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Özet 

Ülkeleri, ekonominin mali ve reel kesiminde oluĢan krizleri  gidermeyi amaçlayan istikrar 

politikaları uygulamaya yönelten temel nedenler, hızlanan enflasyon, ödemeler dengesi darboğazı, 

mali piyasalarda ve reel kesimde yaĢanan ciddi boyuttaki dengesizliklerdir. Türkiye’de ekonomik 

krizler, kıtlıklar, yokluklar, kuyruklar ve karaborsa olarak kendini göstermiĢtir. 1950’li, 60’lı ve 

70’li yıllarda kriz demek dövizin bitmesi, ithalatın yapılamaması anlamına gelirdi. Kriz, fiyat 

kontrollerine, mal kıtlıklarına yol açardı. Krizde karaborsa hortlardı. Bu krizler kıtlık yaratırdı ve 

ekonomik büyüme hızı düĢerdi. Fakat, ekonomideki gerileme yine de çok olmazdı. Yakın tarihin 

en büyük krizlerinden olan karaborsa ve kıtlıkların hüküm sürdüğü, yakacak kömürün 

bulunamadığı 1978-80 krizinde ekonomi sadece %2 küçülmüĢtü. 1980 yılında baĢlayan 

ekonomideki liberalleĢme hareketiyle beraber Türkiye’de ekonomik krizlerin Ģekli de değiĢmiĢtir. 

Artık kriz ortamlarında kıtlıklar, kuyruklar, karaborsalar olmamaktadır. Döviz rezervleri 

azalmaktadır ama tükenmemektedir. Ekonomik küçülmeyle beraber ithalat daralmaktadır ama 

ithalat yapamayacak duruma düĢülmemektedir. Son yılların krizleri, mal ve hizmet fiyatlarının 

artması ya da mali sektörde faizlerin fırlaması Ģeklinde kendini göstermektedir. Bu bildirimizde, 

Cumhuriyet tarihinin ilk krizleri kısaca incelendikten sonra, Turgut Özal’ın teknik olarak 

hazırladığı 1980 Ekonomik Ġstikrar Kararları ile baĢbakanlığı döneminde uygulamaya ortaya 

çıkan krizlere karĢı uygulamaya koyduğu istikrar kararları analiz edilecektir. 
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Abstract 

The basic drivers which direct the countries to implement stabilization policies aiming at 

eliminating crises experienced in financial and real sectors of the economy, are accelerating 

inflation, bottleneck of balance of payments, serious imbalance experienced in financial 

markets and real sector. Economic crises in Turkey manifested themselves as shortages, sold-

outs, lines and black market. The crisis meant in 1950s, 60s, and 70s that we ran out of 

foreign exchange and were unable to effect imports. The crisis used to lead to price controls 

and commodity shortages. Black market emerged during crisis. Such crises used to create 

shortages and economic growth rate used to decrease. However the decline in the economy 

would not be a lot. During economic crisis of 1978-80 which was one of the largest economic 

crisis of recent history, when black market and shortage reigned in, even coal to burn could 

not be found, the economy shrank only 2%. With deregulation movement of economy which 

started in 1980, form of the economic crises of Turkey changed. Now no shortages, lines, 

black markets occur in crisis environment, any more. The foreign exchange reserves diminish 

but does not deplete. With the economic shrinkage, the imports volume narrows, but no 

situation involving inability to afford making exports, is not experienced. Crises of recent 

years manifest themselves in form of increased prices of commodities and services or 

increased interest rates in financial sector. In this paper, after briefly examining first crises of 

history of the Republic, 1980 Economic Stabilization Program prepared by Turgut Özal 

technically as well as stabilization resolutions he implemented against emerging crises during 

his tenure as prime minister.  

 

 

* Profesör Doktor, Anadolu Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi Dekanı, rkarluk@anadolu.edu.tr    

 

 

 

 



 

904 

 

 

I. Ekonomik ve Mali Krizler, İstikrar Politikalari ve İstikrar Kararlari 

Ġktisat teorisinde baĢlıca dört temel ekonomik ve mali kriz vardır. Bunlar; para, bankacılık, dıĢ 

borç ve sistematik finansal krizlerdir. Para krizi, bir spekülatif etki sonucunda bir ülke parasının 

devalüe edilmesi ya da değer kaybetmesiyle sonuçlanan, spekülatif saldırıların sonucunda ülke 

yetkililerinin uluslararası rezervleri önemli ölçüde harcayarak, faiz oranlarını hızlı bir Ģekilde 

yükselterek ulusal parayı savunmaya zorlaması durumunda oluĢur. Bankacılık krizi iki farklı 

durumla ortaya çıkar. Bu durumda banka iflasları veya banka baĢarısızlıkları, bankaların 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini engeller. Ġkinci durumda ise devlet bankacılık kesiminin 

krizini önlemek için büyük ölçüde bankalara yardımlarını artırarak müdahalede bulunur.  

