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Özet 

 

Türkiye ekonomisinin son onaltı yılda karşılaştığı para ve bankacılık krizleri, 
sermaye hesabını serbestleştirmiş bazı gelişmekte olan ülkeler (GOÜ)’deki finansal 
ve fiskal kırılganlığa atfedilen krizler bağlamında mütalaa edilmektedir. Spekülatif 
sermaye hareketlerindeki ani yön ve hacim değişiklikleri Türkiye’nin üç krizinde 
ortak ve tetikleyici öğe olarak gözlenmekle birlikte, söz konusu üç kriz, uluslararası 
ve ulusal ortam ve koşullar açısından farklılıklar göstermektedir. Uluslararası 
planda, sermaye akımlarının hacim, bileşim ve oynaklığı, yerel krizin evrimini ve 
şiddetini etkilemektedir. Her üç krizde, kur ve talep idaresi politikalarının 
uygulanma biçimi ile kurumsal yapılanmaya verilen önem ve öncelikler değişmiştir. 
Yazıda ilkin GOÜ’deki para ve bankacılık krizleri ile ilgili tanım, gözlem ve 
açıklamalar sunulmakta, daha sonra ödemeler dengesi, finans ve kamu maliyesi 
alanlarından seçilmiş göstergelerin, kriz öncesinde, kriz süresinde ve kriz 
sonrasında nasıl davrandığı sergilenmekte, hangi oran ve/veya parametrelerden 
öncü göstergeler olarak yararlanılabileceği tartışılmaktadır.  

Türkiye’nin yaşadığı son üç kriz, sadece Türkiye’nin iktisat politikası 
hatalarından değil, uluslararası ekonomik düzenin işleyişiyle ilgili, sistemik 
nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Hükümetlerin dış şokları ülkeye taşıyan aktarım 
mekanizmaları üzerinde etkili olabilecek önlemler almaktan kaçınmaları, bu tür 
krizlerin orta vadede yinelenebileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Para Krizleri, Bankacılık Krizleri, Borç Ödeyebilirlik ve 
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ECONOMIC CRISES IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 
FAILURES IN 1994, 2001 AND 2008-9 

Abstract 

The currency and banking crises which the Turkish economy faced in the last 
sixteen years are generally attributed to financial and fiscal fragilities, typical of 
developing countries with liberalised capital accounts. Although the sudden stops 
and reversals in capital flows seem to be the common factor underlying crises of 
that kind, the three cases analysed in the text took place at different international 
and domestic conjunctures and were unfolded in different policy environments. In 
the international context, the volume, composition and degree of volatility of capital 
flows made a major impact on the severity and evolution of the crises. In the context 
of the national economy, not only diverse exchange rate arrangements and demand 
management policies, but also the changing emphases on institutional issues put 
their imprint on the actual course of events.  

The paper starts with definitions, explanations and stylised facts about 
currency and banking crises. It later goes into exploring the behaviour of the 
relevant indicators  (i.e. those related to balance of payments, finance and public 
sector accounts) in Turkey over the pre-crisis, crisis and post-crisis periods in each 
of the crises concerned. The possibility of using some of these indicators as advance 
warning signals is also discussed.  

The last three crises in the Turkish economy were not simply the outcomes of 
policy mistakes committed by Turkey alone, but were also highly influenced by 
systemic features of the world economy working under neoliberal principles. The 
fact that the Turkish governments since the capital account liberalisation have been 
either unable or unwilling to monitor the transmission mechanisms of  international 
shocks into the domestic economy suggests that  currency and banking crises in 
Turkey are likely to recur over the medium term. 

Key Words: Currency Crises, Banking Crises, Solvency and Liquidity, 
International Capital Movements, Current Account Balance, Real Exchange Rates.  

JEL Classification: E44; F30, 31, 32, 41; G01. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye ekonomisinin son onbeş yılda yaşadığı üç ekonomik krizi 
karşılaştırmalı olarak inceleyen bu yazı, kısa ve tanıtıcı Giriş ile onu izleyen iki 
bölümden kuruludur. İkinci Bölüm’de gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) 1980’li 
yıllar ve sonrasında yaşadıkları orta dönem krizleri üzerine bazı tanım, gözlem ve 
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açıklamalar sunulmaktadır. Etkileri görece kısa bir zaman süresine yayılan, ancak 
önemli hasıla ve istihdam kayıplarına yol açan bu krizler, esas itibariyle ödemeler 
dengesi dolayımında gelişmekle birlikte, çoğu kez bankacılık krizleri ile de 
eşleşebilmektedir. Geniş bir inceleme alanına makul sınırlar getirmek üzere, söz 
konusu krizler finansal kesimin ve ödemeler dengesi sermaye hesabının 
serbestleştiği bir ekonomik ortam bağlamında irdelenmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin 
1978-80 Krizi inceleme dışında bırakılmıştır. 

Yazının “ağırlık merkezi”ni oluşturan Üçüncü Bölüm’de Türkiye’nin 1994, 
2001 ve 2008-9 Krizleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.2

Dördüncü ve son bölüm, incelemedeki gözlem ve bulgulardan türetilebilecek 
çıkarsamalara ayrılmıştır. Her üç krizin açılımında Türkiye’deki (ve dünyadaki) 
iktisat politikası sorumlularının ve ekonomik karar birimlerinin algılayış ve 
tepkilerinde eksiklik ve yanlışlıklar bulunabilir; hiçbir ülke ve onun karar alma 
aygıtları böylesi kusurlardan tümüyle arınmış olamaz. Yazarın benimsediği 
yaklaşım, krizlere günah keçileri aramak yerine, krizlerin ardında yatan ve 
neoliberal ekonomik modelle yakından ilişkili sistemik öğeleri sergilemektir. Bu 
açıdan ele alındığında, 2008-9 Krizinin neoliberal ekonomik felsefenin egemenliği 
altındaki Türkiye’de yaşanan son orta dönemli kriz olmayacağı söylenebilir; 
geçmişin eksiklik ve yanlışlıklarından bazı dersler çıkarılmış olsa bile. 

 Bu bölümde ilkin her üç 
krizin karakteristik özellikleri betimlenmekte, bunun ardından GSYİH talep 
bileşenlerinin kriz öncesinde, kriz süresinde ve kriz sonrasındaki seyri 
yorumlanmaktadır. Dış borç ve ekonominin kırılganlığı arasındaki ilişki 
irdelendikten sonra, belli başlı makro ekonomik göstergelerin kriz öncesinde, kriz 
süresinde ve kriz sonrasında nasıl davrandığı ele alınmakta, bunlardan hangilerinin 
öncü göstergeler olarak yorumlanabileceği tartışılmaktadır.  

 

2. GOÜ’DEKİ ÖDEMELER DENGESİ BAŞARISIZLIKLARI 
ÜZERİNE GENEL GÖZLEMLER 

Bankacılık Krizleri, Para Krizleri ve “İkiz” Krizler 

Para krizi (“currency crisis”) deyimi ile reel döviz kurunun oldukça kısa bir 
zaman aralığında, hızla yükselişi kastedilmektedir. Burada döviz kuru, bir birim 
yabancı paranın ulusal para cinsinden eşdeğeri olarak tanımlanmıştır. Para krizi 
tanımında kullanılan “oldukça kısa” ve “hızla” deyimlerinin görel (izafi) olduğuna 
                                                      
2  Ağustos 1998’de Rusya’da patlak veren finansal kriz sonrasında Türkiye’ye bulaşan sermaye kaçışı 

dalgası, Ağustos-Eylül 1999 depremlerinin yarattığı şokla örtüşerek, 1998-9’da ciddi olumsuzluklara 
yol açmıştır. Ancak bu türden arızi hareketleri ekonominin orta dönemli ve mükerrer krizleri 
bağlamında mütalaa etmiyoruz. 
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işaret edilmelidir; örneğin Türkiye’nin 2008-9 Krizinde (önceki iki krizdekinden 
farklı olarak) ani bir reel kur yükselişi gözlenmemiş, reel kurdaki artış zamana 
yayılmıştır. Ayrıca, reel kur artışlarının kalıcı olması da gerekmemektedir; aşağıda 
değinileceği gibi Türkiye’nin yaşadığı son üç krizde reel kur artışları, kriz süresi 
dolmadan kısmen telafi edilmiştir. 

Bankacılık krizi ise genelde finans, özelde bankacılık kesimindeki geniş bir 
dilimin akdi vecibelerini yerine getiremez duruma düşmesidir. Bu krizler, 
çoğunlukla iş ve mevduat sahiplerinin bankalara hücumu (“bank runs”), iflaslar, 
kredi sıkışması (“credit crunch”) ve banka varlıklarının reel hacminde erime 
(“financial meltdown”) ile tezahür eder. Bu yazı bağlamında bankacılık krizi ile 
kastedilen şey, finansal baskıdan (“financial repression”) arınmış, kısmen 
kuralsızlaştırılmış ve uluslararası sermaye işlemlerine açılmış bir finans kesiminin 
içinde bulunduğu ekonomik ortama uyum gösterememesinden kaynaklanan 
olumsuzluklardır; başka bir deyişle, 1980 öncesindeki “düzenleme dünyası”na özgü 
bankacılık krizleri inceleme alanı dışında tutulmaktadır. Türkiye koşullarında 
gerçekçi görünen bir ikiz (“twin”) kriz tanımı ise, para krizinin başlangıcından en 
çok iki yıl önce veya sonra bir bankacılık krizi ile karşılaşılmasıdır.3

Kaminsky ve Reinhart (1999:474-80), 1980’li ve 1990’lı yıllardaki para ve 
bankacılık krizlerinin aşağıdaki “stilize olaylar”ı teyid ettiği kanısındadırlar:  

   

(i) GOÜ’de özellikle 1980’ler ve sonrasında gerçekleşen finansal 
serbestleşme, iki kriz türünü yakından ilintili duruma getirmiştir. Çoğu kez finans 
kesimindeki sorunlar, para krizinden önce şiddetlenmektedir; ancak bu gözlem 
nedensellik ilişkilerinin tek yönlü olduğu anlamında yorumlanamaz; nedensellik 
ilişkileri “kısır döngüler” yaratabileceği için. Bankacılık krizi “öyküleri” daha uzun 
sürme eğilimindedir; bu krizlerin zirvesine para krizinin patlak vermesinden sonra 
ulaşılması olağandır. 

(ii) Hem para, hem bankacılık krizleri öncesinde ekonomik büyüme hızları, 
genel bir eğilim olarak, ortalama değerlerinin altında seyretmeye başlamaktadır;4

                                                      
3  Kaminsky ve Reinhart (1999:479-80)’ın ikiz kriz tanımı (bankacılık krizinden sonra en geç 48 ay 

içinde para krizinin patlak vermesi) fazlasıyla gevşektir; bu tanım GOÜ’deki para krizlerinin çoğunu 
ikiz kriz sınıfına katar. 

 
bunun başlıca nedenleri arasında ulusal paranın aşırı değerlenmesi, ticaret hadlerinin 
aleyhte değişmesi dolayısıyla ticaret dengesinin kötüleşmesi ve artan kredi 
maliyetleri yer alabilir. 

4  Üçüncü Bölüm’de izleneceği gibi, bu eğilim Türkiye’nin incelediğimiz krizlerinden ikisi için de söz 
konusudur. 
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(iii) Her iki tür kriz öncesinde temel ekonomik göstergeler genellikle zayıftır 
ve/veya kötüleşmektedir.5

Yukarıda, para ve bankacılık krizleri arasındaki nedensel ilişkilerin tek yönlü 
olmadığına değinmiştik. Aşağıdaki örneklerde bu durum açıkça sergilenmektedir: 

 Temel göstergelerdeki bozulma vehamet ölçülerine 
ulaşmışsa, ikiz kriz olasılığı güçlenmektedir. 

(i) Para krizinden bankacılık krizine geçiş: Herhangi bir dış şoku izleyen 
uluslararası rezerv kayıpları, para ve kredi sıkışmasına, daha sonra finansal krize yol 
açabilir, v.s. 

(ii) Bankacılık krizinden para krizine geçiş: Mali sıkıntıya düşen bankaların 
gevşek para politikaları ile kurtarıldığını varsayalım. Artan parasal genişleme, ulusal 
paradan dövize kaçışı ve para krizini körükleyebilir, v.s. 

