümkünse ortadan 
kaldırılması gerekecektir. Varlık fiyatları balonları çoğunlukla ucuz banka kredileri ile 
desteklemektedir. Bunun sonucu genellikle finansal krize dayalı durgunluktur.19 

Bu bağlamda, sermaye hareketleri kontrolleri ülkeye dövizin girişine sınır ve/veya limit 
getirirken, makro ihtiyati önlemler döviz içeri girdikten sonrasındaki olası ek riskleri azaltmayı 
amaçlamaktadır. IMF piyasa aksaklıkları varsa, sermaye hareketlerinin kontrolünden önce 

 
17 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES  
18 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/macroprudentialresearchnetworkreport201210en.pdf  
19 Vollmer, U. Monetary policy or macroprudential policies: What can tame the cycles? Jurnal of Economic Surveys, 2011;1-
29. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12474  
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makro ihtiyati önlem uygulanmasını tavsiye etmektedir. Bu bağlamda gerekli olduğu hallerde 
döviz işlemlerine sınırlamalar önerirken, sınırdan girişleri değil içerideki işlemleri işaret 
etmektedir.20 Sınırdan girişler ve içeride her türlü ekonomik aktivitede döviz kullanımı 
tamamen serbest olunca, bankalara kısıtlar koymanın ne kadar yararı olacağı çok tartışmalıdır. 

Bununla beraber, bankacılık sektörüne dışarıdan gelen dövizlerin, sadece döviz geliri olan ve 
ithalat yapmak zorunda olan şirketlere vererek, doğru kredilendirme politikaları ile 
yönlendirilmesi esas amaçtır. Yanı sıra banka dışı finansal sektörün gelişmişlik durumuna, 
türev işlemler gibi bilanço dışı işlemlerin düzeyine bağlı olarak, bankalara çeşitli sınırlamalar 
getirilmesi gerekir. Bu kuralların önderliğini BIS, Basel Kuralları ile yapmaktadır. 2008 
Küresel Krizi sonrasında üye ülkelere sıklıkla tavsiyelerde bulunarak bu önlemlerin 
uygulanmasını yaygınlaştırmıştır. Kuralların Avrupa Birliği’nde yaygınlaşması 2010-11 
yıllarına denk gelmektedir.21 

Bankaların sınır ötesi işlemlerinden doğan riskleri kısaca şöyle özetlenebilir: (a) Kredi 
riskleri karşı taraf riski olarak özetlenebilir. Bunlar transfer riski (paranın kreditöre 
ödenememesi), tediye riski (zaman farklılığından), ülke riskidir. (b) Piyasa riski bilanço 
ve/veya bilanço dışı işlemlerinden doğan risklerdir. Bu riskler ticarete konu olan tahvillerden, 
finansal türevlerden, açık döviz pozisyonundan ve faize duyarlı diğer aktif ve pasif 
kalemlerinden doğabilirler. Daha çok faize dayalı risklerdir. (c) Likidite riski ise bankaların 
yükümlülüklerini zamanında ödeyebilecek kadar paralarının veya likit varlıklarının 
olmamasına dayalı risklerdir. Diğer bir deyimle, ellerindeki varlıkları paraya çevirmek 
istediklerinde, çok zarar etmeden uygun fiyatla işlem yapamamaları durumudur. 22 

Makro ihtiyati önlemler yerine, yüksek sermaye tahsis edilerek, olası riskler bir yere kadar 
önlenebilir. Ancak bu sermayedarların işine gelmez, kârı azaltan bir işlemdir. Böylesi kâr 
azaltan maliyetler, ister istemez bankaların yaptıkları aracılık işlemlerine yansıtılır. Bu 
yansımalar sonucu krediler pahalılaşır. Pahalı krediler yatırımlara ve ekonominin büyümesine 
sonunda da istihdam artışına olumsuz etkiler yapar. 

Öte yandan makro ihtiyati önlemler üç ayağa dayanmalıdır: kamu düzenlemesi ve 
denetlemesi, iç uygulamalar ile kontrol ve piyasa disiplini. Zayıf ve siyasetçiye bağımlı 
düzenleyici kurumların bir de teknik yetersizlikleri varsa getirilecek önlemlerin faydasından 
çok zararı olabilir. Bu bağlamda düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesinin, finansal sektörü 
ve dünyayı iyi tanıyan, teknik yönü güçlü, özgür karar alabilen bir yapıya sahip olması gerekir. 
Özgür olmayan ve teknik yanı zayıf otorite, piyasa denetimini de etkin ve verimli yapamaz. 
Sonuç piyasalarda oynaklık artışı ve risk artışı olacaktır. 
Önlemlerin iki türü vardır: 1- Finansal sistemin dayanıklılığını artıranlar; a- Sermaye 
bazlı önlemler (sermaye artırımları, kaldıraç sınırlamaları23, dinamik karşılık politikaları); b- 
likidite gereklilikleri. 2- Kredi hareketlerine yön verenler; c- Aktif yanlı önlemler (Kredi 
büyüme limitleri, bazı sektörlere verilen kredilere sınırlamalar) d- Munzam karşılıklarda 
değişiklikler, e- Dövizli işlemlere sınırlamalar [döviz uyumsuzluğuna (dövizli borçlar ile 
dövizli alacaklar arasındaki uyumsuzluk) ve döviz açık pozisyonuna limit koymak]. BIS’in 

 
20 Claessens, S. An overview of Macroprudential Policy Tools, Aralık 2014. IMF Working Papers WP/14/214 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14214.pdf  
21 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2123.en.pdf  
22 Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization (imf.org)   

23 Kaldıraç oranı, ana sermayenin toplam risk tutarına bölünmesi suretiyle hesaplanır. (BDDK) 
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1990-2014 yılları arası dönemi kapsayan çalışmasında, çeşitli ülkelerdeki uygulama araçlarının 
üçte ikisinin kredi hareketleri bazlı olduğu, bunların %49’unun da karşılıklarla ilgili olduğu 
görülmektedir.24 Finansal sistemin dayanaklılığına yön veren hareketlerinde ise sermaye bazlı 
önlemler ağırlık kazanmaktadır. 

