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ÖNSÖZ 

Devalüasyon, sabit döviz kuru sisteminde,  ekonomik politika uygulayıcıları 

tarafından tedavülde olan para biriminin yabancı para birimlerine karĢı değerini 

düĢürme iĢlemidir. Devalüasyon uygulanmasındaki temel amaçlardan bir tanesi 

ihracattan elde edilen gelirleri artırmaktır. Türkiye ekonomi tarihine incelendiğinde 

1980‟li yıllardan sonraki dönemlerde, ithal ikameci sanayileĢme stratejilerinden, 

ihracata dayalı sanayileĢme stratejilerine geçilmesiyle birlikte ödemeler bilançosundaki 

denge ön plana çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda Türkiye‟de yapılan devalüasyon uygulamalarının dıĢ ticaret 

dengesi üzerine etkileri incelenmiĢ ve politika önerileri sunulmuĢtur. 

Tez konusunun seçiminden tezin bitim aĢamasına kadar geçen sürede, sabır ve 

özveri ile desteğini hiç eksik etmeyen değerli tez danıĢmanım Prof. Dr. Levent 

KÖSEKAHYAOĞLU‟na, ekonomi bilimine katkılar sağladığına inandığım rahmetli 

Prof. Dr. Geybulla RAMAZANOĞLU‟na ve her zaman manevi desteğini yanımda 

hissettiren büyük aileme teĢekkürü borç bilirim. 
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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

J EĞRĠSĠ ANALĠZĠ VE TÜRKĠYE ÜZERĠNE BĠR 

UYGULAMA 

Abidin KEMEÇ 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat 

Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU 

ÇalıĢmada dıĢ dengeye yönelik temel yaklaĢımlar incelemiĢ ve devalüasyon 

politikasının etkinliği analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın temel amacı, 1997- 2013 dönemi 

verilerini kullanarak devalüasyon politikasının etkinliğini ve J eğrisi yaklaĢımının 

geçerliliğini Türkiye için test etmektir. ÇalıĢma 3 bölümden oluĢmaktadır ve ilk iki 

bölümde ülkelerin dıĢ dengeyi sağlayabilmek için uyguladıkları farklı yöntemler teorik 

olarak ele alınmıĢtır. Ampirik bölümde ise, VAR yöntemi kullanılarak reel döviz kuru 

endeksi, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi arasındaki iliĢki irdelenmiĢ ve 

devalüasyon politikasının etkinliği test edilmiĢtir. Bu amaçla ilk olarak, ADF birim kök 

testi yardımıyla verilerin durağanlık derecesi ölçülmüĢtür. Veriler farklı derecelerden 

durağan olduğu için, birinci dereceden durağan hale getirilmiĢtir. Daha sonra reel döviz 

kuru, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik iliĢkisi Granger Nedensellik Testi 

kullanılarak incelenmiĢtir. Ayrıca, etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıĢtırması testleri 

kullanılarak incelenen değiĢkenler arasındaki iliĢki dereceleri ayrıntılı olarak analiz 

edilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, 1997- 2013 döneminde Türkiye‟de 

uygulanan devalüasyon politikaları dıĢ denge üzerinde beklenen kısa ve uzun dönemli 

etkileri göstermemiĢtir, dolayısıyla J eğrisi analizi desteklenmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: J Eğrisi, Devalüasyon, VAR Modeli, Granger Nedensellik 

Testi 

2014, 95 sayfa 
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ABSTRACT 

M.Sc. Thesis 

J  CURVE ANALYSIS AND AN APPLICATION ON TURKEY 

Abidin KEMEÇ 

Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Department of 

Economics 

Supervisor: Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU 

 

In this study we analyzed basic approaches to external balance and efficiency of 

the devaluation policy. The fundamental objective of this study is to test the efficiency 

of the devaluation policy and the validity of the J-curve for the case of Turkey based on 

the 1997-2013 data. The study consists of three chapters. In the first two chapters, we 

made a theoretical discussion on different methods employed to secure the external 

balance. In the third chapter on empirical discussion, we used the VAR method to 

analyze the relation between the real exchange rate index, export price index and import 

price index and we tested the efficiency of the devaluation policy. For that purpose, we 

first used the ADF unit root test to measure the order of stationary of the data. Since the 

data were stationary in different orders, they were converted into data that are stationary 

in the first order. Then, we used the Granger Causality Test to analyze the causality 

relationship between real exchange rate, export and import. Impulse-response function 

and variance decomposition tests were also used to analyze in detail the degrees of 

relationship between the variables. According to the findings of this study, the 

devaluation policies employed in Turkey between 1997 and 2013 did not have the 

expected short- and long-term effects on the external balance and thus the J-curve 

analysis is not supported.  

Key Words: J- curve, Devaluation, VAR Method, Granger Causality Test 

2014, 95 pages 
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GĠRĠġ 

Ülkelerin dıĢ ticaret yapısındaki değiĢikler nedeniyle, dıĢ ticarette dengenin 

hangi politikalar ile sağlanacağı konusunda genel bir görüĢ mevcut değildir. Örneğin 

Türkiye de ihracat, ithalata bağlı olarak değiĢmektedir ve ihracatının büyük bir bölümü 

ara mallardan oluĢmaktadır. Bunun sonucunda ülkemizde devalüasyon politikaları ile 

dıĢ dengeyi sağlama çalıĢması genellikle maliyet artıĢına dayalı enflasyona neden 

olmaktadır. Ülkelerin dıĢ ticaret yapısının farklı olması nedeniyle, ülkeler ödemeler 

bilançosundaki dengeyi sağlamak amacıyla farklı politikalar izlemektedirler. Örneğin 

bazı ülkeler dıĢ ticaret açığını kapatmak için daha fazla altın biriktirmek gerektiğini 

düĢünmüĢlerdir, Keynesyen politikaları benimseyen ülkeler ise dıĢ ticaret açığını gelir 

ve istihdamda yaratılacak bir düĢüĢ ile ortadan kaldırılabileceğini düĢünmüĢlerdir.  

ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, dıĢ dengeye yönelik çeĢitli 

yaklaĢımlar incelenmiĢtir. Birinci bölümde ayrıca devalüasyonun hangi nedenlerle 

yapıldığı, devalüasyonun ekonomik etkileri ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır. Ġkinci 

bölümde, Türkiye tarihinde yapılan devalüasyonların nedenleri, sonuçları ve 

devalüasyonun etkilerini azaltmak için uygulanan politikalar incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın 

birinci ve ikinci bölümde teorik çalıĢma yapılırken üçüncü bölümde amprik çalıĢma 

yapılmıĢtır. Üçüncü bölümde öncelikle ekonometrik bir model oluĢturulmuĢtur. Daha 

sonra sırasıyla; birim kök testi, Granger Nedensellik Testi, varyans ayrıĢtırması ve etki 

tepki fonksiyonlarının Eviews Programı kullanılarak test edilerek J eğrisinin geçerliliği 

test edilmiĢtir. Sonuç kısmında ise, elde edilen tüm bulgular değerlendirilerek politika 

önerileri sunulmuĢtur. 

 

І. AraĢtırmanın Amacı 

Türkiye‟de devalüsyon ile dıĢ ticaret dengesi arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

çalıĢmamızın temel amacı, ödemeler dengesinin sağlanmasına yönelik temel 

yaklaĢımları incelemek ve bu amaçla ortaya konulan devalüasyon politikasının 

geçerliliğini J eğrisi analizini kullanarak 1997- 2013 yıllarını kapsayan dönemde test 

etmektir.  
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II. AraĢtırmanın Önemi 

Günümüzde ülke ekonomileri açısından dıĢ dengenin sağlanması önemini 

korumaktadır. Politika yapıcılar, değiĢik yöntemler kullanarak dıĢ dengede istikrarı 

sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu yöntemlerden biri, yabancı para biriminin değerini 

artırarak ülke ihracatını artırmak ve dıĢ dengeyi sağlamaktır. Literatürde bu alana 

yönelik çalıĢmalarda bu dönemden sonra çeĢitlilik kazanmıĢtır. Bu çalıĢmalarda, J 

eğrisinin geçerliliği konusunda oldukça farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

daha önceden yapılan eserlerdeki bu belirsizliği gidermek amaçlanmıĢtır. 

 

III. AraĢtırmanın Konusu 

AraĢtırmanın konusu, J Eğrisi analizi ve Türkiye üzerine bir uygulama olarak 

belirlenmiĢtir. Ülkemizde özellikle 1980‟li yıllardan sonra ihracata dayalı sanayileĢme 

stratejilerine geçilmesiyle birlikte devalüasyonun, dıĢ ticaret dengesine etkisi sık sık 

gündeme gelmiĢtir. 

 

IV. AraĢtırmanın Hipotezleri 

ÇalıĢmada kullanılacak olan hipotezler Ģu Ģekildedir: 

H1: reel döviz kuru ihracat ve ithalatın nedenidir. 

Ho: reel döviz kuru ihracat ve ithalatın nedeni değildir. 

H1: reel döviz kuru serisi durağandır. 

Ho: reel döviz kuru serisi durağan değildir. 

H1: Ġthalat fiyat endeksi durağandır. 

Ho: Ġthalat fiyat endeksi durağan değildir. 

H1:Ġhracat fiyat endeksi durağandır. 

Ho: Ġhracat fiyat endeksi durağan değildir. 

 

V. AraĢtırmanın Yöntemi 

ÇalıĢmada 1997:1 ve 2013:4 yılları arasını kapsayan döneme ait 3 aylık veriler 

kullanılmıĢtır. Reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi verileri 

ıĢığında kur değiĢimlerinin dıĢ ticaret dengesi ve dıĢ ticaret hadleri üzerine etkisi 
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incelenecektir. Ekonometrik verilerin analizinde Eviews Programının 5. sürümü 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada iktisat politikalarının sürekli değiĢmesi ve yenilenmesi 

nedeniyle zaman serisi analizleri tercih edilmiĢ ve Vektör Oto Regresyon Tahminleri 

(VAR modelleri) kullanılmıĢtır.  

VI. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

J eğrisi analizi geçmiĢten günümüze kadar birçok iktisatçı tarafından test 

edilmiĢtir. Ülkemizde ve dünyada bu konu üzerinde yapılan çalıĢmalarda yöntem 

farklılıkları nedeniyle farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Özellikle 1990‟lı yıllardan sonra 

ülkemizde dıĢ ticaret hacmi geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Bu yüzden araĢtırma 1997- 2013 

yılları arasında sınırlandırılmıĢtır. 

AraĢtırma da devalüasyonun dıĢ ticaret üzerine etkisi incelendiği için kullanılan 

veriler;  reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi olarak 

sınırlandırılmıĢtır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DIġ DENGEYE YÖNELĠK TEMEL 

YAKLAġIMLAR VE DEVALÜASYON 

1. DIġ DENGEYE YÖNELĠK YAKLAġIMLAR 

Ġktisat politikası amaçlarından bir tanesi ekonomide iç dengenin sağlanmasının 

yanı sıra dıĢ dengenin de yani ödemeler bilançosu dengesinin sağlanmasıdır. Ödemeler 

bilançosu belli bir dönemde yurt içindeki yerleĢiklerce yurt dıĢı yerleĢik ekonomik 

birimler arasındaki mal, hizmet ile sermaye ve finans hareketlerini gösteren analitik bir 

tablodur. Tarihsel süreç içinde toplumlar çeĢitli faaliyetlerle bu dengenin sağlanması 

için çalıĢmıĢlardır. Örneğin merkantilistlerin ticaret ve sanayileĢme ile bu amaca 

ulaĢmaya çalıĢtıklarını görüyoruz. Merkantilizm, 16. ve 17. yüzyıllarla 18. yüzyılın 

baĢında ticaret yapan ulusların büyük bir kısmında uygulanan iktisat politikasıdır. Bu 

politikanın ana amacı, ihracatı teĢvik yoluyla altın birikimini sağlamak ve ulusun 

servetini ve gücünü artırmaktır. Merkantilistler ödemeler bilançosu fikrini geliĢtirerek 

ihracatın ithalatı karĢıladıktan sonra bir fazlalık vermesini ve ülkeye değerli maden 

sağlanmasını amaçlamıĢlardır. Bunun için, merkantilist programın bir parçası olarak 

hükümetler, ihraç endüstrilerinde büyük yatırımlar yapmayı teĢvik etmiĢlerdir. Bunlara 

ek olarak içte üretilebilecek malların ithalini kısmak için yüksek gümrük duvarları 

kurmuĢlar, yerli endüstri tarafından kullanılabilecek yerli hammaddelerin ihracatını 

yasaklamıĢlar, nitelikli iĢçilerin göç etmesine engel olmuĢlar, nitelikli iĢçilerin 

yurtdıĢından ülkeye gelmesini teĢvik etmiĢler, değerli madenlerin yabancılara 

satılmasını yasaklamıĢlardır.
1
 

Genel bir tanım olarak, ödemeler bilançosu, ana ülkede yerleĢik gerçek kiĢi, 

iĢletme veya kurumları yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik iliĢkilerin sistematik 

olarak tutulan kayıtlarıdır. Ödemeler bilançosu ilke olarak yıllık hazırlanır. Ödemeler 

bilançosuna kaydedilen iĢlemler, ülkede yerleĢik kiĢi veya kurumlarla yabancılar 

                                                 
1 GÖK, Bedia, Türkiye‟de Cari Açık ve Kısa Süreli Sermaye Hareketleri, Mersin Üniversitesi, 

Yüksek Lisans Tezi, 2008. 
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arasında yapılır. Ülkede “yerleĢik” olanlar genellikle o ülke yurttaĢlarıdır. Ama 

ödemeler bilançosu açısından yurttaĢ olmak gerekli değildir. 
2
 

Ülkede yerleĢik olma deyiminden ülkede sürekli oturmak, iĢletme merkezinin o 

ülkede bulunması veya faaliyetlerinin o ülkede yürütülmesi anlaĢılır. Buna göre yurttaĢ 

olmamakla birlikte ülkede sürekli oturanlar ve merkezi yurtdıĢında bulunan çok uluslu 

Ģirketlere bağlı yabancı sermaye iĢletmeleri de faaliyette bulundukları ülkede yerleĢik 

sayılırlar. Ödemeler bilançosu, belli bir tarihteki durumu gösteren bir rapor değil, belli 

bir dönem boyunca gerçekleĢen olayların kaydıdır.
3
 

Bir ülkenin ödemeler dengesi genellikle bir yıl içinde bir ekonominin 

yerleĢikleri ile yurt dıĢında yerleĢik ekonomik birimler arasında meydana gelen 

ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerin ve rezervlerde meydana gelen 

değiĢikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak gösterildiği bir 

bilançodur.
4
 

Ödemeler dengesi tanımında iki temel kavram bulunmaktadır. Bunlar ekonomi 

ve yerleĢiktir. “Ekonomi” sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi 

ifade ederken, “yerleĢikler” deyimi ile bir ekonomide bir yıldan fazla süre ile devamlı 

ve düzenli olarak ikamet eden, o ekonomi içerisinde faaliyette olan kurum ve kiĢiler 

ifade edilmektedir
5
 

 

1.1.Klasik (Altın Para Mekanizması) YaklaĢım 

Klasik yaklaĢım Keynes‟in genel teorisini yazdığı tarihe kadar geçerli olan 

uluslararası ödemeler sistemini „altın para mekanizması‟ ile açıklayan teoridir. Klasik 

yaklaĢım mekanizması Ģu Ģekilde iĢlemektedir; ülkede dıĢ açık olduğunda altın ihraç 

edilmesi sonucunda ülkenin para arzında daralma görülecektir. Bu durumda ülkede 

fiyatlar genel seviyesi düĢecek diğer ülke fiyatları ise yükseliĢ gösterecektir. Sonuç 

olarak, açık veren ülke fiyatları diğer ülke fiyatlarına göre ucuzlaması ile ihracat artıĢ 

gösterecek ve dıĢ denge otomatik olarak kendiliğinden dengeye gelecektir.  

                                                 
2 YAZICI, Mehmet, Bankacılık ĠĢlemleri, http://www.kredidoktoru.com/Default.aspx?&id=103, EriĢim 

Tarihi: 09/08/2014 
3 SEYĠDOĞLU, Halil, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, 4. Baskı, Ġstanbul, 2003. 
4 KARLUK, Rıdvan, Türkiye Ekonomisi, Beta Yayınevi, 2.Baskı, EskiĢehir, 1995. 
5 TBMM, Ödemeler Dengesi Ġstatistikleri Tanım ve Ġlkeleri ile Türkiye Uygulaması, 5.11.2009 

Tutanağı. 

http://www.kredidoktoru.com/Default.aspx?&id=103
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Özetle Klasik yaklaĢıma göre, döviz kurundaki değiĢme ile ödemeler bilançosu 

denkleĢmesi ele alındığında bir ülkedeki dıĢ dengesizlik durumunda dengeyi sağlamada 

sırasıyla; altın ihraç ve ithali, para arzı, iç ve dıĢ fiyatlar en önemlisi döviz kurundaki 

değiĢmenin etkin oldukları görülmektedir.
6
 

Türkiye‟ye bakacak olursak; altın para sisteminin geçerli olmadığı görülür. 

Merkez Bankası, kanunda açıkça belirtilen senetler ve bir de altın ve döviz karĢılığında 

emisyon yapmaktadır. Bu duruma göre dıĢ ödemelerde bulunmak üzere merkez 

bankasından altın veya döviz satın alınması piyasadan denk miktarda Türk parasının 

çıkmasına sebep olmaktadır. Eğer ödemeler bilançosu denk haldeyse, para hacminde 

hiçbir değiĢiklik olmayacaktır. Eğer, ödemeler bilançosu açık vermiĢse, para hacmi bu 

açık miktarında daralmıĢ veya fazla vermiĢse bu fazla miktarında geniĢlemiĢ olur.
7
 

Merkantilizmin esası devlet idaresine dayanır ve ekonomi politikası hem 

ekonominin ve hem de devletin birlikte büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak temel 

bir araç olarak görülmüĢtür. Merkantilizm, 1450- 1750 yılları arasında yani Ortaçağ ve 

Fizyokrasi arasındaki dönemde geliĢen iktisadi düĢüncelerin bütünüdür. Bu dönemde 

güçlü olmanın ölçütlerinden bir tanesi de hazinenin büyümesiydi ve bunun için de dıĢ 

ticaret dengesinin pozitif olması, yani ithalattan çok ihracat yapılması gerektiği için 

hükümdar ile tacirler arasında bir çıkar birliği olmuĢtur.
 8
 

Merkantilist düĢünürler, ülke içinde ticareti sınırlayıcı engellerin kaldırılmasını, 

dıĢ ticarete gelince; devletin, ödemeler dengesinin lehte bir geliĢme göstermesi, altın, 

gümüĢ gibi kıymetli malların ülkeye akıĢını hızlandırması için gereken önlemleri alarak 

sıkı bir gümrük denetimi mekanizması kurulması gerektiği görüĢünü savunmuĢlardır.
9
 

 

1.2 Keynesyen YaklaĢım 

1929‟lara kadar ödemeler bilançosunun fiyat ve döviz kuru değiĢmeleri ile 

dengeye geleceği görüĢü hiçbir eleĢtiriye uğramamıĢtır. Ancak, 1936 yılında Keynes‟in 

                                                 
6 ERDOĞAN, Serdar, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu ĠliĢkisi: Türkiye Örneği, Yüksek 

Lisans Tezi, Zonguldak, 2007. 
7 ALKAN, Ufuk,  Ödemeler Bilançosu Dengesi ve Türkiye‟ de Bankacılık Sektörünün 

Ödemeler Dengesine Katkısının Analizi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2007.  
8
 SAVAġ, Vural, Ġktisadın Tarihi, Liberal DüĢünce Topluluğu, Ġstanbul, Avcıol Matbaacılık, 

1997,s.138. 
9 AYDEMĠR, Cahit ve GÜNEġ, Hüseyin HaĢimi, “Merkantilizmin Ortaya ÇıkıĢı”, Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 KıĢ-2006 C.5 S.15(136-158). 
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Genel Teorisi‟nin yayınlanmasıyla ve özellikle onun yolunu izleyen Joan Robinson, 

F.Machlup, Roy Harrod, L.A. Metzler‟ in katkılarıyla dıĢ denge konusunda yeni 

yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. 

Keynesgil analizin orijinalliği, reel gelir ve istihdamda meydana gelen 

değiĢmeleri açık ve net bir Ģekilde ortaya koymuĢ olmasındandır. 

Keynes‟in bilanço denge mekanizması, klasiklerin göremedikleri bazı noktaları 

açığa kavuĢturmuĢtur. Klasikler, sabit döviz kuru sisteminde iç fiyat istikrarı ile dıĢ 

dengenin sağlanması arasındaki alternatif üzerinde durmuĢlardır. Keynes, dıĢ 

dengesizliğin gelir ve istihdamda yaratılacak bir düĢüĢ ile ortadan kaldırılabileceğini 

belirtmiĢtir. Bu durumda iç ve dıĢ dengenin sağlanması arasında bir seçim yapmak 

gerekmektedir. 

Keynesyen gelir mekanizmasının iĢleyiĢine göre; ekonomide faiz oranlarının 

değiĢtirilmesi kısa vadeli sermaye hareketlerine hemen bir canlılık getirebilir, fakat-

tasarruflar ve yatırımlar üzerinde bu etki daha yavaĢ hissedilir. Faiz oranları 

değiĢtirilerek ülkeye sermaye çekilip dıĢ açık kapatılmak istenirken, yabancı para 

karĢılığında yaratılan ulusal parayı ekonomide emmek bir sorun olabilir. Eğer yabancı 

döviz giriĢini azaltmak için düĢük faiz politikası uygulanırsa, bu durumda krediye olan 

talep teĢvik edilmiĢ olur. Ekonomi tam istihdam durumunda ise, bu geliĢmeler 

enflasyoncu baskılara yol açabilir. Faiz oranlarının yükseltilmesi, konvertibl döviz 

sisteminde her ne kadar ülkeye döviz giriĢini artırsa da yatırımların maliyetlerini 

yükselterek yatırımları frenleyebilir. Ekonomi tam istihdam durumda ise, bilanço 

fazlalığı, arzında esnek olmamasına bağlı olarak istihdam ve reel gelir artıĢına değil, 

aksine paralel gelirlerde bir artıĢa yol açabilir.
10

 

 

1.3.Satın Alma Gücü Paritesi YaklaĢımı 

Satın alma gücü paritesi (SGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını 

ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satın alma gücünü eĢitleyen bir değiĢim 

oranıdır.
11

 Bu durumda, yabancı ya da yurtiçi fiyatların birisi veya her ikisi birden 

değiĢirse, nominal döviz kuru da bu farkı ortadan kaldıracak ve dolayısıyla reel döviz 

                                                 
10 KARLUK, Rıdvan. Uluslararası Ekonomi Teori ve Politika, Beta Yayın,7. Basım, Ġstanbul, 

2003. 
11 TUĠK, Satın Alma Gücü Paritesi, Sorularla Resmi Ġstatistikler Dizisi-4,  
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kurunu tutacak Ģekilde değiĢmelidir. Eğer reel döviz kurları satın alma gücü paritesi 

teorisine göre hareket ederse, reel döviz kuru değiĢmeyeceğinden, nominal döviz 

kurundaki değiĢmeler ülkelerin uluslararası rekabet gücünü de etkilemeyecektir. 

Satın alma gücü paritesi ilk defa iktisatçı Gustav Cassel tarafından Ġkinci Dünya 

savaĢı sırasında sabit döviz kuru sisteminin iĢleyiĢinin bozulmasından sonra, yeni döviz 

kuru paritesinin ne olması gerektiği sorusuna çözüm aramak amacıyla ortaya atılmıĢ bir 

teoridir. Bu teoriye göre; döviz kurlarının piyasalarda serbestçe belirlenmesi durumunda 

alacağı değer, ülkeler arasındaki göreli fiyat değiĢim oranlarının bir ölçüsü olacaktır. 

Yani, denge döviz kuru, fiyat düzeylerinin oranı ile doğrusal bir iliĢkiye sahiptir.
12

 

Satın alma gücü paritesinde Ģu güçlükler ile karĢılaĢılabilir;
13

 

Satın alma gücü paritesi hesaplanırken enflasyon oranı olarak hangi fiyat 

endekslerinin alınacağı sorun teĢkil etmektedir. Ülkeler farklı tercihlere sahip 

olduklarından dolayı ülkelerin fiyat endeksleri içinde yer alan mal ve hizmet ağırlığı 

farklı olabilmektedir. Satın alma gücü paritesi ticari mallar için söz konusudur ancak 

fiyat endekslerinde ticarete konu olmayan mallarda yer alabilmektedir. Ticarete konu 

olmayan mallar ise arbitraja konu değillerdir. Bu sebepten dolayı, birçok ekonomist 

ticarete konu olmayan malların ağırlıklı olduğu GSYH deflatörünün ve TÜFE 

endekslerinin satın alma gücü paritesi hesaplamalarında alınmasına uygun olmadığı 

görüĢündedir. Satın alma gücü paritesi hesaplamalarında, fiyatlar genel seviyesi olarak 

uygulamada genellikle hem ticari hem de ticari olmayan için gösterge olabilen TÜFE 

tercih edilmektedir. Çoğu geliĢmekte olan ülkede aylık olarak TÜFE rakamları 

açıklandığı için reel kurdaki hareketleri aylık olarak hesaplamak mümkün hale 

gelmektedir.  TEFE, TÜFE‟ye oranla ticari mallar, ticari olmayan mallara göre daha 

fazla ağırlığa sahiptir. Ticari olmayan malların özellikleri ise dıĢ ticarete konu 

olmalarından dolayı benzer nitelikler ve buna bağlı olarak birbirine çok yakın fiyatlar 

taĢımalıdırlar. Fiyat farklılıklarının olmaması ülkelerin rekabet gücünü 

                                                 
12 YILDIRIM, Oğuz, Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi 

Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması, Bankacılar Dergisi, Sayı 44, 2002 
13 ÖZKAN, Funda, Denge Reel Kur Hesaplama Yöntemleri Reel Kur Dengesizliğinin 

Ölçülmesi: Türk Lirasının Üzerine Bir ÇalıĢma, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık 

Yeterlilik Tezi, Ankara 2003. 



 

9 

 

yansıtmayacağından dolayı TEFE, satın alma gücü paritesine göre reel kur 

hesaplamalarında kullanılmamaktadır.
 14

 

Satın alma gücü paritesinde Ģu sapmalar meydana gelebilir; 

Satın alma gücü paritesi pratikte her zaman geçerli olmayabilir. Bunun iki 

nedeni vardır:  Ġlk neden; birçok malın ticaretinin yapılamamasıdır. Saç kesimi 

Ġstanbul‟da Paris‟ten çok daha ucuzdur. Fakat arbitrajdan yararlanabilmek için 

Fransa‟ya seyahat edenlerin saç kestirmemesi ya da kuaförlerin Ġstanbul‟dan Paris‟e 

gitmesi vb. gibi uygulamalar gerekir ki; satın alma gücü paritesi çalıĢsın. Ġkinci neden 

ise; ticareti yapılabilir mallar baĢka bir ülkede üretildiğinde tam ikame olmamalarıdır. 

Kimi tüketiciler Alman birası tercih ederken, kimileri Amerikan birası tercih eder. 