(iii) Ortak nedenlerin hem para, hem bankacılık krizine yol açması: 
Enflasyonu tedricen azaltma girişimi, ulusal paranın aşırı değerlenmesi ile 
sonuçlanmışsa, bu durum ödemeler dengesini olumsuz etkileyebilir; ekonomi 
yönetiminin duruma hakim olamayacağı kaygısı ulusal paraya karşı saldırıyı 
başlatabilir; bu saldırı (i)’deki mekanizma ile finansal krize dönüşür. 

Hiç de “varsayımsal” olmayan yukarıdaki örneklerden kestirilebileceği gibi, 
iktisat teorisi nedensellik yönü için kesin bir önerme getirememektedir. Bu nedenle 
konuya ilişkin yazında ya kriz senaryoları üzerine kurulu modeller inşa edilmekte, 
ya da ampirik gözlemlerden hareketle genellemelere gidilmek istenmektedir. 

 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Para Krizi Modelleri6

Para krizlerinin artık klasikleşmiş birinci kuşak modellerinde hükümet, sabit 
döviz kurunu, para politikası aracılığı ile korumaya çalışmakta, bu tutum kalıcı 
birincil açıklar veren kamu kesiminin finansmanı için senyoraja başvurulmasına 
imkân bırakmamaktadır. Böylesi koşullar altında birincil açıkların finansmanı için 
ya döviz rezervleri gibi varlıkların eritilmesi, ya da borçlanmaya gidilmesi 
gerekecektir. Rezervler sür-git eritilemeyeceğine ve borç yükü sürekli 
artırılamayacağına göre, mali reformları göze alamayan bir hükümet, eninde 
sonunda, senyoraja başvurmak zorunda kalacaktır. Bu ise sabit kur hedefinin 
çökmesi demektir (bkz. Krugman, 1979; Flood ve Garber, 1984). Burnside vd. 

 

                                                      
5  2008-9 Krizi bu açıdan ayrıksı bir görünüm sergilemekte, uluslararası ekonomik ortam ve koşulların 

krizi biçimlendirici önemi ön plana çıkmaktadır. 
6  Bu alt bölümdeki anlatı, önemli ölçüde Burnside vd. (2008)’e dayanmaktadır. Birinci, ikinci ve 

üçüncü kuşak para krizi modellerinin açık ve bilgilendirici bir anlatımı için, bkz. Özatay (2009: 
Bölüm 2). 
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(2008)’e göre birinci kuşak para krizi modellerinin temel yapıtaşları (i) satınalma 
gücü paritesi üzerine kabuller; (ii) kamu kesimi bütçe kısıtı; (iii) kamu açıklarının 
zaman profili; (iv) para talebi fonksiyonu; (v) hükümetin sabit kur rejimini terk 
etmekte uyacağı kural ve (vi) kriz sonrası dönemin para politikası esasları’dır. 

Sürdürülemeyecek maliye politikalarına temellendirilmiş modeller, 
1990’ların ilk yarısında Avrupa Para Sistemi’nin Döviz Kuru Mekanizması (ERM) 
çevresindeki para krizlerini açıklamakta yetersiz kalmış, bunun üzerine ikinci kuşak 
kriz modelleri geliştirilmiş, 1990’lı yılların sonuna doğru bu modellerin 1997 Asya 
Krizini açıklamaya dönük varyantları da türetilmiştir.7

Bu modellerde ulusal paraya karşı spekülatif saldırının başlaması için 
hükümetin fiilen para basmaya başlamasına gerek yoktur; ekonomideki karar 
birimlerinin bankalar sisteminin krize girebileceği ve zora düşen bankaların 
hükümet tarafından (nihai kertede, kısmen de olsa para basılarak) kurtarılacağı 
beklentisine sahip bulunmaları yeterlidir. Böyle bir algılayış, “kendini doğrulayan 
bekleyiş” anlamına gelir. İkinci kuşak modeller, bankacılık sistemini kurgularına 
dahil ettiklerinden, ikiz krizlerin açıklanmasına daha elverişlidir. 

 İkinci kuşak modellerde 
hükümetlerin kur paritelerini savunma dışında başka amaçları da benimsediği, 
dolayısıyla belirli (ve ekonomideki karar birimlerince bilinen) bir amaç 
fonksiyonunu maksimize etmeye çalıştığı kabul edilmektedir. Söz konusu 
optimizasyon modelinin çözümü, ilgili hükümetin ne zaman ve hangi koşullar 
oluştuğunda kur rejimini terk edeceğini belirleyecektir. Hükümet tercihlerinin fayda 
ve maliyetlerine ve karar birimlerinin bekleyişlerine göre çoklu dengeler de 
mümkündür (yani sabit kur rejimi korunabileceği gibi, terk edilebilir de). 

1997 Asya para krizlerine birinci ve ikinci kuşak modellerle tatminkâr 
açıklamalar getirilememesi, üçüncü kuşak kriz modellerinin geliştirilmesini 
özendirmiştir.8

(i) Farklı para türlerinden kaynaklanan uyumsuzluk (“currency mismatch”): 
Bu tür uyumsuzluk, gelirleri ticarete konu olmayan (ve devalüasyon sonrasında 

 Üçüncü kuşak modeller, ulusal paranın değer yitirmesinin banka ve 
firma bilançoları üzerindeki olumsuz etkilerini ön plana çıkarmaktadır. Açık ve 
sermaye hesabını serbestleştirmiş bir GOÜ’de bankalar ve firmalar başlıca iki tür 
bilanço uyumsuzluğu ile karşı karşıyadır:  

                                                      
7  İkinci kuşak modellerin Avrupa’daki öncülleri için bkz. Özkan ve Sutherland (1994) ve Obstfeld 

(1994; 1996). Bu tür modellere Asya para krizlerinin bazı karakteristiklerini yerleştiren çalışmalara 
örnek olarak Corsetti vd. (1999) ve Burnside vd. (2001a) zikredilebilir. 

8  Bu ekonomilerde kriz öncesinde ciddi fiskal sorunlar olmadığı gibi, yüksek düzeyde işsizlik de yoktu; 
dolayısıyla ekonomik büyüme önündeki kur baskısını (ERM örneklerindeki gibi) devalüasyonla 
aşmak söz konusu değildi. Kriz sonrasında gerçekleşen devalüasyonlar, krizden etkilenen beş Asya 
ekonomisini canlandırmadı; tam aksine, hasıla kayıplarına uğrattı (Özatay, 2009:45). 



Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi 
 
 

33 

görece değersizleşecek) malların üretimine bağlı bankalar ve firmaları kur riski ile 
karşı karşıya bırakır. Eichengreen ve Hausmann (1999)’a göre dış alemden kendi 
paraları ile değil, dövizle borçlanan GOÜ banka ve firmaları, tanım gereği, kur 
risklerini “hedging” işlemleriyle gideremezler. Burnside vd. (2001 b; 2004)’e göre 
GOÜ banka ve firmalarının “hedging” imkânları vardır; ama açık veya örtülü 
hükümet garantileri dolayısıyla bu imkânları kullanmak yerine kur riski üstlenmek, 
onlar için optimaldir. Hangi önerme geçerli olursa olsun, kur riski yüklenmiş banka 
veya firmalar ulusal paranın değer yitirmesiyle öz kaynak kaybına uğrayacaklardır. 
Böyle bir gelişmeye karşı bankaların tepkisi kredileri geri çağırmak ve/veya kredi 
hacmini daraltmak, firmaların tepkisi ise yeni üretim ve yatırım planlarını 
ertelemektir; sonuçta ekonomi daraltıcı bir şoka maruz kalacaktır. 

(ii) Likidite şokları: Bankalar ve firmaların uzun vadeli varlıkları ve/veya 
projeleri kısa vadeli ödünçlerle finanse etmelerinin sonucu, vade uyumsuzluğu’dur 
(“maturity mismatch”). Herhangi bir kaynak sıkışması sonrasında, faiz hadleri 
artmış olsun veya olmasın, bankalar sisteminin kırılganlığı artacak (Özatay, 2009: 
46-7; Chang ve Velasco (2001); Burnside vd., 2008), kredi sıkışması eğilimi 
güçlenecektir. 

Ulusal düzeydeki bilanço bozulmaları dış alem tarafından orta vadede ve 
devalüasyon öncesinde algılanabilir (bkz. Çizelge 1). Türkiye için Çizelge 1’deki 
kabullere ek olarak aşağıdaki basitleştirmelerin yapıldığı varsayılsın: 

(i) Reel fiziksel varlıkların artış hızı, reel GSYİH artış hızını aşmamaktadır;9

(ii) Diğer varlıklar reel GSYİH artış hızına yakın (onu biraz da aşması olası) 
hızlarda büyümektedir. 

 

Bu varsayımlar altında ulusal bilançonun reel varlıklar toplamı, kabaca, 
GSYİH artış hızına yakın ölçülerde büyüyecektir. Buna karşılık, döviz cinsinden 
borç yaratan akımlar (Bölüm 3’de ele alınacağı gibi) GSYİH’dan daha hızla 
artıyorsa, bu durum varlık finansmanında öz kaynak payının gerilediği anlamına 
gelecektir. Diğer bir deyişle, reel dış borç yükünde izlenen artış eğilimi, büyümeye 
destek olan dış finansman örüntüsünün orta ve uzun dönemde sürdürülemeyeceğini 
kabaca, fakat açıkça göstermektedir.  

Özet olarak, Çizelge 2’de sergilendiği gibi, Türkiye’nin reel dış borç yükü 
artıyorsa ve buna ek olarak Türkiye’nin toplam dış borcu içinde finans kesimi 
dışındaki firmaların payı önemli ölçüde büyüyorsa, yukarıda sıralanan varsayımlar 
altında bu durum, özel kesimdeki sermaye birikiminin giderek artan oranda dış 

                                                      
9  Bu basitleştirme, Türkiye’nin son 15-20 yılında sermaye / hasıla oranının artış trendi göstermemesi 

durumunda geçerlidir. 
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(başlıca, borç yaratan) akımlarla finanse edildiğini ima eder. Türkiye’ye dış 
finansman sağlayan çevrelerin söz konusu finansal yapının kırılganlaşmasını 
kolaylıkla fark edecekleri açıktır. Bu çevreler Türkiye’deki bir kısım firmaların bir 
süre sonra borç ödeyebilme (“solvency”) sorunu ile karşılaşacaklarını tahmin 
edebilirler. Öte yandan, ülkenin dış ödemelerinde bir likidite sorunu ile karşılaşıp 
karşılaşmayacağını kestirmek üzere kullanılan basit, fakat işlevsel göstergeler de 
vardır (M2Y / rezervler ve kısa vadeli dış borçlar / rezervler gibi). Sermaye akım 
yönünün çıkışa dönme anı, bu türden “nesnel” göstergeler ve kredi riski göstergeleri 
yanında, uluslararası finansın sürü içgüdülerine bağlı olarak belirlenecektir.10

Yukarıdaki model türlerinden hiçbiri Türkiye’nin son üç krizini yaşanan 
olgulara çok yakın bir biçimde betimlemeye elverişli değildir. 1994 Krizi, kamu 
açıklarının ulaştığı kritik düzeyler ve ekonomi yönetiminin yüksek iç borç faiz 
oranlarından kaçınma amaçlı manevraları itibariyle birinci kuşak modellerinin 
sorunsalını paylaşmaktadır; ancak finans kesiminde izlenen spekülatif atakların 
“kendini haklı çıkaran bekleyişler”i çağrıştırdığına da işaret edilmelidir. Öte yandan 
banka ve/veya firma bilançolarındaki bozulmanın kilit önem taşıdığı 2001 ve 2008-9 
Krizleri, üçüncü kuşak modelleri ile açıklanmaya daha elverişlidir. Yine de 2001 
Krizi öncesinde kamu finansmanının sağlıksız durumu, birinci kuşak modeller 
dünyasından izler taşımaktadır. 

 

Böyle bir sonuç sürpriz sayılmamalıdır; çünkü bir modelin yaşanan olguları 
bütün ayrıntıları ile temsil etmesini beklemek ne gerçekçi, ne de doğrudur. Geçerli 
modellerin yokluğunda araştırmacıların ad hoc soyutlamalara ve/veya düpedüz 
ampirizme başvurmaları kaçınılmazlaşmaktadır. Bu yazı da böylesi açmazlardan 
uzak kalamamış, yazar açıklayıcı olmaktan çok, betimleyici olmakla yetinmiştir. 

