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ÖNSÖZ 
  

Türkiye�de bugüne kadar para politikasõ araçlarõ ile ilgili olarak 

yayõmlanmõş eserler, bu konu ile ilgili çalõşma yapmak isteyen  araştõrmacõlarõn 

gereksinimlerine sõnõrlõ ölçüde yanõt verebilmektedir. Bu eksiklik gözönüne 

alõnarak yapõlan çalõşmada, Türkiye ve çeşitli ülkelerde para politikasõ araçlarõnõn 

tarihsel perspektif içerisinde nasõl kullanõldõğõ analiz edilmiş, özellikle Türkiye ile 

ilgili bölüm geniş bir zaman boyutu içinde, detaylõ bir incelemeye tabi tutulmuştur. 

Ülkelerarasõ yapõlan karşõlaştõrmalar ile para politikasõ uygulamalarõnõn 

benzerlikleri ve farklõlõklarõ, nedenleriyle ortaya konulmuştur. Çalõşmada para 

politikasõ araçlarõnõn hukuki altyapõsõ ile uygulamadaki gelişmelere ilişkin verilen 

eklerle, düenlenen tablolar, para politikasõ araçlarõnõn ekonomik alandaki  

gelişmelerden nasõl etkilendiğini ve ekonomik gelişmeleri nasõl etkilediğini 

göstermeyi amaçlamõştõr. Türkiye�nin dünya konjonktüründen nasõl etkilendiği ve 

politikalarõnõ nasõl belirlediğini görmek açõsõndan, çalõşma, araştõrmacõlara önemli 

bir kaynak olmayõ hedeflemiştir.  

 

Bu çalõşmanõn içeriğinin hazõrlanmasõndaki büyük katkõ ve desteğinden 

dolayõ Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Sn. Zafer 

YÜKSELER�e, çalõşma sürdürülürken yorum ve önerileri ile katkõlarõndan dolayõ 

Mali Piyasalar Dairesi Başkanõ Sn. Cavit DAĞDAŞ�a özellikle teşekkür ederim.  

Çalõşmanõn çeşitli aşamlarõnda desteğini esirgemeyen ve çalõşma boyunca 

yaptõklarõ değerli katkõ ve yapõcõ eleştirilerden dolayõ  DPT Yõllõk Programlar ve 

Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü - Finansman Dairesi Başkanõ Sn. 

Mustafa TOKGÖZ�e, Mali Piyasalar Daire Başkanlõğõ Uzmanlarõ, Sn. Zeynep 

ADA EROĞLU�na, Sn. Ayhan UYSAL�a, Sn. Ayşenur GÖNÜL�e, Sn. Kamuran 

MALATYALI�ya,  Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştõrmalar Genel 

Müdürlüğü - Ekonomik Modeller Dairesi Uzmanlarõndan Sn. Zafer Ali YAVAN 

ve Sn. Yasemin KAYA�ya teşekkürü bir borç bilirim. Çalõşmanõn son halini 
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almasõndaki katkõ ve yorumlarõndan dolayõ başta Komisyon Başkanõ Sn. Timuçin 

SANALAN�a ve Sn. İlhan DÜLGER�e olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkür 

ederim. 

Ayrõca, çalõşma boyunca desteğini esirgemeyen annem Rõfkõye AKÇAY�a, 

ailem ve yakõn arkadaşlarõma, kaynak teminindeki yardõmlarõndan dolayõ Sn. 

İsmail ARSLAN ve Sn. Özhan ÜZÜMCÜOĞLU ile DPT Kütüphanesi 

çalõşanlarõna teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 
Ekonomik politikalar içinde para politikasõnõn yeri ve önemi zaman içinde 

önemli değişiklikler göstermiştir. Para politikalarõnõn ekonomik politikalar 

içerisindeki ağõrlõğõ arttõkça, para politikalarõnõn genellikle uygulayõcõsõ durumunda 

olan merkez bankalarõnõn da ekonomi politikalarõ ile ilgili karar süreçlerindeki 

önemi de artõş göstermiştir. Merkez bankalarõ, para politikasõ uygulamalarõnda, 

belirledikleri hedeflere ulaşabilmek amacõyla değişik araçlar kullanmakta, bu 

araçlarõn etkinliği ise ülkeden ülkeye ekonomilerin gelişmişlik düzeylerine ve 

yapõsal özelliklerine bağlõ olarak önemli farklõlõklar göstermektedir. Ancak 

özellikle son yõllarda finansal piyasalara doğrudan müdahale eden para politikasõ 

araçlarõnõn yerine, dolaylõ olarak müdahaleye izin veren araçlarda yoğunlaşõldõğõ  

gözlenmektedir. 

Bu çalõşmanõn amacõ, para politikasõ araçlarõnõn kullanõmõnõn zaman içinde 

ülke örnekleri de incelenerek nasõl bir gelişme çizgisi izlediğini, ülkeden ülkeye 

içerdiği farklõlõklarõn nedenlerini, etkinliklerinin nelere bağlõ olduğunu 

göstermektir. 

Bu çerçevede, çalõşmanõn bir ve ikinci bölümlerinde para politikasõnõn 

gelişimi ve para politikasõ araçlarõ hakkõnda bilgiler verilmektedir. Üçüncü 

bölümde ise, Dünya�dan çeşitli ülkelerde para politikasõ araçlarõnõn kullanõmlarõ, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak iki ayrõ kõsõmda incelenmekte, gelişmiş 

ülkelerde araçlarõn son durumlarõ hakkõnda bilgi verilirken, gelişmekte olan 

ülkelerde, Türkiye ile karşõlaştõrma yapõlabilmesi açõsõndan geçiş süreçleri de 

açõklanmaktadõr. Dördüncü bölümde para politikasõ araçlarõnõn Türkiye�deki 

kullanõmõ, zaman içerisindeki değişiklikleri içerecek şekilde açõklanmaktadõr. Son 

bölümde ise bu bilgiler õşõğõnda değerlendirmeler yapõlmaktadõr. 
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1. PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN KURAMSAL GÖRÜŞLER 
Para politikalarõ iktisadi teorilerin gelişimlerine göre değişim 

göstermişlerdir. Klasik, Keynesyen ve bu görüşlerin uzantõlarõnõn para politikasõna 

bakõşlarõnda zaman içerisinde görülen değişiklikler, siyasi hareketlerin para 

politikasõnõ uygulamaktan sorumlu kadrolarõ tarafõndan  uygulamaya da 

yansõtõlmõştõr.1  

1.1 KLASİK GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI 
 
1930 yõlõ öncesi iktisadi düşünceye egemen olan Klasik düşünce, Say 

Kanunu ve Paranõn Miktar Kuramõ olmak üzere iki temel üzerine oturtulmuştur. 

Klasik düşüncenin gelir ve işgücü kuramõ � Her arz kendi talebini yaratõr� şeklinde 

ifade edilen Say Kanunu�na dayanmaktadõr. Buna göre ekonomide hiçbir zaman 

işsizlik problemi ya da düşük tüketim sorunu ortaya çõkmayacaktõr. Teoriye göre 

teknolojinin veri olarak alõndõğõ bir durumda, ekonominin potansiyel üretimi 

mevcut işgücü hacmi ile sermaye mallarõ stokuna bağlõdõr. Bu üretim fonksiyonu 

üretilebilecek mal ve hizmet miktarõnõ belirlemektedir. Say, üretilen mal ve 

hizmetlerin tamamõna yetecek kadar talep oluşacağõ için, ekonominin tam istihdam 

düzeyinde olacağõnõ ileri sürmüştür. Bu ise piyasa güçleri tarafõndan 

gerçekleştirilecektir ki, Adam Smith buna �Görünmeyen El� adõnõ vermektedir. 

Piyasada oluşacak dengesizlikler ücretlerin ve fiyatlarõn esnekliğine bağlõ olarak 

ortadan kalkacaktõr. 

 Klasik iktisatçõlardan Thomas Malthus ise toplam üretim miktarõ kadar 

gelir yaratõlmasõnõn, bu gelirin tamamõnõn harcanacağõnõ göstermeyeceğini ileri 

sürmüştür. Eğer insanlar kazandõklarõ gelirin önemli bir kõsmõnõ tasarruf ederler ve 

bu tasarruf edilen miktar firmalarõn yatõrõm tutarõndan fazla olursa bu durumda 

üretimin bir kõsmõ satõlamayacaktõr. Buna bağlõ olarak girişimciler üretimlerini 

                                                      
1 ABD�de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasõndaki para politikasõ uygulama farklõlõklarõ esas itibariyle, 
bu siyasi hareketlere destek veren ekollerin  (Şikago, Harward, Yale gibi)  parasal politikalarõnõ uygulamaya 
yansõtmalarõndan kaynaklanmaktadõr. ABD dõşõndaki bazõ ülkelerde de para politikasõ hedeflerinin 
belirlenmesinde ABD�de bu ekoller tarafõndan eğitim verilen kişilerin para politikasõndan sorumlu olmalarõ 
etkili olmuştur. 
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kõsacak ve işsizlik ortaya çõkacaktõr. Bu düşünce daha sonra Keynes tarafõndan 

kullanõlmõştõr. 

Klasikler, tasarruflarõn tamamõnõn yatõrõmcõlar tarafõndan sabit sermaye 

yatõrõmlarõnõn finansmanõ amacõyla kullanõlacağõnõ ileri sürmüşlerdir. Ancak, bu 

noktada Klasiklerin tasarruflarõn tamamõnõn yatõrõmcõlarca kullanõlacağõndan nasõl 

emin olduklarõ tartõşõlmaktadõr. Klasiklere göre bu sorunun anahtarõ faiz 

oranlarõdõr. Faiz oranõnõn bir fonksiyonu olan tasarruflar ile yatõrõmlar arasõndaki 

denklik, tam istihdamõn sağlanmasõ için gerekli koşuldur.  Faiz oranlarõ uzun 

dönemde halkõn tasarruflarõ (zevk ve tercihleri) ile girişimcilerin sermaye 

yatõrõmlarõna (sermayenin verimliliğine) bağlõ olarak etkilenirken, girişimcileri 

yatõrõm yapmaya, hanehalkõnõ da tasarruf yapmaya itmektedir. Klasik sistemde 

para; üretim (reel sektör), istihdam ve faiz oranlarõ üzerinde kõsa dönemde etkili 

değildir.  Mal ve hizmet üretimi ve istihdam; işgücü, sermaye arzõ ve mevcut 

teknoloji tarafõndan belirlenirken, faiz oranlarõ halkõn bekleyişleri ile sermayenin 

verimliliğine bağlõ olarak uzun dönemde etkili olmaktadõr. 2  

Klasik düşüncedeki ikinci temel kuram �Paranõn Miktar Kuramõ� olup, 

fiyatlar genel düzeyini açõklamaktadõr. Miktar Kuramõna göre para ekonomide bir 

örtü olup, yalnõzca fiyat seviyesini etkilemektedir. Para arzõndaki bir artõş yalnõzca 

mal ve hizmetlerin fiyatlarõnõ artõrmakta, üretim, istihdam ve faiz oranlarõ 

değişmemektedir. Buna göre paranõn ekonominin reel kesimi üzerindeki etkisi 

nötrdür.  

MV=PY şeklinde ifade edilen mübadele denkleminde; M: para arzõ, V: 

Paranõn Gelir Dolaşõm Hõzõ, P: Fiyat Düzeyi ve Y: Reel Geliri ifade etmektedir. 

Denklemin sağ tarafõndaki Y üretilen mal ve hizmet toplamõnõ ifade etmekte, P ile 

çarpõmõ ise nominal GSMH�yõ vermektedir. Denklemin sol tarafõnda para arzõ ile 

paranõn dolaşõm hõzõ çarpõlmakta ve toplam harcama tutarõna ulaşõlmaktadõr. 

                                                      
2 ULUATAM, Ö, Makroiktisat, 6. Baskõ, Savaş Yayõnlarõ, Ankara, 1987, s 225-242. 
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 Denklemde Gelir (Y) yerine Toplam İşlem Hacmi (T)�de 

kullanõlabilmektedir.3 Bu durumda denklem MV = PT olarak yazõlmakta, V ise 

işlem hõzõ olmaktadõr. Ancak, GSMH hesaplamasõ daha  tutarlõ biçimde 

yapõlabildiğinden ilk denklem daha anlamlõ olmaktadõr. 

 Mübadele denklemi Cambridge Üniversitesi ekonomistleri tarafõndan biraz 

daha farklõ ifade edilmiştir. Cambridge denkleminde paranõn dolaşõm hõzõ yerine, 

elde tutulmak istenen para ile ilgilenilmiş ve denklem M = kPY olarak ifade 

edilmiştir. Burada k = 1/V olup denklem aslõnda değişmemektedir. Ancak bu 

denklem para talebi denklemi olarak yorumlanmaktadõr. 

Paranõn miktar kuramõna göre para arzõndaki bir değişme fiyat seviyesinde 

aynõ oranda bir değişmeye yol açacaktõr. Bu ifade Klasik görüşün iki temel 

varsayõmõnõ izlemektedir. Birincisi ekonominin tam istihdamda olmasõ ki, bu Say 

Kanunu ile ifade edilmiştir, ikincisi paranõn dolaşõm hõzõnõn sabit olduğudur. V ile 

Y sabit olduğu için denklemde M�de meydana gelecek  bir değişme, P�yi aynõ 

yönde ve oranda değiştirecektir. Buradaki değişmenin reel olmayõp yalnõzca 

nominal bazda olduğu görülmektedir. 

Para talebi faiz oranlarõndan bağõmsõz olduğundan, para politikasõ 

yardõmõyla para talebini etkilemek mümkün değildir. Fisher,  Klasik görüşe reel 

faiz oranlarõ kavramõnõ eklemiştir. Fisher�e göre ekonomide enflasyonun varlõğõ, 

nominal kavramlar yerine reel kavramlarõ kullanmayõ zorunlu hale getirmektedir. 

Faiz oranlarõ da nominal değerler olup,  enflasyona bağlõ olarak değişmektedir. 

Fisher,  Klasik tasarruf ve yatõrõm dengesinin sağlanabilmesi için nominal faiz 

oranõnõn beklentisel enflasyona bağlõ olarak değişirken reel faiz oranõnõn aynõ 

kalacağõnõ ileri sürmektedir.4 

 

                                                      
3 GSMH üretilen mal ve hizmetlerin ortaya çõkardõğõ katma değerlerin toplamõnõ gösterirken, işlem hacmi  
sadece üretilen malõn katma değerini değil aynõ zamanda üretim için yapõlan tüm giderleri de  
kapsamaktadõr. 
4BEGG David, S.FISHER, R.DORNBUSH, Economics, Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company, 
1994, Europe., Parasõz, M. İlker. Para Banka ve Finansal Piyasalar, 5. Baskõ, Ezgi Yayõnlarõ, Bursa, 1994, s 
400-415. 
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Klasik düşüncede para politikasõnõn etkisiz olduğu ifade edilmekle birlikte, 

aktif bir para politikasõnõn tam istihdamõn sağlanmasõnda ücret-fiyat 

mekanizmasõnõn yükünü hafifleteceği de belirtilmiştir. Bu da  para politikasõnõn  

ekonomi üzerindeki etkisinin tamamen göz ardõ edilemediğini,  az da olsa bir 

etkisinin  varlõğõnõn kabul edildiğini göstermektedir. 

1.2 KEYNESYEN GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI 
 
1930 yõlõndan başlayarak iktisadi düşünceye egemen olan Keynesyen görüşe 

göre, üretim düzeyi toplam mal ve hizmet talebi tarafõndan belirlenmektedir. 

Keynes ile Klasikler arasõndaki temel fark, Keynes�in özellikle kõsa dönemde 

fiyatlar ile faiz oranlarõndaki dalgalanmalarõn ekonomik faaliyetlerin düzeyini tam 

istihdam seviyesine doğru götürmeyebileceğidir.5 

 Keynesyen model üretim düzeyinin belirlenmesinde toplam talebi oluşturan 

unsurlar (tüketim, yatõrõm ve devlet harcamalarõ) üzerinde odaklanmõştõr.  

Harcamalarda meydana gelen bir değişikliğin çarpan mekanizmasõ yoluyla gelir 

düzeyini etkileyeceği, bu araçlarla toplam talepte istenen değişikliklerin 

yapõlabileceği ileri sürülmüştür. Toplam talebi, tam istihdam seviyesine kadar 

enflasyona neden olmayacak şekilde artõrmak mümkündür. Tam istihdam 

düzeyinde toplam talepte meydana gelecek artõşlar fiyatlarõ yükseltecek ve 

enflasyona neden olacaktõr. 6  

Keynesyen görüşe göre faiz oranlarõ para arz ve talebi tarafõndan  

belirlenmektedir. Bu açõdan Klasiklerden farklõlaşõlmaktadõr. Klasiklere göre para 

arz ve talebi, yalnõzca fiyat düzeyini belirlemektedir. Keynesyenlere göre para 

arzõndaki bir değişme faiz oranlarõnõ değiştirmektedir. Kuramda paranõn mübadele, 

ihtiyat ve spekülasyon güdüleri ile talep edildiği varsayõlmõş, bu nedenle de  para 

talebinin faiz oranlarõna karşõ duyarlõ olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede para 

politikasõ yardõmõyla reel ekonomiyi etkilemenin mümkün olduğu belirtilmektedir. 

                                                      
5 Diğer bir deyişle dengenin, eksik istihdamda da kurulabileceğinin düşünülmesidir. 
6 ULUATAM, Ö, a.g.e., s 245-267. 
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Para arzõnõn ve dolayõsõyla faizlerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi, 

yatõrõmlardaki değişikliğe ve bunun çarpana bağlõ olarak GSMH�yõ ne kadar 

etkileyeceğine bağlõdõr. Para arzõndaki değişmenin faiz oranlarõna etkisi ne kadar 

büyük olursa, faiz oranlarõndaki değişmelere harcamalarõn göstereceği esnekliğe 

bağlõ olarak, para politikasõ GSMH üzerinde o ölçüde etkili olur. Faiz 

oranlarõndaki değişmeler, yatõrõmlarõ etkileyerek GSMH�nõn değişmesine neden 

olur. Keynes, faiz oranlarõndaki değişmelerin yatõrõmlarõ ve buna bağlõ olarak gelir 

seviyesini etkileyeceğini ifade ederken, faiz oranlarõ ile ekonomide istikrarõn her 

zaman sağlanamayacağõnõ da likidite tuzağõ yardõmõyla açõklamõştõr. Buna göre, 

para talebi belli bir faiz oranõnda faiz oranlarõndaki değişmelere karşõ 

duyarsõzlaşacak ve ekonomide beklenen hareket gerçekleşmeyecektir.7 

Keynesyen görüşte, para kuramõnõn özünü klasik miktar kuramõna yapõlan 

itiraz oluşturmaktadõr. Keynesyen görüş, fiyat düzeyinin belirlenmesine öncelik 

veren miktar kuramõnõn tersine, üretim ve istihdam düzeyinin belirlenmesini ön 

plana geçirmiştir. Keynes, efektif para talebinin (toplam harcama) temel olduğunu 

gösterirken, para arzõ ile toplam harcamalar arasõnda basit ve önceden belirlenebilir 

bir ilişkinin olmadõğõnõ vurgulamaktadõr. Kararlõ ve önceden belirlenebilir bir 

davranõş değişkeni olarak, paranõn dolaşõm hõzõ yerine tüketim harcamalarõ 

kullanõlmaktadõr. Böylece gelir-harcama çoğaltanõ, para kuramõnõn anahtar kavramõ 

olan dolaşõm hõzõnõn yerini almaktadõr. Keynesyen kuramda, tam istihdamõn 

sağlanmasõnda maliye politikasõ anahtar politika olarak kabul edilirken, para 

politikasõnõn ve bu politikanõn toplam talebin kontrolünde etkisinin önemsiz 

olduğu Klasiklere benzer şekilde ifade edilmektedir.  

Keynesyen  model,    Klasiklerin   aksine   ekonominin   eksik   istihdamda  

da  

denge olabileceğini ileri sürerken, Klasiklerde olduğu gibi serbest fiyat sisteminde 

tam  bir  fiyat  ve  ücret esnekliği varsayõlsa bile, bütün   üretim   faktörlerinin   tam  

                                                      
7 DORNBUSH Rudiger, S. FISHER, MacroEconomics, Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company, 
1987, Singapore, s 120-125. 
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istihdamini içeren uzun dönem dengesine doğru otomatik bir eğilim içinde 

olmayacağõnõ ifade etmektedir.  

1.3 MONETARİST GÖRÜŞE GÖRE PARA POLİTİKASI  
 
Klasik düşünce 1950�li yõllarda Milton Friedman�õn miktar kuramõnõ 

yeniden düzenlemesi ile canlandõrõlmõştõr. Bu dönemde gelişmeye başlayan 

Parasalcõ görüşe (Modern Miktar Kuramõ) göre, para politikalarõ maliye 

politikasõna göre çok daha etkilidir. Para arzõ, fiyatlar genel düzeyinin 

belirlenmesinin ötesinde kõsa vadede ekonomik faaliyetlerin başlõca 

belirleyicisidir. Modern parasalcõ yaklaşõm, Klasik görüşü izlemekle birlikte, 

ekonomide eksik istihdam olabileceği, paranõn üretim miktarõ üzerinde etkili 

olabileceği hususlarõnda miktar teorisine daha esnek yaklaşmõştõr.  

Klasik düşüncenin ilkelerini kabul etmekle birlikte, Parasalcõlar miktar 

kuramõnda yeni yaklaşõmlar geliştirmişlerdir. Miktar teorisinde M ile P arasõndaki 

ilişki yerine M ile PY arasõndaki ilişkiyi incelemişler ve para arzõnõn yalnõzca fiyat 

düzeyini değil, geçici bir süre için de olsa, toplam ekonomik faaliyetleri 

etkileyeceğini kabul etmişlerdir. Monetaristler ekonominin eksik istihdamda 

olabileceğini kabul ederken, para arzõndaki bir artõşõn, ekonomi eksik istihdamda 

ise üretim hacmini artõrabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak, ekonominin tam 

istihdamda olmasõ durumunda Klasik düşüncenin tamamen geçerli olacağõnõ kabul 

etmişlerdir. Monetaristlerin bu geniş yaklaşõmlarõna rağmen, Say Kanunun�dan 

sapmadõklarõ da görülmektedir. Monetaristlere göre görünmeyen el mekanizmasõ 

ekonomiyi tam istihdama doğru yönlendirmektedir. Y�de, M�deki bir değişikliğe 

bağlõ olarak meydana gelecek bir artõş ya da azalõş geçicidir.  

Friedman paranõn dolaşõm hõzõnõn istikrarlõ  olmasõ yerine daha yumuşak bir 

ifade ile �öngörülebilir� olduğunu kabul etmektedir. Diğer bir ifade ile, para talebi 

toplam harcamalarõn sabit bir oranõ olmayõp, PY ile çok yakõndan ve öngörülebilir 

şekilde ilişkilidir.8 

                                                      
8 DORNBUSH Rudiger, S. FISCHER, a.g.e., s 583-585. 
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Klasiklerin monetaristler tarafõndan belki de en fazla tutulan görüşü 

ekonominin tam istihdamda dengede olduğudur. Ekonomi tam istihdamdan geçici 

olarak sapmaktadõr, bu nedenle daha yüksek bir ekonomik faaliyet, daha fazla 

işgücü, teknoloji  ve sermaye gerektirirken, devletin ekonomide ince ayar yapmak 

için müdahaleleri, sadece enflasyon yaratacaktõr. Devresel iniş-çõkõşlar  için yanõt 

ise doğal seyrine dönene kadar beklemektir. Devletin müdahalesi gereksiz ve 

zararlõdõr. 

Monetaristler halihazõrda devletin ince ayar çabalarõnõn gereksizliği için, 

rasyonel bekleyişler olarak adlandõrõlan başka bir argüman eklemişlerdir. Bu 

yaklaşõm,  ekonominin  nasõl   işlediğine   ilişkin   bilgileri de  içeren mevcut bütün 

veriler õşõğõnda  insanlarõn bekleyişlerini nasõl formüle ettiklerini vurgulamaktadõr. 

Ekonomi tam istihdama yaklaşõrken, para arzõnda işsizliği azaltmak amacõyla 

yapõlacak artõşlarõn başarõlõ olamayacağõ ifade edilmektedir. İnsanlar para arzõnda 

meydana gelen artõşlarõ doğrudan fiyatlara yansõtacaklardõr. Bunun sonucunda, 

para arzõndaki artõş anõnda fiyatlara yansõtõldõğõ için, reel ekonomik faliyetlerde 

herhangi bir genişleme olmayacaktõr.9 

 

2. PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
 
Ekonomik gelişmelere ve para politikalarõnõn uygulanmasõ ile ilgili teorik 

çerçevedeki değişime bağlõ olarak, para politikasõnõn amaçlarõ ve bu amaçlara ulaşmak için 

kullanõlan araçlarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Para politikalarõnõn 

uygulanmasõnda, ekonomik gelişmelerin para politikasõnõn amaçlarõ üzerinde yarattõğõ 

değişiklikler, belli dönemlerde merkez bankalarõnõn bu amaçlara ulaşmak için belirledikleri 

hedef değişkenleri de etkilemiştir. Ekonomide işsizliğin giderilmesinin temel sorun olduğu 

dönemlerde para politikasõ daha çok genişletici olarak uygulanõrken, enflasyonun sorun 

olarak ortaya çõktõğõ 1960 ve 70�li yõllarda parasal büyüklüklerin kontrolünün, zaman 

içerisinde finansal entegrasyondaki gelişmelere bağlõ olarak ise faiz oranlarõnõn istikrarõnõn 

önem kazandõğõ  
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gözlenmiştir. Bu gelişmelere Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine bakõlmaksõzõn Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda  adapte 

olunmaya çalõşõldõğõ görülmüştür. 

 Para politikasõnõn kontrolünde, uygulanmasõnda ve düzenlenmesinde 

merkez bankalarõ sorumlu kõlõnmõştõr. Günümüzde her ülkede çeşitli büyüklüklerde 

ve iki temel görev üzerine faaliyet göstermekte olan merkez bankasõ mevcuttur. 

Merkez bankalarõ bankacõlõk sisteminin iyi işlemesinde bankalarõn bankasõ görevi 

ile para arzõnõn kontrolü ve bütçe açõklarõnõn finansmanõnda hükümetin bankasõ 

görevini sürdürmektedir.10 

Ayrõca, merkez bankasõ birçok ülkede finansal piyasalarõn geliştirilmesi, 

finansal sistemin kontrol edilmesi, ödemelerin  ve takas sisteminin güvenli biçimde 

sürdürülmesi görevlerini de üstlenmiştir. 

 Temel amacõ, orta vadede piyasaya sürdüğü paranõn istikrarõnõ sağlamak 

olan merkez bankasõnõn; gelişmelere bağlõ olarak para politikasõnõn ekonomik 

büyüme ve istihdamõ artõrma amaçlarõna daha fazla önem vermeye başladõğõ  

görülmektedir. Ancak, salt para politikasõ yardõmõyla ekonomik büyümenin 

sağlanmaya çalõşõlmasõnõn sõk sõk problemler yarattõğõ gözlenmektedir. Genellikle 

ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ülke kaynaklarõnõn üzerinde kaynak 

kullanarak büyüme oranõnda sağlanan bir artõş kõsa dönemde enflasyona, ödemeler 

dengesi zorluklarõna yol açarken, uzun dönemde büyüme hõzõnõn düşmesine yol 

açmaktadõr. 

Bununla birlikte,  son 10 yõl içerisindeki özellikle gelişmiş ülkelerdeki 

uygulamalardan,  maliye politikasõ ile uyumlu bir para politikasõnõn fiyat istikrarõnõ 

sağlayarak orta ve uzun vadede büyümeyi teşvik ettiği konusunda artan ölçüde 

görüş birliği sözkonusudur.11  

                                                                                                                                                              
9  Bununla birlikte devletin şok politikalar uygulamasõ halinde öngörüler gerçekleşmeyecektir.  
10 BEGG David, S. FISCHER , R.DORNBUSH, Economics, Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company, 
1994, Europe, s.407. 
11 CAPRIO G.Jr., P. HONOHAN, Monetary Policy Instruments For Developing Countries, The World 
Bank, Washinton D.C. 1991,s. 37-42. 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    12 

Son yõllarda finansal sektörün etkinliği ve istikrarõ merkez bankasõnõn 

görevleri arasõnda önemli yer tutmaktadõr. Finansal piyasalarõn kurulmasõnda, 

gelişmesinde, öncülük yapan finansal kurum olarak merkez bankasõ,  finansal 

piyasalar ve ekonomik büyümeye katkõlarõ çerçevesinde, yatõrõmcõlar ile tasarruf 

sahipleri arasõndaki aracõlõk faaliyetlerinin etkinliği ile de ilgilenmektedir. Merkez 

bankasõ politikalarõnõn etkileri de sözkonusu finansal piyasalarõn yapõsõ ve 

gelişimine bağlõ olarak değişmektedir.  

 Para politikasõnõn uygulanmasõnda, merkez bankasõ iki şekilde hareket 

edebilir : Doğrudan düzenleyici gücünü kullanarak ya da dolaylõ olarak merkez 

bankasõ parasõnõ ihraç eden kurum sõfatõyla  para piyasasõ koşullarõnõ etkileyerek.  

 Merkez Bankasõnõn para politikasõ uygulamalarõnda kullandõğõ dolaysõz 

(doğrudan) ve dolaylõ parasal araçlar arasõndaki bu ayrõm iki şekilde ifade 

edilebilir:  

1.  Dolaysõz araçlar, faiz oranlarõna ya da mevduat ve kredi miktarlarõna 

müdahale ile sõnõrlamalar getirirken, dolaylõ araçlar piyasada arz-talep koşullarõnõ 

etkileyecek şekilde kullanõlmaktadõr. 

2.  Dolaysõz araçlar finansal kurumlarõn bilançolarõnõ hedef alõrken, dolaylõ 

araçlar merkez bankasõ bilançosunu hedef almaktadõr.12 

 Merkez bankasõ piyasa koşullarõnõ etkilemek amacõyla birincil veya ikincil 

piyasalarda13 dolaylõ araçlarõ kullanõrken, bütün inisiyatifi piyasalara 

bõrakmamakta, kendi belirlediği hedefler doğrultusunda piyasalarda gerekli ortamõ 

hazõrlayarak piyasalarõ yönlendirmeye de çalõşmaktadõr. 

 Dolaylõ araçlar piyasa bazlõ araçlar olarak adlandõrõlmaktadõr. Bu araçlarõn 

fiyatlarõ piyasa tarafõndan belirlenmektedir. Ancak bu araçlar piyasa-bazlõ veya 

dolaylõ   olarak   adlandõrõlõrken,   kullanõm   koşullarõnõ  içeren; uygun katõlõmcõlar,  

ihale yöntemi ve  ödeme  biçimleri   gibi asgari düzenlemeleri de içermektedirler.  

                                                      
12 RITTER Lawrence S., Silber, W.L. SILBER, Principles of Money and Banking and Financial Markets, 
8th Edition, 1994, USA, s. 204-221.  
13 Birincil piyasalar menkul kõymetlerin ilk kez alõnõp satõldõğõ, ikincil piyasalar ise daha önce piyasaya 
arzedilmiş olan menkul kõymetlerin alõnõp satõldõğõ piyasalardõr. 
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2.1 DOLAYSIZ PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
 
Dolaysõz para politikasõ araçlarõ, merkez bankasõnõn para politikasõ 

uygulamalarõnõ piyasalarõn inisiyatifi yerine yasal düzenlemeler yoluyla 

gerçekleştirmesidir.  

Dolaysõz araçlarõn en çok bilinenleri faiz oranlarõ kontrolleri ile merkez 

bankasõ kredilerinin bankalar için tahsis edilmiş tavanlarõdõr. 

2.1.1 Faiz Oranõ Kontrolleri 
  

Merkez Bankasõ bankalarõn ve banka dõşõ mali kuruluşlarõn mevduat ve 

kredi faiz oranlarõna sõnõrlamalar getirebilir. Bu çerçevede, farklõ sektörler için 

farklõ faiz  oranlarõ uygulanabilmekte, teşvik edilmek istenen  sektörlere açõlacak 

kredilerin faiz oranlarõ düşük tutulabilmekte, kaynaklarõn istenilen sektörlere 

aktarõlmasõ amaçlanmaktadõr.   

2.1.2 Kredi Tavanlarõ 
 
Merkez bankasõ, ticari bankalarõn çeşitli ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak 

açacaklarõ kredilere bir sõnõrlama getirebilir. Açõlacak kredilere uygulanan 

sõnõrlamalar farklõlaştõrõlabilmektedir. Teşvik edilmek istenen sektörlerde kredi 

tavanlarõ yüksek tutularak kredilerin bu sektörlere yönelmesi amaçlanmaktadõr. 

Kredi tavanõ sõnõrlamasõ  banka bazõnda da uygulanabilmektedir. Bu tavanlar 

bankalarõn sermayesine, mevcut kredilerine, kredi alanlara  ve mevduatlarõna göre 

belirlenebilmektedir. Bu tür önlemlerle para otoriteleri, ticari banka fonlarõnõn bazõ 

spekülatif faaliyet ve alanlara kayõşõnõ da önlemeyi amaçlamaktadõrlar.14 

2.1.3 Farklõlaştõrõlmõş Reeskont Kotalarõ  
  

Banka bazõnda reeskont kotalarõ, bankalarõn amaçlarõna, risk durumuna, 

likidite ihtiyacõna bağlõ olarak belirlenmektedir. Bu kotalar yardõmõyla bazõ  

bankalarõn  reeskont  penceresinden  daha  fazla  yararlanabilmesi,  bazõ sektörlerin 

                                                      
14 LIPSEY, Richard G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., İktisat, 7. Baskõdan çeviri, Bilim Teknik 
Yayõnevi, 1984, İstanbul, s. 186-187. 
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desteklenmesi amaçlanmaktadõr. Örneğin, tarõm sektörüne daha fazla kaynak 

aktarõlabilmesi amacõyla tarõm kredisi veren bankalarõn reeskont kotalarõ yüksek 

tutulabilmektedir. Bu kotalarõn kullanõlabilmesi için, ilgili sektörlerden reeskonta 

kabul edilebilecek menkul kõymetlerin kapsamõ değiştirilebilmektedir. 

2.1.4 Disponibilite Uygulamasõ 
 
Hükümet veya para otoritesi, ticari bankalarõ ve banka dõşõ mali aracõlarõ, 

ellerindeki fonlarõn belli bir oranõ ile öngördükleri tahvil ve bonolarõ satõn almaya, 

merkez bankasõnda serbest tevdiat ve kasalarõnda nakit olarak   bulundurmaya 

zorlayabilir. Serbest tevdiat ve kasa uygulamasõ piyasadaki para arzõnõn 

kontrolünde etkili olurken, tahvil ve bonolarõn yaratacağõ etki bu kağõtlarõn faiz 

oranlarõna bağlõ olarak değişecektir. Eğer piyasa faiz oranlarõ bu gibi aktiflerin faiz 

oranlarõndan yüksekse, bu yolla normal piyasa faiz oranlarõndan daha düşük bir 

faizle bir kõsõm fonlar kamu sektörüne aktarõlmõş olur. Finansal kurumlarõn fon-

lama maliyeti artar. Tersi durumda ise bankalarõn fonlama maliyetini düşürücü etki 

yapar. Disponibilite uygulamasõ bankalara kaçõnacak alan bõrakmayarak (pasiflerin 

tamamõnõ içerecek şekilde) uygulanmasõyla dolaysõz, bankalarõn kaçõnabilecekleri 

alanlar bõrakarak (pasiflerin bir kõsmõnõ içerecek şekilde) uygulanmasõyla dolaylõ  

bir araç niteliğindedir.15 

2.1.5 Finansal Aracõlarõn Portföylerinin Yeniden Düzenlenmesi 
  
Merkez bankasõ, ticari banka ve banka dõşõ mali kurumlarõn portföyünde 

bulunduracaklarõ kõymetlerin bileşimini etkileme yoluna gidebilir. Örneğin, bu 

kuruluşlarõn satõn alacaklarõ tahvil ve pay senedi gibi menkul kõymetlerin hangi 

faaliyet dallarõna ait olacağõ, bunlarõn oranõnõn veya miktarõnõn ne kadar olacağõnõ 

belirleyebilir. Böylece, finansal kuruluşlarõn ellerinde bulunan fonlarõn, ekonomik 

büyümeye katkõda bulunabilen sektörlere transferi sağlanabilir. Ancak böyle bir 

                                                      
15 GÜNEŞ Hurşit, Türkiye�de Para Arzõnõ Kontrol Araçlarõnõn Etkinliği, İstanbul Ticaret Odasõ, Yayõn No: 
1990-9, İstanbul, 1990, s 47-48. 
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politikanõn başarõlõ olabilmesi, sözkonusu ekonomide menkul kõymet çeşitlerinin 

alõşverişlerinin sõnõrlõ olmamasõna bağlõdõr.  

2.1.6 Hisse Senedi ve Tahvil Alõmõna Yönelik Kredilerin Kontrolü  
 
Hisse senedi ve tahvillerin taksitle satõn alõnmasõ durumunda, otoriteler bazõ 

senetlerin satõn alõmõnda ne kadar peşin ödeme yapacağõnõ belirleyebilir. Böylece 

kişisel tasarruflarõn yönelebileceği bazõ faaliyet ve alanlar kõsõtlanõrken, bazõlarõ 

özendirilebilir. 

Bu tür kredi kontrolleri, ABD�de 1930�lu yõllarda bankalarõn borçlandõktan 

sonra senet piyasalarõnda spekülasyon yaparak, senet fiyatlarõnõ aşõrõ yükseltmeleri 

ve daha sonra aldõklarõ senetleri teminat olarak göstererek yeniden borçlanmalarõ, 

buna bağlõ olarak para arzõnõ artõrmalarõ nedeniyle uygulamaya sokulmuştur. 

Federal Reserve Bank (FED), bu çerçevede, parasal kontrolü sağlayabilmek 

amacõyla, bankalarõn senet fiyatlarõnõn belirli bir marj içerisinde, bir  kõsmõnõn satõn 

alan tarafõndan nakden karşõlanmasõnõ öngörmüştür.16  

2.1.7 Tüketici Kredilerinin Kontrolü  
 
Para otoriteleri, başta konut ve çeşitli dayanõklõ tüketim mallarõnõn taksitli 

satõşlarõnda, müşteriler tarafõndan peşin olarak ödenecek minimum para miktarõnõ, 

vadesini ve bu amaçla verilen kredilerin faizlerini değiştirerek, sözkonusu mallara 

karşõ talebi teşvik edebilir veya kõsõtlayabilir. 

2.1.8 Özel Mevduatlar 
 
Özel mevduatlar, yapõlan düzenlemelerle ticari bankalara yatõrõlmasõ 

zorunlu tutulan birtakõm paralarõn, merkez bankasõna aktarõlmasõ ile para arzõnõn 

kontrolünü sağlayan araçlardõr. İngiltere Bankasõ geçmişte bazõ mevduatlarõn 

kendisine yatõrõlmasõnõ zorunlu kõlmõş, daha sonra bu uygulamayõ Londra ve İskoç 

Takas Bankalarõna ve diğer finans kurumlarõna yaygõnlaştõrmõştõr. Sistemde, 

İngiltere Bankasõ�ndaki bu mevdutlara bir önceki haftanõn hazine tahvili faiz oranõ 

                                                      
16 LIPSEY, Richard G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., a.g.e., s. 186-187. 
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uygulanmõştõr. Ancak bu hesaplar asgari karşõlõk oranõnõn hesaplanmasõnda dikkate 

alõnmamõştõr. Burada amaç, açõk piyasa işlemleri ya da zorunlu karşõlõklar yoluyla 

piyasa koşullarõnõn etkilenemediği durumlarda, piyasanõn etkilenmesinin 

sağlanmasõdõr.  

İthalat teminatlarõ da sözkonusu araca örnek olarak gösterilebilir. Ancak 

ithalat teminatlarõ, ithalatõn sürekli artõşõ karşõsõnda gerek kur, gerekse vergi 

politikalarõnõn yetersiz kalmasõ, buna karşõlõk para arzõnõn sürekli artmasõ 

durumunda bir para politikasõ aracõ olarak kullanõlabilir.17 

2.1.9 Diğer Araçlar  

2.1.9.1  Merkez Bankasõnõn Moral Takviyesi (Moral Suasion) ve Doğrudan 
İşlemi 

Merkez bankasõ, banka ve banka dõşõ finansal aracõlarõn genel olarak 

davranõşlarõnõ değiştirmesi için ikna gücünü kullanõr. 18 Sözkonusu politikanõn 

yasal bir dayanağõ yoktur. Merkez Bankasõ, bankacõlarõ belirli bir doğrultuda 

hareket etmelerinin ülke çõkarlarõ yararõna olduğu yolunda ikna etmeye çalõşõr. 

Özellikle, Asya ülkelerinde (Singapur, Malezya gibi) bu tür uygulamalarõn çok sõk 

kullanõldõğõ görülmektedir. 

Moral takviyenin uygulanmasõ, bankalarõn aktif-pasif pozisyonlarõnõ 

etkilemekte, bankalar bu çerçevede, kredilerine tavan getirmekte, faiz oranlarõnõ 

yükseltmektedir.  

2.1.9.2  Reklam ve Resmi Olmayan Öğütler   
 
Merkez bankasõnõn görüşlerinin kamuoyu tarafõndan bilinmesini sağlamak 

için birçok yol vardõr. Merkez bankasõ basõn yoluyla görüşlerini kamuoyuna 

açõklayabileceği gibi, yapacağõ tavsiyelerle firmalarõn bekleyişlerini 

değiştirmelerini de  sağlayabilir.19 

                                                      
17 GÜNEŞ Hurşit,  a.g.e., s 20-21. 
18 Merkez Bankasõnõn bu politikasõna açõk ağõz politikasõ  ya da ahlaki korkutma da denir. 
19 PARASIZ, M. İlker,  Para Banka ve Finansal Piyasalar, 5. Baskõ, Ezgi Yayõnevi , Bursa, 1994, s.304-306. 
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2.2 DOLAYLI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
 
Dolaylõ para politikasõ araçlarõ merkez bankasõnõn piyasalara bir aracõ gibi 

girerek işlem yapmasõnõ sağlayan, inisiyatifi piyasalara bõrakan araçlardõr. Dolaylõ 

araçlarõn üç ana türü; merkez bankasõ kredileri veya reeskont işlemleri, zorunlu 

karşõlõklar20 ve açõk piyasa işlemleridir.  

Merkez bankasõnõn kredi kolaylõklarõ veya reeskont kredileri, genellikle kõsa 

vadeli ve farklõ biçimlerde olup, kalitesi yüksek finansal varlõklarõn (hazine 

bonosu, hazine kefaletini haiz bonolarõ ve ticari senetler) iskonto edilmesi şeklinde 

kullandõrõlmaktadõr. 

Zorunlu karşõlõklar ya da mevduat munzam karşõlõklarõ bazõ finansal 

kuruluşlarõ, portföylerinin belirli bir kõsmõnõ, rezerv para olarak tutmakla (nakit ya 

da merkez bankasõnda mevduat olarak) yükümlü kõlmaktadõr. 

Açõk piyasa işlemleri, geniş olarak finansal araçlarõn merkez bankasõ 

tarafõndan birincil ve ikincil piyasalarda doğrudan ya da repo-ters repo işlemleri 

yoluyla alõnõp satõlmasõ işlemidir. Açõk piyasa işlemlerinde kullanõlan araçlar 

çoğunlukla hazine bonolarõ, merkez bankasõ bonolarõ ya da öncelikli ticari 

senetlerdir. 

Merkez bankasõna rezerv para arzõnõ belirleme yeteneği sağlayan dolaylõ 

araçlarõn kullanõmõ, bu  işlevini bankalarõn merkez bankasõndaki yükümlüklerini 

yerine getirdiği ve cezasõz olarak limitlerini aşamadõğõ durumlarda yerine 

getirebilir. Bankalarõn likidite pozisyonlarõ üzerindeki  bu etki, rezerv arz ve talep 

dengelerinin yeniden oluşturulmasõnda interbank ve para piyasasõ faiz oranlarõnõn 

değişmesine yol açar. Bu gelişmeler finansal piyasalarda oluşurken, merkez 

bankasõ sistemin likiditesini belirleme ve piyasa dağõtõmõnõ üstlenir. 21 

 

                                                      
20 Zorunlu karşõlõklar kanuni düzenlemelerle uygulanmaktadõr. Bununla birlikte, zorunlu karşõlõklarõn 
parasal etkisi bankalarõn rezerv para talebi üzerinde görülmektedir. Buna bağlõ olarak, rezerv para yaratõmõ 
çoğunlukla doğrudan merkez bankasõ bilançosundan kontrol edilmekte ve görülmektedir. Bu nedenle, 
zorunlu karşõlõklar dolaylõ araçlar içinde sõnõflandõrõlmõştõr 
21 LIPSEY Richard G., P. O. STEINER, Economics, Fifth Edition, Harper International Edition,1978, S. 
645-655. 
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2.2.1 Reeskont Oranlarõ 
  

Reeskont, bankalarca iskonto edilmiş ya da banka portföyünde bulunan  bir 

senedin merkez bankasõnca iskonto edilmesidir. Bu yolla bankalar ellerindeki ticari 

senetleri, vadeleri dolmadan merkez bankasõna kõrdõrarak rezerv ihtiyaçlarõnõ 

karşõlayabileceklerdir.  

Reeskont kredileri, likidite açõğõ veren bankalarõn en son likidite kaynağõ 

olarak merkez bankasõndan bu açõğõn kapatõlabilmesi amacõyla kredi temin edebil-

mesini sağlayan  bir para politikasõ aracõdõr. Ancak, genel uygulamadan farklõ ola-

rak reeskont kredileri ilk başvuru kaynağõ olarak da bazõ ülkelerde uygulanmõştõr.22  

Merkez bankasõ, bankalarõn reeskont kredisi taleplerini reeskont oranlarõnda 

yapacağõ değişiklikler yoluyla caydõrabilir ya da teşvik eder. Bankalarõn 

rezervlerinde bir artõş ya da azalõş çarpan mekanizmasõ yoluyla  kaydi para yaratma 

olanaklarõnõ  etkiler. Reeskont politikasõ kullanõlarak bankalarõn kaydi para 

yaratma olanaklarõ,  rezervlerin etkilenmesi suretiyle  değiştirilebilir.23 

 Reeskont politikasõnda yapõlan değişiklik piyasa faiz oranlarõ üzerinde de 

değişikliklere neden olur. Faiz oranõ, kredinin fiyatõ olduğundan, reeskont 

oranõndaki değişime bağlõ olarak piyasa faiz oranlarõnda oluşacak değişim, kredi 

arz ve talebini de etkileyecektir.24 

 Reeskont oranõndaki değişmeler; piyasada borçlanma maliyetini 

etkileyerek, maliyet etkisi, değişmenin yönüne bağlõ olarak piyasada farklõ fon 

kaynaklarõna yönelme ya da daha fazla reeskont kredisi kullanõlmasõna neden 

olarak, ikame etkisi, değişikliğin para politikasõnda bir değişiklik olacağõna yönelik 

bir sinyal olarak algõlanmasõyla, beyan etkisi, para politikasõnda reeskont 

                                                      
22 GÜNEŞ Hurşit, a.g.e., s.10-13. 
23 THORNTON Daniel L., �The Discount Rate and Market Interest Rates: Theory and Evidence�, Federal 
Reserve Bank of St. Louis Review, 1986, Cilt 68,Sayõ 7, August/September 1986. 
24 LIPSEY Richard G., P. O. STEINER, Economics, Fifth Edition, Harper International Edition,1978, S. 
651-655., DORNBUSH Rudiger, S. FISCHER, Macroeconomics, Fourth Edition, McGraw-Hill Book 
Company, Singapore, 1987, S.379-381. 
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oranõndaki değişmeden sonra yapõlan değişiklik ve bu değişikliğin algõlanmasõna 

bağlõ olarak  politika etkisi  yaratõr.25  

 

2.2.2 Zorunlu Karşõlõklar 
 
Zorunlu karşõlõklar, bankalarõn pasiflerinde yer alan bazõ yükümlülüklerin 

belli bir oranõnõn genellikle nakit ve faizsiz olarak  Merkez bankasõnda     bloke     

edilmesidir. 

  Zorunlu  karşõlõk uygulamasõ, bankalarõn mevduatlarõnda oluşacak ani ve 

aşõrõ çekilişlere karşõ bir yandan mevduat sahiplerinin sisteme olan güvenini 

artõrõrken diğer taraftan para arzõnõ kontrolde önemli bir araç olmuştur. 

Başlangõçta bankalara aşõrõ mevduat çekilişlerinde likidite sağlamak 

amacõyla geliştirilen zorunlu karşõlõklarõn, zaman içerisinde bu işlevinin pek 

kullanõlmadõğõ, özellikle para arzõnõ kontrol aracõ olduğu görülmektedir. Gizli vergi 

etkisi de26 yaratan zorunlu karşõlõklarõn varlõğõnõn devam etmesi hazineye önemli 

gelir sağlamaktadõr. Uygulamada zorunlu karşõlõklarda indirim yapõlmasõna 

hazinenin gelir kaybõ nedeniyle karşõ çõktõğõ  görülmektedir.27  

Merkez bankasõ, karşõlõk oranlarõnõ değiştirerek, bankalarõn ellerindeki 

rezervleri (parasal tabanõ) ve böylece banka sisteminin kaydi para genişlemesini 

etkileyebilir. 

                                                      
25 Daha geniş bilgi için bakõnõz, THORNTON Daniel L., �The Discount Rate and Market Interest Rates: 
Theory and Evidence�, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 1986, Cilt 68,Sayõ 7, August/September 
1986.  PARASIZ M. İlker. Para Banka ve Finansal Piyasalar,5. Baskõ, Ezgi Yayõnlarõ , Bursa, 1994, S. 300-
301.   ALEXANDER, W.E., T.J.T Balino, C.Enoch, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126.,  AKYÜZ Müfit, Göstergelerle 
Ekonomik Durumun İzlenmesi, TC. Marmara Üniv. Uluslararasõ Ekonomik İlişkiler Araştõrma ve Uygulama 
Merkezi, Yayõn No: 2, İstanbul, 1995, S. 134-142., DORNBUSH Rudiger, S. FISCHER, Macroeconomics, 
Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company, Singapore, 1987, S.379-381. 
 
26 Uygulama ile bankalar faiz karşõlõğõ topladõklarõ mevduatõn bir kõsmõnõ faizsiz olarak merkez bankasõnda 
depo ettiklerinden, bu kõsõmdan  elde edeceği gelirden mahrum kalmaktadõr. Bu gelir ise merkez bankasõnõn 
bu fonlarõ kullanarak, piyasalardan gelir elde etmesi yoluyla kar/zarar hesabõnõ etkilemekte, kar oluşmuş  ise  
bu kar Hazine�ye aktarõlmaktadõr. 
 
27 MEULENDYKE Ann-Marie, �Reserve Requirements and the Discount Window in Recent Decades�, 
Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, Autumn 1992, Volume 17, No. 3, S 25-44. 
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Zorunlu karşõlõk oranlarõnda değişiklikler tüm bankacõlõk sistemini etkiler. 

Yapõlacak değişiklikle amaçlanan sonuçlara ulaşõlmasõ bazõ etkenlere bağlõdõr. 

Oligopolistik bir piyasa yapõsõ arzeden bankacõlõk sisteminde nakit akõmõ 

büyük ölçüde oligopol bankalar tarafõndan kontrol edildiğinden, küçük bankalar 

zorunlu karşõlõklarda yapõlacak artõrõmlardan zarar görebilirler. 28 

Sistemde banka dõşõ aracõ kurumlarõn payõ yüksekse ve bu kurumlara 

zorunlu karşõlõk uygulanmõyorsa, zorunlu karşõlõk uygulamasõ sözkonusu 

kurumlara bir maliyet avantajõ sağlamakta, bankalarõ fon temininde zorlamaktadõr. 

 Zorunlu karşõlõklar sõk sõk değiştirilebilen bir araç olmadõğõndan ve 

oranlardaki bir puanlõk bir değişikliğin bile bankacõlõk sisteminin rezerv durumunu 

önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle, oranlarda değişiklikler yapmak suretiyle 

sistemdeki küçük miktarlardaki  aşõrõ likiditeyi emmek çok güçtür. Bu nedenle 

yapõlacak değişikliğin genel etkileri gözönüne alõnmadõğõnda para politikasõ 

hedefleri önemli ölçüde sapmalar gösterebilmektedir. 

Zorunlu karşõlõklar arttõrõldõğõnda ellerinde nakit bulunmayan bankalarõn, 

portföylerindeki menkul kõymetleri satma girişimleri, menkul kõymetler 

piyasasõnda arz-talep dengesini etkilerken, bu menkul kõymetlerin faiz oranlarõnda 

dalgalanmalara neden olabilmektedir.  

Zorunlu karşõlõklar, bankalarõn bu yükümlülüğü yerine getirmek amacõyla 

ellerindeki menkul kõymetleri satmalarõ nedeniyle fiyat etkisi, karşõlõklarõn faizsiz 

olmasõ nedeniyle bankalarõn fonlama maliyetini artõrmak suretiyle de maliyet etkisi 

yaratmaktadõr.  

2.2.3 Açõk Piyasa İşlemleri 
 

Açõk piyasa işlemleri, merkez bankasõnõn dolaşõmdaki para miktarõnõ azaltõp 

çoğaltmak için, hazine bono ve tahvilleriyle, özel sektöre ait bazõ tahvil ve senetleri 

kesin olarak veya geçici bir süre için alõp satma işlemleridir. Piyasadan bu gibi 

                                                      
28 LIPSEY, Richard G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., İktisat, 7. Baskõdan çeviri, Bilim 
Teknik Yayõnevi, 1984, İstanbul, s. 185-186. 
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kõymetlerin merkez bankasõ tarafõndan satõn alõnmasõ, piyasaya para çõkmasõ, 

satõlmasõ piyasadan para çekilmesiyle sonuçlanõr. Dolaşõmdaki paranõn değişmesi,  

kaydi para hacmini aynõ yönde etkileyerek toplam para stokunun da değişmesine 

neden olur. 

Merkez bankasõ tarafõndan açõk piyasa işlemleri hem defansif (savunmaya 

yönelik), hem de ofansif (hücuma yönelik) amaçlarla yapõlõr. Parasal tabana etki 

eden unsurlar, parasal tabanõ beklenenin üzerinde etkilediğinde, Merkez bankasõ bu 

etkiyi dengeleyici yönde hareket eder. Merkez bankasõnõn bu işlemleri, parasal 

tabanõ değiştirmeye yönelik etmenlere karşõ sadece savunma niteliğinde 

olduğundan, bu tür işlemlere defansif işlemler denir. Öte yandan merkez bankasõ 

bir dengesizlik durumu olmaksõzõn, parasal tabanõ değiştirmek amacõ ile açõk 

piyasa işlemleri yaptõğõnda, bu işlemlere dinamik veya ofansif işlemler denir. 

Ancak uygulamada bu iki tip işlemi birbirinden ayõrmak güçtür.29 

Açõk piyasa işlemleri, bankalarõn likiditesinde ve piyasadaki para 

miktarõnda değişikliğe yol açar. Bankalarõn likiditesinde meydana gelen değişmeler 

kredi açõlabilir fon hacmini ve kredi politikasõnõ etkiler. Ayrõca, açõk piyasa 

işlemleri piyasadaki denge faiz oranõnõ etkilemektedir. Merkez bankasõnõn kağõt 

satõn aldõğõ durumda piyasaya likidite çõkacağõndan faiz oranlarõ düşecek, kağõt 

fiyatlarõ artacaktõr. Diğer taraftan merkez bankasõnõn piyasaya kağõt satmasõ 

durumunda, piyasadaki likidite azalõrken, faiz oranlarõ yükselecek, kağõtlarõn fiyatõ 

düşecektir. 

Açõk piyasa işlemlerinin en önemli özelliği esnek olmasõdõr. Bu işlemler, 

gün içerisinde rahatlõkla ters çevrilebilmekte ve parasal taban üzerinde  küçük  

miktardaki ayarlamalara30 olanak sağlamaktadõr. Her ne kadar açõk piyasa 

işlemlerinde inisiyatif merkez bankasõnda imiş gibi görünse de, bu operasyonlar 

konjonktüre  ve  bankalarõn  bu  kağõtlarla  işlem  yapma   güdüsüne  bağlõdõr. Açõk  

 

                                                      
29 PARASIZ M.İlker, a.g.e. s.297-299.  
30 Literatürde ince ayar, �Fine Tuning� olarak adlandõrõlmaktadõr. 
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piyasa işlemlerinin para politikasõnõn uzun vadeli amaçlarõ için kullanõlmasõ; bu 

işlemlerin ilk etkisinin sermaye piyasasõnõn yoğunlaştõğõ bölgelerde olmasõ, ülke 

geneline yayõlõşõnõn zaman almasõ ve bu gecikme süresinin değişkenlik göstermesi 

nedeniyle güçtür.  

Ülkemizde para ve sermaye piyasalarõ son 10 yõl içinde gelişmeye 

başlamõştõr. Bu gelişmeye paralel olarak Merkez Bankasõ�nõn açõk piyasa işlemleri 

yapmaya başlamasõ da yenidir. Ancak, geçen zaman içerisinde açõk piyasa 

işlemlerinin kullanõmõ hõzla artmaktadõr. Dünyada da ABD, İngiltere ve Kanada�da 

açõk piyasa işlemleri  etkin bir şekilde kullanõlmaktadõr.31 

Rekabetçi finansal kuruluşlara ek olarak, büyük miktarlarõn transfer 

edilebildiği, işlemlerin tamamen kayõt üzerinde yapõlabildiği, fiziki aktarõmlarõn 

ortadan kaldõrõldõğõ sistemleri ve geniş kapsamlõ bir yasal düzenlemeyi de içeren 

kapsamlõ bir altyapõnõn geliştirilmesi aktif finansal piyasalarõn gelişimi için şarttõr. 

Bu dönüşüm süreci tamamlandõktan sonra, açõk piyasa işlemleri para politikasõnõn 

esnek ve efektif bir aracõ olarak kullanõlabilir. 

Birincil ve ikincil piyasalarõ çok gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde piyasalara 

müdahalede , hazine bonolarõ veya merkez bankasõ bonolarõ ile yapõlan açõk piyasa 

işlemleri daha fazla tercih edilen araç konumundadõr. Açõk piyasa işlemleri menkul 

kõymetlerin doğrudan alõş satõşõnõ içerdiği gibi, geri alõm veya satõm amacõyla (repo 

- ters repo) alõş satõş işlemlerini de kapsamaktadõr. 

 Finansal piyasalarõn derinliği, merkez bankasõna piyasadaki likiditeyi 

kontrolde açõk piyasa işlemlerini geniş ölçüde kullanabilme olanağõ sağlamaktadõr. 

Finansal piyasalarõn derin olduğu bir ortamda, bankalar likidite ihtiyaçlarõnõ 

genelde piyasadan karşõlarlar. Bununla birlikte, sistem genel olarak bir likidite 

sõkõntõsõ içerisine girdiğinde, bankalarõn piyasadan likidite ihtiyaçlarõnõ 

karşõlamalarõ mümkün olmadõğõndan, merkez bankasõ reeskont penceresinden 

kredi kullanõlmaktadõr. Bazõ ülkelerde merkez bankalarõ arasõra bankalarõn merkez 
                                                      
31 PARASIZ M. İlker. a.g.e. s. 288. 
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bankasõndan kredi almasõnõ sağlamak amacõyla piyasada likidite sõkõntõsõ yaratõrlar. 

Bu tür borçlanmanõn koşullarõ para politikasõnõn anahtar aracõdõr.  

 Finansal piyasalarõn gelişmemiş olduğu ülkelerde açõk piyasa işlemleri 

merkez bankasõnõn  menkul kõymetlerin birincil piyasalarõna müdahaleleri şeklinde 

olmaktadõr. Bu yaklaşõmõn ortak bir türü hazine bonolarõ veya merkez bankasõ 

bonolarõnõn ihalelerini düzenlemek ve  net   ihale tutarõnõ değiştirerek banka 

rezervlerini etkilemektir. Açõk piyasa işlemleri günlük rezerv  dalgalanmalarõnõn 

giderilmesinde ve istenen rezerv düzeyine ulaşmada  sõk sõk merkez bankasõ 

kredileri, reeskont kolaylõklarõ ve zorunlu karşõlõklar gibi diğer araçlarla birlikte 

kullanõlmaktadõr. 

 Merkez bankasõ bonolarõ ve hazine bonolarõ ihaleleri  likiditenin 

azaltõlmasõnda kullanõrken, merkez bankasõ başlangõçta piyasaya likidite enjekte 

edecek tamamlayõcõ araçlara ihtiyaç duyar. Para piyasalarõnõn derinliğinin az 

olduğu ülkelerde, tamamlayõcõ araç olarak merkez bankasõ kredileri kullanõlõr. 

Uygun kağõtlarõn olduğu ortamlarda repo ihaleleleri de bir alternatif 

olabilmektedir. Merkez bankasõ kredileri diğer araçlar piyasaya çõkana kadar, geçiş 

süreci aracõ olarak kabul edilebilir. Merkez bankasõ kredileri piyasa koşullarõnda 

tahsis edilirken, piyasaya faiz oranlarõ ile ilgili bir ölçü sağlanmõş olur. Bununla 

birlikte, bu krediler bir yanlõş tahsis riski de taşõrlar. Bu risk; riskli kullanõcõlarõn 

kredilerin önemli bir kõsmõnõ almasõndan, bunlarõn faiz oranlarõnõ yükseltmesinden, 

yükselen faizlerin riski daha da artõrmasõndan, alõnan kağõtlarõn değerinin düşük 

olmasõndan,  merkez bankasõnõn bu riskleri değerlendirebilmesinin zorluğundan 

kaynaklanmaktadõr.32   

 

 

 

 

                                                      
32 LIPSEY, Richard G., STEINER, Peter O., PURVIS, Douglas D., a.g.e., s. 187-188. 
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TABLO 2.1      DOLAYSIZ PARA POLİTİKASI  ARAÇLARI 
ARAÇLAR AVANTAJLARI   DEZAVANTAJLARI   KURALLAR VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ   UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

Faiz Oranõ Bankacõlõk sistemine girişin sõnõrlõ olduğu Piyasa mekanizmasõ çerçevesinde  Sabit faiz oranlarõ veya faiz farklarõnõ Çeşitli kontroller hala bazõ ülkelerde 
Kontrolleri durumda, rekabetçi olmayan fiyatlamanõn Belirlenmemiş finansal kaynak tahsisi  içeren bir yapõ sözkonusu olup, faiz  kullanõlmaktadõr. 1980,lerin sonlarõna 
  etkilerini içerir. Bankacõlõk sisteminin  sonucunda, tavanlarõn etrafõndan,  oranlarõnõn aşõlmasõ durumlarõnda kadar bazõ sanayileşmiş ülkelerde de 
  gözetimi zayõf olduðunda ve kredi alanlarla mevduatlarõn yõllõk getirisi piyasa  caydõrõcõ önlemler uygulanõr.  kullanõlmõştõr. Finansal piyasalar ve 
  ilgili  yeterli  bilgi  olmadõğõnda,  kredilerde oranlarõna yaklaşan varlõklara    araçlar geliştikçe etkinsizliği artmaktadõr 
  Hatalõ seçimleri(adverse selection)  (örneğin dövize) ya da mallara    Etkinliği, zorlayõcõ bir sisteme gerek duyar. 
  sõnõrlandõrõr. Uzun vadeli oranlarõn  yönelinmesi yoluyla dolaşõlõr.      
  politika amacõ seçildiği ya da otoritelerin Taban veya tavan uygulamasõ bankacõlõk     
  piyasa koşullarõnda bir faiz oranõ hedefi  sistemi dõşõndaki faaliyetleri özendirir.      
  belirleyemediği durumda uygulanmaktadõr. Tavanlar, borçlanma maliyetini      
    düşürürken aşõrõ sermaye kullanõmõna      
      yol açar.         
          
Banka Bazõnda Rezerv para yaratõmõ başka şekilde  Kredi tavanlarõnõn piyasa tarafõndan  Kotalar sermaye, kredi, aktif yapõsõ Batõ Avrupa,da 1980,lerin sonuna 
Kredi Tavanlarõ kontrol ediliyorsa, banka kredileri  belirlenmemesi nedeniyle, banka  ve mevduat hacmine göre belirlenir. kadar kullanõlmõştõr. Bazõ Afrika ve 
  üzerinde etkin kontrol sağlanabilir. Geçiş kaynaklarõnõn tahsisindeki etkinlik azalõr. Kullanõlmayan kredi kotalarõnõn  Asya ülkelerinde, geçiş süreci içindeki 
  Mekanizmasõ belirgin değilken,  dolaylõ  Bankacõlõk sistemi dõşõndaki faaliyetleri ikinci el ticareti piyasa tahsislerini  ekonomilerde  hala kullanõlmaktadõr. 
  araçlara geçiş süreci sõrasõnda parasal  özendirirken, etkinlik kaybõna yol açar.  yeniden düzenlerken, çarpõklõklarõ  Parasal taban arzõnõn, para talebi ile uyumlu 
  kontrol kaybõnõ minimize edebilir.  Sermaye akõmlarõnõn ve banka  (distortions) azaltõr.   olmasõ gerekir, aksi takdirde araç, aşõrõ 
    Sayõsõnõn fazla olduðu durumda    rezervleri yükselterek tavanlardan kaçõnma- 
      uygulamak ve kontrol etmek güçleşir.        yõ teşvik eder. 
          
Kanuni Likidite Kaliteli varlõklara (özellikle kamu kağõtlarõ) Bankalarõn varlõklarõnõ yönetmelerini  Düzenleme, uygun menkul kõymetleri, Hala birçok ülkede ihtiyat güdüsü ile 
Oranlarõ önemli talep yaratarak, bu araçlarla  sõnõrlandõrarak rekabetin aksamasõna yol uygun vadeleri  ve ortalama yöntemi talep edilmekte olup, son zamanlarda 
(Disponibilite) borçlanmanõn maliyetini düşürür.  açar. Menkul kõymetlerin fiyatõnõn  ile tutulacak miktarõn belirlenmesini, kamu kağõtlarõna talep yaratmak amacõyla 
    belirlenmesinde çarpõklõklara ve ikincil  kasa, serbest tevdiat ya da menkul  kullanõlmaktadõr. Bu menkul kõymetlerin 
    piyasanõn gelişmesini engelleyici  kõymet tutulmasõnõ seçmeye dayanõr. satõşlarõnõn kontrolü Merkez Bankasõnda 
    sonuçlara neden olur.    olduğundan, para politikasõ aracõ olarak 
    Bankacõlõk dõşõ faaliyetleri özendirir ve   kullanõlõr.  Ancak,  uygulamada bu özelliği 
    devletin bütçe(mali) disiplinini azaltõr,    pek ortaya çõkmamaktadõr. Kõsa vadeli 
    para arzõnõn kontrolünde etkinlik kaybõna   likidite kontrolünde, yarar sağlamaktadõr. 
      yol açar.          
          
Yönlendirilmiş Çoğunlukla belirli sektörleri finanse  Kredi tahsis işlemleri daha basiretli olma Fonlarõn son kullanõmlarõnda  Geçiş sürecindeki bir çok ülkede 
Krediler etmekte kullanõlan  Merkez bankasõ  riski, kaynaklarõn etkin tahsisini engeller. kredilerin tahsisi ve tetkiki  halen kullanõlmaktadõr. Kaynaklarõn 
  kredilerinin dağõtõlma yöntemi, kalkõnmayõ, Direk bütçe etkilerini azaltõcõ, kamu  konularõnda bir mekanizma  yönetilmesinde süreklilik  ve değişkenlik 
  ya da ihracatõ teşvik amacõyla kullanõlõr.  teşebbüslerine doğrudan kredi açmakta oluşturur. Krediler genellikle teminat nedeniyle etkili olabilmektedir. Kaynak 
  Merkez bankasõnõn bankalara kullandõrdõğõ kullanõlabilir.  gerektirmez. Bazen reeskont kredisi tahsisinin maliyetini artõrõr. 
  toplam kredilerin kontrolünü sağlar.       ile artõrõlabilir.     
          
Banka Bazõnda İnterbank oranlarõnõn altõnda bir taban  Piyasadan  düşük iskonto oranõ, kullanõm Bankalarõn sermaye, mevduat, kredi Bazõ sektörlerin teşviki amacõyla 
Reeskont Kotalarõ koymakta ve faiz oranõ değişimlerinin  Sõnõrsõz ise interbank işlemlerini azaltõr. ve portföy yapõlarõ çerçevesinde kota kullanõlmaktadõr(Tunus,Çin). 
  geçişliliğini artõrmaktadõr. Ayrõca, belirli  Öncelikle dolaysõz krediler, buna neden belirlemesi sözkonusudur.  Iskonto oranõnõn, interbank oranõndan 
  sektörlere tercih edilebilir kağõtlarõ iskonto olur. Değiştirilebilirlik kontrol hedeflerini Yeniden finansman kotalarõnõn  düşük olduğu sanayileşmiş ülkelerde 
  ederek likidite sağlar.  ve değerlendirmelerini zayõflatabilir.  tahsisi ve kaliteli kağõtlarõn gözden  sõnõrlõ ölçüde kullanõlmaktadõr(Almanya ve 
      geçirilmesi mekanizmasõna ihtiyaç  ABD). Iskonto oranõ, politika değişmelerini 
          duyar.   gösteren etkili bir orandõr. 
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TABLO 2.2   DOLAYLI PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
                  
ARAÇLAR   AVANTAJLARI   DEZAVANTAJLARI   YAPISI VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ   UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 
           
Zorunlu Karşõlõklar  Rezerv talebinin öngörülebilirliğini Yüksek bir oran bankalara bir  Düzenleme, karşõlõk tabanõnõn, Birçok  ülkede  halen  en etkili araçtõr. 
   artõrõr ve rezerv talebini etkilmeye vergi gibi yansõr. Bu rezervlere  varlõklarõn deðerlendirilmesi,  Özellikle Latin Amerika ülkeleri ile 
   yardõmcõ olur. Zorunlu karşõlõklar piyasa faizi uygulandõğõnda  ödeme oranõ, süresi ve ortalama gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak 
   artarsa, aşõrõ rezervlerin sterilizas- nötralize olur. Bu vergi, aracõlõk  kurallarõnõn tanõmlanmasõ ile  kullanõlmaktadõr.  
   yonunda ve rezerv talebindeki  faaliyetini zorlaştõrõcõ önemli  gösterilmesini içerir.  Sanayileşmiş ülkelerde ise değişik 
   yapõsal değişimlerin ayarlanma-  maliyet artõşlarõna yol açar. Kõsa Ortalama, bankalara portföy  Amaçlõ politikalara uygun olarak 
   sõnda yardõmcõ olur.  dönemli likidite yönetimine  yönetiminde daha büyük  önemli oranda düşürülmüştür. 
     uygun değildir. Portföy yönetimini esneklik sağlamaktadõr.    
        bozabilir.         
           
Reeskont Penceresi  Reeskont oranõ, anahtar bir oran  Parasal taban hedeflemesi için  Reeskont oranlarõ, başvuruyu  Parasal kontrolün standart bir aracõ 
   olarak, beyan etkisi aracõlõğõyla  çok uygun değildir. Çünkü rees- zorlaştõrmak için piyasa faiz  olarak kullanõlan bu araca başvuruşun 
   politikalarõn geçiş sürecini  konta başvurmak bankalarõn elin- oranlarõnõn üzerinde olabilmek- bankalarõn elinde olmasõ, aracõn 
   kuvvetlendirebilir.(Fransa, Almanya dedir. Reeskonta kabul edilebilir tedir. ABD, Japonya ve Almanya kullanõmõnõ karmaşõklaştõrmasõna 
   ve ABD). Başlangõçtaki etkisi,  kağõtlarõn belirlenmesinde uygula- gibi ülkelerde reeskont oranõ,  rağmen; aracõn etkinliği başvuruyu 
   açõk piyasa işlemleri etkisinden  nan kurallar, seçici kredi politika- piyasa faiz oranlarõnõn altõndadõr. düzenleyen kurallar tarafõndan büyük 
   daha yaygõndõr. Kağõt eksikliği  sõnõn uygulanmasõnda araç  Bu nedenle fiyat dõşõ limitler  ölçüde belirlenebilmektedir. 
   nedeniyle açõk piyasa işlemlerinin olmaktadõr.  kullanõlmaktadõr.  Bir çok ülkede halen kullanõlmakla 
    sõnõrlõ olduğu koşullarda yararlõdõr.         birlikte, kullanõmõ azalmaktadõr. 
           
Lombard Penceresi  Diğer alternatif fon kaynaklarõnõn Önceden ilan edilmiş oranlarõn  Lombard, bankalar açõsõndan Pek çok ülkede standart kolaylõk- 
veya Fazla Çekiş  üzerinde fiyatlanan kõsa dönemli  dezavantajõ vardõr.  Merkez bankasõndan borçlana- lardõr(Almanya, İsviçre gibi). Politika 
Penceresi  borçlar için kolaylõklar sağlar.    bilmek için vade ve kullanõma  değişikliğinin açõklanmasõnda Lombard 
       ilişkin bazõ kurallara uyulmasõnõ Oranlarõ anahtar rol oynayabilir. 
       gerektirir. Aşõrõ çekim otomatik   
       olarak oluşur ve teminatlõ ya da    
            teminatsõz olabilir.     
           
Kamu Kesimi  Banka sistemine giren ve çõkan  Şeffaf değildir. Devlet tahvilleri  Ticari bankalar arasõnda eşit  Kanada, Malezya ve Almanya 
Mevduatlarõ  günlük kamu fonlarõ veri olmak  için ikincil piyasanõn oluşmasõnõ dağõtõmõ sağlayacak dağõtõm (1993,e kadar) gibi birkaç ülkede 
   üzere, kamu mevduatlarõnõn  engeller.  mekanizmasõna gerek vardõr.  kullanõlmaktadýr. Hazine ile Merkez 
   Merkez Bankasõ ve ticari    Gün sonunda dağõtõm işlemi  Bankasõ,nõn yakõn eşgüdümünü 
   bankalar arasýnda yeniden    gerçekleştirilebilmektedir.  gerektirir. 
   dağõtõmõ, kamu fonlarõnõn kõsa        
   dönem likidite üzerindeki etkisini        
   dengelemek için anahtar bir olabilir        
           
Kredi İhaleleri  Merkez bankasõ kredisinin  Merkez bankasõ değerlendirilmesi Başlangõçta, bu kaynağa ulaşma Dolaylõ araçlarõn kullanõmõna geçiş 
   fiyatlanmasõnda araçlar sağlar.  güç olan kredi riskine maruz kalõr. Kurallarõ, kredi riskini azaltõr.  sürecinde geçici olarak kullanõlmak- 
   Piyasalarõn gelişmemiş olduğu  Hatalõ seçim(adverse selection) Yeterli karşõlõklarla birlikte, bu  tadõr. 
   ve interbank faiz oranlarõnõn  problemi vardõr.  işlemler repo ihaleleri ile de    
   Olmadõğõ durumlarda kullanõlabilir.   düzenlenebilir.    
   Referans faiz oranõnõn oluşmasõnõ       
    sağlar.             
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TABLO 2.2   DOLAYLI PARA POLİTİKASI  ARAÇLARI      DEVAM 
                  
ARAÇLAR   AVANTAJLARI   DEZAVANTAJLARI   YAPISI VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ   UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 
           
Merkez Bankasý  Arzõnda merkez bankasõnõn belli Likiditeyi sterilize etmek için  Likidite düzenlemesi birbiriyle  Pek çok ülke tarafõndan kullanõlmak- 
Kağõtlarõnõn Birincil bir kurala uyma zorunluluğu  eğer MB çok fazla kağõt ihraç  çakõşmayan birincil kağõt  tadõr. Özellikle para politikasõ hedef- 
Piyasada Açõk   olmadõğõndan, kõsa dönemli likidite etmişse zarara uğrayabilir. Eğer basõmõyla başarõlabilir. İşlemler, lerinin kamu borç yönetimi hedef- 
Piyasa İşlemleri ile  idaresi için esnek bir araçtõr.  MB kağõtlarõ Hazine Bonolarõ ile ihale sistemi, sõklõğõ ve vadesi lerinden ayrõ değerlendirilmesi gereği 
Satõlmasõ  Çeşitli teklif biçimleri, faizlerin  birlikte kullanõlõrsa, bu iki kuruluş gibi kararlarõ içermektedir.  ortaya çõktõğõnda kullanõlmaktadõr.  
   kontrolünde kullanõlabilir.  arasõnda kuvvetli bir eşgüdümün   İkincil Piyasalarõn, Açõk Piyasa 
   Eğer Hazine, faiz oranlarõnda  olmamasõ durumunda sorunlar    işlemlerinin yapõlmasõnõ sağlayacak 
   yeterince esnek değilse, Merkez  ortaya çõkabilir.    şekilde yeterince gelişmemiş olduğu 
   Bankasõ kağõtlarõ, Bankanõn işlem-     durumlarda da kullanõlmaktadõr. 
    lerinde rahatlamasõnõ sağlar.             
           
Kamu Menkul  Eğer Hazine ile koordinasyon iyi  Eğer Hazine ihalelerde fon  Yukarõdakiyle aynõ. Merkez  İkincil piyasalarõ gelişmemiş pek çok 
Kõymetlerinin  ise yönetimi MB bonolarýna  maliyetini piyasa deðerinin  Bankasõ portföyünde devlet  ülkede, Açõk Piyasa İşlemlerini 
Birincil Piyasada Açõk  benzerdir. Eğer MB doğrudan  altõnda tutmaya çalõşõrsa, borç  tahvili tuttuğunda birincil piyasa- yapabilmek için kullanõlmaktadõr. 
Piyasa İşlemleri ile  Finansmanõ kesilmişse, hükümetin yönetimi hedefleri parasal  larda doğrudan satõşlar yerine   
Satõlmasõ  mali disiplinin sağlanmasõnõ teşvik yönetimle çatõşabilir. Parasal  ters repo ihaleleri kullanõlabilir.   
   eder.  yönetim, birincil piyasada kağõt      
     çõkarõlmasõna bağlõ olduğundan     
     ihalelerin sõklõğõ ikincil piyasalarõn     
        gelişmesini engelleyebilir.         
           
Döviz Swaplarõ ve  Döviz piyasalarõnõn derinliğinin  Eğer MB döviz işlemlerini  Uygun risk yönetim işlemlerinin Belli bir düzeyde swap birkaç ülkede 
Doğrudan Alõş ve  bulunduğu, devlet tahvilleri piyasa- sürdürülemez bir döviz kurunu  geliştirilmesini gerektirir.  kullanõlmaktadõr(İsviçre, Almanya). 
Satõşlar  sõnõn etkin olmadõğõ durumlarda korumakta kullanõrsa, zarara      
   swaplar devlet tahvillerinde repo  uğrayabilir.      
   işlemleri yerine kullanõlabilir.        
   Döviz  piyasasõ para piyasasõndan       
   daha gelişmiş olduğu zaman        
   doğrudan döviz alõş ve satõşlarõ        
    Yararlõ olabilir.             
           