Yukarıda açıklanan iki neden gösterir ki; hem bazı malların ticareti yapılamadığından, 

hem de ticareti yapılabilen mallar da tam ikame olmadığından satın alma gücü paritesi, 

reel döviz kurunu belirlemek için kusursuz bir teori değildir.
15

 

Bazı durumlarda kısa dönemde döviz kurlarındaki değiĢmeler, satın alma gücü 

paritesi teorisinin öngördüğü Ģekilde gerçekleĢmeyebilir. Dolayısıyla, reel döviz 

kurlarındaki bu sapmalar parasal ve reel sebeplerden kaynaklanabilir. Döviz kurları 

fiyatlara göre çok daha hızlı hareket ettiği için, parasal bir geniĢleme sonucunda döviz 

kurundaki ani bir sıçrama ve satın alma gücü paritesinin öngördüğü orandan sapmalar 

meydana gelebilir.
16

 

Bununla birlikte, para stokunda meydana gelen bir artıĢın sonucunda, kısa 

dönemde satın alma gücü paritesi teorisi geçerli olmayabilir, fakat satın alma gücü 

paritesinin uzun dönemde geçerli olması beklenir. Dolayısıyla, döviz kurları ve fiyatlar 

birlikte hareket edecektir. Bu bağlamda belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise, merkez 

bankalarının özerklikleri ve makroekonomik politikalar arasındaki bağlantıdır. Özerk 

merkez bankalarına sahip ekonomilerin, döviz kuru politikalarıyla tutarlı 

makroekonomik politikalar izledikleri gözlenmiĢtir. Merkez bankalarının özerklikleri 

azaldıkça izlenen makroekonomik politikalar enflasyona neden olan geniĢleyici politika 

                                                 
14 ÖZKAN, Funda, Denge Reel Kur Hesaplama Yöntemleri Reel Kur Dengesizliğinin 

Ölçülmesi: Türk Lirasının Üzerine Bir ÇalıĢma, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık 

Yeterlilik Tezi, Ankara 2003. 
15 UĞURLU, Erginbay,  Reel Döviz ve Ekonomik Büyüme: Türkiye,  Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006. 
16 YILDIRIM, Oğuz, Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi 

Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması, Bankacılar Dergisi, Sayı 44, 2002 
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niteliğinde olmakta, dolayısıyla da reel döviz kuru, yani milli para yabancı paralar 

karĢısında aĢırı değerlenerek satın alma gücü paritesine göre olması gereken değerden 

sapmalar göstermektedir.
17

 

GevĢek para politikasının izlendiği bir ortamda, yurt içi fiyatlarda artıĢ 

yaĢanacak ve buna bağlı olarak yerli para birimi geçici olarak değerinin üstünde 

olacaktır. Yani ticarete konu olan yerli malların fiyatları yabancı ülkeye göre pahalı hale 

gelecek, buna bağlı olarak yabancıların yerli mallara olan talebi azalacak ve 

yerleĢiklerin yabancı mallara olan talebi artacaktır. BaĢlangıçta dıĢ ticaret dengesinin 

sağlamıĢ olduğu varsayarak, söz konusu ülkenin ithalatı artıp ihracatı azalacağından 

dolayı dıĢ ticaret açığı ile karĢılaĢılacaktır. Bu arada nominal kurun bu fiyat artıĢlarını 

dengeleyecek hareketi göstermesi de mümkün olmaktadır. Ġki ülkedeki fiyat ya da fiyat 

artıĢları arasında yaĢanan fark kurda hareketlenmeye sebep olacak ve yerli para birimi 

denge konumuna gelinceye kadar devam edecektir. Yerli ülkede yaĢanan fazla değer 

kazanımı yabancı ülkede yaĢanan fazla değer kaybından dolayı her ülkenin dıĢ ticaret 

dengesi bozulacaktır. 
18

 

 

1.3.1. Tek Fiyat Kanunu  

“Tek Fiyat Kanunu – Law Of One Price” nun döviz piyasalarına uygulanması 

satın alma gücü paritesi olarak bilinir. Bir birim ulusal paranın dünyanın her yerinde 

aynı satın alma gücüne sahip olması gerekmektedir. Tek fiyat yasası tek bir malın 

fiyatını göz önüne alırken, SGP yaklaĢımı ülkede üretilen tüm mal ve hizmetleri 

kapsayan ortalama fiyat düzeyi baz alınmaktadır. Bu yaklaĢıma göre, eğer tarife, tarife 

dıĢı engel ve taĢıma maliyetleri yok varsayılırsa, arbitraj benzer malların çeĢitli 

ülkelerdeki fiyatlarını eĢitleyici bir Ģekilde çalıĢır. AĢağıdaki eĢitlikte bu 

gösterilmektedir: 

Pi = sPi* 

Pi Mal fiyatları (* yabancı ülkeyi ifade eder) ve s nominal döviz kurudur.
19

 

                                                 
17 YILDIRIM, Oğuz, Döviz Kurları Çerçevesinde Satın alma Gücü Paritesinin Zaman Serisi 

Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması, Bankacılar Dergisi, Sayı 44, 2002 
18 ROSENBERG, Michael R. Currency Forecasting: “A Guide to Fundamental and Technical 

Models of Exchange Rate Determination”. USA, Irwi, Professional Publishing, 1996. 
19 FRANKEL, J. A. (1996), “Real Exchange rate Experience and Proposal for Reform”, 

American Economic Review, Sayı 86. 
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Satın alma gücü paritesi yaklaĢımına göre, döviz kuru, yurtiçi tüketici fiyat 

endeksi ile yurtdıĢı tüketici fiyat endeksi arasındaki orana eĢittir.
20

  

1.3.2.Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi 

Mutlak satın alma gücü paritesi, döviz kurlarına dönüĢtürülmüĢ fiyat 

düzeylerinin ülkeler arasında aynı olmasını gerektirir. Yani belirli bir mal sepetinin 

belirli bir ülkedeki fiyatının, cari döviz kurlarına göre ifade edildiğinde her yerde aynı 

olacağı anlamına gelir. 
21

 

Pratikte Mutlak satın alma gücü paritesi hesaplaması, OECD ve Eurostat‟ın 

gözetiminde yapılmaktadır. Ülkelerin ekonomilerinde satın almaya konu olan tüm mal 

ve hizmetlerin fiyatlarını izlemek mümkün olmadığı için, katılımcı ülkelerin ortaklaĢa 

oluĢturduğu bir mal ve hizmet sepeti tanımlanmakta ve bu sepet tüm ülkelerde aynı 

anda fiyatlandırılmaktadır.
22

 

Mutlak satın alma gücü paritesi yaklaĢımına göre, döviz kuru, yurtiçi tüketici 

fiyat endeksi ile yurtdıĢı tüketici fiyat endeksi arasındaki orana eĢittir. Bir malın yurtiçi 

fiyatının aynı malın ulusal para birimi cinsinden yurtdıĢı fiyatına eĢit olmasının nedeni 

arbitraj olgusudur. Yurtiçi tüketici fiyat endeksi yurtdıĢı fiyat endeksinden büyük iken, 

dolayısıyla döviz kuru yurtiçi fiyat endeksi ile yurtdıĢı fiyat endeksleri arasındaki 

orandan küçük iken, yurtdıĢında üretilen mallar yurtiçinde üretilen mallara kıyasla ucuz 

hale gelmektedir. Yurtiçindeki alıcıların yabancı ülkede üretilen mallara yönelik talebi 

ülkenin ithalatını artırmakta, yabancı ülkelerdeki alıcıların söz konusu ülkede üretilen 

mallara yönelik talebi ise, azalmaktadır. Döviz talebi artarken döviz arzının azalması, 

döviz kurunun yurtiçi fiyat endeksi ile yurtdıĢı fiyat endeksi arasındaki orana eĢit olana 

kadar yükselmesine yol açmaktadır. Yurtiçi tüketici fiyat endeksi, yurtdıĢı fiyat 

endeksinden küçük iken; dolayısıyla, döviz kuru yurtiçi fiyat endeksi ile yurtdıĢı fiyat 

endeksi arasındaki orandan büyük iken, döviz kuru yurtiçi fiyat endeksi ile yurtdıĢı 

tüketici fiyat endeksi arasındaki orana eĢit olana kadar düĢmektedir. Döviz kurunun 

içsel; iç ve dıĢ fiyatların dıĢsal değiĢken olduğu bu analizde, yurt içinde üretilen 

malların fiyatları yükseldiğinde enflasyon, yurtdıĢında üretilen malların fiyatları 

                                                 
20

 GÜLBAHAR, Elçin Faizlerin OluĢumu T.C. Merkez Bankası Para Politikası Faiz-Döviz 

EtkileĢimi, Niğde 2011 
21 SEYĠDOĞLU, Halil, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul, 2001 
22 ASLAN, Nurdan ve KANBUR AyĢe, Türkiye‟ de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi 

YaklaĢımı, Marmara Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 2007. 
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düĢünce deflasyon yaĢanmaktadır. Yurtiçi enflasyonun yurtdıĢı enflasyondan büyük 

olması, ulusal paranın değer kaybetmesine; dövizin ise, değer kazanmasına yol 

açmaktadır.
23

 

Mutlak satın alma gücü paritesinin temelinde ülkelerin genel fiyat seviyelerinin 

ölçüldüğü sepetlerinde yer alan tüm malları ticarete konu olduğu,  mal sepetlerinin 

birbirinin aynı olduğu,  ulaĢım maliyetlerinin ihmal edilebilir olması, tüketicilerin farklı 

piyasalarda yer alan malların özellikleri ve fiyatları hakkında tam bilgiye sahip 

oldukları, ülkeler arasında kota, tarife ve yasaklamalar gibi engeller olmaması,  ticarete 

konu olan malların homojen olması ve üretim sürecinde tam rekabet koĢullarının geçerli 

olduğu varsayımları yer almaktadır.  Bu çerçevede satın alma gücü paritesi ideal denge 

durumun bir göstergesidir. Bu denge durumunda reel döviz kurunda gözlenen hareketler 

uzun dönem denge değerinden yalnızca geçici sapmalar olacaktır.
24

 

Mutlak satın alma gücü paritesinin geçerli olabilmesi için bir takım Ģartlar 

gereklidir.  Bunlar,  iki ülkenin tüketim sepetlerindeki malların ticarete konu olması, 

aynı ağırlığa sahip olması,  tüketim sepetindeki her malın fiyatlarının ülkeler arasında 

eĢitlenmiĢ olması ve iki ülkenin tüketim sepetlerinde aynı malların yer alması gibi 

unsurlardır. Ancak ülkelerin tercihlerinden kaynaklanan farklılıklar,  ülkeler arasında 

aynı tüketim sepetlerini elde etmeyi güçleĢtirmektedir.  Mutlak satın alma gücü 

paritesinin geçerli olması için gerekli koĢulların kısıtlayıcı unsur olması, nispi satın 

alma gücü paritesini gündeme getirmiĢtir.
25

 

  

1.3.3. Nispi (Göreli) Satın Alma Gücü Paritesi 

Göreceli (nispi) satın alma gücü paritesi, mekânlar arasından ziyade zamanlar 

arası bir arbitrajı ön plana çıkararak döviz kurunun ülkelerarasındaki enflasyon 

farklılıklarını denkleĢtirici yönde değer kaybederek ya da kazanarak dengeye 

geleceğini ileri sürmektedir.
26

 

                                                 
23ÜNSAL, Erdal, Uluslararası Ġktisat Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro Ġktisadı, Ġmaj 

Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2005 
24USLU, Emrah, Reel Kurun Denge Değerinden Sapmasında Balassa-Samuelson Etkisi: 

Türkiye Örneği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Testi, 2012. 
25

CĠĞERLĠOĞLU, Oğuz,  Yüksek Lisans Tezi, Reel Döviz Kuru, Ġhracat ve Ġthalat Arasındaki 

ĠliĢki: Türkiye Örneği 1982- 2005 
26 PAPELL, D. H. ve PRODAN, R., “Additional Evidence of Long-Run Purchasing Power 

Parity with  Restricted  Structural  Change”,  Journal  of Money, Credit and Banking, 38(5), 

1329-1349,2006. 
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Göreceli satın alma gücü paritesi, döviz kurlarının göreceli olarak seviyesini 

belirleyen unsurları değil, döviz kurlarındaki değiĢmeyi belirleyen unsurları ortaya 

koymaktadır. Buna göre, döviz kurundaki yüzde değiĢme, yurtiçi enflasyon oranı ile 

yurtdıĢı enflasyon oranı arasındaki farka eĢit olmaktadır. 

Bu durum eĢitlik yardımı ile aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

Burada; 

 

= p -  

 

E0 : Baz alınan dönemdeki döviz kurunu,  

E1 : Bir sonraki dönemdeki döviz kurunu,  

(E1- E0)/ E0 : Döviz kurundaki yüzde değiĢmeyi,  

p : Ġki dönem arasındaki yurtiçi enflasyon oranını,  

pf : Ġki dönem arasındaki yurtdıĢı enflasyon oranını ifade etmektedir. 

 

Buna göre, bir önceki yıla göre Türkiye‟de enflasyon oranı %50, ABD‟de %10 

olarak gerçekleĢmiĢse iki ülkedeki malların YTL ve ABD Doları cinsinden fiyatlarının 

eĢitlenebilmesi için YTL‟nin ABD Doları karĢısında %40 oranında değer kaybetmesi 

gerekir.
27

 

Nispi satın alma gücü paritesi çeĢitli açılardan eleĢtirilmektedir. Döviz 

kurlarındaki değiĢim enflasyon nispetinde yapıldığı takdirde, nominal kur ile reel kur 

aynı olmaktadır. Eğer bu değiĢim, enflasyon oranından daha düĢük bir oranda yapılırsa, 

reel kur nominal kurdan düĢük kalmaktadır. Bu durumda ulusal para aĢırı olarak 

değerlenmektedir. Tam tersi durumda ise, ulusal para değer yitirmektedir. Bu yaklaĢım 

sadece ticaret akımları ile ilgilenmekte ve sınır ötesi sermaye akımlarını ihmal 

etmektedir. Oysa günümüzde sınır ötesi para ve sermeye iĢlemlerinin boyutları dünya 

mal ve hizmet ticaretinden yaklaĢık 100 kat daha büyüktür. Bu durumda bu yaklaĢım 

doğal olarak döviz kurlarının belirlenmesinde uluslararası sermaye akımlarının rolünü 

ihmal etmektedir. Nispi satın alma gücü paritesinin geçerli olabilmesi için karĢılaĢtırma  

yapılan ülkeler arasında fiyat endekslerinin aynı bazda olması gerekmektedir. Oysa 

ülkeler arasında çeĢitli göstergelere iliĢkin istatistiksel yöntem farklılıkları söz konusu 

                                                 
27 TUNABOYLU, Ali Naili, Döviz Kuru Riski ve Firma Değeri ile ĠliĢkisi: ĠMKB ġirketleri 

Üzerine Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, 

Doktora Tezi, 2008.  
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olabilmektedir. Ayrıca bu yaklaĢımda teknolojinin, zevklerin, faktör miktarlarının, 

yatırım ve istihdam düzeylerinin değiĢmediği varsayılmaktadır.
28

 

 

1.4.Esneklik YaklaĢımı 

Devalüasyon, dıĢ ödemeler bilânçosu açık veren ülkelerin bu açıkları gidermek 

için uyguladıkları önlemlerden biridir. Esneklik yaklaĢımına göre devalüasyonun dıĢ 

denge üzerindeki olumlu etkileri, ihracat gelirlerini artırıp ithalat giderlerini azaltması, 

baĢka bir deyiĢle dıĢ ticaret bilânçosunu iyileĢtirmesi yoluyla ortaya çıkar.
29

 

Esneklikler yaklaĢımı, döviz kurlarındaki değiĢmelerin dengeyi sağlayabilecek 

ortamı yaratan Ģartları belirlemektedir. Bu Ģartlar ilk defa Marshall ile A.P.Lerner 

tarafından formüle edilmiĢtir. Ancak Marshall(1897) baĢlangıçta esnekliklerin bire eĢit 

olduğu noktada döviz kuru piyasasının istikrar içerisinde olacağını savunmasına 

rağmen, 1923 yılında yaptığı çalıĢmada istikrar için esnekliklerin birden büyük olması 

gerektiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Lerner esneklikleri 1944 yılında açıklamasına rağmen, 

daha önce Charles Bickerdicke (1920) ve Joan Robinson‟un (1937) konuya açıklık 

getirdikleri Giancarlo Gandolfo tarafından belirlenmiĢtir.
30

 

Uluslararası sermaye hareketlerinin günümüzdeki gibi büyük miktarlarda 

olmadığı dönemlerde cari iĢlemler net dıĢ ticaret akımlarının bir sonucu olarak 

görülmekteydi. Bu dönemde iktisatçılar net ticaret akımlarının temel belirleyicisinin 

uluslararası nispi fiyat hareketleri olduğu görüsü üzerinde durmaktaydı. Cari iĢlemlere 

esneklikler yaklaĢımı olarak adlandırılan bu görüĢ, arz ve talebin durağan fiyat 

esnekliklerinin uluslararası ticaret akımlarını belirlediğini ileri sürer; bu arada geri 

planda uluslararası harcama ve gelir düzeylerinin sabit kaldığı varsayılmaktadır
31

 

Esneklik yaklaĢımı iki varsayıma dayanmaktadır. Birinci varsayım, ülkenin dıĢ 

ticareti baĢlangıçta dengededir. Ġkinci varsayım ise, ülkenin ithal ve ihraç ettikleri 

malların arz esnekliğinin sonsuz olmasıdır. Arz esnekliği sonsuzdan küçük ise, Ģart dıĢ 

ticaretin sağlanması için yeterli, fakat geçerli değildir. Bu durumda daha küçük bir talep 

                                                 
28 OKSAY, Suna, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu Politikaları: Türkiye (1923-2000), Beta 

Yayınları, 1. Baskı, Ġstanbul, 2001.  
29 KOÇAK, Sait, Döviz Kurundaki DeğiĢikliklerin Ekonomik Etkileri, T.C. KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġktisat Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, 

2006 
30 GIANCARLO Gandolfo, Elements of International Economics, Springer, July 2004. 
31 TĠRYAKĠ, Tolga, Cari ĠĢlemler Hesabına ÇeĢitli YaklaĢımlar, Sürdürülebilirlik ve Türkiye 

Örneği, TCMB, 2002. 
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esnekliği de yeterli olabilir. Eğer baĢlangıçta ihracat, ithalattan büyük ise talep esnekliği 

toplamının birden büyük olmasına gerek yoktur. Bu varsayımlar altında döviz 

kurlarında bir değiĢmenin ödemeler dengesi üzerinde olumlu bir etki yaratabilmesi için 

gerekli ve yeterli Ģart, her iki ülkedeki talep esneklikleri toplamının birden büyük 

olmasıdır.
32

 

Ġkinci Dünya Savasının hemen sonraki dönemde ortaya çıkan esneklikler 

yaklaĢımı geliĢmekte olan ülkelerde de politika tartıĢmalarına neden olmuĢtur. 

1970‟lerin ortasına kadar süren politika tartıĢmaları “esneklik karamsarlığı” olarak 

adlandırılan görüĢ etrafında geliĢmiĢtir. Bu kapsamdaki tartıĢmalar devalüasyonların 

ülkenin dıĢ ticaret ve cari iĢlemler hesabını ne ölçüde iyileĢtirebileceğini 

sorgulamaktaydı. Cooper çalıĢmalarında devalüasyonların, söz konusu esnekliklerinin 

gerçekten küçük olmasına karsın, örneklem kapsamındaki ülkelerde dıĢ ticaret ve cari 

iĢlemler dengelerini iyileĢtirmede baĢarılı olduğunu ileri sürmüĢtür. Buna karĢın, 

yapısalcı gelenekten gelen iktisatçılar geliĢmekte olan ülkelerdeki dıĢ ticaret ve cari 

iĢlemler dengesizliklerinin özünde yapısal etkenlerden kaynaklandığını ve bu 

dengesizliklerin söz konusu ülkelerin büyüme imkânlarını ciddi Ģekilde sınırladığını 

ileri sürmüĢtür. Bu görüĢe göre ülkeler söz konusu dengesizlikleri gidermek için döviz 

kuru ayarlamalarına gitmek yerine ithal ikameci politikalar yoluyla sanayileĢmeyi 

desteklemelidir.
33

 

 

1.4.1. M-L KoĢulu 

Döviz kuru yükseliĢinin ticaret dengesine etkilerini ilk ortaya koyan Bickerdike 

(1920) olsa da esneklikler yaklaĢımı Marshall (1923)‟ın ve onu izleyen Lerner (1944)‟in 

çalıĢmalarına dayandırılmaktadır. Ġki yazar da baĢlangıçta ticaret dengesi sağlanmıĢ ve 

arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımları altında ihraç mallarının yurtdıĢı talep 

esnekliği (ex) ile ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği (em) toplamının mutlak değer 

olarak 1‟den büyük olması durumunda devalüasyonların ticaret dengesinde fazla ortaya 

                                                 
32 KARLUK Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, 9. Baskı, Haziran 2009,Ġstanbul. 
33 TĠRYAKĠ, Tolga, Cari ĠĢlemler Hesabına ÇeĢitli YaklaĢımlar, Sürdürülebilirlik ve Türkiye 

Örneği, TCMB, 2002. 
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çıkaracağını vurgulamıĢlardır. Söz konusu esneklikler gerekliliği Marshall-Lerner (M-

L)koĢulu olarak literatüre girmiĢtir.
34

 

Devalüasyon uygulamalarının temel amacı, resmi döviz kurlarını yükselterek, 

dıĢ ticaret dengesini sağlamaktır. Devalüasyon neticesinde, değiĢen döviz kurlarına 

bağlı olarak, ithalat pahalanıp ihracat ucuzlarken, dıĢ açık veren bir ülke için daha fazla 

döviz giriĢi ve daha az döviz çıkıĢı ile dıĢ ticaret dengesi hedeflenir. Fakat bunun 

gerçekleĢebilmesi için birincisi, Marshall-Lerner koĢulu olarak tanımlanan; ihraç 

mallarının yurtdıĢı talep esnekliği ile ithal mallarının yurtiçi talep esnekliğinin 

toplamının 1‟den büyük olması koĢulu sağlanmalıdır. Ġkincisi, ihraç malları arz 

esnekliği yüksek olmalıdır. Devalüasyon sonrasında ihraç mallarının yabancı para 

cinsinden fiyatı ucuzladığında yabancıların talebinde önemli artıĢ olsa dahi, eğer ülke 

üretimini arttırarak bunu ihraç edemiyorsa, devalüasyondan beklenen fayda 

sağlanamayacaktır. Üçüncüsü ise, devalüasyon sonrasında ithal edilen hammadde, ara 

malı ve yatırım mallarının fiyatlarında meydana gelecek olan artıĢların ekonomide 

maliyet enflasyonuna yol açmasının önlenmesi zorunluluğu önem kazanmaktadır.
35

 

Bir ekonomide, devalüasyonun dıĢ ticaret dengesini iyileĢtirici bir sonuç 

doğurması, Marshall-Lerner koĢuluna bağlıdır. Arz esnekliklerinin sonsuz olması 

varsayımı altında, Marshall-Lerner koĢulu ithal mallarının yurt içi talep esnekliği( ) 

ile ihraç malları dıĢ talep esnekliği ) toplamının 1‟e eĢit veya 1‟den büyük olması 

seklinde ifade edilir: + 1‟dir. Söz konusu ifadenin geçerliliği ve anlamlılığı 

açısından, söz konusu esneklikler toplamının anlamlı ölçüde 1‟den büyük olması 

gereklidir. 

Marshall-Lerner koĢulunda sadece ihracat ve ithalat talep esneklikleri 

hesaplamaya dâhil edilerek bunların mutlak büyüklüklerinin toplamının birden büyük 

olduğu durumda devalüasyonun ticaret dengesini pozitif yönde etkileyeceği sonucuna 

varılmaktadır. Fakat bazı ülkelerin tecrübeleri göstermiĢtir ki, bu esneklikler kısa 

dönemde katı olmakla birlikte uzun dönemde yükselmektedir. Tüketicilerin ve 

                                                 
34BAL, Harun, DEMĠRAL Mehmet Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi: Türkiye‟nin Almanya 

ile Ticareti Örneği, Çukurova Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012. 
35 HEPAKTAN, Erdem, Türkiye‟nin Marshall-Lerner KoĢuluna ĠliĢkin Parçalı EĢ BütünleĢme 

Analizi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2009. 
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üreticilerin döviz kuru değiĢikliği nedeniyle değiĢen nispi fiyat değiĢikliklerine tepkileri 

hemen olmamakta ayarlama yapmaları zaman almaktadır.
36

 

M-L KoĢulundaki en can alıcı nokta, ithalat ve ihracat esnekliklerinin ikisinin 

toplamının 1‟e eĢit olması veya aĢmasıdır; sadece birinin değil. Bu niteliğin neden böyle 

olduğu yakından incelenirse Türkiye‟nin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artması 

TL‟nin değersizleĢmesi, dolar cinsinden ihraç fiyatlarının düĢmesi, TL cinsinden ithal 

fiyatlarının yükselmesi anlamına gelmektedir. Ama o arada TL cinsinden ihracat 

fiyatları değiĢmemiĢ olabilir. Aynı Ģekilde yabancı para cinsinden ithal fiyatları da aynı 

kalabilir. Örneğin Türkiye ABD‟ye 1 tanesi 2000 TL‟den 1 tane A ürünü ihraç, 

ABD‟den ise 1 dolardan 1 tane B ürünü ithal etmektedir. Döviz kuru 1 dolar = 2000 

TL‟dir. KoĢullar bu Ģekildeyken süreç içinde Türkiye‟nin dıĢ ticaret bilançosu açık 

vermiĢ ve yerli para kaybederek döviz kuru 1 dolar= 4000 TL düzeyine gelmiĢ olsun. 

Bu yeni kur karĢısında Ģu durum ortaya çıkmaktadır. Dolar cinsinden A ürünün ihraç 

fiyatı düĢmüĢtür. Çünkü değersizleĢme Amerikalı ihracatçı Türkiye‟de tanesi 2000 

TL‟den satılan 1 A malını almak için 1 dolar öderken, Ģimdi yine aynı fiyattan satılan 

aynı mal için sadece 0,5 dolar ödeyecektir. Buna göre, Türkiye değersizleĢme 

sonrasında TL fiyatı aynı olan maldan daha fazla ihraç edilebilecektir. A malının 

Türkiye‟deki fiyatı aynı iken (2000 TL) dolar cinsinden fiyatların düĢmesi durumunda 

ise; devalüasyon sonrasında A malının dıĢ fiyatının 1 dolardan 0,5 dolara inmesi, A 

malının arz eğrisinin azalmasıyla temsil edilmektedir. Türkiye‟nin A ihraç ürünün 

yapılan devalüasyon sonucunda ucuzlamasıyla uğranan kayıp, A malının dıĢ fiyatının 

düĢmesi sonucu miktar olarak ihraç artıĢından büyükse devalüasyonun net etkisi kayıp 

Ģeklindedir. Sonuç olarak devalüasyonun döviz kazandırıcı, dolayısıyla ödemeler 

dengesi açığını kapatıcı etkisi çok kesin değildir. Bu etki temelde dıĢ talebin esnekliğine 

bağlı olarak değiĢecektir. 
37

  

 

1.4.2. J Eğrisinin Etkisi 

M-L yaklaĢımı, bir devalüasyonun baĢarılı olabilmesi için dıĢ ticaret hacminde 

meydana gelen artıĢın (oran olarak) ithalatta döviz cinsinden yapılan pahalılaĢmadan 

                                                 
36 JUNZ, Helen B., ve RUDOLF R. Romberg, “Price Competitiveness in Export Trade among 

IndustrialCountries”,  American Economic Review , Cilt 63,  s. 412-18, 1973. 
37 ĠġGÜDEN, Tamer, Uluslararası Ġktisat, Evrim Kitabevi, Ġstanbul, 1990.  
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daha yüksek olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bununla birlikte devalüasyon 

sonrasındaki dıĢ ticaret dengesindeki iyileĢme hemen ortaya çıkmayabilir. Kısa 

dönemdeki daralmayı takiben de meydana gelebilir. Dolayısıyla devalüasyon ile dıĢ 

ticaret dengesi arasındaki zaman patikasını gösteren iliĢki J eğrisi olarak tanımlamak 

mümkündür.
38

 Bir baĢka ifade ile J eğrisi, devalüasyonun yurtiçinde yabancı malların 

fiyatını yükselttiğinde ve yabancılar içinde yerli malların fiyatını düĢürdüğünde, ticaret 

dengesindeki bozulmanın kısa dönemli olacağını savunan bir yaklaĢımdır.
39

 

 

ġekil 1.1: J Eğrisi  

 

Yukarıdaki Ģekilde devalüasyon kendini t
1 

noktasında göstermeye baĢlar. t
1 

den 

sonra ticaret denge eğrisi aĢağıya doğru düĢer ve t
2 

noktasına kadar yükselir, bundan 

sonra ticaret denge geliĢmeye devam eder. Ampirik sonuçlar bu geliĢmenin 1 sene gibi 

bir zaman sürdüğünü yani t
1 

den t
2 

ye gelmesinin 1 sene veya daha az sürdüğünü 

gösterir. Örneğin Spitaller (1980), %10‟luk bir devalüasyon ticaret dengesi üzerindeki 

                                                 
38 PLIHON, D. Döviz Kurları, Çevirenler: Mehmet Bolak, Haluk Levent ve Ertuğrul Tokdemir, 

ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1995. 
39 HUSTED, S. ve M. Melvin, International Economics, Pearson Addison Wesley, ISBN: 0–
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etkilerine bazı ülkelerde denemiĢtir. Sonuçlar göstermektedir ki ticaret dengesi 

Japonya‟da 3 ay da, Belçika‟da 7 ay da, ABD‟de 9 ayda, Ġsveç‟te 10 ay da, Fransa‟da 11 

ay da, Ġngiltere ve Almanya‟da 1 yılda kötüleĢmeye baĢlamıĢtır.
40

 

J eğrisi üzerinde yapılan araĢtırmalar sonucu karĢıt görüĢler ortaya çıkmıĢtır, 

bazı araĢtırmacılar J eğrisinin oluĢumu için delil bulmuĢlar bazıları ise bulamamıĢlardır. 

Örneğin Michael Mofhet (1989), ABD ticaret dengesini 1967–1987 dönemleri arasında 

J eğrisi açısından test etmiĢtir. Onun çalıĢmaları Miles (1971) ve Himarious (1989) dan 

dan farklılıklar göstermektedir, çünkü o ithalat ve ihracat fiyatlarını ve miktarlarını 

döviz kuru etkisi üzerinde bağımlı değiĢken gibi kullanmıĢ ve diğer iki ülkedeki ticaret 

dengesini dövizi kuru oranını kapsayarak değiĢken fonksiyon Ģeklinde ele almıĢtır. 

