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G�R�� 

 
 2001 yılı �ubat ayında  da lga lı kur rejiminin uygulamaya konulmasının a rd ından, iç / d ı� 
ekonomik ve siyasi geli�melere ba�lı ola rak, zaman zaman döviz kurla rında yukarı do�ru hızlı 
da lga lanmalar gözlenmi�tir. Bu da lga lanmala rın sonunc usu, Mayıs 2006 ta rihinde uluslara rası 
likid ite ko�ullarının olumsuza  dönmesiyle b irlikte, Türkiye ve d i�er yükselen p iyasa  
ekonomilerinde ya �anmı�tır. 
 
 T.C.Merkez Bankası ta ra fından, 2002 yılından itibaren ekonomide sekiz kez döviz 
kurlarında  yukarı do�ru a �ırı da lga lanma ya �andı�ı belirtilmekted ir1. Bu dönemlerde, iç / d ı� 
ekonomik ve siyasi geli�meler döviz kuru da lga lanmaları üzerinde etkili o lmu�tur. Döviz kuru 
da lga lanmasını tetikleyen unsurları; Ba �bakan’ ın hasta lı�ı, erken seç im kararı, seç im sonrası 
ma liye politikasına  ili�kin belirsizlik, Irak sava �ı, FED fa iz artırım sürec i, AB müzakere sürec i, 
uluslara rası enerji fiyatlarının yükselmesi ve a rtan c ari aç ı�ın finansmanı ta rtı�maları ile 
uluslara rası likid ite ko�ulla rındaki bozulma ola rak sıra layabiliriz. Her da lga lanma dönemi 
sonrasında  Türk parasının de�er kazandı�ı ana  e�ilime geri dönüldü�ü ve p iyasa larda göreli 
istikra rın tekra r sa�land ı�ı görülmektedir.   
 
 Bu ç a lı�manın b irinc i bölümünde, 2002 yılı ba�ından itibaren döviz kurla rında  gözlenen 
yukarı do�ru hareketlenmelerin nedenleri ve bu sürec in d i�er ekonomik göstergeler üzerindeki 
etkileri inc elenmeye ça lı�ılac aktır. Bu etkilere kar�ı a lınan para  politikası ka ra rla rı ikinc i bölümde 
incelenecektir. Üç üncü bölümde, da lga lanmala rın ekonomik göstergeler üzerinde yap tı�ı 
etkiler d ikkate a lınarak da lga lanmala rın �iddeti ve ba �langıç  ko�ullarından sapmalar 
incelenmeye ç a lı�ılac aktır. Sonuç  bölümünde ise sözkonusu etkiler ve a lınan kararların  
fa rklıla�masına  yol aç an unsurlar de�erlendirilec ektir.  
 

B�R�NC� BÖLÜM 
 

Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Ekonomik Göstergelere Etkileri 
 
Döviz kuruna  daya lı istikrar p rogramının ba �arısızlı�ının ardından, 2001 yılı �ubat ayında  

uygulamaya konulan da lga lı kur rejimi ç erçevesinde, döviz kurla rının p iyasada döviz a rz ve 
ta leb ine ba�lı o la rak olu�ması benimsenmi�tir. Bugüne kadar, da lga lı kur rejimi a ltında  döviz 
kurlarında  yukarı do�ru a �ırı da lga lanmanın gözlend i�i sekiz dönem bulunmaktadır. Bu 
bölümde, da lga lanma nedenleri ve bunların seç ilmi� ekonomik verilere etkileri inc elenec ektir. 
 
 a. Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Nedenleri : 
  
 Döviz kurlarındaki ilk a �ırı da lga lanma 15 Nisan 2002 ile 30 Temmuz 2002 ta rihleri 
arasında  gözlenmi�tir. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında, döviz kurlarının a �ırı de�erlendi�i 
yönündeki aç ıklama lar, AB’ ye uyum yasa la rı konusunda koa lisyon ortakla rı a rasında  ortaya  
ç ıkan anla �mazlıkla r ve Ba �bakanın hasta lanması döviz kurla rında belirg in b ir yükselmeye yol 
aç mı�tır. Temmuz ayında genel ekonomik ve siyasi belirsizliklerin sürmesi ve koa lisyon 
hükümetinden istifa lar da lga lanmanın boyutunu daha da  a rtırmı�tır. Koa lisyon hükümetinin 
erken seç ime gidec e�inin belirg inle�mesi ve AB’ye uyum yasala rı konusunda adımlar 
a tılmasının etkisiyle A�ustos ayında  p iyasa la r kısmen sakinle�mi�tir. Bu dönem 106 gün sürmü� 
ve ABD doları yüzde 31.2 oranında artı� göstermi�tir. Dola r kurundaki günlük orta lama artı� 
yüzde 0.26 olarak gerçekle�mi�tir.   
 
 2002 yılında döviz kurla rındaki ikinc i da lga lanma Ara lık ayında  gözlenmi�tir. 3 Kasım 
2002 seç imlerinde tek parti hükümetinin güç lü b ir �ekilde iktidara  gelmesi ve AB üyelik 
müzakereleri konusundaki ka ra rlılı�ı p iyasala rı olumlu etkilemi�tir. Ancak, Ara lık ayının ikinc i 
haftasından itibaren AB üyelik müzakereleri konusundaki olumsuz geli�meler ve ABD’nin olası 
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Irak operasyonuna ili�kin beklentiler, döviz kurla rında tekra r yükselmeye neden olmu�tur. 3 
Ara lık 2002 ile 9 Oc ak 2003 ta rihleri a rasındaki 37 günlük sürede ABD dola rı yüzde 10.7 
oranında  a rtı� göstermi�tir. Bu dönemde, dola r kurundaki günlük orta lama artı� yüzde 0.28 
ola rak gerç ekle�mi�tir. 
 
Tablo: 1- Döviz Kurlarında Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

 
ABD Doları Satı� kuru 

Tepe Noktasından Sonraki 
Dolar Kuru 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra   
Ba �la ng ıç  
Tarihi 

 
Biti� 
Ta rihi 

 
Süre 
(Gün) 

 
Ba �lan 
De�er 

 
Tepe 
Nokta sı 

 
% 
De�. 

Gün-
lük % 
De�. 
 

 
Dola r 

% 
De�. 

 
Dola r 

% 
De�. 

15.04.2002 30.07.2002 106 1.2928 1.6966 31.2 0.257 1.6292 -4.0 1.6584 -2.3 
03.12.2002 09.01.2003 37 1.5200 1.6828 10.7 0.275 1.6331 -2.9 1.6068 -4.5 
03.03.2003 25.03.2003 22 1.5962 1.7548 9.9 0.430 1.5941 -9.2 1.4594 -16.8 
24.09.2003 10.11.2003 47 1.3545 1.5048 11.1 0.224 1.4346 -4.7 1.3645 -9.3 
05.04.2004 24.05.2004 49 1.3076 1.5582 19.2 0.359 1.4900 -4.4 1.4607 -6.3 
20.07.2004 21.09.2004 63 1.4293 1.5388 7.7 0.118 1.4842 -3.5 1.4415 -6.3 
08.03.2005 30.03.2005 22 1.2601 1.3905 10.3 0.447 1.3911 0.0 1.3722 -1.3 
04.05.2006 26.06.2006 53 1.3167 1.7016 29.2 0.484 1.5242 -10.4 1.4800 -13.0 

Ka ynak: TCMB Ba �ka nı Sayın Durmu� YILMAZ’ ın 7 Eylül 2006 Tarihli Ma la tya  konu�ması ve kend i hesa p lama la rımız. 
 

2003 yılı ilk üç  ayında , p iyasa la r Irak operasyonu, tezkere ta rtı�maları ve hükümetin 
ma liye politikasına  ili�kin belirsizliklerden olumsuz etkilenmi�tir. Irak sava �ının fiilen ba�lamasının 
etkisiyle, ABD doları 3 Mart 2003 ile 25 Mart 2003 ta rihleri a rasındaki 22 günde yüzde 9.9 
oranında  a rtı� göstermi�tir. Bu dönemde, döviz kurlarındaki günlük orta lama artı� yüzde 0.43 
ola rak gerç ekle�mi� ve önc eki da lga lanmalara  göre önemli ölç üde yükselmi�tir. Irak sava �ının 
kısa  sürede b itmesi, ma liye politikasına  ili�kin belirsizliklerin ortadan ka lkması ve IMF ile tekrar 
anla �maya varılması, Nisan ayından itibaren p iyasala rı olumlu etkilemi� ve döviz kurları hızla  
gerilemi�tir. 

 
2003 yılı Eylül ayında  döviz a rzında aza lı�, banka la rın yıl sonu b ilanç o düzenlemeleri ile 

Rusya ’daki geli�meler döviz kurla rını olumsuz etkilemi�tir. 24 Eylül 2003 ile 10 Kasım 2003 ta rihleri 
arasındaki 47 günde ABD dola rı yüzde 11.1 oranında artı� göstermi�tir. Bu dönemde, dolardaki 
günlük orta lama artı� yüzde 0.22 seviyesinde gerçekle�mi�tir. 
 
 2004 yılı ikinc i çeyre�inde, ulusla rarası p iyasa larda  petrol fiyatlarının yükselmesi, Nisan 
ayında  Kıbrıs’ ta  gerç ekle�tirilen referandum ile ilg ili ta rtı�malar ve FED fa iz a rtırımına ili�kin 
beklentilerin güç lenmesi döviz kurla rını olumsuz etkilemi�tir. 5 Nisan 2004 ile 24 Mayıs 2004 
ta rihleri a rasındaki 49 günde ABD dola rı yüzde 19.2 oranında  artı� göstermi�tir. Bu dönemde, 
dola r kurundaki günlük orta lama artı� yüzde 0.36 oranında gerç ekle�mi�tir.  
 
 2004 yılında ikinc i da lga lanma 20 Temmuz 2004 ile 21 Eylül 2004 ta rihleri arasında  
meydana gelmi�tir. Bu dönemde, c ari i�lemler aç ı�ındaki yükselmenin yarattı�ı ted irg inlik ve 
FED fa iz politikasına  ili�kin belirsizlik yanısıra , yeni Türk Ceza Yasasına  yönelik ta rtı�maların AB 
müzakere sürec ini olumsuz etkileyece�i beklentileri de da lga lanma üzerinde etkili o lmu�tur. 63 
gün süren dalga lanma sırasında ABD doları yüzde 7.7 oranında  yükseli� göstermi�tir. Bu 
dönemde, dola r kurundaki günlük orta lama artı� yüzde 0.12 oranında gerç ekle�mi�tir. 
 
 2005 yılının ilk üç  ayında döviz arzındaki a rtı�ın etkisiyle ortaya  ç ıkan a �a�ı do�ru 
oynaklık nedeniyle, TCMB 27 Oc ak 2005 ve 9 Mart 2005 ta rihlerinde döviz p iyasala rına a lım 
yönlü do�rudan müdaha le etmi� ve top lam 3.7 milyar dola r döviz a lmı�tır. Anc ak, son 
müdaha lenin ardından, FED fa iz artırımla rının daha büyük boyutla ra  ula�ac a�ı ve buna ba�lı 
ola rak ulusla rarası likid ite ko�ulla rının bozulac a�ı endi�esi ve IMF görü�melerine ili�kin 
belirsizlikler döviz kurlarında hızlı b ir yükselmeye neden olmu�tur. 8 Mart 2005 ile 30 Mart 2005 
ta rihleri a rasındaki 22 günde ABD dola rı yüzde 10.3 oranında  artı� göstermi�tir. Bu dönemde, 
dola r kurundaki günlük orta lama artı� yüzde 0.45 olarak gerç ekle�mi�tir. 
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 2006 yılında , ABD Merkez Bankası ve Avrupa  Merkez Bankasının fa iz a rtırım sürec ine 
devam etmeleri ve Japon Merkez Bankasının be� yıld ır sürdürdü�ü a �ırı likid ite politikasını 
terketmesi küresel likid iteyi olumsuz etkilemi� ve p iyasa la rda  risk a lg ılamasını yükseltmi�tir.  Bu 
süreç , 2006 yılı Mayıs ayından itiba ren ulusla ra rası mali p iyasa larda da lga lanmaya neden 
olmu� ve özellikle geli�mekte olan p iyasa  ekonomilerinin döviz kurları, risk p rimleri, fa iz oranları 
ve hisse sened i fiyatları önemli ölçüde olumsuz etkilenmi�tir. Da lga lanmanın etkisi, Türkiye, 
Güney Afrika  ve Mac aristan g ib i c a ri aç ıkla rı yüksek ve para  b irimleri de�erlenmi� olan 
geli�mekte olan ülkelerde d i�erlerine göre daha fazla  hissed ilmi�tir. 4 Mayıs 2006 ile 26 Haziran 
2006 tarihleri a rasında  53 gün süren da lga lanma sırasında , ABD doları yüzde 29.2 oranında  
artı� göstermi�tir. Bu dönemde, dola r kurundaki günlük orta lama artı�, tüm da lga lanma 
dönemlerinin en yükse�ine ula�mı� ve yüzde 0.48 ola rak gerç ekle�mi�tir.        
 