 

Yöntem Sorunları 

Yukarıda işaret edilen analitik sorunlara ek olarak, ekonomik kriz 
çalışmalarında bir dizi soruya pratik cevapların sağlanması zorunludur (bkz. 
Kaminsky ve Reinhart, 1999:487-8): 

                                                      
10 Türkiye’nin kredi riski ile ilgili olarak kullanılabilecek göstergelerin başlıcaları, (i) Hazine’nin 

yurtdışında pazarladığı dolar cinsinden tahvillerin faiz oranı ile ABD Hazinesi’nin aynı vadedeki 
tahvillerinin faiz oranı arasındaki farkın endekslenmiş değeri (bilinen adı ile EMBI) ve  (ii) 
Türkiye’nin kredi riski ile EMBI’de yer alan tüm ülkelerin ağırlıklı ortalama kredi riski arasındaki 
fark’tır. Uluslararası yatırımcıların risk alma “iştah”ı ise ABD Hazine tahvillerinin faiz oranı ile 
ABD’deki kredi değerliliği düşük şirketlerin çıkardığı tahvillerin faiz oranı arasındaki farkla temsil 
edilmek istenmektedir (bkz. Özatay, 2009: Bölüm 3). Salt uluslararası faiz hadleri farklılaşmasına 
dayalı göstergelerin belirli bir ülkenin borç ödeyebilme kapasitesini yeterince temsil edebileceğinden 
kuşkuluyuz. 
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(i) “Kriz”in tanımı: Piyasa hareketlerinin hangi genlik ve sürekliliğe 
ulaştığında kriz olarak tanımlanacağı konusunda uzmanlar arasında bile çoğu kez 
oydaşma sağlanamamaktadır.11 Benzer biçimde varlık piyasalarında sık sık rastlanan 
“köpük”lerin ve bunların sönümlenmesinin olağan dışı şeyler değil, bu piyasaların 
doğal işleyişinin tezahürleri olduğunu savunanlar bulunmaktadır. 12

(ii) Krizin göstergeleri, öncü göstergeleri ve açıklayıcı değişkenleri: Krizi 
temsil edecek değişkenler, krizin potansiyel öncü göstergeleri olarak nitelenebilecek 
bir dizi değişken ve parametrenin seçimi üzerinde de oydaşma yoktur. Bunların 
hangilerinin açıklayıcı değişkenler olarak seçileceği ise, araştırmacının inşa ettiği 
model ve/veya kurguladığı senaryoya bağlıdır. 

 

(iii) Öncü göstergelerde “kriz eşiği”nin belirlenmesi: Yukarıdaki hususlarla 
da yakından ilgilidir ve ekonomi yönetimi açısından büyük önem taşır. 

(iv) “Kriz sinyali” mi, “yanlış alarm” mı? Kriz eşikleri aşıldığında, 
karşılaşılan olayın gerçek bir krizin habercisi mi, yoksa yanlış bir alarm zili mi 
olduğuna karar verilmesi gerekecektir. Bu karar, teorik cihazlanmadan çok, sezi ve 
deneyime dayanır. 

Bu sorular topluluğu, para ve bankacılık krizleri ile ilgili yazının ampirizmle 
kaçınılmaz birlikteliğini açıklamak için yeterince bilgilendiricidir. 

 

3. 1994, 2001 ve 2008-9 KRİZLERİ VE “EZELİ” ÖDEMELER 
DENGESİ SORUNSALINA BAKIŞ 

Son Üç Krizin Karakteristik Özellikleri 

Spekülatif sermaye hareketlerindeki ani yön ve hacim değişiklikleri 
Türkiye’nin son üç krizinde ortak ve tetikleyici öğe olarak gözlenmekle birlikte, söz 
konusu üç kriz, içinde oluştukları uluslararası/ulusal ortam ve koşullar açısından 
farklılıklar göstermektedir (bkz. Çizelge 3): 

(i) 1994 ve 2001 Krizleri, “ikiz kriz” tanımına daha uygundur; 2008-9 Krizi 
ise tipik bir para krizidir. Türkiye sermaye hesabını serbestleştirdiği 1989 yılından 
                                                      
11  Siyaset adamlarının bu alanda belirli bir standarda sahip bulundukları kuşkuludur. Okur, Başbakan 

Erdoğan’ın yerel siyasete kazandırdığı “teğet” edebiyatını hatırlayabilir.  
12  Federal Reserve (Fed) Eski Başkanı Greenspan, 2002’deki bir konuşmasında şunları söylemektedir: 

“Biz Fed’de varlık fiyatlarında oluşan köpüklere ilişkin bazı sorunlara eğildik… Olaylar geliştikçe, bir 
“köpük”ü belirlemenin ne kadar zor … olduğunu, ancak o köpük patlayıp da varlığı böylece 
kanıtlandıktan sonra bu köpüğün saptanabildiğini fark ettik. Dahası, önceden belirlenebilseler bile, 
hep kaçındığımız bir keskin ekonomik daralmaya yol açmadan bu köpüğün engellenebileceği hiç de 
açık değildi” (aktaran: Özatay, 2009:109). Kanımızca Greenspan, bu sözlerle kendisinin 
kuralsızlaştırılmış varlık piyasalarındaki köpüklere müdahale etmemesine gerekçe bulmaya 
çalışmaktadır. Halefi Bernanke de 2007-9 krizi başlangıcında aynı anlayışla hareket etmiştir. 
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bu yana, para krizi ile eşleşmeyen, “tekil” bir bankacılık krizi yaşamamıştır. Geçmiş 
ikiz krizlerin yarattığı koşullanma, hükümetin 2008-9 Krizini algılamakta ve buna 
karşı önlem almakta gecikmesine yol açmıştır (bkz. BSB, 2009: Bölüm VII). 

(ii) Dünya ekonomik konjonktürü ve bu konjonktür evresindeki sermaye 
akımlarının hacim, bileşim ve oynaklığı, yerel krizin evrimini ve şiddetini etkileyen 
önemli faktörlerdir. Aşağıda değinilecek kimi ekonomik parametrelerin göreli 
sağlamlığına rağmen, 2008-9 Krizinin en yüksek ölçüde hasıla kayıplarına yol 
açması, elverişsiz dış konjonktürle yakından ilgilidir.13

(iii) Türkiye’nin 1950-80 dönemindeki para krizleri, genel bir eğilim olarak, 
orta dönemli çevrimin iniş evrelerinde gerçekleşmiştir. 2001 ve 2008-9 Krizleri, bu 
örüntü ile uyumludur; ancak 1994 Krizi ulusal orta dönemli çevrimin yükseliş 
evresine rastlamıştır. Sermaye hesabının serbestleşmesi ve sermaye hareketlerinin 
orta dönemli çevrimin temel belirleyicisi konumuna dönüşmesi sonrasında, para 
krizlerinin çevrimin yükseliş evresinde de yaşanabileceği anlaşılmaktadır. 

 

(iv) Türkiye son üç krizi farklı kur rejimleri altında yaşamıştır. Serbestçe 
yüzen kur rejiminin krize karşı bir güvence oluşturacağı savı, Türkiye’nin 
deneyimleri ile desteklenmemektedir. 

(v) Sermaye akımlarından gelen dış şokun yıllıklandırılmış değer itibariyle 
en büyüğü 43,2 milyar $ ile 2008-9 Krizinde gerçekleşmiştir. Çizelge 3’de 1994 ve 
2001 yılı şoklarının daha sınırlı ölçülerde görünmesi, 1994 ve 2000-1’de sağlanan 
IMF mali desteklerinin sonucudur.14

(vi) 1994 ve 2001 Krizleri öncesinde Türkiye, aşağıdaki temel ekonomik 
göstergeler bakımından sağlıksız bir durum sergilemekte idi: 

 

• Cari açık / GSYİH oranları, “tarihsel” ortalamaların epey üzerine çıkmış 
bulunuyordu 

                                                      
13  Özatay (2009: 65)’ın 1994 ve 2001 Krizlerini “kendi yarattığımız krizler” olarak nitelemesi ve 2008-9 

krizinde ise dünya krizini Türkiye’ye taşıyan kanalları özenle vurgulaması, bu bağlamda, kayda değer.  
14  Ağustos 1998’de patlak veren Rusya Finansal Krizi, kısa sürede Türkiye’ye bulaşarak hızlı sermaye 

çıkışlarına yol açmıştır. Temmuz 1998 - Haziran 1999 dönemi öncesindeki 12 aya kıyasla, karşılaşılan 
dış şokun yıllıklandırılmış değeri 20.0 milyar $ çevresindedir (12.4 milyar $ net girişten, 7.6 milyar $ 
net çıkış’a dönüşme). Bu hatırı sayılır şoka rağmen, anılan dönemde ciddi hasıla kayıpları 
yaşanmamasının başlıca nedenleri, kanımızca, şunlardır: (i) Ekonominin esasen iniş evresinde 
bulunması dolayısıyla, mamul ve girdi ithalatı taleplerinin sınırlı ölçülerde kalması; (ii) Şubat 1998 - 
Ağustos 1999 döneminde TL’nin reel değerindeki gerilemenin dış ticaret dengesi üzerindeki olumlu 
etkisi; (iii) TCMB’nin yaklaşık 4.2 milyar $ rezerv yitirmeyi göze alarak, sermaye kaçışı şokunu 
kısmen hafifletmesi. Asya ve Rusya krizleri Türkiye ekonomi yönetimini fazlasıyla kaygılandırmış, 
Kasım 1997’de başlayan IMF Yakın İzleme Süreci’nin Aralık 1999 tarihli “stand-by” anlaşmasına 
yönelmesinde etkili olmuştur (bkz. BSB, 2007: Bölüm III). 
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• Kamu borcu / GSYİH oranları aşırı yüksek düzeylere varmamış olsa da 
kamu açığı / GSYİH oranları sürdürülemeyecek ölçülerde yüksekti ve kamu 
açıklarının finansmanı, Ponzi finansmanı görünümünü kazanmıştı; 

• Enflasyon çok yüksek düzeylerde kronikleşmişti. 

Cari açıklar dışındaki göstergelerin 2007’de daha olumlu bir görünüm 
kazandığı Çizelge 3’de yer alan değerlerden izlenebilmektedir. 2007’de cari açık / 
GSYİH oranının rekor düzeye ulaşmasını ve açıkların, önemli ölçüde, borç yaratan 
akımlarla finanse edilmesini 2008-9 Krizini tetikleyen önemli faktörler arasında 
saymak yanlış olmayacaktır. 

 

Kriz “Takvimi”nin Belirlenmesi 

Krizin başlangıç ve bitim tarihlerinin belirlenmesinde iki yaklaşım 
benimsenebilir: 

(i) Para krizi için ödemeler dengesinin kilit göstergelerinden biri veya birkaçı 
(cari açık, net sermaye girişleri, resmi rezervlerde değişme, reel kur, v.b.) seçilerek, 
bu gösterge(ler)in krize giriş / çıkış eşikleri belirlenir; aynı yöntem bankacılık 
krizleri için de uygulanır (seçilebilecek kilit göstergeler arasında (GSYİH’ya oranla) 
para arzı, kredi hacmi, ticari bankaların toplam varlıkları, v.b. ile faiz hadleri yer 
alabilir).  

(ii) Krizin nihai toplumsal bedeli, çıktı ve/veya istihdam kayıpları 
olacağından, krize giriş ve çıkış anları bu tür göstergeler yardımı ile belirlenir. 

Yükseler (2009)’i izleyerek, bu çalışmamızda ikinci yöntemi benimsemiş 
bulunuyoruz. Yükseler (2009)’de kullanılan göstergeler arasından imalat sanayii 
(aylık) üretim endeksini seçerek, bu endeksin yıllık değişme oranının negatif 
değerler almaya başladığı ayı krize giriş, kalıcı olarak pozitife geçtiği ayı ise krizden 
çıkış anı olarak belirliyoruz.15 Üçer aylık reel GSYİH değerlerinin bir yıl önceki 
aynı dönem değerleriyle karşılaştırılmasından elde edilen artış oranları da bu 
belirleme ile uyumlu sonuçlar veriyor (krş. Şekil 1 ve 2).16

                                                      
15  Endeksteki değişme oranının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla hesaplanması, endeksi mevsimlik 

hareketlerden arındırma gereğini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 

 Veri ve bulgularımızın 
doğurduğu izlenim, Türkiye’nin para ve/veya ikiz krizlerinin 13-16 aylık bir süre 

16  TÜİK’in “revizyon” adını verdiği veri tahrifatı sonucunda ciddi bir analize elverişsiz hale getirilen 
istihdam (veya tarım dışı istihdam) serilerinin reel kesimdeki kayıpları temsil etmek üzere 
kullanılamayacağı kanısındayız (bkz. Türel, 2009:21-2). Öte yandan imalat sanayi kapasite kullanım 
oranlarındaki hareket, üretim endekslerindeki hareket ile önemli paralellikler sergilediğinden, bu 
göstergenin ayrıca kullanılmasına gerek görmedik (krş. Yükseler, 2009: 14-5).  
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boyunca reel hasıla kayıplarına yol açtığı, bundan sonra toparlanmanın başladığıdır 
(bkz. Çizelge 3 ve Şekil 1-2). 

