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Araştırma Makalesi/Original Article 

 

Özet 

Bilindiği üzere, merkez bankasının döviz rezerv düzeyi, makroekonomik politika hedeflerinin 

sağlanmasında, para politikasının uygulanmasında ve uygulanan döviz kuru rejiminin sürdürülebilmesinde merkez 

bankasına yüksek hareket yeteneği sağlamaktadır. Son on yıl içinde ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin 

düzeyi sık sık tartışmalara neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kimilerine göre merkez bankası döviz 

rezerv düzeyi gereğinden fazla, kimilerine göre de olması gerekenden azdır. Bu çalışmada amaç, yukarıdaki 

tartışmalar doğrultusunda ülkemizde merkez bankası döviz rezervlerinin düzeyini belirleyen makroekonomik 

değişkenlerin neler olduğunu ekonometrik yönden tespit etmek ve elde edilen bulgular çerçevesinde genelde 

merkez bankası para politikasının, özelde döviz kuru politikasının etkinliğini değerlendirmektir.  Ekonometrik 

analizde kullanılan veriler üçer aylık olup, 2000-2013 yıllarını kapsamaktadır.  Çalışmada hata düzeltme modelleri 

kullanılmıştır 
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Abstract 

 

Determinants of the Central Bank Foreign Currency Reserves: 

The Case of Turkey 
 

As known, level of foreign currency reserve gives high mobility to central bank in reaching targets of 

macroeconomic policy, in conducting monetary policy and in sustaining exchange rate regime applied currently. In 

the last ten years the level of foreign currency reserves of the central bank in our country has often been in the 

subject of disputations and these disputations are still going on. For some people, level of the foreign currency 

reserves of the Central Bank of Turkey is more than required, for some others it is less than required. In the 

perspective of these discussions, the purpose of our study is first to econometrically determine the macroeconomic 

variables that affect the level of foreign currency reserves of the Central Bank of Turkey and in general to evaluate 

the effectiveness of the monetary policy of the central bank, in private, activity of exchange rate policy under the 

light of our findings. The data used in our econometric analysis are quarterly and between the years 2000 and 

2013. In the study error correction models were used. 
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1. Giriş 

Son yıllarda ülkemizde merkez bankası döviz rezerv düzeyi önemli tartışmalara 

neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Merkez bankaları, para ve kur politikalarını 

desteklemek, piyasalara güven vermek, hükümetin döviz cinsi üzerinden iç ve dış borç 

servisini gerçekleştirmek, dışsal şoklara karsı gerekli döviz likiditesini bulundurmak için 

döviz biriktirmektedirler.  

Merkez bankaları, sermaye giriş ve çıkışlarının ulusal paranın değerini istenmeyen 

şekilde etkilemesi olasılığına karşı da döviz rezervi bulundurmaktadır. Ayrıca, uygulanan 

para ve kur politikalarını desteklemek, iç ve dış şokların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirmek, dış borç ödemelerini gerçekleştirmek ve ülkenin döviz 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla da merkez bankaları zaman zaman 

http://dx.doi.org/10.5455/ey.35515
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döviz rezerv stoklarını artırmaktadırlar. Aynı zamanda ülkeye duyulan güveni artırmak ve 

ödemeler dengesi kaynaklı ihtiyaçları karşılamak için de döviz biriktirilmektedir.  

Merkez bankalarının tutmaları gereken rezerv miktarının büyüklüğü konusunda çeşitli 

yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımları ileri süren çalışmalara örnek olarak Uluslararası Para 

Fonu (IMF) tarafından ülke rezervinin yeterliliği için kullanılan kriter gösterilebilir. IMF 

tarafından ülke rezervinin yeterliliği için günümüzde halen yaygın olarak kullanılan bu kritere 

göre döviz rezervlerinin asgari üç aylık ithalat tutarını karşılaması gerektiği kabul 

görmektedir. Bunun yanı sıra rezervlerin dört veya altı aylık ithalat tutarını karşılaması 

gerektiğini ileri süren yaklaşımlar da mevcuttur. Kısa vadeli borçlara oranla rezerv 

yeterliliğini değerlendiren yaklaşımda ise, döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçlara oranının 

en az bir olması arzu edilmektedir. Türkiye açısından bu durum değerlendirildiğinde 

rezervlerin ithalatı karşılama oranının yetersiz olduğu gözlenmekle birlikte rezervlerin kısa 

vadeli borçlara oranının 2000-2013 dönemi için yeterli düzeyde olduğu tespit edilmektedir. 

Döviz rezerv düzeyinin akademik literatürde kabul edilen diğer bazı kriterleri rezervlerin, 

dövize dönebilecek veya döviz satın alabilecek para arzının ne kadarını karşılayabildiğini ve 

yurtdışında ikamet eden yatırımcıların Türkiye’deki menkul kıymet portföylerinin (hisse 

senedi ve tahvil) ne kadarlık bir kısmını karşılayabildiğini gösteren rasyolardır. Her bir 

gösterge için uluslararası literatürde genel kabul gören ölçütler vardır. Merkez bankasının 

döviz rezervleri uluslararası kabul görmüş bu iki ölçüte göre de şimdilik yeterli 

büyüklüktedir. Ancak, Türkiye’de döviz rezervlerinin yeterli olup olmadığı hususunda halen 

net bir kanı bulunmamaktadır. 