Diğer taraftan TCMB, makro ihtiyati politika araçlarını, yukarıda bahsedilen çalışmasında25 iki 
gruba ayırmaktadır: 1) Tanımlama ve izleme araçları sistemik riskleri izlemeyi, tanımlamayı 
ve öncelikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Temel dengesizlik göstergeleri, piyasa koşulları 
göstergeleri, sistemdeki risk konsantrasyonu göstergeleri, makro stres testleri ve bütünleşik 
izleme sistemleri ana kalemleridir. 2) Operasyonel araçlar sistemik risklerin önlenmesinde 
kullanılan araçları kapsamaktadır. Söz konusu çalışmada operasyonel araçlar arasında, sermaye 
tamponları, sermaye gereklilikleri, borç ve alacak hesaplarında vade ve para birimi 
uyumsuzluğunu sınırlayıcı önlemler, kredi/teminat ve borç/gelir oranlarına üst sınır getirilmesi, 
yabancı para borçlanmalara sınırlamalar, zorunlu karşılıklar ve vergi oranları uygulamaları 
sayılıyor. 

Böylesi ayırımlar yapılmakla beraber, çoğu zaman kısa vadeli döviz akımlarının kontrolünde 
sermaye hareketleri kontrolleri ile makro ihtiyati önlemler birlikte uygulanabilmektedir. Bu 
durum karışıklıklara da yol açabilir. Örneğin daha önceki yanlış politikalar sonucu finansal 
sektörde oluşan döviz likiditesi yetersizliklerinden sonra döviz girişlerine aniden kambiyo 
sınırlaması getirmek bankalardan para çekmek için hücuma neden olabilir. Bunun sistemik 
krize yol açması kaçınılmazdır. 

Önlemlerin uygulamalarının etkisi için olmazsa olmazlardan birisi de ekonominin içinde 
bulunduğu durumdur. Eğer yapısal sorunlar nedeniyle artan riskler sonucunda finansal krizler 
söz konusuysa, bunları makro ihtiyati önlem alarak önleyebilmek çoğu zaman mümkün 
değildir. Yüksek işsizlik, enflasyon, cari açık ve bütçe açığı ile aşırı borç yükü gibi çıkmazları 
olan ekonominin sorunlarını, sadece makro ihtiyati önlemlerle çözmek mümkün değildir. 
Uygulamalar sadece zaman kazandırır gibi görünürse de ekonominin dengeleri bu süre içinde 
daha da bozulacağından, çözüm için alınan önlemlerin sosyo-ekonomik tahribatları daha fazla 
olacaktır. Diğer bir deyimle topluma maliyeti daha da yükselecektir. 
Bunlara ek olarak, bankaların sermaye ihtiyaçları yetersiz ise alınacak makro ihtiyati önlemlerin 
başarıları sınırlı olacaktır. Yeterli banka sermayesine sahip sektörün içinde bulunduğu 
ekonomilerin, döviz şoklarını ve diğer ani etkileri göğüsleme kapasiteleri daha fazladır. 
Dolayısıyla bu tür önlemlerin uygulanmasına ve/veya çeşitlerine karar verirken bankaların ve 
banka dışı finansal sektörün sermaye yeterliliği durumuna özel olarak dikkat etmek 
gerekmektedir. 
6. Para politikası ile ilişkisi  
Makro ihtiyati önlemlerin başarısı için bir diğer ön koşul, para politikası hedefine yönelik 
uygulamalarla olan uyumudur. Para politikası fiyat istikrarını hedef alırken, makro ihtiyati 
önlemler finansal istikrarı hedef alırlar. TCMB dahil birçok merkez bankası, finansal istikrar 
ile para politikasının yakından ilişkisi olduğundan hareket ederek, bu tür önlemleri hayata 
geçirmektedirler. Nitekim bu politikaların uygulanmasının tek aracısı olan finansal sektörün, 
diğer bir deyimle aktarma mekanizmasının doğru çalışmaması durumunda para politikasının 
başarılı olma şansı yoktur 

 
24 C. Boar, L. Gambacorta, G. Lombardo, L. P da Silva; What are the effects of macroprudential policies on macroeconomic 
perfromance? BIS Quarterly Review, September 2017. 
25 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES  
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Bununla beraber, merkez banklarından ayrı bankacılık düzenleme ve denetleme otoritesinin 
olduğu ülkelerde, yetki çatışması tartışmaları gündeme gelebilmektedir. Ülkelerin bir kısmı bu 
sorunun çözümü olarak merkez bankalarının yetkilerini genişleterek, bankacılık denetleme işini 
de onlara vermiştir. Ayrı düzenleyici otorite olan ülkeler ise fiyat istikrarı ve finansal istikrara 
yönelik önlemleri baştan çok ayrıntılı belirleyerek, ilgili kurumların görev tanımlarını 
belirlemişlerdir.26 
Öte yandan, makro ihtiyati önlemler parasal aktarma mekanizmalarının doğru çalışmasına 
engel oluyorlarsa, diğer bir deyimle makro ihtiyati önlemler sistematik değilse, finansal 
krizlerin ortaya çıkış riskini azaltamazlar. Dahası ekonomik büyümeyi yavaşlatırlar. Böylelikle 
çıkacak krizin etkileri biraz daha derinleşir. Bu bağlamda enflasyonun ve faiz oranlarının içinde 
bulunduğu durum, makro ihtiyati önlemlerin başarısının ön koşuludur. 
Türkiye deneyimini hatırlamak istersek, son dönemde TCMB paranın fiyatını (faizi) düşürüp, 
miktarını (kredileri ve para arzını) kontrol ederek enflasyonu düşürebileceğini ileri sürüyor. 
Oysa ikisini aynı anda kontrol etmek mümkün değildir. Bunun farkına varan otoriteler, makro 
ihtiyati önlemler gibi alternatif seçeneklerle kısa dönemli başarı yakalamaya çalışıyorlar. 
Mümkün olabilir mi? Kısa vadede belki. Ama ekonomide yaratacağı yan etkilerin sonuçları 
orta vadede mutlaka ortaya çıkacaktır. O günleri düşünüp karar alınmadığı sürece, yaraları 
sarmanın bedeli ağırlaşacaktır. 

7. Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbest bırakılması   
Türkiye 1989 yılına kadar çok katı bir kambiyo kontrol rejimi uygulamıştır. O yıllarda, değil 
dövizle kamu ihalesi yapmak, insanların cebinde 1 $ bile bulundurmaları bile yasaktı. IMF’nin 
üyesi olan Türkiye dünyada uygulanmakta olan altına bağlı dolar sistemini, sabit kur politikası 
uyguluyordu. Önce 24 Ocak 1980’de ödemeler dengesinin dış ticaret (cari işlemler hesabı) 
tarafı,27 hiçbir ön hazırlık yapılmada bir gecede serbestleştirildi.  
İçeride var olan, yüksek açıklar veren kamu maliyesi, sermayesi yetersiz finansal sektör, 
teknolojisi eski ve rekabet sorunu olan reel sektör gibi yapısal sorunlarını çözmeden alınan 
açılma kararlarının sonucu ağır oldu. Yapısal sorunları gittikçe derinleşen ekonomide içeride 
“tasarruf açığı” olduğu vurgulanmaya başlandı. Dışarıdan finansmana ihtiyaç olduğu, özellikle 
IMF ve Dünya Bankası tarafından sıklıkla dile getirilir oldu. Yüksek kamu açıklarını finanse 
etmekte zorlanan hükümet, çözüm olacağını düşünerek, ödemeler dengesinin “sermaye ve 
finans hareketleri” tarafını da bir gecede serbest bıraktı. Bu bağlamda katı korumacı Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karar, 32 sayılı Kararla 28 değiştirildi. 
Serbestlik öyle bir hale geldi ki, dövizle iş yapmayan şirketler ve hatta insanlar bile, basit bir 
sözlü beyana dayanarak döviz tevdiat hesabı açabildiler. Karar alıcılar bunun gerekliliğini 
turizm gelirlerine ve Avrupa’dan gelen işçi dövizlerine bağladılar. Paranın yastık altında 
kalmasının doğruluğunu sorgulayarak bu kaynağın finansal sisteme kazanılması adına sermaye 
hareketleri serbestliğini savundular. 

 
 

 
26 Vollmer, U. Monetary policy or macroprudential policies: What can tame the cycles? Jurnal of Economic Surveys, 2011;1 
29. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12474  
 
27 Ödemeler dengesi bilançosu, 1- Cari işlemler hesabı, 2- Sermaye hesabı, 3- Finans hesabı 4- Net Hata ve 
Noksan olmak üzere dört ana bölümden oluşur. 
28 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20249.pdf 
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A. 1989 sonrasında döviz hareketleri 

 
Ardından ekonomi hızla 
dolarize oldu. Olay öyle bir 
hal aldı ki, amcası yeğenine 
borç verirken döviz üzerinden 
anlaştı. Bir süre sonra 
bankalar ve şirketler hatta 
Hazine bile ülke içinde 
dövizle borçlanmaya başladı. 
Özellikle 2009 Küresel 
Krizlerinin sonrasında 
dolarizasyon hızı aldı başını 

gitti. 
Şekil 3’te, gerekli hazırlıkları yapmadan bir gecede alınan kararlarla hem dış ticareti hem de 
kambiyo rejimini tamamen serbest hale getirmenin sonuçlarını 1994 ve 2001 yıllarında 
yaşandığı çok net görülüyor. Bu yıllarda görülen döviz çıkışları, krizlerin döviz dengesinden 
kaynaklandığını açıkça gösteriyor. 2004 yılına kadar ılımlı olan döviz girişleri, 2001 Krizi 
sonrasında uygulanan politikalar ve AB Giriş Müzakerelerinin başladığına inanılarak hızlandı. 
Döviz kaynakların vadesi 2009 Küresel Krizi öncesinde uzun vade (uzun vadeli krediler, Euro 
Bond tahviller, doğrudan yatırımlar vs.) ağırlıklıydı. Vade yapısı 2010 yılından sonra değişti. 
Çoğunluk kısa vadeye (hisse senedi, mevduat, kısa vadeli ticari krediler vs.) kaydı.  
2001 Krizinden sonra uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndaki yapısal değişimler, 
ekonominin 2009 Küresel Krizinden kısmen daha az etkilemesini sağladı. Ancak etkiyi azaltan 
en önemli karar, döviz geliri olmayan şirketlerin, yurt içinden ve dışından dövizle 
borçlanmalarının önü açılmasıydı.29 Şekil 4’ten de görüldüğü gibi, 2010 yılı sonrasında 
yurtiçinden sağlanan dövizli borçlar, dış borçları geçti. Enerji özelleştirmeleri ve Kamu Özel 
İşbirliği (KİÖ) projelerinin finansmanını kolaylaştırmak için alınan bu karar özel sektörün hızla 
borçlanmasının önünü açtı. Ekonominin 2018 sonrasında yaşadığı döviz şoklarının, öncekilere 
oranla daha derin olmasının ana nedenlerinden birisi bu karardır. Sistemde zaten serbest olan 
döviz hesabı açmanın yanına bir de tüm şirketlerin dövizle borçlanmasının önü açılınca 

ekonomi dış şoklara tamamen 
açık hale geldi. 
Türkiye, 2010 yılı sonrasında 
yapılan bu önemli sermaye 
hareketleri değişikliğinin yanı 
sıra Küresel Krizin etkilerini 
azaltmak adına alınan bir dizi 
MİÖ de tanıştı.30 Çoğunu 
TCMB’nın aldığı önlemler 
arasında bankalara vadeye 
dayalı zorunlu karşılık 
uygulaması getirildi. 
Böylelikle uzun vadeli 

