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GiRi~ 

Ticaret, tarihin ilk i;aglarrndan beri (hatta paramn 

bulunu§undan pile once) insanoglunun gec;im kaynaklanndan biri 

olmu§tur. 

Daha devleti;ikler ha line gelinmeden, ilk gaglarda, kabi

leler halinde ya~ayan insan topluluklan birbirleriyle ticaret ya

parak: kendilerinde k1t olan1 satm allp, bol olan1 satm1$lar ve 

ilkel de olsa bir ihracat-ithalat dengesi tutturmaya 9ah§m1§lardir. 

Arna yine de, Roma !mparatorlugu y1k1lmas1 ve bunun 

miras1 olan alt1n-stokunun kaybolmas1ndan merkantalistlere kadar 

uzanan donemde, geri;ek anlamda bir ihracat-ithalat dil§iincesi 

helirmemi§tir. 

Orta 9ag1n sonlar1na dogru, Avrupa'da ortaya 91kan 

devletler, birbirleriyle yaptiklan k1yas1ya mi.icadelede yenik dil~

memek amac1 ile duzenli ordu ve donanma kurmaya ba§lam1§lard1r. 
' 

Ku§kusuz bu, kamu harcamalann1n artmas1, sonuc;:ta olanaklann 

zorlanmas1 haline gelmi§tir. 

Bu c;agda biitiin ihtiyai;lar altrnla kar§1land1g1 i<;in, 

altrn birikimi §U ko§ullarla saglanm1§tlr. "Altrn kar§1hgrnda mal 

sat1§1n1 h1zlandirmak ve alt1n kar§11lgrnda mal ahm1n1 s1mrlan

d1rmak." Bu dar ag1h ticari zihniyete merkantalism ad1 verilmi§tir. 

Fakat, merkantalismin getirdigi ag1r ekonomik mildahale

ler enflasyon, k1s1tlanan ithalat ve hatta kac;akc;1hk gibi problem

leri ortaya g1karm1§tlr. Bu ticari zihniyet, !spanya, Porteloz, 

vs. gibi deniz a§1n ticaret yap an iilkelerde 15. yiizy1ldan, 18. yiizy1la 
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kadar gegerliligini korumu§tur. Bu arada 1ngiltere, Frans a ve 

bunun gibi iilkeler de bu diif~iince tarzrndan epeyce etkilenmi§lerdir. 

Sonuc;;ta, devletin yogun miidahalesine bir tepki olarak 

18. yilzy1l ortalannda, liberalizm denilen ve adrndan da anla§1la

cag1 gibi "serbestligi" oneren iktisadi di.i§iince dogmu§ ve bu dii

§ilnce klasik iktisadi dil§ilncenin de tohumlanm atm1§tir. 

01§ ekonomik ili§kilerde liberalizmin sa vundugu fikir, 

d1§ odemelerdeki dengesizliklerin serbest ticaret sayesinde kendi

liginden giderilecegi §eklinde olmu§tur. Bu amagla klasik otomatik 

altrn standard1 teoremi olm~turulmu§tur. Yani d1§ ticarette kambiyo 

piyasas1na miidahale edilmeksizin biltiin dengesizliklerin kendili

ginden giderilecegi dil§iinillmil§tiir. 

Ancak, 1.Dilnya Sava§I ve onu izleyen donemdeki siyasi 

ve ekonomik olaylar mildahalesiz d1§ ticaretin ve kambiyo piyasa

s1n1n imkans1zhgu11 kan1tlam1§tir. 

Daha sonralan 6zelllikle, "1929 Biiyilk Dilnya Bunahm1" 

birgok iilkeyi odemeler dengesi ac;;1g1 ve doviz darbogaz1 gibi onemli 

problemlerle kar§l kar§1ya b1rakm1§tlr. 

Bu d6nemde altrn, ayarlay1c1 g6revini tamamen kaybet

mi§tir. Onemli iki para birimi sterlin ve dolar olmu§tur. Arna yine 

de bu iki paramn birbirlerine c;;evrilmelerinin kesin esaslara bag

lanmas1 uzun zaman alm1§tir. 

Gilney Amerika Ulkelerinin sorunlan ise daha biiyiik ol

mu!jtur. ball Avrupa ile ticareti olan bu illkelerin, sert kambiyo 

kontrol yontemleri ve ithalata dil§ilk fiyat uygulamalan yi.izi.inden, 

odemeler dengesi sorunlan giderek biiyiimii§Wr. Boyle bir seri 

onemli olaydan sonra, sabit ve kath kur uygulamalarrna gec;;ilmi§tir-. 
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Sava$1ar ve siyasi olaylann birbirlerini kovalad1g1, 

sebep sonug ili~kilerinin zor takip edildigi 20. ylizy1lda, kambiyo 

sistemleri, mekanik ve elektronik teknoloji ile paralel olarak ge

li§mi§; unemli ik tisadi uygulama ve arai;lar ortaya r;1km1§l1r. 

ilerdeki biHi.irnlercfo diiviz kuru pulitikalarunn Ti.irkiye 

uygulamalarrn1 ve bunlann ithalat-ihracat, sonugta d1!? dengeye 

olan olumlu ya da olumsuz etkileri anlatilm11~tir. 

Ayn1 zamanda du~a bag1mh bir lilke olan Tlirkiye 'nin 

onemli d1§ ticaret problemleri de anlatilm1§ ve ozellikle devaliias

yon un ihracat-ithalat, diger d1§ ili~kiler, dolay1s1 ile ekonomi 

iizerindeki etkileri La rL1~llmu;;tir. 

iktisadi politika arac;lanmn ve iktisadi olaylann birbir

lerinden bag1ms1z olarak dil~linillemeyecegi gozonilne ahnirsa, bu 

i;alu~mada neden biri;ok tartu~ma konusunun ortaya c;1ktig1 da kolay 

anla~11Ir. 

Bu tart1§malar sirasrnda gergeklilikten ve matematiksel 

mantlktan uzakla~1lmamaya gali§1lm1§t1r. 
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B1R1NC1 BOLOM 

KUR POL1T1KALARININ GEL1S1M1NE GENEL BAKIS 

I- KISA TAR1HQE 

Qall§mamn giri§ boliimiinde belirtildigi gibi, doviz kuru 

politikas1 ve kambiyo politikas1 ile ilgili uygulamalar tarihin 

eski donemlerinde dahi gorillmii§tiir. 

Derebeyliklerin, merkezi devletlere donift§tiigii orta gagrn 

son donemlerinde, siyasal ve toplumsal amaglarla yayg1n bir ula§1m 

ve ileti§im sistemi ile, diizenli ordu ve donanma kurma egilimleri 

artm1§t1. 

Bu c;agrn dli§iincesinde iktisadi olanaklar altrn ile ei;; 

anlamll olmu§tur. Kisaca, yeni gereklerin an ca k altrn ile kar§1la

nacag1 anlai;;1lmu;;t1. Altrn birikimi ise ancak, yabanc1 i.ilkelere 

altrn kar91llg111da mal satunuu hizlandrrmak, yabanc1 i.ilkelerden 

altrn kar§1llgrnda mal alrnum s1mrlamakla mi.imkiln olabilirdi. 

Merkantalizm ad1 verilen bu dar ac;1ll ticari zihniyet, Avrupa 'da 

15. yilzy1ldan, 18. yilzy1la kadar egemen olmu~tur. 

Bun un sonucu olarak, enflasyon ve k1s1tlanan ithalat, 

kac;akc;1hg1 yaygrn hali getirmi~tir. Aym 9ekilde du~ ticarete yap1-

lan yugun mildahaleler yii:.d.inden, ticaret monopulleri yarat1lmu~, 

bu yoldan al tin giri~-r;1ku;;1 dunetlenmek istenmi~tir. 



5 

17. Yilzy1l sonlanna dogru, bu yogun ekonomik miidaha

lelere tepki olarak "liberalizm" ak1mlan geli§meye ba§lam1§, kla~ 

sik iktisadi dil§i.incenin oncillilgilnii yapm1§tir. Bu dil§i.incenin ana

hatlan ve II .Diinya Sava11rna kadar uzanan donem giri§ boli.imiinde 

ozetlenmi§ti. 

Bu c;agrn dii$iincesinde iktisadi olanaklar altrn ile e§ 

anlamll olmu§tur. K1saca, yeni gereklerin ancak altrn ile kar§1-

lanacag1 anla§1lmu~ti. Altrn birikimi ise ancak, yabanc1 i.ilkelere 

altrn kar§1hgrnda mal sa t1m1m h1zlandumak, ya banc1 iilkelerden 

altrn kar§1hgrnda mal ahm1m s1mrlamakla miimkiin olabilirdi. 

Merkantalizm ad1 verilen bu dar a91h ticari zihniyet, Avrupa 'da 

15. yiizy1ldan, 18. yiizy1la kadar egemen olmu§tur. 

Bu zihniyetin mildahaleci ekoonomik sistemi, aym zamanda 

kambiyo piyasasrna da agir denetimler getirmi§tir. Bun a ornek 

olarak 16. ve 17.yilzyilda ispanya'da yabanc1larrn altrn almas1-

nrn yasaklanmas1 gosterilebilir. Ulkeden killge ya da sikke halinde 

altrn g1karmanrn cezas1 alum olmrn~tur. ingiltere ve Hollanda da 

bu kadar agir olmarnakla birlikte benzer mudahaleler olmu:~tur. 

Bunun sonucu olarak, enflasyon ve kis1tlanan ithalat, 

ka9akg1hg1 yaygrn hale getirmi§tir. Aym §ekilde d1;; ticarete yap1-

1an yogun miidahaleler yiiziinden, ticaret monopolleri yaratilm1;;, 

bu yoldan altrn giri11-r;1k1§1 denetlenmek istenmi§tir. 

17. Yiizy1l sonlarrna dogru, bu yogun ekonomik miidahale

lere tepki olarak "liberalizm" ak1mlan geli§meye ba§lam1§, klasik 

iktisadi dii§iincenin oncilli.igiln ii yapm1§tlr. Bu dil§iincenin anahat

lan ve II.Dilnya Sava§rna kadar uzanan donem giri§ boli.imiinde 

ozetlenmi§ti. 
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Siyasi kargafiadan kurtulamayan Avrupa, !I .Dilnya Sava

§lna girdiginde, uluslararas1 odeme araglannrn cari ticarete ayak 

uyduramad1g1 bir donem ya§an1yordu. Aym ortamda sava§tan Q1k1l

m1§ ve ban§rn ilk y1h 1947 'de Avrupa' mn ithalati, ihracat1nrn 

iki katlm a§ml§h. 1950'ye kadar bu k1tamn toplam cari i§lemler 

ag1g1 24.4 milyar dolara ula§mi§tl. Bu ag1grn dortte iigii ABD ile 

olan ili§kilerden dogmm;;tu. Dolar k1tl1g1 olu§maya ba§lam1§t1. 

Aynca deniz a§irl pazarlarrn ABD ve Kanada' ya kaptlnlmas1 so

nunda ihracat hacmindeki azalma ve a§HI ithalat bu kithgrn ba§

llca sebeplerinden olmu§tu. 

Avrupa' mn bilyuk d1i;; ai;:1~1 yine ayni iilkelerin, yani 

ABO ve Kanada'n1n B.M'nin, Diinya Bankas1 1 n1n Exim Bank ve 

U.P.fonunun hibe ve yard1mlan ile finanse edilmeye gah§1lm1:;;ti. 

Fakat bu k1tl1grn beklendiginden biiyiik olmas1, Marshall Planr 

ve Avrupa iktisadi i§birligi Plam gibi biiyiik projeler ortaya 

g1karm1§tH. 

Aslrnda, sava§1n sonunda Amerikan dolan ve isvigre 

frang1 hakim para haline gelmi§tir. Bu arada parasal i:;;birligi 

planlan haz1rlanmaya ba:;;lanm1§t1. Bu hazirlrklann sonunda Bret ton 

Woods Konferans1nda 11 Uluslararas1 Para ' Fonu" dogdu. Fonun iig 

amac1 §unlardir: 

1- Kambiyo kontrol rejimlerinin kald1nlmas1 ve boylece 

konvertibilitenin, c;ok yanll odeme sisteminden ve uluslararas1 

uzmanla§madan tam yarann saglanmas1, 

2- Kambiyo kurlarrnda kararlrlrk saglayacak uluslararasr 

pazarlarda haksrz rekabet ko§ullan yaratacak gereksiz devalilasyon

lann engellenmesi, 
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3- Kararll kur politikas1 ile ulusal para ve maliye politi

kalann1n bagda§tlnlmas1, 

Tabii, bu amaglar arasrnda en zor gergekle§ebilenin sonun

cusu olacag1 ag1ktlr. 

Azgeli§mi§ iilkelerin durumlan gok daha kotii idi. Ham

madde ve tanmsal mal iireten bu iilkelerde odemeler dengesi sorun

lan 1929 'dan itibaren iyice biiyiimil§tii. Sonug olarak devaliiasyon 

ve kambiyo kontroliine gidildi. Bir tek Dogu Avrupa Ulkeleri, Bati 

Avrupa ile aralarrnda olan mali baglar yiizilnden bunu uygulama

d1lar. 