Rezerv tutmanın ülkeye sağlamış olduğu yararların dışında bir de ülke için maliyeti 

söz konusudur. Williamson’a (1988) göre rezerv tutmanın bir fırsat maliyeti vardır ve buna 

göre rezerv olarak tutmak yerine bu para ile ne yapılabileceği rezerv tutmanın fırsat maliyetini 

oluşturmaktadır. Örneğin rezerv tutmak yerine daha fazla ithalat yapılabilir. Bu durumda ilave 

ithalat artışı kadar yatırım artışı söz konusu olmaktadır. Rezerv tutmak yerine yatırımları 

arttırıcı politikalar uygulanabilir. Buna göre rezerv tutmanın fırsat maliyeti yatırımların getiri 

oranından rezervlerin getiri oranının çıkarılması ile elde edilmektedir. Ekstra yapılan ithalat 

da yatırımlar sabitken tasarrufları azaltırken tüketim harcamalarını artırmaktadır. Bu durumda 

rezerv tutmanın fırsat maliyeti tüketicinin zaman tercihinin marjinal oranı olmaktadır. Ekstra 

yatırım harcamalarının getirisi rezerv tutmanın getirisinden daha yüksek ise yaratılacak katma 

değer daha fazla olmaktadır.  
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Çalışmamızda amaç Türkiye’nin 2000-2013 dönemi döviz rezervleri üzerinde etkili 

olan değişkenleri bulmak, diğer bir ifadeyle döviz talep denklemini tahmin etmektir. Bu 

amaçla, öncelikle veri seti ve yöntem hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra serilerin 

durağanlığı araştırılmıştır. Ardından eşbütünleşik olup olmadıklarına bakılmıştır. 

Eşbütünleşme sonuçlarına bağlı kalınarak alternatif hata düzeltme modelleri tahmin 

edilmiştir. Devam eden bölümlerde elde edilen bulgular ortaya konulmuş ve genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

2. Literatür Özeti 

Literatürde döviz rezervleri üzerinde etkili olan değişkenleri inceleyen çok sayıda 

çalışma mevcut olmakla birlikte, bu çalışmalar ağırlıklı olan yurtdışında yapılan 

araştırmalardır. Türkiye’de konuyla ilgili olarak yapılmış araştırma sayısının düşük düzeyde 

olduğu göze çarpmaktadır. 

Kelly (1970), 1953-1965 dönemi için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin döviz 

rezerv belirleyicilerinin ortalama ithalat eğilimi, kişi başına düşen gelir ve özellikle 

ihracattaki standart sapma düzeyi olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada regresyon 

analizlerinden yararlanılmıştır. Ortalama ithalat eğiliminin negatif olması rezerv seviyesi 

düştüğünde ithalatın artacağını göstermektedir. Kişi başına düşen gelirin değeri negatif 

çıkmıştır. İhracat düzeyindeki azalma rezervleri de azaltmaktadır. İthalat yıllık %7,6 ve 

ihracat %7,9 oranında artarken, ihracattaki standart sapma düzeyi ortalama %5,8 oranında 

artmaktadır. 

Karfakis (1997) , Yunanistan’da döviz rezervi, gerçek gelir, ortalama ithalat eğilimi, 

Avrupa bankalarına yatırılan Amerikan doları faiz oranı arasındaki ilişkiyi 1976-1992 dönemi 

için araştırmıştır. Çalışmada zaman serileri ve birim kök testlerinden yararlanılmıştır. 

Yunanistan döviz rezervlerini etkileyen belirleyici değişkenler gelir, ortalama ithalat eğilimi 

ve Avrupa bankalarına yatırılan Amerikan doları faiz oranı olup,  rezervlerle aralarında 

sistematik uzun süreli ilişki mevcuttur. 

Romero (2003),  Çin döviz rezervi belirleyicileri üzerine yaptığı çalışmasında 

belirleyici faktörler olarak cari işlemler dengesi, döviz kuru, fırsat maliyeti ve marjinal ithalat 

eğilimini ele almıştır. Çalışma 1980-2003 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada zaman serisi 
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verileri kullanılmıştır. Çünkü 1980 dönemi öncesinde Çin kıtlık içerisinde ve riskli bir ülke 

konumundadır. Çalışma sonuçlarına göre Çin döviz rezervlerini belirleyen faktörlerden biri 

olan cari işlemler dengesinin döviz rezerv miktarı üzerinde oldukça etkili ve güçlü bir etkisi 

mevcuttur. Bu sonucun oluşmasında etkili olan en önemli faktör marjinal ithalat eğilimi ile 

cari işlemler dengesi arasında var olan sıkı ilişkidir. Çin döviz rezervleri karşılıklı ticaret 

yaptığı tüm ülkeleri de etkilediğinden Çin’de cari işlemler fazlası mevcuttur. Cari işlemler 

fazlası ülkeye sermaye girişlerine artan sermaye girişleri de artan döviz rezervlerine yol 

açmaktadır. Çin döviz rezervleri döviz kuru ile negatif ilişki içindedir. Marjinal ithalat eğilimi 

arttıkça rezerv seviyesi de artmaktadır. Dolayısıyla, marjinal ithalat eğilimi ve döviz rezerv 

miktarı arasında pozitif ilişki söz konusudur. Çin ekonomisi için rezerv tutmanın fırsat 

maliyeti arttığında rezerv miktarı azalmaktadır.  

Jo (2007), Kore’de 1991-2006 döneminde döviz rezervi ile sermaye girişleri, 

ödemeler dengesi fazlası, gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH), açıklık, ihracatın göreli fiyatı, 

döviz kuru dalgalanmaları arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme testlerini kullanarak inceleyen 

çalışmasında belirleyici değişkenleri GSYİH, açıklık ve döviz kuru dalgalanmaları olarak 

saptamıştır. Rezervlerle GSYİH düzeyi pozitif ilişkilidir. Açıklık, rezervlerle uzun süreli 

negatif bir ilişki göstermektedir. Döviz kuru dalgalanmaları, rezervlerle uzun süreli pozitif 

ilişki göstermektedir.  

Kasman ve Ayhan (2008), 1982-2005 döneminde Türkiye’de döviz rezervi, reel ve 

nominal döviz kuru arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada Genişletilmiş Dickey Fuller 

(ADF) birim kök testi ile Gregory ve Hansen (1996) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri 

kullanılmıştır. Döviz kuru döviz rezerv düzeyi üzerinde temel belirleyici değişken olup, döviz 

rezervleri ile döviz kuru arasında uzun dönemde ilişki mevcuttur. Nominal döviz kuru 

seviyesi uzun dönemde döviz rezervindeki hızlanmanın belirleyicisidir.  