 
29 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090616-1.htm  
30 30 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/77402706-96b8-4359-b59a-47ef0e01e23c/BULTEN35.pdf?MOD=AJPERES 

Şekil 4: Reel sektörün dövizli borçları (Milyon $) 

Şekil 3: TÜRKİYE'YE GELEN DÖVİZ KAYNAKLARININ VADE DAĞILIMI (Milyon $) 
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mevduat teşvik edilmeye, bankaların aktif/pasif vade uyumsuzluğu sorunu çözülmeye çalışıldı.  
Yanı sıra Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) devreye sokuldu. “Bankaların TL zorunlu 
karşılıklarının belirli bir yüzdesini yabancı para ve altın cinsinden tesis” etmelerine olanak 
tanındı. Böylelikle TCMB’nin uluslararası döviz rezervlerinin güçlenmesi hedeflendi.  
Bunlara ek olarak “faiz koridoru” gibi geleneksel olmayan bir para politikası uygulaması hayata 
geçirildi. TCMB’ye göre, böylelikle kısa vadeli faizlerin aylık frekansa değil günlük ve haftalık 
frekanslarda ayarlanabilmesi sağlandı. Bu sayede küresel piyasalarda oluşan ani değişimlere 
hızlı tepki verebilmenin önü açıldı. 
Yanı sıra BDDK da çeşitli uygulamaları hayata geçirdi: Kredi kartlarına limit koymak, 
taksitlendirmesine kural getirmek, ihracat ve KOBİ kredilerinde genel karşılık oranlarının 
düşürülmesi, bankaların sermaye yeterliliği oranının ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin 
düzenlemeler, taşıt kredilerine daha fazla karşılık ayrılması vb. uygulamalar bunlara örnek 
olarak verilebilir. 

  B. 2013 ve 2018 döviz şokları 
Önlem alınmasına rağmen sistem şokların ilkini, tüm dünyayla birlikte, 2013 yılında Fed 
Başkanı Bernake’nin faizlerin yükseltilmesi gerektiğini söylemesiyle yedi. O şok “ortadoks” 
politikalar uygulanarak kısmen savuşturulabildi. TCMB, 2014 yılının başında politika faizini 
%7,75den % 12’ye çıkartarak yangını söndürmeye başladı. Aslında geleceğe yönelik çok 
önemli bir mesaj verilmişti. Aşırı dolarize olan ve makro dengeleri bozulan ekonomi, başta 
kamu maliyesi olmak üzere her alanda değişim ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ancak karar 
alıcıların, art arda gelen yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanması nedeniyle 
gerekli mesajlar alındıysa bile uygulamalar hayata geçirilmedi. 
İkinci önemli şok 2018 yılında Rahip Bronson olayıyla yendi. Döviz kurundaki yükselişi 
durdurmak için Merkez Bankası politika faizlerini, %9,25’ten %25,5’e kadar yükselterek cevap 
verdi. Oynaklığın önüne, kısmen de olsa geçildi. Ardından 2019 önce yerel seçimlerin ve 
sonrasında COVID19 salgınının etkisiyle kararlar yine ötelendi. 
COVID19 salgının şokları bitmeden, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın şokunun yaşanmaya 
başlandığı küresel ekonomik ortamda Türkiye, dış şoklarla mücadeleye, iki önemli aracı; 
uluslararası rezervleri ve merkez bankası politika faizlerinden yoksun bir şekilde başladı. 
Döviz rezervleri, 2019’daki yerel seçimler sonrasında ve salgın sırasında arka kapı 
operasyonlarıyla tüketildi. Ne kadar rastlantıdır bilinmez, aynı dönemde, 2017-2021 arasında, 
şirketlerin iç ve dış dövizli borç stoku, 287 milyar $ ‘dan 242 milyar $’a düştü. Ardından 
Ağustos 2021’de etkisi tartışmalı ama elde kalan tek araç olan politika faizi aracı da 
kullanılamaz hale getirildi. Önceki örneklerden ders alınmamış ki, yükseltilmesi gerekirken tam 
tersine bir hareketle düşürüldü. Sonrası malûm: Aralık 2021’de kurlar zirve yaptı. 

      C. Alınan son kararlar 
Kur şoklarının ekonomik ve siyasi sonuçlarını iyi bilen karar alıcılar, alel acele31 bir dizi karar 
almaya başladılar. Ekonominin içinde bulunduğu konjonktürde sermaye hareketleri 
kontrollerinin mümkün olmadığını görebildikleri için, Haziran 2022’den sonra yeni bir makro 
ihtiyati önlem furyası başlattılar.  

 
31 Kararlar o kadar günlük alınıyor ki, bu çalışmanın başlangıcından sonra beş önemli karar ve değişikliği 
yayınlandı. 
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TCMB Kasım 2022 tarihine kadar alınan kararları beş ana başlık altında topluyor.32 Ben üçe 
ayırarak değerlendirmeye çalışacağım.  
Birinci bölümde kura müdahaleyi amaçlayan önlemler olacak. 