Fakat bir siire sonra Dogu Avrupa Ulkeleri de odeme 

giigliiklerinden dolay1 sert kambiyo kontrol onlemlerine gitmi§lerdir. 

Bu nedenlerden dolay1 katl1 ve ay1nc1 kur uygulamalarrna gidil

mi§tir. 

Azgeli§mi§ler uluslararas1 para sistemi Bretton-Woods 'tan 

baz1 dolayll yararlar saglayabilirdi. Fakat geli§ffii§ler arasrndaki 

sorunlarrn goziilemeyecek duruma geldigi bu donemde, azgeli§mi§

lerin biltilniiyle unutulmas1 kag1mlmaz olmu§tu. 

II- SERBEST KUR POLiTiKASI 

t>nceki boliirnde de belirtildigi gibi; uluslararas1 para fonu

nun "konvertibilite ve karan, kur" dii§iincesi 1§1g1nda uluslararas1 

ekonomik ili§kilerde miidahalenin asgariye indirilmesi isteniyordu. 

Serbest kur politikas1 bu geli§meler sonucunda ve §U §ekillerde 

ortaya g1km1§tlr. 
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Degi§ken Kur Sistemi 

Oegi~ken kur sisteminde, paramn uluslararas1 degeri 

altrn vb. diger kalemlerce sabit tutulmadan belirlenir. Arna yine 

de piyasa gilc;;leri tarafrndan serbestc;;e dalgalanmas1 onlenir. 

Bu sistemde doviz kurlan arz ve talep gilc;;lerine gore 

piyasada belirlenmektedir. 

Degi§ken kur sistemi, kur sistemlerinin iki a§1n ucu 

arasrnda yeralmaktad1r. Bu yilzden doviz kuru, giln ve giln ser

best piyasan1n arz ve talebi tarafrndan belirlenir; ama "serbest 

dalgalanmadan" farkh olarak devlet doviz piyasasma kendi arz 

ve talebini de ekleyerek kur degi§melerini etkiler. 

Degi§ken kur sistemi fikri sabit-kur sisteminin fazla 

onemsemedigi bir problemle yogunla§ffil§tir. "Ulusal para ve maliye 

politikalarrnrn serbetge belirlenmesi ile odemeler dengesini saglama 

zorunlulugu arasrndaki geli§ki." 

Paranrn fiyat1 olan faizi, dovizin fiyat1 olan kuru ve 

malln fiyatrn1 bir merkezden belirlemenin zorlugu, bir nevi imkan

s1zhg1 yiizi.inden, gogunlukla sabit-kur uygulamnas1 sonugta a§irl 

degerlenen ulusal para ile etkisini kaybetmi§tir. 

Degi§ken kur sistemi, biltiln bu dezavantajlan yak etmek

tedir. Ulkelerde giimrilk duvarlanm indirip; uluslararas1 k1s1tla

malan kald1nrken, azgeli§mi§ illkeler sermaye ve borg para ak1§1n1 

odemeler dengesi problemini ikinci plana dil§ilrecek §ekilde sagla

maktadir (1). Bunu nas1l saglad1g1 §U §ekil yard1m1 ile ag1klana

bilir: 

(1) EUWJRTH PAUL T. "The Jncorn Economi cy", s.507 
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Ulkedeki doviz talebi n
1 

ve doviz arz1 S, doviz kuru olan 

P 
1 
'i belirlemektedir. Doviz talebinin o

1
' den o

2
' ye dogru geni§lemesi 

durumunda, kamu otoritesi kuru P 
1 

diizeyinde tutmak isterse, ortaya 

E
1 

F kadar bir odemeler dengesi ac;1g1 c;1kmaktadir. 

Bu yilzden, doviz piyasasrna milda.hale etmeyip, arz ve 

talep kuru P 
2 

diizeyine c;1kanrsa, doviz tale bi P 
2

E
2 

diizeyine kadar 

daralarak ve do viz arz1 ihraca tin ucuzlay1p h1zlanmas1 yard1m1yla, 

odemeler dengesinde denklik saglanmasrna kadar artacaktlr. 

Serbest Dalgalanan Kur Sistemi 

Ser best dalgananan kur sisteminde kurlar, bir kamu otori

tesi tarafrndan de~il, piyasadaki arz ve talep tarahndan belirlenir. 
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Bu sistemin i$1eyilji §Dyle anlatlla bilir. Herhangi bir 

doviz talebi art1§1 veya doviz 

Bu yiikseli§ arz ve talebin 

Sorun yiikseli§in ne kadar 

arz1 dil§ii§ii hemen kuru yiikseltir. 

tekrar e§itlenmesine 

olacag1d1r. Burada 

kadar surer. 

elastiklikler 

biiyiik rol oynar. Bunu §U §ekillerle ac;1klayabiliriz. 

r 

(a) 

1 
r 

0
1 r 

r 

(b) 

(a) grafiginde, arz elastikligi az, (b) §eklinde ise 

fazla olan iki doviz piyasas1 dil§iiniildiigiinde, hangi durumda 

daha fazla kur art1§1 ortaya 91ktlg1 goriilmektedir. 

Buradan da anla§1lacag1 gibi, arz elastikligi dil§iik 

olan doviz piyasasrnda, tale bin ani art1§1 veya arzrn dii§mesi 

kurlan, arz elastikligi yilksek olandan daha fazla yilkseltmektedir. 

ikinci onemli konu kurlarrn istikrarll tutulmas1dir. 

Eger bir illkenin di§ talebi yeterince elastik degilse, kurlarrn 

istikran sozkonusu olamaz. Her sistemde oldugu gibi, bu sistemin 

de aleyhinde ve lehinde bir9ok goril§ vard1r. 

1 
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- D19 ac;1k ve d19 odeme fazlalan, doviz kurlarrndaki ser

best degi§melerle giderilebilir ve di§ denge kendiliginden saglamr. 

- D19 denge kendiliginden saglanacag1 igin, ic; ekonomiyi 

dengeye getirecek politikalar rahathkla uygulanabilir. 

- 01§ rezervlere olan ihtiyaQ en dil§i1k dilzeylere inmektedir. 

Mevcut olan rezervler sadece gegici dengesizlikleri diizeltmek igindir. 

- Ulusal ekonomiyi d1§ardan kaynaklanan §oklara kar§l korur. 

- Uygulanmas1 kolay clan bir sistemdir. Sa bit kur sisteminde 

oldugu gibi birc;ok kurum ve kurulu9a gerek yoktur. 

- Bu sistemle ani ve biiyiik kur degi9melerinden korunulur. 

Bu sistemin uygulay1c1 kurumlar tarafrndan destek gorme

mesi §U nedenlerle anlat1labilir: 

- Doviz talebi esnekligi di.i9i.ik olan iilkelerde ticaret ak1mla

nnda degi9iklik saglamak igin yine kurlara miidahale etmek zorunda 

kalmmaktadir. 

- Yaratt1g1 belirsizlik yiiziinden de uluslararas1 ekonomik 

ili§kilerde rizikoyu artt1nr. 

- Bu sistem istikrar bozucu spekiilasyonlara yol ac;arak kur 

dalgalanmalanm 9iddetlendirecektir. 

- Yurtic;i enflasyon u, maliyetlere etkisi yiizilnden, korilkle

yecektir. 

- Odemeler bilanc;osu "disiplini"ni, para politikas1 iizerindeki 

denetiminin kalkmas1 yi.izi.inden bozacaktu. 
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Dalgall kur sistemini dilzeltmek i~in §U tasanla.r ortaya 

at1lm1§ ve uygulanml§tlr. 

1- Yonetimli Dalgalanma (managed Plating), 

2- Siirilnen Pa rite I er (Crow ling Peg) , 

3- Geni§ Marjh Pariteler, 

4- istikrarll Fakat Ayarlanabilir Kur Sistemi. 

III- MUDAHALHCi KUR POLiTiKASI VB KAMBiYO KONTROLU 

Mildahaleci kur politikasrnrn en etkin yontemleri, genellikle 

"kambiyo kontrolu" olarak adland1nhr. Bu nedenle a§ag1daki sayfa

larda kambiyo kontrolilniin gene! tamm1 ve ba§hca kontrol sistemleri 

gozden gec;;irilebilir. 

Kambiyo Kontrolilniin Genel Tan1m1 

Kam bi yo kontrolilniln ortaya c;;1k1§ nedeni. baz1 devletlerin 

di§ ekonomik ili§kiler sebebiyle kar§1la(Tlayacaklan kadar 

altrn ve doviz kaybedecekleri di.i§ilncesidir. 1§te bu nedenle 

bin_iok sert paras al ve y as al onlemler getirmi§lerdir ( 2). 

Ba§ka bir deyi§lo kambiyo kontroliiniln amac1 odemeler denge

sini ya pay bir §ekilde dengeye getirmektir. Bu tU r onlemler, piyasa 

mekanizmas1na bagh olanlar ve piyasa mekanizrnas1na yer verme

yenler diye ikiye aynlabilir. 

(2) "International Economics'', Enke And Salera, s.136 
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Birinci grup uygulamalarda hilkQmetler piyasa meka.nizma

s1na miidahale etseler de, istenen sonuc;;lann el de edilmesi yine 

piyasa mekanizmasrnrn i§leyi§iyle olur. Kur ayarlamalan ve giimriik 

verileri bu gruba girerler. . bu iki uygulamada du~ ticarete giren 

mallann fiyatlann1 etkilemek yolu ile d1§ dengenin saglanmas1 

amac1 vard1r. 

ikinci grup uygulamalarda, (yani ithalat kotalan ithalat 

yasaklan ve kambiyo denetimi gibi onlemlerde) piyasa mekaniz

masrnrn yerini hi.iki.imet yetkililerinin kararlan almaktadir (3). 

Fakat bu onlemler ki§i ve kurumlann mal gruplanm 

sokmalarrn1 tam olarak engelleyemez. Bu arada talebin bir k1sm1 

yabanc1 mal ve hizmetlerden, yerli mal ve hizmetlere dogru kayar. 

Arna bir k1sm1 da yasa-d1§1 yollardan kar§1lamr ve boylece ka

c;ak911Igrn veya gayri resmi bir piyasasmm olu§mas1m saglar. 

Tarihsel olarak ele alrnd1grnda kambiyo kontroli.i ve doviz 

sta bilizasyon fonlan, ber a berce geli§im gostermi§lerdir. F aka t 

aralannda birc;;ok fark vardir. 

Doviz stabilizasyon fonlan bir ti.iccar gibi hareket edip, 

uluslararas1 doviz piyasasrn1 kullamr. Hie;; bir §ekilde ki§ilerin, 

doviz alim sat1m1na kan§maz. 

Kambiyo kontroli.i ise, sadece bir kanuni piyasada, devlet

ten ba§ka herkese doviz allm sat1mm1 denetleyerek ve hatta yasak

leyerek i§ gori.ir (4). 

Kam bi yo kontrolU, bir iilkede zincirleme monopolcil bir 

doviz piyasas1 yaratmaktad1r. Qiinki.i dovizi satan ve alan sadece 

(]) SEYl!XX;LU, Hali] Prof.Dr. 11Uluslararas1 lktisat", s.219 

(4) SNIDER, Delbert A. 11Introduction to International EC.", s.297-301 
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bir resmi kurulu§tur. Kam bi yo kontrol genelde §U dart nedenden 

dolay1 yapilmaktadu: 

- Ulusal paranrn degerini korumak, 

- !c; sanayii korumak, 

- !thalat miktarrn1 srnirlamak, 

- Di§ odemelerde denge saglamak ( 5). 

Tabii ki, her uygulamanm baz1 avantaj ve dezavantajlan 

mevcuttur. 

Kambiyo kontroliiniln en bilyilk avantaj1 ic; ekonomiyi olum

suz rekabetten korumas1dir. Aynca cari i§lemler ac;1g1 herhangi 

bir fiyat veya gelir deflasyonu yahut paranrn d1§ degerinin dil§il

riilmesine gerek kalmadan gec;ici b_ir siire ic;in kapatilabilinir. 

Odemeler dengesini dikkate almadan, geni§lemeci parasal 

ve mali politikalar uygulanabilir. 

Ikinci avantaj1 ise bu politikamn c;ok sec;ici olmas1dir. 

Kontrol sayesinde, hangi malrn ne kadar ithal edilecegi ve bu 

§ekilde hangi dovizden ne kadar tasarruf edilecegi or ta ya c;1kar. 

Ornegin, !ilks mall arm ithali yerine daha sosyal amac;ll mallar 

ithal edilebilir. 

Son olarak; kambiyo kontrolii sermaye hareketlerinin de 

kontrolil demek oldugundan yurt d1§rna sermaye kac;1§1m da engel

leyebilir. 

Dezavantajlarrna gelinirse; kambiyo, denetimi olan bir 

illkenin ulusal paras1 kon vertibilitesini yitirir. Boylece bu illkeler 

(5) SNIDER, Delbert A. "Introduction to International EC. 11, s.297-301 
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"ikinci blok" iilkeleri aras1na girerler ve d1§ ticarette fazla iti

barh say1lmazlar (6). 

Kambiyo kontroliine kan;a en biiyiik itiraz, bu tip politika

nrn; ekonominin k1s1tl1 kaynaklarrnm verimli §ekilde dag1hm1m 

engellemesi yilziinden or ta ya 91km1§tlr. 