Sula (2008), 1980-1996 dönemini kapsayan çalışmasında gelişmekte olan ülke 

ekonomilerini incelemiştir. Döviz rezervi belirleyicilerinden rezerv tutmanın fırsat maliyetini, 

faiz oranındaki değişmeleri, ihracattaki dalgalanmaları ve döviz kuru esnekliğini en küçük 

kareler yönteminden faydalanarak araştırmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yüksek oranda 

rezerv stoku bulunduran ülkelerde faiz oranındaki değişmeler ve ihracat düzeyindeki 

dalgalanmalar ile döviz rezervleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Döviz kuru esnekliği 

çalışmada yer alan ülkeler açısından önemli bir döviz rezervi belirleyicisi değildir. Tutulan 
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rezerv miktarı arttıkça rezerv tutmanın fırsat maliyeti de artmaktadır. Yüksek oranda tutulan 

rezervler kriz olasılığını ve yurtiçi varlıklara yönelik prim riskini azaltmakta ve böylece 

yurtiçi faiz oranlarının da azalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan yüksek oranda faiz 

oranları büyük sermaye girişlerine yol açmakta ve ulusal paranın değer kazanmasını önlemek 

için merkez bankası müdahalesini tetiklemektedir. Bu durum faiz oranları ile rezerv miktarı 

arasında pozitif ilişkinin var olmasına neden olmaktadır.  

Prabheesh ve diğerleri (2009), Hindistan döviz rezerv belirleyicileri üzerine yaptıkları 

çalışmalarında 1983-2005 dönemini otoregresif dağıtılmış gecikme modelini kullanarak 

incelemişlerdir. Belirleyici değişkenler GSYİH/İthalat Oranı, GSYİH/M2 Para Arzı, döviz 

esnekliği ve faiz oranıdır. Araştırma sonuçlarına göre döviz kuru esnekliği arttığında, rezerv 

talebi azalmaktadır. GSYİH/İthalat oranı marjinal ithalat eğilimini temsil ettiğinde rezervle 

negatif ilişkili, açıklığı temsil ettiğinde ise rezervle pozitif ilişkili olmaktadır.  

Ersoy (2011), Türkiye’de 1974-2009 döneminde döviz rezervi belirleyicilerinin döviz 

kuru, yurtiçi finansal gelişme, finansal açıklık ve kısa dönem borçları olduğunu tespit etmiştir. 

Çalışmada Pesaran ARDL modelinden (2001) yararlanılmıştır. Finansal açıklık düzeyi, döviz 

kuru oynaklıkları ve yurtiçi finansal gelişme seviyesi rezerv seviyesi üzerinde kısa dönem 

borçları gibi uyarıcıdır. Türkiye’de artan rezerv birikimi finansal derinlik düzeyini 

(M2/GMH) ve döviz kuru dalgalanmalarını artırmaktadır. 

Irefin ve Yaaba (2011), Nijerya’daki döviz rezervlerini 1995-2011 dönemi için 

incelemişlerdir. Döviz rezervi, gelir, para politikası oranı, ithalat ve döviz kuru arasındaki 

ilişkiyi otoregresif dağıtılmış gecikme modelinden yararlanarak tahmin etmişlerdir. 

Nijerya’daki döviz rezervi üzerinde ithalat ve gelir belirleyici değişkenler olarak kabul 

edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre rezerv birikimi ithalat harcamalarıyla negatif ilişkilidir. 

İthalat harcamalarındaki %1’lik bir artış rezervlerde %7’lik bir azalış meydana getirmekte 

olup diğer taraftan rezervlerde %1’lik bir artış ithalat harcamalarında %1’lik bir azalış 

yaratmaktadır. Sonuçlar genel olarak Nijerya’daki rezerv seviyesini belirleyen en önemli 

faktörün gelir olduğunu göstermektedir. Gelirlerde %1’e karşılık gelen bir artış cari dönem 

rezervlerinde %24 oranında bir artışa yol açmaktadır. 

Uslu, Özlü ve Özlü (2011), Türkiye’de 2002-2010 döneminde döviz rezervi ve 

sermaye akımları arasındaki ilişkiyi otoregresif dağıtılmış gecikme modelinden yararlanarak 

tahmin etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre sermaye akımları ile merkez bankasının döviz 
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rezervleri arasında pozitif ilişki mevcuttur. Döviz rezervleri ile para arzı, GSYİH ve 

enflasyonun varyans ayrıştırması yapıldığında modeldeki tüm değişkenler arasında çift yönlü 

nedenselliğin mevcut olduğu saptanmıştır.  

Alam ve Rahim (2013), Bangladeş’teki döviz rezerv belirleyicilerini araştırdıkları 

çalışmalarında cari işlemler dengesi, sermaye akımları ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi 1996-

2005 dönemi için incelemişlerdir. Çalışmada yer alan analizlerde koşullu değişen varyans ve 

Breusch-Godfrey (LM) testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda döviz rezervlerini 

belirleyici olan en önemli değişkenin döviz kuru olduğu tespit edilmiştir. Döviz kuru, döviz 

rezervleri üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahiptir. 

 

3. Döviz Rezervi Belirleyicilerine Genel Bakış 

 

İlgili literatüre bakıldığı zaman merkez bankalarının döviz rezerv seviyelerini 

etkileyen temel makroekonomik değişkenlerin ödemeler dengesi, döviz kuru, gelir düzeyi, dış 

borçlar, faiz oranı ve para arzı olduğu göze çarpmaktadır. 

Döviz rezerv miktarını belirleyen değişkenlerden biri kuşkusuz ödemeler dengesidir. 

Genelde, ödemeler dengesindeki fazla ile döviz rezerv miktarı arasında doğru yönlü bir ilişki 

öngörülmektedir. Ödemeler dengesi olumlu yönde değişirse yani cari denge fazla verirse 

döviz rezervlerinin artması, ödemeler dengesi açık veriyorsa da döviz rezervlerinin azalması 

beklenmektedir. 

