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G İ R İ Ş 

TJl".l.Slararası ticaretin ve ödemelerin yapıl.r:!as:ı.nda kul

larıılal1 pa:-aların sahibi olan üL'k::elerin ~d'lJ.nya ekonor::isinde ö

neı:::li bazı ekonoı:ıik niteliklere sahip oldukları bir t;erçektir. 

S.a. ... '1.ayileşmiş veya petrol ihracatçısı sıfatları ~/an:ı.n

da~ileri teknolojilerle dünya pazarlarına mal ve hizmetler 

arz eden ülkelerin~paralarının konvertibl olması hiç şüphe

siz ekono::::ik yapılarının bir fonksiyonudur. 

A,;rrıca, ulusal bir :paranın, onu çıkaran milletin ve~ra 

hü~:'_t:-ıetin "ben pare.~~::ın konvertibili tesini ila11 ettin:11 dene

si:.-ıe ko::v·ertibl bir para ni te liğin i kazanma:racağı:r:ı veya 

konvertibl bir para özelliğine ulaşsa bile bazı ekonomik 

şa~"':lB.rın sürekliliği olmadan )bunu sa,2Slıklı ve uzu...rı. bir süre 

sür::=.:_reme;yeceGini de burs.da belirtmek isteriz. 

Bir milli paranın konvertibl bir para olabilmesi içi.:ı, 

onu çıka~a...l1 ülkenin, dünya ekonomisinde be1irli bir önemi ol

ması veya en azından dün;ya pazarına1 düzenli ve saztlıklı ola

raJ.: ::ia~l ve hiz:::et arzında bulunuyor olması yanındaı iç ekono

mü: :.rapısının da istikrarlı bir eörü.'1.ü.m arzetmesi gereği man

tık: .. ı bir yakla§·ıtrr olsa gerek. Bu i tibarla, bir ülke parası

nır. ~=onvertibl bir para olabilinesi için, o ülkenin iç ve d:ı_ş 

eko:::omik şartlar olmak üzere birbirleriyle bağla:rıtılı ba.zı 
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ya~ı ele'-~~larına ve yine bazı kurumsal ol~~umJarın serçek

leşmiş bul~_;,n,':lasına ulaşf!1.ış bir ekonomik tablo (;österrr.esi ce

re}:t i:?;i Y.:a.nı sındayız. 

YJ.:O:arıda kısaca özetlen:neye çalışıları nitelikler c;öz 

öniJ.nde tu-:·J.larak bu çalısr:,ada esas itibarivle konvertibili -te-' ... """ 

.nin teori~: temelleri üzerinde durularaJ.{, 1930'li ;yıllardaki 

S:: ürkiye E~:onomisi, Türk Lirasının konvertibili tes i açısından 

de[erlentirilmeye çalışılmıştır. 

Birinci Böli.illl, ane. konunın daha iyi anıaşılıp defterlen

dirilmesi için,konvertibilite kavrar:ıının teorik terr.ellerinin 

ve bazı E;3.tı Avrupa ülkelerindeki uygulama şekillerinin orta

ya konukaya çalışıldığı bölümdür. 

İY.:inci Bölümde, ':i:L~rkiye Ekonomisinin daha önce ceçi.r

miş oldu~~ istikrar tedbirleri özetlerı..ı:ıeye çalışıiarak, o dö

nemlerde!ci i thal ikamesi sa.rı.ayileşme yapısının belirli zaman

larda tıl:a.."'l."!la durumuna geJ...ı:ıesiyle, geçici o::..arak B.lınarı istiJ.:

rar t edb:..rleriyle, Türki~7e 'nin dış ekonomik ilişkilerir:.de ilk 

defa bir s~rateji de~işikliJine gidişi olarak.nitelenen 24 O

cak Karar::..arı ve daha sonra bu kararların devarnı :rüteJ..i,':Sind.e 

alınan k2:::-'8.rlar rr.anzumesinin Türk Lirasının konvertibilitesi 

açısındar: ineelemneye çalışılarak, Türk Lirasının Konvertibi

li tesiyle ilgili sorunlar ortaya konuJ.ma.'k istenmiş tir. 

Bö:.-lece, anlamı, çe şi tl eri ve teorik temelleri açıklan

maya çalışıla't'l konvertibilite kavraı:u, Türk Lirasının konver

t i bil i te si acısından bug'J.rıkü Türki;ıre Ekonomisinin şartları 

incelemrıeye çalışılarak, 24 Ocak Kararlarınır.., önceki istik

rar tedbirleriyle olan farklılığı ve yeni ekonomik anlayı:;· .;;·

la bir büt-'Jn halinde ortaya konularak, Türk Li.rasıYıın Kon

vertibilitesi Sorunu tartışıJırıak istenmiştir .. 
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B i r i n c i B ö 1 ü m 

KONVEFCİBİLİTE VE KONVERTİBİLİTE SİSTEl,.İNE 

GEÇİŞİN ÖN KOŞULLARI 

I. KONVERTİBİLİTENİN İÇERİCÜ, ANLAI1:I VE ÇEŞİTlERİ 

A- KONVERJ:·İBİLİTENİN İÇERİC}İ 

Ulusal veya uluslararası para sisteminin özellikleri

ne göre bir par~~ın diğer bir ülke parası ile de~iştirilmesi 

veya kap t para ve banknotun al tınla değiştirilr..esi anlamın

da 1-:ullanılan xm;VERTİBİLİTE, uluslararası ödemeler sis ter.ü

nin en önemli ni-teliğini ya..~sı tan bir kavramdır. Gerek XI..X. 

ytizyıldaki altın pB ra sisteminin, gerekse 1920' li yılların 

yarısına kadar ~-gulanmış olan altın standart sisteminin 

yük ölçüde esnek ve uluslararası ödemelerde geniş ölçüde u

yum sağlayan ve aynı zamanda konvertibiliteyi içeren bir sis

tem olduğQllu söyleyebiliriz (1). 

Bretton ·,·ioods sisteni dünya ticaretinin cenişlemesi

nin başlıca şartı olarak, dünya ülkelerinin paralarının ser-

( 1) İ zzet AYDIN, 1980 'li YILLARDA TÜRK LİP.ASINI!\ KONVERTİBİ-- . 
LİTESİ, İTO. Ya.No.l984-l2, ISTANBDlı, 1984, s.4. 



- 4 -

bestçe konvertibilitesini öngörmüştür. Bunu başarabilmek i

çin ise, ülkelerin IMF 'nin anlaşma maddelerindeki yükümlülük.:.. 

leri kabul etmeleri gerekmektedir. IMF'nin VIII. maddesindeki 

yükümlülükler şunlardır; hiçbir üye ülke, fonun onayı olmak

sızın cari işlemler üzerine kısıtlamalar koyamaz. Her bir ü;ye, 

diğer üye tarafından tutulan kendi para balanslarını satın 

almayı talep ettiğinde, diğer ülke tarafından satın alınacak 

olan para balansları yalnızca cari işlem kalemleri sonucunda 

elde edilmiş olmalıdır. Bu paraların diğer konvertibl parala

ra dönüşümlerine, yine cari işlemler için yapılan ödemelerde 

~llanılması şartıyle izin verilmiş, sermaye hareketleri kon

vertibilitenin dışında tutulmuştur (2). 

B- KONVERTİBİLİTENİN ANLAMI 

Konvertibilite teriminin anlamı uygulanan para siste

minin içeriğine göre değişebilir. Altın para-altınsikke sis

teminde konvertibilite altın sikke miktarını temsil eden 

banknotların altınla değiştirilmesi anlamındadır. Uluslarara

sı ticaretin varlık ve gelişmesi çoğunlukla ulusal paraların 

birbirlerine ve aynı zamanda uluslararası ödeme araçlarına 

çevrilebilrnesine bağlıdır. Ulusal paraların bu tür çevrile

bilme serbestisine sözlük anlamında konvertibilite denir (3). 

Ekonomik gelişmelerin sonucunda konvertibilite, altının kon

vertibilitesinden ulusal paralar konvertibilitesine doğru 

gelişmiş tir. 

( 2) Ronald I l:CKINNON, Money in International Exchange, The 
Convertibl Currency System, Third Printing, Oxford Uni
versity, Oxford, 1979, s.4. 

(3) Kadir D.ŞATIROGLU, "KO:hTVERTİBİLİTE VE TÜRK l!."'I{ONGr~ISI 
!ÇISINDA..""' BİR İRDELm", Prof. Aziz KÖKLÜ'NÜN ANISINA 
ARMAGAN, Ank.Ü. S.B.F. Ya.No.535, Ankara, 1984, s.421. 
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Burada konvertibilitenin daha teknik ve etraflı bir 

tanımını verecek olursak, "ekonomik bakış açısından bir pa

ra, işlemcilerin amaçlarına (cari-sermaye) veya yerleşim 

yerlerine (yerleşikler-yerleşik olmayanlar) bakılmaksızın 

cari fiyatta serbestçe alınıp satılabiliyorsa konvertibl'

dir.n ·Ayrıca ülkeler IMF'nin .a..."l.laşma maddelerindeki yU . .küm

lülQ~leri kabul ettikleri zaman bu ülkelerin paraları kon

vertibl sayılmaktadır (4). 1944'de Bretton Woods'da belirti

len yükümlülükleri yerine getiren Batı Avrupa ülkeleri 1958 

de konvertibiliteyi uygulamaya başladılar.· Ancak Bretton 

Woods konvertibilitesi, konvertibilitenin ekonomik tanımına 

tümüyle ı.zymamaktadır. Çünkü cari işlemler için konvert.ibili

teyi kapsamaktadır. Bu nedenle Bretton Woods konvertibilite

si literatürde cari işlemler konvertibilitesi olarak da ad

landırılmaktadır.(5). 

Cari işlemler konvertibilitesi, "Eğer, özel olarak 

kısıtlamaya konu olmayan yabancı mal ve hizmetleri satın al

maya istekli olan yerleşiklerin, normal ticari kredilerin 

dahil olduğu tüm işlemleri kapsayan yabancı para ihti;:/açla

rı için, ulusal parayı tek bir kurda serbest olarak satabi

liyorlarsa ve aynı zamanda yerleşik olmayanlar (yabancılar) 

cari işlemlerden doğan ulusal para balanslarını aynı döviz 

kurunda satabiliyor veya cari iç fiyatlardan ulusal malları 

serbest olarak satın alabiliyorlarsa oluşur"(6). 

(4) Gelbert P. WELBERT, International Monetary Reform and 
The Developing Countries, The Rule of Law Problem, Co
lumbia University, New York, 1975, s.85. 

(5) KI~lliON, a.g.e., s.5. 
(6) KINNON, a.g.e., s.6. 
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Literatürde, Konvertibilite Kavramı, iç.ve dış kon

vertibilite olarak da kullanılmaktadır. "··· eğer, bir pa

ranın yabancılar tarafından edinilmiş tüm tasarruf biçimle

ri, res~i marjlar içindeki döviz kurunda harhangi bir yaban

cı paraya serbestçe dönüştürülebiliyorsa, bu para dış kon

vertibiliteye sahip demektir. Diğer taraftan, ülke sakinle

rinin yabancılarla yapmaya yetkilendirildikleri tüm işlem

ler (cari-sermaye) sonucu doğan ödemeler, sakinlerin döviz 

piyasalarından satınalabildikleri dış konvertibili teye sa

hip herhangi qir parayla yapılabilir. İç konvertibilite ise, 

herhangi bir parayı elde etmek, t8:sarruf etmek veya herhan

gi bir ama·çla herhangi bir yabancıya transfer etme kom,ısun

da ülke sakinleri üzerinde kısıtlamalar yoksa oluşur. Bu ne

denle, dış konvertibili.te yalnızca kısmi konvertibiliteye 

karşılık gelir, oysa tam konvertibilite iç ve dış konverti

bili tenin ikisini de kapsar" (7). 

C- KONVERTİBİLİTENİN ÇEŞİTLERİ 

YUkarıda içeriğini ve ·anlamını açıklamaya çalıştığı

mız konvertibilite kavramı uygulamada çeşitli şekillerde or

taya çıkmıştır. Bu da konvertibilitenin çeşitli şekiller adı 

altında anılmasına yol açmıştır. Bu başlık altında konverti

bilite çeşitleri, işte bu noktadan ortaya konulmaya çalışı

lacaktır. 

1- Tam Konvertibilite 

Konvertibilitenin başlangıcında, ya da oluşumunun 

temelinde ulusal paraların altına çevrilebilmesi serbestisi 

vardır. Bu noktadan olmak üzere, eğer herh&~i bir gerçek 

(7) WELBERT, a.g.e., s.86. 
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ya da tüzel kişi elinde bulundurduğu herhangi bir ulusal pa

rayı belirli ve sabit bir oran üzeri:::-ıden sınırsız miktarlar

da -herhangi bir otoritenin müdahalesi olmadan- alt1.na çevi

rebiliyor ve söz konusu kişinin ikameti ve amacı dikkate a

lıTh~ıyorsa bu taktirde mutlak ve geniş aDla~da konvertibili

te uy;-ı.ılel!ıası var demektir (8). GünU.Oüzde artık altına kon

vertibl bir para bulunnadığı gerçeğiyle, t~~ımı şu şekilde 

yapma=ız daha Uygun olacaktır. Eğer bir ulusal para karşılı

ğında dileyen herkes dilediği amaç için ve dilediği maktarda 

yabancı para satın alabiliyorsa ve söz konusu kişinin bu iş

leminde ikamet ve amacına bakılmıyorsa, bu taktirde mutlak 

anlamda konvertibilite uygulamasında~ söz edebiliriz (9). 
'. 

Tam veya sınırsız konverti b ili tey e .başka bir tanım vermek 

istersek, "bir ülkedeki yerleşik ve yerleşik olmayan gerçek 

kişilerin, o ülkenin parası veya diğer yabancı paralar ile 

ola~ alacaklarını hangi sebeple olursa olsun serbestçe elde 

etmesi, diğer yabancı paralar ile değiştirmesi ve transfer 

edebilmesi" (10) olarak da tanımlayabiliriz. 

Yukarıdaki her üç tanımın da anlatmaya çalıştığı şe-

yin tam veya mutlak konvertibilite olduğu herhalde açık bir 

tekilde anlaşılmaktadır. Ne var ki günümJzde hükümetler pa

r~~ın bu mutlak veya tam konvertibilitesi üzerine çeşitli 

sınırlamalar koymaktadır (ll), böylece değişik ölçülerde sı

nırlı konvertibilite sistemleri ortaya çıkmaktadır. Tam yeya 

( 8) ŞATIROGLU, a.g.e., s.422. 
( 9) Halil SEYİDO,}LU, ULUSLARARASI İKTİSAT, Teori. Poli_ti~ 

ve Uygulama, Ankara, 1982., s.336. 
(lO) AYDIN, a.g.e., s.9. 
(ll) İlhan ULUDAG, ULUSLARARASI PARA SORUNLARI, I.I .. T.İ.,A. 

Nihad Sayar ve Yayın ve Yardım Vakfı, Ya.Noo331-564, 
İstanbul, 1980, s.44. 
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mutlak konvertibiliteye uygulamada rastlrull~adığı ve bugün 

dünyada ~rgulanmakta olan sistemin kısmi konvertibilite sis

temi oldu~unu söyleyebiliriz. 

2- Sınırlı Konvertibilite 

~~ veya mutlak konvertibiliteyi sınırla~dıran neden

lere göre başlıca dört çeşit sınırlı konvertibiliteden söz 

edebiliriz. Bu sınırlandırmalar; 

a- Döviz işlemlerinin niteliği 

b- Gerçek ve tüzel kişilerin yerleşme durumu 

c- Ko~vertibilitenin bölgesel sınırlaması 

d- İdari yönden konvertibilitenin sınırlandırılmas~ 

şeklinde olabilir. 

a- Döviz İşlemlerinin Niteliğine Ait Sınırlama 

Konvertibilitenin sınırlandırılmasında genel olarak 

kabul edilen ilk sınırlayıcı faktör, uluslararası sermaye 

hareketleri serbestisinin konvertibilitenin dışında b~rakıl

masıdır (12). Konvertibilite sadece uluslararası cari işlem

lerle ilGili döviz ödeme ve transferleri için söz konusu ol

maktadır (13). Bu şekildeki konvertibilite, ülke sakinleri 

ve/veya s~~in olmayanlar için ülke parasıyla sattıkları her

hangi bir mal veya hizmetin karşılığında yabancı ülkelerden 

satın alacakları mal ve hizmetin karşılığını ödemek, sakin 

olmayanlar için ise, ülkeye sattıkları mal ve hizmet alacak

larının ülke dışına çıkarılması olarak tanımlanabilir (14). 

(12) ULUDAG, a.g.e., s.41. 
(13) M.İlker PARASIZ, ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KUP..AM MEKA

Nİ2ı:A TARİHÇE POLITIKA, Bursa I.T.I.A. Ya.No.38, Bursa, 
1980, s.l39. 

('14) ŞATIROGLU, a.g.m., s.424. 

---- --- --- --~-
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Burada, cari işlemler konvertibilitesini belireinleştirmek 

için hangi kale=lerin cari işlemlere dahil olduğu sorusu so

rulabilir. Ilı::F 'nin statüsüne göre, 

i- Dış ticaretten doğan bütün ödemeler 

ii- İthalat ve ihracat 

iii- Hizmetler 

iv- Bankacılık olayları ve kısa vadeli normal banka kre

dileri 

v- Aile efrajı ıçın gönderilecek mutedil ölçüdeki döviz

lere ait ödemeler (15), cari işlemleri oluşturrıakta

dır. Söz konusu işlemle~ üzerinde herhangi bir sınırla

- ına konul::"_aınası halinde o ülkenin parası, IKF konverti

bilite kıstasına uygun sayılmaktadır. 

b- Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yerleşme Niteliğine 

Ait Sınırlama 

Tam konvertibiliteyi sınırlandıran bir başka faktör, 

konvertibilite hakkının, gerçek ve tüzel kişilerin yerleşme 

niteliğine göre olmasıdır. 

aa- Yerleşik Olmayan Kişilere Ait Konvertibilite 

Bir ülke, parasının konvertibilitesLni yalnızca, o 

ülkede yerleşmer:ıiş gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları ca

ri işlemler için sağlayabilir. Sakin olmayanlar o ülkeden 

cari işlemler nedeni ile olan alacaklarını, diğer ülkelerin 

paralarına aynı nitelikteki cari işlemlerle ilgili olmak 

şartı ile serbestçe çevirebilirler. 

(15) Gül Günver TURAN, ULUSLARARASI PAF..A SİSTE1i:İ Dünü ve 
Bugünü, TÜP.KİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, Ankara, 
1980, s.l08. 
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Yerleşik olma~{a...Yl kişilere konvertibili te hakkının ta

nın~ası çok taraflı ticaret ve ödeme sistemine geçişin en_ ö

ne5li aşaması olarak de5erlendirilebilir. Yerleşik kişilere 

cari işlemlerde konvertibilite saclanm~~sı ise, o ülke it

halat ç:ı.larının ucuz· piyasa seçimi olanağını engeller. Bt.ı. ne

der-le yerleşik olmayan kişilere konvertibilite hakkı sağlan

dı~ı zaman yerleşik kişiler için de en azından ihracat ve 

ithalat işlemleri için konvertibilite hakkının sa~lanmış ol

ması gerekir. 

bb- Yerleşik Kişilere Ait Konvertibilite 

Bu tür konvertibili te bir ülked·e yerleşik gerçek ve 

tüzel kişilerin gerek cari işlemler ve gerekse sermaye hare

ketleri nedeni ile serbestçe döviz elde etmeleri ve bunları 

dış ödeme ve transferlerinde serbestçe istediği ülkede kul

ı~abilme hakkına sahip olmaları şeklinde tanımlanabilir (16). 

Paranın konvertibilitesi, genellikle hem yerleşik ol

m9:yan ve hem de yerleşik kişileri kapsar. I1IF statüsünde 

(IL:l. VIII) konvertibilitenin yerleşik ve yerleşik olmayarı ki

şiler olarak ayırımı söz konusu değildir. DJF anlaşmasında 

arzu edilen ve öngörülen konvertibilite, işlem ve şahıs ayı

rını içermeyen tam konvertibilite sistemiydi. Buna rağmen 

anlaşma hükümlerince pa~ası konvertibl kabul edilen bir ül

kenin cari işlemler ile ilgili ödeme ve transferlerinde mev

cut sınırlamaları geçici olarak koruyabileceğini, ayrıca ye

ni sınırlamalar dahi koyabileceğini öngörmektedir (17). An

cak üyelerin her yıl bu konuda IMF'ye danışması ve bu sınır-

(15) AYDIN, a.g.e., s.l3. 
(17) TURAN, a.g.e., s.l09-110. 
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:.:::..=aların zamanla kaldırıl.rnası da benii!lSerı..miştir. 

c- Konvertibilitenin Bölgesel Sınırlandırılması 

Konvertibiliteyi sınırlandıran diğer bir faktör kon

vsrtibilite hakkının uyg~lanmasının ülkesel veya coğrafi 

o::lgesel olarak belirlen:nesidir. Bu tür konvertibili te ş ek

l"'Yle geçmişte uygJ..lanrnış olan Sterlin, Fransız Frangı saha

=-~ını, Dolar bölgesini ve Ruble bölgesini örnek olarak ve-

rs':::ıiliriz. 

193l'de İngiltere Sterling'i devalüe ettikten sonra 

l 7 ül ı:e paralarını ste·rlinge göre stabilize ederek bir st er-

lir~ bölgesi meydana getirdiler. Sterling bölgesini meydaYla 

;etiren ülkelerle İngiltere arasında bü~( oranda bir ticari 

ilişki mevc·ut olup, bu ülkelerin ihraç ettiği malların % 50'

s"' :ıden fazlasını L"lgil te re alıyordu. Ayrıca bu ülkelerin ço

s~~Q~ sterlingle ödenecek uzun vadeli borçları mevcuttu (18). 

Bölgesel konvertibilitenin oluşturulabilmesi için böl

ge ülkelerinin birbirlerine güçlü bir şekilde güvenlerL~in 

t-~~~ası ve birbirlerine büyük oranda kredi açmayı kabul 

e~~eleri gerekir. Ayrıca bölgesel konvertibiliteye gidecek 

ülkelerin birbirleri karşısındaki ödemeler bilançosu denge

sizliklerinin, oluşumu engelleyecek düzeyde bulunmaması ge

rekir (19). 

I~W anlaşma~ının VIII. maddesi gereğince,konvertibi

liteyi kabul eden üye ülke, bu konvertibilite yükümlülüğünü 

(~8) Hasan OLALI, DIŞ TİCARET TEORiLERİ VE POLİTİY~SI, Ege 
Üniversitesi İ.T.b.F. Ya.No.64, Bornova, 1972, s.372-373. 