Sistematik mali krizler, mali sistemde ortaya çıkan ve mali sistemin, varlık değerlemesi, kredi 

tahsisi ve ödemeler gibi önemli iĢlevlerini kesintiye uğratan bir Ģok biçiminde tanımlanır. 

Sistematik krizler, bir para krizi içerebilirken, para krizleri her zaman sistematik mali krizlere yol 

açmayabilir. DıĢ borç krizi ise bir ülkenin kamu ve özel kesime ait dıĢ borçlarını ödeyememesi 

durumunda ortaya çıkar. Kriz çıkınca, bu krizlerin  ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için de, 

istikrar politikaları (programları) uygulamaya konulur. 

Yüksek enflasyon ülkelerinde uygulanan istikrar programlarında önemle üzerinde durulan konu, 

“nominal çapa”dır. Ġstikrar programı kapsamında uygulanan politikalara ek olarak, nisbi 

fiyatlardan (kur, ücret, faiz, fiyat) birinin ya da birkaçının kontrol edilmesiye enflasyonun kontrol 

edilmesi sağlanmaktadır.
1
 Devam eden enflasyonun varlığı (enflasyonist atalet), politika 

etkinliğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Çünkü, toplumun uzun süren enflasyonist 

geçmiĢten ve karĢılaĢtığı baĢarısız istikrar politikaları giriĢimlerinden dolayı sahip olduğu 

kötümserlik, uygulanan politikaların baĢarı Ģansını etkiler. Bu sebeple uygulanacak istikrar 

programı, inandırıcı ve tutarlı olmalıdır. Bu durumda fiyatların, ücretlerin ve döviz kurunun 

dondurulması, izlenen politikalarda değiĢikliğin bir göstergesi olur.  

Özellikle hiperenflasyon Ģartları altında ekonomik birimler, gelecek dönemdeki enflasyonun 

geçmiĢ dönem enflasyon oranına eĢit olacağını düĢünürler. Gelecek dönem enflasyon oranının 

                                                 
1 AyĢe Sema Bahçeci, Ortodoks ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye Deneyimi, 

DPT, EMSAGM, Ankara, Temmuz 1997; lker Parasız, Enflasyon, Kriz Ayarlamalar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001; Oğuz Esen, 

“Heterodoks Ġstikrar Programları: Teori ve Uygulama”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt: 16, 1989; Ö. Faruk Çolak, Finansal 

Piyasalar ve Para Politikası, Nobel Yayınevi, Ankara,  2001. Bu bildirinin hazırlanmasında , 12 baskı Türkiye Ekonomisi 
kitabımın (2009) konu ile  ilgili kısımlarından yaralanılmıĢtır.  



 

905 

 

daha da yüksek olacağını bile bekleyebilirler. Böylece hiperenflasyon sonsuz spirale dönüĢür, 

toplumda enflasyon ile ilgili kötümserlik oluĢur. Fiyat ve ücretlerin dondurulması, kısa dönemde 

enflasyon beklentilerini kırması sonucunda fiyat-ücret spiralini durdurur ve istikrar programının 

kamuoyu üzerindeki inandırıcılığınında artmasını sağlar.  

Ġstikrar politikaları, iki temel grup altında sınıflandırılmaktadır: ortodoks veya heteredoks 

politikalar. Ortodoks istikrar politikaları, IMF tarafından desteklenmektedir. Ortodoks 

politikaların temelinde, ekonomide varolan aĢırı talep yaratan unsurların azaltılması gerekliliği 

bulunmaktadır. Bu politikaların uygulanmasında vazgeçilemeyen Ģart, ekonomik ajanların 

politikaların hedefine güvenidir. Ortodoks politikaların özünde sıkı para ve maliye politikaları 

yatmaktadır.  Bu politikaların önemli özellikleri arasında; reel ücretlerde düĢüĢ, toplam talepte 

azalma, ulusal gelirin daralması, ekonomik yükün büyük ölçüde sabit gelirliler ile küçük 

iĢletmelere binmesi, aĢırı nominal para miktarının kontrolü ile kamu harcamalarında yapılacak 

anlamlı kısıtlamalar sayılabilir.  