 Da lga lanma dönemleri top luc a  inc elend i�inde, 2004 yılına kadar döviz kurla rındaki 
da lga lanma nedenlerinin, genelde iç  ve dı� politik geli�melerden kaynaklandı�ı, 2004 yılından 
itibaren ise, da lga lanma nedenleri o larak ABD fa iz oranları ve ulusla ra rası likid ite ko�ulla rına  
ili�kin beklentilerin öne ç ıktı�ı görülmektedir. Da lga lanmanın tepe noktasından b ir ve iki ay 
sonraki seviyeler inc elendi�inde, Türk lirasının tekra r de�erlenme sürec ine gird i�i ve döviz 
kurlarının genelde önemli ölç üde geriled i�i görülmekted ir. 2003 yılı son ç eyre�i ve 2004 yılı 
üçünc ü ç eyre�indeki da lga lanma sürec inde, iki ay sonraki döviz kurla rı tekra r ba �langıç  
de�erine geri dönmü�, Irak sava �ından kaynaklanan 2003 yılı ilk ç eyrek da lga lanmasından iki 
ay sonra ise, döviz kurla rı ba�langıç  dönemi de�erinin de a ltına dü�mü�tür.  
 
 b. �MKB Endeksi : 
 
 Döviz kuru da lga lanma dönemlerinde, genelde hisse senetleri fiya tla rında  dü�ü� 
meydana gelmi�tir. 2003 yılı son ç eyrek ile 2004 yılı üç üncü ç eyre�inde, döviz kurla rındaki 
yükseli�le b irlikte, d i�er dönemlerin aksine hisse sened i fiyatlarında  da yükseli� gözlenmi�tir. 
Da lga lanmanın b iti� ta rihinden iki ay sonraki �MKB endeks de�erleri incelendi�inde, Türk 
lirasındaki de�erlenmeye para lel ola rak hisse senetleri fiyatları da  önemli ölç üde a rtı� 
göstermi�tir. Sadece, erken seç ime gid ilme sürec inin ba �lad ı�ı ilk da lga lanma döneminde 
hisse sened i fiya tla rı dü�ü�üne devam etmi�tir. Hisse sened i fiya tla rındaki en hızlı dü�ü�, 2006 yılı 
Mayıs ayında ba �layan döviz kuru da lga lanması sırasında gözlenmi�tir. Bu dönemde, �MKB 
endeksindeki günlük orta lama dü�ü� yüzde 0.59 olarak gerçekle�mi�tir. 
 
Tablo: 2- �MKB Endeksi - Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

 
�MKB Endeksi 

Biti� Tarihinden Sonraki 
�MKB Endeksi 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

% 
De�. 

End . % De�. End . % De. 
15.04.2002 30.07.2002 106 14089 11640 -17.4 10748 -7.7 9960 -14.4 
03.12.2002 09.01.2003 37 14697 12082 -17.8 12407 2.7 12185 0.9 
03.03.2003 25.03.2003 22 11410 10357 -9.2 12891 24.5 12665 22.3 
24.09.2003 10.11.2003 47 15775 17753 12.5 18995 7.0 22361 26.0 
05.04.2004 24.05.2004 49 23358 19889 -14.9 19664 -1.1 22021 10.7 
20.07.2004 21.09.2004 63 21995 24698 12.3 25874 4.8 26724 8.2 
08.03.2005 30.03.2005 22 32280 28774 -10.9 27695 -3.7 29857 3.8 
04.05.2006 26.06.2006 53 53388 39016 -26.9 43944 12.6 45015 15.4 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız 
 

c. D�BS Bile�ik Faizleri : 
 

 Da lga lanma dönemlerinde ikinc i el D�BS b ile�ik fa iz oranlarında  da hızlı yükseli�ler 
meydana gelmekted ir. 2003 yılı son ç eyre�indeki da lga lanma dönemi hariç  D�BS fa iz oranla rı, 
genelde önemli b ir sıç rama göstermi�tir. Dalga lanma b iti�inden iki ay sonraki D�BS fa iz oranları 
incelendi�inde, Türk lirasındaki de�erlenmeye para lel ola rak fa iz oranlarında  da  belirg in b ir 
gerileme görülmekted ir. 2003 yılı ilk ve son çeyre�i ile 2004 yılı üç ünc ü ç eyre�indeki 
da lga lanma dönemlerinden iki ay sonraki D�BS fa iz oranla rı ba�langıç  seviyesinin de a ltına  
dü�mü�tür. Ba �langıç  seviyesine göre D�BS fa iz oranla rındaki en hızlı yükseli� ise, 2006 yılındaki 
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da lga lanma sürec inde meydana gelmi�tir. Dalga lanma dönemi ba �langıc ında yüzde 14.13 
olan D�BS b ile�ik fa izi, b iti� ta rihinde yüzde 22.8’ e kadar yükselmi� ve iki ay sonra  yüzde 19.43’e 
gerilemi�tir. 2006 yılındaki da lga lanma döneminde, D�BS b ile�ik fa iz oranı, ba �langıç  seviyesine 
göre, kriz döneminde yüzde 61.4, iki ay sonrasın ise yüzde 37.5 oranında  daha yüksektir. 
 
Tablo: 3- D�BS Bile�ik Faiz Oranları - Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

 
D�BS Bile�ik Faiz Oranı 

Biti� Tarihinden Sonraki 
D�BS Faiz Oranı 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

% 
Puan 

Fa iz % Puan Fa iz % Pu. 
15.04.2002 30.07.2002 106 56.02 75.31 19.29 67.73 -7.58 71.76 -3.55 
03.12.2002 09.01.2003 37 49.96 58.55 8.59 57.68 -0.87 56.52 -2.03 
03.03.2003 25.03.2003 22 59.48 71.85 12.37 54.25 -17.60 49.57 -22.28 
24.09.2003 10.11.2003 47 34.50 30.30 -4.20 27.90 -2.40 24.08 -6.22 
05.04.2004 24.05.2004 49 21.60 28.75 7.15 27.22 -1.53 26.19 -2.56 
20.07.2004 21.09.2004 63 26.02 26.88 0.86 22.31 -4.57 23.31 -3.57 
08.03.2005 30.03.2005 22 16.13 17.65 1.52 18.35 0.70 17.13 -0.52 
04.05.2006 26.06.2006 53 14.13 22.80 8.67 20.28 -2.52 19.43 -3.37 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
 
 d. Enflasyon Beklentileri : 
 
 Türk ekonomisindeki yüksek dolarizasyonun etkisiyle döviz kurla rından fiya tla ra  geç i�in 
güç lü olması, döviz kurla rındaki yukarı do�ru da lga lanmala rın enflasyon beklentilerini o lumsuz 
etkilemesine neden olmaktad ır. Da lga lanma dönemi ba�langıc ındaki enflasyon, yurtiç i ta lep  
ve stok seviyesi ile döviz kuru da lga lanmasının ka lıc ılı�ı konusundaki a lg ılama ların fa rklıla �ması 
nedeniyle, döviz kuru hareketlerinin yıllık enflasyon beklentileri üzerine etkisi de fa rklıla �mı�tır. 
TCMB Beklenti Anketindeki ba �langıç  ve b iti� tarihi itiba riyle yıllık TÜFE enflasyon beklentileri 
incelendi�inde, dört dönemde enflasyon beklentisinin gerilemeye devam etti�i, b ir dönemde 
enflasyon beklentisinin de�i�medi�i, üç  dönemde ise yıllık enflasyon beklentisinin yükseld i�i 
görülmekted ir. Dalga lanma b iti� ta rihinden b ir ve iki ay sonraki yıllık enflasyon beklentileri de, 
genelde gerileme e�ilimini sürdürmü�tür. Nitekim, 2006 yılındaki da lga lanma dönemi hariç , 
tüm dalga lanma dönemlerinde iki ay sonraki yıllık enflasyon beklentisi, ba �langıç  ta rihindeki 
enflasyon beklentisine göre dü�ü� göstermi�tir. Yıllık enflasyon beklentisinin yükseld i�i ve bu 
e�ilimini da lga lanma b iti�inden iki ay sonra  da  koruyan tek da lga lanma dönemi, 2006 yılı 
Mayıs- Haziran ayla rındaki da lga lanma dönemid ir. 2006 yılı da lga lanma ba�langıç  ta rihinde 
yüzde 5.5 olan yıllık TÜFE beklentisi, b iti� ta rihinde yüzde 7.5’e yükselmi�, b iti� ta rihinden iki ay 
sonra  ise yüzde 7.9 seviyesinde ka lmı�tır.  
  
Tablo: 4- Yıllık TÜFE Beklentisi- Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

 
Yıllık TÜFE Beklentisi 

Biti� Tarihinden Sonraki 
TÜFE Beklentisi 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

% 
Puan 

TÜFE % Puan TÜFE % Pu. 
15.04.2002 30.07.2002 106 35.6 32.3 -3.3 31.4 -0.9 29.6 -2.7 
03.12.2002 09.01.2003 37 24.9 23.7 -1.2 23.8 0.1 23.9 0.2 
03.03.2003 25.03.2003 22 23.9 24.6 0.7 24.7 0.1 22.9 -1.7 
24.09.2003 10.11.2003 47 17.7 14.9 -2.8 14.1 -0.8 12.7 -2.2 
05.04.2004 24.05.2004 49 10.4 11.1 0.7 10.4 -0.7 10.1 -1.0 
20.07.2004 21.09.2004 63 10.1 9.5 -0.6 8.8 -0.7 9.0 -0.5 
08.03.2005 30.03.2005 22 7.2 7.2 0.0 7.1 -0.1 7.1 -0.1 
04.05.2006 26.06.2006 53 5.5 7.5 2.0 8.1 0.6 7.9 0.4 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
 
 Döviz kuru da lga lanma dönemlerinde, yıllık TÜFE beklentisi g ib i yıl sonu TÜFE enflasyon 
beklentisi de benzer e�ilimler göstermi�tir. Dört da lga lanma döneminde yıl sonu TÜFE 
enflasyon beklentisi dü�ü� gösterirken, b ir dönemde sabit ka lmı�, üç  da lga lanma döneminde 
ise yükseli� göstermi�tir. �ki ay sonraki yıl sonu TÜFE beklentileri, 2006 yılı da lga lanması hariç , tüm 
da lga lanma dönemlerinde ba �langıç  seviyesinin a ltına  dü�mü�tür. 2006 yılındaki da lga lanma 



� ��

dönemi ba�langıc ında  yüzde 6.3 olan yıl sonu TÜFE beklentisi b iti� ta rihinde yüzde 9.8’e, b iti� 
ta rihinden iki ay sonra  ise yüzde 10.5’ e yükselmi�tir.  
 
Tablo: 5- Yıl Sonu TÜFE Beklentisi- Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

Yıl Sonu TÜFE Beklentisi 
 

Biti� Tarihinden Sonraki 
Yıl Sonu TÜFE Beklentisi 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

% 
Puan 

TÜFE % Puan TÜFE % Pu. 
15.04.2002 30.07.2002 106 39.2 35.7 -3.5 35.0 -0.7 34.3 -1.4 
03.12.2002 09.01.2003 37 31.0 24.9 -6.1 25.8 0.9 26.2 1.3 
03.03.2003 25.03.2003 22 26.2 27.3 1.1 28.0 0.7 26.0 -1.3 
24.09.2003 10.11.2003 47 20.5 19.3 -1.2 19.1 -0.2 ---- ---- 
05.04.2004 24.05.2004 49 11.4 12.1 0.7 11.5 -0.6 10.9 -1.2 
20.07.2004 21.09.2004 63 10.9 10.5 -0.4 9.5 -1.0 10.2 -0.3 
08.03.2005 30.03.2005 22 7.6 7.6 0.0 7.5 -0.1 7.5 -0.1 
04.05.2006 26.06.2006 53 6.3 9.8 3.5 10.3 0.5 10.5 0.7 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
 
 Yıl sonu TÜFE beklentileri ile yıl sonu TÜFE hedefleri kar�ıla�tırıld ı�ında , hedefe göre en 
yüksek kred ib ilite aç ı�ının (hedefin yüzdesi ola rak) 2006 yılındaki da lga lanma döneminde 
gerçekle�ti�i görülmekted ir. 2006 yılında  yıl sonu TÜFE hedefi yüzde 5 iken, iki ay sonraki 
kred ib ilite aç ı�ı 5.5 puan olmu�tur. Kred ib ilite aç ı�ında  daha sınırlı b ir bozulma, 2003 yılındaki  
da lga lanma dönemlerinde gözlenmi�tir.    
 