(19) ŞATIROGLU, a.g.m., s.425. 
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diğer üye üL'kelere uyt;l.ılamak zorundadır. IMF dışında kalan 

ülkelere uygulama zor~lulu~u yoktur (20). 

d- Konvertibilitenin İdari Yönden Sınırlandırılcası 

İdari sınırlama, yerleşik ve yerleşik olmayan kişile

rin ticari ilişkileri nedeni ile yaptıkları ödeme ve trans

ferlerin sınırlanması ve kambiyo işlemlerinin tümünü belirli 

mali kurumlar, Merkez ThL~ası veya yetkili bankalar aracılı

ğı ile kanalize edilmesini içerir. Birçok ülkelerde kişile

rin elde ettikleri dövizleri yetkili bankalara ve bunların 

da dövizlerin büyük bir kısmını Merkez Bankası'na tevdi etme

leri zorunlu kılınmıştır. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan sınırlı konvertibilite 

şekilleri şüphesiz birbirlerinden soyut bir şekilde değil, 

fakat her birinin değişik dozlarını içeren bir kokteyl şek

linde güniliiTJzde uygulama alanı bulmaktadırlar. Örneğin, kon

vertibilitenin başlangıcında, sakin olmayanlara cari işlem

ler için konvertibilite hakkı sağlanırken, kişilerin veya 

firmaların ellerindeki dövizleri, belirli süre-miktar itiba

riyle Merkez Bankası'nın müdahalesine konu olabilmektedir. 

Özellikle gelişmekte olan bir ülkede kambiyo üzerin

deki kontrollerin en aza indirilerek konvertibilitenin baş

langıcı safhasında dış ticarette, yerleşik olmayanlar için 

konvertibiliteye geçilebilmesi ve bu sistemin başarı ile 

sürdürülmesi için gerekli ekonomi politikası aletleri kulla

nılıp daha sonra, daha geniş bir konvertibilite uygulamasına 

geçilmesi söz konusu olabilir~ 

(20) TURAN, a.g.e., s.l09. 
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II. BATI AV?.:;PA' DA KONVERTİBİLİTE SİSTEI\IİNE GEÇİŞ 

Batı Avr..ıpa Ekonomileri II. J(Li...l1.ya Savaşından yıkılmış 

olarak çıkmış lar, al tın ve döviz rezervleri tül::e:.::ımiş, dış ti

caret leri iki taraflı anlaşmalara kaymış durlli~daydı. İki yan

lı ticaretin k.rrupa ekonomisinin gelişmesini engelleö.igi a

;;ıkça a.'l1.laşılr::ış ve bunun üzerine, Avru.pa'nın ihracını kolay

laştırmak, AVY..ıpalılararası ticarette ödemeleri serbestleş

tir::.ek amacı~rla 1947'de ''Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 

OEEC" kurulmuş-':.:ur. Daha sonra 10.9.1950 yılında çok taraflı 

öde::.e sistemine dayanan ve Avrupa ülkeleri arasında parasal 

işbirliğinin ilk aşamasını oluşturan "Avrupa Ödemeler Birli

ği, EFu". oluşt~rulmuştur (21). EPU yedi yıllık bir faaliyet 

. süresinden sonra tasfiye edilerek 27.12.195.8 tarihinde kon

ver~ibilite sistemine dayanan "Avrupa Para Anlaşması :SL:.Al' 

::tirirlüğe gi:n:.iştir. Bu anlaşma ile Batı Avrupa ülkele.ri a

rasL'I1.da para alanındaki işbirliğinin ikinci aşamasını teş

kil eden (22) ~lke paralarına konvertibilite hakkı sağlayan 

konvertibilite sistemine geçilmiştir. Avrupa Para Anlaşması 

Batı Avrupa E:t.:o::omileri arasında sermaye hareketleri.."1in ge

liş::ıesi ölçüst.;.nde konvertibilitenin gelişmesine yardımcı ol

nuştur. ~'l'lcak çoğu ülke hala sermaye hareketleri üzerindeki 

kontrolleri s~dürmektedirler (23). EN~ ayrıca Avrupa Para

sal İşbirliğL"1in üÇüncü ve son aşamasını teşkil eden "Avru

pa Para Sister::inin, Eli..S" Mart 1979' da yürürlüğe girmesine 

8l~"1ak sağlamıştır. 

(21) SEYİDGGLU, a.g.e., s.434. 
(22) AYDIN, a.6.e., s.?. 
( 23) John WILLI&.:SON, The Failure of World K.onetary Reform, 

(1971-1974), Thomas Nelson and Sons Ltd. London, 1977, 
s.3. 
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EL~ anlaşmasının yürürlüğe girdiği 1958 yılında Batı 

Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin ve ödemeler dengesi durum

larının birbirlerinden farklılık ~östermelerinin sonucunda, 

bu ülkelerin konvertibilite rejimini uygulamaları da zorun

lu olarak farklılıklar yaratmıştır (24). Örneğin, Almanya 

·hem cari işlemlerde ve.hem de sermaye hareketlerinde yerle

şik olmayan kişiler ayırımı olmaksızın konvertibilite siste

mine geçmiştir. Diğer Batı Avrupa ülkeleri de başlangıçta 

yalnızca cari işlemler için ve yerleşik olmayanlara konver

tibilite hakkını t~ırnışlardır (25). 

1958 yılı sonunda EMA çerçevesinde konvertibilite sis

temine geçen ülkelerin bazıları örneğin İtalya, yerleşik ol

mayan kişiler için hem cari işlemler hem de bazı mali işlem7 
ler için konvertibilite hakkını tanımıştır. Yerleşik olmayan 

şahısların daha önce yabancı döviz hesaplarında bloke edil

miş olan alacaklarına, serbest transfer ve konvertibilite 

hakkı sağlanmış, yerleşik kişilerin konvertibilite hakkı, sı

nırlı olarak (miktar ve süre itibariyle) ihracat işlemleri 

ile şilepçilik arınatörleri ve sigortacılık işlemlerinden do

ğan döviz alacaklarına tanınmıştır. 

Cari işlemler için gerekli olan konvertibilite baş

langıçta yalnızca sakin olmayanlara (yabancılara) uygulana

bilmiş daha sonra sakinlere de yayıiabilmiştir (26). Burada 

bir örnek vermek gerekirse, Belçika, aynı zamanda ithalatçı 

(24) 1958'den 197l'e kadar uygulanan konvertibilite sistemi
ni, Bretton Woods konvertibilitesini kendine ait bir sı
nıflama ile Brian TEW yapmaktadır. Bkz. Brian TEW, ~ 
Evolation of the International Monetary System, 1945-81, 
Second Edition, Hutchinson, London, s.50. 

(25) AYDIN, a.g.e., s.l3. 
(26) TEW, a.g.e., s.47. 
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olan ihracatçıların, ihracat bedellerinden oluşan dövizlerin 

daha sonra yapılacak i thalata ·truısis edilmek ü.zere ye tl: ili 

bar~alar nezdinde muhafaza etmelerini ve transfer edebilme 

iznini 1956 z;ı:..ında tanımıştır. Belçika'da sakinlere üç nevi 

döviz hesabı açılmasına izin verinniştir (27). 

i) İhracatçılar ihracattan elde ettikleri dövizlerini 

Ticari Hesapta muhafaza edebiL~ek hakkına sahiptir. Bu döviz

ler ithalat bedellerinin ödenmesinde kullanılır • 

. ii) İhracatçılara, ithalattan önce, kur değişmeleri zarar

larından korJ:~aları için, resmi piyasadan döviz satın alma

ları ve bunları transituvar bir hesapta muhafaza etmeleri o

lanağı verilmiştir. 

iii) Kambiyo ajanları ve sieorta kuriyeleri sigorta işlem

leri nedeni ile sağladıkları dövizleri sigorta döviz hesabın

da muhafaza edebilirler. 

Sakinler serbest piyasadan sağladıkları dövizleri (e

fektifleri) ko~vertibl hesaplara geçiremezler. 

II. D..;r.ı.;:ra Savaşının bitiminden sonra, IMF'ce ayarla

nabilir sabit kambiyo kuru çerçevesinde çok taraflı bir dün

ya ticareti için konvertibilite sistemi öngörülmüşse de, ö

zellikle Batı Avrupa ülkeleri konvertibilite sistemine he~en 

geçememişlerdir. Ancak 1958 tarihinde Eh~ çerçevesinde para

larının konvertibilitesini oluşturabilmişlerdir. 

A- İNGİLTERE'DE KONVERTİBİLİTEYB GEÇİŞ 

1958 öncesinde, İngiltere, aldığı çeşitli önlemlerle 

enflasyonla mücadelesinde başarılı olarak iç ekonomik istL~

rarını sağlamış, spekülasyon hareketlerini önlemek için de 

(27) AY~IN, a.g.e., sel5. 
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altın ve döviz rezervlerini yeterli düzeye eetirerek, son 

sekiz yıldaki e~ }~sek seviyesine, yaklaşık olarak 3 milyar 

200 milyon dolara ulaştırmış bulunuyordu. Ayrıca sterlin 

bölgesi uı..ı:elerinin ödemeler bilançosunda da fazlalık vardı o 

İngiltere hük"~eti, işte bu şartlar altında, esas en fiilen 

oluşmuş olan !::)r~vertibili teye hukuki bir şekil vererek (28) 

sterlinin konvertibilitesini 1958 Aralığında ila~ etmiş ve 

döviz kontrol:erini aşamalı olarak gevşeterek 1959 Ocağında 

sterline, Bü;y:..;,:t: Britanya sakinleri dışındakilere cari işlem

ler konvertibi:itesini sağlamıştır (29). 

B-FP~~SA'DA K01vERTİBİLİTEYE GEÇİŞ 

YL~e 1958 öncesinde Fransa'nın ekonomik dengesinin 

boz.ukluğu dolayısıyle dış borçları çok artmış durumdaydı. 

Bir Ortak Paza:- ülkesi olması nedeniyle ekonomik ve finansal 

durumunu sürat:.e iyileştirmesi gerekiyordu. Fransız hükümeti, 

ekonomisini iyileştirmek için aldığı bir dizi istikrar karar

ları ve bunların uygulanmasının olumlu.sonuçlar vermeye baş

la'Tıasıyla beraber 27 Aralık 1958'de aldığı· bir kararla Fran

sız Frangını Pra~ bölgesinde ve Fransa'ya iki taraflı an

laşmalarla ba~lı olan ülkelerde oturmayanlar için, başlıca 

dış ticaret işlemlerine ait olmak üzere dolar dahil diğer ül

ke paralarına konvertibilitesini ilan etti. 21 Ocak 1959'da 

sermaye gelirlerinin, Fransız Menkul Kıymetler servislerinin, 

yerleşik olmay~~ların basit bir beyanına dayanarak, istedik

leri paraya dön~türülebileceği kabul edilmiştir (30). 

(28) TEW, a.g.e., s.33. 
(29) Burhan Zihni SAN'JS , PARA EKONOMİSİ, C.III, B.2, İstaı-ı

bul, 1960, s.929-930. 
(30) SANUS, a.g.e., s.930. 
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C- AiliJANYA' DA KONVERTİBİLiTEYE GEÇİŞ 

Batı Alruan.,va' :ia, II. Dün:la Savaşından sonra ekonomi

sini geliştirici nitelikteki sistematik çalışm.aları sonucun

da liberal bir politika uygulacTıasına çoktan başlamış bulunu

yordu. Almanya'da otumayanlar için cari işlemlerle sermaye 

hesapları ve iki taraflı anlaşma hesapları ı tenuTıuz l958'de 

serbestçe konvertibl Doyçemark hesaplarıyla sınırlı konver

siyonlu Doyçemark hesapları yaba~cı Doyçemark adı altında 

birleştirilerek dış konvertibiliteye geçilmiştir. Almanya'da 

artık gerçek anlamıyla bir kambiyo kontroli.i.YJ.ün varlığından 

söz etmek mwrur~ de6ildir. Federal Almanya'da serwaye itha

lini sınırlayaYJ. hük~iınler kaldırılarak hem Almanya'da oturan

lar ve hem de oturı::ıayanlar mark veya diğer paralar karşılı

ğında altım sikke veya külçe alabileceklerdir (31). 

Alman bankalarının yabancılara ait mevduat hesapları 

için 1~erkez Bankası 'nda bulunduracakları ihtiyat ların, Alman

lara ait mevduat hesaplarındakinden fazla olması zorunlulu6u

nu getiren hük'J.m 1 llisan l959'dan itibaren ~aldırılmıştır ki, 

bu hüküm 1957 yılında beliren kısa vadeli spe1ctilatif özellik

teki yabancı sermaye akımını önlemek üzere konn:rı.ı; tur. Bu ban

kaların, Almanya'da oturanlara bir seneyi geçmemek üzere ya

bancı para ile kredi açmaları kabul edilmiştir. Almanya'da 

yerleşik olmayanların kısa vadeli Alman tahvillerini alıp 

satmalarına 1 ~ayıs l959'dan itibaren izin verilmiştir. Ay

rıca yerleşik olaYJ.lara yapılacak ikrazların en az beş sene 

olması hakkındaki hüküm de aynı tarihte kaldırılmıştır (32). 

(31) SANUS, a.g.e., s.930. 
(32) SANUS, a.g.e., s.93l. 
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Batı Avrupa'da konvertibilitenin oluşturulması hak

kında son o2.arak Ş'lL"lU söyleyebiliriz. "... Aralık 1958' de 

onüç futı Avrupa üli.:esinin, s~in olmayanlara cari işlem 

konvertibili tesini a;:rnı esnada sa~larnalarıydı. fu ülkeler;:en 

ikisi -Almar~a ve Birleşik Kr~lık- bütün diğer ülkelerle 

olan cari öiemelerin.i konver-:ibl bir temel üzerine oturtr::.'-lŞ

lar ve tüm sakin olmayanlar arasında serbest ·olarak trans:er 

edilebilir ve herhangi bir yaba.'1cı paraya serbestçe konver

tibilite edilebilir anlamında, cari işlemler konvertibilite

sinin sakin olmayanlar için geçerli olan türünü uygulamışlar

dır. Diğer onbir Ulke -Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlan

diya, Fransa, İtalya, Holla.YJ.da, Norveç, Portekiz, İsve.ç, İs

viçre- ise yalnız konvertibl temel üzerinde işlernde bulur~a.."1 

ülkeler ile bu ülkelerin iki taraflı ödeme anlaşmalarına sa

hip ülkeler:: farklı uygulamaia bulunurlar. Bu onbir ülke::::-.ı.in 

herbirinin iki taraflı anlaşca yaptığı ülkelerin sayısı fark

lıdır. Fakat hiçbirinde bu sayı söz konusu ülkenin ödemeler 

ve dış ticaretinde büyük bir :rer kapsa.ı11az" (33). 

Ayrıca cari işlem konvertibilitesini sakinlere de ~ray-

8a konusunda uygulama yapan Avrupa ülkelerinin sayısı 1960'

larda ~aksio~11a ulaşmıştır. ?~""la karşılık kapital işlemleri 

çoğu zaman kısıtlarillUştır. Fakat kısa dönemli kapital hare

ketleri üzerindeki döviz kontrollerinin pek etkili olmadığı 

da görLilmüştür. Çünkü 1960'larda karşılıklı bağımlı uluslara

rası bir ekonomik sistem içinde, cari işlemler kalemleri a:--a

cılığıyla görünüm değiştiren kapital hareketlerinin hacmi, 

döviz kontrolünü etkili yapanayacak kadar büyüktü. Ocak 1974'

de Almanya kapital girişleri üzerindeki dalgalanmayı tekrar 

harekete geçirmek için kontrolü gevşetmiştir. Ancak çoğu ül-

(33) TEW, a.g.e., s.47. 
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kapital hareketleri üzerindeki kontrolleri sürd~-

mekte:iir (34). 

Gerek Avrupalılararası ve gerekse d·Jnya ticaretinin 

mru~si~wmlaştırıL~ası ve bu büyüyen dünya ticaretinden dünya 

ulusl?~rının, J:~arşılaştın=alı üstünlUJ.cler ve çok taraflı ti

caretin gelişmesi sonucunda azruni refaha ulaşmalarını sağla

yacak pratik anaçlara ulaşma konusunda, dünyanın ihtiyacı, 

kesinlikle belli başlı ulusal paraların birine veya daha faz

lasına serbest olarak konvertibilite edilen ve kabul edile

bilir bir para sisteminin oluşmasıdır (35). 

III. KONVERTİBİLİTE SİSTEI.:İNE GEÇİŞİN ÖN KOŞULLARI 

Uluslararası ekonomik ilişkilerin çok taraflı bir o

luşuc-evrim sistemi sürecine girmesi, sisteme d~~il ve dahil 

olacak ülkelerin ulusal paralarının birbirine konvertibl ol

masırı..ı gerektirir. Ancak bu gerekli olmakla birlikte yeterli 

değildir. Çünkü konvertibilitenin kendisi çok taraflı ekono

mik ilişkileri hazırlayan şartlardan birisi ve ço[~ kere de 

bu şartların bir bileşkesidir. Bu nedenle söz konusu şartla

rın oluşturula.mar::ıası veya yokluğu konvertibilitenin varlığı

nı ve anlamını yitirmesine yol açar. Konvertibilite asıl iti

bariyle çok taraflı ticaretin gelişmesine olanak saelayan, 

çok taraflı ödemeler sisteminin bir elemanı, bir gereğidir. 

Çok taraflı ödemeler sisteminin esasını, ulusların dış ödeme

lerini ikili düzend.e değil, toplam çok taraflı bir düzende 

çöz~eye çalişmaları oluşturur. Çünkü bu yolla ülkeler birbir-

(34) !iiLLIAMSON, a.g.e., s.3. 
(35) James MORELL, The Future of the Dollar and the World 

Eezerve System, Butterworths, London, 1981, s.120. 
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lerinden alacak ve borçlarını aralarında yani bir üçüncü ül

keye devretr:ıe i:ı::ıkanı ve kolaylı [;ı bulurlar (36). Konvertibi

litenin ön koşulları amaca ulaşınada yani ko~vertibilitenin 

anlam kazar.ı.!Tla ve fonksiyonunu yerine getirnıesinö.e esas rolü 

o;ynarlar. 

Konvertibili te sistemine geçiş koşulları ülkeni...'1 eko

nomik kalkımıa ve büyüme süreci hede.flerinin gerçekle ş t iril

mesi, ekono~ide yapısal değişmelerin hızı ve uyeuı~~cru~ e

konomi politikalarının ekonominin amaçları ile ~~tarlı ola

rak konvertibilite sistemine geçişi ne ölçüde sa2layacağı 

çerçev~s~nde de~erlendirilebilir. 

Bu başlık altında aşağıda, konvertibilite sister!::ine 

geçişin gerektirdiği başlıc~ ön koşullar iç ve dış ekonor:ıik 

durı.un açısından özetlenıneye çal:ışılacaktır. 

A- İÇ EKONOI','Iİ POLİTİKASINA AİT KOŞULLAR 

1- İç Ekonomik Denge ve Fiyat istikrarı 

Konvertibili te sistemine geçiş.in zorunlu koşulların

dan ol~-ıı. ülkenin iç ekonomik deneesinin sa[;la.nrrıe.sı ve fiyat 

istikrarının korunması önemli bir amaç olarak karşımıza çık-

maktadır. 

a- İç Ekonomik Dengenin Sa2;laYlıı.ası 

İç ekonomik dengenin bozulması, aralarındaki iki yön

lü bağlılık dolayısıyla, dış dengenin sağlruunası olanağını 

güçleştirir ve dış ticaret veya ödeme açıklarının artmasına 

yol açabilir (37). Bu nedenle ülkenin toplam harcamalarının 

(36) ŞATIROJLU, a.g.m., s.433. 
(37) Vural F.SAVAŞ, İKTİSADİ ANALİZ, İSTANBUL, 1970, s.398, 

İKTİSAT POLİTİKASINA GİRİŞ, B.2, İST.AJ:;BUL, 1982, s.331-358. 
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finansmanını ödemeler bilançosunda ciddi güçlükler yaratma

yacak bir şekilde düzenlemesi gereklidir. Toplar:: ~"atırım 

harcamalarının gerçek tasarruflarla karşılruıması ilke olarru~ 

benimsenmeliö.ir. 

Hedef büyüme hızının gerçekleştirilmesi içiı;. gerekli 

yatırımların finansrTıanı gerçek tasarruflar ;ya da özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde zorunlu dış kaynaklar ile sağlan

ması .yoluna gidilmeli, enflasyonist finans::an.dan kaçınılr.a

lıdır; İç ekonomik dengenin sağlanmasında paı~ ve maliye po

litikaları uyumla uygulanmalı, maliye politikasında bütçe ge

lir ve gider dengesi kurulmalı, bütçe açıklarının gerçek ge

lirle kapatılması benimsenmeli (38), I~lerkez Bankası kanalı . 
ile f~nansmandan kaçınılmalıdır. Diğer bir deyişle para faz

lalığına meydan vermeyecek bir para arzı politikası izlenme

lidir (39). 

Açık bir ekonomide ekonomik istikrarın, toplam gelir 

ve üretimi tayin eden unsurlarına genel der~e çerçevesinde 

makro ekonomik analizi, dış ticaret bilançosu ile toplam har

camaların diğer unsurları arasındaki karşılıklı ilişkileri 

kolayca anlatması bakımından yararlıdır. Bilindiği gibi açık 

bir ekonomide bir ülkenin toplam geliri tüketim, yatırım, 

kamu harcamaları ve ihracat gelirleri toplamı eksi ithalat 

giderleri olarak gösterilir. İhracat ile ithalat arasındaki 

fark net dış ticaret bilançosudur. Pozitif dış ticaret bi

lançosu milli gelire aynen pozitif yatırımın ilavesi gibidir. 

"Bir ülke halkı gelirinden fazlasını massettiği zaman tica-

(38) 

(39) 

Cüneyt BİNATLI, "ENFLASYON VE BÜT :2 POLİTİl::ASI", ESA:JEI{, 
C.XII, S.2, Ya.No.l59 101, ESKIŞEHIR, 1976, s.l84. 
Suat ÖKSÜZ, "DEVALÜASYON SORUNU ÜZERİI\E BİR YORillı?', ESA-
DER, C.XII, S.l, Ya.No.l53795, s.246. --
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rs-t bilançosu ~ıega:tiftir. Gelir artarken, massetme eelirden 

c.~~a az artarsa veya detişmeden kalırsa, yahutta azalırsa 

-.-e::a massetme azalırken gelir da...'Vıa az azalır yahut de[;işr:ıe

.:.e::: kalırsa ticare: bilançosu lehte bir celişwe Gösterir (40). 

:·,::·:tlece maJı::ro çerçevede ödemeler dengesi (cari işlemler) açı

~:., ;)"'Urt içi gelir ile e:::-;me (harcama) arasındaki fark olarak 

i::.~ e lenmekt e dir ( 41) • 

Milli gelirin oluşumuna bu çerçevede Yqklaşım: 

i- Dış ticaret bilançosu dengesizlikleri~~n yalnızca so

:--.. ::t olarak inceler.:.::ıesini önlemekte, milli gelir ve toplan 

!:s.:-camalar (masset::e) ile dış ticaret bilançosu ilişkileri

n~ açıklaDnasırü sağlamaktadır. 

ii- Kambiyo kur~ politikası açısından önem arzetmektedir. 

iii- Sürekli devalüasyonlar ile ihracatın teşvik edilerek 

d:.i ticaret açı~nın azaltılması veya giderilmesi politikası

n:_:!: s onuçlarıı:::.. ve -;ıra etkilerini, yalnızca nisbi fiyatlar yak

laşımı içinde incelemek yeterli değildir. Marshal-Lemer ko

ş~larının gelişr::ı.el:te olan bir ekonomicle ve enflasyon orarıla

r:_--:ın oldukça :.~ikse}: oldut?,u hallerde ne derece geçerli ola-

c ası şüphelidir. 

iv- Bu yaklaşım, iç ve dış ekonomik dengenin yalnızca pa

ra politikası ile sa;lruıamayacağı, harcamalar politikasının 

f:.yat istikrarı ve;;ra iç ve/veya dış dengenin sağlanmasında 

ö~e~ini de belirtme~~edir. 