Cilnkil teoride kolay olan kontrol, pratikte i.iretim ve ticareti 

bir olgiide felce ugratmaktadir. ornegin, ya pay kur yiiziinden, 

kontrol yapan iilke mallanmn fiyatlan, d1§anya gore pahah ola

cagrndan, sozkonusu illkenin ihracat1 dii§ecektir (7). 

Diger sakrncah yonleri ise yurtigi enflasyon u arttirmas1dir. 

l§te bu yilzden ulusal paranm a§Irl degerlenmesine yol agmaktadir. 

Bu §ekilde ihraca t engellenirken, ilretim ig piyasaya dogru doner. 

Bir ba§ka dezavantaj1 da, dog al olarak bir doviz karabor

san1n olm~mas1na meydan vermesidir. 

Kambiyo Kontrol Sistemleri 

Sert kambiyo rejimi uygulayan iilke ekonomilerinde bile, 

i<; ve d1§ maliyet, fiyat ve gelir diger serbest rejimlerdeki gibi 

g6zard1 edilmemesi gereken faktorlerin ba§rnda gelirler. 

Bir iilkenin kambiyo sistemi ne §ekilde olursa olsun, itha

lat1 kar§1lamanrn tek yolu ve srn1n ihracat taraflndan belirlen

mektedir. 

l§te bu yi.izden, doviz kontroli.i ya pan i.ilkelerde, degi§ik 

uluslararas1 i§lemler igin aym dovize, degi§ik kur uygulama sis-

(6) SNIDER, Delbert A. "Intrcxiuction to International EC. 11, s.303 

(7) SEYl!XiiLU, l!Jh.lil Prof.Dr. 11Uluslararas1 lktisat", s.325-329 
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temi yani "katl1 kur" uygulamas1 yap1lm1§tir ve yap1lmaktad1r. 

bu metod ancak 9ok sert kontrol edilen bir kambiyo piyasasrnda 

i§levlik kazanabilir. 

Ornegin, eger ozel bir ihracat kaleminin hacmi geni§letil

mek isteniyorsa, ihra9 edilen malllar i9in yilksek kur uygulamas1 

yap1hr. Boylece. aym tip veya azalt1lmas1 istenen, mallann itha

lati da pahahland1nlarak isetenen dilzeye indirilir. 

Dil§ilk kur ise; di§ tale bi esnek olmayan ihra9 mallanmn 

tatmin edici bir hacime ula§mas1m saglayabilir. 

Doviz kurunu degi§mez ya da kararll tutmak iQin 9all§1r

ken, bir iilkenin doviz ac;1g1yla kar§1la§abilecegi daha onceki 

bi:Hiimlerde ozetlenmi§ti. 

Kambiyo istikrar Fonu 

Kamu mildahalesiyle doviz kurunu degi§mez tutmanrn bir 

yolu da 11 kambiyo istikrar fonu 11 ad1 verilen bir fon kurmaktir. 

Bu fonun kurulu§ ai;;amalan ve i§levini madde, madde 

§oyle s1ralayabiliriz: 

1- Ulke parasrnrn, satrn alma gilci.i paritesine gore degeri 

belirlenir. 

2- Merkez Bankasi yahut diger bir kamu kurulu§u ya da 

9e§itli bankalardan olu§an bir konsorsiyum tarafrndan, 

ve yabanc1 paralardan meydana gelen bir fon kurulur. 

ulusal 

3- Doviz talepleri bu §ekilde onceden belirlenen ve degi§me

yen kur iizerinden bu fondan kar§1lanir. 
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4- Arzedilen dovizler yine aym ~ekilde bu fan tarafindan 

satin ahnir. 

5- Boylece fon k1sa donemde kambiyo kurunu istikrarh bir 

diizeyde tu tar. 

Bu sistemi bir §ekil yard1m1 ile §oyle ac;1klayabiliriz (8): 

p 

p2 

p 
1 

p3 
D2 

Dl 

D
1

S 

Doviz tale bi CD
1

) ve diiviz arz1 (S); doviz kurunu belirlemi§tir. ( p ) 
1 

Eger kamu otori tesi onlem almadan do viz kurun un P 
1 

'de 

kalmas1 iqin israr ederse sonuc;ta doviz talebi P
1

A 1 den P
1

B 1 ye 

dogru geni§leyecek ve AB kadar bir odemeler dengesi ac;1g1 olu§a

caktir. 

Bunun tam lersine; lalep fonksiyonu D 
1 

'den D 
3

1 e dogru 

darahp kamu otoritesi yine mlldahale etmezse bu sefer doviz talebi 

p GI ye kadar darahr ve CA kadar bir odemeler dengesi fazlas1 
1 

ver i1 i r. 

(8) ALJ<JN, Erdogan Prof.IJr. "Uluslararasz Ekonomik lli:jkiler", s.140, 1990 
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Biitiin bu nedenlerden dolay1, kambiyo istikrar fonu kur

mak, kuru ~ekildeki P 
1 

diizeyinde tutmak ic;in kamu otoritesinin 

alacag1 onlemlerden biridir. 

Takas Sistemi 

En eski ticaret yontemlerinden biri olan takas sisteminde, 

esas bir illkedeki ihracatcrnrn diger iilkedeki ithalat91ya satt1g1 

mahn kar§1hgrn1, ondan alacag1 mallar ile tahsil etmesidir. Bu 

arada mal yanrnda hizmet teknoloji ve iiretim faktoril de takasa 

konu olabilir. 

Takasa giren firma say1s1 2,3,4 veya daha gok olabilir. 

2' den f azla olmas1 onemli giigliikleri bir olgilde gidermektedir. 

Qiinkii, ihracatrn kan~1llgrn1, ithalatgrn1n elindeki mal cinsinden 

tam olarak degerlendirmek miimkiin olmayabilir. Bundan ba§ka 

ithalatgrnrn verecegi mala ihracatgrn1n ihtiyac1 olmayabilir. 

Boylece araya giren firm a say1s1 artt1k9a, takasrn verimli

ligi artar. ithal hakkrn1 devreden ihracatg1 firm a, parasrn1 dev

rettigi firmadan allr, bu §ekilde istemedigi bir mall satrn almam1§ 

olur. 
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Tak as i§lemini §oyle ac;1klayabiliriz ( 9): 

TiJRKiYE 

IHRACATCI I A 

j' 

tlDEME 

TL 

iTHALATCI 
4 

TUTVN 
~ 

MJTOR 

ALMANYA 

iTHALATCI 

B 

ODE ME 

MARK 

iHRACAT 

I 
Tabii ki, her sistem gibi bu sisteminde baz1 sakrncalan 

vardir. Bunlar: 

1- Her zaman belirli mallan alacak veya satacak taraflan 

bulmak kolay degildir. 

2- Taraflar bulunsa bile talep edilen miktarlar tutmayabilir. 

3- Yogun doviz k1thg1 donemlerinde ihracat91lar, ithal hak

larrn1 en yiiksek paray1 verene devrettiklerinden, fazladan "takas 

primi" denilen bir kazanca sahip olmaktadirlar. 

4- Takasda fiyatlar sabit tutulur. Fakat takas sUresi ic;eri

sindeki fiyat degi§meleri, bir tarafln kaybrna digerinin ise yarari

nad1r. 

(9) ALKiN, Erdogan Prof .Dr. "Uluslararas1 Ekonomik lli§kil er 11, s.11#] 
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Kliring Sistemi 

Daha esnek olan "kliring" sistemi ise, takastan daha geli§

mi§ bir sistemdir. Bu sistemin farkhhg1, taraflann muamelelerini 

diizenleyen bir kurumun mevcut bulunmas1dir. Bu kurum ya kliring 

ofisleri ya da Merkez Bankalandir. 

Anla§ma yapan iilkelerden her birinde ithalatQ1lar ithal 

ettikleri mallann bedelini kendi ulusal paralan kar§1hgrnda bu 

kurumlardaki hesaba oderler. Aym §ekilde o iilke ihracat91lan 

satt1klan mallann kar§1hg1m bu hesapta birikmi§ paralardan 

allrlar. 

Kliring mekanizmas1 §U §ema ile gosterilebilir ( 10): 

A ULKBSi B ULKBS1 

iTHALATCILAR •4i--~___,MA..__L~~~~-iHRACATCILAR 

PARA PARA 

KLiRiNG OTiSi KLiRiNG OTiSi 

l PARA PARA 

iHRACATCILAR~~~~MA=:L=-~~~--t•~iTHALA CILAR 

Bu sistemin sakrncalan da §oyle siralanabilir. Anla§ma 

yap1lan ulkeden ternin edilen rnallar QOgunlukla yiiksek fiyath 

ve diiljiik kaliteli olmaktadir. 

(10) SEYlDOCLU, Halil Prof.Dr. 11Uluslararas1 lktisat 11
, s.]!/l-382 
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i§te bu yilzden biiyilk illkeler kiigilk illkeler ilzerinde siyas 

etkinliklerini kullanarak, zay1f durumda bulunan illkeleri bon;lan 

yilzilnden y1pratrnalan ve bu durumu kendi lehlerine kullanmala

ndir. 

Ba§ka bir sakmcas1 da, bir illke olan alacaklann ba§ka 

illkelere olan borglarm kar§1lanmas1 igin kullan1lamamas1d1r. Kam

biyo politika araglanndan olan diger ticaret anla§ma tipleri de 

§unlardir: 

"Switch ticareti; kar§1-satinahm, geri-satlnahm, Fason 

imalat, offset anla§malan, uluslararas1 odeme anla§malan, ulus

lararas1 odeme anla§malan, "yap-i§let-devret, yap-i§let-sahip 

ol" ( 11). 

Kur Ayarlamalan 

Di§ denge ve kur degi§meleri arasmdaki ili§kilerin karma

§1khg1 §ilphe gotilrmez bir gergektir. $oyle ki, d1§ dengeyi sagla

yan etkiler bazen kur politikasrnrn amac1 du~rndaki baz1 olgularda 

y ara ta bilmektedir. 

Qiinkii, kur degi§meleri sadece d1§ ticarete konu olan mal

lann ve hizmetlerin fiyatlarm1 degi§tirmekle kalmaz, milli gelir 

ve istihdam mekanizmas1m, yabanc1 sermayeye etkisi ile de d1§ 

dengede baz1 degi§iklikler yaratabilir. 

Kur degi§me i§lemleri iki §ekilde olur: 

Revalilasyon ve devalilasyon. 

(11) SEYi!XiJLU, Halil Prof .Dr. 11Uluslararas1 lktisat", s.347-382 
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Hiikiimetlerin ulusal paranrn du~ degerini dii§iirmelerine 

11 devali.iasyon 11 , arttirmalanna 11 revalilasyon 11 denilmektedir. 

1Urkiye·' nin en bilyiik sorunlanndan biri odemeler bilan

c;;osu a<_i1klan sonuc;;ta d1§ denge oldugundan; konuya devaliiasyonu 

ele alarak yakla§1lacaktir. 

Devaliiasyonun sozliik anlam1, k1ymetten dii§me de olsa, 

paranrn k1ymetindeki bi.iti.in dil§il§ler devalilasyon degildir. Qiinkii 

devaliiasyon ulusal, paranrn di§ degerinin ani ve iradi §ekilde 

<lii§iirGlmesidir. 

Amac;;lan ise k1sa §ekilde §oyle anlat1labilir: 

- ithalatl pahallland1np; ihracatl ucuzlatmak, 

- Dl:iviz giri§ini, c;;1ku~rna gore h1zland1rmak, 

- SonU<;ta, di§ dengeyi saglamak. 

Hemen hemen her di§ dengeyi saglama usulii bir ortak 

dii§iinceye dayanmaktadir: 

11 ihracattaki art1§rn ithalattakine oranla daha fazla olmas1 11 • 

Aslrnda bu ifadenin doviz piyasasrndaki e§ anlam1, 11 arz edilen 

doviz miktarrnrn art1§1, talep edilen doviz miktan artu~rna gore 

daha fazla olmas1 11 §eklindedir. 

Biitiin bu doviz kuru varyasyonlan, d1§ dengeyi saglamak 

amac1 ile kullan1lmaktadir. 

Eger basit bir §ekilde anlatihrsa; yi.iksek doviz kuru, 

yabanc1 mal ve hizmetlerin pahahlanmas1, yerli mal ve hizmetlerin 

ise yabanc1lar ic;;in ucuzlamas1 anlamrna gelmektedir. 
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0 zaman anla§1liyor ki, ulusal paranrn ani olarak dii§il

riilmesi; ithalat1 azalt1c1 ve ihracati arttinc1 bir etki yaratacak

tir (12). 

Fakat, devalilasyon her zaman istenilen sonucu vermemek

tedir. <;iinkii devalOasyonun; ithalati daralt1p ihraca ti arttITmas1 

igin baz1 ko§ullar gereklidir. 

Bu ko§ullan incelemeden evvel, ithalat ve ihracatta talep 

elastikliklerinin a1_i1klanmas1 gerekmektedir: 

ithal mallarrnrn i9 ve ihrag mallarrnrn d1§ talep elastik

likleri ne kadar yilksekse, devaliiasyonun ithalat dovizlerinden 

tasarruf etme ve ihracat dovizlerini arttHma etkileri de o kadar 

biiyilk olur. 