2008-9 Krizinden çıkış anının Kasım 2009, kriz süresinin ise 16 ay olarak 
saptanması, mevcut veriler önünde en güçlü olasılık sayılmalıdır.17

 

 Kasım 2009 
sonrasında sınai üretim endeksindeki değişmenin pozitif değerler alması, 2010-1’de 
hızlı üretim artışları ile karşılaşılabileceği anlamını taşımamaktadır. Toplam talebin 
özellikle ihracat ve yatırım bileşenleri canlanmadıkça, 2010 ve 2011’de ihracatın 
toparlanması, dünya ekonomik krizinin sona ermesine bağlıdır. Öte yandan, 2008-
9’da önemli bilanço bozulmaları ile yüzyüze gelen finans dışı firmalar kesiminin 
sağlayabileceği iç ve dış kaynakları özellikle dış borç idaresi amacı ile kullanma 
eğilimine girmesi beklenir. Bu da yakın gelecekte özel yatırımların canlanmasını 
engelleyen bir faktör olacaktır. 

Krizden Önce, Kriz Süresinde ve Kriz Sonrasında GSYİH’deki 
Değişmenin Bileşenleri 

Çizelge 4’e çıkarılan sabit GSYİH değişmesinin harcama bileşenleri 
aşağıdaki gözlemlere imkân vermektedir: 

(i) Krizin yoğunlaştığı 12 aylık dönem öncesindeki 12 ayda hasıla artışının 
“motoru”, esas itibariyle, özel tüketim harcamalarıdır. Özel sabit yatırım 
harcamaları, 1994 Krizi öncesinde hasıla artışına önemli katkı sağlamış, ancak bu 
katkı 2001 Krizi öncesinde görece düşük düzeylerde kalmış, 2008-9 Krizi öncesinde 
ise negatife dönmüştür. 1994’dekinin aksine, 2001 ve 2008-9 Krizleri öncesinde 
ekonomik çevrimin iniş evresinin yaşanmakta olması, bu durumun açıklayıcı 
nedenlerindendir. Net ihracatın büyümeye katkısı, ya 2001 Krizi öncesindeki gibi 
ihmal edilebilecek ölçülerde, ya da negatiftir. Her üç kriz öncesinde kamu cari 
tüketim ve yatırım harcamalarının GSYİH artışına katkısı olumlu, fakat ikincil 
önemdedir. 

(ii) Krizin yoğunlaştığı 12 ayda reel ekonomideki daralmanın temel 
bileşenleri, özel tüketim ve özel sabit yatırım harcamalarındaki çarpıcı 
gerilemelerdir. İthalattaki azalmanın başat etkisi, net ihracatın büyümeye pozitif 
katkıda bulunmasını sağlamıştır. Kamu finansman açığının daraltılmasına verilen 
önem ve öncelik dolayısıyla, 1994 ve 2001 Krizlerinde kamu tüketim ve sabit 
yatırım harcamalarının büyümeye katkısı negatif olmuş, 2008-9 Krizinde bu 

                                                      
17  Bölüm 3-4’de yer alan ve kamu kuruluşlarının internet sitelerinden elde edilen bütün veriler için son 

erişim tarihi 15 Şubat 2010’dur. Bu erişim tarihinden sonra sağlanabilecek olan yeni gözlemler, 
krizden çıkış anı tahminimizin değiştirilmesini gerektirebilir. 
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kalemlerde gözlenen artışlar diğer harcamalardaki düşüşü telafi edemeyecek 
ölçülerde kalmıştır.   

(iii) 1994 ve 2001 Krizlerini izleyen 12 ayda ekonomideki genişlemenin itici 
gücü özel tüketim ve özel sabit yatırım harcamaları olmuş, net ihracatın katkısı 
yeniden negatif değerler almıştı. Kamu harcamalarındaki değişmenin etkisi ise 
marjinal ölçülerde idi. Yakın gelecekte olası hasıla artışlarına eşlik edecek ithalat 
genişlemesi ve 2010-1 yılları kamu finansmanındaki manevra alanının darlığı 
nedeniyle, benzer kriz sonrası örüntülerin 2010-1’de ortaya çıkması beklenebilir. 
Ancak, ihracat ve özel yatırımdaki canlanma yukarıda değinildiği gibi, yavaş bir 
tempoda gerçekleşebilecektir. Bu da ekonomik “toparlanma”nın (1994 ve 2001 
sonrasındakilerden farklı olarak) daha uzun süreye yayılabileceğini 
düşündürmektedir. 

 

Makroekonomik Göstergelerle Krizlerin Anatomisi  

Reel Kesim 

Reel kesimde krizin etkilerini ortaya koymak için seçilen göstergeler (i) üç 
aylık reel GSYİH’nın bir önceki yılın aynı çeyreğindeki reel GSYİH’ya kıyasla 
değişme oranı ve (ii) imalat sanayii aylık üretim endeksi değerinin 12 ay 
öncesindeki değerine kıyasla değişme oranı idi. Kriz öncesinde, kriz döneminde ve 
kriz sonrasında nasıl seyrettikleri Şekil 1-2’de izlenebilen bu göstergelerle ilgili 
olarak aşağıdaki hususa dikkati çekmekle yetineceğiz: 2001 ve 2008-9 Krizleri 
öncesindeki son çeyrekte erişilen GSYİH artış hızı, ekonominin potansiyel büyüme 
hızının altındadır; 1994 Krizi öncesindeki son çeyrekte de büyüme hızı gerilemiştir. 
İmalat sanayi üretim endeksi ise 2001 ve 2008-9 Krizleri öncesindeki son 5-6 ayda 
düşüş eğilimi göstermiştir.18

 

 Başka bir deyişle, para ve/veya döviz piyasalarındaki 
büyük ölçekli çalkantıların başlamasından kısa bir süre önce de olsa reel kesimden 
“rahatsızlık” sinyalleri alınmış, ancak ekonomi yönetimi bu sinyallerden fazla 
kaygılanmamıştır.  

Ödemeler dengesi 

Ödemeler dengesi ile ilgili olarak seçilen göstergeler (aylık değerleri 
itibariyle) cari işlemler dengesi, toplam net sermaye girişi, resmi rezervlerde 

                                                      
18  Kaminsky ve Reinhart (1999: 481-6)’ın örneklediği, 1970-95 dönemine ait 76 para ve 26 bankacılık 

krizinde de benzer görünümler vardır. 
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değişme ve reel kur’19

(i) Cari işlemler dengesi: Kriz başlangıcından 2-3 ay önce cari işlemler açığı, 
o dönem itibariyle epey yüksek sayılabilecek düzeylere ulaşmaktadır (1994 Krizi 
öncesinde 858 milyon $ (Aralık 1993), 2001 Krizi öncesinde 1568 milyon $ (Kasım 
2000), 2008-98 Krizi öncesinde 5545 milyon $ (Haziran 2008)).

dur. Şekil 3-6’da sergilenen bu göstergeler şöyle 
yorumlanabilir: 

20

(ii) Toplam net sermaye girişi

 Bu değerler, kriz 
öncesi on iki aya ait ortalamaların sırasıyla 1.52, 1.79 ve 1.39 katıdır. Söz konusu 
zirvelerden sonra cari işlemler açığı daralmaya başlamaktadır. 1994 ve 2001 
Krizlerinde cari işlemler dengesi kısa sürede pozitif değerlere erişmiş ve kriz 
döneminin son aylarına kadar pozitif olmaya devam etmiştir. 2008-9 Krizinde ise 
cari işlemler dengesi pozitif değerler almamakla birlikte, cari açıklar kriz öncesine 
göre önemli ölçüde daralmıştır (kriz öncesi 12 aylık dönemin aylık ortalaması 3987 
milyon $ iken, 16 aylık kriz döneminin aylık ortalaması 1329 milyon $’dır). Bu 
gözlem, kriz dönemlerinde Türkiye ödemeler dengesinin sürdürülebilirlik yönünde 
kayda değer bir uyumu gerçekleştirdiğini ima etmektedir. Ancak Şekil 3’den 
izlenebildiği gibi bu uyum 1994 ve 2001 Krizleri sonrasında kalıcı olmamış, kriz 
dönemi bittikten yaklaşık bir yıl sonra cari işlemler açığı kriz öncesi dönem 
değerlerine yakınlaşmaya başlamıştır. Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişme 
trendi yanında, Türkiye’nin izlediği faiz ve kur politikaları ile de yakından ilgili olan 
bu görünümün 2008-9 Krizi sonrasında da yineleneceği, bugünkü bilgilerimiz 
önünde, iddia edilemez. 

21

• 1994 Krizini öndeleyen Ocak - Kasım 1993 döneminde net sermaye 
girişleri pozitif ve görece istikrarlıdır. Krizden üç ay önce başlayan ve yaklaşık 13 
ay süren çıkış ağırlıklı hareket, Aralık 1994 sonrasında genelde giriş ağırlıklı ve 
oldukça dalgalı bir görünüm kazanmıştır. 

: Toplam net sermaye girişlerinin seyri, her üç 
krizde bazı benzerlik ve farklılıklar göstermektedir.  

• 2001 Krizi öncesindeki net sermaye hareketleri krizden dört ay öncesine 
kadar giriş yönlü, fakat hayli istikrarsızdır. Ekim 2000 sonrasında başlayan özel 
sermayenin çıkış ağırlıklı hareketi de 13 ay kadar sürmüş, ancak net çıkışlar IMF 
mali destek anlaşmalarından gelen girişlerin etkisi ile bazen pozitif değerlere 

                                                      
19  Mal ticareti dengesi, sergilediği hareket itibariyle cari işlemler dengesine benzer bir seyir izlediği için, 

dış ticaret hadleri ise krizle ilişkilendirilebilecek bir davranış göstermediği için seçilen göstergeler 
arasına alınmamıştır. 

20  Kasım 2000 ve Haziran 2008 aylarında gerçekleşen cari açıklar, o aylar itibariyle Türkiye 
“rekoru”dur.  

21  Net sermaye girişleri, bu çalışmada net hata ve noksan’ı içerecek biçimde tanımlanmıştır. 
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savrulmuştur. Kasım 2001 sonrası hareketler de giriş ağırlıklı bir örüntüde 
dalgalanmıştır. 

• 2008-9 Krizi öncesi Haziran 2008’de zirveye çıkan ve Ocak 2007 - Haziran 
2008 döneminde yüksek düzeyde, fakat istikrarsız görünen sermaye girişleri, 
Haziran 2008 sonrasında yaklaşık 10 ay süren bir azalma seyrine girmiş, bu on aylık 
dönemde sınırlı ölçülerde kalan bazı net çıkışlar da gerçekleşmiştir. Nisan 2009 
sonrasında görece yüksek ve istikrarsız net girişler yeniden başlamıştır. 

Özetle, net sermaye girişlerinde kriz başlangıcından 2-4 ay önce bir dönüm 
noktasından geçilmekte, bu dönüm noktasını sermaye girişlerinin hızla azaldığı ve 
bazen da net girişlerin negatif değerler aldığı 10-13 aylık şok dönemleri 
izlemektedir. Söz konusu şok dönemleri, yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili 
coşkulu ve aşırı iyimser beklentilerini “düzelttikleri” geçiş dönemleridir; bundan 
sonra girişler yeniden canlanmaktadır. 1995 ve sonrasında net sermaye girişlerinin 
ortak ve temel niteliğinin istikrarsızlık olduğu bu vesile ile kaydedilmelidir.  