Bunun sonuçları göstermektedir ki devalüasyon ABD dıĢ ticaret dengesi üzerinde ilk 1 

yıl daha kötü bir etki yapmaktadır daha sonra olumlu etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu 

Ģekilde oluĢan ticaret dengesinde J eğrisi vardır ama ticaret dengesinin artmasına 

yönelik bir desteklenme söz konusu değildir. Buna rağmen uzun dönem ticaret dengesi 

devalüasyondan sonra bir sinüs eğrisi yaparak devam etmektedir.
41

 

Devalüasyonun J eğrisi çerçevesinde harekete geçirdiği etkileri içeren süreç üç 

aĢamadan oluĢmaktadır. Bunlardan ilki; kısa vadede yurtiçi paranın değerindeki düĢme 

neticesinde dıĢ ticaret açığı artmaktadır. Çünkü devalüasyon dıĢ ticaret hadlerinde 

bozulmaya neden olmaktadır. Ġkinci olarak; kısa ve orta vadede devalüasyonun dıĢ 

ticaret hadleri üzerindeki olumlu etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde rekabet 

avantajının kazanılması orta vadede dıĢ ticaret hacmini etkilemektedir. Ülke daha pahalı 

hale geldiğinden dolayı, ithalatını kısmakta ve ihraç ürünlerinin fiyatı düĢtüğü için daha 

fazla mal ihraç etme imkânına kavuĢmaktadır. Üçüncü olarak, orta ve uzun vadede 

devalüasyonun etkileri hızlı bir Ģekilde kaybolmaktadır. Bu nokta da baĢlangıçta 

sağlanan rekabet avantajı, ithalat fiyatlarının artmasıyla birlikte ithal edilen enflasyonun 

yayılması neticesinde etkisini kaybetmektedir.
42

 

 

                                                 
40 STĠPALLER Etich, “Short Run Effect of Exchange Rate Changes on Term of Trade and 

Trade Balance”, IMF Staff Paper. June 1980. 
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42 PLIHON, D. Döviz Kurları, Çevirenler: Mehmet Bolak, Haluk Levent ve Ertuğrul Tokdemir, 
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1.5 Massetme (Emme) YaklaĢımı 

Massetme YaklaĢımını geliĢtiren S.S Alexander olmuĢtur. Bu yaklaĢımda 

Alexander‟ in kastettiği “emme” yurt içinde satılan mal ve hizmetlerin toplamıdır. Bu 

yaklaĢıma göre, dıĢ dengedeki değiĢiklik yurtiçindeki üretimdeki değiĢiklikten, mal ve 

hizmetlerin yurtiçinde emilen miktarlarındaki değiĢmelerin çıkarılmasından elde 

edilmektedir. Mal ve hizmetlerin emilmesi, reel milli gelire, yani toplam mal ve hizmet 

üretimine ve fiyat seviyesine bağlı olmaktadır. Böylece mal ve hizmet üretimindeki 

olumlu geliĢmeler dıĢ dengeye olumlu, yurtiçinde emilen mal ve hizmet miktarı ise 

olumsuz yönde yansıyacaktır.
43

 

Keynesçi görüĢ niteliğinde olmakla birlikte, dıĢ ödemeler sorununa ülkenin toplam 

gelir ve harcamalarıyla iliĢkilendirmekte, özellikle tam istihdam düzeyinde ortaya 

çıkan dengesizliği daha iyi açıklama getirmektedir. Massetme yaklaĢımı 3 öneride 

bulunmaktadır; 

1) Harcamaları azaltıcı politikalar, 

2) Üretimi harcamalardan daha hızlı bir Ģekilde arttırmak, 

3) Yukarıda bulunan önerilerin karıĢımı olan politikalardan yararlanmak
44

 

Devalüasyon konusunda esneklik yaklaĢımına dayanan geleneksel açıklamalar 

birçok iktisatçı tarafından eleĢtirilmiĢtir. En önemli eleĢtiri konusunu da dıĢ ticarete 

giren malların arz, talep ve fiyatları dıĢında kalan tüm ekonomik değiĢkenlerin sabit 

varsayılması oluĢturmaktadır. Massetme yaklaĢımı bu eksikliği gidermek için ortaya 

atılmıĢtır. Massetme yaklaĢımı her ne kadar esneklik yaklaĢımına alternatif olarak 

geliĢtirilmiĢ olsa da gerçekte bu analizin devamı niteliğindedir. Massetme yaklaĢımında, 

ithalat ve ihracat esnekliklerinin yüksek olduğu kabul edilmektedir. Massetme 

yaklaĢımında devalüasyonun dıĢ dengeyi sağlayıcı etkileri milli gelir üzerinde yaptığı 

değiĢmeler yoluyla açıklanmaktadır. Massetme yaklaĢımına göre, dıĢ ticaret açığı bir 

ülkenin tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının, toplam üretimden daha fazla olması 

demektir.
45

 

                                                 
43 OKSAY, Suna, Döviz Kuru ve Ödemeler Bilançosu Politikaları: Türkiye (1923- 2000), Beta 
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44 PAYA, Merih, Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, 3. Baskı, Ġstanbul 2002. 
45ÇĠÇEK, Serdar, Türkiye‟de Döviz Kuru Sistemleri ve Politikalarının Ġhracata Etkileri,2006.  
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Massetme yaklaĢımına göre ekonomide tam çalıĢma varken devalüasyon, eksik 

çalıĢma durumundaki gibi açığı giderici etki yaratmamaktadır. Çünkü ihracat ve ithalata 

rakip endüstrilere yönelen talep artıĢları, çoğaltan mekanizması ile tüm ekonomiye 

yayılmakta ancak üretimi arttırmaksızın harcamaları artırmaktadır. Bu durumda da açık 

azalmayıp artacaktır.
46

 

 

1.6. Mundell- Fleming Modeli YaklaĢımı 

1960 yılların baĢında Mundell sermaye akımlarını temel olarak alan çalıĢmasını 

yayınlamıĢtır. Mundell- Fleming Modeli klasik IS-LM modelinin açık ekonomilere 

uyarlanmıĢ biçimidir. Yirminci yüzyılda dıĢ dengeye eğilen yaklaĢımlar arasında 

Mundell- Fleming Modeli kuĢkusuz çok büyük bir öneme sahiptir. Bu model Metzler, 

Machlup ve Meade gibi Keynesçi iktisatçıların çalıĢmalarının devamında gelmiĢtir. 

Özellikle Meade” The Balance of Payments” çalıĢmasında açık ekonomilerde dıĢ denge 

sorunlarını ve çözümlerini fiyat esnekliği varsayımı altında ve politika önerileri 

getirerek ele almıĢtır. Mukayeseli statik metodunu kullanarak ekonomilerin bir 

dengeden diğerine nasıl gittiğini araĢtıran Meade çağının çok ötesinde bir çalıĢma ile 

arkasından gelecek diğer iktisatçılara önemli bir kapı aralamıĢtır. 
47

 

Bu modele göre, sermaye hareketlerinde faiz etkisi döviz kuruna göre ağır 

basmaktadır. Eksik sermaye hareketlerinin söz konusu olduğu bir ülkede yurtiçi ve 

yurtdıĢı faiz değiĢmelerine, uluslararası sermayenin duyarlılığı daha yüksektir. Eksik 

sermaye koĢulu altında bir ülkeden sermayenin çıkması için faiz oranında çok önemli 

düĢüĢlerin ortaya çıkması gerekmektedir. Buna karĢılık bir ülkeye sermaye girmesi için, 

o ülkedeki faiz oranında önemli artıĢların olması gerekmektedir. Tam sermaye 

hareketliliği durumunda ise, sermaye oranındaki değiĢmelerin kolayca etkilenir.
48

 

Mundell, ödemeler bilançosu dengesizliklerinin dinamik etkileri üzerine 

odaklanmıĢtır. Mundell, ücret katılıklarının söz konusu olduğu bir dünyada bile, 

uluslararası ödemelerde uzun dönem dengeyi sağlamak için Keynesyen otomatik gelir 
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Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003. 
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denkleĢme mekanizmasını Hume‟un fiyat – altın para akımı mekanizmasıyla 

karĢılaĢtırmıĢtır. Örnek olarak para arzında bir artıĢ, faiz oranlarını düĢürecek, 

harcamaları arttıracak, yurtdıĢına para çıkıĢı olacak ve dıĢ açık meydana gelecektir. 

Küçük ekonomi varsayımıyla ilk durumdaki denge durumuna tekrar ulaĢılıncaya kadar 

bu süreç devam edecektir. Mundell, sterilizasyon iĢlemlerinin rolünü, bu iĢlemlerin 

ödemeler bilançosunu etkileyen, süreklilik gösteren olumsuz faktörlere karĢı sadece 

geçici tepki niteliğinde olduğunu göstererek açıklamaktadır.
49

 

Mundell‟e göre iç denge, tam istihdam Ģartlarında yurtiçi mallara olan talebin 

yurtiçi malların toplam arzına eĢit olduğunda sağlanmaktadır. DıĢ denge ise,  sabit döviz 

paritesine göre ticaret bilançosunun net sermaye ihracatına eĢit olması durumunda 

gerçekleĢmektedir. AĢağıda Mundell-Fleming Modelinde yer alan bilgiler sabit ve 

esnek kur rejimlerine göre incelenmekte ve bu iki kur rejimine göre bilgiler verilmeye 

çalıĢılacaktır. 
50

 

IS-LM modelinin açık ekonomiye uyarlanmıĢ hali olan ve kısa vade üzerine 

yoğunlaĢan ve bu model, para ve maliye politikaları uygulamalarının farklı döviz kuru 

rejimleri altında üretim düzeyi ve faiz oranları üzerindeki etkisini açıklamakta 

kullanılmıĢtır. Mundell-Fleming modeli Keynesyen modele paralel bir Ģekilde 

ekonomide maliye politikaları uygulanmalıdır ve para politikasının kısa dönemde etkili 

değildir görüĢünü savunmaktadır. Mundell-Fleming modeli çerçevesinde geniĢletici bir 

maliye politikası uygulanması ülke parasının değerlenmesine, cari iĢlemler açığına ve 

sermaye giriĢine neden olmaktadır. Mundell-Fleming modelinin baĢlıca zayıflığı 

durağan bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Model, kısa vadeye odaklı 

olduğu için politika kararlarının cari iĢlemler dengesi üzerindeki uzun vadedeki 

etkileĢimli etkilerini yani uzun dönemli dinamik etkileri göz ardı etmektedir.
51

 

Mundell – Fleming modelinin teorik olarak iki sorunu vardır; Birincisi, 

Mundell‟in sermaye hesabını faiz oranı düzeyinin akım fonksiyonu gibi tanımlaması 

teorik olarak sınırlıdır. Bu durum, sermayenin, sabit yurtiçi –yurtdıĢı faiz oranı 

farklılığında bile, sabit bir hızı olmasını sağlamaktadır. Ġkincisi ise, dıĢ denge 
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tanımlaması tatmin edici sürdürülebilir bir yurtiçi yatırım ve tüketimden daha çok resmi 

sermaye akımları açısından yapılmıĢ olmasıdır. Mundell‟in çalıĢması çok kısa dönem 

için faydalı olabilirken kısa ve uzun dönem arasındaki boĢluğu doldurmada 

yetersizdir.
52

 

Mundell – Fleming modelinin en zayıf noktası temel olarak durağan olmasından 

kaynaklanır. Model kısa döneme odaklandığından, net yatırımların üretken sermaye 

üzerindeki etkisi ile cari iĢlem dengesizliklerinin net dıĢ borçluluk konumu üzerindeki 

etkisi ihmal edilmiĢtir. Bu yüzden model sadece ekonomi politikalarının cari iĢlemler 

üzendeki kısa dönem etkilerini açıklar, stok ve akım değiĢkenlerin birbirleri üzerindeki 

etkisinin uzun önem sonuçlarını açıklayamaz. Örnek olarak mali bir geniĢleme öncelikle 

reel döviz kurunun değer kazanmasına yol açacak, dolayısıyla cari iĢlemler açık verecek 

ve yurtdıĢından sermaye akımı gerçekleĢecektir. Bu durum dıĢ borçluluk seviyesinde bir 

artıĢ meydana getirecektir. Ancak cari iĢlem açık verdiği için ve dıĢ borç 

yükümlülükleri arttığı için net dıĢ borç servis ödemeleri de artacaktır. Mevcut cari 

iĢlemler pozisyonunu sürdürebilmek ve dıĢ borç servisini yerine getirebilmek için dıĢ 

ticaret dengesi düzeltilmelidir. Bu ise, ilk durumda değer kazanan ulusal para biriminin 

zamanla değer kaybetmesi anlamına gelir. Modelde bir ülkenin cari iĢlem pozisyonu 

açısından önemli olan uzun dönem dinamik etkilere değinilmemiĢtir
53

 

 

1.6.1.Sabit Kur Rejimi 

Sabit kur sistemi, merkez bankasının para politikasını bağımsız bir Ģekilde 

kullanmasını sınırlandırmakta, bunu da sermaye hareketleri ve para politikasının eĢ 

zamanlı ve bağımsız bir Ģekilde kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Döviz 

kurunun sabitlenmesi ve sermaye hareketlerinin serbest olması merkez bankasının 

piyasaya sadece döviz karĢılığında ulusal parayı piyasaya vermesidir
54

. 

Sabit kur rejiminde merkez bankası belirlediği kur düzeyini koruyabilmek için 

döviz kurunun yükselmemesi için döviz alımlarına yönelecek, piyasaya para sürecektir. 

Sonuçta faizlerde bir düĢme meydana gelecek, bu düĢme dıĢ ülkelerdeki cari faiz 

                                                 
52 OBSTFELD, Maurice, “International Macroeconomics: Beyond The Mundell – Flemming 

Model”, IMF Staff Papers, Vol.47 Special Issue, 2001. 
53 KNIGHT, Malcolm and Fabio Scacciavilliani, “Current Account: What‟s Their Relevance For 

Economic Policymaking?”, IMF Working Paper No.WP/98/71, 1998 
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düzeyine kadar devam edecektir. Böyle bir anda ülke içindeki para miktarı ödemeler 

bilançosunda meydana gelen değiĢmelerle aynı yönlü olarak gerçekleĢtiğini 

belirtmeliyiz. Eğer ödemeler bilançosunda bir fazlalık var ise para miktarında bir artma 

meydana gelecek, tersi durumda ise, para miktarında bir azalma ortaya çıkacaktır.
55

 

 

1.6.2.Esnek Kur Rejimi 

Esnek kur rejimleri, kurların piyasada arz ve talep koĢullarına göre 

dalgalanmaya bırakıldığı, merkez bankalarının veya politika uygulayıcılarının piyasaya 

herhangi bir müdahalesinin olmadığı sistemdir. 

Esnek kur sisteminde, merkez bankalarının belli bir kur düzeyini sabit tutma gibi 

bir durumu olmadığı için, ülke içine gelen sermaye, bu ülkede bulunan tahvil piyasasına 

yönelebilecektir. Bu yöneliĢ ile birlikte tahvil talebinin artmasına neden olacak, bu talep 

artıĢı sonucunda tahvil fiyatlarında bir artma meydana gelecektir. Tahvil fiyatlarının 

artması, faiz oranlarının düĢmesine neden olacaktır. Faiz oranları dıĢarıya göre düĢük 

olduğu bir durumda ise, ülke içinden ülke dıĢına doğru bir döviz çıkıĢı baĢlamakta, 

döviz çıkıĢıyla beraber ülke parasının değeri yabancı ülkelerin parasına göre değer 

kaybedecek, bunun sonucunda ülkenin ihracatında bir artma meydana gelecektir.
56

 

 

1.7.Parasalcı YaklaĢım 

Parasalcı ekol, para miktarının ekonomik iliĢkilerdeki önemini vurgulayan bir 

yaklaĢım ortaya koymuĢ ve bunu ileriye süren bilim adamı: Milton Fredman olmuĢtur. 

Yine bu ekolden olan H.G. Johnson ve R.H. Mundell gibi iktisatçılar ekonomideki para 

stokunun ödemeler dengesini etkileyen en önemli büyüklük olduğunu ortaya koymuĢlar 

ve ödemeler dengesi açıklarını parasal bir sorun olarak görmüĢlerdir. Herhangi bir 

durumda mevcut para stoku ile arzulanan durum arasında bir farkın oluĢtuğu 

durumlarda, bu durumdan kaynaklanan dengesizliklerin ortaya çıkardığını ifade 

etmiĢlerdir. 

Fredman‟a göre; 
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• Ekonomide para ve kredi yaratılması ile nominal gelir ve ithalat arasında güçlü 

bir fonksiyonel iliĢkinin olduğu, 

 

• Ödemeler dengesi bir anlamda para arzı ve para talebi tarafından belirlenen 

parasal bir olgu olduğunu belirtmiĢtir.
57

 

Ġki para birimi arasında gönüllü bir iĢlem gerçekleĢtiğinde, bu durum bir para 

biriminde talep fazlası diğer para biriminde ise arz fazlası olduğunu gösterir. Eğer para 

birimindeki talep fazlasının nedenleri ortaya çıkarılırsa kur belirlenmesinde parasalcı 

yaklaĢımın temelleri anlaĢılabilir. 

Yine ülke içeresinde ödemeler bilançosunda herhangi bir nedenle bir açık 

bulunuyorsa, bunun sebepleri ya ülke içinde para bollaĢmıĢ ya da yurt dıĢında aĢırı bir 

talep artısının ortaya çıkmıĢ olmasıdır. Ancak ödemeler dengesi açıklarının süreklilik 

arz etmesi halinde, içeride para arzının aĢırı geniĢlemesi tek sebep olarak ileri 

sürülmektedir. Ödemeler dengesine parasalcı yaklaĢımda reel faktörlerin ödemeler 

bilançosunda dengesizlik yaratabileceğine kabul etmektedir. DıĢ ödemelerdeki 

dengesizlik, net dıĢ varlıklar üzerine etki yaparak, parasal taban ve böylece para arzında 

dalgalanmaya neden olmaktadır.
58

 

Parasalcı yaklaĢım satın alma gücü teorisinin ve miktar teorisinin bir uzantısıdır. 

Satın alma gücü paritesi hipotezi, kuru iki mal arasındaki nispi fiyat olarak belirlerken, 

parasalcı yaklaĢım iki para arasındaki nispi fiyat olarak kabul eder.Parasalcı yaklaĢıma 

göre, yerel para birimine olan talebi artıran faktörler, örneğin gelir artırıcı veya faizleri 

azaltıcı faktörler, yabancı piyasada yerel para biriminin fiyatını arttırır. Ancak bu 

yaklaĢım, daha standart olan ticaret ve sermaye teorileriyle çatıĢmaktadır.
59

 

Ödemeler dengesine parasalcı yaklaĢımı savunan iktisatçıların üzerinde durduğu 

diğer önemlilik arz eden konu, para talebinin istikrarlılığı tezidir. Bir ekonomide reel 

olarak elde tutulmak istenen para miktarı oldukça istikrarlı bir büyüklüktür. Ekonomide 

gelirin arttığı buna karĢılık para arzının değiĢmediği bir durum göz önüne alınırsa, 

ekonominin genelinde gelire göre elde tutmak istenen para gerileyeceği 
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varsayılmaktadır. Bu durumda kiĢiler gerileyen reel ankesleri istenen duruma ulaĢtırmak 

için harcamalarını daraltacaklardır. Bu durumda fiyatların gerilemesi, ülkenin rekabet 

gücünün artması, cari iĢlemler hesabı ve ödemeler dengesinin fazla vermesi 

beklenmektedir. Sabit kur rejimi uygulandığı için ekonomideki fazla dövizi sterilize 

etmek zorunda kalan hükümet para arzını arttırarak ekonomiyi arzu edilen ankes 

düzeyine getirecektir.
60

 

Parasalcılara göre devalüasyon, ülke içinde malların fiyatını yükselterek para 

talebini arttırır. Bu talep iç emisyonla karĢılanmazsa bireyler yurt dıĢına mal ve hizmet 

ihraç edip ya da ellerindeki yabancı tahvilleri satarak döviz etmekle beraber 

yurtdıĢından ülkeye döviz fonlarının girmesi ve Merkez Bankasının bunlara dayanarak 

emisyon hacmini arttırmasıyla para talebi karĢılanmıĢ (para arz ve talep dengesi 

eĢitlenmiĢ) ve ödemeler dengesi sağlanmıĢ olur. Kısaca paracı görüĢe göre dıĢ dengenin 

sağlanması para arz ve talebi arasındaki dengesizliğin giderilmesinin bir sonucudur.
61

 

 

1.8.Portföy Dengesi YaklaĢımı 

Portföy dengesi yaklaĢımında risk ve beklenen getiri primi elde tutulan her 

menkul kıymette farklı oranda gerçekleĢir. Portföy dengesi yaklaĢımında nakit Ģekilde 

ulusal paranın elde tutulması risksizdir. Ancak nakit elde tutulan yerli paranın fırsat 

maliyeti söz konusudur. Bu fırsat maliyeti elde tutulan fanların tahvillere yatırılması ile 

elde edilecek olan faiz gelirine eĢittir. Nakit elde tutulan bir yabancı varlıkta ancak 

döviz kurunda bir yükselme olması durumunda portföy sahibine bir getiri sağlar.
62

 

Portföy teorisinin önemli bir özelliği olan portföy çeĢitlendirmesi, tam ikame 

varsayımının geçersizliğini ortaya koymaktadır. Buna göre, birey hem yerli menkullerde 

hem de yerlilerle yabancı menkuller arasında portföyünü oluĢturduğunda, portföyüne 

yabancı menkulün katılması bireyin toplam riskinin azaltılması yönünde güçlü bir etki 

sağlar. Birey tüm varlığını yerli menkullerde tutmuĢ olduğunda ülkede oluĢacak bir 

ekonomik kriz bireyin tamamen zarar etmesine yol açacak iken yabancı menkule de yer 

vermesi aynı durumda yabancı menkulün krizden olumsuz etkilenmemesi bağlamında 

bireyin riskinin azaltılması anlamına gelir.  Portföy dengesi yaklaĢımında, mali 
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piyasaların, ekonomide gerçekleĢen ya da beklenen bir makroekonomik olaya tepkisi 

çok hızlı iken; yine aynı Ģekilde gerçekleĢen veya beklenen bir olaya mal piyasalarının 

tepkisi çok yavaĢ ölçüde olmaktadır. Mali piyasalar ve reel piyasalar arasındaki bu hız 

farkı zamanla kurların değiĢmesi ve uyum mekanizması bakımından çok önem 

taĢımaktadır. Kısa dönemde döviz kurları üzerinde mali piyasalarda ortaya çıkan ve 

portföy teorisi ile açıklanan değiĢmeler etkili olmakta, reel piyasalardaki uyum ise 

ancak uzun dönemlerde ortaya çıkmaktadır.
63

 

 

1.9. ĠMF YaklaĢımı 

Ödemeler dengesine parasalcı yaklaĢım özellikle 80‟li yıllarda oldukça popüler 

bir yaklaĢım olarak değerlendirilebilirken IMF‟in ödemeler dengesine genel 

yaklaĢımına da zemin oluĢturmuĢtur.
64

 

Parasal yaklaĢım türünde bir istikrar politikası paketi geliĢtirmedeki ilk adım, 

ödemeler dengesi hedefi ∆NFA‟a karar vermektir. IMF, ülkenin ne kadarlık bir açığı 

kaldırabileceğini sormakta ve tasarlanan açığın daha fazla büyümemesi için politikalar 

önermektedir.
65

 

Bu durumda Net DıĢ Varlıklar hedef büyüklük, baz para ise hedef büyüklük 

olduğu için iç varlıklar olması gereken geniĢleme hedefi olarak tespit edilmektedir. 

Merkez bankalarına düsen görev ise baz parayı ve iç kredilerdeki geniĢlemeyi bir 

program çerçevesinde izlemektir. Bir merkez bankasının bilançosu aĢağıdaki 

denklemden oluĢtuğunu söyleyebiliriz. Merkez bankası tarafından yaratılan paranın 

altın ve döviz gibi dıĢ varlıkların elde edilmesi ve yurt içinde kredi olarak verilmesinde 

kullanıldığını bizlere ifade etmektedir.
66

 

 

H = NFA + DC 

 

Para Tabanı = Net DıĢ varlıklar + Net Ġç Krediler 
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NFA = H – DC 

 

Net DıĢ Varlıklar = Para Tabanı – Ġç Varlıklar 

 

Bir ülkede ödemeler dengesini sağlamak ihmal edilmemesi gereken bir hedeftir. 

Çünkü ödemeler dengesindeki bir bozukluk, gelir, istihdam ve fiyatlara yansımaktadır. 

Ancak dıĢ dengeyi amaçlayan ödemeler bilançosu dengesi ile tam istihdam ve istikrarlı 

fiyat seviyelerini amaçlayan iç dengenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikası 

araçları arasında çatıĢma vardır. Ġç ve dıĢ dengeye aynı anda ulaĢmak istendiği zaman, 

değiĢik zorluklarla karĢı karĢıya kalınacağını hatırdan çıkarmamak gerekir.
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2. DEVALÜASYON 

Devalüasyon, sabit döviz kuru sisteminde, hükümetin aldığı bir kararla resmi 

döviz kurunun yükseltilmesidir. DeğiĢken döviz kuru sisteminde kurlar, arz ve talebe 

bağlı olarak yükseldiği ve bu yükseliĢ devletin müdahalesi olmadığı için devalüsyon 

terimi kullanılmaz. DeğiĢken veya esnek kur sisteminde döviz kurunun yükselmesine 

depresiasyon denir. 

Geleneksel yaklaĢımlara göre, döviz kurunda meydana gelen bir değiĢim, ülke 

parasının nispi değerini değiĢtirerek, yurtiçi ve yurtdıĢı mallara yapılan harcamanın 

yapısında değiĢiklik yaratacaktır. Ulusal paranın değer kaybetmesiyle birlikte yabancı 

malların göreli olarak daha pahalı hale gelmesi tüketicilerin ithal mallara olan taleplerini 

azaltıp, yurtiçinde üretimi gerçekleĢtirilen mallara yönelik taleplerini artırırken, göreceli 

olarak daha da ucuzlayan ihraç mallarına olan talep artacaktır. Sonuçta yabancılar 

harcamalarını kendi mallarından daha ucuz olan ithal mallara kaydıracaklardır. Böylece, 

ithalat azalırken ihracat artacak ve cari iĢlemler dengesinde iyileĢme gözlenecek ve tüm 

bu geliĢmeler ise ekonomi üzerinde geniĢletici etkiler yaratacaktır.
68

 

Keynesyen yaklaĢımda ise toplam talebin çıktı hacmini belirlediği 

varsayımından hareketle reel döviz kurunda değiĢiklik yaratan devalüasyonların çıktı 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu kabulü geçerlidir.
69

 

2.1.Devalüasyonun Nedenleri 

2.1.1.Ġç ve DıĢ Fiyatlar Arasındaki Dengesizliği Gidermek Amacıyla 

Nispi fiyat yapısındaki bozulmalar ihracatı etkileyen önemli bir unsurdur. Döviz 

kuru ayarlama mekanizması, ihracat teĢvikleri için fiyat mekanizması sunması, dıĢ 

ticaret hadlerindeki bozulmaların önlenmesi ihracat arzında oluĢan darboğazların 

giderilmesinde en etkin yoldur. Bu bağlamda, döviz kuru ihracatı arttırma fonksiyonunu 

önemli ölçüde iç ve dıĢ fiyat seviyelerinin denkleĢtirilmesi ve hatta iyileĢtirilmesi 

yoluyla yerine getirmektedir. Dünya bu tür devalüasyona en tipik örnek olarak 1926- 

1928 yıllarında Fransız Poincare hükümetinin yaptığı uygulama gösterilmektedir. SavaĢ 
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sonrası iç piyasada (Fransa‟da ) fiyatlar yükselmiĢ, dıĢ piyasada ise paranın değeri 

değiĢmemiĢtir. Bu sebeple oluĢan ekonomik durum durgunluğa neden olmadan 

çözülebilmesi, ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için yapılan çalıĢmalar 

doğrultusunda 1928 yılında paranın dıĢ değeri %5 den %4 oranında düĢürülmüĢtür. 

Alınan önlemler, para politikası ile de desteklenmiĢ ve ekonomide yeniden canlanma, 

dıĢ ticarette geliĢme sağlanmıĢtır. Bu tür istikrar devalüasyon ülkemizde de yapılmıĢtır. 

Bunlardan en önemlisi 1958 yılında yapılan 2,50 TL olan 1 $ nın 9.00 TL ye 

çıkarılmasıdır. Ayrıca 1970 yılında yapılan % 66‟lık devalüasyon da bir istikrar 

devalüasyonudur. 1 $ =14,85 ye çıkarılmıĢtır.
70

 

 

2.1.2. Ġhracatı TeĢvik ve Ġthalatı Ayarlamak Amacıyla 

Yabancı para ile ifade edilen ihracat fiyatlarını dıĢ piyasalar seviyesine indirip 

rekabet imkanı yaratmak devalüasyon yapmanın bir baĢka nedenini oluĢturmaktadır. 