Kur Korumalı Mevduat (KKM) – (Hazine ve TCMB)  

Şirketlere KKM hesaplarından elde edecekleri gelirler için kurumlar vergisi istisnası 

Gerçek ve Tüzel kişilere ait mevduatın içinde TL payına göre DİBS tutma zorunluluğu. 
Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas 
alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi 
için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki 
payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilir. Menkul kıymet tesis oranı, 
gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı; 

a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, 
b) Yüzde 50,00 (dâhil) ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan artırımlı, 
c) Yüzde 60,00 (dâhil) ile yüzde 70,00 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli, 
ç) Yüzde 70,00 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli, 
uygulanır.”33 

 

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmesi halinde, 
kullandırılacak kredilere %500 risk ağırlığı uygulanması 

Bankaların TCMB’den olan ve Yabancı Para (YP) cinsinden düzenlenen alacaklarına 
sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken yüzde sıfır 
ağırlığı uygulanması 

Bankaların yanı sıra faktöring şirketlerinin YP işlemlerine de DİBS tutma zorunluluğu 

 YP türev ürünlere de DİBS karşılık uygulaması getirildi; 3435 
1- YP cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar, 
2- YP fon sağlayan müşteriler ile finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet 

tesisine tabi YP yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler 
3- Reel kesimce ihraç edilen ve nitelikleri TCMB tarafından belirlenen menkul değerler  

TCMB tarafından bankalara gönderilen bir talimatla, 2 Ocak 2023 tarihinden itibaren, 50 bin 
$ ve üstü yurt dışına yapılan transferler (SWIFT işlemleri) ile, 10 milyon TL ve üstü Türk 
bankalarında hesabı bulunan yurt dışı yerleşik kişilere yapılan EFT/Havale işlemlerinde, 
rapor amaçlı olarak, ödeme mahiyetinin bildirilmesi ve işlem niteliğini tevsik eden belge 
ibrazı zorunlu hale getirildi. Ayrıca, bankaların müşterilerinin yurt dışı emanet hesaplarına 
virman yoluyla yapılacak “menkul kıymet (Euro Bond, bono, özel sektör tahvili vb.)” 
transferleri durduruldu. 

TL reeskont kredisi kullanan ihracatçıların ihracat bedellerinin en az %30’unu (sonradan 
%40’a yükseltilmiştir) bir bankaya satmayı taahhüt etme şartı getirildi. Firmalar, döviz satışı 
yaptığı tutar kadar TL reeskont kredisi kullanabilecektir. Ayrıca, TL reeskont kredisi 
kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden 
satın almamayı taahhüt etmesi şartı getirildi. 

 
32 Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2022. Kutu II.2.I  https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/994eeecf-2a8d-48bc-91b6-
81450a2866e6/1.Tam+Metin.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-994eeecf-2a8d-48bc-91b6-81450a2866e6-oiJIHHL  
33 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230107-11.htm  
34 https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-56  
35 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M5-8.htm  
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Uluslararası döviz rezervlerini tüketen ve politika faizi silahı olmayan hükümet, kurlardaki 
tırmanışı durdurmak amacıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) dâhil bir dizi önlem aldı. Alınan 
önlemlerin hemen hepsi bankalardaki işlemleri düzenlemeye yönelik oldu. Amaç bankaların 
dövizle işlem yapmalarını pahalılaştırmaktı. Böylelikle, dövizli işlem sınırlamalarını yapmakla 
görevli Hazine ve Merkez Bankası vatandaşla muhatap olmayacak onların yerine bankalar 
müşterilerini yönlendirmeye çalışacaklardı. 
Kur korumalı mevduat uygulanmasıyla, döviz bozdurup TL’ye geçenlere kur garantisi 
verilirken, şirketler döviz işlemlerinden elde edecekleri kârlardan dolayı vergilendirilmemeye 
başlandı. Verilen kur garantilerinin yükü Hazine ve TCMB’ye yüklendi. Diğer bir deyimle, dar 
ve sabit gelirliler, tasarruf edecek kadar parası olanlara kaynak aktardılar. 
Sık sık değiştirilen bu kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ayrılan zorunlu karşılıklar TL 
zorunlu karşılıklardan ayrıldı, faklı uygulama getirilmeye başlandı. Örneğin gerçek ve tüzel 
kişilere ait mevduatların, TL ağırlığı, ayrı ayrı %70’nin üstüne çıkarılamazsa, bankalara ceza 
komisyonu ödemesi getirildi. Yanı sıra zorunlu karşılık olarak uzun vadeli sabit faizli devlet iç 
borçlanma senedi bulundurulması zorunluluğu da hayata geçirildi.  
Öte yandan bankaların TCMB’den olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına 
sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken yüzde sıfır risk 
ağırlığı uygulanmasına izin verildi. Böylelikle TCMB’nin bankalardan swap karşılığı dövizleri 
için karşılık ayrılmayıp, ek sermaye ihtiyacı doğması önlendi. 

Hepsinden daha önemlisi, 2023 başından itibaren, bankalardan yurt dışına yapılan döviz 
transferine yeni bildirim zorunlulukları getirildi. Bir gazetede örneği yayınlanan belgeye göre; 
“TCMB talimatına istinaden 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle, 50.000.- USD ve üstü (muadili diğer 
para birimleri) yurt dışına yapılan transferler (SVVIFT işlemleri) ile, 1O milyon TL ve üstü 
Bankamızda veya diğer Türk bankalarında hesabı bulunan ‘Yurt Dışı Yerleşik' (YD) kişilere 
yapılan EFT/Havale işlemlerinde, rapor amaçlı olarak, ödeme mahiyetinin belirtilmesi ve 
işlemin niteliğini tevsik eden belge ibrazı zorunlu hale gelmiştir… 
Ayrıca, Müşterilerimizin Yurt dışı emanet hesaplarına virman yoluyla yapılacak “menkul 
kıymet (Euro Bond, bono, özel sektör tahvili vb.)“ transferleri durdurulmuştur.”36 Bu kararla, 
sermaye hareketlerinde değişikliğe gitmeden, ülkeden döviz çıkışını zorlayıcı bazı teknik 
engeller getirilmektedir. Mantığına bakılınca olması gereken bir işlem gibi görünen bu tür 
uygulamaların yerine, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında gerekli kural değişikliği 
yapılarak, piyasanın günlük işleyişine müdahale edilmemesi daha doğru bir hareket olacaktır. 

 “Faiz neden enflasyon sonuç” söylemine dayanan uygulamaların, kredi kullanımını 
tetikleyeceğini bilen karar alıcılar, “kur istikrarı” (!) önlemlerine ek olarak kredilere ilişkin bir 
dizi uygulamayı da hayata geçirdiler. Ticari kredilere yönelik düzenlemeleri Kasım 2022’de 
yayınlanan TCMB Finansal İstikrar Raporundan yararlanarak özetleyeceğim. 