Ödemeler dengesi yanında döviz kurunun da döviz rezervlerinin büyüklüğü üzerinde 

güçlü bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Döviz kurundaki artışın yurtiçindeki para biriminin 

değer kaybetmesine ve yabancı para biriminin değerlenmesine yol açtığı, ihracatı uyardığı ve 

ithalatı daralttığı böylece döviz rezervinde artışa yol açtığı düşünülmektedir. 

Döviz rezervlerini etkileyen bir diğer temel değişken ulusal gelir düzeyidir. Ulusal 

gelir seviyesi ile döviz rezervleri arasında doğru yönlü bir ilişkinin varlığı pek çok çalışma 

tarafından ortaya konulmuştur. Ulusal gelir arttığında, ekonomik hacim büyüdüğünde dövize 

olan talebin daha büyük olması ve dolayısıyla döviz rezerv miktarının artmasına yol açması 

beklenmektedir. Döviz rezervleri ile dış borçlar arasında önemli bir ilişkinin mevcut olduğu 

dikkat çekmektedir. Dış borç artışlarının, dış açığı ve cari açığı artırarak ülke açısından bir 

sigorta görevi üstlenen döviz rezervlerinin azalmasına yol açtığı görülmektedir.  
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Yurtiçi faiz oranlarının da temel döviz rezervi belirleyicileri arasında yer aldığı 

düşünülmektedir. Yüksek faiz oranlarının beraberinde daha yüksek faiz ile borçlanmayı 

getirecek olmasından dolayı döviz rezervlerinin maliyetini artırması beklenmektedir. Ayrıca, 

literatürde para arzıyla döviz rezervleri arasındaki ilişkinin önemli ve güçlü olduğunu ileri 

süren çalışmalara da rastlamak mümkündür. Para arzında bir artış durumunda hem yabancı 

mal ve hizmet ithali, hem de sermaye ihracı dolayısıyla döviz talebinin arttığı, cari işlemler ve 

sermaye bilançosundan kaynaklanan bu talep artışlarının cari döviz kurunun yükselmesine, 

diğer bir deyişle, ulusal paranın değer kaybetmesine yol açtığı gözlenmektedir. Bu durumun 

döviz rezerv düzeyinde bir artışa neden olacağı savunulmaktadır.  

 

4. Veri Seti ve Yöntem 

 

Çalışma 2000-2013 dönemi üçer aylık verilerinden oluşmaktadır. Veriler, merkez 

bankası web sayfasından derlenmiştir.  

Çalışmamızda amaç Türkiye’nin 2000-2013 dönemi döviz rezervleri üzerinde etkili 

olan değişkenleri bulmak, diğer bir ifadeyle döviz talep denklemini tahmin etmektir. Bu 

amaçla; öncelikle serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Durağanlık testi Genişletilmiş Dickey-

Fuller (ADF) yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Ardından eşbütünleşme ilişkisi şartları 

sağlanmışsa Johansen-Juselius yöntemiyle eşbütünleşik olup olmadıklarına bakılmıştır. 

Burada özellikle rezervlerin bağımlı olduğu eşbütünleşme denklemi öncelikli alınmıştır.  Eğer 

eşbütünleşme ilişkisine rastlanılmışsa hata düzeltme terimi birinci fark denklemlerine ilave 

edilmiştir.  

 

Tablo 1 Değişken Tanımları 

Değişkenin Kısaltması Değişkenin Tanımı  

KUR Döviz Kuru 

KURVOL Döviz Kuru Oynaklığı 

GSYİH Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

M2 Para Arzı 

REZ Döviz Rezervi 

REZVOL Döviz Rezervi Oynaklığı 

CİD Cari İşlemler Dengesi 

KVBS Kısa Vadeli Borç Stoku 

FO Faiz Oranı 

İTH İthalat 
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Çalışmanın ampirik kısmında yer alan belirleyici değişkenlerin tanımları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Çalışmada merkez bankası döviz rezervleri belirleyicisi olarak döviz kuru, 

döviz kuru oynaklığı, nominal gayrisafi yurtiçi hâsıla, para arzı, döviz rezervi, döviz rezervi 

oynaklığı, cari işlemler dengesi, kısa vadeli borç stoku, faiz oranı ve ithalat olmak üzere 

toplam 10 adet makroekonomik değişken havuzu kullanılmıştır. Çalışmada amaca yönelik ana 

(belirleyici) değişken merkez bankası döviz rezerv stokudur. Döviz rezervi olarak brüt döviz 

rezervleri kullanılmıştır. Bunun nedeni, Türkiye’de Merkez Bankası’nın döviz 

yükümlülüklerinin hemen hemen tamamını kısa vadede kullanabilecek durumda olması ve 

brüt döviz rezervlerinin uluslararası değerlendirmelerde genel kabul gören nitelikte 

bulunmasıdır. 

Çalışmanın ekonometrik analizinde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 

açıklamaları aşağıda belirtildiği gibidir. 

Brüt Döviz Rezervi (REZ): Merkez bankasının toplam döviz varlıkları brüt döviz 

rezervi miktarını temsil etmektedir. Çalışmada brüt döviz rezervi rakamları TL cinsinden 

ifade edilmiştir. 

İthalat (İTH): İthalat rakamlarına 2001 yılından itibaren para tabanlı altın dışında 

kalan tüm altın ticareti dâhil edilmiştir. İthalat verileri çalışmada TL cinsinden ifade 

edilmiştir.  