Tablo: 6- Kredibilite Açı�ı-  Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

Kredibilite Açı�ı-  % Puan    
(Yıl Sonu TÜFE Beklentisi-Enflasyon Hedefi) 

 
Ba �langıç  

Tarihi 
Biti� 

Tarihi 
Süre 

(Gün) 

 
 
 

Yıl Sonu 
Enflasyon 

Hedefi 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihinde 

Bir Ay 
Sonra  

�ki Ay 
Sonra  

 
15.04.2002 30.07.2002 106 35.0 4.2 0.7 0.0 -0.7 
03.12.2002 09.01.2003 37 20.0 ------ 4.9 5.8 6.2 
03.03.2003 25.03.2003 22 20.0 6.2 7.3 8.0 6.0 
24.09.2003 10.11.2003 47 20.0 0.5 -0.7 -0.9 ----- 
05.04.2004 24.05.2004 49 12.0 -0.6 0.1 -0.5 -1.1 
20.07.2004 21.09.2004 63 12.0 -1.1 -1.5 -2.5 -1.8 
08.03.2005 30.03.2005 22 8.0 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 
04.05.2006 26.06.2006 53 5.0 1.3 4.8 5.3 5.5 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
 
 e. Türkiye’nin Risk Primi : 
 
 Uluslararası p iyasa la rda Türkiye’ nin risk primi (eurobond spread), Yükselen Piyasa lar 
Tahvil Endeksi (EMBI+) a rac ılı�ıyla  takip  ed ilmekted ir. Da lga lanma ba �langıç  ve b iti� ta rihleri 
itibariyle EMBI+ Türkiye endeksi inc elendi�inde, dördünc ü ve a ltınc ı da lga lanma 
dönemlerinde risk p riminin aza ld ı�ı, d i�er da lga lanma dönemlerinde ise risk p riminde a rtı� 
oldu�u gözlenmekted ir. Baz puan olarak risk p rimindeki en yüksek artı�, sırasıyla , b irinc i, 
üçünc ü, be�inc i ve sekizinc i da lga lanma döneminde gerç ekle�mi�tir. Anc ak, da lga lanma 
ba �langıç  tarihindeki risk p rimine yüzde oran d ikka te a lınd ı�ında , risk p riminde en yüksek artı�, 
sırasıyla , yüzde 91.7 ile sekizinc i da lga lanma döneminde, yüzde 72.9 ile be�inc i da lga lanma 
döneminde ve yüzde 66.9 ile b irinc i da lga lanma döneminde gerç ekle�mi�tir. Sekizinc i ve 
be�inc i da lga lanma uluslara rası likid ite ko�ulla rı ABD fa iz oranla rındaki belirsizlik g ib i d ı�sa l 
unsurla rdan kaynaklanırken, b irinc i da lga lanma dönemi siyasi istikra rsızlık ve erken seç im kararı 
gib i iç  nedenlerden kaynaklanmı�tır. 
 
 Da lga lanma b iti� tarihinden iki ay sonraki risk p rimleri inc elend i�inde, genelde 
Türkiye’nin risk priminde aza lı� meydana gelmi�tir. Anc ak, erken seç ime g id i� dönemi olan 
b irinc i da lga lanma dönemi ile Irak operasyonu olasılı�ının yaygınla�tı�ı ikinc i da lga lanma 
döneminde risk primi a rtı�ını sürdürmü�tür (Bakınız Ek Tablo: 1 ve 2). 
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Tablo: 7- Türkiye’nin Risk Primi- Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 
 

Döviz Kuru Dalgalanması 
Türkiye’nin Risk Primi  

(EMBI+ Endeksi) 
 

Biti� Tarihinden Sonraki 
Risk Primi 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

 
Puan 

Risk P Puan Risk P  Puan 
15.04.2002 30.07.2002 106 611 1.020 409 916 -104 1.024 4 
03.12.2002 09.01.2003 37 624 687 63 709 22 747 60 
03.03.2003 25.03.2003 22 779 997 218 794 -203 740 -257 
24.09.2003 10.11.2003 47 513 377 -136 312 -65 300 -77 
05.04.2004 24.05.2004 49 295 510 215 460 -50 398 -112 
20.07.2004 21.09.2004 63 377 346 -31 328 -18 292 -54 
08.03.2005 30.03.2005 22 234 308 74 347 39 310 2 
04.05.2006 26.06.2006 53 168 322 154 251 -71 239 -83 

Ka ynak: TCMB Dı� �li�kiler Genel Müdürlü�ü “ Dünya  Ekonomilerinde Geli�meler Bülteni”  ve kend i hesap lama la rımız. 
 
 Da lga lanma dönemlerinde risk p rimindeki de�i�im Türkiye’nin ulusla ra rası p iyasa lardaki 
göreli pozisyonuna ili�kin yeterli b ilg i vermemekted ir. Özellikle, tüm ülkeleri etkileyen d ı� finansa l 
�okla rın olması durumunda, Türkiye ve d i�er yükselen p iyasa  ekonomilerinin risk p rimlerinin 
kar�ılıklı o la rak inc elenmesi gerekmekted ir. Bu amaç la , ulusla ra rası mali p iyasa la rda Türkiye’nin 
“ Göreli Risk Primi”  hesap lanmı� ve her b ir da lga lanma dönemi itiba riyle a �a�ıdaki grafiklerde 
verilmi�tir. “ Göreli Risk Primi” , Türkiye’nin risk priminin EMBI+ orta lamasına  oranı ola rak 
tanımlanmı�tır. Ayrıc a, ulusla rarası ya tırımc ılar tarafından Türkiye ile aynı grup ta  de�erlend irilen 
Brezilya ’ya  kar�ı da  göreli risk p rimi hesaplanmı�tır. Göreli risk p rimindeki yükselme, uluslara rası 
p iyasa la rda Türkiye’nin d i�er ülkelere göre daha olumsuz de�erlendirild i�ine i�aret etmekted ir. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2002-2006 döneminde ya �anan sekiz da lga lanma döneminden üç ünde Türkiye’nin 
göreli risk p riminde belirg in olarak a rtı� gözlenmekted ir. Bunla rdan ilki, 3-25 Mart 2003 ta rihinde 
Irak sava �ı sırasında gerç ekle�mi�tir. Türkiye bu dönemde, c o�ra fi konumu ve sava �a 
do�rudan ka tılma olasılı�ı nedeniyle, d i�er yükselen p iyasa  ekonomilerine göre daha olumsuz 
etkilenmi�tir. Di�er b ir ifadeyle, bu da lga lanmada Türkiye’ye has ko�ulla r daha etkili o lmu�tur 
(Gra fik:3). 
 

Göreli risk p riminin hızla  a rttı�ı ikinc i dönem, 5 Nisan-24 Mayıs 2004 ta rihleri arasıdır 
(Gra fik:5). Bu dönemde, özellikle Mayıs ayında , ABD’nin fa iz artırımına  ili�kin beklentilerin 
güç lenmesi göreli risk priminin hızla  a rtmasında  etkili o lmu�tur. ABD’nin fa iz a rtırım sürec ine 
ili�kin beklenti tüm yükselen p iyasa  ekonomilerini o lumsuz etkilemi�tir. Ancak, Türkiye/ EMBI+ ve 
Türkiye/ Brezilya  arasındaki göreli risk primi inc elend i�inde, Türkiye’ nin bu dı�sa l �oktan en 
olumsuz etkilenen ülke oldu�u görülmekted ir. 

Grafik:1- 15Nisan-30 Temmuz 2002 
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Grafik:3-3-25 Mart 2003 Döneminde 
Türkiye'nin Göreli Riski

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

Türkiye/ Brezilya Türkiye/ EMBI+

�

Grafik:4-24 Eylül-10 Kasım 2003 
Döneminde Türkiye'nin Göreli Riski
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Grafik:5-5 Nisan-24 Mayıs 2004 
Döneminde Türkiye'nin Göreli Riski
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Grafik:6-20 Temmuz-21 Eylül 2004 
Döneminde Türkiye'nin Göreli Riski
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Grafik:7-8-30 Mart 2005 Döneminde 
Türkiye'nin Göreli Risk Primi 
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Grafik:8-4 Mayıs-26 Haziran 2006 
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 Göreli risk p riminin hızla  yükseld i�i üç ünc ü dönem, 4 Mayıs-26 Haziran 2006 ta rihleri 
arasıdır (Grafik:8). Bu dönemde, uluslararası likid ite ko�ulla rındaki bozulma tüm yükselen p iyasa  
ekonomilerini o lumsuz etkilemi�tir. Küresel likid ite dara lması, yükselen p iyasa  ekonomileri iç inde 
Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika  Cumhuriyeti’ nde daha fazla  hissed ilmi�tir. Nitekim, 
Türkiye/ EMBI+ ve Türkiye/ Brezilya  a rasındaki göreli risk p rimi inc elendi�inde, Türkiye’nin 
uluslara rası mali p iyasala rdaki göreli riskinin hızla  yükseld i�i görülmekted ir.  
 

�K�NC� BÖLÜM 
 

Dalgalanma Dönemlerinde Para ve Kur Politikası Kararları 
  

Temel amac ı fiya t istikrarını sa�lamak olan Merkez Bankası, yüksek döviz kuru 
da lga lanmalarının ya�andı�ı 2002-2006 döneminde, iki fa rklı para politikası ç erç evesi 
uygulamı�tır. Bunlardan ilki “ Örtük Enflasyon Hedeflemesi” , d i�eri ise “ Aç ık Enflasyon 
Hedeflemesi”  sistemid ir. 2002-2005 döneminde uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi 
sisteminde, yıl sonu enflasyon hedefi ilan ed ilirken, aynı zamanda IMF programı gere�i Parasa l 
Taban, Net �ç  Varlıklar ve Net Uluslara rası Rezervler iç in de performans kriterleri belirlenmi�tir. 
2006 yılı ba�ında  aç ık enflasyon hedeflemesi sistemi uygulamaya konulmu� ve üç er aylık 
dönemler itibariyle yıllık enflasyon hedefi (a lt ve üst band la rı ile) kamuoyuna ilan ed ilmi�tir. IMF 
programı ç erç evesinde, Parasa l Taban ve Net �ç  Varlıkla r performans kriteri kapsamından 
ç ıkartılmı�, bunun yerine üç er aylık dönemler itibariyle enflasyon hedefi performans kriteri 
ola rak belirlenmi�tir. Net Ulusla ra rası Rezervler ise performans kriteri ola rak korunmu�tur. 
A�a�ıda , da lga lanma dönemleri itiba riyle Merkez Bankası’nın para  ve kur politikası ka ra rla rı ve 
gerekç eleri özetlenec ek ve para  politikası çerçevesindeki de�i�ikli�in, da lga lanmaların 
nedenleri ve etkileri yanısıra  Merkez Bankası ka ra rla rı üzerine etkileri de görüleb ilec ektir. 

 
a. Para Politikası : Kısa Vadeli Faiz Oranları : 
 
2001 krizi sonrasında  da lga lı kur rejimine geç ilmesi ve Merkez Bankası yasasında  

yapılan de�i�iklikle Banka’nın temel görevinin fiya t istikra rını sa�lamak olarak belirlenmesi 
sonuc unda kısa vadeli fa izler para  politikasının temel a rac ı ola rak öne ç ıkmı�tır. Kriz sonrası 
dönemde, ma li d isip linin sa�lanması, yapısa l düzenlemelerin gerçekle�tirilmesi ve Merkez 
Bankasının kısa  vadeli fa iz politikasını etkin b ir �ekilde kullanmasıyla  enflasyon hedeflerine 
ula�ılması konusunda önemli b ir ba�arı sa�lanmı�tır. Kısa  vadeli fa iz oranları yanısıra , Merkez 
Bankası ida re merkezi zaman zaman p iyasala rdaki TL ve döviz likid itesini ayarlamak iç in de 
çe�itli düzenlemeler yapmı�tır. 2006 yılı ba�ında  enflasyon hedeflemesi rejimine geç ilmesi ile 
b irlikte, Para Politikası Kurulu para  politikası kara rla rında  “ tavsiye veren“  konumdan “ karar 
veric i”  konuma geç mi� ve para politikası ka ra rla rının oylama ile a lınması uygulaması 
ba �la tılmı�tır 2. Yeni dönemde, kısa  vadeli fa iz oranları Kurul ta ra fından belirlenirken, Merkez 
Bankası idare merkezi de döviz kuru politikası ve TL likid ite yönetimine ili�kin düzenlemeleri 
yapma konusunda yetkili olmaya devam etmekted ir. Bu bölümde, Merkez Bankası ve Para  
Politikası Kurulu kara rla rına  ili�kin basın duyurula rından yara rlanarak,  da lga lanma 
dönemlerinde kısa  vadeli fa iz oranlarında yap ılan de�i�iklikler ve nedenleri kısac a  
özetlenmeye ç aılı�ılac aktır.    

 
Birinci Dalgalanma Dönemi (15.04.2002–30.07.2002) : Merkez Bankası, da lga lanma 

dönemi ba �lamadan 8 Nisan 2002 ta rihinde enflasyondaki dü�ü� e�iliminin güç lenmesi ve 
enflasyon beklentilerinin yıl sonu hedefine do�ru yakla �ması nedeniyle, gec elik borç  a lma 
fa izini yüzde 54’den yüzde 51’e, borç  verme fa izini ise yüzde 61’den yüzde 58’e dü�ürmü�tür. 
Döviz kurla rında yukarı do�ru hareketlenmenin ba �lamasına  kar�ın, Merkez Bankası fa iz ind irim 
sürec ine devam etmi� ve 30 Nisan 2002 ta rihinde gec elik borç  a lma fa izini yüzde 48’e, borç  
verme fa izini ise yüzde 55’e ind irmi�tir. Fa iz ind irim kara rı ile ilg ili basın duyurusunda, Merkez 
Bankası fa iz politikasının sadec e enflasyona bakılarak belirlendi�ini, d ı� tic a ret, bankac ılık 
sistemi ve �irketler kesimindeki pozisyon aç ıkları, reel fa izler ya da  kurla rın düzeyi gib i 
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göstergelerin fa iz politikası belirlenirken d ikka te a lınmadı�ını aç ıklamı�tır. Fa iz ind irim kara rı, 
yapısa l reformla rın kesintisiz sürdürülmesi ve enflasyonu etkileyen temel de�i�kenlerdeki 
geli�melerin gelec ek dönem enflasyonunu olumlu etkileyec e�i beklentisi ile a lınmı�tır. Bu fa iz 
ind irim kara rından sonra, gec elik fa izler da lga lanma dönemi boyunc a sabit tutulmu�tur. 
Merkez Bankası 1 Temmuz 2002 tarihinden itiba ren “ geç  likid ite penc eresi”  uygulamasına  
ba �lamı� ve fa iz oranını yüzde 65 ola rak belirlemi�tir. Dalga lanma b iti� tarihinden kısa b ir süre 
sonra  Merkez Bankası 5 A�ustos 2002 ta rihinde gec elik fa iz oranlarını 2’ �er puan dü�ürmü�tür.  
 