Sonm~ta gerekli ko§ullarrn saglanmas1 i~in gerekli elastik

lik ko§ulu §oyle formiile edilebilir: 

e +ex) 1 m 

e = ithal mallanna olan ig talep elastikligi 
m 

e = ihrag mallanna olan di§ talep elastikligi 
x 

Eger ger9ek hayatta, biltiin bu talep egrilerinin egimi tam 

olarak bilinebilseydi, her§ey kolay olurdu. 

e ve e 1 in iiniteden biiyiik oldugu durumda, i§levini gore-
m x 

bilen devaliiasyon, teoride kolay fakat pratikte zor uygulanabilen 

bir kur ayarlamas1dir. 

(12) SNIDER, Delbert A. "lntrcxiuction to Economics';, s.246-248 
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Qiinkii hem birc;ok d1§sal etki altrnda kalmakta, hem de 

kendi ba§rna ba§ka amac;tan bag1ms1z birc;ok etki yaratabilmektedir. 

ex + em) 1 ko§ulunun diger bir ad1 da "Marshall-Lerner" 

ko§uludur. Bu kO§ulun ag1klamas1 §oyle yap1labilir: 

DevalO.asyon yap1lan iilkede ihrag mallannrn d11~ talebi 

elastik degilse (yani sozkonusu iilkenin ihrac; mallarrnrn fiyatimn 

dil§mesi bir anlam ifade etmiyorsa), ihracat miktar olarak geni§lese 

de, dovizde bir artl§ beklenemez. 

ithal mallannrn ig talep elastikligi dil§ilkse (yani ithal 

mallan hammadde, aramall ya da yatinm mall gibi zorunlu mal

lardan olu§uyorsa; veya halkrn yabanc1 mallara ozel bir tutkusu 

varsa fiyatlar yiiksekse de, ithalat ic;in harcanan doviz azalmaz. 

Marshall-Lerner ko§ulunu §ekille §oyle ac;1klayabiliriz: 

Soldaki §ekil, du~ talep elastikligi yiiksek olan bir ihrac; 

mahn1n, devaHiasyon yap1ld1grnda, iilkeye ne kadar doviz kazanc1 

saglayabilecegini gostermektedir. 
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D = Mal miktari (Bl, s
2

) 

P = Dovizin fiyati (P 
1

, P 
2

) dersek 

~ Soldaki §ekilde; CB
2

BA
2 

/ OB
1 
Pl A

1 

Sagdaki §ekilde; OB2P 2A > OB
1 
Pl A

1 
c;1kar. 

1ki taraftada ihracat artl§l olmasrna ragmen, soldaki §ekil

deki ihracat art191 sagdakine nazaran daha fazladir. 

Sekillerden de gC>ruldilgil gibi soldaki OB
2

P 
2

A
2 

dikdortgeninin, 

OB
1
P 

1 
A

1 
'e oran1, sagdakinden daha biiyiiktiir. 

ithalat tarafrndan yakla§1llrsa. aym §ekiller ig talep elastik

ligi biiyiik ve ufak olan iki ithal mah ic;in dii§ilnillebilir. 

Boylece, devaluasyonun hangi tip ithal mah ic;in daha 

fazla doviz tasarrufu yaratacag1 ortaya c;1kar. 

11Marshall-Lerner" §arti dikkatle incelendiginde e -t e ') 1 x m 
ko§ulunun saglanmas1 i<,tin, sozkonusu iilkenin ihra<,t ve ithal ettigi 

mallann % 80 ve daha fazlasrn1n sanayi mallan olmasrn1n gerek

liligi anla§1lmaktadir. 

Qilnkii, fiyat degi§melerine kar§1, en biiyiik hassasiyeti 

sanayi mallan gostermektedir. Boylece sanayi mah ihrag ve ithal 

eden Ulkelerin devalilasyonu daha kolay uygulayabilecekleri ortaya 

g1kmaktadir. 

"Marshall-Lerner" §arti arz-elastikiyetini ele almad1grndan 

eksik bir analiz say1labilir. Arna yine de biiyiik bir ekonomik 

gerc;egi yans1tmaktadir. 



26 

Devaliiasyonun gec;erli olmas1 igin gerekli iigiincii ko§ul 

da; iilkenin ihra9 mall an elastikliginin yiiksek olmas1d1r. 

Ciinkii; ihrag mallanmn iiretimi ve arz1 fiyatlar yiiksekse 

de artt1nlam1yorsa, devaliiasyon un ihraca t artt1nc1 etkisi dogmaz. 

Biraz evvelde denildigi gibi, devaliiasyon sanayile§mi§ 

iilkelerin rahathkla uygulayabilecegi bir kur ayarlama bic;imidir. 

Sonuc;ta "neden devaliiasyon" denilirse §Unlar one siiriilebilir: 

1- ihracati te§vik etmek ve ithalati ayarlamak ic;in, 

2- le; fiyatlar ve du~ fiyatlar arasrndaki dengesizligi ortadan 

kaldirmak ic;in, 

3- D1§ dengeyi saglamak. 

Ba§anh bir devaliiasyon ic;in gerekli ko§ullarda §oyle 

siralanabilir: 

1- D1§ talep elastikliginin 1 1 den biiyiik olmas1, 

2- Devaliiasyon yapan illkenin arz elastikiyetinin biiyiik olmas1, 

3- 1thal mallannrn fiyatlan ic;in istikrar sa~lanmas1, 

4- ic; fiyatlarda istikrarrn saglanmas1, 

5- Uretim faktorlerinin dag1hmrnda dengenin saglanmas1, 

6- Eldeki rezervlerin yeterli olmas1. 

Devaliiasyonun d1§ odemeler ag1klanm gidermeden ayn 

olarak dogurdugu baz1 ekonomik etkiler vard1r. Bunlar (13): 

(13) SEYlDCliLU, Ha.lil Prof.Dr. 11Uluslararas1 1ktisat 11, 1990, s.347-382 
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a) Yurtir,;;i Gelir ve Fiyatlar Uzerindeki Htkisi 

Bu etki birka<; tiirlii geli§ebilir. Devaliiasyon sonucu; fiyat 

lar gene! seviyesi yiikselebilir. (ileriki boliimlerde geni§ §ekilde 

ar,;:1klanacaktir.) 

Devalilasyon sonucu; ithal mall girdilerin fiyatlarrnrn 

artmas1 maliyetleri yilkseltebilir. 

Devalilasyondan sonra ortaya r,;:1kan gelir ve fiyat artl§lan 

ithalat1 ozendirip, ihracati cayd1nc1 etki yapabilir. 

b) Kaynak Dag1hm1 tlzerindeki Htkisi 

Devaliiasyon, ekonomideki kaynak dag1hmrn1 yurtir,;;i kesimler

den, d1§ ticaret kesimlerine dogru kayd1nr. 

c) Yabanc1 Sermaye Girdileri ve i§c;i Dovizi Uzerine Htkisi 

Devaliiasyon; yabanc1 sermaye ve Tilrkiye gibi i§Qi ihrar,;: 

eden iilkelerde i§Qi dovizleri iizerinde ozendirici etki ya par. 

d) 01§ Bon;lar Uzerindeki Htkisi 

D1§ borr,;:larrn yiikiinii arttiracagrndan, devaliiasyon sakrncall 

olabilir. 

e) 01§ Ticaret Hadleri Uzerindeki Htkisi 

01§ ticaret haddi, uygulamay1 ya pan iilkenin aleyhine hareket 

edebilir. 
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f) Spekiilasyon 

Devaliiasyon, doviz ve mal spekiilasyonunu arttinr. DevalO

asyonun karannrn gizli kalmamas1 durumunda, haks1z kazan<;lar sag

lanabilir. 

Kotalar 

Odemeler dengesi ai;1klann1n kapanamamas1 durumunda, baz1 

illkeler ellerindeki srnirli dovizle ithalatl programlamaya ve miktar 

olarak srnirlamaya <;;alu~irlar. 

Buna kota ve kontenjan sistemi ad1 verilir. Bu §ekilde 

hem iireticiler yurda girecek ithal mall an miktanm bilirler, hem 

de tarife ayarlamalan daha kolay yap1hr. 

Fakat bu sis tern in sakrncas1 da, ithal mall an fiyatlarrnrn 

a§1n yilkseli§inden ithalatg1lann a§ir1 k§r etmesi ve uluslararas1 

piyasada misillemelere yol a<;;abilmesidir. 

Siibvansi yonlar 

Silbvansiyonlar, ilretici ve ihracat<;;1y1 te~vik ve koruma 

amac1yla ad1 gegen ki§ilere verilen primlerder. 

Prim miktan, ilretici tarafrndan tatmin edici bulunursa, 

ilretim artabilir, fiyatlar dil§er sonugta fiyatlan dil§en mallarrn 

ihrag etmek kolayla§ir. 

Diger bir stratejide, ihracat<;1ya dogrudan verilen prim

lerdir. Bunlar sayesinde ihrai; mallanm maliyetlerinden dil§ilk 

fiyatlarla satmak bile mi.imki.in olmaktad1r. Bu uygulamaya damping 

(damping) ad1 verilmektedir. 
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1K1NC1 BOLOM 

TORKlYE'DE KUR POLlTlKASI 

I- KISA TARiHQB 

1914 y1lmda kurulan ve sava§ sirasrnda doviz allm satimrn1 

diizenlemek amac1 ile kurulan "kambiyo komisyonu"ndan once, Os

manll imparatorlugunda herhangi bir kambiyo denetiminden soz 

etmek imkans1zdir. 

Bu s1nirll denetim, Cumhuriyetin ilanrndan itibaren kal

dirllm1§ ve serbest kur uygulamas1 1929 Biiyiik Diinya bunahmrna 

kadar devam etmi§tir. Tabii serbest kur uygulamasrnrn kald1nlma

srnrn tek nedeni bu olmam1§hr. 1929 y1h, hiikiimetlerin du~ ekono

mik ili§kilere miidahalesini erteleyen gegici Lozan maddesinin yii

riirliikten kalkacagl. y1l oldugundan, ithal talepleri donem sonuna 

dogru a§lTl geni§lemi§, bu arada d!§ bon; taksitleri odemeler den

gesinde sorun yaratmaya ba§lam1§hr. 

Bunun sonucunda donemin hilki.imeti once 1947 say1h "Men

kul Kiymetler ve Kambiyo Borsalan" kanunu sonrada 1567 say1h 

Tilrk Pa.:ra.srn1n i<iyrnetini Korurna Kanunu ile 1930' dan itibaren 

kambiyo kontrol rejimini yiiriirliige koymu§tur. Bilyilk dilnya buna

hm1, d1§ ekonomik ili§kilere engeller g1kard1kga, degi§ik kanun 

ve kararnameler yilriirliige girmi§tir. 
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II.Dilnya Sava§rnrn ba§lamas1 ile birlikte, yalmzca kamu 

kesiminin takas i§lemlerini yiiriiten takas komisyonlarrnrn gorev 

ve yetkileri ile ihracat<;1 birliklerin ihracatlarrndan dogan ithal 

haklanm kullanma yetkileri bir kamu kurulu§u niteligini ta§1yan 

Tak as limited ~irketine devredilmi§tir. Tak as di§rndaki i§lemlerin 

denetimi 1941 tarihli Bakanlar kurulu karan ile kurulan Ticari 

Tediyeleri Tanzim Komitesi 1 ne verilmi§tir. 

1940 tarihli ve 3780 say1ll Milli Koruma Kanunu ile sava§ 

boyunca hilkiimetler ithalatla miktar kis1tlamalan, ihracatta dii

zenlemeler ve d1§ ticaretin tiimGnde fiyat denetimleri uygulayabil

mi§lerdir. 

7 Eyliil 1946' da yilzde 116 oramnda devaliiasyon yapilm1§ 

ve Tiirkiye' de yeni bir ticaret rejimi uygulamasrna ba§lanm1§tir. 

Boylece, ithalde fiyat denetimi ve miktar k1S1tlamalan durdurulmu§ 

sonugta mal tiirleri ile srnirlanm1§ bir liberasyona gidilmi§tir. 

Demokrat Partinin iktidara geldigi 1950 y1lrndan sonra 

OECD 1 nin yiizde 60 liberasyon onerisine de uyarak Tilrkiye daha 

liberal bir iktisat politikas1 uygulamaya ba§lad1. Bu arada Bakan 

llklararas1 Doviz Komitesi kurulmu§tu. Bu komite doviz gereksinme

lerini planlay1p ithal listelerini diizenlemek amac1yla olu§turulmu§tur. 

Fakat liberasyon; iki y1lda ithalati yiizde yiiz dolayrnda 

geni§letmi§tir. Bun a kar§ihk ihracat ancak % 37 dolayrnda artm1§

tir. 1952 y1lrnda di§ ticaret ag1g1 aym y1lrn ihracat gelirlerinin 

% 50'sini gegmi§tir. 

Bunun ilzerine 1952 1 den itibaren liberasyon k1s1tlanmaya 

ba~lad1, 1955'te tamamen durdut'uldu. De.ha sonra kambiyo kontrolil 

sertle§tirildi. 
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Yani boylece, 1946 devaliiasyonundan, 1957 y1lrnda Tiirk 

parasrnrn % 117 degerlenmesine kadar siiren donemde yanlI§ kur 

politikalan yiiziinden, ba§lan1lan yere tekrar doniilmil§tii. 