İkincil Piyasa  Sürekli kullanõlabilir. Dolayõsõyla  Likit ve derin bir ikincil piyasa  Repolar, otomatik olarak tersine Likit ve derin ikincil piyasasõ olan pek 
İşlemleri (Doğrudan esneklik sağlar. Şeffaftõr. Piyasanõn gerektirir. MB yeterli ölçüde  çevrilebilir olma özelliğine  çok ülke tarafõndan kullanõlmaktadõr. 
Alõş ve Satõşlar  gelişmesini kuvvetlendirir.  piyasaya sürülebilir varlõğa sahip sahiptir. Özellikle mevsimsel  (ABD,  İngiltere, Kanada). 
veya Repo    olmalõdõr.  dalgalanmalarõn giderilmesine   
İşlemleri)             uygundur.İhale ile yapõlabilir.     
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3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI ARAÇLARI 
UYGULAMALARI 

 
Para politikasõ araçlarõ uygulamalarõ ülkeden ülkeye, bu ülkelerin 

gelişmişlik düzeylerine bağlõ olarak, önemli farklõlõklar göstermektedir. Gelişmiş 

ülkelerde piyasa mekanizmasõnõ ön plana çõkaran dolaylõ para politikasõ 

araçlarõndan açõk piyasa işlemleri ağõrlõklõ araç olarak kullanõlõrken, gelişmekte 

olan ülkelerde finansal piyasalarõn yeterince gelişmemiş olmasõ nedeniyle daha 

çok, dolaysõz para politikasõ araçlarõ ile dolaylõ para politikasõ araçlarõndan zorunlu 

karşõlõklar ve reeskont oranlarõ ağõrlõklõ olarak kullanõlmaktadõr. Ancak, son 

yõllarda bu ülkelerde de piyasalarõn gelişimine bağlõ olarak açõk piyasa işlemlerinin 

öneminin gittikçe arttõğõ görülmektedir.  

Özellikle 1980�den sonra  dolaylõ para politikasõ araçlarõna yönelen merkez 

bankalarõnõn açõk piyasa işlemlerini daha fazla, bankalara reeskont penceresi 

yoluyla  açõlan merkez bankasõ kredilerini  ise daha az kullanma eğilimi içinde 

olduklarõ gözlenmektedir. Bankalarõn, mevduatlarõna bir garanti olmak üzere 

konulan, ancak zaman içerisinde daha çok para politikasõ aracõ olarak kullanõlan 

zorunlu karşõlõklar ise, birçok ülkede hala yaygõn olarak kullanõlmakla beraber, 

bankacõlõk sistemi üzerinde  yarattõğõ maliyet artõrõcõ etkisi nedeniyle,  kaldõrõlmaya 

veya oranlarõ azaltõlmaya çalõşõlmaktadõr. Ancak, zorunlu karşõlõklarda yapõlacak 

indirimlerin etkilerinin öngörülmesi hususunda yeterince başarõlõ 

olunamamaktadõr. Gizli  vergi  etkisini  bertaraf   etme,   maliyeti   düşürme 

yönünde yapõlan indirimler   beklenmedik    sonuçlara    yol     açabilmektedir.33    

Nitekim,  Kasman�a  göre  zorunlu  karşõlõklarda   yapõlan   indirim   ABD�de   faiz  

                                                      
33 Zorunlu karşõlõklara faiz ödenmemesi genel bir uygulamadõr. Uygulama ile bankalar faiz karşõlõğõ 
topladõklarõ mevduatõn bir kõsmõnõ faizsiz olarak merkez bankasõnda depo ettiklerinden, bu kõsõmdan  elde 
edeceği gelirden mahrum kalmaktadõr. Bu gelir ise merkez bankasõnõn bu fonlarõ kullanarak, piyasalardan 
gelir elde etmesi yoluyla Hazine�ye aktarõlmaktadõr. Zorunlu karşõlõklarõn kaldõrõlmasõ gündeme geldiğinde, 
özellikle Hazine tarafõndan gelir kaybõ gözönüne alõnarak itiraz edilmektedir. Bununla birlikte, bankalarõn 
bu vergiyi kredi maliyetlerine, krediyi alanlarõn da ürettikleri malõn maliyetine yansõtmalarõ nedeniyle, 
verginin nihai ödeyicisi tüketiciler olmaktadõr. Gizli vergi etkisi ile ilgili Türkiye ülke örneği  
tablolaştõrõlmõş olup, tablo ilerleyen bölümde yer almaktadõr. MEULENDYKE Ann-Marie, a.g.m. s. 27. 
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oranlarõndaki dalgalanmalarõ artõrmõştõr. Ayrõca, ABD�de bu oranlar diğer ülkelere 

göre daha düşük olduğu halde,  indirimlerin para politikasõndaki geçiş sürecine 

katkõda bulunmadõğõ da ifade edilmektedir.34 

Finansal piyasalarõn teknolojik ve yasal değişmelere bağlõ olarak gelişmesi 

ve serbestleşmesi, merkez bankasõnõn politika araçlarõnõ ve amaçlarõnõ etkilemiş, 

1970�li yõllarõn ortalarõndan başlayarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

merkez  bankasõnõn kurumsal yapõsõ önemli ölçüde değişmiştir. Değişim sürecinin 

ekonomi üzerindeki yarattõğõ olumsuz etki ise gelişmişlik düzeyine bağlõ olarak; 

sermaye piyasalarõnõn gelişmiş olduğu ülkelerde, gelişmemiş ülkelere göre çok 

daha az olmuştur.35  Bununla birlikte, finansal liberalizasyon ve yenilikler arttõkça 

merkez bankalarõnõn kurumsal düzenlemeleri de birbirine yaklaşmaya başlamõştõr. 

İncelenen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarõ, fiyat 

istikrarõnõ ve döviz kuru istikrarõnõ sağlamak, büyümeye destek olmak, tam 

istihdamõ sağlamak gibi farklõ temel amaçlara sahip olsalar da  incelenen merkez 

bankalarõnõn neredeyse tamamõ günlük faaliyetlerinde faiz oranlarõnõ gösterge 

olarak almaktadõrlar.  

Faiz oranlarõnõ  istikrarlõ tutmak için farklõ araçlar36 kullanan merkez 

bankalarõnõn hemen hepsi piyasadaki  rezervlerin kontrolünde, piyasa güçlerinin 

etkin rol oynadõğõ günlük operasyonlara başvurmaktadõrlar. Bu çerçevede merkez 

bankalarõ, gün içerisinde esnek biçimde piyasalarda faaliyet (alõm-satõm)  

göstermekte, faiz oranlarõnda oluşacak dalgalanmalarõ hafifletmeye 

çalõşmaktadõrlar. 

 

 

                                                      
34 KASMAN Bruce, �A Comparision of Monetary Policy Operating Procedures in Six Industrial 
Countries�, Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Review, Summer 1992, Volume 17, Number 2, 
s.6. 
35 KASMAN  Bruce, a.g.m., s. 5. 
36 Bu araçlarõn farklõlõğõ ile ilgili olarak, çalõşmada verilen ülkelerin uygulamalarõndan daha fazla bilgi 
edinilebilir.     
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3.1 GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ  
UYGULAMALAR  

 
Merkez bankalarõ makroekonomik amaçlara ulaşmak için etkili yöntemler 

seçmek durumundadõrlar. İncelenen ülkelerin farklõ kurumsal çerçeve içinde farklõ 

amaçlarõ olsa da, bu amaçlara ulaşmak amacõyla kullandõklarõ araçlar benzerlikler 

göstermekte ve zaman içerisinde birbirine yaklaşmaktadõr.  

Para politikalarõnõ bankacõlõk sisteminin toplam rezervlerini kontrol etme 

üzerine oturtan merkez bankalarõ, rezervlerin kontrolünde genellikle kõsa dönemli 

araçlarõ kullanmaktadõrlar. Uygulamada araçlar özellikle faiz oranlarõnõn istikrarõnõ 

sağlamak için kullanõlmaktadõr. Gecelik faiz oranlarõnõn en önemli göstergelerden 

biri olduğu bu ülkelerin hepsinde, bankalararasõ para piyasalarõ gelişmiş ya da hõzla 

gelişmekte olduğundan, bankacõlõk sisteminin rezerv dengesi sağlanamadõğõnda, 

faiz oranlarõ bu durumlara derhal tepki vermektedir. 

Merkez bankalarõ ellerindeki araçlarla kõsa vadeli piyasalarda etkili 

olabilirken,  uzun   vadeli   piyasalarda  dolaylõ  olarak etkili olmakta, piyasa, uzun  

vadeli  oranlarõnõ kendi dinamiği içinde  belirlemektedir. Faiz oranlarõ merkez 

bankalarõ için temel gösterge olup, merkez bankalarõnõn piyasalara müdahaleleri 

faiz oranlarõ üzerinden gerçekleşmektedir. 37 

1970�li yõllarda Japonya, Almanya ve İsviçre Merkez Bankalarõnõn da içinde 

bulunduğu bazõ merkez bankalarõ politikalarõnõ faiz oranlarõ üzerine oturturken, 

bankalarõn rezerv taleplerini piyasa faiz oranlarõndan daha düşük faiz oranlarõyla 

verilen kredilerle karşõlamõşlardõr. Kontrollü faiz oranlarõ, mevduat ve krediler için 

de temel gösterge olarak kullanõlmõştõr. Ancak, 1970�li yõllarda yaşanan petrol 

şoklarõ enflasyon oranlarõnõ artõrmõştõr. Merkez bankalarõnõn faiz oranlarõnõ 

enflasyona göre ayarlamakta geç kalmalarõ, faiz oranlarõnõn  esnekliği üzerinde 

tartõşmalara    yol   açmõştõr.     Yükselen    enflasyon    oranlarõ,    faiz   oranlarõnõn 
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piyasa koşullarõnda belirlenmesinin önemini artõrmõş, finansal piyasalarõn 

liberalleşmesine yardõmcõ olmuştur.38 

Merkez bankalarõ müdahalelerini, borç verme ve yasal düzenlemelerle 

yapma yerine, finansal piyasalarda belirlenen faiz oranlarõ üzerinden 

gerçekleştirmeye başlamõşlardõr. Piyasa kaynaklõ faiz oranlarõna geçiş, merkez 

bankalarõna politika değişimlerinden kaynaklanan beklenmedik etkilerin 

azaltõlmasõnda yardõmcõ olurken, açõk piyasa işlemleri rezervlerin günlük olarak 

yönetilebilmesinde büyük esneklik sağlamõştõr. 

Faiz oranlarõnõn piyasa güçleri tarafõndan belirlenmesine yönelindikçe, 

merkez bankalarõnõn belirli bir alan içinde faiz oranlarõnõ etkilemek amacõyla 

müdahale şansõ artmõştõr. Ayrõca, para piyasalarõnda artan araç sayõsõ bankalarõn 

para piyasasõnõn vade yapõsõna uygun stratejiler geliştirebilmelerine olanak 

sağlamõştõr. 

Uygulamada, merkez bankalarõ kõsa dönemli faiz oranlarõnõn 

dalgalanmalarõnõ bir alan içinde sõnõrlandõrmaya devam etmektedir. İncelenen 

ülkelerin hemen tamamõnda faiz oranlarõ para politikasõndaki değişiklikler için 

sinyal niteliği taşõmaktadõr. Piyasa faiz oranlarõ politika değişiklikliklerine diğer 

değişkenlerden daha hõzlõ cevap vermektedir.  

Bankalar, zorunlu karşõlõklar ve günlük interbank ödemeleri için rezerve 

ihtiyaç duyarlar. Açõk piyasa işlemlerini kullanarak faiz oranlarõnõ etkilemeyi 

hedefleyen bir politikanõn başarõlõ olabilmesi için, merkez bankalarõnõn belirli bir 

dönem için bankalarõn rezerv talebini doğru tahmin etmesi gerekir. Bu bağlamda, 

Merkez bankalarõ zorunlu karşõlõklar ve interbank ödemeleri ile ilgili düzenlemeler 

(ortalama, zamanlama, fazla çekiş gibi) yaparak rezerv talebini etkileyebilir.  

Geçmişte birçok merkez bankasõnõn rezerv talebini etkilemek amacõyla 

yoğun  olarak   kullandõğõ  zorunlu  karşõlõklar  ile  diğer  kontrol araçlarõnõn önemi  

 
                                                                                                                                                              
37 Daha fazla bilgi için bakõnõz Kasman  Bruce, a.g.m. s. 6-10. 
38 Para politikasõnõn geçiş mekanizmasõ üzerinde finansal yenilikler ve etkileri detaylõ bir analizi için, 
bakõnõz, Financial Innovation and Monetary Policy, Bank of International Settlements, Basle,1984 . 
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azalõrken, son zamanlarda piyasaya bağlõ politika araçlarõnõn kullanõmõ hõzla 

artmõştõr. Son 10 yõl içerisinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

merkez bankalarõ, bankalarõn üzerindeki yükü hafifletmek amacõyla zorunlu 

karşõlõk oranlarõnõ düşürmüşlerdir. Bazõ ülkelerde banka rezervleri üzerindeki 

rahatlama rezerv talebinde dalgalanmalara yol açmõş, faiz oranlarõnõn kontrolünü 

güçleştirmiştir.  

Uygulanan politikalarõn birbirlerine yaklaşmasõna karşõn, merkez 

bankalarõnõn her birinin uygulamalarõ; zamanlama, sõklõk, piyasaya giriş koşullarõ, 

ihalelere katõlma koşullarõ, zorunlu karşõlõk oranlarõnõn belirlenmesi ve kapsadõğõ 

yükümlülükler, bu yükümlülüklerinin yerine getirilme süreleri gibi konularda 

önemli farklõlõklar göstermektedir. Birçok durumda bu farklõlõklar merkez 

bankasõnõn uygulamalarõnõ gerçekleştirdiği alanõn doğasõndan kaynaklanmaktadõr. 

Örneğin, merkez bankasõ açõk piyasa işlemlerini uygularken, piyasalara bağõmlõdõr. 

Aktif bir ikincil piyasanõn gelişmemiş olduğu bir ortamda, merkez bankalarõ rezerv 

yönetim politikalarõnda özel düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyarlar.  

Bütün merkez bankalarõ kõsa dönemli rezerv yönetimini faiz oranlarõnõ 

etkileyerek gerçekleştirirken, faiz oranõ stratejileri ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Amerika�da FED faaliyetlerini bankalararasõ gecelik faiz oranlarõnõ etkilemekle 

sõnõrlandõrõrken, piyasa güçlerinin bu etkiyi diğer piyasalara geçirmesine izin 

vermektedir.39 İsviçre�de bankalararasõ gecelik faiz oranlarõndaki dalgalanmalar 

yumuşatõlmaya çalõşõlõrken, Japonya, Kanada, Almanya ve İngiltere�de gecelik 

oranlarõn yanõnda daha uzun vadeli oranlar da hedef olarak belirlenmektedir. Bu 

ülkelerde merkez bankalarõnõn temel faiz oranlarõ (öncelikli faiz oranõ 

operasyonlarõ koyu) politikalarõ tabloda verilmiştir.  

 

 

 

                                                      
39 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s. 7-8. 
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TABLO 3.1    KISA VADELİ FAİZ ORANLARI YAPISI 

ÜLKE RESMİ ORANLAR O/N FAİZ 

ORANLARI * 

DİĞER FAİZ ORANLARI 

AMERİKA Reeskont Oranõ Federal fonlar faiz oranõ Hazine Bonosu faizi 

ALMANYA Reeskont Oranõ, 

Lombard Oranõ, Hazine 

Bonosu Satõş Oranõ 

İhbarlõ hesap faiz oranõ 

(Day-to-Day Money rate) 

Repo Oranõ ( 1 -2 aylõk), Üç 

Aylõk interbank borç faizi 

JAPONYA Reeskont Oranõ İnterbank ihbarlõ hesap 

faiz oranõ (İnterbank 

call money rate) 

Üç aylõk Mevduat Sertifikasõ 

faizi, senet iskonto faizi 

İNGİLTERE Günlük Değişen 

Reeskont Oranõ 

İnterbank O/N  faizi İngiltere Bankasõ minimum 

işlem faizi, ticari bankalar bazlõ 

borç verme faizi, üç ay vadeli 

interbank borç verme faizi 

KANADA Banka faizi Para piyasasõ finansman 

faizi 

3 ay vadeli hazine bonosu faizi, 

90 gün vadeli güvenilir 

firmalarõn  kağõtlarõnõn  faizi 

İSVİÇRE Reeskont Oranõ, 

Lombard oranõ 

İhbarlõ hesap faiz oranõ 

(Call money rate) 

Üç ay vadeli Euro-Frank 

mevduat faiz oranõ 

* Call Money: Faiz uygulanan ve talep edildiğinde geri ödenebilen mevduatlar (İhbarlõ Hesaplar). Yurtiçi piyasada ve 

Euromarket fonlarõ piyasalarõnda uygulanmaktadõr. Day-to day money veya vadesiz hesap olarak da bilinmektedir. 

Kaynak: Kasman, Bruce, A Comparision of Monetary Policy Operating Procedures in Six Industrial 
Countries, Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Rewiev, Summer 1992, Volume 17, Number 2, S. 9. 

 

3.1.1  BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI 
ARAÇLARI (Reeskont, Zorunlu Karşõlõklar ve Rezerv Yönetiminde Anahtar 
Araçlar) 

 3.1.1.1 Merkez Bankasõ Kredileri (Reeskont Kredileri) 
  

Gelişmiş ülkelerin finansal sistemleri merkez bankasõ kredilerini içermekte, 

ancak bu kredilerin zaman içerisindeki önemi sürekli azalmaktadõr. Bu krediler 

daha çok gün sonu nakit açõklarõnõn karşõlanmasõnda ya da baskõ altõndaki finansal 

kurumlara yardõm amacõyla kullanõlmaktadõr. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde 

merkez bankasõ kredilerinin rolleri farklõlõk göstermektedir. Almanya, Japonya, 
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Amerika ve İsviçre�de merkez bankasõ kredileri bankalara piyasa faiz oranlarõnõn 

altõnda verilmektedir. Almanya, Japonya ve İsviçre�de kotalarla belirlenen reeskont 

kredileri, rezerv talebinin ağõrlõklõ bir kõsmõnõ oluşturmak üzere, sübvanse edilmiş 

kaynak sağlamaktadõr. Bundesbank kredilerinin, toplam varlõklar içindeki payõ 

yüzde 25�e kadar ulaşmaktadõr. Sübvanse edilen kredilerin maliyetini karşõlamak 

amacõyla Bundesbank, zorunlu karşõlõk oranlarõnõ diğer ülkelere göre yüksek 

tutmaktadõr.  

 

  Tablo 3.2  Merkez Bankasõ Kredilerinin Toplam Varlõklar İçindeki Payõ40 

 1985 1988 1991 

Amerika   0.7   0.9   0.1 

Japonya   8.4 13.6 12.1 

Almanya 29.4 22.5 25.0 

İngiltere   1.8   1.8   3.0 

Kanada   7.4   2.2   2.0 

İsviçre   9.9   0.9   1.2 
 

3.1.1.2 Zorunlu Karşõlõklar  

Merkez bankasõ kredilerinde olduğu gibi zorunlu karşõlõk oranlarõnda da son 

yõllarda önemli düşüşler olmuştur. Karşõlõk oranlarõ bütün bu ülkelerde 1980�lerin 

başlarõndaki düzeylerinin altõna düşmüş, bankalar üzerindeki etkileri oldukça 

azalmõştõr. Ayrõca para politikasõ amaçlõ zorunlu karşõlõk oranlarõnõ değiştirme 

uygulamasõ büyük ölçüde durmuştur. Ancak, birçok  merkez  bankasõ  hala zorunlu  

karşõlõk  oranlarõnõ kontrol sistemlerinin önemli bir bölümü olarak 

kullanmaktadõrlar. Karşõlõklar kõsa dönemli rezerv talebinin istikrara 

kavuşturulmasõnda kullanõlõrken, merkez bankalarõnõn faiz oranlarõ üzerindeki 

kontrolünü artõrmaktadõr.  
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Tablo 3.3    Zorunlu Karşõlõk Düzenlemeleri 

 Amerika Japonya Almanya İngiltere Kanada * İsviçre 

Karşõlõk Hesaplama 
Süresi 

14 Gün 1 Ay 1 Ay 6 Ay 1 Ay 3 Ay 

Bulundurma Süresi 14 Gün 1 Ay 1 Ay 6 Ay 15 Gün 1 Ay 

Hesaplama ve 
Bulundurma Süresi 
Arasõndaki Dönem 

2 Gün 15 Gün 15 Gün  180 Gün 30/45 

Gün 

50 Gün 

Azami Vadesiz Mevduat 
MMK Oranõ (1) 

10 1.3 12.1 0.5 10 2.5 ** 

Azami Diğer Mevduat 
MMK Oranõ  (1) 

0 1.2 4.95 0.5 3 0.5 

Ortalama Provizyon 
Gereği 

Var Var Var Yok Var Var 

Stok Üzerinden  
Provizyon 

Var Yok Yok Yok Yok Yok 

Kasa  Karşõlõğõ (2) Var Yok % 50�ye 

kadar 

Yok Var Var 

Rezerv Açõğõ Cezasõ 
(MB kredi oranõnõn 
yüzde fazlasõ) 

2 3-5 3 0 0 0 

Karşõlõklara Faiz 
Ödemesi 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

*  1992 Haziran�õnda Kanada�da zorunlu karşõlõklarõn 1994 yõlõnda zorunlu karşõlõk oranlarõ sõfõrlanmasõ planlanmõştõr. 
Bulundurma süresi 1 aya çõkarõlmõş olup, açõk cezasõ BOC oranõ olarak belirlenmiştir. 
** Üç ay vadeye kadar olan vadeli mevduatõ kapsamaktadõr. 
(1)  Almanya�da vadeli ve vadesiz mevduat munzam karşõlõk oranlarõ yüzde 2�ye, İngiltere�de yüzde 0..35�e kadar 

indirilmiştir. 
(2)  Almanya�da kasa karşõlõğõ yüzde 25�e indirilmiştir. 
Kaynak: KASMAN Bruce, �Comparision of Monetary Policy Operating Procedures in Six Industrial 
Countries�, Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Rewiev, Summer 1992, Volume 17. 

 

Altõ ülkede de oranlar yükümlülükler ile ilişkilendirilmektedir. Banka 

rezervlerindeki artõş, merkez bankasõnda tutulan rezerv pozisyonlarõ seviyesiyle ilgili olarak 

bir emniyet stoku gibi görev görmektedir. Gecelik fazla çekişlerin İsviçre, Japonya ve 

Almanya�da yasaklanmasõ ve ABD, Kanada ve İngiltere�de cezai faize maruz kalmasõ 

nedeniyle, ortalama rezervlerin düşük olduğu durumlarda rezerv açõklarõnõn maliyeti 

önemli ölçüde artmaktadõr. ABD ve Kanada�da düşük rezerv seviyelerinde bankacõlõk 

sisteminin rezerv dengesizliklerini düzeltme yeteneğinin azalmaya başladõğõ görülmektedir. 

Her iki ülkede de  merkez bankalarõnda tutulan zorunlu karşõlõk hesaplarõ, zorunlu 
                                                                                                                                                              
40KASMAN Bruce, �A Comparision of Monetary Policy Operating Procedures in Six Industrial Countries�, 
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karşõlõklarõ tesis etmek amacõyla kasa talebindeki artõşa ve ABD�deki karşõlõk 

oranlarõndaki indirime bağlõ olarak son yõllarda  ciddi ölçüde düşmüştür. Aşağõdaki 

tabloda merkez bankasõ yükümlülükleri içerisinde zorunlu karşõlõk hesaplarõnõn 

paylarõndaki gelişim verilmektedir. 

 

Tablo 3.4   Merkez Bankasõ Yükümlülükleri İçinde Zorunlu Karşõlõk Hesaplarõnõn 

Payõ (Ay Sonu Değerlerinin Yõllõk Ortalamasõna Göre Yüzde Pay) 

 1980 1985 1988 1991 

Amerika 1.6 0.8 1.0 0.6 

Japonya 1.6 1.1 1.0 1.0 

Almanya 7.2 5.6 5.5 5.5 

İsviçre 4.0 3.1 1.7 0.7 

İngiltere 0.3 0.1 0.1 0.1 

Kanada 3.9 1.4 0.8 0.4 

Kaynak: Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Bulletin, Summer 1992, Volume 17, No.2. 

 

 Sonuç olarak, son yõllarda zorunlu karşõlõk oranlarõnda bir indirim söz 

konusudur. Faiz oranlarõna göre belirlenmiş bir para politikasõ düşük oranlõ bir 

zorunlu karşõlõk politikasõyla birlikte yürütülebilmektedir. Merkez bankalarõ 

gecelik faiz oranlarõndaki gün içi dalgalanmalarõ kontrol edebilmek için, rezerv 

arzõnõn esnekliğini yükseltecek bir mekanizma geliştirmeye gerek duymaktadõrlar. 

Bir çok ülkede, otoriteler bu amaca ulaşmak için merkez bankasõ kredilerinin faiz 

oranlarõnõ  piyasa faiz oranlarõna eşit ya da daha yüksek olacak şekilde 

belirlemişlerdir. 41  

 ABD örneğinde görülmüştür ki, zorunlu karşõlõklarda bir indirim, bankalarõn 

reeskont penceresini kullanmakta daha isteksiz davranmalarõ ile birleşince, federal 

                                                                                                                                                              
Federal Reserve Bank of New York, Quarterly Rewiev, Summer 1992, Volume 17, Number 2. 
41 BATTEN D.S., M.P. BLACKWELL, Kim IN-SU, S.E. NOCERA, Y. OZEKI,  �The Conduct of 
Monetary Policy in The Major Industrial Countries: Instruments and Operating Procedures�, IMF 
Occasional Papers, No:70, Washington D.C., July, 1990 s. 5-10. 
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fon oranlarõnda değişkenliğin artmasõna yol açmõş, ancak bu durum, ABD para 

politikasõ uygulamalarõnõn etkinliğini azaltmamõştõr. 

 

 Gelişmiş Ülkelerde Rezerv Yönetiminde Anahtar Araçlar42 

   
TABLO 3.5    REZERV YÖNETİM ARAÇLARI43 

 KISA VADELİ BİRİNCİL 
REZERV YÖNETİM ARACI 

DİĞER OPERASYONLAR 

ÜLKE FAALİYET ARAÇ FAALİYET ARAÇ 
AMERİKA Repo  

Ayarlanmõş alõş ve 
satõş 

DİBS 
DİBS 

Alõş veya satõş DİBS 

ALMANYA Repo 
Reeskont Kredileri 

DİBS 
Ticari Senetler 

Alõş veya satõş 
Döviz 

DİBS 
 Swap 

JAPONYA Repo                   
Reeskont Kredileri 

DİBS 
Ticari Senetler  

Alõş veya satõş 
Repo 

DİBS 
Ticari 
Senetler  

İNGİLTERE Alõş veya satõş Ticari Senetler, 
DİBS 

Repo DİBS 

KANADA Drawdown/redeposit 
(Yeniden yatõrõlõp, 
dağõtõlan) 

Kamu 
Mevduatõ 

Alõş veya satõş 
veya Repo 

DİBS 

İSVİÇRE Döviz Swap Alõş veya satõş 
Drawdown/ 
redeposits 

Kantonal ve 
banka 
bonolarõ, 
DİBS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Merkez bankalarõnõn müdahale araçlarõ büyük farklõlõklar göstermektedir. Bu araçlar 6 gelişmiş ülkedeki 
finansal çevreyi de yansõtmaktadõrlar. Araçlarõn seçimi, ayrõca, rezerv yönetiminin özel amaçlarõnõ ve 
finansal piyasalardaki katõlõmcõlara politik hedefler konusunda verilen sinyalleri göstermektedir. 
43 KASMAN Bruce, a.g.m., s. 14. 
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3.1.2 İNGİLTERE 
İngiltere mali sistemi, derin finansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlarõ, 

sistemde likidite açõk ve fazlalarõnõ dengeleyici olarak iskonto kurumlarõ, son 

başvuru kaynağõ olarak reeskont kredileri, düşük oranlõ mevduat munzam 

karşõlõklarõ ve etkin olarak 

kullanõlan açõk piyasa 

işlemlerini içermektedir.44 

Ekim 1992�de, orta 

vadede enflasyon oranõnõn 

yüzde 1-445 aralõğõnõn  alt 

yarõsõnda istikrarõnõ sağlamayõ 

temel amaç olarak belirleyen  

İngiltere Bankasõ (BOE)46, 

gelişmiş ülke merkez bankalarõ içerisinde günlük rezerv yönetiminde en etkin olan 

bankadõr. Banka ayrõca M0 ile M447 için orta ve uzun vadeli hedefler48 

belirlemekte ve bu hedeflere ulaşmaya çalõşmaktadõr. Ancak, bu hedefler enflasyon 

hedefi kadar kesin olmayõp Banka, konjonktürel duruma göre bu hedeflerden 

bağõmsõz olarak hareket edebilmektedir. 

BOE, para politikasõ amaçlarõna ulaşmada en etkin araç olarak açõk piyasa 

işlemlerini kullanõrken, zorunlu karşõlõk uygulamasõnõ en düşük düzeyde tutmakta, 

reeskont kredilerinin faiz oranlarõnõ ise sisteme politika değişiklikleri konusunda 

sinyal vermek amacõyla kullanmaktadõr. 

                                                      
44 BATTEN D.S., M.P. BLACKWELL, Kim IN-SU, S.E. NOCERA, Y. OZEKI,  �The Conduct of 
Monetary Policy in The Major Industrial Countries: Instruments and Operating Procedures�, IMF 
Occasional Papers, No:70, Washington D.C., July, 1990 s. 5-8. 
45 Bu hedef 1995 yõlõ Haziran Ayõnda yüzde 2.5 ve daha altõ olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili ayrõntõlõ 
bilgi için bakõnõz; Bank of England Quarterly Bulletin, November 1996, Volume 36,No 4. 
46 BOE: Bank of England 
47 M0: Dolaşõmdaki Para + Bankalarõn İngiltere Bankasõndaki Serbest Tevdiat Hesaplarõ.  
    M4: Banknot ve madeni para+ banka vadesiz mevduatlarõ+ inşaat kurumlarõ hisse ve mevduatlarõ, diğer 
faiz işletilen banka mevduatlarõ (mevduat sertifikalarõ dahil)+ diğer inşaat kurumlarõ mevduatlarõ(mevduat 
sertifikalarõ dahil). 
48 1996 yõlõ bu hedefler M0 için yüzde 0-4, M4 için yüzde 3-9 bandõ olarak belirlenmiştir. 
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Karşõlõklarõn önemsiz oluşu, rezerv talebinin günlük takas ihtiyaçlarõ 

tarafõndan belirlenmesine yol açmaktadõr. Bu çerçevede BOE günlük rezerv ve faiz 

dalgalanmalarõnõ kontrol etmek için günlük piyasa işlemleri geliştirmiştir.49  BOE, 

bankalarõn gün sonu takas ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için, iskonto kuruluşlarõna gün 

sonu kredi kolaylõklarõ tanõmõştõr. Bu politika rezerv talebini istikrara 

kavuştururken, bankalarõ rezervleri efektif kullanmalarõ yönünde teşvik etmektedir. 

3.1.2.1 Reeskont Kredileri 
 
Reeskont kredi faiz oranlarõ, özellikle politika değişiklikleri hususunda 

piyasalara sinyal verme amacõyla kullanõlmakta olup, BOE piyasalardaki 

gelişmelere uygun olarak bu oranõ  sõk sõk değiştirmektedir.50 Nitekim, 1996 yõlõ 

içerisinde reeskont kredileri oranõ 7 kez değiştirilmiş olup51, cari oran yüzde 

5.75�tir. BOE kredi açma ve oranlarõ belirleme hususlarõnda inisiyatif sahibi  olup,  

     iskonto kurumlarõyla olan 

işlemlerinde hükümetten ba-

ğõmsõz karar verebilmektedir. 

Kredi olarak kullandõrõlan 

fonlar, interbank takas 

ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda 

son kaynak olmakta, ancak 

borçlanma koşullarõ  kamuya 

açõklanmamaktadõr. Bu faiz 

oranlarõ genellikle  piyasa faiz oranlarõna çok yakõn düzeylerde seyretmektedir. 

 

                                                      
49 İlerleyen bölümlerde konu ile ilgili bilgi verilecektir. 
50 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s. 17-18. Bank of England Statistical 
Abstract, Detailed Monetary Statistics, 1996, Part 2. 
51 Reeskont oranlarõ ile zorunlu karşõlõk oranlarõnõn değiştirilme sõklõğõnõn burada verilme nedeni, literatürde 
bu araçlarõn etkin kullanõmõnõn açõklanmasõnda bu sõklõk göstergesinin kullanõlmasõdõr. 
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 BOE kredi politikalarõndaki değişiklikleri piyasalara bir sinyal vermek 

üzere, nadiren, gün başõndaki  rezerv talebini karşõlamadan,  iskonto kuruluşlarõna 

kamuya açõklanan oranlar üzerinden  borçlanma izni vererek kullanmaktadõr. 

3.1.2.2 Zorunlu Karşõlõklar 
 
Zorunlu  karşõlõk  oranlarõnõn   en   düşük   uygulandõğõ  ülkelerden  biri olan 

İngiltere�de zorunlu karşõlõklar, para politikasõ değişikliklerinde bir araç olarak 

nadiren kullanõlmaktadõr. Nitekim 1981 yõlõnda yüzde 0.5 olan zorunlu karşõlõk 

oranõ52,  1986 yõlõnda yüzde 0.45�e, 1991 yõlõnda yüzde 0.4�e ve 1992 yõlõnda yüzde 

0.35�e düşürülmüş ve daha sonra değiştirilmemiştir. 16 yõllõk dönem içerisinde 

sadece 4 kez değiştirilerek yüzde 0.5�ten yüzde 0.35�e indirilen zorunlu karşõlõk 

oranlarõndaki değişikliklerin, para politikasõnõn hedef olarak belirlediği M0 ile M4 

para arzlarõ üzerinde herhangi bir etkisi olmamõştõr.53 

İngiltere�de, karşõlõk bulundurma ve hesaplama süreleri arasõnda bir süre 

mevcut olup, bu süre BOE�ye bulundurma dönemindeki rezerv talebi tahmininde 

kolaylõk sağlamaktadõr. Rezerv talebi ile ilgili tahminler faiz oranlarõnõn 

duyarlõlõğõnõ da etkilemektedir. Rezerv talebi ya da arzõ ile ilgili umulmadõk 

gelişmeler karşõlõk bulundurma süresi içinde  gecelik faiz oranlarõnda önemli 

dalgalanmalara yol açmaktadõr. Daha esnek bir rezerv yönetimi için merkez 

bankalarõ, karşõlõk bulundurma dönemi sõrasõnda ortalamalarõ dikkate 

almaktadõrlar. Bu yöntem dönem içerisinde açõk ve fazlalarõn dengelemesine 

yardõmcõ olurken, bankalarõn geçici faiz şoklarõndan kaçõnabilmelerine olanak 

sağlamaktadõr. Sözkonusu yöntem merkez bankalarõna faiz oranlarõnõn istikrarõnõ 

sağlamada büyük yarar sağlamaktadõr. 

İngiltere� de zorunlu karşõlõklar bankalarõn davranõşlarõ üzerinde etkili 

değildir. İngiltere�de bankalar 6 aylõk bir süre için çok küçük miktarda likit 

olmayan mevduatlarõnõ bankaya yatõrmaktadõrlar. Bu karşõlõklar BOE�ye işlem 

                                                      
52 Bank of England Quarterly Bulletin, September 1981, s 347. 
53 Bank of England Statistical Abstract,Detailed Monetary Statistics,1996, Part 2. 
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geliri sağlamakta, ancak para politikasõ kontrol stratejisinde önemli rol 

oynamamaktadõr. 

3.1.2.3 Açõk Piyasa İşlemleri  
 
Önceki bölümde açõk piyasa işlemlerinin mali piyasalarõ derinleşmiş 

ekonomilerde daha başarõlõ olarak uygulandõğõnõ ve İngiltere�nin de açõk piyasa 

işlemlerini etkin olarak uyguladõğõnõ belirtmiştik. Mali sistemin derinliğinin bir 

göstergesi olan M4/GSMH oranõ İngiltere�de 1970 yõlõnda yüzde 51.6 iken 1996 

yõlõnda bu oran yüzde 91.2�ye yükselmiştir.54 Şekilden�de görüldüğü gibi 

İngiltere�de finansal piyasalar önemli ölçüde gelişmiş ve bu çerçevede İngiltere 

Bankasõ da açõk piyasa işlemlerini daha etkin olarak kullanmõştõr. 

   Günümüzde İngiltere�de açõk 

piyasa işlemlerini özellikle 

iskonto kurumlarõ55  üzerinden 

gerçekleştiren BOE, piyasalarõn 

günlük rezerv dengesini  

sağlamada  bu  kurumlarõ  aracõ 

olarak kullanmaktadõr.  

Zorunlu karşõlõk oranla-

rõnõn düşük olduğu sistemde, 

bankalar günlük işlemleri için BOE�de rezerv bulundurmaya çalõşõrlar. BOE, faiz 

oranõ hedefine ulaşmak için gün içinde para piyasalarõna müdahale etmek amacõyla 

iki aşamalõ bir strateji geliştirmiştir.  

BOE, her  sabah banka  sisteminin  tahmini  net  rezerv durumunu açõklar. 56 

Devletin nakit akõmlarõ ile BOE�nin vadesi gelmiş kõsa vadeli bono stokuna bağlõ 

                                                      
54 International Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996., Bank of England Statistical Abstract, Detailed Monetary 
Statistics, 1996, Part 2. 
55 İskonto Kurumlarõ(Discount Houses), yalnõzca İngiltere finans sistemine özgü kurumlar olup, fon arz ve talebi 
arasõndaki uyumsuzluğu gidermede İngiltere Bankasõna yardõmcõ olurlar. Bu konu ile ilgili ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz,  
�Bank of England Operations  in the Sterling Money Market�, Bank of England Quarterly, October 1988.  
56 Bu işlem saat  9:45�te yapõlmaktadõr. BOE�nin günlük rezerv tahminine yardõmcõ olmak için, her takas bankasõ 
günlük rezerv tutarõnõ BOE�ye bildirmekle yükümlüdür. Türkiye�de de son dönemlerde benzer bir uygulama Merkez 
Bankasõ tarafõndan sürdürülmektedir. 
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olarak belirlenen tahmini rezerv, bankalarõn tutmak istedikleri rezerv miktarõ için 

bir sinyal görevi görür. BOE ile yaptõklarõ işlemler sonucunda bankalar genellikle 

kõsa vadede açõk pozisyonda bulunurlar. Bu açõğõ kapatmak için; iskonto 

kurumlarõ, bankalar ile BOE arasõnda aracõlõk yaparak,  bankalarõn ellerindeki 

senetleri belli bir fiyattan almak üzere teklif verirler. İskonto kurumlarõ,  

bankalardan aldõklarõ senetler karşõlõğõnda piyasaya likidite arz ederken, kendileri 

nakit açõğõna düştüklerinde, ellerinde mevcut senetleri BOE�ye satabilirler. 

Varlõklarõnõn önemli bir kõsmõ kõsa vadeli bonolardan oluşan57 ve rezerv 

yönetimi amacõ çerçevesinde bu bonolarõn vadesi gelenleri roll-over58 eden  BOE, 

piyasalara 4 farklõ vadede59 gün içerisinde müdahale etmekte ve faiz oranlarõnõ 

amaçladõğõ düzeyde tutmaya çalõşmaktadõr. BOE�nin operasyonlarõ, günlük nakit 

açõklarõnõ hafifletmek amacõyla, iskonto kurumlarõndan doğrudan bono alõmlarõ 

üzerine dayalõdõr. Bu alõşlar genellikle 3 ay veya daha kõsa vadeli bonolar 

üzerinden olup, para piyasasõnõn vade yapõsõnõ da etkiler. Bununla birlikte, BOE 

teklif edilen oranlarõ, kendi faiz stratejisine uygun bulmazsa, iskonto 

kurumlarõndan doğrudan alõş yapmayabilir. Bu durumda, BOE, kendi oranlarõndan 

iskonto kurumlarõna repo işlemi teklif edebilir ya da BOE�deki kredilerini  belli bir 

orandan kullanmalarõ için bu kurumlarõ davet eder.60 İngiltere�de iskonto 

kurumlarõ, ellerinde aşõrõ rezerv kaldõğõnda BOE�den kağõt alma teklifinde 

bulunabilirler. 

 

                                                      
57 İngiltere Bankasõnõn bilançosu iki kõsõmdan oluşmaktadõr: 1. Emisyon Bölümü, 2. Bankacõlõk Bölümü. 
Emisyon Bölümünün 1995 yõlõ sonunda toplam varlõklarõnõn yüzde 71.4�ü (15.5 milyar sterlin) kamu 
kağõtlarõndan, yüzde 28.6�sõ (6.2 milyar sterlin) diğer menkul kõymetlerden oluşurken, bu oranlar 1996 yõlõ 
Eylül ayõnda sõrasõyla yüzde 80.1 (16.7 milyar sterlin) ve yüzde 19.9 (4.1 milyar sterlin) olarak 
gerçekleşmiş,  Bankacõlõk bölümünde ise, 1995 yõlõ sonunda toplam varlõklarõn yüzde 18.1�i (1.2 milyar 
sterlin) kamu kağõtlarõndan, yüzde 15.8�i (1.0 milyar sterlin) diğer menkul kõymetlerden oluşurken, 1996 yõlõ 
Eylül ayõnda bu oranlar sõrasõyla, yüzde 20.1(1.3 milyar sterlin) ve yüzde 47.5 (3.0 milyar sterlin) olarak 
gerçekleşmiştir. Daha ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz; Bank of England Quarterly Bulletin, November 1996, 
Volume 36, No.4. 
58 Roll-over: Bankalarõn vadesi gelmiş senetleri nakte çevirmeden, yeni ihraç edilen senetleri satõn almasõ. 
59 Bu vadeler; 0-14 gün, 15-33 gün, 34-63 gün ve 64-90 gündür. 
60 Bu işlem saat 14:30�da yapõlmaktadõr. Türkiye�de Merkez Bankasõ bu işlemi genellikle interbank 
piyasasõnõn kapanmasõna yakõn gerçekleştirerek sistemin açõk veya fazlalarõnõ dengelemektedir. 
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TABLO 3.6 İNGİLTERE�DE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
 

 BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE  M4  REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI /  AÇIĞI / M4/ % ARTIŞ TÜFE ORANI FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 

  GSMH GSMH GSMH    ORANI  ABD $/PND  ($)  
            

1970 2,3 1,6 1,8 51,6  6,4 7,0 5,2 2,400 2.267,9 55,4 
1971 2,0 1,9 -0,7 53,9 16,3 9,4 4,5 3,8 2,434 2.552,2 55,6 
1972 3,5 0,3 -2,7 59,3 23,2 7,1 7,5 4,2 2,502 2.927,0 55,8 
1973 7,4 -1,3 -3,3 62,3 21,8 9,2 13,0 8,0 2,452 3.314,9 55,9 
1974 -1,7 -3,7 -4,5 61,1 10,8 15,9 12,0 9,5 2,339 3.570,8 55,9 
1975 -0,7 -1,5 -7,3 54,7 11,9 24,2 11,0 7,1 2,222 4.242,5 55,9 
1976 2,8 -0,6 -5,7 51,2 11,3 16,5 13,5 7,5 1,806 4.098,1 55,9 
1977 2,4 0,1 -3,4 51,0 14,8 15,9 6,0 4,9 1,746 4.570,8 55,9 
1978 3,5 0,7 -5,2 50,7 15,0 8,2 12,5 6,1 1,920 5.820,7 55,8 
1979 2,8 -0,2 -5,6 49,2 14,4 13,5 17,0 11,7 2,122 7.571,8 55,9 
1980 -2,2 1,3 -4,6 49,6 17,1 18,0 14,0 14,1 2,326 9.564,1 56,3 

1981 -1,3 2,7 -4,7 54,0 20,4 11,9 14,5 10,7 2,028 9.219,3 56,4 

1982 1,7 1,6 -3,4 55,2 12,0 8,6 10,0 12,4 1,751 8.719,9 56,3 

1983 3,7 1,1 -4,4 57,0 13,2 4,6 9,0 11,2 1,517 8.272,6 56,4 
1984 2,3 0,4 -3,1 60,2 13,5 5,0 10,0 7,3 1,336 7.808,3 56,5 
1985 3,8 0,7 -2,9 62,5 13,0 6,1 11,5 11,8 1,296 8.225,1 56,7 
1986 4,3 -0,2 -2,3 66,2 14,7 3,4 11,0 9,9 1,467 10.050,2 56,9 
1987 4,8 -1,2 -0,7 71,2 18,0 4,1 8,5 8,6 1,639 12.284,1 57,0 
1988 5,0 -3,5 1,5 75,3 17,7 4,9 13,0 8,6 1,781 14.834,6 57,2 
1989 2,2 -4,3 1,5 82,0 18,9 7,8 15,0 11,5 1,640 14.849,3 57,4 
1990 0,4 -3,3 0,7 86,6 12,2 9,5 14,0 12,5 1,785 17.127,4 57,6 
1991 -2,0 -1,4 -1,0 87,7 5,6 5,9 10,5 10,3 1,769 17.624,2 57,8 
1992 -0,5 -1,7 -5,0 85,9 2,5 3,7 8,0 7,5 1,766 18.322,7 58,0 
1993 2,3 -1,7 -6,4 85,8 5,0 1,6 5,5 4,0 1,502 16.341,1 58,2 
1994 3,8 -0,3 -5,1 83,7 4,2 2,5 6,3 3,7 1,532 17.741,8 58,4 
1995 2,5 -0,5 -5,2 88,0 10,0 3,4 6,5 4,1 1,579 19.072,9 58,6 
1996 2,1 0,0 4,4 91,2 9,5 2,5 6,0 3,1 1,562 19.854,6 58,8 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK � 1980-1997-JULY, UNITED KINGDOM COUNTRY REPORT-1997/II. 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    43 

 3.1.3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
 
ABD mali sistemi, derin finansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlarõ, selektif 

olarak  kullanõlan  ilk  başvuru  kaynağõ  olarak  reeskont  kredileri,  düşük   oranlõ 

mevduat munzam karşõlõklarõ ve 

etkin olarak kullanõlan açõk piyasa 

işlemlerini içermektedir. 

Para politikasõ Federal 

Rezerv Bankasõ tarafõndan 

yürütülmektedir. FED�in para 

politikasõ hedefi fiyat istikrarõnõ 

sağlamak olup, bu hedefe 

ulaşmada interbank faiz oranlarõ temel gösterge olarak alõnmaktadõr. Bu çerçevede, 

rezerv yönetimi önem kazanmõştõr.61 

 Açõk piyasa işlemleri, Amerika�da banka rezervlerinin kontrolünde temel 

araç olarak kullanõlmaktadõr. FED bu amaçla, çoğunlukla Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin (DİBS) ikincil piyasalarõnõ kullanmaktadõr. Bu piyasanõn derinliği 

FED�e faiz oranlarõ yapõsõnõ bozmadan, büyük tutarlõ rezervleri sisteme ekleme ya 

da sistemden çekme şansõ 

vermektedir (1970 yõlõnda 

yüzde 66.8 olan M3/GSMH 

oranõ 1996 yõlõnda yüzde 65.3 

olarak gerçekleşmiştir)62. 

Bununla birlikte, DİBS�lerin 

doğrudan satõşlarõ kalõcõ bir 

rezerv yarattõğõndan, FED 

                                                      
61 CAPRIO G.Jr., P. HONOHAN, Monetary Policy Instruments For Developing Countries, The World 
Bank, Washinton D.C. 1991,s. 67-69. 
62 1980�li yõllarõn başlarõnda sisteme kazandõrõlan esnek yeni mali araçlar (pazarlõk edilebilir çekme hakkõ 
gibi - NOW Accounts), 1986 yõlõndan sonra M3/GSMH oranõnõn azalmasõnda etkili olmuştur. 
M3: Dolaşõmdaki para+vadesiz mevduat+vadeli mevduat+resmi mevduat. International Financial Statistics 
Yearbook, IMF, 1996. 
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genellikle yõl içinde piyasada 10 ya da daha az sayõda doğrudan   satõş  

yapmaktadõr.   Günlük   likidite   kontrolü   ise,   özellikle  repo  ve ters repo 

işlemleri ile yürütülmektedir. Bu işlemler doğrudan satõşlara göre daha az maliyetli 

olup, geçici rezerv ayarlamalarõnda daha büyük esneklik sağlamaktadõr. Söz 

konusu işlemler günlük rezerv dalgalanmalarõnõn kontrolünde kullandõğõ gibi,  

politikalarõnda değişiklik yapmak amacõyla da kullanmakta ve genellikle 1-2 

günlük vadelerde (15 güne kadar vade artmaktadõr) gerçekleştirilmektedir. 

 Reeskont penceresi uygulamasõnda, borçlanma kararõnõ bankalar vermekte 

ve FED�e başvurmaktadõr. FED reeskont oranlarõ piyasa faiz oranlarõnõn altõnda 

olup, Banka idaresi tarafõndan belirlenmektedir. Krediler genellikle mevsimsel 

olarak kullandõrõlõrken, beklenmeyen gün sonu likidite açõklarõnõn kapatõlmasõ 

amacõyla da kullandõrõlmaktadõr. Reeskont penceresini çok sõk kullanan finansal 

kuruluşlarõn, gelecekteki girişleri azaltõlõrken, borçlanma maliyeti artõrõlmaktadõr. 

Banka iflaslarõ ile kazanç baskõsõ nedeniyle, reeskont penceresinden borçlanmanõn 

ters piyasa reaksiyonlarõ geliştirmesi nedeniyle63, reeskont penceresi kullanõmlarõ 

önemli miktarda sõnõrlandõrõlmõştõr. 

ABD�de zorunlu karşõlõklar genellikle vadesiz mevduatlara, M1 hedefleri 

doğrultusunda, tüm bankacõlõk sistemini içerecek şekilde uygulanmaktadõr. Rezerv 

yönetimi, geleneksel olarak bir bulundurma dönemi süresince bankalardaki iki 

haftalõk ortalama rezerv düzeyi üzerine odaklanmõştõr. Zorunlu karşõlõklarda 1990 

Aralõk ayõnda yapõlan indirimden sonra, günlük rezerv dalgalanmalarõnõn artmasõ, 

maliyeti azaltõcõ önlemlerin kredileri artõracağõnõ bekleyen açõk piyasa masasõnõ  

çelişkide bõrakmõştõr. Bir çok banka bulundurma süresinin başlarõnda aşõrõ rezerv 

bulundurma konusunda daha az tolerans göstermeye başlamõş, federal fon 

oranlarõnda gün sonlarõnda düşüş yönünde ciddi bir reaksiyon oluşmuştur. Aynõ 

zamanda, bankalarõn gün başõnda aşõrõ çekişlere karşõ fonlarõ ellerinde 

bulundurmalarõ nedeniyle, fon oranlarõ gün başlarõnda rezerv piyasasõ koşullarõ 
                                                      
63 Bu konudaki eleştiriler, özellikle ABD�de batan iki büyük bankaya reeskont penceresinden aktarõlan 
önemli miktarda likiditenin, bu bankalarõ batmaktan kurtaramamasõ ve bu kaynak aktarõmõnõn gizli bir  vergi 
şeklinde düşünülmesi  ile yoğunlaşmõştõr. 
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hakkõnda yanlõş yönlendirmelere yol açmõştõr. Bu çelişki nedeniyle APİ masasõ 

federal fon  piyasalarõna, bu piyasadan diğer piyasalara yanlõş sinyaller gitmemesi 

için daha fazla dikkat göstermeye başlamõştõr. 

3.1.3.1 Reeskont Kredileri 
 
Bütün mevduat toplayan kuruluşlar reeskont penceresinden son başvuru 

kaynağõ olarak kredi kullanabilmektedir. Reeskont penceresinden en fazla 

kullanõlan kredi tipi kõsa dönemli beklenmedik nakit açõklarõnõn karşõlanmasõ 

amacõyla açõlan kõsa vadeli ayarlama kredisidir. FED, ayrõca, daha uzun vadeli 

mevsimsel kredileri de içeren programlara sahiptir.64  

Kõsa vadeli ayarlama kredileri, para piyasalarõndan fon bulamayan, ticari 

bankalara, yatõrõm bankalarõna, tasarruf ve kredi birliklerine, yabancõ bankalarõn 

şubelerine beklenmedik nakit açõklarõnõ dengelemek amacõyla, durumunu 

düzeltinceye kadar kullandõrõlmaktadõr. Sözkonusu krediler temel bir reeskont 

oranõndan açõlmakta ve bazen bir ek oran ile uygulanmaktadõr.65 Federal Reserve 

Act ile reeskont penceresinden kullanõlan bütün avanslar kamu kağõtlarõ, müşteri 

kağõtlarõ ve diğer bazõ menkul kõymetler karşõlõğõnda güvence altõna alõnmõştõr.  

Yasal düzenlemeler rezerv sistemine dahil olan bankalara (Federal Reserve 

Bank�õn branşlarõ) reeskont penceresinin kullanõmõnda seçme yetkisi vermekte, 

reeskont penceresi yerel kuruluşlarõn koşullardan etkilenmesine bağlõ olarak bir 

neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde kullanõlmaktadõr. Bu geniş sorumluluk içerisinde 

FED, kuruluşun büyüklüğünü, para piyasalarõna girişini ve diğer kaynaklarõnõ, 

                                                      
64 FED reeskont kredilerini dört program altõnda düzenlemiştir: 1. Ayarlama Kredisi (Adjustment Credit): 
Normal fon kaynaklarõnõn yetmediği dönemlerde kõsa vadeli ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ amacõyla 
açõlmaktadõr. 2. Mevsimsel Krediler (Seasonal Credit): Özellikle tarõmsal bölgelerdeki bankalarõn(küçük 
ölçekli ve ulusal piyasalardan borçlanamayan bankalar) hasat dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ amacõyla açõlõr. 3. Genişletilmiş Krediler (Extended Credit): Beklenmeyen önemli nakit çõkõşõ 
yaşayan kuruluşlara, başka kaynaklarõ kullanabilme olanaklarõ kalmadõğõ durumlarda açõlmaktadõr. 4. Acil 
Krediler (Emergency Credit) Mevduat bankalarõ dõşõndaki kuruluşlara, beklenmedik durumlarda, diğer 
kaynaklardan fon bulma olanağõ kalmadõğõ ve durumun ekonomiyi kötü yönde etkileyeceği görüldüğünde 
açõlmaktadõr. 
65 Örneğin, Mayõs 1986�da FED yönetim kurulu bilgisayar arõzalarõndan ya da işlem problemlerinden 
kaynaklanan büyük tutarlõ açõklar için yeni bir oran belirlemiştir. Bu oran mevcut reeskont oranlarõnõn en 
yüksek olanõ olarak uygulanmõştõr. 
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kurumun karşõ karşõya olduğu çevreyi, coğrafi ve ekonomik çevreyi  ve diğer bir 

çok kriteri gözönünde tutmaktadõr.  

FED, reeskontta, genel olarak vade ve  miktar sõnõrlamasõ yapmaktadõr. 

Küçük bankalara 2 haftadan, büyük bankalara 1 haftadan fazla olmamak kaydõyla 

kredi kullandõrõlmakta ve reeskont penceresinden kredi kullanan kuruluşlarõn 

ihtiyaçlarõ giderilinceye kadar kredileri uzatõlmaktadõr. FED�e uzun vadeli kredi 

açma yetkisi de tanõnmõştõr66. Uzun vadeli kredi programlarõndan biri 6 aya kadar 

vadeli mevsimsel kredilerdir. FED, mevsimsel baskõlardan korumak amacõyla 

küçük mevduat bankalarõna67 1973 yõlõnda reeskont kredisi açmaya başlamõştõr. 

Piyasadaki diğer fon kaynaklarõndan borçlanma olanağõ kalmayan bir kuruluş, 

genellikle tarõmda hasat dönemlerinde, FED mevsimlik kredisini, geçmiş üç yõllõk 

dönem içerisinde bu dönemlerde önemli nakit çõkõşlarõ olduğunu göstermek 

suretiyle kullanabilir. FED kredinin vadesini baskõnõn derecesine göre 9 aya kadar 

uzatabilir. Mevsimsel krediyi alan banka FED�e krediyi nasõl geri ödeyeceği ile 

ilgili bir plan sunmaktadõr. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlara açõlan FED 

mevsimlik kredilerinin, en önemli kullanõcõlarõ tarõm bankalarõ ile mevsimlik tatil 

yörelerindeki bankalardõr. FED mevsimlik reeskont  kredilerini kullanan 

kuruluşlarõn  bu imtiyazlarõnõ kötüye kullanõp kullanmadõklarõnõ kontrol 

etmektedir. 

FED kredilerinin faiz oranõ olan reeskont oranõ, bankalarõn fon maliyetini 

etkilerken, yönetim tarafõndan belirlenmekte ve oranlardaki bir değişiklik para 

politikasõnda değişme sinyali olarak algõlanmaktadõr. 12 rezerv bankasõnõn 

yöneticileri iki haftada bir reeskont oranõnõn belirlenmesi amacõyla toplanmakta, 

belirlenen oranlar Guvernörler kurulunun onayõ ile uygulanmaktadõr. Oran 

değişiklikleri stok ve yeni kredilere uygulanõr.  

 

                                                      
66 Reeskont kredileri �Regulation A� ile düzenlenmiştir. Türkiye�de de bu yetki 1970 tarihinde 1211 sayõlõ 
yasayla TCMB�ye verilmiştir. 
67 Toplam mevduat tutarõ 250 milyon dolarõn altõnda olan bankalar. Türkiye�de de reeskont kredileri genel 
olarak tarõmsal amaçlõ olarak kullandõrõlmõştõr. 
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Guvernörler Kurulu�nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen reeskont 

oranõndaki bir artõş, FED�in enflasyonist baskõlarõ önlemeye çalõştõğõnõ, düşüş ise 

ekonomik faaliyetlerdeki bir daralmanõn durdurulmaya çalõşõldõğõnõ 

göstermektedir.  

Genişletilmiş kredilerde ilk 30 gün için reeskont oranõ uygulanõrken, daha 

sonraki dönem için uygulanacak faiz oranõ Rezerv Bank�õn inisiyatifi 

doğrultusunda belirlenir.  

FED mevsimsel kredileri 1973�ten 1989 yõlõna kadar normal reeskont 

oranõndan kullandõrmõştõr. 1992 yõlõ Ocak ayõnda federal fon68 faizleri ile 90 gün 

vadeli mevduat sertifikalarõnõn ikincil piyasadaki faiz oranlarõ üzerinden  bir faiz 

oranõ belirlenmeye başlanmõş, bu ise mevsimsel kredi talebinde düşüşe neden 

olmuştur.   Reeskont   oranõ   1980-1990   yõllarõ   arasõnda  29 kez değiştirilmiş ve 

  ayarlama süreleri 2 hafta ile 22 

ay arasõnda değişmiştir. Rees-

kont oranõnõ ekonomik      

yavaşlama  dönemi olan Aralõk 

1990-Temmuz 1992 arasõnda 7 

kez düşürerek yüzde 7�den 

yüzde 3�e indiren FED, Mayõs 

1994-Şubat 1995 arasõnda anti 

enflasyonist politikalarõna 

uygun olarak reeskont oranõnõ 4 kez artõrarak yüzde 3�ten yüzde 5,25�e 

yükseltmiştir.  

FED tarafõndan en düşük reeskont oranõ 1942-1946 yõllarõ arasõnda yüzde 

yarõm, en yüksek oran ise  1981 yõlõ Mayõs-Kasõm aylarõ arasõnda yüzde 14 olarak 

uygulanmõştõr. 

                                                      
68 Federal fonlar, fon fazlasõ olan bankalarõn, zorunlu karşõlõk açõğõnõ karşõlayamayan bankalara gecelik 
olarak sattõklarõ fonlardõr. 
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3.1.3.2 Zorunlu Karşõlõklar 
 
Mevduatlarõn belli bir oranõnõn  FED�e yatõrõlmasõ suretiyle oluşan zorunlu 

karşõlõklar, para politikasõ aracõ olarak kullanõlmaktadõr. 

Parasal Kontrol Yasasõ (Monetary Control Act - MCA) 1980�de FED 

Guvernörler Kuruluna vadesiz mevduatlara yüzde 8-14 arasõ ve kurumsal vadeli 

mevduatlara yüzde 9 oranõnda zorunlu karşõlõk uygulama yetkisi vermiştir. Ancak, 

MCA, FED�e olağanüstü durumlar haricinde kişisel vadeli mevduatlara zorunlu 

karşõlõk uygulama yetkisini, kongreye  danõşmak  ve  Guvernörler Kurulunun 7 

üyesinden 5�inin onayõnõ almak şartõyla vermiştir. 

Zorunlu karşõlõklar, iki haftalõk dönemler itibariyle hesaplanmaktadõr. 

Dönem sonundaki her çarşamba günü bankalarõn rezerv ortalamasõ, iki haftalõk 

dönemin pazartesi günleri arasõndaki ortalamasõna göre hesaplanan zorunlu 

karşõlõk tutarlarõna eşit  olmak zorundadõr.69 Zorunlu karşõlõklarõ kapatamayan 

bankalara parasal ceza uygulanmaktadõr.70  

FED sistemine üye olamayan eyalet bankalarõ, eyalette belirlenen 

yükümlükleri yerine getirmişlerdir. Ancak buralarda uygulanan oranlar çok düşük 

tutulduğundan, bu eyaletlerdeki birçok banka da FED sistemine üyeliğini 

düşürmüştür. Bu gelişmeler sonucunda,  üye bankalarõn vadesiz mevduatlarõnõn 

toplam vadesiz mevduatlar içindeki payõ 1950 öncesinde yüzde 85 iken, 

1950�lerden sonra yüzde 65�e kadar gerilemiştir. Bu durum, FED�in para arzõnõ 

kontrol gücünü azaltmõştõr. MCA bu sorunu FED�e, bankalara sisteme üye olup 

olmadõklarõna bakmaksõzõn karşõlõk uygulama  yetkisi vererek çözmüştür.  

MCA ile küçük bankalarõn yükünü hafifletmek amacõyla, 1980�de 

bankalardaki ilk 25 milyon dolarlõk vadesiz mevduata yüzde 3 oranõnda karşõlõk 

uygulanmasõ kararlaştõrõlmõştõr.71 Amerika�daki toplam vadesiz mevduatlardaki 

                                                      
69 Bankalar iki haftalõk dönemin ilk günlerinde küçük miktarlarda borç alarak fazla pozisyona geçmekte ve sonraki 
hafta ortaya çõkabilecek nakit açõğõ risklerini azaltmaya çalõşmaktadõrlar. 
70 FED 1991 yõlõnda 295 ceza verirken bu sayõ 1992 yõlõnda 229 olarak gerçekleşmiş, cezalarõn parasal tutarõ 1991 
yõlõnda 294.000 Dolar ve 1992  yõlõnda 143.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
71 Aynõ dönemde Türkiye�de de bankalarõn aktif büyüklüklerine göre karşõlõk uygulamasõ yürürlüğe konmuştur. 
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değişmenin yüzde 80�i dikkate alõnarak her yõl yeniden belirlenen bu tutar, 1995 

yõlõ sonunda bu tutar 52 milyon dolara yükselmiştir.  

Benzer şekilde Garn-St.Germain Act ile 1982�de bankalardaki mevduatõn 2 

milyon dolarlõk kõsmõ karşõlõktan muaf tutulmuştur. Bu seviye de her yõl 

mevduatlardaki artõş kadar (azalõşlar dikkate alõnmamaktadõr) artõrõlmõş ve 1995 

yõlõ sonunda 4.3 milyon dolara yükseltilmiştir.  

1980-1987 yõllarõ arasõnda zorunlu karşõlõklarda MCA doğrultusunda 

değişiklikler yapõlmõştõr. Federal Rezerv sistemine üye bankalarõn karşõlõk oranlarõ 

düşürülürken, üye olmayan bankalarõn oranõ sõfõrdan üye bankalara uygulanan 

oranlara yükseltilmiştir. Mevcut karşõlõk oranlarõ geçmişe oranla oldukça 

düşürülmüştür.72  

FED, zorunlu karşõlõk oranlarõnõ para politikasõ amaçlarõ için nadiren 

değiştirmektedir. Zorunlu karşõlõklar bankalara maliyet yüklediğinden, FED bu 

maliyeti yükseltme konusunda isteksiz davranmaktadõr.  

FED uzun bir dönemden beri karşõlõklara faiz ödenmesini savunmakta, 

ancak kararõn Kongre tarafõndan onayõ gerektiğinden, bu düşünce Hazine�nin gelir 

kaybõna uğramasõ yüzünden kabul görmemektedir. 

 Zorunlu karşõlõklarõn bankalarõn para yaratma gücü ile ilişkisi nedeniyle, 

yapõlan değişiklikler ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Yüksek karşõlõk oranlarõ 

ekonomik faaliyetler üzerinde daraltõcõ etki yaratmaktadõr. Ancak ABD�de, zorunlu 

karşõlõklar yalnõzca vadesiz mevduatlara uygulandõğõndan, vadeli mevduatlarõn 

kullanõmõ ile para yaratõlmasõnda herhangi bir sõnõrlama sözkonusu değildir. 

3.1.3.3 Açõk Piyasa İşlemleri 
  

Açõk piyasa işlemleri (APİ)  FED�in para politikasõnõ uygulamada 

kullandõğõ en esnek araçtõr. FED, APİ ile bankacõlõk sisteminin rezerv seviyesini 

ayarlayarak,  mevsimsel  ya da   uluslararasõ  fon hareketlerinden kaynaklanan kõsa  

vadeli faiz oranõ değişimleri ile para arzõnõ kontrol etmeye çalõşmaktadõr. 

                                                      
72 1937-1958 döneminde yüzde 20 olarak uygulanan karşõlõk oranõ 1980 sonrasõnda kurumsal  mevduatlar 
ile vadeli mevduatlarda sõfõrlanõrken, vadesiz mevduatlarda ise oran yüzde 10�a düşürülmüştür. 
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 Menkul kõymetlerin açõk piyasada alõnõp satõlmasõ kararlarõ, FED'in üst 

düzey para politikasõnõ hazõrlayan grubu FOMC (Federal Açõk Piyasa Komitesi) 

tarafõndan geliştirilmiş direktif ve işlemlere bağlõdõr. Bu direktifler, FOMC 

tarafõndan 6 ila 8 haftalõk dönemi kapsayan iki toplantõ dönemi arasõndaki sürede, 

para politikasõ uygulama yaklaşõmõnõ gösterirler.  

Federal Rezerv sisteminin tamamõ adõna APİ�ni yöneten New York 

FED�deki açõk piyasa hesabõ sisteminin yöneticisi, bu direktifi menkul kõymetlerin 

günlük alõm satõm kararlarõnda bir rehber olarak kullanmaktadõr. APİ, FED�e 

bankacõlõk sisteminde borç verilmemiş fonlarõn seviyesini doğrudan ayarlama gücü 

vermektedir. FED yaptõğõ ayarlamalarla gecelik borçlanma faizleri ile diğer kõsa 

vadeli faiz oranlarõnõ etkilemektedir. 73 

 FED açõk piyasada, kamu kağõtlarõ ile işlem yapma hakkõ olan öncelikli 

işlem yapõcõlardan (Primary Dealer)  kağõt aldõğõnda, karşõlõğõ olan parayõ bu işlem 

yapõcõlarõn Takas Bank�taki hesaplarõna aktarmaktadõr. Bu işlem bankacõlõk 

sistemine rezerv girişine neden olur. Çoğunlukla, bankacõlõk sistemine geçici 

rezerv aktarõmõnõn sözkonusu olduğu durumlarda kõsa vadeli repo işlemleri, 

piyasadan geçici rezerv çekilişinin olmasõ gerektiğinde ise ters repo işlemleri 

yapõlmaktadõr. Sõk olmamakla birlikte menkul kõymetlerin doğrudan alõş ve satõşõ 

da yapõlmaktadõr. Doğrudan  alõş-satõşlar gün içinde öğleden önce, sürekli nakit 

talebi ile diğer mevsimlik rezerv taleplerin karşõlanmasõ amacõyla yapõlmaktadõr.  

Bankacõlõk sistemindeki rezerv seviyesine göre, üç işlemden biri uygulanmaktadõr.  

 Açõk piyasa işlemlerinin yürütüldüğü işlem masasõnda her gün bir dizi 

kaynaktan piyasanõn faaliyetleri hakkõnda bilgi toplanmaktadõr. FED�in işlem 

yapõcõlarõ kağõt piyasasõndaki durum hakkõnda öncelikli işlem yapõcõlarla 

görüşmekte, büyük bankalarõn rezerv gereksinimlerini ve bunlarõ nasõl 

karşõlayacaklarõnõ öğrenmektedirler. Hazine�nin FED�deki rezerv durumu 

hakkõnda her sabah bilgi alõnmaktadõr. New York FED araştõrma bölümü ile 

Washington�daki  Guvernörler  Kurulundaki   rezerv  hesaplayõcõlar,  önceki günün  
                                                      
73 LIPSEY, STEINER, PURVIS, a.g.e., s.188. 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    51 

banka rezerv verileri ve gelecekteki projeksiyonlarõ etkileyecek faktörlerle ilgili 

verileri bir araya getirirler. Hazine ile yapõlan görüşmeden sonra, diğer bilgiler 

õşõğõnda gün içinde uygulanacak hareket planõ hazõrlanmaktadõr. 

 Ekonomik ve finansal durumu gösteren bu plan, FOMC temsilcileri ile her 

sabah gözden geçirilir. Bu günlük görüşmeler, FOMC direktifinin işlem masasõ 

uygulamalarõna uygunluğunun görülmesine yardõmcõ olur. Bu görüşme 

tamamlandõğõnda, işlem masasõ APİ�ni uygulamak için piyasaya girmektedir. İşlem 

masasõ, işlemleri, bütün öncelikli  işlem yapõcõlarõ telefonla arayarak tekliflerini 

vermelerini isteyerek başlatõr. İşlem yapõcõlarõn teklifleri rekabetçi en iyi fiyat 

bazõnda değerlendirilir. İhaleyi kazanan ve kazanamayanlar öğleden hemen sonra 

bilgilendirilirler. Fonlarõn ve menkul kõymetlerin değişimi aynõ gün içinde 

tamamlanõr. 
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TABLO 3.7 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ�NDE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
 

 BÜYÜME CARİ  İŞLEM. BÜTÇE  M2  REESKONT MEVDUAT KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / M2/ % ARTIŞ TÜFE ORANI FAİZ MİLLİ GELİR (MİLYON) 

  GSMH GSMH GSMH    ORANI ($)  

ABD                     
1970 3,0 0,2 -1,1 66,8 7,1 5,9 5,5 7,3 4.956,1 205,0 
1971 3,1 -0,1 -2,2 70,3 13,4 4,3 4,5 4,7 5.333,3 207,0 
1972 4,8 -0,5 -1,5 72,9 13,0 3,3 4,5 4,5 5.813,4 209,0 
1973 5,2 0,5 -1,2 72,4 6,8 6,2 7,5 8,8 6.450,2 211,0 
1974 -0,6 0,1 -0,3 72,7 5,6 11,0 7,8 10,6 6.915,5 213,0 
1975 -0,8 1,1 -3,4 73,4 12,7 9,1 6,0 5,9 7.432,6 215,0 
1976 4,9 0,2 -4,2 73,7 13,7 5,7 5,3 5,3 8.183,5 218,0 
1977 4,5 -0,7 -2,6 74,1 10,7 6,5 6,0 5,6 9.063,6 220,0 
1978 4,8 -0,7 -2,6 73,3 8,1 7,6 9,5 8,2 10.017,8 225,0 
1979 2,5 -0,0 -1,4 71,8 7,8 11,3 12,0 11,2 11.200,0 225,0 
1980 -0,5 0,1 -2,8 72,7 8,9 13,5 13,0 13,1 12.079,3 227,0 
1981 1,8 0,2 -2,6 73,2 10,0 10,3 12,0 15,9 13.375,5 229,0 
1982 -2,2 -0,4 -4,0 77,1 9,0 6,2 8,5 12,4 13.702,6 232,0 
1983 3,9 -1,3 -5,9 78,7 12,0 3,2 8,5 9,1 14.675,2 234,0 
1984 6,2 -2,6 -4,7 78,9 8,7 4,3 8,0 10,4 16.105,9 236,0 
1985 3,2 -3,1 -5,2 79,3 8,3 3,6 7,5 8,1 17.029,4 238,0 
1986 2,9 -3,5 -5,0 81,9 9,5 1,9 5,5 6,5 17.820,8 240,0 
1987 3,1 -3,7 -3,2 81,1 3,6 3,7 6,0 6,9 18.776,9 242,0 
1988 3,9 -2,6 -3,2 80,0 5,5 4,0 6,5 7,7 20.032,7 245,0 
1989 2,5 -2,0 -2,7 77,5 5,0 4,8 7,0 9,1 21.247,0 247,0 
1990 0,8 -1,7 -3,9 74,9 1,4 5,4 6,5 8,2 22.104,0 249,9 
1991 -1,2 -0,1 -4,7 73,1 3,1 4,2 3,5 5,8 22.708,2 252,6 
1992 3,3 -1,0 -4,6 67,3 1,7 3,0 3,0 3,7 24.491,0 255,4 
1993 3,1 -1,5 -3,9 65,1 1,6 3,0 3,0 3,2 25.426,1 258,1 
1994 4,1 -2,1 -2,9 62,7 0,5 2,6 4,8 4,6 26.591,6 260,7 
1995 2,0 -2,0 -2,2 63,7 4,3 2,8 5,3 5,9 27.536,2 263,2 
1996 2,5 -2,2 -1,5 65,3 7,2 2,9 5,0 5,4 28.388,0 266,6 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK – 1980-1997-JULY. 
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 3.1.4 ALMANYA 
Almanya mali sistemi, göreli olarak Amerika ve İngiltere�ye göre derinliği 

daha az finansal piyasalar, pozitif reel faiz oranlarõ, reeskont faiz oranlarõ piyasa 

faiz oranlarõndan düşük ancak etkili olarak kullanõlan bir reeskont sistemi, düşük 

oranlõ mevduat munzam karşõlõklarõ ve yeterince gelişmemiş DİBS piyasalarõ 

nedeniyle etkin olarak 

kullanõlmayan açõk piyasa 

işlemlerini içermektedir. 

Almanya�da mali 

sistemde reel faizler 1978-

1996 döneminde sürekli 

olarak pozitif seviyelerde 

gerçekleşmiştir. Bu durum 

finansal derinleşmenin 

göstergesi olan M2/GSMH oranõnõn da aynõ dönemde önemli ölçüde artmasõna 

neden olmuştur. 74 

M2/GSMH oranõ 1970 

yõlõnda yüzde 23.5 iken 1996 

yõlõnda yüzde 34.6�ya 

yükselmiştir. Bu gelişmede 

özellikle 1990 yõlõnda Doğu 

ve Batõ Almanya�nõn 

birleşmesi de etkili 

olmuştur.75 

Bundesbank�õn para politikasõnõn öncelikli amacõ Alman Markõ�nõn  

değerini korumak ve fiyat istikrarõnõ sağlamaktõr (yüzde 2 seviyesinin altõnda).76 

                                                      
74 İnternational Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
75 International Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
76 NURAY Haluk, Maastricht Anlaşmalarõ, Ankara Üniversitesi, A.T.A.U.M, Ekonomik ve Mali Politikalar 
Uzmanlõk Programõ Ders Notlarõ, Ankara, 1994. 
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Bu amaçla Banka, reeskont kredileri ile 1 ve 2 aylõk repo işlemlerini   öncelikli 

olarak kullanmaktadõr. 

 İncelenen bankalar içinde Bundesbank günlük rezerv yönetiminde en az 

aktif bankadõr. Repo ihaleleriyle genellikle günlük likidite ihtiyacõ 

karşõlanmaktadõr. Bundesbank repo ihalesinde teklif edeceği tutarõ önceden 

belirlemekte ve en iyi teklifler üzerinden işlemleri gerçekleştirmektedir. Banka, 

zaman zaman ihaledeki faiz oranõnõ sabitleyerek piyasalara politika öncelikleri 

hakkõnda sinyal de vermektedir. Almanya�da para piyasasõ faiz oranlarõ Lombard 

oranlarõ ile Bundesbank�õn Hazine Bonosu satõş faiz oranlarõ arasõnda 

dalgalanmaktadõr. Banka faiz oranlarõnõ bu çerçevede tutabilmek amacõyla zaman 

zaman destekleyici işlemler yapmaktadõr. Buna ek olarak, yüksek zorunlu 

karşõlõklar ve bunlarõn uzun bulundurma süreleri bankalara geçici büyük rezerv 

şoklarõ karşõsõnda büyük esneklik sağlamaktadõr.  

Özellikle reeskont kredilerini para politikasõ aracõ olarak kullanan 

Bundesbank önemsiz miktarda DİBS stoku bulundurmaktadõr. Bu nedenle 

Bundesbank parasal tabanõ etkilemek amacõyla özellikle merkez bankasõ kredileri 

ile repo işlemlerini kullanmaktadõr. Bankalara işlemler için özel provizyonlar ihdas 

eden, Bundesbank periyodik olarak bir ve iki aylõk repo ihaleleri  

gerçekleştirmektedir. Sözkonusu repolar rezerv pozisyonlarõnõn geçici olarak 

ayarlanmasõnda ağõrlõklõ olarak kullanõlmaktadõr. 1980�lerin ikinci yarõsõndan 

itibaren repo işlemlerinin ağõrlõğõ, para tabanõnõn etkilenmesinde temel araç  olan 

reeskont kredilerini destekleyici olarak, artõrõlmaktadõr. Diğer araçlar, örneğin 

döviz swaplarõ ve kamu mevduatlarõnõn Bundesbank�tan bankalara transferi, çok 

gerekli olduğunda rezerv pozisyonlarõnõn günlük olarak ayarlanmasõnda 

kullanõlmaktadõr.77 

 Almanya�da bankalara tanõnan reeskont kredisi kotalarõ tamamen 

kullanõldõğõ için, bankalarõn olağanüstü rezerv hareketlerine sõk rastlanmamaktadõr. 

Bundesbank bu kotalarõn üzerindeki kredi taleplerinde oldukça yüksek bir faiz 
                                                      
77 Deutsche Bundesbank Monetary Policy Regulations, Banking Regulations 3, April 1996. 
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oranõ uygulamaktadõr. Lombard Kredileri olarak anõlan bu krediler, kõsa dönemli 

faiz artõşlarõnõ önleyebilmektedir.78 Lombard oranlarõ Bundesbank tarafõndan 

sabitleştirilmiş ve son yõllarda genellikle repo oranõ+1 puanõn  altõnda kalmõştõr. 

Bundesbank Lombard kredileri faiz oranlarõnõ bazõ durumlarda kõsa 

dönemler itibariyle yükseltmiştir. Borçlanmalardaki bu artõşlar, piyasa kaynaklõ 

likidite gelişmelerine ek olarak, bir daraltõcõ politika stratejisini yansõtmaktadõr; 

önce para piyasasõ faiz oranlarõ yükseltilerek piyasada baskõ yaratõlmõş, daha sonra 

bu artõşlar resmi oranlara uygulanmõştõr. 79 

3.1.4.1 Reeskont Kredileri 
 
Reeskont kredileri Bundesbank�õn en önemli para politikasõ aracõdõr. 

Reeskont kredileri faiz oranlarõ mevduat faiz oranlarõnõn üzerinde belirlenerek 

1978-1980 döneminde son başvuru kaynağõ olarak kullanõlmõşken, 1981-1988 

döneminde mevduat faiz oranlarõnõn altõnda belirlenmek suretiyle son başvuru 

kaynağõ olma özelliğinden farklõ olarak selektif  kullanõlmõştõr.  

Kredi kuruluşlarõnõn 

Bundesbank�tan reeskont 

kredisi için başvurusu, diğer 

merkez bankalarõndan farklõ 

olarak kotalarla sõnõrlandõrõl-

mõştõr. Bu kotalarõn hesap-

lanmasõ kredi kuruluşlarõnõn 

sermayesine göre yapõlmakta, 

250 milyon DM�õ aşan 

sermaye miktarlarõ hesaplamaya azalan katsayõlarla dahil edilmektedir.  Bir diğer 

kredi   kuruluşunun    sermayesine    yüzde  25�i   aşan   oranda    iştirak   edilmesi  

                                                      
78 Banka, Lombard kredilerine kota uygulamakta, ancak  kotalar borçlanmalarda nadiren kõsõtlayõcõ olarak 
kullanõlmaktadõr. 
79 Lombard kredilerinin vadesi, reeskonta kabul edilen menkul kõymetlerin vadelerine kalan güne göre 
belirlenmektedir. Bundesbank genellikle bu kredileri bir gün sonra ödenmek üzere vermektedir. Bununla birlikte, repo 
faiz oranlarõnõn yükseleceği beklentisi oluştuğunda Lombard kredilerine talep artmaktadõr. 
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durumunda, kotalarda indirim yapõlmaktadõr. Buna ek olarak, her bir kredi kuru-luşunun 

reeskont kotasõnõn belirlenmesi sõrasõnda kredi kuruluşunun Federal Ban-kacõlõk Üst 

Gözetim Ofisinin sermaye ve likidite kriterlerini sağlayõp sağlamadõğõ, kredi kuruluşunun 

elinde bulunan reeskonta uygun senet miktarõ, kredi kuruluşunun işlem hacmi ve faaliyet 

gösterdiği alanlar da dikkate alõnmaktadõr.  