�kinci Dalgalanma Dönemi (03.12.2002-09.01.2003) : Merkez Bankası, da lga lanma 
dönemi önc esinde 11 Kasım 2002 tarihinde gec elik borç  a lma fa izini yüzde 46’dan yüzde 
44’e, borç  verme fa iz oranını ise yüzde 53’ ten yüzde 51’e ind irmi�tir. Konu ile ilg ili basın 
duyurusunda, Merkez Bankasının 2002 A�ustos ayından itibaren 2003 yılı enflasyon hedefine 
yo�unla �tı�ı, enflasyondaki mevc ut e�ilim ve enflasyon beklentilerindeki iyile�menin sürdü�ü 
gerekç esiyle fa iz ind irimine gid ild i�i belirtilmi�tir. Fa iz oranla rı da lga lanma dönemi ve 
sonrasında  sab it tutulmu�tur. 

 
Üçüncü Dalgalanma Dönemi (03.03.2003-25.03.2003) : Merkez Bankası, bu dönemde 

de gec elik fa iz oranla rını sab it tutmaya devam etmi�tir. Ancak, 20 Mart 2003 ta rihinde Irak’a  
askeri operasyon ba �la tılması üzerine Merkez Bankası, olası likid ite ta leb ini d ikkate a larak, “ geç  
likid ite penceresinden”   bankala ra sa�lanac ak fonlama maliyetini 5 puan dü�ürerek yüzde 56 
ola rak belirlemi�, ayrıc a �MKB Repo Pazarı’nda da  gerekli görülürse, yüzde 51 fa iz oranıyla  
fonlama yapac a�ını aç ıklamı�tır. Irak sava�ının kısa sürede sona ermesi, 2003 yılı ma liye 
politikasına ili�kin belirsizliklerin ortadan ka lkması ve IMF dördünc ü gözden geç irmesinin 
tamamlanması, da lga lanma dönemi sonrasında ekonomik göstergelerde ç ok hızlı b ir iyile�me 
sa�lamı�tır. Piyasala rdaki olumlu geli�meler sonuc unda, Merkez Bankası 25 Nisan 2003 
ta rihinde gec elik borç  a lma fa izini yüzde 44’den yüzde 41’e, borç  verme fa iz oranını ise yüzde 
51’den yüzde 48’e dü�ürmü�tür.    
 
Tablo: 8- TCMB Gecelik Faiz Oranları - Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

TCMB Gecelik Faiz Oranı 
Borç Alma 

Biti� Tarihinden Sonraki 
TCMB Faiz Oranı 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

% 
Puan 

Fa iz % Puan Fa iz % Pu. 
15.04.2002 30.07.2002 106 51.00 48.00 -3.00 46.00 -2.00 46.00 -2.00 
03.12.2002 09.01.2003 37 44.00 44.00 0.00 44.00 0.00 44.00 0.00 
03.03.2003 25.03.2003 22 44.00 44.00 0.00 41.00 -3.00 41.00 -3.00 
24.09.2003 10.11.2003 47 29.00 26.00 -3.00 26.00 0.00 26.00 0.00 
05.04.2004 24.05.2004 49 22.00 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00 0.00 
20.07.2004 21.09.2004 63 22.00 20.00 -2.00 20.00 0.00 20.00 0.00 
08.03.2005 30.03.2005 22 16.50 15.50 1.00 15.00 -0.50 14.50 -1.00 
04.05.2006 26.06.2006 53 13.25 17.25 4.00 17.50 0.25 17.50 0.25 

Ka ynak: TCMB ve kend i hesap lama la rımız. 
 

Dördüncü Dalgalanma Dönemi (24.09.2003-10.11.2003) : Merkez Bankası, da lga lanma 
dönemi önc esinde 18 Eylül 2003 ta rihinde, enflasyonun dü�ü� trend ine g irmesi, döviz kurla rında  
gözlenen istikra r ve enflasyon beklentilerindeki sürekli dü�ü�ü d ikkate a la rak, gec elik borç  
a lma fa izini yüzde 32’den yüzde 29’a , borç  verme fa izini ise yüzde 38’den yüzde 35’e 
dü�ürmü�tür. Dalga lanma döneminde de, Merkez Bankası fa iz ind irim sürec ine devam etmi�tir. 
Mevc ut enflasyon e�iliminin 2003 yılı enflasyon hedefi ile uyumlu olması, iç  ta lepteki 
canlanmanın üretim potansiyelini zorlayacak düzeyde olmaması, mali d isip lin ve yapısa l 
reform sürec inin devam etmesi d ikka te a lınarak, 15 Ekim 2003 tarihinde, gec elik borç  a lma 
fa izi yüzde 29’dan yüzde 26’ ya , borç  verme fa izi ise yüzde 35’den yüzde 31’e dü�ürülmü�tür. 
Daha sonra  fa iz oranları üç  ay süreyle sab it tutulmu�tur. 

 
Be�inci Dalgalanma Dönemi (05.04.2004-24.05.2004) : Da lga lanma dönemi 

önc esinde, Merkez Bankası yılın ilk iki ayında  enflasyondaki ç a rp ıc ı dü�ü�ü, iç  ta lep baskısı 
olmamasını, kurla rdaki istikra rı ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin hedefle uyumlu olmasını 
d ikka te a la rak, 17 Mart 2004 ta rihinde gec elik borç  a lma fa izini yüzde 24’ ten yüzde 22’ye, 
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borç  verme fa izini ise yüzde 29’dan yüzde 27’ye dü�ürmü�tür. Dalga lanma dönemi ve 
sonrasında  ise gec elik fa iz oranları sab it tutulmu�tur. 

 
Altıncı Dalgalanma Dönemi (20.07.2004-21.09.2004) : En son 17 Mart 2004 ta rihinde 

ind irilen gec elik fa iz oranları, bu da lga lanma dönemi ba�la rında  da sab it tutulmu�tur. Merkez 
Bankası, 2004 yılı enflasyon hedefine ula �ılmasına ili�kin b ir risk unsuru görülmemesi ve 2005 
yılında  gıda-enerji d ı�ında dı�sal faktörlerle belirlenen ka lemlerden a rınd ırılmı� fiyat 
artı�la rındaki dü�ü� sürec inin devam edec e�i öngörüsü ç erç evesinde, 8 Eylül 2004 ta rihinde 
gec elik borç  a lma fa izini yüzde 22’den yüzde 20’ye, borç  verme fa iz oranını ise yüzde 27’den 
yüzde yüzde 24’e dü�ürmü�tür. Da lga lanma dönemi sonrasında  ise fa iz oranla rı sabit 
tutulmu�tur. 

 
Yedinci Dalgalanma Dönemi (08.03.2005-30.03.2005) : Merkez Bankası, 2005 yılındaki 

geli�melerin 2006 yılında  uygulamaya geç ilec ek olan enflasyon hedeflemesinin i�levselli�i 
aç ısından olumlu sinya ller iç erd i�i, kısa  vadede enflasyon hedefi aç ısından büyük dı�sa l �oklar 
d ı�ında  belirg in b ir risk görülmemekle beraber orta  vadeli görünümün yap ısa l reformlar 
ta ra fından �ekillendirilec e�i, c ari aç ık, kur ya  da  herhangi ba�ka  b ir de�i�kenin, do�rudan 
de�il, gelec ek dönem enflasyonu konusunda iç erd i�i b ilg i ba�lamında  fa iz kara rı sürec ine 
dahil ed ild i�i de�erlend irmesi ç erç evesinde, 9 Mart 2005 tarihinde gec elik borç  a lma fa izini 
yüzde 16.50’den yüzde 15.50’ ye, borç  verme fa izini ise yüzde 20.50’den yüzde 19.50’ye 
dü�ürmü�tür. Dalga lanma sonrasında da , Merkez Bankası fa iz ind irim sürec ini devam ettirmi�tir.   

       
Sekizinci Dalgalanma Dönemi (04.05.2006-26.06.2006) : Merkez Bankası, 2006 yılında  

aç ık enflasyon hedeflemesi sistemini uygulamaya ba �lamı�tır. Bu sistem ç erçevesinde kısa  
vadeli fa iz oranlarının Para Politikası Kurulu ta rafından oylama ile belirlenmesi benimsenmi�, 
enflasyon hedefi, üç er aylık dönemler itibariyle enflasyon hedefi ile uyumlu patika  ve belirsizlik 
ara lı�ı kamuoyuna aç ıklanmı�tır. Ayrıc a , IMF anla �ması ç erç evesinde, üç er aylık enflasyon 
hedefi pa tikası para  politikası performans kriteri ola rak belirlenmi�tir. 

 
Merkez Bankası, 9 Ara lık 2005 ta rihinde gec elik fa iz oranlarında 0.25 puan ind irime 

gitmi� ve Para  Politikası Kurulu Oc ak-Mart döneminde kısa  vadeli fa izleri sab it tutmu�tur. Para  
Politikası Kurulunun 23 Mart 2006 tarihindeki top lantısında  fa iz oranla rı sab it tutulmu�tur. Kurul, 
yıllık enflasyondaki dü�ü�ün Mart ayından itibaren tekra r ba �layac a�ını ve enflasyonun yıl 
sonunda nokta hedef olan yüzde 5’e yakın gerç ekle�e�i de�erlend irmesinde bulunmu�tur. 
Ayrıc a, orta  dönemde politika  fa izlerinin yükselme olasılı�ının, a �a�ı inme ya  da sabit ka lma 
olasılı�ına göre daha dü�tü�ü, kısa dönemde ise sab it ka lma olasılı�ının aza ld ı�ı ifade ed ilmi� 
ve bu politika perspektifinin enflasyonun 2007 yılı orta la rında hedef pa tika ile uyumlu olmasını 
sa�layaca�ı öngörüsünde bulunmu�tur.  

 
Para  Politikası Kurulu, 27 Nisan 2006 tarihinde, orta  vadeli enflasyon görünümünün 

belirgin ola rak de�i�medi�i, enerji, i�lenmemi� gıda  ve a lkollü iç ecekler-tütün gib i para  
politikasının etki a lanı d ı�ında ka lan ka lemler hariç  tutuldu�unda enflasyonun dü�ü� yönünde 
oldu�u ve enflasyonun yılın ikinc i ç eyre�inden itibaren a �a�ı yönlü b ir hareket gösterece�i 
de�erlendirmesi ç erç evesinde, gec elik borç  a lma fa izini yüzde 13.50’den yüzde 13.25’e, borç  
verme fa izini ise yüzde 16.50’den yüzde 16.25’e dü�ürmü�tür. Ayrıc a , orta  dönemde politika  
fa izlerinin yükselme olasılı�ının, a �a�ı inme ya  da sab it ka lma olasılı�ına  göre daha dü�ük 
oldu�u, kısa  dönemde ise yeni verilerin d ikka tle de�erlendirilece�i belirtilmi� ve bu politika  
perspektifinin enflasyonun 2007 yılı orta la rında hedef pa tika ile uyumlu olmasını sa�layac a�ı 
öngörüsünde bulunmu�tur.  

 
Para  Politikası Kurulu, 25 Mayıs 2006 ta rihinde, üretim, ta lep  ve enflasyona ili�kin 

aç ıklanan verilerin Enflasyon Raporunda öngörülen orta  vadeli e�ilimle büyük ölç üde uyumlu 
b ir �ekilde gerç ekle�ti�i ve yılın ilk dört ayında enflasyonda gözlenen yükseli�e ra�men, a lkollü 
içec ekler-tütün, enerji, a ltın ve i�lenmemi� g ıda  hariç  tutuldu�unda fiya t a rtı�la rının dü�ük ve 
istikra rlı seyretti�i de�erlend irmesi ç erç evesinde gec elik fa iz oranlarını sabit tutmu�tur. Kurul, 
son dönemde mali p iyasala rda  ya�anan da lga lanmanın a rd ından enflasyonun 2006 yılı 
sonunda hedefin üzerinde gerç ekle�me olasılı�ının arttı�ını, anc ak orta  vadeli görünümü 
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de�i�tirmek iç in henüz erken oldu�unu ve kısa vadede politika  fa izlerinin a�a�ı inme olasılı�ının 
aza ldı�ını belirtmi�tir. 