Ortodoks istikrar programlarının iki temel amacından biri, dıĢ dengeyi sürekli iyileĢtirmek, diğeri 

ise yurt içi enflasyonu hızla düĢürmektir. Bunun için reel ücretlerin indirilmesi öngörülmekte, 

fiyat kontrollerine karĢı çıkılarak fiyatların serbest bırakılması önerilmektedir. Ortodoks 

politikalarla fiyatlarda istikrar sağlamak için ağırıklı olarak parasal araçlar kullanılarak yerli 

paranın ileriye yönelik kararlarda "çapa" olarak kullanılması amaçlanır. Bu ise, sıkı bir para 

politikası ile kamu maliyesinde ciddi bir disiplini gerektirir. 

Sonuçta, gelir dağılımında sabit gelirler aleyhine önemli bir bozulma görülmekte, ulusal gelir 

büyüme oranı düĢmekte, sanayi üretimi azalmakta, durgunluk ve iĢsizlik artmaktadır. Bu 

Ģekildeki bir istikrar programını demokratik ülkelerde gerçekleĢtirmek çok zordur. Çünkü, bu 

ülkelerde hükümetler yapısal ve mali reformlardan kaçınmaktadırlar. Acı reçeteler ve kemer 

sıkma politikaları, oy kaybına yol açmakta ve bu sebeple bu tip istikrar politikalarının yürütümesi 

için otoriter-askeri yönetimlerin iĢ baĢında olması arzu edilmektedir. Demokratik ülkelerdeki 

uygulamalar ise, genelde baĢarısızlıkla sonuçlanmakta, ülkelerde sosyal ve ekonomik 

karıĢıklıklara yol açmaktadır. Bunun sonucunda da, bu tip istikrar politikalarını uygulayan 

hükümetler görevi bırakmaktadırlar. 

Heteredoks istikrar politikalarında, toplumsal uzlaĢma ile ücret, faiz ve döviz kurlarındaki artıĢlar 

dondurulmakta ve gelirler politikası uygulamaya konulmaktadır. Ödemeler bilançosu açıklarını 
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kapatmayı amaçlayan ve bu sebeple devalüasyon öngören geleneksel klasik istikrar 

programlarından (ortodoks politikalar) farklı olarak heteredoks programların amacı, üretim ve 

istihdamda bir gerileme yaratmadan enflasyonu kısa bir sürede ve ani olarak aĢağıya çekmektir. 

Fiyatların ve ücretlerin dondurulması, kısa dönemde fiyat ücret spiralini durdurmaktadır. 

Heterodoks istikrar programları enflasyona karĢı Ģok tedavisi Ģeklinde uygulanmaktadır. Kronik 

yüksek enflasyon, hiperenflasyona doğru hareket etmeye baĢladığında
2 Ģok poitikaları uygulamak 

kaçınılmaz olmaktadır. Heterodoks istikrar programlarının üç dayanağı Ģunlardır: 

-Enflasyonu kısa sürede durdurmayı amaçlayan fiyat ve ücretlerin dondurulması,  

-Sabit döviz kuru, 

-Bütçe açıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan mali disiplin (maliye politikası) ve bunlara 

yardımcı bir unsur olarak sıkı para politikalarıdır.
3 

Heteredoks politikalar uygulanmaya baĢlamadan önce, ülkeye belli bir dıĢ destek sağlanması 

gereklidir. Ayrıca toplumun programa destek vermesi zorunludur. Heterodoks programların 

baĢarıya ulaĢması için sadece fiyatların dondurulması yeterli olmamakta, para ve maliye 

politikalarının da varolan dengesizliği ortadan kaldırıcı yönde uygulanması gerekmektedir. Bu 

noktada sorun, fiyatların dodurulması sonrasında özellikle mal piyasasında ortaya çıkan kıtlıktır. 

Bu da beraberinde karaborsayı getirir. Fiyatların dondurulması, ekonomide kıtlık ve karaborsa 

gibi maliyetlere yol açabilmektedir. Fakat ortaya çıkan bu tür maliyetler, sıkı para politikası ve 

talep yönetimi politikalarının sebep olduğu üretim ve istihdamda meydana gelen kayıplardan daha 

hafif olacaktır. Bu bakımdan heterodoks programların daha az iĢsizliğe yol açması önemli bir 

üstünlük sayılabilir.  

Fiyat kontrollerinin diğer bir maliyeti de, orta ve uzun vade de nisbi fiyatların bozulmasına yol 

açmasıdır. Bu durum, piyasa mekanizmasının etkin bir Ģekilde iĢleyiĢini (kaynak tahsisini) 

bozacaktır. Bu sebeple uzun dönemde fiyat ve ücretlerin dondurulması iĢleminden vazgeçilmesi 

gerekir. Bununla beraber üç rakamlı bir enflasyon ortamında kaynak tahsisinin etkin olacağını 

söylemek de çok zordur.  