Kotalarõn belirlenmesinde kredi kuruluşlarõnõn, kõsa dönemli olarak  ortaya çõkmõş 

yapõsal dalgalanmalarõnõn etkisini minimize etmek amacõyla, bir kaç  aylõk  ay  sonu 

değerleri dikkate alõnmaktadõr. Ayrõca, hesaplama merkez bankasõnõn para politikasõ 

amaçlarõna göre belirlenmiş olan toplam reeskont kotasõna göre bütün kredi kuruluşlarõna 

aynõ olarak uygulanan bir çarpan içermektedir. İlke olarak bu kotalar 1 yõllõk olarak 

uygulanmakta olup, yõl içinde kredi kuruluşlarõnõn durumlarõnda meydana gelen 

değişmeler dikkate alõnmamaktadõr. Ancak, Bundesbank sözkonusu kotalarõ istediği 

zaman değiştirebilme hakkõna sahiptir.80 

Reeskont kotalarõ yeni açõlan kredi kuruluşlarõ ile yabancõ bankalarõn yeni açõlan 

şubeleri için, ilk 6 aylõk dönemde tesis edilmemektedir. Yerel Merkez Bankalarõ 

bölgelerindeki reeskont kotalarõnõ belirleme yetkisine sahiptir. Kredi kuruluşu ülke 

çapõnda yaygõn ise reeskont kotasõ, merkezinin bulunduğu bölgedeki  Merkez Bankasõ 

tarafõndan saptanmaktadõr. Belirlenen reeskont kotalarõ aylõk olarak yayõmlanmakta ve bu 

kotalarõn aşõlmasõna geçici bir durum sözkonusu  olsa dahi izin verilmemektedir. 

Bundesbank�õn reeskonta; ticari senetler, banka kabulleri, ihracat finansman 

bonolarõ, dõş ticarete konu senetlerini kabul etmektedir. Sözkonusu senetlerin vadesine en 

fazla 3 ay kalmõş ve 3 imzalõ olmasõ şartõnõn yanõsõra, ayrõca, senet yü-kümlülerinin 

bankaya durumlarõyla ilgili yeterli bilgileri vermeleri gerekmektedir. 

 

3.1.4.2 Lombard Kredileri   
Lombard kredileri, menkul kõymetler karşõlõğõnda açõlan krediler olup, kredi 

kuruluşlarõna yalnõzca genel ekonomik durum ve kredi isteyen kuruluşun özel durumu 

dikkate alõnarak açõlmaktadõr.  
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İlke olarak Lombard kredileri kõsa vadeli geçici likidite gereksinimlerinin 

karşõlanmasõ amacõyla  ve konjonktürel durumun uygun olduğu dönemlerde 

açõlmaktadõr. Yeni faaliyete geçmiş kredi kuruluşlarõ ile yabancõ bankalarõn yeni 

açõlan şubelerine, bu krediler ilk 6 aylõk dönemde  1 günlük olarak 

kullandõrõlmaktadõr. Diğer kuruluşlar için Lombard kredilerinin kullanõmõ  �Alman 

Bundesbank �õn Genel Tanõm ve Koşullarõ� bölümünde düzenlenmiştir. 

Bundesbank �Özel Lombard Kredileri� adõ altõnda �Özel Lombard Oranõ� 

üzerinden para politikasõ gereksinimleri õşõğõnda kredi açma hakkõna sahiptir ve 

sözkonusu oranõ günlük olarak değiştirmektedir. 

Lombard kredileri, Bundesbank Yasasõnda belirtilen menkul kõymetler 

karşõlõğõnda açõlabilmektedir. Ancak �Lombard Listesinde� mevcut bir menkul 

kõymet karşõlõğõnda Lombard Kredisi açõlmasõ zorunluluğu yoktur. 

3.1.4.3 Zorunlu Karşõlõklar 
 
Genel olarak gelişmiş ülkelerde gözlenen zorunlu karşõlõklarõ düşürme 

eğilimi Almanya�da da mevcuttur. 1993 yõlõnda zorunlu karşõlõklarla ilgili yapõsal 

değişimi içeren üç aşamalõ bir program uygulamaya konulmuştur. İlk aşamada, 

sistemde bankalarõn nakit mevcutlarõnõn munzam karşõlõğa tabi yüzde 50�lik kõsmõ 

yüzde 25�e düşürülmüştür. Daha sonra yapõlan indirimlerin son aşamasõnda, 13 

Temmuz 1995�te Bundesbank Konseyi vadesiz yükümlülüklerdeki minimum 

karşõlõk oranõnõ yüzde 5�ten yüzde 2�ye, tasarruf mevduatlarõnõn minimum karşõlõk 

oranõnõ yüzde 2�den yüzde 1.5�e indirme kararõ almõş ve uygulama 1 Ağustos 

1995�te yürürlüğe girmiştir. Tasarruf mevduatõ dõşõndaki vadeli yükümlülüklerin 

karşõlõk oranõnda değişikliğe gidilmemiş ve bu oran yüzde 2 olarak kalmõştõr. 

Vadesiz ve vadeli yükümlülükler ile tasarruf mevduatlarõnõn karşõlõk oranlarõ 

minimum seviyelerde birbirine yaklaştõrõlmõştõr. Bu değişiklikle, kredi 

kuruluşlarõnõn minimum karşõlõklarõ sağlamasõ halinde ortalama olarak tutulan yerli 

paranõn mahsup edilmesi uygulamasõ da kaldõrõlmõştõr. Yapõlan düzenlemeler 

                                                                                                                                                              
80 Standard And Poors, MMS International Guide to Central Banks, Bundesbank. 
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sonucunda, bulundurulan karşõlõk tutarõ 1993 yõlõndan itibaren yapõlan 

değişikliklerle 60 milyar DM azalmõştõr. 

Zorunlu karşõlõk uygulamasõnda hesaplarda yurtiçi-yurtdõşõ yerleşik ayrõmõ 

yapõlmamaktadõr. Mevduat dõşõnda zorunlu karşõlõğa tabi yükümlülükler içerisinde, 

kayõtlõ borç senetleri, vadesi 4 yõldan kõsa olup kayõtlõ olmayan borç senetleri, 

vadesi 2 yõldan kõsa olan borç senetleri, şubeler arasõ borç hesaplarõ, repo 

işlemlerinden kaynaklanan borçlar  gibi hesaplar yer almaktadõr. Kredi 

kuruluşlarõnõn Bundesbank�a olan borçlarõ, yapõ ve kredi birliklerinin mevduatlarõ, 

yurtdõşõ yerleşiklerin bazõ hesaplarõ gibi hesaplar zorunlu karşõlõk yükümlülüğü 

dõşõnda tutulmuştur.81 

3.1.4.4 Açõk Piyasa İşlemleri  
 
Açõk piyasa işlemlerini ABD ve İngiltere�deki gibi yoğun olarak 

kullanmamakla beraber Bundesbank, para piyasasõnõ düzenlemek için çeşitli 

menkul kõymetleri alõp satarak açõk piyasa işlemleri yapmaktadõr. Bu menkul 

kõymetler; Bundesbank�õn bilançosunda yer alan Hazine Bonolarõ ile Federal 

Hükümet garantili Hazine Kağõtlarõndan oluşan Likidite Kağõdõ, Yerel Hükümetler 

ile Federal Hükümetin ihraç ettiği bonolar ile Lombard Kredileri Karşõlõğõnda 

teminat olarak verilen kağõtlardan oluşmaktadõr. İhale yöntemi ile alõnõp satõlan  

Likidite Kağõtlarõnõn ihalesi 3 gün sürmekte ve bu kağõtlar genellikle vadesinden 

önce geri alõnmamaktadõr. Federal Hükümet ile Yerel Yönetimlerin ihraç ettiği 

bonolar bu senetleri ihraç eden kuruluş hesabõna alõnõp satõlabilmektedir.  

Yukarõda sayõlan menkul kõymetlerin doğrudan alõş-satõşõnõn yanõsõra 

Bundesbank bu kağõtlarla repo işlemleri de yapmaktadõr. İhale yoluyla yapõlan repo 

işlemlerinde kredi kuruluşlarõnõn ihraç ettiği  menkul kõymetler işleme konu 

olmamaktadõr. 

 

 
                                                      
81 Deutsche Bundesbank Monetary Policy Regulations, Banking Regulations 3, April 1996, Bundesbank. 
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TABLO 3.8 ALMANYA�DA BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 
 

 BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE  M2  REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / M2/ % ARTIŞ TÜFE ORANI FAÝİ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 

  GSMH GSMH GSMH    ORANI  1 / ABD $  ($)  
            

70 5,0 0,5 1,0 23,5  3,4 6,0  - 3,660 3.041,0 60,71 
71 3,0 0,1 0,8 24,0 13,6 5,2 4,0  - 3,507 3.490,7 61,29 
72 4,3 0,1 0,7 25,0 14,2 5,5 4,5  - 3,189 4.193,4 61,67 
73 4,8 1,3 1,4 26,5 18,0 7,0 7,0  - 2,673 5.547,6 61,97 
74 0,2 2,4 -0,7 26,7 7,9 7,0 6,0  - 2,588 6.127,2 62,04 
75 -1,3 0,7 -3,6 25,4 (0,6) 5,9 3,5  - 2,460 6.755,8 61,83 
76 5,5 0,8 -2,8 24,5 5,4 4,3 3,5  - 2,518 7.255,8 61,51 
77 2,6 0,8 -2,1 24,9 8,4 3,7 3,0  - 2,322 8.385,3 61,40 
78 3,4 1,5 -2,1 25,9 11,8 2,7 3,0 3,1 2,009 10.470,4 61,31 
79 4,0 -0,7 -2,0 26,6 11,2 4,1 6,0 5,1 1,833 12.376,9 61,44 
80 1,0 -1,6 -1,8 27,3 8,9 5,4 7,5 8,0 1,818 13.207,4 61,54 

81 0,1 -0,5 -2,4 29,0 10,5 6,3 7,5 9,7 2,260 11.048,3 61,66 

82 -1,0 0,7 -2,0 29,9 6,7 5,3 5,0 7,5 2,427 10.639,0 61,60 

83 1,7 0,7 -2,0 29,2 2,9 3,3 4,0 4,6 2,553 10.692,2 61,38 
84 2,8 1,6 -1,8 28,7 3,4 2,4 4,5 4,9 2,846 10.135,7 61,13 
85 2,3 2,8 -1,1 28,9 4,5 2,2 4,0 4,4 2,944 10.220,3 60,97 
86 2,3 4,6 -0,9 29,4 7,3 (0,1) 3,5 3,7 2,172 14.613,9 61,01 
87 1,4 4,2 -1,1 30,3 6,7 0,2 2,5 3,2 1,797 18.241,7 61,09 
88 3,6 4,1 -1,7 30,6 6,3 1,3 3,5 3,3 1,756 19.542,8 61,42 
89 3,7 4,8 -0,2 31,3 9,1 2,8 6,0 5,5 1,880 19.298,8 61,99 
90 5,9 3,2 -1,6 32,3 12,4 2,7 6,0 7,1 1,616 23.964,2 63,23 
91 4,9 -1,0 -2,2 34,4 25,5 3,5 8,0 7,6 1,660 21.712,3 79,98 
92 1,8 1,0 -2,4 35,8 11,8 4,0 8,3 8,0 1,562 24.593,5 80,57 
93 -1,7 -0,7 -2,5 38,1 8,6 4,1 5,8 6,3 1,653 23.552,6 81,19 
94 2,3 -1,0 -1,3 38,6 6,2 3,0 4,5 4,5 1,623 25.072,6 81,41 
95 1,9 -0,9 -1,9 35,0 (5,7) 1,8 3,0 3,9 1,433 29.450,0 81,64 
96 1,4 -0,6 -3,9 34,6 1,5 1,5 2,5 2,8 1,505 28.728,3 81,91 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK � 1980-1997-JULY, GERMAN COUNTRY REPORT-1997/II.
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3.2 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI 
ARAÇLARI 

3.2.1 ŞİLİ  
 
1970�li yõllarõn başõnda, yüksek enflasyon, yüksek bütçe açõğõ, negatif reel 

faizler,  zayõf ve eksi büyüme içinde olan Şili ekonomisinde para politikasõ; faiz 

oranõ tavanlarõ, kredi miktar sõnõrlamalarõ, dolaysõz krediler ve zorunlu karşõlõklarõ 

içeren araçlar ile yürütülmüştür. 1974 yõlõ öncesinde, 20 ticari devlet bankasõ, 1 

yabancõ sermayeli ticaret bankasõ ve birkaç banka  dõşõ  finansal  kuruluştan oluşan 

finansal sektörün hareketleri, büyük 

ölçüde kontrol altõnda tutul-

muştur. Finansal işlemlerin ve dõş 

ticaretin liberalleşmesinde, parasal 

alanõ da içeren yapõsal reformlarõn 

başarõyla uygulandõğõ Şili�de, 

1970� lerin ortasõndan başlayarak, 

istikrar çabalarõ, bütçe açõğõnõn azaltõlmasõ ve õlõmlõ bir para politikasõ üzerinde 

yoğunlaştõrõlmõştõr. 1976-1982 yõllarõ arasõnda, içinde kamu bankalarõnõn da yer al-

dõğõ bir özelleştirme programõ çerçevesinde, dõş ticarette tarifeler indirilmeye, ser-

maye hareketleri liberalleştirilme-

ye başlanmõştõr.  Yapõlan reformlar 

sonucunda reel faizler yukarõ çe-

kilmiş, bütçe zaman içinde düze-

lerek, 1979�da fazla vermiş, kamu 

sektörüne ait tasarruflar hõzla art-

mõştõr. Diğer taraftan, döviz kurlarõ 

istikrar programõnõn nominal çapasõ olarak kullanõlmaya başlanmõş, enflasyon 

oranõ 1976�daki yüzde 212 seviyesinden 1981�de yüzde 20�ye gerilemiştir.82  

                                                      
82 CAPRIO G.Jr., P. HONOHAN, Monetary Policy Instruments For Developing Countries, The World Bank, 
Washinton D.C. 1991, s. 109-112. 
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Para politikasõnõn çerçevesini oluşturan en önemli reformlar 1974-76 

döneminde yapõlmõştõr. Para politikasõnda, dolaylõ para politikasõ araçlarõna geçiş, 

1974 yõlõnõn başlarõnda geniş bir ekonomik liberalizasyon paketinin bir bölümü 

olarak başlamõştõr. Dolaylõ parasal kontrollere geçiş amacõyla, 1974�de kõsa vadeli 

para piyasasõ faiz oranlarõ, 1975�te ticari banka faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr. 

1975�ten itibaren sübvansiyonlar ve selektif krediler aşamalõ olarak azaltõlmaya 

başlanmõş, bu çerçevede kredi miktar kõsõtlamalarõ kaldõrõlmõş, reeskont penceresi 

yeniden düzenlenmiştir. Yeni politikanõn çerçevesi, 1976�dan itibaren tamamen 

merkez bankasõ kredileri ve hazine bonolarõ ihaleleri üzerine oturtulmuş, bu politi-

ka reeskont ve zorunlu karşõlõklardaki yeni düzenlemelerle desteklenmiştir.83 

 Başlangõçta, vadesiz mevduatta yüzde 75 ve vadeli mevduatta yüzde 47 olan 

karşõlõk oranlarõ, 1975�ten itibaren azaltõlmaya başlanmõş, 1977�de vadesiz 

mevduatta yüzde 10�a vadeli mevduatta yüzde 4�e indirilmiştir. 1978�de  vadeli ve 

vadesiz mevduat için tek bir karşõlõk oranõ uygulanmaya başlamõştõr. 

Bu dönemdeki önlemler içinde; birçok ticari bankanõn özelleştirilmesi, 

yurtiçi bankacõlõk faaliyetlerinin kolaylaştõrõlmasõ, yurt dõşõnda şube açmanõn ve 

yurt dõşõnda yerleşiklerin yurt içinde şube açmalarõ için kolaylõklar sağlanmasõ yer 

almaktadõr. Ayrõca, danõşmanlõk, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, karşõlõk ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlar için ceza uygulamasõ, bankacõlõkta 

tekelleşmenin önlenmesi, mali raporlamanõn etkinleştirilmesi, aşamalõ olarak 

sisteme adapte edilmiştir. 

Yapõlan reformlar sonucunda finansal sistemin derinliğinin bir göstergesi 

olan Banka Parasõ(M2) / GSMH oranõ 1970 yõlõnda yüzde 15.6 iken özellikle 1976 

yõlõndan sonra hõzla artarak 1983 yõlõnda yüzde 42.1�e yükselmiştir. 

 Bununla birlikte, yüksek uluslararasõ faizlerin, bakõr fiyatlarõndaki hõzlõ 

düşüşün ve petrol fiyatlarõndaki aşõrõ artõşõn ortaya çõkardõğõ dõşsal şok, 1977-1980 

  

                                                      
83 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s 42-43. 
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döneminde ortalama yüzde 

7 civarõnda olan Cari İşlem-

ler Açõğõ / GSMH oranõnõn 

1981 yõlõnda yüzde 15.2�ye 

ulaşmasõna neden olmuş ve 

büyük bir finansal kriz 

başlatmõştõr. 1981 yõlõnda 

yaşanan gelişmeler sonu-cunda, 1982 yõlõnda ekonomi yüzde 14.1 gibi rekor bir 

düzeyde daralmõştõr.84 Etkileri 1987 yõlõna dek süren kriz, merkez bankasõnõn para 

politikasõnõ yönlendirme yeteneğini zayõflatõrken, başlangõçta uygulamaya konulan 

reformlarõn bazõlarõndan da vazgeçilmesine neden olmuştur. Bu durum,  

reformlarõn, kredi açõlmasõ, yasal düzenlemelerin uygulanmasõ ve uygun 

standartlarõn oluşturul-masõnda gösterilen temel zayõflõklarla birlikte 

uygulanmasõndan kaynaklanmõştõr.   

 Kriz sonrasõ reform dönemi gelişmeleri ; 

1.  1981-1987 Arasõ: Bankacõlõk krizi, dõşsal şok ve sonrasõnda merkez bankasõnõn 

dolaylõ araçlarla para politikasõ uygulama  gücünün arttõğõ dönem. 

2.  1987 Sonrasõ : Yeni ekonomik istikrar programõnõn uygulamaya konulduğu, 

finansal sistemin yeniden güçlendiği, merkez bankasõnõn dolaylõ para politikasõ 

çerçevesinde uygulamalarõnõ geliştirdiği dönem, olmak üzere iki dönemde 

incelenmektedir.  

1981-1987 Dönemi: Finansal kesim ile ilgili uygulamalarõn liberalizasyon 

ile  aynõ  zamanda  başlatõlmasõna  rağmen,  idari  ve yasal çerçevede görülen bazõ 

zayõflõklar (kredi kullanõcõlar için üst limit belirlenmemesi gibi) nedeniyle 

bankacõlõk sektörü, hassas yapõsõnõ devam ettirmiştir. Özelleştirme işlemi sõrasõnda 

bazõ ticari bankalar büyük ortaklõklar tarafõndan (joint-venture) satõn alõnmõştõr. 

                                                      
84 İnternational Financial Statistics Yearbook,  IMF, 1996. 
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Bankalarõn belli gruplarõn ellerinde toplanmasõ sonucunda krediler, küçük 

bir grubun eline geçmiştir.  

 Banka krizi ile dõşsal şokun birlikte etkisi, merkez bankasõnõn para politikasõ 

uygulamasõnõ güçleştirmiş, reform sürecinden kõsmi dönüşlere yol açmõştõr. 

Öncelikle faiz oranlarõnõn liberalizasyonundan vazgeçilmiş, merkez bankasõ 

mevduat faiz oranlarõnõ �önermeye� başlamõştõr. Büyük meblağlõ ve sorunlu 

borçlarõn merkez bankasõna transferi sonucunda merkez bankasõ, bankacõlõk 

sistemine en önemli likidite sağlayõcõ konumuna gelmiştir. Bu kredilerin çoğu 

çeşitli sübvansiyon programlarõ çerçevesinde kullandõrõlmõştõr. 1983 yõlõnda krizin 

tepe noktasõnda hükümet döviz kurunu istikrar programõnõn çapasõ olarak 

kullanmaktan vazgeçmiştir. 1979-81 yõllarõ arasõnda sabit tutulan döviz kuru, 1982 

yõlõnda yüzde 88.2 oranõnda değer kaybetmiştir.  

 Hükümet yeniden yapõlanma programõnda ; 1. bankacõlõk sistemi ile ilgili 

düzenlemeleri güçlendirmek, 2. banka dõşõ özel sektör kuruluşlarõnõn aşõrõ borç 

yükünü azaltõcõ programlar uygulamak, 3. özel mali kesimin merkez bankasõndan 

aldõğõ düşük standartlõ kredileri yeniden değerlendirmek, 4. sorunlu bankalarõn 

hisselerini özel kesime satmak gibi önlemler yer almõş, bu önlemler 1981-1987 

yõllarõ arasõnda para politikasõna egemen olmuştur. Kurtarma işlemleri ve 

sübvansiyon programlarõ merkez bankasõnõn önemli ölçüde zarar etmesine neden 

olurken, zarar GSMH�nõn yüzde 10�una ulaşmõştõr.85 

 Parasal ve yapõsal reform-

larla desteklenerek uygulamaya 

1985 yõlõnda konulan yeni istikrar 

programõyla, tasarruf ve yatõrõmlarõn 

artõşõna katkõda bulunulmuş, izleyen 

yõllarda reel büyüme hõzõnõn artmasõ 

ve sürdürülmesine olanak sağlan-

                                                      
85 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s 44-45. 
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mõştõr.  Cari  işlemler   açõğõnõn   GSMH�ya  oranõ  1984�de  yüzde  15.9 iken 

1988�de  yüzde 1�e gerilemiş, Banka Parasõnõn GSMH�ya oranõ 1985 yõlõnda yüzde 

35.9 iken 1988�de yüzde 40.1�e yükselmiştir. Ekonomi istikrarlõ biçimde 

büyümeye başlamõştõr. Bu gelişmeler sonucunda birçok sübvansiyon programõ 

uygulamadan kaldõrõlmõştõr.86  

1987 Sonrasõ Dönem: Bu dönemde Merkez Bankasõnõn özerkliğini artõrõcõ 

kararlar alõnmõştõr. Merkez bankasõnõn yetkileri artõrõlmõş, kararlarõnda serbestlik 

sağlanmõştõr. 1987 yõlõndan sonra özellikle 1989 yõlõ sonrasõ Şili ekonomisinde 

sermaye akõmlarõnõn ekonomi üzerinde ciddi etkiler yarattõğõ görülmektedir. 

Ekonomide büyüme hõzõ dalgalanmaya başlamõş, faiz oranlarõ yükselmiştir. Bu 

durum 1987 yõlõndan itibaren para politikasõ uygulamasõnda aşamalõ olarak dolaylõ 

araçlar üzerinde yoğunlaşmaya çalõşan Şili Merkez Bankasõ�nõn uygulamalarõnõ 

zorlaştõrmõştõr.  

 Şili�deki faiz oranlarõ ile yabancõ piyasalardaki faiz oranlarõ arasõndaki 

farklõlõktan kaynaklanan ve 1990 yõlõndan başlayarak 1992 ve 1993 yõllarõnda hõzla 

artan sermaye akõmlarõ, merkez bankasõnõn para politikalarõnõ ağõr bir baskõ altõna 

almõştõr (faiz oranlarõ 1989 yõlõn-

da merkez bankasõnõn zorunlu 

karşõlõklar üzerindeki faizleri 

kaldõrmasõndan itibaren yüksel-

meye başlamõştõr. Bunun sonu-

cunda ticari bankalar kredi faiz 

oranlarõnõ yükseltmiştir). 

 1990�larõn başõndan iti-

baren Şili Merkez Bankasõ sistemde dengeyi sağlamak amacõyla açõk piyasa 

işlemlerini daha etkin şekilde kullanõrken, bu işlemleri özellikle zorunlu karşõlõklar 

gibi diğer önlem ve araçlarla desteklemiştir. 

                                                      
86 Morande, F. Chile: Recent Past, Prospects and Challenges, �Problems of Developing Countries in the 
1990s”, McCarthy, F.D., Vol II, Country Studies, 1990, World Bank Discussion Papers. 
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Merkez bankasõ paranõn değer kazanmasõnõ durdurmak ve kredi büyümesini 

sõnõrlandõrmak amacõyla, taahhütlü menkul kõymet (promissory notes87) satõşõnõ 

hõzlandõrmõştõr. Ayrõca, 1990 yõlõnda swap işlemlerinden alõnan komisyonlarõ 

yükseltirken, işlemlerin vadesini minimum 1 yõla çõkarmõştõr. Yõlõn ikinci 

yarõsõnda, faiz oranlarõnõn yükselişini durdurmak amacõyla zorunlu karşõlõklara 

yeniden faiz ödenmeye başlanmõştõr (aylõk enflasyon oranõ + 1.5 puan üzerinden). 

1992 yõlõnda, zorunlu karşõlõk oranlarõ yükseltilmiş ve yeni dõş borçlanmalara 

yüzde 20 zorunlu karşõlõk uygulamasõna geçilmiştir. Daha sonra bu uygulama ticari 

bankalardaki döviz tevdiat hesaplarõna da yaygõnlaştõrõlmõş ve karşõlõk oranõ yüzde 

30�a yükseltilmiştir. Merkez bankasõ repo işlemlerine başlamõştõr. Söz konusu 

önlemlerin sonucunda faiz oranlarõ düşmeye başlamõştõr.  

 Merkez bankasõnõn endeksli finansal araç satõşlarõ (PRCB), para politika-

sõnõn en önemli aracõ olmuştur. Şili�de, mevcut finansal araçlarõn  önemli bir kõsmõ 

dövize ve enflasyona endekslidir. Son birkaç yõl içerisinde farklõ vadelere sahip 

endeksli kağõtlar merkez bankasõ tarafõndan piyasaya sürülmüştür. 1989 yõlõna 

kadar merkez bankasõnõn açõk piyasa işlemlerinde kullandõğõ kağõtlarõn en uzun 

vadesi 360 gündür. 1989 yõlõ Nisan ayõnda, 10 yõl vadeli endeksli bir kağõt, 1992 ve 

1993 yõllarõnda vadeleri 4 ila 20 yõl arasõnda değişen yeni kağõtlar ihraç edilerek, 

piyasalarõn rahatlamasõ sağlanmõştõr. Kõsa vadeli kağõtlarõn aksine, uzun vadeli 

kağõtlarõn faiz oranlarõ ve miktarlarõ piyasa tarafõndan ihalelerde belirlenmektedir. 

 Diğer taraftan, hazine bonolarõnõn ihracõna olan ihtiyaç, bütçe açõğõnõn 

daraltõlmasõna paralel olarak azalmõştõr. Merkez bankasõnõn anahtar rolü oynayan 

faizi, 90 günlük faiz oranõdõr (bu faiz referans olarak alõnmaktadõr). Bu oran 

merkez bankasõ tarafõndan belirlenirken, 90-gün vadeli kağõtlar bankalara ihale dõşõ 

sürekli satõş şeklinde (on tap) satõlmaktadõr. 

 

 

                                                      
87 Promissory Notes: Belirli miktar paranõn, belirli birisine, belirli bir tarihte ödenmesi taahhütünü içeren 
menkul kõymet. 

Şekil 3.16 Şekil 3.17 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    66 

 

 

  

Şekil 3.15  

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

Y
Ü

Z
D

E

1 9 7 7
1 9 7 8

1 9 7 9
1 9 8 0

1 9 8 1
1 9 8 2

1 9 8 3
1 9 8 4

1 9 8 5
1 9 8 6

1 9 8 7
1 9 8 8

1 9 8 9
1 9 9 0

1 9 9 1
1 9 9 2

1 9 9 3
1 9 9 4

1 9 9 5
1 9 9 6

TÜFE MEV DUA T FA İZ  O RA NI

Ş İL İ 'D E M EV D U A T  F A İZ O R A N L A R I İL E EN F L A S YO N U N  G EL İŞ İM İ

 

-1 6

-1 2

-8

-4

0

4

8

1 2

Y
Ü

Z
D

E

1 9 7 0
1 9 7 1

1 9 7 2
1 9 7 3

1 9 7 4
1 9 7 5

1 9 7 6
1 9 7 7

1 9 7 8
1 9 7 9

1 9 8 0
1 9 8 1

1 9 8 2
1 9 8 3

1 9 8 4
1 9 8 5

1 9 8 6
1 9 8 7

1 9 8 8
1 9 8 9

1 9 9 0
1 9 9 1

1 9 9 2
1 9 9 3

1 9 9 4
1 9 9 5

1 9 9 6

B ÜY ÜME O RA NI B ÜTÇE A ÇIĞ I/G S MH

Ş İL İ  EK O N O M İS İN D E 19 7 0 -19 9 6  D Ö N EM İN D E G EL İŞM E L ER

 

1 3

2 1

2 9

3 7

4 5

Y
Ü

Z
D

E

1 9 7 0
1 9 7 1

1 9 7 2
1 9 7 3

1 9 7 4
1 9 7 5

1 9 7 6
1 9 7 7

1 9 7 8
1 9 7 9

1 9 8 0
1 9 8 1

1 9 8 2
1 9 8 3

1 9 8 4
1 9 8 5

1 9 8 6
1 9 8 7

1 9 8 8
1 9 8 9

1 9 9 0
1 9 9 1

1 9 9 2
1 9 9 3

1 9 9 4
1 9 9 5

1 9 9 6

B A NK A  PA RA S I / G S MH

Ş İL İ'D E M AL İ D ER İNL EŞM E

 



Akçay                                                                                                                                                                                                                               Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    67 

 
TABLO 3.9 ŞİLİ�DE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 
  BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE BANKA BANKA P.   MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI/ AÇIĞI / PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
    GSMH GSMH GSMH     ORANI  1 / ABD $  ($)   

                     
1970 2,1 -1,1 -2,9 15,6   32,5  - 0,01 853,2 9,4 
1971 9,0 -2,0 -8,0 23,9 100,0 20,0  - 0,01 1.062,2 9,5 
1972 -1,2 -3,9 -12,9 31,8 147,0 74,8  - 0,02 1.233,1 9,7 
1973 -5,6 -2,7 -7,4 28,4 334,0 361,5  - 0,11 1.038,0 9,9 
1974 1,0 -2,7 -5,5 14,1 297,3 504,7  - 0,83 1.087,7 10,0 
1975 -12,9 -7,1 0,1 15,3 306,7 374,7  - 4,91 680,0 10,2 
1976 3,5 1,6 1,4 21,5 415,2 211,8  - 13,05 919,8 10,4 
1977 9,9 -4,2 -1,1 19,1 99,4 91,9 94,9 21,53 1.232,7 10,6 
1978 8,2 -7,3 -0,1 21,9 94,0 40,1 63,5 31,66 1.383,7 10,8 
1979 8,3 -5,9 5,0 23,1 66,4 33,4 45,2 37,25 1.826,4 11,0 
1980 7,8 -7,4 5,6 26,9 62,1 35,1 37,7 39,00 2.391,5 11,1 
1981 5,5 -15,2 2,7 29,6 28,6 19,7 40,9 39,00 2.751,9 11,3 
1982 -14,1 -10,6 -1,1 43,8 34,8 9,9 48,7 50,91 1.887,5 11,5 
1983 -0,7 -6,3 -2,9 42,1 21,5 27,3 28,0 78,84 1.513,0 11,7 
1984 6,4 -12,2 -3,3 42,3 22,4 19,9 27,6 98,66 1.449,8 11,9 
1985 2,5 -7,7 -2,1 35,9 47,3 30,7 32,0 161,08 1.513,1 12,1 
1986 5,6 -6,2 -0,8 35,8 25,3 19,5 19,0 193,02 1.562,2 12,3 
1987 6,6 -3,5 0,4 38,6 35,0 19,9 25,2 219,54 1.686,9 12,5 
1988 7,3 -1,0 -0,2 40,1 27,1 14,7 15,1 245,05 1.819,2 12,8 
1989 9,9 -2,7 1,9 42,8 31,2 17,0 27,7 267,16 2.020,0 13,0 
1990 3,3 -1,9 0,9 42,5 23,5 26,0 40,3 305,06 2.177,3 13,1 
1991 7,3 0,3 1,6 41,7 28,1 21,8 22,3 349,37 2.443,3 13,3 
1992 10,7 -1,7 2,3 39,4 23,3 15,4 18,3 362,59 3.016,1 13,5 
1993 6,6 -4,7 2,0 40,4 23,4 12,7 18,2 404,35 3.201,2 13,8 
1994 4,2 -1,3 1,7 37,9 11,3 11,4 15,1 420,08 3.598,7 14,0 
1995 8,5 0,2 2,6 38,7 25,8 8,2 13,7 396,78 4.634,7 14,2 
1996 7,2 -4,4 2,6 41,9 19,6 7,4 13,5 412,27 4.849,3 14,4 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK – 1980-1997-JULY, CHILE COUNTRY REPORT-1997/II. 
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3.2.2 MEKSİKA 
 
Meksika�da finansal reformlar 1970�li yõllarõn ikinci yarõsõndan, özellikle 

1978 yõlõndan sonra başlamõştõr. Yapõlan reformlar, para politikasõ araçlarõndaki 

değişikliğe de katkõda bulunmuştur. 1970�lerin ortalarõnda uzman bankacõlõktan, 

tüm bankacõlõk hizmetlerinin sunulduğu evrensel bankacõlõk yapõsõna doğru bir 

hareket başlamõştõr. Menkul kõymet piyasalarõ modernleştirilmiş, kamu menkul 

kõymet piyasalarõ kurulmuştur. 1978�de, hazine bonosu ihaleleri , Hazine 

Sertifikalarõnõn88 (CETES) dolaylõ bir para politikasõ aracõ olarak kullanõmõ 

çerçevesinde başlatõlmõştõr. Ancak, ihalelerde satõşa arzedilen CETES miktarõ 

başlangõçta çok düşük olup, 

getirisi idare tarafõndan 

sabitleştirilmiştir. 1982 yõlõ 

sonlarõnda CETES ihaleleri her 

hafta düzenli olarak yapõlmaya 

başlanmõş, katõlõmcõlara kendi 

talep ve faiz oranlarõ ile 

ihalelelere katõlma izni 

verilmiştir. Bu uygulamadan sonra CETES�lerin birincil ve ikincil piyasa işlem 

hacmi hõzla artmõştõr. Buna ek olarak, idare aşamalõ olarak krediler üzerindeki 

miktar kõsõtlamalarõnõ da kaldõrmõştõr. Yapõlan reformlar sonucunda ekonomi 1978 

yõlõndan itibaren daha hõzlõ büyümeye başlamõş, mali sistemin derinliğinin 

göstergesi olan Banka Parasõ/GSMH oranõ 1970 yõlõnda yüzde 16.4 iken 1978 

yõlõnda yüzde 30.6�ya 1981 yõlõnda yüzde 32.7�ye yükselmiştir.89 1980�li yõllarõn 

başõnda yaşanan borç krizi ile reform süreci  kesintiye uğramõş, reformlardan 

önemli ölçüde geriye dönülmüştür. Ekonomide büyüme oranõ aşõrõ dalgalanmalar  

gösterirken,   Banka   Parasõnõn   GSMH�ya  oranõ   1982  yõlõnda  yüzde  33.1 iken 

                                                      
88 CETES: Certificates of the Treasury 
89 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s. 54-55. 

3

5

7

9

11

15

20

25

30

35

Y
ÜZ

DE

BA
NK

A
 P

A
RA

SI
/G

SM
H

1970
1971

1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981

BÜYÜME ORANI BANKA PARASI/GSMH

MEKSİKA EKONOMİSİNDE 1970-81 DÖNEMİNDE GELİŞMELER

 

Şekil  3 .18 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    69 

1988 yõlõnda yüzde 11.6�ya 

gerilemiştir. 1982-1988 dönemi 

piyasada finansal sõnõrlamalarõn 

arttõğõ ve gayri resmi kuruluşlarca 

açõlan kredilerin genişlediği bir 

dönem olmuştur. Bankalar döne-

min başõnda, sayõlarõ 60�tan 18�e 

indirildikten sonra  millileştirilmiştir. 1982-1988 döneminde finansal sistemde, faiz 

oranõ kontrolleri, yurtiçi kredilerin kontrolü, yüksek zorunlu karşõlõklar ve bankalar 

tarafõndan devlete zorunlu kredi açõlmasõ uygulamalarõ mevcuttur. Dönem boyunca 

açõlan kredilerin çoğu devlete yönlendirilirken, reel faiz oranlarõ yüksek oranda 

negatiftir. Dolaysõz araçlarõn kullanõmõyla, daha fazla çarpõklõğa ve etkinsizliğe 

neden olan karmaşõk bir faiz 

oranlarõ yapõsõ ve kredi kontrolleri  

uygulamalarõyla  parasal koşullar 

daha çok  mikro bazda etkilenmeye 

çalõşõlmõştõr. 

 Finansal sistemde reform 

çabalarõ 1988 yõlõndan itibaren 

tekrar hõzlanmõştõr. Meksika reformu, piyasa güçlerine güvenin artõrõlmasõnõ, 

finansal piyasalarõn derinleştirilmesini ve büyümesinin teşvikini ve para 

politikasõnõn etkinliğini artõrõlmasõnõ amaçlamõştõr. 90 

1988-1991 yõllarõ arasõnda gerçekleştirilen reformlar, mali piyasalardaki 

aşamalõ ilerlemeden (özellikle devlet borçlarõ alanõnda) ve daha uzunca bir süredir 

devam ettirilen mali serbestleşme ve uygulanan sõkõ finansal politikalar tarafõndan 

da desteklenmiştir. 1988-1991 yõllarõ arasõnda başlatõlan finansal reformlarõn, 

                                                      
90 Dornbusch, R., Fischer, S., �Mexico: Stabilization, Reform and No Growth�, Brookings Papers on 
Economic Activity,1, s. 253-315.  
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tabanõ esasõnda önceden yapõlan çalõşmalara dayandõrõlmõştõr. 1988 yõlõnõn 

sonlarõnda, bankerlerin kabul hesaplarõ üzerindeki miktar kõsõtlamalarõ kaldõrõlmõş 

ve bu hesaplar ile mevduatlar üzerine yüzde 30�luk likidite  oranõ uygulanmaya 

başlanmõştõr. 1989 yõlõnda faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõş, banka kredileri 

üzerindeki kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. Nisan 1989�da yüksek zorunlu karşõlõk 

oranlarõ yerine, yüzde 30 oranõnda disponibilite yükümlülüğü uygulamaya 

koyulmuştur. Bu uygulama Eylül 1991�de kaldõrõlmõş, para otoriteleri para arzõnõn 

kontrolünde kamu borçlarõnõn satõşõnõ  kullanmaya başlamõştõr.91   

1988�den sonra Meksika para politikasõnõn nihai amacõ fiyat istikrarõ ve orta 

vadeli amaçlar çerçevesinde Peso-Dolar kuruna istikrar kazandõrmak olmuş, Peso-

Dolar kuru politikanõn nominal çapasõ olarak kabul edilmiştir. 1991 yõlõ Kasõm 

ayõndan itibaren Peso�nun devalüe edilebilmesine olanak veren geniş bir dalga-

lanma bandõnda  hareketine izin verilmiş, döviz kuru kontrolleri kaldõrõlmõştõr.  

Meksika Merkez Bankasõ (BOM92) kredilerinin genişleme oranõ ile ilgili 

sõnõrlar yõllõk olarak, Kongreye mali yõl başõnda bilgi vermek suretiyle 

belirlenmektedir. Genel olarak faiz oranlarõ piyasada arz-talep koşullarõna göre 

belirlenmekte, BOM olağandõşõ dalgalanmalarõ hafifletmek amacõyla müdahalede 

bulunmaktadõr. 

Meksika�nõn temel para politikasõ aracõ, birincil ve ikincil piyasalarda 

DİBS�lerle yaptõğõ işlemlerdir. DİBS�ler BOM tarafõndan açõlan haftalõk ihaleler 

yoluyla satõlmaktadõr. İhalelere katõlanlar, Meksika�daki finansal aracõlar ile 

sõnõrlandõrõlmõştõr. Gelecekte, BOM, ihalelere yabancõ bankalarõn da katõlõmõnõ 

sağlayacak düzenlemeler yapõlacağõ beklentisi içindedir.  

1970 ve 1980�li yõllar boyunca, özellikle hisse senedi, para ve bono 

piyasalarõnda büyük gelişmeler yaşanmõş, piyasalarõn derinleşmesine bağlõ olarak 

1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren  Meksika Merkez Bankasõ, para politikasõnõn 

uygulanmasõnda açõk piyasa işlemlerini temel araç olarak kullanmaya başlamõştõr. 
                                                      
91 ALEXANDER William E., T.J.T.BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of 
Monetary Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s 56-57. 
92 BOM: Bank of Mexico 
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BOM,  DİBS piyasalarõna likidite durumuna göre her gün müdahale etmekte ve bu 

işlemlerinde doğrudan kağõt  alõm-satõm işlemleri  yerine, öncelikle repo-ters repo 

işlemlerini tercih etmektedir.  

Likidite fazlalarõ nedeniyle, BOM�un elindeki kamu kağõtlarõ azalmõş ve 

açõk piyasa işlemleri ile piyasaya müdahale gücü zayõflamõştõr. Bu problemi aşmak 

için, yeni bir mekanizma geliştirilmiş ve BOM�un devletten doğrudan kağõt satõn 

alabilmesine olanak sağlanmõştõr. Bu alõmlara ilişkin gelişmeler BOM�da açõlan 

devlete ait özel bir hesapta izlenmektedir. BOM tarafõndan alõnan bu özel devlet 

kağõtlarõ piyasa faiz oranõ üzerinden nemalandõrõlmaktadõr. Bu kağõtlar karşõlõğõnda 

sağlanan fonlar, devletin hemen kullanabileceği durumda olmayõp, BOM�a satõlan 

kağõtlarõn geri satõn alõnmasõnda kullanõlabilmektedir. BOM, ayrõca, kullanma 

yetkisi bulunduğu halde  zorunlu karşõlõk  ile reeskont araçlarõnõ çok sõk 

kullanmamaktadõr. 

BOM reeskont penceresi ya da kõsa vadeli kredi kolaylõklarõnõ uygulamasa 

da , bankalara çok kõsa dönemler için muhabir hesaplarõndan fazla çekiş yapabilme 

olanağõ tanõmõştõr. Bankalar bu olanağõ kullandõktan sonraki gün, bu hesabõ 

kapatmak zorundadõr. Bu krediye, CETES faiz oranõ ile bağlantõlõ bir faiz tahakkuk 

ettirilir. 

Meksika, kamu borçlanma piyasasõ geliştikçe değiştirilebilir faiz oranlõ ve 

enflasyona endeksli yeni finansal araçlarõ piyasaya sürmeye başlamõştõr. Kalkõnma 

Bonolarõ�nõn (BONDES)93 faiz oranlarõ da düzenli aralõklarla ayarlanmaya 

başlanmõştõr. 1989�da Federal Hükümet, iki yeni aracõ piyasaya sürmüştür. Bunlar, 

döviz kuruna endeksli Federal Hazine Bonolarõ (TESOBONOS)94 ile 3-5 yõl vadeli 

ve ulusal tüketici fiyatlarõna endeksli Federal Hükümet Endeksli Bonolarõ�dõr 

(AJUSTABONOS)95. Bu araçlar tasarruf sahiplerine pozitif reel faiz garanti 

etmektedirler. 

                                                      
93 BONDES: Development Bonds 
94 TESOBONOS: Federal Treasury Bonds  
95 AJUSTABONOS: Federal Government Indexed Bonds 
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Kõsa vadeli kamu kağõtlarõ ya da CETES ihalelerine katõlma hakkõ 

başlangõçta bir grup lisanslõ işlem yapõcõya tanõnmõş, ancak daha sonra bu sõnõrlama 

kaldõrõlmõştõr. Bütün bankalar ve döviz bürolarõ bu ihalelere katõlabilmektedir. 

CETES�lerin vadeleri 28 gün ile 2 yõl arasõnda değişmekte, faiz oranlarõ ihalelerde 

serbestçe belirlenmektedir. Ayrõca, BOM piyasadaki geçici dalgalanmalarõ 

hafifletmek amacõyla piyasada alõş-satõş yapmaktadõr. BOM operasyonlarõ, 

doğrudan alõş satõş dõşõnda  repo ve ters repo işlemlerini de kapsamaktadõr ki, bu 

işlemler piyasanõn derinleşmesine önemli ölçüde  katkõda bulunmaktadõr.  

Finansal reform, bankacõlõk sektöründe hõzlõ bir özelleştirmeyi içermiş, 

Mayõs 1990�da başlayan, bankalarõn özelleştirilmesi ile ilgili  yasal çerçevenin 

hazõrlanmasõ 4 Eylül 1990 tarihinde tamamlanmõştõr. İlk kamu bankasõ  Haziran 

1991�de, son banka ise Temmuz 1992�de  özelleştirilmiştir.  

Faiz oranlarõnõn serbestleşmesi ve bankacõlõk kesimi üzerindeki 

yükümlülüklerin kalkmasõyla, bankalarõn elinde önemli miktarda kredi verilebilir 

fon oluşmuştur. Bu durum, 1980�lerde ekonomik aktivitenin yavaşlamasõ ve 

yüksek faiz oranlarõ ile birleşince bankalarõn, geri dönmeyen kredilerinin toplam 

krediler içindeki payõnõn artmasõna neden olmuştur. 

Bu gelişmeler karşõsõnda, idare bankalarõn denetimini artõrmõştõr. Mart 

1991�de  banka sermayelerinin güçlendirilmesi amacõyla kredi portföyünün 

değerlendirilmesinde yeni kriterler uygulamaya konmuştur. Bankalara kredilerini 

bu yeni kriterlere göre sõnõflandõrma yükümlülüğü getirilmiş ve banka sermayeleri 

standartlarõ BASLE96 kriterlerine göre güçlendirilmiştir. Buna bağlõ olarak, 20 

Mayõs 1991�de sermaye yeterliliği oranõ yüzde 6 olarak belirlenmiş, 1992�de yüzde 

7�ye 1993�de  yüzde 8�e yükseltilmiştir.  

Finansal liberalizasyonun ekonomi üzerindeki etkilerini, aynõ zamanda uy-

gulamaya konulan ekonomik istikrar paketinin etkilerinden ayõrmak güçtür. İstikrar 

programõ, sõkõ maliye ve para politikalarõ uygulamalarõ üzerine kurulmuştur. 

                                                      
96 BASLE Kriterleri : Bankalarõn sermaye yeterliliği ile ilgili olarak belirlenen uluslararasõ standartlar. 
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1980�li yõllarõn başlarõnda görülen aracõlõk faaliyetlerinin azalma eğilimi 

tersine dönmüş ve finansal derinleşme başlamõştõr. 1988 yõlõnda yüzde 11.6 olan 

Banka Parasõnõn GSMH�ya 

oranõ 1996 yõlõnda yüzde 27.4�e 

yükselmiştir. Aynõ dönemde 

bütçe açõğõnõn GSMH oranõ ise 

yüzde 10.1�den yüzde 0.7 

seviyesine gerilemiştir. Finansal 

reformlara, önemli özel 

sermaye akõmlarõ ile parasal 

büyüklüklerde hõzlõ artõşlar eşlik etmiştir. 1989�dan itibaren Meksika, uluslararasõ 

sermaye piyasalarõna çok sõnõrlõ girişinden birkaç yõl sonra, önemli dõş tasarruf 

çekme deneyimi yaşamõştõr.  Para arzõndaki artõş otoriteler tarafõndan, vadesiz 

hesaplara  uygulanan  faizlerin  diğer  faiz  oranlarõna göre   artõrõlmasõ  ile oluşan   

bozulma, yüksek enflasyon oranõndaki düşüşe ve ekonomik istikrarõn sağlanmasõna 

bağlõ olarak ekonominin yeniden parasallaşmasõ şeklinde algõlanmõştõr. Otoriteler, 

özel sermaye akõmlarõnõn etki-

sini sterilize etmek  amacõyla 

büyük çaba harcamõşlardõr. Bu 

çabalar sonucunda mali 

sisteme olan güven artmõş, 

1988 yõlõnda yüzde 11.6 olan 

Banka Parasõnõn GSMH�ya 

oranõ 1996 yõlõnda yüzde 

27.4�e yükselmiştir. Meksi-

ka�nõn dolaysõz araçlardan dolaylõ araçlara geçiş süreci 1988 yõlõndan sonra genel 

olarak başarõyla gerçekleşmiş, ancak ekonomideki bazõ temel problemler 

giderilememiştir. 
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 Cari işlemler açõğõnõn 

GSMH�ya oranõnõn 1988 

yõlõndan itibaren  hõzla artarak 

yüzde 1.4 seviyesinden 1994 

yõlõnda yüzde 7.3�e ulaşmasõ 

sonucunda Meksika�da önemli 

bir finansal kriz yaşanmõş, 

1995 yõlõnda ekonomi yüzde 

6.9 oranõnda daralma göstermiştir.97 

Geri dönmeyen donuk kredilerle ilgili sorunlarõnõ çözemeyen bankacõlõk 

sektörü ile ilgili düzenlemeler hala yeterli düzeye ulaşamamõş olup, sektörün 

yeniden yapõlanma süreci devam etmektedir. Bu süreç içerisinde, birkaç yurtiçi 

banka birleşmiş, bazõ bankalarõn yetkileri iptal edilmiş ve piyasa yabancõ bankalara 

açõlmõştõr (özellikle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasõnõn bir yansõmasõ 

olarak).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
97 Morova, T. �Meksika Peso Krizi�nin Uluslararasõ Finans Açõsõndan Değerlendirilmesi�, Bankacõlar 
Dergisi, Sayõ:17,  s. 37-42. 
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TABLO 3.10 MEKSİKA�DA BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 
 BÜYÜME CARİ İŞLEM. BÜTÇE BANKA BANKA P.  MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 

YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 
  GSMH GSMH GSMH   ORANI 1 / ABD $ ($)  

                      
1970 6,9 -3,0 -1,4 16,4   5,2  - 12,5 692,4 50,7 
1971 4,2 -2,2 -1,0 16,0 7,7 5,3  - 12,5 737,5 52,5 
1972 8,5 -2,1 -3,0 16,4 17,6 5,0  - 12,5 821,5 54,3 
1973 8,4 -2,6 -4,0 16,9 26,3 12,0  - 12,5 969,9 56,2 
1974 6,1 -4,1 -3,5 15,7 20,9 23,8  - 12,5 1.217,8 58,1 
1975 5,6 -4,7 -3,9 15,2 17,9 15,2  - 12,5 1.439,2 60,2 
1976 4,2 -3,9 -4,2 18,1 48,1 15,8  - 15,4 1.403,6 62,0 
1977 3,4 -2,3 -3,0 29,1 116,1 29,0 10,6 22,6 1.253,8 63,8 
1978 8,3 -3,2 -2,9 30,6 33,1 17,5 11,2 22,8 1.528,5 65,7 
1979 9,2 -4,1 -3,1 31,7 35,8 18,2 13,2 22,8 1.941,8 67,5 
1980 8,3 -5,5 -3,1 29,9 36,7 26,4 20,6 23,0 2.715,2 69,7 
1981 7,9 -6,7 -6,8 32,7 49,0 27,9 29,6 24,5 3.379,4 71,4 
1982 -0,6 -3,6 -12,7 33,1 58,0 58,9 43,6 56,4 2.243,5 73,0 
1983 -4,2 4,3 -9,0 30,4 61,9 101,8 54,7 120,1 1.815,9 74,7 
1984 3,5 2,5 -7,7 29,9 68,5 65,5 48,4 167,8 2.174,9 76,3 
1985 2,5 0,5 -7,9 26,4 43,3 57,7 59,5 256,9 2.261,2 77,9 
1986 -3,6 -1,1 -13,8 28,4 78,4 86,2 84,7 612,0 1.538,8 79,6 
1987 1,8 3,2 -14,9 28,5 147,2 131,8 97,2 1.378,0 1.648,5 81,2 
1988 1,3 -1,4 -10,1 11,6 (17,5) 114,2 63,7 2.273,0 1.996,1 82,8 
1989 3,3 -2,9 -5,2 19,1 115,9 20,0 36,3 2.461,0 2.363,2 84,3 
1990 4,5 -3,1 -2,8 24,0 75,8 26,7 31,2 2.813,0 2.834,3 86,2 
1991 3,6 -5,3 -0,2 29,0 49,3 22,7 17,1 3.018,0 3.202,9 87,8 
1992 2,8 -7,7 1,6 30,9 22,8 15,5 15,7 3.095,0 3.529,4 89,5 
1993 0,7 -6,0 0,3 28,7 14,5 9,8 15,5 3.116,0 4.246,4 91,2 
1994 3,5 -7,3 -0,7 31,1 21,7 7,0 13,3 3.375,0 4.313,9 93,0 
1995 -6,9 -0,2 -0,6 29,7 33,3 35,0 39,2 6.419,0 3.115,6 94,8 
1996 5,1 -0,5  - 27,4 27,1 35,2 25,1 7.600,9 3.551,1 96,6 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK � 1980-1997-JULY, MEXİCO COUNTRY REPORT-1997/II. 
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3.2.3 YENİ ZELANDA 
 
1970-1984 döneminde pozitif büyüme oranlarõ, dalgalanan cari işlemler 

açõklarõ, genel olarak açõk veren bir bütçe  ve ortalama yüzde 14-15 düzeyinde bir 

fiyat artõşõ içerisinde olan Yeni 

Zelanda ekonomisinde 1984 yõlõn-

da geniş kapsamlõ bir reform hare-

keti başlatõlmõştõr. Reform hareketi 

ile ilgili ilk deneme 1976�da , faiz 

oranlarõnda kõsmõ bir serbestlik 

sağlanmasõyla gerçekleştirilmiştir. 

Ancak uygulama ile tasarruflara pozitif reel faiz verilmemiş, 1970-1982 

döneminde reel faizler sürekli negatif olarak  gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak 

finansal sistem derinleşememiş, Banka Parasõ / GSMH oranõ yüzde 26-27 

düzeyinde kalmõştõr. 98  Faiz  oranlarõna  kõsmi  serbestlik  getiren  uygulama 1981 

ve 1982�de  konjonktüre   bağlõ  olarak  geniş  kapsamlõ, fiyat ve ücretlerin 

kontrolüne yönelik anti-enflasyonist programõn 

  uygulanmaya başlamasõyla son 

bulmuş, faiz oranlarõ yeniden 

kontrol edilmeye başlanmõştõr.99 

 1984 yõlõ öncesinde finan-

sal piyasalarda önemli dolaysõz 

kontroller mevcut olup bunlarõn 

en önemlileri; (1) Bankalar ile 

banka dõşõ finansal kuruluşlarõn 

birçok mevduat ve kredi 

faizlerine tavan uygulamalarõ100,  (2) Finansal  kuruluşlarõn bilançolarõndaki  aktif 

kalemlerin 

                                                      
98 İnternational Financial Statistics Yearbook,  IMF, 1996. 
99 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy, IMF 
Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s.57-59. 
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kompozisyonu ile ilgili, ticari bankalar için nakit oranõ, diğer finansal kuruluşlar 

için kamu menkul kõymetleri oranõ gibi sõnõrlamalar, (3) Yurtiçi yerleşiklerin döviz 

alõmõ ile ilgili sõnõrlamalar, dõş borçlanma ve yabancõ sermayeli bankalarõn yurt-

içinde faaliyet göstermesi ile ilgili sõnõrlamalarõ içeren döviz kuru kontrolleridir. 

Sistem yurtiçi tasarruflarõ olumsuz yönde etkilerken, mevcut tasarruflarõn da 

ekonomik faydasõ çok düşük olan yatõrõm projelerine aktarõlmasõna neden olmuş-

tur. Ayrõca sistem, finansal kuruluşlar arasõndaki rekabeti azaltmõş, finansal hiz-

metlerin alanõ daralmõş, örgütlenmiş piyasalar üzerinde bir tür vergi etkisi yarata-

rak örgütlenmemiş piyasalara mevcut fonlarõ toplama hususunda avantaj sağlamõş-

tõr. Bu durum, parasal kontrol ile düşük faiz oranõ arasõnda  bir çelişki yaratmõştõr.  

Yeni Zelanda Merkez Bankasõ�nõn (RBNZ)101 parasal kontrolde bağõmsõz 

bir para politikasõ uygulayabilmesi, Banka�nõn  DİBS�lerin faiz oranlarõnõ  piyasa 

faiz oranlarõnõn altõnda tutulacak şekilde alõm satõmõnõ taahhüt etmesiyle 

uyumlaştõrõlmõştõr. RBNZ�nin döviz alõm-satõmõnõ sabit bir döviz kuru üzerinden 

yapma taahhütüyle birçok defa çatõşan bir yükümlülük olan bu uygulama Banka�yõ 

bütçe açõklarõnõ monetize etmek zorunda bõrakmõştõr. Ayrõca, nakit oranõ ile kamu 

menkul kõymetleri oranõ, kredi akõmlarõnõ etkilemek ve DİBS�lerin faiz oranlarõnõ 

bu menkul kõymetlere zoraki talep yaratma yoluyla suni olarak düşük tutmakta para 

politikasõ aracõ olarak kullanõlmõşlardõr. Dolayõsõyla hükümet, bu menkul 

kõymetlerin ikincil piyasalarõnõn geliştirilmesine  pek ilgi göstermemiştir. 

Yeni Zelanda�nõn finansal sektörde ve para politikasõnda yaptõğõ reformlar, 

reformlarõn genişliği ve etkileme hõzõ açõsõndan özel bir önem arzetmektedir. 1984-

1985 yõllarõ arasõnda 9 aylõk süre içerisinde, Yeni Zelanda finansal sektörü 

sanayileşmiş ülkeler arasõnda en fazla müdahale  edilen yapõdan en az müdahale  

edilen yapõya dönüşmüştür. Finansal sektördeki reformlar; mikroekonomik 

etkinsizliklerin kaldõrõlmasõ ve özellikle finansal sektördeki düzenlemelerin 

hafifletilmesi ve parasal kontrolün açõk piyasa işlemleri ile genişletilmesi 

                                                                                                                                                              
100 Bazõ mevduat türleri için faiz oranõ tavanõ sõfõr olarak uygulanmõştõr. 
101 RBNZ: Reserve Bank of New Zealand. 
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kapsamõnda kredilerin daha etkin dağõlõmõnõ sağlayõcõ makroekonomik kontrolün 

sağlanmasõnõ amaçlamõştõr. 

Bununla birlikte, 1984�de geniş kapsamlõ bir finansal liberalizasyon 

sürecine geçilmiştir. Finansal sektör reformlarõna, ticaret, vergi sistemi, işgücü 

piyasasõ, devletin finansal yönetimi, KİT�lerin özelleştirilmesi, sanayiye yapõlan 

sübvansiyonlarõn azaltõlmasõ   ile ilgili geniş reformlar eşlik etmiştir.  

Hükümet, kanuni çerçeve ve para politikasõ uygulamalarõnda önemli 

değişikliklere Temmuz 1984�te  başlamõştõr. Geleneksel olarak reform programlarõ, 

önce makroekonomik istikrarõn sağlanmasõ ve daha sonra sermaye piyasasõ 

reformlarõnõn başlatõlmasõ şeklindedir. Ancak Yeni Zelanda da bunun tersi 

olmuştur. Reform programõ mevcut ekonomik durumdan, özellikle döviz krizinden 

önemli ölçüde etkilenmiştir. RBNZ�nin döviz rezervleri yoğun dõş borçlanmaya 

rağmen, dondurulmuş faiz oranlarõ nedeniyle büyük oranlõ bir devalüasyon 

beklentisiyle, seçimleri izleyen 4 hafta içinde tükenmiştir. Yeni Zelanda parasõ 

yüzde 20 oranõnda devalüe edilmiş, faiz oranlarõ üzerindeki bütün kontroller 

kaldõrõlmõştõr. Döviz işlemleri üzerindeki sõnõrlamalar 1984 yõlõ Ekim-Aralõk 

döneminde tamamen kaldõrõlmõştõr. 

Reform programõ; devletin bazõ kurum ya da faaliyetler yararõna ya da  

onlara karşõ ayrõmcõ müdahalelerden kaçõnmasõ ve politikalarõn rekabetçi olmasõnõ 

ifade eden iki temel ilke üzerine oturtulmuştur. 

Makroekonomik politika, reform programõnõn genelde artan etkinliğini 

destekleyici niteliktedir. Politika, para ve maliye politikasõ teşvik ve sõnõrlamalarõ 

kaldõrõlõrken, piyasada yanlõş anlamalara yol açacak sinyalleri önleyecek, üretim 

üzerinde etkisi tarafsõz olacak ve fiyat istikrarõnõ sağlayacak şekilde uygulanmõştõr. 

Bu ilkeler ,bazõ reform kararlarõ ile uygulamaya yansõtõlmõştõr; (1) Zorunlu 

karşõlõklarõn kaldõrõlmasõ, (2) RBNZ�de tutulan varlõklara faiz ödenmesi, (3)  Kamu 

bütçe açõğõnõnõn özel sektöre orta vadeli kamu menkul kõymetlerinin satõşõ yoluyla 

finanse edilmesi ve kamu menkul kõymetlerinin faiz oranlarõnõn piyasa koşullarõ 

içerisinde ihalelerde belirlenmesi, (4) Merkez Bankasõ Kanunu�nun  para 
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politikasõnõn birincil amacõ olan fiyat istikrarõnõ sağlayacak şekilde değiştirilmesi 

ve RBNZ�ye bu amaca ulaşmak için gerekli bağõmsõzlõğõn verilmesi, (5)  

Bankacõlõk sistemine girişleri kolaylaştõrõcõ politikalarõn uygulamaya konulmasõ ve 

bankalarõn denetiminin artõrõlmasõ.102 

Faiz oranlarõ kontrollerinin ve zorunlu yükümlülüklerin kaldõrõlmasõ para 

politikasõ uygulama yöntemlerinde bir değişikliği gerekli hale getirmiştir. 1983�te 

yapõlan iki kurumsal değişiklik; kamu kağõtlarõna ve döviz alõm-satõm belgelerinin 

finansal kurumlarõn geniş bir kesimince kullanõmõna yumuşak bir şekilde 

başlanõlmasõ (bütçe açõklarõnõn para basmayarak finansmanõnda, açõk piyasa 

işlemlerinin gelişiminde ve dalgalõ döviz kuru politikasõna geçişte), yeni para 

politikasõnõn önemli yapõ taşlarõ olmuşlardõr. 

Parasal reform; piyasada katõlõmcõlarõn daha aktif rol oynamasõnõ sağlayacak 

kaynaklarõ artõrarak, bütün finansal kuruluşlarõn faiz oranlarõ ve döviz kurlarõnõ 

etkileyen politikalarõ ve diğer faktörleri   öngörme ve izleme konusunda daha aktif 

olmaya zorlanmalarõ şeklinde planlanmõş, bu amaçla  RBNZ,  zorlayõcõ gücünü  

azaltma yaklaşõmõnõ benimsemiştir. Bu çerçevede finansal piyasalardaki 

gelişmeler, bazõ faktörlerle teşvik edilmiştir. Bu faktörler; kõsõtlayõcõ 

düzenlemelerin kaldõrõlmasõ yoluyla aracõlõk faaliyetlerinin özendirilmesi ve  

örgütlenmiş finansal kuruluşlarõn örgütlenmemiş finansal aracõlara kaybettikleri 

pazar payõnõn tersine bir eğilimle yeniden artmasõnõn sağlanmasõ, kredilerin 

açõlmasõnda sağlanan kolaylõklarla, özel sektörün daha fazla kredi talep etmesinin 

sağlanmasõ,  finansal reform yoluyla yeni finansal araç ve piyasalarõn teşvik 

edilmesidir.  

Yeni para politikasõ, bankacõlõk sistemindeki aşõrõ likiditeyi, merkez 

bankasõndaki serbest tevdiat ile iskonto edilebilen kamu menkul kõymetlerini 

                                                      
102 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s. 58-59. 
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kullanarak etkilemeyi amaçlamõştõr.103 Aşõrõ likidite üzerindeki etkin kontrol, 

RBNZ�nin açõk piyasa işlemlerinde orta vadeli iskonto edilemeyen kamu menkul 

kõymetlerini kullanmasõ yoluyla, kamu açõklarõnõn, kõsa vadede para yaratõmõna 

neden olan bütçe etkilerinden de yalõtõlmasõnõ gerektirmiş, 1984-1988 geçiş 

döneminde RBNZ, piyasadaki likiditenin, bütçe açõklarõ, kamu harcama ve 

gelirlerinin mevsimsel dalgalanmalarõ, vergi reformlarõ ve yabancõ sermaye 

akõmlarõnõn etkilerinden yalõtõlmasõ ile finansal sektördeki yapõsal değişimlerin, 

likidite üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde durmuştur. Bu 

gelişmelerle, iskonto edilebilir menkul kõymetler ile hedeflenen likidite  tanõmõnda 

sõk ayarlamalara gerek duyulmuştur. 

Aralõk 1984-Aralõk 1985 döneminde, vadesi altõ aydan kõsa kağõtlar iskonto 

edilebilirken, Nisan 1986�dan itibaren vade bir aya inmiş, 1988 Aralõk ayõndan 

itibaren 28 gün ve daha kõsa vadeli RBNZ bonolarõ iskontoya kabul edilmiştir. 

İskontoya kabul edilen kağõtlar, mevsimsel kamu nakit hareketlerinin likiditeyi  

etkilenmesinden kaçõnma amacõyla DİBS�lerden  RBNZ bonolarõna kaydõrõlmõştõr. 

Aşõrõ likiditenin kontrolünde etkinliği artõrmak amacõyla döviz kuru 

serbestleştirilmiştir. Yurtiçi likidite 1984-1985 yõllarõ arasõnda sermaye 

akõmlarõndan önemli ölçüde etkilenmiştir. Faiz oranlarõ kontrollerinin kaldõrõlmasõ 

ve 1984�te  yapõlan yüzde 20�lik devalüasyon büyük bir döviz akõmõna ve buna 

bağlõ olarak likiditenin hõzla artmasõna yol açmõştõr. Aşõrõ likiditeyi emmek için 

hükümet kamu borçlarõ satõşõna yönelik aktif bir programõ uygulamaya koymuş ve 

ihale yoluyla satõşlar RBNZ�in stoklarõndaki hazine bonolarõnõn satõşlarõ ile 

desteklenmiştir. Bu durum 1985 yõlõnõn başõnda tersine dönmüştür. Yeni Zelanda 

Dolarõ ile ilgili kõsa dönemli olumsuz beklentiler dõşarõya önemli sermaye çõkõşõna 

neden olurken yurtiçi likidite önemli ölçüde daralmõştõr.  

 

                                                      
103 RNBZ iki öncelikli politika aracõna sahiptir: Merkez bankasõndaki serbset tevdiat ve iskonto edilebilir 
kamu menkul kõymetleri. Serbest tevdiat arzõ daha çok APİ ile kontrol edilirken,  iskonto edilebilir kamu 
menkul kõymetleri arzõ aracõ kurumlar vasõtasõyla kontrol edilmektedir. 
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Finansal sektörde sõnõrlamalarõn kaldõrõlmasõ ve ekonominin reel tarafõndaki 

düzenlemeler, faiz oranlarõ, döviz kuru, para, kredi ve fiyatlar arasõndaki tarihi 

ilişkileri değiştirmiştir. Bu durum, RBNZ�yi likiditenin seviyesini bazõ temel 

göstergelerin çerçevesi içerisinde ayarlamaya yöneltmiştir. 1989�daki Merkez 

Bankasõ Yasasõ ile Merkez Bankasõnõn temel amacõ fiyat istikrarõ olarak 

belirlenirken, bu hedefe ulaşmak için merkez bankasõna bağõmsõzlõk verilmiştir. 

Bankacõlõk sektöründe rekabetin artõrõlmasõ amacõyla yapõlan en önemli 

reform sektöre giriş engellerinin kaldõrõlmasõdõr. Sektöre girmek isteyen kuruluşlar 

için miktar sõnõrlamasõ kaldõrõlmõş ve yetki alan kuruluşun banka gibi faaliyet 

gösterebilmesi sağlanmõştõr.104 Uygulama ile banka sayõsõ 1987�de 4 iken 1990�da 

21�e yükselmiş ancak daha sonra 15�e düşmüştür.105  

Ayrõca, ödemeler sistemini rekabete açmak amacõyla, her kuruluşa RBNZ 

bünyesinde bir serbest mevduat hesabõ açma izni verilmiş, özel bankalar 

faaliyetleri üzerindeki tüm sõnõrlamalar kaldõrõlmõş, mevduatlara devlet garantisi 

uygulamasõna da son verilerek gözetim sisteminin bir aracõ olan mevduat sigortasõ 

kaldõrõlmõştõr.106 Son olarak RBNZ�ye geniş bir denetim ve bilgi toplama ile 

sistemden çõkõşlar ve batmakta olan kuruluşlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin 

olarak faaliyette bulunma yetkisi verilmiştir. 

Para politikasõ yaklaşõmõnda dolaysõz kontrollerden piyasa koşullarõna göre 

işleyen araçlara geçiş, finansal piyasalarõn gelişmesinde ve derinleşmesinde teşvik 

edici bir etki yaratmõştõr.107 

 

                                                      
104 Bir finansal kuruluş banka olarak tescil edildiğinde, bankacõlõk hizmetlerini sunabilir. Bununla birlikte 
bankanõn sorumlu ve yetenekli sahipleri olmasõ, basiretli iş kurallarõna göre çalõşmasõ, belirli bir sermaye 
miktarõnõ muhafaza etmesi ve Merkez Bankasõ ile fonksiyonlarõnõn yürütülmesi ve basiretli yönetim 
konularõnda işbirliği yapmasõ şarttõr. 
105 ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary 
Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayõ 126, s. 59-61. 
106 Yeni Zelanda�da gözetim sisteminin amacõnõn, finansal sisteme bir bütün olarak güveni korumak olduğu, 
yoksa mevduat sahiplerinin fonlarõnõ korumak ya da kurumlarõn batmasõnõ önlemek olmadõğõ ifade 
edilmektedir. Merkez Bankasõ�nõn rolü piyasanõn likiditesini kontrol etmek ve finansal kuruluşlarõn 
durumlarõnõ,   sistemin   genelinde   problem   yaratmalarõnõ   engelleyecek   şekilde gözlemektir. 
107 CAPRIO G.Jr., P. HONOHAN, Monetary Policy Instruments For Developing Countries, The World Bank, 
Washinton D.C. 1991, s. 109-112. 
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Bütçe açõklarõnõn mer-

kez bankasõ kaynaklarõndan 

finansmanõ yerine iç piyasa-

lardan finansmanõna yönelin-

mesi ile kontrollerin kaldõrõl-

masõ, kamu menkul kõymet-

lerinin ikincil piyasasõnõn hõzla 

gelişmesini sağlamõştõr. 

Finansal derinleşmenin göstergesi olan Banka Parasõ/GSMH oranõ 1985 

yõlõnda yüzde 34.4 iken, özellikle 1988 yõlõndan sonra hõzla artarak 1996 yõlõnda 

yüzde 90.6�ya yükselmiştir.108  
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108 İnternational Financial Statistics Yearbook,  IMF, 1996. 
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TABLO 3.11 YENİ ZELANDA�DA BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 
  BÜYÜME CARİ İŞL. BÜTÇE BANKA BANKA P.   REESKONT DİBS DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 

    GSMH GSMH GSMH     ORANI ORANI  ABD $/ YZ$  ($)   
                        

1970 3,7 -4,5 -1,9 20,2   6,5 7,0 5,5 1,120 2.308,2 2,81 
1971 2,5 -0,3 -1,4 19,9 16,5 10,3 7,0 5,5 1,136 2.721,9 2,85 
1972 4,4 2,3 -3,8 23,6 36,1 6,8 6,0 5,5 1,195 3.234,0 2,90 
1973 7,2 -2,2 -2,5 27,0 33,7 8,2 6,0 5,8 1,362 4.214,2 2,96 
1974 4,0 -25,8 -4,2 26,2 6,0 11,3 7,0 6,1 1,400 4.658,5 3,01 
1975 1,7 -12,9 -10,4 25,3 10,8 14,5 7,0 6,3 1,216 4.555,1 3,07 
1976 0,1 -5,7 -4,4 24,8 18,3 16,8 8,5 8,3 0,996 4.461,1 3,09 
1977 -2,7 -4,4 -5,4 27,1 14,7 14,6 10,0 9,2 0,971 4.539,7 3,11 
1978 -0,3 -2,8 -9,1 29,9 24,7 11,9 10,5 10,0 1,038 5.488,3 3,11 
1979 2,6 -4,3 -5,9 30,3 18,6 13,7 13,0 12,0 1,023 6.344,6 3,10 
1980 1,1 -4,2 -6,8 28,2 9,2 17,1 14,0 13,3 0,974 7.072,5 3,11 
1981 4,9 -3,3 -7,7 27,2 16,4 15,3 13,0 12,8 0,870 7.605,8 3,12 
1982 2,3 -4,1 -7,8 27,5 14,1 16,2 13,0 12,9 0,752 7.305,6 3,16 
1983 5,8 -1,9 -9,5 26,7 6,6 7,4 7,5 12,2 0,669 7.058,8 3,20 
1984 5,2 -4,7 -8,6 28,8 20,4 6,2 13,5 12,6 0,579 6.747,7 3,23 
1985 -0,2 -3,1 -4,8 33,2 32,6 15,4 19,8 17,7 0,498 6.633,6 3,25 
1986 3,3 -2,8 -3,8 34,4 24,9 13,2 24,6 16,5 0,524 8.346,8 3,28 
1987 0,6 -2,9 1,1 35,6 17,6 15,7 18,6 16,4 0,592 10.635,7 3,30 
1988 1,5 -1,9 2,1 28,8 (12,9) 6,4 15,1 13,5 0,656 12.628,0 3,32 
1989 -1,3 -2,6 4,3 41,1 49,0 5,7 15,0 12,8 0,599 11.976,7 3,33 
1990 -0,8 -1,3 4,3 70,2 74,0 6,1 13,3 12,5 0,597 12.063,5 3,36 
1991 -1,3 -1,0 2,1 81,9 16,3 2,6 8,3 10,0 0,579 11.502,8 3,41 
1992 0,7 -1,0 -2,3 80,8 4,0 1,0 9,2 7,9 0,538 11.162,8 3,44 
1993 6,0 -0,8 0,1 83,6 10,6 1,3 5,7 6,7 0,541 11.964,4 3,45 
1994 5,4 -1,7 0,8 81,6 3,3 1,7 9,8 7,5 0,594 13.734,0 3,49 
1995 2,8 -2,9 0,5 80,8 4,9 3,7 9,8 7,9 0,656 15.865,0 3,54 
1996 1,9 -2,2 5,5 90,6 17,6 2,3 8,8 8,0 0,688 17.276,7 3,57 

KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK – 1980-1997-JULY, NEW ZEALAND COUNTRY REPORT-1997/II.
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3.2.4 GÜNEY KORE 
 

G.Kore�de 1950 yõlõnda Merkez Bankasõnõn  kurulmasõyla,  1940�lõ yõllarõn 

sonlarõna dek Japon sisteminin etkisi altõnda sürdürülen bankacõlõk işlemleri 

değişmeye başlamõştõr. 1961 yõlõnda askeri müdahale sonrasõ ekonomide 5 yõllõk 

kalkõnma planlarõ uygulanmaya başlanmõş, kalkõnma planlarõnõn finansmanõnõn 

sağlanmasõ amacõyla finansal sistem yeniden düzenlenmiştir. Devlet eliyle turizm, 

tarõm, sanayi, konut, ihracat alanlarõnda ihtisas bankalarõ kurulmuş, dõş ticaret 

hacmindeki hõzlõ gelişmeye paralel olarak yabancõ bankalarõn ülkede şube 

açmalarõna izin verilmiştir. 

G.Kore para politikasõ uygulamasõnda dolaylõ araçlar yanõnda doğrudan 

araçlar da kullanõlmõştõr. Bunlar, genel olarak doğrudan ve selektif kredi 

kontrolleridir. Her banka için ayrõ ayrõ belirlenen sabit kredi tavanlarõ, banka 

fonlarõnõn etkin tahsisinde genel uygulama talimatlarõ bu uygulamalardan en 

önemlileridir. 1980 yõlõndan itibaren doğrudan araçlardan dolaylõ araçlara doğru bir 

geçiş süreci başlatõlmõş, 1980�li yõllarõnõn ikinci yarõsõndan itibaren dolaylõ araçlar 

yoğun olarak kullanõlmaya başlanmõştõr.109 

1960�lõ yõllarda mevcut bankacõlõk sisteminin ekonomik gelişme için yeterli 

kaynağõ sağlayamamasõ üzerine devlet, banka dõşõ kuruluşlar ile menkul kõymetler 

piyasasõnõn gelişmesini sağlamaya çalõşmõştõr. Banka dõşõ kuruluşlara bankalara 

göre daha yüksek faiz verme yetkisinin tanõnmasõ, toplam sistem içerisinde banka 

dõşõ kuruluşlarõn 1971 yõlõnda yüzde 15.1 olan payõnõn, 1992 yõlõnda yüzde 63.8�e 

yükselmesine neden olmuştur. Yapõlan düzenlemelere bağlõ olarak 1972 yõlõndan 

itibaren menkul kõymetler piyasasõ hõzla gelişmeye başlamõştõr. Bu gelişmelere 

rağmen, 1992 yõlõna kadar  yabancõ yatõrõmcõlarõn G.Kore�de ancak dolaylõ tasarruf 

araçlarõna (ülke fonlarõ, kar sertifikalarõ) yatõrõm yapabilmesine izin verilmiştir. 

1992 yõlõnda yapõlan düzenlemelerle yabancõ yatõrõmcõlarõn G.Kore menkul 

kõymetlerine doğrudan portföy yatõrõmõ yapmasõ serbest bõrakõlmõştõr. 

                                                      
109 Standard And Poors, MMS International Guide to Central Banks, The Bank of Korea. 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    87 

1960 ve 1970�li yõllarda G.Kore�nin gelişmesinde devlet denetiminde 

uygulanan 5 yõllõk kalkõnma planlarõ önemli etkide bulunurken, ekonomi 

büyüdükçe devletin ekonomideki etkinliği azalmaya başlamõştõr. Bu nedenle 

1980�lerin başõnda piyasa ekonomisine geçiş yönünde geniş kapsamlõ bir yapõsal 

düzenlemeye başlanmõş ve bu çerçevede finansal sektörde rekabeti artõrõcõ ve 

liberalizasyona yönelik düzenlemeler yapõlmõştõr. 1982 yõlõnda genel Bankacõlõk 

Kanununda yapõlan değişikliklerle  bankalara mevduat ve kredi işlemlerinde daha 

büyük  serbesti tanõnmõştõr. 

Bankacõlõk sektörünün liberalizasyonunda en önemli gelişme, 4 büyük kamu 

bankasõnõn özelleştirilmesi ile sağlanmõştõr. Kamu bankalarõnõn özelleştirilmesi 

1983 yõlõnda tamamlanmõştõr.  

Yurtiçindeki bankalarõn bankacõlõk deneyimlerini ve yönetim tekniklerini 

geliştirmek amacõyla, 1981 yõlõndan itibaren 34 yabancõ bankanõn şube açmasõna 

izin verilmiştir.  