Konvertibilite sistemine geçiş sürecinde iç ve dış 

(LO) FritziıiACELUP (Çev.Doç.Dr.Necati KüLICU), "Devalüas;z:-on Ana
lizinde Nisbi Fiyatlar ve Toplam Harcama", DEVALUASYON 
Seçme Yazılar, İstanbul Üniv. İkt.Fkl.Ya.No.271, İSTM~
BUL, 1971, s.8-9. 

(4l) ÖKSÜZ, a.g.m., s.246. 
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ekonomik dengenin, milli gelir ve ha!"caoaların dış ticare-: 

bilançosu üzerindeki etki ve ilişkile:::-i açısındarı ele alı::.

r.o.ası bir iJ,.ke olarak benimsenmelidir. Harcamaların finans::~a

nında kamu sektörünün özel sektörün ve sosyal sektörün (sen

dikalar) harca..'l.abilir gelirlerini aş82"~ bir hc:trcama po li tL:e.

sına yönelr:ıemeleri gerekmektedir ( 4 2). 

b- Fiyat İstikrarının Sa6lar~~sı 

Uluslararası ticaret dengesince temel makro ekonor:ıik 

sorun, uluslararası ödemelerde dış denge ile iç dengenin bir

likte sağlB.!Wıası ve uzlaştırılrnasıdır. Para, maliye ve dö-,riz 

kuru politikaları ise bu uzlaşmayı başannada kullanılan araç

lar olmaktadır (43). 

Konvertibilite sistemine geçen Uli{enin fiyat aı~ış dü

zeyinin kıstası, o ülkenin başlıca ticari ortaklarının fiyat 

artış düzeyidir. Şüphesiz bu düzey mutlak değildir. Önemli 

olan fiyat artış düzeyirün ticari orta.ı:ların fiyat artış dü

z eyin e yakın olması, aradaki farkın 2 veya 3 pu?-'l'lı aşua":la.s ı

nın sürekli olarak sağl~~asıdır. Konvertibilite sistemine 

geçmeden önce iç ve dış fiyat farkları en az düzeye indiril

meli geçiş aşamasında ve sonrasında ülkenin iç fiyatları ile 

ticari ortaklarının fiyatları arasındaki farkların kambiyo 

kurunun aşırı devalüasyonu ile giderilmesinden sakınılmalı

dır (44). Örneğin 1958 yı~ında Fransa'nın konvertibilite sis

temine geçişte iç ve dış fiyat farkla!"ını önemli ölçüde de

valüasyon yolu ile giderdiği görülmüştür (45). 

(42) AYDIN, a.g.e,, s.43. 
( 43) Nurdan ASLAN, "DIŞ PİYASALARLA BÜTÜ1~LEŞKE AŞAKASINDA 

TL'NIN KONVERTİBİLİTESİ SORUNU Konvertibiliteye Geçi§.in 
Ôn Koşulların, Dünya Ekonomi-Politika, 7 Tenı.rnuz,l987, s.9. 

(44) AYDIN, a.g.e., s.44. 
(45) SM~S, a.g.e., s.928. 
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:: i~,rat i stilcrarının sa[;lar..r.ıas ında parasal derlGe para 

a:::': ve "':s.lep der .. ;esi:-c5.e ele alınabilir (46). Bu dengenin ko

r~~~sı ~acı ile ~~a arzı artışının, reel mal ve hizmet 

a::---.:::.. a::'-:ısı ile -cuts..rlı olmasına önem verilınesi gerekir. Bir 

e~:::-.c::.:.::..:.e para a.rzı :::.rtışı, üretim malları arz ve talep ya

ı:::..s:. i:.-= :iış ticare-::: bilançosunda oltŞ an. de:}işmelere uyE,'Un 

o:...-.:e.:..:::..:.:.r. AncaJ.: b-~ sa~·ede enflasyonist baskılar giderilebi

lee e::, ~:onverti b ili -:e sisteminde olmaı1msı gereken kısıtlama

la:a ~aşvurmadan öde~eler bilançosu den5esinin sa~laD~nasında 

b c- rı ' . i ;...,, ~ l k ' . .,... ( 46 ) s~arı ~-~e eaı_e~~-ece -cı~ • 

::::~: onomide fi::at istikrarını sağlamada başarılı olu.vıa

bi:..::-.es:.. için, para :politikasının mutlaka maliye politUçasi 

i:.e des"'::ekle:nı.'Tiesi ge:~ekmektedir. Özellikle bütçe açıklarının 

e~:::lss:·o:::ist etki le ri göz önüne alınarak, W.tçeyi denkleşt ir

ı::ıe::e ça:..ışma.ı: veya er. azında...YJ. bütçe açıklarını en düştU;: düze

:;e .; ~5.i::--::.ek maliye politikasının hedeflerinelen birisi olmf:;,lı-

ö.ır. 

~erbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, esnek döviz 

}:-..;..:-"..;. sis-::eıninde, faiz oranları politikası önemli olup döviz 

.c~_;_ po::..i tikası ile u;y-ı.ı..'Tilu ve bütünleştirilnıiş olarak uygu-

12:.:-::c.s:::..r.:.ın şüphesiz, sistemin mantığına uygu:nlu!~~u tartışma 

e;:::'.'...r::e: bir gerçe}: o:arak önemini korur. Nominal faiz ora..n

la.:-:::...~ı:-. ::.öviz kü.ru. de 5işiklikleri ile tutarlı olarak değiş

ı::esi ve aşırı döviz :t:-l..L.-ru .dalgalanmalarının önlenmesinde et

l:i.:-" ':Ji:-· :-ol oynar:1ası, ülkenin para, sermaye ve dövi:ı; piyasa

ların~ ~elişmesi ve uluslararası piyasalarla olan bürJnleş

me derecesine bağlıdır (47). 

( ,c:,~ 
.... ~ 1 

(47) 
a.g.e., 
a.g.m., 

s.45. 
s.9. 
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2- Para ve Sermaye Piyasalarının Geliştirilmesinin 

Sa2la_Ylffiası 

Ülkeele para ve sermaye piyasalarının iSelişerek di~;er 

uluslararası piyasalarla bütv.nleşme sağlanaları, konvertibi-
• 

lite sistemine geçişin bir koşulu olmaktadır. Böyle bir b'J.

tünleşme en azından; 

a- Kısa vadeli sermaye hareketlerinin olu~masını 

b- Döviz kurları dalgalanmaları ile kısa vadeli faiz o

ranları arasındaki karşılıklı bağlantının sa2lanmasını 

c- Esnek döviz kuru politikası izlenrrıesini (serbest dö-· 

viz y:-,iyasalarının oluşturulmasıyla beraber) 

d- Ülkede izlenen kısa ve uzun vadeli faiz oranları po

litikasının, sermaye hareketleri üzerinde etkin rol 

oynamasını ve bunların kontrol~~ü sağlayacak ölçüde 

olmalıdır (48). 

Bu koşullar sağlandığı zaman ülkenin para ve finans 

politikasının dışa açılınası ve böylece dünya ekonomisine kar

şı ülke ekonomisinin hassasiyetinin artması gerçekleşecek, 

böylece konvertibilite sistemine geçiş kolaylaşacaktır. _Kon

vertibili te sistemine geçerken gerçek anlarnda kısa vadeli 

bir para piyasası ile serbest döviz piyasasının oluşturulma

sı yapısal bir değişmeyi de beraberinde getirecektir. Döviz 

piyasası koşuluna ilerde değinilecektir. 

(48) AYDIN, a.g.e., s.47. 
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B- --~ 
EKONJIJİ VE DIŞA AÇil.Jı:A İLE İLGİLI KOŞULLAR 

:Dış 7icaret veya Cari İşlemler De:rlbesinin sae;::..~..ı:-

r.:.ıası ve Dış Ticaretin Liberasyonunun Genişleti::.:,esi 

a- Dış Ticaret veya Cari İşlemler Deneesinin ;:;:::._.:~-

larnası 

Kc::vertibilite sistemine geçişte, makro ekonomik den

ge düzeyi~ie yurtiçi tasarruf-yatırım dengesi, para arz ve 

talebi i::..e kamu gelir ve harcanalar dengesi yanında, dış sek

tör açısı~:ian en önemli koşul cari işlemler (genellikle dı~ 

ticaret) iengesinin sa~lanmasıdır. Cari işlemler bilanços~ 

sürekli a;ık veren bir ülkenin konvertibilite sistemini ba

şarı ile ievam ettirmesi çok güç olacaktır •. cari işlemle~ bi

l.ançosuni"'~:i di6er kalemler ve kısa vadeli sermaye hareke-:le

ri ile ıc.~:--nik dış ticaret açıklarının bir ölçüde giderike si 

olanağı c::..sa dahi dış ticaret dengesi sai;la:rıraacJ.ıkça ve-::fe. :::..ış 

ticaret a;ıklarının minimizesi sürecine girilmedikçe konver

tibilite sisteminin sağlıklı olarak devamı güçleşebilir (49). 

r~ş açık sorunlarının yaşandığı bir ülkede konverti

bilite sistemine geçiş aşamasında, artan üretim kaynakları

nın ihrace.~ sektörüne ~~tarılması, bu sektör gelirinin ar~

tırılması zorunlu olm~~la beraber dış ticaret açıklarını~ 

azaltılması için i thalat talebinin de düşürül.r:ıesi veya b-:..~-'J.k 

boyutlarc. ·ılaşmasının önlenoesi gerektiğinden, etkin bir it

hal ikar:e .=i politikasının izlenr:ıesi de gerekebilir ( 50). 

(49) Al-:JI:~, a.[.e., s.50. 
(50) ASLXi, a.g.m., s.9. 
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b- Dış Ticaretin Liberasyonunun Genişletilmesi 

Konvertibilite siste~i ön koşul ol~rak, ~rjk tari

felerinin aşamalı bir şekilde indirilmesini ve en önemlisi 

miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını, böylece serbest bir 

dış ticaret politikası uygulanmasını gerektirmek:edir. B~ 

açıdan konvertibilite, kısıtlamalardan arındırılwış, gerek 

ithalat gerekse ihracat açısından liberasyonun bulunduğu ve 

piyasa ekonomisi kurallarının işlediği bir dış ticaret sis

temi ile başarılı bir şekilde uygulanabilme olanakını bula-

bilir. 

Özellikle II. Dünya Savaşından sonraki dönemde, geliş

miş ülkelerde uluslararası sermaye akımlarındaki dinamik bü

yüme süreci ve uzmanlaşma, giderek tarifelerin azaltılması 

ve böylece liberal ticaret politikalarına geçilmesi ile ba-. 

şarılmıştır. GATT çerçevesinde yürJtülen çok taraflı ticaret 

görüşmeleri, tarifeleri fiilen kaldırmış (51), böylece anlaş

malar serbest ticaret ve sermaye akımları üzerine kurulmuştur. 

Buna rağmen d~~ada dış ticaretin tamamen korunmasız bırakıl

madığı yeni tarife dışı engellerin geliştirildiği bir gerçek

tir ( 52). 

ithalatın liberasyonu amacıyla ~imrük duva~ları kaldı

rılırken iç ekonomide olumsuz gelişmelerle karşılaşmak miim

k~~ olabilmektedir. Çünkü gümrü~ duvarlarının kaldırılması 

ile ithalatla rekabet etmeyen malların fiyatları artacak, 

böylece nisbi fiyat yapısı değişecektir. ithalatın liberasyo

nu stratejisi ithalat yapısının tüketim malıarına yönelmesine 

(51) M.Erol I'YIBOZKuRT, ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ, Uludağ 
Üniv. Ya.No.3-043-0117, BURSA, 1985, s.l93. 

(52) S.Rıdvan KARLUK, Uluslararası E'.t{onomi TEORİ POLİTİKA SİS
TEM KURJltLAR, İSTANBÜ'L~-1984-, s.273. 
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neden olabilr:ıektedir. İşte gerçek denge kuru politikasının 

önemi ve fc::--~:siyonu hlrada· yatmaktadır. Liberasyonun fiyat

lar ve öde~eler dengesi üzerL~de yaratacağı etkileri gidere

biLrnek için gerçek denge kuruna yaklaşmak zorunlu olmaktadır. 

G1.L-v;.·J.::::1zde, dünyanın pek çok ülkesinde korumacılık po

litikasına c:::em verilmesi veya korcUnacılık politikasının öne

mini sürdür=esi nejeni ile konvertibilite~e geçişte, ithala

tın liberas::onu koşulunun gerekliliği aşırı derecede abartıl

mamalıdır. "Esasen konvertibilite, ticaret ve ödemeler meka

nizması. üzerüıdeki tüm koruma kısıt lamalarının kaldırılmasın

dan çok ayrımcılıeın (discrinıination) ve iki taraflılığın 

(bilateralizc) giderilmesine ba~lı bulunmaktadır (53). 

2- növiz Rezervleri Düzeyinin Yeterliliğinin Sağlan-· 

:::ası 

Konvertibilite sisteminin oluşturulması ve dev&~ et

tirilmesi ile döviz rezervleri düzeyi arasında sıkı bir iliş

ki vardır (54). 

Burada "yeterli döviz rezervleri düzeyinin" nasıl bir 

nitelik taşıdığı ve neye göre belirleneceği sorunu ile karşı

laşılmaktadır. Yeterli rezerv düzeyi, ülkenin karşılaşabile

ceği iç ve cış ekonomik sorunlarla ilgili oldu~~ için ülkeden 

ülkeye değişiklik gösterebiLrnektedir. Batı Avrupa ülkele:rini:r~ 

çotiT;unun konvertibiliteye geçiş aşamasında ithalatlarının 

% 40'ı kadar rezerv bulundunnayı amaç edindikleri dikkat çek

miştir. IKF tespitlerine göre, bu dönemde sanayi ülkeleri 

(53) ASLAN, a.g.m., s.9. 
( 54) Emin ÇARIKÇI, "Paramızın Dalşalanmaya Bırakılması ve 

Konvertibilitesi", Para-Kredi, S.l6, Nisan, 1982, s.21. 
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-İskandir.avya ülkeleri, Portekiz ve İsviçre hariç- genellik

le ithala:ın % 30-50'si kadar rezerv tutnıaya çalışmışlar, 

rezervler bu oranın altına düştü~~de ise artırmak için çaba 

göstermişlerdir (55). 

Ye:.erli rezerv düzeyinin bu şekilde sadece ithalat 

u:nSuru ter:.el alınarak değerlendirilı:ı::.esi, ithalatın % 40-

% 50'sini ya da 6-9 aylık harcamasını karşılayacak düzeyde 

olan rezervin yeterli olarak nitelendirilmesi yanıltıcı ola

bilmektedi~. Çünkü yeterli döviz rezervi kavramı ka."1ti tat if 

·olduğu kadar kalitatif bir nitelik de taşımaktadır (56). 

Bir ülkeni..'l dış ticaret kısı tlamalarına başvurınadan 

mal ve hiz=et ithalatının finansmanını satlayan, aşırı döviz 

kuru dalgalan~alarını gideren, vadesi gelen dış borç ana pa

ra ve faizlerini ödeyen ve konvertibilite sisteminin sürekli

liğini sa~layan rezerv miktarı "yeterli döviz rezervi" olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Öde=eler bilançosunda başlangıçta denge buhır ... ına.sı ve 

tüm önşartların gerçekleşmesi durumur;da dahi mev·simlik ya da 

devri dalgalanmalar sonucu cari işlemler ve sermaye hareket

leri bakiyelerinde olumsuz gelişmeler belirebilir. Bu geliş

me ülkenin kendi içinden kaynaklanabileceği gibi ülke dışın

dan da gelebilir. Bu tür olasılıklarda parası konvertibl o

lan bir ülkenin dengesizlik veya bunalımı yaygınlaştıraca~ 

ekonomik ve ticari tedbirleri almaması mevcut altın ve döviz 

rezervinin bulunma ve kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca söz 

konusu rezervlerin, dengesizliğin ya da bunalımın önlenmesin

de kullanılması uluslararası işbirliği ve yardımlaşma.run da 

bir gereğidir. Aksi halde dengesizliğe uğrayan ülke döviz re-

(55) ASLAN, a.g.m., s.9. 
(56) AYDIN, a.g.e., s.6o. 
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z ervinin bul·Jr.ı.:Tladısı ya da yetersiz düzeyde oldutu durunla::

~a dış ticm'et ve ödemeler sistemine zorlayıcı tedbirler se
~ir.mek zorunda kalabilir (57). 

Konvertibilite sistemine geçiş aşarrıasında yeterli dö

-.riz rezervi düzeyi belirlenirken gelecek yıllarda dövizle ö

denecek dış corçların dikkate alın.aası gerekmektedir (58). 

;"J.nkü dış borçların ödemeler dengesi ve döviz rezervleri ~e

rinde yaratacağı olumsuz etkiler konvertibilite sisteminin 

-ıygulanmasın:ı.. büyük ölçüde güçleştirecekdir. Bu nedenle özeı-· 

likle dış borçları önemli rakamlara varan gelişmekte olan til

Lelerde konvertibiliteye geçilirken ihracatın geliştirilmesi, 

:re ni dış fina.."'ls::ıan olanaklarının bulunması (turizm vs.). böy

lece dış açıkların giderilerek döviz rezervlerinin arttırıl-. 

=ası zorunlu oL'!laldadır ( 59). 

C- GERÇ3ZÇİ DÖVİZ KURU UYGULAMASI VE SEP..BEST DÖVİZ 

PİYASASIIGN OLUŞTlJRUIMASI 

Konvertibilite sistemine geçişin çok önemli bir koşu

lu da ülkede gerçekçi· bir döviz kuru politikası uygulanr~a:"32 

ve serbest döviz piyasasının oluşturulr!ıasıdır. 

1- Gerçekçi Döviz Kuru Uygulaması 

Gerçe1:çi ve tek bir döviz kuru politikası serbest dış 

":icaretin zo:r-..ınlu bir koşuludur. Uluslararası serbest tica

ret sistemi kaynakların t~hsisinin optimal nitelikte olacağı 

ilkesine daya."lır. fu nedenle döviz kuru sisteminin temelirü 

oluşturan özellL~, döviz kurlarının oluşması ve ayarlanması-

(57) ŞATIROGLJ, a.g.m., s.439-440. 
(58) ASLAN, a.g.m., s.g. 
(59) Peter FJLL, "Türk Ekonomisi-Konvertibilite", PARA Der

gisi, Ağustos,l981, S.3, s.8-10. 
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nın optimal k_aynaJ:.: daF:,-ılımına uygun olup olmadıtının sapta21-

masıdır. 

Gerçek bir denge döviz kuru, dış ticaret serbestisi 

al tın da, yani her ti..i.rlü i "thalat sınırlamaları, ihracat te ş-

vikleri ile gi.imr',i.k vergilerinin olmaması ve:/a uluslararası 

anlaşmalar gere~ince makul düzeyde bulunmaları koşulunda, 

ülkelerin serbest döviz piyasalarında döviz arz e:'lenler ile 

döviz talep edenlerin karşılaşmaları halinde oluşa.ı"ı kur ar.

lamındadır ( 60). 

Aşırı değerlendirilmiş döviz kur~ politikasında döviz, 

gerçek kurdan daha ucuza satıldığı için, ihracatçıların aley

hine i thalatçıların ise lehine bir durum yaratılacaktı;r. A:::·

rıca resmi d·öviz fiyatı ile piyasa fiyatı arasında farkla:- da 

olu~abilecektir. Eğer ülkede kısmi bir konvertibilite uygu

ı~~illll{ta ise, bu durumda dövizi resmi kanaldan tüketenin le

hine bir rant yaratılarak spekülasyon artışları ile de kon

vertibilitenin uzun dönemde kısmi olarak uygular~asındaki ba

şarısı olumsuz yönde etkilenebilir. Buna karşılık eksik de

ğerlendirilmiş döviz kuru politikasında ise ihracat sektöri 

rant sazlayacaktır. Gerçekçi döviz kuru politikasının amacı, 

ihracatı teşvik ederek hem ihracat sektö.rLmü hem de i thala-tı 

ikarne sektörünü bir ölçüde döviz kuru aracılığı ile koT'Ulilak

tır. fu nedenle konvertibilite sistemine geçişte gerçekçi 

bir şekilde denge döviz kurunun saptanm2~ı ile iç ve dış fi

yatlar arasındaki farklar giderilebileceği gibi gerek ihra

cat ve gerekse ithalat sektörlerinin herhangi bir rant elde 

etmeleri önlenebilecektir (61). Bu. bakımdan konvertibilite 

sisteminde gerçekçi kur uygulaması seçilen kambiyo kuru sis-

(60) AYDIN, a.g.e., s.68. 
(61) ASLAN, a.g.m., s.9. 
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temi hangisi olursa ols"Lın ( 6 2), mutlaka uyc;ula.-rır;ıalıdır. Teo

ride gerek sabit, eerek dalcaıı ve gerekse ayarl~abilir }~r 

u olitik aları ile birlikte konverti b ili te s;a:?;la.YJ.abilr.ıekt edi:!" 

( 63). 

Konvertibili te sister:tine geçiş te saptane..rı gerçek o.ö

viz kuru..rıun, en azında...'1. o ülkenin fiyat ve maliyet düzeyi i

le ticari ortaklarının fiyat ve F.aliyet düzeyi arasındaki 

farkları gideren ve böylece iç ve d-ış fiyatlar arasında uyum 

saitlayıcı bir kur olması gerekir. Bt:ı. nedenle konvertibili te-

ye geçiş asamasında' ticari ortaklarının enflc-iSyon hızına gö-

re daha büyük bir enflasyon hızına sahip oları ülke ler aradaJ:i 

farkı devalüasyon ile giderı~ıişlerdir. Örneğin 1957 yılında 

Fransa Hiilcttrneti Frangı devalüe ederek ve dalıa so~ra iç fiyat

larının istikrarını sa~layarak gerçek veya den:~e döviz 1-:u.ru

nu:-ı sürekliliğini de sa[:lame..yı baş ann ış tır ( 64) • 

Döviz kuru, döviz kurv. sistemi ve gerçek döviz kuru 

denilince, hemen bu ln:ı.run oluştu,S.u veya oluşacaf,-ı bir pi;ya

sa a.1-cla gelmektedir. İşte bu piyasaya kambiyo piyasası adı 

verilmektedir. 

2- Kambiyo Piyasasının Oluşturulmasının SaCla..'l1!Ilası 

Konvertibiliteye geçiş ve döviz işleı:ılerinin serbest 

piyasa mekanizması çerçevesinde dalgalı kanıbiyo ku.ru. uygu-

(62) Konvertibilite sistemi, esnek döviz }~tru sisteminde uy
gulanabildiği gibi, sabit döviz kuru sisteminde de UYGLl
lanabilir. Yalnız, sabit döviz kuru sisteminde siyasi o
toritenin döviz 1n:ı.runu belirlerken gerçekçi davra..."lması 

ve bu kuru esas piyasa denge kuruna yakın bir oranda be
lirlemesi gerekir. Aksi taktirde spekülatif hareketlerin 
artması neticesinde döviz tıkaPıkları başgösterebilir. 

{ 63) Sema KALAYCIOGLU, ESNEK KuR SİSTEIÜ VE TÜT-LKİYE UYGUL..U,IA
§1, 1983, İSTANBUL, s.l39. 