Bundan sonra y1llar boyu, ortaya <;1kan tabloyu degi§tir

mek ii;;in, bir tilr tel a§ ve acelecilik c;a buk alrnacag1 zannedilen 

ithal ikamesi tedbirleri uygulanm1§tlr. 

Boylece y1llar boyu ithal ikame sanayileri, ithal yasaklan 

miktar k1s1tlamalan, yiiksek giimriik vergileri vs. ile devam1 ko

runmu:;;tur. 

PlanlI doneme ge<;ildiginde, du~ ticaret 1964 y1lrndan ba§

layarak, ayrrnt1h bii;imde programlanmaya ba§lanm1§sa da, 1960 

y1lrna kadar a§1n degerlenen TL biitiin bu program1 alt iist etmi§

tir. Aynca ithalati kur ayarlamalan ile hafifletmek yerine, miktar 

k1s1tlamalan ve ithalata once % 5 sonra % 10 oranrnda yeni bir 

damga resminin allnmasrna deniz yolu ile yap1lan ithalata % 5 

nht1m resmi uygulanmas1na ve bir tak1m ba§ka onlemlerin uygu

lanmasrna karar verilmii;;ti. 

Boylece yeni bir odemeler dengesi tehlikesi yiiziinden 1970 

y1lrnda "iigiincii devaliiasyon 11 karan verilmi:;;tir. Arna bu sefer 

1958-60 uygulamasrnrn sonui;lan dikkate alrnarak devaliiasyon 

% 66 olarak yani TL resmi degerini gergek degerinin % 6 altrnda 

tutarak gergekle§tirilmi§tir. 

Fakat buna ragmen 1973 y1hnda bile d1§ ticaret ac;1g1 

onemli boyutlarda olmu§tur. 1977 y1lrnda bu ag1k 4 milyar dolarrn 

iistiine g1km1§tlr. Devaliiasyonlardan kagrn1larak yiiriitiilen ve ger-

9r:;kci olmayan kur politikalan yiiziinden sorunlar yine artm1:;;tir. 
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1980 yih Tilrkiye' nin di§ ekonomik ili§kileri ac;isrndan 

Q<Jk ilginc; geli§melere sahne olmu§tur. Kam bi yo politikasi daha 

esnek bir tut um a girmi§tir. ithalatta miktar kisitlamalarrndan 

liberasyona dogru bir anlayi§ degi§ikligi meydana gelmi§tir. 

1980 yilrnda ahnan 24 Deak kararlarrnrn temel amac1 enf

lasyon h1zim dii§iirmekti. Harcamalann kis1lmasrn1 yon tern olarak 

benimseyen bu kararlann on de gelen araci para politikas1 olmu§tur. 

Bu politika kapsamrnda ihracatrn te§viki d1§ ticaretteki 

sorunlara bir olc;i.ide c;oziim getirirken, giinliik kur degi§meleri 

ile Ti.irk Lirasrnrn a§ir1 degerlenmesi engellenmeye c;ah§ilm1§tir. 

ithalatta kontenjan listeleri kald1nhp liberasyona dogru 

olumlu adimlar atilm1§tlr. 1980 y1lrndan sonraki geli§meler §oyle 

ozetlenebilir. 

1 Mayis 1981 tarihinde yayrnlanan bir Maliye Bakanhgi 

tebligi ile T .C Merkez Bankasi' mn Ti.irk Lirasi ile yabanc1 paralar 

arasrndaki pariteyi "hengiin" tespit etmesi karan ahnmu~tir. 

1984 y1lrnda getirilen "esas kur" uygulamas1 ile T .C Mer

kez Bankasi biitiin kon vertibl doviz kurlanmn giinli.ik ac;iklanmas1 

yerine sadece Tiirk Lirasin1n ABD dolan kar§1srndaki esas kurunu 

belirlemeye ba§lam1§tlr. 

29 Haziran 1981 'den itibaren bankalar doviz ve efektif 

ah§-sati§ kurlanni serbestc;e tespit etmeye ba§ladilar ve Tiirk 

Lirasrnrn di§ degeri kambiyo piyasasrnda dalgalanmaya birakildi. 

Fakat 1986 yilrnda, Ti.irk Lirasrnrn di§ degeri iizerindeki 

bask1lar artinca, 

leyecegi kurlar1n 

bu serbestlik daraltilm1§ ve bankalann belir

Merkez Bankasi kurlanmn en<;ok % 1 altrnda 
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veya iisti.inde olmas1 ilkesi getirilmi§tir. Sonra bu usulde degi§tiri

lerek, ah~ kurlan (bankalar ic;;in) serbest, sati§ kuru ise Merkez 

Bankasi' nm sa tu~ kurun u gec;;memek §arti ile tekrar dilzenlenmi§tir. 

Ocak 1987' de, bankalar d1§rnda doviz i§lemleri ya pan mii

esseselere, doviz ah§ ve sati§ kurlann1 Merkez Bankasi 'n1n sati§ 

kurun un en fazla % 2 ilzerinde belirleme olanag1 tanrnm1§tlr. 

1988 y1hnda Merkez Bankasi bilnyesinde ac;;1lan doviz ve 

efektif piyasalan ile izlenen kur politikasrna yard1mc1 olarak 

bir arac;; saglanm1§ ' ve kurlann piyasa ko§ullan altrnda belirlen

mesi sistemine gec;;ilmi§tir. 

En olumlu ad1m 1989 y1lrnda Bakanlar Kurulu tarafrndan 

ahnan "32 Say1h Tilrk Parasrnrn K1ymetini Koruma Hakkrnda Ka

rar"la di§ ticaret ve uluslararas1 ekonomik ili§kiler ilzerindeki 

k1s1tlamalann bilyiik olQilde kald1nlmas1 olmu9tur. 

Fakat uygulanan politikalann 

1988 1 den 1990' mn ilk yansrna kadar 

ticaret ai;1grna dogru silrilklemi§tir. 

pargah olu§u Tiirkiye 1 yi 

agir, agir biiyilk bir d1§ 

Nitekim 1990 y1lrnda Tiirk 

Lirasrnrn % 25 reel deger kazanmasrnrn nedeni kur-faiz makas1dir. 

Tabii bunun sonucu olarak GSMH'daki ihracatrn pay1 % 12'lere 

kadar dil§mil§ttir. 

1990' dan gi.iniimilze kadar izlenen kambiyo politikalarrnda 

herhangi bir degi§me olmam1§tir. Fakat 1992 y1lrnrn ikinci yansrndan 

itibaren TL yine deger1enme trendine girmi§ gibi goziikmektedir. 

Merkez Bankasi' nm doviz kurlarrnrn seyrine yaptig1 miida

haleler sonucunda rezervdeki dolar veya diger yabanc1 paralan 

satarak biraz da talihin yard1m1 ile, doviz kurlarrnrn sert tirma

Ill§l bir olgiide durdurulmu§tur. Hatta ABD dolanmn Temmuz ag1h§1, 
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Haziran ai;1h§rndan daha dii§ilk olarak geri;ekle§tiginden, Tiirk 

Liras1 bir anlamda deger kazanm1§tlr demek yanll§ olmaz. 

1986 'dan itibaren para ve sermaye piyasasrndaki h1zh 

geli§meler dovizden ba§ka yatinm arai;lannrnda ortaya r,;1kmas1 

(tahvil, bona, hisse senedi, diger finansal araglar), doviz kurunu 

kontroliinii k1sa donemde kolay fakat uzun donemde zor duruma 

getirmi§tir. 

~oyleki, k1sa donemdeki para ve sermaye hareketlerinin 

belirginligi (devlet tahvili ve hazine bonosu, ihale ve odeme giln

leri, borsamn gilnliik ini§ ve i;1k1§lan, maa§ odeme gilnleri vs.) 

Merkez Bankasi' nrn piyasaca gerekli onlemleri almasrn1 biiyiik 

olc;iide kolayla§hrmakta fakat uzun donemdeki belirsizlikler, ay 

sonu, donem so nu veya y1l sonu kurlarrn1n ne olacagrn1n tahminini 

( ekonomik ve ekonometrik olarak incelense bile) zorla§tird1grndan 

gegerli bir politika iiretmeyi giigle§tirmektedir. 

II- TtlRKiYH'DE KUR POL1T1KASININ GHLt~iMi 

Tiirkiye' nin ba§hca so run u olan d1§ dengeyi saglamak, 

cumhuriyetin ilk y1llanndan giinilmiize kadar uzanan ama zaman 

zaman geciken bir devaliiasyonlar zinciri ile c;ozilmlenmek istenmi§

tir. !leriki sayfalarda, degi§ik iktisadi kararlar ve degi§ik uygu

lamalar kronolojik sirada anlatilmaktad1r. 
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7 Eyliil Kararlan 

1939-1946 y1llan arasrnda, yani II.Dilnya Sava§1 sirasrnda 

Tiirkiye, d1~ ticarete agirhk veren, doviz ve altrn stoklan 

bulunan bir iilke olmu§tur. istatistiklere gore 1940 16, 2 ton 

altrn rezervi bulunurken, 1946 y1hnda bu miktar 210, 8 tona 

ula§ffil§tlr. Yine 1946 y1lrnda 65, 1 mil yon Sterlin rezervi ve 

64, 3 mil yon sterlin di§ bon;u olu§mU§tur. Sava§ zamanrnda 

olu§an bir d1§ ticaret daralmas1 dogal olarak bir problem 

yaratmu~tlr. 

Sava§rn gerektirdigi (katlmasak bile) milli savunma 

harcamalan, bunlan kar§ilamak iizere tedaviil edilen kag1t 

paralarrn or ta ya 91kard1g1 enflasyon ve istikrars1zhk geog 

Tiirkiye Cumhuriyeti 'nin oniindeki tehlikelere bir tanesini 

daha eklemi§ti. "GSMH"nin artl§rnrn yava§lay1p, durmas1." 

Kamu harcamalann1n fin ansman1nda varhk vergisi 

vb. acil veya aceleci yontemler denenmi§, harcamalann finansman1 

genellikle % 55 normal, % 45 olaganiistii gelirlerle elde edilir 

olmu§tu (14). 

7 Eyliil 1946 giinii Turk liras1 Merkez Bankasi, Ticaret 

Bakanllg1 ve "Giimriik ve Tekel" Bakanllg1 birer teblig yayrnlaya

rak, yeni doviz allm ve satim fiyatlanm §Dyle belirlemi§lerdir. 

Ah§ Satuj 

1 Dolar 280 282,80 

1 Sterlin 1128. 40 1139' 68 

1 1sveg Kronu 77, 88 78,66 

1 isvigre Frang1 67,20 67,87 

1 M1sir Liras1 1157, 33 1174,69 

(14) ERGlN, Feridun Prof .Dr. ''Para Politikas1 11
, s.10 
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9 Eyliil 1946 sabahrndan itibaren ise §U kararlar 

uygulanmaya ba§lanm1§tir. 

1- Yeni kurlar ihracati te§vik edici olup, doviz gelirini 

arttiracaktir. 

2- Serbest dovizle ithal edilebilecek mallara yap1lan kis1t

lay1c1 uygulamalar tam amen kald1nlmu~tir. 

3- ithalati;1 birlikleri tarafrndan yap1lan cins, vas1f ve 

f i ya t kon trolleri kald1nlm1§tir. 

7 Eyliil 1946 devaliiasyonu, Birle§mi§ milletlerin kurulu§u, 

IMF ve FATT ile birlikte yakla§1lmas1 gereken bir siyasi ve 

ekonomik olaydir. Qiinkii Tiirkiye IMF' nin on em verdigi, kambiyo 

istikrarrnrn garantisi olan Bretton-Woods anla§malan yilrilrliige 

girmeden devalilasyon u geri;ekle§tirmi§tir (15). 

1938 = 100 itibariyle dolar endeksinin 1949 1 da 220' ye 

top lam fiyat endeksini 509' a firlatan bu devaliiasyon sonucu, 

1929 y1lrndan beri ilk defa Tilrkiye d1§ ticarette ithalat fazlas1 

vermi§tir. 

Ulkeden d1§an i;1kan 70 ton altm ise problemi daha 

da biiyiltmil§tilr. Doviz rezervi 276,4 milyon dolardan (1947), 

1948 'de 84 milyon dolara dii§mil§tiir. 

Devaliiasyonun bu ba§ans1zllgrna, diger iilkelerin 

(ba§ta ingiltere olmak iizere) devali.iasyonlan eklenmi§ ve 

ba§la111lan noktaya gori dliniilmiii;:ti1r. 

f15) FJ<ZFN, Nazif; "1946, 58Deva1Uasyonlar1 11
, s.34 
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4 Agustos 1958 Kararlan 

1950 yrlrndan itibaren "Iiberasyon" politikasrnrnda etkisi 

ile Tiirk ekonomisi biraz rahatlamaya ba§lam1§tl. 

Demokrat Partinin iktidara geldigi 1950 y1lrndan 1954 y1ll-

na kadar. parasalla§an ekoonomi ve altyap1 yatinmlan ile GSMH 

ortalama olarak her sene % 9 biiyiimil§tiir. Ki§i ba§rna gelir % 5, 8 

oran1nda artm1§tlr. 