Düzenleme konusu Uygulama 

Stok kredi büyümesine göre menkul kıymet 
(MK) tesisi  

Hedefli alanlar (*) haricindeki TL ticari 
kredilerin aylık stok büyümesi %3’ü ve 
Temmuz-Aralık döneminde %10’u aşması 
durumundan aşan tutar kadar MK tesis 
edilecektir. 

 
36 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/merkez-bankasindan-bankalara-sok-talimat-614700h.htm  
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Akım kredi kullandırmaya göre MK tesisi Hedefli alanlar haricinde kullandırılan akım 
kredi tutarının %30’u kadar MK tesis 
edilecektir. 

Kredi faiz oranlarına göre MK tesisi Referans faiz oranının 1,4-1,8 katından 
kullandırılan TL ticari kredilerin %20’si, 1,8 
katı üzerinden kullandırılan kredilerin %90’ı 
kadar MK tesis edilecektir. 

YP nakdi varlığa göre kredi limiti (**) Bağımsız denetime tabi ve 10 milyon TL 
üzerinde YP nakdi varlığa sahip reel sektör 
firmalarının YP varlıkları aktif veya 
cirosunun %5’inden fazla ise TL kredi 
kullanımları yasaklanmıştır. 

TL ticari kredi riski ağırlığı Hedefli alanlar haricinde kullandırılan 
kredilerin sermaye yeterlilik rasyosu 
hesaplamasında risk ağırlığı %200 olarak 
uygulanacaktır. 

Harcama mukabili kullandırdım Hedefli alanlarda fatura/harcama mukabili 
kredi kullandırılabilecek, aksi durumda kredi 
tutarı kadar MK tesis edilecektir. 

KGF bakiye tutarı artırımı Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki 
kredilerde kefalet bakiye tutarı 500 bin 
TL’den 1 trilyon TL’ye yükseltildi. 

Tüketici kredisi kullanımında değişiklikler Tüketici kredilerine vade sınırı getirildi ve 
asgari ödeme oranları değiştirildi. 

BSMV oranı değiştirildi. 

(*) Hedefli alanlar: KOBİ, esnaf, kamu kesimi ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler, ihracat, 
yatırım kredileri, tarımsal krediler ile kurumsal kredi kartı vasıtasıyla kullandırılan krediler. 

(**) TCMB bu önlemi ticari kredilere yönelik bir uygulama olarak değerlendirmektedir. Ancak önlem, 
özünde, kredi ihtiyacı olan şirketleri döviz bozdurmaya zorlamaktadır ve bu doğru bir eylemdir.  

Kararların alınmasının ana nedeni olan faizlerin hızla indirilmesi, enflasyonun düşmesini 
sağlamadı. Tam tersine son yılların tarihi rekorları kırıldı ve yıllık enflasyon %85’i geçti. Bunun 
doğal sonucu olarak, negatif nominal ve reel faizlerin büyüdü. Yüksek negatif reel faiz önce 
finansal sektöre sonrasında da ekonomide yaratacağı tahribatı azaltmak adına, ilk olarak 
zorunlu karşılılar ve menkul kıymet tesisine yönelik önlemler alındı.  
TCMB’nin reeskont kredisi uygulamasında, verilen kredilerle yeniden döviz alınması 
engellendi. Kredi kullanımına sınırlar getirildi. Krediler için hedefli alan tanımı yapıldı, ihracat, 
tarım ve KOBİ kredileri dışındaki krediler pahalılaştırıldı ve diğer alanlara kredi verilmesi 
zorlaştırıldı. Hatta krediler fatura karşılığı verilmeye başlandı. Aldığı krediyi bir faturayla 
ilişkilendiremeyene kredi tahsisi yapılmadı. Bundan amaç, düşük faizle alınan kredilerin döviz 
ve diğer varlıklara yönelimi engellenmekti.  
Kararlar, 2023 yılının ilk günlerinde biraz daha genişletildi. Banka dışı finansal şirketler de 
(faktöring) makro ihtiyati önlem uygulanması kapsamına alındı. Yanı sıra, türev işlemlere de 
karşılık uygulanmaya başlandı. Böylelikle bankaların hesaplar arası işlemleri ve iştirakleri ile 
yaptıkları, makro ihtiyati önlemlerin etkilerini yumuşatıcı işlemlere sınırlamalar getirilmiş oldu. 
Bunların dışında kalan ancak en az onlar kadar önemli başka önlemler de hayata geçirildi. 
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Mevduat stopaj oranlarında indirim yapıldı. 

Sigortaya tabi mevduatın kapsamı finansal kurumlar ve kamu varlıkları dışındaki tüzel 
kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi. 

Halka arz işlemelerinde Sermaye Piyasası Kurumu tarafından tahsil edilen ücretlerde 
indirime gidildi. 

 
Bunların arasında en önemlisi ticari mevduatın tasarruf sigorta fonu kapsamına alınmasıdır. 
Dünyada uygulanmasına çok ender rastlanan bu önlem ile herhangi bir finansal kriz 
durumunda, kamu bütçesine gelecek olası yük çoğaldı. 
Kararların en çok tartışılması gereken yanlarından birisi, bunca kapsamlı önlemler, alınırken, 
henüz sistemik bir finansal kriz yoktur. Oysa makro ihtiyati önlemler finansal risklerin 
önlenmesi için uygulandığı ileri sürülmektedir. COVID19 salgını döneminde bol kepçe kredi 
dağıtmalarına rağmen bankaların sermaye yeterliliği başta olmak üzere, göstergelerinde 
belirgin bir sorun yok. Ancak swap dahil ülkenin döviz rezervlerinin negatif olması, politika 
faizi başta olmak üzere nominal ve reel faizlerin negatife dönüşmesinin sistemi zorlamaya 
başlayacağı da kesin. 