(64) AYDIN, a.g.e., s.69. 
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lanması sürecinde en önemli teknik ve yapısal koşul, peşin 

ve vadeli döviz alım-satım işlemlerinin yapıldığı tekno-eko-· 

nomik deyim olarak modern anlamda serbest kambiyo piyasası

nın oluşumudur (65)8 

Kambiyo piyasası teknik olarak, döviz arz ve talebi

nin dengesini sağlayan bankala~arası döviz alım-satım işlem

lerinin serbestçe yapıldığı bir piyasa olarak tanımlanabilir 

(66). Diğer bir deyimle bankaların ve kambiyo borsası simsar

larının döviz talepleriyle döviz arzlarının karşılaştıkları 

bir piyasadır (67). Karriliiye piyasasının belli bir mekanı yok

tur. fu, piyasanın özelliğidir. Önde gelen finans merkezle

rindeki bankaların döviz-bölümlerinden sisteme girilen, be-. 
lirli toplanma yeri olmayan, elektronik iletişim araçları 

ile bütü:nleşmiş döviz borsaları gerçek anlamda döviz borsa

ları "Tezgah üstü pazar" (over the counter market) olup (68), 

a- Yetkili ticari bankalar 

b- Kambiyo simsarları veya banka olmayan kambiyo ajanları 

c- Merkez Bankalarından oluşur. 

Kambiyo piyasalarının diğer piyasalardan genel olarak 

iki farklı özelliği vardır. 

a- Döviz piyasası yerleşik bir piyasa değildir. Döviz 

işlemleri telefon veya teleks ile yapılır. Bu sebeple kambi

yo piyasasının iyi işlemesi için ülkede iç ve dış haberleşme 

sisteminin ileri derecede geliştirilmesi zorunludur. 

(65) 
(66) 
(67) 

(68) 

AS LAN , a. g • m • , s • 9 • 
KARLUK, a.g.e., s.296-303. 
M.Tuba ONGUN, nDÖVİZ PİYASASI, DOVIZ KURU VE KOKVERTİ
BİLİTE", DIŞ TİCARETTE DURilli DERGİSİ, :rı~ART-NİSAN, S. 9, 
Yıl, 1988, s.l4. 
İhsan ERSAN, "!;onvertibiliteye Geçiş İçin Koşullar H~
p.üz Oluşmadı", Milliyet Gazetesi Düşünenlerin Düşüncesi, 
22 Ağustos 1988, s.9. 
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b- Döviz piyasası uluslararası bir karaktere sahiptir 

(69). Ji~er bir deyimle, döviz piyasası belli bir ülke ile 

sını rlandırılmamıştır. Bir ülke parası, ön1eğin, Yen, yalnız 

ke~di k~biyo piyasasında (Tokyo) değil, diğer uluslararası 

döviz :piyasalarında da (Londra, Paris, New:/ork vs. ) işlem 

gör:J.T. 

Kombiyo piyasasında işlemler, turizm ve abonma."'l dı

şında ba.~alar ve yabancı muhabirler arasında kaydi para ile 

yür:itül·:.u-. Döviz piyasasında örneğin, döviz satıcısı yabancı 

bir bar~a nezdinde iki gün içerisinde alıcının emrine yaban

cı döviz tutarını tahsis etmeyi taahhüt eder, alıcı da aynı 

süre içinde talep ettiği dövizin karşılığını ya ülke p~rası 

ile veya di~er bir yabancı para ile (konvertibilite halinde) 

öde:::eyi taa..."ıhüt eder (70); 

Arka sayfada örnek bir kambiyo piyasası şeması veril

miştir. B~ şemadan kambiyo piyasasındaki alıcı ve satıcı du

~~ları daha açık bir şekilde izlenebilmektedir. 

(69) OK:TUN, a.g.m., s.l5. 
( 70) İz zet AYDIN, "Kambiyo Piyasalan Orga.."1izas;yom.i ve Kam

biyo Kuru Seçiminin Faktörleri", Para Kredi, S.l9, Ma
yıs, 1983, s.5-l3. 
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'\, __ ,! 
Müşteri Talepleri 

"Döviz borsaları, paraların değerlerini gerçel:çi bir 

biçimde belirleme açısından öneme sahiptirler. Bu niteliği 

ile de etkin bir döviz borsası konvertibiliteyi kolaylaştı

ran koşullar arasındadır (71). 

(71) ERSAN, a.g.m., s.9. 



İ k i n c i B ö 1 ü m 

TVP..K:~3 'DE İSTİKHAR PROGRAMLARI VE 24 OCAK 1980 

LİE:.::?AL EKONOMİ POLİ TİKALARI IŞIGINDA TÜRK 

LİRASININ KONVERTİBİLİTESİ 

I. 24 OCA.::: 1980 ÖNCESİ İSTİKRAR PROGRALILARI 

A- 7 Z'GÜL 1946 DEVALÜASYONU 

1939-:946 dönemi ~Jrkiye için dış ticaret bilançosu

nun sürekli ve önemli büyüklükte fazlalık verdiği bir dönem

dir. Yıllar itibarı ile, 1939 yılında 7.1 milyon dolar olan 

dış ticaret fazlası, 1940'da 30.9 milyon dolara, 194l'de 

35.8 milyo~ iolara, 1942'de 13.2 milyon dolara, 1943'de 41.4 

milyon dola~, l944'de 51.7, 1945'de 71.3 ve nihayet 1946'da 

35.7 milyo~ ~olara j~selmiştir (1). 

1946 bir tersi.ne dönüş'Un başlangıcıdır. Savaş sonrası 

dönemin ya!""a ttığı yeni konjonktür ve olana..'lı::sızlıkların çe

şitliliği i:.e, ülkenin üretim kapasitesinin ithal edilemeyen 

(1) Erdoğar. ALKİN, Uluslararası Ekon~mik İlişkiler, İstanbul, 
1978, s.217. 
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yatırım malları nedeni ile azalması, bunda en büyük etken 

olmuştur denilebilir. Devlet savaş sırasında savunma gider

lerinin artması sonucunda Merkez Bankasına borçlanma yoluna 

gitmiş ve para arzının artmasına neden olmuştur. Üretimin 

yeterli ölçüde artmaması, arz ve talep arasındaki dengesiz

likler, savaşın sonuna kadar fiyatların artmasına neden ol

muş ve toptan eşya fiyatları 4 katı artarak ülke içi fiyat

lar ile dış fiyatlar arasındaki fark iyice ortaya çıkmıştır 

(2). İç fiyatlar yükseldiği için ihracat düşme kaydetmeye 

başlamış ve bunun önlenmesi amacına yönelL~ olarak 7 Eylül 

1946 yılında TL. devalüe edilerek 1 dolar 1.27 TL.'dan 2.80 

TL. 'sına ~seltilmiştir. İhracatt'a bir artış meydana gel

miştir, fakat dış ticaret dengesi, 1929'dan beri ilk defe 

açık vermeye başlamıştır. Bu devalüasyonu izle:ıren dönemde ih

racatın yeterince artmaması, ithalatın da kısılamaması, dış 

ticaret açıklarının büyümesine neden olmuştur. 1947 yılında 

21.3 milyon dolar olan dış ticaret açığı 1948'de 78.8 milyon 

dolara ve nihayet 1949'da 42.4 milyon dolara y~kselmiştir (3). 

1946 devalüasyonunun başarısızlığının sadece klasik 

Karshal-Lerner yani esneklikler koşulunun sasl~~amasından 

ileri geldiğini iddia etmek doğru olmaz. 1946 devalüasyonu 

bu etken yanında istikrar politikalarının fiyat frenleyici 

etkileri ile desteklenmediği için de başarısızlığa uğramış

tır (4). İç fiyatlara yansıyan devalüasyon l939'dan beri sü

regelen talep çekişli enflasyon baskısına bir de maliyet i

tişini eklemiştir. 

(2) Halil DİRİMTEKİN, PARA KREDİ BANKA, Eskişehir, 1974, 
s.l58. 

(3) ALKİN, a.g.e., s.218. 
(4) Feridun ERGİN, İktisat, İ.Ü.İktisat Fakültesi, 1964, s.679. 
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B- 4 AG7JSTOS 1958 İSTİKRAR PROGRAI.:I 

1950'lerde de~işen iktisadi bakış açısı 'ile dış tica

ret % so•e varan bir oranda libere edilmiştir. Bu politika 

1950-52 yılları arasında bir önceki döneme oranla ithalatın 

iLi katına çıkmasına, buna karşılık ihracatın % 38 dolayın

da bir artış göstermesine neden olmuştur (5). 

1950 ve 1960 yılları arasında mal ithal ve ihracında 

olduğu kadar sermaye giriş ve çıkışlarında ve turizm hizmet

lerinde farklı kur uygul~alarına rastlanmıştır. Ayrıca 1953'

den 1960 yılına değin ihraç ve ithal mallarının nitelikleri

ne göre de farklı kur uyg~landığı görülmüştür (6). 

Katlı kur uygulaması, verilen primlerin ve alınan 

vergilerin oranları ile kalkınma politikasında hangi sektör

lere ağırlık verildiğini yansıtması bakımından önemlidir. 

l~i tekirn geleneksel olmayan ürün ihracatına daha ;yüksek prim 

ödenmesi ülkenin tarımd~~ sanayiye kayan yapısını gösterir

ken, yatırım malı ithalinde uygulanan kurların tüketim mal

ları ithalinde uygulanan kurlara göre düşük tutulmuş olması 

a~ amacı k~~ıtlar niteliktedir. Buna raemen 1957 yılında 

yatırım ve t·liketim malları i thali."Ytde uygulanan kurlar ara

sındaki farkın azalmış olması, l957'ye yaklaşırken tüketim 

talebinin özellikle iç piyasa arz yetersizliği nedeni ile 

giderek ithal kapılarını zorlamasına bağlanabilir. Ayrıca 

dönem içerisinde fiyat artışları reel döviz kurlarının da e

fektif de,f;erlerinden büyük sapmalar gösteıınesine yol açmış, 

(5) Nahit TÖRE, Döviz Kur~ Politikası, Doçentlik Tezi, &~ka
ra, 1979, s.205. 

(6) TÖRE, a.g.e., s.202. 
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efektif kurlar yü."4:selirken reel kurlar düşmüştür. Geleneksel 

ürünlere uygulanaD efektif kurlar 5 yılda % 5'lik artış gös

terir~en fiilen ihracatçı~ın elde ettiei kazanç bu ürünler 

için ~ 36 oranında azalmıştır. Aynı şekilde diğer ihraç ür"Li.n

lerine uygulanan efektif k'..ırlar % 27 yükselmişken gerçekte 

i~rac~tçının kazancı ~ 22 orru:ında azalmıştır (7). Öte yandan 

uygula..vıan kurlar, yatırım malları i thalatının ·s yılda % 85 

oranında tüketim malları ithalatının % 33 oranında pahalandı

ğı izlenimini verirken, gerçekte yatırım malları sadece % 13 

oranında pahalılanmış, buna karşılık tüketim malı ithalatı 

% 18 oranında ucUzlamıştır. 

İşte fiyat artışlarının etkisi ile katlı kur uygula-
' 

masının sektörel tercih yapısını yansıtan özelliği işlerli-

ğini yitirmiş, kurların, resmi pariteden ve birbirinden olan 

farkları büyümüştür. Paranın değerinde prim ve vergilerle 

yapılan ayarlamalar dış ticaret dengesi açıklarını kapamaya 

yetmesiştir. Dönem boyunca Türk Parası aşırı değerlenmiş ni

teliğL~i korumuştur. Bu olgunun olumsuz etkisi kesilmeyen 

dış kredilerle telafi edilmekle beraber, kredi oluklarır~n. 

1958 yılında kuruması (8) devalüasyonu bu yıla kadar ertele

yen hükümetin 4 Ağustos 1958 kararları ile ülkenin gerek iç 

gerekse dış denge sorunlarına istikrar tedbirleri paketi i

çinde çözüm aramasına yol açmıştır. 

Toplam arz ve talep arasında bir denge oluşturulması, 

serbest piyasa düzenine day~~an bir fiyat mekanizmasının ha

rekete geçirilmesi (9), enflasyonist gidişi önlemek amacı 

ile konulan kredi kısıtlamaları ve KİT zamları ile saptanma-

(7) m·-~ ge s ?04 
.l. J .c:..u , a • .J • • ' ~ • - . • 

(8) Erdoğan ALKİN, "Kambiyo Kontrolü , ~ü Bug,"'ilnü" ,Iıleban, 
1979, s.lo. 

(9) ~~rhan Zihni SAJWS, PARA EKONOMİSİ, B.2, C.II, İSTANBUL, 
ı 96 o ' s • 7 40. 
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ya çalışılan iç denge yanısıra, ;yeni bir primli kı...ı.r sistemi 

ile düz el t.ilmeye çalışılan dış denee 4 Aeustos 1958 kararla

rınL~ özünü oluşturmuştur. Döviz satışlarında l~= 9.00 TL. 

ku~u geçerli olmuş, döviz alışlarında ise afyon,tütfuı, bakır, 

krom için 1$= 4.90 TL. üzüm, incir, fındık için 1$= 5.60 

TL. sermaye ve turistik döviz alışları ise 1$= 9.00 TL. de

ğerinden işlem görmeye b~şlamıştır. 

Katlı kur uygulamalarının yarattığı bürokratik güçlük 

ve ~~ların hala aşırı değerlenmiş olma özelliğini sürdür~

yor olması 22 Ağustos 1960 yılında tek bir döviz kuru uygu

l~~asına geçilmesini sonuçlandırmıştır. Bu tarihte TL. bütQ~ 

işlemlerde 1$= 9.00 TL. kuru uygulanmaya başlanmıştır. 

İlk anda ülkeye bir istikrar getirilmiş, fakat bu u

zun sürmemiş, hükümet devlet bütçesinde yine açık vernıeye 

başlayınca ve yatırımlara aşırı devam edilmeye çalışılınca 

eski enflasyon baskısı tekrar ortaya çıkmıştır (10). İtha

lat 1957 yılına oranla % 21 oranında bir azalma göstermişse 

de bu, devalüasyonun ithal talebini kısıcı etkisinden çok 

geciken i thal kredilerinin bir sonucu olmuştur e İhracat ·1958' 

de 1957 yılına göre% 28'lik bir azalma göstermiş, 1959 yı

lında ise 1958 yılına göre % 43 oranında artmıştır. ithala

tın ise 1959'da 1958'e göre % 49 oranında artması l957'den 

1958'e % 30 oranında artan dış ticaret açığının 1955-1959 

arasında % 70'e ulaşmasına neden olmuştur (ll). 

1958 istikrar tedbirleri ile nok.tale..nan katlı kur uy

gulaması, bütün olumsuz yönlerine rağmen ithalatın bileşimi

ni. değiştirerek imalat sanayiinin gelişmesine olanak hazır

lamıştır. 

(io ). DIRlllTEKiN, a.g.e., s .160. 
(ll) TÖRE, a.g.e., s.l99. 
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r A }USTOS 1970 .PRO} RAl. :.I 

::::..:='""'"'1 ve pro;ranlı ·]evre~re girildikten sonra ithalat-

geli~=-= i ;erisine ;:iren u:.::-:ede sanayi gelişınesi artarken,. 

dış 'C.::...::.:::::..ercien ma."d~a ittaJ.atı en ;;,rü..l,..;:sek seviyelere ulaşmış-

tır. ::..;_:-s:- taraftan ·..ı.ygula:.an priı:ı ve vergi iadelerıne rağ-

men i:-.:-a~ atta öngör-:llen hedeflerin gerçekleş tiriler:;emesi ve 

a;ynı ::s.::a:~d.a iç talepteki artış, ödemeler dengesinde büyük 

açıkla:- ·:erilmesine neder~ ol.ınuştur (12). İthalatı:-ı finansrn.a

nını ss.~::..<"-'71ada ihracatın seri kalması, dış borç ve J:.redile

rin :;-e-:e:-2izli,;;i, dış ticaret açığının giderek b~,-;j_mesine 

neden c- ~-ış tur. 1967-70 ~"ılları arasında ihracat 5~ 13 çıranın

da art c.:-~'-~ 522.4 milyon dolarda."1. 588 milyon dolara ;yükselmiş, 
. 

buna ~:s.~ ı lık i thalat a~r:rı:::. yıllar arasında ,~ 38 ora::u.nda ar-

tarak :..~:?'de 684.7 milyo:r.c dolardan 1970'de 948 milyon dala

ra y-üJ.:se::..r:ıiştir. fu nedenle dış açık % 122 oranında artarak 

l967'G.:: 162.3 milyon dola:'"'iia...'1 1970'de 360 milyon dolara yük

selci~~~=- (13). İşte, dış ticaret bilançosunQ~, bu dönemde 

göste:=--:'..i ~i olumsuz seyir lO At';ustas 1970 günl.i paranEl 5~ 66.6 

orar~~~s :ievalüe sdiL~esi ile sonuçlan~ıştır. Bu operasyon 

ile l$ = 15.5 TL'sından işlem görmeye başlamıştır. 

::er ne kadar, 1970 devalüasyonu katlı kur -u_y~lar:ı.ası

nı ::._i.:-:i::ize etmişse de, belirli ölçüde kur farklılaşmasına 

eidil:::e3ind.en kaçı_ı·nlamaruıştır. Dokuz geleneksel ürU.n l.i' = 
12.00 ::., işçi dövizleri 1$ = 11.258 TL., dış seyahat har

carııala::ı 1 i = 10 T.l.., bu kı..ı.r farklılaş tırmasıİlın en önerr.J.i 

örnekle:-id.ir. A:_rrıca, ihracatta % 30 vergi iadesi ve ithalat 

(12) D:t?ııcrEKİN, a.g.e., s.l61. 
(13) AL7İN, a.g.e., s.257. 
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damga resminde yapıla.'Yl % 15 oranında bir indirio de 10 A;tu.s

t os kararlarının içerdi::i iki ayrı önlemdir ( 14). 

D- 24 OCAK 1980 ÖHCE;sİNDE :L'ÜEKİYE EKOH0l(İ0İliİN DUFm:.:.u 

1970' li yıllarde., gerek iç ekonomik yapıda ve gere~.: se 

dı.ş ·ticaret te Türkiye ekonomisinin dış dünya ile entegras~ro

nunu sa;·ıayacak bir dururnun olmadı.;ını söyleyebiliriz. Dı~ 

tice.rette miktar kısı tlamalarına, para ve kredi poli tü~asın da 

kont::::'olJ.:~'. ve pozitif olmayan faiz sistemine, döviz ku.ru 

poli tilcasında da sabit ve katlı kur uy gularnasına devam e dil-

miştir. 

1970 yılında yapılan devalüasyonu takiben eş-anlı o

larak beliren yüksek dünya konjonktürü nedeniyle ihraç mal

ları fiyatlarının yükselmesi ihracatın artmasına, dış tica

ret hadlerinin lehde gelişmesine neden olmuştur. Hızla artan 

işçi döviz transferleri ve kısa vadeli sermaye girişleri, 

kronik dış ödeme darboğazının hafifletilmesine ve hatta gi

derilmesine, ayrıca önemli ölçüde döviz birikimine neden ol

muştur (15). 

Bilindiği gibi 1973 yılı sonunda petrol fiyatları~da

ki artış ve 1974-75 yıllarında dünya ekonomisinde meydana 

gelen enflasyon-durgunluk ve dış ticaret had.lerüıin bozulma

sı gibi dış kaynaklı şoklar, diğer gelişmekte olan ülkelerde 

oldu~~ gibi, Tür~iye'nin de dış ticaret koşullarını eleyhe 

dörıdümüş, 1974 yılından itibaren d.ış alım ve dış satım fi

yatları ters yönde gelişmiş, dış ticaret hadleri önemli ölçü-

(14) Sadık ACAR, Devalüasvonun Ödemeler Bilançosu Üzerindeki 
Etkisi (Türkiye Uygulaması), Doçentlik Tezi, İzmir, 1980, 
s.lll. 

(15) AYDIN, a.g.e., s.26-33. 
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de bo=-_:__:_ara.L d.ış ticaret açığı artmıştır. 

=·:)vi;:~ rezervleri 1973 yılında 2. 040 milyon dolardan 

1977' :.7 547 ':".ilyon dolara düş:r.ıüştü!'. 1977 yılJnda dışalım 

talep:..7 :·inde~:i artış, döviz rezervlerinder:i azalış ve dış 

krecli : ::...c.na:::::..arı.:-ıın kesintiye u.;ra.ı:ıası sonucu olarak dıc;: ö

de:::e:..e :-:.::-1 ve :iöviz tran~ferlerinirı yapılr:ıas.ı gtiçleşmiş tir. 

BJ. L:a::-·;:_ ·: :-rs2. d..öviz piyasasının e;elişrr:esi:ne, piyasa d engele-

rini~.:. ~: :zukasına, çift staı1dartlı piyasa ekonomisiı1in olll.Ş-

masır~a :-_eder. olmuştur. Ham ve ;yatırır: malları bakınıından dı

şa ba.::_-:..:. ola::: Türkiye ekonomisinin üret:ill. faa.li yetleri dar

boi;az:..::..:-:a ~=~rşılaşmaya başlamış ve enflasyon oranı hızla 

yili:se=-::.s yoJ.:..ına gitmiştir. 1975-77 yılları arasında. ulasla

rarası ·:.8..r'...ka2.arın sundu&u fonlar rahatça kullanılmış, bu ra

hatlıkr_:; ir:acatı arttırıcı öner.lli bir çaba gösterilmemiş

tir ( :..: • · İ :~:al ikarı1esine yönelik sanayileşme süre c inde dev

leti::r: ~=: !"l..UT.2.2ılık poli tikasıyla iç pazar sürekli ta...hrik edi

lere1·:, : .. hracat nisbi olarak küçülmüş, i thalat giderek büYü

m~ş v~ ~ış :i8aret bilançosu büy~k açıklar vermeye başlamış-

tır 
/- -
\-

:..97'7 :--ılından i ti bare.n ekonor.:ıinin iç ve dış derı.;.;esiz

likleT:. ~ız:..a artarak, gittikçe ağırlaşan boyutlara varmış-

tır. =-~-7 y::..ında dış ticaret açı~ı 4.043 milyon dolar, ca-

ri i~ =-~=.:2..e:::- açığı ise 3.385 milyon dolara varmış tır. Bu ara-

da ;s::.:: • nır: ~·-ıllık artış hızı da azalmaya başlam;ı.§ tır. 1977'-

de ~c:,'-- 1. ·.r .._ __ -_ .:.w. n artış hızı % 4 oranında iken, 1978'de ~· 3, 1979'-

(16) A·::lul ~aki PİRİMO}LU, PAHA POLİTİKASI, T.C. ANADOLU ÜI\İ
~r:::SİT:S5İ İ. İ. B.~·. Teksir, SSKİŞEBİR, 1988, s. 190. 

(l 7) ::. Eak~:ı DÜGER, "1980 Sonrası Libera_lle_§me Süreci ve Ba
z:. Poli ";;ika Sonuçları", ESKİŞEHİR ANADOLU tJNİVE?.SİTESİ 
t.:.B.?. ~ERGİSİ, C.IV, s.ı, ESKİŞEHİR, 1986, s.l31. 
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da % (-0.4) ve 1980'de % (-l.l)'e ulaşmıştır. Enflasyon ora

nı 1977 yılında% 24.1, 1978'de% 52.6, 1979'da% 63.9 ve 

1980 yılında% 107.2'ye yükselerek hiper enflasyon yaşanmış

tır (18). 