 
Nisan ayından sonra Mayıs ayı enflasyonunun da  yüksek ç ıkması ve mali p iyasa lardaki 

da lga lanmanın artması üzerine, Para  Politikası Kurulu 7 Haziran 2006 ta rihinde ola�anüstü 
top lanmı�tır. Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyonun hedefle uyumlu patikanın belirg in ola rak 
üzerine ç ıktı�ı ve döviz kurundaki a rtı� nedeniyle önümüzdeki ayla rda  da yıllık enflasyonun 
geç ic i ola rak b ir mikta r yükselec e�i de�erlend irmesi ç erç evesinde, Para  Politikası Kurulu 
gec elik borç  a lma fa izini yüzde 13.25’den yüzde 15’e, borç  verme fa izini ise yüzde 16.25’den 
yüzde 18’e yükseltmi�tir. Kurul, kısa vadede politika  fa izlerinin yukarı yönlü olma olasılı�ının b ir 
önc eki döneme göre aza ldı�ını ve orta  vadede enflasyonda öngörülen dü�ü�le beraber 
politika  fa izlerinin de dü�ü� yönünde olaca�ı b ir görünümün esas a lındı�ını aç ıklamı�tır. 

 
Para  Politikası Kurulu, 20 Haziran 2006 ta rihindeki ola�an top lantısında  kısa  vadeli fa iz 

oranlarının sabit tutulmasını ka ra rla �tırmı�tır. Kurul, son dönemde döviz kurunda ya �anan 
hareketlerin etkisiyle enflasyonda gözlenen yükseli�in, Haziran ve Temmuz aylarında da  
devam edeb ilec e�ini, anc ak takip  eden aylarda  iç  ta lepteki yava �lamayla b irlikte döviz 
kurunun enflasyon üzerindeki dolaylı etkilerinin sınırlı ka lac a�ını ve yıllık enflasyondaki dü�ü�ün 
2007 yılından önc e ba �layab ilece�ini aç ıklamı�tır. Ayrıc a , kısa  vadede politika  fa izlerinin yukarı 
yönlü olma olasılı�ının sabit ka lma olasılı�ına göre daha aza lmakla  b irlikte, orta  vadeli 
enflasyon görünümünü etkileyeb ilec ek olumsuz b ir geli�menin ortaya  ç ıkması ha linde para  
politikasının gerekli tepkiyi verec e�i ifade ed ilmi�tir.  

 
Para  Politikası Kurulu, ulusla ra rası mali p iyasa larda Mayıs ayında ba �layan hareketlili�in 

geli�mekte olan ülkelerin ma li varlıklarına ta leb i c idd i b ir �ekilde dara lttı�ı, bu ta lep  
dara lmasının özellikle son üç  günde, gerek döviz kurları gerekse orta  ve uzun vadeli fa iz 
oranları üzerinde ekonomik temellerin gerektird i�inin ötesinde b ir baskı olu�turdu�u ve 
Türkiye’nin bu geli�melerden daha fazla  etkilendi�i de�erlendirmesinde bulunmu� ve 25 
Haziran 2006 ta rihinde ikinc i olaganüstü top lantısını yapmı�tır. Kurul, orta  vadeli enflasyon 
bekleyi�lerini düzeltmek ve güç lü b ir parasal sıkıla�tırmaya g itmek amac ıyla , gec elik borç  
a lma fa izini yüzde 15’ ten yüzde 17.25’e, borç  verme fa izini ise yüzde 18’den yüzde 20.25’e 
yükseltmi�tir. Ayrıc a  Kurul, para politikası kara rla rının etkinli�ini güç lend irmek amac ıyla  fazla  
likid iteyi aza ltmak iç in TL depo a lım iha lelerine ba �lanması ve döviz likid itesinin sa�lanması iç in 
etkili müdaha lede bulunulması konusunda Merkez Bankası ida re merkezinin tam ola rak 
desteklend i�ini ifade etmi�tir. 

 
Merkez Bankası, 28 Haziran 2006 ta rihinde fa iz oranla rında teknik de�i�iklik yap ıld ı�ını 

ve gec elik borç  a lma fa izi sab it tutulurken gec elik borç  verme fa iz oranının yüzde 20.25’den 
yüzde 22.25’e yükseltild i�ini aç ıklamı�tır. Böylec e, borç  a lma ve verme fa izi a rasındaki fa rk 3 
puandan 5 puana ç ıkartılmı� ve ikinc i el D�BS p iyasasında yükselen fa iz oranla rı ile borç  verme 
fa izi a rasındaki fa rk g iderilmi�tir. 

 
Para  Politikası Kurulu, 20 Temmuz 2006 tarihinde petrol ve d i�er emtia  fiya tla rındaki 

artı�ın devam etti�ini, bekleyi�lerin orta  vadeli hedeflerle henüz uyumlu olmaması nedeniyle 
enflasyona ili�kin temkinli tavrın sürdürülmesi gerekti�ini ve 2007 yıl sonu enflasyon hedefine 
ula�ılması iç in ölç ülü b ir parasa l sıkıla�tırmanın gerekli görüldü�ünü aç ıklamı�tır. Kurul, bu 
de�erlendirme ç erç evesinde, gecelik borç  a lma fa izini yüzde 17.25’den yüzde 17.50’ye, borç  
verme fa izini ise yüzde 22.25’ ten yüzde 22.50’ ye yükseltmi�tir.  
 

b. Kur Politikası : 
 
Merkez Bankası, 2001 krizi ile b irlikte da lga lı kur rejimi uygulamasına  geç mi�tir. Da lga lı 

kur rejimi uygulamasında  temel ilke, döviz kurunun b ir para  politikası arac ı ola rak 
kullanılmaması, Merkez Bankasının herhangi b ir  kur hedefinin olmaması ve döviz kurlarının arz 
ve ta lebe göre p iyasada belirlenmesid ir. Anc ak, döviz a rz ve ta leb indeki geç ic i dengesizlikler 
sonuc u olu�an a�ırı da lga lanmala rı önlemek veya rezerv b irikimi sa�lamak amaç la rıyla , 
zaman zaman Merkez Bankası döviz kurlarına  müdahalede bulunmaktad ır. Bu müdaha leler 
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ya  do�rudan müdaha le �eklinde ya  da  TL kar�ılı�ı döviz a lı� ve sa tı� iha leleri �eklinde 
yapılmaktadır. Da lga lanma dönemlerinde, a �a�ıda  özetlend i�i g ib i, Merkez Bankası döviz 
kurlarına daha sık müdaha le etmek zorunda ka lmı�tır.   

  
Birinci Dalgalanma Dönemi (15.04.2002–30.07.2002) : Merkez Bankası, 28 Mart 2002 

ta rihli basın duyurusu ile 1 Nisan 2002 ta rihinden itiba ren, ters para  ikamesinin güç lenmesi, 
ödemeler dengesi sermaye hesabındaki olumlu geli�meler ve orta -uzun vadede daha güç lü 
rezerv pozisyonuna sahip  olma gerekç esiyle, döviz a lım iha lelerinin ba �la tılmasına karar 
vermi�tir. Günlük iha le tutarı 20 milyon dola r ola rak belirlenmi�tir. Döviz a lım iha leleri 2002 yılı 
Temmuz ayı ba �ına  kadar devam ettirilm i�, döviz p iyasası i�lem hac minde gözlenen dara lma 
ve buna ba�lı o la rak döviz fiya tla rının istikra rsız olu�ması gerekçesiyle, bu tarihten itiba ren 
durdurulmu�tur. Merkez Bankası, p iyasala rda  giderek a rtan siyasi belirsizlik a lg ılamasının döviz 
kurlarında  yara ttı�ı a �ırı da lga lanmayı önlemek iç in, 11 Temmuz 2002 ta rihinde döviz 
p iyasasına  do�rudan müdaha le etmi� ve 3 milyon dola r g ib i ç ok sınırlı b ir döviz satı�ı yapmı�tır.  
 

�kinci Dalgalanma Dönemi (03.12.2002-09.01.2003) : Merkez Bankası, da lga lanma 
önc esinde, 2 Ara lık 2002 ta rihinde döviz p iyasasına do�rudan müdaha lede bulunmu� ve 16 
milyon dola r a lım yapmı�tır.  Ara lık ayı iç inde Irak’a  yönelik olası askeri operasyonun yarattı�ı 
ted irg inli�e ba�lı o la rak döviz kurla rında a �ırı hareketlilik gözlenmi�tir. Bunun üzerine, Merkez 
Bankası 24 Ara lık 2002 tarihinde do�rudan sa tı� yönlü müdaha lede bulunmu� ve 9 milyon 
dola rlık sınırlı sa tı� yapmı�tır. Dalga lanma döneminde, döviz a lım ve sa tım iha lesi 
düzenlenmemi�tir. 
 

Üçüncü Dalgalanma Dönemi (03.03.2003-25.03.2003) : Bu dalga lanma döneminde, 
Merkez Bankası döviz p iyasa larına herhangi b ir müdaha lede bulunmamı�tır.� 3. da lga lanma 
dönemi sonrasında , Irak sava�ının sona ermesi ve IMF gözden geç irmesinin tamamlanması 
döviz p iyasasını olumlu etkilemi�tir. Bu dönemde, döviz arz fazlasının a rtması nedeniyle, Merkez 
Bankası 6 Mayıs 2003 ta rihinden itiba ren günlük döviz a lım iha lelerine tekrar ba �lamı� ve 12 
Mayıs-10 Eylül 2003 ta rihleri a rasında  ise be� kez döviz p iyasasına do�rudan a lım yönünde 
müdaha lede bulunmu� ve 2.9 milya r dola r a lmı�tır. 
 

Dördüncü Dalgalanma Dönemi (24.09.2003-10.11.2003) : Merkez Bankası, 11 Eylül 2003 
ta rihinde günlük döviz a lım mikta rını artırmı�, 25 Eylül 2003 tarihinde ise döviz p iyasala rına  tekrar 
do�rudan müdaha le ederek 1.442 milyon dola r a lımda bulunmu�tur. Ekim ayında  iha lelerde 
a lınan günlük döviz a lım mikta rları ba�langıç ta  sürekli yükseltilmi�, anc ak döviz kurla rındaki 
yükselme üzerine önc e 21 Ekim’de günlük a lım mikta rla rı aza ltılmı�, 23 Ekim 2003 ta rihinde ise 
günlük döviz a lım iha leleri durdurulmu�tur. 

 
Günlük Döviz Alım Miktarı (Milyon $)  
�hale Opsiyon Toplam 

Ekim �hale Programı    
  1 Ekim 2003 50 25 75 
  7 Ekim 2003 80 40 120 
  21 Ekim 2003 40 20 60 
  23 Ekim 2003 Günlük Döviz Alım �ha lesi Durduruldu 

 
Be�inci Dalgalanma Dönemi (05.04.2004-24.05.2004) : Nisan ayı ba �ında  günlük döviz 

a lım iha lelerinde a lınac ak tutar 50 milyon iha le, 50 milyon opsiyon olmak üzere top lam 100 
milyon dola ra  yükseltilmi�tir. Ay iç inde, döviz a rz fazlasına ba�lı o la rak günlük döviz a lım 
tuta rları sık, sık de�i�tirilmi� ve 27 Nisan 2004 ta rihinde, döviz fiya tla rındaki a �ırı oynaklık ve 
tekliflerdeki aza lma d ikkate a lınarak, döviz a lım iha leleri durdurulmu�tur. Döviz likid itesindeki 
dara lmanın etkisiyle döviz p iyasasında gözlenen a �ırı oynaklık üzerine, 11 Mayıs 2004 ta rihinde 
döviz p iyasasına do�rudan sa tım yönünde sınırlı b ir müdaha lede bulunulmu� ve 9 milyon dolar 
satılmı�tır. 
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Günlük Döviz Alım Miktarı (Milyon $)  
�hale Opsiyon Toplam 

Nisan �hale Programı      
  1 Nisan 2004 50 50 100 
  7 Nisan 2004 70 70 140 
  15 Nisan 2004 40 40 80 
  27 Nisan 2004 Günlük Döviz Alım �ha lesi Durduruldu 

 
Altıncı Dalgalanma Dönemi (20.07.2004-21.09.2004) : Bu da lga lanma döneminde, 

Merkez Bankası döviz p iyasa la rına  herhangi b ir müdahalede bulunmamı�tır. 
 

Yedinci Dalgalanma Dönemi (08.03.2005-30.03.2005) : Merkez Bankası, 9 Mart 2005 
ta rihinde do�rudan döviz p iyasasına  a lım yönlü müdaha le etmi� ve 2.361 milyon dolar a lmı�tır. 
22 Ara lık 2004 ta rihinde yeniden ba �la tılan günlük döviz a lım iha leleri, bu da lga lanma 
döneminde de aynen sürdürülmü�tür. 7.da lga lanma döneminden sonra  döviz p iyasasında arz 
fazlası devam etmi�tir. Bu nedenle, Merkez Bankası günlük döviz a lım iha leleri yanısıra , 3 
Haziran 2005 ile 15 �ubat 2006 tarihleri a rasında be� kez do�rudan döviz a lım müdaha lesinde 
bulunmu� ve 16.298 milyon dolar a lım yapmı�tır. 

  
Sekizinci Dalgalanma Dönemi (04.05.2006-26.06.2006) : Merkez Bankası, 16 Mayıs 2006 

ta rihinde, g loba l likid ite ko�ullarının etkisiyle döviz a rzının aza lması ve kurla rdaki oynaklı�ın 
artması nedeniyle, döviz a lım iha lelerine ara  vermi�tir. Piyasada döviz likid itesinin aza lması ve 
döviz kurla rındaki yükseli�in sürmesi üzerine Merkez Bankası, 13 ve 23 Haziran 2006 ta rihlerinde 
do�rudan satım müdahalesinde bulunmu�tur. Müdahale sonrasında da  döviz p iyasasında  
da lga lanma devam etmi�tir. Merkez Bankası, 26 Haziran 2006 tarihinde döviz p iyasasına  tekrar 
do�rudan satım yönlü müdaha lede bulunmu�tur. Ayrıc a , aynı gün, 2001 yılından sonra  ilk kez, 
döviz sa tım iha lesi aç mı�tır. Merkez Bankası, 26 ve 27 Haziran ta rihlerinde 500’er milyon dola rlık 
iki adet döviz sa tım iha lesi düzenlemi�tir.      
 