Bankalarõn fon işlemlerindeki serbestliğini artõrmak amacõyla, dolaysõz para 

politikasõ araçlarõndan dolaylõ araçlara geçiş başlatõlmõştõr. Bu amaçla, kredilerin 

kontrolünü sağlayan kredi tavanlarõ, tercihli kredi faiz oranlarõ 1982 yõlõnda  

kaldõrõlmõştõr. 1984 yõlõnda bankalarõn müşterilerinin kredi değerliliğine göre faiz 

oranõ belirleyebilmelerine olanak sağlanmõştõr. Faiz oranlarõnõn serbestleştirilmesi 

amacõyla, garantisiz firma senetlerinin bankalararasõ teklif ve talep oranlarõndaki 

tavanlar kaldõrõlmõştõr. 1988 yõlõnda banka kredilerinin ve banka dõşõ finansal 

aracõlarõn faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr. 

Finansal sistemde rekabetin artõrõlmasõ amacõyla, 5 yeni ticari banka 

kurulmuştur. Banka dõşõ finansal aracõlarõn piyasaya giriş koşullarõnõn 1982 yõlõnda 

hafifletilmesi  ile birlikte bu kuruluşlarõn sayõsõ hõzla artmõştõr. 

1970�lere kadar, para politikasõ, parasal büyüklüklerin ve yurtiçi kredilerin 

kontrolü amacõyla temel olarak zorunlu karşõlõklar ve diğer doğrudan araçlar ile 

yürütülmüştür. Özellikle 1978-1981 yõllarõ arasõnda parasal kontrolde bankalar için 

sabit kredi tavanlarõ en önemli araç olarak kullanõlmõştõr. 1982�de bankalara kendi 
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portföylerinin yönetiminde serbestlik sağlama kararõ verilmiştir. Doğrudan 

kontroller (kredi kontrolleri gibi) yerine reeskont kredileri ve zorunlu karşõlõk gibi 

dolaylõ kontroller sisteme dahil edilmiştir. Bu gelişmelerin de etkisiyle G.Kore 

ekonomisi 1970-1996 yõllarõ arasõnda 1980 yõlõ hariç sürekli olarak yüksek oranda 

büyüme göstermiştõr.110 

Kore Bankasõ, bankacõlõk sisteminin likiditesini etkilemek için reeskont 

politikasõ uygulamaktadõr. Ancak, G.Kore�de ekonomik gelişmenin çok hõzlõ 

olmasõ ve reeskont kredileri faiz oranlarõnõn mevduat faiz oranlarõna göre sürekli 

olarak düşük olarak belirlenmesine bağlõ olarak bankalarõn Kore Bankasõndan aşõrõ 

kaynak talebi nedeniyle, reeskont oranõndaki değişmelerin kredi talebi üzerindeki 

etkisi çok sõnõrlõ kalmõştõr. Reeskont politikasõ, oranlarõn belirlenmesi ve reeskonta 

sunulan senetler ile arzedilen fonlar üzerine kurulmuştur. Kore Bankasõ, bankalara, 

reeskont yoluyla ya da bankalarõn belirli finansal varlõklarõnõ esas alarak kredi 

açmaktadõr. Uygun firmalarca çõkarõlan ya da Kore Kredi Garanti Fonu tarafõndan 

garanti edilen ticari senetler, Kore Bankasõnda reeskonta kabul edilir. 

                                                      
110 İnternational Financial Statistics Yearbook, IMF, 1996. 
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Ayrõca geçici 

finansman açõklarõnda ya 

da tercihli finansmana 

katõlõmlarda bankalara 

genel krediler açõlmakta-

dõr. Bu kredilerin faiz 

oranõ, cezai faiz oranõ 

olarak kabul edilmektedir. 

1994 yõlõ Şubat 

ayõna kadar, Kore Bankasõ, bankalarõn küçük ve orta ölçekli firmalara ve ihracata 

açtõklarõ kredilerin bir oranõ olarak kredilerini otomatik olarak artõrmõştõr. Bu 

nedenle, Bankanõn likidite kontrolü bir ölçüde sõnõrlanmõştõr.  

Banka 1994 yõlõnda reeskont politikasõnõ revize etmiştir. Yeni uygulamada, 

parasal kurul, ekonomik ve parasal koşullarõ gözönüne alarak, Kore Bankasõnõn, 

bankalara açabileceği toplam kredi miktarõnõ üç ayda bir belirlemeye başlamõştõr. 

Banka bazõnda kredilerin dağõlõmõ ise, ticari senet iskontosu, dõş ticaret kredisi, 

rezerv durumu gibi unsurlardaki performansa göre belirlenmektedir. Her ay bu 

kredi tavanlarõ banka bazõnda gözden geçirilmektedir. 

Kore Bankasõ, kamu yükümlülüklerini gösteren, kamu tarafõndan garanti 

edilmiş menkul kõymetler ile banka tarafõndan parasal istikrar bonosu adõ altõnda 

ihraç edilmiş araçlarõ alõp satmaya yetkili kõlõnmõştõr. 

Parasal istikrar bonolarõ, 1961 yõlõnda Kore Bankasõ Kanunu ile ihraç 

edilmiş olup, bankalarõn rezerv pozisyonlarõnõn kontrolünde önemli rol oynamõştõr. 

Bu bonolarõn koşullarõ  Kore Bankasõ tarafõndan belirlenmekte ve açõk piyasa 

işlemlerinde kullanõlmaktadõr. Bonolar para ve kredi gelişmelerine bağlõ olarak 

vadesinden önce geri alõnabilmektedir. Açõk piyasa işlemlerinin kullanõmõ özellikle 

1986 yõlõndan itibaren artmaya başlamõştõr.  

Bu gelişmelere karşõlõk açõk piyasa işlemleri G.Kore�de yeterince 

kullanõlamamaktadõr. Kore Bankasõ açõk piyasa işlemlerinin diğer yönleriyle 
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birlikte gerçek anlamda uygulanabilmesi amacõyla, parasal istikrar bonolarõ 

ihalelerini genele yaymõş, banka dõşõ finansal aracõlarõn da bu piyasada işlem 

yapabilmelerini sağlamõştõr.  

Kore Bankasõ Yasasõ gereği, zorunlu karşõlõklarõn yüzde 50�yi  geçmemesi 

kararlaştõrõlmõş olmasõna rağmen, aşõrõ parasal genişleme dönemlerinde bankalarõn 

mevduatlarõndaki artõşõn tamamõnõ karşõlõk olarak tutmalarõ konusunda Kore 

Bankasõ�na  yetki verilmiştir. 

Zorunlu karşõlõk politikasõnõ güçlendirmek ve açõk piyasa işlemlerine benzer 

yeni bir araç geliştirmek amacõyla 1967�de istikrar hesap sistemi başlatõlmõştõr. 

Sistemde Kore Bankasõ, bankalarõn bir kõsõm mevduatlarõnõ Kore Bankasõ�na 

yatõrmalarõnõ zorunlu tutmuştur. Hesapta tutulan fonlara, zorunlu karşõlõklardan 

farklõ olarak faiz ödenmektedir. Her bankanõn rezerv durumunu dikkate alarak 

seçici ya da esnek olarak yönetilen bu hesap, başlangõcõndan itibaren sõk sõk 

spekülasyonlara sebep olmuştur. 

Uygulanan yüksek zorunlu karşõlõk oranlarõnõn bankalarõn karlõlõğõnõ önemli 

ölçüde düşürdüğü, bu nedenle de bankalarõn batmasõnda 1979-1981 döneminde 

önemli rol oynadõğõ sõk sõk gündeme getirilmiştir. Birçok kez bankalarõn açõğa 

düşmeleri ve yüksek ceza ödemeleri nedeniyle, Kore Bankasõ bankalara açõklarõnõ 

kapatmalarõnõ teminen krediler açmõş, bu işlemler zorunlu karşõlõklarõn etkinliğini 

azaltmõştõr. Bu nedenler dikkate alõnarak, 1980�den itibaren zorunlu karşõlõk 

oranlarõ düşürülmeye başlanmõştõr.  

Para ve kredi hacminin kontrolünde zorunlu karşõlõklar, açõk piyasa işlem-

lerine göre daha sõk kullanõlmaktadõr. Mevcut karşõlõk oranlarõ, mevduat türlerine 

göre, yüzde 3.5 ile yüzde 11.5 arasõnda değişirken, genel karşõlõk oranõ yüzde 11.5� 

dir. Zorunlu karşõlõklarõn yüzde 25�ine kadar olan kõsmõ kasa olarak bulundurula-

bilmektedir. Bankalar zorunlu karşõlõk yükümlülüklerini yerine getiremediklerinde, 

ceza olarak açõğa düşülen miktarõn yüzde 1�ini Kore Bankasõna   ödemektedirler.  

Uzun vadeli kredi ve mevduat faiz oranlarõnõn  1988 yõlõnda 

serbestleştirilmesinden önce, her türlü kredi ve mevduatõn faiz tavanlarõ para 
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otoriteleri tarafõndan belirlenmiştir. Tavan faiz oranlarõ, piyasa faiz oranlarõndan 

daha düşük olduğundan, kredi ve mevduatlara uygulanan faiz oranlarõ genellikle 

belirlenen maksimum oranlar olmuştur. 

Kaynaklarõn kalkõnmaya yöneltilmesi amacõyla 1965 yõlõnda vadeli mevduat 

faizlerinin yüzde 15�ten yüzde 30�a yükseltilmesi, faizlerle ilgili reformlarõn 

başlangõcõ olmuştur. Buna ek olarak, 1965 yõlõnda kredi faizleri yüzde 26 olarak 

belirlenmiş, aradaki fark Kore Bankasõ tarafõndan ödenmiştir.111  Faiz farkõ 

uygulamasõ 1 Ekim 1965- 31 Mart 1996 dönemi boyunca sürdürülmüştür. 

1960�lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren enflasyon oranlarõnõn düşmesi ile 

faiz oranlarõ aşamalõ olarak düşürülmüş ve faiz oranlarõndaki bu düşüş firmalar 

üzerindeki faiz yükünü azaltõrken, ihraç mallarõnda fiyat rekabetini artõrmõştõr. 

1978�den itibaren, faiz politikasõnda piyasa güçlerinin önemi artmaya 

başlamõştõr. 1975-1978 döneminde sabit kalan faiz oranlarõ, 1978 yõlõnda 4 puan, 

1980 yõlõnda 6 puan artõrõlmõş, mevduat faiz oranlarõ yüzde 24�e kredi faiz oranlarõ 

yüzde 25�e yükselmiştir. Bu çabalarõn, petrol şoku nedeniyle ortaya çõkan 

enflasyonist baskõyõ hafifletme ve kaynaklarõn etkin kullanõmõnõn sağlanmasõ 

yönünde olduğu görülmektedir. 1980 yõlõnõn ikinci yarõsõndan itibaren enflasyon 

oranlarõ düşmeye başlamõş, faiz oranlarõ da bu eğilimi izleyerek 1980 yõlõ sonunda 

yüzde 16�ya, 1982 yõlõnda ise yüzde 8�e indirilmiştir. 

1984 yõlõ Ocak ayõnda faiz oranlarõnõn serbestleştirilmesi yönünde ilk adõm 

sayõlabilecek, bankalara yüzde 10-10.5 aralõğõnda müşterilerinin kredi değerliliğine 

göre serbestçe faiz uygulama serbestisi  yürürlüğe girmiştir. Bu aşamayõ güçlen-

dirmek amacõyla, önce bankalararasõ para piyasasõnda faiz tavanlarõ, 1988 yõlõ Ara-

lõk ayõnda da krediler üzerindeki faiz tavanlarõ tamamen kaldõrõlmõştõr. Ancak, 

1988 yõlõndaki bu reform, ekonomik faaliyetlerin  ve enflasyonist baskõlarõn çok 

arttõğõ bir dönemde yapõldõğõndan, yarattõğõ olumsuz etkiler nedeniyle  yürürlükten  

kaldõrõlmõştõr.  1993  yõlõnda  hükümet,  finans sektörünü de içerecek şekilde, doğru 

fiyatlandõrõlmamõş kaynak tahsisinden kaynaklanan etkinsizlikleri ortadan kaldõr- 
                                                      
111 Türkiye�de bu uygulama Faiz Farkõ İadesi adõ altõnda 1984 yõlõna kadar uygulanmõştõr. 
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mak için, finansal serbestleşmenin sağlanmasõ amacõyla 5 yõllõk bir plan 

başlatmõştõr. Bu planõn bir bölümü olarak 4  aşamalõ  faiz serbestleştirme programõ 

uygulamaya konmuştur. 

1993 yõlõnda uygu-

lanmaya başlanan progra-

mõn ilk aşamasõ çerçeve-

sinde, tüm kredi faizleri, 

banka kredilerinin yüzde 

20�sini oluşturan ekonomi 

politikasõ amaçlõ olarak 

hükümetçe belirlenen sek-

törlere açõlan krediler dõşõnda serbestleştirilmiştir. Mevduat faizlerinin serbestleş-

tirilmesinde daha yavaş bir seyir izlenmiştir. Öncelikle uzun vadeli mevduat 

faizleri 1993 yõlõnda serbestleştirilmiştir. Daha sonra kõsa vadeli mevduatlarõn faiz 

oranlarõ aşama aşama serbest bõrakõlmõş ve 1996 yõlõ sonunda vadesiz mevduatlar 

dõşõndaki tüm mevduatlarõn faiz oranlarõ serbestleştirilmiştir. G.Kore�de uzun bir 

dönem boyunca faiz oranlarõ kamu otoritesi tarafõndan belirlenmiş, ancak reel faiz 

oranlarõ 1970-1996 döneminde 74-75 ve 80-81 yõllarõndaki petrol şoklarõnõn 

yaşandõğõ dönemler haricinde sürekli olarak pozitif düzeylerde gerçekleşmiştir. 
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TABLO 3.12 GÜNEY KORE�DE BAŞLICA EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 

  BÜYÜME CARİ İŞL. BÜTÇE BANKA BANKA P.   REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / PARASI / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 

    GSMH GSMH GSMH     ORANI ORANI   WON/ABD $  ($)   
                        

1970 8,8 -7,1 -0,8 32,8   16,1 19,0 22,8 310,56 273,3 32,24 
1971 9,2 -8,7 -0,3 32,1 20,8 13,4 16,0 20,4 347,15 295,7 32,88 
1972 5,9 -3,4 -3,9 35,0 33,8 11,7 11,0 12,0 392,89 315,5 33,51 
1973 14,4 -2,2 -0,5 36,8 36,4 3,2 11,0 12,0 398,32 396,0 34,10 
1974 7,9 -10,2 -2,2 32,7 24,1 24,3 11,0 15,0 404,47 534,7 34,69 
1975 7,1 -1,5 -2,0 31,3 28,2 25,3 14,0 15,0 484,00 589,4 35,28 
1976 12,9 -1,1 -1,4 30,4 33,5 15,3 14,0 16,2 484,00 796,4 35,85 
1977 10,1 0,0 -1,8 33,0 39,7 10,2 14,0 14,4 484,00 1.010,5 36,41 
1978 9,7 -2,2 -1,2 33,0 35,0 14,5 15,0 18,6 484,00 1.341,4 36,97 
1979 7,6 -6,5 -1,8 32,1 24,6 18,3 15,0 18,6 484,00 1.695,7 37,53 
1980 -2,2 -8,7 -2,3 34,1 26,9 28,7 16,0 19,5 607,43 1.587,1 38,12 
1981 6,7 -6,8 -3,5 34,4 25,0 21,3 11,0 16,2 681,03 1.726,5 38,72 
1982 7,3 -3,5 -3,2 38,1 27,0 7,2 5,0 8,0 731,08 1.814,8 39,33 
1983 11,8 -1,9 -1,1 36,9 15,2 3,4 5,0 8,0 775,75 2.005,3 39,91 
1984 10,1 -1,4 -1,2 34,8 7,7 2,3 5,0 9,2 805,98 2.181,3 40,41 
1985 6,2 -0,8 -1,2 36,0 15,6 2,5 5,0 10,0 870,02 2.233,5 40,81 
1986 11,6 4,5 -0,1 36,4 18,4 2,8 7,0 10,0 881,45 2.557,7 41,21 
1987 11,5 7,6 0,4 36,7 19,1 3,0 7,0 10,0 822,57 3.205,1 41,62 
1988 11,3 8,1 1,5 37,3 21,5 7,1 8,0 10,0 731,47 4.273,1 42,03 
1989 6,4 2,4 0,2 39,6 19,8 5,7 7,0 10,0 671,46 5.190,3 42,45 
1990 9,5 -0,7 -0,7 38,5 17,2 8,6 7,0 10,0 707,76 5.875,2 42,87 
1991 9,1 -2,8 -1,6 39,1 21,9 9,3 7,0 10,0 733,35 6.751,5 43,27 
1992 5,1 -1,3 -0,5 40,3 14,9 6,2 7,0 10,0 780,65 7.003,6 43,66 
1993 5,8 0,3 0,6 42,3 16,6 4,8 5,0 8,6 802,67 7.507,8 44,06 
1994 8,6 -1,0 0,3 43,8 18,7 6,3 5,0 8,5 803,45 8.505,9 44,45 
1995 9,0 -1,8 0,3 44,2 15,6 4,5 5,0 8,8 771,27 10.068,5 44,85 
1996 6,9 -4,6 -0,1 47,9 15,8 5,0 5,0 7,5 804,45 10.162,5 45,54 

 
KAYNAK: INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK – 1980-1997-JULY, SOUTH KOREA COUNTRY REPORT-1997/II. 
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TABLO 3.13 SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN ARAÇ BİLEŞİMLERİ VE UYGULAMALAR        
              PİYASA UYGULAMALARI         
ÜLKELER MUNZAM KARŞILIKLAR   MEVCUT KOLAYLIKLAR   ARAÇLAR   PİYASALAR     UYGULAMA   DİĞER ARAÇLAR 
              
ÝNGÝLTERE Belirlenmiş yükümlülüklerin yüzde  Gecelik nakit açõğõnõ kapatabilmek için  DİBS,leri de kapsayan İkincil piyasalar aracõlõğõyla  Merkez bankasý genelde    
  0.35'i merkez bankasõna yatõrõlõr.  merkez bankasõ tarafõndan belirlenen  uygun nitelikteki araç-  parasal yönetim.  günde 2 kez iþlem yapar;    
    faiz oranõndan gecelik destek.  larla genellikle  kesin    ek iþlemler günün sonraki    
    Likidite sõkõntõsõ içindeki bankalar için  alõş ve satõş, bazen de   saatlerinde ve önceden du-    
    son başvuru kaynağõ.  15 günden daha az    yurulan zamanlarda. Ýþlem    
      vadeli repo işlemleri.    tarihi ve oranlarýna iliþkin    
                  güçlü anons etkisi.     
              
ABD MMK, vadesiz mevduat üzerinden  Kõsa dönemli likidite ihtiyaçlarõ için  Vadesi gelmemiş ha-  Birincil piyasalar aracõlõğõyla  Ýkincil piyasalara girerken,    
  hesaplanõyor, fakat kanun diğer  borçlanma, piyasaya giriş FED tarafõn-  zine ve federal kuruluş  para yönetimi yok.  FED sisteminin APÝ yönetici-    
  mevduat kategorilerinde de oranõn  dan sõkõ kontrollü; iskonto oranõ kõsa  kağõtlarõ (bonolar, tah- Piyasa oranlarõndan ikincil  sinin repo anlaþmalarýnýn    
  uygulanabilmesine müsaade edi-  kõsa vadeli piyasa oranlarõnõn altõnda;  viller)  piyasalarda doğrudan kağõt alõm teminatý, vadesi, zamaný,    
  yor. MMK oranlarõ nadiren değişir  mevsimsel borçlanma; zorda olan tev-    ve satõmõ. 15 güne kadar repo  iþleme girilecek kurumun    
  ve şu anda 51.9 milyon dolara  diat kurumlarõna kredi açõlmasõ; son    anlaşmalarõ.  seçimi hususunda seçme    
  kadar yüzde 3, üzerindeki miktar-  ikisine verilen kaynağa uygulanan faiz      hakký vardýr.    
  lar için yüzde 10.  oranlar piyasaya bağlantõlõ, yüksek          
      olmayan miktarlar.                 
              
ALMANYA Tüm mevduatlar, kayõtlõ borç senetleri, Özel sektör kağõdõ ve hazine  Hazine bonosu ve kabul Gelişmiş döviz piyasalarõ  Öncelikli olarak 1 ve 2 aylýk    
  repo işlemleri, kapsamda.  Vadeli mev- bonosu seçimi merkez bankasõnõn  edilebilir özel sektör  yoluyla swap işlemleri.   ve önceden belirlenen tutar-    
  duat için tasarruf mevduatõnda yüzde  insiyatifinde olmak üzere reeskont  kağõdõ.  Günlük rezerv hareketlerinin  lar üzerinden repo iþlemleri.    
  1.5, diğer 1.5, mevduat için yüzde 2,  Kolaylõğõ. Ayrõca teminat karşõlõğõ    kontrolü amacõyla repo ikinci  Gerekli olduðunda döviz swap   
  vadesiz mevduatta yüzde 2 oranõ  Lombard Kredileri, teminatta özel sek-    el piyasalarõ.  ve kamu mevduatlarýnýn    
  uygulanmaktadõr. Para politikasõ aracõ tör kağõtlarõnõn kabulü.      transferi. Uygun senetlerle    
  olarak kullanõm eğilimi azalmaktadõr.               likidite yönetimi.     
              
FRANSA Tüm bankalar ile 1 yõla kadar vadeli tüm Özel sektör kağõdõ ve hazine  Hazine bonosu ve kabul Birincil piyasada arz yoluyla  Haftada bir repo arz    
  mevduat kapsamda. Sadece rezervlerin bonosu seçimi merkez bankasõnõn  edilebilir özel sektör  parasal yönetim yok. Tüm  iþlemi; 7 gün vade; oran    
  (banka kasalarõ dahil) aylõk ortalamasõ insiyatifinde olmak üzere 5-10 günlük  kağõdõ.  piyasa katõlõmcõlarõnõn DİBS- önemli bir gösterge. Hazine    
  baz alõnmakta, faiz verilmemektedir.  repo kolaylõğõ. Oran interbank oranõnõn   lerin ikinci el piyasalarõnda  bonolarýyla günlük serbest    
  Vadeli mevduata yüzde 0.5, vadesiz  üstünde. Önemli bir gösterge, nadiren    serbestçe işlem yapabilmesi,  iþlemler. Günlük çift taraflý    
  mevduata yüzde 1. Para politikasõ aracõ değiştirilir.    Bankalarla, özel sektör kağõdõ  gecelik ters iþlemler(likidi-    
  olarak kullanõlmaz.      ve hazine bonosu ile ters  te ayarlamalarý ya da faiz    
        Işlemler. Bir interbank repo  kontrolü amacýyla).    
              Piyasasõ mevcuttur.          
              
JAPONYA 1957de başladõ, faiz ödenmiyor; son  Iskonto kolaylõğõ bankacõlõğõn yeniden  Özel sektör tahvili ve  Birincil piyasayla para yönetimi  Uygulamalar, kaðýdýn türüne  1991 yýlýna kadar ban- 
  bir kaç yõlda nadiren değişiklik yapõl-  finansmanõnõn ¾,ünü karşõlar; iskonto  kağõtlarõ, DİBS,ler ve  yok, bankalarõn elindeki ticari  göre deðiþir; repo- ters repo  kalarýn kredi kararlarý- 
  mõştõr.  oranõ para piyasasõ oranlarõnõn altõndadõr, mevduat sertifikalarõ.  senetleri para piyasasõ dealer-  genelde ihaleyle yapýlýr;  ný etkilemek amacýyla 
    her banka için 3 aylõk tavanlar  belirlen-    Larõ aracõlõğõ ile alõm. Merkez ban- ticari senetlere iliþkin iþlem-  ikna yolunun özel bir 
    mektedir, ancak merkez bankasõ her    kasõna ciro edilen ticari senet-  ler, bankalararasý ticari senet   türü olarak "window 
    bankanõn kullanacağõ miktarõ hergün    lerin para piyasalarõna satõşõ  piyasasýnda oluþan oranlar-  guidance" yöntemi. 
    yeniden belirler ve bu avanslarõ her an    Mali sektör firma ve sigorta  da; merkez bankasý tarafýn-  Faiz oraný kontrolleri 
    isteme hakkõnõ saklõ tutar.    kurumlarõyla değişik kağõtlar-  dan satýþý yapýlan DÝBS,ler  ile ilgili kalan bazý 
        la repo-ters repo anlaşmalarõ.  mali kurumlara rotasyon yolu  önemsiz kontroller 
              Doğrudan DİBS alõmõ.   ile piyasa oranýndan satýlýr.   tamamen kaldýrýldý. 
   KAYNAK:  ALEXANDER W.E., T.J.T. BALINO, C. ENOCH, The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy, IMF Occasional Paper, Washington DC, June 1995, Sayý 126.   
 DEUTSCHE BUNDESBANK, Monetary Policy Regulations, Banking Regulations 3, April 1996, Bundesbank.       
 BANK OF ENGLAND, Operations  in the Sterling Money Market, Bank of England Quarterly, October 1988.       
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TABLO 3.13  SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN ARAÇ BİLEŞİMLERİ VE UYGULAMALAR      DEVAM 

              PİYASA UYGULAMALARI     

ÜLKELER MUNZAM KARŞILIKLAR   MEVCUT KOLAYLIKLAR   ARAÇLAR   PİYASALAR     UYGULAMA 
            

ÞÝLÝ Peso cinsinden vadesiz mevduat için yüzde Likidite temininde son başvuru kaynağõ olarak rees-  Merkez bankasõnõn değişik vade-  Esas olarak birincil piyasa-  İki tip ihale, 90 günden düşük 

  9; peso vadeli mevduat için yüzde 3.6, DTH  kont kredisi uygulamasõ, bütün bankalar yararlana-  lerdeki endeksli araçlarõ (30 gün  lar. Şili Merkez Bankasõ  vadeli kağõtlarda ihale, Merkez 

  lar için yüzde 30. Peso mevduat için Peso,  bilir, ancak günlük bazda ve ayõn bir gününde kul-  ile 20 yõl arasõndaki geniş bir yel-  kõsa bir süre önce kõsa vadeli  Bankasõnõn bildirdiği oranlarda. 

  DTH'larõ için yabancõ para cinsinden. Vadeli lanõlõr. Bankalar, bankalararasõ piyasadan varlõk-  pazedeki PRCB'ler).  repo yapmaya baþladõ.  Diğer vadelerde merkez bankasõ 

  mevduat karşõlõklarõna faiz uygulanõr.Mevduat larõnõn yüzde 10'undan fazla borçlanamaz.  Hazine Bonolarõ.  Bankalar ve sosyal güvenlik  miktar belirler, katõlõmcõlar oran 

  Bazõ her ayõn 9'u ve izleyen ayõn 8'i arasõnda     kurumlarõ asõl katõlõmcõlar.  bildirirler. 

  da günlük ortalamalar alõnarak hesaplanõr.      Sigorta şirketleri 1993'ten    

  Hesap ortalamalar üzerinden tamamlanõr.           beri katõlõyor.     
            

MEKSIKA Yok.  Acil borç verme kolaylõğõ; sõk kullanõlmaktadõr.  Hazine Bonosu( CETES) 28, 91 ve  Likidite yönetimi için kullanõl-  CETES ikincil piyasasõnda 

      181 gün, 1 ve 2 yõl; uzun vadeli dev- mayan CETES ve BONOS  doğrudan işlemler. İnterbank 

      let tahvili (BONOS); kalkõnma tahvi- için birincil piyasalar.  piyasasõnda ters işlemler. 

      li(BONDES) 1 ve 2 yõl vadeli; TEFE' CETES için ikincil piyasa.  Merkez Bankasõ zaman zaman 

      ye endeksli 3-5 yõl vadeli bonolar    bankalara mevduat sertifikasõ verir. 

      (AJUSTABONOS) yabancõ paraya     

      endeksli 91ve 182 gün ve 1 yõl va-     

          deli bonolar (TESOBONOS)          
            

Y.ZELANDA Yok.  28 günün altõndaki vadelerdeki merkez bankasõ  Kamunun borç yönetimi ile  Hükümetin günlük nakit girişlerinin  İhale yoluyla haftada iki kez 

    kağõtlarõyla otomatik reeskont; ceza oranõ aynõ  DİBS kullanarak para politika-  lerinin, bankacýlýk sistemine gece- merbank kağõtlarõnõn satõşõ. 

    vadeler için piyasa oranõnõn üstünde; ceza oranõ  sõ uygulamasõ ayrõlõğõ var (se-  lik olarak kullandõrmasõ amacõyla İhale yoluyla, gereken vade- 

    ve reeskonta kabul edilen kağõt toplamõ politika  peration).Garantili borçlarõn  günlük sürekli ve değişen oranlar-  lerde mevsimsel hazine bo- 

    parametresi olarak kullanõlõr.  bankalara sunulmasõ temel po-  dan ihaleler. Hazine bonolarõ ve  nosu günlük satõşlarõ. İhale  

      litika aracõ. Ayrõca, düzenli ve  merkez bankasõ bonolarõyla günlük ile işleme konu olan kağõtlarõn 

      mevsimsel hazine bonosu,  ve periyodik  APİ. Merkez Bankasõ nominal değerlerinin altõnda günlük 

      günlük özel garantili olmayan  bonolarõ bankalarõn Merkez Banka- repo türü işlemler. İhale ile günlük 

      kredi arzõ ve merkez bankasõ   sõna iskonto ettirebildikleri tek finan- hazine nakitlerinin ihale yolu 

      bonolarõnõn alõş satõşõ.  sal araçtõr. Merkez bankasõ bonosu ile satõşõ. 

              ihalesi haftada 2 kez yapõlmakta.     
            

ARJANTÝN Bütün bankalar ve mevduatlar kapsamda;  Likidite temininde son başvuru kaynağõ olarak  Yabancõ para üzerinden  İnterbank piyasasõ  Devlet tahvilleri ile ters işlemler. 

  vadesiz mevduatlara yüzde 43, 30-59 gün  reeskont kredisi uygulamasõ; bankalarõn net  çõkarõlmõş hükümet bonolarõ    Merkez Bankasõ, bir faiz bandõ 

  vadeli mevduata yüzde 3, 60 günden uzun  değerini aşamamakta, aktif olarak kullanõlmamakta      içinde hareket etmektedir. Merkez 

  vadeli mevduata sõfõr karşõlõk uygulanõr. Mun- ve en fazla 30 günlük vade ile yapõlmaktadõr.      Bankasõ taban faizden repoyla kağõt 

  zam karşõlõklarõn yüzde 30'luk kõsmõ mevdu-       Satõş tavandan alõr; amaç faiz 

  atýn para cinsinden farklõ bir para birimi ola-       oranlarõndaki dalgalanmalarõ azalt- 

  rak tutulmasõ mümkün. Karşõlõklara faiz yü-       maktõr. 

  rütülmüyor. Haftalõk ortalama hesaplanõyor.         

  Kasalardaki nakit karşõlõk kapsanmõyor.                 
            

ENDONEZYA Tüm mevduata 1988,den beri yüzde 2  1984,de 2 iskonto yöntemi yaratõldõ, biri geçici likidite 1984,de çõkarõlan merkez  SBI,lar için birincil piyasa  1984,den beri SBI,lar için haftalõk 

  gibi tek oran; 1988,den önce bankalarýn  darlõğõ, diğeri de vade uyumsuzluklarõnda bankalara Bankasõ sertifikalarõ (SBI),  ihaleleri, 1987'den beri günlük  ihale, 1987den beri SBI ve SPBU'lar 

  eþitsiz likidite daðýlýmý nedeniyle oran  yardõmcõ olmak için; para ve interbank piyasasõndaki 1985,te SPBU,lar eklendi.  repo işlemleri için SBI  la haftalõk repo anlaşmalarõ için gün- 

  yüzde 15,te sabit tutulmuþtur.  krizden etkilenen bankalara likidite sağlamak için    ve SPBU,lar kullanõlõyor.  lük ihale; 1989'un sonlarõndan itiba- 

    1985'te özel kõsa süreli kõsa reeskont kolaylõğõ getiril-     ren 15 bankanõn SBI basõmõ ve hafta- 

    di. 1 yõl içinde özel uygulama için ödeme yapma zorun-     lõk ihalelerde dealer'lõk ve ikincil piya- 

    luluğu. 1985-1987 arasõ standartlaştõrõlmõş banka ka-     salarda piyasa yapõcõlõk(market 

    bullü senetler karşõlõğõnda özel reeskont tavanõ(SBPU)    maker) için bir sendikasyon oluştur- 

                  Malarõ. Kamu mevduatõ diğer araçtõr. 
            

POLONYA Tüm bankalar ve sadece zloty mevduatlar  Hazine bonosu karşõlõğõ Lombard, sermayenin yüzde 2 Hazine bonolarý (merkez ban-  Birinci el ihraçlarla likidite  Tek fiyat üzerinden düzenlenmiş ter- 

  kapsamda. Banka kasalarõ için yüzde 50'  -4 oranõ kadar katõlõm, 3 ay vade, piyasa faiz oranlarõnõ kasý bonolarý Ocak 1992'de  yönetimi yok. İkincil piyasa  sine işlemler, ihale bedeli aynõ gün 

  50,ye varan oran, baz/rezerv ortalamasõ  genelde aşmayan oran. Reeskont kredilerinin vadesi son buldu), likidite yönetimi  yok. Hazine bonolarõyla önce-  ödeniyor, 1-14 gün arasõ vade, nomi- 

  yok, faiz ödenmiyor, vadesiz mevduat için  3 ay, kredi limiti lombard limitlerinin altõnda, Lombard amacýyla deðil Hazinenin  likli dealer,larla ters işlemler.  nal değerden ödeme. Merkez Banka- 

  yüzde 23, vadeli mevduat için yüzde 10,  oranõndan düşük faizle işlem. Önceki merkezi kredile- finansmaný amacýyla ihraç.    sõnõn hükümete açtõğõ kredinin steri- 

  oranlar çok sõk değişmiyor.  in orta vadeli yeniden finansman kredileri,  oran      lizesi için büyük miktarlõ ters repo. 

      Lombard oranõnõn üstünde.             
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4. TÜRKİYE�DE PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE 
UYGULAMALARI 

 
Türkiye�de ekonomik politikalarõ ve bu kapsamda uygulanan para 

politikalarõnõ üç dönemde incelemek mümkündür. Bu üç dönem esas itibariyle 

Dünya�da da ekonomik politikalarõn önemli ölçüde değiştiği dönemlerdir.  

1960-1980 Dönemi:  İkinci Dünya ve Kore savaşlarõ sonrasõnda Dünya�da 

tarõm ve hammadde fiyatlarõnõn önemli ve sürekli düşüşler kaydetmesi, sa-

nayileşmesini tamamlayamamõş ülkeleri  son derece olumsuz etkilemiş, bu durum 

karşõsõnda içe dönük, ithal ikameci politikalar önem kazanmõş ve uygulanmaya 

başlanmõştõr.  Türkiye de bu gelişmelere bağlõ olarak 1961 yõlõndan itibaren planlõ 

kalkõnma modelini tercih etmiş, karma ekonomik modeli esas alarak istikrarlõ ve 

hõzlõ büyümeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede, içe dönük politikalarda sanayileşme 

ve kendi kendine yeterlilik kapsamõnda; önemli ara mallarõ dõşõnda yerli üretimin 

yabancõ rekabete karşõ korunmasõ ve ihracatõ teşvik için vergi iadesi ve düşük faizli 

kredi olanaklarõnõn sağlanmasõ esas alõnmõştõr. Sanayileşmenin büyük ölçüde 

KİT�ler kanalõyla yapõlmasõ temel öncelik olarak belirlenmiştir. 1960-1970 

döneminde bu politikalar başarõyla uygulanmõş, ancak artan cari işlemler açõğõ 

nedeniyle 1970 yõlõnda döviz darboğazõna girilmiştir. 1970 yõlõnda Türk Lirasõ 

yüzde 66.7 oranõnda devalüe edilmiş ve dõş ticaretteki olumlu gelişmelerle 

ekonomide döviz rezervleri artmaya başlamõştõr. 1974 yõlõnda yaşanan petrol şoku 

özellikle gelişmiş batõ ülkelerinde enflasyonla birlikte üretimde gerilemelere yol 

açarken, Türkiye�nin de aralarõnda bulunduğu bazõ gelişmekte olan ülkeler, petrol 

şokunun yarattõğõ etkileri uzun bir zaman aralõğõnda çözmeyi denemişlerdir. Bu 

süreç içinde Türkiye112, petrol şokunun doğurduğu dõş ödeme açõğõnõ rezerv 

hareketleri ve kõsa vadeli dõş borçlanma ile finanse etmiştir. Bu kapsamda döviz 

politikalarõnda değişiklikler yapõlmaya başlanmõş; ilk olarak 20 Eylül 1974  

tarihinde   belirtilen   şartlarõ  haiz  bankalara  belirlenen  limitler  dahilinde   döviz 

                                                      
112 Ayrõca, Türkiye 1974 yõlõnda Kõbrõs barõş harekatõnõ da gerçekleştirmiştir. 
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pozisyonu tutma, döviz kredisi verme  ve faizli döviz mevduat hesabõ açma yetkisi  

verilmiş ve uygulama 1975 yõlõ Mart ayõnda başlamõştõr. 1976 yõlõnda, özellikle 

Almanya�da çalõşan işçilerin tasarruflarõnõn değerlendirilmesinin sağlanmasõ 

amacõyla Dresdner Bank aracõlõğõyla kredi mektuplu döviz tevdiat hesabõ 

uygulamasõ başlatõlmõştõr. 1977 yõlõnda yetkili bankalarõn öngörülen bazõ mallarõn 

ithalatõ ile kabul kredili ithalatõn finansmanõnõ kendi döviz pozisyonlarõndan 

yapabilmeleri imkanõ sağlanmõştõr. Bu gelişmeler sonucunda petrol şokunun 

gerektirdiği uyarlama mekanizmasõnõn işletilmesi 1978 yõlõna kadar 

ertelenebilmiştir. Ancak, bu dönemde petrol fiyatlarõndaki artõşa bağlõ olarak cari 

işlemler hesabõ açõklarõnõn artmasõ, kamu açõklarõnõn kontrol altõna alõnamamasõ, 

çalõşma barõşõnõn bozulmasõ ve aşõrõ sübvansiyonlar ekonomide aşõrõ likidite 

genişlemesine yol açarak enflasyonist baskõlarõn artmasõna neden olmuştur. Kõsa 

vadeli dõş borç yükü hõzla artarken, ihracatta önemli bir gelişme sağlanamamõştõr. 

1978 yõlõnda başlatõlan uyarlama süreci çerçevesinde ekonomik istikrar 

önlemleri uygulamaya konulmuştur. Faiz oranlarõ artõrõlmõş, Merkez Bankasõ 

kredileri azaltõlmõş, TL devalüe edilmiştir. Ancak, ihracat artõrõlamadõğõ ve dõş 

kaynak bulma olanaklarõ daraldõğõ için, bu uyarlama mekanizmasõ, dõş ödeme 

açõğõnõn ithalatõn kõsõlmasõ yoluyla azaltõlmasõ yönünde işlemiştir. Ara mallarõ ve 

yatõrõm mallarõ ithalatõnõn kõsõlmasõ ise bir yandan sanayide kapasite kullanõm 

oranõnõ düşürerek sanayi üretiminin gerilemesine, diğer yandan da yatõrõmlarõn 

düşmesine ve işsizliğin artmasõna neden olmuştur. Türkiye bu ekonomik yapõ 

içinde 1979 yõlõnda ikinci petrol şokunun etkilerine maruz kalmõştõr. Başlangõçta 

bu şok da piyasalara yansõtõlmamaya çalõşõlmõş ve sonuçta 1979-1980 döneminde 

bu problemler ekonomiyi büyük bir döviz darboğazõ içine sokmuştur.  

1960-1980 döneminde para, faiz ve döviz kuru politikalarõ, bütün bu 

gelişmeler çerçevesinde iç talep artõşõna dayalõ kalkõnma stratejisinin araçlarõ 

olarak kullanõlmõşlardõr.  Faiz ve  döviz  kurlarõ  sabit  tutularak,  kaynaklar selektif 

kredi politikalarõ çerçevesinde Yõllõk Programlarda belirtilen öncelikli yatõrõmlarõn 

finansmanõnda kullanõlmõştõr.  
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Bu çerçevede, para 

politikalarõ genel olarak 

reeskont politikalarõ ve 

zorunlu karşõlõk uygula-

malarõ ile yürütülmeye 

çalõşõlmõştõr. Kõsa vadeli 

selektif reeskont kredileri 

yanõnda, kaynaklarõn uzun vadeli yatõrõmlara yönlendirilebilmesi amacõyla Merkez 

Bankasõ orta vadeli reeskont kredileri açmaya başlamõştõr. Ayrõca, bankalarõn da 

kaynaklarõnõn bir kõsmõnõ orta ve uzun vadeli kredilere ayõrmalarõ zorunlu 

tutulmuştur. 

1980-1988 Dönemi: 1979-1980 yõllarõnda meydana gelen ikinci petrol 

şokunun etkilerini bertaraf etmek için, özellikle sanayileşmiş ülkelerde uygulanan 

sõkõ para politikalarõ, reel faizleri yükseltmiş, ağõr ödemeler dengesi ve dõş borç 

problemleriyle karşõlaşan gelişmekte olan ülkeler ise bu problemi aşmak için 

ihracata dayalõ büyüme modellerine geçmeye başlamõşlardõr. Ekonomide 

Keynesyen politikalar yerine Parasalcõ politikalar tercih edilmeye başlanmõştõr.  

Bankacõlõk sisteminin faaliyetlerini kõsõtlayan, faiz oranlarõ tavanlarõ, kredi 

limitleri, mali piyasalara katõlõm engelleri gibi konularda düzenlemelere gidilerek 

daha liberal uygulamalar başlatõlmõştõr. Risklerin azaltõlmasõ amacõyla yeni mali 

araçlar yaygõnlaştõrõlmaya başlamõştõr.  

Türkiye bu gelişmeleri gözönüne alarak içinde bulunduğu ekonomik 

bunalõmdan çõkmak amacõyla  24 Ocak 1980 Kararlarõnõ uygulamaya koymuştur. 

Değişim sürecinin başlamasõnõ sağlayan bu önlemlerle; öncelikle enflasyonun 

kontrol altõna alõnmasõ, ihracatõn artõrõlmasõ, kaynak kullanõmõnda etkinliğin 

artõrõlmasõ, büyümenin ihracatõn  öncülük ettiği bir sanayileşme politikasõ ile 

gerçekleştirilmesi ve ekonominin uluslararasõ rekabet ortamõna uygun dinamik bir 

yapõya kavuşturulmasõ amaçlanmõştõr. Başlangõçta ekonomideki makro 

dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak alõnan kararlar daha sonra ekonomide 
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liberalleşme politikalarõna dönüşmüştür. Bu çerçevede dõş ticarette, mali 

piyasalarda, uluslararasõ sermaye hareketlerinde devletin müdahalesini azaltmaya 

yönelik tedbirler alõnõrken, kaynak dağõlõmõnda piyasa güçleri ön plana geçirilmeye 

çalõşõlmõştõr. İhracat teşvik edilmiş, kur ve faiz politikalarõ gerçekçi ve esnek hale 

dönüştürülmüş, ithalat serbestleştirilmiş, sanayide kamunun payõnõ azaltõcõ ve 

yabancõ  sermayeyi  teşvik  edici  politikalar  uygulanmaya başlanmõştõr. Alõnan bu  

tedbirler sonucunda büyüme hõzõ yeniden yükselmiş, tasarruflar artmaya 

başlamõştõr.  

1980-1988 döne-

minde para politikasõ da 

önemli ölçüde değişmiştir. 

30 Sayõlõ Türk Parasõ 

Kõymetini Koruma Hakkõn-

da Karar çerçevesinde, 

döviz kurlarõnõn serbest-

leştirilmesi sürecinde önce 

Merkez Bankasõ günlük kur belirlemeye geçmiş, ardõndan bankalara bu kurlarõn 

belli oranlarõ çerçevesinde kurlarõnõ serbestçe belirleyebilme olanağõ sağlanmõş ve 

son olarak bankalarõn döviz kurlarõnõ serbestçe belirleyebilmelerine izin 

verilmiştir. Ancak, 1986 yõlõnda kurlar üzerinde oluşan baskõlar nedeniyle Merkez 

Bankasõ kurlarõ yeniden günlük olarak belirlemeye başlamõş, bankalara da satõş 

kurlarõnda en fazla Merkez Bankasõ kurunu uygulayabilme izni verilmiştir.  Döviz 

bulundurma, döviz tasarruf hesabõ açma, yurtdõşõnda yerleşik müteşebbislerin 

Türkiye�de elde ettikleri kar ve benzeri gelirleri yurtdõşõna çõkarmalarõ hususlarõnda 

kõsõtlayõcõ engeller kaldõrõlmõştõr. 

Kaynak tahsisinde etkinliğin artõrõlmasõ amacõyla kredi ve mevduat faiz 

oranlarõ serbest bõrakõlmõş, ancak mevduat faizlerinin serbestleştirilmesi uygulama-

sõnda aksaklõklar meydana gelmiştir. Mevduat faiz oranlarõ serbest bõrakõldõktan 

sonra banker kuruluşlarõnõn faiz oranlarõnõ bankalarõn uyguladõklarõ faiz oranlarõnõn 
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çok üzerinde belirleyerek fonlarõn önemli bir kõsmõnõ toplamalarõ ve bu fonlarõn 

etkin kullanõlamamasõ 1982 yõlõnda banker krizine yol açmõş, finansal sisteme olan 

güven sarsõlmõştõr. Bu serbestleştirme deneyiminden sonra mevduat faiz oranlarõ 

1983 yõlõ sonunda tekrar Merkez Bankasõ tarafõndan belirlenmeye başlanmõştõr. 

Reeskont kredilerindeki çeşitlilik azaltõlarak ihracata yönelik reeskont 

kredilerine öncelik verilmeye başlanmõştõr. 

1986 yõlõ para politikasõ uygulamasõ yönünden bir geçiş döneminin 

başlangõç yõlõ olmuştur. Para politikasõnda özel ve kamu kesiminin portföy yapõsõna 

doğrudan müdahale yerine, toplam rezervlerin kontrolüne yönelik para ve kredi 

politikalarõ uygulanmaya başlanmõştõr. Bu amaçla çeşitli düzenlemeler yapõlmõştõr. 

Kamu finansman açõklarõnõn Merkez Bankasõ kaynaklarõndan karşõlanmasõnõn 

likidite üzerinde yarattõğõ olumsuz etkiler nedeniyle, finansmanõn iç borçlanma ile 

karşõlanmasõ çerçevesinde Mayõs 1985 tarihinde Hazine, ihaleli bono ve tahvil 

satõşõna başlamõştõr. Disponibilite ve munzam karşõlõklar daha etkin şekilde 

düzenlenmiştir. Reeskont politikasõnõn yalnõzca orta vadeli kredilerle 

sõnõrlandõrõlmasõ ve otomatik kredi temin mekanizmasõnõn ortadan kalkmasõ, 

bankalarõn nakit ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiştir. Bu 

mekanizma Nisan 1986�da uygulamaya konulan bankalararasõ para piyasasõdõr. 

Rezerv fazlasõ ve ihtiyacõ olan bankalarõ karşõ karşõya getirerek, bankalarõn rezerv 

yönetimini kolaylaştõran Bankalararasõ para piyasasõ, ayrõca, Merkez Bankasõ�nõn 

bu piyasayõ faiz ve işlem hacmi olarak izlemesine ve para politikasõnõ 

yönlendirmesine de olanak sağlamõştõr. Bu önlemlerle mevduat bankalarõ 

rezervlerinin izlenmesi, rezervlerin açõk piyasa işlemleri ile yönetilmesinde ilk 

adõm olmuştur. 

1986 yõlõnda bankacõlõk sisteminin gözetim ve denetiminin daha etkin olarak 

yapõlabilmesi amacõyla tek düzen hesap planõ uygulamaya konulmuş, sermaye 

piyasasõnõn gelişmesi amacõyla İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ faaliyete 

geçirilmiş, banka bonosu, finansman bonosu, banka garantili bonolar gibi yeni 

araçlarõn sisteme kazandõrõlmõştõr. Döviz piyasalarõnda istikrarõn sağlanmasõ 
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amacõyla zorunlu döviz devirleri, döviz pozisyonu, likidite oranõ ve kur riski oranõ 

ile ilgili düzenlemeler yapõlmõştõr.  

Bütün bu gelişmeler açõk piyasa işlemlerinin yapõlabilmesi için gerekli 

altyapõyõ hazõrlamõş ve 4 Şubat 1987 tarihinden itibaren açõk piyasa işlemleri de 

para politikasõ aracõ olarak kullanõlmaya başlanmõştõr. Açõk piyasa işlemlerinin 

kamu kağõtlarõ ile yapõlabilmesi, Devlet Tahvilleri için ikincil piyasanõn 

oluşturulmasõna ve iç borçlanmanõn günün koşullarõna göre yürütülmesine de 

katkõda bulunmuştur. 1987 yõlõnda menkul kõymet yatõrõm fonu, gelir ortaklõğõ 

senedi, dövize endeksli senetler ve kar/zarar ortaklõğõ senetleri gibi yeni mali 

araçlar sisteme kazandõrõlmõştõr. Özel kesim tahvillerinin faiz oranlarõ serbest 

bõrakõlmõştõr.  

1987 yõlõnda ekonomide kamu tarafõndan üretilen mal ve hizmetlerin fiyat 

ayarlamalarõnõn gecikmesi sonucunda kamu açõklarõnõn büyümesi ve enflasyonun 

yükselmesi, yõl sonuna doğru mali piyasalarda dengesizliklerin artmasõna yol 

açmõş, Türk parasõndan kaçma eğilimi başlamõştõr. Ekonomideki dengesizlikleri 

giderebilmek, TL cinsinden tutulan tasarruflarõn çekiciliğini artõrmak, ithalatõ 

frenlemek, ihracatõ tekrar canlandõrmak ve kamu harcamalarõnõ kõsarak 

ekonomideki aşõrõ õsõnmayõ soğutmak amacõyla 4 Şubat 1988 tarihinde yeni 

önlemler uygulamaya konulmuştur. Faizler yükseltilmiş, ihracat teşvik edilmiş, 

kamu mallarõ fiyatlarõ artõrõlmõş, kamu açõğõnõn kapatõlmasõ amacõyla kamu 

yatõrõmlarõ kõsõlmõştõr. Bu önlemler sonucunda imalat sanayinde durgunluk 

başlamõş, cari işlemler dengesi fazla vermiştir. Ancak, yõlõn ikinci yarõsõnda 

enflasyon yükselmiş, mali piyasalarda dengeler bozulmuş,  TL yeniden baskõ altõna 

girmiştir. Bu dengesizlikleri giderebilmek amacõyla Ekim 1988�de  mevduat 

faizleri serbest bõrakõlmõştõr. Ancak faizler hõzla yükselmiş ve ekonomide 

durgunluğun 1989 yõlõna sarkmasõna neden olmuştur. 

Döviz kurlarõnõn piyasa koşullarõ altõnda belirlenmesi ile bankacõlõk 

sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanõmõnõ sağlamak ve Merkez 
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Bankasõnõn kur politikasõna yardõmcõ olmak amacõyla, Merkez Bankasõ bünyesinde 

döviz ve efektif piyasalarõ açõlmõştõr. 

1989 sonrası dönem:  1980�li yõllarda piyasa ekonomisi ağõrlõklõ ve dõşa 

açõk büyüme stratejileri çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarõna 1990�lõ 

yõllarda da devam edilmiştir. Bu dönemde özellikle gelişmiş ülkelerde işsizliğin 

önemli bir sorun haline geldiği, kamu açõk ve borçlarõnõn büyüdüğü gözlenmiştir. 

1990�lõ yõllarda Dünya ticaretinin geliştirilmesi hususunda önemli adõmlar 

atõlõrken, ekonomik bloklaşmalar da önem kazanmaya başlamõştõr. Avrupa Birliği,  

NAFTA(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) ve Pasifik Bölgesinden oluşan 

üç kutuplu bir yapõsal oluşum çerçevesinde, ülkelerin ekonomi politikalarõnda 

birbirlerine olan bağõmlõlõğõ da artmõştõr. 

Türkiye�de reel ve finansal kesimde liberalizasyon hareketleri 1989 yõlõ 

sonrasõnda hõz kazanmõştõr. Bu çerçevede 11 Ağustos 1989 tarihinde yayõmlanan 

Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 sayõlõ Karar ve diğer düzenlemelerle; 

ithalatta tarife dõşõ engeller büyük ölçüde kaldõrõlõrken, koruma oranlarõ 

düşürülmüş, ihracata vergi iadesi (nakdi teşvikler) kaldõrõlmõş, Türk Lirasõ 

konvertibl hale getirilmiş, yurtiçi-yurtdõşõ sermaye hareketlerindeki sõnõrlamalar 

büyük ölçüde kaldõrõlmõştõr. Bankalarõn uluslararasõ normlara uygun hale 

getirilmesi amacõyla Bankalar Kanununda değişiklikler yapõlmõştõr. 

Para politikasõ amaçlarõna ulaşmak için ekonomik konjonktürdeki 

gelişmeler çerçevesinde 1980 öncesi dönemde ağõrlõklõ olarak dolaysõz para 

politikasõ araçlarõnõ kullanan Merkez Bankasõ, 1980-1988 döneminde dolaysõz para 

politikasõ araçlarõndan dolaylõ araçlara geçmeye başlamõş, 1989 sonrasõnda ise 

dolaylõ para politikasõ araçlarõndan piyasa bazlõ araçlarõ ağõrlõklõ olarak kullanmaya 

başlamõştõr. Orta ve uzun vadeli reeskont uygulamasõna son verilmiştir.  

Ağustos 1989�da yabancõlarõn borsada kayõtlõ hisse senetlerini 

edinebilmeleri, Türkiye�de yerleşik kişilerin yabancõ menkul kõymetlere yatõrõm 

yapmalarõ serbest bõrakõlmõştõr. Konut sertifikasõ ile değişken faizli tahviller 

sisteme kazandõrõlmõştõr. 
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1989 yõlõnda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile başlayan kõsa 

vadeli dõş kaynak girişinin yanõsõra, ithalatta koruma oranlarõnda gerçekleştirilen 

hõzlõ düşüşler, reel ücretlerdeki hõzlõ artõşlar ve yeni mali araçlarõn getirdiği 

imkanlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasõna yol açmõştõr. 

Yükselen kamu açõklarõna bağlõ olarak artan iç faiz oranlarõ sõcak para giri-

şini hõzlandõrmõş ve TL�nin reel olarak aşõrõ değer kazanmasõna neden olmuştur. 

Bu gelişme işgücü maliyetindeki reel artõşlar, doğrudan ve dolaylõ ihracat teşvikle-                            

rindeki azalma ile birleşerek 

Türk ekonomisinin rekabet 

gücünü hõzla kaybetmesine yol 

açmõştõr. Sonuçta, yüksek kamu 

açõklarõndan kaynaklanan eko-

nominin iç dengesizikleri dõş 

dengede de hõzlõ bir bozulmaya 

neden olmuş, ithalat hõzla 

artmõş, ihracat yavaşlamõş ve dõş 

ticaret açõklarõ önemli boyutlara ulaşmõştõr. Bankalarõn açõk pozisyon yoluyla 

sağladõklarõ kaynaklarõn yanõsõra, REPO, Varlõğa Dayalõ Menkul Kõymet, A-Tipi 

Yatõrõm Fonlarõ gibi yeni mali araçlarla da fon temini, yüksek kamu açõklarõ, 

Merkez Bankasõnõn parasal büyüklükler üzerindeki kontrolünü zayõflatmõştõr. Hõzla 

bozulan iç ve dõş dengeler 1994 yõlõ başõnda para, sermaye ve döviz piyasalarõnda 

ciddi bir krize yol açmõştõr. Ekonomiyi hõzla istikrara kavuşturmak, kamu açõklarõnõ 

daraltmak, dõş talebe dayalõ bir büyüme yapõsõ oluşturmak ve ekonomik istikrarõ 

sürekli kõlacak yapõsal reformlarõ başlatmak amacõyla 5 Nisan 1994 tarihinde 

Ekonomik Önlemler Uygulama Planõ yürürlüğe konulmuştur. Alõnan önlemler 

çerçevesinde Merkez Bankasõnõn özerkliğini artõrõcõ, kamu açõklarõnõn azaltõlmasõnõ 

sağlayõcõ, bankalarõn denetimini ve parasal kontrolü artõrõcõ düzenlemeler 

yapõlmõştõr.113 

                                                      
113 Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Öncesinde Makroekonomik Gelişmeler, 1990-1994, DPT, Haziran 1995. 
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İzleyen bölümde para politikasõ araçlarõ genel ekonomik yapõdaki bu 

gelişmeler çerçevesinde anlatõlmaktadõr.  

4.1 REESKONT POLİTİKASI114  
 
Para politikasõ aracõ olarak, son başvuru kaynağõ şeklinde nitelendirilen 

reeskont penceresi, reeskont oranlarõnõn ve reeskont kotalarõnõn değiştirilmesi sure-

tiyle para arzõnõ etkilemek amacõyla kullanõlmaktadõr. Nakit açõğõ olan kuruluşlarõn 

piyasalardan borç bulma olanağõ kalmadõğõ durumlarda bu krediyi kullanabilmesi, 

reeskont kredilerine son başvuru kaynağõ olma niteliği kazandõrmaktadõr. Bu 

nedenle caydõrõcõ olabilmesi için, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir 

bölümünde reeskont oranlarõ, piyasa faiz oranlarõnõn üzerindedir. Özellikle 

daraltõcõ istikrar programõ uygulayan ülkelerde merkez bankasõ reeskont oranlarõ, 

kredi faizleri veya senet kõrma faizlerinin üzerine çõkarõlarak, iç kredi hacminin 

genişlemesi  merkez bankasõ kredilerinin azaltõlmasõ yoluyla önlenir. 

14 Ocak 1970 tarih ve 1211 Sayõlõ TCMB Kanunu�nda reeskont oranlarõnõn 

belirlenmesi, Merkez Bankasõ Banka Meclisinin görevleri arasõnda sayõlmõştõr. 

Banka bu oranlarõ saptarken hükümete ya da bir kuruluşa danõşmak 

zorunluluğunda değildir. 

 Reeskont faiz oranlarõnõn piyasa tarafõndan sinyal olarak algõlanabilmesi, 

özellikle diğer faiz oranlarõnõn piyasalar tarafõndan belirlenebilmesine bağlõdõr. 

Ancak,  1988  yõlõna  kadar  ödünç  para verme  işlerinde  ve  mevduat   kabulünde 

uygulanacak faiz oranlarõnõn, Merkez Bankasõnõn, Yüksek Planlama Kurulu yolu 

ile yapõlacak önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca belirlenmesi, piyasa faiz 

oranlarõnõn reeskont politikasõnda yapõlacak değişikliklerle etkilenmesi olanağõnõ 

bõrakmamõştõr.  Bu  bakõmdan  reeskont  kredileri,  piyasadaki  likiditenin  ve  buna 

bağlõ olarak kredi hacminin azaltõlõp-artõrõlmasõnda kamu otoritesi tarafõndan 

belirlenen faiz oranlarõ ile reeskont oranlarõ  arasõndaki farkõn değiştirilmesi 

suretiyle kullanõlmõştõr.  

                                                      
114 Reeskont oranlarõ ve reeskont kredileri ile ilgili düzenlemeler ve gelişmeler EK 1�de verilmektedir. 
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daha hõzlõ büyüme elde 

edebilmek ve tarõmsal 

destekleme amacõyla kulla-

nõlmasõ nedeniyle, reeskont oranõ piyasa kredi faiz oranlarõndan düşük tutulmuştur. 

Bu anlamda reeskont kredileri, piyasanõn likiditesinin dengelenmesinde son 

başvuru kaynağõ konumunda olmamõştõr. 

 Merkez Bankasõ 1989 yõlõna kadar, kõsa vadeli avanslar ile orta ve uzun 

vadeli krediler olmak üzere iki tür reeskont kredisi kullandõrmõştõr. Bu krediler 

kendi içlerinde bir çok sektörel ayrõma tabi tutulurken, faiz oranlarõ da farklõlõklar 

arzetmiş, kõsa vadeli avanslarõn faizleri genelde orta vadeli reeskont kredileri faiz-

lerinden yüksek gerçekleşmiştir. Orta ve uzun vadeli reeskont kredileri, T. Sõnai 

Kalkõnma Bankasõ ve diğer bankalar aracõlõğõ ile açõlmõş, verilen orta vadeli 

kredilerin faizleri bu kredilerin teşviki amacõyla en düşük düzeyde belirlenmiştir.  

Yatõrõm bankalarõ dõşõndaki diğer bankalara orta vadeli kredi imkanõ ilk 

olarak  1211 sayõlõ TCMB Kanunu ile getirilmiştir. Bu Kanun�la vadesine en çok 5 

yõl kalan senetlerin reeskonta kabul edilmesi yetkisi Merkez Bankasõna verilmiş ve 

1970 yõlõ Kasõm ayõndan sonra Merkez Bankasõ orta vadeli kredi uygulamasõna 

başlamõştõr. Merkez Bankasõ orta vadeli kredi çerçevesinde yüzde 9 üzerinden 

senetleri reeskonta kabul ederken, bu kredilerin faizini yüzde 12 olarak belirlemek 

ve faiz farkõ iadesi yapmak suretiyle orta vadeli kredileri teşvik etmiştir. 

Türkiye�de reeskont oranlarõnõn değiştirilmesine 1979 yõlõna kadar çok sõk 

başvurulmamõştõr.      1933-1978    yõllarõ   arasõnda    reeskont   oranlarõ    12   kez  
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değiştirilirken, en düşük oran 1951-1953 yõllarõ arasõnda yüzde 3, en yüksek oran 

ise 1978 yõlõnda yüzde 10 olarak uygulanmõştõr. Reeskont oranlarõ 1961-1970 

yõllarõ arasõnda hiç değiştirilmezken, Fransa�da aynõ dönemde 6 kez, Amerika�da 

10 kez ve İngiltere�de 20 kez değiştirilmiştir. Reeskont faizlerinin çok seyrek 

olarak değiştirilmesi, aracõn piyasalar ve faiz oranlarõ üzerinde etkisinin, yukarõda 

belirtilen nedenlerden dolayõ çok az olmasõndandõr. Faiz oranlarõnõn enflasyon 

oranõnõn çok altõnda olmasõ yanõnda firmalarõn özsermayelerinin yetersizliği, 

oranlarda yapõlan değişiklerin kredi taleplerini pek etkilemediğini, faiz oranõ 

esnekliğinin çok düşük olduğunu göstermektedir.  

1974-1977 yõllarõ arasõnda değiştirilmeyen reeskont faiz oranlarõ, 1978 

yõlõnda yaşanan dõşsal şoklara bağlõ olarak enflasyon oranlarõnõn hõzla yükselerek, 

ekonomiyi bir darboğaza doğru sürüklemesi üzerine, enflasyonla mücadele 

çerçevesinde 1978 yõlõnda artõrõlõrken, Merkez Bankasõ kredileri limitleri 

dondurulmuş veya düşürülmüştür.   

Reeskont faiz oranlarõnõn enflasyona göre ayarlanmasõna 1 Mayõs 1979 

tarihinden itibaren başlanmõştõr. 1974-1979 yõllarõ arasõnda fiyat artõş hõzõ yüzde 

20�lerden yüzde 64�lere  yükselirken, kõsa vadeli genel reeskont oranõ yüzde 10.75 

olarak kalmõş, bu durum Merkez Bankasõ kredilerini ve dolayõsõyla emisyon artõşõnõ 

hõzlandõrmõştõr. 1979 yõlõnda reeskont oranõ yükseltilmiş ancak bu oranlar da 

enflasyonun önemli ölçüde altõnda belirlendiğinden, aracõn politika amaçlõ etkisini 

önemli ölçüde zayõflatmõştõr. 

24 Ocak 1980 Kararlarõ ile bir değişim süreci içine giren ekonomide, 

Merkez Bankasõ  Şubat 1981�de, banka kredilerinin genelde ve özellikle ihracat 

gibi öncelikli sektörlerde faiz oranlarõnõ etkilemek ve bankalarõ bazõ kredi 

türlerinde faiz oranlarõnõ düşürmeye teşvik etmek amacõyla, reeskont politikasõnda 

yeni bir uygulama başlatmõştõr. Bankalarõn tespit ve ilan edilen faiz oranlarõndan 

daha yüksek faiz uygulamalarõ halinde, her 1 puan fazlalõğa karşõlõk reeskont oranõ 

2 puan artõrõlõrken, bankalarõn kõsa vadeli sanayi kredileri ile orta vadeli kredilere 

uyguladõklarõ faiz oranlarõnõ  1 puan, kõsa vadeli ihracat kredileri ile orta vadeli 
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ihracat garantili yatõrõm kredilerine uyguladõklarõ faiz oranlarõnõ 0.75 puan 

indirmeleri halinde, Merkez Bankasõnõn da düşürülen her puana karşõlõk reeskont 

oranõnõ 1 puan düşürmesi kararlaştõrõlmõştõr. Ayrõca, bu dönemde öncelikli 

sektörlere açõlan krediler, faiz farkõ iadesi yoluyla da teşvik edilmeye çalõşõlmõştõr. 

Yatõrõm  amacõyla orta vadeli döviz kredisi kullanan sanayicilerin kur 

değişiklikleri nedeniyle karşõlaştõklarõ güçlükleri hafifletmek amacõyla, 1981 

yõlõnda düşük faizli bir reeskont kredisi sistemi oluşturulmuştur.  

Mayõs 1981�de reeskont politikasõ değişikliğine bağlõ olarak bankalar kõsa 

vadeli ihracat kredisi faiz oranlarõnõ düşürünce, Merkez Bankasõ da reeskont faiz 

oranõnõ indirmiştir. Ancak ihracat kredisi reeskont talebinin belirlenen limiti aşmasõ 

nedeniyle, reeskont faizleri Nisan 1982�den geçerli olmak üzere tekrar 

yükseltilmiştir. Bununla birlikte, bankalarõn kar marjõnõn düşmesini engellemek 

amacõyla faiz farkõ iadesi de artõrõlmõştõr. 

Merkez Bankasõ 1984 yõlõnõn ikinci yarõsõnda, para arzõnõn genişlemesini 

yavaşlatmak amacõyla, reeskont kredilerini durdurmuştur. Reeskont oranlarõnõn 

artõrõlmasõnõn yanõsõra, selektif kredi uygulamasõ kapsamõ da önemli ölçüde 

daraltõlmõştõr.  

1986 yõlõnda reeskont faizleri, mevduat faizlerindeki ve enflasyon oranlarõndaki 

değişmelere bağlõ olarak düşürülmüş, ihracatçõlarõn karşõlaştõklarõ güçlükler 

nedeniyle yeni bir ihracat reeskont kredisi tesis edilmiştir. İhracat kredileri için  

Merkez Bankasõnõn ilan ettiği faizlerden daha yüksek faiz belirleyen bankalara, her 

fazla puan için reeskont faizlerinin iki puan üzerinde faiz istenmesi 

kararlaştõrõlmõştõr. Böylece bankalara belli ölçülerde teşvik yönü gösterilmiştir. 

Buna karşõlõk, sözkonusu önlem yalnõzca reeskonta başvurmak zorunda kalan 

bankalara karşõ etkili olduğundan, etkisi sõnõrlõ kalmõştõr. 

3 Haziran 1986 tarih ve 3291 sayõlõ Kanunla, bankalarõn kõsa vadeli likidite 

ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla, Merkez Bankasõ Kanununun 48. Maddesi 

değiştirilerek, 45. maddenin a bendinde yazõlõ senetlerin  nominal değerleri 
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toplamõnõn 1/3�ü ile sõnõrlandõrõlmõş olan tahvil üzerine avans, senet ve vesikalarõn 

nominal değerleri toplamõna kadar yükseltilmiştir. 

Orta vadeli reeskont kredisi uygulamasõna, 1987 yõlõnda da teşvik belgeli, 

yatõrõm, donatõm, işletme, revize yatõrõm ve yatõrõm mallarõ imalatçõ satõcõ kredisi 

olarak devam edilmiş, kredilere uygulanan oranlar, aracõ bankanõn türüne, firmanõn 

hukuki yapõsõna, projenin ait olduğu kesime, yatõrõmõn yapõldõğõ yöreye, ihracat 

garantili oluşu gibi kriterlere göre farklõlõklar göstermiştir. 

4 Şubat 1988 Kararlarõ ile birlikte, Merkez Bankasõnõn 1988 yõlõnda izlediği 

reeskont politikasõ, ekonominin büyüme hõzõ ve konjonktürel değişmelerin 

gerektirdiği likiditeyi, enflasyonist baskõlarõ arttõrmayacak biçimde sağlamaya 

yönelik olmuştur. Reeskont kredileri, ekonominin üretim gücünü ve dõşa açõlmasõnõ 

desteklemek üzere, teşvik verilmesi uygun görülen sektörlerin finansman 

gereksinimlerini karşõlamak amacõyla kullandõrõlmõştõr. Bu nedenle, 1988 yõlõnda 

en hõzlõ artõş ihracat reeskont kredilerinde ortaya çõkmõştõr. İhracat reeskont 

kredileri sistemine iki yenilik getirilmiş, dõş ticaret sermaye şirketlerine 

performanslarõ bazõnda kredi tahsisi ve imalatçõ firmalara akreditif yoluyla kredi 

kullanõmõ olanaklarõ sağlanmõştõr. Bu düzenlemeler, ihracata doğrudan teşviklerden 

uzaklaşõlarak kredi desteği verilmesi ve ihracat teşviklerinin giderek üretim 

aşamalarõna kaydõrõlmasõ amacõyla yapõlmõştõr. 

1989 yõlõ öncesinde, ekonominin tarõmsal ve sõnai üretim gücünü, dõşa 

açõlmasõnõ destekleme ve teşviki öngörülen sektörlerin finansman ihtiyaçlarõnõ 

karşõlama amacõyla Merkez Bankasõnca kullandõrõlan reeskont kredileri, 1989 yõlõ  

sonlarõna dek, bir para politikasõ aracõ olarak değil, kalkõnmanõn finansmanõ 

amacõyla selektif kredi politikasõnõn bir aracõ olarak kullanõlmõştõr.  

1989-1990 yõllarõnda finansal liberalleşme ile ilgili olarak alõnan kararlarla , 

Merkez Bankasõ kredi politikasõnda önemli değişiklikler yapõlmõştõr. 

1.  Merkez Bankasõnõn orta ve uzun vadeli kredi tahsisine son verilmiş, 

Banka�nõn reeskont olanaklarõ, bankacõlõk kesiminin likiditesini ayarlamak 

amacõyla açõlan kõsa vadeli kredilerle sõnõrlandõrõlmõş (genel kõsa vadeli reeskont 
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penceresi açõlmõş), bu suretle reeskont kredileri selektif kredi politikasõ aracõ 

olmaktan çõkarõlarak, sadece para politikasõnõn yürütülmesi amacõyla kullanõlacak 

bir araç haline getirilmiş,  

2.  Reeskonta kabul edilebilecek senetlerin vadeleri 92 gün ile 

sõnõrlandõrõlarak, Merkez Bankasõ reeskont portföyüne para politikasõ ve açõk 

piyasa işlemleri  için gerekli esneklik kazandõrõlmõş, 

3.  Sistemin reeskont şeklinde çalõşmasõna ağõrlõk verilerek, avans şeklinde 

işleyen destekleme, tarõm, esnaf ve küçük sanatkar  kredileri ile ihracat reeskont 

kredilerinin de sisteme entegre edilmesi karara bağlanmõş, 

4.  Banka plasmanlarõnõn öncelikli kesimlere yönlendirilmesini desteklemek 

amacõyla bankalarõn; 

a) Gayri kabil-i rücu akreditifli satõş bağlantõlarõna dayalõ ihracatõn 

finansmanõ için ihracatçõ veya ihraç malõnõ üreten imalatçõ firmalara 

kullandõrdõklarõ kredilerle ilgili senetlerine reeskont önceliği, 

b) Yatõrõmlarõn finansmanõ için açtõklarõ en az 2 yõl vadeli kredilerle, 

satõn aldõklarõ kalkõnma bankalarõ tahvillerinin yüzde 50�lik kõsõmlarõna, yatõrõm 

kredilerinde itfa tablosuna, tahvillerde bu tahvilleri portföyünde tutmalarõna bağlõ 

olarak en çok 5 yõl süre ile likidite imkanõ tanõnmõş, 

5.  Reeskont faiz oranlarõndaki sektörel farklõlaşma kaldõrõlarak reeskont ve 

avans işlemleri bazõnda tek faiz oranõ uygulamasõna geçilmiş, 

6.  Kõsa vadeli reeskonta kabul edilen senetlerdeki imza sahibi firmalarõn 

mali durumlarõnõn takip edilebilmesi amacõyla, bir veri bankasõ oluşturma çabalarõ 

(Almanya�da olduğu gibi) başlatõlmõştõr115. 

1989 yõlõna kadar avans şeklinde verilen destekleme  ve ihtisas kredileri ile 

orta vadeli reeskont kredileri, 1990 yõlõ içinde periyodik olarak iskonto ve 

reeskonta dönüştürülmüş ve bu işlem Eylül 1990�da tamamlanmõştõr. 1989 yõlõnda, 

banka sistemi aracõlõğõ ile özel kesime tahsis edilen reeskont kredilerinin payõ 

                                                      
115 Ekonomik birimler yatõrõm-kredi kararlarõnda ve sektör analizlerinde bu verilerden 
yararlanabileceklerdir. 
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üretim, ihracat ve yatõrõm sektörlerine ağõrlõklõ olarak artõrõlõrken, kamu kesimine 

açõlan kredilerde sõnõrlandõrmaya gidilmiştir. Bu çerçevede bankalara, ekonomik 

hedefler ve parasal program doğrultusunda  tespit edilecek global limitten, her 

banka için belirlenen tutarlar yoluyla likidite sağlanmasõ öngörülmüştür.  

28 Ekim 1989�da, 1 yõl içinde en az 100 milyon dolar ihracat yapan 

firmalara performanslarõ bazõnda rotatif olarak kullandõrõlan �Özel İhracat 

Reeskont Kredisi� yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Bu firmalara, dõş ticaret sermaye 

şirketi statüsünü haiz olmalarõ kaydõyla, ihracat faaliyetleriyle ilgili döner sermaye 

ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla geri ödemeli olarak kullandõrõlmak üzere �Dõş 

Ticaret Sermaye Şirketleri Reeskont Kredisi� adõ altõnda yeni bir kredi tahsis 

edilmiştir. 

1990 yõlõnda, Eximbank aracõlõğõyla dõş ticaret sermaye şirketlerine kullan-

dõrõlan avans kredilerinin aşamalõ olarak kõsa vadeli reeskont penceresi sistemine 

entegre edilmesi öngörülmüş, 1991 Mayõs�õndan sonra talepler sõnõrlõ olarak karşõ-

lanmõş, Kasõm 1991�de hesap tasfiye edilmiştir. Bu tarihten itibaren Eximbank�a 

reeskont penceresi kapsamõnda likidite sağlanmasõ uygulamasõna geçilmiştir.  

27 Mart 1992 tarihinden itibaren, ihracatçõlarõn vadeli satõşlarõndan doğan 

alacaklarõnõn finansmanõ yoluyla dõş ticaretin gelişmesine katkõda bulunmak 

amacõyla, yurtdõşõndaki bir bankanõn ödeme garantisini içeren kredili veya kabul 

kredili ihracata ilişkin vadesine 90 gün kalmõş geçerli senet veya belgelerle ilgili 

iskonto işlemleri için bankalara reeskont sağlanmasõ uygulamasõ başlatõlmõş, 1993 

yõlõnda sözkonusu senetlerin vadesi 180 güne çõkarõlmõştõr. 

1994�de yaşanan krizle birlikte, TCMB Kanunu�nun 40/II-d maddesinde 

3985 Sayõlõ Kanunla yapõlan bir değişiklikle Merkez Bankasõna, banka sisteminde 

belirsizlik ve güvensizlik oluşmasõ halinde, mevzuat dõşõ işlem yapmamalarõ 

kaydõyla,  doğrudan  bankacõlõk  sistemini   destekleme   imkanõ   verilmiştir.   Yeni  

düzenlemeyle ani fon çekilişleri ile karşõlaşan bankalara, likidite sõkõşõklõklarõnõn 

giderilerek mali bünyelerinin güçlendirilmesine katkõda bulunulmasõ amacõyla, 

özkaynaklarõnõn iki katõnõ aşmamak üzere saptanan limitler dahilinde, 4 aylõk 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    111 

vadeye kadar birer aylõk sürelerle, avans kredileri açõlmasõna olanak sağlanmõştõr. 

Uygulama 28 Nisan 1994 tarihinde başlamõş, likidite sõkõntõsõ tespit edilen banka-

lara devlet tahvilleri ve Gelir Ortaklõğõ Senetleri teminatõ (Almanya�da Lombard 

Kredileri için uygulanan yöntemin benzeri) alõnmasõ karşõlõğõnda avans hesabõ 

açõlmõş ve bu hesaplar 8 Haziran 1994 tarihi itibariyle tamamen tasfiye edilmiştir. 

Bankacõlõk kesimine plasmanlarõndan doğan geçici likidite ihtiyaçlarõnõn 

karşõlanmasõ amacõyla, ticari senetlerin iskontosu karşõlõğõ açõlan kõsa vadeli 

reeskont kredilerinin kullandõrõmõ, uygulanan sõkõ para politikasõ gereği olarak 

1993 yõlõndan itibaren yavaşlatõlmõştõr. 1994 yõlõ içinde sistem dahilindeki kullan-

dõrõmlar, Eximbank kredileri, tarõm, destekleme ve ihtisas kredileri ile sõnõrlanmõş, 

Eximbank�a kullandõrõlan krediler 1994 yõlõ içinde tamamen tasfiye edilmiştir. 

İhracatçõlarõn vadeli satõşlardan doğan alacaklarõnõn finansmanõ yoluyla 

ihracatõn gelişmesine katkõda bulunmak amacõyla, reeskont sağlanmasõ 

uygulamasõna bazõ değişikliklerle 1994 yõlõnda da devam edilmiş, yõl içinde bu tür 

reeskont için tanõnan azami vade 180 günden 120 güne indirilmiş, yüzde 0.5 ten az 

olmamak kaydõyla yõllõk �3 aylõk LİBOR-3 olan faiz oranõ, LİBOR+1�e  

çõkarõlmõştõr. Ayrõca senet bedelinin, vade günündeki Merkez Bankasõ döviz satõş 

kuru üzerinden TL olarak geri ödenmesi uygulamasõ kaldõrõlarak, dövizle geri 

ödeme zorunluluğu getirilmiştir. 

Eximbank�la  4 Ağustos 1994�de imzalanan protokol ve 12 Ağustos 1994 

tarihinde yürürlüğe giren 94/4 sayõlõ TCMB Tebliğiyle, mevduat munzam 

karşõlõklarõnda yapõlan düzenleme sonucunda alacağõ çõkan bankalarõn, bu 

alacaklarõnõn 31 Aralõk 1994 tarihinden itibaren 12 eşit taksitte ödenmesi, ancak 

isteyen bankalarõn Eximbank�a en az alacaklarõ tutarõnda kredi açmalarõ halinde bu 

alacaklarõnõn 5 ayda eşit taksitlerle iade edilmesi esasõ getirilmiştir. Bu suretle, 

Eximbank�a fon kullanma olanağõ yaratõlmõş ve buna paralel olarak reeskont 

kredisi, 15 Aralõk 1994�de tamamen tasfiye edilmiştir. Kõsa vadeli senet reeskontu 

dahilinde bankalarõn likidite gereksinimlerinin karşõlanmasõ amacõyla kabul edilen 

reeskont senetleri, uygulanan para politikasõ gereği, yõlõn ilk çeyreğinde ihracat 
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kredilerine ilişkin senetler, daha sonra sadece likidite garantili kapsamda daha önce 

uygunluk verilmiş limitler dahilinde kullandõrõmlar ile sõnõrlandõrõlmõştõr.  