1978-79 yılları yeni kaynak arama ve borç erteleme ça

balarıyla geçmiş, nihayet 1979 yılı sonunda ~ş ticaret dar

boğazından kaynaklanan darlıkların yarattığı iç baskılar ve 

borç ödeyememenin gösterdiği, dış baskılar had safhaya ulaş

mış bulunuyordu (19). 

II. 24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE TÜRKİYE'DE KONVERTİBİ

Lİ TE SİSTEMİNE GEÇİŞ DENEmELERİ 

Yukarıda anıatılmaya çalışıldığı gibi ulusal ekonomi 

tam bir çıkınazın içine düştüğü günlerde 24 Ocak istikrar 

programı yürürlüğe konularak ekonominin istikrara kavuşması 

amaçlanmıştır. Bu programla yapılan başlıca reformları aşağı

daki şekilde sıralayabiliriz. 

- TL. ABD doları karşısında yaklaşık % 48 oranında de

valüe edilerek 1$ = 47.10 TL. 'den 60 TL' ye düşürülmüştür. Ay

rıca birkaç nıal dışında katlı kur uygulamasına son verilmiş

tir (20). 

- İthalat sınırlamalarının büyük bir kısmı kaldırıla

rak liberasyona gidilmiş, ithalatta damga resmi % 25'den 

% l'e indirilmiş (bu oran daha sonra tekrar artırılmıştır) 

ve kota sistemi az sayıda mal dışında kaldırılmıştır. 

İhracat formaliteleri çok aza indirilerek, ihraç mal-

(18) AYDIN, a.g.e., s.33. 
(19) PİRİMOGLU, a.g.e., s.l90-191. 
(20) PİRİMOGLU, a.g.e., s.l91. 
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-=:ının ~-~re:ic"::iY":.de kullanılan i thal ınalları her t"l.).rlü gümrm\: 

" 0 .,...f"'',-ı·rıdeı:ı nl"'"f tııt·ııJ..mu"'t'ır i).tP ·r·-::ıı~:"J.an ı·rn~ac-::ıt fı·-" '-" ...._ '-...;... _... .ı.. \..\\....(.. ~ ""'- ı.A "· •:;' ı..,... e , _, o:..J L.-l,...;, .. " _ ... _ '-4 _. 

~-.:: . ."::.sca:.ıni2 ve ~:r-eel ili ihracatta kullanılr.I.ak -~'..zere =Ül'~. j_yE 

~ .:_-:::2ıuri:·eti : .. e!'>:ez B&'2.kası 'nda ihracatı teşvik fcnu kurulı~uş-

- ........ . -"·- . 
- İC.ari kararlarla tavanları saptam:.::ı feiz oranlarının 

- · ~ kıs~.:ı ( vs.deli tasarrcıf mevduatı ve kreC.i faizleri) 1 :ı:ıer:-ı-

1 O':::. 1\ f • ~ • .ı.. • 1 b t b a1r lm + ( 21 ) -·~-' ae~" ı oıoaren ser es ır .. ı ış .-ır /. 

- EJ:ıflas::onun kontrol altına alınabilmesi iç.in para 

2. ::--::ını:::1 ko:ı::roı edilmesi gereğinden s öz eclilerek s ıkı para 

::::..i tii:2sı '.l.Yslllanası amacı bel~rtilr!ıiş ve bu amaçla ek ono

=:..i eki i-eel :;ara stokunu azaltıcı olmak üzere çok ;yiiks~k o

:-=..::--.:.lara varan zanlar yapılmış tır. 

Serbest piyasa mekanizmasının işlerlik kaza~nası a

=::. ::ı ile ?i~rat Sapması ve Koordinasyon Komitesi kaldırılarak 
,. - - ) 

/ ,/ . -- fiyat d.e:::-ıetimlerine son verilmiş-!;ir. KİT'lere fiyat tes-

"::::i.-:incie czerklik verilerek sübvansiyonlar kaldırılmıştır. 

- Yer::. =·ra:ırımlarda"1 çok kurulu kanasi tenin ta"D kul-. 

I~iha=:et bu tedbirlerle, ekonomide piyasa kuvvetleri

:::.:.:" da.>:e. büy'.i.k çapta işlemesine ve dışa açJ.lnıaya ola'Ylak sağ-

İşte bu başlık altında, 24 Ocak istikrar tedbirleri:..--ı

:.:=::-l so:ıra~i u.ygu.lamalarla be.raber, elçonomideki bazı makro 

r -- ) ; / 1 

'--

(22) 

?a_i.:a-t ciah-a sonra bu uygulama kaldırılmıştır. Bu.t;iL.'1 halen 
faiz ora~larının tamamının belirlerımesi ye tkisi Türkiye 
Cu!::Iıuriyeti :rı:erkez Bankası 'na ai tt ir. 
Halil DİRİ1:TEKİN, TÜRKİYE EKONOl'ı:İSİ, ANAD,JLU ÜNİVBRSİTE
S İ İ • İ • E. F • , A~1JCARA, ? , s • 189 • 
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AÇJ:SI:·Y:DAI'; İÇ 

Is :ı i; ~.r·a.rı 

r""'.,_ir i'lJ-er'le .c-ii0l" 1Jı·-r e'.ro~r,,..,.,ik v-=ıı-.,ının v»-r"'ı· ... ı - -.ı.-- .... ı.. _.... üi.A.:i' L.ı. ı - -- __ ,_,.ı._l __ ..,. ~c,_,.." ----.:..• ~:ı .... _i_ . ..:;, ' fiycıt 

• -t • ., •• ı. ••"'\ .. ... - . ı ., - -ı 

ıs ·~ı;:rarı:·-.. ın onem ı o..:..ç:.ı.c:.e var o..! .. uası, n::e.~'11cu-::l.arı:·• :ı'a.s;-;·orıo..:.. 

piyasaları ile rekabet gU.cli.ne s cı..h.ip bi:>_~ sanayiinin b:_ılu:nı"'ıa-

sına ba~·lıdır denilebilir. 

24 OcaJ:: 1980 istikrar ö:; .. le:::leri, TD.rkiye~!Ü!: .Jaha ön

ceki yıllarda izledii1i içe dönük kal.kı:n.rn?- str2.tejisini def;iG-

tirerek, zenel ei-:ononik du.rtı..;-:.ıJ.r"u iyileşti:ı:ıneyi arrraç2.auıştır. 

şeklinde belirlenen refonn ts~birleri iç ekonomik 6engeyi 

ösel 

lam ~ratı::~ı:-.:ların GSI:E içindeki payı 7~ 24.6'(ta:."l 1984'de 7~ 19.3 

e düs-mliS', talep kısıcı poli tü:alar sonucu:nda toplanı t 1.i.J.:eti-

a.g.e., s.200. 
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min artış hızı frenle:nr::.iştir. İç tasarrufların GSIIJ:I' daki pa

yında l984'e kadar azalmalar devam etmiştir. 1984'den itiba

ren özellilcle konut sektörlinde görülen artışla beraber top

lam yatırımların Gs:,:n içindeki payında yeniden artışlar mey

dana gelmiştir. Yirıe bu dönemde özellikle kamu alt yapı ya

tırımlarında büyük artışlar olduğu da bir gerçektir. Uygula

nan pozitif faiz politikası ve banker şo}~nun geçmesiyle b~r

likte 1984'den itibaren iç tasarruflarda canlanma meydana 

geldiği de gözlenmiştir. 

198(!'de % 107.2 olan toptan eşya fiyatları endeksi 

1982'de ~ 25.2'ye çekilmiş, fak~t daha son_~ para arzında, 

bütçe aÇığında ve iç borçlanınada görülen nisbi artışlarla 

birlikte enflasyonda da tekrar bir canlanca ortaya çıkmış ve 

1987'de% 59.2 olarak gerçekleşmiştir. 1986'da GSiılİ:I'nın ~ 25' 

i oranında bir iç borç durumu tablo 2'den gözlenmektedir. Pa

ra arzındaki artış -ki bULrıda emisyondaki artışın payı yadsı

namaz-bütçe açığında görülen olumsuz gelişmeler ve iç borç

lanma artışı, enflasyonu, ekonomide, b~rı ve gelecekte kont

rol altına almak açısında.rı ciddi sakıncalar taşımaktadırlar·. 

Başlangıçta özel sektörle kalkınmaP~n sa~l~ıması ve 

fiyat sistemine giderek daha büyük bir rol verilmesi pla.rıla

nırken hükümetlerin özel sektörün kullanacağı fonları, para 

ve sermaye piyasalarından ve daha başka yollarla kamu sektö

rüne aktanmaları sonucunda özel sektör yatırımlarında iste

nilen artışların sa{;lanar:ıaınasında etken oJ.J:rıu; tur. 
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l~)i3tl :ı n-n 11. :J ·ıı·!l<J.<) 1 1)5)().', 

19fl5 2Tld~~. 4 1)7')). '1 2251'/. '/ 

1986 391'7'7. ~: C)(_) l) !J •. ~; 30545.4 

1987 55757.2 1]94 7.4 4 262C3. 7 
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Tablo 2 

Enflasyon, Kamu Harcamaları 
Kamu Gelirleri, Bütçe Açığı 

İç Borçlanma 
(Milyar TL) 

Bütçe 

TEFE(JE) Açığı 
Kamu Kamu . Bütçe GSIVIH 

Yıllar (%) Harcamaları Gelirleri Açığı ~ 
1979 63.9 608.2 556.1 52.1 2.4 
1980 102.7 1078.9 957.1 121.8 2.7 
1981 36.8 1538.4 1469.7 68.7 ı 

1982 25.2 1658.1 1552.3 105.8 1.2 
1983 40. 2613.0 2314.0 299.0 2.5 
1984 53.5 3785.0 2806.0 979.0 5.3 
1985 38.2 5263.0 4476.0 787 .o 2.8 
1986 30.2 . 8160.0 6754.0 1406.0 3.5 
1987(XJE) 59.2 12599.0 10139.0 2460.0 4.4 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

(:*) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 

(:~e:ı~:) Geçici 

İç Borç/ 
İç GSIVIH 
J3orç1ft!: _(El 

417.8 19 

536.2 12 

830.1 1.3 ~ 
\.0 

1558.0 13 

3201.0 28 

4123.0 23 

6398.0 23 

9950.0 25 

12267.0 22 



Yıllar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
. 1987 (I) 
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Tablo 3 

PARA ARZI 

Para Arzı 1~1 

.~rıa+Iıi2) uu 
527796 

881949 58.4 

1637191 38.1 

2554140 38.1 

3288447 44.6 

5133996 41.8 

7550981 40.3 

11643964 38.1 

20340535 41.2 

Kaynak: ~Qrkiye Cumhuriyeti Eerkez 

(3E) Geçici 

I.I2 
.(ll 

67 .ı 

85.6 

56.0 

28.8 

57.5 

58.9 

24.5 

29.8 

Ban..L::ası 

İç ekonocide görülen dengesiz likler ve sonuçta fiyat 

istikrarının bozulması, delaylı olarak dış ekonomik yapı ü

zerine de yansıya.rak dış ticaret ve ödemeler üzerinde olum-

. suz etkiler meyda.>1a getirir. funun için para ve maliye poli

tikaları,sadece fiyat istikrarı ve milli gelir büyüme hızı 

ile tam istihdan cephesL~den değil, baclı olarak ödemeler 

dengesi veya dış ticaret dengesi açısınd~~ da önemli olmak

tadır. Özellikle esnek döviz kuru uygulamalarına şimdiden 

geçmeyi planlayan bir yönetimin iç ve dış ekonomik amaçlar 

arasında u;yum sa~layıcı PARA ve IV:ALİYE politikası aletleri

ni etkinlikle uygulaması gerektiği kanısındayız. Ekonomideki 

para arzı artışı üretimle t~ı::etim malları arz ve talep yapısı 

ile dış ticaret bilançosunda oluşan değişmelere uygQD olmalı

dır ( 24). 

(24) Vural SAVAŞ, İKTİSAT POLİTİY~INA GİRİjt, B.2, İSTANBUL, 
1982, s.300. 
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2- 3/.:onomik Büyüme ve Fiyat İstikrarı 

24 :i cak istikrar önlemiyle beraber ·J.SIJ1' daki azal.r:ıa

lar durdurulmuş, 1979'da GSL:H'da% (-0.4), 1980'de% (-1.1) 

ora.rı.ların::ia. gerileme görülürken, tablo 4 'ü..rı. incelenmesinden 

görüldüt0. ;ibi, büyüme hızı 198l'de % 4.1, 1986'da% 8 gibi 

oldukça :>-'..~:sek bir oran ve 1987'de % 6.8 olm~tur. Ekonomi 

geçmiştek:. ka~rıpları telafi etmek ve gerekli yapısal değişi

mini sürdür::.ek için yüksek ve istikrarlı bir bü;yüme hızı or

talaması~~ tutturmak ve devam ettirmek durunundadır. 

Tablo 4 

1968 Fiyatlarıyla GSMH, Reel frlyüme 

Hızı ve TEFE (*l 
(Milyar TL) 

Büyüme H:ı.zı 

Yı i ı !::r GSMH (~l 

1979 208343.0 - 0,4 

19SO 206120.0 ı.ı 

ıs:ı 214671.7 4.1 

l Q~? -,.;-- 224542.8 4.6 

ı c.:,~. 
.,./ .... - 231863.4 3.3 

l c:,.! -...,.- ' 245646.2 6 

ı c~~ 
~-J 258213.7 5.ı 

ıo~~ 
---~ 

278883.2 8 

ıg:?(:ı:) 297813.0 6.8 

TEFE 
w_ 

63.9 

102.7 

36.8 

25.2 

40.1 

53.5 

38.2 

30.2 

59.2 

Kc.~"!:..a.k: D İ E, Türkiye Cumhuriyeti I.Ierkez Bankası 

(lE) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi 

(:u) Tahmin 



1 
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1980' de serbest pi~rasa ve ihraç ikarneli biJ.~_,;_;;;:e süre

c ine yönelen Türki::re ekonor::ıisinin ihracatı ve i thcüa tı ara

sındaki uzun dönem deneelerini, ancak dina~ik ve istikrarlı 

bir büy'J.me süreci sonunda sa~layabileceğini söyle~· e biliriz. 

İstikrar programı, özellikle büyüme hızını düşük dü

zeyde tutup enflasyon hızı:::ı düşürmeyi, iD: hedef olarak be

nimsemiş ve alınan tedbirler ise o yıllarcia enflasyon hızı

nın düşürülmesinde başarılı olmuştur. Yüksek faiz oranı poli

tikası ise kısır paranın bir kıs~ını harekete geçirrr.L?, ancak 

istL.lcrar programı ilk anda yatırıml~ı arttımıayı ö~örmedi

ğinden yatırırnlar arttırıl~amıştır. Fakat 1983'de~ sonra sı

kı para ve yüksek faiz politikasının nisbeten J~muşatıfınası 

ile ;yatırımların teşviki a:ıaçlanmıştır. 

1982 yılına kadar istikrar programının fiyat istikra

rı hedeflerin~~'ulaşmada başarı görülmesine raenıen 1983 ve 84 

yıllarından itibaren para politikasının gevşemesi, bütçenin 

açıkası ve dolayısıyla enflasyon baskısının artışı nedeniy

le iç ekonomik denge sagla:-,ada büyümedeki başarı sa;:tlanama

mış ve bu da~a sonraki yıllarda da devam etniştir. 

OECD raporu..Ylda, 198 5 ve 1986 Mayıs döneminde 12 aylık 

bir süre içerisinde incelenen 14 ülkenin enflasyo!l oranları 

tablo 5'de görUldütü gibi gerçekleşmiştir. Bu verilerden, 

Türkiye 'nin 14 ülke arasınö..a en yilksek enflasyon oranına sa-

. hip oldu:[;u dikkati çekrnektedir. Konvertibl para sisteminde 

söz konusu ülkenin enflasyon oranı ile diğer ülkelerin enf

lasyon oranı arasındaki farkın 2-3 pua.nl. aşmaması gerektiği 

gözöı-'li.ine alınırsa, ülkemizdeki enflasyonist ortamın konver

tibili te ye geçişi @çleştireceği, e[;er konvertibili tey·e ce
çilse bile bı..u1un sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ede

ceği şüphesini taşımamıza neden o1~aktadır. 
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~ablo 5 

.Bazı Ülkelerin Enflasyon 

Üü3LER 

Frs.nsa 

İr:~il te re 

it :::.lya 

Kc=ı.:..a.da 

A Yil.S tu r'J a 

:Delçika 

YL..<..::a.."'list an 

İs:;ıanya 

Portekiz 

İz::..anda 

Oranları 

12 A;ylık Ortalama 
Enflasyon Oranı(/~) 

1.6 

2.2 

6.5 

7.0 

9.4 

3.9 

3.8 

5.3 

17.0 

10.2 

22.3 

31.1 

41.6 

Ea;;Tiak: OECD Annual Repo:c t 

Burada şu noldaya dikkat çekmek isteriz. Bir paranın 

konvertibl bir para olabilmesi için, sadece o ülke vatandaş

ları tarafı:n:::.e.r. değil, ayrıca ticaret yaptı2ı ortakları ta

rafından da €enel kabul görmesi ve böylece belirli ülke cı-v.p

ları tarafın~~"'l kullanılabilir bir para olması cerekir. Ya"'li 

o ülke ekorJ.or::isinin diğer ekonomiler le ola.c"'l ihracat ve i tha

lat ilişkisinin sa[;lıklı ve düzenli olması ve a:yııı zar:,a_'!'lda 

iç ekono;::ıik :;apısının da istikrarlı olınası gere:Kir .. 

Bir ülke parasının talep edilmesi olayında ihracat 

ve ithalatçıların büyük önemi vardır. Ülke ihracatç1ları 
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yaptıkları dış satım sonucu döviz elde ederler ve bu dövi::-

leri ülke parası karşılı::ıncla pi~:rase":;•a veya ı.:erkez 3:J .. nko..sı 'nt:.. 

arz ederlerken ithalatçılar ise yapacakle..rı dı~ı alım içi~-ı ih-

tiyaç duydukları dövizi elde e~ıebiln:ek içi:r:ı ülke p2..rası ver-

:-::.ek; böylece dolaylı olru'ak ülke parasını talep etmek c1u~J.-

r::~..L"'ldadırlar. Bv. me~anizr.:ıanın her iki tarafında da ülke :pa::ı:e.-

sını~1 talep edilmesi olayı cerÇekleşrnektediT. Aj7rıca l:on·v·er-

t i bil it e sistemine geçilmesi duru:nu.::-ıda, yaba..YJ.c:ı. lar ülke rı ara

sı karşılıt,--ında i thal2.tta bulıw.'1abileceklerinden yaba..YJ.cıla::ı: 

da ülke parasını talep ederler. Böylece ülkenin toplanı ihra

cat ve ithalatının bü;f:...U<:lü_t'ıl ve ü.ll:elere dasılımının ge!Ü;?li

ği ülke parasının dış d·J.nyada aranılmasının de:r-ecesini de be

lirler. Fal.cat aynı zemanda ülke parasıın::-ı istikrarlı bir ::ıara 

!li teliği göstermesi veya sürekli değer ka~{beden bir para ol-

:narrıası da gerekir ki, bu da :yine iç ekonomik yc.pıyla ilgili 

o lma..l.c ~~lı r. 

İç ekonomide istikrarsızlıkların ve enflasyonist orta

r:ıın hala yaşarımaya devam edildiiSi Türkiye' de Türi-: Lirasının 

konvertibl kılırımasının bu açıda."YI oldu.kça zorlaştı;.:;ı cörlişi...i . .nti_ 

t a:şırrıaktayız. 

3- Para ve Sermaye Piyasaları 

Ülkenin para ve sermaye piyasaları:r:ın gelişerek, di2er 

uluslararası pi;;,rasalar ile bütl1."Yileşmesi de lwnvertibili te sis

temine geçişin bir koşulu ol.rrıaktadır. Böyle bir bütUnleşr.:eı~in 

sal_tlanabilmesi için de en azından; 

Kısa vadeli sermaye hareketleri:·ün olu~ması 

Dalgalı döviz kuru. sistemi:rıin iz.lerı.mesi 

Döviz kuru değişmeleri ile kısa vadeli faiz ora::;.la-

rı arasındaki karşılıklı il iş kinin kuruJ.ınası ve 
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- ülkede izlene21 kısa ve uzun vacieli faiz oranları 

poli tikası.:ıın sermaye hareketlerini eti-:ile;yebilmesi gerekmek-

tedir (25). 

Bu koşullar sağla.rıdıcı za11a.'1 ülker:iıı para ve fi:ı:-ıans 

politikasının dışa açılması gerçekleşecek, bö:,.·lece konverti

bili te sistemine geçiş kolaylaşacaktır. Ayrıca yine bu amaç 

için, para politikasının likiditesini kon.trol edebilecek ve 

döviz kuru dalealanmalarında etkinlik sa2Z:la:;abilecek kısa 

vadeli para piyasası serbest faiz orarunın oluş turulması da 

önemli bir adım olacaktır (26). 

Ülkemizde son yıllarda bu konuda çalışnalar ;)~i~~tül

müş ve geç de olsa 1986 'nın ortalarına doE,rru. bir "Bankalara
c~ 

. rası TL Borsası 11 veya ''tl İNTERBANK'ıt' yavaş avaş faaliyet gös-

termeye başlamıştır. Fakat .bu piyasa da serr:.ıa:ye piyasası gibi 

daha henüz emekleme devresinde bulun~aktadır. Bu nede~e Tür

kiye' de henüz para ve. sermaye pi;>'asalarının gerçek anlamda 

gelişmiş bir piyasa yapısı göstermediklerini burada ifade ede

biliriz. Bu nedenlerden dolayı Türkiye'de para piyasasında kı

sa vadeli faiz oranları ile banka sisterr.i ve:ı·a ekonomik liki

di tesi arasında henüz daha ta-m anlamıyla karşılıklı bir iliş

kinin oluşturulamadığını söyleyebiliriz. 