1954' ten sonra sanayi kesiminde yat1nmlar reel olarak 

gerilemeye ba§lam1§, sabit sermaye stokundaki artl§ oran1 % 34 'e 

dii§mil§tiir. 

Biitge ag1grnrn 1954' te 174 mil yon lira ya yilkselmesini en 

bilyilk nedeni, parasalla§an ekonominin Merkez Bankasi' nca finanse 

edilmesi yane emisyondu. Boylece 1958 y1lrna kadar biltge ac;1g1 

bilyiimeye devam etmi§tir. 

Yil Nominal GSMH (Milyon TL) Biiyiime (%) 

1948 10.067.000 

1949 9. 281. 000 -11 

1950 10.384.000 15.8 

1951 12.270.000 15.3 

1952 14.320.000 8.6 

1953 16. 821. 000 11 

1954 17.114.000 -9 

1955 2 .059.000 7.6 
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DI~ TiCARHT 

ithalat (milyon $) ihracat (mil yon $) 

1950 286 263 

1951 402 314 

1952 556 353 

1953 532 396 

1954 478 335 

1955 498 313 

1956 407 305 

1957 397 345 

1958 315 245 

1949 diizeyine inen 19·50 toplam ticaretinden sonra bu kotii 

ekonomik gidi§e i;are bulabilmek ii;in 4 Agustos 1956' da bir tak1m 

kararlar alrnm1§tir. 

Aslrnda bu kararlarrn kaynag1 30 Temmuz 1958 1 te IMF'nin 

Washington toplantisrnda tart1§1lan "Tilrkiye raporudur." 

Raporun gorii§iilmesi sonucunda alrnan kararlar §6yledir: 

1- Tiirkiye' ye 359 milyon dolar yard1m yap1lacak, 

2- Ag1k finansmamna son verilecek; 

3- Krediler 1958 Haziran di.izeyinde tutulacak, 

4- Devalilasyon yap1lacak. 
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Bun a gore 2, 80 lira olan dolar kuru 9. 00 lira ya 91km19tir. 

Fakat bu devaliiasyon ic; ekonomideki dengesizlikler, istihdam ve 

fiyat seviyesini h1zla yiikseltirken, ihracat yerine ithalat talebini 

karrn.;alam1§tir. ihracatrn ithalatl kar§1lama oran1 dil§tiikc;e odeme

ler dengesindeki ac;;1klar da bi.iyi.imi.i§tilr. Bu yiizden d19 krediler 

ithalat1n ademesi iQin harcanm1§, yat1nmlar ve ilretim sonuQta 

dil§mii§tilr. 

Ti.irkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa d1§ borc;lann kon

solidasyonu bu donemde yap1lm1§ ve bilyilk d19 bore; yilkil 2001 

y1hna kadar siirecek bir odeme programrna baglanm19t1r. 

22 Agustos Kararlan ve 1960-1970 Doneminde 

Ekonomik Durum 

22 Agustos 1960 tarihinde Qtkanlan 65 say1h kanunla Turk 

paras1mn fiili parHesi 1 dolar = 9 TL olarak tespit edilmi§tir. 

1960 y1h J<as1m ayrnda Milli Birlik komitesi Hilkilmetiriin 

yeni bir ekonomik program ag1klamas1yla, devlet giderleri ve biltge 

politikasrna baskl yapan baz1 olumsuzluklar ortadan kald1nlmaya 

c;all91lm19tlr. 

1960-65 y1llan arasrnda GSMH' da y1lllk ortalama % 6, 3 

oramnda art19 saglanm19t1r. 1965 y1hndan itibaren ba9layarak 

canh bir dl:>neme girilmi§tir. 1966 y1hnda. GSMH 1 da % 12 oramnda 

bir arb§ goriilmil§tilr. Sana yin in biiyilmesine flrsat saglayan bu 

donemde, ihracat artm19, i9gi dovizleri ve tasarruflar yatinm 

alanlarrna aktanlm19tir. 
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Fakat bu geli§meler esnasrnda, sermaye piyasas1 kurula

mad1grndan, artan tasarruf hacmi yatlnm alanlarrna aktanlama

m1§tlr. Boylece ig ve di§ kaynak sorunlann tekrar ortaya <;1kma

s1yla, te§viklere ragmen ihracat duraklamaya ba§lam1§ ve 70 'lere 

dogru Coran olarak) di§ ticaret azalmaya ba§lam1§tir. 

Bmisyon ihracat ithalat GSMH 

Y1llar (milyon TL) (mil yon $) (milyon $) (milyar TL) 

1965 7347 464 577 79 

1966 8351 491 725 93 

1967 9948 522 691 103 

1968 9925 496 770 114 

1969 10974 537 754 124 

1970 12000 589 886 144 

"10 Agustos 1970 Kararlan" 

10 Agustos 1970 devaH.iasyonu ile Turk Lirasrnrn bir dolar 

kar§1srndaki degeri 9 TL' den 15 TL' ye yiikseltilmi§tir. Fakat 10 

Agustos 1970 kararlan ile, iic; ayn kur belirlenmi§tir. tlki ithalat 

uygulanan kur, ikincisi geleneksel iiriin ihracrna uygulanan kur, 

iic;iincilsii ise yurt di§rndaki i§c;ilerin dovizlerine uygulanan kurdur • 

Bu planrnda ba§ans1zllga ugramasrnrn birc;ok nedeni var

dir. Birincisi kararlarrn alrnmasrndan 6 ay sonra iktidarm degi§

mesidir. Faiz oranlarrnrn artmas1 ve para arzmdaki geli§me ikinci 

neden say1labilir. Toplam tale bin tahrik edilmesi ve hizh fiyat 

art1§lan da bu denemenin ba§ans1zhga ugramasmm ana neden

lerindendir. 
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"15 ~ubat 1973 Devalfiasyonu" 

10 Agustos 1970 'den kisa bir siire sonra yap1lan ve kiic;iik 

oranh bir devaliiasyon olan 15 ~ubat 1973 devaliiasyonu, dolan 

1 lira yiikselterek 16 TL yapm1§t1r. 

Bu devaliiasyon un as1l amac1 i§c;i dovizlerinin yurtic;ine 

girii;;ini arttirarak doviz hacmini genii;;letmek ve d1i;; ticaret ag1grn1 

bu i;;ekilde finanse etmek olmui;;tur. 

15 ~ubat 1973 devali.iasyonun bir diger amac1da 13 :?ubat 

1973 tarihinde ABD' nin yaptlg1 % 10 oranrndaki devalUasyonu des

teklemekti. (Tiirkiye dolar blokuna bagh iilkeler arasrnda yeral

maktadir.) ( 16). 

Fakat, diinyada petrol fiyatlarrnrn yiikselmesi ve bununla 

paralel olarak ithal edilen mallarrn fiyatlanmn yiikselmesi, bu 

devaliiasyonu ba§ans1z k1lan nedenlerdendir. ihracatta beklenen 

artma gorillmii§, fakat sonra dil~me egilimine girmi~tir. 

(16) OZGUVEN., Ali Prof .Dr. 11lkti sa.t Bil imine Giri§", s. 90 



iTBAIATIN YAPISI (1963-70) 

(Mil.YCW TL) 

Tiiketim 
Y1llar in~at Mllzemesi % Mlkine Tedi. % Mlddeleri % Hammddeler % Top lam 

1963 376.7 6.1 2469.6 39.7 33.3 5.4 3036.4 48.8 6216 

1964 231.8 4.8 1996.5 40.9 238.1 4.9 2411. 6 49.4 4878 

1965 260.2 4.9 1930.1 36.9 255.5 4.4 2777. 5 53.8 5223.3 

1966 358.9 5.5 2739.1 42.0 325.5 5.0 3098.1 47.5 6521. 6 

1967 276.0 4.4 2661.5 42.8 304.4 4.9 2974.9 47.9 6216.8 .. 
N 

1968 240.5 3.5 3088.2 44.5 329.7 4.8 3275.6 47.2 6934 

1969 332.5 4.9 2737.2 40.3 303.9 4.5 3511. 4 50.3 6885 

1970 585.1 6.1 3895.2 49.9 412.0 4.3 4705.2 49.2 9597.5 

1971 1014.0 6.1 6725.2 40.9 891.2 5.4 7843.5 47.6 16474 

1972 1209.2 5. 6 9532.2 44.2 861. 4 4.0 9961.5 46.2 21564 

1973 1650.0 5. 7 12156.6 41. 6 1193.6 4. 1 14081.3 49.4 29882.9 
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"28 A~ustos 1975 Devaliiasyonu ve 1975-80 Aras1 Dftnam" 

1974 y1lrndan itibaren diinya petrol fiyatlannrn yilkselmesi, 

zaten bin;ok olumsuzluklar iqerisinde olan Tilrkiye ekonomisine 

agir darbeler vurmu§tur. Fiyatlarrn yiikselmesi odemeler dengesini 

sarsm1§, 1973 yilrna kadar 24 milyar lira olan emisyon 1974 y1lrn

da 32 milyara yiikselrni§tir. 1975 'te ise bu rakam 40 milyar olmu§ 

ve top lam fiyat endeksleri 1960 = 100 itibari ile 250' ye q1km11;;tir. 

Sonw; olarak 28 Agustos 1975 tarihinde Tiirk Lirasrnrn 

degeri 1 ABO Dolan kar§1srnda % 15 oranrnda dil§ilrillrnil§tilr. 

14 

1975 'ten sonra 

kez degi~tirilmi§tir. 

1980 'e kadar Tilrk Lirasrnrn degeri tam 

Yap1lan her devalilasyonun sonucunda ic; 

piyasa fiyatlan degi§mi§tir. 

- 21 Eyliil 1977' de Tilrk Lirasrn1n d1§ degeri % 10 oranrnda 

dil§iirillmil§tilr. 

- 1977-79 aras1 kilgilk oranlarda birgok devaliiasyon olmu§tur. 

- 1979 y1lrnda kilgilk oranlarda birc;ok devaliiasyon olmu§tur. 

K1sacas1, 1975-1980 donemi ic;inde Tiirkiye devaliiasyon 

enflasyon spirali ic;inde bocalam1§tlr. 01§ ticaret ag1klan siirekli 

olarak artmaya devam etmi§tir. 1979 'da enflasyon % 75 'e flrlam1§tlr. 

Tilrkiye' nin ekonurnik durumu, 24 Oc.;ak 1980 kararlarrna 

kadar bu §ekilde idi. 
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"24 Ocak 1980 Kararlari n 

24 Ocak kararlanna kadar, enflasyon i§sizlik d1§ odeme 

giii;liigii gibi problemleri iyile§tirmek ii;in sunulan re9eteler fazla 

etkili olamam1§lardir. 

Fakat 24 Ocak kararlan ekonominin yap1srn1 kokten degi§

tiren kararlar ic;ermekte idi. Boylece 1980 y1lrna kadar ige doniik 

biiyiimeyi siirdiirmeye c;all§an Tiirkiye ekonomisinde, di§ satima 

yonelik sanayile§me politikas1 uygulanmaya ba§land1 (17). 

Gei;en boliimde de belirtildigi gibi yiiksek fiyat arh§lan 

ve odeme giic;lilkleri, petrol bunalimrnrn en bilyiik etkileri olmu§tur. 

Yll 1963 = 100 Gene! Endeks 

1975 343.2 

1976 396.6 

1977 492.1 

1978 750.8 

1979 1230.7 

1980 25·50. 6 

1981 3988.4 

1982 4369.2 

Kaynak: Ti caret Bakanl ig1 Konj onktiir ve Yayin Da.i resi Ba§kanl zg1 

(17) KARI(:KI, Emin, ''Yarz Geli§lfli§ Ulkelerde ve TUrkiye'de Sanayi 
Politikalar1 11

, Turhan Yayznevi, Ank. 1983, s.109-110 
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Bu y1llardaki d1§ odeme ag1klan da §u tablodan anla

§llabilir: 

Milyon ABO Dolar1 
Y1l 1thalat ihracat Di§ Ti caret Dmgesi 

1963 688 368 -320 

1964 537 411 -126 

1965 572 464 -108 

1966 718 491 -227 

1967 685 52.2 -163 

1968 764 496 -268 

1969 801 537 -264 

1970 948 569 -350 

1971 1171 677 -494 

1972 1563 885 -678 

1973 2086 1317 -769 

1974 3778 1532 -2248 

1975 4739 1401 -3338 

1976 5129 1960 -3169 

1977 5796 1753 -4043 

1978 4599 2288 -2311 

1979 5069 2261 -2808 

1980 7909 2910 -4999 

1981 6933 4703 -4230 

1982 8643 5746 -3057 

Kaynak: DlE 
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1975 ve 1976 y1hndaki bi.iyi.ik ac,;1klar, ithalatrn bilyi.ik 

gogunlugunun fiyati artan petrole akmasrndan rneydana gelcni§tir. 

Bu §ekilde bir dizi olumsuzluktan · sonra 1980 y1lrnrn hernen 

ba§rnda haz1rlanan 24 Ocak kararlannrn ana hatlan §unlar olmu§tur: 

1- Fiyatlama si.ireci, 

2- 01§ ticaret politikas1, 

3- Makro ekonomik politika. 