Türkiye uygulamasının en göze çarpan diğer bir yanı da şudur: Kur istikrarı, finansal istikrar 
amacıyla alınan kararlar, bir yandan da Hazine için ucuz finansman sağlama aracı 
olmaktadır. Bankaların zorunlu karşılık olarak, 5 yıl vadeli ve sabit faizli DİBS’leri 
bulundurmaları istenerek, iç borçlanmanın vadesinin uzatılması, faizinin düşmesi 
hedeflenmektedir. Diğer bir deyimle, Hazine kendi yapması gerekenleri, işlem zorlamalarıyla 
finansal sektöre yaptırmaktadır. 

D. Cevap verilmesi gereken sorular 
Böylesi bir ortamda, kapsamlı makro ihtiyati önlem almanın daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç 
soruya cevap verilmesi gerekiyor. Önlemlerin çoğunluğu dövize olacak talebi dizginlemeyi, 
böylelikle kurda oynaklığı azaltmayı amaçlıyor. O zaman, amaca yönelik daha etkin olacak 
önlemlerin kambiyo kontrolünü içermesi gerekmez mi? Şekil 1’den hatırlanacağı gibi, sorun 
yurtdışı yerleşiklerin ülkeye getirdiği döviz ise ona kısıtlar koymak daha doğru olmaz mı? Bir 
yandan varlık barışı ve vergi affı kanunları çıkararak her türlü dövizi ekonomiye kazandırma 
gayretinde olurken, bankaların fazla döviz mevduatı tutmasına ceza vermek ne anlama geliyor? 
Eğer engellenmesi gerekiyorsa bunu sınır kapısında, gümrüklerde yapılması gerekmez mi?  
Diğer bir yaklaşımla, dövizin sınırdan girişine ses çıkarmayan Hazine ve TCMB, piyasada 
işlem kısıtlayarak amaçlarına ne kadar ulaşabilirler?  
Aslında sorulması gereken soruyu açık soralım: Kısa vadeli döviz girişlerine, ekonomini 
dolarize olmasına bu kadar izin verilen bir ekonomide, artık kaçınılmaz olan döviz şoklarını 
önlemenin yolu makro ihtiyati önlemler midir? Daha yumuşak sorarsak, bu önlemler şokların 
etkisini ne kadar ve ne kadar süreyle azaltabilir?  
Bu soruların cevabının doğru verilebilmesi için iki gerekli ön koşula bakmak gerekir: Başta 
hukuk, eğitim ve sağlık gibi altyapılar ne kadar sağlamdır? İkincisi ekonomide para ve maliye 
politikaları ve ilgili kurumların idari ve teknik yapısı ne kadar sağlıklı? Hukuk ve yargı sistemi, 
doğrudan yatırım kararlarının sürekliliği açısından hayati öneme sahip. Sözleşme özgürlüğü ve 
mal güvenliği konularında şüpheler oluştuğu ortamlarda istihdam yaratan, üretimi çoğaltan 
yatırımlar yeterli olmayacaktır. Böylelikle ekonomideki istihdam ve cari açık sorunları kalıcı 
olarak yaşanacaktır. Mesleki ve teknik eğitimin yeterli olmadığı durumlarda verimlilik ve buna 
bağlı büyüme sorunlu olacaktır.  
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Yanı sıra, kayıtdışılığın yaygın olduğu, nerden buldun sorusunun sorulmadığı ekonomide, 
insanlar paralarını finansal sisteme sokmakta tereddüt edeceklerdir. Türkiye’de yerleşik bir 
bankanın yaptığı çalışmaya göre, Kasım 2022 itibariyle Türkiye’de 255 milyar $ karşılığı, 
toplam 4,582 ton altın stoku bulunmaktadır. Bankacılar, 3,497 ton yani 197 milyar $’lık 
kısmının sistem dışında olduğunu hesaplamışlar. Buna benzer hesaplar, İstanbul Altın 
Rafinerisi tarafından da yapılmıştır. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ bir devlet kuruluşu. Temmuz 
2020 tarihli, “Sektörün Gelişmesi Yönünde Fikir ve Görüşler IV” başlıklı bir raporu var. 
Raporda, “İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., 2011 yılında, 5,000 ton (Temmuz 2020 itibariyle 
yaklaşık 310 milyar USD) olduğu tahmin edilen yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması 
projesini hayata geçirmiştir” deniyor. 37 Ve bu altının büyük çoğunluğu, döviz ödenerek ithal 
ediliyor. Bu sorun, “milletin kefen parasına mı göz dikiliyor?” söylemiyle popülist söyleme 
dönüşüyor. Oysa devasa bir kaynak sistem dışında kalıyor.  
Yüksek enflasyon ortamlarında negatif reel faizden mustarip olan para sahipleri, 
tasarruflarını korumak için TL cinsi yatırımlara değil dövizli enstrümanlara ilgi gösteriyorlar. 
Kur Korumalı Mevduatları da dâhil ederseniz bankacılık sistemindeki mevduatların neredeyse 
%70’i döviz. Sorunun iki temeli var. İlki yabancı parayla, yerel bankada mevduat hesabı 
açılmasına izin verilmesi. Verilmezse, tasarrufu olanlar paralarını yurt dışına çıkaracakları 
düşünülüyor. O zaman neden para dışarıya çıkarılıyor? Bazılarının kaynağı sorgulanacağı için 
olabilir mi? Onlara yapılacak bir şey yok. Ama içeride DTH açılmasına izin verilmezse insanla 
ve şirketler yüksek enflasyon korunmak için paralarını yurt dışına çıkarmak isteklerinde ne 
kadar haksızlar?  
Bunlar yetmezmiş gibi, yanı sıra vergi politikalarında sık sık yapılan değişiklikler, yüksek 
mali açıkların finansmanı için piyasalara yapılan müdahaleler, önce izin verilen devasa 
kârlara bir gecede vergi koymalar. Yıllarca yüksek faiz uygulamasına ses çıkarmazken, kritik 
olduğu düşünülen seçimler yaklaşırken, aşırı borç yükü altında ezilen haneler, şirketler ve 
Hazine’ye yardımı olacağı düşüncesiyle politika faizlerine müdahale edip, faizi düşürerek aşırı 
yüksek negatif faiz ortamı yaratmalar.  Ekonominin tüm idari, kurumsal ve teknik altyapısını 
tahrip eden yapısal sorunlara çözüm bulmak yerine, finansal sistemde makro ihtiyati önlem 
uygulamanın sonucunun, kalıcı ve sürdürülebilir bir istikrarı sağlaması çok zor. Düşük faiz, 
yüksek enflasyon, yüksek cari açık, artan işsizlik, büyüyen borçlar gibi sorunlar bankaların 
düşük faizli kredi vermesiyle veya zorla uzun vadeli, düşük faizli kamu borçlanma senedi 
almasıyla çözülemez. Bu yöntemlerle sorunlar birkaç aylığına ötelenebilir. Ancak erteleme 
süresince sorunlar derinleşir ve çözüm zamanı geldiğinde maliyet çok ağırlaşır.  
Zamanında alınmayan kararların yarattığı tahribata geçmişte yaşanan bir örnekle açıklık 
getireyim. Dönemin hükümeti, 1994 Krizinden sonra pamuk üreticisine destekleme primi 
ödemesi yapılmasına karar vermişti. Kilo başına verilen primin T.C. Ziraat Bankası’ndan 
ödenmesi uygun görülmüştü. Ancak kaynağın doğrudan bütçeden kaynak aktarılması yerine, 
bütçe açığını düşük göstermek için Ziraat Bankası tarafından görev zararı olarak ödendi. Banka 
kendi kaynaklarından parayı ödedi, oluşan zararını yılsonunda Hazine’den istedi. Sonraki 
yıllarda da yeteri kadar bütçe kaynağı ayırılmaması sonucunda kamu bankalarının görev zararı 
alacakları birikti. Kamu bankalarının 1991-94 yılları arasında biriken zararı 10 milyar $ kadar 
iken, bu tutar 2001 yılında toplam 24 milyar $’ı aştı. 2001 Krizinden sonra bu para Hazine 
tarafından bir defada ödenmek zorunda kalındı. Böylelikle zamanında ödense maliyeti beşte 
birinden az olacak bir yük, diğerleriyle de birleşince kamu hazinesinde onarılması zaman alan 
bir tahribat yarattı.  
 