Öte yandan serma;)re piyasası Türkiye' d.e 27.7.1987 tari

hinde Sermaye Piyasası KanlUlU 'nun kabulü ile ~rasal statüye 

kavuşturulmuştur. Ancak sermaye piyasasının, ·konvertibili te 

sisteminin belirlenmesi için henüz yeterli düzeyde gelişoe

diğini söyleyebiliriz. Buna rağmen sermaye piyasası kurulu

nun 1985 yılında halka arzediJJTiesi için verditi hisse senedi 

(25) ASLAN, a.g.m., s.9. 
(26) ASLAN, a.ıQ:.m., s.9. 
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vil ih:.~aç etti~i ve ihraç ec5.iler: bı..ı. menl:.ı.ü l::ı;;rr::ctleı'ir:. ;: i.SO'ı-

ve l:aJJo.nr:ıa ba:j:aları ile be.::ı :t=İ·I' ta.fı.villeri2-ıi:n pazs.rle.r.:.:::2 .. sı 

rizr:: E2·ı..:::ası:na 2.i t 30.5 r:ıil:::: :' ?en değe::~inde 7 yıl vadeli 

faizli tahvil:_:;~· satılmışt:Lr. 1937 yılının ille 

üç ayın~a ise aracı kurumlar:..:·~ ve barili:aların satışa sund.ul:la-

rı 

.~?1: öncei:i yılın aynı dönemL~e o~anla 5~ 140 artmıştır. A:::1cs.k 

'I'ürkiye 'de özel sektörün sı!"...:..r:ı finansr;ıan irnL:a...11ların.ın des-

te}:lenı::!esi anacı;yla kısa vaC:eli yeni fine.rısT.cıar1 araçlarının uy-

cJ.uyulınal:tadır. 

li..ıni de-: 1:onvertibili te açısı:rı::.:::::ı1 ;-erekli ol:--rıa,c:tacı.ır 

k iye 

rc:t::tisi t 8.'JlD2.~ra:n borç seneO.L-;_i Avrupa' da uluslars~ras ı fi~·;.a:::s 

dil:l-:a.te bir olcc:y 

a. c; .:ı::ı. , s • 9. 
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b- 1980 SONRASI DTC.' 
J.ı._: • ':İCAR.ETİ 

. Tı··' ~- Tı\ :-c-r· Yü P~ ..... ; YA ... 0ı .~sr1\ı' ~r~ı\,-c ''-01'1 ~.::'"':) m·r Br· T --:--ı:;> !, -~ 1 :: ,.- ---- !- :· _l'i..J. _ _._. ... ... ~ l ~ - !\. 'i J .. L.:.d. '- l .l. lJ.J..- _. .ı. . .!.'--'"--'....ı..- . • ·' l."'i.l' 

İNCELENTIESİ 

1- Dış Ticaret veya Cari İşlemle !" Dcn.s-esi 

Vf~ 

Konvertibilite sistemL"le geçişte, :.~al-:ro e}:onomiJ-: den-

ge di..i.ze;yinde, yurtiçi t8..sarruf-harcarnalar- (yatırımlar) den-

cesi, :para arz ve talebi ve mali (b-ütçe) dengesi yalıında bel

ki de e:!:l önemli olanı, dış ekonolllik yapı açısı:r.>:3.an, yani öde

melen bilançosu (genellikle dış ticaret -.,;eya ca:::"i işlemler) 

deneesinin saJ;lanmasıdır (28). 

Ödemeler bila..-rıçosu dengesinden esas kasted.ilen,. kısa 

dönende ülkenin ne döviz ne de altın reze.rvle!linin cari iş

lemler ve sermaye r.areketleri sonucu orte.~·a çık2-.::: bir denge

sizli}_;i gideremeyecek düzeyde bulu . .:.'1.ID.aırıası koşt.ü:J_d\tr, denile

bilir. :Jzun dönemde ise ülkenin öd.emele::-' ·::;i1a'1qosu den<=_;esi-

ni direkt cari işleı:ıler ve sennaye hare}:e tl eri kalemlerinin 

kendi aralarındaki dengeleriyle sa_:;la.'tlale:-ı olarak düşfuıüle

bilir {29). 

Konverti bilite sistemine ge çme yi c.:J.şü.ner.:. bir üL'kenin, 

uzı.m dönemde ödemeler bilançosunureel ar-J.amda denkleştirn-ıeJ-: 

için aşağıdaki önler.1lere ba<Şvurrnao.ası sa:::_ ı:..: verilir: 

(28) 
(29) 

- Dış ticaret ve Ka1:1biyo Denetimlerine 

Dış yardLmlara 

- Sürekli döviz kuru. oynamaları na ( 30) , 

ŞATIROGLU, a.g.m., s.436. 
Gürgan ÇELEBİCAN, "TÜPıK LiRASININ 
NU 11

, DIŞ TİCARETTE DURUM DERGISİ, 
ıgss, s .ıs. 

KO~·iVERTİBİLİTESİ SO}t.[
'·" ~·;:;ır. .l __ ,-l.· SAl·.. s 9 'ı'. IL ..u.....M.- .. l.- .. ...... 't ... • , 

(30) ÇELEBİC~~, a.g.m., s.ıs. 
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Dış ticaret ve ka~biyo de~etimleri öds~eler bilanço-

sı.ı.::"J. de:rı.kleştirmek zorlayıcı oirer tedbir, 

dış yardım ise gelişr;:el-:. te olan bir uıı::enin ul·J.slar2~rası fi-

:nal·.i.s::::.an sonmu.na ceçici olaraJ-:. çözü.m alabilecei.: bir nitelü:: 

te...şırl:en, döviz kuru ayarlarrıalar:ı. özellikle ::evalüasyon, ül-

ke L:.racatının dış dü..:vada1.ci fiyat hareketlerirün veya içer

deki fiyat hareketlerinin olumsuz tesirini gi::errrıek amacıyla 

ya:r_:;ılan geçici bir tedbirdir. 

Dış ticaret bilançosu kronik ve sürekli açık veren 

bir ~lkenin konvertibilite sistecine ge~~esi isteTh~eyecek 

bi!' durumdur. Ca.:ri işlemler bile...nçosundaki di~r kalemler ve 

kıse. vadeli serraaye hareketleri ile kronik dış ticare~ açık

la:::--ının bir ölçüde giderilmesi olanağı olsa dar ... i, dış tica-

ret ::engesi sa~lar.ı.rı1adıkça veya dış ticaret açıklarının deva=

lı ~e saclıklı bir şekilde azaltıı~ası süre~e girilmedikçe 

ko::-ıYertibili te sisteminin oluşturulması ve ko~~z.ı.r.1ası güçtür (31). 

Tablo 6' da gÖzlendi ği gibi cari işlem le:-- bila11çosu 

l9E :. 'de ( -311.3) :milyon dolarken bu yıldan so:r"ra açık önemli 

ö 1?:-'.ie aşa:sı çekilmif.? ve 1987' ye kadar ort ale.:::?. birt.uçuk mil

:·rar :.olar seviyesinde seyretmiştir. 1987'de ı ::ilyar dola:::·ır: 

al tı::a inmiş tir. Tablo 7' de görüldübii gibi ir..racat artış hızı 

1931' de % 62 gibi önemli bir ora-rıa ulaşırken i thalat artış 

hızı 7:, 13 olarak gerçekleşmiştir. Başlancıç o::..arak bu iyi bir 

başc:.rı iken daha so:t:ırp. sürekli oln1aıuştır. ~- 62' lik artış, 

19SC' de ;<{apı la-rı bü;yiJ.k oranlı devalüasyon ve ;;erçekçi kur uy

gJ.la:::.ası, ihracatta vergi iadesi teşvik primi :!..le birlikte 

ih:--c:.cat formali telerinin basi te indireerı.mesiyle, pot a"l"lsiyel 

ola~},: daha önce n1evcut olup :yapılamayan ihra.s::~tırı birden 

a.z,.e .. , s.50. 
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dış !)azarlara i:\.kmasına bal;lanabilir. 1980' den sonra ihraca

tın ithalatı k1::.rşılama ora..lllnın oldukça iyi bir :rLikselme gös

tererek % 37' de~::ı % 76 'ya ulaşması başarılı bir L .. erleme ola

rak ·de~erlendir · .. ı e bilir, fakat ye :erli clr:.adıV. ~:a.nısında~rız. 

:E:u oranın 16 100 'lere ve hatta% lOO'leri de geçr.::esiyle bir

likte Türkiye El<onomisinin dış ticaretü-~i:;ı eelecc:'k seyri:ı::e 

iaha güvenle ba1:~biliriz. ~~kü ko~verticiliteye geçiş açı

sından, Türk Ekc:-ıomisinin paraları konvertibl bi::·kaç arap ül

kesi gibi .zen~in petrol yataklarına sahip olmama~::ı, ülkeni:ı 

uzu...ı vadede i tha:~.atı:r~ın bell-ci de heeen 1:-.. e::::en hep~: ini kaliteli 

·-re iyi fiyata sa~: tı2ı E:allarıyla karş ıl:::.=: ası yan~ .. sanayi \J.

rU.r:U ihracat çısı durur:n..ı.rıa gelmesi daha istenir bJ.r durun olsa 

:;erekir. 

Bir ülke :pırasının o üL~enin ekonoDik yap1sıyla ol~~ 

s ıkı ili;ıkisi son"J.cunda, e.r;er ülke ekonoı::ıisi dün;ya ekonomisin

·Je özgUr bir yere sahip ve ekonomik iJ:iş~ide bulı.mdu@ı ülkenin 

e-;"üve~:le ve sai;lıklı bir şekilde dış tica:::-et ve di:};er ekono:ıik 

:faaliyetlerini y'J..r"üttükleri bir ülke dur.:..:=1.mda ise, dii.nya ~i_l-

. keleri arasında :parasının da belirli bir ~le{;ere sJ . .ı.'J.ip olaca;ı

nı söyleyebiliriz. Şüphesiz paranın deZ;e::,i ve ara:·nlırlı.f;ı:m., 

o ülke ekonomisinin dışarıya sattıcı mall::n--ın dü.r.L~ra piyasala-
• 

rınclaki fiyat ve >::ali'-esi ve aynı zaman~:e. da dış talebi~ sü-

ö:cıerrı i :·:::--anda belirleye c ::;l;:;-

~eli ve dün_ya 9i:J'e.sa fi~rc::tla.rıyle. rekate: edebilecek di.ize2:cie 

il-:'aç e'e·:· durur::.a .;~elr1esiyle Ti_~_rl: Liras~.ın Xonvertibilite.:ıi-

ne :lo ~-:c·u başarılı bir ::ıclır:ı atı::L.ı::ııj olace..:::-:;ır. 



Yıllar İhracat 

1979 2261 

1930 2910 

1931 4703 

l9c'32 5746 

1933 5905 

1984 7389 

1985 8255 

1986 7583 

1987(*)10322 
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Tablo 6 

Dış Ticaret ve Cari 
İşlemler 

(Milyo~ ABD Doları) 

cr ö rü.rı .... -rn e ye n 
İthalat İşlemler 

5069 1689 

7909 1886 

8933 2246 

8843 1931 

8895 1162 

10331 1535 

11230 1962 

10664 1553 

13556 2247 

::Jış '"' . var ı 
I' ic:aret İşlemler 
-""·,...,;:;-esi 
-._,~~? Dengesi 

-2308 -1119 

-4999 -3113 

-4230 -1984 

-3097 -1166 

-2990 -1828 

-2942 -1407 

-2975 -1013 

-3079 -1528 

-3234 ··~~'··· 987 -
Kaynak: Türki:te Cu..11...1J.uriyeti :.:arkez Ea:rı..kası 

(lE) }eçici 

'Iablo 7 
İlı_racat İtha1a"': 
Artış Hızı Artış 1-:ızı İhracat/ 

Yıllar ~i~) ~%L İthalat{%L 

1980 ?0 --- 56 37 

1981 ..- ....... 13 53 ')~ 

1982 Z2 -1 65 

1983 ı. o.s bb ...1 

1984 ?;::; 16 72 -./ 

1985 12 9 74 

1986 -0 -5 71 

1907 -., .. - 27 76 _)Q 
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bestlik gbsterilebilir. 

i thalatta 'J.~;;ı..ı.lanan ku1:'ların birleş "ciril·Jesi;:{le biı~likte 1 :.::-

racat bir yerJ.e döviz 1--:u..ru poli tH:asJ..;yla teşvik ec:i.ilirker", 

i thalatın :~a nisbeten pal:alı hale ;3elmesi ıg,go sonrasında clı? 

ticaret dengesinde iyileşmenin deva::ı etme.sine neden olmuşt·L:.-:." 

denilebilir. 

Tablo 8' den gözlendiği gibi ihracatın i.t~-:al.atJ. kars:ı

lame. oranı 1975 ve 1980 arasında 5~ 50 'nin altında se;yretmi~ 

ve bu oranı 1980'de % 37 olara~ gerçekleşmiş fa}:at tablo 7'öe 

görU.ldütü gibi ihracatın i thalatı karşılarna oranı 1980' elen 

itibaren ;yükselme göstererek en son 1987'de 50 76 gibi geçmişe 

cöre oldukça önemli bir orana yiJ.J::selmiştir. 

·ı980'e değin eko:ı::or:ıinin E:;erek dış tica2~eti:-~de ve t;e::--f.~:c-

se cari işJ.er:: dengesinde istü::rarsızlık ve olunısı..ı.z durw:ı r:ev

cutken, 1980' den sonra ;erek ihraco:üın i thalatı :r~.arşıla.~,a ::,:..~:::-.

nında ve ;erekse cari işlem dengesinde da~a bir istikrar ve 

olumlu gelişr:ıe olduğu burada söylenebilir. Fakat, bura.J.a s·~2:·c. 

hemen belir~cek isteriz ki, U'nın kcnvertibilitesi açısın(a~, 

ilerde sa_·~;lıklı bi:.::: dış ticaret ve ekono:::H;: ilj_~:~:i.rün olu;;tu-

rıilt'11as1., kac~ımızca ihracatın ithala t1 karg ::ı.Ja.rna ora:-ıının 

~· 100' le re hatta daha d.a ileri bir orana ·l:ı.laşması c;ere:klidL·. 
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Tablo 8 

Cari İşlemler, İhracat/ 
İthalat" 

Ot:ilyon dolar) 

Cari İşlemler İhracat/ 
Yıllar Der..gesi İthalat (2o i 
1975 -1880 28.56 

1976 -2301 38.21 

1977 -3385 30.24 . 
1978 -1418 49.75 

1979 -1119 44.60 

Kaynak: D.İ.E. 

Tablo 9 

İhracatın Sektörel 
Dağılımı 

(Mil yon dolar) 

s a.ıı.ayi/ 
Toplam Toplanı 

Yıllar İhracat Sana~ i İhracat (~j_ 

1979 2261 785 35 
1980 2910 1047 36 

1981 4703 2290 49 
1982 5746 3429 60 

1983 5728 3658 64 

1984 7133 5144 72 

1985 7958 5995 75 
1986 7457 5324 71 
1987(3E) 10190 8065 . 79 

Kaynak: D.İ.E. 

(3E) Bilgiler geçicidir .. 



- 63 -

Bu E..:" s. da tablo 9' dan ::_;ö::üend.i2i gibi, daha öne e leri 

tarımsal -c:.::--:~"1 ve hammadde ihracatçısı konumı.mda olan ve top

lam ihracat:. :.çerisinde sanayi ürünlerinin pa;yrı % 50 'yi bul

mayan l'ürki:,-e'nin, ihracatıncia l980'den itibaren bu durum de

ğişmeye ba.ş::..a:::ıış ve 1987 yılı2·:e. eelindiğinde 1 sa.nayi ürünle

rinin toplc:..:. ihracat içe:risin:leki payı % 79' lara ulaşmıştır. 

Ayrıca, tablo lO'dan da gözlendi,Si gibi,. 1983'den iti

baren topls.:::: ihracat içerisi!!deki AET ülkelerinin payında hem 

mutlak he::, C. e nisbi artışlar olduS_çll görülmektedir. Yine 1981'

den i tiba!"er. Ortadoğu· ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ih

racatta mutlak ve nisbi artışlar oldu~'U ;y:Lne aynı tablodan 

görLilmektedir. 

1980 y:ı.lına kadar öner:;.li bir değiş ik lik göstermemiş o-· 

-·~:a..'l'l ihracat yapısında 1980 ile 1987 döneminde önemli değişi..1<::

likler oldu;-:,;. bir gerçektir. Özellikle son yıllarda üretimin 

daba Y:Jksek bir oranı ihraç edilirken, ih.racat/GSYİH oranı 

1980~de % 5.2'den yal{laşık 10 puarılık bir artış ile 1985'de 

% 15 3 'e y'~~:selrniştir. (32) ~ 

Bu c.::.:::-ıemde cari işlemler bilançosuna en önemli katkı

yı, ihracatı:: yaptığı görüln:ri.Lştür. Cari işlemler açığı 1980 

yılında i:b...racatın oranı olarak % 107 iken daha sonra hızla 

gerileyerek ::..g87'de % 9 olmuştur (33). 

Iii.t·z.:. bunlara bakarak seksenli yıllarda Türkiye eko

nomisinin i:=:.ra.cat ta önemli ilerlemeler· sa.ztladı[;ını, belki 

daha da öne~lısi yapısal bir değişim sürecini yaşadığını söy

leyebilirsek de, ihracatın i thalatı karş1.lama oranında ve 

ihracat artış hızında sürekli bir yükseliş yerine bazı yıl-

{32) ASLAN, 
(3 -:ı) ASLAN 

-'' ' 
a.,g,m., s.9. 
a.g.m., s.9. 



Toplnm AET Ülkelerine 
Yıllar İhracat Yarnlmı İhracat 

1979 2261 1098 

1980 2910 1251 

1981 4703 1503 

1982 5746 1755 

1983 5728 2010 

1984 7133 2732 

1985 7558 3547 

1986 7457 3263 
1987(3E) 1.0190 4868 

Ka;rnak : D. İ • E • 

Tablo 10 

İhracatın Ülkeler İtibariyle 
Dağılışı 

(Milyon.Dolar} 

Ortadoji;u ve 
Kuzey Afrika 
Ülkelerine İhracat ;Q_~erleri 

407 756 

o58 1005 

1943 1267 

2690 1301 

2629 1089 

2929 1472 

3338 1073 

2577 1617 

3809 1513 

(~) BiJ~i1er eeçicidir. 

Ortado1~u ve 
AET/ Kuzey Afrika! 
Toplam Toplam 
İhracat(/;,) · İhracat 

49 18 

43 22 

32 41 

31 47 

46 
0'1 

35 .ı::-. 

38 41 

41 44 

44 35 

48 37 
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larda bu ~·-'.:.:...:seliş::...erdeki düşmenin dünya ekonomisinin ;:.ra.p:ı.. sı~-

da."l ziyade. :..;.lke içerisinö..en ka;y~aklar1d:ı..G:ı..nı ve bunlarır_ is. 

öze lllkle :.:-_raca -tta uygulanan teşviklerle ve vergi iade le riy

ilgili olc:..:.~u, teşvikler arttıkça bu oranların :_r~).kseL:.i2~.i, 

azaldıkçe. ::s. düştü;iinü, dolayısıyle teşvil:: tedbirlerini::-: r:2ı

dir:ı..lrr:ası:r.;..'l ve dış ticaret veya cari işlem1er denc·esini::, 

ba3lı ola~~= da ödemeler bila~çosu dengesinin saGlanmasL~ı 

gerektiren ~:onver:ibili te sistemine geçiş sürecinin uzadıtını 

ve konvert:.":::,ili te ye geçmenin zorla.ştığını da hemen beli!"'tr:ek 

isteriz. 

Uzti!: dönemde sağlıklı ve sürekli bir dış ticaret d.e:::::.

gesi için, artan i..i.retim kaynaJclarının dış ticaret kesi..riine 

aktarılması ve bu sektör gelirinin artış oranının, milli ge

lirin süre::::li artan bir ora~ını oluşturması kanımızca ül:i-.:er.:.:i:n 

·ıf~ikrarlı bir ekonomik yapı içerisinde büyüme dinamiklerL-:i 

sürdürmesi:.-:e olasıdır ki bu sağlanaı;ıadığı taJcdirde ilerde, 

ekonomide ~ıkanıklıklarla karşılaşılarak dünya ekonomis~ien 

kopmalar veya karşılaştırı::ıalı üstünlüklerden sapmalarla oe:-a

ber kalkı:r~~ sürecinin kesintiye uğraması da ortaya çıl:a."::·i-

lir. An cal<: bttrada Ş"i.l nokta;:.:a da değir.ı.ı."Dekte fayda görLiyo:r--ız. 

Dış ticaret açıklarının azaltılması veya dış ticaret de~esi

ne ulaşılatilmesi için sırf ihracat artış hızının yi_ücse:!.tiJ..

mes i :~'a"lınd.E. so:rur:.~-ın başka bir yönü ol ari i thal talebin ir.: a

zaltılması gerçeği karşısında etkin bir i thal ikamesi po li ti

kası da. uz:._;_:: dönem:le zoru_""lludur denilebilir (34). 

2- Gerçekçi Döviz Kuru. ve Ka.'TI.bi:ı'o Po li t ikas:ı 

Konv-ertibilite sistemine geçişte eerçekçi döviz kuru 

politil::asır .. ın uygul~"1Jl1ası, birinci bölümde konvertibi.li tenin 

(34) AYDIN, a.g.e~, s.51. 
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teo:-ik temelleri...'IJ.in izah edilmesinde de deği:nildiği gibi :::·-

run2.u. olmaktaCı r. 

Döviz k.ıru., döviz arz ve talebini 1-ce:ı:::.diliği:nden de:.-~

eele;;-en kur olsrak tanımlanabilir (.35). Döviz arz ve taıe·:::.-

ni C.erl<.seleyen ta kur, }:ambiyo ve miktar kısıtlamalarının 

dırıldı~ı, gUn~ik duvarlarının önemli ölçüde inairildiği 

~:2.1-

ortanda oluşabilmektedir (36)o Diğer bir deyişle gerçekçi QÖ

viz kuru, serbest uluslararası ticaret sistemL'!1de -cari işles

ler :--~esabını de::gede tutacak biçimde oJ.uşan kur olarak da -:a-
nıffila.."la bilir. 

Günü.müzde· döviz fiyatlarının hiçbir müdahaleye uğra

maksızın tam~en piyasada belirlenmesi çok· ender rastlanan 

istis:rı..ai bir .:hı.rt.ı.mdur. Genellikle htikürnetlerin, Merkez Ba..'tl

kaları aracılı~ı ile döviz piyasalarına müdahalede bulund·.ı:_-..ı. 

gözlenmektedir (37). Ancak, para otoriteleri birçok neder.'er

le para arzı üzerindeki kontrollerini kaybedebilmektedir. 

Merkez Ba"YL'\ı;:alarının ticari balJ.kalar üzerindeki etkinlikleri

ni L2.;)rtetmeleri, ya da emisyona yol açan ters mali politi:,.:a

lar, bu konuda iki genel olasılık olabilmektedir. Buna ra.:·

men, ülkenin para stokunu kontrol edebilen bir idare uzun ~ö

nende dünyada herha'!1gi bir buhran yaşanınadığı sürece oldukça 

iyi bir döviz }:-cıru istikrarı ku.rabilecek ve cari döviz işle::-:ı

lerinde uyeular"atı konvertibili te ile birlikte böyle bir ciö-... -i.z 

knru istikrarının sa6;lanması, dünya ekonomisi.ı1.cle ticareti ys.

pıla.'1 m.:3.l ve hiz::ıetlerin iç ve dış fiyatlarını eşi tleyecek

tir ( 38). 

( 3 5 ) K.A.RLUK , a. g • e • , s • 310-311 • 
(36) AYDIN, a.c.e., s.68. 
(37) ONGUN, a.g.m., s.l4. 
(38) ASLAN, a.g.m., s.9. 
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3- Fiyatlarla Döviz Zurları Arasındaki İlişki 

BirL":ci · bölv.rnd.e kısaca açı:Y:la:rmıa~ra çalışılclıC;ı gibi, 

ülke içi fiyatlarla döviz cu.rla.rı arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Ülkeele uygulan8..;.'1 döviz kuru sistemi sabit, esnek ve

ya gözet~nli dalgal~~a t~r~~den birisi olabilir. B~lardar1 

göz et im li dalz;alan.manın uygulandıcı T·J.rkiye 'de meka.ı."lizmar..ın 

nasıl gerçekleşeceeini incelemeye çalışırsak; ülkede genel 

fiyat seviyesinde bir yükselme olduğu durumda, e&er yetkili 

kurum bu ola~~ kendi belirlediği döviz l~rlarına yansıtmazsa 

ihracatçılar zararlı, ithalatçılar ise karlı çıkarlar. Zira 

fiyat artış::.arının olduğu clurumda ülke parasının iç değerin

de bir düşme ortaya çıkacak, diğer değişkenler sabitken' yer

li paradan bir mikta.r kaçış ve döviz e yöneliş sonucu.nda, ül

ke parasının serbest döviz piyasasında değeri d~?ecektir. L~

r~~t çı elde ettiği döviz i serbest piyasa yerine ilgili kD.ru

ma satmak zorunda ise, ~~r~~ belirlediei kurla, serbest pi

yasada oluşa.-.;. kur farkı kadar bir zararla karşılaşacaktır. fu 

mekanizmadaz:. ithalatçı:r.ın da karlı çıkacağı anlaşılabilir. 