Fiyatlama si.irecinde tezin konusu olan dovizin fiyati (doviz 

kuru) ve ana ba§lik olan d1§ ticaret politikas1 incelenecektir: 

24 Ocak kararlan piyasa fiyatlarmm piyasa ko§ullan 

ic;inde serbestc;e belirlenmesinden yana bir uygulamaya gitmi§tir. 

Bu nedenle, ilk once % 46.62 oranrnda bir devalilasyon 

yap1lm1§ ve 1 ABO. dolan 47, 60 TL' dan 71, 40 TL 1 na ula§m1§hr. 

1 Temmuz 1981 1 den itibaren dovizin serbest ve karaborsa fiyatlan 

aras1ndaki fark1 azaltmak amac1 ile giinliik ayarlamalar yap1lmaya 

ba§lanm1§tir. 

Amag Turk Lirasrnrn ig fiyat arti§lanndan daha fazla 

oranda dil§ilrillmesi ve bu §ekilde ihracatrn arttlnlmas1 idi. Malla-

nni d1§ illkelere satmak isteyen her Glke gibi (ozellikle azgeli§mi§ 

iilkeler) Turkiye' de devaliiasyona ba§vurumak zorunda kalm1§tlr ( 18). 

01§ ticaret politikas1 olarak da serbest piyasa koijullartnm 

benimsenmesi, zorunlu olarak ithalatrnda serbest birak1lmas1 anla-

mrna geliyordu. Yani art1k yerli i.iretim d1~ rekabete kar~1 korun

mayacakti. Bu §ekilde yerli uretiminde d1§ rekabet gilcil arthnlm1~ 

(18) DZGUVEN, Ali Prof .Dr. '~zgel i §mi§ Ulkel erce Kalkz11l1B., Dz§ Ti caret 
ili§kileri", J.(J. lktisat Fak. Yay. No:339 1st. 1974, s.476 
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olacakti. Boylece kar§1la§tirmah l'.istO.nHiEte sahip l'.iretim birimleri 

varllgrn1 si.irdiirecek, digerleri ilretimden vazge9ecekti. Tuketiciler 

de bu yolla korunmu~ olacaklard1. 

Aynca bu kararlar yabanc1 sermayeyi daha gok ozendirmek 

amac1yla da hazirlanm1§tir. D1§ kaynak saglamada yabanc1 serma

ye onemli bir pay aynlmu~tir. 

dzetle 24 Ocak 1980 'de alrnan kararlar iilkenin uzun siiren 

devlet9i gelenegini koklii bir bigimde degi§tirmeye yonelik olmu~tur. 

Bu yiizden Tiirkiye ekonomisinin ger9ek piyasa ko§ullanna 

oturtulmas1 bak1mrndan onemli bir yere sahiptir. 
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S 0 N U C 

Tilrkiye 1 de dev aHiasyon ve son m;:larrn1 tartu~madan evvel, 

devalilasyonun on ko§ullarrn1 tart1§makta fayda vardir. 

a) ithal mallarrnrn ii;; ve ihrag mallarrnrn d1§ talep elastik

likleri ne kadar yiiksek ise, devaliiasyonun ithalat dovizlerinden 

tasarruf etme ve ihracat dovizlerini arttirma etkisi de o kadar 

biiyiik olur. Yani: 

e ithal mallanna olan ig talep elastikligi 
m 

e .ihrag mallarrna olan d1:;; talep elastikligi 
x 

Buna Marshall-Lerner ko~mlu denildigi daha evvelki b6liim

lerde ag1klanm1§tl. 

b) 1hrag mallanmfl drz1 ve ilretimi fiyatlara kar§1 duyarh 

ise yani ihrag mallarrnrn arz elastikligi yiiksekse, devaliiasyonun 

ihracat artt1nc1 etkisi artar. 

c) ii;: fiyatlarda istikrar saglanmas1, yani a§1n degerlenmeyle 

devaliiasyonun etkisizle§mesi onlenmelidir. 

d) Uretim fakt6rlerinin dag1llmrnda dengeyi saglamak, deva

li.iasyonu saglam temeller iistiine koymak demektir. 
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e) Ulkedeki sanayinin kapasite kullan1m1, arz elastikiyetini 

ilgilendiren onemli bir unsur oldugundan ihracat arti§1 beklenen 

bir ekonomi kapasite s1mrlarrna dayanmi§sa, devalilasyon ba§an

s1z kahr. 

f) Devaliiasyon yapan Glkenin elindeki doviz rezervlerinin 

yeterli olmas1 laz1md1r. 

Ana amac1 d1§ dengeyi saglamak olan devaliiasyonun, Tiir

kiye' de ba§anll olmas1 bu ko§ullar bak1mrndan ilk bak19ta olduk

c;a zor gozilkmektedir. 

Daha ilk ko9uldan ele alrnmaya ba9lamrsa, Tilrkiye ihra

catrnrn d19 talep ve ithalatrnrn ii; talep elastikliginin "Marshall

Lerner" §artrna pek fazla uymad1grn1 veya uyamad1g1 a<;1k<;a go
riilmektedir. 

Bir illkenin, bu ko§ula uymas1 i<;in, ihracatrnrn % 80' den 

fazlas1m sanayi mall an yine aym §ekilde ithalatmmda % 80' den 

fazlas1m sanayi mallann1n olu~turmas1 laz1mdir. 

Bunun nedeni de sanayi mallannrn fiyatlar kan;asmda 

daha elastik yani duyarlI olmalandir. 

Tilrkiye ele alrnd1grnda, ihracatrnrn yilzde olarak ne ka

darrnrn sanayi mall oldugu §U tabla ile daha iyi anla91lacaktir. 

( 1970-90, 20 y1ll1k don em. ) 



Y1llar Ta nm 

1970 75,3 

1971 72,5 

1972 68,6 

1973 63,2 

1974 55,5 

1975 56,6 

1976 64,0 

1977 59,4 

1978 67,4 

1979 59,5 

1980 57,4 

1981 47,2 

1982 37,3 

1983 32,8 

1984 24,5 

1985 21,6 

1986 25,3 

1987 18,2 

1988 20,1 

1989 18,2 

1990 18,4 
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ANA SEKTtlRLERE GtlRE 

iHRACAT (%) 

Madencilik 

7,7 

7,3 

5,7 

4,3 

5,7 

7,5 

5,6 

7,2 

5,4 

5,8 

6,6 

4,1 

3,0 

3,3 

3,4 

3,1 

3,3 

2,7 

3,2 

3,6 

2,5 

Sanayi 

17,0 

20,2 

25,7 

32,5 

38,6 

35,9 

30,4 

33,4 

27,2 

34,7 

36,0 

48,7 

56,7 

63,9 

72,1 

75,3 

71,4 

79,1 

76,7 

78,2 

79,0 

Buradan da goriildiigii · gibi ihracatrn yiizde olarak dag1-

llm1 1970 'ten 90 'a kadar uzanan donemde her ne kadar sanayi ke-
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mine kaym1§sada, matematiksel olarak sanayinin pay1 gerekli olan 

yiizdeye ula§m1§ gozilkmemektedir. 

Yine da tabla umut vericidir. 1990' dan 2000 y1lrna kadar 

uzanan donemde ihracatrn d1§ talep elastikliginin yilksek olacag1 

gozilkmektedir. 

Tabii konu bu kadar basit degildir. ihracatm artmas1, 

her zaman ithalatin azalmas1, durmas1, yava§lamas1 anlam1na 

gelmemektedir. 

Eger bir illkenin ithalatrnrn biiyilk gogunlugu hammadde 

ve aramallarma bagll ise, bu onun ithalatimn iQ talep elastikli

ginin gok zay1f oldugunu gostermektedir. 

~oyleki; iilke iginde iiretimi gen;ekle§tirmek igin hammadde 

ve aramallan hiiyiik bir ihtiyagtlr. Yani bunlardan k1s1tlama 

yapmak hem zordur, hem de ekonomik mantlga uymaz. Gi.inku iireti

me dayali olan ekonominin canhlig1 hammaddeye ve aramallanna 

baglldir. Uretim olmad1kga, istihdam, talep, gelir, ihracat, biiyil

me ve geli§me gergekle§emez. 

Fakat, ithalatuun yiizde olarak bilyiik bir k1smrnrn sozko

nusu mallardan olm~tugu Tiirkiye' de, devaliiasyonun hedeflerinin 

gergekle§mesi zor gozilkmektedir. 

A§ag1daki tabla, Tiirkiye ithalatrnrn anamal gruplanna 

gore yilzde boliinil§ilnii gostermekte ve devaliiasyonun Tilrkiye' deki 

ba§ans1 igin bir fikir verebilmektedir. 
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ANA MAL GRUPLARINA GDRH 

iTHALAT (%) 

Y1llar Yat1nm Hammadde Tiiketim -----
1970 47,1 47,9 5,0 

1971 43,6 51,3 5,1 

1972 50,1 45,2 4,7 

1973 48,1 47,6 4,3 

1974 39,1 61,7 4,2 

1975 41,4 54,3 4,3 

1976 43,7 53,3 3,01 

1977 38,9 58,0 3,1 

1978 39,6 62,5 2,9 

1979 31,5 66,6 1,9 

1980 20,0 77 ,9 2,1 

1981 24,7 73,3 2,0 

1982 26,3 71, 6 2,1 

1983 25,1 72,3 2,6 

1984 24,7 70,9 4,4 

1985 22,9 69,1 8,0 

1986 31,3 60,1 8,6 

1987 27,0 64,8 8,2 

1988 27,8 64,4 7,8 

1989 24,3 66,8 8,7 

1990 26,5 60,4 -12,9 

Bu biraz karamsar tablodan da anla§1ld1g1 gibi Tilrkiye 

oldukGa d1~a bag1ml1 bir iilke durumundad1r. 
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Sonw~ olarak devaliiasyonun ilk §artl olan "e + e ""- 1 11 m m/ 
yani Marshall-Lerner §artrna Tiirkiye' nin d1§ ticareti uymamaktad1r. 

Eger, Marshall-Lerner §artl arz elastikiyetini dikkate al

mamaktadir §eklinde bir ele9tiri yoneltilirse, konu bir de arz 

elastikiyetini de dikkate alarak incelenebilir. 

Kronik enflasyonun ya§and1g1 Tiirkiye gibi bir iilkede, 

fiyatlar kar§1srnda tale bin sonuq olarak iiretimin, diger geli§ffii§ 

iilkeler kadar duyarh olmad1grn1 §oyle ac;1klayabiliriz. 

Eger il.lkede her sene enflasyon kadar, ya da daha fazla 

iicret zamm1 yap1llyorsa, bu demektir ki bireylerin sa trn alma 

gii<;leri enflasyon kar§1srnda azalm1yor, tersine ya artiyor ya da 

sabit kallyor demektir. kamu payrnrn biiyiik oldugu iilkelerde gorii

len bu tabla, piyasa §artlan ic;inde yiiriimeyen ve miidaheleci 

ekonomilerin en biiyilk ozelligidir. 

Tiirkiye gibi bir iilkede arz elastikiyetinin dii9iik olmasmm 

nedenlerinden birincisi budur. ikinci neden olarak Tiirkiye' deki 

sanayiin kapasite kullan1mrnrn ortalama % 72 'lerde seyretmesi 

gosterilebilir. Her y1l iiretim art191 beklenen sanayinin agir agir 

bir c;1kmaza girdigi gorillmektedir. 

Qtinkti, kapasite kullammrnda srn1ra gelmi§ bir sanayide, 

iiretim art191 yenileme, geni9leme vb. yat1nm yap1lmadan gerc;ekle

§emez. Bu da ek i§c;i, makina ve tec;hizat, toprak, sermaye demek

tir. 

Aynca sanayide kullamlan makineleri de ortalama ya9rnrn 

5-10 sene arasrnda degi9tigi g6z6niine ahmrsa ileride Tiirkiye 

ihracatrnrn bir tehlikeye girebilecegi bile dii§iiniilebilir. 
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Biitiin bu yatinmlann gerc;ekle§tigi dii§iiniilse bile, isteni

len fazladan iiretim igin, fazladan hammadde, aramall vs. ithal 

etme durumunda kalrnacaktir. 

Ugiincii ko§ul olan ig fiyat istikrannrn saglanmas1 ise 

bir evvelki ko§ulla oldukga ilgilidir. Kronik enflasyon u olan bir 

iilkede, konjonktiirel dalgalanmalar mal, doviz, sonugta para piya

sasrn1 etkilerken, ortaya g1kan belirsizlikler sagllkh bir devalii

asyonun ba§ans1m engellemektedir. Eger devaliiasyon yap1lm1§, 

ama iilkede enflasyon tirmanmaya devam ediyorsa veya % 70-80 'ler 

gibi bir diizeyde seyrediyorsa fiyatlarrn yilkselmesi kagrn1lmazdir. 

Boylece ortaya devaliiasyon-enflasyon sprali i;1kar. Bunun 

nedenlerinden biri de, Tiirkiye gibi d1§a bag1mll iilkelerin girdile

rinin devaliiasyon yiizilnden pahalllanmas1 ve bununda fiyatlan 

etkilemesidir. 

