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AYIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Döviz kuru sistemi 
ve döviz kuru her 
zaman ekonomiler 
için önemli 
olmuştur. II. Dünya 
Savaşı sonrasında 
kurulan Bretton 
Woods Sistemi 
sabit döviz kuru 
sistemi idi. Ülkeler 
devalüasyon yapmak 
için IMF’den izin 
almak zorundaydı. 

I-Giriş

Döviz kuru sistemi ve döviz 
kuru her zaman ekonomiler 
için önemli olmuştur. II. Dün-

ya Savaşı sonrasında kurulan Bretton 
Woods Sistemi sabit döviz kuru siste-
mi idi. Ülkeler devalüasyon yapmak 
için IMF’den izin almak zorundaydı. 
Sistem 1965 yılından itibaren tekle-
meye başlamıştı. Fransa ve ABD siste-
min dışına ilk çıkanlar olmuştur. 1973 
yılında petrol fiyatlarındaki artış ile 
birlikte dünya ekonomisi stagflasyona 
yani durgunluk içine, enflasyonla gir-
diğinde de sistem tümü ile çökmüştür. 
Ülkeler esnek döviz kuru sistemine 
ya da kontrollü esnek döviz kuru sis-
temine geçtiler. Bu süreçte yaşananlar 
sadece bir ekonomik krizi ile sınırlı 
kalmadı. Friedman’ın ifadesi ile iktisat 
teorisinde de Keynes devrimine karşı 
bir devrim yapılmıştır.  

Karşı devrimin nedeninin altında Ph-
llips’in enflasyon-işsizlik değiş to-
kuşunun (trade off) artık işlememesi, 

her iki dengesizliğin birlikte görülme-
si yatmaktadır. Yani artık haklı olan 
A. W. Phillips değil, E. Phelps ve M. 
Friedman’dı (Çolak, Gökçe, 2015:33-
40). Neoklasik iktisat temelli önce 
monetarist, sonra yeni klasik makro 
iktisat teorisinin iktisat yazınına (do-
ğal olarak eğitime de) egemen olması, 
ülkelerin iktisat politikalarını da yeni 
duruma uydurmuştur. Bu egemenli-
ğin iktisat politikasında yarattığı dö-
nüşümler, sıradan yurttaşın bile bilgi 
dağarcığına girmiş durumdadır. Nedir 
bunlar:   

- Devletin ekonomiden çekilmesi. Bu-
nun için kamu varlıklarının özelleşti-
rilmesi,

- Dış ticarette serbestleşme,

- Finansal yapının serbestleşmesi, 
uluslararası sermaye hareketlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması,

Bu süreçte kamu varlıkları özelleşti-
rilirken, gerekçe olarak bütçe açıkları 
ve kamu yatırımlarının özel kesim ya-
tırımlarının önünü kestiği savı ortaya 
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atılmıştır. Ancak birçok 
ülkede özelleştirmelere 
rağmen, bütçe açıkları de-
vam etmiştir. Üstelik kamu 
kesimi borçlanması birçok 
ülkede devleti iflas nokta-
sına getirmiştir. Piketty’nin 
ifadesi ile bu dönemin ba-
şında Fransa devletinin 
varlıkları yükümlülüklerin 
üzerinde iken, kriz sonrası 
gelinen noktada özelleştiril-
melere rağmen Fransa dev-
letinin varlıkları, yüküm-
lülüklerinin ancak karşılar 
duruma gelmiştir (Piketty, 
2014:146).  

Dış ticaret serbestleşmesi ülkelerin dış ticaret ha-
cimlerini artırmış, GSYH’nın büyümesine katkı 
vermiştir. Bu süreçte gelişmiş ülkeler üretimlerini 
gelişmekte olan ülkelere (Çin gibi) taşımışlardır. 
Uygulanan politikalar Çin gibi bazı ülkelerin yara-
rına olmuş, fakat gelişmiş ülkelere önemli kar trans-
ferlerine de neden olmuştur. Yani eşitsiz  gelişme 
yasası işlemiştir. 