Bu rnekanizmaya esnek kambiyo sistemi açısından b~~ıla

cak olursa, diğer de~işkenler s abi tken ülke içi fa;yat larda 

bir yükselme, ülke parasının yurtiçi alım gücünün düşmesi so

nucunu do~~racaktır. Bu d~~da milli paradan kaçış ve dövize 

yöneliş başlar ki sonuçta serbest döviz piyasasında döviz 

kurlarında bir yükselme (L~certain sistemde) ortaya çıkar. Bu 

mekanizma, ir~acat, ithalat ve faiz ora.~arı açısında"l da ö-

nemlidir. 

Bilindiği gibi Türl:iye 'de uzun yıllar sa. bit döviz ku.-
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rusistemi uygularillllş (39), bu nedenle de ~Jksek oranlı de-

vahi.asyonlarda."1 kaçınılnıa..rrııç tır. Btı. dö:::ıemde dö vi7. kııru piya

sa kurallarına bırakılmayarak idari kararlar ile belirlen-

miştir. 24 Ocak istikrar programı ise ;yVJ:E;ek orar..lı bir de

valüasyon kararı ile ba';)lamış ve böylece dü..'Yl.ya pi;y'asaların

da.'l'J. kopmuş ülke piyasasının yeniden d'\.i.r...ya fiyatları ile bi.:.

türıleştirilmesi, amaçlanmıştır. 

24 Ocak devalüasyonundan sonra döviz lnı.~'I'J.un aşırı 

değerlendirilmiş ni teli ği bir o1.çüde aze_l tılmış sa da bir ta

kım kambiyo ve gtirr.rük kontrolü ve kı sı tle.maları ile koruııan 

bir kur sisteminin devam ettiği gözle~~iş ve Ocak l980'den 

1 Ka.;y:ı.s 1981 'e ka1ar h."Ur belirlemeleri de daha gerçekçi' bir 

şekilde yapılmıştır. 

Bir kambiyo sisteminin, 

kurun belirlenmesi ve bu amaçla kullanılan yöntem, 

efektif döviz kurlarını etkileyen güm:ı:iü: vergileri, 

ithalat kısıtla~aları gibi diğer faktörler ve 

..:. döviz. alış-verişlerinin serbestlik de::ecesi 

( 39) Cumhuriyet ir.:. kuruldu(7ll 1923 yılından dür •. ya ekonomik bu
:-ıalımının ortaya çıktığı 1929 yılına değin TU.rl-dye 'de 
serbest kı.ır sistemi geçerli olmuş ve döviz piyasasında 
yabancı parsların alım ve satımı serbest bırakılmış, 
yar...i konvertibili te sistemi u;ygu.la'I'J.l1Uştır. Bu dörıeırıde 

aynı zar~anda resmi bir döviz kuru belirlemesi yapılma
makta, ku,rla::- döviz piyasasında arz ve talebe göre o
luşmaktaydı. 1929 yılında Dünya' da başlaya.'l1. genel bulı
rana paralel olarak Türkiye de bazı önlemler almak zo
!"tında kalmış ve spekülasyonla mücadele etmek amacıyla 
önce 144 7 sa.:tılı Menh."Ul Yı..ı;ymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanunu sonra da 20 Şubat 1930'da çıkarılan 1567 sayılı 
S::'Lirk Parasını:·ı Kıymetini Koruı:ıa Ka:n.ı...ınu ile 1930 ~rılın
dan başlayarak kambiyo kontrol sistemi yürür1üğe ko:nu.l
muştur. Sıkı bir döviz kontrol rejimi bazı değişL~lik
liklerle fakat aslını koruyarak 29 Aralık 1983 tarihine 
kadar devam etmiştir ve bu tarihte yürU.rlüğe giren 28 
sayılı kararla son bulmuştur .. 



Tarih 

Ocak 19oC 

Şubat ı~~: 

Ii:art 19E:: 

Nisan ıs=: 

Liayıs 19.3: 

Haziran :.::::o 
Temmuz ı~:::: 

Eylül 19:: 

12 Ekim ı;::.o 

26 Eitim l?- SO 

Aralık ıs::; 
·~C 

öcak 19c~ 

Şubat 19.3: 
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Tablo ll (40) 

·J;or;tan Eşya Fi;;'at İndel-::si:ndel:i 
% De ":iş.ce 

9.2 

0.2 

1.5 

3.5 

7.1 

3.1 

4.5 

2.2 

Döviz Kurun~i.3.ki 
rt'. D --. 
10 e_gışne 

48.00 

5.8 

2.7 

3.4 

2.5 

1.5 

2.9 

4.4 

olmak üze~ üç önemli U..''J.s-cıru bı..:ı.lu:r.ı.Eıaktadır. TU .. rkiye' de 1980 

yılına k2. :.s.!' bu üç unsuru da kapsayan sistem ve~ra politika 

geliştiri~.emiştir. Ocak 1980 kararlarından sonra dışa dö

nük döviz ~olitikası ve kambiyo sistemi geliştiri~nesi ve 

uygula.nr:.c...s:ı.. zorunluluğu gi.Lrıdeme gelmiştir. Bu nedenle günü

müze kad~ 24 Ocak Kararlarının devamı ve tamamlayıcısı ni-

teliğini s::steren bir dizi uygular...ıa biraz gecikmeli de olsa 

Ön:--::likle, benimse!'len dışa dönille kalkınma stratejisi 

ile 'fL'sı:!:':' ... ::.. a~ırı değerlendiren bir kur politikasının birlik

te yiJ.rUtü:..::esi mürnh-ün olmadıt;ında.rı, sürekli ve gerçel:çi bir 

(40) İsta.::J.bul Bankası M0nthly Economic Report, August 1981, 
s.8. 
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dövi:: kuru ayarlar::ası yoluna gidilmiş ve bu a.:ıaçla 1 1\la;yıs 

l o.c~ ı.:•e d"o"vı· z ~rı-,.-.la,...ı'-ıır i."eı~ 1 ~F"' Fo.nı>ı:osı ~'-'- - ... ı..Vl .... -'"' .... -- _.._, ~.ı._,! __ ,,~.) ........,._........_ .. ~ tar-afından gii..."l.lü}: o-

lar&:.-: oelirlenr:~esir:e geçilm"işti.r. Eö2rlece zaran zar.:an kesü:-

T:.. 'r~ı:--_ de seri ko::-~ve:-t i bl döviz le re göre gi.inlü.Y.: olarak ve t.;e:r

çek:i oir şekilde belirlenirken bö;>•lece pi;Iasa fi.;ratına :,.--22~-

laş:..-; -.:aya çalışıl::ıştır. Bu u;yeulama, konvertibili tey e gider.. 

yoL:. açış uyeularr:.e.sı ·olarak değerlendirilebilir. 

Gerçekçi döviz l:urı.ı. uygulaması kar~ıısında, sanayi s ek

tör',:_::-_'_~ vergi iadesi ve diğer teşvik tedbirlerine duyarlılık 

gös-:ererek ihra.catır: bileşirnini önemli ölçüde deciştirece~: 

biç~~ae ·sınai ihracatını artırdıGını söyleyebiliriz. 1981 yı

lın~~ sınai ihracatın artış hızı %·ıo8 dolayıarına ~Jzselerek, 

% .30: or-anında bir artış eösteren tarımsal ürün ihrace.tı artış 

hızı::--_ı oldu_lcça ge::~ide bırakmıştır ( 41). 

Daha sonr~~-=i yıllarda da dıŞa. açılma st rat e j i~ü çerçe

ves:..:::"ie kambiyo ve dış ticaret alanlarında çeşitli gelişmeler 

gör~'.=-.::-:_l.ş ve kaı:-.bi~,"O sisteminde öneırıli de2tişiklikler :rapıln~ış

tır. 3u noktadar. olrnak üzere 29 Aralık 19tı3' de TP.KZ:r: ha.Y...kında 

28 s ::.:.~ılı kararla birlikte lı1erkez Bankasınca işlem yapıla-rı 

tüm :.::5vizleriYl alış ve satış kurlarının Bar.J-:aca belirle:nr;;esi

ne s:~ verilmiş, ba~:ru1ın sadece ABD dolarının esas kuxunu 

gür::'_'...::-: olarak sap"ta::ıası ve ilan etmesi yohına gidilmiş tir. 

öte ~.:andan yetkili ba.'"lk:aların belirlenen esas kurtın % 6 al-

tın:S.s. ve üstünde olmak üzere, dövizlerin alış ve satış kurıJ.nu., 

dövi: alış ve satış kurları arasındaki farkın ~ ~6 2 marjı aı;ı

rnar.:s.3ı koşulu ile serbestçe belirlemeleri ilkesi benir.aser..nı.iş-

(41) As af Savaş AK.Ar, "1981 Sonbaharında Türkiy~ Ekonomisinin 
Dış İlişkilerıne Bir Bakı_ç", TÜSİAD 1981 Scnba.Yıarında 
Türkiye 'nin İktisadi Durumu ve Özel Sorunları, İ:1tanbul, 
1981, s.28. 
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tir. Böy:..ece 1-:a:.:'oi:.'o sıT:e:-dne, c;örece, oldukça önenıli bL:~ 

rahat la.ına ce tirilereL, döviz işlemleri ya:;_:ırıe,ya yetkili ta2·.-

;-_::::.raf:L:ndan çapraz 1::-u.r bazından sap"'cs.-

nan dola:-ır:. esa::: ~::-J_:r.~,..ı.r-!UY.ı. + % 6 oranındal:i :r:carj içinde, dols.

rın ve ç:::.:;rs_z 1::-:J_:-lara göre di?,er döviz l::u.rlarınllı serbestçe 

belirler.c..:.esi ola."la2"ı tru:.ın11ıştır. Yine T·ürk ParasJ.nın Kı:.r:::e

tini Kor-.;.:.::a Karı'J:-.'J. hakkındaı:i 28 sayılı l:ararla, ba'l.kale_rır~ 

ve şirke-:::..erin, vaieli döviz işlemleri de dahil olmak üzere, 

her türl~ döviz işlenini yapması, dövizle borç alıp vermesi 

serbest bırakıl!'~ışt:.r. Türkiye' de yerleşik kişi ve yabancı la-

rın YP ... nlarında her türlü döviz i bul~durrcıaları, bar.Jcalarda 

döviz tev:iiat hesabı açtırmaları ve bu..rıları diledikleri, gibi 

kullanma:2.rı serbest bırakılmış tır ( 42). Döviz sister::ıine iliş-
. 

kin olara:.: getirilen di~er bir serbesti de yetkili be.nl:a sı-

-~·,, nırlaması~·_ın lcaliırılarak tüm barıkaların döviz pozisyonu h...:.

lundun:1a:..:::...rına i::: i!: verilmesidir (43). Daha sonra 7 Ten:mu~: 

1984 gi.i.rı·:J. :·ayı!":la!::.::·.rak yür:tirJü ti;e giren Türk Parasının Kı:r::.e-

t ini Koru.::-.s. Ka.n·J...'"lU hakkındaki 30 s ayı lı karar kambi~.ro rr,evz·...ıe-

t inın ger. el ilLE- ve esaslarına bir de::S,iş ik lik ~et irrne;yip, I~er-

kez Bavı1':a:.arını:: sistemindeki döviz pozisyomma tasarruf i::-.ka

nı genişle-::ilınic;:-::i:::. 

30 sa:lılı l:s.:"'arı:n getirdit;i ;yenilikler arosında h~G:·u.-

metin, ba:jala.!'ır~ döviz pozisyonuna mD.cc~:ıJ1ale yetkisinin e,::~"::-

+.ı-rılr·ıa<:>-ı ".--.~'11 '~l!'C!"<--'-:::i'ı..,.·· ?8 savılı kay>ara.~a '"' -· -'-~-:..c.._..... "'-' v.. ı..-t.- __ ._,.,_~ ~ - ._.... - • '-- V ...ı... -- -- f bankalar, kes i':'~ 

alı~ını =:c=:.:;:tık:l:::.:-ı d.::5vizin% 20'sini ı.:erkez Bankasına devrr::t-

mekle ;yiiY.:;.t=.J..üc.'i<L',rler •. Yeni uygula-mada, ba"YLı:aların kesin alışta..::::. 

kaynakla:-ıa.n döviz pozisyo!Üarının J,:erke/3 Ba..1'1kasına ha."'lgi OT821 

ve esasla~la de·v~redilece[-i Başt)akan yardımcılı[;ıı1ırı J'et1::isi!.!e 

bıraJnldı .. 

(42) R.G. T.29.12.l933, No.l8266, s.2. 
(43) PİRİM01LU, a.g.e., s.l95. 
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30 sayılı karar, ihracat bedeli dövizlerin yurda ee
tirilme süresinin geçirilmesi halinde·kı.J.r farklarının destek

leme ve fiyat istikrar fonuna aktarıl.ması hülr..rnün'Li. de içermek

tedir. Bu d'i.J.rtJ..rn 28 sayılı kararda belirc:;in de{;ildi (44). 

T .. C. Ilierkez Ba...'1.kası 1 Temmuz 1985 tarihi:r:de ticari 

bankaları döviz ku~-.ı.nun belirlenmesinde serbest bırakmıştır~ 

Daha sonra, döviz kurunun belirlenm.esindeki bu serbestiyle, 

döviz pozisyonu tutulmasındaki serbest i Şubat 1986' daki, Ba..n

kaların ,döviz girişlerinin % 20'sini Merkez Bankas:ına devret

meleri ve 14 :Mart' daki döviz alım-satımlarında ·% 1' lik sı:cıır

lama ile son bulmuş ve böylelikle konvertib~liteye doğ·ru atı

lan önemli bir adın eskisi..11den da...'l-ıa da geriye çel:ilmişt'ir .. 

14 Jı:art geriye dönüş kararları, ba.nkalar, illerkez Ban

kası kı..ırlarının, döviz ~-satışlarda en fazla ~~ l' in al tın

da ve üsti.L11de kur uygulayabilecekler, efektif bırlarda bu o

ra...'Yl. 7~ 3 'ü geçmeyecek, ihracat ve görLtnmeyen kalemlerden elde 

edilen dövizler in % 15 'ini Merkez Bankasına yatırı.lacak, dö

viz t evdiat hesaplarının % 15 'i munzarn karşılık olarak :yatı,

rılacak şeklinde özetlenebilir. Daha sonra 30 Ekim 1986'da 

yine bu kararlara ek olarak, bankalar döviz alış h.'l..U"le..rını 

Merkez Barıkasının satış kuruna kadar uygulayabilecekler, dö

viz alış ve satış kurları arasında en fazla 5f. O. 5 fark ola

cak, efektif alış kuru yine Merkez Bankasının efektif satış 

kurunu aşamayacak, alış ile satış arasırLda en faz.la. ~~, 1.5 

fark olacak şeklinde daha da kısıtlayıcı kararların uygula

masına geçilmiştir. 

Şüphesiz ki o günlerde döviz spekülasyonlarının had. 

safhaya ulaşması bu tür kısıtlayıcı kararların alınr.0.as:ı.na 

(44) R.G. T.?.7.1984, No.l845l, s.5. 
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ne :.en olmuştur, :aı-:at kcınırııızca esas sorun, Türkiye' de o gUrı.

le:-::e modern a.'lla'":".da bir döviz pi;yasasının olınayı~ı?dı ve ay

rı::=. da bunda.ı1 ba~~:& ülk:enin döviz c..rz ·"~e taJ ebi~:~·.::-~::i. ~:ı3e, dö

ne=.:":.eki beyLik bir :iengesizliğin var- ol.rrıasıyd1 .• Ye..rü temel et

k e~:.. ~ürkiye ekono:::üsinin yapısından k.ayııaklanmaktad.ır. 3..mda 

Tt~=-~ sa."layinirı. ithalata bağımlıolrrıasırı.dan dof~an dc>viz talebi 

ya:...:...nda ihracatın devarn edebiL·nesi için döviz kur~un teşvik 

u:::-_::·.ıru olarak kabu.l edilmesinin payı büyüktür ( 45). Dış borç 

öde~elerinin de bu konuda baskı yaratıcı rolünü unu.~arja~ ge

re~ir (46). 

14 Kart ola?ından sonra döviz piyasasını:n k..:.~u.lmasına 

do~ bir adım data atılarak 2.12.1986 günü resmi gazetede 

Ya.:·-ınlenan bir tebli;ti ile özel change bürolarının kı.:ı.rulmala

rı~~ m~saade edil=iştir. 

Ve nihayet 29 Temmuz 1988.kararları ile Türkiye'de 

se~best kur dörı.e~ine geçiş yolu açılmıştır. Bar~alar, özel 

fi:::-_a.'ls 1-::urumları ve döviz büfelerine kur belirler.ımesine katı

lı:::. olan~ğı veren :reni uygulamaya göre söz konusu kurui:ılar, 

alı.::::.-satımlar içir. fiyat teklif·inde b:ı.lunacaklar, T .c. ~,:er-

k e= 3~~ası da oluşacak fiyatları uluslararası geliş~eleri 

de d.ik'lcate alarak ertesi günün resmi kuru olarak ilal'l edecek-

( 4;) 13 Mart 1986 gJ.nü kur makası oldu..~ça açılmış d~.Aru.:rıdaydı. 
1 ABD doları~~ efektif alış kuru serbest piyasada (Tah
takale) 660.5 r: iken M.B.'ca ilan edilen kur 608.85 TL· 
idi. M. B.' nın belirlediği bu kur gerçekçi olmaktan uzaıc 
olduğu için % 7 oranında devalüasyorı.a gidilerek 14 liiart 
gLL"lü 1 efektif alış kuru 645 TL' na yükseltilmiş tir. 1986' 
da yaşanan üöviz çalkantılarının, ~Lirk Ekonomisinin dö
viz problemlerini tam anlamıyla çözi..lıne kavuş tu:ı:.--arrcadı,Sını 

ortaya koyarke!1 bu aşamada TU.rkiye Ekonomisinin ko:ı:.~ver
tibiliteye geçecek güçte olmadıbını da göstermiştir. 
FİRİ:MOGLU, a.g.e., s.l95. 

(46) PİRİMOGLU, a.g.e., s.l95. 
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tir. D'Jvizle yetkili kurıJ..r:üar bu lru.ru.n dövizlerde % o. 5, e

fektiflerde ~{, 2 altında ve üsti.in4e olrna koşuluyla gişe satış 

kurlarını belirle:,tecekler, açıklanan kurlar gi..h1 boyu sabit 

kalırken, 50 bin doların üstü işlemlerde ku.rlar serbest bıra

kılacaktır ( 4 7). :Da..l-ıa sonra yukarıdaki ora.Dlar dövizlerde 

%, 0.2 efektiflerde ~~ l olarak değiştirilmiş yani kısmi bir 

ko:nvertibilite u;y-;u.lamasında bir daraltma gözlenmiştir. 

Fakat, lliert:ez Bankası bün;yesinde oluşturulan döviz ve 

efektif piyasaları, son g~lerde konvertibiliteye gidiş açı

sından çok olumlu birer gelişmelerdir. Fakat bu gelişmeler 

yalnız başına çok bi.iyük bir anlam taşımamaktadır. Çünkü sae

lıklı bir ihracat-ithalat veya cari işlemler dengesine otur

mamış ve önemli bir döviz rezervine sahip olmayan bir ülke

nin sadece döviz piyasasını kumakla henüz bu aşamada konver

tibili te ye ge çe bile·~ yani llı:iF 'nin VIII. maddesine ok ey di

ye bileceği kanaatinde olmadığımızı burada belirtmek isteriz. 

l\itekim daha önceki olaylarla birlikte 4 Şubat 1988 

günü ortaya çıkan tablo bizim bıJ. 

ı . -· B·-· d',. ·o· 4 Suba+ ıq88' ~;"'1·~ ıktec~ır. ı.Lın ı~ı gı ı o. .., _ 5 1AJ.ı .• 

·..ı. 
nı..,e-

- ı ay içerisinde yurda getirilecek olan dövizlerde 

teşvikler % 20 oranında arttırı~nış 

İhracat bedellerinirı. tfiTzı5Jı:.ün J-rı..:trda getirilmesi şart 

koşuL"'::uş (ihracatçılar daha önce ihracat bedellerinin % Bo•
ini ~'U.!'da getirmek zorundaydılar), za:·;~.anında getirilmeyen :i,.h

racat bedellerinin I•Ierkez Bankasına satılması öngör'J_lmüş ve 

İhracat tc:. alınan depazi to oraı:unın % 15 'e çıkarılması 

gibi kararlar uygul~~aya başlanrrüştır. 

(47) ERSAN, a.g.m., s.9. 
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4 Şubat kararlo.rı~-~ın alırı...masının başlıca iki ne:..:.e:-_ı 

var denilebilir. Bınlar, 

:Sl:or;.o::::ide bir döviz soruııtn1urı orta;ya çıkması dır. 

BıJ. da göstermiştir ti, ;:Slobal bi!' ekonomide para-r:.a::.i-

ye ve döviz 1::-).:LJ. poli ti1:al2.rı ·:)irbirleriyle aberıkli bir şe

kilde uye;ula.'1!:.e.dıkça konvertibiliteye geçilse·bile ilerde bü

y"LJ.k problemlerle karşıla.1ılabilir. 

D.JnU .... Yl için özellikle, zelÜFüekte olan T-J.rkiye 'de çok 

sağlam ve sa2lıklı bir dış ekonomik pozisyona ulaşmadan y~-i 

ihracat-i thalat ve cari is::!..esler · denrrelerini sa,Hıklı v-e u-
..) •_, .- ~-; 

zun süreli bir yapıya kavu.ş turmadan cari işlemlere veya dı:} 

ticarete konvertibili te ta.ıuı1:nasının sa~lıklı bir adım clr:::::;

yacağını belirtmek isteriz. 

- Dış Ticaretin Liberasyonu 

Konvertibilite sisterr.i ön koşul olarak, ~riü: tari

felerinin minimum bir düzeye indirilmesini, miktar kısı tla:r:a

larının kaldırılmasını, böjrlece serbest bir dış ticaret peli

t ikasının uygu.lruımasını [erektirmektedir ( 48). Bu. aslında 

sistemin mantığı gereğidir. Bu açıda-rı kor.vertibili te, kısıt

lamalardan arı.'l.dırılınış, ihracat ve i thalat açısından libe

rasyonu.n bulunduğu, piyasa e~conomisi kıırallarının işlediği 

bir dış ticaret sistemi ile başarılı olarak uygulex~abil.rne1:-

tedir (49). 