Özellikle maliyet ve iç fiyatlardaki yükseklikten dolayı dıĢ piyasalara açılım 

sağlayamayan mallarında dıĢa açılmalarına imkân sağlamaktadır. Bundan dolayı 

devalüasyon, milli para cinsinden ihracat fiyatlarını yükseltmek ile iç maliyet ve 

fiyatların yabancı karĢılığı olan tutarı dıĢ piyasa seviyesine indirme gibi aynı 

fonksiyonun iki değiĢik tarafı üzerinde etkili olmaktadır. Sonuçta iç piyasada maliyet ve 

fiyat yüksekliği dolayısıyla ihraç edilemeyen mallar, yapılan devalüasyon neticesinde iç 

ve dıĢ fiyat denkliği sağlanarak, dıĢ açılma imkanına kavuĢmaktadır.
71

 

Ülkeler dıĢ satımlarında güçlüklerle karĢılaĢtıklarında, rekabet edebilirlik 

güçlerini ve pazar paylarını korumak ve geliĢtirmek amacı ile iki yol izlerler. Birinci 

yol, dıĢ satım yapan kiĢiler ve kuruluĢlar, vergi iadesi ucuz kredi veya getirilen dövize 

farklı kur uygulaması gibi yöntemler ile desteklemek. Bu genel tür tedbirler arızi 

dalgalanmalar meydana geldiğinde uygulamaya konulur. EĢitlik ilkesine aykırı bir 

durum yaratan bu tedbirler amacına ulaĢtığında ya tamamen kaldırılır veya en alt düzeye 

çekilir. Ġkinci yol, rekabet koĢulları süreklilik arz etmesi halinde, ülkenin yeni ve kalıcı 

pazarlara ihtiyacı var ise, milli paranın dıĢ değerini düĢürmektir.  Ancak bu uygulamalar 

genel anlamda para birimi konvertibl olmayan ülkelerde yapılmaktadır. Genel olarak 
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parası konvertibl olan ülkelerde devalüasyon yapılamaz anlamını çıkarmak da yanlıĢtır. 

Zira dengeler para birimi olması gerekenden daha düĢük seviyede oluĢturulur ve siyasi 

irade de destekler ise bu ilan edilmemiĢ bir devalüasyondur.
72

 

 

2.2.Devalüasyonun Etkileri 

2.2.1.Ġthalata Etkisi  

Devalüasyonun ulusal para cinsinden ülkeye ithal edilen malların fiyatlarının 

yükselterek yurtiçi taleplerini azaltması neticesinde ülkenin döviz giderleri azalır. 

“Döviz tasarrufu sağlayıcı etki” olarak adlandırılan bu durumda belli bir orandaki 

devalüasyonun ne ölçüde döviz tasarrufu sağlayacağı ithal mallarında meydana gelen 

fiyat artıĢlarının halkın bu malların talebini oranda kısacağına yani ithal mallarının 

yurtiçi talep elastikiyetine bağlıdır.
73

 

Ġthal malının yurtiçi talep elastikiyeti yani insanların ithal mallarının 

fiyatlarındaki artıĢa duyarlılığı ne kadar yüksekse devalüasyonun ithalatı kısıcı etkisi de 

o kadar yüksek olacaktır. Tabii ki burada ithal mallarının arz elastikiyetinin sonsuz 

olduğu kabul edilmiĢtir.
74

 

 Devalüasyon ya da ulusal paranın yabancı paralar karĢısındaki değerinin 

düĢürülmesi, ithalatı pahalılaĢtırdığından ithalatın azalmasına da yol açmaktadır. Ancak, 

ülkenin ithalatının büyük ölçüde ara ve yatırım mallarından oluĢması durumunda, 

ithalatın pahalılaĢması, maliyet artıĢlarını da kaçınılmaz kılar. Maliyet artıĢları fiyatlara 

yansıtıldığı ölçüde, ihracatın bundan olumsuz etkileneceği açıktır. Bu nedenle, 

devalüasyonların ihracatı artırıcı etkide bulunması, daha çok ithal girdi kullanmayan 

yerli sanayi için söz konusu olabilir. Ġthal girdi kullanan yerli sanayi ise 

devalüasyonlardan olumsuz yönde etkilenecektir.
75
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2.2.2.Ġhracata Etkisi 

Devalüasyonun ihraç edilen malların fiyatlarını yabancı para cinsinden 

ucuzlatarak ihraç mallarının yurtdıĢı talebini arttırması sonucunda ülkenin döviz 

gelirleri artar. “Döviz kazandırıcı etki” olarak adlandırılan bu durumda belli bir oranda 

devalüasyonun ne ölçüde döviz kazandıracağı ihraç edilen malların yurtdıĢı talep 

elastikiyetine bağlıdır. Ġhracatın artması sonucu elde edilen döviz kazancının 

devalüasyonun olumlu sonuç vermesi için fiyatının düĢmesinden dolayı uğranılan döviz 

kaybından büyük olması gerekir. Burada da elastikiyetler önemli olup, ihraç malının 

yurtdıĢı talep elastikiyeti ne kadar yüksekse devalüasyonun ihracatı arttırıcı etkisi o 

kadar yüksek olacaktır. Tabii ki bu yorumda da ihraç malının arz elastikiyeti sonsuz 

kabul edilmiĢtir.
76

 

 

Devalüasyon ihracatı Ģu dört olasılıktan biri çerçevesinde etkilemekte ve 

arttırmaktadır. 

 DıĢ piyasalarda fiyatlar sabit fakat iç fiyatlar yükseliyorsa ve dıĢ piyasalarda 

ihraç malları rekabet edemez hale geliyorsa paranın değer kaybı nispi fiyatların yapısını 

yeniden eski düzeyine döndürecek ve ihracatın önündeki fiyat engellerini ortadan 

kaldıracaktır. Ġlk durumda ulusal para, yüksek hale geldiği için ihracat giderek 

gerileyecektir. Bu durumda ortaya çıkan iç ve dıĢ fiyat düzeyi değiĢtirilmelidir ki, 

ihracat mümkün olabilsin. Kur değiĢim oranı iç ve dıĢ fiyatlardaki bozulma ölçüsünde 

olacaktır. 

 

 Ġç fiyatların sabit, dıĢ piyasalarda fiyatların gerilediği durumlarda da, ülkenin 

ihraç ürünleri açısından rekabet güçlüğü ortaya çıkmıĢ olmaktadır. Çünkü dövizle ifade 

edilen dıĢ fiyatların düĢmesi ile ihracatçıların ulusal para ile ifade edilen birim fiyatları 

da düĢmüĢ olacaktır. Bu yeni fiyat düzeyi maliyet ve belli bir kâr düzeyini 

karĢılamıyorsa ihracat gerileme içine girecektir. Bu durumda paranın değer kaybı 

ihracatçının, birim ihracattan elde edeceği ulusal para miktarını arttırmak yönünde 

fonksiyon gösterecektir. 

 

                                                 
76SAATCĠOĞLU, Cem, Devalüasyon ve Etkileri, Ġ.Ü. Ġktisat Fakültesi Ġktisat Bölümü 



 

33 

 

 Veri bir dıĢ fiyat düzeyinde ülke mallarının maliyetinin yüksekliği dolayısıyla 

ihraç imkânı bulamıyorsa; devalüasyon iç maliyet ve dıĢ fiyat düzeylerini birbirine 

yaklaĢtırma görevi üstlenmiĢ olur. GeliĢmekte olan birçok ülkenin ihracat konusunda 

karĢılaĢtığı en büyük engellerden birinin maliyet yüksekliği olduğu düĢünülürse, 

paranın değer kayıplarının ne derece önem taĢıdığı ortaya çıkmıĢ olmaktadır. 

 

 Sonuncu olasılıkta, ihracatın kârlılığı ön plana çıkmaktadır. Ġç maliyetler dıĢ 

piyasalarla rekabet edecek düzeydedir. Ancak ihracatın belli riskleri olduğu dikkate 

alınarak, üretici veya tüccarın dıĢ piyasalarda faaliyet göstermediği ve bütünüyle iç 

piyasaya dönük olarak çalıĢtığı durumlarda, paranın değer kaybı dıĢ piyasaların 

kârlılığını yükseltecek ve böylece iç piyasaya arz edilen mallar dıĢarıya açılma imkânı 

bulacaktır.
77

 

 

2.2.3.Maliyetler, Fiyatlar ve Üretim Üzerindeki Etkisi 

Devalüasyon sonrası fiyatlar genel düzeyindeki artıĢın sebebi maliyetlerdeki 

yükselme de olabilir. Eğer ülkenin ithal ettiği malların büyük bir kısmı yatırım malları 

ve üretimde kullanılan girdilerden oluĢuyorsa, devalüasyon yatırım karlılığını azaltarak 

üretim maliyetlerini yükseltir. Diğer taraftan devalüasyon sonrasında ithal mal 

fiyatlarındaki artıĢ, hammadde ithal ediliyorsa üretim maliyetlerine anında yansırken, 

ara mal, makine, teçhizat ithal ediliyorsa fiyat artıĢları amortisman yoluyla ve yıllara 

bölünerek yansıyacağından maliyetleri hemen etkilemez. Yani hammadde ithal eden 

ülkelerin yaptığı devalüasyonun maliyetleri arttırıcı etkisinin daha hızlı gözleneceği 

söylenebilir. Ayrıca devalüasyon sonucu ortaya çıkan fiyat artıĢları ücretlerin 

arttırılması yönünden bir baskı unsuru oluĢturarak da maliyetleri yükseltebilir. Bu 

nedenlerden dolayı devalüasyonun baĢarılı olabilmesi için ardından hemen para ve 

maliye politikalarından oluĢan anti-enflasyonist politikaların uygulanması gerekir. 
78

 

2.2.4.Bütçe ve DıĢ Borçlara Etkisi  

Devalüasyonun ithalatın yerli para cinsinden değerini arttırması, toplanan 

gümrük vergisi gelirinin de artmasına neden olur. Devalüasyonun bütçe üzerindeki bu 
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olumlu olan etkisinin yanında dıĢ borçlar yoluyla olumsuz bir etkisi de vardır. Bütçede 

dıĢ borçlar yerli para cinsinden gösterilir. Devalüasyon olduğunda dıĢ borçların yerli 

para karĢılığının artması ile o yıl ödenecek dıĢ borçlar nedeniyle bütçenin gider kısmı da 

artar, bu da bütçe açığının büyümesine neden olur. Bu açık vergilerle karĢılanırsa sorun 

çıkmaz ama para basılması yoluyla karĢılanırsa sonuç enflasyondur.
79

 

Kamu kesimi, uluslararası ticaret ve sermaye akımlarına yönelik faaliyetlerini 

arttırdığında, geleneksel açık ölçüsü yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Eğer hükümet 

tarafından gerçekleĢtirilen ithalat ve dıĢ borç ödemesi büyükse, maliye politikasının 

geniĢletici yönde kullanılmasına neden olacak, olası bir devalüasyon bütçe açığının 

artmasına neden olabilir.
80

 

2.2.5.Resmi -Karaborsa Döviz Kurları Ġle Yabancı Sermaye GiriĢi ve ĠĢçi 

Dövizlerine Etkisi 

Ayrıca aĢırı değerlenmiĢ bir resmi kur yabancı dövizlerin iç ekonomide satın 

alma gücünü düĢürüp, ülkeye döviz getirerek yatırım yapma isteklerini olumsuz 

etkilediği için, devalüasyon sonucunda iĢçi dövizlerinin de resmi kanallara dönmesiyle 

birlikte ülkeye giren yabancı sermaye ve iĢçi dövizi miktarında da artıĢ olurken dıĢ 

denge de sağlanmıĢ olur.
81

 

2.2.6.DıĢ Ticaret Hadlerine Ve DıĢ Ticaret Ortaklarına Etkisi 

Ticaret hadleri, ihracat fiyatının ithalat fiyatına oranıdır. Devalüasyon sonucu 

ihraç edilen malların döviz cinsinden değeri düĢünce dıĢ ticaret haddi ülke aleyhine 

değiĢir. Ülke artık aynı miktarda döviz elde etmek için daha fazla mal satmak 

zorundadır. Dünya ticaretinde payları fazla olmayan küçük ülkeler bu durumdan 

yararlanarak ihracatlarını arttırabilirler. Bunların ihracatlarını arttırması diğer ülkeleri 

etkilemezken dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olan büyük ülkenin devalüasyon 

yaparak ithalatını azaltması, diğer ülkelerin ihracatını azaltır. Bu da diğer ülkelerin 

devalüasyon yapmasına neden olur ve zincirleme devalüasyonlar neticesinde dıĢ ticaret 
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hadleri yine baĢlangıç seviyesine geri döner. Bu yüzden devalüasyon büyük ülkelere 

pek faydalı olmaz.
82
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: TÜRKĠYE TARĠHĠNDE YAPILAN 

DEVALÜASYONLAR 

Devalüasyon uygulandığı her ülke açısından farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bazı 

ülkelerde fiyatların yükselmeye baĢladığı ve yükselmenin devam ettiği dönemlerde, bazı 

ülkelerde enflasyon oranını artması ve yine bazı ülkelerde de uzun veya kısa dönemde 

devam eden bir deflasyondan sonra devalüasyona gidilmektedir. Bazen de devalüasyona 

gidilmesinin sadece ekonomide ki olumsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkmadığı görülür. 

Örneğin bazı geliĢmiĢ ve turizm potansiyeline sahip olan ülkeler, turizm ve ihracat 

gelirlerini arttırmak amacıyla devalüasyona gidebilmektedir.
83

 

2.3.1. 1923- 1946 Dönemi Devalüasyonu 

Bu bölümde cumhuriyetin kuruluĢundan 1946 yılına kadar olan döneme ait 

devalüasyonlar dünyadaki geliĢmeler ve Türkiye konjontürü göz önünde bulundurularak 

incelenmiĢtir.  

2.3.1.1931 Yılı Devalüasyonu 

1923–1929 arası dönemde dıĢ ticaretimiz sürekli açık vermiĢtir. 1929 yılına 

kadar ihracatın ithalatı karĢılama oranı negatiftir. 1929 yılında ise açık en üst 

seviyededir. Cari fiyatlarla 1923‟te 85 milyon Dolar olan ihracatımız 1924‟te 159, 

1925‟te 192, 1926‟da 186, 1927‟de 158, 1928‟de 174, 1929‟da 155, 1930‟da 151, 

1931‟de 127 ve 1932‟de 101 milyon Dolar olmuĢtur. Buna karĢılık yine cari fiyatlarla 

1923‟te 145 milyon YTL olan ithalatımız 1924‟te 194, 1925‟te 242, 1926‟da 235, 

1927‟de 211, 1928‟de 224, 1929‟da 256, 1930‟da 148, 1931‟de 127 ve 1932‟de 86 

milyon YTL olmuĢtur.  DıĢ ticaret hacmindeki gerilemede dünyadaki ekonomik 

buhranın yanı sıra ithalata getirilen gümrük vergisi oran artıĢının da etkisi büyüktür. 

Gümrük vergileri %16‟dan %40‟a çıkarılmıĢtır.
84

 

 

1931, bütün dünyada yaĢanan ekonomik bunalımın olumsuz etkilerinin yoğun 

biçimde hissedildiği bir yıldır. “Ekonomik” açıdan bu yılı herhalde “tasarruf” sözcüğü 
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ile nitelemek yanlıĢ olmaz. Uzun süren savaĢ döneminin yaraları henüz sarılmadan 

uluslararası bir ekonomik bunalımın etkisi altında kalmak ülke ekonomisinin 

geliĢmesini engellemiĢ, kısa süre içinde en temel gereksinimlerin karĢılanmasında bile 

sıkıntı yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Yıl içinde ekonomik açıdan en büyük çaba ithalatın 

azaltılmasında gösterilmiĢ, bu amaca ulaĢmak için de hemen her alanda tasarruf 

önlemleri alınmaya baĢlanmıĢ, yerli malı kullanımı özendirilmek istenmiĢtir. Ağır 

ekonomik koĢulların gündelik yaĢama yansımasını yılın gazetelerinden okumak 

olanaklıdır; yaĢam koĢullarının zorluğu, sağlık önlemlerinin etkisizliği, kent 

hizmetlerinin yetersizliği gibi konular gündemin baĢköĢesine yerleĢmiĢtir.
85

 

1929 ekonomik bunalımı, öteden beri hüküm süren geçim sıkıntısının ve maddi 

yetersizliklerin daha da ağırlaĢmasına yol açmıĢ, böyle bir ortamda tasarruf önlemlerine 

baĢvurmak akla ilk gelen çözüm yolu olmuĢtur. Bu yazının odaklandığı 1931 yılına 

iliĢkin gazeteler, zabıt cerideleri ve arĢiv belgeleri incelendiğinde, “tasarruf” 

sözcüğünün ağırlıklı bir yeri olduğu hemen görülecektir. Devlet yönetiminden 

belediyelere, dıĢ politikadan gündelik yaĢama değin hemen her alanda tasarruf 

önlemleri alınmaya çalıĢılmaktadır. Tasarrufu sağlamak ve yerli malı kullanılmasını 

özendirmek için cemiyetler kurulmakta, haftalar düzenlenmekte, yeminler edilmekte, 

yerli mallardan vitrin müsabakaları düzenlenmektedir. Bir bölümü uygulanamasa da, 

ekonomik yetersizlikler sonucunda alınan önlemler yaĢamın her alanına iliĢkindir.
86

 

Giderleri azaltmak için akla gelen önlemlerden biri il sayısının azaltılmasıdır. 

Dâhiliye Vekaleti bu doğrultuda 63 olan vilayet sayısını 45'e indirecek bir kanun tasarısı 

bile hazırlamıĢtır. Bakanlıkların tümünün tasarruf önlemlerinden payına düĢeni aldığı 

söylenebilir. Sözgelimi Hariciye Vekâlet‟inde, elçilik ve konsolosluklarda çalıĢanların 

elbiselerinin yerli maldan gönderilmesi kararı alınmıĢ; diğer kamu kurumlarında da 

masrafları kısmak için kökten değiĢikliklere gidilmiĢtir. Örneğin, Tapu ve Kadastro 

ĠĢleri teĢkilatının ve Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü'nün tasarrufu sağlamak ve 

iĢleri hızlandırmak için yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiĢtir. Demiryollarında, tren 

seferlerinin azaltılması ve çalıĢanların maaĢlarının düĢürülmesi sonucunda yarım 

milyon lira tasarruf edileceği beklenmektedir. Bu arada, vekâlet maaĢ ve 

otomobillerinin kaldırılmasının Fırka Grubu‟nda uygun görülmediğini de hemen 
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belirtmek gerekir. 1931 yılı bütçesinin büyüklüğü yaklaĢık 187 milyon TL‟dir. Bütçede 

en büyük harcama kalemini savunma giderleri ve borç ödemeleri oluĢturmaktadır. 

Bütçenin yaklaĢık üçte biri, kara, hava, deniz müsteĢarlıkları ve askeri fabrikalar gibi 

savunmaya iliĢkin kurumlara ayrılmıĢ, Düyunu Umumiye ‟ye yapılacak ödemeler ise 

%14,2‟ye ulaĢmıĢtır. Nafia (bayındırlık) iĢlerine ayrılan paranın görece yüksek oluĢu, 

modern Türkiye‟yi kurma yolunda baĢlatılan çalıĢmalara, özellikle de Ankara‟nın 

imarına bağlanabilir. Gelirler bölümünde ise, bunalımdan bir kaçıĢ yolu olarak görülen 

tüketim vergilerinin yüksek oluĢu dikkat çekmektedir.
87

 

1930 yılı, Cumhuriyet dönemi Türk ekonomisinde bir dönüm noktasıdır. 1929 

Krizi sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, devletçi,  müdahaleci ve 

korumacı politikalar uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
88

 

Devletçiliğin iktisadî düzlemdeki görünümü "karma ekonomi" anlayıĢıdır. 

"Karma ekonomi" yaklaĢımı sosyalizm benzeri bir yaklaĢım olmayıp, esas itibarıyla, 

ekonominin gerekli altyapısını hazırlayıp, kalkınma sürecine paralel olarak piyasa 

ekonomisine geçiĢin gerçekleĢtirilmesidir. Atatürk'ün Devletçilik anlayıĢı bir kalkınma 

modelidir. Atatürkçü Devletçilik, kamu hizmeti dıĢındaki ticari ve sınai teĢebbüslerinin 

pazar ekonomisi kuralları gereğince kurulup iĢletileceği ve günü gelince geniĢ bir 

mülkiyet zemini üzerinden özel kesime devredileceği, kalkınmada devlet öncülüğünü 

tanıyan bir pazar ekonomisidir.
89

 

Yeni Türkiye'de Devletçilik, bir ekonomik meslek olarak doğmamıĢtır: Bir tarihi 

zaruret olarak doğmuĢtur. Yapılacak Ģeyleri devletten baĢka yapabilecek olan yoktu. 

Mesele bundan ibarettir. Yeni Türkiye, kendi yapmak veya hiç bir Ģey yapılmamasına 

boyun eğmek arasında seçmeli idi.
90

 

1929‟dan sonra yeni Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik ve dıĢ ticaret 

politikalarında radikal değiĢikliklere gidilmiĢ ve 1929 yılından itibaren ithalatta gümrük 

vergisi uygulama hakkının doğması ve 1929 ekonomik buhran etkisiyle, bu dönem de 

ekonomi politikalarının temel hedefi, kendi kendine yeterli bir ekonomik yapı oluĢturma 

olarak belirlemiĢ fakat bu amaçlara ulaĢılamamıĢtır. Bunun sonucunda 1931 yılında 
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devalüasyona gidilmiĢtir. Devalüasyona bağlı olarak önceki yıllara oranla ihracat ve 

ithalat rakamları önceki yıllara oranla değiĢiklikler olmuĢtur.1931 yılında ithalat ihracat 

dengesi 0,3 iken 1932 yılında denge 7,3 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. 1931 

yılında yapılan devalüasyonda, Türkiye‟de dolar fiyatı 211 kuruĢ olarak ayarlanarak ilk 

devalüasyon yapılmıĢtır. 1931 yılında yapılan devalüasyonun, devalüasyon mu yoksa o 

yılların ekonomik Ģartları gereği kısa vadeli TL değerinin düzeltilmesi mi olduğu uzun 

yıllar tartıĢılmıĢtır. 
91

 

2.3.2.1946- 1970 Dönemi Devalüasyonları 

2.3.2.1.7 Eylül 1946 Devalüasyonu 

Türkiye Cumhuriyeti, Dünya SavaĢı‟na katılmamakla birlikte savaĢın yarattığı 

ekonomik ve siyasi problemleri fazlasıyla yaĢamıĢtır. Bu dönemin en ciddi sorunu, hiç 

kuĢkusuz, dıĢ ticaret olanaklarının kısıtlandığı bir ortamda ülkenin temel 

gereksinimlerini karĢılayabilmek baĢka bir deyiĢle üretim kapasitesini belirli bir 

düzeyde tutabilmektir. Ne var ki, devlet merkezli ekonomi politikasına ve alınan tüm 

önlemlere karĢın 1940–1945 yılları arasındaki ekonomik görünümü baĢarılı olarak 

nitelendirmek mümkün değildir. 1948 sabit fiyatlarını baz alarak bir kıyaslama 

yaparsak; 1940 yılındaki 8 milyar 677 milyon TL‟lik GSMH miktarı, 1945 yılı itibariyle 

%30 dolayında küçülerek 5 milyar 960 milyon TL düzeyine gerilemiĢti. 1941–1945 

arasındaki GSMH ortalaması da 7 milyar 281 milyon TL olarak gerçekleĢmiĢti. Aynı 

Ģekilde, Dünya SavaĢı sektörel geliĢmeleri de olumsuz etkilemiĢti. Örneğin, sabit 

fiyatlar düzeyinde 1939‟da 431 milyon lira olan net yatırımlar 1942 yılında 281 milyon 

lira seviyesine inerken, ulusal savunma gereksinimleri kapsamında genç nüfusun önemli 

bir kısmının askere alınması tarım üretimini aksatmıĢtı. Ortaya çıkan üretim 

gerilemesinin toplumsal alana en önemli yansıması ise fiyat artıĢları Ģeklindeydi. 1940 

itibariyle 126,6 olan toptan eĢya fiyatları indeksi, 1945 yılında üç kattan fazla artarak 

444,6‟ya yükselirken, tüketici fiyatları indeksi de aynı tarihler içinde 110,8 seviyesinden 

333,0 oranına ulaĢmıĢtı.
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Türkiye Cumhuriyeti, 1930‟da ekonomik bunalımdan korunmak için izlediği 

dıĢa kapalı ekonomik programı, 2. Dünya SavaĢının bitimine kadar sürdürmek zorunda 

kalmıĢtır. 1930-1940 yılları arasında büyüme ve kalkınma amaçlı kullanılan kaynaklar, 

1940–1950 yılları arasında savasın olası tehlikelerine karsı askeri alanlara 

yönlendirilmiĢtir.
93

 

2. Dünya SavaĢından sonra 7 Eylül 1946‟da, devalüasyonu yapılarak 1 ABD 

dolarının değeri 131 kuruĢtan 282 kuruĢa yükseltilmiĢtir.
94

 

Türkiye‟nin bu devalüasyonu yapmasının en önemli nedenlerinden biri, IMF‟ye 

üye olunduğu takdirde devalüasyon yetkisinin sınırlanacak olmasıdır. Bu yüzden 

IMF‟ye katılmadan önce büyük oranda bir devalüasyon yapılmasına karar verilmiĢtir.
95

 

7 Eylül 1946 devalüasyonu, tek parti iktidarınca Türk parasının dünya 

piyasalarındaki gerçek değerini belirleyecek, ihracat ve ithalatta yaĢanan tıkanıklığı 

aĢmaya yarayacak ve üretim artıĢı yoluyla kitlelerin refahını artıracak bir politika 

Ģeklinde kamuoyuna açıklanmıĢtır. Ancak, demeçlere yansıyan bilgiler, bu operasyonun 

ülkenin imza attığı uluslararası ticaret ilkeleri çerçevesinde gerçekleĢtiğini bir baĢka 

deyiĢle diğer etkenlerin yanında yenidünya koĢullarının “zorunlu” bir uzantısı olduğu 

gerçeğini de ortaya koymaktadır. Demokrasiye yönelik taleplerin hayata geçtiği bir 

döneme denk gelen bu kararlar, gerek demokratikleĢmenin yarattığı iyimserlik 

ortamının, gerekse II. Dünya SavaĢı‟nın mirası olan baĢta hayat pahalılığı gibi olumsuz 

ekonomik verilerin etkisiyle baĢlangıçta belirgin bir umutla karĢılanmıĢ ve 

desteklenmiĢtir. Ne var ki, bu iyimserliğe rağmen, yapılan kimi analizler ülke 

üretiminin devalüasyon beklentilerini uzun dönemde karĢılayamayacağını ve bu nedenle 

para indirimine yönelik tahminlerin ihtiyatlı olması gerektiğini de açıkça sergilemiĢtir.
96
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Tablo 2.1: GSMH Sektör Payları ve Sektörel Büyüme Hızları   

(1940, 1945- 1949) (%) 

 Cari Fiyatlarla 

GSMH Sektör 

Payları 

Sabit Fiyatlarla 

GSMH Sektör 

Payları 

Cari Fiyatlarla 

GSMH Sektör 

Büyüme Hızları 

Sabit Fiyatlarla 

GSMH Sektör 

Büyüme Hızları 

YILLAR 

 Tarım Sanayi Tarım Sanayi Tarım Sanayi Tarım Sanayi 

1940 38,5 18,6 44,8 14,6 15,1 20,4 -1,2 -10,2 

1945 38,3 16,1 39,0 15,6 -28,9 -14,4 -23,4 -16,6 

1946 45,6 14,7 45,5 14,9 49,2 14,6 54,2 26,1 

1947 38,4 15,2 38,6 15,2 -7,3 14,2 -11,7 5,8 

1948 45,2 14,0 44,3 12,8 47,9 15,7 35,6 7,0 

1949 40,1 14,9 40,4 13,1 -15,3 1,6 -13,5 -2,7 

Kaynak: KEPENEK,  Yakup ve YENTÜRK, N. Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 

2000, Cari Fiyat
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1945–1949 arasındaki dönemde, genel olarak bir üretim artıĢından söz etmek 

mümkündür. Özellikle, 1946 yılı, baĢta iĢgücü olmak üzere savaĢ sonrası atıl 

kapasitenin devreye girmesiyle birlikte ciddi bir üretim artıĢına sahne olmaktadır. Diğer 

yandan, devalüasyonu takip eden 1948 yılı da tütün haricinde üretim sıçramalarının 

yaĢandığı bir yıl olarak göze çarpmaktadır. Üretim potansiyelinin geniĢlemesinde, 

traktör sayısındaki yükseliĢle paralel olarak iĢlenen toprak miktarının büyümesi ve 

tarımsal kredilerin artmasının da etkili olduğu açıktır. Tarımın büyüme hızı ise, GSMH 

ile paralel biçimde düzensiz bir geliĢim kaydetmektedir. Cari ve sabit fiyatlar ortaya 

koymaktadır ki, tarım sektörü 1948‟deki önemli büyümenin dıĢında 1947 ve 1949‟da 

kayda değer küçülmeler yaĢamıĢtır.1947 ve 1949‟daki üretim azalmaları olgusuyla da 

tutarlı bir sonuçtur. Dolayısıyla, tarım sektörünün geliĢiminin de genel olarak düzensiz 

ve yüksek beklentileri karĢılamaktan uzak olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Diğer 

taraftan, tablonun en dikkate değer yönlerinden birisi sanayi sektörüne yöneliktir. Bu 

sektörün GSMH içindeki payı, her iki oranlamaya göre de giderek azalarak 1940 yılının 

da altına inmekte ve 1947–1948 yıllarındaki büyümenin ardından tarımda olduğu gibi 

1949 yılında küçülme söz konusu olmaktadır. Bu sonuç, devalüasyonla birlikte ileri 
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sürülen görüĢlerin aksine, yaĢanan sürecin sanayi sektörüne büyük bir katkı 

sağlayamadığını ve tarımın getirdiği itici gücün sanayinin büyümesi adına çok da yeterli 

olmadığını göstermektedir.
 98

 

 

Tablo 2.2: Cari Fiyatlarla DıĢ Ticaret Yapısı ve Döviz Rezervlerinin GeliĢimi  

(1945- 1949) 

Yıllar 
Ġthalat 

(Milyon TL) 

Ġhracat 

(Milyon TL) 

Fark 

(Milyon TL) 

Altın ve Dövizler 

(Bin TL) 

1945 126,2 218,9 +92,8 360,132 

1946 223,9 432,1 +208,2 859,890 

1947 685,0 652,2 -59,8 752,711 

1948 770,1 551,0 -219,1 538,737 

1949 812,3 693,9 -118,4 569,597 

Kaynak: KEPENEK,  Yakup ve YENTÜRK, N. Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2000. 