Finansal serbestleşme beklentilerin aksine birçok 
ülkede tasarrufları artırmamıştır. Tam aksine ban-
kaların sermaye hareketlerindeki serbestleşmeyi 
kullanarak pasiflerinde borçlanma (çoğu zaman sen-
dikasyon kredisi yoluyla) düzeyinin artmasına ve 
sonrasında da bunların kredi plasmanı şeklinde ak-
tifleştirilmesine  kaynaklık etmiştir. Daha basit ifa-
de ile Türkiye örneğinde görüldüğü üzere, bankalar 
yurtdışına borçlanarak pasiflerini şişirmiş, sonraki 
aşamada da  bunların bir kısmını bireysel kredilen-
dirmenin parçası olarak araç ve konut alımı kredile-
rinin plasmanında, bir kısmını da kurumsal kredilen-
dirmede (şirketlerin finansmanında) kullanmışlardır.

1980’lerde başlayan yeni neoklasik okulun atağı, 
siyasal anlamda kendisini “küreselleşme” kavramı 
ile ifade etmiştir. Küreselleşme, demokrasi, eşitlik, 
ticaretin serbestleşmesi ve refah artışı vaat etmiş, 
ancak uygulamada küreselleşme daha çok  finansal 
serbestleşme ile sınırlı kalmış, politik anlamda ise 
daha çok çatışma, ulus devletlerin parçalanması ve  
bunun getirdiği sorunlara neden olmuştur.

II-2008 Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisi ve 
Yeniden Döviz Krizi

Yapmış olduğumuz uzun giriş Türkiye için de ge-
çerlidir. Finansal serbestleşme 1980 yılında 1 
Temmuz faiz kararnamesi ile başladı diyebiliriz. 
Ağustos 1989’daki kararname ile de ülke tümü ile 
sermaye hareketlerine açılmıştır. Ülke bu dönemde 
irili ufaklı, çoğunlukla da döviz kuru kaynaklı kriz-
ler yaşamıştır. Bunlardan ikisi, 1994 ve 2001 krizle-
ri ekonomiye ağır hasar vermiştir. Her iki krizde de 
iki fiyat, döviz kuru ve faiz oranı başrol oynamıştır.

Türkiye 2001 yılı krizi sonrasında esnek döviz kuru 
sistemine geçerek, sermaye hareketlerinin önünde-
ki tüm engelleri kaldırmıştır. Finansal serbestleşme, 
kendine en fazla alanı 2002 sonrası AKP iktidarı 
döneminde yaratmıştır. Küresel ölçekte likidite bol-
luğu nedeni ile Türkiye 2002-2007 arasında yüksek 
büyüme oranlarını yakalayabilmiştir. Mekanizma 
çok da basit işlemiştir. Likidite bolluğu sayesinde 
bankalar düşük faiz oranından yurtdışından borçla-
nıp, bunu yüksek faiz oranından hanehalkına birey-
sel kredi olarak, firmalara kurumsal kredi olarak ve 
devlete DİBS şeklinde borç vermişlerdir. 

Bankacılık sektörünün Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek faiz gelir elde ettiği,  en karlı dönemini 
yaşadığı yıllar AKP iktidarı dönemi olmuştur. 
Bankalar bu dönemde çok hızlı büyümüşlerdir. 
Bunun en açık göstergesi de bankaların aktif 
toplamı/GSYH oranın ilk defa bu dönemde %100’ün 
üzerine çıkmıştır. Daha basit ifade ile bankaların 
aktif büyüklüğü GSYH’yı aşmıştır. 

 n Grafik 1: Finansal Derinleşme (Toplam Aktif/GSYH,%) 
  ve Özkaynak Karlılığı (%)

Kaynak: BDDK ve TBB veri tabanı kullanılarak oluşturulmuştur.
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Bankacılık sektörü, kurulan bu mekanizma nedeni ile 
yüksek faiz marjları ile çalışmış ve bunun sonucunda 
da özkaynak karlılığı oranları da tavan yapmıştır. Ör-
neğin Türkiye ekonomisi 2009 yılında %4,8 küçülür-
ken, bankacılık sektörünün özkaynak karlılığı rekor 
kırmış ve %22,9’a çıkmıştır. Sistemi bu kadar karlı 
kılan olgu döviz kurundaki istikrar olmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan 2001 krizine değin dö-
viz kuru artışları sadece bankacılık sektörü için de-
ğil, ülkedeki tüm yurttaşlar için kriz algısını gösteren 
birincil makroekonomik fiyat göstergesi olmuştur. 
Hatta rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye’de döviz 
kuru artışları hükümetleri düşürmüştür, iktidar parti-
lerini sistem dışına atmıştır. Örnekleyelim,

 - 7 Eylül 1946'da Recep Peker Hükümeti 
TL’sını %40 devalüe etti,1 Dolar=2,82 TL 
oldu. CHP 1950 seçimlerini yitirdi.