Ancak, özellikle UZQll zBEıan dışa kapalı bir dış eko

nomik politika takip etmiş ve da.ha henüz kal1n.nrna sürecini 

(48) ŞATIROGLU, a.g.m., s.426. 
(49) ASLAN, a.g .. m., s.9. 
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ele söz kom1-

ayar larr.ala-

ön-

c eki başı ı~:-:: a değinil e::-: ::;erçe:r:çi döviz ku.rtı. uy;-:ılamaları ile 

liberal dı~ -:icaret :po::..:.. :il-:a::n uyc:_;_lar;:ıasını~ bi::-'birleriyle 

yaJ·andan iliş/:ili ön kc:;:--ıllar oldu.l:ları bir gerçektir. Ç-J.nkü 

korumanın ·.,;_:'20-L-'1 bir o..;;::iO~-e ind.iri:.eDediği bir ü.lkede, döviz 

pi~rasasınC.s. _serçekçi l-::-.;.:-'"ı belirler:J.ek oldukça g'J.ç olacaktır. 

Ayrıca libe~e..syonun fi:·s.:lar ve öderrıeler dengesi üzerin~e ya

ratacası ol·.1..:r:.suz etkile~i e;ide:-ebil.mek için gerçek denge dö-

viz lruruna ~-e~:laşmak zc~lu o: .,,aktadır. 

Kon~;erti'Mlite :::i3temine geçişte itheıatta 1iberasyo

nun koşulu 2::-cemli olnıc.:.-:::..s. birlikte, sanayileşriiiş ülkelerin 

dahi ça[;ır::::.z:ia himayec:.::..ü: po:...i tü:alarına yöne~1eleri gerçe-

;?;i k2rfiıs:::..::·.:.s i thalatı::-. ::..iberas=.ronu koşul·J..::·.un :_:eçerlili2;ini 

aşırı 

Bili::::itti gibi 2...:. Ocal<: ~:arar ları ile, i thalatın ser-

bestleştiri ~-e sinin y2::sıra i~_raca tı tesvik araçları da e;e

liştiri1miş, i thalat te::i.::atla:::-ını:::1 ~~ 50 'leri::--ıC.en destekleme 

ve fi;yat is: i:..::rar fon'..J..E2.. ::apıla.Yl ~t2rmalarla r.:er1:ez Bankası 

nezdinde bi~' ihracatı : 2:-vik fonu kv..rulma.sı bu alarıda atılan 

önem1i bir :=:.:iım olmu::; t·c··-~· Bu fon, ir,.racatt.q at.ılım ;'/a:;:ıabile-

cek firrr:a ve ~:işilere c.·:.;..şT•-c faiz li her türlü verc:si, resim ve 

harçtan a:::'"".!..::::hrılmış i1:~::ı.cat kr-edileri ver:-:iek-tedir. Ayrıca. 

ih..racatçı;rı::. ihracatta!·~ ::'::-:ce ve sonra olw.a~: üzere geniş kap-

(50) AYDIK, a.g.e., s.55. 
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samlı döviz tahsisi verilmesi ~:JL:c.eıa gidiL:üştir. 

Bu teşv-iklerin yanısıra i.'-'ı.racat ve ihracatçı tanımla

rı da genişletilerek dışa açıl=a özendirilmeye çalışılmıştır. 

Dövizle öde:::-ır:~esi gereken yerler:!.e malla yapılan öder:ıelerde 

ihracat kapsac.ına alınırken, ya-tırım ve inıaJ.at faaliyeti.'rlde 

bulunmayarı ihracatçı sermaye şirl:etleri h"Urulması teşvik e

dilırıiştir ( 51). Bütün bu geliş::elerin ya.rıısıra, dış pazara 

yönelik üretim yapma koşulu ile yatırımcılara da geniş imkaYJ.

lar tanınmıştır. 

Bu arada i thalat re j ınL'l:ie sürekli değişiklikler ;ya

pılarak, müsaadeye tabi mal s~vısında sürekli bir azaltmaya 
' 

gid~lmiş, ayr~ı zamanda fona tabi mallar listesinde artış Ya-

pılmış ve fon oranlarında da belirli bir artışa gidilmiştir. 

Diğer bir deyişle i thalatın liberasyonu arttırılırken, ,:i.·q\a-
'•\!if<;·: '• 

latta ticaret dengesini kötüye götürecek aşırıya varan bir 

artış meydana gelmemesi için tarife dışı kısıtla~a sistemi 

benimsenmiştir. Fon oranlarının özellikle lüks ttiketim mad

deler~nde yü~seltildiğini de burada belirtmek isteriz. 

öte yandan 1982 yılı ortalarından itibaren ihracat 

teşviklerinde zaman zaman durai:lamalar olduğu ve bu alarıda 

bir strateji değişikliğinin izlerınıeye başladığı dikkat çek

miştir. Özellikle 1985'in Şubatında Türki;>re'nin GAT'l' "Süb

vansiyon Sözleşmesini" imzalaıu.ası ile bu konuda önemli bir 

adım atılmıştır. "Sübva.vısiyon ve Telafi Edici Vergi Kodu" o

lara.~ adlandırılan bu sözleşme UJrarınca, Türkiye ihracata 

uyguladığı teşvik primi ve vergi iadelerinin kalkınma dun~

inuna göre belli bir tah.-vim içL'l;ie aşamalı olarak kaldırılma

sını ya da dondur~asını, aJ~ hususu ithalatta da takip 

(51) ASLAN, a.g.m., s.9. 



- 78 -

e deceğini taahhüt etmiştir ( 52). 

GörüldüLi5. ci bi, 1980 sonrası döner;ıcle i thalatın libe

rasyonu ile birlikte, teşvik tedbirlerinin azaltılarak ih::'<:.

catın da liberas;yomma doğru bir eğilir:ı oldut,11. dikkati çe~:-

melctedir. Gerçelden de konvertibl bir nara sistemini amac: e-
~ , 

dinmuş bir ülkede ideal ola~ d~rum, uzun dönemde hiçbir teş

vik tedbirine eerek duyulmadan ihracat ve ithalat deneeleri-

ni h-urabilınektir. Buna ra2;men ticarette rel:abet halinde bu

lundu{tumu.z ülkeler tarafından, ihracatlarının dfu1ya pazar.ın

da desteklenmesi, teşviki, ülkemiz açısından da gerekli kıl

maktadır. Türkiye gibi kalkınmasını henüz tanamla;yamamış V.l

kelerde de ihracatın teşviki belirli ölçüde de olsa gerekli 

olabilmektedir. Burada.önemli olan, bu teşvikde a~ırılığa 

düşülmeden dengeli ve kontrollü bir ihracat teşvik politika

sının uygulanabilmesidir. 

GürrurJk tarifelerinin aşamalı olarru{ indirildiği, it

halat sınırlamalarının azaltıldığı, ithalatta kota ve anlaş

malı sistemin kaldırılarak serbest ithalatın geliştirildi2i 

ve giderek ihracat teşviklerinin kaldırıldığı, t~~runen ser

best piyasa koşullarına göre işleyen liberal bir dış ticaret 

politikasının taldp edildiği bir dış ekonomik yapı konverti

bilite sisteminin ön koşullarından birini oluşturmaktadır. 

Bu noktada~ hareketle, dış ticaret sistemi açısından, Türki

ye'de öne8li adımların atıldığı ve bu konvertibilite koşulu

na giderekyaklaşıldığı dikkat çekınektedir • 

.Ancak bir ülke parasının konvertibl olabilmesi için 

şu üç ölçüt11.'1 sağlamnış olması gereti literatürele oldukça 

yaygın bir kanıdır. Bunlar, paranın kullanılabilirliği, de-

(52) ASLAN, a.g.m., s.9. 
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ğiştirilebili:-liği ve değişirr: değeridir ( 53). Dolayısı ile 

para biri..ıni:::-~:.::-~ serbest çe alınıp satılabilmesi için, 

- pa.rs. birimine uluslararası piyasalarda talebin ol

ması ve kul2.a.."'ll.:m..nda herhangi bir kısıtlama olmaması 

- bir başka para birimine çevriloesinde herhangi bir 

engelin bul~~Pması 

- de6işim değerinin, daha açık bir deyimle döviz ku

runu..'Yl istenir ve uygun bir düzeyde olması gerekmektedir. 

Son yıllarda hükümetin mali bütçe tasarılarında açık

ça ifade etti~i esnek kur sistemine açılma sürecL'Ylde bull.L'l1.811 

Türkiye 'nin : ... -uı:arıda saydığımız konvertibilite koşullarında.Yl . 
herbirini gerçekleştirme yolu.'Ylda hızla ilerlediği bir gerçe}:-

tir. Önceki ~~islerde de değindiğimiz gibi döviz alım ve sa

tımının aş~slı olarak serbestleştirilmesi, ithal ~~nırlama-
.~,. 

larınıri kald.ı:::-J..lrnası bu aınaca ;yönelik atılımlardır. Bunları:.rJ. 

sa~la."l.ı"':l.ası za=an içinde TL'na kısr::ıi bir konvertibilite kazan

dırabilecektir (54). Ancak Türk Lirasının değişim değerinin 

uluslararası pazarlarda parayı talep edilir düzeye getirme

si d~1a belirli bir zamanı gerektirecek bir olaydır. Bunun 

sağla."l.ı"':l.ası için şunlar gere~ektedir: 

a) T:ı.~kiye' deki enflasyon hızının düşürü.lerek tica

ret ortakları ile uyurnıaştırılrnası (55). 

b) İb.racat sektörünün gelişimini hızlandırarak dış2. 

açılına derecesinin ~~~seltilmGsi, ihracat artış hızının it-

(53) Joseph G)L~, The Fund's Concents of Convertibilitı, 
TI:F, V!asr..i!l.L'ton, 1971, s.l. · 

(54) Erol lı:Al~İSALI, "Kambiyo Kuru Politikası ve Dı§a Acılms." 
Açık Oturturı, l>anka ve l~konomik Yorumlar, A:ğustos, S.,C.,s.23 .. 

(55) Gü.lt~n KAZGAN, "~cp.ange Rate Policy in ,Turkel and ~~ 
~vertibility of :.rhe __ !h..{l981-86), 1h.e Role of Exch§t?E~ 
R.ate Z:'2]-_ic,ı: L"l Avpie}l,iM the ,9utwar(i Orientatio:n of the 
Economy 11

, 'Meban, 1981, s.49. 
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halat artış hızının üzerine çıkarılması ve bv..nun dış ticaret 

deneesi sa~la_rııncaya kadar sürdür'J.lmesi ( 56). 

4- Yeterli Döviz Dezervleri Th~zeyi 

Konvertibili te sisteminin saslan..ınası ve devarn ettiril-

mesi ile belki de en sıkı ilişkiyi döviz rezervleri dij.zeyi 

arasında k~rabiliriz. 

Birinci bölümde konvertibilitenin temelleri incelenir-

ken değinildiği gibi, yeterli rezerv düzeyinin sadece ithalat 

unsuru temel alınarak, i thalatın 7~ 40-50' sini ;ya da 6-9 aylık 

karşıle~ıgıla.rı ödeme gU.çhL"klerini karşılayacak düzeyde ola.rl re

~ervin yeterli olarak nitelendirilmesi yanıltıcı olabilmekte

dir •. Bu noktadan olma_"k üzere, bir ülkenin dış ticaret kısıt

.lamalarına ba.-:;ıvu.rmadan mal ve hizmet i thalatının fina:nsma..rıı

nı sağlayan, aşırı döviz ktıru dalgalanmalarını gideren, vade

si gelen dış borç ana para ve faizlerini ödeyen ve konverti

bilite sisteminin sürekliliğini saC;layan rezerv miktarı ye

terli döviz rezervi olarak değerlendirilebilir. 

Konvertibilite sistemine geçildiğinde cari işlemler 

veya dış ödemeler dengesinde denklik saclanmışsa bile, genel 

olarak döviz arzı ile talebinin her an eşit olması beklene

mez. DönemLn tümü göz önüne alındığında döviz arz ve talebi 

eşit olsa C.a."l-ıi bazı g'J.nler, haftalar ya da aylarda, talebin 

arzı aşması olasılığı durumunda konvertibilite askıya alır...a

mayacası için, ülkenin yeterli döviz rezervine sruıip olması 

gerekir ( 57). 

(56) KAZGAJ~, a.g.m., s.49. 
(57) ÇELEBİCAN, a.g.m., s.l8. 
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=·a.Vıa iyi bir rezerv ayarla:nası ~:onvertibili te si.st c-· 

r:ıini sc:.S"lai'llak· ve deva::--, etti.rr:iek için gerekli olr.t~llitachr. (.!-~e 

J!'&"lcla~ ~:onvertibili te sistemine geçiş a?21:1asında ;yeterl.i dö-

viz düzeyi belirlenirken, eelecek yıllarJa dövizle ödenecel-: 

dış borçların da di1r~:ate alınması ge·rekti(Sini burada bir l·:e

re daha "VUrgulamak isteriz. ÇLinkl.i dış borçların da ödemeler 

dengesi ve dolayısı ile döviz rezervleri üzerinde yarataca,~-ı 

oluır~suz etkiler, konvertibil.ite sister:ünin uygula.'11Tı2.sını bl:-

yiJ.k ölçüde güçleştirecektir. Bu nedenle konvertibilite sis

temine geçilirken, i..'l-ıracatın geliştirilııesi, yeni dı.ş fincı..ns

ma.rı olo=ı...naklarının bulu.n..>:ıası (turizm, işçi dövizj. artışı vs.), 

böylece dış açıkların giderilerek döviz rezervlerinin arttı

rılması ve bunun sa~lıklı bir şekilde devarnı zorunlu olmak

tadır. 

Tablo ll'den de gözlendiği gibi, Türkiye'nin toplam 

döviz gelirlerinin i thalata oraru 1979 yılında 5.~ ll' den 1937 '·

de % 29'a çıkmış ve bu dönemde % 160 gibi oldukça öne~ıi bir 

artış göstermiştir. 1937' deki ora"l 1979 'uı1. yal-:lasJ.k 2, 5 ka

tıdır. Yine dövizler ve altından oluşan re;:;ervlerin toplarıı

nın i t!:alata oranı 1~?79' da % 14 iken bu oran 1987' de %· 41' e 

ulaşmı;;-tır. Buc,rrün bu ora..vılara bakarak toplam döviz reze:r'Vle

rimiz oldukça iyi hadi konvertibiliteye r;eçelir:ı eibi yanlış 

bir di5.ş·~:.nceye kapıl:::e..k her halde bizi sonuçta olumsuz tablo-

larla k:?.rşılaşmak gibi. hiç de istenrrıe::,re:r;. du:rumJ.ara götürebi-

lir. Önemli olan konverti bil i teyi ila11 etmek de~;il, onu sağ

lıklı bir şekilde devam ettirebilmektir. Bu.nı..m için Türkiye 

Ekononisinin mevcut döviz rezervlerini şu anki dur1mıı.m üze

rine cıkarması ve bu.nu belirli bir süre sü.:rdürU-o sürdi.J.reme-
~ ~ 

diği.rıi zar"'~ içerisinele kontrol etmesinin daha iyi bir yol 

olaca,~;ı kanısındayız. 
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Yıllar 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987(31:) 

----

Tablo 12 

ULUSLAHARASI REZERVLEH 
(Milyon ABD Doları) 

TOPLAM 
TOPLAlVi HEZERV/ TOPLAM EEZEHV/ 

DÖVİZ/ PJ3ZERV/ DIŞ TİC. CAR.İ İŞLEIVlLEH 

ALTIN(l) 
TOPLAM İTHALAT İTHALAT AÇIGI AÇIGI 

DÖVİZ Tı'.EZERV ( ~~·) _lt~ (%) (jD_ ---- -
155 551 706 ll 14 25 63 
155 1054 1209 13 15 24 39 
155 1503 1658 17 19 39 84 
l5~i 1825 1980 21 22.3 64 170 
155 2098 2253 24 25.3 75.3 123 
800 3099 3899 30 38 133 277 

1040 2615 3655 23 33 . 123 361 
1237 3187 4424 30 42 144 290 
1535 3959 5494 29 41 170 5~57 

Ka:ynak: Türkiye Cumhuriyeti rıierkez Ba.."'1kası 

(JE) Geçici 

(1) Altın 1984 sonund.a 216.65 do1ar/ons, 1985 sontında 277.00 dolar/ons, 
·ıg86 sonunda 332 .. 00 dolar/ons, 1987 sonunda ise 413.50 do1ar/ons 
üzerinden de.<~er1endirilmiş tir. 

co 
f",) 
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:::.':.Jlo l2'den [3Özle:~."Hiil];i gibi '1\:i.rkiye'nin dÖVÜ': re2er'vi 

1987' de :·?.klaşık 4 r.:ıilyar doları bulmuş ve bu al tın rezerviy

le de ~~~leştirilince 5.5 2ilyar dolar civarında fena sayıla-

mayac~~= ·:ir düze2re ge ·ı mi:_; olr:ıasına raJnen bu rezervin i thala

ta ora::-.:..::_ı_Yl % 41 gibi ci~· seviyede seyretrnesiyle döviz ve al-. 

tın rez:; :-vinin yeterli ya da yetersiz oldui}uı!.u söylemek 

nıl tıc:. :::labilir. Çürü:ü =•eterli ö.öviz rezeY"Vi kavramı , 

rar bel:...:--'xıek isteriz ki, :trantitatif oldu(:).ı kadar kalitatif 

bir öze:..:..D;: de taşımeJ:taci.ır. Bu. açıdan bir ülkenin dış tica

ret k ıs:.-: larnalarına başvu.!'!:ıe.daYJ., mal ve hizmet i the.la tının 

finans::ı~ını sa:i;layB.!l, a.<ş ı rı dcviz kuru. dalgalarııııalarını gi-

deren, Y~iesi gelen dış borç ana para ve faiz ödemelerini 

gerçel:leş tiren ve konvertibili te sisteminin sa~~lıklı bir şe-

kilde s:_:_.:"ekliliğini sa:":l2.:·c:;n rezerv miktarı yeterli döviz 

rezeı-·vi ::::..arak değerlendirilebilir. 



Türkiye Ekonomisinie, 24 Ocak 1980 istikrar ted_birle

ri uygulamaya koiı.uldu.ktan sor-...... "'8. bir çok de;ğişiklikler ;yaşa.'1-

mış ve yaşanmaktadır. Bu de5işikliklerden bir tanesi de' Türk 

Lirasının Konvertibili tesir:.i!:. gündeme getirilınesi ve bilim

sel tartışma platformuna su:-:·ı 1 r:.asıdır. 

1980 yılı sonrasında uy~u.lanmasına çalışılan ekonor:i 

politikalarıyla, kalkınma stratejisinde piyasa ekonomisi an

layışıyla özel sektörün ön pl21a geçti[;i, ithal ika11esi ye

rine dış ticarete önem vere::l dışa açık bir n:ım1.elin u~rgulan:

maya çalışıldığı, böylece dış "':.icarette miktar kısıtlamala

rının kaldırılarak ihracatın arttırılınasına ve dış ticarette 

dene;e sa,Slanı";lasına yönelik gerçekçi döv.iz kuru uygularnası 

a.ı.uacıyla 1 Mayıs 198l'den i:ibaren gü.nlük kur uygulamasına 

geçilmiş, 29 Aralık 1983'de ~-~k Parasının Kıymetini Koruma 

Ka..'1.unu hakkında 28 sayılı karar uygula."'ll:ıaya başlc.lllf:ll~.; ve 

1986' da para piyasası kuru.lr::ı.ış, 1987' de serr:::ıaye piyasası ye

niden düzenle!l.t""::iş ve 1988 'de döviz pi;yasası oluşturularal:::, 

konvertibl bir nara siste:r:L!.in :!·:ururr:sal ter.ıelleri hazırlan

ması çalışmaları yürütül~üşti~. 

Serbest dış ticaret ve karşılaştırmalı üsti.i.Yl.lü...lcler 

çerçevesinde bir iUkenin parasL'1.ın konvertibl bir para ni-
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-:;e li(;ine ulaşr..:::c:.sı, o ülkenin dış e}: onor:.'lü: duı~x:-;u...'1da bir ta-

1-:;ım avantajları eta beraberinde c;;eti.:--ir. Ne var ki konvertibl 

bir para sister::i; uluslare.rası ticaret ve eko~.o2ik 
. -ı . , w -ı 

ı.ı..ışn:ı.Le-

rin kolaylaşmasında önemli bir etken olduğu l:adar, ülkenin 

bu sistemi uygı...ılamaya koyabilmeleri için be:ra::ıerinde bir ta

kım ekonomik koşulları da satla.mak duru.munda oldukları aksi 

taktirde umulan avantajlar yerine hiç de istenilme~ren olum

suz O.urıJ.ı.'1.1larla }::a.rşılap.labileceY.: bir uluslararası para. sis-
..ı.. · ..... 
uemınır. 

1946 yılından i tibaren 1972-73 yılları hariç, Türkiye 

Ekono:::isi dıs ticaretinde sürekli açık veren 1 ödemeler bilan

çosunu yıldarı ;yıla yaptı:Rı dış borçlarla. gidermeye çalı'şan 

bir el:o:nomi görünü.rrıi.L11.ü 1988 yılına kadar sürc.;__ırmekle beraber, 

1980'den itibaren dış ticarette ve cari işlemlerde nisbi bir ~ 

iyileşr::ıe gözler.:..:':lis ve 1988' in ilk do1ctlz aylıl: ta.'l-ır:ıini veri.-

lerL11.e göre ihracatın ithalatı karşılama ora~ı l'i Geçmişf 

cari işlemler bilançosu denk olarak cerçekle~::.iştir. 

.,~, 

:E:u olvr.ılu celü;m1Blere bakarak Türk Lirasının çok ya

kın bir geleceh.-te konvertibl bir para olaca.::;ını sa::.1.rıanın ha-

Çt5 ... rı1:ü, Türkiye Ekonomisi hala istikrarlı bir iç eko

nomik =-'apıya ka•,ı-uş a-namış , para ve maliye po li t ikalarıncJ a u-

yumlcı.ştırılmış başarılar kesin. ve uzD.n süreli olmamıştır. 

Türkiye Ekonomisi, iç yapıda istikrarlı bir e konon:ik 

bü;yürrıeyi, öder:;eler bilançosunda veya cari işle~:üeri de sü-

rekli bir den~eJ-·i, para, sermaye ve döviz pi~·asalarının mo

dern c..ıvı.lamda ~:endi arala:rıı1da ve benzeri dış ::'Jiyasalr:ırla ye

terli entegrasyonu ve gelişmeyi sağlayabi.ldiği, döviz rezerv

leri düzeyini konvertibilitenin gerektirdiei kriterlere göre 
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yeterli dti.zeyC.s s"i.i.rekli tı labi1o iği oranda ı:rürk Lirasının 

dti..nya döviz 3=i:.·asalarında aranılırlığını sağlayacal-:: ve böy

lece Türk Lira.sı Konvertibl bir para haline gelebilecektir. 

Türkiye Ekonomisinin henüz yuJ~arıcla belirttif;imiz şart

ları sa:~;lıklı ·:::ir şekilde sa<};layamadı[:;ını, bu nedenle Tür~: 

Lirasının kıs:::.. ·::ıir gelecekte konvertibl bir para niteliE;ir"e 

ulaşamayacağı 5örüşUmüzle birlikte, gereken şartlar sa(;lıklı 

ve uzun -süreli bir ekonoı::ıik yapı içerisinde c;erçekleştiril

diği zaman Tü.!"::: Lirasının çok uzal<;: olmayan bir gelecekte kon

verti bl bir pe..:o.ya dönüşeceğini düşünmek müJııkündür. 
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