Cari İşlemler Dengesi (CİD): Cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret 

(ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) 

gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde 

edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından 

oluşmaktadır. 1996 yılından itibaren bavul ticareti dâhil edilmiştir. Cari işlemler dengesi 

verileri TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (KVBS): Merkez bankası nezdindeki mevduatların kısa 

vadeli kısmı, bankaların ve diğer sektörlerin kısa vadeli kredileri, diğer sektörlerin kısa vadeli 

ticari kredileri, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar hariç) yurtiçinde 

yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatlarını gösteren Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 

yurtdışında yerleşik bankaların yurtiçinde yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatları 

gösteren banka mevduatı, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar dahil) 

yurtiçinde yerleşik bankalardaki TL cinsinden mevduatlarını gösteren mevduat kalemlerinden 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96demeler_dengesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9F_ticaret_dengesi
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oluşmaktadır. Ekonometrik analizde kullanılan kısa vadeli dış borç stoku rakamları diğer 

değişkenlerde olduğu gibi TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Para Arzı (M2): Çalışmada M2 (kağıt para + ufaklık para + vadesiz mevduat + vadeli 

mevduat) rakamları baz alınmıştır. 2005 Aralık ayından itibaren M2Y içerisinde izlenmekte 

olan ‘‘Yurtiçi Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları’’ vade gruplarına göre ayrıştırılmış ve 

M1 (nakit para + vadesiz mevduat + çek) ile M2 içerisine dâhil edilmiştir. Buna bağlı olarak 

M2Y (M2 + döviz tevdiat hesapları) ve M2YR (M2Y + repo işlemlerinden sağlanan fonlar) 

kalemleri para arzı tanımından çıkarılmıştır. Çalışmada yer alan M2 rakamları TL 

cinsindendir. 

Avrupa Bankalarına Yatırılan Dolar Faiz Oranı (FO): Çalışmada bankalarca yabancı 

para üzerinden açılan mevduatlara uygulanabilecek azami faiz oranlarının TL cinsinden 

ağırlıklı ortalaması alınmıştır. Döviz tevdiat hesapları, faiz oranlarında bankaların vadeler 

itibariyle ilgili ay içinde uygulayacağını bildirdiği azami faiz oranlarının döviz tevdiat 

hesapları tutarları ile gün sayısına göre ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. 

Merkez Bankası Döviz Kurları (KUR): Merkez bankası dolar alış ve satış kurlarının 

aritmetik ortalaması alınarak tanımlanmıştır.   

Döviz Kuru Oynaklığı (KURVOL): Döviz alış ve döviz satış kurlarının ortalama 

değeri bulunmuş ve çıkan kur oranının 6 dönemlik (6 üçer aylık) hareketli standart sapması 

alınarak kurdaki oynaklık düzeyi hesaplanmıştır. 

Rezerv Oynaklığı (REZVOL): Rezerv oynaklık seviyesi hesaplanırken rezervlerin 6 

dönemlik (6 üçer aylık) hareketli standart sapması alınmıştır. TL cinsinden hesaplanmıştır. 

Nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Çalışmada 1998 yılı baz olarak alınmış 

olup TL cinsinden nominal gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri kullanılmıştır.  

Veriler üçer aylık olup 2000:Q1-2013:Q4 dönemini kapsamaktadır. Veriler T.C. 

Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu resmi sitelerinden elde edilmiştir.  

Tablo 2’ye göre rezervlerin ele alınan dönem içindeki ortalaması yaklaşık olarak 125 

milyar TL’dir. Rezervler en yüksek değerine 302 milyar TL ile 2013 yılının 4. çeyreğinde, en 

küçük değerine ise 19 milyar TL ile 2002 yılının birinci çeyreğinde ulaşmıştır. Rezervler için 

standart sapmanın yüksek çıkması, rezervlerin incelenen dönemde oldukça oynak bir yapı 

sergilediğini göstermektedir. Jarque-Bera test istatistiği değeri 2.61 olup normal bir dağılım 

göstermektedir. 2000:Q1-2013:Q4 döneminde rezervlerin ortalama 82 milyar dolar ve 
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standart sapmasının da 39.11 olduğu görülmektedir. Rezervler maksimum 149 milyar dolar ve 

minimum 29 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. 

İthalatın 2000-2013 dönemi boyunca ortalaması 53 milyar TL olup, en yüksek 

seviyeye çıktığı dönem 123 milyar TL ile 2013 yılının ikinci çeyreği iken, en düşük seviyede 

kaldığı dönem de 6 milyar TL ile 2001 yılının ikinci çeyreği olarak tespit edilmektedir. 

 

Tablo 2 Tanıtıcı İstatistikler Tablosu (2000:Q1 - 2013:Q4) 

  Ortalama Ortanca Maksimum Minimum 
Standart 

Sapma 
Çarpıklık Basıklık 

Jarque 

Bera 

REZ$ 82 milyar 95 milyar 149 milyar 29 milyar 39.11 -0.08 1. 48 5. 44 

İTH$ 35 milyar 36 milyar 67 milyar 9 milyar 17.92 0.13 1.72 4.00 

CİD$ -7 milyar -5 milyar 2 milyar -22 milyar 6.24 -0.67 2. 70 4. 40 

KVBS$ 49 milyar 41 milyar 129 milyar 15 milyar 31.03 1.06 3.19 10.62 

GSYİH$ 131 milyar 135 milyar 217 milyar 51 milyar 58.25 -0.20 1.79 3.81 

REZTL 125 milyar 133 milyar 302 milyar 19 milyar 74.24 0.39 2.28 2.61 

İTHTL 53 milyar 52 milyar 123 milyar 6 milyar 33.19 0.48 2.23 3.58 

CİDTL -10 milyar -8 milyar 3 milyar -38 milyar 10.49 -0.90 2.95 7.53 

KVBSTL 77 milyar 53 milyar 262 milyar 14 milyar 62.56 1.37 4.03 20.06 

FO 6.42 6.5 14.21 3.03 2.38 0.70 3.98 6.83 

KUR 1.43 1.46 2.03 0.56 0.31 -1.02 4.44 14.47 

M2TL 332 milyar 302 milyar 908 milyar 22 milyar 267 0.46 1.93 4.63 

KURVOL 0.0708 0.0557 0.1749 0.0173 0.0405 1.06 3.35 9.67 

REZVOL 0.0851 0.0867 0.1846 0.0212 0.0421 0.59 2.69 3.10 

GSYİHTL 202 milyar 202 milyar 416 milyar 33 milyar 107 0.22 2.04 2.61 

Not: Her iki endeksin çarpıklık değerlerinin 0’dan büyük olması, değişkenlerin sağa çarpık dağılıma sahip olduğunu 
göstermektedir. Basıklık değerlerinin 3’ten küçük olması serilerin basık olması, basıklık değerlerinin 3’ten büyük olması ise 

serinin uzun kuyruklu olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Cari işlemler dengesi 2000:Q1-2013:Q4 döneminde çoğunlukla negatif değerli 

olmuştur. Yani cari denge devamlı açık vermiştir. Cari dengenin ortalaması negatif değerli 

olup 7 milyar dolardır. Cari dengenin pozitif olduğu yani fazla verdiği dönem 2 milyar dolar 

ile 2001 yılının üçüncü çeyrek dönemidir. Diğer taraftan cari dengenin negatif olduğu yani en 

yüksek açığa ulaştığı dönem 22 milyar dolar ile 2011 yılı ikinci çeyrek dönemidir. Cari 

işlemler dengesi normal bir dağılım sergilemektedir. Cari işlemler dengesi ele alınan dönem 

içerisinde açık vererek 10 milyar TL ortalamaya ulaşmıştır. 