 - 4 Ağustos 1958' de TL dolar karşısında %220 
devalüe edildi. 1 dolar=9 TL oldu. Adnan 
Menderes hükümeti darbe ile düşürüldü. 
Darbe olmasa da hükümet gelecek seçimler 
ile büyük olasılıkla düşecekti. Aslında darbe 
Menderes’i kahraman yapmıştır. Darbe 
olmasa idi, Menderes ülkeyi kötü idare eden 
bir siyasetçi olarak anılacaktı.

 - 10 Ağustos 1970 tarihinde TL dolar karşı-
sında %66 devalüe edildi. 1 dolar=15.15 TL 
oldu. Süleyman Demirel Hükümeti 12 Mart 
1971 tarihinde askeri muhtıra ile düşürüldü. 
Demirel’in Adalet Partisi bir daha tek başına 
iktidar olamadı.

 - 24 Ocak 1980 yılında Süleyman Demirel’in 
Koalisyon Hükümeti TL’sını %33 devalüe 
etti.  1 dolar=70 TL oldu. Demirel Hükümeti 
12 Eylül darbesi ile düşürüldü.

 - 1994 yılının Nisan ayında 1 dolar=38.400 TL 
oldu. 1995 yılında Tansu Çiller Hükümeti düş-
tü. Çiller’in Doğru Yol Partisi iktidarı kaybetti. 

 - 19 Şubat 2001 yılında 1 dolar=1 milyon TL 
oldu. Ecevit Hükümeti 2002 yılında seçime 

gitti, kaybetti ve DSP 
yok oldu.
Şimdi Türkiye yeni 
bir krizle karşı karşı-
yadır. Her kriz kendi 
döneminin özellikle-
rini taşımıştır. Krizler 
arasında benzerlikler 
kadar farklılıklar da 

bulunmaktadır. Yaşamakta olduğumuz krizde, döviz 
kuru başat fiyat değişkeni olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu olgu krizi tanıdık yapmaktadır. Ancak kri-
zin diğer krizlerden ayrıştığı yönler de bulunmakta-
dır. Bunları kısaca sıralayalım:

 - Küreselleşme hemen hemen tüm ülkeleri 
borç kıskacı içinde almıştır. Ekonomide tüm 
kesimler devletten, şirketlere, bankalara ve 
bireylere kadar herkes gelirlerine göre yük-
sek borç oranları ile karşı karşıyadır. Özellik-
le bankalar ile birlikte reel sektör ciddi mik-
tarda döviz cinsinden borçlu konumdadır. 
2002 yılında reel sektörün net döviz pozis-
yonu 6 milyar 538 milyon dolar iken, 2016 
yılı Eylül ayında borç tutarı 212 milyar 814 
milyon dolara yükselmiştir. Borç tutarında-
ki bu yükseliş ülkeye giren yabancı sermaye 
girişinin yavaşlaması halinde ortaya çıkacak 
kur riskini büyütmüştür. Bu durum 2001 kri-
zinden farklılık göstermektedir. Çünkü 2001 
krizinde bankaların aksine reel sektörün dö-
viz cinsinden borcu çok düşük düzeyde idi. 

 - Son otuz yıl içinde Türkiye’nin enflasyonla 
mücadelesinde en önemli başarı, AKP iktida-
rının ilk beş yılında yakalanmıştır. Enflasyon 
tek haneli rakamlara inmiş, TL’sından altı sı-
fır atılmıştır. Bu dönemde TCMB’nin bağım-
sızlığı sağlanmıştır. Döviz kuruda istikrarın 
sağlanmasında, yurtdışındaki likidite bolluğu 
nedeni ile ülkeye doğrudan ya da portföy ya-
tırımı şeklindeki cömertçe giren yabancı ser-
maye temel dayanak olmuştur.

 - 2007’ye gelindiğinde Türkiye’de hızlı bir 
değişim yaşanmıştır. Yurtdışından gelen  
sermayede de sorunlar başlamıştır. Küresel 
ekonomi yeni bir krizin içine girmiştir. Türkiye 
de bundan payını almış ve 2009 yılında 
ekonomi ciddi biçimde küçülmüştür. 2009 
yılının ilk çeyreğindeki %14,7’lik daralma 
ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmış, Türkiye 

 n Tablo 1: Türkiye’de Reel Sektör Döviz Borcu, Milyon Dolar

Kaynak: TCMB veri tabanı.