Uretim faktorlerinin dag1hmmda dengeyi saglamak, Tiirkiye 

gibi kamunun agirhkll oldugu ve piyasa §artlanyla yiiriimeyen 

ekonomilerin en biiyiik sorunudur. Dengeli dag1llm bir yana eldeki 

kaynaklarrn da verimsiz kullamm1 yiiziinden ekonomi bir 61Qilde 

baltalanmaktadir. 

Eger illkenin biitiln kaynaklan, yani enereji, hammadde 

vb. devletin elindeyse ve piyasa ko§ullan iginde pazarlanam1yorsa 

ku§kusuz bu kaynaklarrn kalitesi dil§ilk fakat maliyeti yilksek 

olacakt1r. 

Devaliiasyon yapan illkenin elindeki doviz rezervlerinin 

yeterli olmas1 §arti ele ahmnca, birt~ok soru i§areti ortaya <,ilk

maktadir. Devaliiasyon ya pan iilkenin bu karan almasrnrn nedeni 

doviz g1k1§rnrn, giri§inden fazla olmas1 ve bu· yilzden doviz s1krn-
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tis1 gekmesidir. Bu nedenle elinde yeterli veya sag lam doviz re

zervleri bulunmayabilir. Yine bu nedenle devaliiasyonun on ko§ulu 

olarak bu madde tart1§maya oldukga ag1khr. 

Konu bi.itiiniiyle toplanusa, kur ayarlamalan ile devaliias

yonun di:~ ticaret iistiindeki etkisini diger politikalardan soyutla

yarak analiz etmek gok giig olmaktad1r. 

Tilrkiye' de doviz dengesi konusunun hala gi.indemde olmas1, 

toplam d1§ ticaret hacmine gore onemli boyutlarda olan du~ ticaret 

ag1grn1n daralt1lamamas1 yiiziindendir. Doviz dengesini diizeltecek 

kur poli tikalarrnrn da, neden-son ug ili§kilerinin gok zor izlendigi 

gilnilmilziln kan§1k ortamrnda, bag1ms1z olarak uygulanamamas1 

ve birgok yan etkiye ag1k olup, bizzat kendisinin de onemli yan 

etkiler y ar a tmas1, so run u dah a da derinle§tirmek tedir. 

Ornegin; kur degi§meleriyle ayn1 doneme rastlayan diger 

politikalarrn (ihracat te:;;vikleri, te:;;viklerin kald1nlmas1, ithalat 

ilzerindeki vergilerin, yilklerin arttinhp uza t1lmas1, geni§letici 

veya daralt1c1 maliye politikalan, faiz politikalan, kambiyo mev

zuatrnda s1mrlay1c1 veya gev9etici degi§iklikler vb.) d1§ ticaret 

iizerinde onemli etkiler yaratmas1, kurlann dogrudan etkilerinin 

izlenmesinde yamlt1c1 izlenimler yaratacag1mn da kabul edilmesi 

gerekir. 

Aym husus, onemli di§ etkiler (petrol §oklan, sa va§ bu

nallmlan, uluslararas1 politikadaki onemli de~F§iklikler, dilnya 

ekonomisindeki geli:;;meler vs. gibi) iginde sozkonusudur. 

A§ag1daki tabloda 1970-91 aras1 kur degi§meleri ve du;; 

ticaret verileri yer almaktadir. Bu tabla izlendiginde kur degi§me

lerinin ihracati uyanc1 etkisi ag1k9a gorillmektedir. Burada dikkat 
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edilecek husus, ithalatrn degi§iminin neredeyse kurlardan bag1ms1z 

gozukmesidir. Ornegin 1974 ve 1980 petrol §oklan ile c;ei~itli yll

lardaki biiyiime h1zlan ithalati kur degi§melerinden c;ok daha fazla 

etkilemi§tir. 

Buradan da anla§1ld1g1 gibi kurlar siirekli yiikseldigi 

halde d1§ ticaret ac;1g1nrn ne mutlak boyutunda, ne de to pl am 

du~ ticaret ag1gma gore nisbi biiyiiklilgunde silrekli ve anlamli 

bir daralma saglanamam1i;;tir. 

Ozet olarak gerc;ekc;i kur politikasrnrn dahi ithalat1 k1sa

mayacag1 (hatta k1smamas1 gerektigi), ihracata dogal olarak onem

li uyanlar verdigi ama bu uyanlarrn di§ ticaret ac;1gm1 daralt

mada yetersiz kald1g1 soylenebilir. 

Sonu9 olarak, piyasa mant1g1 igerisinde di§ ticaret ac;1grn1 

daraltmak ic;in, baz1 yeni politikalarrn acilen saptanmas1 gerek

mektedir. bu politikalar ithalat1 srnirlayan degil, ihracat1 h1zlan

diran bir yol c;izmeliler ve genel bir sanayile§me stratejisinin 

iiriinii olmalldirlar. K1sacas1, Tiirkiye ekonomisinin ( ve dolay1s1yla 

di§ ticaretinin yap1s1, kur politikasrnrn, doviz dengesi sorununun 

c;oziimil igin gerekli ama tek ba§rna yeterli olamayacag1m vurgula

maktadir. 



KURLAR VE DI~ TiCARET 

Dolar Kuru* thracat ithalat Toplam D. Tic. Ac;1g1 D. Tic. Ac;1g1 ihr/tth. Biiyiime 
Y11lar (TL) (mily.%) (mi. ly .%) D1 lj T icaret (milyon $) IDT (%) H1z1 

(mily. $) (%) (%) 

1970 11 588 948 1536 360 23 62 5.8 
1971 15 677 1171 1848 494 26 58 10.2 
1972 . 14 885 1563 2448 678 27 57· 7.4 
1973 14 1317 2086 3403 769 22 63 5.4 
1974 14 1532 3778 5310 1846 34 41 7.4 
1975 15 1401 4739 6140 3338 54 30 8.0 
1976 16 1960 5129 7089 3169 45 38 7.9 t.l'1 

1977 18 1753 5796 7549 4043 53 30 3.9 -.J 

1978 25 2288 4599 6887 2311 33 50 2.9 
1979 35 2261 5069 7330 2808 38 45 -0.4 
1980 78 2910 7909 10819 4999 46 37 -1.1 
1981 142 4703 8933 13636 4230 31 53 4.2 
1982 165 5746 8843 14589 3097 21 65 4.6 
1983 230 5726 9235 14963 3507 23 62 3.3 
1984 375 7134 10757 17891 3623 20 66 5.9 
1985 528 7956 11344 19302 3386 17 70 5.1 
1986 681 7457 11105 18562 3648 19 67 8.1 
1987 872 10190 14158 24348 3968 16 72 7.5 
1988 1426 11662 14335 25997 2673 10 81 3.6 
1989 2142 11625 15792 27417 4167 15 73 1.9 
1990 2660 12960 22302 35262 9342 26 58 9.2 
1991 4083 13598 21038 34636 7440 22 65 1. 7 

* Top.lth.(ll)/Top.ith.($) 



1_ :..'USE.Al Lit ll!~s:: j lJ~z:~J tV:l.:~: l 

(M1LYON $) 

Do viz Toplam Net 
Yillar Al tin Rezervleri Rezervler Ek Yiikiimliiliikler Rezervler 
--

1972 132 1,190 1,322 10 1,312 

1973 146 1,906 2,052 13 2,039 

1974 146 1,473 1,619 11 1,608 

1975 146 1,097 1,243 51 1,192 

1976 146 1,058 1,204 124 1,080 

1977 146 721 867 240 627 

1978 150 902 1,052 341 711 

1979 155 795 950 244 706 
(11 
cc 

1980 155 1,308 1,463 254 1,209 

1981 155 1,571 1, 726 69 1,657 

1982 155 1,873 2,028 48 1,980 

1983 155 2,098 2,253 164 2,089 

1984 800 3,099 3,899 417 3,482 

1985 1,040 2,615 3,655 376 3,279 

1986 1,237 3,187 4,424 77 4,347 

1987 1,535 3,959 5,494 282 5,212 

1988 1,368 5,228 6,596 168 6,429 

1989 1,354 7,762 9,116 181 8,935 

1990 1,466 10,349 11, 617 53 11, 764 

1991( *) 1,456 9,198 10,654 11 10,643 

K.aynak: Jferkez Ba.nkas1 



TOPLAM DOViZ REZERVLERi 

Y1llar Merkez Bankasi Bankalar Topi am 

1980 1.077 231 1.308 

1981 928 643 1.571 

1982 1.080 793 1.873 

1983 1.253 845 2.098 
U'I 

1984 1.239 1.860 3.099 cc 

1985 1.020 1.595 2.615 

1986 1.368 1.819 3.187 

1987 1. 719 2.240 3.959 

1988 2.307 2.921 5.228 

1989 2.997 4.765 7.762 

1990 4.279 6.070 10.349 

1991( *) 4.808 4.390 9.198 

Kaynak: Merkez Bankasi 

(*) M3y1s 10 ltibar1yla 



Y1llar ABO Dolan. 

1970 100.0 
1971 94.3 
1972 94.3 
1973 94.3 
1974 93.3 
1975 101.0 
1976 111.1 
1977 129.6 
1978 168.4 
1979 235.7 
1980 601.0 
1981 890.9 
1982 1245.1 
1983 1885.5 
1984 2991.9 
1985 3865.3 
1986 5090.2 
1987 6857.6 
1988 12228.8 
1989 15517.7 
1990 15517.7 
1991 ( *) 27103. 7 

Kaynak: Merkez Bankasi 

(*) M3y1s Sonu. 

Sterlin 

100.0 
101.5 

91.5 
89.9 
88.5 
86.4 
73.5 
96.5 

139.4 
219.9 
584.6 
696.3 
836.3 

1116. 8 
1430.9 
2299.8 
3086.5 
5266.0 
9049.6 

10361. 4 
15523.l 
19547.9 

DOVIZ KURU DEGi~iMLERI 

(1970 = 100) 

Alman Frans1z isvh;re Bel~ika Avusturya 

Mlrk1 Frang1 Frarg1 Fnng1 §i lini 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

106.1 101.9 105.5 103.3 103.4 

106.l 101.9 105.5 103.3 103.4 

128.4 113.0 125.4 116. 7 124.1 

138.1 110.8 150.9 123.3 136.2 

145.5 129.4 161.8 133.3 153.4 

167 .5 142.4 196.5 150.0 167.2 0) 

= 
210.3 145.0 255.8 180.0 201. 7 

339.4 221.9 481.8 293.3 325.9 

494.4 319.7 631.5 413.3 486.2 

1103.9 726.4 1450.9 936.7 1096.6 

1426.7 857.6 2120.8 1153.3 1434.5 

1913.2 1026.0 2689.3 1323.3 1917.2 

2487.8 1236.1 3698.6 1696.7 2474.1 

3448.7 1717.1 4925.7 2350.0 3470.7 

5700.5 2828.3 7998.8 3806.7 5706.9 

9485.3 4355.0 13427.7 6216.7 9513.8 

15614.9 7000.0 22789.0 9943.3 15662.1 

24825.7 11075.8 347 .6 16170.0 24927.6 

33487.0 14893.3 43387.9 21700.0 33565.5 

47158.9 21119. 0 65306.4 31133. 3 47275.9 

58034.2 26014.9 80502.9 38433.3 58086.2 



DOViZ KURLARI (' 

(YIL SONU, U) 

Alman Frans1z isvir;re Belr;ika Avusturya 
Ytllar ABD Dolan Sterlin Mlrk1 --- Frang1 Fr~1 Fnng1 ~ilini 

1970 14.9 35.9 4.1 2.7 3.5 0.3 0.6 
1971 14.0 36.5 4.3 2.7 3.7 0.3 0.6 
1972 14.0 32.9 4.3 2.7 3.7 0.3 0.6 
1973 14.0 32.3 5.3 3.0 4.3 0.4 0.7 
1974 13.9 31.8 5.7 3.0 5.2 0.4 0.8 
1975 15.0 31.1 6.0 3.5 5.6 0.4 0.9 
1976 16.5 26.4 6.9 3.8 6.8 0.5 1.0 Cl') .... 
1977 19.3 34.7 8.6 3.9 8.9 0.5 1.2 
1978 25.0 50.1 13.9 6.0 16.7 0.9 1.9 
1979 35.0 79.0 20.2 8.6 21.9 1.2 2.8 
1980 89.3 210.1 45.2 19.5 50.2 2.8 6.4 
1981 132.3 250.3 58.4 23.1 73.4 3.5 8.3 
1982 184.9 300.6 78.3 27.6 93.1 4.0 11.1 
1983 280.0 401.4 101.8 33.3 128.0 5.1 14.4 
1984 444.3 514.3 141.1 46.2 170.4 7.1 20.1 
1985 574.0 826.6 233.2 76.l 276.8 11.4 33.1 
1986 755.9 1109 .3 388.0 117 .2 464.6 18.7 55.2 
1987 1018. 4 1892.6 638.7 188.3 788.5 29.8 90.8 
1988 1816.0 3252.4 1015.4 297.9 1200.6 48.5 144.6 
1989 2304.4 3723.9 1369.6 400.6 1501. 2 65.1 194.7 
1990 2951.1 5579.0 1928.8 568.l 2259.6 93.4 274.2 
1991( *) 4024.9 7025.5 2373.6 699.8 2785.4 115 .3 336.9 

Kaynak: Merkez Bankasi 

(*) M:J.yzs 10 itibarzyla 
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