Kısa vadeli dış borç rakamları söz konusu dönemde 77 milyar TL ortalama değere 

sahiptir. Türkiye’de en yüksek borç düzeyi 262 milyar TL ile 2013 yılının dördüncü çeyrek 

döneminde ortaya çıkmıştır. En düşük borçlanma oranı da 2002 yılının birinci çeyreğinde 14 

milyar TL olarak görülmüştür. Kısa vadeli dış borç rakamlarının ülkemizde oldukça oynak bir 

yapı sergilediği ve sağa çarpık dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Aynı serinin dolar 
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cinsinden ortalaması ele alınan dönem içinde 49 milyar dolar olup standart sapması 31.03 

olarak çıkmıştır. 

Avrupa bankalarına yatırılan doların faiz oranı 2000-2013 dönemi üçer aylık 

verileriyle incelendiğinde 6.42 ortalama ile 2.38 standart sapma değerini almıştır. Faiz 

oranları 2001 yılının birinci çeyrek döneminde 14.21 değerine yükselerek en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. Diğer taraftan faizlerin en düşük seviyede görüldüğü yıl 3.03 değeri ile 2002 yılı 

ikinci çeyreğidir. Jarque-Bera test istatistiğine göre faiz oranları normal dağılım 

göstermektedir. 

Döviz rezervleri üzerinde belirleyiciliğinin en yüksek olması beklenen kura 

bakıldığında kurun ilgili dönem içinde ortalama 1.43 değere sahip olduğu görülmektedir. Kur 

2013 yılının dördüncü çeyrek döneminde 2.03 seviyesine çıkarak en yüksek değerine 

ulaşırken 2000 yılı birinci çeyrek döneminde 0.56 ile en düşük değere sahip olmuştur.  Kurlar 

basık ve uzun kuyruklu bir seri oluşturmaktadır ve normal dağılıma sahip değildir. 

M2 para arzı dönem boyunca ortalama 332 milyar TL’dir. M2 para arzı 2013 yılı 

dördüncü çeyrek döneminde 908 milyar TL ile maksimum seviyede bir seyir izlerken 2000 

yılı birinci çeyrek döneminde 22 milyar TL ile minimum düzeye ulaşmıştır. M2 para arzının 

standart sapma değerinin oldukça yüksek olması fazlasıyla değişken bir yapı sergilediğini 

göstermektedir. Jarque-Bera test istatistiği değerine baktığımızda Türkiye için M2 para 

arzının ele alınan dönem içinde normal bir dağılımının olduğunu söyleyebiliriz.  

Kurdaki oynaklık düzeyi 2000:Q1-2013:Q4 döneminde 0.07 ortalama değere sahiptir. 

Kurdaki oynaklığın maksimum olduğu dönem 0.17 ile 2002 yılı üçüncü çeyrek dönemi iken, 

minimum değere ulaştığı dönem 0.01 ile 2013 yılı ikinci çeyrek dönemidir. Kurdaki oynaklık 

sağa çarpık dağılıma sahip olup, 3.35 basıklık değeri ile uzun kuyruklu bir yapıdadır. Jarque-

Bera test istatistiği rakamının 9.67 düzeyinde olması normal dağılıma sahip olmadığını 

göstermektedir. 

Rezervlerin hareketli standart sapmaları alınarak ulaştığımız rezerv oynaklık düzeyi 

2000 yılından 2013 yılına kadar olan dönemde 0.08 ortalama değere sahiptir. Rezerv 

oynaklığının en yüksek olduğu dönem 0.18 ile 2002 yılı birinci çeyreği iken, düşüş seyrine 

girerek en küçük seviyeye ulaştığı dönem 0.02 ile 2010 yılı ikinci çeyrek dönemidir. Rezerv 

oynaklık düzeyi 0.04 standart sapmaya sahip olup çarpıklığın 0.58 olması nedeniyle sağa 

çarpık bir dağılım sergilemektedir.  
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Tabloda nominal gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarına bakıldığında 202 milyar TL 

ortalama değere sahip olduğu gözlenmektedir. Nominal gayrisafi yurtiçi hasılanın 2013 

yılının üçüncü çeyreğinde 416 milyar TL ile en yüksek değere ulaştığı, 2000 yılının birinci 

çeyrek döneminde ise 33 milyar TL ile en düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Nominal 

gayrisafi yurtiçi hâsıla serisinin tanıtıcı istatistiklerine bakıldığında en yüksek standart 

sapmaya sahip olduğu ve dolayısıyla da oynaklığının oldukça fazla olduğunu söylemek 

mümkündür. Nominal gayrisafi yurtiçi hâsıla değerleri aynı zamanda normal bir dağılım 

göstermektedir. Aynı serinin dolar cinsinden ortalaması ele alınan dönem içinde 131 milyar 

dolar olup standart sapması 58.25 olarak çıkmıştır. 