 

Türkiye‟nin dıĢ ticaret açığı devalüasyonu takip eden 1947 yılından itibaren 

baĢlayarak kronik bir hal almaya baĢlamıĢtır. Para ayarlamasıyla birlikte, ihracatta üç 

kat düzeyinde bir artıĢ yaĢanmasına rağmen ithalat hacmi 1945–1949 aralığında 

yaklaĢık yedi kat yükselmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, devalüasyonu izleyen dönemde 

ihracat düzeyi istenen seviyeye ulaĢmamıĢtır. Bu açıdan da, dıĢ ticaret dengesini 

öncelikle ihracattan elde edilecek döviz gelirleriyle gerçekleĢtirmeyi hedefleyen iktidar 

adına varılan nokta olumlu değildir. BaĢlangıçtaki öngörülerin aksine ortaya çıkan bu 

tablo, doğal olarak, uzunca bir zamandan sonra ilk kez hem bir dıĢ ticaret açığı ortamını, 

hem de bu açıkları kapatmak için altın ve döviz rezervlerinde bir erimeyi meydana 

getirecektir.
99
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Tablo 2.3: Tüketici ve Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksi ve DeğiĢim Oranları  

(1945- 1949, 1934=100) 

Yıllar 

Tüketici 

Fiyatları 

Ġndeksi 

Bir Önceki 

Yıla Göre 

DeğiĢim(%) 

Toptan Fiyatları 

Ġndeksi 

Bir Önceki 

Yıla Göre 

DeğiĢim(%) 

1945 333,0 - 446,6 - 

1946 320,4 -3,8 427,7 -3,8 

1947 325,2 1,5 433,3 1,3 

1948 329,7 1,4 466,7 7,7 

1949 354,5 7,5 503,5 7,9 

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü Ġstatiksel Göstergeler 1923- 2002 

 

Ġndeksteki veriler, devalüasyonu takip eden süreçte fiyat seviyesinin de giderek 

arttığını sergilemektedir. Gerek tüketici, gerekse toptan eĢya fiyatları 1947 yılından 

itibaren artıĢ trendine girmiĢ ve 1949‟da %7‟ler düzeyinde artıĢ miktarlarına ulaĢılmıĢtır 

ki, bu oran, 1949 yılında milli gelirde önemli bir daralmanın yaĢandığı olgusuyla 

birlikte değerlendirilirse, o yılki ekonomik performansın olumsuz boyutları daha net 

ortaya çıkar. Dolayısıyla, mevcut tablo, devalüasyon sonrasında ortaya konulan fiyat 

seviyesinin zamanla düĢeceği yönündeki beklentilerin karĢılanamadığını 

göstermektedir.  

 

7 Eylül 1946 tarihindeki devalüasyon, Türk dıĢ ticaretinin liberalleĢmesi, 

özellikle ABD ile ekonomik yakınlaĢmanın artması ve bu çerçevede uluslararası ticaret 

kuruluĢlarına üye olunması adına büyük önem taĢımaktadır. Ancak ülkenin yapısal 

koĢulları yeterince hesap edilmediği ve dünyadaki siyasal geliĢmeler biraz da 

“abartılarak” yorumlandığı için, tarımsal üretim ve ihracat alanlarında yaĢanan ancak 

beklentilerin altında kalan ve oldukça dalgalı bir seyir izleyen bazı ekonomik 

geliĢmelerin dıĢında, sanayi sektörünün büyümesi, fiyat istikrarının sağlanması ve 

sağlıklı bir dıĢ ticaret çizgisinin oluĢması gibi konularda istenen sonuçları getirmeyen 

bir uygulama olarak iktisat tarihimizdeki yerini almıĢtır.
100
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2.3.2.2.1958 Yılı Devalüasyonu 

1946‟da yapılan devalüasyonun baĢarılı olmaması nedeniyle dıĢ ticaret açığı ilk 

kez 1947‟de açık vermiĢtir. Çünkü milletin kendi mallarına ihtiyacı olduğu bir sırada 

Hükümet, Türk parasının kıymetini düĢürerek ihraç mallarının değerini azaltmıĢtır. 

Buna mukabil, ithal eĢyaların fiyatlarının otomatik olarak pahalılaĢması karsısında, 

devletin sınai yatırımlara daha fazla para harcaması gerekmiĢtir.  Diğer taraftan 1947‟de 

Türkiye‟nin IMF‟ye giriĢi ile birlikte IMF heyetleri yıllık denetimler için Türkiye‟ye 

gelmeye baĢlamıĢlardır. Ancak o yıllarda, Türkiye‟nin ödemeler dengesi açıkları, 

IMF‟nin önemseyeceği kadar büyük boyutlara ulaĢmamıĢtır.
101

 

1950‟de iktidara gelen yeni Hükümet, programında devletin ekonomideki yerini 

daraltacağını, iktisadi kalkınmayı özel kesimi geliĢtirerek sağlayacağını belirtmiĢtir. Bu 

çerçevede yeni Hükümet iktidarının ilk yıllarında ekonomide liberalizasyonu artıracak 

yönde adımlar atarak ithalatı % 60 – 65 oranında serbestleĢtirmiĢ ve fiyat kontrollerini 

kaldırmıĢtır. Yabancı sermayenin giriĢini teĢvik etmek için Yabancı Sermayeyi TeĢvik 

Kanunu‟nu 1951 ve 1954‟de iki defa değiĢtirmiĢtir. Benzer amaçlarla Petrol Kanunu 

çıkarılmıĢtır. Yeni Hükümetin ortaya koyduğu diğer bir liberalleĢme konusu da 

KĠT‟lerin özel sektöre devri ile ilgili olmuĢtur. Ancak özel sektörün elinde KĠT‟leri 

devralacak yeterli sermayenin olmaması ve özel kesimin KĠT‟leri satın almak yerine 

onların sunduğu mal ve hizmetleri ucuza almayı tercih etmeleri nedeniyle bu devir 

gerçekleĢtirilememiĢtir. 1954 yılından sonra KĠT‟ler yeniden önem kazanmıĢ, kamu 

kesiminin ekonomideki faaliyetleri KĠT‟ler aracılığı ile devam etmiĢ hatta yeni KĠT‟ler 

kurulmuĢtur.
102

 

Konjonktürel geliĢmeler ve ekonomi yönetiminin uygulamaları istikrarsızlığı 

ağırlaĢtırıcı etkenler olmuĢtur. En önemli konjonktürel geliĢme tarım üretimindeki 

düĢüĢ, hem genel fiyatlar düzeyinin, hem de ihracatın geleneksel tarım ürünlerine dayalı 

olması nedeniyle dıĢ ticaret açıklarının daha da artmasında rol oynamıĢtır. DıĢ ticaret 

açığının asıl nedeni yapısal karakterli olmakla birlikte, sabit kur politikası uygulaması 

dıĢ dengenin daha da bozulmasına yol açmıĢtır. Ġstikrarsız ortamda dıĢ açığın gittikçe 
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büyümesine rağmen hükümet devalüasyona gitmek ve istikrar tedbirlerini almamıĢtır. 

Ġhracat yapmak zorlaĢmıĢ ve döviz darboğazına girilmesinden dolayı yatırım ve ara mal 

ithalatı zorlaĢmıĢtır. IMF önerilerini bir süre önemsemeyen hükümet, alternatif 

çözümler üretemeyince IMF ile görüĢmelere baĢlamak zorunda kalmıĢ ve görüĢmeler 

„‟1958 Ġstikrar Tedbirleri‟‟ ile noktalanmıĢtır.
103

 

1953–1958 yılları arasında ithalatta meydana gelen daralma nedeniyle hükümet 

4 Ağustos 1958‟de IMF ile ilk istikrar politikası sözleĢmesini imzalamak 

mecburiyetinde kalmıĢtır.
104

 

1958 Ġstikrar önlemleri amaçlarından birisi, enflasyonun önlenmesi, piyasadaki 

mal darlığının giderilmesi ve sanayi üretimi ile yatırımları tekrar düzenlenmesidir. 

Ġkinci amaç dıĢ dengenin sağlanması ve dıĢ ticaret rejiminin düzenlenerek ihracatın 

arttırılmasına yöneliktir.
105

 

Alınan kararlar;
106

 

 Türk lirası %320 devalüe edildi. Resmi kur 1$=2.8TL den 1$=9TL olarak 

değiĢtirilmiĢtir.  

 Ġthalat yeniden serbest bırakıldı. Ġhracat ve ithalat izni ile ilgili iĢlemler 

kolaylaĢtırıldı. Ara ve yatırım malları ithalatına öncelik verildi. Bunun için;  

 Emisyon ve bütçe harcamalarının kısıtlanması kararlaĢtırıldı. Bu çerçevede 

kamu harcamaları kontrol altına alınarak bütçe denkliği sağlamak istenmiĢtir. Para 

arzını kontrol altına almak için TCMB ve diğer bankaların kredileri ulaĢmıĢ oldukları 

düzeyde dondurulmuĢtur.
107

  

 KĠT‟lerin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükseltilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır.  

 

1958 istikrar politikasında sıkı para ve maliye politikası ile iç tüketimin kısılarak 

enflasyonun kontrol altına alınması ve devalüasyonla ithalatın pahalı ve ihracatın ucuz 

hale getirilmesi ile dıĢ açığın azaltılması hedeflenmiĢti. 1958 yılında 247 milyon dolar 

olarak gerçekleĢen ihracat, 1960 yılında %40 kadar artıĢla 321 milyon dolar çıkmıĢtır. 
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1958 de 315 milyon dolara düĢen ithalat, 1960 da %49 artıĢla 468 milyon dolara 

yükselmiĢtir.
108

 

DıĢsal-yapısal nedenlerle ihracattaki artıĢ ithalatın altında kalmıĢ ve dıĢ denge 

sağlanamamıĢtır. Böylece yüksek oranlı devalüasyon ve alına diğer önlemlere rağmen 

yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirilememiĢtir. 1960‟ların ikinci yarısından 

baĢlayarak artan kamu maliyesi açıkları, enflasyonel baskı ve hükümetin ucuz döviz 

politikası sonucu duraklayan ihracat, 1970 bunalımıyla sonuçlanmıĢtır. 
109

 

1958 krizi sonrasında uygulanan istikrar tedbirleri olumlu etki sağlamamıĢtır. 

Ekonomide durgunluk ortamında problemler varlığını devam ettirmiĢtir. Bu olumsuzluk 

karĢısında 9 Ağustos 1959 tarihine gelindiğinde, uygulanmakta olan çoklu kur sistemi 

kaldırılmıĢtır. Böylelikle tekli kur sistemine geçilirken, aslında bu değiĢiklik aynı 

zamanda dolaylı devalüasyon anlamına gelmiĢtir. Geçen yıllar itibariyle döviz 

darboğazı ihracatın arttırılamadığı çerçevede devam ederken, ortaya çıkan döviz 

darboğazına ekonomik durgunluk eklenmiĢ ve siyasal atmosferin de olumsuzlaĢtığı 

ortamda 27 Mayıs 1960 tarihine gelindiğinde askeri yönetim iktidara el koymuĢtur. 

Askeri yönetimin ardından anayasa hazırlanmıĢ ve daha sonrasında yeniden çok partili 

hayata geçilmesi söz konusu olmuĢtur.
110

  

Bu dönemde ekonomi politikasının yürütülmesinde bir plana dayanılmamıĢ 

olması özellikle belirtilmelidir. Ancak, özellikle 1958 yılından sonra, çeĢitli ekonomik 

ve siyasal geliĢmeler sonucunda, bu yolda kimi giriĢimlerin baĢladığı ve 1960 yılına 

gelindiğinde bu konunun öne çıktığı görülmektedir. Bu dönem, ekonomik yönden 

birçok gerçeğin, ama en önemlisi ekonomik düzen ve ekonomik süreçle ilgili 

politikaların bir planlama anlayıĢı çerçevesinde yürütülmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıĢtır. 1950–1960 döneminde yaĢanan plansız, programsız iktisadi geliĢme 

politikası ilk yıllarda iç ve dıĢ olumlu geliĢmelerin denk düĢmesi ile birkaç yıl oldukça 

iyi sonuçlar vermiĢtir.
111

 

Türk Ekonomisinde kapsamlı istikrar paketi özelliği taĢıyan ilk önlemler, 4 

Ağustos 1958 Tarihi‟nde alınmıĢtır. 1953 Yılı‟ndan sonra ihracatta ortaya çıkan 

sıkıntılar sebebiyle 1956‟dan sonra katlı kur sistemine geçilerek turistik dövizlerde 1 $= 
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5,25- 5,50 TL kuru uygulanmaya baĢlanmıĢ, faiz oranları ve fiyat denetimleri 

artırılmıĢtır. Böylece dıĢ ticaret açığı bir miktar azalmıĢtır. Fakat sabit kur politikasının 

baĢarısız olması, ithalatın artması, temel malların ithalatının azalması, 1954‟ten sonra 

tarımsal üretimin düĢmesi, büyüme hızının yavaĢlaması, enflâsyonun hızla yükselmesi, 

döviz sıkıntısının ortaya çıkması, ABD‟nin dıĢ yardımları kısması ve devalüasyon 

konusundaki baskıların artması neticesinde hükümet, 4 Ağustos 1958 Ġstikrar 

Kararlarını yürürlüğe koymuĢtur. Alınan kararlar sonucunda TL devalüe edilmiĢ, MB 

kaynaklarına getirilen sınırlamalar ile para arzı kontrol edilmeye çalıĢılmıĢtır. KĠT‟lerin 

MB‟den finansmanı için belli bir limit belirlenmiĢ ve ayrıca KĠT ürünlerine zam 

yapılarak zararları azaltılmaya çalıĢılmıĢ, kamu harcamaları azaltılarak bütçe açıkları 

daraltılmıĢtır. 1954 sonrasında getirilen fiyat kontrolleri kaldırılarak fiyat 

mekanizmasının islemesi öngörülmüĢ, ithalatta liberalizasyona gitmek amaçlanmıĢ, 

katlı kur sisteminden tekli kur uygulamasına geçilmiĢ, ithalat üç aylık programlara 

bağlanmıĢtır.
112

 

1946 Devalüasyonunda ağır dille eleĢtirilen, o zaman güçlü muhalefet partisi 

olan Demokrat Parti, 1950 yılında iktidar olduktan 8 yıl sonra, 1958 yılında, bu sefer 

yüksek oranda devalüasyon operasyonu uygulanmıĢtır. 1958 Yılı devalüasyonu da 

beklenen sonucu verememiĢtir. Ġhracat tıkanıklığına faydalı yönleri olmuĢsa da zorunlu 

ithal mallarında büyük darlıklar ve fiyat yükselmeleri olmuĢtur. Yükselen ithal malları 

fiyatları, iç fiyatları yükseltmiĢ ve ülkenin ekonomik istikrarını sarsmıĢtı. Paranın dıĢ 

piyasa değeri ile iç piyasa değeri arasında belirli farklar, her geçen gün büyüyordu. Ġç 

piyasadaki istikrarsızlık kendini toparlayamıyordu. 1950 yılından sonra birden giriĢilen 

enflasyonist yatırımların ve altın karĢılığı kâğıt para sisteminden uzaklaĢılarak, 

karĢılığında altın stoku bulunmayan dinamik kâğıt para sistemi uygulamasının 

doğurduğu fiyat yükselmeleri, devalüasyon operasyonlarından sonraki yıllarda da 

devam ediyordu. Sabit ve dar gelirli vatandaĢın geçim sıkıntısı her geçen gün artıyordu. 

Özellikle, Türk Parasının dıĢ piyasadaki değerlerinin sürekli olarak düĢmesi, ülke 

ekonomisinin itibarını sarsıyordu. Bütün bunların yanında 1958 yılı devalüasyonu 

ödemeler bilançosunda bazı önemli boĢlukları kapatmıĢ, fakat “Ġktisadi Ġstikrar 
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Tedbirleri” adı altında yapılan bu devalüasyonda, Türk Lirası % 220 değer kaybederek, 

bir dolar 9 TL olmuĢtur.
113

 

 

2.3.3 1970- 2000 Yılı Devalüasyonları 

Türkiye ekonomi tarihine bakıldığında bu dönemde birçok önemli geliĢme 

yaĢanmıĢ dıĢ ticaret politikasında değiĢikler yaĢanmıĢtır. ÇalıĢmamızda bu baĢlık 

altında 1970 ve 2000 yıllarını kapsayan döneme ait yapılan devalüasyonlar, 

devalüasyona gidilme nedenleri ve devalüasyon politikalarının ekonomiye etkisi 

incelenmiĢtir. 

2.3.3.1.10 Ağustos 1970 Yılı Devalüasyonu 

1960‟lı yıllarda izlenen politikalar sonucunda büyüme hızında ve kapasite 

kullanım oranında düĢme biçiminde kendini gösteren ekonomik tıkanıklar giderek 

artmıĢ ve buna ek olarak 1970‟den itibaren ekonomide fiyat istikrarı da bozulmaya 

baĢlamıĢtır. Özellikle Kıbrıs BarıĢ Harekâtı nedeniyle oluĢan bütçe açıklarının da etkisi 

ile 1971–1977 döneminde enflasyon çift haneli rakamlarla gösterilmeye baĢlanmıĢ ve 

ortalama enflasyon % 20‟ye yaklaĢmıĢtır. Neticesinde Türkiye daha büyük çapta mali 

kaynaklara ve yeni istikrar politikalarına ihtiyaç duyar hale gelmiĢtir. Bu arada IMF‟nin 

devalüasyon ve dıĢ ticaret rejiminde liberalleĢme baskıları iyice artmaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle sanayi alanında üretim yetersizliğinin olması ekonomiyi olumsuz yönde 

etkilemiĢtir. 1970‟li yılların ilk yarısında dünya petrol fiyatlarındaki artıĢı, Türkiye 

baĢlangıçta tüketici fiyatlarına yansıtmamıĢ, farkı hazineden ödemiĢtir. Petrole dayalı 

ucuz enerji politikası, dünya petrol Ģokundan sonra iflas etmiĢtir. 1972 yılında toplam 

ithalatın ancak %10‟u petrol ve petrol ürünlerinden oluĢurken, 1974‟te bu oran %20, 

1976‟da %21,5, 1978‟de %30,5 ve 1980 yılında da %47,1‟e yükselmiĢtir. 1978 ve 1979 

yıllarında, döviz darboğazı sebebiyle petrol ithalatı zorunlu olarak kısıtlanmıĢ, bu 

durum ekonominin küçülmesine neden olmuĢtur. Sonunda 1970 yılının Ağustos ayında 

IMF‟yle yeni bir stand-by düzenlemesine gidilerek, IMF‟nin devalüasyon isteği kabul 

edilmiĢtir. Buna göre 1 dolar 9 TL‟den 15 TL‟ye devalüe edilmiĢ, ithalatta liberal 

politikalar izlenmesine karar verilmiĢtir.
114
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Yapılan bu devalüasyonun amacı ithalat talebini kısmak ve ihraç mallarımızın 

dıĢ piyasalardaki rekabet gücünü yükseltmek olmuĢtur. Ayrıca devalüasyonun, o 

zamana kadar bir kısmı resmi yollarla yurda girmeyen turizm gelirlerini ve isçi 

dövizlerini artırıcı yönde etkileyeceği de göz önünde tutulmuĢtur.
115

 

1970 yılında yapılan devalüasyondan önce dıĢ ödeme olanaklarının darlığı 

yüzünden, gerek ham madde ve ara mallar, gerekse yenilenmesi ya da yeni yatırımlarda 

kullanılması düĢünülen makine ve teçhizat, zamanında ve yeter ölçüde yurda ithal 

edilemiyordu. Bu durum, ekonomimizde boĢ kapasitenin oluĢmasına ve yeni 

yatırımların öngörülen sürelerde bitirilememesine yol açan güçlü bir etken olmuĢtur. 

Kapasitenin bir ölçüde de olsa boĢ kalması ya da yapılmakta olan yatırımların 

gecikmesi olgusu, kendi baĢına, maliyetleri yükseltici sonuçlar yaratmaktaydı. Ayrıca, 

yeterince üretim yapamayan ya da düĢük kapasite ile çalıĢtığı için maliyetleri yükselen 

üretim birimlerinin ürünlerini kullanan öteki üretim dallarında da, girdi maliyetleri 

yükseldiğinden ya da gereken ölçüde girdi bulunmaması yüzünden yine düĢük kapasite 

ile çalıĢılması dolayısıyla maliyetler bir baĢka alanda da olumsuz yönde etkileniyordu. 

Yatırımlardan bazılarının öngörülen süreler sonunda tamamlanamayıĢı da, yine, 

birbirleriyle ilintili olarak planlanan yatırımlarda aksamaların, hatta yatırımları 

tamamlanmıĢ birimlerde üretime geçilememesinin nedeni oluyordu.
116

 

Türkiye'ye yapılan ithalâtın, son üç yıl dikkate alındığında, % 47,5‟u makine ve 

teçhizat ile yapı malzemeleridir. Kural olarak bunlar, döviz kurundaki değiĢmeyi 

izleyen dönemde üretime geçecek yatırımların tamamlanmasında kullanıldığı için, 

devalüasyonun ya da yabancı ülkedeki revalüasyonun üretim maliyetlerini yükseltici 

etkileri hemen değil, fakat gecikerek ortaya çıkacaktır. Öte yandan, ham madde 

ithalâtının küçük de olsa bir bölümü, yine henüz tamamlanmamıĢ yatırımlarda 

kullanılmıĢ olabilir; dolayısıyla Türkiye'nin devalüasyon, ihracatçı ülkelerin 

revalüasyon yapması, yatırımlarda kullanılan ham maddeler söz konusu olduğu ölçüde, 

üretim maliyetlerini daha sonraki yıllarda yükseltebilecektir. Ülkemizin döviz 

kurlarında bir değiĢme ortaya çıktığı zaman, henüz bitirilmemiĢ yatırımlarda 

kullanılacak ithal mallarının yurtiçi fiyatlarındaki artıĢ, üretim maliyetlerini ancak bir 
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zaman aralığı ile etkileyebilir. Buna göre, ithalatımızın yarıya yakın bir bölümü (% 

47,5‟u), döviz kurlarındaki değiĢme yüzünden üretim maliyetlerini hemen arttırabilecek 

nitelikte görülmemektedir. Ancak, ithal edilen makine ve teçhizatın, aĢman ve eskiyen 

makine ve teçhizatı ikame etmek üzere kullanılması halinde devalüasyonun ya da 

revalüasyonun maliyet arttırıcı etkisi gecikmeden ortaya çıkabilir.
117

 

Belirli dönemlerdeki ihracat rakamlarımızın memnuniyet verici olmaması, 

ithalatımızın ihracatımıza göre sürekli olarak çok daha fazla büyümesi, fiyatların iç ve 

dıĢtaki istikrarsızlığı, ödemeler bilançomuzdaki dengesizlik her zaman olagelen milli 

sermayemizin yetersizliği, finansman kaynaklarımızdaki kıtlığımız ve özellikle diğer 

ekonomik ve sosyal faktörlerimiz nedenleriyle Türk Ekonomisinde 10 Ağustos 1970 

devalüasyonu da beklenilen sonucu sağlayamamıĢtır. Ġhraç edilemeyen milli 

ürünlerimizin ihracını sağlamak, dıĢ ticaret dengemizde, milli üretimimizi çoğaltmada, 

dıĢ ülkelerdeki vatandaĢlarımızın dövizlerinin Türkiye‟ye akmasında, turizm 

gelirlerimizin çoğalmasında, 10 Ağustos 1970 Devalüasyonunun faydaları olmuĢ fakat 

Türk Ekonomisinin muhtaç olduğu istikrarı sağlayamamıĢtır. Paramızın dıĢ değerinin 

düĢmesi, içerdeki fiyatların sürekli olarak yükselmelerine neden olmuĢ, yeni vergiler ve 

diğer zamlar, fiyatları daha da yükseltmiĢtir. Ġthalat ve ihracat açığı yeterli Ģekilde 

kapanamamıĢ, ödemeler bilançosundaki açık devam etmiĢtir.
118

 

1970 devalüasyonunun en olumlu etkisi iĢçi dövizleri üzerine olmuĢtur.1970 yılı 

ve sonraki dört yılda iĢçi dövizleri çok önemli bir sıçrama göstermiĢtir. 1969 yılında 

141 Milyon Dolar olan iĢçi dövizleri 1970 yılında 270 Milyon Dolar‟ a yükselmiĢ, 

sonraki yıllarda da artan oranda büyüyen bu döviz geliri 1974 yılında 1,5 Milyar Dolar‟ 

a yaklaĢmıĢtır
119

 

 

2.3.3.2.1970- 1980 Dönemi Devalüasyonları  

1969 yılından günümüze kadar geçen süre içinde Türk Lirası ya kendi 

devalüasyonu ya da öteki ülkelerin revalüasyonu dolayısıyla sürekli değer kaybına 

uğramıĢ bulunmaktadır. Bu olgu, ülkemizin aynı miktar ithalat yapabilmesi için daha 
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çok döviz harcamasına ve ithal edilen malların yurtiçi fiyatlarının yükselmesine yol 

açmıĢtır. Türk lirasının dıĢ değerindeki sürekli düĢüĢ, yurtiçi maliyetler üzerinde de 

etkili olmuĢ ve döviz kuru değiĢmelerinin hem ani hem de gecikerek ortaya çıkan 

olumsuz sonuçlarının birbirlerini izleyerek doğmasının nedeni olmuĢtur. Bu dönem 

boyunca yurtiçi maliyetler bakımından olumlu sayılabilecek geliĢmeler, Fransız 

Frank‟ının 11.8.1969'da dolara göre °/o 11,11 oranında, doların ise 18.12.1971'de altına 

göre % 7,89 oranında devalüe edilmesidir. 

18 Aralık 1971‟de uluslararası para bunalımı sonucu ABD Dolarının devalüe 

edilmesi ve bazı ülke paralarının değerlerinde değiĢiklikler yapılması nedeniyle TL‟nin 

ABD Doları karsısındaki değeri 1 $ = 14 TL olacak Ģekilde yeniden saptanmıĢtır. 1974 

yılında 1 $ = 14 TL merkezi kuru sürdürülmüĢ, bu arada uluslararası kambiyo kurları 

arasındaki uyumun sağlanabilmesi amacıyla, IMF tarafından konulan kurallara uygun 

yeni tedbirler uygulamaya konmuĢtur. IMF kuralına göre, bir ülkenin milli parası ile 

diğer üye ülkelerin milli paraları arasındaki kurlardan herhangi iki alıĢ veya iki satıĢ 

kuru arasında maksimum % 2‟lik fark olması gerektiği açıklanmıĢtır. Eğer, herhangi bir 

üye ülkenin milli parası uluslararası piyasalarda değer kazanır veya kaybederse ve diğer 

üye ülkelerin milli paralarıyla arasındaki kur farkları da % 2‟yi asmıĢsa, otomatik olarak 

bu kurların ayarlanmasını gerektirmiĢtir. Bu nedenle kurlar, 1976‟da üç kez, 1977‟de iki 

kez ayarlanmıĢtır. 01.03.1978 tarihinde yürürlüğe konulan 16 sayılı Maliye Bakanlığı 

Tebliği ile 1 ABD Dolarının değerinin 25 TL‟ye yükseltilmesi üzerine, TCMB 

tarafından kurlar değiĢtirilmiĢ ve yıl içinde altı kez daha kurlar ayarlanmıĢtır. 