 
37 https://kadsis.com/pdfs/iardergi/documents/doc1//pdf/full.pdf  
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8. Sonuç yerine 

Altın standardının kaldırılıp, kâydi paraya geçilmesinin sonrasında ortaya çıkan yeni durum 
finansallaşma olarak özetlenebilir. Ucuz kredi, şişen varlık fiyatı balonları, kaynakların yanlış 
tahsisi vb. sorunların yaşanacağını bilenler, finansal krizlerin sık aralıklarla ortaya çıkmasını 
ve/veya çıksa dahi etkilerinin az olmasını sağlamak adına makro ihtiyati önlem adı altında bir 
dizi uygulama hayata geçirilmesini istiyorlar. 

Gelişmiş ekonomilerde krizlerin çözümü, idari ve teknik altyapılarının yeterliliği nedeniyle 
daha kolaydır. Bağımsız kurum ve kuruluşlar, yaklaşan krizleri öncü göstergeler yardımıyla 
görebilmekte ve karar alıcılar ile kamuoyunu uyarmaktan çekinmemektedirler. Yanı sıra 
bağımsız karar alabilme yeteneği olanlar, örneğin merkez bankaları, piyasaları zamanında 
yönlendirmek adına, kendi ekonomilerine uygun, akılcı kararlar alabilmektedirler. Kararların 
alınmasını kolaylaştıran etkenlerin başında, hiçbirinde Türkiye’deki kadar serbest bir sermaye 
hareketleri rejiminin olmaması gelmektedir. Gelişmiş ekonomilerde günlük işlerin yabancı 
parayla yapılması kesinlikle yasaktır. Bazılarında altın alım/satımı bile sınırlandırılmıştır. 
Dolayısıyla, alt yapıları güçlü olan bu ekonomilerde, finansal istikrar için sermaye hareketlerini 
kontrol etmek çok gerekli değildir.38 Oysa bizim gibi, küreselleşmeye uyum adına kambiyo 
rejimini tamamen serbestleştiren gelişmekte olan piyasalarda, ortaya çıkan finansal krizleri 
sadece makro ihtiyati önlem alarak önlemek ve/veya etkisini azaltmak imkânsızdır.  

Evet, çözüm için zor kararlar almak gerekiyor. Ancak aşırı dolarize olmuş, döviz morfinine 
alışmış bir ekonomide, bir anda döviz girişlerine sınırlama getirmek, kambiyo 
kontrollerini etkinleştirmek de yazıldığı kadar kolay olamaz. Her ani kararın sonucu, 
yönetilmesi olanaksız etkiler yaratır. Ekonomi finansal krizle başlayıp reel sektöre yayılan top 
yekûn bir krize girebilir. Dolayısıyla tüm altyapı sorunlarını çözme yolunda kapsamlı yapısal 
uyum uygulamalarının içinde, çok dikkatle hazırlanmış bir sermaye hareketleri kontrolü ve 
makro ihtiyati önlem paketiyle, orta vadeli çözümlere yönelik hazırlıkların yapılmasında 
fayda olacaktır.  

Girişteki J. J. Rousseau’nun sözüne dönersek. Tarih ders alabileceğimiz çeşitli örneklerle 
doludur.  Yeter ki, doğruları görme yeteneği ve isteği olsun. Gerisi kolay! 

 

 
38 IMF üyesi ülkelerin sermaye hareketleri uygulamaları hakkında yıllık yayınlanan rapora 
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-
Restrictions/Issues/2022/07/19/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2021-
465689 bağlantısından ulaşılabilir. 