 

Tablo 3. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 
Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz-Trendsiz 

LKUR -3.4971** -3.2620* -0.481 

∆LKUR -5.2935*** -5.3614*** -5.1062*** 

LKURVOL -2.0108 -2.5722 0.3449 

∆LKURVOL -6.5607*** -6.4895*** -6.5603*** 

LGSYİH -3.6216*** -2.8591 2.5421 

∆LGSYİH -3.6344*** -4.6927*** -2.3351** 

LM2 -2.5251 -1.0635 6.322 

∆LM2 -6.5992*** -7.1791*** -2.4050** 

LREZ -2.1189 -2.6927 3.808 

∆LREZ -6.8181*** -6.9608*** -5.5969*** 

LREZVOL -2.5121 -3.0015 -0.0824 

∆LREZVOL -7.7205*** -7.6494*** -7.7713*** 

CİD -1.9445 -3.8234** -0.5207 

∆CİD -3.4193** -3.3025** -3.3860*** 

LKVBS -0.1947 -1.9537 4.722 

∆LKVBS -5.8024*** -5.7547*** -4.5604*** 

LFO -1.6917 -2.0077 -0.6125 

∆LFO -4.5667*** -4.5643*** -4.6048*** 

LİTH -2.7495* -2.3412 2.3806 

∆LİTH -2.3008 -3.2511* -1.5131 

∆∆LİTH -12.7779*** -12.7008*** -12.8546*** 

Not: ***%1, **%5, *%10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.∆; değişkenin 1.devresel farkını, ∆∆; değişkenin 2. Devresel 

farkını temsil etmektedir.(L) değişkenlerin logaritmik transformasyona tabi tutulduğunu ifade etmektedir. 
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Zaman serisi analizleri, değişkenlerin durağan olup olmadıklarının araştırıldığı birim 

kök testleri ile başlamaktadır. Değişkenler arasında ortaya çıkabilecek ilişkileri incelemeden 

önce değişkenlerin birim kök içerip içermediğinin araştırılması gerekmektedir. Çalışmada 

birim kök testi sabitli, sabitli-trendli ve sabitsiz-trendsiz genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 

birim kök testi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tablo 3, tahmin edilen ADF birim kök testi 

sonuçlarını göstermektedir. Değişkenlerin tamamı; sabit, sabitli ve trendli ve trendli ile 

sabitsiz ve trendsiz ADF testine tabi tutulduğunda değişkenlerin durağanlık seviyeleri tespit 

edilmektedir. 

Tablo 4 Hata Düzeltme Modellerinin Sonuçları 

  Bağımlı Değişken: L(REZ/GSYİH) Bağımlı Değişken: ∆L(REZ/GSYİH) 

  
MODEL 1 MODEL2 MODEL 3 

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 

Bağımsız Değişkenler ECM ECM ECM 

Sabit Terim -2.1671*** -1.1774 -1.6843 -0.0047 -0.0021 0.0021 

LKURVOL 0.0637*** 0.0653** - - - - 

∆LKURVOL - - - 0.1165*** 0.1254*** - 

CİD/GSYİH - - 2042.650*** - - - 

∆(CİD/GSYİH) - - - - - 1553.738*** 

L(İTH/GSYİH) - 0.1593 0.2191** - - - 

∆(İTH/GSYİH) - - - - 0.0781 0.1962** 

L(M2/GSYİH) 0.1007** 0.0969** 0.1336*** - - - 

∆L(M2/GSYİH) - - - 0.2912** 0.3010** 0.1384 

L(KVBS/GSYİH) 0.0624** - - - - - 

∆L(KVBS/GSYİH) - - - 0.3434*** - - 

L(REZ/GSYİH)(-1) 0.5875*** 0.6418*** 0.5197*** - - - 

ECM(-1) - - - -0.1786 -0.2899** -0.5012*** 

R2 0.73 0.71 0.78 0.48 0.39 0.47 

F-İstatistiği 29.8951 28.3844 46.7442 10.136 7.0694 11.0968 

F-İst.  

Anlamlılık Düzeyi 
0 0 0 0 0 0 

Not: ECM; Hata Düzeltme Terimini temsil etmektedir.***%1, **%5, *%10 anlamlılık düzeylerini 

göstermektedir. (L) değişkenlerin logaritmik transformasyona tabi tutulduğunu ifade etmektedir. 

Serilere ait durağanlık bilgileri elde edildikten sonra değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkiler Johansen-Juselius yöntemine dayalı eşbütünleşme testi yardımıyla 

belirlenmiş ve tüm alternatif modellerde uzun dönemli ilişkiler tespit edilmiştir. Bu uzun 

dönem ilişkilere dayalı olarak modeller hem hata düzeltme terimiyle hem de değişkenlerin 

seviyesinde ayrı ayrı tahmin edilmiş olup analiz sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te 

gösterilmiştir. 
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Bağımlı değişken Rezerv/GSYİH olarak tanımlanan Tablo 4’teki modellerin hemen 

tamamında döviz kurlarındaki oynaklık önemli bir belirleyici olarak tespit edilmiştir. Döviz 

kuru oynaklığı arttıkça merkez bankasının döviz rezervleri artmaktadır. Ayrıca geniş para 

arzının da döviz rezervleri üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde etki ettiği görülmüştür. 

Kısa vadeli borç stok oranın da rezervler üzerine pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Hata 

düzeltme terimi üç modelde de beklenildiği gibi negatif işaretli bulunmuştur. Ancak son iki 

modelde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. 

 

Tablo 5 Hata Düzeltme Modellerinin Sonuçları  

  Bağımlı Değişken: L(REZ) Bağımlı Değişken: ∆L(REZ) 

  