(iii) Rezerv değişmeleri22

(iv) Reel kur

: Resmi rezervlerde (TCMB’nin istemi dışında 
olduğu sezilen) azalma yönlü harekete geçiş noktaları 1994 Krizinde Kasım 1993, 
2001 Krizinde Ekim 2000’dir. Bu dönüm noktaları ile net sermaye hareketinde çıkış 
ağırlıklı yönelimin başlangıçları eşzamanlıdır. Azalma yönlü rezerv hareketleri 1994 
Krizinde 5 aylık (Kasım 1993 - Nisan 1994), 2001 Krizinde (IMF mali destekleriyle 
kesintilere uğrayan) 8 aylık (Ekim 2000 - Haziran 2001) bir zaman aralığına 
yayılmakta, bundan sonra rezervlerde belirgin bir azalma trendi izlenmemektedir. 
2008-9 Krizinde durum daha karmaşıktır. Kriz öncesinde dalgalı bir seyir izleyen 
rezerv değişmelerinde azalma yönlü hareket daha geç (Ağustos 2008’de) başlamış, 5 
ay sürerek Ocak 2009’da sona ermiştir. Sermaye girişlerindeki daralma süreleri ile 
kıyaslandığında, rezerv kayıplarının daha kısa sürdüğü görülmektedir. Bu gözlem, 
sermaye hareketlerinin dalgalı ve olumsuz bir seyir izlediği konjonktürlerde, 
TCMB’nin daha uzun süreceği anlaşılan kriz dönemindeki rezerv kayıplarından 
olabildiğince kaçındığı anlamında yorumlanabilir.  

23

                                                      
22  Şekil 5’deki düşey eksenlerde negatif değerler, geleneksel tanım uyarınca rezerv artışı anlamını taşır. 

: Reel kur, 1994 ve 2001 Krizlerinde kriz başlangıcından bir 
ay önce (Ocak 1994 ve Ocak 2001’de) yükselişe geçmekte ve üç ay boyunca hızla 
tırmanmaktadır. Söz konusu üç aylık dönemde reel kurdaki artış oranı 1994 ve 2001 
Krizleri için sırasıyla % 47,3 ve % 33,8’dir. “Hedefi üstten vurma” (overshooting) 
tamamlandıktan sonra süreç tersine dönmekte ve TL değerlenmektedir: değerlenme 
eğilimi kriz bittikten sonra da devam etmekte, 1994 Krizinde Haziran 1995’de, 2001 

23  Bu çalışmada kullanılan reel kur endeksi, TCMB reel kur endeksinin tersidir; yani endeksteki yükseliş 
ulusal paranın reel olarak değer yitirdiği anlamına gelmektedir. 
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Krizinde ise Nisan 2002’de son bulmaktadır. Bu varış noktalarında reel devalüasyon 
etkisinin ya 1994 Krizinde olduğu gibi kısmen ortadan kalktığı, ya da TL’nin seçilen 
referans noktasına göre değer kazandığı görülmektedir. Sayısal olarak ifade edilirse, 
Ocak 1994 - Haziran 1995 döneminde reel kurdaki artışın % 18,2 ile sınırlı kaldığı, 
Ocak 2001 - Nisan 2002 döneminde ise TL’nin reel olarak yaklaşık % 11,5 
değerlendiği söylenebilir. Değerlenmenin 2001 Krizinde hızla başlaması ve yüksek 
oranlara ulaşması, bir yandan 2000’li yıllarda küresel sermaye hareketlerinin aşırı 
canlılığı ile, öte yandan Türkiye’ye sermaye girişlerinin Kasım 2001 sonrasında 
ulaştığı ölçü ve kalıcılık ile ilgilidir. 

2008-9 Krizinde reel kur artışı, krizle birlikte, Ağustos 2008’de başlamış ve   
Ağustos 2008 - Mart 2009 aralığında reel kur % 22.5 oranında yükselmiştir. Reel 
kur artışı, önceki krizlerdekine kıyasla, hem daha düşük ölçüde olmuş, hem de 7 ay 
gibi daha uzun bir zaman aralığına yayılmıştır. Mart 2009’da başlayan ve yavaş bir 
tempoda 2009 yılı sonuna kadar devam eden değerlenme sürecinin ne zaman sona 
ereceğini tahmin edebilmek için halen yeterli bilgiye sahip bulunmuyoruz.24

Yukarıda ele alınan rezerv kayıpları ile TL’nin reel değer yitirimi zaman 
boyutunda örtüştürüldüğünde, TCMB’nin her üç krizde de rezerv kayıplarını göze 
alarak TL’nin çok hızlı değer kaybını frenlediği anlaşılmaktadır. “Kur değerinin 
TCMB’yi ilgilendirmediği” edebiyatının bir yana bırakılarak hızlı kur hareketlerinin 
denetlenmek istenmesi gerçekçi bir yaklaşımdır ve olağan merkez bankacılığı 
pratiğine ters düşmemektedir.

 

25

 

  

Finansal Göstergeler 

Finansal kesimle ilgili olarak seçtiğimiz, Şekil 7-10’da sergilediğimiz ve 
aşağıda yorumladığımız göstergeler, GSYİH’ya oranla M2Y,26

                                                      
24  Türkiye’nin 2008 yılı ortalarından beri müzakere ettiği IMF mali destek anlaşmasının 

sonuçlanmaması üzerine, ulusal paradaki değerlenmenin sınırlarını belirleyecek kilit faktör GOÜ’ye 
yönelen küresel sermaye akımlarının 2010’daki seyri olacaktır. 

 özel kesime açılan 

25  Ödemeler dengesi ile ilgili göstergeler üzerindeki yorumlarımıza burada son verirken, okura kriz 
takviminin reel kesimdeki hasıla değişmelerine göre belirlendiğini hatırlatmalıyız. Eğer söz konusu 
takvim, para krizinin tetikleyicisi olan sermaye hareketlerine göre belirlenecekse, krizlerin başlangıç 
tarihlerini 1994, 2001 ve 2008-9 krizleri için sırasıyla 3, 4 ve 2 ay, bitim tarihlerini de sırasıyla 3, 3 ve 
6 ay önceye çekmek gerekecektir. Böyle bir yaklaşıma uygun takvimlendirme için, bkz. Boratav 
(2009; 2010). 

26  Eski tanım ile M2, ulusal para cinsinden nakit ve mevduatı içermekteydi. Yüksek düzeyde 
“dolarlaşmış” bir ekonomide M2, ekonomideki likiditeyi yeterince yansıtamadığından, 1994 ve 2001 
krizlerinde para idaresinin göreli sıkılığını M2Y / GSYİH ile temsil etmeye çalıştık; daha incelmiş - 
arınmış bir seçenek, zaman serilerinden “para arzı fazlası”nın türetilmesi olabilirdi. 2008-9 krizinde 
M2Y yerine kullandığımız seri, yeni tanımı ile M2’dir ve bu tanım eski M2Y tanımına çok yakındır. 
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krediler ve ticari bankaların toplam varlıkları ile reel faiz hadleridir.27

(i) M2Y / GSYİH: 1994 ve 2001 Krizleri öncesindeki yıllarda (yani 1993 ve 
2000’de) M2Y / GSYİH oranının cüzi bir gerileme gösterdiği Şekil 7’den 
izlenmektedir; ancak bu gerileme para politikasının sıkılaştırıldığı anlamını 
taşımamaktadır. Özatay (2009: Bölüm 3)’ın anlatımı, tam tersine, anılan yıllardaki 
para politikasının ulusal para aleyhine spekülasyona imkân verecek ölçüde gevşek 
olduğunu düşündürmektedir. Krizden bir önceki çeyrekte başlamak ve kriz yılının 
üçüncü çeyreğine kadar devam etmek üzere M2 / GSYİH oranının yükselmesi, esas 
itibariyle, devalüasyonların yabancı para cinsinden mevduatın TL. eşdeğerlerini 
artırmasının sonucudur. Reel devalüasyonlar durduktan ve ters yönlü para ikamesi 
başladıktan sonra M2 / GSYİH oranı gerilemektedir; benzer şekilde bu gerileme de 
para politikasının sıkılaştırılması anlamına gelmez.  

 Aşağıda ele 
alınacağı gibi, bu göstergeler ikiz kriz niteliği taşıyan 1994 ve 2001 Krizleri ile 
2008-9 Para Krizinde farklı davranış örüntüleri sergilemiştir. 

2008-9 Krizine ise genişleyen M2Y / GSYİH ile girilmiş, daha önceki 
krizlerde olduğu gibi, ulusal paranın değer yitirmesi sonucunda söz konusu oran 
artmaya devam etmiştir. Kriz sonrasında “tersine dolarlaşma”nın hangi ölçülere 
varacağı şu anda kestirilememektedir. Özetle, her üç krizde, öncesi ve sonrasında 
sıkı para politikası uygulandığını söylemek güçtür. 

(ii) Özel kesime açılan krediler / GSYİH: 1994 ve 2001 Krizleri öncesinde 
ticari bankaların portföylerinde önemli ölçülerde devlet iç borçlanma senedi (DİBS) 
tuttuğu, 1993’de % 5,5 çevresindeki (kamu kesimine açılan krediler / GSYİH) 
oranının 2000’de % 19,0 dolaylarına yükseldiği bilinmektedir. Buna rağmen, gevşek 
para politikasının da desteği ile, kriz öncesi aylarda (özel kesime açılan krediler / 
GSYİH) oranı görece istikrarlı kalmış, özel kesim kayda değer bir kredi sıkışması ile 
karşılaşmamıştır. Ancak kriz aylarında ciddi bir kredi sıkışması yaşandığı Şekil 
8’den izlenebilmektedir. 1994 Krizi bittiğinde bu sıkışma yerini hızlı bir 
genişlemeye bırakmış, üç çeyrek sonra özel krediler / GSYİH oranı kriz öncesi 
düzeylerine ulaşmıştır. 2001 Krizi sonrasındaki görünüm biraz farklıdır. Ticari 
bankalar kesiminin 1999-2001’de maruz kaldığı şoklar ve BDDK’nın aşırı ihtiyatlı 
ve çevrim-yanlı (pro-cyclical) düzenlemeleri dolayısıyla özel kredilerin canlanması 
daha uzun zaman almıştır.  

                                                      
27  İMKB 100 endeksini bu göstergelere dahil etmeyişimizin nedeni, bu endeksin esas itibariyle dünya 

mali varlık piyasalarındaki hareketlerle etkileşim içinde bulunması, Türkiye’deki reel kesimle ilgili 
olarak taşıdığı enformasyonun böylesi “parazit”lerle yüklenmesidir. Bu endekse aşağıda yeniden 
değineceğiz. 
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2008-9 Krizindeki durum ise epey değişiktir: Kamu açıklarının 2002-7 
döneminde köklü bir biçimde daraltılması sonucunda ticari bankaların özel kesimi 
fonlama imkânları artmış, kredi genişlemesinde tüketici ve konut kredileri önemli 
rol oynamıştır. Kredi genişlemesi 2008’in üçüncü çeyreğine kadar sürmüştür. AKP 
çevrelerinin medyada yaratmak istedikleri izlenimlerin tersine, kriz süresince ne özel 
krediler / GSYİH oranı, ne de reel kredi hacmi kayda değer bir düşüş göstermiştir.28

(iii) Ticari bankaların toplam varlıkları / GSYİH: Her üç krizde de ticari 
banka varlıklarındaki genişlemenin kriz öncesi aylarda sürdüğü, Şekil 9’da 
görülmektedir. Finansal varlık erimesi, 1994 ve 2001 Krizlerinde çok belirgindir; 
krizden sonraki üç çeyrekte finansal varlıklar / GSYİH oranı yükselememiştir. 2008-
9 Krizinde ise finansal varlık erimesi söz konusu değildir. 