10.04.1979 tarihinde yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile 1 ABD 

Dolarının değerinin 26.50 TL‟ye yükseltilmesiyle TCMB bazı döviz ve efektif kurlarını 

değiĢtirmiĢtir. DıĢ piyasalardaki geliĢmeler göz önüne alınarak yıl içinde 2 kez daha kur 

ayarlaması yapılmıĢtır.
120

 

1972 yılında Nihat Erim hükümetinin TL‟yi revalüe etme kararı, TL‟nin yabancı 

paralar karĢısında aĢırı değerlenmesine neden olmuĢtur. Burada asıl amaçlanan, ülke 

içerisinde üretilemeyen sanayi girdilerinin yurtdıĢından temin edebilmesine olanak 

sağlamaktır. Bu da beraberinde hiç istenmeyen bir sonuç olan dıĢ ticaret açığının 
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büyümesine neden olmuĢ,
121

artan cari iĢlemler açığı nedeniyle döviz darboğazı 

yaĢanmıĢtır. Petrol Ģokunun ortaya çıkardığı ödemeler bilançosu açıkları rezerv 

hareketleri ve dıĢ borçlarla finanse edilmiĢtir. Bu bağlamda ilk olarak 1974 yılında 

kontrollü olarak bankalara döviz pozisyonu tutma, döviz kredisi verme ve döviz 

mevduat hesabı açma yetkisi verilmiĢtir. 1976 yılında iĢçi dövizlerinden faydalanmak 

amacıyla Dresdner Bank aracılığı ile döviz tevdiat uygulaması baĢlatılmıĢtır. Ancak bu 

dönemde petrol fiyatlarındaki artıĢın cari açıkları ve kamu açıklarını artırması 

enflasyonist baskıların artmasına neden olmuĢtur. 1978 istikrar önlemleri ile faiz 

oranları artırılmıĢ, MB kredileri azaltılmıĢ, TL devalüe edilmiĢtir. Devalüasyon, ihracatı 

artırmıĢ, ara ve yatırım mallarının ithalatını azaltarak sanayi üretiminin düĢmesine ve 

iĢsizliğin yükselmesine neden olmuĢtur.
122

 

 

2.3.3.3. 24 Ocak 1980 Devalüasyonu 

1970‟li yılların baĢından itibaren Türkiye ekonomisi çeĢitli sıkıntılarla karsı 

karsıya kalmıĢtır. Bunun nedenleri arasında diğer büyük ekonomilerin olumsuz 

etkilerinin Türkiye ekonomisi üzerinde ki sarsıcı etkileri sayılabilmektedir.  Özellikle 

dıĢarıda yaĢanan petrol krizleri, Kıbrıs BarıĢ Harekâtı ve ülke içi siyasal istikrarsızlıklar 

ülke ekonomisini ve istikrarını olumsuz etkilemiĢtir. 1972 yılında Erim‟in Türk Lirasını 

nominal olarak revalüe etmesi kurun aĢırı değerli konuma gelmesine neden olmuĢtur. 

Asıl amaçlanan ülke içerisinde üretilemeyen sanayi girdilerinin dıĢardan temin edilmesi 

isteğidir. Buda beraberinde hiç istenmeyen bir sonuç olan dıĢ ticaret açığının 

büyümesine neden olmuĢtur. Bu Ģekilde ülkeyi tamamen dıĢa bağımlı hale getirmenin 

ve ilerleyen zamanlarda da yabancı ülkelerde yaĢanan büyük fiyat artıĢları gibi 

nedenlerle Türkiye 1970‟lerin sonuna doğru tam bir çıkmaza girmiĢtir. Zaten ülke 

içinde KĠT‟ler tarafından yapılan üretimin fiyatlandırılması da birçok siyasi kaygıdan 

dolayı doğru bir Ģekilde gerçekleĢmiyordu. Enflasyon oranları fiyatlara yansıtılmazken, 

gereğinden çok fazla seviyelere ulasan istihdam,  bu kuruluĢların verimlilik amacından 

sapmasına neden oluyordu. Devlet tüm bu zarar kalemlerinin finansmanını da tekrar 
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borçlanarak gidermeye çalısınca 24 Ocak 1980 kararlarının alınması zorunlu hale 

geliyordu.
123

 

Ayrıca 1970‟lerde artan petrol fiyatlarının Dünya ekonomisini bunalıma 

sürüklediği bir dönemde, kısa dönemli borçlanmalarla büyüyen ve ithalatı artmaya 

devam eden Türk ekonomisinin, 1977‟de dıĢ dengeleri büyük çapta bozulmuĢtur. 

1977‟de ihracat önemli oranda gerilerken, ithalat yüzde 13 artmıĢ, böylece dıĢ ticaret 

açığı 4 milyar doları aĢarken, ihracatın ithalatı karĢılama oranı yüzde 30‟lara düĢmüĢtür. 

Dengelerin bu denli bozulması dıĢ kredilerin kesilmesini ve ithalatın tümünün peĢin 

ödeme ile karĢılanması gereğini doğurmuĢtur. Bu ġekilde dıĢ kaynakların önünün 

kesilmesi, 1978 ve 1979 yıllarında ithalatın durgunlaĢmasına ve büyümenin durmasına 

yol açmıĢ, ihracatta ise artıĢ eğilimi baĢlamıĢtır.
124

 

24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan ekonomik istikrar programı ile 

getirilen tedbirler, verimliliğin arttırılması, kaynak dağılımının iyileĢtirilmesi ve 

dolayısı ile, sürekli bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi amacı ile ekonomik 

politikanın yoğun hükümet düzenleme ve kontrolünden ziyade daha etkin piyasa 

güçlerine, dıĢ rekabete ve dıĢ yatırımlara ağırlık verecek ġekilde yeniden düzenlenmesi 

gerektiğini ortaya koymuĢ, bu durum ise kendi kendine yeterlilik düzeyine eriĢmek için 

koruma duvarlarının arkasında yerel endüstrilerin hızla geliĢmesini öngören geçmiĢ 

ekonomik politikalardan kesin bir dönüĢ olmuĢtur. Kısa dönemde ekonomiyi içerisinde 

bulunduğu darboğazdan çıkarmayı, orta dönemde ise mal ve hizmet ihracatını 

geliĢtirmek ve özel yabancı sermaye akıĢını canlandırmak suretiyle ekonomideki yapısal 

zayıflığı gidermeyi amaçlayan bu istikrar programının kapsamında olan ana hususlar 

Ģunlardır; 

 

 Ġç pazara dönük ithal ikamesi modeli yerine ihracata yönelik sanayileĢme 

modelinin benimsenmesi,  

 AĢırı değerlenmiĢ döviz kuru yerine gerçekçi kur politikasının 

benimsenmesi ve bunu sağlamak için radikal devalüasyonlardan kaçınılması,  
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 Faiz hadlerinin devletin değil, piyasada ki fon arz ve talebinin 

belirlemesi,  

 Yüksek faizin yanı sıra sınırlı para-kredi politikasının da iç talebi, 

dolayısıyla enflasyonu denetleyici bir araç olarak kullanılması,  

 Fiyat denetimlerinin mümkün mertebe kaldırılması ve fiyatların arz-

talebe göre piyasada belirlenmesinin sağlanması,  

 Kamu kesimince üretilen temel mallarda sübvansiyonların kaldırılması 

ya da azaltılması, böylece bu mallarda hatırı sayılır zamların çekinmeden 

yapılması,  

 KĠT reformu yapılarak bu kuruluĢların karsız istihdam depoları olmaktan 

kurtarılması,  

 Bir yandan kamu harcamaları kısılırken, diğer yandan kapsamlı bir vergi 

reformuyla bütçe denkliğinin sağlanması,  

 Yabancı sermayeyi özendirmek için yeni önlemler alınması, bu arada 

devlet tekelindeki kimi üretim alanlarının da yerli ve yabancı özel sermayeye 

açılmasıdır.
125

 

 

1980‟li yıllarda ABD ve Ġngiltere‟de Ģiddetle uygulanmaya çalıĢılan bu 

politikalar, o dönemin liderlerinin isimleriyle de özdeĢleĢir olmuĢtur. Uygulanan 

ekonomi politikaları, dönemin ABD baĢkanı Ronald Reagan‟dan dolayı “Reaganomics” 

veya “Reagenizm” ve Ġngiltere baĢbakanı Margaret Thatcher‟dan dolayı da 

“Teacherizm” olarak da isimlendirilebilmektedirler. ĠĢte uygulanan bu politikaları 

model alan Turgut Özal‟dan dolayı da bu politikaların Türkiye‟deki adına “Özalizm” de 

denilebilmektedir. ABD, Ġngiltere ve Türkiye‟de uygulanan bu politikaların temel teorik 

dayanağı da Güney California Üniversitesinden Arthur Laffer‟in literatüre “Laffer 

Eğrisi” olarak geçen ve vergi gelirleriyle vergi oranları arasındaki iliĢkiyi analiz eden 

çalıĢmasına dayanmaktadır. AĢağıdaki grafikte görüldüğü üzere, Laffer‟in analizine 
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göre, Rmax olarak gösterilen noktadan sonra vergi oranlarını artırmak kamunun vergi 

gelirlerini artırmaz aksine azaltır. Çünkü bu noktadan sonra, ya “vergi kaçakçılığı” ya 

da “vergiden kaçınma” olguları daha çok iĢleyecek ve böylece toplam gelir azalacaktır. 

Oysa vergi oranlarını düĢük tutmak veya mevcut oranlarda indirimler yapmak, 

müteĢebbisleri üretim yapmaya zorlayacak ve böylece üretimde, istihdamda ve toplam 

refahta artıĢ olacaktır. ĠĢte bu politikalar doğrultusunda, Turgut Özal Hükümeti, 

özellikle ihracatın teĢvik edilmesi konusunda yoğunlaĢmıĢ ve baĢarılı sonuçlarda 

alınabilmiĢtir. Ancak, denetim sistemindeki yetersizlikler ve Türk toplumunun yapısına 

özgü sebeplerden dolayı, bu süreçte “hayali ihracat” gibi hastalıklar da ortaya 

çıkmıĢtır.
126

 

12 Eylül askeri yönetimi sermayenin geliĢmesi için iĢgücü piyasasını, askeri 

denetim altında tutmayı tercih etmiĢtir. Bu yönelimler neticesinde sendikal faaliyetler 

askıya alınmıĢ, grev yasağı getirilmiĢ, ücret görüĢmeleri toplu iĢ görüĢmeleri 

yönteminden uzaklaĢtırılmıĢ ve TL‟nin hâkim olduğu bir piyasa sistemi kurulmaya 

çalıĢılmıĢtır.
127

 

24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte finansal serbestleĢme sürecini baĢlatmak 

üzere döviz kuru sisteminde esaslı değiĢikliklere gidilmiĢtir. Türkiye ekonomisinde 

1980 öncesi dönemde sabit kur sistemi uygulandığı için kurlar piyasa sinyalleri yerine 

idari kararlar ile belirlenmekteydi. Bu durum Türk Lirasının zaman zaman aĢırı 

değerlenmesine yol açarak dıĢ ticaret açıklarını arttırmaktaydı. Bu süreci aĢmak 

amacıyla, 24 Ocak Kararları daha esnek bir kur politikasını gündeme getirmiĢtir. Bu 

çerçevede Türk Lirası dolar kuru 47 TL‟den 70 TL‟ye yükseltilerek % 46,6 oranında 

devalüasyona tabi tutulmuĢtur. Bu tarihten itibaren 1 Mayıs 1981 tarihine kadar % 5‟i 

aĢmayan küçük devalüasyonlara gidilmiĢtir.
128

 

 

2.3.3.4. 5 Nisan 1994 Devalüasyonu 

1994 yılında yaĢanan kriz temelde uygulanmakta olan maliye politikalarının 

sürdürülemez hale gelmesinden kaynaklanmıĢtır. 1988 yılından 1993 yılına kadar kamu 

kesimi borçlanma gereği sürekli olarak yükselmiĢtir. Kamu kesiminde çalıĢan iĢçi ve 

                                                 
126 KARABULUT, Kerem, Özal Dönemi Türkiye‟nin Ekonomik Politiği 
127 BORATAV, Korkut, Türkiye Ġktisat Tarihi 1908–2002, Ġmge Kitapevi, 13.Baskı, 2009. 
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memur maaĢlarına yapılan zamlardan kaynaklanan yüksek harcamalar, cömert tarımsal 

destekleme politikaları ve kamu iktisadi teĢebbüslerinin giderek bozulan performansları 

kamu kesimi borçlanma gereği artıĢının arkasındaki baĢlıca etkenlerdir. Bu dönemde 

Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikası ise yabancı sermaye akımlarını 

çekecek Ģekilde etki göstermiĢtir. Artan iç borçlanma nedeniyle yükselen faiz oranları, 

yurt içi ve yurt dıĢındaki göreli getiri oranlarını Türk lirası lehine çevirmiĢtir. Türk 

lirasının göreli olarak daha yüksek getiriye sahip olması liraya olan talebi artırarak 

liranın güçlenmesine yol açmıĢtır. 1980‟lerde uygulanmakta olan ihracatı teĢvik 

politikaları dâhilinde Türk lirasının sürekli olarak değer kaybetmesi stratejisi 1990‟larda 

terk edilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, Merkez Bankası, yabancı sermaye giriĢinden 

kaynaklanan değerlenmeye, parasal büyüklükleri kontrol altında tutabilmek kaygısıyla 

müdahale etmemiĢtir.
129

 

1994 yılına ait bütçe tasarısında bütçe açığının daraltılmasına yönelik önlemler 

öngörülmemiĢ olduğundan, finansal piyasalarda meydana gelen tedirginlik had safhaya 

ulaĢmıĢtır. Bu noktada, cari iĢlemlerin sürdürülebilirliği konusundaki endiĢeler de 

mevcut tedirginliği pekiĢtirmiĢtir. Sonuç olarak, yurt dıĢından döviz cinsinden kısa 

vadeli borçlanarak Türk lirası cinsinden aktiflere sahip olan bankacılık kesimi Merkez 

Bankasından döviz satın alarak açık pozisyonunu kapatabilmek için döviz taleplerini 

büyük oranda artırmıĢtır. Merkez Bankası ise rezervlerini korumak amacıyla bankalar 

arası para piyasasına müdahale ederek gecelik borçlanma faizlerinin çok yüksek 

seviyelere yükselmesine neden olmuĢtur. Merkez Bankası Ocak 1994 sonunda ABD 

dolarına karĢı nominal döviz kurunu yüzde 13,6, 6–7 Nisan tarihlerinde ise yüzde 38,9 

ve yüzde 24,6 oranlarında artırmak zorunda kalmıĢtır. Buna rağmen, Merkez Bankası 

Aralık 1993-Mart 1994 döneminde 3,9 milyar ABD doları tutarında rezerv kaybına 

uğramıĢtır.
130

 

5 Nisan 1994 tarihinde “Ekonomik Ġstikrar Programı” adı altında uygulamaya 

konulan kararlar çerçevesinde, kamu harcamalarının kısılması, kamu gelirlerinin 

artırılması öngörülmüĢ ve böylece kamu açıklarını kapatarak enflasyonun düĢürülmesi 

planlanmıĢtır. Bu çerçevede TL serbest piyasada % 60 oranında devalüe edilerek 1 dolar 
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32.000 TL olmuĢtur. Cari iĢlemler açığı 1994 yılında fazlaya dönüĢmüĢ,  dıĢ ticaret 

açığı ise önemli ölçüde daralmıĢtır. Gayrı safi milli hâsıla 1994 yılında yüzde 6,1 

oranında gerilemiĢ, enflasyon oranı yüzde 106,3‟e yükselmiĢtir. Tüketim harcamaları 

gayrı safi milli hasıladaki gerilemeden daha yüksek oranda gerilemiĢ, ancak en büyük 

tepkiyi yatırım harcamaları vermiĢtir. Krizden önceki yılda, artan cari iĢlemler açığıyla 

birlikte yatırım harcamaları yüzde 29,1 oranında yükselmiĢken, krizin yaĢandığı yıl 

yüzde 29,8 oranında bir gerileme kaydedilmiĢtir. 1993 yılındaki yatırım artıĢı çok büyük 

ölçüde özel sektör kaynaklı iken, 1994 yılında kamu yatırımlarındaki yüzde 34,8 

oranındaki gerileme toplam yatırımlardaki gerilemenin temel kaynağı olmuĢtur.
131

 

Devalüasyon ihracatı teĢvik etti. Ġç piyasada talep daralınca ihracatçılar dıĢ piyasalara 

yönelmek zorunluluğu duydular. Programın uygulanmasının ilk üç ayında ne ihracatta, 

ne turizm gelirlerinde, ne de yabancı sermaye giriĢinde umut verici bir geliĢme olmadı. 

Ġhracat gelirlerinde Nisan 1994‟te % 2,7 Mayıs 1994‟te % 8,8 oranında gerileme 

kaydedildi. Haziran ayından itibaren ihracat gelirleri yükselmeye baĢladı. Haziran-

Ağustos 1994 döneminin ihracat gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 40 

oranında arttı. Bu ayların ithalat giderleri ise önceki yılın aynı dönemine göre % 29 

oranında bir daralma gösterdi. Bu nedenle hem dıĢ ticaret bilançosu açığı hem de 

ödemeler bilançosu açığı küçüldü.
132

 

 

  

                                                 
131 http://www.sevgiagacim.net/ekonomi/devaluasyon-uygulamalarinin-dis-ticarete-etkileri-t10140.0.html;wap2, 

EriĢim Tarihi: 09/08/2014 
132 ġAHĠN, Hüseyin, Türkiye Ekonomisi, 6.Baskı, Bursa, 2000. 

http://www.sevgiagacim.net/ekonomi/devaluasyon-uygulamalarinin-dis-ticarete-etkileri-t10140.0.html;wap2


 

58 

 

2.3.4. 2000 Yılından Sonra Yapılan Devalüasyonları 

Bu bölümde ġubat 2001 krizine neden olan ekonomik geliĢmeler, Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programının uygulanmasındaki temel etkenler ve bu programın ve 

özellikle devalüasyonun ülke ekonomisine etkileri incelenmiĢtir.  

2.3.4.1. 19 ġubat 2001 Devalüasyonu 

Ekonomide bekleyiĢlerin olumsuzlaĢtığı bir ortamda, Hazinenin yüklü bir iç 

borç itfası öncesi 19 ġubat 2001‟de beklenmedik siyasal gerginlikler yaĢandı. 

BaĢbakan‟ın devlet yönetiminde “kriz var” açıklamalarıyla mali piyasalarda panikle 

baĢlayan süreç,  yerli parayı savunmak için gecelik faizlerin astronomik oranlara 

yükselmesine rağmen, yerleĢiklerin yoğun döviz talebi nedeniyle Merkez Bankası‟nın 

20–21 ġubat‟ta 5 milyar dolarlık döviz satıĢıyla sonuçlandı. Kamu bankalarının likidite 

ihtiyaçlarının karĢılanamaması, ödemeler sistemini kilitleyecek boyutlara ulaĢmıĢtı. 

Banka sisteminde büyük çöküĢü önlemek için 22 ġubat‟ da Türk Lirasının yabancı para 

birimlerini karĢısındaki değeri dalgalanmaya bırakıldı. 
133

 

Krizin getirdiği kredibilite kaybıyla, öngörülebilir kur rejimi seçeneği 

geçerliliğini yitirdi. Sermaye hareketlerinin kontrol edilmediği bir ortamda,  hem döviz 

kurunu ve hem de faizleri bir araç olarak kullanmak olanaklı değildir.  Serbest dalgalı 

kur rejimine ani ve zorunlu geçiĢ ve ardından gelen yüksek oranlı devalüasyonlar, daha 

önce faiz Ģoklarıyla bilançoları hasar görmüĢ banka ve Ģirket sektörünü, özellikle açık 

döviz pozisyonları ile bu krize yakalanan ekonomik birimleri beklenmedik ölçülerde 

kötü dengelere sürüklemiĢ, öz kaynaklar erimiĢ ve varlık değerleri düĢmüĢtür. 
134

 

2001 yılında GSMH %9,4 oranında azalmıĢtır. Bankacılık sektörü baĢta olmak 

üzere imalat sanayisinde ve hizmet sektöründe isten çıkarılmalar yasanmıĢ ve iĢsizlik 

oranı yükselmiĢtir. Enflasyon ise, TÜFE %54,4 TEFE %61,6 seviyelerinde 

gerçekleĢmiĢtir. 14 Nisan 2001 tarihinde IMF ile yapılan görüĢmeler ve Stand- By 

anlaĢması ile birlikte Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı (GEGP) adıyla yeni bir reform 

programı açıklanmıĢtır. 

Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programının Temel Hedefleri
135
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Kamu ve TMSF bünyesindeki bankaların yüksek tutarlı nakit açıklarını 

gidermek amacıyla günlük olarak piyasalara fon ihtiyacı için baĢvurmaları, hem 

piyasaların dengesini hem de mali bünyelerini bozmaktadır. Bu olumsuzluğun 

giderilmesi için kamu bankalarına Hazine‟den alacaklarına karĢılık olarak piyasa 

koĢullarına uygun faizli Hazine kâğıdı verilerek, görev zararı alacaklarının tümü en kısa 

sürede ortadan kaldırılacaktır. Kamu ve fon bankaları, belirli bir program dâhilinde, bu 

kâğıtlar karĢılığında Merkez Bankası‟ndan repo veya satıĢ karĢılığı temin edecekleri 

likidite ile diğer bankalara ve banka dıĢı kesime olan gecelik yükümlülüklerini 

azaltacaklardır. Merkez Bankası likidite fazlasını ters repo ve Ġnterbank iĢlemleri 

yoluyla piyasadan çekecektir. 2001 yılı içinde Hazine, kamu ve fon bankalarına mali 

durumlarını güçlendirmek amacıyla 10,3 katrilyon lira tutarında kâğıt vermiĢtir. 

KĠT‟lerin faaliyetlerinde zarar oluĢturacak görevlerin en aza indirilmesi yönünde 

düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Büyük bir çoğunluğu kamu bankalarında 

bulunan görev zararlarının kaldırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu karar taslağı 

BaĢbakanlığa sunulmuĢ, Kanun taslağının hazırlığı ise tamamlanmak üzeredir. Bundan 

böyle kamu bankalarına görev verilmesi halinde bununla ilgili giderlerin karĢılığı ilgili 

yıl bütçesine konularak kuruluĢlara peĢin ödeme yapılacaktır. Bu kanun ile devlette 

Ģeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bugüne kadar baĢta 

bütçe kanunları olmak üzere değiĢik yasal metinlerle düzenlenen iç ve dıĢ borçlanma ile 

devletin garanti verme sistemi tek bir kanunla düzenlenerek kamu borç yönetiminin 

sınırları belirlenmiĢ açık ve saydam kurallara bağlanacaktır. Ayrıca, borçlanma ve borç 

yönetimi politikası esnek, çabuk karar verebilen ve kararlarını çabuk uygulayabilen bir 

alt yapıya kavuĢturulacaktır. Yapılan borçlanmalarla ve verilen garantilerle ilgili olarak 

her 3 ayda bir TBMM bilgilendirilecek ve borç yönetim raporu Meclise sunulacaktır. 
136

 

Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye‟ye giriĢini hızlandırmak amacıyla daha 

önce Anayasa‟da yapılan değiĢiklikle getirilen uluslararası tahkim imkânı ile ilgili 

gereken kanun çıkarılacaktır. Bunun yanı sıra doğrudan yatırımın önündeki idari ve 

bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir eylem planı çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
137

 

Ġhracatın artırılmasına yönelik ilave tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda; 
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i) Bütçeden ve diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanlar çerçevesinde Eximbank‟ın 

kredi imkânları artırılacak, 

ii) Ġhracatta KDV ödemeleri hızlandırılacak, 

iii) Desteklerle ilgili uygulamalarda bürokratik iĢlemler azaltılacaktır. 

Bu kapsamda bugüne kadar bütçe ödenekleri öne çekilerek Eximbank‟a 128 

trilyon lira aktarılmıĢtır. Bu tutarın 103 trilyon lirası son hafta içinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

YaĢanan krizler bankacılık kesimi üzerinde ciddi bir tahribata yol açmıĢ ve kamu 

maliyesi üzerine büyük bir yük getirmiĢtir. Faiz oranlarındaki yükselme ve kurlardaki 

belirsizlik ekonomik birimlerin geleceğe iliĢkin güvenlerini sarsmıĢ, reel ekonomiyi de 

olumsuz yönde etkilemiĢ ve ekonomi daralma sürecine girmiĢtir. Türk Lirasının değer 

kaybıyla birlikte enflasyonda da bir sıçrama gözlenmiĢtir. Ancak, rekabet gücünde 

kazanılan iyileĢme, güçlü maliye politikasının sürdürülmesi, aktif para politikası ve 

uzlaĢmaya dayalı gelirler politikası ile büyüme hızı ve enflasyon üzerindeki bu olumsuz 

etkilerin giderilmesi mümkün görülmektedir. Yılın ikinci yarısında ekonomideki bu 

daralma eğilimi tersine dönecektir. Özellikle turizm gelirleri ile ihracatta beklenen artıĢ 

ekonomide beklenen canlanmaya önemli katkı sağlayacaktır. Yılın tamamında 

GSMH‟nin yüzde 3 dolayında gerilemesi beklenmektedir. Ancak, mevsimsel etkilerden 

arındırılmıĢ bazda büyüme hızı yılın ikinci yarısında pozitif olacaktır. 

Türk Lirasının dalgalanmaya bırakılmasıyla birlikte enflasyonun hızlanması 

kaçınılmazdır. Yılsonunda TEFE‟deki artıĢın yüzde 57,6, TÜFE‟deki artıĢın ise yüzde 

52,5 olması beklenmektedir. Ancak, programın kararlılıkla uygulanması sonucunda 

yılın ikinci yarısında fiyat artıĢları yeniden yavaĢlama eğilimine girecektir. Mevsimsel 

etkilerden arındırılmıĢ bazda aylık fiyat artıĢ hızı yılın son döneminde yüzde 2 civarına 

gerilemesi hedeflenmektedir. 

2000 yılında yüzde 3 civarında olan toplam kamu kesimi faiz dıĢı fazlasının 

GSMH oranı 2001 yılında yüzde 5,5‟e yükseltilecektir. Bu çerçevede; 

(i) Konsolide bütçe faiz dıĢı fazlasının GSMH ‟ya oranının 2000 yılındaki yüzde 

4,6‟lık seviyesinden 2001 yılında yüzde 5,1 seviyesine yükseltilmesi, 

(ii) BaĢta KĠT olmak üzere diğer kamu hesaplarında 2000 yılında yüzde 1,8 olan 

faiz dıĢı açığın, 2001 yılında yüzde 0,4 fazlaya dönüĢtürülmesi hedeflenmiĢtir. 
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Kamu harcamaları disiplin altına alınarak azami tasarruf sağlanacaktır. Bu 

amaçla, Kamu Tasarruf Genelgesi titizlikle uygulanacaktır. Maliye Bakanlığı‟nın uygun 

gördüğü ödenek kalemlerinde blokaj uygulanacaktır. Diğer cari, yatırım ve bazı transfer 

harcamalarındaki artıĢ kur ve fiyat artıĢlarının altında tutularak GSMH‟nin yüzde 1,5‟i 

kadar tasarruf sağlanacaktır. 

 

Çok zorunlu haller dıĢında yatırım programına yeni proje alınmayacak ve yıllara sâri 

ihalelere gidilmeyecektir. Gider artıĢına yol açacak teĢkilat geniĢlemesi ve yeni kadro 

ihdası dâhil, kaynağı olmayan harcama artırıcı hiç bir öneri gündeme getirilmeyecektir. 

Çok zorunlu haller dıĢında yatırım programına yeni proje alınmayacak ve yıllara 

sâri ihalelere gidilmeyecektir. 

Gider artıĢına yol açacak teĢkilat geniĢlemesi ve yeni kadro ihdası dâhil, kaynağı 

olmayan harcama artırıcı hiç bir öneri gündeme getirilmeyecektir. 

Tarımsal destekleme fiyatları öngörülen enflasyonu aĢmayacak Ģekilde 

artırılacak ve kuruluĢların finansman imkânları dikkate alınarak miktar kısıtlamasına 

gidilecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamaları disiplin altına alınacaktır. 

Vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak 2000 yılı sonunda alınan 

tedbirlerin titizlikle uygulanmasına devam edilecektir. 

Akaryakıttaki otomatik fiyatlandırma mekanizmasına devam edilecek ve 

Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV) en az hedeflenen enflasyon ölçüsünde ayarlanacak ve 

ATV tahsilatının GSMH içindeki payı yüzde 2,8 olacaktır. 

Vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi amacıyla vergi denetimleri 

artırılacaktır. 

Vergi tahsilatının artırılması için vergi gecikme faiz ve cezaları enflasyonla 

uyumlu bir biçimde artırılmıĢtır. 

Henüz özelleĢtirilmemiĢ büyük KĠT‟lerin(Tekel, TÜPRAġ, Telekom, Pektim, 

THY) ve kamu bankalarının özelleĢtirilmesi tamamlanacak, yabancı sermayeye bu 

kuruluĢları satın alma imkânı sağlanacak. 

Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programında ödemeler bilançosunun iyileĢtirilmesi, 

programın baĢarısı için temel koĢullardan biridir. Dalgalı kura geçiĢ ile beklenen; döviz 

kurunun artması, ülkenin fiyat rekabet gücünün yükselerek döviz gelirlerini 
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arttırmasıdır. 2001 yılında ihracattaki artıĢta döviz kurunun yükselmesi ile iç talebin 

daralmasının büyük katkısı olmuĢtur. 2001 yılında ihracat, ekonomide yaĢanan 

olumsuzluklara karĢın %14 artmıĢ, 31,3 milyar $ seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Ġthalat ise 

41,3 milyar $ gerçekleĢerek dıĢ ticaret açığı geçen yıla göre azalarak 10 milyar $ 

olmuĢtur.
138

 

Siyasal belirsizliklere ve Kasım ayında yapılması zorunlu hale gelen erken 

seçime rağmen, yıl genelinde gözlenen mali istikrar ekonomik canlanma için elveriĢli 

bir zemin hazırlamıĢtır. Ġlk dokuz aylık döneme iliĢkin veriler, 2002 yılında yaĢanan 

ekonomik canlanmanın yıl basında öngörülen yüzde 3‟lük büyüme tahmininin çok 

üstünde olduğunu göstermektedir. Bu dönemde reel GSMH yüzde 6,2, reel GSYĠH ise 

yüzde 6,5 oranında artmıĢtır. Stok ve ihracattaki artıĢ ile bir önceki yıl yaĢanan derin 

daralmanın yarattığı baz etkisi ekonominin hızlı büyüme sürecinde etkili olmuĢtur. 2001 

yılında yaĢanan ekonomik daralmaya paralel olarak issiz sayısı yüzde 30 oranında 

artmıĢ, iĢsizlik oranı ise yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. ĠĢgücü piyasasında ortaya 

çıkan olumsuz geliĢmelerin 2002 yılında da hızlanarak devam etmesi ve özellikle özel 

sektörde ücretlerin reel olarak gerilemesi, toplam tüketim harcamalarının büyümeye 

katkısını sınırlamıĢtır. Ġç talep yetersizliği nedeniyle özel firmaların üretimlerini dıĢ 

pazarlara yöneltmeleri mal ihracatının artmasına neden olmuĢtur. Diğer taraftan, 

özellikle yılın ikinci üç aylık döneminde Türk lirasının yabancı para birimleri karsısında 

değerli olması ve yıl genelinde sağlanan faiz düĢüĢleri, özel firmaların 2001 yılında 

tükenen mamul mal stoklarını yenileme maliyetini azaltarak stok yenileme amaçlı 

üretimlerini artırmalarını sağlamıĢtır. Ayrıca, hammadde stoklarının yenilenmesi, ara 

malı ithalatını hızlandırmıĢtır. Bu durum, özel firmaların gerek mamul mal ve gerekse 

hammadde stoklarının yükselmesini sağlamıĢtır. Üretimde gözlenen yüksek oranlı 

büyüme nedeniyle ithalat ihracattan daha yüksek oranda artmıĢ ve dıĢ ticaret açığı 

büyümüĢtür. Söz konusu geniĢleme, turizm ve bavul ticaretinde gözlenen artıĢla bir 

ölçüde telafi edilmiĢ ancak cari iĢlemler dengesi 2002 yılının ilk on bir ayında 322 

milyon ABD doları açık vermiĢtir.
139

 

                                                 
138 ġAHĠN, Hüseyin, Türkiye Ekonomisi, Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu, 9. Baskı, Ezgi 

Kitabevi, 2007. 
139GÖÇER, Hamza, Türkiye‟de Uygulanan Döviz Kuru Politikaları ve Bu Politikaları, 

Cumhuriyet Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2001 
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2002 yılı para programı çerçevesinde belirlenen dönemsel ve yılsonu parasal 

limitler tutturulmuĢtur. Diğer taraftan Merkez Bankası, enflasyon bekleyiĢlerindeki 

olumlu geliĢmeler ıĢığında kısa vadeli faiz oranlarını yıl içinde altı kez indirilerek, 

gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 59‟dan yüzde 44‟e, bir haftalık borçlanma faiz 

oranını ise yüzde 62‟den yüzde 44‟e düĢürmüĢtür. Finansal piyasalara iliĢkin önlemler 

çerçevesinde ise; döviz piyasasının derinliğini artırmak ve risk algılamalarını doğru bir 

biçimde yansıtacak fiyatlama mekanizmaları oluĢturmak amacıyla Döviz Depo 

Piyasası‟nda bankaların baĢka bankalardan Merkez Bankası aracılığı ile borç alma 

iĢlemleri, 2 Aralık 2002 tarihinde sona erecek Ģekilde tedrici olarak azaltılmıĢtır. 

Merkez Bankası‟nın da katkısıyla, Türkiye Bankalar Birliği tarafından kredi ve vadeli 

döviz kurları da dâhil diğer mali araçların fiyatlamasında önemli rol oynayacağı 

düĢünülen Türk lirası referans faiz oranının (TRLIBOR) belirlenmesine iliĢkin 

çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren Türk lirası referans faiz 

oranları ilan edilmeye baĢlanmıĢtır. Diğer taraftan, finansal piyasaların derinleĢmesine 

sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurularak, 2 Eylül 2002 tarihinden itibaren Piyasa 

Yapıcılığı sistemi uygulamaya konulmuĢtur. Merkez Bankası sistemi desteklemek 

amacıyla piyasa yapıcısı bankalara açık piyasa iĢlemleri çerçevesinde sınırlı ve koĢullu 

olarak Türk lirası likidite imkânı sağlamaktadır. 2002 yılı sonunda tüketici fiyatları 

enflasyonu yüzde 29,7, toptan eĢya fiyatları enflasyonu ise yüzde 30,8 oranında 

gerçekleĢmiĢtir. Bu gerçekleĢmeler, tüketici fiyatları enflasyonu için son 20 yılın, toptan 

eĢya fiyatları enflasyonu için ise son 16 yılın en düĢük rakamlarıdır.
140
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EKONOMETRĠK YÖNTEM VE VERĠ SETĠ 

ÇalıĢmada 1997:1 ve 2013:4 yılları arasını kapsayan döneme ait 3 aylık veriler 

kullanılmıĢtır. Reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi verileri 

ıĢığında kur değiĢimlerinin dıĢ ticaret dengesi ve dıĢ ticaret hadleri üzerine etkisi 

incelenecektir. ÇalıĢmada kullanılacak olan veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden ve Türkiye Ġstatistik Kurumundan elde 

edilmiĢtir. Ekonometrik verilerin analizinde Eviews Programının 5. sürümü 

kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada iktisat politikalarının sürekli değiĢmesi ve yenilenmesi nedeniyle 

zaman serisi analizleri tercih edilmiĢtir. Vektör Oto Regresyon Tahminleri (VAR 

modelleri); yapısal model üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmeksizin dinamik 

iliĢkileri verebilmekte ve bu nedenle zaman serileri için sıklıkla kullanılmaktadır. 

Zaman serileri üzerinde yapılan ekonomik çalıĢmalarda çok kullanılan VAR modeli, 

herhangi bir iktisat teorisinden yola çıkarak, değiĢkenlerin içsel-dıĢsal ayrımını 

gerektirmediği için, bu yönüyle eĢanlı denklem sistemlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca 

VAR modellerinde bağımlı değiĢkenlerin gecikmeli değerlerinin yer alması, geleceğe 

yönelik güçlü tahminlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin belirlenmesinde kurulan VAR modeli gecikme 

sayısının tahmini için büyük önem taĢımaktadır.  

VAR modelleri ile iĢlem yapabilmek için öncelikle kullanılan serilerin 

durağanlık testine tabi tutulmaları gerekmektedir. Zira etkin ve tutarlı bir analiz 

modeldeki değiĢkenlerin durağan olmasına bağlıdır. Bu çalıĢmada durağanlık testi için 

en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan GeniĢletilmiĢ Dickey Fuller (Augmented 

Dickey Fuller-ADF) testi kullanılmıĢtır. 

VAR modellerinin tahmini sonucunda modelde yer alan değiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin anlaĢılması açısından, elde edilen katsayıların doğrudan yorumlanması 

güçtür. Bu nedenle yardımcı olarak etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıĢtırması 

araçlarından yararlanılmaktadır. 

ÇalıĢmamızın sonuçların daha doğru ve güvenilir olması için daha önceden 

Türkiye ve yabancı ülkelerde J Eğrisi üzerine yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar aĢagıdaki Ģekilde tablo olarak düzenlenmiĢtir. 
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Tablo 3.1: Türkiye‟de J Eğrisi Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar  

Ömer Tanju DURUSOY, 

Ġbrahim 

TAKOTLIOĞLU,2009141 

1987/1-1995/2 

Çeyrek Yıl 

Almon Modeli J Eğrisi Geçerli 

ALĠ KUTAN, C.JOSEF 

BRADA, 1997142 

1969/1-

1979/4(1.Dönem) ve 

1980/1-

1993/1(2.Dönem) 

Çeyrek Yıl 

Hata Düzeltme 

Yöntemi ve 

Koentegrasyon 

Yöntemi 

1.Dönemde J 

Eğrisi Geçersiz  

2.Dönemde J 

Eğrisi Geçerli 

Elif AKBOSTANCI, 

2002143 

1987/1-2000/4 

Çeyrek Yıl 

Koentegrasyon 

Yöntemi ve Var 

Yöntemi 

J Eğrisi Geçersiz 

Uğur SĠVRĠ, 2001144 1994-2000 Var Yöntemi J Eğrisi Geçersiz 

Nezir KÖSE, 2008145 1995-2008  Joansen EĢ 

BütünleĢme 

J Eğrisi Geçersiz 

Harun TERZĠ, Ahmet 

ZENGĠN, 1999146 

1989/1-1996/12 

Aylık 

Var Yöntemi J Eğrisi Geçersiz 

  

                                                 
141 VERGĠL, ERDOĞAN 2009 
142 BRADA, JOSEF, KUTAN, ZHOU, 1997 
143 AKBOSTANCI, 2002 
144 SĠVRĠ, 2001 
145KÖSE, 2008 
146 TERZĠ, ZENGĠN,1999 
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Tablo 3.2: Yabancı Ülkelerde J Eğrisi Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar 

NARAYAN, 

2006147 

1970-

2000 

EĢ BütünleĢme 

Analizi 

Yeni Zelanda  J Eğrisi Geçerli 

 Zhang, 1996148 1991-

1996 

Koentegrasyon 

Yöntemi ve 

Granger 

Nedensellik Testi 

Çin J Eğrisi 

Geçersizdir 

Gomez ve Paz, 

2005149 

1990-

1998 

Hata Düzeltme 

Yöntemi 

Brezilya J Eğrisi Geçerli 

Kamoto, 2006150 1974/1-

2003/2 

3 Aylık 

Hata Düzeltme 

Yöntemi ve 

Koentegrasyon 

Yöntemi 

Güney Afrika J Eğrisi Geçerli 

 

 

 

Kamoto, 2006151 1974/1-

2003/2 

3 Aylık 

Hata Düzeltme 

Yöntemi ve 

Koentegrasyon 

Yöntemi 

Malavi J Eğrisi 

Geçersizdir  

 

 

Koray ve Mc 

Millen,1999152 

 

1973/1 

1993/12 

Aylık 

Var Modeli ABD J Eğrisi Geçerli 

 

Bahmani-

Oskooee, 

1985153 

1973-

1980 

3 Aylık 

Almon Modeli Tayland, Yunanistan,  

Hindistan ve Kore 

Yunanistan,  

Hindistan ve 

Kore J Eğrisi 

Geçersizdir.  

Tayland J Eğrisi 

Geçerlidir. 

 

 

3.1 Ampirik ÇalıĢma 

1997:1 ve 2013:4 yılları arasını kapsayan dönemine ait reel döviz kuru, ithalat 

fiyat endeksi ve ihracat fiyat endeksi serilerinin doğal logaritmaları alınıp analize dâhil 

edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan serilere ait grafikler aĢağıdaki Grafik 3.1‟de 

verilmektedir. 

                                                 
147 NARAYAN, 2004 
148 Zhang, 1996 
149 Gomez ve Paz, 2005 
150 Kamoto, 2006 
151 Kamoto, 2006 
152 Koray ve Mc Millen, 1999 
153 Bahmani-Oskooee, 1985 
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ġekil 3.1: DeğiĢkenlerin Logaritması  

 

Grafik 1 de ihracat fiyat endeksindeki konjonktüre bağlı olarak yapısal 

kırılmalar ithalat fiyat endeksinde ve reel döviz kuruna göre çok fazla olduğu 

görülmektedir. 

Grafik 1 de görüldüğü gibi ihracatın durağan olmadığı görülmektedir. Kesin bir 

sonuç elde etmek için birim kök testleri yapılmalıdır. 

 

3.1.1 Birim Kök Testi-Durağanlık 

Ġktisadi değiĢkenlere ait seriler bazı ekonomik Ģoklardan etkilendiğinden, bu 

seriye iliĢkin beklenen değer kendi ortalamasından sapmıĢsa bu seri durağan değildir. 

Bu durumda ekonometrik bir analizde kullanılması için, serilerin farklarından 

arındırılması gerekir.  

Literatür de birçok birim kök testi olmasına karĢın en çok kullanılan birim kök 

testi Dickey-Fuller (ADF) birim kök testidir. ÇalıĢmamız da Dickey- Fuller birim kök 

testi kullanılmıĢtır. 

H1: reel döviz kuru serisi durağandır. 

Ho: reel döviz kuru serisi durağan değildir. 

Sonuç: Reel döviz kuru olasılık değeri  % 5 ten küçük olduğu için, H1 hipotezi 

kabul edilmektedir ve serilerin durağan olduğu görülmektedir. 

  



 

68 

 

Tablo 3.3 : Döviz Kuru Birim Kök Testi 

      t-Statistic   Prob.* 

Augmented dickey-fuller test statistic     5.42736  0.0000 

Test critical values: 
1% level   

3.53159   

  
5% level   2.90551 

  

  
10% level   2.59026 

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Logdk(-1) 0.069237 0.012757 5.42734 0.0000 

C 0.043513 0.009189 4.73525 0.0000 

R-squared 0.311851 Mean dependent var   0.042408 

Adjusted r-squared 0.301264 S.D. dependent var   0.08996 

S.e. Of regression 

0.075199 Akaike info criterion 

  2.30796 

Sum squared resid 0.367566 Schwarz criterion 
  

2.24215 

Log likelihood 7.931691 F-statistic   2.94562 

Durbin-watson stat 1.485309 Prob(F-statistic)   0.00001 

 

H1: Ġthalat fiyat endeksi durağandır. 

Ho: Ġthalat fiyat endeksi durağan değildir. 

 

Ġthalat fiyat endeksi olasılık değeri 0.05 ten küçük olduğu için, H1 hipotezi kabul 

edilmektedir ve serilerin durağan olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.4: Ġthalat Birim Kök Testi 

      

t-

Statistic 

  

Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test 

statistic     3.98113  0.0027 

Test critical values: 1% level   3.53159   

  

  

5% level   2.90551   

10% level   2.59026   

Variable 

Coefficien

t Std. Error 

t-

Statistic Prob.   

LOGITHALAT(-1) 0.397471 0.099839 3.98113 0.0002 

C 6.026048 1.512979 3.98290 0.0002 

R-squared 0.196037    Mean dependent var   0.0030 

Adjusted R-squared 0.183668     S.D. dependent var   0.1434 

S.E. of regression 0.129651 

    Akaike info 

criterion   1.2185 

Sum squared resid 1.092606     Schwarz criterion   1.1527 

Log likelihood 4.282137     F-statistic   1.5849 

Durbin-Watson stat 2.286686     Prob(F-statistic)   0.0001 
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H1:Ġhracat fiyat endeksi durağandır. 

Ho: Ġhracat fiyat endeksi durağan değildir. 

 

Ġhracat fiyat endeksi olasılık değeri ise 0.05 ten büyüktür. Ho  hipotezi kabul 

edilir.Ġhracat fiyat endeksi durağan değildir ve ekonometrik olarak yapılan araĢtırmanın 

doğruluk yüzdesinin artması için ihracat da durağan hale getirilmesi gereklidir. 

Tablo 3.5 : Ġhracat Birim Kök Testi 

      t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic     0.182419  0.9347 

Test critical values: 1% level   3.538.36   

  5% level   2.908420   

  10% level   2.59179   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOGIHRACAT(-1) 0.022809 0.125034 0.18241 0.8559 

D(LOGIHRACAT(-1)) 0.725046 0.164385 4.410.64 0.0000 

D(LOGIHRACAT(-2)) 0.472874 0.167722 2.81938 0.0066 

D(LOGIHRACAT(-3)) 0.472815 0.156670 3.01790 0.0038 

D(LOGIHRACAT(-4)) 0.333114 0.127745 2.60765 0.0116 

C 0.351549 1.833.783 0.19170 0.8487 

R-squared 0.410688 

Mean dependent 

var   0.00485 

Adjusted R-squared 0.358994 

S.D. dependent 

var   0.101203 

S.E. of regression 0.081026 

Akaike info 

criterion   2.097702 

Sum squared resid 0.374217 

Schwarz 

criterion   1.89359 

Log likelihood 7.207761 F-statistic   7.944607 

Durbin-Watson stat 2.037593 Prob(F-statistic)   0.00001 

 

3.1.2 Granger Nedensellik Testi 

ÇalıĢmada nedensellik iliĢkisini araĢtırmak için Granger Nedensellik Testi 

uygulanmıĢtır. Ho hipotezi, bir değiĢken diğer değiĢkenin Granger nedeni değildir. H1 

hipotezi ise bir değiĢken diğer değiĢkenin Granger nedenidir. Tablo reel döviz kuru 

bağımlı değiĢken olarak incelendiğinde ihracat olasılık değeri 0.05 ten küçük olduğu 

için Ho hipotezi reddedilir ve H1 hipotezi kabul edilir. Ġhracat,  reel döviz kurunun 

nedenidir yani ihracat verileri reel döviz kurunu etkilemektedir. Sonuçlar ithalat 

açısından değerlendirildiğinde ise olasılık değeri 0.05 ten büyük olduğu için ithalat,  

reel döviz kurunun nedeni değildir. 
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Nedenselliğin yönü değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönünü belirlemekte olup 

Granger  

Nedensellik Testinde üç farklı durum bulunmaktadır. Bunlar;
154

 

* Tek yönlü nedensellik: Y=f(x) biçimdeki tek denklemli bir modelde Y bağımlı 

değiĢken, X ise bağımsız değiĢkendir. Burada X‟ten Y‟ye doğru bir nedensellik iliĢkisi 

bulunmaktadır (X⇒Y). Bağımsız değiĢken, neden konumunda olup bağımlı değiĢken 

üzerinde bir sonuç etkisi yaratmaktadır. Bu tek yönlü bir sonuç oluĢturmaktadır. Bu tek 

yönlü bir nedensellik iliĢkisinin varlığını göstermekte olup bu iliĢki (Y⇒X) olarak da 

belirlenebilmektedir.   

* Çift yönlü nedensellik: DeğiĢkenler arasında karĢılıklı bir etki olabilir ( 

X⇔Y).  

*Bu iki değiĢkenin birbirini etkilememesi yani birbirinden bağımsız olmasıdır. 

Kısaca değiĢkenler arasında bir iliĢki bulunmadığı söylenebilir. 

H1: reel döviz kuru ihracat ve ithalatın nedenidir. 

Ho: reel döviz kuru ihracat ve ithalatın nedeni değildir. 

Sonuçlar ihracat açısından değerlendirildiğinde ihracat, reel döviz kuru 

tarafından etkilenmekte iken ithalat, ihracatın nedeni değildir. Ġhracat ve reel döviz kuru 

arasında çift yönlü iliĢki vardır. 

Ġthalat açısından nedensellik sonuçlarına bakıldığında ise reel döviz kuru, 

ithalatın nedeni olurken ihracat, ithalat etkilememektedir. 

Sonuç incelendiğinde, H1 hipotezi reddedilir. Ho hipotezi kabul edilir. 

  

                                                 
154 YILMAZ, Özlem, Türkiye Ekonomisinde Büyüme Ġle ĠĢsizlik Oranları Arasındaki 

Nedensellik ĠliĢkisi,  Ekonometri ve Ġstatistik Sayı:2, 2005- 11-29 
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Tablo 3.6 : Granger Nedensellik Testi 

Excluded Chi-sq df Prob. 

LOGIHRACAT 0.220304 2 0.8957 

LOGDK 1.519.712 2 0.4677 

All 1.839.305 4 0.7653 

Dependent variable: 

LOGIHRACAT 

   Excluded Chi-sq df Prob. 

LOGITHALAT 1.335.958 2 0.5127 

LOGDK 1.511.802 2 0.4696 

All 3.575.522 4 0.4665 

Dependent variable: LOGDK 

   Excluded Chi-sq df Prob. 

LOGITHALAT 1.195.802 2 0.5500 

LOGIHRACAT 9.320.566 2 0.0095 

All 1.139.514 4 0.0225 

 

 

3.1.3 VAR Modeli 

Tablo 3.7: Bilgi Kriterleri Ġçin Uygun Gecikme Uzunluğu 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 4.668197 NA 4.68e-05 1.456066 1.351348 1.415105 

1 1.764749 2.422801 8.35e-07 -5.482496 5.063627* 5.318653* 

2 1.879498 2.027236 7.71e-07 5.564993 4.831972 5.278268 

3 2.016265 22.79453* 6.64e-07* 5.720883* 4.673711 5.311277 

4 2.096287 1.253683 6.94e-07 5.687624 4.326301 5.155136 

5 2.133768 5.497095 8.43e-07 5.512558 3.837083 4.857188 

6 2.21680 1.137232 8.87e-07 5.489932 3.500305 4.711680 

7 2.315232 1.244534 8.97e-07 5.517441 3.213662 4.616306 

8 2.445708 1.522214 8.28e-07 5.652359 -3.03.429 4.628343 

 

VAR modeli kurulurken; Schwarz Bilgi Kriterleri(SC), Akaike(AIC) Bilgi 

Kriteri ve Hannan-Quinn(HQ) Bilgi Kriteri dikkate alındı ve uygun gecikme 

uzunluğunun belirlenmesi için seçilen üç bilgi kriterinden Hannan-Quinn Bilgi Kriteri 
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ve Schwarz Bilgi Kriterlerinin gecikme uzunluğu 2 olmasına karĢın yıldızlı kriterlerin 3 

gecikme uzunluğunda daha fazla olması nedeniyle Akaike Bilgi Kriterinin gecikme 

uzunluğu olan 3 seçilir.  

VAR modellerinin tahmini sonucunda,  modelde yer alan değiĢkenler arasındaki 

iliĢkilerin anlaĢılması açısından elde edilen katsayıların doğrudan yorumlanması güçtür. 

Bu nedenle yardımcı olarak etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıĢtırması araçlarından 

yararlanılmaktadır. 

 

3.1.3.1 Varyans AyrıĢması 

Varyans ayrıĢtırması,  her bir değiĢkenin öngörü hata varyansının hangi oranlarda 

diğer değiĢkenlerin bileĢenlerine bağlanabileceği hakkında bilgi vermekte ve bu sayede 

değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin ortaya konulmasını sağlamaktadır. 

 

Tablo 3.8: Ġthalatın Varyans AyrıĢtırması 

Dönem S.E. LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.127510 100 0,000000 0,000000 

2 0.139351 99,63713 0,071665 0,291202 

3 0.150796 99,46094 0,070579 0,468483 

4 0.155851 99,20201 0,066156 0,731833 

5 0.159038 98,95482 0,075296 0,969885 

6 0.160773 98,70995 0,081139 1,208906 

7 0.161787 98,48473 0,090297 1,424970 

8 0.162368 98,28393 0,097093 1,618979 

9 0.162712 98,11076 0,102643 1,786598 

10 0.162921 97,96481 0,106207 1,928981 

 

Tablodaki ithalatın varyans ayrıĢtırması sonucuna göre, seçilen 10 dönemlik 

periyotta ithalat ilk dönemde %100,0 oranında kendisindeki değiĢimlerden 

etkilenmiĢken ihracattaki değiĢimlerden ve reel döviz kurundan değiĢimlerden hiç 

etkilenmemiĢtir. Ġkinci dönemde kendisindeki değiĢimlerden %99,6 oranında 

etkilenirken, % 0,71 ihracattaki Ģoklardan ve % 0,29 reel döviz kurundaki Ģoklardan 
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etkilenmektedir. 10.dönemde ise kendinden etkilenme oranı % 97,9‟a kadar düĢerken, 

ihracattaki değiĢmelerden etkilenme oranı % 1 düzeyine kadar artmıĢ, reel döviz 

kurundaki değiĢmelerden ise % 1,92 oranında etkilendiği görülmektedir. 

Tablo 3.9: Ġhracatın Varyans AyrıĢtırması 

Dönem S.E. LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.085120 19,68183 80,31817 0.000000 

2 0.090129 18,67410 79,58566 1,740239 

3 0.098387 16,50317 81,55361 1,943223 

4 0.101865 15,42157 82,33618 2,242247 

5 0.104945 14,53438 83,18671 2,278916 

6 0.106939 14,08238 83,63967 2,277955 

7 0.108497 13,82794 83,93402 2,238040 

8 0.109635 13,73076 84,07284 2,196409 

9 0.110505 13,70894 84,12900 2,162058 

10 0.111161 13,72712 84,13165 2,141225 
 

Ġhracatın varyans ayrıĢtırması sonucuna göre, ilk dönemde reel döviz kurundaki 

Ģoklardan etkilenmezken ithalattaki bir birimlik sapma karĢısında %19,6 oranında 

etkilenmiĢtir. Birinci dönemden sonra ithalatın ihracatı etkileme oranı sürekli bir Ģekilde 

azalarak % 13,72 seviyesine kadar düĢmüĢtür. Reel döviz kurundaki bir birimlik sapma 

genel olarak ihracatı %2 seviyesinde etkilemiĢtir. 

Tablo 3.10: Reel Döviz Kurunun Varyans AyrıĢması 

Dönem S.E. LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.069595 0,001707 1,906060 98,09223 

2 0.114362 0,920907 1,070753 88,37157 

3 0.142064 1,708.837 1,141664 86,87452 

4 0.163445 2,618114 1,253137 84,85052 

5 0.179613 3,472910 1,314026 83,38683 

6 0.192561 4,256009 1,371898 82,02501 

7 0.202967 4,940846 1,419485 80,86431 

8 0.211475 5,526045 1,462784 79,84612 

9 0.218461 6,016036 1,501387 78,97010 

10 0.224233 6,420334 1,536377 78,21590 

 

Tabloda verilen reel döviz kurunun varyans ayrıĢtırması sonuçlarına göre, ilk 

dönemde ihracat ve ithalattaki Ģoklardan çok düĢük düzeylerde etkilendiği 

görülmektedir. Ġlk dönemden itibaren reel döviz kurunun kendindeki değiĢimlerden 
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etkilenme oranı % 78,2 oranına kadar düĢmektedir. Reel döviz kuru kendindeki 

değiĢmelerden sonra bazı dönemlerde ihracattaki Ģoklardan etkilenirken genelde 

ithalattaki Ģoklardan daha fazla etkilenmiĢtir. Ġkinci dönemde ihracatın reel döviz 

kurunu etkileme oranı %1,07 kalırken ithalatın reel döviz kurunu etkileme oranı % 0,92 

seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Son dönemde reel döviz kuru ihracattaki değiĢmelerden % 

1,5 oranında etkilenirken, ithalattaki değiĢmelerden %6,4 oranında etkilendiği dikkat 

çekmektedir. 

 

3.1.3.2 Etki Tepki Fonksiyonu 

Etki-tepki fonksiyonları, rastsal hata terimlerinden birindeki bir standart 

sapmalık Ģokun, içsel değiĢkenlerin Ģimdiki ve gelecekteki değerlerine olan etkisini 

yansıtır. VAR analizinde, incelenen değiĢkenler arasındaki dinamik etkileĢimi 

belirlemede, simetrik iliĢkileri tespit etmede, etki-tepki fonksiyonlarının büyük payı 

vardır. Bir makroekonomik büyüklüğün üzerinde en etkili değiĢkenin hangisi olduğu 

varyans ayrıĢtırması ile belirlenirken, etkili bulunan bu değiĢkenin politika aracı olarak 

kullanılabilir olup olmadığı ise, etki-tepki fonksiyonları ile belirlenir. 
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Tablo 3.11: Reel Döviz Kurunun Etki Tepki Fonksiyonu 

Dönem LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.000287 0.009608 0.068928 

 
(0.00857) (0.00853) (0.00600) 

2 0.010971 0.036167 0.082503 

 
(0.01404) (0.01354) (0.01102) 

3 0.014981 0.030062 0.077301 

 
(0.01609) (0.01538) (0.01487) 

4 0.018829 0.032304 0.071652 

 
(0.01888) (0.01767) (0.01548) 

5 0.020518 0.029857 0.065068 

 
(0.02112) (0.01986) (0.01568) 

6 0.021394 0.029117 0.059273 

 
(0.02254) (0.02160) (0.01556) 

7 0.021384 0.027581 0.053832 

 
(0.02319) (0.02285) (0.01541) 

8 0.020879 0.026347 0.048949 

 
(0.02329) (0.02366) (0.01518) 

9 0.019996 0.024972 0.044499 

 
(0.02296) (0.02406) (0.01487) 

10 0.018895 0.023656 0.040482 

 
(0.02233) (0.02412) (0.01447) 

 

Reel döviz kuru değiĢkeninde meydana gelen %1‟lik standart sapma sonucunda 

birinci dönemde ihracat ve ithalat çok düĢük düzeyde etkilenirken, reel döviz kuru 

sapmadan % 6 seviyesinde artarak etkilenmiĢtir. Ġkinci dönemde ise reel döviz kurunda 

meydana gelen Ģok sonucunda ihracat % 0,3 oranında, ithalatta ise %0,1 oranında artıĢ 

göstermiĢ, döviz kurunda ise Ģoktan etkilenme düzeyi yaklaĢık olarak %8 civarındadır. 