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 

Bağımsız Değişkenler ECM ECM ECM 

SABİT TERİM -2.1214** 0.7441** 0.6990** 0.0251** 0.0249*** 0.0200** 

LKUR 0.2105** 0.2416*** 0.3885*** - - - 

∆LKUR - - - 0.8252*** 0.7323*** 0.7553*** 

LKURVOL 0.0418 -0.0139 -0.0365 - - - 

∆LKURVOL - - - 0.0483 -0.0048 -0.0026 

LGSYİH 0.2863** - - - - - 

∆LGSYİH - - - 0.2363 - - 

LREZVOL -0.042 0.0181 0.0078 - - - 

∆LREZVOL - - - -0.0152 0.0286 0.0204 

CİD - 0,000004*** 3.25E-06** - - - 

∆CİD - - - - 3.29E-06** 0,000002** 

LİTH - 0.2938***   - - - 

∆LİTH - -   - 0.2610*** - 

LM2 - - 0.2986*** - - - 

∆LM2 - -   - - 0.2414** 

LFO - 0.1943*** 0.1090** - - - 

∆LFO - -   - 0.075 0.077 

LREZ(-1) 0.7095*** 0.6349*** 0.4135*** - - - 

ECM(-1) - - - -0.2239*** -0.2489*** -0.3759*** 

R2 0.98 0.99 0.99 0.63 0.71 0.68 

F-İstatistiği 510.33 609.4431 604.4824 14.6214 14.5446 12.9188 

F-İst. Anlamlılık Düzeyi 0 0 0 0 0 0 

Not: ECM; Hata Düzeltme Terimini temsil etmektedir.***%1, **%5, *%10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. (L) 

değişkenlerin logaritmik transformasyona tabi tutulduğunu ifade etmektedir. 
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Bağımlı değişken rezerv olarak tanımlanan modellerin tamamında döviz kuru önemli 

bir belirleyici olarak saptanmıştır. Döviz kuru ile merkez bankasının döviz rezervleri arasında 

istatistiksel olarak pozitif ilişkinin mevcut olduğu gözlenmektedir. Burada rezervler kurdaki 

spekülatif hareketleri önleme aracı olarak görülmektedir ve kur istikrarı arayışı rezerv artışını 

da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan ithalat ve para arzı düzeyinin de rezervler 

üzerinde pozitif yönlü belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca cari işlemler dengesindeki 

değişmelerin de döviz rezervleri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiler yarattığı 

gözlenmektedir. Hata düzeltme terimi tıpkı Tablo 4’teki gibi üç modelde de beklenildiği gibi 

negatif işaretli bulunmuş olup her üç modelde de istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Tablo 

5’teki modellerde önde gelen değişkenler, döviz kurunun kendisi, ithalat, M2 ve hata 

düzeltme terimidir. 

5. Sonuç 

Döviz rezerv düzeyini etkileyen faktörlerdeki değişmelerin rezervler üzerinde 

yarattıkları etkiler literatürde bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de döviz 

rezervlerini etkileyen değişkenlerin döviz rezervleri üzerindeki etkileri araştırılırken 

Johansen-Juselius eşbütünleşme analizinden yararlanılmış ve bu amaç doğrultusunda, model 

kapsamına dâhil edilen değişkenlerin 2000-2013 dönemine ilişkin üçer aylık zaman serileri 

kullanılmıştır. İlk olarak değişkenlerin durağanlık bilgilerinin elde edilebilmesi amacıyla 

ADF birim kök testinden yararlanılmıştır. Serilere ait durağanlık bilgileri elde edildikten 

sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen-Juselius yöntemiyle 

belirlenmiştir.  

Çalışma sonucunda Türkiye’de döviz rezervleri üzerinde belirleyici olan önemli 

değişkenlerden birinin döviz kurlarındaki oynaklık olduğu tespit edilmiştir. Döviz kuru 

oynaklığının merkez bankası döviz rezervlerini pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. Benzer 

şekilde geniş para arzının da döviz rezervleri üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Kısa vadeli borç stok oranı beklenildiği gibi merkez bankası rezervleri üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir.  

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, döviz kuru oynaklığının rezerv oynaklığını 

uyaran etkiler yarattığı saptanırken; bu durum döviz kuru dalgalanmaları karşısında rezerv 

hareketlerinin hemen devreye girdiğini göstermektedir. Elde edilen sonuç, merkez 
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bankalarının özellikle kur istikrarını sağlamayı hedeflediği bir yapının varlığına işaret 

etmektedir. Rezervin parasal büyüklük olarak para tabanıyla karşılaştırılmasında genelde 

geniş para tabanı kullanılmaktadır. Ülkemizde geniş para tabanı içinde döviz tevdiat hesapları 

önemli bir büyüklük olarak göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye açısından uluslararası 

rezervlerin geniş para arzını ne oranda karşıladığı önemlidir. Analiz sonucunda 

gözlemlediğimiz geniş para arzıyla döviz rezervleri arasındaki ilişkinin yönü beklentilerimizle 

aynı yöndedir. Bu sonuç, istihdam düzeyinin, ödemeler dengesinin, fiyat istikrarının ve 

ekonomik büyüme gibi makroekonomik hedeflerin, doğrudan veya dolaylı olarak para arzı ve 

parasal büyüme ile ilişkili olduğu savını doğrulamaktadır. Para arzı değişmeleri faiz oranları 

üzerinden yatırım ve üretim gibi faktörleri etkileyerek ekonominin reel dengesi üzerinde etkili 

olmaktadır.  Aşırı bir para arzının söz konusu olması ve talebe göre para arzının çok fazla 

olmasının beraberinde getirdiği sonuçlar uluslararası rezervlerin fazlalaşması yönünde 

gerçekleşmekte olup diğer taraftan paraya yönelik aşırı talep ülkeye yabancı rezervlerin 

girmesine yol açmaktadır. Kısa vadeli borç stok oranının merkez bankası rezervleri 

üzerindeki pozitif etkisi, kısa vadeli borç stoklarında ortaya çıkan bir artışın finansal 

piyasaları kırılgan bir duruma getirerek ekonominin krize sürüklenme riskini artırması ve 

rezerv artış hızını yükseltmesi ile açıklanabilmektedir.    

Merkez bankası rezervlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin tartışmalar Türkiye gibi 

döviz sorunu olan ülkeler için söz konusu olmaktadır. Birçok ülkenin merkez bankası döviz 

rezervi tutmanın yüksek maliyeti nedeniyle döviz rezerv düzeyini artırmak istememektedir. 

Ancak, ekonomide ciddi boyutlarda olumsuz gelişmeler söz konusu olduğunda reel sektörün 

gereksinmeleri ve ülke ekonomisinin istikrarı için döviz rezervlerinin ağırlıklı olarak 

kullanılması nedeniyle merkez bankası rezervleri günümüzdeki önemini korumaktadır. 
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