 

(iv) Reel faiz hadleri: Şekil 10’da yer alan reel faiz hadleri, t ayındaki yıllık 
nominal faiz hadlerinden (t–12, t) dönemi ÜFE enflasyonu düşülerek türetilmiştir. 
1994 ve 2001 Krizinin bazı evrelerinde, geçmiş 12 aylık enflasyonun epey hızlı 
gerçekleşmesine rağmen, nominal faiz hadleri gelecekteki enflasyonun daha düşük 
olacağı beklentisiyle saptanmıştır. Dolayısıyla, bu iki krizin tarihçelerinde reel faiz 
hadlerinin negatif değerler aldığı zaman kesitleri mevcuttur.29

2001 Krizinde reel faiz hadlerinin artışı Ağustos 2000’de başlamış, Mart 
2001’de zirveye erişilmiş, Mayıs 2001’de artış hareketi sönümlenmeye yönelmiştir. 
Bu ortam net sermaye hareketlerinin Ekim 2000’de başlayan çıkış ağırlıklı öyküsü 

  1994 İkiz Krizinde 
reel faiz hadleri, krizle az çok eşzamanlı olarak, Ocak 1994’de yükselmeye 
başlamıştır. Reel faiz hadlerinin (net sermaye çıkışlarıyla yakından ilgili olarak) 
Şubat 1994 - Haziran 1994 aralığında zirve düzeylerine eriştiği görülmektedir. Bu 
zaman aralığında ekonomi yönetimi sermaye kaçışlarını önlemek ve kamu 
finansmanını sürdürebilmek için TCMB’nin borçlanma faiz hadleriyle birlikte DİBS 
faiz hadlerini çok yüksek düzeylere çıkarmaktan kaçınmamıştır. Bir yıllık vadeli 
mevduat faiz hadlerinin ağırlıklı ortalaması ise DİBS’inkine kıyasla daha düşük 
kalmış ve daha az çalkantılı bir seyir izlemiştir. 1994 Krizinde DİBS faiz hadlerinin 
vadeli mevduat faizlerinden belirgin ölçülerde yüksek seyretmesi, Ponzi 
finansmanının somut işareti sayılmalıdır. 

                                                      
28  Reel kredi hacmine indirgemede deflatör olarak ÜFE değil, TÜFE seçilirse, reel kredi hacminin biraz 

daraldığı söylenebilir. AKP’nin 2008-9’daki bankalar karşıtı kampanyası, bir yandan bankaları aşırı 
ihtiyatlı, çevrim-yanlı bir tutumdan caydırmaya, öte yandan 2008-9 krizinin yol açtığı hasıla kayıpları 
için bir günah keçisi bulmaya dönüktür.   

29  Reel faiz hadleri (t, t+12) dönemi enflasyonunun düşülmesi ile hesaplandığında da negatif değerler 
alabilmektedir (gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyonun üstüne çıktığı takdirde).  
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ile yakından ilgilidir.30

2008-9 Krizinde reel faiz hadleri, kriz başlangıcı ile eş-anlı olarak, Ağustos 
2008’de yükselmeye başlamış, bu eğilim Mayıs 2009’da son bulmuştur. Söz konusu 
gelişme, bir-iki aylık bir gecikme ile Haziran 2008 - Nisan 2009 aralığındaki çıkış 
ağırlıklı net sermaye hareketlerini izlemiş görünmektedir. Ancak 2008-9 Krizinde, 
daha öncekiler gibi, “panik faiz artırımı” yaşanmamıştır. Finans kesiminde istikrarı 
korumuş, yabancı yatırımcılara hâlâ görece yüksek getiriler sunan, fakat durgunluğa 
yönelen bir ekonominin, bu türden bir şoka katlanamayacağı para otoritelerince 
kabul edilmiştir. Öte yandan, kamu açıklarının faiz yarışmasına başvurulmadan 
finanse edilebilecek sınırlar içinde kalması, faiz hadlerinin yeniden tırmanmasını 
önleyen bir başka faktör olmuştur. 

 1994 Krizinde olduğu gibi, yüksek faiz hadlerinin sermaye 
kaçışını caydıracağı düşünülmüştür. 2001 Krizi öncesinde ve sonrasında kamu 
finansmanına çeki-düzen vermeyi amaçlayan iki (IMF kökenli) istikrar programının 
etkisi ile DİBS ve bir yıllık mevduat faizleri arasındaki farkın daraldığı 
görülmektedir. 

Finansal göstergelerle ilgili açıklamalarımızı sonlandırırken, $ eşdeğerine 
dönüştürülmüş İMKB 100 endeksinin (kısaca $ İMKB 100) toplam net sermaye 
girişi serilerinden elde edilebilecek olanlara ek bir  enformasyon taşıyıp 
taşımadığına değinmek yararlı olacaktır. Aslında,  $ İMKB 100'deki gelişimin 
toplam net sermaye girişi ile değil, "sıcak para" adıyla bilinen kısa vadeli spekülatif 
sermaye girişi ile daha yakın bir ilişki içinde olması beklenir (bkz. Yeldan, 2001: 
139). 1994 ve 2001 Kriz dönemlerini içeren üç yıllık (1993-5; 2000-2) 
zaman serileri ile yapılan ekonometrik testler, $ İMKB 100 ile toplam net sermaye 
girişleri arasında da uzun dönemli bir ilişkinin varlığını teyid etmektedir. 
Nedensellik yönü, beklentilerimize uygun biçimde, sermaye akımlarından $ İMKB 
100'e doğrudur ve seçilen yönteme bağlı olarak 1-3 çeyreklik gecikme yapıları elde 
edilmektedir.  

2008-9 Krizinde durum değişiktir ve toplam net sermaye girişi ile $ İMKB 
100 arasında anlamlı bir uzun dönem ilişkisi kurulamamıştır. 1994 ve 2001'dekinden 
farklı olarak dünya ekonomisinin de aynı zaman kesitinde krizde olması, $ İMKB 
100’e yurtiçi ekonomi ile ilgili olmayan "parazit"leri taşımış ve mevcut ilişkiyi 
çarpıtmış olabilir. Konu, bu yazı  bağlamında girişemediğimiz ayrıntılı bir 
ekonometrik incelemeye ihtiyaç göstermektedir. $ İMKB 100 endeksinin zaman 
profili, her üç krizde de, kriz dönemini ortalayan ve bu dönemin öncesi ve sonrasına 
taşan, V şekilli bir görünüm sergilemektedir. Bu görünüm, uluslararası 
deneyimlerle benzerlik içindedir. 
                                                      
30  2000 yılında para otoriteleri, 1993 yılındaki gibi, nominal faiz hadlerini baskılamaya çalışmamış, 

ödemeler dengesinde kötüleşme olasılığına karşı bir önlem olarak faiz hadlerinin artışına “anlayış”la 
yaklaşmıştır. 
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Kamu Maliyesi Göstergeleri 

DPT tanımlarına uyularak hazırlanan Çizelge 5’de benzer değişim örüntüleri 
içinde hareket eden üç göstergenin yıllık değerlerine yer verilmiştir. Bu göstergeler 
GSYİH’ya oranla tasarruf-yatırım (S/I) açığı, kamu kesimi toplam borçlanma gereği 
(KKBG) ve birincil fazla (BF)’dır.31

2008’e varıldığında kamu maliyesi, tıpkı 1990’lı yılların sonlarındaki Asya 
ekonomileri gibi, bir kriz ateşleyicisi olmanın çok uzağındaydı. 2008-9 Krizinin 
durgunlaştırıcı etkisini gidermek üzere kamu vergi gelirlerini azaltıcı, harcamaları 
artırıcı politikalara başvurulması, S/I açıklarını ve KKBG’yi (GSYİH’ya oranla) 
halen 2003-4’deki düzeylerine yaklaştırmış bulunuyor. 2008-9 konjonktüründe 
kamu kesimi finansmanındaki avantaj, yüksek oranlı faiz ödemelerinin ve 1999-
2001’in batık finansal aracılarının Hazine’ye getirdiği yüklerin gündemden 
düşmesiydi. Bu olumsuz faktörlerin yerini halen sosyal güvenlik sisteminin açıkları 
almak üzeredir. Tutucu iktisat anlayışı, bu açıkları kapsamlı bir vergi reformu yerine 
sosyal güvenlik sisteminin aşındırılması yolu ile kapamayı salık vermektedir. 
AKP’nin yakın gelecekte yöneleceği “reform”un özü budur (bkz. Yeldan, 2010). 

 1982’li yılların sonundan 1993’e kadar S/I 
açığının ve KKBG’nin giderek büyüdüğü, birincil fazlalar yerine birincil açıkların 
ortaya çıktığı gözlenmiştir. Sürdürülemez hale gelen bu fiskal tablonun 1994 Krizini 
davet eden faktörler arasında yer aldığı açıktır. 1994 Krizi sonrasında S/I açığını ve 
KKBG’yi azaltma ve hızla artan faiz ödemelerini karşılamak üzere birincil fazla 
verme amaçlı düzenlemeler 1995’den sonra devam ettirilememiş, ekonomi 2001 
Krizine 1994’dekini aşan S/I açığı / GSYİH ve KKBG / GSYİH oranlarıyla 
yakalanmış, yaratılan birincil fazlalar faiz ödemelerinin eriştiği çarpıcı boyutlar 
nedeniyle yeterli olmamıştır. 2001 İstikrar Programının ima ettiği fiskal disiplin, en 
katı biçimde uygulanmış ve bu amaçla 2001’de yüksek hasıla kayıpları ve yüksek 
işsizlik göze alınmıştır.  

 

Öncü Göstergeler Sorunu 

Türkiye’nin yaşadığı son üç krizin anatomisi, hasıla kayıpları ile tanımlanmış 
kriz başlangıç anları ile bunları öndeleyen olumsuz ödemeler dengesi ve finans 
göstergeleri arasındaki faz farkının epey kısa olduğunu göstermiştir. Ayrıntıları bir 
önceki alt bölümde verilen bu faz farkları, ödemeler dengesi göstergeleri için 0-4 ay, 

                                                      
31  2001’deki IMF mali destek anlaşması sonrasında kamu kesimi bileşenleri ve kamu gelir / gider 

dengesi yeni tanımlara bağlandığından, bir yıldan kısa sürelerdeki fiskal performansı aynı tanımsal 
çerçeve içinde ve kıyaslanabilir biçimde sunmak güçleşmiştir. Öte yandan, çeşitli kayıt ve muhasebe 
sorunları bir yıldan kısa süreli verilerin güvenilirliğini zedelemektedir. Bu nedenle, çalışmamızda 
yıllık değerleri incelemekle yetiniyoruz. 
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finansal göstergeler için 0-6 ay aralığında yer almaktadır. Verilerin derlenmesinde, 
ekonomi yönetimi tarafından algılanmasında, gerekli önlemlerin tasarım ve 
uygulanmasında harcanacak zaman gözönüne alınırsa, krizlerden kaynaklanan hasıla 
kayıplarını önlemenin güçlüğü açıkça ortaya çıkar. Üstelik, hükümetler sorunu 
algılayamayıp geç ve cılız önlemlerle yetinebilecekleri gibi, aşırı tepki de 
gösterebilirler. 

Öte yandan, orta dönemli yapısal zaaflara işaret eden bulgular, 
sürdürülemezliği ima etseler bile, krizlerdeki kırılma anlarını kestirebilmek için 
yeterli olamaz. Dolayısıyla, ekonomi yönetimi iki farklı zaman algısı (yani çok kısa 
ve orta dönem) arasında işlevsel olabilecek ve alarm sinyallerini daha erken 
verebilecek öncü göstergelere ihtiyaç duyacaktır. Bu bağlamda iki grup gösterge 
akla gelmektedir: (i) Ülkenin uluslararası kredi değerliliği ve kredi riski göstergeleri 
ile, (ii) spekülatif döviz taleplerini tırmandıracak likidite sorunlarına işaret eden 
göstergeler. Birinci grupta yer alan göstergeler ayrı bir inceleme konusu olacak 
çeşitliliktedir. İkinci grupta yer alan ve uluslararası rezervlerin yeterliliğine dayanan 
iki göstergeye (M2Y / Rezervler oranı ve Kısa vadeli dış borçlar / Rezervler 
oranı’na) burada kısaca değinilecektir.  

M2Y / Rezervler oranı, rezervlerin döviz spekülasyonuna yönelebilecek likit 
varlıkların toplam hacmi önünde ne kadar caydırıcı olabileceğini gösterir. Bu oran, 
1990-3 döneminde 4.65 - 8.03 aralığında ve uluslararası örneklere göre çok yüksek 
sayılacak değerler almış ve 1994 Krizi öncesinde ekonominin kırılganlığını açığa 
vurmuştur (bkz. Yeldan, 2001: 141-3).32

Her üç krizde M2Y / Rezervler oranının seyri, çıkış ve iniş fazlarından oluşan 
bir “ters V” görünümündedir. Çıkış hareketinin başlangıcı 1994 Krizinde 1993 (III), 
2001 Krizinde 2000 (II) ve 2008-9 Krizinde 2007 (I) çeyreklerine (yani, kriz 
öncesine) denk düşmekte, zirveler kriz dönemi içinde yer almaktadır. Bu gözlemler, 
M2Y / Rezervler oranının bir öncü gösterge sayılabileceğini düşündürmektedir. 
1994 Krizine kısa vadeli dış yükümlülükleri karşılamaktan çok uzak uluslararası 
rezervlerle yakalanan Türkiye, sonraki yıllarda daha ihtiyatlı bir tutum izlemiş, kısa 
vadeli dış borçlar / TCMB’nin brüt rezervleri oranını 1995 (III) - 2000 (III) 
döneminde 1.00 dolayına, 2001 Krizinden sonra 1.00’in altına indirmiştir. Bu oran 
da kriz eşiğinde başlayan bir “ters V” görüntüsü çizmektedir ve çıkış hareketinin 

 1995’in üçüncü çeyreğinden sonra daha 
düşük değerler alan ve daha dar bir aralıkta (2.40 - 4.51) salınan M2Y / Rezervler 
oranı, ekonominin parasallaşmasına paralel olarak bir artış trendi de sergilemiştir 
(bkz. Şekil 11).  