Tablo : 9 – Dalgalanma Dönemlerinde TCMB Döviz ��lemleri (Milyon Dolar) 

Do�rudan Döviz Müdahalesi TL Kar�ılı�ı Döviz �haleleri 
Satım Alım  Satım Alım (*) 

 
 
 
Dalgalanma Dönemi 

 
Ta rih 

 
De�er 

 
Ta rih 

 
De�er 

 
Ta rih 

 
De�er 

Durdurma 
Tarihi 

 
De�er 

15.04.2002 – 30.07.2002 11.07.2002 3     01.07.2002 40 
03.12.2002 – 09.01.2003 24.12.2002 9       
03.03.2003 – 25.03.2003         
24.09.2003 – 10.11.2003   25.09.2003 1.442     
05.04.2004 – 24.05.2004 11.05.2004 9     27.04.2004 40 
20.07.2004 – 21.09.2004         
08.03.2005 – 30.03.2005   09.03.2005 2.361     

      16.05.2006 20 
13.06.2006 494       
23.06.2006 763       
26.06.2006 848   26.06.2006 500   

 
 
04.05.2006 – 26.06.2006 

    27.06.2006 500   
Ka ynak: TCMB. 
(*) Opsiyon hariç  günlük iha le  tuta rını ifade etmekted ir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 

 Dalgalanma Dönemi Etkilerinin Kar�ıla�tırılması  
 
 Bu bölümde, dola r kuru, �MKB endeksi, D�BS b ile�ik fa izi, yıllık TÜFE, yıl sonu TÜFE 
beklentileri ve Türkiye’nin risk priminde (eurobond spread) da lga lanma dönemlerinde ve iki ay 
sonrasındaki geli�meler kar�ıla�tırıla rak, dönemler itiba riyle da lga lanmanın �iddeti belirlenmeye 
ça lı�ılac aktır. Kar�ıla �tırma iki a lt grup  itibariyle yapılac aktır. �lk ka r�ıla �tırmada dalga lanmanın 
ba �langıç  ve b iti� ta rihleri a rasındaki de�i�im ler, ikinc isinde ise da lga lanma ba �langıç  tarihi ile 
b iti� ta rihinden iki ay sonraki de�i�imler esas a lınac aktır. Seç ilen a ltı göstergeye ili�kin ortak b ir 
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ölç üte ula�ab ilmek iç in, dola r kuru ve �MKB endeksinin günlük orta lama yüzde de�i�im leri, D�BS 
b ile�ik fa izi, yıllık TÜFE, yıl sonu TÜFE beklentileri ve risk priminde ise ba�langıç  ta rihindeki 
seviyesinden sapmala rın yüzde de�i�imleri kullanılac aktır (Bakınız Tab lo : 10). 

 
�nc elenen sekiz da lga lanma döneminde, her b ir gösterge iç in en olumsuz de�ere 8, 

en olumlu de�ere ise 1 katsayısı verilerek, her b ir da lga lanma döneminin �iddeti ve 
da lga lanma b iti� ta rihinden iki ay sonraki seviyesinin ba �langıç  ko�ullarından sapma derec esi 
belirlenmeye ç a lı�ılac aktır. Di�er b ir ifadeyle, a ltı göstergenin orta lama skorunun büyüklü�ü 
da lga lanmanın �iddetini ve ba �langıç  ko�ulla rından sapma derec esini gösterec ektir. 
 
Tablo : 10 – Dalgalanma Dönemi ve Sonrasındaki Geli�melerin Kar�ıla�tırılması 

Ba�langıç ve Biti� Tarihleri Arasında  
Döviz Kuru Dalga lanması Günlük Ortalama 

De�.-% 
 

Ba�langıç De�erinin Yüzdesi (*) 
Ba �langıç  

Tarihi 
Biti� 

Tarihi 
Süre 

(Gün) 
Dola r  
Kuru 

�MKB 
Endeksi 

D�BS Bile�ik 
Fa izi 

Yıllık TÜFE 
Beklentisi 

Yıl Sonu 
TÜFE Bek. 

Risk Primi 
(EMBI+) 

15.04.2002 30.07.2002 106 0.257 -0.180 34.43 -9.27 -8.93 66.9 
03.12.2002 09.01.2003 37 0.275 -0.528 17.19 -4.81 -19.68 10.1 
03.03.2003 25.03.2003 22 0.430 -0.439 20.80 2.93 4.20 28.0 
24.09.2003 10.11.2003 47 0.224 0.252 -12.17 -15.82 -5.85 -26.5 
05.04.2004 24.05.2004 49 0.359 -0.328 33.10 6.73 6.14 72.9 
20.07.2004 21.09.2004 63 0.118 0.184 3.31 -5.94 -3.67 -8.2 
08.03.2005 30.03.2005 22 0.447 -0.521 9.42 0.00 0.00 31.6 
04.05.2006 26.06.2006 53 0.484 -0.590 61.36 36.36 55.56 91.7 

Biti� Tarihinden �ki Ay Sonrası ile Ba�langıç Tarihi Arasında 
Günlük Ortalama 

De�.-% 
 

Ba�langıç De�erinin Yüzdesi (**) 

   

Dola r  
Kuru 

�MKB 
Endeksi 

D�BS Bile�ik 
Fa izi 

Yıllık TÜFE 
Beklentisi 

Yıl Sonu 
TÜFE Bek. 

RiskPrimi 
(EMBI+) 

15.04.2002 30.07.2002 106 0.150 -0.209 28.10 -16.85 -12.50 67.6 
03.12.2002 09.01.2003 37 0.057 -0.193 13.13 -4.02 -15.48 19.7 
03.03.2003 25.03.2003 22 -0.109 0.127 -16.66 -4.18 -0.76 -5.0 
24.09.2003 10.11.2003 47 0.007 0.327 -30.20 -28.25 ------ -41.5 
05.04.2004 24.05.2004 49 0.102 -0.054 21.25 -2.88 -4.39 34.9 
20.07.2004 21.09.2004 63 0.007 0.158 -10.42 -10.89 -6.42 -22.5 
08.03.2005 30.03.2005 22 0.104 -0.095 6.20 -1.39 -1.32 32.5 
04.05.2006 26.06.2006 53 0.104 -0.151 37.51 43.64 66.67 42.3 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
(*) (Biti� Ta rihind eki De�er /  Ba �la ngıç  Tarihindeki De�er * 100 – 100) formülü a ra c ılı�ıyla  hesa p lanmı�tır. 
(**) (Biti� Ta rihinden �ki Ay Sonraki De�er /  Ba �langıç  Tarihindeki De�er * 100 – 100) formülü a ra c ılı�ıyla  hesap lanmı�tır. 
  

Da lga lanmanın ba �langıç  ve b iti� ta rihleri itibariyle göstergelerdeki de�i�im ler 
incelendi�inde, en �iddetli da lga lanmanın 2006 yılı Mayıs-Haziran aylarında gerç ekle�ti�i 
anla �ılmaktad ır. Günlük orta lama de�i�im lere göre, bu da lga lanma sırasında  dolar kurunda 
en yüksek a rtı�, �MKB endeksinde en hızlı dü�ü� gerç ekle�irken, D�BS b ile�ik fa izi, yıllık TÜFE, yıl 
sonu TÜFE beklentileri ve risk p riminde de ba �langıç  seviyesine göre en yüksek sapma 
meydana gelmi�tir. 
 
 Da lga lanma ba�langıç  ta rihi ile b iti� tarihinden iki ay sonraki gösterge de�erleri 
ka r�ıla �tırıld ı�ında  da  2006 yılı Mayıs-Haziran dönemi da lga lanmasının en �iddetli etkiye sahip  
oldu�u görülmekted ir. Bu durum büyük ölç üde enflasyon beklentilerindeki sapmadan 
kaynaklanmaktad ır. Göstergelerin da lga lanma b iti� tarihi ile iki ay sonrasındaki de�erlerine 
bakıld ı�ında , ekonominin tekra r hızlı b ir düzelme sürec ine g ird i�i görülmektedir. Özellikle, d i�er 
da lga lanma dönemlerine göre, döviz kurlarında  hızlı b ir de�erlenme gözlenirken, hisse sened i 
fiya tla rı ve D�BS b ile�ik fa iz oranlarında  önemli b ir toparlanma olmu�tur. Anc ak, enflasyon 
beklentilerindeki bozulma, bu a ra  dönemde de sürmü�tür. 
 
 2006 yılı da lga lanma dönemi sonrasında ekonomi tekra r hızlı b ir toparlanma sürec ine 
girmesine kar�ın, seç ilen göstergelerin iki ay sonra  gelmi� o ldu�u seviye, ekonominin 
da lga lanma dönemi ba �langıç  ko�ullarından önemli ölç üde uzakla �tı�ına  i�aret etmekted ir. 
Özellikle, enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yükselme, 2006 yılı ba�ında  belirlenen 2006 
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ve 2007 yılla rı enflasyon hedeflerinden uzakla �ıld ı�ını göstermekted ir. Ayrıc a, D�BS b ile�ik fa iz 
oranlarının yüksek seviyesini devam ettirmesi, ma li p iyasa larda vadelerin kısa lması ve göreli risk 
priminin yüksekli�i de, mevc ut ekonomik ortamın ba �langıç  ko�ulla rından uzakla �tı�ını 
göstermektedir. 2006 yılı Mayıs ayında  ulusla rarası likid ite ko�ullarındaki bozulmadan, 
geli�mekte olan p iyasa  ekonomileri a rasında  en fazla  Türkiye’nin etkilenmesi de, uluslara rası 
p iyasa la rda Türkiye’ye yönelik de�erlend irmeleri o lumsuz etkilemi�tir.  
 

Tablo : 11 – Dalgalanma �iddeti ve Ba�langıç Ko�ulllarından Sapma Derecesi  
Dalgalanma �iddeti Ba�langıç Ko�ullarından Sapma Derecesi 

Ort.Skor Dalgalanma Dönemi Ort.Skor Dalgalanma Dönemi 
8.0 04.05.2006 – 26.06.2006 7.3 04.05.2006 – 26.06.2006 
6.0 05.04.2004 – 24.05.2004 6.0 15.04.2002 – 30.07.2002 
5.3 03.03.2003 – 25.03.2003 5.5 08.03.2005 – 30.03.2005 
5.2 08.03.2005 – 30.03.2005 5.3 05.04.2004 – 24.05.2004 
3.8 03.12.2002 – 09.01.2003 4.5 03.12.2002 – 09.01.2003 
3.8 15.04.2002 – 30.07.2002 3.3 03.03.2003 – 25.03.2003 
2.3 20.07.2004 – 21.09.2004 2.7 20.07.2004 – 21.09.2004 
1.5 24.09.2003 – 10.11.2003 1.2 24.09.2003 – 10.11.2003 

 
 Yukarıdaki tab lodan da görülec e�i g ib i, 2006 Mayıs-Haziran döneminde ya �anan 
da lga lanma hem da lga lanma �iddeti hem de ba �langıç  ko�ulla rından sapma aç ısından en 
yüksek skora sahip  dönem olarak kar�ımıza  ç ıkmaktad ır. Da lga lanma �iddeti aç ısından, ikinc i 
sırada ABD fa iz oranla rının yükseltilece�i beklentilerinden kaynaklanan 2004 yılı ikinc i ç eyrek 
da lga lanma dönemi, üç üncü sırada  ise Irak sava �ının ba �lad ı�ı 2003 yılı Mart ayındaki 
da lga lanma dönemi gelmekted ir. Ba�langıç  ko�ullarından sapma derec esi inc elend i�inde 
ise, yine ilk sırada  2006 yılı Mayıs ayı da lga lanması gelmekted ir. �kinc i sırada , Ba�bakanın 
hasta land ı�ı ve erken seç im sürec inin ba�lad ı�ı 2002 yılı Nisan-Temmuz dönemi da lga lanması, 
üçünc ü sırada  ise ABD fa iz a rtırımının daha büyük boyutlara ula �ac a�ı end i�esinin ortaya  
ç ıktı�ı 2005 yılı Mart ayı da lga lanma dönemi gelmekted ir.  
 