1995 yõlõ içinde izlenen sõkõ para politikasõ gereği, banka sistemine kõsa 

vadeli reeskont penceresinden destekleme ve ihtisas kredileri ile özel sektör 

yatõrõm projelerinin finansmanõ için önceki yõllarda likidite garantili kapsamda 

verilmiş uygunluklar dõşõnda, reeskont tahsis edilmemiştir. 

İhracatçõlarõn vadeli satõşlardan doğan alacaklarõnõn finansmanõ ve Banka 

kabulleri piyasasõnõn gelişmesine katkõda bulunmak amacõyla, reeskont uygulamasõ 

1995 yõlõnda da devam ettirilmiş, kredinin LİBOR+1�lik faiz oranõ, maliyetin 

düşürülerek kredi kullanõmõna işlerlik ve yaygõnlõk kazandõrõlmasõ amacõyla, 

TCMB Banka Meclisinin 21 Aralõk 1995 tarihli kararõ ile LİBOR�a indirilmiştir.  

  1989-1996 döneminde 

dolaysõz reeskont 

kredilerinin Merkez 

Bankasõ bilançosu içindeki 

payõ 1989 yõlõnda yüzde 1.1 

iken 1992 yõlõnda yüzde 

6.2�ye kadar yük-selmiş, 

1993 yõlõndan sonra hõzla 

azalarak 1996 yõlõ sonunda 

yüzde 0.1 sevi-yesine kadar düşmüştür. Dolaylõ reeskont kredilerinin bilanço 

içindeki payõ da benzer gelişme göstererek, 1989 yõlõna yüzde 7.5 iken 1996 yõlõ 

sonunda yüzde 0.3�e gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda, mevcut reeskont 

kredilerinin hemen hemen tamamõnõn  tarõmsal reeskont kredilerinden oluştuğu, 

Merkez Bankasõnõn reeskont kredilerini sürekli azaltarak, bu aracõn para arzõ 

üzerindeki etkisini minimuma indirdiği ve Banka�nõn reeskont kredilerini tamamen 

tasfiye etme eğiliminde olduğu görülmektedir.  
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4.2 MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI116 
 
Mevduat munzam karşõlõklarõ gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

1980�li yõllarõn ilk yarõsõna dek en etkin olarak kullanõlan para politikasõ aracõ 

olmuştur. 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren banka maliyetlerini düşürme ve 

piyasa bazlõ araçlara geçme politikalarõ çerçevesinde mevduat munzam karşõlõk 

oranlarõnda azalma eğilimi görülmekle beraber, araç halen birçok ülkede en önemli 

para politikasõ aracõ olma niteliğini sürdürmektedir. 

 Etkisi gecikmeyle ortaya çõkmasõna rağmen, munzam karşõlõklar sermaye 

piyasalarõnõn yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde diğer geleneksel araçlardan 

daha etkindir.  

Türk mali sisteminde en sõk kullanõlan ve en güvenilir parasal kontrol aracõ, 

mevduat munzam karşõlõklarõ olmuştur. Bankacõlõk kesimi ve özellikle para 

piyasalarõ  gelişmekte olduğundan munzam karşõlõk oranlarõ, finansal sektörün 

karlarõnõn korunabilmesi için, sõk olmakla beraber, çok yüksek düzeylerde 

değiştirilmemiştir. Karşõlõk oranlarõ vadeli ve vadesiz mevduatlara 1988 yõlõna 

kadar genellikle aynõ oran üzerinden belirlenirken, 1988 yõlõ sonrasõnda farklõ-

laştõrõlmõş, 1996 yõlõnda 

yeniden tek orana 

dönülmüştür. 

Karşõlõk oranlarõnõn 

belirlenmesi yetkisi 1960�lõ 

yõllarda Banka Kredilerini 

Tanzim Komitesi tarafõndan 

kullanõlmõş, 1970 yõlõnda bu 

yetki  Merkez Bankasõna devredilmiştir. Merkez Bankasõ bilançosu içinde 1970�li 

yõllarõn başlarõnda yüzde 25�lere kadar çõkan mevduat munzam karşõlõklarõn payõ, 

1975 yõlõndan sonra oranlar yüksek olmasõna rağmen, özellikle reeskont 

                                                      
116 Mevduat munzam karşõlõklarõ ile ilgili düzenlemeler ve gelişmeler EK 2 ve EK 3�te verilmektedir. 
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kredilerinde meydana gelen büyük artõş ve mevduatlardaki reel azalõş nedeniyle 

hõzla azalarak 1980 yõlõnda yüzde 10�a kadar gerilemiştir. 1980-1989 döneminde 

dalgalõ bir seyir izleyen oran 1990-1996 döneminde yaklaşõk yüzde 16 seviyesinde 

istikrarlõ bir seyir izlemiş, 1996 yõlõ sonunda  yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. 

Mevduat munzam karşõlõklarõyla ilgili ilk yasal düzenleme, 30.5.1933 tarih 

ve 2243 sayõlõ Mevduatõ Koruma Yasasõnõ değiştiren 2457 sayõlõ yasayla 

yapõlmõştõr. Daha sonra, 1933-1960 yõllarõ arasõndaki 27 yõllõk sürede, mevduat 

munzam karşõlõklarõ ile ilgili mevzuat, oranlar, faiz ödemesi, bulundurma süresi 

gibi konularda  6 kez değiştirilmiştir. 1936 yõlõnda yapõlan değişiklikle bankalar, 

zorunlu karşõlõklarla Devlet İç İstikraz Tahvilleri almaya zorunlu tutulurken, 1953 

yõlõndan itibaren zorunlu karşõlõklarõ 1935�te kurulan ve 1953�te 6115 sayõlõ 

yasayla yeniden organize edilen Amortisman ve Kredi Sandõğõna nakit olarak 

yatõrmalarõ şartõ getirilmiş, bu kuruluş da yatõrõlan parayõ, kamu kuruluşlarõnõn ve 

resmi bankalarõn kredi gereksinimleri için kullanmõştõr. Böylece bloke edilmesi 

gereken rezervler dolaşõma sunulmuştur. 

 23 Haziran 1958 tarihinde yürürlüğe giren 7129 sayõlõ Bankalar Kanunu, 

zorunlu karşõlõk oranlarõnõn alt ve üst sõnõrõnõn belirlenmesini ve uygulanacak oranõ 

saptama görevini, 1954 yõlõnda kurulan �Banka Kredilerini Tanzim Komitesine� 

verirken, karşõlõklarõn yine Amortisman ve Kredi Sandõğõ�na yatõrõlmasõnõ 

öngörmüştür. 

 7129 sayõlõ Bankalar Kanunu�nun  bazõ maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 

1961 tarihli 301 sayõlõ Kanunla, daha önce saptanan zorunlu karşõlõk oranlarõ 

sõnõrlarõ genişletilmiş, bu tarihten itibaren meydana gelecek mevduat artõşlarõnõn 

munzam karşõlõklarõnõn nakit olarak TCMB�ye yatõrõlmasõ zorunlu kõlõnmõştõr. 

Ayrõca, zorunlu karşõlõk olarak tutulan tahvillerin itfa edilmesi yoluyla elde edilen 

paralarõn da Merkez Bankasõnda bloke edilmesi şartõ getirilmiştir. Bununla birlikte, 

bu dönemde zorunlu karşõlõklarõn amacõ dõşõnda, karşõlõklarõn bir kõsmõnõn, �Özel 
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Finansman�117(1975 yõlõna kadar) ve �Zirai Finansman�118 (1983 yõlõna kadar) adõ 

altõnda tahsisi yoluyla kullanõldõğõ görülmektedir.  

1211 sayõlõ TCMB Kanunu ile Banka Kredileri Tanzim Komitesi kaldõ-

rõlõrken, görevleri TCMB�na devredilmiştir. Bununla birlikte Banka, zorunlu karşõ-

lõk oranõnõn tespiti ile ilgili yetkiyi 22 Kasõm 1972 tarihine kadar kullanmamõştõr.  

1970�li yõllarda mevduat munzam karşõlõklarõ para politikasõ aracõ olmasõnõn 

yanõsõra reeskont politikasõ gibi, kalkõnmanõn finansmanõ ve öncelikli sektörlerin 

teşviki amacõyla da kullanõlmõştõr. Bu çerçevede, plan ve programlarda veya teşvik 

kanunlarõnda belirtilen sektörlere orta vadeli kredi olarak tahsis edilen vadeli veya 

vadesiz mevduatõn munzam karşõlõk oranlarõ, genel oranlardan düşük tutulmuştur. 

1972-1982 yõllarõ arasõnda, bankalarõn orta vadeli kredi ihtiyaçlarõna tesis ettikleri 

mevduat, tahvil alõmlarõnda kullanõlarak tahviller cüzdanõnda meydana 

getirecekleri artõşlara tahsis edilen mevduat, dövize çevrilebilir mevduat, T.Emlak 

Bankasõ tarafõndan konut kredilerine kullandõrõlacak mevduat, özel devlet iç 

istikraz tahvillerine yatõrõlan mevduat, teşvik tablolarõnda yer alan sektörlere 

kullandõrõlacak orta ve uzun vadeli yatõrõm ve bu yatõrõmlarla ilgili işletme 

kredilerine tahsis edilecek mevduat, gerice yörelere kullandõrõlacak kõsa vadeli 

tarõmsal kredilere ayrõlan mevduat ile küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf 

teşekkülleri kredilerine ayrõlan mevduatlar için mevduat munzam karşõlõk oranlarõ, 

genel oranlardan teşvik amacõyla düşük tutulmuş veya istisna edilmiştir.  

1 Ocak 1983 tarihinde karşõlõklar yeniden düzenlenerek, vadeli, vadesiz 

mevduat  ile tercihli krediler için uygulanan farklõ oranlar tek orana dönüştürül-

müştür. Bu uygulama ile munzam karşõlõklarõn selektif kredi politikasõ aracõ 

olmaktan   çõkarõlmasõ   amaçlanmõştõr.   1983  yõlõnda  ayrõca,   mevduat   munzam 

                                                      
117 Merkez Bankasõnda birikmiş olan karşõlõklarõn yüzde 50�sine kadar olan bölümünün, KİT�lerin yatõrõm 
ve finansman programlarõna göre yapacaklarõ işlerin finansmanõna tahsisini öngörmektedir. 1974 yõlõnda 
başlayan uygulama 1975 yõlõnda durdurulmuş,  karşõlõklarõn kullandõrõlan kõsmõnõn bakiyesi zaman içinde 
tasfiye edilmiştir. 
118 1965 yõlõnda başlayan uygulama, mevduat munzam karşõlõklarõnõn yüzde 20�sine kadar olan miktarõ, 
Yüksek Planlama Kurulunun uygun görüşü ile tarõmsal kredilerde kullanõlmak üzere TC Ziraat Bankasõna 
verilmesini öngörmektedir. 
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karşõlõklarõnõn zirai finansman amacõyla kullanõmõna da son verilmiştir. Ancak, 19 

Aralõk 1983�de yapõlan düzenleme ile genel teşvik tablosunda yer alan sektörlere 

kullandõrõlacak orta ve uzun vadeli teşvik belgeli yatõrõm kredileri ve ihracat 

kredilerine tekabül eden mevduat için uygulanan karşõlõk oranlarõnõn düşürülmesi, 

karşõlõklarõn selektif kredi politikasõ aracõ olarak kullanõmõnõn devam ettiğini 

göstermektedir.  

1984 yõlõnda döviz tevdiat hesaplarõndaki (DTH)  hõzlõ gelişmeye bağlõ 

olarak M2Y�nin (M2+DTH) kontrolünün de önem kazanmasõ nedeniyle, uzun 

dönemde bankalarõn döviz pozisyonlarõnõ düzenlemek ve döviz olarak açõlan 

mevduat artõşõnõ kontrol etmek amacõyla, DTH�lara munzam karşõlõk uygulamasõ, 

döviz pozisyonlarõna ilişkin olarak likidite oranõ sõnõrlamasõ, döviz kuru riski, 

kullanõm oranõ gibi yeni araçlar sisteme kazandõrõlmõştõr. 1984-1988 yõllarõ 

arasõnda DTH�lara vade ayrõmõ yapõlmadan tek bir oran uygulanmõştõr.  

1985 yõlõna kadar, oran değiştirilmesi suretiyle parasal büyüklüklerin 

kontrol edilmesini sağlayan munzam karşõlõklarõn etkinliği; oranlarõn çok yüksek 

olmasõ nedeniyle bankalarõn yükümlülüklerini  yerine getirmekten kaçõnmasõ ve 

dolayõsõyla fiili karşõlõk oranlarõnõn çok daha düşük düzeylerde gerçekleşmesi, 

yatõrõlma süresinin uzunluğuna bağlõ olarak karşõlõk oranõnda yapõlan değişikliğin 

etkisinin ancak 6 hafta sonra görülebilmesi nedeniyle azalmõştõr. Ayrõca, bankalarõ 

yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek amacõyla, zorunlu karşõlõklara 

ödenen faiz oranlarõnõn yüksek tutulmasõ, merkez bankasõ giderlerinde büyük 

artõşlara neden olarak, para arzõnõn kontrolünde güçlükler yaratmõştõr. Bu 

nedenlerden dolayõ 1984 yõlõnõn ikinci yarõsõnda, para arzõnõn genişlemesini 

yavaşlatmak amacõyla, zorunlu karşõlõklarõn yatõrõlmayan kõsmõna uygulanan cezai 

faiz oranlarõ artõrõlõrken, Nisan 1985�ten itibaren ihracat ve yatõrõm kredilerine 

tahsis  edilecek  mevduata  uygulanan  tercihli  karşõlõk  oranlarõ  kaldõrõlmõş,  aylõk  

yerine haftalõk karşõlõk tesis etme uygulamasõna geçilmiş ve tesis etme süresi iki 

haftaya indirilmiştir. 1982-1985 döneminde aşamalõ olarak düşürülen mevduat 

munzam karşõlõklarõna faiz verilmesi uygulamasõ 1 Ocak 1986 tarihindeki Tebliğle 
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kaldõrõlõrken, 1982-1986 döneminde bankalarõn munzam karşõlõk ödemelerini 

taksitlendirerek ödemeleri sağlanmõştõr. Böylece munzam karşõlõk oranlarõ 

düşürülmüş ve karşõlõklara ödenen faizlerin parasal hedefleri bozucu etkisi 

önlenmeye çalõşõlmõştõr.  Ancak, şekilden de görüldüğü üzere mevduat munzam 

karşõlõklarõnda bankalarõn kredi maliyetlerini düşürmek amacõyla yapõlan 

indirimler, bankalarõn kredilerini artõrmasõnõ sağlamamõş, bankalar bu fonlarõ artan 

ölçüde risksiz ve yüksek getiri sağlayan DİBS�lere yöneltmişlerdir. 
      Şekil 4.7 

 

  1986 yõlõ içinde GSMH yüzde 7.9 artõnca, parasal hedeflerin zorlanmasõ ve 

yõlõn ilk sekiz ayõnda resmi mevduatõn beklenenden hõzlõ gelişerek kredi yoluyla 

para arzõ artõşõna katkõda bulunmasõ nedeniyle, resmi mevduatlara yüzde 65 

karşõlõk uygulamasõ getirilmiştir.  

1987 yõlõnda TCMB mevduattaki gelişmeleri kontrol altõnda tutabilmek 

amacõyla mevduat munzam karşõlõklarõ, açõk piyasa işlemleri ile disponibilite 

mekanizmalarõnõ kullanõrken, 1987 yõlõ ortalarõnda hõzla genişleyen emisyon 

hacmini kontrol etmek amacõyla Eylül ve Aralõk aylarõnda munzam karşõlõk ve 

disponibilite oranlarõ artõrõlmõştõr. Yapõlan düzenlemeler sonucunda 1988 yõlõnda 
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fiili karşõlõk oranõ önemli ölçüde artmõştõr. Karşõlõk oranõnõn düşürülmesi sonucu 

alacaklõ çõkan bankalara bu alacaklarõ geri ödenmemiştir.  

1988 yõlõnda karşõlõklar para politikasõnõn gereği olarak 5 kez değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, DTH munzam karşõlõklarõnda vadeli ve vadesiz ayrõmõ yapõlmaya 

başlanõrken, Merkez Bankasõ�nõn TL üzerindeki denetimini güçlendirmek 

amacõyla, vadesiz DTH�lar karşõlõklarõndaki artõşõn TL cinsinden yatõrõlmasõ 

öngörülmüştür. Politika amaçlõ bu düzenleme, sonraki yõllarda bankalarõn döviz 

mevduatlarõnõn maliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir.  

1989 yõlõ içinde stok ve akõm değerler üzerinden karşõlõk uygulamasõ 

başlamõştõr. Karşõlõklar düşürülerek, kredi verme olanaklarõ genişletilen bankalarõn 

daha fazla kredi açmalarõ amaçlanmõş ancak, krediler reel olarak azalõş 

göstermiştir. 1990 ve 1991 yõllarõnda bankalarõn kaynak maliyetini azaltmak ve 

üzerlerindeki gizli vergi etkisini hafifletmek amacõyla karşõlõklar aşamalõ olarak 

düşürülmüştür. Tablodan da, özellikle 1990 ve 1991 yõllarõnda gizli vergi etkisinin 

bankalarõn ödedikleri vergi toplamõnõn 10 katõna kadar ulaştõğõ görülmektedir. Bu 

durum karşõlõklarõn bankalarõn karlõlõğõ üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir. 

 

TABLO  4.1 Mevduat Munzam Karşõlõklarõnõn Gizli Vergi Etkisi 
  İnterbank  Gizli Türkiye'de  
 Karşõlõk Faiz Vergi Bankalarõn   

Yõllar Tutarlarõ Oranlarõ Etkisi  Vergi Ödemesi  (1)/(2) 
  (Milyar TL) *  Ağ.Ort.(%)   (Milyar TL)(1)  (Milyar TL)(2)  
      

1987    1,524   40.03       610     124   4.92 
1988    2,663   61.71    1,643     231   7.11 
1989    4,897   38.63    1,892     393   4.81 
1990    6,685   51.48    3,441     474   7.26 
1991    9,275   72.73    6,746     617 10.93 
1992 15,146   65.17    9,871   2,290   4.31 
1993 24,703   63.01 15,565   5,568   2.80 
1994 43,925 127.88 56,172 11,601   4.84 
1995 82,029   74.59 61,186 34,021   1.80 
1996    141,031   76,61     108,044         59,057   1.83 
* Bir önceki yõl sonu ile cari yõl sonu değerlerinin aritmetik ortalamasõ alõnmõştõr. 
Kaynak: TCMB Üç Aylõk Bültenleri, HM Türk Mali Sisteminin Temel Göstergeleri. 
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Ocak 1991�de DTH�larõnõn vadeli kõsmõ için de TL karşõlõk ayrõlmasõ 

uygulamasõ başlatõlmõştõr. Kõyõ bankacõlõğõ ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan 

bankalar munzam karşõlõk yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. Bu uygulama, 

sonraki yõllarda bankalarõn, yurtiçi tasarruflarõnõ bu bölgelere yönlendirmek 

suretiyle munzam karşõlõk yükümlülüğünden kaçõnmalarõna yol açmõştõr. 1996 yõlõ 

Temmuz ayõnda yapõlan düzenlemeyle, münhasõran kõyõ bankacõlõğõ yapan bankalar 

hariç olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar da munzam 

karşõlõk kapsamõna alõnmõş, bu şekilde karşõlõk yükümlülüğünden kaçõnma 

önlenmeye çalõşõlmõştõr. 

1994 yõlõnda yaşanan krizle birlikte, bankalarõn kredi maliyetlerinin 

azaltõlmasõ amacõyla, 28 Ocak tarihinde bütün mevduatlara uygulanan karşõlõklarõn 

sõfõrlanmasõ öngörülmüş, ancak bu uygulamanõn genişletici parasal etkileri ve 

döviz krizini güçlendireceği gözönüne alõnarak, 10 Şubat tarihinde karşõlõklar son 

oranlar üzerinden yeniden belirlenmiştir. Geçmiş yõllarda döviz kurlarõnõn 

enflasyon oranõnõn altõnda artõş göstermesi ve DTH�larõn TL mevduat 

hesaplarõndan daha düşük oranda karşõlõğa tabi olmasõnõn döviz tevdiat hesaplarõna 

sağladõğõ maliyet avantajõ nedeniyle, bankalarõn TL mevduata ilgileri azalmõş ve 

pasif yapõlarõnda döviz hesaplarõnõn payõ önemli ölçüde artmõştõr. Bankalarõn döviz 

hesaplarõnõ TL�ye çevirerek, TL kredi olarak kullandõrmalarõ sonucunda artan açõk 

pozisyonlarõ, bankalarõ büyük kambiyo riski ile karşõ karşõya bõrakmõştõr. 1993 

yõlõnda dõş ticaret açõğõ ile kamu kesimi açõğõndaki önemli artõş ile birlikte, 1994 

yõlõ başõnda derecelendirme kuruluşlarõnõn Türkiye�nin kredi notunu düşürmeleri 

ve Hazine�nin faizleri düşürmek amacõyla borçlanmama konusundaki õsrarõ 

sonucunda, bankacõlõk sistemi açõk pozisyonunu kapatma çabasõ içerisine girmiş, 

bu durum döviz kurlarõnõn hõzla artmasõna yol açarak, finansal sistemi büyük bir 

krizin içerisine itmiştir. 5 Nisan 1994 tarihinde bankacõlõk sistemine güvenin 

sağlanmasõ amacõyla alõnan kararlarõn yanõsõra yapõlan değişikliklerle, TL mevduat 

ile DTH�larõn karşõlõk oranlarõndan kaynaklanan maliyet farklõlaşmasõ önlenmeye, 

TL mevduat cazip hale getirilmeye çalõşõlmõştõr. Mevduatlarda sabit kõsõm ve artan 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    120 

kõsõm uygulamasõ yapõlmak suretiyle karşõlõk oranlarõnõn zaman içerisinde fiili oran 

olarak azaltõlmasõ amaçlanmõştõr. Yapõlan düzenlemelerin etkisiyle fiili TL karşõlõk 

oranõ düşerken, döviz karşõlõk oranõ yükselmiştir. 

1995 yõlõ Ocak ayõnda enflasyon oranlarõnda görülen artõşa bağlõ olarak, 

döviz kurlarõnõn ve faiz oranlarõnõn artõş eğilimine girmesi sonucunda zorunlu 

karşõlõk oranlarõ yükseltilmiştir.  

1996 yõlõnda tesis edilmiş zorunlu karşõlõk miktarlarõnda değişiklik                    

yapmamak üzere, mevduatõn sabit ve artan kõsmõna ayrõ oranlar uygulanmasõnõn                            

zaman içerisinde mevduatõn 

sabit kõsmõ için tutulan karşõ-

lõklarõn enflasyona bağlõ ola-

rak öneminin azalmasõ ve 

mevduatlarõn vade yapõsõnõn 

kõsa olmasõna da bağlõ 

olarak, vadeli ve vadesiz 

mevduatlara farklõ karşõlõk 

oranõ uygulamasõ kaldõrõlmõş, 

sistem basitleştirilerek, bütün TL ve döviz mevduatlara ayrõ ayrõ tek oran 

uygulanmasõna başlanmõştõr. DTH�lar için TL olarak tesis edilen karşõlõklar, 

zamanla bu karşõlõklarõn döviz karşõlõğõnõn azalmasõ ve döviz mevduatõna TL 

karşõlõk uygulamasõnõn döviz varlõklarõnda azalmaya yol açmasõ nedeniyle 

kaldõrõlmõştõr. Fiili karşõlõk oranõ 1991-95 döneminde yüzde 10.5 civarõnda 

gerçekleşmişken, 1996 yõlõ sonunda oran yüzde 8.3�e gerilemiştir. 
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4.3 AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ (APİ) 
Merkez bankasõnõn kõsa vadeli senet, tahvil alõp satmasõ olarak tanõmlanan 

açõk piyasa işlemleri, piyasadaki para hacminin kontrolünde günümüzde bütün 

merkez bankalarõnõn kullandõğõ veya kullanma eğilimde olduğu bir para politikasõ 

aracõdõr. Özellikle gelişmiş bir sermaye piyasasõnõn varlõğõ, aracõn kullanõmõnda et-

kinliği artõrõrken, merkez bankasõnõn APİ�ni yaptõğõ kişi ya da kurumlar ile aracõn 

kullanõm amacõ, APİ ile likidite ayarlamalarõnõn etkisini azaltan unsurlardõr.119  

Türkiye�de DİBS�lerin TCMB tarafõndan satõlmasõ eski bir uygulamadõr. 

Merkez Bankasõ�na APİ sayõlabilecek ilk tahvil alõm-satõm yetkisi, 11 Haziran 

1930 tarih ve 1715 sayõlõ TCMB Kanunu�nun 34. Maddesinin 3. Fõkrasõnda 

verilmiştir. Ancak miktar sõnõrlamasõ aracõn kullanõmõnõ etkisiz kõlmõştõr. 120 

II. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõnda da belirtilen açõk piyasa işlemlerinin 

geliştirilmesi amacõna uygun olarak, 1211 sayõlõ TCMB Kanunu�nun �Banka�nõn 

Yapacağõ  İşlemler�  adõ altõndaki V. Kõsmõnõn III. Bölümünde, 52. maddede �Açõk 

Piyasa İşlemleri�  ayrõca tanõmlanmõştõr.  Madde, Banka�nõn bazõ senetleri121, para 

arzõnõ ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacõyla, sermaye ve yedek akçeleri 

toplamõnõn 5 katõnõ geçmemek üzere, alõp satabileceğini hükme bağlamõştõr. 

 

 

                                                      
119 Piyasadaki likiditenin artõrõlmasõ amacõyla, açõk piyasa işlemleri yoluyla banka dõşõ kurumlardan kağõt 
satõn alõnmasõ, banka dõşõ kurumlarõn bu likiditeyi kullanõm biçimlerine göre istenen etkiyi yaratabilecektir. 
Eğer bu likidite bankalara yatõrõlõrsa, bankalarõn ellerinde aşõrõ likidite oluşacak, bankalarõn bu likiditeyi 
merkez bankasõnda tutmalarõ sonucunda ise likidite bu miktarda azalacak beklenen etki kõsa dönemde ortaya 
çõkmayacaktõr. Merkez Bankasõnõn kağõt satmasõ durumunda ise, banka dõşõ kuruluşlarõn bankalardaki 
paralarõnõ kullanmalarõ bankalarõn kaynaklarõnõ azaltacak, bankalar likidite açõklarõnõ kapatmak için merkez 
bankasõ kredi kaynaklarõna yönelecek, likidite hacmi yeniden artacaktõr. Açõk piyasa işlemleri, Hazine�nin 
düşük faizli borçlanma isteğinde olduğu dönemlerde, Merkez Bankasõna piyasaya likidite sürecek 
uygulamalarõn yaptõrõlarak, faiz oranlarõnõn düşürülmesi amacõyla kullanõlõrsa,  aracõn amaç dõşõ kullanõlmasõ 
araca olan güvenin azalmasõna neden olacaktõr. 
120 Bu işlemler TCMB�nin ödenmiş sermayesi ile ihtiyat akçeleri toplamõnõn yarõsõ ile sõnõrlandõrõlmõştõr.  
121 Bu senetler;  a) Asgari üç imza taşõyan ve vadelerine en çok 120 gün kalmõş, bankalar tarafõndan tevdi 
edilecek ticari senetler,  b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir banka tarafõndan  
sunulacak ticari senetleri, c)  Devlet iç istikrazõ, kamu idare ve müesseseleri tahvilleri, d) Ödenmiş 
sermayesi en az 10 milyon TL(Daha sonra günün gereklerine göre düzeltilmek üzere, 6.10.1983 tarihinde  
500  milyona  yükseltilmiştir)  olan  anonim  şirketlerin   borsada    kayõtlõ    sağlam   tahvilleri, 
e) Hazinece gerekli provizyonlarõn tesisi karşõlõğõnda, Devlet tahvillerinin tanzim alõş ve satõşlarõdõr. 
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TABLO  4.2  1970-1986 YILLARI ARASINDA AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ LİMİTİ 

YILLAR SERMAYE + 
İHTİYATLAR 

(MİLYAR TL) (A) 

APİ LİMİTİ 
(A) X 5    

(MİLYAR TL) (B) 

TCMB BİLANÇO 
BÜYÜKLÜĞÜ 

(MİLYAR TL) ( C ) 

 (B) / ( C ) 
YÜZDE 

1970     .23     1.14       32.57 3.48 
1971     .44     2.22       38.83 5.72 
1972     .53     2.66       54.61 4.84 
1973     .63     3.15       69.81 4.51 
1974   1.02     5.10       87.29 5.84 
1975   1.65     8.23     121.85 6.75 
1976   2.32   11.62     193.26 6.01 
1977   3.14   15.72     289.56 5.43 
1978   4.06   20.32     460.73 4.40 
1979   4.56   22.80     696.29 3.27 
1980   4.79   23.93   1386.72 1.73 
1981   6.22   31.11   2094.72 1.49 
1982   6.70   33.48   2701.89 1.24 
1983 12.15   60.77   3902.23 1.56 
1984 15.52   77.62   5954.71 1.30 
1985 20.47 103.25   8763.48 1.18 
1986 21.03 105.13 13007.00 0.81 
Kaynak: TCMB Üç Aylõk Bültenleri. 

Tablodan da görüleceği üzere açõk piyasa işlemleri limiti Merkez Bankasõ 

bilanço toplamõ içerisinde en fazla 1975 yõlõnda yüzde 6.75 olmuş, bu dönemden 

sonra sürekli azalarak 1986 yõlõnda yüzde 0.81�e düşmüştür. Bu yõllarda faiz 

oranlarõnõn kamu otoritesi tarafõndan belirlenmesi de açõk piyasa işlemlerinin faiz 

oranlarõnõ etkileyerek kullanõlmasõ mantõğõna ters olduğundan, aracõn 

kullanõlmasõnõ bu çerçevede anlamsõzlaştõrmõştõr. 

1986 yõlõnda açõk piyasa işlemlerine işlerlik kazandõrmak amacõyla 

düzenleme yapõlmõştõr. 28 Mayõs 1986 tarih ve 3291 Sayõlõ Kanunun �Açõk Piyasa 

İşlemleri� ile ilgili değişik 52. Maddesine göre: 

TCMB, para arzõnõ ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacõyla kendi 

nam ve hesabõna: 

i.  Her çeşit devlet iç borçlanma senetlerini, kamu idare ve kurumlarõ 

tahvillerini, 

ii. Ödenmiş sermayesi en az 500 milyon TL olan anonim şirketlerin borsada 

kayõtlõ tahvillerini ve SPK tarafõndan ihraç izni verilen borç senetlerini, 
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iii. Banka mevduat sertifikalarõnõ, 

iv. Vadelerine en çok 120 gün kalmõş gelir ortaklõğõ senetlerini ve kar zarar 

ortaklõğõ belgelerini, alõp satabilir. 

v.  Banka, ayrõca, vadeleri dikkate alõnmaksõzõn yukarõda sözü edilen 

senetleri,  geri  satma  anlaşmasõ  imzalayarak  satõn   alabilir  veya  geri satõn  alma 

anlaşmasõ imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşamaz. Sürenin 

başlangõç tarihi alõm veya satõm tarihidir. 

Kanun�la APİ yapõlabilen senetlerin kapsamõ genişletilip122, işlem 

sõnõrlamalarõ kaldõrõlõrken, Banka�nõn vadeleri dikkate alõnmaksõzõn söz konusu 

senetleri, anlaşma süresi 91 günü aşmamak şartõyla, geri satma anlaşmasõ 

imzalayarak satõn alabilmesi (repo), geri satõn alma anlaşmasõ imzalayarak 

satabilmesi (ters repo) mümkün kõlõnmõştõr. Ayrõca, bu işlemler dõşõndaki açõk 

piyasa işlemlerinde kullanõlacak kağõtlarõn vadesine en çok  1 yõl kalmõş olmasõ 

hükmü getirilmiştir.  Bu düzenleme sonrasõnda, 1987 yõlõ Şubat ayõndan itibaren 

açõk piyasa işlemleri bir parasal kontrol aracõ olarak kullanõlmaya başlanmõştõr.123  

Açõk  piyasa  işlemleri,   para  arzõnõ  ve ekonominin likiditesini düzenlemek  

amacõyla, TCMB�nin piyasadaki mevcut devlet iç borçlanma senetlerini alõp 

satmasõ yoluyla gerçekleşmektedir. Bu işlem için yeni tahvil veya senet ihraç 

edilmemektedir. TCMB para arzõnõ artõrmayõ amaçladõğõnda, piyasadan menkul 

kõymet alõmlarõnda bulunarak, piyasaya para enjekte etmekte, para arzõnõ 

düşürmeyi amaçladõğõnda ise, portföyündeki senetlerin bir kõsmõnõ satõşa çõkararak, 

piyasadan para çekmektedir. APİ mekanizmasõ para politikasõ aracõ olmakla 

birlikte  bu  işlemler  çerçevesinde DİBS�lerin  alõm - satõma  konu   edilmesi,  aynõ 

zamanda DİBS�ler için bir ikincil pazar oluşturulmasõna ve iç borçlanma poli-

tikasõnõn günün koşullarõna uygun şekilde yürütülmesine de katkõda bulunmaktadõr. 

                                                      
122 Yapõlan değişiklikle üstte dipnotta yer alan a ve b ve d �de anõlan senetlerin yanõsõra, her nevi devlet iç borçlanma 
senetlerini ile kamu idare ve müesseseleri tahvilleri, banka mevduat sertifikalarõ, vadelerine en çok 120 gün kalmõş gelir 
ortaklõğõ senetleri ve kar-zarar ortaklõğõ belgeleri açõk piyasa işlemleri kapsamõna alõnmõştõr.  
123 Bu amaçla, Merkez Bankasõ APİ portföyü 1987 yõlõnda 50 milyar liradan 400 milyar liraya, 1989 yõlõnda 1.5 trilyon 
liraya, yükseltilmiştir. 
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TCMB�nin başlattõğõ APİ, ekonominin genel likidite düzeyinin 

ayarlanmasõnõ sağlamõş, bankalarõn menkul değerler portföylerini rasyonel bir 

biçimde yönetmelerine katkõda bulunmuştur. 

Açõk piyasa işlemlerinde TCMB, DİBS�leri kullanarak, repo, ters repo, 

doğrudan alõş veya doğrudan satõş yapabilmektedir. APİ masasõ repoyu piyasanõn 

likit olduğu, örneğin DİBS�lerin itfa tarihinde, likidite fazlasõnõ çekmek için 

kullanmakta, işlemin vadesini ise likidite sõkõntõsõ olan günlere getirmeye 

çalõşmaktadõr. Bu olanaklõ değilse, piyasadaki likiditeyi gereksiz yere arttõrmamak 

için vadesi gelen işlem miktarõ kadar yeni bir repo işlemi yapma yoluna 

gitmektedir. APİ faiz oranlarõ ile aynõ vadeli diğer araçlarõn piyasa faiz oranlarõnõn 

aynõ eğilimi gösterdikleri, 1994 ve 1995 yõllarõ dõşõnda yakõn oranlarda 

gerçekleştiği tablodan da gözlenmektedir.124 APİ faiz oranlarõnõn belirlenmesinde, 

DİBS ihale faizleri, hangi vadenin özendirilmek istendiği, interbank faizleri ve 

döviz piyasasõndaki hareketler rol oynamaktadõr. 

 
TABLO 4.3 AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ  FAİZ ORANLARI  İLE  DİĞER FAİZ 

ORANLARI * 

TARİH APİ DOĞRUDAN 

SATIŞ  ( 1-3 AY ) 

DİBS FAİZİ       

(3 AYLIK) 

APİ TERS REPO 

(GÜNLÜK) 

İNTERBANK 

(GÜNLÜK)  

1988 51.91 54.20 50.60 61.71 

1989 48.04 49.40 31.04 38.63 

1990 44.72 47.60 68.49 51.38 

1991 65.09 67.80 60.60 72.73 

1992 71.94 74.50 62.99 65.17 

1993 68.14 70.70 61.65 63.00 

1994 101.89 102.40 100.37 126.45 

1995 82.79 97.80 78.19 74.31 

1996 80.33 81.70 66.96 76.61 

* Ağõrlõklõ Faiz Oranlarõ (Yõllõklandõrõlmõş) 
   Kaynak: TCMB Üç Aylõk, Aylõk Bültenleri. DPT Temel Ekonomik Göstergeler. 

                                                      
124 Oran farklõlõğõnõn işlemlerin vergi oranlarõndan kaynaklandõğõ ifade edilmekle birlikte, oranlarõn gelişimi bu 
düşünceyi desteklememektedir.  
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APİ politikasõnõ, Hükümetin uyguladõğõ iktisat politikalarõ ile tutarlõ biçimde 

oluşturmaya çalõşan Merkez Bankasõ, işlemlerin yürütülmesi sõrasõnda, kendi 

hedefleri doğrultusunda dar anlamda para arzõ (M1) ile geniş anlamda para arzõ 

(M2) büyüklüklerinin, tahminlerinden sapmalarõnõ da dikkate almaktadõr.125  

Açõk piyasa işlemlerinin daha etkin olarak kullanõlmasõ amacõyla 1987 

yõlõndan itibaren TCMB�nin menkul kõymetler portföyü sürekli olarak artõrõlmõş, 

1995 yõlõnda APİ limitinin TCMB bilançosuna oranõ yüzde 33.6�ya kadar 

yükselmiş, 1996 yõlõnda yüzde 16.7 olarak gerçekleşmiştir. Portföy özellikle 

Hazine�den tahkim tahvilleri, değerleme hesabõ ve TMO hesabõ karşõlõğõnda alõnan 

senetlerle artõrõlmõştõr. 

1991 yõlõ Eylül ayõna kadar TCMB tarafõndan saptanan APİ faiz oranlarõnõn, 

piyasa koşullarõnda belirlenebilmesi ve faiz oranlarõnda istikrarõn sağlanmasõ 

amacõyla, 22 Ocak 1992 tarihinden itibaren ihale yöntemiyle belirlenmesi esasõna 

geçilmiştir.  

1994 yõlõnda ekonominin likiditesini daha iyi düzenleyebilmek amacõyla 

bankalarõn yanõsõra aracõ kurumlarõn da işlem yapabilmelerine izin verilmiş ve     

30 Aralõk 1994 tarihine kadar bu yetkiyi alan aracõ kurum sayõsõ 10�a ulaşmõştõr. 

1995 yõlõnda Merkez Bankasõ piyasanõn likidite ihtiyacõnõ zaman zaman 

APİ, zaman zaman da interbank ve döviz piyasalarõnõ kullanarak gidermeye 

çalõşmõş, artan likidite karşõsõnda daha etkili olabilmek için APİ  portföy limitini 

500 trilyona yükseltmiştir. Yükseltilen portföy limiti yanõsõra Hazine�nin Değer-

leme Hesabõ ile Toprak Mahsülleri Ofisi�nin borçlarõ için Merkez Bankasõna ver-

diği DİBS�lerle 1995 yõlõnda açõk piyasa işlemleri hacmi bir önceki yõla göre 3 kat 

artarak 1.5 katrilyon liraya, 1996 yõlõnda yüzde 110.5 oranõnda artarak 3.1 katrilyon 

liraya ulaşmõştõr.  

 

 

 
                                                      
125 TCMB yõllõk raporlarõ, 1987-1995. 
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 TABLO  4.4   AÇIKPİYASA   İŞLEMLERİ                                                       MİLYAR TL 

TARİH   APİ    DOĞRUDAN 

ALIŞ                 SATIŞ 

TERS 

 REPO  

 REPO TOPLAM  

1987 933.0 322.3 5742.4 - 6 997.7 

1988 1 615.2 1 215.8 12 723.5 572.5 16 127.0 

1989 2 133.4 2 949.0 17 496.6 75.3 22 654.3 

1990 5 629.7 3 323.1 2 234.1 500.2 11 687.1 

1991 13 099.9 6 974.1 80 801.2 833.8 101 709.0 

1992 34 756.0 13 412.6 59 506.8 2 596.6 110 272.0 

1993 112 407.4 86 363.7 84 873.2 5 025.4 288 669.7 

1994 157 787.1 70 480.1 201 151.6 87 089.9 516 508.7 

1995 505 054.5 226 062.8 713 538.4 6 099.1 1 450 754.8 

1996 824 201.5 214 119.8 574 866.2 1 440 740.6 3 053 928.1 

Kaynak : TCMB Üç aylõk bültenleri. 

 

4.4 DİSPONİBİLİTE UYGULAMALARI126 
  
Disponibilite bankalarõn taahhütlerine karşõ bulunduracaklarõ nakit ya da 

nakit benzeri kõymetlere ilişkin olup, disponibilite uygulamasõ bankalarõn 

likiditesini ve bir anlamda aktif yapõsõnõ düzenleyen zorunlu bir araçtõr. Mevduat 

munzam karşõlõklarõ uygulamasõndan  farklõ olarak, disponibilite uygulamasõnda 

disponibl değerlerin bir kõsmõna faiz tahakkuk edilmektedir. Bu çerçevede, 

bankalarõn kasasõndaki TL mevcudu, TCMB nezdinde vadesiz serbest mevduat ve 

Devlet İç Borçlanma Senetleri disponibl değer olarak kabul edilmektedir. 

Genel disponibilite uygulamasõ ilk kez 1868 de kurulan İstanbul Emniyet 

Sandõğõ Nizamnamesinin, Sandõğõn halktan topladõğõ paralarõn yüzde 10�unu 

sürekli olarak kasasõnda tutmasõnõ öngörmesiyle başlamõştõr. Disponibilite 

uygulamasõnõn  yasallaşmasõ ve genel olarak uygulanmaya başlamasõ 30.5.1933 

tarih  ve  2243  sayõlõ Mevduatõ  Koruma  Yasasõndan  sonra  olmuştur.  Bankalarõn  

                                                      
126 Disponibilite uygulamalarõ ile ilgili gelişmeler EK 4�de verilmektedir. 
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taahhütlerine karşõ bulunduracaklarõ  disponibiliteyi saptama yetkisi 26.3.1958 

tarih ve 7129 sayõlõ yasayla Banka Kredilerini Tanzim Komitesine verilmiş, 1959 

yõlõnda  bu oran yüzde 5 olarak saptanmõştõr. 1965 te yüzde 10�a yükseltilen oran, 

1984 yõlõna kadar yüzde  10 düzeyinde tutulmuştur. 1211 sayõlõ yasayla bu yetki 

TCMB�ye verilmiştir. Buna göre, Yasa�nõn 40-II-a maddesi gereğince, mevduat 

kabul eden bankalar, taahhütlerine karşõ disponibl değerler (nakit ya da kolaylõkla 

paraya çevrilebilir likiditesi yüksek değerler) bulundurmak zorundadõrlar. 

1978 yõlõnda çõkarõlan bir kararname ile farklõlaşan disponibilite oranlarõ 

uygulanmõştõr.127  Ancak, sürekli artan enflasyon oranlarõ nedeniyle farklõlaştõrõlmõş 

disponibilite uygulamasõ anlamõnõ yitirdiğinden, 1982 yõlõnda tekrar tek oran 

sistemine dönülmüştür.  

1986 yõlõnda bankalarõn kasalarõ ile Merkez Bankasõ nezdinde tesis ettikleri 

serbest tevdiat hesaplarõ disponibilite kapsamõna alõnmõştõr. Böylece disponibl 

değerlerin bir kõsmõ nakit olarak tutulmaya başlamõştõr. Bu durum bankalarõn kredi 

maliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 1987 yõlõnda enflasyonun hõzlanmasõ 

nedeniyle, disponibilite oranlarõ önemli ölçüde artõrõlmõş, yapõlan düzenleme ile 

banka kasalarõnõn yüzde 2�yi aşan kõsmõ disponibl değer hesaplamasõnda hariç 

tutulmuştur. Banka kasalarõnõn disponibl değer olarak tutulacak kõsmõ ile ilgili 

olarak 1988 yõlõnda yapõlan düzenlemeyle, bankalarõn şube sayõlarõ ile 

disponibiliteye sayõlacak kasa oranõ arasõnda ilişki kurulmuştur. 1988-1992 

döneminde disponibilite oranlarõ, disponibiliteye sayõlacak senetler, cezai faiz 

oranlarõ ile ilgili düzenlemeler yapõlõrken, 1992 yõlõnda kasa hesabõ ile şube sayõsõ 

arasõndaki oranlar değiştirilmiş,  uzun vadeli DİBS�lerin satõşõnõ artõrmak amacõyla, 

disponibl değer olarak tutulan DİBS�lerin ortalama vadesinin en az 210 gün olmasõ 

şartõ getirilmiştir. 

1994 yõlõnõn başõnda yaşanan finansal krizle birlikte 28 Ocak 1994 tarihinde 

yayõmlanan Tebliğle disponibiliteye tabi yükümlülüklerin kapsamõ değiştirilmiş, 

                                                      
127 2 milyar TL�ye kadar mevduat toplamõ için bankalara yüzde 10,  2-5 milyar TL arasõ için yüzde 12 ve 5 
milyar TL�den fazlasõ için yüzde 15 disponibilite zorunluluğu getirilmiştir. 
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yabancõ para yükümlülükler de disponibilite kapsamõna alõnmõştõr. TL ve yabancõ 

para yükümlülüklere aynõ oranlarda disponibilite yükümlülüğü uygulanmõştõr. Kasa 

hesabõ disponibilite kapsamõ dõşõna çõkarõlmõştõr. Ancak döviz kurlarõ üzerindeki 

baskõnõn hafifletilememesi ve bankalarõn yüksek açõk pozisyonlarõna bağlõ olarak 

yaşadõklarõ panik nedeniyle, bankalarõn döviz hesaplarõ karşõlõğõnda disponibl 

değer bulundurmalarõ yükümlülüğü 10 Şubat 1994 tarihinde yayõmlanan Tebliğle 

kaldõrõlmõştõr.  

5 Nisan 1994 Kararlarõyla, TL mevduat ile mevduat dõşõ döviz hesaplarõnõn 

üzerindeki yasal yükümlülüklerden kaynaklanan maliyet farklõlaşmasõnõ önlemek 

ve mevduat dõşõ yabancõ para yükümlülüklerin göreli maliyet avantajõnõ azaltmak 

amacõyla, mevduat dõşõ yabancõ para yükümlülüklere de disponibilite yükümlülüğü 

getirilmiştir. TL yükümlüklüklerde sabit kõsõm ve artan kõsõm uygulamasõ yapõlmak 

suretiyle karşõlõk oranlarõnõn zaman içerisinde fiili oran olarak azaltõlmasõ ve bu 

oranõn mevduat dõşõ yabancõ para yükümlülükler disponibilite oranõna yaklaştõrõl-

masõ amaçlanmõştõr. 1995 yõlõnda yapõlan değişiklikle, döviz tevdiat hesaplarõ 

disponibilite kapsamõna alõnmõş, disponibl değer olarak tutulacak DİBS�lerin en az 

1 yõl vadeli ve TEFE�ye endeksli olma şartõ getirilmiş, iç borçlanmada yasal 

yükümlülükler kullanõlarak vade yapõsõ uzatõlmaya çalõşõlmõştõr. Yine 1995 yõlõnda 

disponibl değer olarak tutulan serbest tevdiatlara  faiz tahakkuk ettirilmesi 

uygulamasõ başlatõlmõş, ancak bu uygulama 1996 yõlõnda kaldõrõlmõştõr.  

1996 yõlõnda disponibilite ile ilgili önemli değişiklikler yapõlmõştõr. 

Disponibiliteye tabi taahhütlerde sabit ve artan kõsõm ayrõmõ kaldõrõlmõş, bankalarõn 

kontrolsüz açõk pozisyon yaratmalarõnõ engellemek amacõyla döviz pozisyon 

açõklarõ disponibilite kapsamõna alõnmõş,128  TL mevduatlara, serbest tevdiat ve  

DTH�lara DİBS bulundurma yükümlülüğü kaldõrõlmõş, münhasõran kõyõ bankacõlõğõ 

yapan bankalar hariç, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar da disponibilite 

kapsamõna alõnmõştõr. 

                                                      
128 Açõk pozisyonlarõna sõnõrlama getirmek amacõyla.  



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    129 

Yapõlan bu düzenlemeler sonucunda bankalarõn mevduat ve mevduat dõşõ 

TL ve yabancõ para yükümlülükleri üzerindeki yasal yükümlülükler birbirlerine 

yaklaştõrõlmõş,  göreli maliyet avantajlarõ ortadan kaldõrõlmaya çalõşõlmõştõr. 

4.5 KREDİ  VE FAİZ KONTROLLERİ129 
 

Türkiye�de kredi ve faiz kontrolleri 1980 öncesi, 1980-1989 dönemi ve 

1989 sonrasõ olmak üzere üç dönemde incelenebilir. Faiz oranlarõ 1980 yõlõ 

öncesinde tamamen kamu otoritesi tarafõndan belirlenirken, 1980 yõlõ sonrasõnda 

kredi faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõş, mevduat faiz oranlarõ ise 1980 yõlõ sonrasõ bir 

müddet serbest bõrakõlmõş, daha sonra 1989 yõlõna kadar tekrar kontrol edilmiştir. 

1989 yõlõ sonrasõ ise tüm faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr. 1980 öncesi dönemde  

bankalarõn hangi alanlara ne kadar kredi açacaklarõnõ da kapsayan Kredi 

Kontrolleri ise, 1980 sonrasõnda yalnõzca kredi açma sõnõrlarõnõn belirlenmesi 

şeklinde yürütülmüştür. 

4.5.1 Faiz Oranõ Kontrolleri  
 
Türkiye�de Haziran 1980 tarihine kadar devlet, kamu yararõ noktasõndan 

hareket ederek faiz oranlarõna müdahale etmiş ve hem mevduat hem de kredi 

faizlerini saptama yoluna gitmiştir. Örgütlenmemiş para piyasasõnda ve taksitli 

satõş kredilerinde uygulanan faiz oranlarõ dõşõnda tüm faiz oranlarõ kamu otoriteleri 

denetimi altõnda belirlenmiştir.  

Türkiye�de tefeciliği önlemek amacõyla, geçen yüzyõlõn ikinci yarõsõnda faiz 

oranlarõ devletçe saptanmõştõr. Bu uygulamalardan en önemlisi, Murabaha 

Nizamnamesidir. Nizamnameyle, her türlü adi ve ticari borçlara uygulanacak en 

yüksek faiz oranõ yüzde 9 ile sõnõrlandõrõlmõş, borcun vadesi ne kadar uzun olursa 

olsun faiz toplamõnõn hiçbir şekilde anaparayõ geçemeyeceği ve bileşik faiz 

alõnamayacağõ hükme bağlanmõştõr. 

 

                                                      
129 Kredi ve Faiz Oranõ Kontrolleri ile ilgili düzenlemeler EK 5�te verilmektedir. 
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8.6.1933 tarih ve 2279 sayõlõ �Ödünç Para Verme İşleri Yasasõ� ile 

belirlenen azami faiz oranlarõ, 1933-1960 döneminde 1938, 1951 ve 1960 

yõllarõnda 3 kez değiştirilmiştir. 1961 yõlõnda faiz oranlarõnõn belirlenmesinde 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesine, Bakanlar Kuruluna öneride bulunma görevi 

verilmiş ve karar almada Bakanlar Kurulu yetkili kõlõnmõştõr. 1961 ve 1970 

yõllarõnda faiz oranlarõ 2 kez değiştirilmiş ve 1211 sayõlõ Merkez Bankasõ 

Kanununun 40. Maddesi II/b-c fõkralarõ gereğince, TCMB�ye  ödünç para verme 

işlerinde ve mevduat kabulünde alõnacak ve verilecek azami faiz oranlarõnõ, 

mevduatta vadeleri belirleme, kalkõnma planlarõ doğrultusunda desteklemek 

istediği sektörlere bankalarõn plasman toplamlarõnõn belirli bir oranõnõ tahsis 

etmelerini isteme yetkisi tanõnmõştõr. 

Bu konudaki ilk düzenleme mevduat ve kredi faiz oranlarõ tavanlarõnõn 

belirlenmesi hususunda 7.8.1970 tarih ve 121/9720 sayõlõ TCMB Banka Meclisi 

Kararõ ile yapõlmõştõr. Düzenleme ile öncelikli sektörlerin kredi faiz oranlarõ düşük 

tutulurken, bu tür krediler için bankalara faiz farkõ iadesi yapõlmõştõr. Faiz oranla-

rõnda 1973 yõlõndan sonraki ilk değişiklik, enflasyon oranlarõnõn yükselmesi ve 

faizlerin çok düşük kalmasõ nedeniyle 1978 yõlõnda yapõlmõş, mevduat ve kredi 

faizleri yükseltilmiştir. 

Yatõrõmlarõ ve üretimi teşvik etmek amacõyla 1970�li yõllar boyunca düşük 

düzeylerde tutulan nominal faiz oranlarõ, dönemin sonlarõna doğru enflasyonun 

gittikçe hõzlanmasõ nedeniyle reel olarak önemli ölçüde negatif düzeylere inmiştir. 

Bu gelişme, ekonomik birimlerin banka mevduatõ gibi mali varlõklara olan talebini 

hõzla düşürerek, paranõn dolaşõm hõzõnõn yükselmesine ve dolayõsõyla enflasyonist 

baskõlarõn daha da artmasõna neden olmuştur. Diğer taraftan, mevduatõn reel 

getirisinin negatif düzeylerde seyretmesi nedeniyle birikimlerin banka sisteminden 

çekilerek fiziki mallara, dövize ve örgütlenmemiş mali piyasalara yönelmesi, 

kaynak dağõlõmõnõ bozarak ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 

1980 yõlõnda uygulanmaya başlanan istikrar programõ, kõsa dönemde iç 

talebi azaltmayõ hedef alõrken, uzun dönemde dünya ekonomisiyle bütünleşmek ve 
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ekonomiyi piyasa güçlerinin yönlendirmesine bõrakmak suretiyle kaynak dağõlõ-

mõnda etkinlik sağlamayõ ve büyüme sürecini yeniden başlatmayõ amaçlamõştõr. 

Konjonktürü izleyen bir kur politikasõyla birlikte uygulanacak olan pozitif reel faiz 

politikasõnõn, bir taraftan para talebini yükselterek fiyat istikrarõnõn sağlanmasõna 

yardõmcõ olacağõ, diğer taraftan da kaynak dağõlõmõndaki bozukluklarõ düzelterek 

ekonomik büyümeye katkõda bulunacağõ düşünülerek, 1933 yõlõndan itibaren 

uygulanan Güdümlü Faiz Politikası’ na, 1 Temmuz 1980�de yürürlüğe giren 8/909 

sayõlõ Faiz Kararnamesi ile son verilmiş, vadesiz tasarruf mevduatõ faizleri yüzde 5 

olarak saptanõrken, vadeli tasarruf mevduatõna uygulanacak faiz oranlarõnõn 

bankalar tarafõndan serbestçe belirlenmesi sağlanmõştõr. Faiz oranlarõnõn serbestçe 

belirlenmesi ülkemizde ilk kez uygulamaya konulduğu ve mevduat bankalarõ bu 

konuda tecrübesiz olduklarõ için, bankalar bir araya gelerek, yaptõklarõ centilmenlik 

anlaşmalarõyla  faiz oranlarõnõn yükselmesini önlemişlerdir. Bu nedenle, reel faiz 

oranlarõ başlangõçta negatif düzeyde kalmõştõr. Türk Banka sisteminin oligopolistik 

yapõsõnõn kõrõlamamasõ  nedeniyle, daha sonra da zaman zaman bankalar arasõnda 

centilmenlik anlaşmalarõ yapõlmõştõr.  

1980�li yõllarda sistemdeki en önemli yeniliklerden biri, nominal faiz oranlarõnõn 

enflasyon oranõ õşõğõnda sõk sõk değiştirilerek pozitif bir reel getirinin sağlanmasõ 

eğilimi olmuştur. Faiz politikasõna getirilen esneklik sonucunda ekono-mik 

birimlerin mali varlõklara olan talebi büyük ölçüde artmõştõr. Bankalar, küçük 

bankalar ve diğer aracõ kuruluşlardan gelen rekabetçi baskõlar nedeniyle nominal 

faiz oranlarõnõ 1981 yõlõnda üç kez yükseltirken, en uzun vadeyi 4 yõldan 6 aya 

kadar indirmişlerdir. Enflasyon hõzõnõn da yavaşlamasõyla reel faiz oranlarõ 1981 

yõlõnda pozitif düzeye çõkmõştõr. Faiz oranlarõnõn serbest  bõrakõlmasõndan sonra, 

birikimler büyük ölçüde banka sistemine yönelmiştir. Ancak, uygulanan faiz oran-

larõnõn yüksek enflasyon nedeniyle negatif düzeylerde seyretmesi, banka dõşõ kuru-

luşlarõn bankalarõn faiz oranlarõndan daha yüksek faiz vererek mevduatlarõn önemli 

bir kõsmõnõ toplamalarõ  sonucunu yaratmõş, bankalar da faiz oranlarõnõ yükseltme-

ye başlamõşlardõr. Uygulanmaya çalõşõlan serbest faiz politikasõnõn, faiz oranlarõnõ 
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aşõrõ derecede yükseltmesi sonucunda, 12 Aralõk 1981�de alõnan bir kararla kredi 

ve mevduat faizlerinin belirlenmesi Merkez Bankasõnõn gözetiminde büyük banka-

lara bõrakõlmõştõr (toplam mevduatlarõn yüzde 3�ünden fazlasõna sahip olanlar).  
                                                              Şekil 4.9 

 

Öte yandan, nominal faiz oranlarõ yükseltilirken mevduat faiz geliri üzerin-

den alõnan verginin yüzde 25, banka ve sigorta muameleleri vergisinin yüzde 15 

gibi yüksek oranlarda bõrakõlmasõ sonucunda, bankalarõn borçlanma ve borç verme 

faiz oranlarõ arasõndaki fark önemli ölçüde büyümüş, 1983 yõlõnda bu farkõn kapa-

tõlmasõ amacõyla stopaj oranõ yüzde 20�ye indirilmiştir. Büyük bankalar, enflasyon 

hõzõndaki yavaşlama eğilimine bağlõ olarak vadeli mevduat faiz oranlarõnõ yõl 

içinde düşürmüş, ancak fiyat artõşlarõnõn hõzlanmasõ sonucunda reel faiz oranlarõnõn 

negatif hale gelmesiyle, mevduatlar 1983 yõlõnda reel olarak daralmõştõr. 

Büyük bankalarõn reel faiz oranlarõnõ pozitif tutmakta isteksiz davranmalarõ 

karşõsõnda, mevduat faiz oranlarõnõ tespit etme yetkisi 1983 yõlõ sonunda tekrar 

Merkez Bankasõ�na verilmiştir. Bu çerçevede, enflasyon oranõ ile diğer ekonomik 

değişmeler dikkate alõnarak, vadeli mevduat faiz oranlarõ en geç üç ayda bir 

gözden geçirilerek tespit edilmiştir. Enflasyonun hõzlanma eğilimi gözönüne 

alõnarak, vadeli mevduat faiz oranlarõ önemli ölçüde artõrõlõrken, faiz gelirinden 
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kesilen vergi oranõ yüzde 20�den yüzde 10�a indirilerek, mevduatõn sağladõğõ reel 

getiri daha da yükseltilmiş, ihbarlõ mevduat uygulamasõna yeniden başlanmõştõr. 

Kredi faiz oranlarõnõ belirlemede bankalar serbest bõrakõlmõş, ancak kredi 

maliyetinin aşõrõ yükselmesini önlemek için, kredi kullananlardan tahsil edilen 

banka ve sigorta muameleleri vergisi oranõ yüzde 15�ten yüzde 3�e düşürülmüştür.  

1984 yõlõnda, aylõk enflasyon hõzlarõ yavaşlarken, artõrõlan faiz oranlarõ reel 

faizlerin yükselmesini sağlamõş, mevduatlar reel olarak artmaya başlamõştõr. 3 ay 

vadeli mevduatlara enflasyonun artacağõ beklentisi ile verilen yüksek faiz, 

enflasyon hõzõnõn yavaşlamasõ nedeniyle mevduatõn 3 aylõk vadede toplanmasõna 

yol açmõştõr. Bunu önlemek amacõyla 1985 yõlõnda uzun vadeli mevduatlara daha 

yüksek faiz verilmeye başlanmõş ve sonuçta mevduat 6 ay ve 1 yõl vadeye kaymaya 

başlamõştõr.  

Mevduat bankalarõ faiz serbestisine bağlõ olarak kredi faiz oranlarõnõ da 

yükseltmiştir. Bununla birlikte, kredileri teşviki istenen alanlara yöneltmek 

amacõyla, Faiz Farkõ İadesi Fonu�ndan bu tür krediler için bankalara iadeler 

yapõlmõş ve bu iade oranõ zaman zaman artõrõlmõştõr.  

1986 yõlõnda faiz politikasõnõn ekonomik faaliyeti aşõrõ derecede frenleme-

mesi için, faizlerin tedrici olarak düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Reel faizler, 

enflasyon oranõndaki gerilemeye paralel olarak nominal faizlerin de düşürülmesi 

suretiyle belirli bir düzeyde tutulmuştur. 1983 yõlõnda faiz oranõ yüksek olarak 

belirlenen vadesiz mevduat faiz oranlarõ vadesiz mevduatlardaki aşõrõ artõş 

nedeniyle 1986 yõlõnda düşürülmüştür.130  

1987 yõlõnda faiz politikasõ, TL cinsinden yapõlan mali tasarruflarõn çekici-

liğini sağlayacak biçimde yürütülmeye çalõşõlõrken, yõlõn özellikle ikinci yarõsõnda 

hõzlanan fiyat artõşlarõ nedeniyle, reel faiz oranlarõnõn negatif seviyelere gerilemesi 

ile Haziran ayõnda yapõlan değişiklikle 1 yõl vadeli mevduat faizleri serbest bõrakõl-

                                                      
130 1983 yõlõ içinde yüzde 20 olarak belirlenen faiz oranõnõn, 1986 yõlõnda yapõlan düzenlemeyle önce 1 ay vadeli 
mevduatõn 1/3�ünü, daha sonra yüzde 10 oranõnõ aşamayacağõ kararlaştõrõlmõştõr. 
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mõş, bankalarõn mevduat sertifikasõ çõkarabilmesine ve değeri 10 milyon liranõn 

üzerinde olan sertifikalarõn faizinin serbestçe belirlenebilmesine izin verilmiştir. 

Mevduat faiz oranlarõ birçok kez değiştirilen 1988 yõlõnda, ilk önemli 

değişiklik 4 Şubat 1988�de yapõlmõş, bütün mevduat faizlerine tavan getiril-

miştir.131 Dövize talebin artmasõnõ önlemek amacõyla TL mevduat faizleri yüksel-

tilirken,132 yõlõn ortalarõnda daha uzun vadeli mevduatlara yüksek faiz verilecek 

şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Son aylarda enflasyonun hõzla artmasõ ile birlikte 

reel faizler negatife dönüşmüş, dövize talep artmõştõr. Bu dönemde emisyon hac-

mindeki büyük artõşlar, faiz oranlarõnõn indirilmesi, enflasyon beklentilerinin azal-

tõlmasõ ve mevduat bileşiminin vadeli mevduat lehine değiştirilmesi yoluyla likidi-

tenin azaltõlmasõ çabalarõnõ sonuçsuz kõlmõştõr. Bu gelişmeler sonucunda 12 Ekim  

1988 tarihinde resmi mevduat ve vadesiz mevduat dõşõndaki tüm mevduat  faizleri, 

bankalar tarafõndan aylõk olarak belirlenmek üzere serbest bõrakõlmõştõr.  14 Ekim� 

de  bu süre, 15 gün için geçerli olmak üzere belirlenebilir şeklinde değiştirilmiş,  

18 Ekim�de  mevduat faizlerinin serbest bõrakõlmasõndan sonra bankalar tarafõndan 

ilan edilen ilk faiz oranlarõ birbirinden çok farklõlaşõnca, faizlerin bankalarca 

Merkez Bankasõ görüşü alõnarak 2 gün içinde değiştirilebileceği hükmü getiril-

miştir. Bu karar sonucunda faiz oranlarõ birbirine yaklaştõrõlmõştõr. Ancak, bankalar 

arasõndaki faiz rekabetinin hõzlanmasõ sonucunda Merkez Bankasõ 1 yõl vadeli 

mevduat faiz oranõnõn, diğer vadelerde ise bileşik faiz oranõnõn yüzde 85�i 

aşmamasõnõ bankalardan istemiştir (Moral Suasion- Ahlaki Korkutma).         

 

 

 

 

                                 

                                                      
131 Mevduat sertifikalarõ faiz oranlarõ, vadeli mevduat faiz oranlarõ ile eşitlenmiştir. Vadeli ve vadesiz resmi mevduat 
azami faiz oranõ yüzde 10 olarak belirlenirken, bankalararasõ mevduat faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr. 
132 Vadesiz mevduat faiz oranõ azami yüzde 36 olarak belirlenmiş, ancak sonraki aylarda bu mevduatõn toplam 
mevduatõn yüzde 25�ine ulaşmasõ nedeniyle faiz oranlarõnõn banka maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini 
hafifletebilmek için vadesiz mevduat faiz oranlarõ tavanõ yüzde 10�a kadar düşürülmüştür. 
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TCMB TARAFINDAN BELİRLENEN FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ

 

Faizlerin serbest bõrakõlmasõ ve 1 yõl vadeli mevduat faizinin yüzde 85�e 

çõkmasõ ile mevduatlar reel olarak hõzla artmõş, ancak bankalar kredi maliyetlerinin 

de hõzla artmasõ nedeniyle 1989�dan itibaren faiz oranlarõnõ düşürmeye başlamõş-

lardõr. 1989 yõlõ içinde karşõlõklarõn düşürülmesi bankalarõn kullanõlabilir kaynakla-

rõnõ artõrmõş, mevduatõn bankaya maliyeti ve buna bağlõ olarak kredi faizleri de  

düşüş göstermiştir. Ayrõca, 1984 yõlõnda kurulan Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 

Fonu�ndan bazõ sektörlere kullandõrõlan kredilere prim ödemesi yapmak suretiyle, 

kredi maliyetleri düşürülmeye çalõşõlmõştõr. 

1994 yõlõna kadar geçen süre içinde piyasada serbest olarak belirlenen faiz 

oranlarõ, 1994 yõlõnda yaşanan kriz nedeniyle, 27 Ocak 1994�de 94/1 sayõlõ Tebliğle 

bankalarõn uygulayacaklarõ azami mevduat faizini ilan tarihinden önce Merkez 

Bankasõ�na bildirmek suretiyle değiştirebilecekleri hükmüyle yeniden kontrol 

altõna alõnmaya başlanmõştõr. 94/2 sayõlõ Tebliğle, bankalar arasõnda başla-yan faiz 

yarõşõnõ durdurmak amacõyla Merkez Bankasõ bankalarõn uygulayacaklarõ mevduat 

faiz oranlarõnõn TCMB tarafõndan belirlenecek 15 bankanõn uyguladõklarõ mevduat 

faiz oranlarõnõn,  vadesiz  ve  7  gün  vadeli  mevduatlarda  azami  yüzde  35, 
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vadeli mevduatlarda ise azami yüzde 30 fazlasõndan yüksek olamayacağõnõ hükme 

bağlamõştõr.  94/3 sayõlõ Tebliğle oranlarõ yüzde 25 ve 20�ye, 94/4 No.lu Tebliğle 

banka sayõsõnõ 10�a düşürmüştür. 1 Ekim�de ise 94/5 sayõlõ tebliğle azami sõnõrlar 

yüzde 20 ve yüzde 15 olarak belirlenmiş,  5 Ocak 1995 tarih ve 95/1 sayõlõ TCMB 

Tebliğiyle bu sõnõrlar kaldõrõlmõştõr. 

 

4.5.2 Kredi Kontrolleri  
 
Kredi kontrolleri, bankalarõn açacaklarõ kredilerin, sektörler, vadeler, faiz 

oranlarõ ve miktarõ etkilenmek suretiyle sürdürülmüştür. 

 Merkez Bankasõ 1972 yõlõnda, bankalarõn plasman toplamlarõnõn en az 

yüzde 10�unu  belli nitelikteki orta vadeli kredilere tahsisini zorunlu kõlmõştõr. Bu 

kredileri teşvik etmek amacõyla, sözkonusu kredilerin faiz oranlarõnõ cari en yüksek 

faiz oranõ olarak belirlemiş ve faiz farkõ ödemesi de133 yapmõştõr. 1973 yõlõnda orta 

vadeli kredilerin bu kredileri açan bankalara ucuzlatõlmasõ amacõyla, yõllõk 

programlarõn genel teşvik tablosunda yer alan sektörlerde müstakrize yapõlacak 

faiz farkõ ödemesi yükseltilmiş, kredi faizleri genel olarak indirilirken, orta ve uzun 

vadeli kredi faizleri aynõ bõrakõlmõştõr. 1976 yõlõnda bankalarõn büyüklüklerine göre 

orta ve uzun vadeli kredi açma oranlarõ düzenlenmiş, ödenmiş sermaye, ihtiyatlar 

ve toplam mevduatlarõ 1 milyar lirayõ aşan bankalarõn plasmanlarõ toplamõnõn 

yüzde 20�sinin, 100 milyon - 1 milyar arasõnda olan bankalar için ise yüzde 

10�unun öncelikli sektörlere orta vadeli kredi olarak verilmesi kararlaştõrõlmõştõr. 

1977-1979 yõllarõ arasõnda bankalarõn sõnai mamul ihracõna dönük krediler, tarõm 

kredileri ve orta vadeli yatõrõm kredileri oranlarõ  ile ilgili düzenlemeler yapõlmõştõr.  

24 Ocak 1980 Kararlarõ sonrasõnda, 27 Eylül 1980�de banka kaynaklarõnõn 

artan ihtiyacõ karşõlayacak ölçüde sõnai mamul ihracatõ finansmanõna 

yönlendirilebilmesi için, bankalarõn plasmanlarõnõn 1980 Aralõk ayõna kadar yüzde 
                                                      
133 Faiz Farkõ İadesi:  Bankalarõn açtõklarõ krediler üzerinden, kredi alandan tahsil edilen belli bir yüzde olup, biriken 
kaynak  özendirilmesi amaçlanan sektörlere uygulanan faiz oranlarõnõn düşük tutulmasõ amacõyla bankalara bu krediler 
için iade edilmiştir. Ayrõca, uygulamada bazõ krediler için kesinti yapõlamayarak bu krediler özendirilmeye çalõşõlmõştõr. 
1984 yõlõndan sonra bu işlev Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu tarafõndan yerine getirilmeye başlanmõştõr. 
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10�unu, 1981 Haziran ayõna kadar da yüzde 15�ini, genel teşvik tablosunun, imalat 

ana başlõğõnda yer alan (gõda-içki-tütün hariç) sektörlerin ihracatõyla ilgili kredilere 

tahsis etmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

1970�li yõllarda bankalarõn, aynõ şahsa, ödenmiş sermayesi ile karşõlõk akçe-

leri toplamõnõn yüzde 10�undan fazla kredi vermemesi, kefalet kabul etmemesi ve 

tahvillerini satõn almamasõ134 uygulamasõna bazõ sektörler için istisna getirilerek, 

oran yüzde 10�dan yüzde 25�e  çõkarõlmõştõr. Kredi sõnõrlarõ bankalarõn kendi 

iştiraklerine (ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarõ toplamõnõn yüzde 20�sini geçemez) ve 

mensuplarõna (teminat mukabilinde üç maaşa kadar) da uygulanmõştõr. 

Temmuz 1983�te çõkarõlan Bankalar Hakkõnda 70 sayõlõ KHK  ile bankanõn 

nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamõnõn banka özkaynaklarõnõn 20 katõnõ 

aşamayacağõ sõnõrõ konulurken, yõllõk programlarda gösterilecek sektör ve 

yörelerde yapõlacak yatõrõmlarõn finansmanõnda kullanõlmak üzere, sözkonusu 

oranlarõn üzerinde büyük krediler verebileceği, bir büyük kredinin tutarõnõn, 

bankanõn özkaynaklarõnõn yüzde 75�ini, 5 büyük kredinin toplamõnõn, öz 

kaynaklarõnõn 3 katõnõ ve büyük kredilerin toplamõnõn da banka özkaynaklarõnõn 10 

katõnõ ve toplam kredilerin yarõsõnõ aşamayacağõ hükme bağlanmõştõr.  

25.4.1985 tarih ve 3182 No.lu Bankalar Kanunu�nun genel kredi sõnõrlarõnõ 

düzenleyen 38. maddesi ile, bir bankanõn vereceği nakdi krediler ve satõn alacağõ 

tahvil ve benzeri menkul değerlerin tutarõ ile teminat mektuplarõ, kefaletler, aval, 

ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredilerin toplamõ özkaynaklarõn 20 katõnõ 

aşamayacağõ hükmü getirilmiştir. Ayrõca, kredi alan gerçek ya da tüzel bir kişiye  

açõlacak kredi toplamõnõn bankanõn özkaynaklarõnõn yüzde 10�unu geçemeyeceği, 

kefaletlerini kabul edemeyeceği veya tahvil ve benzeri menkul kõymetlerini satõn 

alamayacağõ  hükmü devam ettirilmiştir. Bu sõnõr, kredilerden mümkün olduğu 

kadar çok kişinin yararlanabilmesi ve kredilerin birkaç kişi veya kuruluş üzerinde 

toplanmasõnõn yaratacağõ risklerin azaltõlmasõ amacõyla getirilmiştir.  

                                                      
134  Kredi verilen nakdin, mal veya kefaletle olmasõ hükmüyle, göreceli serbestlik söz konusudur. 
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1 Şubat 1986 tarihinde alõnan bir Kararla, banka özsermaye ve ihtiyatlarõ ile 

mevduat toplamõnõn yüzde 10-20�sinin orta vadeli sanayi, maden veya gemi inşasõ 

kredisi olarak tahsisini emreden Tebliğ ile, banka plasmanlarõnõn yüzde 15�inin 

sõnai mamul ihracõna tesis edilmesini zorunlu kõlan Tebliğ kaldõrõlmõştõr. 

 

 

Grafikten görüldüğü üzere, kredi ve mevduat faizlerinin kontrol edildiği 

1960-1980 döneminde kredi hacmi ile mevduat toplamõ reel olarak gecikmesiz 

aynõ eğilimi göstermişlerdir. 1980 yõlõndan sonra kredi ve mevduat faizlerinin 

serbest bõrakõlmasõ ile birlikte reel olarak her iki büyüklük önemli artõşlar 

göstermiştir. 1981-1982 yõllarõnda yaşanan banker krizi, bankacõlõk sisteminde 

güven sorunu yaratmõş, sonuçta mevduat ve kredilerde reel olarak aşõrõ daralma 

meydana gelmiştir. Ancak, 1980 öncesinde olduğu gibi aynõ anda değil, kredilerde 

faizlerin esnekliği nedeniyle gecikmeli gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra kredi 

ve mevduat hacmindeki hareketlerin dalgalõ bir seyir izlediği, bankalarõn kredi tah-

sislerindeki konjonktürel geçişlerin gecikmeli olarak ortaya çõktõğõ görülmektedir. 

Merkez Bankası Kredilerine Getirilen Tavanlar 

1715 sayõlõ TCMB Kanunu ile Merkez Bankasõ, Hazine�ye cari yõl bütçe 

giderlerinin yüzde 5�i oranõnda kõsa vadeli avans kullandõrmakla yükümlü kõlõnmõş, 

1955 �te  bu oran yüzde 15, 1961�de yüzde 5, 1965�te yüzde 10�a olarak 
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belirlenmiş ve  1211 sayõlõ TCMB Kanunu ile yüzde 15�e yükseltilmiştir. Ancak bu 

oranlar yõl içinde ek bütçe çõkarõlmak suretiyle fiilen başlangõç bütçe ödeneklerinin 

yüzde 20�lerine kadar çõkartõlabilmiştir. Ayrõca, KİT�lere 9 ay vadeli Hazine 

kefaletini haiz bonolar ile mevsimlik ihtiyaçlarõ için düzenleyecekleri bonolar  

karşõlõğõnda kredi  verme ve kredilerin sõnõrlarõnõn belirlenmesi hususunda Banka 

yetkili kõlõnmõştõr. Tahvil üzerine avans, ticari senetler, altõn ve döviz üzerine avans 

ve mevduat karşõlõklarõndan oluşan dolaylõ krediler ise, 120 gün vadeli ticari 

senetler, sanayicilere ve madencilere ait 9 ay vadeli senetler, tarõm senetleri, esnaf 

ve sanatkarlarõn senetleri üzerine verilmektedir. 

Merkez Bankasõ 1980�li yõllarõn sonlarõnda zaman zaman ekonomi 

politikasõ hedefleri  çerçevesinde Hazine ile protokoller yaparak kredi sõnõrlarõnõ 

tutar olarak belirlemiştir. 1994 yõlõnda yaşanan kriz sonrasõnda kõsa vadeli 

avanslarõn Merkez Bankasõ bilançosu ve emisyon hacmi üzerindeki etkilerini 

sõnõrlandõrmak, Merkez Bankasõ�nõn parasal kontrolde serbestliğini artõrmak 

amacõyla, Hazine kõsa vadeli avans limitleri ile KİTlere açõlacak kredilerin limitleri 

21.4.1994 tarih ve 3985 Sayõlõ Kanunla yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Banka, 

her yõl cari yõl bütçe ödenekleri toplamõnõn, bir önceki mali yõl bütçe ödeneklerini 

aşan tutarõnõn yüzde 12�sini geçmemek üzere Hazineye kõsa vadeli bir avans 

(HKVA) hesabõ açar, bu oran 1996 yõlõ için yüzde 10, 1997 yõlõ için yüzde 6 ve 

1998 yõlõ ve müteakip yõllar için yüzde 3 olarak uygulanõr. Kamu müesseselerine 

verilebilecek yõllõk iskonto ve avans miktarõ toplamõ HKVA limitlerinin yarõsõndan 

fazla olamaz. Hesaplarõn bakiyeleri zaman içerisinde DİBS verilerek tasfiye 

edilmektedir (HKVA�ya uygulanan faiz oranõ yõllõk yüzde 4�dür). Yine kriz sonra-

sõ, zor durumda kalan bankalara yardõm etmek amacõyla, 1 yõl vade ve azami 

özkaynaklarõnõn 2 katõ ile sõnõrlõ olmak ve uygun görülecek teminatlar alõnmak 

kaydõyla doğrudan kredi açõlabileceği de hükme  bağlanmõştõr. 
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Şekil 4.12 

4.6 İKNA YOLU 
 
Bu para politikasõ aracõ nitel bir yöntemdir. Uygulamada Merkez Bankasõ, 

nedenlerini belirterek, mevduat bankalarõna, döviz kurlarõnõ, mevduat faiz 

oranlarõnõ aşõrõ yükseltmemeleri, kredilerini arttõrmalarõ veya kõsmalarõ yolunda 

telkinlerde bulunur. Bankalar, Merkez Bankasõ ile yakõn ilişkide bulunduklarõndan, 

Merkez Bankasõ önerilerine karşõ kayõtsõz kalmaktan çekinmektedirler. Türkiye�de 

Merkez Bankasõ özellikle kriz dönemlerinde bankalarla görüşmeler yaparak, krizin 

aşõlmasõ yönünde atõlacak adõmlarla ilgili bankalara telkinde bulunmaktadõr. 1993 

yõlõna kadar TCMB Başkanõnõn Bankalar Birliğinin de Başkanõ olmasõ Banka�nõn 

ikna gücünü artõran bir unsur olmuştur. Bu uygulamaya örnek olarak, 1988 yõlõnda 

mevduat faizlerinin serbest bõrakõlmasõndan sonra mevduat faizlerinde yaşanan 

hõzlõ artõşlarõ durdurmak amacõyla Merkez Bankasõ�nõn, bankalardan yõllõk mevduat 

faizleri ile diğer vadelerde yõllõk bileşik faiz oranlarõnõ yüzde 85�in üzerine 

çõkarmamalarõnõ istemesi  gösterilebilir. 