2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016-09 

Varlıklar 25.100   76.132 89.402    94.038  102.004  100.102    98.629

Yükümlülükler 31.638 129.730  225.742  265.418  281.445  290.360  311.443

Net Döviz 
Pozisyonu

 -6.538  -53.598 -136.340 -171.380 -179.441 -190.258 -212.814
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yılı da %4,8’lik küçülme ile kapatmıştır. 
2010’da baz etkisi ile büyüme oranı %9,2, 
2011 yılında %8,8 olurken, 2012 yılından 
itibaren büyüme oranı %5’in altına inmiş ve 
%2-4 bandına seyreder olmuştur. 2012’de 
büyüme oranı %2,1’e gerilerken, 2013’de 
küçük bir toparlama ile büyüme oranında %4,2 
yakalanmıştır.  2014 yılının sonuna doğru döviz 
kuru hareketlenmeye başlamış, büyüme oranı 
da %3,0’e gerilemiştir.  2015 yılında TL’sı 
ABD doları karşısında %27,2 değer yitirirken, 
büyüme oranı  %4,0’de kalmış,  enflasyon 
oranı ise %8,8’e yükselmiştir.
2012 yılından sonra büyüme oranının %5’in al-
tına inmesi ile birlikte TCMB’nın faiz politika-
ları ve bağımsızlığı sorgulanmaya başlamıştır. 
Bu durum iktisat politikaları açısından belirsiz-
lik doğurmuştur.  2012 yılı sonrasında enflas-
yon oranındaki yükselişte, bu belirsizliğin de 
payı  bulunmaktadır. Çünkü yapılan ampirik 
çalışmalar belirsizliğin enflasyona kaynaklık 
ettiğini göstermiştir (Çolak, Gökçe, 2015). 

 - Türkiye için 2016 talihsizlikler yılı olmuştur. 
Terör eylemleri artmış, dinci FETÖ darbe gi-
rişimi politik riskleri üst noktalara taşımıştır. 
Biriken ekonomik riskler  su üstüne çıkmaya 
başlamıştır. TCMB bağımsızlığı yasal olarak 
olmasa da uygulamada zayıflamıştır. 
2016 yılında küresel ekonomide artık likidite 
bolluğunun sona ereceği kesinleşmiştir. Likidite 
bolluğunun yavaşlaması, tasarruf oranları düşük 
olan ülkemizde cari dengede sorun yaratması, 
döviz kurlarını artırması olağan bir gelişme 
olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye’de son 
aylarda yaşananlar da bu yapının bir sonucudur 
diyebiliriz. Kriz oldukça sert bir dalga ile 
başlamıştır. TL 5 
Aralık itibari ile aylık 
bazda %15,3, yıllık 
bazda %25,5 değer 
yitirmiştir. TL’sı 
yükselen ekonomiler 
içinde ulusal parası 
en fazla değer yitiren 
birinci ülke olmuştur. 
(ikinci ülke parası 
%20,6 ile Meksika 
Peso’su). 

III-Döviz Kuru Artışını Hızlandıran Etmenler 

Döviz kuru basit bir tanımlama ile bir ülkenin ulu-
sal parasının (TL) diğer ülke parası karşısındaki fi-
yatı olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla her hangi 
bir malın fiyatı nasıl belirleniyor ise döviz kuru da 
kabaca öyle belirlenmektedir. Elbette döviz kuru 
paraya ilişkin bir fiyat olduğu için farklı bir fiyat-
lamadır. Çünkü para likit bir aktiftir ve diğer malla-
ra göre daha çok spekülasyona açıktır. Sabit döviz 
kuru sistemi spekülasyona   açıktır. Bundan dolayı 
kimi zaman ikili bir döviz kuru ortaya çıkabilmek-
tedir; resmi kur ve karaborsa döviz kuru. 

Sabit döviz kurundaki bu eksiklik, zayıflık nedeni 
ile sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde, 
spekülatif ataklara karşı durmak için esnek döviz 
kuru sistemi anlamlı bir seçenek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiye de esnek döviz kuru sistemine 
2001 krizi sonrasında geçen ülkeler arasındadır. 
Sistemde döviz kuru piyasada belirlenmekte, 
spekülasyon hacminin artması durumunda Merkez 
Bankası döviz kuruna müdahale etmektedir.