Da lga lanma dönemlerine referans olu�turab ilec ek aylık rezerv de�i�imi ve sermaye 
giri�leri inc elend i�inde, da lga lanmala rın �iddeti ve derinli�i konusunda bazı ip  uç la rı elde 
ed ilmektedir. Sekiz da lga lanma döneminin dördünde portföy yatırımla rından ç ıkı� gözlenmi�tir. 
Portföy ya tırımla rından en yüksek ç ıkı�  3.970 milyon dolar ile sekizinc i da lga lanmanın oldu�u 
2006 yılı Mayıs-Haziran dönemine a ittir. Top lamda sermaye ç ıkı�ının ya �andı�ı da lga lanma 
dönemi ise, Irak sava�ının oldu�u 2003 yılı Mart ayındaki üç ünc ü da lga lanma dönemid ir. Bu 
dönemde top lam uluslararası rezervlerde de en yüksek azalı� gerç ekle�mi�tir. T.C.Merkez 
Bankası rezervleri sadec e iki da lga lanma döneminde aza lı� göstermi�tir. En yüksek aza lı� 
sekizinc i da lga lanma döneminde gerç ekle�mi� ve Merkez Bankası rezervlerinde 3.375 milyon 
dola rlık aza lı� meydana gelmi�tir. TCMB rezervlerindeki aza lı�, bu dönemde Merkez Bankasının 
iha le ve do�rudan müdahale yoluyla  p iyasa la ra  yaptı�ı döviz satı�ından kaynaklanmı�tır. Bu 
dönemde, do�rudan yabanc ı sermaye yatırımları ve orta -uzun vadeli borç lanma 
kaynakla rından 10.868 milyon dola rlık g iri� gerç ekle�mi� ve tica ri bankala rın döviz rezervleri 
4.504 milyon dola r a rtmı�tır.  
 
Tablo: 12- Dalgalanma Dönemlerinde Rezerv De�i�imi ve Sermaye Giri�leri (Milyon Dolar)  

Rezerv De�i�imi (1) Sermaye Giri�leri (2) Dalgalanma 
Dönemi 

Referans 
Dönemi Top lam TCMB Ba nka . Top lam Portföy Net H-N Di�er 

15.04.2002-30.07.2002 Nisan-Tem. -2.523 -1.716 -807 3.260 -713 668 3.305 
03.12.2002-09.01.2003 Ara lık -408 -108 -300 1.723 139 1.096 488 
03.03.2003-25.03.2003 Mart 3.079 1.064 2.015 -1.704 -802 604 -1.506 
24.09.2003-10.11.2003 Eylül-Kasım -558 -184 -374 473 814 527 -868 
05.04.2004-24.05.2004 Nisan-Mayıs -778 -294 -484 3.833 71 926 2.836 
20.07.2004-21.09.2004 Tem.-Eylül -4.265 -618 -3.647 4.912 449 -1.298 5.761 
08.03.2005-30.03.2005 Mart 543 -1.770 2.313 1.913 -751 949 1.715 
04.05.2006-26.06.2006 Mayıs-Haz. -1.129 3.375 -4.504 7.464 -3.970 566 10.868 

Ka ynak: TCMB Öd emeler Dengesi �sta tistikleri. 
(1) (-) i�areti rezerv a rtı�ını göstermekted ir. 
(2) Net Ha ta -Noksa n (Net H-N) ka lemi sermaye hesab ı ola rak de�erlend irilm i�tir.  
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Dalga lanmala rın �iddetinin ve ba�langıç  ko�ulla rından sapma derecesinin, 
ekonominin da lga lanma dönemi önc esindeki durumu ile de ilg ili o ldu�u dü�ünülmekted ir. 
Da lga lanma dönemleri öncesinde seç ilmi� ekonomik göstergelerle ilg ili veriler a �a�ıdaki 
tab loda verilmektedir. Verilerin inc elenmesinden de görülec e�i g ib i, sekizinc i da lga lanma 
döneminde yurtiç i ta lep, kred i hacmi ve c ari i�lemler aç ı�ının seviyesi önc eki dönemlere göre 
büyük ölç üde yükselmi� bulunmaktad ır. Ayrıc a , reel kurdaki de�erlenme en yüksek 
seviyesinde iken, gerç ekle�en enflasyonla yıl sonu enflasyon hedefi arasındaki farkta  önc eki 
dönemlere göre aç ılmı�tır. Cari i�lemler aç ı�ının finansman ka litesinin iyile�mesine, c ari aç ı�ın 
ve portföy g iri�lerinin top lam sa�lanan finansman kayna�ına  oranlarının azalmasına  kar�ın, 
sekizinc i da lga lanma döneminde döviz kurla rı, fa iz oranları ve enflasyon daha olumsuz 
etkilenmi�tir.  
 
Tablo: 13- Seçilmi� Makro Göstergeler- Yüksek Dalgalanma Dönemi Ba�larında 

 
Ba�langıç Tarihi �tibariyle 

 
 
Döviz Kuru 

Dalgası 
Ba�langıç 

Tarihi�

 
 

TNY�T/  
GSY�H(*) 

 
Kred i 

Ha c mi/
GSY�H(*) 

 
Yıllık 

CAD(**) 
(Milo$) 

 
CAD/ Dı� 
Tic a ret 

Hac mi-% 

 
CAD/ Top  
Fina nsman 

% 

Portföy/  
Top lam 
Fina ns.-

% 

 
Reel 
Kur 
Endek 

Gerç ek-
le�en 
Yıllık 
TÜFE 

Yıl Sonu 
Hedef 

Sapma sı 
(Yüzde) 

15.04.2002 93.60 15.13 1.915 2.61 ------- ----- 143.8 65.1 86.0 
03.12.2002 90.28 11.86 -417 -0.49 5.30 -9.23 123.7 31.8 -16.0 
03.03.2003 90.26 12.64 -2.796 -3.07 43.62 2.70 122.7 27.0 35.0 
24.09.2003 89.91 12.18 -5.683 -5.23 53.30 29.41 151.5 24.9 24.5 
05.04.2004 92.47 14.63 -10.419 -8.25 60.71 31.11 154.2 11.8 -1.7 
20.07.2004 94.09 17.29 -12.725 -8.94 68.36 31.13 140.5 9.6 -20.0 
08.03.2005 94.97 19.30 -16.119 -9.70 64.73 42.92 156.0 8.7 8.8 
04.05.2006 100.89 26.21 -26.811 -13.57 52.98 25.21 171.7 8.8 76.0 

Ka ynak: Kend i hesa p lama la rımız. 
(*) Yıllıkland ırılmı� oranla r. TNY�T : Top lam Niha i Yurtiç i Ta lep . 
(**)CAD : Cari ��lemler Dengesi. 

 
 �lg inç  geli�me, d i�er dönemlere göre c ari i�lemler aç ı�ının finansman ka litesinin 

iyile�ti�i sekizinc i da lga lanma döneminde, d ı�sa l kaynaklı �okun ekonomide �iddetli ve derin 
b ir da lga lanmaya neden olmasıd ır. Örne�in, Irak sava�ının oldu�u Mart 2003 ta rihindeki 
üçünc ü da lga lanma döneminde, c ari i�lemler aç ı�ının finansman ka litesinde önemli b ir 
bozulma gözlenmi�tir. Bu dönemde, sermaye ç ıkı�ı ya �anmasına  ve TCMB ile tic a ri banka  
rezervlerinde önemli b ir dü�ü� o lmasına kar�ın, �iddeti ve derinli�i daha  az b ir da lga lanma ile 
kar�ıla �ılmı�tır. 
 

GENEL DE�ERLEND�RME VE SONUÇ 
 
 Da lga lı kur rejimine geç ilmesinin ardından 2002-2006 döneminde, Türkiye 
ekonomisinde döviz kurla rında  sekiz kez yukarı do�ru a�ırı da lga lanma gözlenmi�tir. �ç / dı� siyasi 
ve ekonomik geli�meler döviz kuru da lga lanmala rı üzerinde etkili o lmu�tur. 2004 yılına  kadar 
gözlenen ilk dört da lga lanma döneminde, genelde iç  siyasi ve ekonomik geli�meler yanısıra  
Türkiye’nin jeopolitik konumu daha belirleyic i iken, daha sonraki da lga lanmala rda  uluslara rası 
ma li p iyasa la rdaki d ı�sa l geli�meler etkili o lmu�tur. Son yıllarda, küresel likid ite ko�ulla rı ve buna 
ili�kin beklentiler, Türkiye’nin yanısıra  d i�er yükselen p iyasa  ekonomilerini de önemli ölçüde 
etkilemektedir. 
 
 Da lga lanma dönemi sonrasında  p iyasa la rın tekra r istikra ra  kavu�tu�u; hisse sened i 
fiya tla rı, döviz kurları, enflasyon beklentileri ve risk priminde c idd i iyile�me oldu�u 
gözlenmekted ir. Çe�itli ekonomik göstergelerden yararlanarak hesap lanan da lga lanma 
�iddeti ve ba�langıç  ko�ulla rından sapma derec esi inc elendi�inde, küresel likid ite 
dara lmasınını ana  belirleyic i o ldu�u son da lga lanmanın daha �iddetli ve ba �langıç  
ko�ulla rından daha fazla  sapma yara ttı�ı görülmektedir.  
 

Uluslararası p iyasala rda  ülke riskinin göstergesi ola rak kullanılan EMBI+ endeksi 
(eurobond spread leri) inc elendi�inde de, 2006 yılı Mayıs-Haziran dönemindeki da lga lanmanın 
fa rklı yansımala rı d ikka ti çekmektedir. Türkiye’nin risk p rimi, 2003 yılı Mart ayındaki Irak sava �ı 
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dönemi hariç , genelde EMBI+ orta lamasının a ltında  seyretmi�tir. Anc ak, küresel likid ite 
ko�ulla rının bozuldu�u 2006 Mayıs-Haziran dönemindeki da lga lanma sürec inde Türkiye’ nin risk 
primi önemli ölç üde yükselmi� ve EMBI+ orta lamasının üzerine ç ıkmı�tır. Yükselen p iyasa  
ekonomileri iç inde Türkiye ile aynı grupta de�erlend irilen Brezilya, küresel likid ite 
dara lmasından  sınırlı ö lçüde etkilenmi�tir. Da lga lanma sürec i önc esinde Brezilya ’nın risk p rimi 
Türkiye’nin risk p riminden daha yüksek iken, da lga lanma sonrasında  Türkiye’ nin risk p rimi 
Brezilya ’nın üzerine ç ıkmı�tır. Nitekim, Türkiye’nin orta lama EMBI+ endeksi ve Brezilya ’ya kar�ı 
göreli risk primi incelend i�inde de bu durum aç ıkç a  gözlenmekted ir. Küresel likid ite 
dara lmasından, Türkiye’nin yanısıra  yükselen p iyasa  ekonomileri iç inde cari i�lemler aç ı�ı 
veren Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mac aristan d i�erlerine göre daha olumsuz etkilenmi�tir.  
 

Küresel likid ite ko�ulla rındaki dara lma yükselen p iyasa ekonomilerini farklı ö lçüde 
etkilerken, ülkelerde d ı�sal �oka  kar�ı fa rklı tepki vermi�lerd ir.  Bu dönemde, T.C.Merkez Bankası 
kısa  vadeli fa iz oranla rını rad ika l ola rak artırmak zorunda ka lırken, Brezilya  Merkez Bankası fa iz 
oranlarını ind irme imkanına sahip olmu�tur. Türkiye g ib i, Mac aristan ve Güney Afrika  
Cumhuriyeti de gösterge fa iz oranla rını a rtırmak zorunda ka lmı�la rd ır. 

 
Genel d ı�sa l �okun, bu grupta yer a lan ülkeleri de�i�ik ölç üde etkilemesinin nedenleri 

arasında , ülke ekonomilerinin özel ko�ullarının da  önemli b ir etken oldu�u dü�ünülmekted ir. 
Dı�sa l �okun gerçekle�ti�i dönemde, Türkiye ekonomisi ile ilg ili seç ilmi� makro büyüklüklerin 
e�ilimleri inc elend i�inde, ekonomide güç lü büyümenin devam etti�i, c ari i�lemler aç ı�ının 
geni�led i�i, reel kurdaki de�erlenmenin sürdü�ü ve enerji fiya tla rındaki a rtı�ın da  etkisiyle 
enflasyonun hedefin üzerinde seyretti�i görülmektedir. 
 

2002-2005 döneminde ya �anan yed i da lga lanma sürec inde Merkez Bankası 
ta ra fından uygulanan para  ve kur politika la rı genel ha tla rı ile inc elend i�inde, belirgin bazı 
özellikler göze ç arpmaktad ır. Döviz kurlarındaki yükseli� kar�ısında  ilk önc e döviz a lım 
iha lelerindeki günlük a lım mikta rı aza ltılmakta , daha  sonra  döviz a lım iha leleri geç ic i ola rak 
durdurulmaktadır. Döviz kurla rındaki yükseli�in sürmesi durumunda ise, döviz p iyasasına  
do�rudan satım yönünde sınırlı mikta rda  müdaha lede bulunulmaktad ır. Da lga lanma 
dönemlerinde, fa iz ind irim sürec ine a ra  verilmi� ve kısa  vadeli fa iz oranla rı genelde sabit 
tutulmu�tur.  
 

2006 yılı Mayıs-Haziran dönemindeki sekizinc i da lga lanma sırasında  uygulanan para ve 
kur politikası d i�er da lga lanma dönemlerinden önemli ölç üde farklıla �ma göstermi�tir. 
Da lga lanma dönemi ba �langıc ında, önc eki dönemlerdeki gib i döviz a lım iha lesi durdurulmu� 
ve kısa vadeli fa izler sab it tutulmu�tur. Anc ak, da lga lanmanın �iddetlenmesi üzerine Merkez 
Bankası ilk kez kısa  vadeli fa iz oranlarını artırmı� ve artırım sürec ine da lga lanmanın b iti�inden 
sonra  da  devam etmi�tir. Yine ilk kez sekizinc i da lga lanma döneminde, Merkez Bankası döviz 
satı� iha lesi aç mı�tır. Daha önc eki da lga lanma dönemlerinde b ir kez ve sınırlı mikta rda  
do�rudan döviz sa tım müdahalesi yap ılırken, son da lga lanma döneminde üç  kez ve önemli 
mikta rda do�rudan döviz sa tım müdaha lesinde bulunulmu�tur. Bu önlemlere ilave olarak, 
Merkez Bankası, sekizinc i da lga lanma döneminde p iyasadaki likid ite miktarını aza ltmak iç in 1 
ve 2 hafta  vadeli TL depo a lım iha lesi de aç mı�tır. Son dalga lanma sırasında  Merkez Bankası 
tepkisinin fa rklıla�masında , aç ık enflasyon hedeflemesi sistemine geç i�in de etkili o ldu�u 
dü�ünülmekted ir.    
 