4.7 TAKSİTLİ SATIŞLARIN DÜZENLENMESİ 
 
1211 sayõlõ TCMB Kanunu�nun 4 ve 40. maddelerinin verdiği taksitli 

satõşlarõn düzenlenmesi yetkisi çerçevesinde,  Bakanlar Kurulu, 22 Eylül 1977�deki 

Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 24 sayõlõ Kararõ yayõmlamõştõr. Bu Karar, 
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tüketimin kõsõlmasõ ve tüketicinin korunmasõ amacõyla, taksitle satõş yapan kurum 

ve kuruluşlarõn kredi şartlarõnõ düzenleyen esaslarõ tespit etmiştir. Konu ile ilgili 

olarak TCMB tarafõndan 4 adet düzenleyici tebliğ çõkarõlmõş ve 1980 sonrasõ 

başlayan liberalleşme çabalarõ çerçevesinde 25 Mart 1981 tarihinde 5 No.lu Tebliğ 

ile taksitli satõş tebliğleri yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 

Taksitli satõşlar, başlangõçta mal farklõlaştõrmasõ yapõlarak düzenlenmiş, 

daha sonra bu farklõlaştõrma kaldõrõlmõştõr. Bu çerçevede, tüketim mallarõna 

göreceli olarak daha düşük oranlar saptanõrken, mallar içerisinde en uzun vade 

otomotiv sektörü için düzenlenmiştir. 

Taksitli satõşlarda; alõnabilecek azami kaporo (peşin bedelin bir yüzdesi 

olarak), en az peşin ödeme (toplam bedelin bir yüzdesi olarak), ay olarak en uzun 

vade, en çok taksit adedi, finansman masraf ve faizini kapsayan en yüksek yõllõk 

yüzde ve buna tekabül eden yüzde ile ilgili düzenlemeler yapõlmõştõr. Parasal kon-

trol politikalarõnõn öneminin artmasõ ile azami kaporo ve peşin ödeme oranlarõ 

yükseltilmiştir.  

1980 yõlõna kadar en uzun ödeme vadeleri aynõ kalmõş, 1980�de bu süre 

tüketim mallarõ için uzatõlmõştõr. Dolayõsõyla vade araç olarak kullanõlmamõştõr. En 

çok taksit adedi de 1980�e kadar değişmemiş, 1980�de dayanõklõ tüketim mallarõnõn 

vadesi 2 ay uzatõlmõştõr. Masraf ve faiz olarak alõnan yüzde, Merkez Bankasõnõn 

kontrolünün sõkõlaşmasõ ile artmõştõr. Ancak bu faiz, enflasyonun çok altõnda 

kalmõştõr. 1986 yõlõnda taksitli satõşlarõn alõcõ ve satõcõ arasõndaki sözleşme ile 

belirlenmesi kararõ alõnõnca, Merkez Bankasõ�nõn bu yetkisi sona ermiştir. 

4.8 İTHALAT TEMİNATLARI135 
 

İthalatçõlar 20.2.1930 tarih ve 1567 sayõlõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma 

Hakkõnda Kanun çerçevesinde, ithalat lisansõ alabilmek için ithal ettikleri malõn TL 

karşõlõğõnõn bir bölümünü, ticaret bankalarõ vasõtasõ ile ithalat bedelleri 

ödendiğinde geri alõnmak üzere Merkez bankasõna yatõrmak zorunda bõrakõlmõştõr. 

                                                      
135 İthalat teminatlarõ ile ilgili gelişmeler EK 6�da verilmektedir. 
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İthalat rejimi çerçevesinde belirlenen ithalat teminat oranlarõnõn artõrõlmasõ, 

geçici bir süre için de olsa piyasadaki para arzõnõ daraltõcõ etki yapmaktadõr. Ancak 

bu süre ithalatõn gerçekleşme süresine (genellikle 4-6 ay) bağlõ olarak değişmekte 

ve para politikasõ aracõ olma özelliği zayõflayabilmektedir. 1950 yõlõnda yürürlüğe 

giren dõş ticaret rejimi ile, ithalat bedelleri üzerinden yüzde 2-4 oranõnda alõnan te-

minat miktarõ, sonraki yõllarda giderek artõrõlmõştõr. 1969 yõlõnda ithalat teminat-

larõnõn yüzde 25�i Merkez Bankasõnda mevduat olarak tutulmaya başlanmõş, aynõ 

yõl içinde bu oran yüzde 35�e çõkarõlmõş, 1970�de ise yüzde 30�a indirilmiştir. 

Başlangõçta ithalat taleplerinin ciddiliğini sağlamak ve aşõrõ talepleri 

önlemek amacõyla kullanõlan bu araç, 1970�li yõllarda tedavüle çõkarõlan 

banknotlarõn önemli bir bölümünün Merkez Bankasõna dönmesi sonucunu 

doğurmuştur. Merkez Bankasõnõn Eylül 1978�de bilançosunda ithalat 

teminatlarõnõn 67.3 milyar lira olduğu görülmektedir. Bu miktar, aynõ tarihte 

mevduat karşõlõklarõ olarak görülen  60.2 milyar liranõn üstündedir. 

TABLO  4.5 İTHALAT TEMİNATLARININ GELİŞİMİ 
           

YILLAR 

İTHALAT TEMİNATLARI 

(MİLYAR TL) (A) 

TCMB BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ  

(MİLYAR TL) (B) 

(A)/(B) 

YÜZDE 

1970     2.00     32.57 6.14 
1971     1.59     38.83 4.09 
1972     1.37     54.61 2.51 
1973     1.23      69.81 1.76 
1974       .98      87.29 1.12 
1975     1.92     121.85 1.58 
1976   11.50        193.26 5.95 
1977   46.53     289.56 16.07 
1978   70.78     460.73 15.36 
1979   99.51     696.29 14.29 
1980   99.94   1386.72 7.21 
1981   77.51   2094.72 3.70 
1982   52.01   2701.89 1.93 
1983   55.47   3902.23 1.42 
1984   83.99   5954.71 1.41 
1985   59.22   8763.48 0.68 
1986 139.11 13007.00 1.07 
1987 203.16 21293.30 0.95 
1988 332.90 38124.50 0.87 

Kaynak:TCMB Üç Aylõk Bültenleri. 
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İthalat teminat oranlarõ farklõ mal listeleri için farklõ oranlarla uygulanmõştõr 

(I sayõlõ liste, II sayõlõ liste ve Tahsisli İthal Mallarõ Listesi gibi). Ayrõca, bazõ özel 

nitelikli mallar için teminat oranlarõ farklõ olarak belirlenmiştir (Milli savunma ve 

emniyet ihtiyaçlarõ için yapõlacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatõ, 

ham petrol, gübre gibi).   1976 yõlõnda I sayõlõ listede olan ithal mallarõ için yüzde 

20, II sayõlõ liste için yüzde 10, sanayici kotalarõ için ise yüzde 2.5 oranõnda ithalat 

teminatlarõ uygulanmõştõr. 1978 yõlõnda bu oranlar I sayõlõ liste için yüzde 30�a, II 

sayõlõ liste için yüzde 15�e çõkarõlmõştõr. 1979�da sanayiciler için yüzde 25, 

ithalatçõlar için ise yüzde 40 oranõnda teminat uygulanmõştõr.  

Bu uygulamalar sonucunda Merkez Bankasõnda toplanan ithalat teminatlarõ 

1976 yõlõna kadar nominal olarak azalõrken, 1976�dan sonra teminatlar hem 

nominal hem de reel olarak artmõş ve iki yõl yüksek düzeylerde seyretmiştir. 1976-

1978 arasõ gerçekleşen bu artõş, liberasyon listelerinde yer alan ithalatõn kambiyo 

işlemlerindeki artõştan ve ithalatõn gerçekleşme süresinde meydana gelen 

uzamadan kaynaklanmõştõr. Teminatlar 1978 yõlõ sonrasõ her yõl düşerek 1970�li 

yõllarõn başõndaki reel düzeyine gerilemiştir.  

1980-1986 yõllarõ arasõnda ithalat teminat oranlarõ sanayiciler, ithalatçõlar ve 

mal mukabili ithalat için bir kaç kez değiştirilerek yüzde 30 seviyelerinden yüzde 

3�e kadar düşürülmüştür. 

1979-1986 döneminde arasõ ithalat teminat oranlarõndaki düşmenin temel 

nedeni, reel devalüsyondan dolayõ teminatlarõn göreceli olarak ithalatõ caydõrmasõ 

ile birlikte ithalatta ödeme sürelerinin önemli ölçüde kõsalmasõdõr. Ancak, 1986 

yõlõndan itibaren dõş ticaret açõğõnõn tekrar büyümeye başlayõp aynõ zamanda da 

parasal genişlemenin hõzlanmasõyla ithalat teminat oranlarõ 1989 yõlõ ithalat rejimi 

ile yüzde 15�e yükseltilmiştir. 1989 yõlõnõn ikinci yarõsõnda tedricen düşürülen 

teminat oranlarõ, 4 Ocak 1990 tarihinde kaldõrõlmõştõr.  

1980�li yõllardan önce döviz darboğazõnõn yaşandõğõ dönemlerde ithalat 

teminatlarõnõn Merkez Bankasõndaki bekleme süresinin 9 aya kadar uzadõğõ 
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görülmüştür. Daha sonra alõnan istikrar önlemleriyle döviz sõkõntõsõnõn büyük 

ölçüde sona ermesi teminatlarõn kõsa sürede geri verilmesine neden olmuş ve bu 

olgu enflasyonist baskõ yaratmõştõr. 

İthalat teminatlarõnõn daha çok dõş ticareti dengelemek için kullanõldõğõ, 

ancak bu amaç için de yeterince etkin olamadõğõ görülmektedir.  

1984 yõlõnda ihdas edilen Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu�na kabul 

kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre yapõlan ithalattan kesinti yapõlmaya 

başlanmasõ, bir çeşit ithalat teminat oranõ etkisi yaratmaktadõr. Ancak, daha çok 

ithalatõn aşõrõ artõşõnõ yavaşlatmaya yönelik olarak uygulanan kesintinin geri 

ödenmeyecek olmasõ, fon uygulamasõnõn hem para politikasõ amaçlõ  hem de dõş 

ticaretin kontrolüne yönelik olarak kullanõlabilmesini sağlamaktadõr. 

4.9  ASGARİ ÖDEME ORANI (MARGIN REQUIREMENT) 
 
Özellikle sermaye piyasalarõnõn gelişmiş olduğu ülkelerde bu araç oldukça 

sõk kullanõlmaktadõr. Uygulamada, menkul kõymet yatõrõmcõlarõndan borçlanarak 

alõmlarda bulunanlara, toplam değerin �asgari ödeme oranõ� ile çarpõlmasõ suretiyle 

hesaplanan kõsmõnõ kendi olanaklarõ ile karşõlamalarõ koşulu konmakta, ancak geri 

kalanõnõn banka kredisi ile finanse edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu 

orandaki değişikliklerle, menkul kõymetler borsasõna yönelen kredi miktarõnõn ve 

dolaylõ olarak menkul kõymetler piyasa fiyatlarõnõn etkilenmesi mümkündür. 

Genişletici para politikasõ paralelinde oran düşürülürken, daraltõcõ para politikasõ 

için yükseltilmektedir. Türkiye�de sermaye piyasasõnõn gelişmesine paralel olarak, 

1990�lõ yõllarda bankalarõn ve aracõ kuruluşlarõn artan oranlarda borsa kredisi 

vermeleri, Borsa�da fiyat dalgalanmalarõnõn artmasõna yol açmõştõr. Para 

piyasalarõnda istikrarõn sõnõrlõ da olsa bozulmasõ, açõğa yapõlan işlemlere bağlõ 

olarak bazõ aracõ kuruluşlarõn iflas etmesi, bazõlarõnõn ise yüksek düzeylerde zarar 

etmesi sonucunda 27 Aralõk 1994 tarihinde yayõmlanan ve Sermaye Piyasasõ 

Kurulu�nun �Kredili Menkul Kõymet Açõğa Satõş ve Menkul Kõymetlerin Ödünç 

Alma ve Verme İşleri Hakkõnda Tebliği� ile aracõ kuruluşlarõn, kendi 
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kaynaklarõndan kullandõracaklarõ kredi miktarõnõn özsermayelerinin yarõsõnõ, kredili 

menkul kõymet, açõğa satõş ve ödünç menkul kõymet işlemlerinin toplam tutarõnõn 

özsermayelerinin iki katõnõ, ayrõca bir müşteriye açõlacak kredi tutarõnõn 

özsermayenin yüzde 10�unu  aşamayacağõ hükme bağlanmõştõr. Müşterilerin ise 

kredili menkul kõymet işlemi ve açõğa satõş işleminde, en az yüzde 50 oranõnda 

özkaynağõ nakit veya menkul değer olarak yatõrmalarõ şartõ getirilmiştir. Özkaynak 

oranõnõn, genel olarak veya aracõ kuruluşlar itibariyle sõfõra kadar indirilmesi veya 

yüzde 100�e kadar çõkarõlmasõ hususunda SPK yetkili olup, oran değiştirilirken 

Merkez Bankasõ�nõn görüşü alõnmaktadõr.  

4.10 ZORUNLU DÖVİZ VE EFEKTİF DEVİRLERİ, KUR RİSKİ 
ORANI, LİKİDİTE ORANI 136 
 

Zorunlu döviz ve efektif devri, bankalarõn ya da yetkili müesseselerin, 

ülkeye ihracat veya görünmeyen işlemler yoluyla giren dövizin satõn aldõklarõ 

kõsmõnõn belli bir oranõnõ Merkez Bankasõna belli dönemlerde devretmesi 

yükümlülüğüdür. 

Döviz ve efektif devirleri piyasaya TL çõkmasõna neden olurken, artan 

Merkez Bankasõ döviz rezervleri, piyasalarda olasõ döviz spekülasyonlarõnõn 

önlenmesi açõsõnda önemli bir araç olarak ortaya çõkmaktadõr. 1980 öncesi  

dönemde sabit kur sistemiyle birlikte  yurda getirilen dövizlerin büyük bir kõsmõnõn 

bankalara veya  Merkez Bankasõna satõlmasõ da şart koşulmuştur. Sabit kur 

sisteminde, Merkez Bankasõ piyasaya arzedilen para miktarõnõ döviz kurlarõnõ 

kullanmak yoluyla da kontrol etmiştir. Ancak, kurlarõn sabit olmasõ ve yüksek 

enflasyon nedeniyle TL�nin reel olarak değer kazanmasõ, ihracat artõşõnõ 

engellerken ithalatõ teşvik etmiş, buna bağlõ olarak, dõş ticaret açõklarõ zamanla 

büyümüş ve devalüasyonlar  kaçõnõlmaz hale gelmiştir. 1980�den sonra sabit kur 

sistemine son verilmiş, döviz kurlarõ günlük olarak belirlenmeye başlanmõştõr. 

Ancak kurlar Merkez bankasõ tarafõndan  belirlendiği  için  para  politikasõ 

                                                      
136 Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri, Kur Riski Oranõ, Likidite Oranõ gelişmeleri EK 7�de verilmektedir. 
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amaçlarõ doğrultusunda bir araç olarak kullanõlmaya devam etmiştir. Ülkeye döviz 

girişlerinin artmasõ ve sermaye hareketlerinin liberalleşmesinin de etkisiyle para 

arzõ üzerinde baskõ yaratmasõnõn engellenmesi amacõyla zorunlu devir oranlarõ 

tedricen azaltõlmõştõr. Bununla birlikte döviz krizi yaşandõğõ dönemlerde devir 

oranlarõ yükseltilerek Merkez Bankasõnõn para politikasõnõ yönetmesine kolaylõk 

sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Ancak, yüksek reel faize bağlõ olarak, kõsa vadeli 

sermaye girişlerinin artmasõ sonucunda TL�nin aşõrõ değer kazanmasõyla dõş ticaret 

açõğõnõn önemli boyutlara ulaşmasõ, döviz kurlarõ üzerindeki baskõyõ artõrarak 1994 

yõlõnda zorunlu  devir kuru ile piyasa kurlarõ arasõndaki makasõn  önemli ölçüde 

açõlmasõna neden olmuş, Merkez Bankasõnõn bu aracõ kullanmasõ güçleşmiştir. 

Merkez Bankasõ 1994 yõlõnda kur belirleme seanslarõna son vermiş ve günlük 

döviz kurlarõnõ bazõ bankalarõn gün içinde işlem yaptõklarõ kurlarõn ortalamasõnõ 

almak suretiyle ilan etmeye başlamõştõr. Kur belirleme piyasaya bõrakõlõrken, 

zorunlu devir kurlarõnõn piyasanõn ve çapraz kurlarõn gelişimine bağlõ olarak 

Merkez Bankasõ tarafõndan belirlenmesine devam edilmiştir. Piyasalar bu kurlarõ 

döviz kurlarõnõn gelişimi ile ilgili sinyal olarak kabul etmektedir. 

  Kur riski oranõ bankalarõn döviz varlõklarõnõn döviz yükümlülüklerine bölünmesi 

suretiyle elde edilmekte, bankalarõn açõk pozisyonlarõnõn kontrol edilmesi amacõyla 

kullanõlmaktadõr. Likidite oranõ, bankalarõn döviz tevdiat munzam karşõlõklarõna 

benzer bir uygulama olup, likit döviz varlõklarõnõn döviz yükümlülüklerine 

bölünmesi ile elde edilmekte, bankalarõn kõsa vadeli döviz yükümlülüklerini yerine 

getirmelerinde esneklik sağlamaktadõr. Son dönemlerde bankalarõn açõk 

pozisyonlarõnõn kontrol edilebilmesi amacõyla, açõk pozisyon miktarõ bankalarõn 

özsermayeleri ile ilişkilendirilmiş ve açõk pozisyonun bankalarõn özsermayeleri 

toplamõnõn yüzde 50�sinden fazla olamayacağõ hükme bağlanmõştõr.  
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4.11 ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINCA İHRAÇ EDİLEN 
TAHVİLLERİN MİKTAR, FAİZ VE ŞARTLARININ TESPİTİ 

 
Merkez Bankasõ 1211 sayõlõ Kanunun 4 ve 40. Maddelerinin verdiği 

yetkiyle, özel sektör tahvillerinin miktar, faiz ve satõş şartlarõnõ düzenlemiştir. 

Merkez Bankasõ tarafõndan düzenlenen faiz oranlarõ mevduat ve kredi faiz 

oranlarõnda olduğu gibi enflasyon oranlarõnõn altõnda belirlenmiştir. 1979 ve 1980 

yõllarõnda enflasyon oranlarõnõn hõzla yükselmesi ve Banka�nõn bu gelişmeye karşõn 

faiz oranlarõnõ  ayarlamamasõ sonucunda, reel faiz oranlarõ önemli ölçüde negatif 

hale gelerek tasarruf sahiplerini bu tür yatõrõm araçlarõndan uzaklaştõrmõştõr.  Bu 

gelişmeler sonucunda, örgütlenmiş piyasada tasarruflarõn azalmasõ üzerine faiz 

oranlarõ 1980 yõlõnda serbest bõrakõlmõştõr. Bu düzenlemelerle belirlenen faiz 

oranlarõ ve karşõlaştõrma yapõlabilmesi açõsõndan diğer faiz oranlarõ aşağõdaki 

tabloda verilmiştir.  

 
TABLO  4.6  MERKEZ BANKASI�NIN  BAZI FAİZ ORANLARI  DÜZENLEMELERİ 

TARİH AZAMİ 
KREDİ FAİZ 

ORANI 

AZAMİ 
MEVDUAT 

FAİZ ORANI  

 ÖZEL SEKTÖR 
TAHVİL  FAİZİ  

DİBS FAİZ 
ORANI (NET) 

TEFE 

1973 % 12 %  9  % 15  % 11   % 20 
1974 -77    % 12.5 %  9 % 18  % 11   % 20 
1978 % 16 % 20  % 21 % 14   % 53 
1979 % 22 % 24 % 25 % 18   % 64 
1980 % 22 % 24 % 25 % 18 % 107 

  Kaynak: Gürsel Haluk F., Türkiye için Para Bazõ Analizi ve Parasal Denetim, Maliye Bakanlõğõ Tetkik      Kurulu 
Yayõn No:1977-181., Alptürk Nevzat, Merkez Bankacõlõğõ, Türkiye Bankalar Birliği Yayõn No:49,  Eğitim Kitaplarõ 
Serisi, No:9., TCMB 1972-1980 Yõllõk Raporlarõ., TCMB 1979-1986 Üç Aylõk Bültenleri. 
 

 Özel sektör  tahvillerinin miktar, satõş ve faiz şartlarõ 1981 yõlõnda yeniden 

düzenlenerek;  özel sektöre ait kuruluşlarõnõn, sabit ve değişken faizli tahviller 

ihraç edebilmeleri sağlanmõş, bu tahvillerin sabit faizli olanlarõnõn faizlerinin 

serbestçe, değişken faizli olanlarõnõn ise başlangõç faiz oranõnõn serbestçe 

belirlenebilmesi hükme bağlanmõştõr. Bununla birlikte, sabit faizli tahvillerin faiz 

oranlarõnõn bankalarõn 6 aydan fazla vadeli mevduata uyguladõğõ faizlerin 5 puan 

eksiğinden aşağõ olamayacağõ da ifade edilmiştir. 
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1982 yõlõnda, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu, tahvil ihracõ için, izin 

mercii olarak Sermaye Piyasasõ Kurulu�nu göstermiş, Kurul, tahvil piyasasõnõ 

düzenleme fonksiyonunu Merkez Bankasõ�ndan devralmõş, ancak, Merkez 

Bankasõ�nõn çõkarõlacak tahvillerin miktar, satõş, ve faiz şartlarõnõ tespit etme yetki-

si devam etmiştir. Bu çerçevede  Merkez Bankasõ, tahvillerin sabit ve değişken 

faizli olarak ihraç edilebileceğini, faiz oranlarõnõn ise 1 yõl vadeli mevduatõn 0.8 ile 

1.2 katsayõlarõ ile çarpõmõ arasõnda olacağõnõ hükme bağlamõştõr. 1984 yõlõnda bu 

katsayõlar 0.7 - 1.3 olarak değiştirilirken, 1985 ve 1986 yõllarõnda azami oran 1.3 

katsayõsõ ile çarpõm olarak belirlenmiştir.  8 Kasõm 1988 tarihli Tebliğ ile özel 

sektör tarafõndan çõkarõlan tahvillerin faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr.  

4.12 PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ 
ARTIRAN DİĞER GELİŞMELER 

 
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 1986 yõlõnda para politikasõnda özel ve 

kamu kesiminin portföy yapõsõna doğrudan müdahaleler yerine, toplam rezervlerin 

kontrolüne yönelik para ve kredi politikalarõnõn uygulamaya konulmasõ, sonraki 

yõllarda günlük rezerv yönetimi uygulamalarõna temel oluşturmuştur. 

Para politikasõ araçlarõnda zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler, bu 

araçlarõn etkin olarak kullanõlabilmesini teminen bazõ kurumsal ve yasal düzenle-

meleri de gerektirmiştir. Bu kapsamda, etkin bir reeskont politikasõ gelişmiş bir 

risk santralizasyon merkezine, açõk piyasa işlemlerinin etkin olarak yürütülebilmesi 

ise gelişmiş para piyasalarõna ihtiyaç duymaktadõr. Bu çerçevede Türkiye�de açõk 

piyasa işlemlerine geçişte, 1985 yõlõnda Hazine�nin iç borçlanmada ihale yöntemi-

ne geçmesi ilk aşama olarak kabul edilmektedir. Piyasa bazlõ araçlara geçiş süre-

cinde reeskont politikasõnõn yalnõzca orta vadeli kredilerle sõnõrlandõrõlmasõ ve oto-

matik kredi temin mekanizmasõnõn ortadan kalkmasõ, bankalarõn nakit ihtiyaçlarõnõ 

karşõlayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiş, Nisan 1986�da bu ihtiyacõ karşõla-

mak amacõyla bankalararasõ para piyasasõ (İnterbank) açõlmõştõr.137 Bankalararasõ 

para piyasalarõ, kõsa vadeli fon ihtiyacõ olan bankalarõn uygun koşullarla ve hõzlõ 
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biçimde ihtiyaçlarõnõ karşõlamalarõna, ellerinde nakit fazlasõ bulunan bankalarõn da 

fonlarõnõ nakit sõkõntõsõ içinde bulunan bankalara ödünç vererek, atõl fonlarõndan 

kazanç sağlamalarõna olanak veren piyasalardõr. Vade yapõsõ genelde çok kõsa olan 

bu piyasalar, bankalarõn aktif ve pasif yönetimleri açõsõndan önem taşõmaktadõr. 

  Bankalararasõ Para Piyasasõnda işlem yapmak isteyen bankalara borç ala-

bilme ve borç verebilme limiti belirlenmekte, bankalar işlem limitleri dahilinde 

devlet tahvili veya hazine bonolarõnõ Merkez Bankasõna teminat olarak vermek-

tedirler. Borç almak veya vermek isteyen bir banka işlem yapmak istediği tutarõ, 

vadeyi ve faiz oranõnõ Merkez Bankasõna bildirmekte, Banka da bu taleplere uygun 

işlemleri karşõlaştõrmaktadõr. Ancak işlem yapanlar işlem yaptõklarõ kuruluşu 

bilmemektedir. Bankalar arasõnda yapõlan bu işlemler dõşõnda Merkez Bankasõ da 

zaman zaman piyasadaki aşõrõ likiditeyi emmek veya likidite eksiğini gidermek 

amacõyla piyasaya katõlmakta ve kendi oranlarõnõ bildirerek işlem yapmaktadõr.  

Piyasa, rezerv fazlasõ ve ihtiyacõ olan bankalarõ karşõ karşõya getirerek, 

bankalarõn rezerv yönetimini kolaylaştõrõrken, Merkez Bankasõ�nõn bu piyasayõ faiz 

ve işlem hacmi olarak izlemesine ve para politikasõnõ yönlendirmesine de olanak 

sağlamõştõr. Nitekim, 1990�lõ yõllarda bankalararasõ para piyasasõ faiz oranlarõ, 

piyasa faiz oranlarõ için en önemli göstergelerden biri haline gelmiş, Banka�da bu 

faizleri Hazine Bonosu faizlerinin üzerine çõkmayacak şekilde etkileyerek, hem 

piyasanõn Hazine�nin borçlanmasõnõ zorlaştõrõcõ etki yaratmasõnõ engellemeye hem 

de faiz oranlarõnõn istikrarlõ bir seyir izlemesini sağlamaya çalõşmõştõr.  

Döviz kurlarõnõn piyasa koşullarõ altõnda belirlenmesi ile bankacõlõk 

sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanõmõnõ sağlamak ve Merkez 

Bankasõnõn kur politikasõna yardõmcõ olmak amacõyla, 1988 yõlõnda Merkez 

Bankasõ bünyesinde döviz ve efektif piyasalarõ açõlmõştõr.138 Döviz ve Efektif 

Piyasalarõna Bankalar, Özel Finans Kurumlarõ ve Yetkili Müesseseler katõlabilirler. 

Ancak bu piyasalara katõlabilmek için, bankalarõn Merkez Bankasõnca 

                                                                                                                                                              
137 Bu piyasada  işlemler saat 10:00-16:00 arasõnda gerçekleşmekte ve  Reuters�in CBTC sayfasõnda verilmektedir.  
138 Bu piyasada gerçekleşen işlemler Reuters�in CBTR sayfasõnda verilmektedir. 
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yürütülmekte olan açõk piyasa işlemleri ile Bankalararasõ Para Piyasasõna katõlmõş 

olmalarõ, döviz pozisyonlarõnõ genelgelere uygun şekilde yönetmeleri ve Merkez 

Bankasõna olan döviz yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri şarttõr. 

Yetkili müesseseler ile özel finans kurumlarõ ise açõk piyasa işlemleri ile 

bankalararasõ para piyasasõna katõlma dõşõndaki şartlarõ yerine getirmek zorundadõr. 

Döviz ve efektif piyasalarõnda işlem yapmak isteyen kuruluşlar için ayrõ ayrõ 

borç alabilme limiti belirlenmekte ve bu limitin belirli tranşlarõna göre 

kuruluşlardan devlet iç borçlanma senedi, döviz, efektif, teminat mektubu, yabancõ 

devlet ve hazine kuruluşlarõnca çõkarõlan bono ve tahvilleri ve altõn  teminat olarak 

alõnmaktadõr.  
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TABLO 4.7  BANKALARARASI PARA PİYASASI   VE   DÖVİZ VE EFEKTİF PİYASALARINDA GELİŞMELER 
 

      OCAK   ŞUBAT   MART   NİSAN   MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS   EYLÜL   EKİM   KASIM   ARALIK 
  1986  -  -  - 36,9 27,5 22,8 34,3 51,4 39,9 38,7 39,5 39,1 
  1987 33,1 41,4 30,2 40,6 44,2 34,4 35,9 32,2 44,2 49,3 49,9 42,4 
  1988 52,7 49,8 62,5 70,0 71,8 63,1 61,1 62,8 64,1 80,1 42,8 46,8 
BANKALARARASI 1989 44,3 33,7 40,0 37,1 64,2 45,5 49,4 46,1 34,7 21,6 44,5 26,9 
PİYASADA 1990 32,0 41,4 42,6 47,9 56,9 61,6 54,5 54,4 55,0 53,3 59,6 62,7 
ORTALAMA 1991 63,5 67,5 104,3 108,1 80,8 72,1 66,2 64,5 62,8 61,8 61,7 59,9 
GÜNLÜK 1992 60,4 63,0 63,8 65,8 67,6 68,5 66,7 64,9 63,3 65,7 66,7 67,8 
FAİZLER  (Yüzde) 1993 65,2 59,3 66,9 62,6 62,3 59,5 59,4 58,1 57,5 57,9 75,6 69,6 
  1994 91,1 192,7 350,5 258,4 262,8 51,7 43,4 87,4 69,1 71,0 65,0 92,0 
  1995 86,6 62,8 66,0 68,8 76,6 57,8 48,2 55,8 78,2 75,5 81,8 106,3 
  1996 94,3 83,2 90,0 77,1 64,4 67,0 74,5 72,2 73,5 74,7 76,4 74,3 
                
  1986  -  -  - 6,4 9,2 40,9 51,9 46,0 58,0 68,6 85,4 131,3 
  1987 127,3 122,2 136,7 126,0 131,5 134,6 132,2 171,8 129,0 148,0 152,9 281,0 
BANKALARARASI  1988 365,0 437,2 498,4 473,3 482,1 389,1 457,0 405,3 588,5 538,5 499,2 214,0 
PİYASADA 1989 350,0 408,5 538,7 464,9 594,2 540,7 595,2 792,3 788,4 1.064,5 1.259,8 1.481,6 
AYLIK 1990 2.109,3 2.268,7 2.313,1 2.406,7 2.213,6 1.531,6 1.470,4 1.977,2 1.653,6 1.715,0 2.161,8 2.374,2 
ORTALAMA 1991 3.751,1 3.177,6 2.674,0 3.018,0 2.340,0 2.678,6 2.363,3 3.391,0 2.891,6 2.706,6 1.954,0 2.579,4 
İŞLEM 1992 4.076,6 2.081,2 1.492,4 1.659,6 1.418,4 1.907,8 1.674,9 2.178,2 2.286,5 2.825,4 3.202,1 4.202,0 
HACMİ (Milyar TL.) 1993 7.775,0 10.133,0 4.053,0 3.974,0 4.706,0 3.209,0 3.386,0 5.300,0 4.482,0 3.050,0 4.577,0 6.310,0 
  1994 8.790,0 5.498,0 6.104,0 8.536,0 21.536,0 10.786,0 16.796,0 18.061,0 12.566,0 13.520,0 11.349,0 11.877,0 
  1995 8.976,0 14.437,0 13.829,0 20.334,0 22.935,0 18.070,0 17.914,0 18.890,0 28.542,0 24.742,0 23.754,0 32.116,0 
  1996 26.736,0 29.105,0 35.870,0 29.491,0 26.424,0 29.544,1 30.222,2 36.653,1 38.964,0 37.572,0 53.581,7 52.729,6 
                
  1988  -  -  -  -  -  -  -  - 148,1 455,0 470,2 643,7 
DÖVİZ VE 1989 576,1 634,6 589,3 459,6 613,4 842,3 1.089,7 1.069,7 1.004,5 1.293,9 737,0 845,4 
EFEKTİF  1990 1.155,9 1.133,6 1.349,7 1.020,1 1.362,4 1.924,5 1.971,5 2.100,3 2.059,9 2.220,2 1.882,8 2.116,4 
PİYASASINDA 1991 2.698,6 1.652,5 2.235,1 1.571,3 1.709,8 1.210,4 2.146,9 2.196,8 2.472,3 3.061,7 1.731,1 2.006,3 
İŞLEM  1992 2.758,8 2.424,6 2.545,8 1.837,3 1.714,1 1.678,6 1.936,1 2.132,5 2.780,9 1.515,9 1.880,2 2.507,3 
HACMİ (Milyon $) 1993 2.446,5 2.406,8 2.160,5 2.214,3 1.427,1 2.432,4 2.281,5 2.403,8 2.379,5 1.981,3 3.007,0 3.715,6 
  1994 3.636,4 3.929,9 6.684,4 1.752,4 1.767,1 1.643,4 1.189,1 1.444,9 1.406,3 1.852,2 1.353,2 1.913,5 
  1995 1.666,5 641,8 1.038,7 1.217,6 1.200,3 1.974,5 1.341,4 1.236,2 820,9 1.992,3 8.019,7 6.221,5 
  1996 5.229,2 2.707,7 2.218,2 1.186,4 1.997,0 1.696,2 2.480,8 853,8 2.285,7 1.815,2 3.432,0 3.164,6 
 

Kaynak: TCMB Üç Aylık Bültenleri. DPT Temel Ekonomik Göstergeler 
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TABLO 4.8   MERKEZ BANKASI'NIN MALİ SİSTEMDEKİ YERİ        
           BANKALARIN TOPLAM TOPLAM MALİ KESİM İÇİNDE PAY 
  TCMB BANKALARIN SERMAYE   . PİYASASI  ELİNDEKİ MALİ   (%)     
  BİLANÇO BİLANÇO   ÖZEL KESİM SENET KESİM          

  BÜYÜKLÜĞÜ BÜYÜKLÜĞÜ DİBS STOKU 
SENET 
STOKU STOKU   TCMB BANKALAR SERMAYE PİYASASI 

YILLAR  (MİLYAR TL)  (MİLYAR TL)  (MİLYAR TL)  (MİLYAR TL)  (MİLYAR TL)  (MİLYAR TL)     KAMU ÖZEL TOPLAM 
                        

1970 32,6 92,9  - 0,6  - 126,1 25,9 73,7 0,0 0,4 0,4
1971 38,8 106,8  - 0,8  - 146,3 26,5 73,0 0,0 0,5 0,5
1972 54,6 131,6 6,4 1,4 1,9 192,0 28,4 68,5 3,4 0,7 3,1
1973 69,8 162,4 10,1 2,1 2,5 241,9 28,8 67,1 4,2 0,9 4,0
1974 87,3 208,7 13,2 2,9 3,0 309,1 28,2 67,5 4,3 0,9 4,2
1975 121,9 297,2 18,3 4,4 5,9 435,8 28,0 68,2 4,2 1,0 3,8
1976 193,3 397,8 33,2 6,0 4,3 626,0 30,9 63,5 5,3 1,0 5,6
1977 289,6 562,3 47,7 7,6 15,8 891,3 32,5 63,1 5,3 0,9 4,4
1978 460,7 727,8 67,0 9,9 22,1 1.243,2 37,1 58,5 5,4 0,8 4,4
1979 696,3 1.093,0 108,2 15,5 28,9 1.884,1 37,0 58,0 5,7 0,8 5,0
1980 1.386,7 1.788,4 189,8 36,1 64,0 3.336,9 41,6 53,6 5,7 1,1 4,9
1981 2.094,7 2.889,8 247,9 56,2 104,0 5.184,6 40,4 55,7 4,8 1,1 3,9
1982 2.701,9 4.323,6 338,4 84,9 183,0 7.265,7 37,2 59,5 4,7 1,2 3,3
1983 3.902,2 6.423,8 416,4 104,5 195,8 10.651,0 36,6 60,3 3,9 1,0 3,1
1984 5.954,7 9.625,9 870,7 130,8 664,3 15.917,7 37,4 60,5 5,5 0,8 2,1
1985 8.763,5 15.343,5 1.522,1 190,9 1.460,2 24.359,8 36,0 63,0 6,2 0,8 1,0
1986 13.007,0 25.053,4 3.103,7 937,8 2.280,4 39.821,5 32,7 62,9 7,8 2,4 4,4
1987 21.293,3 41.518,7 5.360,4 2.113,3 4.191,4 66.094,3 32,2 62,8 8,1 3,2 5,0
1988 38.124,5 69.574,7 8.407,1 3.800,6 7.004,8 112.902,1 33,8 61,6 7,4 3,4 4,6
1989 49.550,0 105.244,7 15.485,0 8.058,0 12.583,7 165.754,0 29,9 63,5 9,3 4,9 6,6
1990 64.936,0 165.859,6 25.369,7 16.139,3 17.397,7 254.906,9 25,5 65,1 10,0 6,3 9,5
1991 101.734,4 288.503,1 44.699,8 34.954,3 34.813,0 435.078,6 23,4 66,3 10,3 8,0 10,3
1992 187.976,6 538.315,7 134.874,2 60.694,1 60.355,9 861.504,7 21,8 62,5 15,7 7,0 15,7
1993 304.046,6 1.029.490,6 270.087,4 112.032,7 112.317,5 1.603.339,8 19,0 64,2 16,8 7,0 16,8
1994 757.583,9 1.938.403,5 597.914,9 130.881,4 217.241,9 3.207.541,8 23,6 60,4 18,6 4,1 15,9
1995 1.486.927,5 3.975.812,9 1.202.332,6 295.453,0 414.598,5 6.545.927,5 22,7 60,7 18,4 4,5 16,5

 1996 2.997.996,2 8.641.853,2 2.848.909,3 441.391,8 1.328.652,3 13.601.498,2 22,0 63,5 20,9 3,2 14,4
 1997/11 6.319.690,7 16.071.815,3 5.603.539,1 840.002,9 2.062.827,7 26.772.220,3 23,6 60,0 20,9 3,1 16,4

Kaynak: TCMB Üç aylõk Bültenleri,           
             TBB Yõllõk Raporlarõ, DPT 50 Yõllõk Seri,         
             SPK Aylõk Bültenleri. 
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TABLO  4.9 TÜRKİYE'DE BAŞLICA  EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

 
  BÜYÜME CARİ İŞL. BÜTÇE   BANKA P.   REESKONT MEVDUAT DÖVİZ KİŞİ BAŞINA NÜFUS 
YILLAR ORANI AÇIĞI / AÇIĞI / M2Y / % ARTIŞ TÜFE FAİZ FAİZ KURU MİLLİ GELİR (MİLYON) 

    GSMH GSMH GSMH     ORANI ORANI  TL/ $  ($)   
                        

1970 4,4 -0,9 -1,7 21,2   6,9 8,0 9,0 11,5 511,6 35,32 
1971 7,0 -0,6 -2,5 21,7 28,3 15,7 8,0 9,0 15,0 480,6 36,22 
1972 9,2 0,0 -1,6 22,6 25,2 11,7 8,0 9,0 14,2 595,7 37,13 
1973 4,9 1,7 -1,4 22,6 27,4 15,4 8,8 9,0 14,2 738,3 38,07 
1974 3,3 -1,9 -1,4 21,1 25,4 15,8 9,0 9,0 13,9 990,9 39,04 
1975 6,1 -3,4 -1,0 21,2 29,5 19,2 9,0 9,0 14,4 1.196,4 40,09 
1976 9,0 -3,8 -1,5 20,9 23,5 17,4 9,0 9,0 16,1 1.317,7 40,92 
1977 3,0 -5,1 -4,8 22,0 34,4 27,1 9,0 9,0 18,0 1.474,1 41,77 
1978 1,2 -1,9 -3,3 19,9 34,7 45,3 10,0 20,0 24,3 1.588,6 42,64 
1979 -0,5 -1,5 -4,8 18,3 60,9 58,7 10,8 24,0 31,1 2.124,8 43,53 
1980 -2,8 -4,9 -3,0 16,6 67,1 110,2 26,0 33,0 76,0 1.569,1 44,47 
1981 4,8 -2,7 -1,5 20,4 85,6 36,6 31,5 53,4 111,2 1.586,7 45,47 
1982 3,1 -1,5 -1,5 24,1 56,0 30,8 31,5 53,4 162,6 1.397,8 46,69 
1983 4,2 -3,1 -3,5 23,6 28,7 31,4 48,5 42,2 225,5 1.291,0 47,86 
1984 7,1 -2,4 -8,2 23,4 57,5 48,4 52,0 52,9 366,7 1.232,0 49,07 
1985 4,3 -1,5 -5,8 26,4 80,1 45,0 52,0 50,6 522,0 1.346,1 50,31 
1986 6,8 -1,9 -2,5 28,5 56,6 34,6 48,0 43,1 674,5 1.475,5 51,43 
1987 9,8 -0,9 -3,1 30,7 57,5 38,8 45,0 52,0 857,2 1.674,6 52,26 
1988 1,5 1,8 -3,0 28,4 59,6 73,7 54,0 76,0 1.422,3 1.691,0 53,71 
1989 1,6 0,9 -3,3 26,6 66,9 63,3 54,0 53,0 2.121,7 1.978,1 54,89 
1990 9,4 -1,7 -3,0 23,5 52,4 60,3 45,0 47,6 2.608,6 2.714,0 56,10 
1991 0,3 0,2 -5,3 26,5 80,0 66,0 48,0 62,9 4.171,8 2.652,5 57,33 
1992 6,4 -0,6 -4,3 26,6 74,9 70,1 48,0 68,7 6.872,4 2.741,3 58,58 
1993 8,1 -3,5 -6,7 23,7 60,9 66,1 48,0 64,6 10.984,6 3.037,1 59,87 
1994 -6,1 2,0 -3,9 30,7 152,7 106,3 55,0 87,8 29.608,7 2.146,3 61,18 
1995 8,0 -1,4 -4,0 30,7 102,0 88,1 50,0 76,1 45.845,1 2.779,6 61,64 
1996 7,9 -2,4 -8,1 36,1 126,2 80,3 50,0 80,7 81.405,0 2.963,8 62,69 

KAYNAK : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS YEARBOOK - 1980-1997-JULY 
                    DPT - EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - 1950-1995 
                    TCMB YILLIK RAPORLARI - 1980-1995 
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5 . SONUÇ 
 
Dünyada ve Türkiye�de uygulanan ekonomi ve para  politikalarõ  ile bu 

politikalar çerçevesinde kullanõlan para politikasõ araçlarõnõn gelişimi büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Bu gelişmeler esas itibariyle üç dönem içinde 

incelenebilmektedir. 

1960-1980 döneminde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dolaylõ para 

politikasõ araçlarõndan reeskont kredileri selektif olarak kullanõlõrken, zorunlu 

karşõlõklar en önemli para politikasõ aracõ olmuş, açõk piyasa işlemleri ise ABD ve 

İngiltere dõşõnda neredeyse hiç kullanõlmamõştõr. Bu dönemde faiz ve kredi 

kontrolleri gibi dolaysõz araçlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde temel para 

politikasõ aracõ olarak kullanõlmõştõr. 1980-1988 dönemi dolaysõz araçlardan dolaylõ  

para politikasõ araçlarõna geçiş süreci olmuş ve birçok ülkede doğrudan kontroller 

kaldõrõlmaya başlanmõştõr. Finansal liberalizasyon hareketlerinin hõzlanmaya 

başladõğõ 1988 sonrasõ dönemde ise finansal piyasalarõn gelişimine paralel olarak, 

piyasa bazlõ dolaylõ para politikasõ araçlarõnõn kullanõmõnõn artmaya başladõğõ 

görülmektedir.  

1960-1980 Dönemi: 1950�li yõllarda Dünyada tarõm ve hammadde 

fiyatlarõnõn önemli ve sürekli düşüşler kaydetmesi, sanayileşmesini 

tamamlayamamõş ülkeleri  son derece olumsuz etkilemiş, bu durum karşõsõnda içe 

dönük, ithal ikameci politikalar önem kazanmõştõr. Türkiye de bu gelişmelere bağlõ 

olarak, 1961 yõlõndan itibaren karma ekonomik model içinde istikrarlõ ve hõzlõ 

büyümeyi temel alarak, planlõ kalkõnma modelini tercih etmiştir. Bu çerçevede, içe 

dönük politikalarda, sanayileşme ve kendi kendine yeterlilik kapsamõnda; önemli 

ara mallarõ dõşõnda yerli üretimin yabancõ rekabete karşõ korunmasõ ve ihracatõ 

teşvik için vergi iadesi ve düşük faizli kredi olanaklarõnõn sağlanmasõ esas 

alõnmõştõr. 1960-1970 döneminde bu politikalar başarõyla uygulanmõş, ancak artan 

cari işlemler açõğõ nedeniyle 1970 yõlõnda döviz darboğazõna girilmiştir. 1970 

yõlõnda Türk Lirasõ devalüe edilmiş ve dõş ticaretteki olumlu gelişmelerle 

ekonomide döviz rezervleri artmaya başlamõştõr. 1974 yõlõnda yaşanan petrol şoku, 
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özellikle gelişmiş batõ ülkelerinde enflasyonla birlikte üretimde gerilemelere yol 

açarken, Türkiye�nin de aralarõnda bulunduğu bazõ gelişmekte olan ülkeler, petrol 

şokunun yarattõğõ etkileri uzun bir zaman aralõğõnda çözmeyi denemişlerdir. Bu 

süreç içinde Türkiye, petrol şokunun doğurduğu dõş ödeme açõğõnõ rezerv 

hareketleri ve kõsa vadeli dõş borçlanma ile finanse etmiştir. Bu kapsamda döviz 

politikalarõnda değişiklikler yapõlmõş; ilk olarak 20 Eylül 1974 tarihinde belirtilen 

şartlarõ haiz bankalara belirlenen limitler dahilinde döviz pozisyonu tutma, döviz 

kredisi verme  ve faizli döviz mevduat hesabõ açma yetkisi  verilirken, 1976 

yõlõnda, özellikle Almanya�da çalõşan işçilerin tasarruflarõnõn değerlendirilmesinin 

sağlanmasõ amacõyla Dresdner Bank aracõlõğõyla kredi mektuplu döviz tevdiat 

hesabõ uygulamasõ başlatõlmõş, 1977 yõlõnda yetkili bankalarõn öngörülen bazõ 

mallarõn ithalatõ ile kabul kredili ithalatõn finansmanõnõ kendi döviz 

pozisyonlarõndan yapabilmeleri imkanõ sağlanmõştõr. Bu gelişmeler sonucunda 

petrol şokunun gerektirdiği uyarlama mekanizmasõnõn işletilmesi 1978 yõlõna kadar 

ertelenebilmiştir. Ancak, bu dönemde petrol fiyatlarõndaki artõşa bağlõ olarak cari 

işlemler hesabõ açõklarõnõn artmasõ, kamu açõklarõnõn kontrol altõna alõnamamasõ, 

çalõşma barõşõnõn bozulmasõ, aşõrõ sübvansiyonlar ekonomide aşõrõ likidite 

genişlemesine yol açarak enflasyonist baskõlarõn artmasõna neden olmuştur. Kõsa 

vadeli dõş borç yükü hõzla artarken, ihracatta önemli bir gelişme sağlanamamõştõr. 

1978 yõlõnda başlatõlan uyarlama süreci çerçevesinde ekonomik istikrar 

önlemleri uygulamaya konulmuştur. Faiz oranlarõ artõrõlmõş, Merkez Bankasõ 

kredileri azaltõlmõş, TL devalüe edilmiştir. Ancak, ihracat artõrõlamadõğõ ve dõş 

kaynak bulma olanaklarõ daraldõğõ için, bu uyarlama mekanizmasõ, dõş ödeme 

açõğõnõn ithalatõn kõsõlmasõ yoluyla azaltõlmasõ yönünde işlemiştir. Özellikle 

aramalõ ve yatõrõm malõ ithalatõnõn kõsõlmasõ bir yandan sanayide kapasite kullanõm 

oranõnõ düşürerek sanayi üretiminin gerilemesine, diğer yandan da yatõrõmlarõn 

düşmesine ve işsizliğin artmasõna neden olmuştur. Türkiye bu ekonomik yapõ 

içinde 1979 yõlõnda ikinci petrol şokunun etkilerine maruz kalmõştõr. Türkiye 
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başlangõçta bu şoku da piyasalara yansõtmamaya çalõşmõş ve sonuçta 1979-1980 

döneminde bu problemler ekonomiyi büyük bir döviz darboğazõ içine sokmuştur.  

1960-1980 döneminde para, faiz ve döviz kuru politikalarõ, bütün bu geliş-

meler çerçevesinde iç talep artõşõna dayalõ kalkõnma stratejisinin araçlarõ olarak 

kullanõlmõşlardõr. Dolaysõz para politikasõ araçlarõndan faiz ve kredi kontrolleri ile 

dolaylõ para politikasõ araçlarõndan reeskont ve zorunlu karşõlõklar bu dönemin en 

yoğun olarak kullanõlan para politikasõ araçlarõ  olmuştur. Faiz ve döviz kurlarõ 

sabit tutulmuş, kaynaklar selektif kredi politikalarõ çerçevesinde Yõllõk Program-

larda belirtilen öncelikli yatõrõmlarõn finansmanõnda kullanõlmõştõr. Bu çerçevede, 

para politikalarõ genel olarak reeskont politikalarõ ve zorunlu karşõlõk uygulamalarõ 

ile yürütülmeye çalõşõlmõştõr. Kõsa vadeli selektif reeskont kredileri yanõnda, 

kaynaklarõn uzun vadeli yatõrõmlara yönlendirilebilmesi amacõyla Merkez Bankasõ 

orta vadeli reeskont kredileri açmaya başlamõştõr. Bu amaçla, bankalarõn da kay-

naklarõnõn bir kõsmõnõ orta ve uzun vadeli kredilere ayõrmalarõ zorunlu tutulmuştur.  

1960-1980 döneminde Dünyadaki para politikasõ uygulamalarõ ile Türkiye 

uygulamalarõ karşõlaştõrõldõğõnda; orta vadeli reeskont kredilerinin uygulamasõnõn 

1970�li yõllarõn başõnda ABD ile aynõ dönemde başladõğõ, Almanya�da reeskont 

kredilerinin, Şili, Meksika ve  Kore gibi gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye�ye 

benzer şekilde faiz ve kredi kontrollerinin temel para politikasõ aracõ olarak 

kullanõldõğõ görülmektedir.  

1980-1988 Dönemi: 1979-1980 yõllarõnda meydana gelen ikinci petrol 

şokunun etkilerini bertaraf etmek için, özellikle sanayileşmiş ülkelerde uygulanan 

sõkõ para politikalarõ, reel faizleri yükseltmiş, 1981-1982 yõllarõnda dünya 

ekonomisini daralma sürecine sokmuştur. 1982 yõlõ sonlarõnda sõkõ para 

politikalarõnõn gevşetilmesiyle uyarõlan dünya ekonomisi 1983-1984 yõllarõnda 

tekrar genişleme sürecine girmiş; ancak,  1985-1986 yõllarõnda petrol fiyatlarõnda 

meydana gelen düşüşlerin iç talebi artõrmasõna rağmen, petrol ihraç eden ülkelerin 

ihraç gelirlerinde yaşanan hõzlõ düşüş ve dõş ticarette korumacõlõk eğilimlerinin 

yoğunlaşmasõna bağlõ olarak  ekonomilerde büyüme hõzõ yavaşlamõştõr.  



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    157 

1982-1985 döneminde uluslararasõ sermaye piyasalarõnõn yapõsõ enflasyon 

ve faiz oranlarõndaki aşõrõ dalgalanmalarõn yarattõğõ belirsizlikler sonucunda önem-

li ölçüde değişmiştir. Geçmiş dönemlerde gelişmekte olan ülkelere ve sanayileşmiş 

ülkelerdeki firmalara önemli boyutlarda krediler vermiş olan uluslararasõ bankalar, 

reel faizlerin artmasõ ve büyüme hõzlarõnõn gerilemesiyle, sözkonusu müşterilerine 

yeni kredi açmakta daha dikkatli davranmaya başlamõşlardõr. Diğer taraftan, ABD 

gibi güvenilir olan ülkeler ile kolay menkul değer ihraç edebilen firmalarõn serma-

ye piyasalarõndan kaynak teminine yönelmesi, banka kredileri ile sermaye piyasasõ 

araçlarõ arasõnda rekabete neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, bankacõlõk 

sisteminin faaliyetlerini kõsõtlayan, faiz oranlarõ tavanlarõ, kredi limitleri, mali piya-

salara katõlõm engelleri gibi konularda düzenlemelere gidilerek daha liberal uygula-

malar başlatõlmõştõr. Risklerin azaltõlmasõ amacõyla yeni mali araçlar yaygõnlaştõ-

rõlmaya ve bankalarõn kendi ülkeleri dõşõndaki faaliyetleri artõrõlmaya  başlanmõştõr.  

1980-1988 döneminde, 1970�li yõllarda yaşanan iki petrol şoku nedeniyle 

ağõr ödemeler dengesi ve dõş borç problemleriyle karşõlaşan gelişmekte olan 

ülkeler bu problemi aşmak için ihracata dayalõ büyüme modellerine geçmeye ve 

ekonomide Keynesyen politikalar yerine Parasalcõ politikalarõ tercih etmeye 

başlamõşlardõr. 

Türkiye bu gelişmeleri gözönüne alarak içinde bulunduğu ekonomik 

bunalõmdan çõkmak amacõyla; 24 Ocak 1980 Kararlarõnõ uygulamaya koymuştur. 

Değişim sürecinin başlamasõnõ sağlayan bu önlemlerle; öncelikle enflasyonun 

kontrol altõna alõnmasõ, ihracatõn artõrõlmasõ, kaynak kullanõmõnda etkinliğin 

artõrõlmasõ, büyümenin ihracatõn  öncülük ettiği bir sanayileşme politikasõ ile 

gerçekleştirilmesi, ekonominin uluslararasõ rekabet ortamõna uygun bir dinamik 

yapõya kavuşturulmasõ amaçlanmõştõr. Başlangõçta ekonomideki makro 

dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak alõnan kararlar, daha sonra ekonomide 

liberalleşme politikalarõna dönüşmüştür. Bu çerçevede, dõş ticarette, mali 

piyasalarda, uluslararasõ sermaye hareketlerinde devletin müdahalesini azaltmaya 

yönelik tedbirler alõnõrken, kaynak dağõlõmõnda piyasa güçleri ön plana geçirilmeye 
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çalõşõlmõştõr. İhracat teşvik edilmiş, kur ve faiz politikalarõ gerçekçi ve esnek hale 

dönüştürülmüş, ithalat serbestleştirilmiş, sanayide kamunun payõnõ azaltõcõ ve 

yabancõ sermayeyi teşvik edici politikalar uygulanmaya başlanmõştõr. Alõnan bu 

tedbirlerle, büyüme hõzõ yeniden yükselmiş, tasarruflar artmaya başlamõştõr.  

1980-1988 döneminde para politikasõ önemli ölçüde değişmiştir. 30 Sayõlõ 

Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda Karar çerçevesinde, döviz kurlarõnõn 

serbestleştirilmesi sürecinde önce Merkez Bankasõ günlük kur belirlemeye geçmiş, 

ardõndan bankalara bu kurlarõn belli oranlarõ çerçevesinde kurlarõnõ serbestçe 

belirleyebilme olanağõ sağlanmõş ve son olarak bankalarõn döviz kurlarõnõ serbestçe 

belirleyebilmelerine izin verilmiştir. Ancak, 1986 yõlõnda kurlar üzerinde oluşan 

baskõlar nedeniyle Merkez Bankasõ kurlarõ yeniden belirlemeye başlamõş, 

bankalara da satõş kurunda en fazla Merkez Bankasõ kurunu uygulayabilme izni 

verilmiştir.  Döviz bulundurma, döviz tasarruf hesabõ açma, yurtdõşõnda yerleşik 

müteşebbislerin Türkiye�de elde ettikleri kar ve benzeri gelirleri yurtdõşõna 

çõkarmalarõ hususlarõnda kõsõtlayõcõ engeller kaldõrõlmõştõr. 

Kaynak tahsisinde etkinliğin artõrõlmasõ amacõyla kredi  ve mevduat faiz 

oranlarõ serbest bõrakõlmõş, ancak, mevduat faiz oranlarõnõn serbestleştirilmesi 

uygulamasõnda aksaklõklar meydana gelmiştir. Mevduat faiz oranlarõ serbest 

bõrakõldõktan sonra banker kuruluşlarõnõn faiz oranlarõnõ bankalarõn uyguladõklarõ 

faiz oranlarõnõn çok üzerinde belirleyerek fonlarõn önemli bir kõsmõnõ toplamalarõ 

ve bu fonlarõn etkin kullanõlamamasõ 1982 yõlõnda banker krizine yol açmõş, 

finansal sisteme olan güven sarsõlmõştõr. Bu serbestleştirme deneyimi sonrasõ 

mevduat faiz oranlarõ 1983 yõlõ sonunda tekrar Merkez Bankasõ tarafõndan 

belirlenmeye başlanmõştõr. Reeskont kredilerindeki çeşitlilik azaltõlarak ihracata 

yönelik reeskont kredilerine öncelik verilmeye başlanmõştõr. 

1986 yõlõ para politikasõ uygulamasõ yönünden bir geçiş döneminin 

başlangõç yõlõ olmuştur. Para politikasõnda özel ve kamu kesiminin portföy yapõsõna 

doğrudan müdahale yerine, toplam rezervlerin kontrolüne yönelik para ve kredi 

politikalarõ uygulanmaya başlanmõştõr. Bu amaçla çeşitli düzenlemeler yapõlmõştõr. 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    159 

Kamu finansman açõklarõnõn Merkez Bankasõ kaynaklarõndan karşõlanmasõnõn 

likidite üzerinde yarattõğõ olumsuz etkiler nedeniyle, finansmanõn iç borçlanma ile 

karşõlanmasõ çerçevesinde Mayõs 1985 tarihinde Hazine ihaleli bono ve tahvil 

satõşõna başlamõştõr. Disponibilite ve munzam karşõlõklar daha etkin şekilde 

düzenlenmiştir. Bu önlemlerle mevduat bankalarõ rezervlerinin izlenmesi, 

rezervlerin açõk piyasa işlemleri ile yönetilmesinde ilk adõm olmuştur. Reeskont 

politikasõnõn yalnõzca orta vadeli kredilerle sõnõrlandõrõlmasõ ve otomatik kredi 

temin mekanizmasõnõn ortadan kalkmasõ, bankalarõn nakit ihtiyaçlarõnõ 

karşõlayabilecekleri bir mekanizma gerektirmiş, bu çerçevede bankalararasõ para 

piyasasõ Nisan 1986�da faaliyete geçirilmiştir. Piyasa, rezerv fazlasõ ve ihtiyacõ 

olan bankalarõ karşõ karşõya getirerek, bankalarõn rezerv yönetimini 

kolaylaştõrõrken, Merkez Bankasõ�nõn bu piyasayõ faiz ve işlem hacmi olarak 

izlemesine ve para politikasõnõ yönlendirmesine de olanak sağlamõştõr. 

1986 yõlõnda bankacõlõk sisteminin gözetim ve denetiminin daha etkin olarak 

yapõlabilmesi amacõyla tek düzen hesap planõ uygulamaya konulmuş, sermaye 

piyasasõnõn gelişiminin sağlanmasõ amacõyla İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ 

faaliyete geçmiş, banka bonosu, finansman bonosu, banka garantili bonolar gibi 

yeni araçlar sisteme kazandõrõlmõştõr. Döviz piyasalarõnda istikrarõn sağlanmasõ 

amacõyla zorunlu döviz devirleri, döviz pozisyonu, likidite oranõ ve kur riski oranõ 

ile ilgili düzenlemeler yapõlmõştõr.  

Bütün bu gelişmeler açõk piyasa işlemlerinin yapõlabilmesi için gerekli 

altyapõyõ hazõrlamõş ve 4 Şubat 1987 tarihinden itibaren açõk piyasa işlemleri de 

para politikasõ aracõ olarak kullanõlmaya başlanmõştõr. Açõk piyasa işlemlerinin 

kamu kağõtlarõ ile yapõlabilmesi, Devlet Tahvilleri için ikincil piyasanõn oluşturul-

masõna ve iç borçlanmanõn günün koşullarõna göre yürütülmesine de katkõda 

bulunmuştur. 1987 yõlõnda menkul kõymet yatõrõm fonu, gelir ortaklõğõ senedi, 

dövize endeksli senetler ve kar/zarar ortaklõğõ senetleri gibi yeni mali araçlar 

sisteme kazandõrõlmõş, özel kesim tahvillerinin faiz oranlarõ serbest bõrakõlmõştõr.  
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1987 yõlõnda ekonomide kamu tarafõndan üretilen mal ve hizmetlerin fiyat 

ayarlamalarõnõn gecikmesi sonucunda kamu açõklarõnõn büyümesi ve enflasyonun 

yükselmesi, yõl sonuna doğru mali piyasalarda dengesizliklerin artmasõna yol 

açmõş, Türk parasõndan kaçma eğilimi başlamõştõr. Ekonomideki dengesizlikleri 

giderebilmek, TL cinsinden tutulan tasarruflarõn çekiciliğini artõrmak, ithalatõ 

frenlemek, ihracatõ tekrar canlandõrmak ve kamu harcamalarõnõ kõsarak 

ekonomideki aşõrõ õsõnmayõ soğutmak amacõyla 4 Şubat 1988 tarihinde yeni 

önlemler uygulamaya konulmuştur. Faizler yükseltilmiş, ihracat teşvik edilmiş, 

kamu mallarõ fiyatlarõ artõrõlmõş, kamu açõğõnõn kapatõlmasõ amacõyla kamu 

yatõrõmlarõ kõsõlmõştõr. Bu önlemler sonucunda imalat sanayiinde durgunluk 

başlamõş, cari işlemler dengesi fazla vermiştir. Ancak, yõlõn ikinci yarõsõnda 

enflasyon yükselmiş, mali piyasalarda dengeler bozulmuş,  TL yeniden baskõ altõna 

girmiştir. Bu dengesizlikleri giderebilmek amacõyla Ekim 1988�de  mevduat 

faizleri serbest bõrakõlmõştõr. Ancak yükselen faizler ekonomide durgunluğun 1989 

yõlõna sarkmasõna neden olmuştur. 

1988 yõlõnda, döviz kurlarõnõn piyasa koşullarõ altõnda belirlenmesi ile 

bankacõlõk sisteminde döviz ve efektif rezervlerinin etkin kullanõmõnõ sağlamak ve 

Merkez Bankasõnõn kur politikasõna yardõmcõ olmak amacõyla, Merkez Bankasõ 

bünyesinde döviz ve efektif piyasalarõ açõlmõştõr. 

1980�li yõllarda globalleşmenin finansal piyasalarda sermaye hareketlerinin 

liberalizasyonuna bağlõ olarak artmasõ, ülkelerin piyasa bazlõ parasal kontrol 

araçlarõna yönelmesinde başlõca etken olmuştur. Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye�de 

bu hareketler 1980-1985 döneminde benzer şekilde uygulanmaya başlanmõştõr. 

Faiz ve kredi kontrolleri aşamalõ olarak kaldõrõlõrken, reeskont kredileri ağõrlõklõ 

olarak ihracata yönelik kullandõrõlmõş, özelleştirme gündeme getirilmiş, açõk piyasa 

işlemlerinin yapõlabilmesi için gerekli ortam hazõrlanmaya başlanmõştõr. 

Meksika�da ise yaşanan dõş borç krizi sürecin gecikmesine neden olmuştur.  

1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren finansal piyasalarõn liberalizasyonu 

çerçevesinde Dünya finansal piyasalarõnõn entegrasyonu, gelişmiş ülkelerde para 
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ve sermaye piyasalarõnõn gelişmiş ve yeterince derin olmasõ nedeniyle olumlu 

etkiler yaratõrken, Türkiye gibi örgütlenmiş para piyasalarõnõn sõnõrlõ olduğu 

gelişmekte olan ülkelerde spekülatif kõsa vadeli sermaye hareketleri nedeniyle 

ciddi problemlere neden olmuştur. Bununla birlikte, geçiş sürecini uzun tutarak, 

yumuşak bir geçiş sağlayabilen gelişmekte olan Kore gibi ülkelerde, liberalizasyon 

sürecinin etkilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri asgari düzeylerde 

kalmõştõr. 

1989 Sonrasõ Dönem: Piyasa ekonomisi ağõrlõklõ ve dõşa açõk büyüme 

stratejileri çerçevesinde 1980�li yõllarda uygulanmaya başlanõlan ekonomi 

politikalarõna 1990�lõ yõllarda da devam edilmiştir. Bu dönemde, özellikle gelişmiş 

ülkelerde işsizliğin önemli bir sorun haline geldiği, kamu açõk ve borçlarõnõn 

büyüdüğü gözlenmektedir. 

1990�lõ yõllarda küreselleşme çerçevesinde dünya ticaretinin geliştirilmesi 

hususunda önemli adõmlar atõlõrken, ekonomik bloklaşmalar da önem kazanmaya 

başlamõştõr. Avrupa Birliği,  NAFTA(Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi) ve 

Pasifik Bölgesinden oluşan üç kutuplu bir yapõsal oluşum çerçevesinde, ülkelerin 

ekonomi politikalarõnda birbirlerine olan bağõmlõlõğõ da artmõştõr. 

Türkiye�de reel ve finansal kesimde liberalizasyon hareketleri 1989 yõlõ 

sonrasõnda hõz kazanmõştõr. Bu çerçevede 11 Ağustos 1989 tarihinde yayõmlanan 

Türk Parasõ Kõymetini Koruma Hakkõnda 32 sayõlõ Karar ve diğer düzenlemelerle; 

ithalatta tarife dõşõ engeller büyük ölçüde kaldõrõlõrken, koruma oranlarõ 

düşürülmüş, ihracata vergi iadesi (nakdi teşvikler) kaldõrõlmõş, Türk Lirasõ 

konvertibl hale getirilmiş, yurtiçi-yurtdõşõ sermaye hareketlerindeki sõnõrlamalar 

büyük ölçüde kaldõrõlmõştõr. Bankalarõn uluslararasõ normlara uygun hale 

getirilmesi amacõyla Bankalar Kanununda değişiklikler yapõlmõştõr. 

Para politikasõ amaçlarõna ulaşmak için ekonomik konjonktürdeki gelişmeler 

çerçevesinde 1980 öncesi dönemde ağõrlõklõ olarak dolaysõz para politikasõ 

araçlarõnõ kullanan, 1980-1988 döneminde dolaysõz para politikasõ araçlarõndan 

dolaylõ araçlara geçmeye başlayan Merkez Bankasõ, 1989 sonrasõnda ise dolaylõ 
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para politikasõ araçlarõndan piyasa bazlõ araçlarõ ağõrlõklõ olarak kullanmaya 

başlamõştõr. Orta ve uzun vadeli reeskont uygulamasõna son verilmiştir.  

Ağustos 1989�da yabancõlarõn borsada kayõtlõ hisse senetlerini 

edinebilmeleri, Türkiye�de yerleşik kişilerin yabancõ menkul kõymetlere yatõrõm 

yapmalarõ serbest bõrakõlmõştõr. Konut sertifikasõ ile değişken faizli tahvil ihracõna 

ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr.  

1990 yõlõnda Merkez Bankasõ orta vadede parasal kontrolü, kendi bilanço-

sunu kontrol etmek suretiyle sağlamak amacõyla para programõ ilan etmiştir.  

 1989 yõlõnda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile başlayan kõsa 

vadeli dõş kaynak girişinin yanõsõra, ithalatta koruma oranlarõnda gerçekleştirilen 

hõzlõ düşüşler, reel ücretlerdeki hõzlõ artõşlar ve yeni mali araçlarõn getirdiği 

imkanlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasõna yol açmõştõr. Merkez Bankasõ bu 

gelişmeler sonucunda para programõ hedeflerinden önemi sapmalar olmasõ 

nedeniyle para programõ açõklamaktan vazgeçmiştir. 

Yükselen kamu açõklarõna bağlõ olarak artan iç faiz oranlarõ sõcak para 

girişini hõzlandõrmõş ve TL�nin reel olarak aşõrõ değer kazanmasõna neden 

olmuştur. Bu gelişme işgücü maliyetindeki reel artõşlar, doğrudan ve dolaylõ ihracat 

teşviklerindeki azalma ile birleşerek Türk ekonomisinin hõzla rekabet gücünü 

kaybetmesine yol açmõştõr. Sonuçta, yüksek kamu açõklarõndan kaynaklanan 

ekonominin iç dengesizlikleri dõş dengede de hõzlõ bir bozulmaya neden olmuş, 

ithalat hõzla artmõş, ihracat yavaşlamõş ve dõş ticaret açõklarõ önemli boyutlara 

ulaşmõştõr. Bankalarõn açõk pozisyon yoluyla sağladõklarõ kaynaklarõn yanõsõra, 

REPO, Varlõğa Dayalõ Menkul Kõymet, A-Tipi Yatõrõm Fonlarõ gibi yeni mali 

araçlarla da fon temini, yüksek kamu açõklarõ, Merkez Bankasõnõn parasal 

büyüklükler üzerindeki kontrolünü zayõflatmõştõr. Hõzla bozulan iç ve dõş dengeler 

1994 yõlõ başõnda para, sermaye ve döviz piyasalarõnda ciddi bir krize yol açmõştõr. 

Ekonomiyi hõzla istikrara kavuşturmak, kamu açõklarõnõ daraltmak, dõş talebe 

dayalõ bir büyüme yapõsõ oluşturmak ve ekonomik istikrarõ sürekli kõlacak yapõsal 

reformlarõ başlatmak amacõyla 5 Nisan 1994 tarihinde Ekonomik Önlemler 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    163 

Uygulama Planõ yürürlüğe konulmuştur. Alõnan önlemler çerçevesinde Merkez 

Bankasõnõn özerkliğini artõrõcõ, kamu açõklarõnõn azaltõlmasõnõ sağlayõcõ, bankalarõn 

denetimini ve parasal kontrolü artõrõcõ düzenlemeler yapõlmõştõr. 

Bu gelişmeler çerçevesinde: Türkiye�de finansal liberalizasyon hareketiyle 

ilgili ilk düzenlemeler II. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde yapõlmak 

istenmiş ancak, yasal ve kurumsal yapõnõn gelişmemiş olmasõ nedeniyle, bunlar 

yalnõzca temenni düzeyinde kalmõştõr. Sonraki Planlarda da piyasa bazlõ araçlarõn 

kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ amacõ yer almõş, ancak, Merkez Bankasõ�na bu 

araçlarõn kullanõmõnõ sağlayacak serbestlik, koşullar dikkate alõnarak verilmemiştir. 

Özellikle 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõnda, finansal piyasalarda kurumsal ve 

yasal düzenlemeler yeterince oluşturulmadan, ekonominin reel kesiminde ve 

maliyesinde dengeler sağlanmadan, özelleştirme hareketinin çeşitli nedenlerle 

ivme kazanamadõğõ bir ekonomik yapõ içerisinde başlanan finansal liberalizasyon 

hareketi, Merkez Bankasõnõn geleneksel para politikasõ araçlarõnõn etkisini önemli 

ölçüde azaltmõştõr. 

 Türkiye�de kredi ve faiz kontrolleri gibi dolaysõz araçlarõn yanõ sõra dolaylõ  

araçlar olan reeskont politikasõ ile zorunlu karşõlõk uygulamalarõ da selektif 

biçimde kullanõlmõştõr. 

 1989 yõlõna kadar reeskont politikasõ, sistemin yavaş işlemesi, selektif 

olarak uygulanmasõ, kredi sisteminin avans biçiminde bir cari hesap gibi işleyerek 

bu yolla para giriş ve çõkõşlarõnõn bankalarõn inisiyatifine bõrakõlmasõ nedeniyle, 

etkin bir araç olarak kullanõlmamõştõr. 1989 yõlõndan itibaren Merkez Bankasõ 

reeskont kredilerini piyasanõn likiditesini ayarlamak için kullanmayõ amaçlamõş, 

ancak reeskont faiz oranlarõ piyasa faiz oranlarõndan daha düşük belirlenmek 

suretiyle, krediler yine selektif olarak kullandõrõlmõştõr.   

1993 yõlõndan sonra ise reeskont penceresinden kullandõrõlan kredilerin 

Merkez Bankasõ bilançosu içindeki payõ önemsenmeyecek düzeylere kadar düş-

müştür. Buna karşõlõk bankalarõn ellerindeki senetlerin likiditesinin artõrõlmasõ 

amacõyla 1992 yõlõ Ağustos ayõnda ihraç edilmeye başlanan Varlõğa Dayalõ Menkul 
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Kõymetler (VDMK), Merkez Bankasõ reeskont uygulamasõnõn yerini almõştõr. 

Reeskont politikasõnõn para arzõnõ artõrdõğõ gerekçesiyle kullanõlmadõğõ, ancak 

VDMK�larõn para benzeri likidite olarak aynõ işlevi yerine getirdiği 

gözlenmektedir. Ayrõca, Merkez Bankasõ her ne kadar reeskont kredisi açmama 

eğiliminde görünse de, reeskont kredilerinin gelişmiş ülkelerdeki son başvuru 

kaynağõ olma işlevini, gün sonunda pozisyon açõğõ içinde bulunan bankalara 

interbank piyasasõndan fon sağlayarak yerine getirmekte, bu işlevi yerine getirirken 

reeskont kredilerindeki ticari senet karşõlõğõ fon sağlama yöntemini, DİBS karşõlõğõ 

fon sağlama yöntemi ile ikame etmektedir. Bu şekilde bankalararasõ para piyasa-

sõnõn günlük rezerv yönetiminin en önemli aracõ haline geldiği görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde piyasadaki likiditenin ayarlanmasõnda en etkin araç ola-

rak kullanõlan açõk piyasa işlemleri ise 1987 yõlõna kadar, Merkez Bankasõ�nõn ka-

ğõt portföyünün sõnõrlõ olmasõ ve açõk piyasa işlemlerine özsermaye ve karşõlõklar 

toplamõnõn 5 katõ gibi çok küçük sayõlabilecek bir tutarõn üst sõnõr olarak belirlen-

mesi ve sermaye piyasalarõnõn gelişmemiş olmasõ nedeniyle etkin olarak kullanõla-

mamõştõr. 1985 yõlõnda Hazine�nin iç borçlanma yoluyla finansmana yönelmesi, 

1986 yõlõnda bankalararasõ para piyasasõnõn kurulmasõ ve açõk piyasa işlemleri 

limitlerinin artõrõlmasõyla, açõk piyasa işlemleri para politikasõ aracõ olarak 

kullanõlmaya başlanmõş ve sermaye piyasasõnõn gelişmesine de katkõda bulunmuş-

tur. 1990 yõlõndan itibaren açõk piyasa işlemlerinin hacminde önemli artõşlar oldu-

ğu, Merkez Bankasõ�nõn bu aracõ daha etkili biçimde kullandõğõ gözlenmektedir.  

Mevduat munzam karşõlõklarõ gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen 

etkin bir araç olarak kullanõlmaktadõr. Ancak, Türkiye�de fiili karşõlõk oranlarõ ile 

belirlenen karşõlõk oranlarõnõn çoğu kez farklõ olmasõ ve etkisinin geç ortaya 

çõkmasõ nedeniyle aracõn etkin olarak kullanõldõğõnõ söylemek mümkün değildir. 

Bunun başlõca nedenleri; mevduatlarõn önemli bir kõsmõ için genel oranlardan 

sapmalar olmasõ, karşõlõklarõn 1985 yõlõna kadar aylõk bazda tesis edilmesi, bloke 

olmasõ gereken zorunlu karşõlõklarõn 1983 yõlõna kadar bazõ özel amaçlarla 

kullandõrõlmasõ ve böylece yeniden dolaşõma dönmesidir. Bu durum, fiili karşõlõk 
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oranlarõnõ düşürerek zorunlu karşõlõklarõn esnek bir para politikasõ aracõ olarak 

kullanõlmasõnõ engellemiştir. Zorunlu karşõlõklarõn banka maliyetleri üzerindeki 

etkisi gözönüne alõnarak birçok kez düşürülmeye çalõşõldõğõ ancak, finansal sistem-

de sõk sõk meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle esas itibariyle politika amaçlõ 

olarak değiştirildiği gözlenmektedir. 1994 yõlõnda oluşan finansal krizin aşõlma-

sõnda temel politika aracõ olarak zorunlu karşõlõklarõn kullanõlmasõ da, zorunlu 

karşõlõklarõn finansal sistemin kontrolü açõsõndan önemini ortaya koymuştur.   

Türkiye�de uygulanmakta olan disponibilite yükümlülüğünün 1994 yõlõna  

kadar  bir para politikasõ aracõ olmaktan çok, kamunun finansmanõ amacõyla 

kullanõldõğõ, Kamu�yu borçlanma politikasõnda tembelliğe ittiği görülmektedir. 

1994 krizinin ardõndan disponibilite uygulamasõnõn bir para politikasõ aracõ olarak 

kullanõldõğõnõ söylemek mümkündür.  

1994 yõlõna kadar mevduat munzam karşõlõklarõ ve disponibilite 

yükümlülüğü etkin para politikasõ araçlarõ olarak kullanõlmamõştõr. Bu 

yükümlülükler 1994 yõlõna kadar büyük ölçüde TL mevduatlara uygulandõğõndan, 

bankalarõn TL mevduat dõşõnda yarattõklarõ fonlarõn kontrolü mümkün olmamõştõr. 

Bu durum bankalarõ TL mevduat yerine  daha az yükümlülüklere tabi pasif 

varlõklara yöneltmiş, banka pasiflerinde TL mevduatõn payõ hõzla azalõrken, 

özellikle döviz hesaplarõnõn payõ artmõştõr. 1994 yõlõnda yaşanan finansal krizden  

sonra ise bu yükümlülükler bankalarõn bütün taahhütlerine yaygõnlaştõrõlarak, 

sözkonusu araçlarõn kullanõmõnda ve dolayõsõyla para politikalarõ uygulamalarõnda 

etkinlik artõrõlmaya çalõşõlmõştõr.  

Dolaysõz araçlarõn zaman içerisinde kullanõmõnõn kaldõrõlmasõ, bankalarõn 

mevduat ve kredi politikalarõnda serbest hale gelmesine ve ekonominin 

parasallaşmasõna katkõda bulunmuştur. Dolaysõz araçlarõn kaldõrõlmasõ ile yüksek 

enflasyonu  birarada yaşayan Türkiye�de kaynaklar üretken alanlar yerine 

spekülatif alanlara yönelmiştir. Bu çerçevede kaynaklarõn teşvik edilmesi 

öngörülen alanlara aktarõlmasõ amacõyla Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu139 
                                                      
139 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu ile ilgili gelişmeler EK 8�de verilmektedir. 
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kurulmuş ve Fon�un gelirlerinin önemli bir kõsmõnõn bankalarõn açtõğõ kredilerden 

alõnmasõ kararlaştõrõlmõştõr.  

1984 yõlõndan itibaren Faiz Farkõ İade Fonu yerine uygulamaya konulan 

Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu (KKDF), üç etkili bir para politikasõ aracõ 

haline gelmiştir. KKDF  gelirlerinin bankalarõn kredileri ile bir kõsõm ithalattan 

elde edilmesi; kesinti oranlarõnda yapõlacak değişikliklerle banka kredilerinin 

maliyetlerini etkilemek suretiyle kredi hacminin daraltõlmasõnõ, ithalattan yapõlan 

kesinti oranõnõ artõrmak suretiyle ithalatõn caydõrõlmasõnõ ve son olarak, yapõlan 

kesintilerin desteklenmesi amaçlanan sektörlere açõlacak kredilere prim olarak 

ödenmesi suretiyle kredi sisteminin yönlendirilmesini sağlamaktadõr.  