Esnek döviz kuru sisteminde döviz arzını artıran ge-
lişmeler döviz kurunu aşağıya çekerken, döviz tale-
bindeki artış döviz kurunu yukarı çekmektedir. Bu 
mekanizma nedeni ile döviz kurunu tahmin etmek 
için aslında döviz arz ve talebinin alt unsurlarına 
bakmak gerekmektedir. Örneğin, ihracat azalırken, 
ithalat artıyorsa, doğrudan yabancı yatırımlar azalı-
yorsa, portföy yatırımları düşüyorsa, banka ve şir-
ketlerin döviz cinsinden borçları yüksek ise, döviz 
kurunun belli bir gecikme ile artacağı kesin gibidir. 
Türkiye’de 2016 yılında ihracat, ithalat ve doğrudan 
yabancı yatırımlar 2015 yılına göre düşerken, port-
föy yatırımları artmış, buna rağmen ülkeye giren 
döviz yeterli olmamış,  döviz açığı kaynağı şüpheli 

 n Grafik 2: TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı

Kaynak: TCMB veri tabanı kullanılarak çizilmiştir.
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niteliksiz bir finansman yoluyla, net hata noksanı ile 
kapatılmıştır. 
Döviz kurunu belirleyen başka değişkenler de 
var: Enflasyon oranı ve belirsizlikler. Enflasyon 
oranının yükselmesi faiz üzerinde baskı 
yaratmaktadır. Bu baskıya duyarsız kalınırsa, döviz 
kuru yükselmektedir. Enflasyon oranı aşağıya 
çekilmeden, Merkez Bankasına faiz oranlarını 
düşürmek için baskı yapıldığında, bir anlamda döviz 
kuru artışı için de zemin yaratılmış olunmaktadır. 
Bundan dolayı  TCMB’nin 2016 yılı Mart ayından 
başlayarak faiz oranını %10,5’den, Eylül ayına 
kadar %8,25’e çekmesi riskli bir para politikası 
tercihidir. Üstelik TCMB bunu politik belirsizlik 
ortamında yapmıştır. Bunun sonucunda  bireyler ve 
döviz cinsinden yüksek borçlanmada şirketler para 
ikamesine yönelmiştir. Kasım ayının son haftasında 
TL cinsinden mevduatlar %0,90 azalırken, döviz 
cinsinden mevduatlar %3,56 artmıştır.1 Yani mudiler 
ellerinde tuttukları parayı, banka mevduatlarını 
dövize çevirmeye başlamışlardır (söylendiği gibi 
dövizini bozduran olmamış).   

Son olarak döviz kurunu belirleyen bir başka 
değişken daha bulunmaktadır: Uluslararası likidite 
düzeyi. Fed’in faiz oranını artırma olasılığı dünyada 
likidite (dolar) kıtlığı olasılığını artırmaktadır, bu 
da döviz kurunu yükselten bir başka faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

IV-Sonuç

Türkiye ekonomisi, ekonomik ve politik kırılganlı-
ğın yüksek olduğu bir döneme girmiştir. Bu kırıl-
ganlığın nedenleri arasında politik gerilimin uzun 
dönemdir devam etmesinin de katkısı bulunmakta-
dır. Ancak sorunun asıl kaynağı iktisat politikasında 
yatmaktadır. 

Enflasyon hedeflemesi ile para politikasının kurala 
dayandırılmasına karşın, bu politikanın bir gereği 
olan TCMB’nin bağımsızlığı konusunda aynı 
duyarlılık her zaman gösterilmemiştir. TCMB’nin 
faiz politikası hep tartışma konusu olmuştur. Bu da 
TCMB’nin para politikası gücünü zayıflatmıştır. 

Süregiden savaş ortamı mali istikrarı da zayıflat-
maktadır. Bu durum döviz kurundaki aşınmanın 
daha yüksek olmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’nin yeni bir yatırım finansmanı modeline 
ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde cari açık düşebilir 
ve dış denge kurulabilir. Bu da tasarruf oranının ar-
tırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun hemen ger-
çekleşmesi mümkün değildir. Çünkü hanehalkı ve 
şirketlerin borçlanma oranı yüksektir.  

Kısa zamanda döviz kuru artışını yavaşlatacak olgu, 
politik gerilimin düşürülmesinden geçmektedir. 
Çünkü ekonomi,  sürekli durgunluk aşamasından  
stagflasyona yani durgunluk içinde enflasyona 
geçiş noktasındadır. Uzun dönemde ise yapısal 
düzenlemeler yapmayı, özellikle de planlı 
ekonomiyi, kurala ve kurumlara dayalı ekonomiyi 
yeniden düşünmek zorundayız.
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