Genel olarak bakıldığında ise reel döviz kurundaki standart sapma ihracat ve ithalat 

üzerinde çok fazla Ģoka neden olmamıĢ yani ithalat ve ihracat kısa ve uzun dönemde 

reel döviz kurundan düĢük oranlarda etkilenmiĢtir. 
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Tablo 3.12: Ġhracatın Etki Tepki Fonksiyonu 

Dönem LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.037763 0.076285 0.000000 

 
(0.00995) (0.00664) (0.00000) 

2 0.009535 0.025408 -0.011890 

 
(0.01105) (0.01059) (0.01028) 

3 0.008975 0.037807 -0.006837 

 
(0.01034) (0.00954) (0.00663) 

4 0.001643 0.025478 -0.006675 

 
(0.00972) (0.00898) (0.00695) 

5 -0.000737 0.024865 -0.004281 

 
(0.01022) (0.00965) (0.00609) 

6 -0.003118 0.020082 -0.003085 

 
(0.00954) (0.00929) (0.00589) 

7 -0.004161 0.017758 -0.001717 

 
(0.00920) (0.00940) (0.00551) 

8 -0.004757 0.014999 -0.000741 

 
(0.00850) (0.00900) (0.00522) 

9 -0.004861 0.012956 0.000109 

 
(0.00788) (0.00869) (0.00490) 

10 -0.004710 0.011077 0.000755 

 
(0.00721) (0.00821) (0.00458) 

 

Ġhracatta değiĢkeninde meydana gelen %1‟lik standart sapma sonucunda birinci 

dönemde ihracat, ithalat ve reel döviz kuru artıĢ göstermiĢtir. Ġkinci dönemde ise 

ihracatta meydana gelen Ģok sonucunda reel döviz kurunda azalma meydana gelirken, 

ihracat ve ithalat artıĢ göstermiĢtir. Ġhracattaki standart sapma bazı dönemlerde ithalat 

üzerinde artıĢa neden olurken, bazı dönemlerde azalıĢa neden olmuĢtur. Ġhracattaki bir 

birimlik sapma sonucunda, ihracat hiçbir dönemde azalıĢa neden olmamıĢtır. 
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Tablo 3.13: Ġthalatın Etki Tepki Fonksiyonu 

 
 

  
Dönem LOGITHALAT LOGIHRACAT LOGDK 

1 0.127510 0.000000 0.000000 

 
(0.01110) (0.00000) (0.00000) 

2 0.055582 -0.003730 -0.007520 

 
(0.01644) (0.01539) (0.01533) 

3 

 

0.057173 0.001460 -0.007070 

(0.01496) (0.01363) (0.01145) 

4 0.038457 0.000141 -0.008440 

 
(0.01498) (0.01356) (0.01077) 

5 0.030544 0.001725 -0.008219 

 
(0.01548) (0.01463) (0.00939) 

6 0.022040 0.001389 -0.008195 

 
(0.01429) (0.01402) (0.00857) 

7 0.016245 0.001632 -0.007779 

 
(0.01320) (0.01374) (0.00776) 

8 0.011512 0.001401 -0.007337 

 
(0.01170) (0.01277) (0.00706) 

9 0.007999 0.001256 -0.006796 

 
(0.01030) (0.01181) (0.00638) 

10 0.005314 0.001008 -0.006246 

 
(0.00894) (0.01068) (0.00574) 

 

Ġthalat değiĢkeninde meydana gelen %1‟lik standart sapma sonucunda birinci 

dönemde ihracat ve reel döviz kuru değiĢmezken ithalat %12,75 oranında artıĢ 

göstermiĢtir. Ġkinci dönemde ise ithalat meydana gelen Ģok sonucunda ihracat %0,3 

oranında azalıĢ göstermiĢ, ithalatta ise %5 oranında da artıĢ meydana gelirken, döviz 

kurunda ise Ģoktan etkilenme düzeyi yaklaĢık olarak %0,7 azalıĢ Ģeklindedir. Ġthalattaki 

standart sapma reel döviz kuru üzerinde ilk dönem hariç bütün dönemlerde her zaman 

azalıĢa neden olurken, ithalat 4.dönem dıĢındaki bütün dönemlerde artıĢ göstermiĢtir. 

Genel olarak bakıldığında ise ithalattaki Ģoklar karĢısında reel döviz kuru ve ihracat kısa 

ve uzun dönemlerde çok küçük oranlarda etkilenmiĢlerdir. 

Türkiye‟de 1997:1 ve 2013:4 yılları arasını kapsayan döneme ait reel döviz kuru, 

ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi verileri yardımıyla yapılan çalıĢmada ilk 

olarak serilerin durağan olup- olmadığı araĢtırılmıĢtır. ADF birim kök testi sonuçlarına 

göre reel döviz kuru ve ithalat 1.dereceden durağan olurken, durağan olmayan ihracat 
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serisi ADF birim kök testi ile 1.derecede durağan hale dönüĢtürülerek model için 

kullanılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda reel döviz kuru, ihracat fiyat endeksi ve ithalat 

fiyat endeksi aynı düzeyde durağan olmadıkları için eĢ bütünleĢme analizi 

yapılmamıĢtır.  

Durağanlık testi yapılmasının ardından değiĢkenler arasında nedensellik 

iliĢkisinin yönünü belirlemek amacıyla Granger Nedensellik Testi yapılmıĢtır. Granger 

nedensellik testi sonucuna göre, ithalat fiyat endeksi etkileyicisi sadece reel döviz kuru 

olurken, ihracat reel döviz kurunu etkilemekle birlikte, reel döviz kurundan 

etkilenmektedir. 

ÇalıĢmada birim kök testi ve nedensellik analizi yapıldıktan sonra VAR 

modelinin tahmini yapılmıĢtır. VAR modeli yapısal model üzerinde herhangi bir 

kısıtlama getirmeksizin dinamik iliĢkileri vermesi nedeniyle zaman serisi kullanılan 

çalıĢmamızda tercih edilmiĢtir. VAR modelinin tahmini için Schwarz Bilgi 

Kriterleri(SC), Akaike (AIC) Bilgi Kriteri ve Hannan-Quinn(HQ) Bilgi Kriteri 

yardımıyla gecikme uzunluğu 3 olarak bulunmuĢ ve modele göre değiĢkenler arasında 

dinamik iliĢkiler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Varyans ayrıĢtırması ve etki tepki fonksiyonları yardımıyla değiĢkenler 

arasındaki iliĢki daha ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır. Ġthalatın ve ihracatın varyans 

ayrıĢtırması sonuçları incelendiğinde kısa dönemde reel döviz kuru tarafından etkilenme 

oranları oldukça düĢüktür. Uzun dönemde ise bu oran artıĢ göstermiĢtir. Öte yandan etki 

tepki fonksiyonu sonuçları incelendiğinde ise reel döviz kuru değiĢkeninde meydana 

gelen %1‟lik standart sapma sonucunda birinci dönemde ihracat ve ithalat hiç 

değiĢmemiĢtir. 

Bu veriler sonucunda Türkiye için J eğrisi modeli teorik olarak geçerliliği söz 

konusu değildir. J eğrisinin geçerli olması için öncelikle kısa dönemde döviz kurunun 

ihracat ve ithalatı etkileme oranı yüksek olmakla birlikte ihracatı negatif yönde 

etkilemesi, uzun dönemde ise ihracatın reel döviz kurundaki artma (devalüasyon) 

sonucunda ihracatın artması gerekliydi. 

Politika uygulayıcıları devalüasyon kararı alırken zaman serilerini ayrıntılı bir 

Ģekilde analiz etmelidirler. 1997 ve 2013 yıllarını kapsayan dönemde reel döviz 

kurundaki artıĢlar genellikle istenilen sonuçları vermemiĢtir. Reel döviz kurundaki 

artıĢlar sonucunda kısa dönemde ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi hiç 
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etkilenmemiĢtir. Uzun dönemde ise kur artıĢı nedeniyle ihracattaki artıĢ ithalattaki artıĢ 

kadar olmamıĢtır. Bu sonuçlarda Türkiye Ekonomisini rahatlatmak yerine dıĢ ticaret 

açığını artırmaya neden olmuĢtur. Örneğin 5 Nisan 1994 Devalüasyonu öncesinde 

yaklaĢık olarak 5,1 Milyar Dolar olan dıĢ ticaret açığı 1995 yılında 14 Milyar Dolar 

seviyesinde olurken 1996 yılında ise dıĢ ticaret açığı yaklaĢık olarak 20 Milyar Dolara 

yükselmiĢtir. Benzer sonuçlar 19 ġubat 2001 Devalüasyonu sonucunda da 

gerçekleĢmiĢtir.  
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SONUÇ VE POLĠTĠKA ÖNERĠLERĠ 

Bu çalıĢmanın temel amacı, ödemeler dengesinin sağlanmasına yönelik temel 

yaklaĢımları incelemek ve bu amaçla ortaya konulan devalüasyon politikasının 

geçerliliğini J eğrisi analizini kullanarak Türkiye için test etmektir. ÇalıĢma üç 

bölümden oluĢmaktadır ve ilk olarak birinci bölümünde dıĢ ticaret dengesini sağlamaya 

yönelik temel yaklaĢımlar incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ise, devalüasyonun etkileri 

analiz edilerek Türkiye‟de uygulanan devalüasyonların etkileri incelenmiĢtir. Üçüncü ve 

son bölümde ise, 1997-2013 yılları arasında Türkiye‟de uygulanan döviz politikalarının 

ihracat ve ithalat üzerindeki etkileri VAR modeli ve Granger nedensellik analizi 

kullanılarak incelenmiĢ ve J eğrisi analizinin geçerliliği test edilmiĢtir.  

ÇalıĢmada farklı yaklaĢımların ele alınması, elde edilen sonuçların daha net bir 

biçimde yorumlanmasına ve bakıĢ açımızın geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Ayrıca 

ülkemiz için ödemeler bilançosu dengesini sağlamak amacıyla hangi dıĢ ticaret 

politikalarının uygulanmasının gerekli olduğunu konusunda ipuçları elde etmemize 

imkân sağlamıĢtır.  

Birinci bölümde dıĢ dengeye yönelik yaklaĢımların yanı sıra devalüasyon da 

ayrıntılı bir biçimde incelenmiĢtir. Bu bölümde devalüasyon nedir, ülkeler hangi 

nedenlerden dolayı devalüasyon yaparlar ve devalüasyonun etkileri nelerdir sorularına 

yanıt olacak bir çalıĢma yürütülmüĢtür.  

Ülkeler farklı nedenlerden dolayı devalüasyon politikalarına baĢvururlar. 

Örneğin bazı ülkeler fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi nedeniyle, bazı geliĢmiĢ ve 

turizm potansiyeline sahip olan ülkeler, turizm ve ihracat gelirlerini arttırmak amacıyla 

devalüasyona gidebilirler. ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde, cumhuriyetin kuruluĢundan 

bugüne kadar yapılan devalüasyonlar incelenmiĢ, devalüasyona gidilme nedenleri 

araĢtırılmıĢ ve devalüasyon uygulamaları sonucundaki ekonomik durum ayrıntılı olarak 

ele alınmıĢtır. Ġkinci bölümde yapılan çalıĢmalar, ilerde uygulanacak bir devalüasyon 

politikası sonuçlarının tahmini kolaylaĢtırmaya ve ödemeler bilançosu dengesi 

açısından güçlü politikalar uygulanmasına neden olacaktır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde ekonomik bir model kurulmuĢ ve ardından 

1997:1 ve 2013:4 yılları arasını kapsayan döneme ait ihracat fiyat endeksi, ithalat fiyat 

endeksi ve reel döviz kuru rakamları kullanılarak EViews Programı yardımıyla ampirik 
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çalıĢma yapılmıĢtır. 1997- 2013 yılları arasında krizler meydana geldiği için çalıĢmada 

trendleri dikkate alacak ve geleceğe yönelik güçlü tahminlerin yapılmasını mümkün 

kılacak olan VAR Modeli kullanılmıĢtır. 

Ödemeler bilançosu dengesi, ülke ekonomilerinin geliĢimi açısından hayati bir 

öneme sahiptir. Ödemeler bilançosunda denge sağlamak amacıyla uygulanan 

devalüasyon uygulamasının baĢarılı olabilmesi için Marshall- Lerner koĢulunun üç 

Ģartının sağlaması gereklidir. Bu Ģartlar, ilk olarak ihraç mallarının yurtdıĢı talep 

esnekliği ile ithal mallarının yurtiçi talep esnekliğinin toplamının 1‟den büyük olması 

gereklidir. Ġkincisi, ihraç malları arz esnekliği yüksek olmalıdır. Devalüasyon 

sonrasında ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatı ucuzladığında yabancıların 

talebinde önemli artıĢ olsa dahi, eğer ülke üretimini arttırarak bunu ihraç edemiyorsa, 

devalüasyondan beklenen fayda sağlanamayacaktır. Üçüncüsü ise, devalüasyon 

sonrasında ithal edilen hammadde, ara malı ve yatırım mallarının fiyatlarında meydana 

gelecek olan artıĢların ekonomide maliyet enflasyonuna yol açmasının önlenmesi 

zorunluluğudur.  

Türkiye‟de 1997 ve 2013 yılları arasını kapsayan döneme ait çalıĢmamızın 

ampirik sonuçlarına göre, döviz kurundaki değiĢmeler uzun dönemde ihracat fiyat 

endeksini çok yüksek düzeyde etkilememiĢtir. Bu sonuç, Türkiye de 1997-2013 yılları 

arasında Marshall-Lerner koĢulunun ve J eğrisi hipotezinin geçerli olmadığını 

göstermektedir.  

Bu sonuca göre, ülkemizde dıĢ ticaret açığının reel döviz kurundaki artıĢla 

giderilemeyeceği için, devalüasyon yerine farklı para ve maliye politikalarının 

uygulanması gerekmektedir. DıĢ ticarette denge sağlanması için uygulanacak 

politikaların kalıcı ve çözüme yönelik olması gereklidir. Örneğin, faiz oranının 

artırılması koĢuluyla ülkeye girecek sıcak para giriĢi kısa vadede rahatlatıcı bir etki 

yaratmasına karĢın, uzun dönemde ülke ekonomisine ciddi boyutlarda zarar vermiĢtir. 

Döviz açığını kapatmak için uygulanacak en sağlıklı yöntem doğrudan yabancı 

yatırımların artırılmasıdır. Doğrudan yabancı yatırımlarla birlikte istihdam artacak, 

teknolojik yenilikler meydana gelecek ve ülkenin ihracat yapma potansiyeli artacaktır. 

J eğrisi hipotezine göre, yurtiçinde kullanılan para birimin değerinin düĢmesi 

neticesinde ilk olarak kısa vadede dıĢ ticaret dengesinde bozulmalar olur. Daha sonra 

döviz kurundaki yükselme kısa ve orta vadede olumlu sonuçlar göstererek dıĢ ticaret 
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dengesindeki bozulmalar giderilmeye baĢlanır. Uzun dönemde ise, yabancı para birimin 

değerli hale gelmesi rekabet edebilme olanakları arttırıldığı ölçüde ithalatta daraltıcı etki 

yaparken aksine ihracatı geniĢletici bir etkiye neden olur. Böylece devalüasyon, uzun 

dönemde ödemeler bilançosu dengesi açısından olumlu bir etki yaratmıĢ olur 

Ödemeler dengesi sorunlarını gidermeye yönelik farklı yaklaĢımlar vardır. 

Geleneksel yaklaĢıma göre, döviz kurunda meydana gelen bir değiĢim ülke parasının 

nispi değerini değiĢtirerek, yurtiçi ve yurtdıĢı mallara yapılan harcamanın yapısında 

değiĢiklik yaratacaktır. Devalüasyon sonucunda yerli para cinsinde değer kaybı olacağı 

için ülke vatandaĢları açısından düĢünüldüğünde ithal mallara olan talebini düĢecektir. 

Diğer yandan yabancı ülke vatandaĢları ise kendi para birimlerinin değer kazanması 

sonucunda tüketim tercihlerini ithal ürünlerden yana kullanacaklardır. Bunların 

sonucunda devalüasyon dıĢ ticarette olumlu sonuçlara neden olacaktır. 

Keynesyen gelir mekanizmasının iĢleyiĢine göre; ekonomide faiz oranlarının 

değiĢtirilmesi kısa vadeli sermaye hareketlerine hemen bir canlılık getirebilir, fakat-

tasarruflar ve yatırımlar üzerinde bu etki daha yavaĢ hissedilir. Faiz oranları 

değiĢtirilerek ülkeye sermaye çekilip dıĢ açık kapatılmak istenirken, yabancı para 

karĢılığında yaratılan ulusal parayı ekonomide emmek bir sorun olabilir. Eğer yabancı 

döviz giriĢini azaltmak için düĢük faiz politikası uygulanırsa, bu durumda krediye olan 

talep teĢvik edilmiĢ olur. Ekonomi tam istihdam durumunda ise, bu geliĢmeler 

enflasyoncu baskılara yol açabilir. Faiz oranlarının yükseltilmesi, konvertibl döviz 

sisteminde her ne kadar ülkeye döviz giriĢini artırsa da yatırımların maliyetlerini 

yükselterek yatırımları frenleyebilir. 

Merkantilist görüĢ ise, ülke içinde ticareti sınırlayıcı engellerin kaldırılmasını 

ancak dıĢ ticarette altın ve gümüĢ gibi kıymetli metallerin ülkeye akıĢını hızlandırmak 

için devletin gereken önlemleri alması ve sıkı bir gümrük denetimi mekanizması 

kurması gerektiğini savunmaktadır.  

Massetme yaklaĢımına göre, ekonomi tam istihdamda iken devalüasyon, eksik 

istihdam durumundaki gibi dıĢ ticaret açığını giderici etki yaratmamaktadır. Çünkü 

ihracat ve ithalata rakip endüstrilere yönelen talep artıĢları, çoğaltan mekanizması ile 

tüm ekonomiye yayılmakta ancak üretimi arttırmaksızın harcamaları artırmaktadır. Bu 

durumda da dıĢ ticaret açığı azalmayıp, artıĢ gösterecektir. 
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Bu çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, reel döviz kurundaki artıĢ neticesinde 

kısa dönemde dıĢ dengede olumsuz sonuçlar görülmesine yaratmasına karĢın, uzun 

dönemde bu olumsuz etkilerin giderilerek dıĢ dengenin sağlanmasını öngören J eğrisi 

hipotezi incelenen 1997-2013 döneminde Türkiye için geçerli değildir.  

Bu bulguya göre, Türkiye gibi kronik olarak dıĢ ticaret açığı veren ülkelerde 

sürekli devalüasyon yapılmasına dayalı dıĢ ticaret politikaları istenilen sonuçları 

vermemektedir. Çünkü böyle ülkelerde genellikle uzun dönemde reel döviz kuru ile 

ihracat fiyat endeksi arasında nedensellik iliĢkisi kurulamamaktadır. Kronik olarak dıĢ 

ticaret açığı veren ülkelerin geliĢmiĢ ülkeler ile rekabet etme olanakları ve dıĢ talebe 

göre farklı ürün üretebilme refleksleri sınırlıdır. Bu nedenlerden dolayı dıĢ ticaret 

açığını kapatmaya çalıĢan ülkelerde sürekli devalüasyon politikasına baĢvurulması 

olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. 

Reel döviz kurundaki artıĢ neticesinde ülkeler eğer ham madde ithal ediyorsa, 

ham madde fiyatlarındaki artıĢ üretim maliyetini artıracaktır. Ayrıca devalüasyon 

sonucunda ortaya çıkan fiyat artıĢları ücret artıĢlarını da tetikleyebilir. Devalüasyonun 

ülke ekonomisine etkisi açısından olumlu sonuçlar açığa çıkarması için geniĢletici 

maliye politikalarına baĢvurulması gereklidir.  

5 Nisan 1994 tarihinde Ekonomik Ġstikrar Kararları çerçevesinde, kamu 

harcamalarının kısılması, kamu gelirlerinin artırılması öngörülmüĢ ve böylece kamu 

açıklarını kapatarak enflasyonun düĢürülmesi planlanmıĢtır. Bu çerçevede TL serbest 

piyasada % 60 oranında devalüe edilerek 1 dolar 32.000 TL olmuĢtur. 5 Nisan 1994 

Devalüasyonu öncesinde yaklaĢık olarak 5,1 Milyar Dolar olan dıĢ ticaret açığı 1995 

yılında 14 Milyar Dolar seviyesinde olurken 1996 yılında ise dıĢ ticaret açığı yaklaĢık 

olarak 20 Milyar Dolara yükselmiĢtir.  

19 ġubat 2001 Devalüasyonu sonucunda 2001 yılında yaklaĢık olarak 10 Milyar 

Dolar olan dıĢ ticaret açığı 2002 yılında 16 Milyar civarına yükselmiĢtir. 2003 yılında 

ise dıĢ ticaret rakamları ülkemiz açısından olumsuz bir Ģekilde artarak 22 Milyar Dolar 

seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 2004 yılında ise ülkemiz için kronik hale gelen dıĢ ticaret 

açığı 42 Milyar Dolar düzeyine kadar çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla, Türkiye‟de 5 Nisan 1994 ve 19 ġubat 2001 krizlerinde uygulanan 

yüksek oranlardaki devalüasyonların, dıĢ ticaret dengesi açısından beklenen sonuçları 

vermediği ve dolayısıyla J eğrisi hipotezini desteklemediği görülmektedir. 
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Devalüasyondan sonraki dönemlerde ihracat fiyat endeksi ve ithalat fiyat endeksi artıĢ 

göstermesine karĢın, ithalattaki artıĢ daha fazla olmuĢtur. Bu sonuçlar da, dıĢ ticaret 

açığının daha da artmasına neden olmuĢtur. Türkiye ara malı ithal eden bir ülke olduğu 

için, reel döviz kurunun artması ürünlerin maliyetine artırmıĢtır. Maliyet artıĢları 

fiyatlara yansıdığı için, ülkemiz açısından ihraç mallara olan talep düĢmüĢtür. Ġhraç 

edilen mal kaleminin sınırlı olması farklı ürünlere geçebilme kapasitesinin azlığı gibi 

nedenler de, rekabet etme düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu çalıĢmanın ampirik bölümünde, öncelikle Dickey- Fuller birim kök testi 

kullanılarak durağanlık testi yapılmıĢ ve kullanılan veriler durağan hale getirilmiĢtir.  

Birim kök testi sonuçlarına göre, reel döviz kuru, ihracat ve ithalat aynı derece de 

durağan olmadıkları için, eĢ bütünleĢme analizi yapılamamıĢtır. 

Birbirlerini etkileyen değiĢkenlerin birbirlerini hangi yönde etkiledikleri Granger 

Nedensellik Testiyle belirlenebilir. Yapısal kırılmalı trend, durağan serilerde eĢ 

bütünleĢme analizinin yapılması uygun değildir. Dolayısıyla, eĢ bütünleĢme yapmak 

yerine, kırılma dönemlerini dikkate alarak Granger Nedensellik Testi yapmak daha 

doğru sonuçlar verecektir. Granger Nedensellik Testine göre % 5 anlamlılık düzeyinde, 

ihracat ile reel döviz kuru arasında çift yönlü nedensellik iliĢkisi bulunurken, ihracat 

ithalatı etkilememektedir.  

VAR modeli çok değiĢkeni olan zaman serisi analizlerinde sistematik bir Ģekilde 

değiĢkenlikleri ortaya koyabilmek ve istatistiksel olarak kullanımı kolay olduğu için 

sıkça kullanılmaktadır. VAR modeli kullanılarak değiĢkenler arasındaki iliĢkiler, etki- 

tepki fonksiyonları ve varyans ayrıĢtırması teknikleriyle incelenebilmektedir. Varyans 

ayrıĢtırması, içsel değiĢkenlerden birisindeki değiĢimi, tüm içsel değiĢkenleri etkileyen 

ayrı ayrı Ģoklar olarak ayırır. Bu anlamda varyans ayrıĢtırması, sistemin dinamik yapısı 

hakkında bilgi verir. Varyans ayrıĢtırmasının amacı, her bir rassal Ģokun, gelecek 

dönemler için öngörünün hata varyansına olan etkisini ortaya çıkarmaktır.  

Bu çalıĢmada kullanılan ihracatın varyans ayrıĢtırması sonuçlarına göre; ithalatta 

meydana gelen bir standart sapmalık Ģok karĢısında ilk dönemde ihracatın %19,6 

oranında etkilendiği görülürken, reel döviz kurundaki Ģok karĢısında ihracat hiç 

etkilenmemiĢtir. Daha sonraki dönemlerde reel döviz kurundaki Ģoklar karĢısında 

ihracatın en fazla etkilenme oranı yaklaĢık olarak % 2,27 oranında olmuĢtur. Ġthalattaki 

Ģoklar karĢında, ihracatın etkileme düzeyi ise, genel olarak % 13 düzeyindedir.  
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Ġthalatın varyans ayrıĢtırması sonucuna göre, on dönemlik periyotta ithalat ilk 

dönemde ihracattaki ve reel döviz kurundaki değiĢmelerden hiç etkilenmemiĢtir. Ġkinci 

dönemden sonra, ihracattaki Ģoklar karĢında ithalatın etkilenme oranı % 0,0 

seviyesinden % 1,06 seviyesine kadar artıĢ göstermiĢtir. Reel döviz kuru ithalatı kısa ve 

uzun dönemlerde etkilemekle birlikte, bu etkinin oranının en yüksek olduğu dönem 

onuncu dönemdir ve oran % 1,92 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  

Reel döviz kurunun varyans ayrıĢtırması incelendiğinde ise; birinci dönemde 

ithalat ve ihracattaki Ģoklardan reel döviz kurunun çok düĢük seviyelerde etkilendiği 

görülmektedir. Yani reel döviz kuru birinci dönem varyansın da meydana gelen 

değiĢimlerin tamamına yakınından kendisi etkilenmiĢtir. Varyans ayrıĢtırmasının uzun 

dönem sonuçları incelendiğinde ise ihracatın reel döviz kurunu etkileme oranı en fazla 

% 1,53 oranında gerçekleĢmiĢtir. Ġthalatın her dönemde reel döviz kurunu etkileme 

oranı artıĢ göstermekle birlikte, en fazla bu oran en fazla % 6,4 seviyesinde olmuĢtur. 

Genel olarak varyans ayrıĢtırması sonuçlarına bakıldığında, ithalat ve ihracat tahmin 

hata varyansını açıklamada reel döviz kurunun etkisi olmadığı görülmektedir.  

Reel döviz kurunun etki tepki fonksiyonu sonuçlarına göre; reel döviz kuru 

değiĢkeninde meydana gelen %1‟lik standart sapma sonucunda birinci dönemde ihracat 

ve ithalat düĢük seviyelerde değiĢmiĢtir. BeĢinci dönem incelendiğinde ise reel döviz 

kurundaki Ģok karĢısında ihracat % 2,9 oranında artıĢ gösterirken ithalattaki artıĢ oranı 

% 2 olmuĢtur. Son döneme bakıldığında ise ithalatın reel döviz kurundaki standart 

sapması neticesinde etkilenme oranı % 4,04 seviyesinde olurken ihracatın etkilenme 

düzeyi % 1,8 seviyesinde olduğu görülmektedir. 

Etki- tepki fonksiyonu ihracat açısından değerlendirme yapıldığında, ilk dönem 

reel döviz kuru ve ithalat çok yüksek artıĢ göstermiĢlerdir. Ġkinci dönemde ise, 

ihracattaki standart sapma karĢısında ithalat ve reel döviz kuru ilk dönemin aksine 

yüksek oranlarda azalıĢ meydana gelmiĢtir. Genel olarak ihracatın, reel döviz kuru ve 

ithalatı etkileme oranları yüksek seviyelerde olurken, her dönemde belirsizlik hâkim 

olmuĢtur. 

Ġthalat fiyat endeksi değiĢkeninde meydana gelen % 1 oranında standart sapma 

sonucunda, birinci dönemde ihracatta ve ithalatta herhangi bir değiĢiklik yaĢanmamıĢtır. 

Altıncı döneme bakıldığında ise ithalattaki Ģoklar karĢında reel döviz kuru %0,8 

oranında azalırken, ihracat fiyat endeksi % 0,2 düzeyinde artıĢ göstermiĢtir. Son 
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dönemde ise reel döviz kuru% 0,06 oranında azalırken, ihracat % 0,005 oranında artıĢ 

göstermiĢtir.  

Etki tepki fonksiyonun genel sonuçlarına göre, reel döviz kurundaki standart 

sapma kısa ve uzun dönemlerde ihracat fiyat endeksi ve ihracat fiyat endeksini ya hiç 

etkilememiĢ ya da etkilenme oranları çok düĢük seviyede kalmıĢtır. Bu sonuç, reel 

döviz kurunun dıĢ ticaret verileri üzerindeki etkisinin azlığını ve dolayısıyla 

devalüasyon politikasının dıĢ dengede olumlu etki yaratmasının mümkün olmadığını 

göstermektedir. 

ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye‟nin „fiyat rekabeti‟ stratejisi 

uygulamak yerine „fiyat dışı rekabet‟ stratejilerine yönelmesi gereklidir. Çünkü Çin ve 

Hindistan benzeri düĢük ücret ve düĢük fiyat avantajına sahip ülkelerle fiyat rekabetine 

giriĢmek oldukça zordur. Ülkemizin dıĢ ticaret stratejisinde, özellikle ihraç edilen 

ürünlerin kalitesinin geliĢtirilmesi, zamanında teslim, satıĢ sonrası destek ve ürün 

çeĢitliliği gibi „fiyat dışı rekabet‟ unsurlarının ön plana çıkarılması gereklidir.  
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