Merkez Bankasõ sabit kur sisteminin uygulandõğõ ve ekonominin kapalõ 

olduğu dönemde döviz kurlarõnõ araç olarak kullanõrken, liberalleşme süreci ile 

birlikte döviz kurlarõnõn ve dolayõsõyla para arzõnõn kontrolü amacõyla, zorunlu 

döviz ve efektif devir oranlarõ ile asgari likidite oranõ ve kur riski oranlarõnõ 

kullanmaya başlamõştõr. Bankalarõn döviz pozisyonlarõnõn düzenlenmesi yoluyla 

para ve kredi arzõ kontrol edilirken, zorunlu devir oranlarõnda yapõlan değişiklikler 

Merkez Bankasõ�nõn döviz rezervlerinin yönetiminde kullandõğõ en önemli araç 

haline gelmiştir. Banka, zorunlu devir oranlarõnda yaptõğõ düzenlemelerle döviz 

piyasalarõnõn gelişmesini sağlarken, zorunlu devir kurlarõnõ piyasaya kurlarla ilgili 

mesaj vermek amacõyla kullanmaktadõr. Kõsa vadeli sermaye hareketlerinin yoğun 

biçimde yaşandõğõ Türkiye�de Merkez Bankasõ�nõn bu çerçevede kullandõğõ en 

önemli araçlardan biri asgari likidite oranõ ile kur riski oranõdõr. Ancak, bu 

araçlarõn yeterince etkin kullanõlmasõ mümkün olmamõştõr. Zira bankalarõn 

birbirlerinde fiktif hesaplar açmak suretiyle, oranlarõ gerçekleştirdikleri ve açõk 

pozisyonlarõnõ artõrdõklarõ 1994 yõlõnda yaşanan krizle de görülmüştür.  

Bu değerlendirmeler çerçevesinde; Merkez Bankasõ reeskont kredilerini 

para arzõnõ artõrdõğõ gerekçesiyle önemli ölçüde azaltõrken, yerine ikame edilen 

VDMK ihraçlarõ bu gerekçeyi büyük ölçüde anlamsõzlaştõrmõştõr. Esas itibariyle 

reeskont politikasõ ağõrlõklõ olarak uygulandõğõ dönemde bir parasal kontrol aracõ 
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olarak değil, daha ziyade kaynak dağõlõmõnda etkinsizliğe yol açan bir teşvik aracõ 

olarak kullanõlmõştõr. 

Reeskont kredilerinin para politikasõ aracõ olarak kullanõlmasõnõn temini 

amacõyla, öncelikle firmalarõn sağlõklõ değerlendirilebilmesi için risk 

santralizasyon merkezinin etkin şekilde organizasyonu ve çalõşmasõ sağlanmalõdõr. 

Özellikle sanayi kesimine kredi veren ve elinde firma senetleri bulunan finansal 

kuruluşlar, bankalararasõ piyasadan ve açõk piyasa işlemlerinden ellerinde devlet iç 

borçlanma senedi bulunmadõğõ için yararlanamamaktadõr. Bu durum reel kesime 

kredi açõlmasõnda caydõrõcõ etki yaratõrken, bankalarõ risksiz devlet iç borçlanma 

senetlerine yöneltmektedir. Özellikle, reel kesime kredi kullandõran ancak ellerinde 

devlet iç borçlanma senedi bulunmayan finansal kuruluşlarõn kõsa vadeli finansman 

ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmeleri, ancak VDMK ihracõ ile mümkün olmaktadõr. 

VDMK ihracõ ise uzun bir süreç gerektirmektedir. Sözkonusu finansal kuruluşlarõn 

kõsa vadeli finansman ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ amacõyla ya reeskont kredileri 

para politikasõ aracõ olarak kullanõlmalõ ya da bu senetlerle de açõk piyasa işlemleri 

yapõlmalõdõr (TCMB yasasõnda bu yetki halihazõrda mevcuttur). Reeskont kredileri 

faiz oranlarõ piyasa faiz oranlarõnõn üzerinde belirlenmelidir. Böylece reeskont 

politikasõnõn para arzõnõn kontrolünde etkinliği artacaktõr. 

 Dünyadaki genel eğilime uygun olarak zorunlu karşõlõk oranlarõ kredi 

kullanõm maliyetlerinin azaltõlmasõ amacõyla zaman içinde indirilmelidir. Ancak, 

kõsa vadede, Türkiye�de mevcut yapõ içerisinde uzun vadeli tasarruflarõn 

özendirilmesi amacõyla özellikle uzun vadeli mevduatlara uygulanan karşõlõk 

oranlarõ düşürülmelidir.  

Açõk piyasa işlemleriyle finansal sistemin kontrolünün ve para politikasõ 

uygulamalarõnõn başarõ şansõnõn artõrõlmasõ için, finansal aracõlar dõşõnda da bu 

işlemlerin yaygõnlaştõrmasõ gereklidir. Ayrõca, kõsa vadeli finansman ihtiyacõnõn 

karşõlanmasõnda, reeskont mekanizmasõnõn çalõştõrõlmadõğõ bir ortamda, bankalar-

arasõ para piyasasõndan işlem yapabilmek için devlet iç borçlanma senedi teminatõ 

yanõnda, uygun ticari senetlerin de teminat olarak kabul edilmesi sağlanmalõdõr.  
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Açõk piyasa işlemlerinin, sadece devlet iç borçlanma senetleri ile yapõlmasõ, 

Merkez  Bankasõ�nõ bazõ durumlarda Hazine�yi fonlamaya kadar götürmektedir. Bu 

durum açõk piyasa işlemleri ile piyasada likidite hacminin kontrolünü 

anlamsõzlaştõrmaktadõr. Zira, Merkez Bankasõ Hazine�den aldõğõ senetler 

karşõlõğõnda piyasaya likidite sürmekte, daha sonra bu likiditeyi çekmek için aynõ 

senetleri kullanmaktadõr. Bu nedenle, Merkez Bankasõ�nõn Hazine�den likidite 

yaratan işlemleri için, açõk piyasa işlemi amacõyla iç borçlanma senedi almasõ 

yasaklanmalõdõr. Banka�ya açõk piyasa işlemlerinde esneklik ve etkinlik 

kazandõrmak üzere bono çõkarma yetkisi verilmelidir. 

Kamu maliyesinin disiplin altõna alõnmasõna paralel olarak Merkez Bankasõ 

da finansal piyasalarda istikrarõn sağlanmasõ ve sürdürülmesi amacõyla para 

programõ ilan etmelidir.  
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ABSTRACT 
 
 
 Use of monetary policy instruments both in Turkey and in the world have 

recorded changes in accordance with the alterations in economic and monetary 

policy framework applied. This study aims to explain the related developments in a 

chronological perspective. 

 

 In this perspective, first and second chapters of the study review the 

developments of the monetary instruments and give an idea about them. The third 

chapter analyzes the application of the instruments in developed and in developing 

countries, in two separate sections. As the recent methods of application are given  

for the case of  the developed countries, the evolution of the methods in the 

developing countries are stated in order to help a comparison with the Turkish 

case. The fourth chapter examines the monetary policy instruments applied in 

Turkey, including the changes recorded in those  instruments in time. The last 

chapter makes analysis using the information given in the previous chapters. 

 

 As a result, it is found that; in the pre-1980 period direct monetary 

tools were frequently used while 1980-1988 period marked a transition process and 

post-1989 period witnessed frequent uses of indirect tools. However, it should be 

added that such indirect instruments can not be pronounced as being efficiently 

utilized due to shortcomings in the related instutitional structure.     
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EK 1: MERKEZ BANKASI REESKONT KREDİLERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
 

MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI             YILLIK YÜZDE  
  Kõsa Vadeli Krediler                         Orta Vadeli Krediler           
  Genel Özel                        Genel Özel           
             Esnaf ve Destekleme     Gider Vergisi Ýstisnasýndan    
   Tarõm     Sanayi İhracat           Sanaatkar Alõmõ için   Tarõm   Yararlanan Yatýrým Kredileri     
              KİT'lere          
   Ziraat Bankasõ Diğer  Gider Vergisi  İhracat İhracat Teşvik  Fonu Tütün     Ziraat Diğer Kalkýnmada Gemi Ýnþasý, Taþýt Diðer 
       İstisnasõndan Hazõrlõk ve Kredileri  Finansmanõ     Bankasõ Bankalar Öncelikli  Gemi Ýnþa  Yatýrým   
   Tarõm Kredi Diğer   Yararlanan   İmalat            Yörelerde Tesisleri,    
   Kooperatifleri                Kullandýrýlan Gemi Ýthali    
       Sõnai Mamul, Diğer  Serbest döviz Anlaşmalõ             
       Yaş sebze ve    Sahasõna ülkelere             
Yürürlük      meyve ihr.   ihracat ihracat             
Tarihi       (Gõda, içki,                  
            tütün hariç)                               
                         
01.03.1973 8,00  6,00  6,00  6,00   -  - 11,00  6,00   -  -  - 6,00   -  9,00  6,00  6,00   -  -  - 8,00  
26.11.1973 8,75  7,00  7,00  7,00   -  - 15,00  7,00   -  -  - 7,00   -   9 (2) 7,00  7,00   -  -  - 9,00  
26.08.1974 9,00  8,00  8,00  8,00   -  - 17,75  8,00   -  -  - 8,00   -  10,50  8,00  8,00   -  -  - 13,00  
22.04.1978 10,00  9,50  9,50  9,50  9,50   - 17,75  9,50   -  -  - 8,00   -  11,50  8,00  11,50   -  -  - 16,00  
01.05.1979 10,75  11,50  11,25   11.25(2) 10,40   - 17,75  10,40   -  -  - 12,00   -  14,00  12,75  12,75   -  -  - 17,25  
01.03.1980 14,00  13,50  12,75  12,75  12,75   - 23,50  14,00   -  -  - 12,50   -  15,00  14,00  14,00   -  -  - 21,50  
01.07.1980 26,00  22,50  20,00  20,00  25,00   - 24,50  26,00   -  -  - 18,50   -  26,00  25,50  25,50   -  -  - 21,50  
01.08.1980 26,00  22,50  20,00  20,00  25,00   - 24,50  26,00   -  -  - 18,50   -  26,00  25,50  25,50   -  -  - 21,50  
01.10.1980 26,00  19,50  17,50  20,00  25,00   - 24,50   -  -  -  - 15,50   -  26,00  18,75  18,75   -  -  - 26,50  
02.02.1981 30,25  19,50  17,50   17.5 (2) 29,25   - 24,50   -  -  -  - 15,50   -  30,25  18,75  18,75   -  -  - 26,50  
01.05.1981 31,50  19,50  18,00   18 (2) 30,50   - 24,50   -  -  -  - 16,00   -  31,50  19,50   -  -  -  - 26,50  
22.07.1981 31,50  19,50  18,00   18 (2) 30,50   - 24,50   -  -  -  - 16,00  13,50   31,50  19,50   -  -  -  - 26,50  
01.09.1981 31,50  21,00  18,00   18 (2) 30,50   - 24,50   - 15,00  17,00   - 18,00  13,50   31,50  19,50   -  -  -  - 26,50  
01.10.1981 31,50  21,00  18,00   18 (2) 30,50   - 24,50   - 15,00  17,00   - 18,00  13,50   31,50  19,50   -  -  -  - 26,50  
01.11.1981 31,50  20,00  18,00   18 (2) 30,50   - 24,50   - 15,00  17,00   - 17,25  13,50   31,50  19,50   -  -  -  - 26,50  
01.01.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 24,50   - 15,00  17,00   - 15,50  13,50   31,50  17,75   -  -  -  - 26,50  
13.02.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 24,50   - 15,00  17,00  31,50  15,50  13,50   31,50  17,75   -  -  -  - 26,50  
01.04.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 31,50   - 23,75  26,00  31,50  15,50  13,50   31,50  17,75   -  -  -  - 26,50  
29.04.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 31,50   - 23,75  26,00  31,50  15,50  13,50   31,50  17,75   -  -  -  - 26,50  
01.05.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 31,50   - 23,75  26,00  31,50  15,50  13,50   33,00  17,75   -  -  -  - 29,00  
12.08.1982 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 31,50   - 23,75  26,00  31,50  15,50  13,50   33,00  17,75   -  -  -  - 29,00  
03.03.1983 31,50  18,00  16,25   16.25 (2) 30,50   - 31,50   - 26,50   -  - 15,50  13,50   33,00  17,75   -  -  -  - 29,00  
01.07.1983 28,00  18,00  16,25   16.25 (2)  - 26,50  30,00   -  -  -  - 15,50  13,50   29,50  17,75   - 19,00  23,00  23,00   - 
19.12.1983 48,50  25,00  37,00   25 (2)  - 35,00  35,00   -  -  -  - 23,00  21,50   50,50  25,00   -  19.5 (4)  -  -  - 
01.03.1984 48,50  25,00  37,00   25 (2)  - 40,00  40,00   -  -  -  - 23,00  21,50   50,50  25,00   -  -  -  -  - 
14.05.1984 52,00  25,00  37,00   25 (2)  - 42,00  42,00   -  -  -  - 23,00  21,50   50,50  25,00   -  -  -  -  - 
07.07.1984 52,00  25,00  37,00   25 (2)  - 45,00  45,00   -  -  -  - 23,00  21,50   50,50  25,00   -  -  -  -  - 
01.01.1985 52,00  28,00  40,00   28 (2)  - 52,00  52,00   -  -  -  - 27,00  21,50   50,50  28,00   - 33,00   -  -  - 
01.01.1985 52,00  28,00  46,50   28 (2)  - 52,00  52,00   -  -  -  - 27,00  30,00   50,50  28,00   - 33,00   -  -  - 
01.11.1986 48,00  28,00  46,50   28 (2)  - 48,00  48,00   -  -  -  - 27,00  30,00   50,50  28,00   - 33,00   -  -  - 
01.12.1986 48,00  28,00  46,50   28 (2)  - 38,00  38,00   -  -  -  - 27,00  30,00   50,50  28,00   - 33,00   -  -  - 
24.01.1987 45,00  28,00  45,00   28 (2)  - 35,00  35,00   -  -  -  - 27,00  30,00   48,50  28,00   - 33,00   -  -  - 
19.02.1988 54,00  40,00  54,00   40 (2)  - 40,00  40,00   -  -  -  - 40,00  40,00   60,00   -  - 40,00   -  -  - 
24.06.1988 54,00  40,00  54,00   40 (2)  - 35,00  35,00   -  -  -  - 40,00  40,00   60,00   -  - 40,00   -  -  - 
01.01.1990  40-45  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
20.09.1990  43-48.25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
23.11.1990  45-50.75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
15.02.1991  48-54.5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
27.01.1994  56-65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
21.04.1994  79-98  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
12.07.1994  70-85  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
27.07.1994  63-75  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
01.10.1994  55-64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
10.06.1995  52-60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
01.08.1995  50-57  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 
02.08.1997  67-80  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - 

(1)Teşvik edilen kesimlere(tarõm dõşõnda) açõlan orta vadeli kredilere % 8 oranõ uygulanõr.    (4) Gemi inşa kredileri dahil. 
(2) Bu oranlar T.C. Ziraat Bankasõnõn uyguladõğõ faiz oranõ üzerinden kredi kullandõran bankalar için de uygulanõr. (5) Yatõrõm mallarõ imalatçõ satõcõ kredilerine uygulanõr. 
(3) Tahvil üzerinde yazõlõ faizin iki puan fazlasõ. 
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MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI (DEVAM)                                                                                                                                                                      YILLIK YÜZDE 
               T.Sõnai  

Bankasõ  
Kalkõnma 
veya  

Ticari  
Aracõlõğõyla 

Banka 
 T.Sõnai 

Beş Yõldan Uzun 
Vadeli Krediler 

T.Kalkõnma 
Bankasõ'nõn 
Çok Ortaklõ 

Tahvil 
Üzerine 
Avans 

Altõn 
Üzerine 
Avans 

  Diğer Yatõrõm Kredileri Yatõrõm Mallarõ 
İmalatçõ Kredileri İşletme Kredileri Ticari Bankaca 

Kullandõrõlacak Krediler 
Kalkõnma Bankasõnca  
Kullandõrõlacak Krediler Genel 

Gider Vergisi 
İstisnasõndan 
Yararlanan 

Şirketlere Yarõm 
Kalmõş 
Yatõrõm ve İşletme 
Kredileri 

   

Yürürlük 
Tarihi  

Kalkõnmada 
Öncelikli 
Yörelerde 
Kullandõrõlan 

Diğer 
Yörelerde 
Kullandõrõlan 

İhracata 
Dönük Diğer 

Kalkõnmada 
Öncelikli 
Yörelerde 
Kullandõrõlan 

Diğer 
Yörelerde 
Kullandõrõlan 

İhracat 
Garantili 
Yatõrõm 

Diğer              
İhracat 
Garantili 
Yatõrõm 

Diğer       

01.03.1973  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10,00  6,00  
26.11.1973  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11,00  7,00  
26.08.1974  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11,00  7,00  
22.04.1978  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12,00  12,00  
01.05.1979  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13,00  13,00  
01.03.1980  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14,25  14,25  
01.07.1980  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28,50   -  - 14,25  14,25  
01.08.1980  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28,50   -  - 15,75  15,75  
01.10.1980  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28,50  34,00   - 15,75  15,75  
02.02.1981  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 32,75  39,00   - 17,00  17,00  
01.05.1981  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 18,50  18,50  
22.07.1981  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.09.1981  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.10.1981  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.11.1981  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.01.1982  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
13.02.1982  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.04.1982  -  -  -  -  -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
29.04.1982  -  - 34,00  27,25   -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
01.05.1982  -  - 31,50  27,25   -  -  - 11,00   - 10,00   -  -  - 22,00  22,00  
12.08.1982  -  - 31,50  27,25   -  -  - 11,00   - 10,00   -  - 17,75  22,00  22,00  
03.03.1983  -  - 31,50  27,25   -  -  - 11,00   - 10,00   -  - 17,75   (3) 22,00  
01.07.1983 24,50  28,75   -  - 28,75  31,25  12,75  11,00  11,50  10,00   -  - 17,75   (3) 22,00  
19.12.1983 19,50  30,00   -  -  -  - 25,00  25,00  25,00  25,00   -  - 24,25   (3) 25,00  
01.03.1984 19,50  30,00   -  -  -  - 25,00  25,00  25,00  25,00   -  - 24,25   (3) 25,00  
14.05.1984 19,50  30,00   -  -  -  - 25,00  25,00  25,00  25,00   -  - 24,25  50,00  25,00  
07.07.1984 19,50  30,00   -  -  -  - 25,00  25,00  25,00  25,00   -  - 24,25  50,00  42,00  
01.01.1985 33,00  33,00   -  -  -  - 25,00  25,00  25,00   -  -  - 24,25  50,00  50,00  
01.01.1985 33,00  33,00   -  -  -  - 28,00   - 28,00   -  -  - 30,00  50,00  50,00  
01.11.1986 33,00  33,00   -  -  -  - 28,00   - 28,00   -  -  - 30,00  50,00  50,00  
01.12.1986 33,00  33,00   -  -  -  - 28,00   - 28,00   -  -  - 30,00  50,00  50,00  
24.01.1987 33,00  33,00   -  -  -  - 28,00   - 28,00   -  -  - 30,00  50,00  50,00  
19.02.1988 45,00  45,00   50 (5)  -  -  - 60,00   - 60,00   -  -  - 60,00  75,00  75,00  
24.06.1988 45,00  45,00  50,00   -  -  - 60,00   - 60,00   -  -  - 60,00  75,00  75,00  
01.01.1990  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
20.09.1990  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
23.11.1990  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
15.02.1991  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
27.01.1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
21.04.1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
12.07.1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
27.07.1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
01.10.1994  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10.06.1995  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
01.08.1995  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
02.08.1997  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(1)Teşvik edilen kesimlere(tarõm dõşõnda) açõlan orta vadeli kredilere % 8 oranõ uygulanõr    (4) Gemi inşa kredileri dahil. 
(2) Bu oranlar T.C. Ziraat Bankasõnõn uyguladõğõ faiz oranõ üzerinden kredi kullandõran bankalar için de uygulanõr. (5) Yatõrõm mallarõ imalatçõ satõcõ kredilerine uygulanõr  (3) Tahvil üzerinde yazõlõ faizin iki puan fazlasõ. 
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REESKONT KREDİLERİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
 
1/5/1981 - Kõsa vadeli krediler ile teşvik belgeli orta vadeli kredilerde belirtilen 

faiz oranlarõ, kõsa vadeli kredilerde genel olarak yüzde 36, ihracat kredilerinde yüzde 
27, mesleki ve tarõm kredilerinde yüzde 22, teşvik belgeli orta vadeli kredilerde genel 
olarak yüzde 38, tarõm kredilerinde yüzde 24, gider vergisi istisnasõndan yararlanan 
kredilerde yüzde 29 faiz oranlarõnõn uygulanmasõ halinde geçerlidir. Kredi faiz 
oranlarõ, bu rakamlarõn üzerinde uygulandõğõnda, her 1 puan fazlalõk için reeskont ve 
avans faiz oranlarõ 2 puan artõrõlacaktõr. Bankalarõn, kõsa vadeli sanayi kredileri faiz 
oranõ ile teşvik belgeli orta vadeli kredilere uyguladõklarõ faiz oranlarõndan indirdikleri 
her 1 puan için reeskont ve avans faiz oranlarõ da 1 puan indirilirken, ihracat kredileri 
ile teşvik belgeli orta vadeli kredilerde 0.75 puanlõk bir indirime karşõlõk TCMB 1 
puanlõk indirim yapacaktõr. Ancak bu indirimler sanayi kredilerinde yüzde 23.5�e, orta 
vadeli kredilerde yüzde 22�ye,  ihracat kredilerinde yüzde 18.5�e kadar yapõlacaktõr. 
Sonraki dönemlerde kredi faiz oranlarõ değişimine göre, bu reeskont kullanõm faiz 
limitleri de değiştirilmiştir. 

 
1/10/1981 - Reeskont kaynağõna dayalõ teşvik fonu kredilerine ihracatçõ sermaye 

şirketleri, serbest döviz sahasõna yapõlacak ihracat ile anlaşmalõ ülkelere yapõlacak 
ihracat dahil edilmiş ve uygulanmasõ öngörülen ihracat kredileriyle ilgili yüzde 15 ve 
17 reeskont oranlarõnõn bankalarca, ihracat kredilerine yüzde 15.5, anlaşmalõ ülkeler 
kredilerine yüzde 18 faiz uygulamalarõ durumunda geçerli olacağõ belirtilmiştir. Bu 
oranlarõn üzerinde kredilere uygulanacak faizlerin her 1 puan fazlasõ  için reeskont 
oranõ 2 puan artõrõlacaktõr. 

 
1/1/1982 - Reeskont oranlarõnda yapõlan değişiklikle; kõsa vadeli kredilerde genel 

oran yüzde 36, ihracat kredilerinde yüzde 27, mesleki ve tarõm kredilerinde yüzde 20, 
destekleme alõmlarõyla görevlendirilen KİT�lere bu alõmlar için bankalarca mal rehni 
karşõlõğõnda kullandõrõlan kredilerde yüzde 16.75, teşvik belgeli orta vadeli kredilerde 
genel olarak yüzde 38, tarõm kredilerinde yüzde 22, gider vergisi istisnasõndan 
yararlanan kredilerde yüzde 29 faiz oranlarõnõn uygulanmasõ halinde geçerli olacak, bu 
oranlarõn üzerindeki her 1 puan için reeskont oranõ 2 puan artõrõlacaktõr. 

 
13/2/1982 - Tütün finansmanõ amacõyla açõlan krediler, kõsa vadeli reeskont 

kredileri kapsamõna alõnmõş ve reeskont faizi yüzde 31.5 olarak belirlenmiş, bu 
kredinin bankalarõn tütün finansmanõna açacaklarõ kredilerin faiz oranõnõn yüzde 31.5 
olmasõ durumunda uygulanmasõ öngörülmüştür.  

 
29/4/1982 - Yatõrõm mallarõ imalatçõ kredileri içinde yer alan ihracata dönük 

krediler ile diğer krediler, reeskont kredileri kapsamõna alõnmõştõr.   
 

1/5/1982 - Yapõlan değişiklikle reeskont oranlarõndan indirim yapõlmasõnõ 
sağlayan madde yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Kredi faizinin fazla uygulanmasõna bağlõ 
olarak reeskont faizinin bire iki artõrõlmasõ uygulamasõ devam etmektedir. 
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12/8/1982 - Devlet Sanayi ve İşçi Yatõrõm Bankasõ(DESİYAB) tarafõndan çok 
ortaklõ şirketlere kullandõrõlacak yarõm kalmõş yatõrõm kredileri ile işletme kredileri 
reeskont kredisi kapsamõna alõnmõştõr.  

 
1/7/1983 - Gider vergisi istisnasõndan yararlanan  ihracat kredileri, sõnai mamul, 

yaş meyve ve sebze ihracatõna yönelik krediler(gõda-içki-tütün hariç) ile diğer olmak 
üzere ayrõlmõş, ve diğer kredilere uygulanan reeskont faizi daha yüksek tutulmuştur. 
Kõsa vadeli sanayi, anlaşmalõ ülkelere ihracat ve tütün finansmanõ ile orta vadeli 
yatõrõm mallarõ imalatçõ kredileri  reeskont uygulamasõ kaldõrõlmõştõr. Bununla birlikte, 
orta vadeli, gider vergisi istisnasõndan yararlanan, diğer reeskont kredisi yerine, 
kalkõnmada öncelikli yörelerde kullandõrõlan ihracat garantili yatõrõm kredileri, gemi 
inşasõ, gemi inşa tesisleri, döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen gemi ithal kredileri ile 
diğer ihracat garantili yatõrõm kredileri ve döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen taşõt 
yatõrõm kredileri reeskont kredisi kapsamõna alõnmõştõr. Ayrõca, kalkõnmada öncelikli 
yöreler ile diğer yörelerde kullandõrõlan yatõrõm ve işletme kredileri reeskont kredisi 
kapsamõna alõnmõştõr. 

 
19/12/1983 - Reeskont kredilerinin bir bölümü kaldõrõlmõştõr. Bunlar, ihracata 

yönelik serbest döviz sahasõna kõsa vadeli ihracatõ teşvik fonu kredileri, orta vadeli 
gider vergisi istisnasõndan yararlanan gemi inşasõ, gemi inşa tesisleri, gemi ithal 
kredileri ile taşõt yatõrõm kredileri, orta vadeli işletme kredilerinden oluşmaktadõr. 

 
1/1/1985 - İhracat kredisi olarak kullandõrõlan kõsa vadeli kredilere reeskont 

kredisi uygulamasõ kaldõrõlmõş olup, kredilerin bakiye zaman içinde tasfiye edilecektir. 
19 Aralõk 1983 tarihli Tebliğde tarõm kredileri ile T. Halk Bankasõnca küçük sanayici 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandõrõlan mesleki krediler fõkrasõ, ihtisas 
kredileri adõ altõnda, a) T.C. Ziraat Bankasõnca kullandõrõlan tarõm kredileri ve Tarõm 
Kredi Kooperatifleri kredileri, b) T.C. Ziraat Bankasõnca kullandõrõlan Tarõm Kredi 
Kooperatifleri Birlikleri  kredileri, c) T. Halk Bankasõnca küçük sanayici sanatkar, 
esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandõrõlan mesleki krediler, şeklinde düzenlenmiştir. 
Yine önceki Tebliğde iki fõkra ile ayrõlmõş olan yatõrõm kredileri, tek kalemde yatõrõm 
kredileri olarak, tahvil üzerine avans, tahvil ve altõn üzerine avans olarak 
değiştirilmiştir.          

 
1/12/1986 - İhracat kredileri, kõsa vadeli kredilere eklenmiş , yeniden reeskont 

kredisi  kapsamõna alõnmõştõr. 
 

19/2/1988 - Ziraat Bankasõna orta vadeli kredi kapsamõnda kullandõrõlan reeskont 
kredisi kaldõrõlõrken, ihracat dönük yatõrõm mallarõ imalatçõ kredileri, orta vadeli 
reeskont kredisi kapsamõna alõnmõştõr. Bu tarihe kadar kredi faizi ile reeskont kredisi 
arasõndaki fazla kõsõma bire iki uygulamasõ devam etmiştir. 

 
1/1/1990 - Bu tarihten itibaren, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşõlõğõnda 

yapõlacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranõ belirlenmeye başlamõş, orta 
vadeli reeskont uygulamasõna son verilmiştir. Kredilerdeki sektör ve oran farklõlõklarõ 
kaldõrõlmõştõr. 
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SON DURUM: TCMB Kanunu Madde 45: Senet ve Vesikalarõn Reeskonta 

ve Avansa Kabulü 
 
a)  Banka, asgari üç imzayõ taşõmak ve vadelerine en çok 120 gün kalmõş olmak 

şartõyla, bankalar tarafõndan tevdi edilecek ticari senet ve vesikalarõ reeskonta kabul 
edebilir. İmzalardan biri yerine, sigorta poliçeleri ile beraber olmak üzere emtiaya veya 
mahsule ilişkin makbuz senedi veya varant gibi teminatõn kabulü caizdir. Bu halde emtia 
veya mahsulün kolaylõkla satõlabilir neviden olmalarõ ve değerinin, senet tutarõndan 
Bankanõn tayin edeceği oranlardan fazla bulunmasõ şarttõr. Şu kadar ki; tayin edilecek 
oran yüzde 10�dan az olamaz. Banka muteber saydõğõ iki imza ile istisnaen yetinebilir. 
 

b)  Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir banka tarafõndan 
ibraz edilecek ticari senetleri ile, 
 

c)  Küçük sanat erbabõ, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamakla kanunla görevlendirilmiş bankalar tarafõndan tevdi olunacak senetler; 
vadeleri sonuna azami 9 ay kalmõş olmak kaydõyla, maddenin (a) bendindeki şekil ve 
şartlar içinde reeskonta kabul edilebilir. 
 

d)  Vadesi 9 ayõ aşmayan tarõm senetleri de, ticari senetler gibi reeskonta kabul  
edilebilir. Banka bu fõkralara göre reeskonta kabul edebileceği senetler karşõlõğõnda avans 
da verebilir. 
 
 Madde 46: Orta Vadeli Reeskont ve Avans İşlemleri : Banka, Banka 
Meclisince tespit edilecek esas ve şartlar dahilinde, bankalar tarafõndan tevdi edilecek, 
vadelerine en çok sekiz yõl kalmõş olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya 
mukabilinde avans verebilir. Bu senetlerde en az iki imzanõn bulunmasõ şarttõr. 
 
 Madde 47: Reeskonta veya Avansa Kabul Edilecek Senetlerin En Yüksek 
Tutarõ :    KİT�lere açõlacak krediler hariç olmak üzere, Banka, bir önceki yõl sonu 
bilançosuna göre kullandõrdõğõ toplam kredilerin binde beşini aşan bir meblağõ ihtiva eden 
senet ve vesikalarõ reeskonta kabul edemeyeceği gibi, teminat olarak da kabul edemez. 
Aynõ imzalarõ taşõyan birden fazla senetlerin toplamõ, yukarõda sayõlõ tutarõ aştõğõ takdirde, 
fazlasõ reeskonta veya teminata kabul edilemez. 
  
 Madde 48: Tahvil Karşõlõğõ Avans: Banka, Devlet Tahvilleri ile Borsada kayõtlõ 
tahviller karşõlõğõnda, Borsa değerlerinin en çok yüzde sekseni oranõnda ve 120 gün vade 
ile bankalara avans verebilir. Bankalara kendi tahvilleri karşõlõğõnda avans verilmez. Bu 
madde gereğince bankalara verilecek avanslarõn toplamõ 45. maddede yazõlõ senet ve 
vesikalarõn nominal değerleri toplamõnõ geçemez. 
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MERKEZ BANKASI KREDİLERİNİN GELİŞİMİ (DEVAM)                                                                MÝLYAR TL 
           

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997/Mart 
                          

 MERKEZİ YÖNETİM 1.834,5 2.338,4 2.684,8 2.932,0 3.546,7 13.605,4 30.983,1 70.421,0 122.278,0 192.318,0 370.952,9 471.046,6 

   - Hazineye Kõsa Vadeli Avans 967,5 1.314,7 2.081,9 2.565,0 2.900,9 13.589,4 30.983,1 70.421,0 122.278,0 192.000,0 370.952,9 471.046,6 

   - Hazinedeki Diğer Alacaklar 867,0 1.023,7 602,9 367,0 645,8 16,0 0,0 0,0 0,0 318,0 0,0 0,0 
                          

 MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ 80,7 258,6 781,1 553,0 901,9 4.848,4 11.600,6 12.515,2 25.929,8 1.203,3 2.242,8 2.304,0 

   - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 5,7 6,0 315,0 425,0 0,0 4.525,1 11.077,0 12.180,1 25.096,3 0,0 0,0 0,0 

   - Kõsa Vadeli Senet Reeskontu (TMO) 0,0 0,0 0,0 0,0 696,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - İktisadi Devlet Teşekküleri, Diğer 75,0 252,6 466,1 128,0 205,8 323,3 523,6 335,1 833,5 1.203,3 2.242,8 2.304,0 

   - İktisadi Devlet Teşekülleri, Ticari Senetler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

 MALİ KURUMLAR 637,2 1.805,0 2.745,2 3.711,0 3.845,7 4.522,3 8.674,6 17.691,5 12.322,3 12.249,2 7.688,7 6.894,4 
                          

    - MEVDUAT BANKALARI 533,8 1.639,2 2.242,0 3.076,0 3.099,0 3.967,2 7.920,3 16.861,3 12.251,7 12.220,2 7.682,0 6.890,5 
                          

         - AVANS VE REESKONT 532,8 1.636,8 2.238,9 3.075,0 3.099,0 3.967,2 7.920,3 16.861,3 12.251,7 12.220,2 7.682,0 6.890,5 
                          

         - Ticari 236,6 818,4 1.105,3 1.640,0 2.609,7 3.575,2 7.669,3 16.699,2 12.157,6 12.174,2 7.674,3 6.884,7 

            - Küçük Esnaf ve Sanatkar Kr. (T.Halk B.) 22,0 38,5 57,7 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - İştira Kredileri 1,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Sanayici Reeskont Kredileri 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Özel Krediler 19,6 25,7 17,3 9,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Kõsa Vadeli Senetler, Tarõmsal 0,0 0,0 0,0 0,0 942,6 1.228,6 5.721,6 11.702,6 11.702,6 11.702,6 7.202,6 6.412,2 

                - Tarõm Kredi Koop. Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0 912,6 1.173,6 5.666,6 11.647,6 11.647,6 11.647,6 7.147,6 6.357,6 

                - Diğer Tarõmsal Senetler 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 54,6 

            - Mesleki Krediler (T. Halk Bankasõ) 0,0 0,0 0,0 0,0 117,5 146,6 306,3 426,0 451,6 471,6 471,7 472,5 

            - Kamu Girişimleri ve Kõsa Vadeli Senetler 189,6 709,4 944,1 1.209,0 971,4 880,4 147,0 2.126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                - Şeker Şirketi Senetleri 32,7 74,3 177,0 312,0 308,4 308,4 147,0 2.126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                - TMO Senetleri 156,9 635,1 767,1 897,0 663,0 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Kõsa Vadeli Senetler, Ticari Krediler 3,0 43,2 86,2 328,0 575,7 1.319,6 1.494,4 2.444,6 3,4 0,0 0,0 0,0 

                - İhracat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                - Diğer Ticari Krediler ( Mevduat Bank.) 0,0 0,0 0,0 0,0 575,7 1.319,6 1.494,4 2.444,6 3,4 0,0 0,0 0,0 

                - İhracat Reeskont Kredileri 3,0 43,2 86,2 328,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Tarõmsal 40,0 476,2 695,9 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Tarõm Kredi Kooperatifleri 35,0 135,2 148,8 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Tarõm Satõş Kooperatifleri Birlikleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - Diğer Tarõmsal Krediler 5,0 341,0 547,1 772,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Orta Vadeli Sõnai Kredileri (Bankalar) 247,6 318,3 420,0 514,0 489,3 392,0 251,0 162,1 94,1 46,0 7,7 5,8 

         - Tahvil Üzerine Avans 8,6 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Kamu İktisadi Kurumlarõndan Alacaklar 0,0 16,6 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

         - DİĞER KREDİLER 1,0 2,4 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Takas İşlem Açõklarõ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Vesaik Mukabili Krediler 1,0 0,6 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Diğer Krediler 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

    -KALKINMA VE YATIRIM  BANKALARI 76,8 135,8 478,1 614,0 746,7 555,1 754,3 830,2 70,6 29,0 6,7 3,9 
                          

         - İHRACAT AVANS VE REESKONTLARI 0,0 0,0 253,0 261,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

         - Özel İhracat Kredileri (Eximbank) 0,0 0,0 253,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - Eximbank Kredi. Dõş Ticaret Sermaye Şir. 0,0 0,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         - İhracat Reeskont Kredileri 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

         - DİĞER TİCARİ KREDİLER, KYB 0,0 0,0 0,0 0,0 126,1 280,0 567,9 707,2 4,3 0,0 0,0 0,0 
                          

         - ORTA VADELİ KREDİLER, KYB 76,8 135,8 225,1 353,0 391,6 275,1 186,4 123,0 66,3 29,0 6,7 3,9 
                          

    -  BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR 26,6 30,0 25,1 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Tasarruflarõ Koruma Fonu Avansõ 26,6 30,0 25,1 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          

TOPLAM 2.552,4 4.402,0 6.211,1 7.196,0 8.294,3 22.976,1 51.258,3 100.627,7 160.530,1 205.770,5 380.884,4 480.245,0 

MERKEZ BANKASI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 13.007,0 21.293,3 38.124,5 49.550,0 64.936,0 101.734,4 187.976,6 304.046,6 757.583,9 1.486.927,5 2.997.996,2 3.321.741,5 
Kaynak: TCMB Üç Aylõk Bültenleri 
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MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU İÇİNDE KREDİLERİN PAYI          YÜZDE  
  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
                            
 HAZİNEYE KISA VADELİ AVANS 11,2 14,3 13,8 11,2 15,6 12,3 13,2 13,6 12,5 9,9 8,7 8,9 9,1 
                            
DESTEKLEME 12,6 23,1 16,5 18,2 21,0 15,2 14,9 10,6 11,2 7,5 4,9 0,8 1,4 
   - Tekel * 3,2 2,6 1,8 3,6 5,2 4,6 4,0 2,6 2,8 2,0 1,3 0,0 0,0 
   - TMO * 3,9 7,7 4,9 6,3 6,4 4,7 3,7 2,9 3,0 3,3 2,2 0,6 1,4 
   - Çay Kurumu * 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 1,2 1,6 0,9 0,6 0,5 0,3 0,0 0,0 
   - Et Balõk Kurumu * 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,7 0,9 0,8 0,6 0,0 0,0 
   - Süt Endüstrisi Kurumu * 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Tarõm Satõş Kooperatifleri 5,5 12,8 9,8 6,9 7,3 3,6 4,5 3,4 3,7 0,9 0,6 0,1 0,0 
                            
TARIM 3,6 3,6 0,8 4,7 3,6 3,7 4,5 5,1 3,6 0,8 1,2 0,5 0,5 
   - Tarõmsal Finansman 0,0 0,0 0,0 3,3 2,2 2,2 2,1 1,7 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 
   - Tarõm Kredi Kooperatifleri 3,5 3,3 0,6 1,2 1,1 1,3 2,1 3,2 1,9 0,6 1,0 0,5 0,5 
   - Tarõm Senetleri 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
   - Üreticiyi Güçlendirme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Orta Vadeli 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                            
SANAYİ 7,5 7,6 10,2 17,9 20,0 15,7 16,6 12,7 10,3 9,9 8,6 3,2 2,9 
   - Elektrik Kurumu* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 0,9 0,6 0,5 0,3 0,0 0,0 
   - Kömür İşletmeleri* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,0 0,0 
   - Demir Çelik İşletmeleri* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
   - Zirai Donatõm Kurumu* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 
   - Etibank* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 
   - Petrol Ofisi* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
   - Seka* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Azot Sanayii* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Çimento Sanayii* 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Şeker Fabrikalarõ* 1,0 1,1 1,1 1,9 2,1 2,0 2,2 2,1 1,4 1,1 0,7 0,0 0,0 
   - Sümerbank* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 
   - Sümerbank 1,0 1,3 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 
   - Sanayici Senetleri 1,4 1,5 1,3 2,3 3,4 2,3 1,6 2,9 2,6 1,8 1,6 0,3 0,2 
   - Orta Vadeli 3,9 3,8 1,9 2,1 1,9 1,7 1,2 0,8 1,4 3,1 3,5 2,9 2,8 
   - Devlet Yatõrõm Bankasõ 0,0 0,0 5,0 11,2 12,1 8,5 6,5 3,3 2,2 1,6 1,1 0,0 0,0 
                            
ESNAF VE SANATKAR 0,6 0,4 0,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 
                            
İHRACAT 2,8 1,6 2,2 3,1 2,9 3,4 3,5 3,5 5,4 3,7 4,7 0,6 0,1 
   - Belgesiz İhracat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 0,9 0,7 0,0 0,0 
   - Kesin Satõş Finansmanõ 1,0 0,4 1,0 1,1 0,9 1,4 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - İhracat Hazõrlõk 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Tütün Finansmanõ 1,4 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 
   - Vesikalõ Senetler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - İhracatõ Teşvik Fonu 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - Belgeli İhracat 0,2 0,3 0,4 1,1 1,4 1,4 2,0 1,9 1,9 2,7 3,7 0,5 0,1 
   - Yurtdõşõ Müt. Hizmetleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                            
TİCARET 1,2 1,6 1,1 1,4 1,6 1,3 1,5 1,2 0,6 1,5 3,0 0,3 0,3 
   - Ticari Senetler 0,5 1,2 0,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 1,3 2,9 0,2 0,2 
   - Tahvil Üzerine Avans 0,6 0,4 0,1 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
                            
DİĞER 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
   - Menkul Kõy. Tan. Fonu Avanslar 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
   - Tasarruflarõ Koruma Fonu Avanslar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
                            
TOPLAM 39,9 52,5 44,9 57,2 65,5 52,5 54,9 47,2 44,2 33,7 31,6 14,8 14,8 
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MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU İÇİNDE KREDİLERİN PAYI (DEVAM)                                                               YÜZDE 
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995  1996  1997/Mart 
                          
 MERKEZİ YÖNETİM 14,1 11,0 7,0 5,9 5,5 13,4 16,5 23,2 16,1 12,9 12,4 14,2 
   - Hazineye Kõsa Vadeli Avans 7,4 6,2 5,5 5,2 4,5 13,4 16,5 23,2 16,1 12,9 12,4 14,2 
   - Hazinedeki Diğer Alacaklar 6,7 4,8 1,6 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
 MALİ OLMAYAN KAMU GİRİŞİMLERİ 0,6 1,2 2,0 1,1 1,4 4,8 6,2 4,1 3,4 0,1 0,1 0,1 
   - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar 0,0 0,0 0,8 0,9 0,0 4,4 5,9 4,0 3,3 0,0 0,0 0,0 
   - Kõsa Vadeli Senet Reeskontu (TMO) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   - İktisadi Devlet Teşekküleri, Diğer 0,6 1,2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
   - İktisadi Devlet Teşekülleri, Ticari Senetler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
 MALİ KURUMLAR 4,9 8,5 7,2 7,5 5,9 4,4 4,6 5,8 1,6 0,8 0,3 0,2 
                          
    - MEVDUAT BANKALARI 4,1 7,7 5,9 6,2 4,8 3,9 4,2 5,5 1,6 0,8 0,3 0,2 
                          
         - AVANS VE REESKONT 4,1 7,7 5,9 6,2 4,8 3,9 4,2 5,5 1,6 0,8 0,3 0,2 
                          
         - Ticari 1,8 3,8 2,9 3,3 4,0 3,5 4,1 5,5 1,6 0,8 0,3 0,2 
            - Küçük Esnaf ve Sanatkar Kr. (T.Halk B.) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - İştira Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Sanayici Reeskont Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Özel Krediler 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Kõsa Vadeli Senetler, Tarõmsal 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 3,0 3,8 1,5 0,8 0,2 0,2 
                - Tarõm Kredi Koop. Senetleri 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 3,0 3,8 1,5 0,8 0,2 0,2 
                - Diğer Tarõmsal Senetler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Mesleki Krediler (T. Halk Bankasõ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
            - Kamu Girişimleri ve Kõsa Vadeli Senetler 1,5 3,3 2,5 2,4 1,5 0,9 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
                - Şeker Şirketi Senetleri 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
                - TMO Senetleri 1,2 3,0 2,0 1,8 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Kõsa Vadeli Senetler, Ticari Krediler 0,0 0,2 0,2 0,7 0,9 1,3 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
                - İhracat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                - Diğer Ticari Krediler ( Mevduat Bank.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,3 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
                - İhracat Reeskont Kredileri 0,0 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Tarõmsal 0,3 2,2 1,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Tarõm Kredi Kooperatifleri 0,3 0,6 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Tarõm Satõş Kooperatifleri Birlikleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
            - Diğer Tarõmsal Krediler 0,0 1,6 1,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Orta Vadeli Sõnai Kredileri (Bankalar) 1,9 1,5 1,1 1,0 0,8 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Tahvil Üzerine Avans 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Kamu İktisadi Kurumlarõndan Alacaklar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - DİĞER KREDİLER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - Takas İşlem Açõklarõ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Vesaik Mukabili Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Diğer Krediler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
    -KALKINMA VE YATIRIM  BANKALARI 0,6 0,6 1,3 1,2 1,1 0,5 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - İHRACAT AVANS VE REESKONTLARI 0,0 0,0 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - Özel İhracat Kredileri (Eximbank) 0,0 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Eximbank Kredi. Dõş Ticaret Sermaye Şir. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - İhracat Reeskont Kredileri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - DİĞER TİCARİ KREDİLER, KYB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
         - ORTA VADELİ KREDİLER, KYB 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                          
    -  BANKA DIŞI MALİ KURUMLAR 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         - Tasarruflarõ Koruma Fonu Avansõ 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOPLAM 19,6 20,7 16,3 14,5 12,8 22,6 27,3 33,1 21,2 13,8 12,7 14,5 
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EK 2 : TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
 
TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILINA KADAR) 
     MEVDUAT MUNZAM   KARSILIK ORANI (%)   
    VADESIZ - 1 AY - 1 YIL VADESİ 1   
KARAR VEYA TEBLIG NO. 1 AY VADELİ  VADELİ YILDAN UZUN TARİH 
         
2243 SAYILI KANUN (1) 20 20 10 1933 
2806 SAYILI KANUN (2) 30 20 10 1935 
         
    VADESİZ VADELİ    
         
7129 SAYILI KANUN (3)  20-45  10-35  1960 
BKTK 103 SAYILI KARAR  20 20  1961 
BKTK 139 SAYILI KARAR  20 10  1964 
BKTK 157 SAYILI KARAR  20 20   1965 
 
(1) Bankalar anõlan karşõlõklarõ kasalarõnda tutmakla yükümlüdürler.  
 1934  Yõlõnda   bu   maddeye   2457   sayõlõ   Kanun  ile,  bankalar  kasalarõnda  nakden bulundurmaya 
 yükümlü  olduklarõ   karşõlõk   ihtiyatõn en çok yüzde 50'sini Maliye Bakanlõğõnõn onayõnõ almak şartõ ile 
 faiz getiren kõymetlere tahvil etmeye muhtardõrlar fõkrasõ eklenmiştir. 
 (2) 2457 sayõlõ kanunla eklenen fõkra kaldõrõlmõştõr. 
 (3) Karşõlõklarõn   Merkez   Bankasõna   yatõrõlmasõ zorunluluðu  getirilmiştir.  Oranlar  Banka  Kredilerini 
 Tanzim  Komitesince (BKTK)   belirlenmektedir. Vadesiz   mevduat  ve  1  ay  vadeli  mevduat  vadesiz 
 mevduat,  1   aydan  uzun  vadeli  mevduat   ise   vadeli   mevduat  olarak  kabul edilmiþtir.   Belirtilen  
 rakamlarõn  küçük   olanõ  alt  sõnõr, büyük olanõ üst sõnõr oranõnõ  göstermektedir. Karşõlõklarõn en fazla 
 yüzde 20'sinin Ziraat Bankasõna tarõm finansmanõna tahsis edilebilmesi hükmü konulmuştur. 
 
1211 SAYILI KANUN İLE KARŞILIK ORANLARI MERKEZ BANKASI TARAFINDAN BELİRLENMEYE BAŞLAMIŞTIR 

      Resmi Gazete 
  VADESİZ VADELİ Yayõm Tarihi 
  25 20 Eylül 1972 
 (1) 30 25 Eylül 1973 
 (2) (3) 35 30 Eylül 1977 
 (4) 25 25 Aralõk 1982 
 (5) 21 21 Mart 1985 
 (6) 20 20 Haziran 1985 
 (7) 19 19 Ekim 1985 
 (8) 18 18 Şubat 1986 
 (9) 15 15 Mart 1986 
 (10) 10 10 Temmuz 1987 
  12 12  Eylül 1987 
  14 14 Aralõk 1987 
  16 16 Şubat 1988 
     16.5     16.5  Haziran 1988 
  17 17 Ağustos 1988 
 (11) 14 14 Eylül 1988 
  25 14 Ekim 1988 
 (12) (13)  25 - 20  14 - 10 Mayõs 1989 
 (12) (14) 20 10 Kasõm 1989 
 (15)    19.9       9.9  Mayõs 1990 
    19.7      9.7  Haziran 1990 
    19.4      9.4  Temmuz 1990 
    19.2      9.2  Ağustos 1990 
    19       9   Eylül 1990 
 (16)     Haziran 1990 
 (17)    18.5     8.75 Aralõk 1990 
  18   8.5 Şubat 1991 
     17.5     8.25 Mart 1991 
 (18) 17 8 Temmuz 1991 
     16.5     7.75 Ağustos 1991 
  16   7.5 Eylül 1991 
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TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ DİPNOTLAR (1994�E 
KADAR OLAN DÖNEM) 

 
(1)      1973 yõlõ içinde,  genel teşvik tablosunda yer alan sektörlere, orta vadeli kredi 
olarak tahsis edilecek mevduatlara yüzde 20 olarak belirlenen karşõlõk oranõ, 1974 yõlõnda 
yüzde 5'e indirilmiştir. 

      1975 yõlõ içinde, bankalar tarafõndan plan ve programlarda veya teşvik 
kanunlarõnda belirtilen sektörlere tahsis edilen vadeli veya vadesiz mevduatlar, munzam 
karşõlõktan muaf tutulmuştur.  

      1976 yõlõ içinde, bankalarõn, vadeli ve vadesiz mevduat kaynağõndan, tahvil 
alõmlarõnda kullanõlarak tahviller cüzdanõnda meydana getirecekleri artõşlara tahsis edilen 
mevduatõn munzam karşõlõk oranõ, yüzde 10'a indirilmiştir. 

 
(2)     1 yõla kadar olan mevduatlar vadesiz, 1 yõldan uzun vadeli mevduatlar vadeli olarak 
alõnmõştõr. 5 Milyon Dolarõn üzerinde ve vadesi iki yõldan uzun olan  dövize çevrilebilir 
mevduat (DÇM), munzam karşõlõktan muaf tutulmuştur. T. Emlak Kredi Bankasõ 
tarafõndan konut kredilerine kullandõrõlacak mevduatõn karşõlõk oranõ yüzde 10'a 
indirilmiştir.  

     1978 yõlõ içinde,  bankalar mevduatlarõnda meydana gelecek artõşlarõn yüzde 
10'unu özel devlet iç istikraz tahvillerine yatõrdõklarõ takdirde, munzam karşõlõk oranlarõ 
aynõ oranda azalacaktõr. Ayrõca, teşvik tablolarõnda yer alacak sektörlere kullandõrõlacak 
orta ve uzun vadeli yatõrõm ve bu yatõrõmlarla ilgili işletme kredilerine tahsis edilecek 
mevduat, munzam karşõlõktan muaf tutulmuştur. Gerice yörelere kullandõrõlacak kõsa 
vadeli tarõmsal kredilere ayrõlan mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 20, küçük sanayici, 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine ayrõlan mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 
20 olarak belirlenmiştir. DÇM hesaplarõ karşõlõk kapsamõna alõnmõştõr  

 
 (3)        1 Mayõs 1979 tarih ve 7/17359 sayõlõ Karar ile orta vadeli işletme ve ihracat 

kredileri için kullanõlacak mevduatlar için karşõlõk oranõ, yüzde 10  olarak belirlenmiştir. 
     Genel Teşvik Tablosunun imalat bölümünde yer alan Gõda-İçki-Tütün dõşõndaki 

mamullerin ihracatõna, T. Emlak Kredi Bankasõ tarafõndan konut kredilerine ve teşvik 
tablolarõnda yer alacak sektörlere kullandõrõlacak orta ve uzun vadeli yatõrõm ve bu 
yatõrõmlarla ilgili işletme kredilerine tahsis edilecek mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 5 
olarak belirlenmiştir.  

      Gerice yörelere kullandõrõlacak kõsa vadeli tarõmsal kredilere ayrõlan mevduat için 
karşõlõk oranõ yüzde 0, küçük sanayici, sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine 
ayrõlan mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 20 olarak belirlenmiştir. 

  23 Şubat 1980 tarihinde faiz oranlarõ ile ilgili yapõlan düzenlemeyle, mevduat 
munzam karşõlõklarõna ödenen faiz oranõ vadesiz mevduatta yõllõk yüzde 5,  1 yõl ve daha 
uzun vadeli mevduatta yõllõk yüzde 8 olarak belirlenmiştir.  Yõl içinde yapõlan ikinci 
düzenleme ile vadesiz ve 6 aya kadar mevduata ilişkin karşõlõklara yõllõk yüzde 10,  6 
aydan uzun vadeli mevduata ilişkin karşõlõklara yõllõk yüzde 16 faiz  uygulanmasõ hükme 
bağlanmõştõr. 

1981 yõlõ içinde, vadesiz hesaplarõn tanõmõ önce vadesiz ve 6 aya kadar vadeli 
mevduat olarak değiştirilmiş, daha sonra 6 aylõk sõnõr üç aya indirilmiştir, karşõlõk oranlarõ 
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değiştirilmemiştir. Munzam karşõlõklara ödenen faiz, vadesiz mevduatta yüzde 20, vadeli 
mevduatta yüzde 26 olarak belirlenmiştir.  

  1 Haziran 1982'de, vadesiz hesaplar,  vadesiz ve 1aydan kõsa vadeli mevduatlar 
olmak üzere değiştirilmiştir.  Munzam karşõlõk oranlarõ değiştirilmemiştir. Ancak 
mevduatlarõn, Genel Teşvik Tablosunda yer alan sektörlere kullandõrõlacak, 2 yõlõ 
ödemesiz dönemli, orta ve uzun vadeli teşvik belgeli kredilere kullandõrõlan kõsmõ için 
yüzde 25,  yatõrõm mallarõ imalatçõ kredileri ile kalkõnmada öncelikli yörelerde Genel 
Teşvik Tablosunda yer alan sektörlere kullandõrõlacak her türlü orta ve uzun vadeli 
yatõrõm ve bu yatõrõmlarla ilgili işletme kredilerinde yüzde 30, T. Emlak Kredi 
Bankasõ�nca konut kredisi olarak kullandõrõlan mevduatta yüzde 25, bankalarca 
kullandõrõlan tarõmsal krediler ile T. Halk Bankasõ�nca kullandõrõlan küçük sanayici, 
sanatkar, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredilerine ayrõlan mevduatta yüzde 12.5, sõnai 
mamul ihracõna yönelik ihracat kredilerinde, Genel Teşvik Tablosunun imalat bölümünde 
yer alan Gõda-İçki-Tütün dõşõndaki mamullerin ihracatõ için yüzde 25 ve orta vadeli 
işletme kredileri ve diğer ihracat kredilerinde kullanõlan mevduatlarõn karşõlõk oranõ yüzde 
20 oranõnda indirilmektedir. Mevduat munzam karşõlõklarõna verilecek faiz oranlarõ 
vadesiz mevduatta aylõk yüzde 1.0, vadeli mevduatta aylõk yüzde 1.5 olarak 
belirlenmiştir.  

        
     8/4745 sayõlõ mevduat munzam karşõlõklarõ hakkõnda karara ilişkin 1 nolu 

Tebliğle, bankalarca, vadeli mevduat faiz oranlarõ üzerinden, bir yõllõk sürede 100 liralõk 
mevduata gelir vergisi kesintisi yapõlmaksõzõn bileşik faiz uygulamasõ sonucu hesap 
edilecek faiz tutarõna göre munzam karşõlõk tesisi öngörülmüştür. Buna göre; 56.25 liraya 
kadar mevduat munzam karşõlõk oranõ yüzde 30,  56.25-61.25 arasõ  yüzde 32,  61.25-
66.25 arasõ yüzde 35 ve 66.25 'ten yukarõ yüzde 40 olarak belirlenmiştir.   

 
    (4)  29 Aralõk 1982 tarih ve 8/5865 sayõlõ karar ile, munzam karşõlõk oranlarõ yüzde 

25'e düşürülürken, karşõlõk uygulamasõnda vadeli vadesiz mevduat ayrõmõ kaldõrõlmõştõr. 
Mevduat munzam karşõlõklarõna aylõk yüzde 1.5 oranõnda faiz ödenmesi, yapõlacak 
hesaplama sonucunda karşõlõk borcu çõkan bankalarõn bu borcu TCMB�ye 4 yõl içinde 
ödemesi, alacağõ çõkan bankalara ise borcun 4 yõl içinde mahsuplaşarak tasfiye edilmesi 
hükme bağlanmõştõr.  

19 Aralõk 1983 tarihinde munzam karşõlõklarda tercihli mevduat karşõlõklarõ 
oranlarõ  değiştirilmiş ve Kalkõnma Planlarõ Yõllõk Programlarõ eki Genel Teşvik 
Tablosunda yer alan sektörlere kullandõrõlacak orta ve uzun vadeli (2 yõl ve fazlasõ) teşvik 
belgeli yatõrõm kredilerine tekabül eden mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 15, ihracat 
kredilerine tekabül eden mevduat için yüzde 20 olarak öngörülmüştür. Mevduat munzam 
karşõlõklarõ  için ödenen faiz oranlarõ 12 Aralõk 1982 tarihli kararname ile tespit edilen 
faiz oranlarõna tabi mevduat için tesis edilen karşõlõklara aylõk, vadesiz karşõlõklar için 
yüzde 0.5, vadeli resmi ve ticari karşõlõklar için yüzde 0, ihbarlõ ve diğer vadeli karşõklar 
için yüzde 2.25 oranõnda faiz uygulanõrken, 16 Aralõk 1983 tarihli kararname ile tespit 
edilen faiz oranlarõna tabi mevduat için karşõlõklara sõrasõyla aylõk, 0.5, 3.3 ve 3.3 faiz 
uygulanacaktõr.  
 

     (5) 20 Mart 1985 tarih ve 85/1 sayõlõ tebliğ ile, döviz tevdiat hesaplarõ ile dövize 
çevrilebilir TL mevduat hesaplarõ karşõlõktan muaf tutulmuştur. Munzam karşõlõk faiz 
oranõ, vade ayrõmõ yapmaksõzõn haftalõk yüzde 0.5'tir. Yapõlan düzenleme ile alacaklõ 
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çõkan bankalarõn alacaklarõ ileride oluşacak artõşlara mahsup edilirken, karşõlõk borcu 
çõkan bankalarõn bu borç tutarlarõndan tercihli karşõlõk oranlarõ ile yüzde 21 karşõlõk oranõ 
arasõndaki farka tekabül eden karşõlõklar çõkarõlõr. Çõkarõlan borç tutarõ cezai faize tabi 
tutulmaksõzõn TCMB'ce belirlenecek ödeme planõna göre tasfiye edilir. Mevduat munzam 
karşõlõğõ tesisinde haftalõk uygulamaya geçilmiştir.  
 

    (6)  Mevduat munzam karşõlõklarõna uygulanacak faiz oranõ vade ayrõmõ yapmaksõzõn  
29 Haziran 1985 tarihinde haftalõk yüzde 0.4375 olarak belirlenmiş, 1 Ağustos 1985 
tarihinde yüzde 0.35�e, 23 Ağustos 1985 tarihinde yüzde 0.3125�e indirilmiştir.  

 
     (7) 2 Ekim 1985 tarihinde yapõlan değişiklikle karşõlõk oranlarõ düşürülürken, 

karşõlõklara ödenen faiz oranõ vade ayrõmõ yapmaksõzõn yüzde 0.2083 olarak belirlenmiş,  
31 Ekim1985 tarihinde karşõlõklara ödenen faiz oranõ haftalõk yüzde 0.1042�ye  
düşürülmüştür.  

 
(8) 28 Aralõk 1985 tarihinde yapõlan değişiklikle karşõlõk oranlarõnõn aşamalõ olarak 
Eylül 1986'da yüzde 15'e düşürülmesi öngörülmüştür. Karşõlõk oranõ 1 Şubat 1986'dan 
itibaren yüzde 18, 29 Mart 1986'dan itibaren yüzde 17, 31 Mayõs 1986'dan itibaren yüzde 
16, 27 Eylül .1986 tarihinde yüzde 15 olacaktõr.  Karşõlõklara faiz ödemesi uygulamasõna 
son verilmiştir.  

 
    (9) 28 Aralõk 1985'de yayõmlanan Tebliğde aşamalõ olarak indirilerek Eylül 1986'da 

yüzde 15 olmasõna karar verilen munzam karşõlõk oranõ, 1 Mart 1986 tarihinde yapõlan 
değişiklikle yüzde 15'e indirilmiştir. İndirim nedeniyle alacaklõ çõkan bankalarõn bu 
alacaklarõnõn iade edilmeyerek muaccel borçlarõna mahsup edilmesi, bakiyesi ileride 
mahsuplaşõlarak tasfiye olunmasõ veya, bankalarõn bakiye alacak tutarõnõ, esas ve şartlarõ 
Hazine ve Dõş Tİcaret Müsteşarlõğõ  tarafõndan belirlenecek DİBS'lere yatõrabilmesi 
hükme bağlanmõştõr.  

 
     (10-11) 1 Temmuz 1987 ve 12 Eylül 1988  tarihinde yapõlan değişikliklerle 

karşõlõk oranõ düşürülmüş, yapõlan indirim nedeniyle karşõlõk alacağõ çõkan bankalarõn 
öncelikle TCMB'ye olan borçlarõ mahsup edilmesi ve kalan alacak tutarlarõnõn ise DİBS 
alõmõnda kullanõlmasõ veya ilerde doğabilecek karşõlõk artõşlarõna mahsup edilmesi hükme 
bağlanmõştõr.  

    
(12) 14 Nisan 1989 tarihindeki mevduat seviyesinin altõndaki eksiliş ve artõşlarda 
yüzde 25 ve yüzde 14, bahse konu seviyenin üstündeki artõş ve eksilişlerde ise vadesiz ve 
3 aya kadar vadeli mevduatta  yüzde 20 , 3 aydan 1 yõla kadar vadeli mevduatta yüzde 10 
uygulanacaktõr.  

 
     (13) 89/1 ve 89/2 sayõlõ Tebliğler ile değişken faizli 2, 3, 4, 5 yõl vadeli mevduat için 

karşõlõk oranlarõ sõrasõyla yüzde 8, 6, 4, 2,  90/1 sayõlõ tebliğ ile de 2 ve 3 yõl vadeli 
değişken faizli mevduat için karşõlõk oranõ yüzde 6,  4 ve 5 yõl vadeli değişken faizli 
mevduat için ise yüzde 2 olarak belirlenmiştir.  
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     (14) Karşõlõk oranlarõ vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20, 3 aydan 1 yõla kadar 
vadeli mevduatta yüzde 10 ve 2, 3, 4 ve 5 yõl vadeli değişken faizli mevduatta sõrasõyla 
yüzde 8, 6, 4 ve 2�dir. Geçici madde ile;  14 Nisan 1989 tarihli munzam karşõlõk 
cetvelinde vade gruplarõ itibariyle sabit kabul edilen mevduattan vadesiz mevduata yüzde 
25, vadeli mevduata yüzde 14 olarak uygulanmakta olan karşõlõk oranlarõ,  3 Kasõm1989  
tarihli cetvelde;  vadesiz mevduatta yüzde 23, 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20, 3 aydan 1 
yõla kadar vadeli mevduatta yüzde 13.25 olarak uygulanacaktõr. Bu tarihten sonra 
düzenlenecek cetvellerde yukarõda belirtilen 1 ay vadeli mevduata yüzde 20 karşõlõk oranõ 
uygulamasõna devam edilecek, vadeli mevduat karşõlõk oranõ her hafta 0.25 puan 
azaltõlarak          2 Şubat 1990�dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacaktõr. Vadesiz 
mevduattaki yüzde 23 oranõ da 9 Şubat 1990'dan itibaren her hafta yüzde 0.25 puan 
azaltõlarak 27 Nisan 1990'da yüzde 20'ye düşürülecektir. Yapõlacak indirimler sonucu 
karşõlõk alacağõ çõkan bankalarõn borçlarõ düşüldükten sonra kalan iade edilecektir.  

 
     (15) Bankalarca düzenlenecek 4 Mayõs 1990 - 7 Eylül 1990 tarihli mevduat munzam 

karşõlõk cetvellerinde değişken faizli mevduat dõşõndaki karşõlõğa tabi mevduata 
uygulanan karşõlõk oranlarõ aşamalõ olarak indirilmek suretiyle 7 Eylül 1990 tarihinde 
vadesiz ve 1 ay vadeli mevduat için yüzde 19, 3 aydan 1 yõla kadar vadeli mevduat için 
yüzde 9 olarak  uygulanacaktõr. Yapõlacak indirimler sonucu karşõlõk alacağõ çõkan 
bankalarõn borçlarõ düşüldükten sonra kalan iade edilecektir.  
 

(16) Mevduat munzam karşõlõğõna tabi mevduat tanõmõ genişletilerek, karşõlõğa tabi 
olan mevduat, toplamdan  yurtiçi bankalar mevduatõnõn düşülmesinden sonra kalan 
mevduat, şeklinde düzenlenmiştir.  

 
(17) Bankalarca düzenlenecek 4 Ocak 1991 - 1 Mart 1991 tarihli mevduat munzam 

karşõlõk cetvellerinde yer alan karşõlõğa tabi mevduatlara uygulanan karşõlõk oranlarõ, 
aşamalõ olarak vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 18.5�ten yüzde 17.5�e, 3 aydan 1 
yõla kadar vadeli mevduatta yüzde 8.75�ten yüzde 8.25�e indirilecektir. Ayrõca 2ve 3 yõl 
vadeli mevduatlar için kaşõlõk oranõ yüzde 6, 4 ve 5 yõl vadeli mevduatlar için karşõlõk 
oranõ yüzde 2 olarak belirlenmiştir. Yapõlacak indirimler sonucu karşõlõk alacağõ çõkan 
bankalarõn borçlarõ düşüldükten sonra kalan iade edilecektir.  

 
    (18) Tebliğin geçici maddesi uyarõnca mevduat munzam karşõlõk oranlarõ aşamalõ 

olarak, vadesiz ve 1 ay vadeli mevduatta yüzde 17�den Eylül ayõnda yüzde 16�ya, 3 aydan 
1 yõla kadar vadeli mevduatta yüzde 8�den yüzde 7.5�e  indirilecektir. 

 
     NOT: Yürürlükten kaldõrõldõğõ, 22 Temmuz 1983 tarihine kadar 7129 sayõlõ Bankalar 

Kanunun Tasarruf Mevduatõ Kabul sõnõrlarõna ilişkin 28 inci maddesi son paragrafõ 
gereğince bankalar, öngörülen sõnõrlar üzerinde tasarruf mevduatõ kabul ettikleri takdirde 
en yüksek mevduat munzam karşõlõk oranõnõn yüzde 50 fazlasõ üzerinden karşõlõk 
yatõrmakla yükümlü kõlõnmõşlardõr. 

 
 
 
 
 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    193 

 
 

SON DURUM : TCMB KANUNUNDA KANUNİ KARŞILIKLAR 
 
Madde 40 / II - a)  Bankalarõn taahhütlerine karşõ bulunduracaklarõ umumi 

disponibilitenin nitelik ve oranõ gerektiğinde Bankaca tespit edilir. 
 
Bankalar umumi disponibiliteden başka, Banka nezdinde açõlacak hususi bir bloke 

hesapta nakden munzam karşõlõk tesis etmekle mükelleftirler. 
 
Munzam karşõlõklara gerekli görülmesi halinde uygulanacak faiz oranlarõ ile bu 

karşõlõklara ilişkin diğer esas ve şartlar Bankaca belirlenir. 
 
Bankalar, Bankaca tespit edilecek esaslara göre düzenleyecekleri cetvellere göre 

mevduatlarõnda meydana gelen artõşa tekabül eden karşõlõklarõ yine Bankaca belirlenecek 
süreler içinde Bankadaki hususi hesaba yatõrmak zorundadõrlar. 

 
Banka, mevduatõ olağanüstü çekilmekte olan bir bankanõn talebi halinde, mevduat 

cetvellerinin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşõlõğõ iade eder. Banka 
olağanüstü mevduat çekilişi hallerinin neler olduğunu ve karşõlõk iade esaslarõnõ belirler. 

 
Munzam karşõlõklar, hiçbir maksat ve mevzuun finansmanõ için kullanõlamaz. 
 
Banka, munzam karşõlõk oranlarõnõ müddetinde tesis etmeyen veya noksan tespit 

eden bankalara eksik kõsõm üzerinden tespit edeceği bir nispette, disponibilite oranõnõ 
eksik tesis eden bankalara da eksik tesis olunan disponibl değer üzerinden, bu hususta 
belirleyeceği esas ve şartlara göre cezai faiz tahakkuk ettirir. 

 
Yukarõdaki fõkra gereğince tahakkuk ettirilen cezai faiz alacaklarõnõn tahsilinde 

6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri uygulanõr. 
 
Tahsil edilen cezai faizler, Başbakanlõça belirlenecek oranlarda, Banka nezdindeki 

Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu ile Faiz Farkõ İadesi Fonuna gelir kaydedilir. Bu 
maddede belirlenen düzenlemeler Bankanõn yayõmlayacağõ tebliğlerle yürürlüğe girer. 
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TL MEVDUAT MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILI ve SONRASI) 
 

TÜRK LİRASI MEVDUATI 

 

SABİT MEVDUAT 
 

ARTAN MEVDUAT 

 
 
 
RESMİ GAZETE 
TARİH ve  
NO. SU 

 
 
 
TEBLİĞ 
SAYI 
NO VADESİZ 

1 AY VADELİ 
3 AY / 

1 YIL VADELİ 
2/3 YIL 
VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

4/5 YIL 
VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

VADESİZ / 
VADELİ 

2/3 YIL 
VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ 

4/5 YIL 
VADELİ 

DEĞİŞKEN 
FAİZLİ / 

28.194/221832 (1) 94/1 0 0 0 0    

10.2.94/21845 (2) 94/2 16 7.5 6 2    

5.4.94/21896 (3) 94/3 16 7.5 6 2 8 0 0 

12.8.94/22019 (4) 94/4 16 7.5 6 2 8 8 8 

27.1.95/22184 (5) 95/1 17 8.5 7 3 9 9 9 

22.7.96/22704 (6) 96/1 8 8 8 8 8 8 8 

 
(1) Tebliğ  ile  mevduat  munzam  karşõlõklarõ sõfõrlanmõştõr. Bu tebliğin 25 Mart 1994 tarihli 

munzam karşõlõk cetvelinden itibaren uygulanmasõ öngörülmüştür. Tebliğ daha sonra 
yapõlan düzenlemelerle uygulanmamõştõr. 

 
(2) 28 Ocak  1994 tarihinde mevduat hesaplarõna munzam karşõlõk uygulamasõnõ kaldõran 

önceki düzenleme (Tebliğ 94/1) kaldõrõlarak yeniden mevduat munzam karşõlõklarõ tesis 
edilmiş, Tebliğin 28 Ocak 1994 tarihinden itibaren geçerli olacağõ hükme bağlanmõştõr. 

 
(3) 31 Mart 1994 tarihi itibariyle mevcut TL mevduatlardan  bankalararasõ   mevduat  
düşülüp, kalan mevduata sabit  mevduat oranlarõ,   31 Mart 1994  tarihli cetvelden 
başlamak üzere mevduatta meydana gelen artõşlar için artan mevduat oranlarõ uygulanõr.  
Mevduat artõşlarõ için değişken faizli mevduatta karşõlõk oranõ sõfõr olarak uygulacaktõr.  

 
 (4) Önceki  tebliğde   2, 3, 4 ve 5 yõl  vadeli değişken faizli mevduatõn artan kõsmõna 
uygulanan  karşõlõk oranlarõ ile diğer mevduat karşõlõk oranlarõ arasõndaki fark 
kaldõrõlmõştõr 

 
      (5) 3  Şubat 1995  tarihli  cetvelden  itibaren TCMB nezdinde tesis edilen ilave 1 

puanlõk  karşõlõklara, ilgili haftalarõ takip eden ilk yõlõn sonundan başlamak üzere her hafta 
itibariyle yõllõk yüzde 37 oranõnda faiz tahakkuk ettirilmeye başlanmõştõr. Bankalar bu 
tebliğle getirilen ilave 1 puanlõk artõşõn yüzde 50�lik bölümünü 3 Şubat ve 10 Şubat 1995 
tarihli cetveller ile kalan yüzde 50�lik bölümü ise 17 Şubat 1995 tarihli cetvelden itibaren 
gerçekleştireceklerdir.  

 
     (6) Karşõlõklara faiz uygulamasõ kaldõrõlmõş ve 95/1 sayõlõ  Tebliğ  esaslarõna göre 

TCMB nezdinde tesis edilen ilave 1 puanlõk karşõlõklar için tahakkuk ettirilen faizler  ile  
bu  Tebliğ'de yer alan oranlarõn uygulanmasõ dolayõsõyla karşõlõk alacağõ doğan bankalarõn 
alacaklarõ öncelikle  borçlarõna  mahsup  edilmesi, bakiyesinin ise 52  haftada  eşit  
taksitler  halinde iade edilmesi hükme bağlanmõştõr. Borçlu duruma düşen bankalardan bu 
borçlarõ da aynõ yöntemle tahsil edilecektir.  Serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar 
da kõyõ bankacõlõğõ hariç olmak üzere karşõlõk kapsamõna alõnmõştõr. 
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MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

 
              MEVDUAT MEVDUAT           MERKEZ MUNZAM 
   MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI MEVDUAT HESAPLARI  *(1)  BANKALARI BANKALARI     FİİLİ KARŞILIK ORANI  BANKASI KARÞ./ 
           KREDİLERİ DİBS STOKU  (2) / (1)  (3) / (1)     BÝLANÇO TCMB BL. 
YILLAR TL DÖVİZ TOPLAM TL DÖVİZ TOPLAM  (2)  (3)     TL DÖVÝZ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ BÜYKL. 
   (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)  (MILYAR TL)      (%)  (%)  (%)  (MILYAR TL)  (%) 
                                

1970 5,6   5,6 36,2   36,2 36,9  - 101,9 0,0 15,4    15,4  32,6 17,2  
71 8,3   8,3 48,3   48,3 43,6  - 90,3 0,0 17,1    17,1  38,8 21,3  
72 13,3   13,3 62,6   62,6 57,8 1,9 92,3 3,0 21,3    21,3  54,6 24,4  
73 17,6   17,6 80,0   80,0 77,3 2,5 96,6 3,1 22,0    22,0  69,8 25,2  
74 21,2   21,2 98,4   98,4 100,5 3,0 102,2 3,0 21,6    21,6  87,3 24,3  
75 29,7   29,7 130,4   130,4 144,1 5,9 110,5 4,5 22,8    22,8  121,9 24,4  
76 36,2   36,2 158,4   158,4 191,2 4,3 120,7 2,7 22,8    22,8  193,3 18,7  
77 52,7   52,7 205,8   205,8 238,3 15,8 115,8 7,7 25,6    25,6  289,6 18,2  
78 70,0   70,0 269,0   269,0 296,3 22,1 110,2 8,2 26,0    26,0  460,7 15,2  
79 99,6   99,6 432,3   432,3 446,2 28,9 103,2 6,7 23,0    23,0  696,3 14,3  
80 138,5   138,5 745,4   745,4 789,5 64,0 105,9 8,6 18,6    18,6  1.386,7 10,0  
81 237,8   237,8 1.509,5   1.509,5 1.318,1 104,0 87,3 6,9 15,8    15,8  2.094,7 11,4  
82 402,4   402,4 2.357,5   2.357,5 1.799,5 183,0 76,3 7,8 17,1    17,1  2.701,9 14,9  
83 561,9   561,9 3.083,1   3.083,1 2.408,4 195,8 78,1 6,4 18,2    18,2  3.902,2 14,4  
84 997,5   997,5 4.980,8 522,2 5.503,0 3.131,1 664,3 56,9 12,1 20,0    18,1  5.954,7 16,8  
85 1.338,4   1.338,4 7.998,9 1.183,0 9.181,9 5.551,3 1.460,2 60,5 15,9 16,7    14,6  8.763,5 15,3  
86 1.469,8 441,5 1.911,3 11.531,9 2.719,7 14.251,6 10.042,2 2.139,8 70,5 15,0 12,7  16,2  13,4  13.007,0 14,7  
87 1.577,8 1.007,3 2.585,1 16.439,1 5.550,4 21.989,5 16.023,8 3.908,5 72,9 17,8 9,6  18,1  11,8  21.293,3 12,1  
88 3.747,9 1.806,2 5.554,1 25.567,5 9.411,7 34.979,2 22.769,2 6.690,0 65,1 19,1 14,7  19,2  15,9  38.124,5 14,6  
89 6.047,0 2.736,0 8.783,0 43.938,4 14.036,7 57.975,1 36.521,6 11.972,0 63,0 20,7 13,8  19,5  15,1  49.550,0 17,7  
90 7.322,9 3.691,0 11.013,9 65.807,8 21.773,4 87.581,2 65.198,3 15.839,0 74,4 18,1 11,1  17,0  12,6  64.936,0 17,0  
91 11.227,2 5.624,1 16.851,3 106.194,4 51.979,8 158.174,2 101.451,8 31.304,0 64,1 19,8 10,6  10,8  10,7  101.734,4 16,6  
92 19.064,7 11.711,0 30.775,7 172.316,4 106.277,0 278.593,4 185.418,6 52.826,0 66,6 19,0 11,1  11,0  11,0  187.976,6 16,4  
93 30.341,3 21.137,4 51.478,7 251.108,3 197.364,7 448.473,0 342.182,0 98.652,0 76,3 22,0 12,1  10,7  11,5  304.046,6 16,9  
94 57.509,2 65.033,3 122.542,5 563.520,4 598.477,8 1.161.998,2 575.106,9 186.608,0 49,5 16,1 10,2  10,9  10,5  757.583,9 16,2  
95 106.549,3 144.324,1 250.873,4 1.117.903,6 1.253.289,7 2.371.193,3 1.342.331,7 331.965,0 56,6 14,0 9,5  11,5  10,6  1.486.927,5 16,9  

 96 175.512,1 275.363,7 450.875,8 2.800.418,6 2.627.628,8 5.428.047,4 3.099.177,1 1.105.053,8 57,1 20,4 6,3  10,5  8,3  2.997.996,2 15,0  
 97/3 208.760,7 328.210,9 536.971,6 3.106.599,9 3.070.948,2 6.177.548,1 3.672.750,0 1.276.275,8 59,5 20,7 6,7  10,7  8,7  3.321.741,5 16,2  

 
* Bankalararasõ mevduat hariç 
Kaynak: TCMB Yõllõk Raporlarõ, Üç Aylõk Bültenleri 
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MEVDUAT  MUNZAM KARŞILIKLARININ MALİYET ETKİSİ           
                
                          Mevduatõn Karşõlõklarõn   
                 Bankaya Mevduat Artõrõm 
        Karşõlõk Oranlarõ *        Karşõlõğõ Tabi Mevduatõn Dağõlõmõ(Yüzde)                              Faiz Oranlarõ (Yüzde)    Ortalama Maliyetine Etkisi 

Tarih Vadesiz Vadeli                Vadeli                  Vadeli     Maliyeti Etkisi B/A 
      Vadesiz 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yýl Vadesiz 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yýl  (%) (A) ***  (%)  (B) ****  (%) 
                                

1986 15,0 15,0 36,2 4,0 24,4 21,4 14,0 10,0 29,0 36,0 41,0 48,0 29,1 5,2 17,8 
1987 12,0 12,0 41,5 3,6 15,9 10,8 28,2 10,0 28,0 35,0 38,0 58,0 31,2 5,5 17,7 
1988 14,4 12,2 32,9 7,4 14,8 10,9 34,0 27,9 60,1 66,1 70,8 83,9 59,6 8,5 14,2 
1989 21,3 11,0 31,9 9,5 22,4 13,9 22,3 12,0 39,1 49,0 51,5 58,8 38,8 5,8 14,9 
1990 19,3 9,3 33,2 7,5 23,3 15,7 20,2 12,1 38,7 50,7 52,0 59,4 38,9 4,8 12,4 
1991 17,0 8,0 29,6 8,2 35,7 13,0 13,4 12,3 58,0 69,6 64,8 72,7 51,5 5,5 10,6 
1992 17,0 8,0 30,6 8,1 36,6 13,2 11,5 11,0 57,6 69,1 69,5 74,2 51,0 5,4 10,6 
1993 17,0 8,0 33,5 8,0 32,6 17,4 8,4 11,1 52,9 64,0 69,1 74,8 47,2 5,0 10,7 

 1994 ** 11,1 7,8 25,0 13,4 37,8 18,0 5,8 5,1 61,8 77,3 81,1 95,6 58,9 5,4 9,1 
1995 10,1 8,9 19,0 17,8 33,1 24,4 5,6 13,5 83,7 83,9 84,4 92,3 71,0 5,8 8,2 

 1996 8,0 8,0 22,7 15,5 33,4 24,9 3,5 19,3 76,1 79,7 84,6 93,8 67,1 5,8 8,6 
1997                               

                
 *      Karşõlõk  oranlarõ  yõl  içinde  değişmeler gösterdiği  için,   yõl içindeki oranlarõn basit aritmetik ortalamasõ o yõla ait karşõlõk oranõ olarak alõnmõştõr.   
 **     1994-1995   yõllarõna   ait   hesaplamalarda   mevduatõn    sabitleştirilen kõsmõ ile artan kõsmõ dikkate alõnmõştõr.      
 ***   Mevduatõn  bankaya  maliyetinin   hesaplanmasõnda   ağõrlõklõ ortalamalar alõnmõştõr.        
 ****  Karşõlõklarõn bankaya maliyeti hesaplanõrken,   karşõlõklarõn uygulandõğõ  mevduat ayrõmlarõ dikkate alõnmõştõr.      
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EK 3: DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIKLARININ GELİŞİMİ 

        
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILINA KADAR)      
               
               DÖVİZ TEVDİAT KARŞILIK ORANLARI    
                   VADELİ                VADESİZ YÜRÜRLÜK  
GENELGE  ve TEBLÝÐ NO GENEL ORAN DÖVİZ TL DÖVİZ TL TARİHİ  
             
             
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / D (1) 20       Aralõk 1984  
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / K (2) 20       Aralõk 1985  
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / M (3) 20       Şubat 1986  
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / S (4) 15       Ekim 1986  
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / A-B (5) 20       Temmuz 1987  
TCMB - TPKKH 30 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / A-L (6)   20   20 5 Ekim 1988  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / A (7)   20   20 5 Ağustos 1988  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / H    18   15 5 Ağustos 1990  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / J (8)   17    0.5 13    5.5 Ocak 1991  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / J ile 90/3 sayõlõ Tebliğ 15 1    12.5 6 Şubat 1991  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / J ile 90/3 sayõlõ Tebliğ    13.5    1.5     11.25    6.5 Mart 1991  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge - 1 / N (9)      12.5 2    10.5 7 Temmuz 1991  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge   12    2.5 10    7.5 Ağustos 1991  
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Genelge       11.5 3     9.5 8 Eylül 1991  
        
        
        
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIK ORANLARI (1994 YILI ve SONRASI)     
                
             SABİT MEVDUAT              ARTAN MEVDUAT   YÜRÜRLÜÐE 
           GiRDİĞİ 
    VADESİZ / 1 AY VADELİ  1 AYDAN FAZLA VADELİ            VADESİZ / VADELİ   TARiH 
             
GENELGE  ve TEBLİĞ NO TL YP TL YP TL YP   
                
TCMB - Mevduat Munzam Karşõlõklarõ Hakkõnda 94/1 No.lu Tebliğ (10)   0    0 0 0   -   -  Mart 1994 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Gen. - 1 / A-A ile 94/2 sayõlõ Tebliğ (11)  8      9.5 3 11,5   -   -  Ocak 1994 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Gen. - 1 / A-B ile 94/3 sayõlõ Tebliğ (12)  8      9.5 3 11,5   - 10 Mart 1994 
TCMB - TPKKH 32 S.Karara İlişkin Gen. - 1 / A-G ile 95/1 sayõlõ Tebliğ (13) 10,5 8 3 12,5   - 13 Þubat 1995 
TCMB - Mevduat Munzam Karşõlõklarõ Hakkõnda 96/1 No.lu Tebliğ (14)     -   11       -  11       - 11 Temmuz 1996 
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DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI MUNZAM KARŞILIKLARI İLE İLGİLİ 
DİPNOTLAR 

 
(1) Bankalar nezdlerinde açõlan döviz tevdiat hesaplarõ ile sağladõklarõ döviz 
kredilerinin bir kõsmõnõ döviz varlõklarõ arasõnda karşõlõk olarak bulunduracaklardõr. 