 Merkez Bankasının bu sert önlemlerine kar�ın, da lga lanma dönemlerinden iki ay 
sonraki veriler kar�ıla �tırıld ı�ında , sekizinc i da lga lanma sürec inin ba �langıç  ko�ullarından en 
fazla  sapmaya yol aç an dönem oldu�u görülmekted ir. Bu durum, özellikle enflasyon ve 
enflasyon beklentileri ile ikinc i el D�BS fa iz oranla rında  gözlenmi�tir. Bu geli�mede mevcut 
ekonomik ortamın da etkili o ldu�u dü�ünülmekted ir.  
 

2005 yılı ikinc i yarısında ivme kazanan top lam niha i yurtiç i ta lep  a rtı�ı 2006 yılının ilk 
ya rısında da  bu e�ilimini korumu� ve ta lep artı�ı harc ama grup ları itiba riyle daha  yaygınlık 
göstermi�tir. Yıllıklandırılmı� GSY�H ve top lam yurtiç i ta lep geli�meleri inc elend i�inde (Gra fik:9), 
2001 krizi ile b irlikte harc amalardaki hızlı dü�ü� sonuc unda ekonomide top lam niha i yurtiç i 
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ta lep  seviyesi uzun süre GSY�H seviyesinin a ltında  ka lmı�tır. Bu durum, d i�er politika la rla  b irlikte 
ekonomide enflasyonun hızla  a �a�ı çekilmesine önemli ka tkıda bulunmu�tur. Anc ak, bu e�ilim 
2005 yılı son ç eyre�inden itiba ren de�i�meye ba�lamı� ve 2006 yılı ilk yarısında  top lam niha i 
yurtiç i ta lep seviyesi GSY�H seviyesinin üzerine ç ıkmı�tır. Enerji ve i�lenmemi� g ıda  fiya tla rındaki 
yükselmenin enflasyondaki dü�ü� sürec ini olumsuz etkiled i�i b ir ortamda, top lam niha i yurtiç i 
ta lep teki bu artı�ın da  enflasyondaki dü�ü� sürec ini kesintiye u�ra ttı�ı dü�ünülmekted ir. Ayrıc a, 
yıllıkland ırılmı� stok de�i�iminin top lam arz ve GSY�H’ya  oranla rı inc elend i�inde (Grafik:10), her 
iki oranında 2005 yılı ikinc i ya rısından itibaren dü�ü� e�ilimine g ird i�i görülmekted ir. Bu durum, 
firma ları fiya tlandırma kara rla rı konusunda eskisine göre daha güç lü b ir konuma getirmi� ve 
enflasyondaki dü�ü� sürec inin kesintiye u�ramasına  ka tkıda  bulunmu�tur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yurtiç i ta lep teki a rtı�, reel gelirlerdeki artı�tan ziyade kred i geni�lemesi ile 
desteklenmi�tir. Yurtiç i kred ilerin GSY�H’ya oranı inc elend i�inde (Gra fik:12), kred i 
geni�lemesinin 2005 yılından itibaren hız kazandı�ı görülmektedir. Özellikle, kred i fa iz 
oranlarındaki dü�ü� ve kred i vadelerinin uzaması haneha lkının tüketic i kred ileri kullanımını 
önemli ölç üde artırarak, özel tüketim ve konut in�aat ya tırımla rını c anland ırmı�tır. Uluslara rası 
likid ite ko�ulla rının olumlu oldu�u bu ortamda, özelle�tirme, devir-b irle�me, firma ve banka ların 
dı� kred i kullanımları ve portföy ya tırımla rı arac ılı�ıyla  ekonomiye sermaye g iri�leri hız kazanmı� 
ve döviz kurla rının reel olarak de�erlenmesine neden olmu�tur. Reel kurdaki bu de�erlenme, 
yurtiç i ta lep teki a rtı�ın enflasyonist etkilerinin önemli ölçüde g izlenmesine katkıda bulunmu�tur. 
 
  Ulusla ra rası enerji fiya tla rındaki yükselmenin yanısıra  yurtiç i ta lep teki hızlı büyüme ve 
reel kurdaki bu de�erlenme, itha la tın dolayısıyla  cari i�lemler aç ı�ının büyümesine yol aç mı�tır 
(Gra fik:11). 2006 yılında , özelle�tirme ve firma devir-b irle�melerinin hız kazanmasının etkisiyle 

Grafik:9-Toplam Nihai Yurtiçi Talep ve GSY�H -
Yıllıklandırılmı�

(1987 Fiy.Trilyon TL.)
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Grafik:10-Yıllıklandırılmı� Stok De�i�iminin Toplam Arz 
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Grafik:11-Cari ��lemler Dengesi/ GSY�H
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Grafik:12-Yurtiçi Kredi Hacmi/ GSY�H 
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do�rudan yabanc ı sermaye ya tırım g iri�leri önemli ölç üde a rtmı� ve c ari i�lemler aç ı�ının 
finansman ka litesi geçmi� dönemlere göre oldukç a  iyile�mi�tir. Ancak, finansman ka litesindeki 
bu iyille�meye ve güç lü ma li d isip line ra�men, yabanc ı yatırımc ıla r Türkiye’yi yükselen p iyasa  
ekonomileri a rasında c ari aç ık ve de�erli reel kur aç ısından genelde riskli ülke ola rak 
de�erlendirmeye devam etmi�lerd ir. Nitekim, 2006 yılı Mayıs ayı ba �ında  küresel likid ite 
ko�ulla rının bozulması sonuc unda, Türkiye, Macaristan ve Güney Afrika  Cumhuriyeti ile b irlikte 
d i�er yükselen p iyasa ekonomilerine göre daha olumsuz etkilenen ülke olmu�tur. Uluslara rası 
likid ite ko�ulla rının tekrar iyile�mesi ve T.C.Merkez Bankası tara fından a lınan kara rla r, d i�er 
yükselen p iyasa ekonomilerinde oldu�u g ib i, ekonominin tekrar toparlanmasını sa�lamı�tır. Bu 
durum, özellikle döviz kurla rının de�erlenmesi ve hisse senedi fiya tla rındaki yükselme ile kend ini 
göstermi�tir. Anc ak, reel fa izlerdeki yükseli� ile enflasyon ve enflasyon beklentilerinin hedeften 
sapması tortu ola rak ka lmı� bulunmaktad ır. Son da lga lanma önc esine göre, ulusla ra rası ma li 
p iyasa la rda Türkiye’nin nisp i pozisyonunda da bozulma meydana gelmi�tir. Kriz önc esi 
dönemde Türkiye’nin risk p rimi EMBI+ orta laması ve Brezilya ’ nın risk priminden daha dü�ük iken, 
kriz sonrasında  risk p rimi her iki de�erinde üzerine ç ıkmı� bulunmaktad ır.       
 
 Küresel likid ite bollu�u yanısıra , AB sürec i, IMF programı ve göreli o larak reel getirilerin 
yüksek olması da  yabanc ıların Türkiye’de mali va rlıkla rını g ittikç e artırma larına  ka tkıda  
bulunmu�tur. Bu durum, finansman imkanlarında  sa�lad ı�ı a rtı� sonuc unda, fa iz, kur ve 
büyüme üzerinde olumlu etkide bulunurken, p iyasala rda  a �ırı iyimserli�i de beraberinde 
getirmi�tir. Yurtd ı�ı yerle�iklerin ma li p iyasala rda  a�ırlıkla rının a rtması, ekonomiyi d ı� geli�melere 
kar�ı daha  hassas hale getirmi� ve dı�sa l �oklarla  kar�ıla�ıld ı�ı zaman döviz kuru ve fa izlerin a�ırı 
tepki vermesine neden olmu�tur. 2004 yılından itiba ren genelde dı�sa l �ok kaynaklı 
da lga lanmalarda, Türkiye’nin d i�er yükselen p iyasa ekonomilerine göre daha olumsuz 
etkilenmesinin ardında , c ari i�lemler aç ı�ındaki geni�leme ve kurla rdaki a �ırı de�erlenmenin 
yanısıra , bu durumun da  etkili oldu�u dü�ünülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sonuç  olarak, d ı�sa l �okla rın ma liyetlerinin aza ltılması ve kırılganlıkla rın önleneb ilmesi 
iç in ekonomide ortaya  ç ıkan risklerin orta  vadeli b ir bakı� aç ısıyla  gerç ekç i b ir �ekilde 
de�erlendirilmesi ve a �ırı iyimserlik ya ra tılmaması gerekmekted ir. Bu aç ıdan, 2006 yılı Mayıs-
Haziran ayında  ya �anan da lga lanmadan ç ıkarılab ilec ek önemli dersler oldu�u 
dü�ünülmekted ir.  
 
 
 
 
 

Grafik:13- Yabancıların D�BS (Piyasa) Stoku �çindeki Payları (Yüzde)
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EKLER 

 
Ek Tablo:1- Dalgalanma Dönemlerinde Eurobond Spreadleri 

Eurobond Spreadleri Spread Farkları  
Dalgalanma Dönemleri Brezilya Polonya  Türkiye EMBI+ TR-EMBI+ TR-BR. TR-POL. 
Be� ��günü Önc esi 741 169 611 596 15 -130 442 
15 Nisan-30 Temmuz 2002 1.247 193 750 720 30 -496 557 
Be� ��günü Sonrası 2.098 260 927 953 -25 -1.170 667 
  
Be� ��günü Önc esi 1.611 187 656 788 -132 -956 469 
3 Ara .2002-9 Ocak 2003 1.473 197 666 762 -96 -808 469 
Be� ��günü Sonrası 1.247 157 689 702 -13 -558 532 
  
Be� ��günü Önc esi 1.220 175 700 706 -5 -519 526 
3 Mart-25 Mart 2003 1.105 179 837 688 149 -268 658 
Be� ��günü Sonrası 1.033 181 1.009 670 339 -24 828 
  
Be� ��günü Önc esi 657 71 523 483 40 -134 452 
24 Eylül-10 Kasım 2003 628 69 440 472 -31 -188 371 
Be� ��günü Sonrası 578 88 382 462 -80 -196 293 
  
Be� ��günü Önc esi 560 71 313 429 -116 -247 242 
5 Nisan-24 Mayıs 2004 660 76 404 476 -72 -256 328 
Be� ��günü Sonrası 709 82 498 508 -10 -211 416 
  
Be� ��günü Önc esi 603 73 383 467 -85 -220 309 
20 Temmuz-21 Eylül 2004 548 62 351 447 -96 -197 289 
Be� ��günü Sonrası 476 58 326 423 -96 -149 268 
  
Be� ��günü Önc esi 387 41 241 339 -99 -147 199 
8 Mart-30 Mart 2005 431 42 274 366 -92 -158 231 
Be� ��günü Sonrası 460 48 312 387 -75 -149 263 
  
Be� ��günü Önc esi 215 57 168 175 -7 -47 111 
4 Mayıs-26 Haziran 2006 256 59 232 210 23 -24 173 
Be� ��günü Sonrası 257 66 305 226 79 48 239 

Ka ynak: TCMB Dı� �li�kiler Genel Müdürlü�ü, Dünya  Ekonomilerindeki Geli�meler Bülteni ve kend i hesap lama la rımız. 
 
 
 
Ek Tablo: 2- EMBI+ Endeksi- Yüksek Dalgalanma Dönemleri ve Sonrası 

 
Döviz Kuru Dalgalanması 

 
EMBI+ Endeksi 

 

Biti� Tarihinden Sonraki 
EMBI+ Endeksi 

Bir Ay Sonra  �ki Ay Sonra  Ba �langıç  
Tarihi 

Biti� 
Tarihi 

Süre 
(Gün) 

Ba �langıç  
Tarihinde 

Biti� 
Tarihin. 

 
Puan 

EMBI+ Puan EMBI+  Puan 
15.04.2002 30.07.2002 106 600 974 374 886 -88 1.041 67 
03.12.2002 09.01.2003 37 769 706 -63 723 17 699 -7 
03.03.2003 25.03.2003 22 708 671 -37 604 -67 562 -109 
24.09.2003 10.11.2003 47 486 452 -34 429 -23 388 -64 
05.04.2004 24.05.2004 49 422 512 90 482 -30 431 -81 
20.07.2004 21.09.2004 63 459 415 -44 419 4 383 -32 
08.03.2005 30.03.2005 22 330 387 57 395 8 372 -15 
04.05.2006 26.06.2006 53 175 232 57 197 -35 197 -35 

Ka ynak: TCMB Dı� �li�kiler Genel Müdürlü�ü “ Dünya  Ekonomilerinde Geli�meler Bülteni”  ve kend i hesap lama la rımız. 
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