                                                      
32  Sayısal değerlerin hesabında TCMB’nin brüt rezervleri kullanılmıştır. 
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başlangıcı, M2Y / rezervler oranında gözlendiği gibi, 1993 (III), 2000 (II) ve 2007 
(I)’dir. 

 

4. SONUÇ NİYETİNE 

Lance Taylor, ISSAT (2006)’a 2005 yılında yazdığı önsözde Türkiye’nin 
2001 Krizi üzerine gözlemlerini sıraladıktan sonra şöyle devam etmekteydi: 
“Türkiye’nin finansal serbestleşme sonrası uyumunun öyküsü şunu ortaya koyuyor: 
Tasarruf-yatırım dengelerinde kalıcı yapısal açıklar veren, kalıcı işsizlik sorunlarıyla 
uğraşan ve mali kurumlarına gevşek bir denetim uygulayan bir GOÜ’de bu 
kırılganlıkların kaynağı, küresel piyasalarla bütünleşmenin taşlı yollarında işlenen 
politika hataları kadar, özel piyasaların kâr ve rant peşindeki edimleridir. Bu 
koşullar altında ülkeler hızlı büyüme / dış dengelerin bozulması / kriz çevrimleriyle 
yaşamaya mahkumdur” (ISSAT, 2006: 13; altını biz çizdik).  

Bu satırlara Türkiye’nin 2001 Krizinden sonra yerel finansal piyasalardaki 
gözetimi güçlendirdiği ve temel ekonomik göstergelerini daha sağlıklı bir duruma 
kavuşturduğu eklenebilir. Her üç krizde kur ve talep idaresi politikalarının 
uygulanma biçimi ile kurumsal yapılanmaya verilen önem ve önceliklerin değiştiği 
de kaydedilebilir. Ancak bu eklemeler Taylor’un işaret etmeye çalıştığı gerçeği 
değiştirmez: Türkiye’nin yaşadığı son üç krizin uluslararası ekonomik sistemin 
işleyişinden kaynaklanan nedenleri de vardır. Dünya ekonomik konjonktürü ve 
konjonktür evresindeki sermaye akımlarının hacim, bileşim ve oynaklığı, yerel 
krizin evrimi ve şiddetini etkileyen önemli faktörler arasında sayılmalıdır. Bu 
gerçeğin daha iyi anlaşılması için finansal kesimde başlayan ve reel kesime hızla 
yayılan 2007-9 Dünya Krizinin GOÜ’yü (ve bu meyanda temel göstergelerini 
sağlamlaştırmış Türkiye’yi) vurması gerekmiştir. Ancak her üç krizde de dönemin 
hükümetleri dış şokları ülkeye taşıyan aktarım mekanizmalarının işleyişi üzerinde 
etkili olabilecek ve ulusal politikalarda “manevra alanı”nı genişletebilecek 
önlemlere başvurmaktan kaçınmışlardır.  

Gelişmiş ülkelerde 1970’li yılların sonunda başlayan ve itişini bugünlere 
kadar kesintisiz sürdüren “finansallaşma”nın ve bunun ardında yatan egemen sınıf 
içi ilişkilerin kapsamlı bir analizine başvurulmadan, 2007-9 Dünya Krizinin 
kökenleri yeterince açıklanamaz.33

                                                      
33  Finansallaşmanın kapsamlı bir analizi için, inter alia, Orhangazi (2008: Bölüm I) ve Epstein (2005)’e 

bakılabilir. 

 Duménil ve Lévy (2004; 2005)’nin işaret ettikleri 
gibi, 1970’lerin sonunda başlayan kuralsızlaştırma dalgası ve güçlenen “serbest 
piyasa” söylemi, dönemin makroekonomik yönetim güçlüklerini aşmaya dönük, 
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sıradan bir hükümet tepkisi olmanın ötesine geçmekte, finans sermayesinin ve onun 
siyasal destekçilerinin geniş toplum katmanlarına bilerek empoze ettikleri bir 
politika tercihini yansıtmaktaydı.  

Neoliberalizm, finansın ekonomik ve siyasal gücünü ortaya koymasının 
ideolojik ifadesiydi ve finans, giderek, sermayenin uluslararasılaşmasını yönlendirir 
ve piyasalardaki küreselleşmenin biçim ve içeriğini dikte eder hale geldi. 
Neoliberalizmin ideolojik egemenliği, çevre ülkelerdeki “düzen yanlısı” siyaset 
adamlarında ve üst düzey bürokraside bazı düşünce ve davranış kalıplarını 
pekiştirdi. Buna göre (i) temel ekonomik göstergeler sorumsuzca kurcalanamaz ve 
piyasa güçlerinin serbestçe işlemesi engellenmezse, küreselleşme çevre ülkelere 
sadece yarar sağlardı; (ii) çevre ülkelerin küresel ekonominin “oyun kuralları”nı 
kabul etmekten başka seçenekleri yoktu; (iii) sermaye hareketlerindeki 
istikrarsızlıklara karşı kolektif güvenceler yerine, tekil güvenceler aranabilir, yani 
yüksek döviz rezervleri tutulabilirdi; yüksek rezerv tutmanın ekonomik maliyeti ise 
ikincil bir sorundu.  

2007-9 Dünya Krizini asalaklığı, eşitsizliği ve uluslararası sömürüyü 
kurumsallaştıran böylesi bir anlayışın nihai başarısızlığı yerine, kişisel / kurumsal 
tamahkârlıklar ve / veya yanlışlarla açıklamaya çalışmayı inandırıcı bulmuyoruz.34 
Buna rağmen, neoliberal iktisadın savunucuları 2007-9 “yol kazası”nın enkazı 
süpürüldükten ve bazı finansal aşırılıklar törpülendikten sonra dünya ekonomisinin 
eskisi gibi “idare” edileceği görüşünü benimsemiş görünmektedir.35

2008-9 Krizi süresince Türkiye’deki AKP iktidarı da izlemekte olduğu 
neoliberal politikanın öncüllerini sorgulamaya istekli olmamıştır. Oysa 2007-9 
Dünya Krizi, Türkiye’ye yapısal sorunlarını aşabilmesi ve iktisat politikasında 
manevra alanını genişletebilmesi için ulusal ve uluslararası düzlemde imkân ve 
fırsatlar yaratmıştı. Ulusal karar düzleminde 

 G-20 
liderlerinin 2008 ve 2009 zirveleri sonrasında dile getirdikleri görüşler de bu 
doğrultudadır.  

(i) Kambiyo politikası ve sermaye hareketlerinin idaresinde hükümetin 
müdahale araçlarının zenginleştirilmesi; 

                                                      
34  Ana akım iktisadının en iyi eğitilmiş insangücüne ve incelmiş-arınmış analiz araçlarına sahip bulunan 

gelişmiş ülkelerde tekil rasyonellik ile eşleşen kolektif budalalığın niye bu kadar yaygın olduğunu da 
herhalde açıklamak gerekir.  

35  Dikkatli bir gazete okuru / TV izleyicisi 2007-9 döneminde “finans baronları”nın dünya finansal 
sistemindeki her türlü düzenleme çabalarına direndiklerini fark etmiş olmalıdır. 
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(ii) TCMB’yi finansal çıkarların yedeğine koşan enflasyon hedeflemesine 
odaklanmış parasal yönetimin, diğer ekonomik amaçları da içerebilmek üzere 
gözden geçirilmesi; 

(iii) “Her ne bahasına olursa olsun ihracat” saplantısından uzaklaşarak tutarlı 
ve dengeli bir sanayi politikasına yönelme; 

(iv) Dünya Bankası “reform” politikalarının “test alanı”na dönüşerek ciddi 
sarsıntılar geçiren tarım sektöründe üretim ve istihdamın güçlendirilmesi; 

(v) “İşsiz büyüme” sorununa gerçekçi çözümler aranması 

bu imkân ve fırsatların somutlaştığı başlıca alanlar olabilirdi.  

 

Uluslararası platformlarda Türkiye, gelişmiş ülkelere bağımlı bir tutum 
izlemek yerine  

(i) ABD’nin sarsılan askeri ve siyasal hegemonyası sonrasındaki yeni 
dünya düzeninin oluşumunda, 

(ii) Uluslararası para sistemi ve dünya finansal mimarisinin yeniden 
yapılandırılmasında, 

(iii) Son iki yüzyıldaki teknolojik devrimlerin varsılların tüketim çılgınlığı 
yerine toplum yararına yönlendirilmesinde, 

(iv) Çok uluslu şirketlerin çıkarlarını dünya halklarının çıkarları önüne 
koyan, değer zincirlerine eklemlenme yolu ile GOÜ ücret düzeylerinde “dibe doğru 
yarış”ı tahrik eden ve çevreyi amansızca tahrip eden evrensel serbest ticaret 
mekanizmasının sorgulanması ve evrilmesinde dünya ülkeleri ve özellikle GOÜ ile 
yapıcı işbirliklerine gidebilirdi (BSB, 2009: 198-204).  

AKP iktidarı böylesi açılımlara uzak durmakla kalmamış, 2008-9 Krizinin 
yönetiminde de önemli yanlışlar yapmıştır. Bu yanlışlar, esas itibariyle, dünya 
krizini ve onun Türkiye’ye yansıma biçim ve kanallarını algılamakta gecikmenin 
sonucudur. Ekonomi yönetimi krizin dış kaynak girişlerinin canlanması ile 
kendiliğinden sona ereceği umuduyla hareket etmiş, alınan önlemler geç ve yetersiz 
kalmış, 2009 sonrasındaki “toparlanma”nın orta vadeye yayılan bir durgunluk 
sürecine dönüşebilme olasılığı görmezden gelinmiştir (BSB, 2009:184). 

Reel kesim üzerindeki olumsuz etkileri 1994 ve 2001 Krizindekileri aşan 
2008-9 Krizinin toplumda yaratacağı tepkileri kontrol edebilmek için AKP 
hükümetinin başvurduğu siyasal taktikler artık çok iyi bilinmektedir: 
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(i) IMF ile 2008’de başlatılan “stand-by” müzakerelerinin sonuçsuz 
kalmasını göze alarak, iktidar odaklarını güçlendiren yerel yönetim harcamalarını ve 
bu amaçla genel bütçeden yapılan transferleri yüksek düzeylerde tutmak; 

(ii) Görünüşte “yasal” her yöntemi kullanarak, iş dünyası ve emek 
örgütlerindeki yandaşlarını kayırmak, yandaş olmayanları sindirmek; 

(iii) İslamcı siyasete destek olanlar (“biz”) ve olmayanlar (“onlar”) 
arasındaki siyasal ve kültürel çatlakları derinleştirmek; 

(iv) Etkili bir medya desteği ve halkla ilişkiler kampanyası ile gündem 
saptırmak ve ülkenin ciddi ekonomik sorunlarını (dünya ekonomisindeki gelişmelere 
karşı durulamayacağı bahanesine sığınarak) gündem dışına taşımak. 