 
(2) Bankalar yurtiçi - yurtdõşõ yerleşik özel ve tüzel kişilerce nezdlerinde açõlacak 

bankalararasõ döviz mevduat hesaplarõ hariç tüm döviz tevdiat hesaplarõ karşõlõğõnda 
TCMB nezdinde döviz tevdiat munzam karşõlõğõ tesis edeceklerdir. Karşõlõklar hesap 
açõlan döviz cinsi üzerinden olacaktõr. Bankalar 31 Aralõk 1985 tarihinden itibaren 6 ay 
içinde eşit taksitlerle karşõlõklarõ tesis edecektir. Munzam karşõlõklar haftalõk bazda 
tesis edilirken, karşõlõklara her ay TCMB tarafõndan ilan edilecek faiz oranlarõndan faiz 
tahakkuk ettirilecektir.  

 
(3) Karşõlõklar, ABD Dolarõ, Batõ Alman Markõ, Hollanda Florini, İsviçre Frangõ ve 

Fransõz Frangõ üzerinden açõlan hesaplar için bu döviz cinsleri ile, bu dövizler 
dõşõndakiler için  ABD Dolarõ üzerinden tesis edilecektir.  

 
(4) 31 Aralõk 1985 tarihi itibariyle mevcut DTH�lar  için 6 ay içinde tesis edilen karşõlõk 

oranõ yüzde 20�dir. 
 
(5) Bankalar, Genelgenin yürürlük tarihinde mevcut DTH�lara göre oluşacak ek karşõlõk 

yükümlülüklerini engeç 6 ay içinde eşit taksitlerle tesis edeceklerdir. 
 
(6) Döviz tevdiat hesaplarõna uygulanan munzam karşõlõk oranlarõ vadeli vadesiz mevduat 

için ayrõ ayrõ  olarak belirlenmiştir. Ayrõca vadesiz kõsma TL karşõlõk uygulamasõ da 
getirilmiştir. 

 
(7) 1 ay ve daha kõsa vadeli hesaplar vadesiz, 1 aydan uzun vadeliler, vadeli  hesaplar 

olarak tanõmlanmõştõr.  
 
(8) Döviz tevdiat munzam karşõlõk oranõ vadesiz ve 1 ay vadeliler için Ocak 1991�de 

yüzde 18.5, Şubat 1991�de yüzde 18.5,  Mart 1991 ve sonrasõ yüzde 17.75 ve 1 aydan 
uzun vadeliler için Ocak 1991�de yüzde 17.5,  Şubat 1991�de yüzde 16.0,  Mart 1991 
ve sonrasõ yüzde 15.0�dir. DTH�lar karşõlõğõnda TL olarak tesis edilen kõsõm, 
TCMB�nin mevduat munzam karşõlõklarõ hakkõnda 29 Aralõk1990 tarih ve 90/3 sayõlõ 
Tebliği ile düzenlenmiştir. 22 Ocak 1991 tarihinde yayõmlanan Tebliğle kõyõ 
bankacõlõğõ da dahil olmak üzere serbest bölgelerde faaliyette bulunan bankalar karşõlõk 
ve disponibilite yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. 

 
(9) TCMB�nin 3 Temmuz 1991 tarihli I-M sayõlõ Genelgesinde, döviz tevdiat munzam 

karşõlõk oranõ vadesiz ve 1 ay vadeliler için 17.75 ve bir aydan uzun vadeliler yüzde 
15.0 olarak belirlenmişken, 13 Temmuz 1991 tarihli I-N sayõlõ Genelge ile bir aydan 
uzun vadeliler için karşõlõk oranõ yüzde 14.5 olarak değiştirilmiştir. 
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(10) Tebliğ  ile  mevduat  munzam  karşõlõklarõ sõfõrlanmõştõr. Bu tebliğin 25 Mart 1994 
tarihli munzam karşõlõk cetvelinden itibaren uygulanmasõ öngörülmüştür. Tebliğ  
uygulanmamõştõr. 
 

(11) 28 Ocak  tarihinde döviz tevdiat hesaplarõna munzam karşõlõk uygulamasõnõ 
kaldõran önceki düzenlemeler (Genelge I-Y ile Tebliğ 94/1) kaldõrõlarak yeniden 
munzam karşõlõk tesis edilmesi hükmü konulmuş, Tebliğin 28 Ocak 1994 tarihinden 
itibaren geçerli olacağõ hükme bağlanmõştõr. 

 
(12) 31 Mart 1994 tarihi itibariyle mevcut yabancõ para  mevduatlardan  bankalararasõ   

mevduat  düşülüp, kalan mevduata sabit  mevduat oranlarõ,   31 Mart 1994  tarihli 
cetvelden başlamak üzere mevduatta meydana gelen artõşlar için artan mevduat 
oranlarõ uygulanõr.  

 
(13) Bankalar, döviz tevdiat munzam karşõlõk oranlarõna getirilen ilave 1 ve 3 puanlõk 

artõşlarõn yüzde 50�lik bölümünü 3 Şubat ve 10 Şubat 1995 tarihli cetveller ile, kalan 
yüzde 50�lik bölümü ise 17 Şubat 1995 tarihli cetvelden itibaren gerçekleştirirler. Altõn 
depo hesaplarõ için yüzde 13 mevduat munzam karşõlõğõ tesisi öngörülmüş, ancak kõsa 
sürede kaldõrõlmõştõr. Döviz tevdiat munzam karşõlõklarõna faiz ödemesi kaldõrõlmõştõr. 

 
      (14) Kõyõ bankacõlõğõ hariç olmak üzere serbest bölgelerde faaliyette bulunan bankalar 

da karşõlõk kapsamõna alõnmõştõr. 
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EK 4: DİSPONİBİLİTE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ 
 

DİSPONİBİLİTE ORANLARI GELİŞİMİ (1994 YILINA KADAR OLAN DÖNEM)   
                    

KARAR  NO.                            TEBLİĞ NO.          DİSPONİBİLİTE ORANLARI (%)  
YÜRÜRLÜÐE  
GİRDİĞİ TARİH 

            
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararõ   5   1959   
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararõ   10   1965   
BK. Kararõ   7/14687(1)    10  - 12 - 15    28.2.1978   
BK. Kararõ   8/4055     10  - 12 - 15    1.1.1982   
BK. Kararõ   8/5865 (2)   10    1.1.1983   
BK. Kararõ   8/5865 1   10    1.1.1983   
   2   10    19.2.1983   
   1   10    1.1.1984   
   2   10    1.1.1984   
   3   15    1.7.1984   
   4        15 (3)    1.1.1985   
   5   15    29.5.1985   
   6        15 (4)    1.1.1986   
   7  (5)   3 *      12  **   3.10.1986   
   8    3 *      12  **   20.2.1987   
   9     5 +           23(6) ++   3.7.1987   
   10        5(7) +        23  ++   18.9.1987   
   11        5(8) +        23  ++   11.12.1987   
   12  (9)    5 +        27  ++   4.2.1988   
   14     5 +        30  ++   7.10.1988   
   16  (10)    5 +        35  ++   1.3.1991   
   17  (11)    5 +        35  ++   7.2.1992   
    18  (12)    5 +         35  ++    19.6.1992   

 

DİSPONİBİLİTE ORANLARI GELİŞİMİ (1994 YILI ve SONRASI) 
   TÜRK LIRASI YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER  

  TL MEVDUAT 
DİĞER TL 

YÜKÜMLÜLÜKLER  
YABANCI PARA MEVDUAT ve 

ALTIN DEPO HESABI 
DİĞER YP 

YÜKÜMLÜLÜKLER 
YÜRÜRLÜĞE  

GİRDİĞİ TARİH 
RESMİ GAZETE  

TARİH ve 
TEBLİĞ  

SAYI SABİT MEVDUAT ARTAN MEVDUAT 
ARTAN 

YÜKÜMLÜLÜKLER POZİSYON 
YABANCI PARA MEVDUAT ve 

ALTIN DEPO HESABI 
DİĞER ARTAN YP 
YÜKÜMLÜLÜKLER  

NO.SU NO 
SERBEST 
TEVDİAT DİBS 

SERBEST 
TEVDİAT DİBS 

SERBEST 
TEVDİAT DİBS AÇIKLARI 

SERBEST            DİBS 
      TEVDİAT 

SERBEST        DİBS 
TEVDİAT  

 28.1.94 / 21832 (13)  1 9 18 9 18  9 18  -  9  18          9              18  28.1.94 
 2.2.94 / 21837  2 9 18 9 18  9 18  -  9  18          9              18  2.2.94 
 10.2.94 / 21845 (14)  3 2 30 2 30  -  -  -  -  -           -                -  28.1.94 
 5.4.94 / 21896 (15)  4 2 30  -  -  8  -  -  -  -        9                -  5.04.94 
 22.8.94 / 21943 (16)  5 2 30  -  -  8  -  -  -  -        9                -  21.4.94 
 21.7.94 / 21997 (17)  6 2 30  -  -  8  -  -  -  -        9                  -  21.7.94 
 6.8.94 / 22013  7 2 30  -  -  8  -  -  -  -        9                  -  28.3.94 
 5.1.95 / 22162 (18)  1 2 30  -  3   9  3   -  3  3        12                 3  31.1.95 
 27.1.95 / 22184 (19)  2 2 30  -  3   9  3   -  3  3        12                 3  31.1.95 
 28.3.96 / 22594 (20)  6 2 30  -  3   9  3   9  3  3        12                 3    1.4.96 
 22.7.96 / 22704 (21)  96/1  - 6  -  6   8  6   8  3  -        11                 3  22.7.96 
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DİSPONİBİLİTE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİPNOTLAR 
 

(1) 1978 yõlõnda yapõlan düzenleme ile farklõlaşan disponibilite uygulamasõna geçilmiştir. 
Buna göre 2 milyar TL�ye kadar mevduat toplamõ için yüzde10,  2 - 5 milyar TL arasõ 
mevduat için yüzde 12 ve 5 milyar TL�den fazla mevduat için disponibilite oranõ yüzde 
15 olarak uygulanacaktõr. 1978-1983 yõllarõ arasõnda yapõlan çeşitli düzenlemelerle, bu 
limitlerin yanõsõra disponibilite kapsamõ, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 
uygulanacak cezai faiz oranlarõ değiştirilmiştir. Disponibilite hesaplamasõ aylõk olarak 
yapõlmaktadõr. 

 
(2) Disponibilite uygulamasõnda tek orana geçilmiş, taahhütler, disponibl değerlerin 

kapsamõ ve uygulama esaslarõnõn Maliye Bakanlõğõnõn muvafakatõ alõnarak TCMB 
tarafõndan tebliğlerle düzenleneceği hükme bağlanmõştõr.  Bu çerçevede TCMB�nin 
konu ile ilgili 31 Aralõk 1982 tarih ve 1 no.lu Tebliği ile taahhütler, disponibl 
değerlerin kapsamõ ve uygulama esaslarõ belirlenmiştir. Dİsponibl değerler arasõnda 
yer alacak olan Hazine Bonolarõnõn tutarõnõn, tesis edilmesi gereken disponibl değer 
toplamõnõn yüzde 50�sinden fazla olamayacağõ hükme bağlanmõştõr. 1984 yõlõna kadar 
kapsam ve disponibl değerlerle ilgili değişiklikler yapõlmõştõr.  

 
(3) Geçici madde gereğince, bankalarõn 1984 yõlõ içerisinde gerçekleştireceği disponibilite 

yõllõk ortalamasõ yüzde 12.5 olacaktõr. 
 
(4) 1 Mart 1986 tarihinde yayõmlanan Tebliğle disponibl değerler  ve oranõ ile ilgili 

düzenlemeler yapõlmõştõr.  Geçici maddelerle, bankalarõn 1984 ve 1985 yõllarõ 
içerisinde gerçekleştirecekleri disponibilitenin 24 aylõk ortalamasõnõn yüzde 12.5 
olmasõ ve bankalarõn halen portföylerinde bulundurduklarõ nama yazõlõ 1983/I tertip 
tahvillerden vadesine 1 yõldan fazla kalanlarõn, vadelerine 1 yõl kalõncaya kadar, 
disponibilite hesabõnda yüzde 75 oranõnda hesaba katõlmasõ hükme bağlanmõştõr. 
Hazine bonolarõndaki yüzde 50�lik oran korunmuştur. 

 
(5) Tebliğle disponibilite oranõnõn hesaplanmasõnda nakit değerler ile menkul kõymetler, 

birinci ve ikinci kategori  disponibl değer olarak ayrõlmõşlardõr. Disponibl değer 
bulundurma süresi haftalõk baza indirilmiştir. Hazine bonlarõnõn yüzde 50�si ile bazõ 
tahvillerin yüzde 75�inin disponibl değer olarak kabul edilmesi uygulamasõ kaldõrõlmõş, 
reeskonta kabul edilmiş senetler ile vadesine en az 3 yõl kalmõş DİBS�lerin yüzde 80�i 
ile, diğerlerinin tamamõ kapsama alõnmõştõr. Kasa hesabõnõn hesaplama süresi 
sonundaki bakiyesi olarak yapõlan uygulama, daha sonra yapõlan düzenlemeyle 
hesaplama süresi ortalamasõ olarak değiştirilmiştir. 

 
(6) Bankalar yüzde 23 oranõnõ 28 Ağustos 1987 tarihli cetvelden itibaren yüzde 21, 25 

Eylül 1987 tarihli cetvelden itibaren yüzde 22, 30 Ekim 1987 tarihli cetvelden itibaren 
yüzde 23 olarak gerçekleştireceklerdir. 

 
(7) Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin yüzde 2�sini aşan kõsmõ dikkate alõnmaz. 
 
(8) Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin 1-100 arasõ şubesi olan bankalarda yüzde 

2�sini, 101-500 arasõ şubesi olan bankalarda yüzde 2.5�ini, 501�den fazla şubeli 
bankalarda  yüzde 3�ünü aşan kõsmõ dikkate alõnmaz. 
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(9) Bankalar, yüzde 27 oranõnõ 19 Şubat 1988 tarihli cetvele kadar yüzde 23, 26 Şubat 
1988 tarihli cetvelden itibaren yüzde 25, 11 Mart 1988 tarihli cetvelden itibaren yüzde 
27 olarak gerçekleştireceklerdir. Ayrõca, önceki tebliğde vadesine en az 3 yõl kalmõş 
senet ibaresi, ciro edilmemiş olanlar şeklinde değiştirilmiştir. 5 Mart 1988 tarihinde 
TCMB Kanunu�nda yapõlan değişiklikle, daha önce kanuni karşõlõklarõ yerine 
getirmeyenlere uygulanacak cezai faiz, oran olarak belirlenirken, cari reeskont faiz 
oranõnõn misli şeklinde ifade edilmiştir. 

 
(10) Bankalar, yüzde 35 oranõnõ 1 Mart 1991 tarihli cetvelden itibaren yüzde 33,  8 

Mart  1991 tarihli cetvelden itibaren yüzde 34,  15 Mart 1991 tarihli cetvelden itibaren 
yüzde 35 olarak gerçekleştireceklerdir. 

 
(11) Kasada mevcut TL tutarõnõn ortalama bakiyesinin, taahhütlerin, 1-500 arasõ şubesi 

olan bankalarda yüzde 2.5�ini, 501�den fazla şubesi olan bankalarda yüzde 3�ünü aşan 
kõsmõ disponibilite hesaplamasõnda dikkate alõnmaz.  Ayrõca, disponibl değerler 
arasõnda yer alacak olan DİBS�lerin ortalama vadesinin en az 210 gün olmasõ şartõ 
getirilmiştir. 

 
(12) Kasa ortalama bakiyesinin taahhütlerin yüzde 3�ünü aşan kõsmõ dikkate alõnmaz. 
 
(13) Disponibiliteye tabi yükümlülüklerin kapsamõ genişletilmiş, yabancõ para 

yükümlülükler de disponibilite kapsamõna alõnmõştõr. Disponibilite oranõ toplam yüzde 
27 olmakla beraber, bu oranõn yüzde 6�sõ TL , yüzde 3�ü yabancõ para serbest tevdiat 
hesabõ olarak tutulacaktõr.  DİBS olarak tutulan kõsmõn asgari 210 gün vadeli olma 
şartõ korunmuştur. Geçici maddeyle, 18 Mart 1994 tarihli cetvellere göre hesaplanmõş , 
mevduat  munzam karşõlõğõ ile disponibilite toplamõnõn 28 Şubat 1994 tarihli 
taahhütlere bölümü sonucu, fiili disponibilite oranõ yüzde 22�nin altõnda bulunan 
bankalar, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte yüzde 22 oranõnõ sağlayacaklardõr. Fiili 
disponibilite oranõ yüzde 22 ile yüzde 27 arasõnda olan bankalar ise bu oranõ her ay 
yüzde 1 artõrarak en geç     9 Eylül  1994 tarihinde yüzde 27 oranõna ulaşacaklardõr. 
Tebliğ uygulanmamõştõr. 

 
(14) Kasa hesabõ yeniden disponibilite kapsamõ içine alõnmõştõr. Ancak kasa ortalama 

bakiyesinin yüzde 3�ü aşan kõsmõ dikkate alõnmayacaktõr. DİBS olarak tutulan kõsmõn 
asgari 210 gün vadeli olma şartõ korunmuştur. 

 
(15) Tebliğle, bankalarõn 31 Mart 1994 tarihindeki bilançolarõ sabit kabul edilerek, bu 

bilançodaki  TL mevduat hesabõna toplam yüzde 32 oranõnda disponibl değer tutma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu değerin yüzde 2�sinin serbest tevdiat hesabõ olarak 
tutulmasõ gereği yanõsõra, disponibl değer olarak tutulan gelir ortaklõğõ senetlerinin 
tutarõnõn taahhütlerin yüzde 5�ini aşamayacağõ hükmü konulmuştur. 31 Mart 1994 
tarihinden sonraki taahhütlere (bazõ hesaplar hariç olmak üzere TL ve yabancõ para 
yükümlülükler),  bankalarõn TL ve yabancõ para hesaplar için serbest tevdiat hesabõ 
bulundurmalarõ yükümlülüğü getirilmiştir. Kasa, disponibilite kapsamõndan 
çõkarõlmõştõr. 

 
(16) Bankalarõn para piyasasõndan aldõklarõ borçlar için verdikleri DİBS�ler disponibl 

değer olarak kabul edilmiştir. 
 
(17) Gelir ortaklõğõ senetlerinin tutarõnõn taahhütlerin yüzde 5�ini aşamayacağõ hükmü 

kaldõrõlmõştõr. Gelir ortaklõğõ senetlerinin 16 Temmuz 1994 - 22 Temmuz 1994 
tarihleri arasõnda 210 günlük ortalama vadeyi sağlayanlarõnõn vadesi geldikçe TEFE�ye 
endeksli DİBS�lerle değiştirilmesi hükmü konulmuştur. 
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(18) Disponibiliteye tabi TL taahhütler, mevduat ve mevduat dõşõ olmak üzere 
ayrõlmõştõr. 31 Mart 1994 tarihli yükümlülükler ve artan kõsõma ait disponibl değerler 
içinde yer alan DİBS�lerin en az 1 yõl vadeli olarak ihraç edilen DİE tarafõndan 
açõklanan TEFE�ye endeksli olmasõ hükmü getirilmiştir. Yabancõ para taahhütlerde ise 
vadesi en az 1 yõl olan TEFE�ye endeksli kağõtlarõn yanõ sõra, dövize endeksli senetler 
ile Kamu Ortaklõğõ İdaresi ile Özelleştirme İdaresi tarafõndan ihraç edilen TEFE�ye 
endekli senetler disponibl değer olarak tutulabilecektir. Geçici maddeyle Kamu 
Ortaklõğõ İdaresi tarafõndan ihraç edilmiş TEFE ve dövize endeksli senetlerle DİBS 
yükümlülüğünün yüzde 25�ini karşõlayabilecekleri hükmü konulmuştur. 

 
(19) 31 Mayõs 1995 tarihli bilançolardan başlamak üzere TCMB nezdinde tesis edilen 

ilave 1 puanlõk TL serbest tevdiatlara ilgili haftalarõ takibeden birinci yõl sonundan 
başlamak üzere her hafta itibariyle yõllõk yüzde 37 faiz tahakkuk ettirileceği hükmü 
konulmuştur.  21 Mart 1995 tarihinde yayõmlanan 3 no.lu Tebliğle altõn depo hesaplarõ 
disponibilite kapsamõna alõnmõştõr. 3 Ocak 1996 tarihinde yayõmlanan 5 no.lu Tebliğle, 
Dövize endeksli senetlerde 1 yõl vade şartõ kaldõrõlmõştõr. 

 
(20) Hazine Müsteşarlõğõ ve TCMB tarafõndan hazõrlanan �Yabancõ Para Net Genel 

Pozisyon /Sermaye Tabanõ� Standart Rasyosuna ilişkin Tebliğ gereğince, sözkonusu 
rasyoyu, haftanõn herhangi bir günü aşan bankalara, haftalõk olarak Pazartesi gününden 
Pazar günü bitimine kadar geçen 7 günlük süre içindeki en yüksek aşan kõsma karşõlõk 
gelen ve TL ya da döviz temin etme yükümlülüğünü gösteren net genel pozisyon 
açõklarõ üzerinden disponibl değer tutma yükümlülüğü getirilmiştir. 

 
      (21) Tebliğle, disponibiliteye tabi bankalar Türkiye�de kurulmuş veya şube açmak 

suretiyle Türkiye�de faaliyet gösteren bankalar ile münhasõran kõyõ bankacõlõğõ yapanlar 
hariç serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalar olarak tanõmlanmõştõr. 
Disponibiliteye tabi yükümlülüklerdeki sabit ve artan kõsõm uygulamasõ kaldõrõlmõş, 
cari rakamlara göre disponibilite tesis edilmesi hususu düzenlenmiştir.  TL ve yabancõ 
para mevduat için serbest tevdiat tesisi kaldõrõlmõştõr. Altõn depo hesaplarõ disponibilite 
dõşõnda tutulmuştur. Disponibl değer olarak tutulacak Kamu Ortaklõğõ İdaresi 
tarafõndan ihraç edilen senetlere azami yüzde 25 sõnõrõ konulmuştur. Pozisyon aşõmlarõ 
dõşõnda disponibl değerlerin bulundurma ve hesaplama süresi 1 aya çõkarõlmõştõr. 
TCMB�nin disponibilite yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar hakkõnda 
gerekli idari tedbirleri alabileceği hükmü getirilmiştir.  Serbest tevdiatlara faiz 
tahakkuk ettirilmesi kaldõrõlmõş, daha önce ilave 1 puan tesisinden faiz alacağõ olan 
bankalarõn, mahsuplaşma veya borcu yoksa alacaklarõ 52 haftada eşit taksit ile 
ödenecek, borçlu kalan bankalar için de aynõ yöntem uygulanacaktõr.  

 
   (*)   Birinci Kategori :  Kasa + Serbest TL Mevduat(TCMB nezdinde) 

(**)   İkinci Kategori  :   Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 
 (+)  Birinci Derece Disponibl Değerler : Kasa+TCMB Serbest Tevdiat (%3+%2 =%5) 
(++) Toplam Disponibite : Kasa+TCMB Serbest Tevdiat+DIBS(%3+%2+%30 =% 35 )  
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EK 5: KREDİ VE MEVDUAT FAİZ ORANI KONTROLLERİ 
 

 
 
 

                          
  HAZİRAN MAYIS AĞUSTOS AĞUSTOS MAYIS EYLÜL MART EKİM NİSAN MAYIS MART TEMMUZ 
  1933 1938 1951 1960 1961 1970 1973 1974 1978 1979 1980 1980 
               
KISA VADELİ KREDİLER              
- Genel 12 8,5 7 12 10,5 11,5 10,5 11,5 16 21 21 Serbest 
- Merkez Bankasõnca Öncelik Verilen Krediler  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - Açõk Krediler  - 12 9 12 10,5  -  -  -  -  -  -  - 
 - Ziraat Bankasõnca Kullandõrõlan Tarõm Kredileri  -  -  - 10 9 10,5 9 10,5 10,5 16 16 Serbest 
 - Dõşsatõm Kredileri              
     - Ticaret Bankalarõ Kaynaklõ   -  -  - 10 9 10,5 9 10,5  -  -  -  - 
     - TCMB Kaynaklõ Dõş Reeskont Kredileri  -  -  -  -  - 9 7,5 9  -  -  -  - 
 - Küçük Sanayici, Sanatkar ve Esnaf Kredileri  -  -  -  - 9 10,5 9 10,5 10,5 17 17 Serbest 
 - Teşviki Öngörülen Sanayi Kredileri  -  -  -  - 9 10,5  -  -  -  -  -  - 
 - Ziraat Bankasõnõn Tahvil Kredileri  -  -  -  -  - 3 3 3 3 5 5 Serbest 
               
ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER              
 - Genel  -  -  -  -  - 12 12 4 16 22 22 Serbest 
 - Ziraat Bankasõnca Kullandõrõlan Tarõm Kredileri  -  -  - 7 7 10,5 9 10,5 10,5 18 18 Serbest 
 - Küçük Sanayici, Sanatkar ve Esnaf Kredileri  -  -  -  -  -  - 9 10,5 10,5 18 18 Serbest 
 - TCMB Kaynaklõ Dõş Reeskont Kredileri  -  -  -  -  - 10,5 10,5 12,5  -  -  -  - 
 - Beş Yõldan Fazla Vadeli Krediler  -  -  -  -  -  -  - Serbest Serbest  - Serbest Serbest 
 - Kalkõnma ve Yatõrõm Bankalarõnõn Enaz 5 Yõl            Serbest 
    Vadeli Tahvil Geliri Kaynaklõ Kredileri  -  -  -  -  -  -  -  - Serbest Serbest Serbest Serbest 
                          
 Kaynak: Merkez Bankasõ Aylõk Bültenleri.             
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TÜRKİYE'DE KAMU OTORİTESİ TARAFINDAN BELİRLENEN MEVDUAT FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ ( 1933 - 1980 DÖNEMİ) 
 

 
 

                          
  HAZİRAN MAYIS AĞUSTOS AĞUSTOS MAYIS AĞUSTOS MART EKİM NİSAN MAYIS MART TEMMUZ 
  1933 1938 1951 1960 1961 1970 1973 1974 1978 1979 1980  1980 
  - Bankalararasõ Mevduat  -  -  - 2,5 2 1 Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest 
  - Resmi Mevduat  -  -  - 2,5 2 1 0,5 1 0 0 0 0 
  - Ticari Mevduat  -  -  - 2,5 2 1  - 2 0 0 0 0 
  - Tasarruf Mevduatý              
      - Vadesiz veya 3 Aya Kadar Vadeli 4,5 4,5 2,5  -  -  - 2,5 3 3 3 3 5 
      - Vadesiz veya 4 Aya Kadar Vadeli Resmi,              
        Tasarruf, Ticari ve B.Arasõ Mevduat  -  -  - 3,5 3 3  -  -  -  -  -  - 
      - 3 Aydan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduat  -  - 2,75  -  -  -  -  - 6 8 8 Serbest 
      - 4 Aydan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduat  -  -  - 4 4 4  -  -  -  -  -  - 
      - 3 Aydan 1 Yõla Kadar Vadeli Mevduat  -  -  -  -  -  - 4 6  -  -  -  - 
      - 6 Aydan 1 Yõla Kadar Vadeli Mevduat 6,5 6,5 3  - 5 6  -  - 9 12 12 Serbest 
      - 1 Yõl Vadeli  -  - 3,5  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
      - 1 Yõldan 2 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  - 7 9 12 20 20 Serbest 
      - 1 Yõldan Fazla Vadeli Tüm Mevduat  -  -  - 5 6 9  -  -  -  -  -  - 
      - 1,5 Yõl ve Daha Fazla Vadeli  -  - 4 6,5 6,5  -  -  -  -  -  -  - 
      - 2 Yõldan Fazla Vadeli  -  -  -  -  -  - 9 Serbest  -  -  -  - 
      - 2 Yõldan 3 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - 16 22 22 Serbest 
      - 3 Yõldan 4 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - 20 24 24 Serbest 
      - 4 Yõldan Fazla Vadeli  -  -  -  -  -  - 9  - Serbest Serbest Serbest Serbest 
  - Yurtdõşõndaki İşçilerin Döviz Bozdurarak              
     Açacaklarõ Tasarruf Mevduatõ              
      - 1 Yõldan 2 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - 16 30 30 Cari Faiz+5 
      - 2 Yõldan 3 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - 20 32 32 Cari Faiz+5 
      - 3 Yõldan 4 Yõla Kadar Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - 25 39 39 Cari Faiz+5 
      - 4 Yõldan Fazla Vadeli  -  -  -  -  -  -  -  - Serbest Serbest Serbest Cari Faiz+5 
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TÜRKİYE'DE KAMU OTORİTESİ TARAFINDAN BELİRLENEN MEVDUAT FAİZ ORANLARININ GELİİMİ ( 1980  - 1988 DÖNEMİ) 
 
 

                 YÜZDE  
                                      
  1983   1984                     1985       1986                      1987       1988     
  Aralõk Mart Mayõs Ağustos Temmuz Ağustos Mart Mayõs Haziran Ekim Aralõk Şubat Temmuz Şubat Haziran Ağustos Eylül Ekim 
                                      
  - Bankalararasõ Mevduat Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest Serbest 
                                      
  - Resmi Mevduat                                     
       - Vadesiz 5 5 5 5 5 5 5 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 10 10 10 
       - Vadeli  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 10 10 10 10 
                                      
  - Ticari Mevduat                                     
       - Vadesiz 5 5 5 5 5 5 5 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 36 (3) 36 25 25 Serbest 
       - Vadeli  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) Serbest 
                                      
  - Tasarruf Mevduatõ                                     
    - Vadesiz Mevduat 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 36 30 25 10 Serbest 
    - 1 Ay Vadeli Mevduat  -  -  -  - 35 35 35 35 30 29 28 28 28 40 28 35 35 Serbest 
    - 3 Ay Vadeli Mevduat  -  -  -  - 48 45 44 42 40 36 35 35 35 45 35 42 42 Serbest 
    - 6 Ay Vadeli Mevduat  -  -  -  - 52 50 48 45 45 41 39 38 38 52 38 51 51 Serbest 
    - 1 Yýl Vadeli Mevduat 45 45 45 45 56 55 55 52 52 48 45 43 Serbest 65 65 64 64 Serbest 
                                      
    - 1 Ay İhbarlõ Vadesiz Mevduat  - 43 35 35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    - 3 Ay İhbarlõ Vadesiz Mevduat 49 49 52 53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    - 6 Aydan 1 Yõla Kadar Vadeli Mev. 47 47 48 52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
    - 6 Aydan 1 Yõla Kadar Vadeli Üçer                                     
      Aylõk Faiz Ödemeli Tasarruf Mev. 42 42 43 47 47 46 45 42 42 38 37 36 36 48 48 47 47 Serbest 
    - 1 Yõl Vadeli Üçer Aylõk Faiz                                     
      Ödemeli Tasarruf Mevduatý 38 38 38 38 47 46 46 44 44 41 39 37 37 52 52 51 51 Serbest 
                                      
YILLIK ENFLASYON ORANI 40,1  36,3  53,1  56,9  38,0  36,1  29,1  28,0  30,9  27,7  24,5  23,7  31,1  62,4  70,4  74,9  76,0  78,3  
 
(1) Vadeli Resmi Mevduatlara, Vadeli Tasarruf Mevduatlarõ Faiz Oranlarõ uygulanõr. 
(2) Bankalar, vadesiz mevduatlarõn ay içindeki asgari bakiyesine, o ay başõnda geçerli 1 ay vadeli mevduat faizinin yüzde 90'õnõ uygulayabilir, üç ay için de aynõ yöntem izlenir. 
(3) Vadeli Resmi ve Diğer Mevduatlara, Vadeli Tasarruf Mevduatlarõ Faiz Oranlarõ uygulanõr 
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EK 6 
 

İTHALAT TEMİNAT ORANLARININ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

28/1/1980 - TPKK mevzuatõ gereğince, ithalatta mal bedellerinin ödenmesi ve 
ithalat hesaplarõnõn kapatõlmasõ ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 
üzere ithalat yapacaklar, ithalattan önce nakdi teminat yatõrmak zorundadõrlar. Ancak, 
yatõrõmlarõn dõş krediden karşõlanan kõsmõ için teminat tesis edilmez. Bu itibarla, 
Liberasyon ve Tahsisli ithal mallarõ listelerinden döviz tahsisi veya döviz tefriki 
istemlerinde, istenen dövizin satõş fiyatõ esas alõnarak hesaplanacak TL tutarõ 
üzerinden,  

I-  I sayõlõ Liberasyon Listesinden yapõlacak ithalatta;  
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ ithalatta) yüzde 15 
      (b) ithalatçõlarca yüzde 30 
II- II sayõlõ Liberasyon Listesinden yapõlacak ithalatta;  
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ ithalatta) yüzde 10 
      (b) ithalatçõlarca yüzde 20 
III - Tahsisli ithal mallarõ listesinden yapõlacak ithalatta;  
(a) sanayici kotalarõ için yüzde 10 
      (b)ithalatçõ kotalarõ için yüzde 20 oranlarõnda nakdi teminat yatõrõlõr. 
IV -  İki taraflõ kliring anlaşmalarõ çerçevesinde yapõlan ithalat yukarõdaki oranlara 

tabidir. Ancak, Tahsisli ithal mallarõ listesinde müracaat ve inceleme makamõ 
gösterilmemiş bulunan kotalardan, anlaşmalõ memleketler için Ticaret Bakanlõğõnca 
tespit olunacak sanayici kontenjanlarõ dõşõnda kalan kontenjanlara yukarõdaki III-b 
bendindeki teminat oranõ uygulanõr. 

V - Milli savunma ve emniyet ihtiyaçlarõ için yapõlacak ithalat hariç olmak üzere, 
kamu sektörü ithalatõ yüzde 10 oranõnda nakdi teminata tabidir. 

VI - I sayõlõ liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118.maddesine göre 
muhtelif kaleminden geçici olarak ithal edilecek mallar, II sayõlõ liberasyon listesindeki 
damõzlõk hayvanlar, ham petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağõ ve motorin, gübre ve 
hammadesi, traktör CKD parçalarõ (yalnõz kendi ihtiyaçlarõ için), kabul kredisi yoluyla 
ithal edilecek mallar, Tahsisli ithal mallarõ listesinde kayõtlõ resmi ve özel sektör 
yatõrõm kotalarõndan yapõlacak ithalar, yüzde 1 oranõnda teminata tabidir. 

Diğer taraftan İzmir Fuarõ yoluyla yapõlacak ithalat I, II, III bentlerinde belirtilen 
teminat oranlarõnõn yarõsõ kadar teminata tabidir. 

Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi taleplerinde 
yetkili bankalara yüzde 20 oranõnda munzam teminat yatõrõlõr. Kamu sektörü 
ithalarõnda munzam teminat aranmaz. 

Mal mukabili ödeme şekline göre yapõlacak ithalatta, malõn gümrükten 
çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL  karşõlõğõndan, yüzde 20 
munzam teminat çõkarõldõktan sonra kalan kõsmõnõn yetkili bankaya yatõrõlmasõ şarttõr.  

KKTC�den yapõlacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alõnmaz. Ham petrol, 
fuel-oil, LPG, benzin, gazyağõ ve motorin ile I sayõlõ liberasyon listesindeki, Gümrük 
Kanununun 118.maddesine göre muhtelif kaleminden yapõlacak mal ve vesaik 
mukabili ithalatta teminat aranmaz. 
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Yurtiçinde gemi inşasõ, onarõmõ, tadili, tersane kurulmasõ, tevsi, yenilenmesi ve 
modernizasyonu için yapõlacak ithalatta teminat oranõ yüzde 0.1 �dir. Ancak, bu miktar 
25.000 TL�yi geçemez. Yurtdõşõnda gemi inşa ettirilmesi veya yurtdõşõndan hazõr gemi 
alõnmasõ teminat oranõ yüzde 0.2�dir. Ancak, bu miktar 50.000 TL�yi geçemez. 

VII - Yetkili bankalar tarafõndan alõnan teminat TCMB�ce ilgili banka namõna 
açõlan bir hesaba her hafta sonunda global olarak devredilir. İthalat ile ilgili gerekli 
şartlar yerine getirilmediğinde bu mallarõn yüzde 10�una tekabül eden teminat, yetkili 
bankanõn bildirimi ile TCMB�ce Hazine�ye gelir kaydedilir. Teminatlar yetkili 
bankalar tarafõndan haftalõk devreler itibariyle golbal olarak gerekli şartlar 
tamamlandõğõnda geri alõnõr.  

 
2/1/1981 -Önceki karardaki I ve II sayõl listeler birleştirilerek, 
I - I ve II sayõlõ Liberasyon Listesinden yapõlacak ithalatta;  
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ ithalatta) yüzde 10 
      (b) ithalatçõlarca yüzde 20 oranlarõnda nakdi teminat yatõrõlmasõ hükme 
bağlanmõştõr. 
II- İki taraflõ kliring anlaşmalarõ çerçevesinde yapõlan ithalat  ile İzmir Fuarõ 

yoluyla yapõlacak ithalat (teknolojik kontenjana dahil maddelerin ithali için yüzde 1) 
yukarõdaki oranlara tabidir.  

III - I sayõlõ liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118.maddesine göre 
muhtelif kaleminden geçici olarak ithal edilecek mallar, damõzlõk hayvanlar, ham 
petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağõ ve motorin, özel anlaşmalarla ithal edilecek 
elektrik enerjisi, 23 ncü maddeye göre işlem görecek ilaç ve ilaç hammadesi 
üretiminde kullanõlan maddelerle müstahzar ilaçlar, gübre ve hammadesi, traktör, biçer 
döver, kamyon ve treyler çekici CKD parçalarõ (yalnõz kendi ihtiyaçlarõ için), şeker 
bitkisel yağlar, yağlõ tohumlar, mamul yağlar,  kabul kredisi yoluyla ithal edilecek 
mallar, II sayõlõ liberasyon listesinde yer alan kamu ve özel sektör yatõrõmlarõ için 
muhtelif kaleminden yapõlacak ithalat yüzde 1 oranõnda teminata tabidir. 

IV - Özel ve kamu sektörü yatõrõm kalemlerinden, yurtiçinde gemi inşasõ, onarõmõ, 
tadili, tersane kurulmasõ, tevsi, yenilenmesi ve modernizasyonu için yapõlacak ithalatta 
teminat oranõ yüzde 0.1 �dir. Ancak bu miktar 125.000 TL�yi geçemez. Yurtdõşõnda 
gemi inşa ettirilmesi veya yurtdõşõndan hazõr gemi alõnmasõ teminat oranõ yüzde 
0.2�dir. Ancak bu miktar 250.000 TL�yi geçemez. 

V - Gümrük tarife cetvelinin 73 faslõna dahil dökme demir, demir ve çeliklerin, 
ithalatõ yüzde 10 oranõnda nakdi teminata tabidir. 

VI - Genel ve Katma bütçeye dahil daireler ile Milli Savunma için diğer kamu 
sektörünce yapõlacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatõ yüzde 10 
oranõnda nakdi teminata tabidir. 

VII - Kamu veya özel sektörün II sayõlõ listeden yapõlacak ithalatta yaptõrõlacak 
yüzde 10 teminatõn yüzde 10�unun döviz tahsisi talebi sõrasõnda, kalanõnõn ithal 
müsaadesi sõrasõnda yatõrõlmasõ mümkündür. 

VIII - İthalatçõlarca II. Listeden yapõlacak ithalatta teminatõn yarõsõnõn döviz tahsisi 
talebi sõrasõnda, kalanõnõn ithal müsaadesi sõrasõnda yatõrõlmasõ mümkündür.  

 IX -  Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi 
taleplerinde yetkili bankalara yüzde 20 oranõnda munzam teminat yatõrõlõr. Kamu 
sektörü ithalarõnda munzam teminat aranmaz. 
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Mal mukabili ödeme şekline göre yapõlacak ithalatta, malõn gümrükten 
çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL  karşõlõğõndan, yüzde 20 
munzam teminat çõkarõldõktan sonra kalan kõsmõnõn yetkili bankaya yatõrõlmasõ şarttõr.  

KKTC�den yapõlacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alõnmaz. Ham petrol, 
fuel-oil, LPG, benzin, gazyağõ ve motorin ile I sayõlõ liberasyon listesindeki, Gümrük 
Kanununun 118.maddesine göre muhtelif kaleminden yapõlacak mal ve vesaik 
mukabili ithalatta teminat aranmaz. 

VII - Yetkili bankalar tarafõndan alõnan teminat TCMB�ce ilgili banka namõna 
açõlan bir hesaba her hafta sonunda global olrak devredilir. İthalat ile ilgili gerekli 
şartlar yerine getirilmediğinde bu mallarõn yüzde 10�una tekabül eden teminat, yetkili 
bankanõn bildirimi ile TCMB�ce Hazine�ye gelir kaydedilir. Teminatlar yetkili 
bankalar tarafõndan haftalõk devreler itibariyle golbal olarak gerekli şartlar 
tamamlandõğõnda geri alõnõr.  

 
5/1/1982 - Yapõlan değişikliklerle, 
IV -Yurtiçinde gemi inşasõ, onarõmõ, tadili, tersane kurulmasõ, tevsi, yenilenmesi 

ve modernizasyonu için muhtelif tarifeli kalemlerden yapõlacak ithalatta teminat oranõ 
yüzde 0.1 �dir. Ancak bu miktar 250.000 TL�yi geçemez. Yurtdõşõnda gemi inşa 
ettirilmesi veya yurtdõşõndan hazõr gemi alõnmasõ teminat oranõ yüzde 0.2�dir. Ancak 
bu miktar 500.000 TL�yi geçemez. 

V - Genel ve Katma bütçeye dahil daireler ile Milli Savunma için diğer kamu 
sektörünce yapõlacak ithalat hariç olmak üzere, kamu sektörü ithalatõ yüzde 10 
oranõnda nakdi teminata tabidir. 

VI - Kamu veya özel sektörün II sayõlõ listeden yapõlacak ithalatta yaptõrõlacak 
yüzde 10 teminatõn yüzde 10�unun döviz tahsisi talebi sõrasõnda, kalanõnõn ithal 
müsaadesi sõrasõnda yatõrõlmasõ mümkündür. 

VII - İthalatçõlarca II. Listeden yapõlacak ithalatta teminatõn yüzde 25�inin döviz 
tahsisi talebi sõrasõnda, kalanõnõn ithal müsaadesi sõrasõnda yatõrõlmasõ mümkündür. 

        VIII - Teminatlar, müsaade belgelerine dayalõ ithal taleplerinde, bu belgede yazõlõ 
dövizin tamamõnõn TL karşõlõğõ üzerinden yatõrõlõr. Yukarõda yazõlõ nakdi teminatlar 
mal bedeline mahsup edilmez. 

IX -  Mal ve vesaik mukabili ödeme şekilli ithalat müsaadesi düzenlenmesi 
taleplerinde yetkili bankalara yüzde 20 oranõnda munzam teminat yatõrõlõr. Kamu 
sektörü ithalatõ, I sayõlõ liberasyon listesindeki, Gümrük Kanununun 118.maddesine 
göre ithal edilecek mallar, ham petrol, fuel-oil, LPG, benzin, gazyağõ ve motorinde, 
munzam teminat aranmaz. 

KKTC�den yapõlacak ithalatta, teminat ve munzam teminat alõnmaz.  
Mal mukabili ödeme şekline göre yapõlcak ithalatta, malõn gümrükten 

çekilmesinden önce, mal bedelinin cari kurdan bulunacak TL  karşõlõğõndan, yüzde 20 
munzam teminat çõkarõldõktan sonra kalan kõsmõnõn yetkili bankaya yatõrõlmasõ şarttõr.  

 
5/1/1983 -  I - I ve II sayõlõ Liberasyon Listesinden yapõlacak ithalatta;  
(a) sanayicilere (kendi ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ ithalatta) yüzde 7.5 
      (b) ithalatçõlarca yüzde 15 
      (c) mal mukabili ithalattta yüzde 15 oranlarõndan nakdi teminat yatõrõlõr. 
 
 



Akçay                                                                     Para Politikasõ Araçlarõ: Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar 

http://ekutup.dpt.gov.tr/para/akcayma/politika.pdf    210 

Diğer maddelerle teminat oranlarõ düşürülen, muaf tutulan mal ve sektörler ile 
ödeme planlarõnda yapõlan düzenlemeler yer almaktadõr.  İthal müsaadelerinin 
geçerlilik süresinin 6 ay olduğu hükme bağlanmõş , bu sürede yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlerden tahsil edilecek cezalar belirlenmiştir. 

 
 29/12/1983 - Teminatta ayrõm kaldõrõlmõş ve teminat, talep edilen dövizin satõş 

bedelinin yüzde 15�dir şeklinde belirlenmiştir. İthalatõn yerine getirilmemesi (6 ay 
içinde ) durumunda bu teminat ihracatõ teşvik fonuna irad kaydedilir.  Diğer maddeler 
istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir. 

 
28/12/1984 - Yüzde 15�lik oran korunmuş, ayrõca, 1 Nisan 1985�te teminat 

oranlarõnõn yüzde 75, 1Ağustos 1985 �te yüzde 50, 1 Aralõk 1985�te yüzde 25 
indirilerek uygulanmasõ hükme bağlanmõştõr. İthalatõn yerine getirilmemesi (6 ay 
içinde) durumunda bu teminat ihracatõ teşvik fonuna irad kaydedilir.  Diğer maddeler 
istisna ve muafiyetleri düzenlemektedir. 

 
26/12/1985 - Teminatõn, talep edilen dövizin satõş bedelinin yüzde 3�ü olduğu 

hükme bağlanmõştõr. Teminat alõnmayacak veya indirimli olarak uygulanacak haller ile 
bankalara yatõrõlan teminatõn tahsili, iadesi ve ihracatõ teşvik fonuna irad kaydõna 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

 
11/7/1986 - İthalat rejimine göre ithal talebinde bulunanlar, halen uygulanan nakdi 

teminat oranlarõna ilaveten talep edilen dövizin satõş bedelinin yüzde 6�sõ oranõnda ek 
teminat yatõrmak zorundadõrlar. Yürürlükteki ithalat rejimi çerçevesinde teminat 
alõnmayan hallerde de söz konusu ek teminatõn yatõrõlmasõ gereklidir. Bu ek teminat 
oranõ 1 Ekim 1986 tarihinden itibaren yüzde 4, 1 Aralõk 1986 tarihinden itibaren yüzde 
2 olarak uygulanõr ve 1 Ocak 1987 tarihinde kaldõrõlõr. Bu teminatlar yayõm tarihinden 
15 gün içinde bankalara yatõrõlõr. İthal müsaadelerinin süresi 6 aydõr. 

 
9/10/1986 - 16/1/1988 - Teminatõn, talep edilen dövizin satõş bedelinin yüzde 7�si 

olduğu hükme bağlanmõştõr. Ayrõca istisna ve muafiyetler tanõmlanmõştõr. Bu 
teminatlar yayõm tarihinden 15 gün içinde bankalara yatõrõlõr. 

 
14/10/1988 - Teminatõn, talep edilen dövizin satõş bedelinin yüzde 15�i olduğu 

hükme bağlanmõştõr. Bu teminat oranõ 1 Nisan 1989 tarihinden itibaren yüzde 12, 1 
Mayõs 1989 tarihinden itibaren yüzde 10 ve 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren de 
yüzde 7 olarak uygulanõr.  Bu teminatlar yayõm tarihinden 15 gün içinde bankalara 
yatõrõlõr. İthal müsaadelerinin süresi 6 aydõr, ayrõca istisna-muafiyetler tanõmlanmõştõr. 

 
19/4/1989 - Teminat, talep edilen dövizin satõş bedelinin yüzde 12�sidir. Bu 

teminat oranõ 1 Mayõs 1989 tarihinden itibaren yüzde 7 ve 1 Haziran 1989 tarihinden 
itibaren de yüzde 5 olarak uygulanõr.  

 
17/1/1990 -  İthalat rejimi 4 no.lu maddesi ile ithalattan teminat alõnmasõna son 

verilmiştir.  İthalat teminatlarõ yönetmelik çerçevesinde geri ödenecektir. 
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EK 7: ZORUNLU DÖVİZ DEVİRLERİ VE DÖVİZ POZİSYONU İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

 
ZORUNLU DÖVİZ DEVİR ORANLARI VE DÖVİZ POZİSYON ORANLARI  GELİŞİMİ     
          
                    
             ZORUNLU DÖVİZ DEVİR ORANI ASGARİ            KUR RİSKİ ORANI **     
    DÖVİZ  LİKİDİTE                HER BİR      TOPLAM ABD DOLARI YÜRÜRLÜK 

RESMİ GAZETE TARİHİ VE GENEL TCMB'YE  PÝYASASINDA ORANI *            KATEGORİ İÇİN            KARŞILIKLARI TARİHİ 

TCMB GENELGE  NO ORAN DEVREDİLEN SATILAN   ASGARİ AZAMİ ASGARİ AZAMİ   
                
 29.12.1985   /    1-K  (6) 20    20       02.01.1986 
 15.03.1986  /     1-N   15    20       15.03.1986 
 30.10.1986  /     1-S  (7) 15    20    90 110 30.10.1986 
 04.01.1988  /     1/A-E  (8) 25    20    90 110 04.01.1988 

 01.04.1989  /     1/A-S  (9) 25    20 90 110 95 115 01.04.1989 

 31.05.1989  /     1/A-U   23    20 90 110 95 115 01.07.1989 
 15.08.1989  /     1-A  (10) 23    20 90 110 95 105 15.08.1989 
 13.09.1989  /     1-B  (11) 22    20 85 115 90 110 13.09.1989 
 02.11.1989  /     1-D  (12) 20    20 80 120 85 115 02.11.1989 
 18.03.1992  /     1-S  20    20 75 115 80 110 01.04.1992 
 20.11.1992  /     1-T  (13) 20    10 75 115 80 110 20.11.1992 
 05.04.1994  /     1/A-B (14)  20 5 10 75 115 80 110 01.04.1994 
 11.03.1995  /     1/A-H (15)  18 7 10 75 115 80 110 12.03.1995 
 07.09.1995  /     1/A-J (16)  16 4 10 75 115 80 110 01.09.1995 
 19.11.1995  /     1/A-M (17)  14 4 10 75 115 80 110 01.11.1995 
 04.05.1996  /     1/A-O (18)  12 4 10 75 115 80 110 01.05.1996 
 04.05.1996  /     1/A-O (18)  10 4 10 75 115 80 110 01.06.1996 
                    
 
TABLO'DA  GÖSTERİLMEYEN  1,2,3,4,5 NO.LU DİPNOTLAR, ZORUNLU DÖVİZ DEVRİ UYGULAMASI BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BENZER UYGULAMALARI  
AÇIKLAMAKTADIR. 
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ZORUNLU DÖVİZ DEVİRLERİ VE DÖVİZ POZİSYONU İLE İLGİLİ 

DİPNOTLAR 
 
(1) 6 Ağustos 1962 tarih ve 6/763 sayõlõ Türk Parasõ Kõymetini Koruma 

Hakkõnda(TPKKH) 17 Sayõlõ Karar�da, dövizlerin tasarruf ve idaresi başlõğõyla, ticari 
ve gayri ticari her türlü kaynaktan doğan dövizlerin mülkiyeti kime ait olursa olsun  
Maliye Bakanlõğõnõn emrinde olduğu ifade edilmiştir. Dövizlerin alõnmasõ yetkisi 
Maliye Bakanlõğõnca uygun görülen kuruluşlara verilebilir. Turistler getirdikleri 
dövizleri, en geç 1 ay içinde yetkili  bir bankaya satmak veya hesap açtõrmak 
zorundadõr. Yurtdõşõnda çalõşan vatandaşlarõmõz için bu süre 3 aydõr. Gelen dövizlerin 
kaynağõ araştõrõlamaz. Dövize çevrilebilir hesaplarõnõn tamamõ 15 gün içinde 
TCMB�ye devredilir. Yetkili bankalar tarafõndan yurtiçi veya dõşõ yerleşik kişilere 
faizsiz olarak açõlan döviz hesaplarõ, TCMB�de serbest tevdiat olarak depo edilir. Türk 
Lirasõna çevrilebilir döviz tevdiat hesaplarõnõn TCMB�ye devredilmesi zorunlu 
değildir. Döviz alõmõna yetkili müesseseler tedbil, tahvil ve iadeten satõş işlemlerinde 
kolaylõk sağlamak amacõyla, bir önceki ay içinde almõş olduklarõ, dövizlerin en çok 
yüzde 10�u oranõnda efektif dövizi nezdlerinde bulundurabilirler. 

 
(2) TPKKH 17 sayõlõ Karara ilişkin 20 Eylül 1974 tarih ve 4 no.lu Tebliğle, toplam 

mevduatõ 2 milyar liranõn üstünde olan veya ihracat ve görünmeyen işlemlerden yõllõk 
en az 30 milyon dolar döviz girdisi olan bankalara Maliye Bakanlõğõ tarafõndan bu 
dövizlerin 25 milyon dolarõ geçmemek üzere 1/10�unu döviz pozisyonu olarak tutma 
yetkisi verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yetki verilmiş bankalar, sağladõklarõ 
tüm döviz ve efektiflerin en az yüzde 20�sini 10 gün içinde TCMB�ye devretmek 
zorundadõrlar. Bu bankalara ithalat, kredi ve diğer bankalara döviz devri konularõnda 
da pozisyonlarõnõ kullanma ve faizli döviz tevdiat hesabõ açabilme konularõnda 
kolaylõklar getirilmiştir.  

 
(3) TPKKH 17 sayõlõ Karara ilişkin 6 Mayõs 1980 tarih ve Seri II, 5/4 no.lu Tebliğle, 

ihracatçõlarõn getirdikleri dövizlerin bir kõsmõnõn kendi ihtiyaçlarõ için yapacaklarõ 
ithalatta, 17 Nisan 1981 tarih ve Seri II, 5/6 no.lu Tebliğle, yurtdõşõnda taahhüt işleri 
yapan müteahhitlerin getirdikleri dövizlerin bir kõsmõnõ kendi ihtiyaçlarõ için,  
kullanabilecekleri hükme bağlanmõştõr.  

 
(4) 29 Aralõk 1983 tarihli TPKKH 28 Sayõlõ Karar ile ilgili düzenlemelerin Hazine ve 

Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõnda yapõlacağõ hükme bağlanmõştõr. Karara ilişkin 21 
Ocak 1984 tarih ve I sayõlõ TCMB Genelgesi ile, yurt dõşõna ticari amaçlarla mal 
ihracõndan sağlanan dövizin yüzde 80�inin bankalara satõlmasõ zorunlu tutulurken, 
görünmeyen işlemlerden sağlanan dövizler ile yurtdõşõndan sağlanan döviz kredileri 
için satõş zorunluluğu getirilmemiştir. 29 Aralõk 1983 tarih ve 84/1 sayõlõ HDTM 
tebliği ile ihracat bedeli dövizlerin yüzde 80�inin fiili ihraç tarihinden itibaren 3 ay 
içinde bankalara satõlmasõ zorunluluğu korunmuştur.  

 
(5) 7 Temmuz 1984 tarihli TPKKH 30 Sayõlõ Karara ilişkin 13 Temmuz 1984 tarih ve 

I/A Sayõlõ TCMB Tebliği ile, bankalarõn döviz taahhütlerinin en az yüzde 10�u en çok 
yüzde 40�õna kadar döviz varlõğõ bulundurabilmelerine izin verilmiştir (taahhütleri 
toplamõ 10 milyon dolar olan bankalar için yüzde 100, 20 milyon dolar olan bankalar 
için ikinci 10 milyon dolarlõk kõsõm için yüzde 40 ve 20 milyon dolarõn üzerinde olan 
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bankalar için yüzde 40). Bu oranõn üzerindeki dövizleri, diğer bankalara ya da 
TCMB�ye devrederler. 12 Ekim 1984 tarih ve 1/C sayõlõ Genelge ile en az tutar yüzde 
20�ye yükseltilmiştir.  

 
      (6) 26 Aralõk 1985 tarih ve 1/K sayõlõ TCMB Genelgesi ile, bankalarõn ihracat ve 

görünmeyen işlemlerden kesin alõşõnõ yaptõklarõ döviz ve efektifleri belli bir oranõnõ, 
döviz ve efektiflerin hesaba geçtiği ayõn son gününe kadar TCMB�ye devretmesi şartõ 
getirilmiştir. Efektif devirleri zorunlu döviz devri yerine kabul edilmeyecektir. 
Bankalar bu yükümlülüklerinin ancak yüzde 5�ini TCMB nezdinde tuttuklarõ döviz 
hesaplarõndan karşõlayabileceklerdir. Döviz pozisyonu ile ilgili olarak; bankalarõn 
döviz taahhütlerinin en az yüzde 20�si, en çok yüzde 50�sine kadar döviz varlõğõ 
bulundurabilmelerine izin verilmiştir (taahhütleri toplamõ 10 milyon dolar olan 
bankalar için yüzde 100, 25 milyon dolar olan bankalar için ikinci 15 milyon dolarlõk 
kõsõm için yüzde 30 ve 25 milyon dolarõn üzerinde olan bankalar için yüzde 30). Bu 
oranõn üzerindeki dövizleri diğer bankalara ya da TCMB�ye devrederler. 

 
(7)  Genelge ile devir süresi hesaba geçtiği ayõ takip eden ayõn 15�ine kadar şeklinde 

değiştirilmiştir. Ayrõca genelge ile döviz pozisyonu yönetiminde �Likidite Oranõ� ile 
�Kur Riski Oranõ� tanõmlanmõştõr. Yüzde 20�lik likidite oranõna erişilmesi amacõyla 
yüzde 110�luk  limit aşõlabilmektedir. Ayrõca döviz taahhütleri toplamõna göre de bu 
limit aşõlabilmektedir. Bankalar, nezdlerinde açõlan DTH bakiyesinin en az yüzde 
50�sini döviz kredisi olarak kullandõrõrlar. 

 
(8) Devir süresi sonraki ayõn ilk 5 iş günü sonuna kadar olarak değiştirilmiştir. Yüzde 

25�lik orana kademeli olarak, Ocak 1988 ayõna ait devirler için yüzde 16, Şubat 1988 
ayõna ait devirler için yüzde 17, Mart 1988 ayõna ait devirler için yüzde 19 Nisan 1988 
ayõna ait devirler için yüzde 22 ve  Mayõs 1988 ayõna ait devirler için yüzde 25 oranlarõ 
uygulanarak ulaşõlacaktõr. 9 Şubat 1988 tarihli Devlet Bakanlõğõ 88-30/11 sayõlõ Tebliği 
ile kredili ihracatta, 1 ila 2 yõl arasõnda vadeli satõşlarda FOB bedelin yüzde 10�unun, 
dah uzun vadeli satõşlarda ise yüzde 20�sinin fiili ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde, 
kalan kõsmõn ise sözleşmede belirtilen süreler içinde yurda getirilerek bankalara 
satõlmasõ hükme bağlanmõştõr. 29 Temmuz 1988 tarihli TCMB I/A-H sayõlõ Genelgesi 
ile yetkili müesseseler ile özel finans kurumlarõ da aynõ oranlarda zorunlu devire tabi 
tutulmuşlardõr. 

 
(9) Kur riski oranõ döviz cinslerine göre kategori üzerinden ve bu dövizlerin toplam 

ABD Dolar karşõlõklarõ üzerinden hesaplanmaya başlanmõştõr. Döviz tevdiat 
hesaplarõnõn munzam karşõlõklar düşüldükten sonra kalan tutarõnõn en az yüzde 50�si 
döviz kredisi olarak kullandõrõlõr.  

 
(10) TPKKH 32 sayõlõ Karara istinaden çõkarõlan Genelgeyle, bankalar ile özel finans 

kurumlarõ, fiili ihraç tarihinden itibaren 90 içinde getirilmeyerek kendilerine satõlan 
ihracat bedeli dövizlerin tamamõnõ devretmek zorundadõrlar.  

 
(11) Döviz devirlerinin süresi, �bir sonraki ay içinde TCMB ile mutabõk kalõnan bir 

zamanda� olarak değiştirilmiştir.  
 
(12) Zorunlu devir oranõ,  1989 yõlõ Aralõk ayõnda yapõlacak alõşlara yüzde 21, 2 Ocak 
1990 tarihinden itibaren yapõlacak alõşlara ise yüzde 20 olarak uygulanacaktõr. 
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(13) Bankalar ile özel finans kurumlarõ, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 içinde 
getirilmeyerek kendilerine satõlan ihracat bedeli dövizlerin tamamõnõ, hesaba geçtiği 
ayõ takip eden ay içerisinde TCMB ile mutabõk kalõnan bir zamanda devretmek 
zorundadõrlar.  

 
(14) Bankalar, özel finans kurumlarõ ve PTT ihracat ve görünmeyen işlemlerden alõşõnõ 

yaptõklarõ dövizlerin bir kõsmõnõ TCMB�ye devrederken, bir kõsmõnõ da TCMB 
bünyesindeki döviz ve efektif piyasalarõna bir sonraki ayõn son iş gününe kadar satmak 
veya devretmek zorundadõrlar.  Yetkili müesseseler için zorunlu devir oranõ yüzde 
25�tir.  Ancak TCMB bünyesindeki döviz piyasasõnda işlem yapma yetkisi olan 
müesseseler yüzde 25�lik toplam döviz devirlerini bu piyasada satmak suretiyle yerine 
getirebilirler. Ancak, söz konusu müesseselerin yapacaklarõ döviz satõşlarõnõn aylõk 
asgari tutarõ 1 milyon dolardan az olamaz. Bankalar ile özel finans kurumlarõ, TPKKH 
32 sayõlõ  Karar çerçevesinde fiili ihraç tarihinden itibaren 180 içinde getirilmeyerek 
kendilerine satõlan ihracat bedeli dövizlerin tamamõnõ, hesaba geçtiği ayõ takip eden 
ayõn son iş gününe kadar devretmek zorundadõrlar.  

 
(15) Bankalar nezdlerinde açõlan altõn depo hesaplarõndan TL olarak alõşõnõ yaptõklarõ 

altõnõn yüzde 25�i oranõnda devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kõymetli maden aracõ 
kuruluşlarõ ise yüzde 25 oranõnda, döviz piyasasõnda da satabilecek şekilde döviz devri 
yaparlar. Bu piyasalarda işlem yapamayan aracõlar da, yapabilenler aracõlõğõyla devir 
işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu oranlarõn üzerinde de TCMB�ye bildirim yapõlmasõ 
ve bunun kabul edilmesi halinde devir yapõlabilir.  

 
(16) Bankalar nezdlerinde açõlan altõn depo hesaplarõndan TL olarak alõşõnõ yaptõklarõ 

altõnõn yüzde 20�si oranõnda devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kõymetli maden 
aracõ kuruluşlarõ ise yüzde 20 oranõnda, döviz piyasasõnda da satabilecek şekilde döviz 
devri yaparlar.  

 
(19) Bankalar nezdlerinde açõlan altõn depo hesaplarõndan TL olarak alõşõnõ yaptõklarõ 

altõnõn yüzde 18�i oranõnda devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kõymetli maden 
aracõ kuruluşlarõ ise yüzde 18 oranõnda, döviz piyasasõnda da satabilecek şekilde 
döviz devri yaparlar. 

  
(18) Genelge ile zorunlu devir oranlarõnda aşamalõ bir indirim öngörülmüştür. Buna göre 

Bankalar nezdlerinde açõlan altõn depo hesaplarõndan TL olarak alõşõnõ yaptõklarõ 
altõnõn Mayõs 1996 ayõnda yüzde 16�sõ, Haziran 1996 ayõndan itibaren yüzde 14�ü 
oranõnda devir yaparlar. Yetkili müesseseler ve kõymetli maden aracõ kuruluşlarõ ise 
Mayõs 1996 ayõnda yüzde 16, Haziran 1996 ayõndan itibaren yüzde 14 oranõnda , döviz 
piyasasõnda da satabilecek şekilde döviz devri yaparlar.  

 
 * Likidite Oranõ : Bankalarõn döviz mevcutlarõnõn döviz taahhütlerine bölünmesi ile elde 

edilmektedir. Döviz mevcutlarõ ile taahhütleri genelgelerde ayrõntõlõ olarak 
verilmektedir. 
**  Kur Riski Oranõ : Bankalarõn döviz mevcutlarõ ile döviz alacaklarõ toplamõnõn 
döviz borçlarõ toplamõna bölünmesi ile elde edilmektedir. 
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EK 8: KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ GELİŞMELER 
 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA YAPILAN KESİNTİ ORANLARININ GELİŞİMİ 
       
              
           KESİNTİ ORANLARI (yüzde)     
RESMİ GAZETE TARİHİ TCMB         YÜRÜRLÜK 
KARAR NO.                                     TEBLİĞ NO.  (1)  (2)     TARİHİ 
           
 15.12.1984 - 84/8860 BKK (1)    1 (1)      7.5    7.5    01.01.1985 
 29.06.1985    2          7.5  10       01.01.1985 
           
     (1)  (2)  (3)     
           
 13.09.1985 - 85/9818 BKK     3 (2)      7.5  10    3   12.09.1985 
 22.01.1987      11 (3)     10     10    3   01.01.1987 
 06.02.1987      12 (4)     10     10    3    06.02.1987 
 01.07.1987      14 (5)    6 6 5    01.07.1987 
           
     (A)  (B)  (C)     
           
 07.06.1988 - 88/12944 BKK 1 (6) 6 6 6    07.06.1988 
 14.10.1988 2 (7) 6 6 6    07.06.1988 
 28.10.1989  3      6 6 1    28.10.1989 
           
     (A)  (B)  (C)  (D)   
           
 28.08.1990 8  (8) 6 6 6 1  28.08.1990 
 22.09.1995  12  (9)   6 6 6 6  15.09.1995 
 20.12.1995  14 (10)   6 6 6 0  01.01.1996 
 28.12.1995  15         6 4 6 0  01.01.1996 
 22.07.1996  17 (11)   6 4 6 6  22.07.1996 
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KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU İLE İLGİLİ 
DİPNOTLAR 
 
(1)  Fon�a kesinti yapõlacak işlemler (1) Bankalarõn verdikleri kredilere tahakkuk 

ettirdikleri faizlerin yüzde 7.5�i  oranõnda kredi alanlardan ilaveten tahsil edilecek 
miktar,  (2) TCMB�nin Kamu Kuruluşlarõna verdiği kredilere tahakkuk ettirdiği 
faizlerin yüzde 7.5�i  oranõnda Fon�a yatõracağõ kesintiler. 

 
(2)  Fon�a kesinti yapõlacak işlemlere (3) Bankalarõn kendi kaynaklarõndan döviz 

üzerinden ikraz anlaşmasõ yaparak kullandõrdõklarõ krediler ile Türkiye�de yerleşik 
kişilerin, yurtdõşõndan  sağlayacaklarõ kabul kredileri, prefinansman kredileri ve mal 
mukabili ödeme şekline göre yapõlan ithalat bedelleri üzerinde TL değerinin yüzde 3�ü 
oranõnda kesinti yapõlmasõ fõkrasõ eklenmiştir. 

  
(3)  Fon�a kesinti yapõlacak işlemlerden 1 ve 2 no.lu maddeler çerçevesinde orta ve 

uzun vadeli yatõrõm ve işletme kredilerinden (Teşvik Belgeli) kesinti yapõlmaz. 
 
(4)  Fon�a yapõlacak kesinti oranõ döviz kredilerinde: Bankalarõn kendi kaynaklarõndan 

döviz üzerinden ikraz anlaşmasõ yaparak kullandõrdõklarõ (ihracatõn finansmanõ için 
kullandõrdõklarõ krediler ile dõş ticaret sermaye şirketlerine döviz tahsisi mutad 
işlemlerde döviz olarak kullandõrdõklarõ krediler hariç) kredilerde; a) TL olarak 
kullandõrõlmasõ halinde kredi tutarõ üzerinden kredinin kullanõldõğõ tarihteki,  b) Döviz 
olarak kullandõrõlmasõ halinde döviz tutarõ üzerinden tahsis tarihindeki. 

 
(5)  Fon�a kesinti yapõlacak işlemlerden 1 ve 2 no.lu maddeler çerçevesinde orta ve 

uzun vadeli yatõrõm ve işletme kredilerinden (Teşvik Belgeli) kesinti yapõlmaz. Döviz 
kredilerinde Fon�a yapõlacak kesinti oranõ o tarihteki TCMB döviz alõş kurlarõ esas 
alõnarak bulunacak TL karşõlõğõnõn yüzde 5�idir. 

 
(6) Fon�a kesinti yapõlacak işlemler (A) Bankalarõn kullandõrdõklarõ TL krediler, (B) 

Bankalarõn kendi kaynaklarõndan döviz üzerinden ikraz anlaşmasõ yaparak 
kullandõrdõklarõ krediler, (C) Kabul kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre 
yapõlan ithalatta, şeklinde belirlenmiştir. Ayrõca, teşvik belgeli yatõrõm ve işletme 
kredilerinde, ihracatõn finansmanõ için kullandõrõlan kredilerde (prefinansman dahil), 
dõş ticaret sermaye şirketlerine kendi ihtiyaçlarõ için döviz tahsisi mutad işlemlerde 
kullandõrõlan kredilerde bu oran �sõfõr� dõr. (A) bölümünde belirtilen fon kesintisi 
bankalarca tahakkuk ettirilen faizler üzerinden kredi alanlardan ek olarak tahsil edilir.  
Fon�a kesinti yapõlmayacak krediler de tebliğde  tanõmlanmõştõr. Ayrõca Fon�dan 
desteklenecek sektörlere ilişkin prim ödemeleri de belirtilmiştir. 

 
(7) Bankalarca, yatõrõm teşvik belgesine istinaden kullandõrõlan yatõrõm ve işletme 

kredilerinde, prefinansman dahil ihracatõn finansmanõ için TL veya döviz olarak 
kullandõrõlan kredilerde (ihracatõ teşvik belgesine bağlanmõş ihracat sayõlan satõş ve 
teslimler ile döviz kazandõrõcõ hizmet ve faaliyetlerin finansmanõnda kullandõrõlanlar 
dahil) ve ihracatõ teşvik belgesi kapsamõnda kabul kredili, vadeli akreditif ve mal 
mukabili ödeme şekillerine göre yapõlan ithalatta bu oran �sõfõr� dõr. 
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(8) Fon�a kesinti yapõlacak işlemlerin kapsamõ değiştirilmiştir. Buna göre (A) Bankalarõn 
kullandõrdõklarõ krediler, (B) Bankalarõn yurt dõşõndan sağladõğõ krediler, (C) Bankalar 
dõşõnda Türkiye�de yerleşik kişilerin yurt dõşõndan sağladõklarõ krediler, (D) Kabul 
kredili veya mal mukabili ödeme şekline göre yapõlan ithalatta, şeklinde belirlenmiştir. 
Ayrõca, Bankalarca, yatõrõm teşvik belgesine istinaden kullandõrõlan yatõrõm ve işletme 
kredilerinde, prefinansman dahil ihracatõn finansmanõ için TL veya döviz olarak 
kullandõrõlan krediler ile Türkiye�de yerleşik kişilerin yurt dõşõndan ihracatõn 
finansmanõ için sağlayacağõ kredilerde (ihracatõ teşvik belgesine bağlanmõş ihracat 
sayõlan satõş ve teslimler ile döviz kazandõrõcõ hizmet ve faaliyetlerin finansmanõnda 
kullandõrõlanlar dahil) ve ihracatõ teşvik belgesi kapsamõnda kabul kredili, vadeli 
akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapõlan ithalatta bu oran �sõfõr� dõr. 

 
(9) Fon�a kesinti yapõlan (A) maddesi iki kõsma ayrõlmõştõr. Birinci kõsõmda, tüketici 

kredileri (gerçek kişilere, ticari amaçla kullanõlmamak kaydõyla, mal ve hizmet alõmlarõ 
dolayõsõyla açõlmõş olan krediler)   ile Finansman Şirketlerine kullandõrõlan krediler yer 
almõş olup kesinti oranõ yüzde 10�dur. İkinci kõsõm diğer krediler olarak yer almõş ve 
kesinti oranõ yüzde 6 olarak belirlenmiştir. Ayrõca, prefinansman dahil ihracatõn 
finansmanõ için TL veya döviz olarak kullandõrõlan krediler ile Türkiye�de yerleşik 
kişilerin yurt dõşõndan ihracatõn finansmanõ için sağlayacağõ kredilerde (ihracatõ teşvik 
belgesine bağlanmõş ihracat sayõlan satõş ve teslimler ile döviz kazandõrõcõ hizmet ve 
faaliyetlerin finansmanõnda kullandõrõlanlar dahil) ve ihracatõ teşvik belgesi 
kapsamõnda kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre 
yapõlan ithalatta bu oran �sõfõr� dõr. 

 
(10) Prefinansman dahil ihracatõn finansmanõ için TL veya döviz olarak kullandõrõlan 

krediler ile Türkiye�de yerleşik kişilerin yurt dõşõndan ihracatõn finansmanõ için 
sağlayacağõ kredilerde (ihracatõ teşvik belgesine bağlanmõş ihracat sayõlan satõş ve 
teslimler ile döviz kazandõrõcõ hizmet ve faaliyetlerin finansmanõnda kullandõrõlanlar 
dahil) bu oran �sõfõr� dõr. 

 
      (11) İhracatõn finansmanõ için TL veya döviz olarak kullandõrõlan krediler ile 

Türkiye�de yerleşik kişilerin yurt dõşõndan ihracatõn finansmanõ için sağlayacağõ 
kredilerde (ihracatõ teşvik belgesine bağlanmõş ihracat sayõlan satõş ve teslimler ile 
döviz kazandõrõcõ hizmet ve faaliyetlerin finansmanõnda kullandõrõlanlar dahil) ve 
İhracatõ Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi  kapsamõndaki kabul kredili, 
vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapõlan ithalatta bu oran �sõfõr� 
dõr. Türkiye�de kurulmuş bankalarõn yabancõ bankalar veya yurt dõşõndaki kendi 
şubeleri adõna yurt içinden kabul ettikleri mevduat veya aracõlõk ettikleri havalelerde 
karşõlõklõ olarak yurt dõşõndan açtõrõlan mevduat hesaplarõ ile havale olarak gelen ve 
Türkiye�de yerleşik kişilerin kullanõmõna sunulan para, bu Tebliğ uygulamasõnda kredi 
olarak kabul edilir ( Fiduciary İşlemler).  
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