1994 ve 2001 Krizleri sonrasındaki genel seçimlerde iktidardaki siyasal 
partileri açıkça cezalandıran seçmenin 2008-9 Krizinin zirveye ulaştığı aylarda 
yapılan Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP’ye desteğini (azaltarak da olsa) 
sürdürmesi, bu taktiklerin epey etkili olduğu izlenimini vermektedir. Halen ısrarla 
sürdürülen, ama 2011 genel seçimlerinde ne kadar etkili olacağını şimdiden 
kestiremediğimiz bu taktiklerin Türkiye’nin “ezeli” ödemeler dengesi sorunlarını 
aşmasına katkı sağlamayacağı aşikârdır. Bugünkü iktisat politikası çerçevesinde 
ısrar etmek ise araştırmacılara yakın gelecekte yeni kriz öyküleri yazdıracaktır. Hiç 
de özlenecek bir şey değil; ama görünen bu.  
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ÇİZELGE 1: DIŞ ALEM ÖNÜNDE ULUSAL EKONOMİNİN BİLANÇOSU 

 
Varlıklar Yükümlülükler 
Fiziksel varlıklar 
Resmi döviz rezervleri 
Diğer döviz varlıkları 
• Bankalarda 
• Şirketlerde a/ 
• Hanehalklarında 
Yurtdışına verilen ödünçler  
• Hükümetten 
• Bankalardan 
• Şirketlerden a/ 
Yurtdışındaki mevduat hesapları 
• Bankaların 
• Şirketlerin a/ 
• Hanehalklarının 
Diğer finansal varlıklar 
• Bankalara ait 
• Şirketlere ait a/ 
• Hanehalklarına ait 
 

Öz kaynaklar 
Yerleşik olmayanların tuttukları  
     hisse senetleri 
Yerleşik olmayanların tuttukları  
     devlet borç senetleri  
 
Yurtdışından sağlanan ödünçler 
• Hükümete 
• Bankalara 
• Şirketlere a/  
Yurtiçindeki bankalara yatırılan  
mevduat 

      
Basitleştirici varsayımlar: 

(i) Ulusal para sadece yurtiçindeki 
karar birimlerince tutulur. 

(ii) Bütün finansal aracılar ‘Bankalar’ 
içinde mütalaa edilmiştir. 

(iii) TCMB dışındaki kamu kuruluşları, 
yurt dışına açtıkları krediler dışında 
döviz cinsinden varlık tutmaz. 

(iv) Özel sektör tahvil, kamu sektörü 
hisse senedi ihraç etmez. Kamu 
kesimi yurtdışında döviz cinsinden 
mevduat hesabı açmaz. 

(v) Hanehalkları dış alemden kredi 
almaz ve dış aleme kredi açmazlar. 

 

a/ Bankacılık kesimi dışındaki şirketler kastedilmektedir.  
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ÇİZELGE 2: DIŞ BORÇ GÖSTERGELERİ, 1989-2008 
 Dış Borç Yükü Toplam Dış Borca Oranla % Pay 
Yıllar Nominal Reel Kamu Özel Finansal Özel Finansal Olmayan Kısa Vadeli Borç 
(eski seri)       
1989 40.9 43.6 84.9 9.0 6.1 13.1 
1990 34.7 40.4 79.4 12.1 8.5 18.1 
1991 35.5 40.4 79.2 11.9 8.8 17.0 
1992 36.9 39.4 73.7 14.2 12.1 21.6 
1993 39.1 45.6 66.6 18.3 15.2 26.2 
1994 52.8 49.2 75.0 9.2 15.8 16.3 
1995 44.7 44.7 71.3 11.3 17.4 20.4 
1996 43.5 44.1 66.3 14.8 18.9 21.5 
1997 44.3 47.5 60.3 16.6 23.1 21.0 
1998 48.0 53.0 56.4 17.2 26.4 21.6 
(yeni seri)       
1998 35.7 39.4 56.4 17.2 26.4 21.6 
1999 41.2 44.3 53.5 18.4 28.2 22.2 
2000 44.4 50.7 54.1 19.4 26.5 23.9 
2001 57.8 56.3 62.9 10.4 26.7 14.4 
2002 55.6 64.4 66.8 7.9 25.3 12.7 
2003 47.4 60.1 66.1 9.5 24.5 16.0 
2004 41.0 54.3 60.3 13.5 26.2 20.0 
2005 35.1 50.2 50.6 19.6 29.8 22.6 
2006 39.1 55.4 42.0 23.7 34.3 20.5 
2007 38.5 57.9 35.8 23.5 40.7 17.3 
2008 37.9 57.8 33.2 22.6 44.2 18.1 
2009/III 45.7 64.7 35.5 21.7 42.8 18.0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı verilerinden hesaplanmıştır. 
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ÇİZELGE 3: SON ÜÇ KRİZİN KARAKTERİSTİK ÖĞELERİ 
 1994 2001 2008-09 
1. Krizin türü İkiz İkiz Para 
2. Uluslararası ortam    
• Dünya ekonomisindeki orta dönemli çevrimin hangi evresinde       

yaşandığı 
Yükseliş İnişe Geçiş İniş 

• Gelişen ekonomilere yönelen sermaye akımlarının durumu Artış Hızlı Artış Azalış 
3. Ulusal ekonomik ortam    
• Ulusal orta dönemli çevrimin hangi evresinde yaşandığı Yükseliş İniş İniş 
• Kriz öncesindeki döviz kuru rejimi Yönlendirilmiş 

Yüzme 
Kayan Çivi 
(Peg) 

Az çok Serbest 
Yüzme 

• Sermaye akımlarından gelen dış şokun büyüklüğü (milyar $) a/ 8.8 16.7 43.2 
4. Kriz öncesi yılda açıklar, borç ve enflasyon b/    
• Cari işlemler açığı / GSYİH, % 3.6 c/ 3.7 5.9 
• Kamu sektörü açığı / GSYİH, % 8.2 c/ 8.6 1.5 
• Kamu iç borcu / GSYİH, % 18.0 30.9 30.3 
• Dış borç / GSYİH, % d/ 66.6 54.1 35.8 
• Kamu dış borcu / Toplam dış borç, % 64.6 53.0 36.1 
• Yıllık enflasyon oranı, % 67.8 e/ 49.2 11.5 
5. Kriz takvimi (başlangıç / bitim) Şubat 1994 /  

Mart 1995 
Şubat 2001 / 
Şubat 2002 

Ağustos 2008 / 
Kasım 2009 ? 

6. Kriz süresi (ay) 14 13 16 ? 
7. Krizin yarattığı hasıla kaybı (GSYİH’nın yüzdesi olarak) 6.7 5.9 7.9 
 

a/     İlk iki kriz için 1993/1994 ve 2000/2001 yıllarına ait net sermaye girişleri arasındaki mutlak fark, 2008-9 Krizi için 12 aylık şok (Ekim 2008- 
     Eylül 2009 dönemi öncesindeki akımlara kıyasla). 
b/     Söz konusu yıllar, sırasıyla 1993, 2000 ve 2007’dir. 
c/     Eski seriye göre. 
d/     Reel dış borç yükü (bkz. Çizelge 2). 
e/     Zımni GSYİH deflatöründen hesaplanmıştır.   Kaynak: TÜİK, TCMB ve DPT sitelerinden sağlanan verilerden hesaplanmıştır. 
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ÇİZELGE 4: ÜÇ KRİZDE GSYİH’NIN HARCAMA BİLEŞENLERİNDEKİ YILLIK DEĞİŞME 

A. 1994 
 Kriz öncesi  Kriz 1/  Kriz sonrası  
GSYİH ve Bileşenleri Milyar TL. 2/ %  Milyar TL. 2/ %  Milyar TL. 2/ % 
GSYİH 7281 100  -6489 100  8469 100 
Özel Tüketim 5021 69  -4993 77  5373 63 
Kamu Tüketimi 389 5  -292 4  394 5 
Özel Sabit Yatırım 5365 74  -3582 55  4981 59 
Kamu Sabit Yatırımı 642 9  -2519 39  -803 -9 
Stok Değişmeleri 3/  947 13  -4475 69  4522 53 
İhracat 1162 16  3210 -49  1891 22 
Eksi İthalat -6245 -86  6162 -95  -7889 -93 

B. 2001 
 Kriz öncesi  Kriz 4/  Kriz sonrası 
GSYİH ve Bileşenleri Milyar YTL. 2/ %  Milyar YTL. 2/ %  Milyar YTL. 2/ % 
GSYİH 4015 100  -4278 100  5407 100 
Özel Tüketim 1958 49  -3147 74  3558 66 
Kamu Tüketimi 444 11  -51 1  387 7 
Özel Sabit Yatırım 1295 32  -3941 92  2119 39 
Kamu Sabit Yatırımı 458 11  -837 20  119 2 
Stok Değişmeleri 3/  -592 -15  -300 7  1012 19 
İhracat 2257 56  375 -9  1286 24 
Eksi İthalat              -1805 -45  3623 -85  -3074 -57 
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ÇİZELGE 4 (devam) 

C. 2008-09 
 Kriz öncesi  Kriz 6/ 
GSYİH ve Bileşenleri Milyar YTL. 5/ %  Milyar YTL. 5/ % 
GSYİH 3661 100  -8222 100 
Özel Tüketim 2378 65  -2988 36 
Kamu Tüketimi 170 5  362 -4 
Özel Sabit Yatırım -214 -6  -5958 72 
Kamu Sabit Yatırımı 288 8  273 -3 
Stok Değişmeleri 3/  1562 42  -4363 53 
İhracat 1360 37  -2241 27 
Eksi İthalat -1854 -51  6691 -81 

Uyarı: Toplamlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 
 

1/ Kriz dönemi 1994 / II’den 1995 / I sonuna kadar, 12 ay olarak alınmıştır. 
2/ 1987 fiyatlarıyla eski GSYİH serisine göre hesaplanmıştır. 
3/ İstatistiksel hatayı da içerir. 
4/  Kriz dönemi 2001 / II’den 2002 / I sonuna kadar, 12 ay olarak alınmıştır. 
5/ 1998 fiyatlarıyla yeni GSYİH serisine göre hesaplanmıştır. 
6/  Kriz dönemi 2008 / IV’den 2009 / III sonuna kadar, 12 ay olarak alınmıştır. 
Kaynak: TÜİK Ulusal Gelir Hesapları’ndan türetilmiştir. 
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ÇİZELGE 5: GSYİH’YA ORANLA KAMU AÇIKLARI VE BORÇLANMA, 1989-2009 (%) 

 
Yıllar Tasarruf / Yatırım Açığı Toplam KKBG Birincil Fazla 
(eski seri)    
1989 -2.7 5.4 -1.8 
1990 -5.2 7.4 -2.3 
1991 -6.7 10.0 -3.9 
1992 -7.6 10.6 -4.4 
1993 -8.2 10.3 -2.0 
1994 -3.8 6.2 4.7 
1995 -3.9 5.0 4.6 
1996 -6.9 8.8 2.9 
1997 -5.6 7.8 1.2 
1998 -8.8 9.6 3.3 
(yeni seri)    
1998 -6.6 7.1 2.5 
1999 -10.0 11.7 -0.2 
2000 -8.6 8.9 4.3 
2001 -11.2 12.1 5.9 
2002 -9.8 10.0 5.5 
2003 -7.8 7.3 6.1 
2004 -4.2 3.6 6.8 
2005 -0.9 -0.3 7.5 
2006 -0.7 -1.9 8.1 
2007 -1.5 0.1 5.9 
2008 -2.5 1.6 4.0 
 2009 a/ -6.9 6.4 0.1 

a/     Gerçekleşme tahmini. 

Kaynak: DPT Yıllık Programları ve DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950 -2006’dan hesaplanmıştır.
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ŞEKİL 1: GSYİH'DE YILLIK YÜZDE DEĞİŞME 
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ŞEKİL 3: CARİ İŞLEMLER DENGESİ (AYLIK DEĞERLER, MİLYON 

DOLAR) 
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ŞEKİL 4: TOPLAM NET SERMAYE GİRİŞİ (AYLIK DEĞERLER, 

MİLYON DOLAR) 
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ŞEKİL 5: REZERV DEĞİŞMELERİ (AYLIK DEĞERLER, MİLYON 

DOLAR) 
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ŞEKİL 6: REEL DÖVİZ KURU ENDEKSİ (1995:100) 
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ŞEKİL 7: M2Y / GSYİH, % 
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ŞEKİL 8: ÖZEL SEKTÖRE AÇILAN TİCARİ BANKA KREDİLERİ / 

GSYİH , % 
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ŞEKİL 9: TİCARİ BANKALARIN TOPLAM VARLIKLARI / GSYİH , % 
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ŞEKİL 10: BİR YIL VADELİ MEVDUATIN VE DİBS'İN REEL FAİZ 

ORANI (RRD VE RRB), % 
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ŞEKİL 11: M2Y / REZERVLER VE KISA VADELİ DIŞ BORÇLAR / REZERVLER, 1990 – 2009 

M2Y / RezKDB /  Rez
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