                                                 
2 Hiperenflasyon, aylık enflasyon oranını % 50’yi aĢtığında baĢlamakta ve en az bir yıl boyunca aylık % 50’nin altında 
seyrettiğinde son bulmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de Cumhuriyet döneminde hiperenflasyon  yaĢanmamıĢtır. Kronik enflasyon, 
uzun süren enflasyonun yüksek bir seviyede süreklilik göstermesidir. 
3 M .Fatih Cin,B. Köksal Yakın ve M. Kemal Doğru, “Heteredoks Politikalar Işığında Türkiye‟de Uygulanmakta Olan İstikrar 

Programı ve BirDeğerlendirme”, İ.Ü.Siyasal BilgilerFakültesi Dergisi, No: 23-24, Ekim 2000-Mart 2001. 
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1985 yılından sonra Arjantin, Brezilya, Meksika ve Ġsrail gibi ülkeler yüksek enflasyonla 

mücadele etmek amacıyla geleneksel istikrar programlarından farklı ögeler içeren istikrar 

önlemlerini uygulamaya koymuĢlardır. Sıkı para ve maliye politikasını içeren klasik istikrar 

politikası araçları yanında Ģok tedavi yönteminin seçilmiĢ olmasından dolayı bu programlar, 

“heterodoks Ģok” olarak da tanımlanmaktadır.    

Heteredoks istikrar politikalarında enflasyonist bekleyiĢlerin hızla düĢürülebilmesi için bir 

anahtarda istikrarın sağlanması çok önemlidir. Bu anahtar, istikrar programınının "çapası"dır. 

(anchor)
4
 Uygulamada tek bir çapaya aĢırı yük binmemesi için birden fazla çapa kullanılmaktadır. 

Ġstikrarsız bir ekonomide dengenin sağlanması için değiĢkenlerden en az birisinin 

sağlamlaĢtırılması gerekir. Çapa olarak "döviz kuru", "faiz oranı", "para arzı", "banka kredileri", 

"ücret ve maaĢlar" seçilebilir. Heteredoks istikrar politikalarında özellikle döviz kurunun 

dondurularak enflasyonist beklentilerin çok kısa bir dönemde kırılması, dövize dayalı heteredoks 

istikrar politikalarını ön plana çıkarmıĢtır.  

Böyle bir politikanın uygulanması durumunda, döviz diğer bir deyiĢle yabancı para, çapa olarak 

kullanılır. Böylece ulusal paranın seçilmiĢ yabancı paraya (dövize) karĢı değeri sabitlenerek döviz 

kurunun reel değeri ile döviz talep fazlası arasındaki iliĢki koparılır. Bunun sonucunda kısa 

sürede bu politika, dıĢ ticaret dengesi üzerinde yerli paranın reel olarak değer kazanmasına paralel 

olarak olumsuz bir etki yaratır. Dolayısıyla dıĢ ticaret ve ödemeler dengesini kötüleĢtirir. Buna 

engel olmak ve politikayı baĢarılı kılmak için kuvvetli bir dıĢ finansmana ihtiyaç doğar. Bu 

ihtiyaç, ekonominin dıĢa açılma derecesinin büyüklüğü oranında artar.  

Döviz kuruna dayalı istikrar politikası daha çok yüksek enflasyon olan ülkelerde 

uygulanmaktadır. Ekonominin neredeyse durma noktasına geldiği bu ülkelerde, bu politikanın 

uygulama maliyeti, diğer politikalara göre nisbi olarak daha düĢüktür. Ilımlı enflasyona sahip 

ekonomilerde dövize dayalı istikrar programlarının fiyat artıĢlarını düĢürme Ģansı oldukça azdır.
5
 

Enflasyonun kronikleĢmesine karĢılık hiper enflasyon düzeyine eriĢmemiĢ ülkelerin uyguladıkları 

istikrar programı, tedrici istikrar programıdır. Bu tür istikrar programında diğer hedefler arasında  

                                                 
4 Anahtar fiyata çapa denmesinin sebebi Ģudur: Gemilerin denizde sürüklenmemesi için denize çapa (anchor) atılır. Gemi bu 

çapanın etrafında dönebilir fakat sürüklenmekten kurtularak yeri sabitleĢir. Anchor sözcüğüne çapa denmesinin doğru 
olmadığını, anti-enflasyonist uygulamalara bir direnç, dayanma noktası sağladığı düĢüncesinden hareketle bu sözcüğe 
“dayanak” denmesinin daha doğru olduğunu savunan iktisatçılar da vardır. Bkz. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi, Türkiye’de 
Enflasyon, Yayın No.8, Ġstanbul, 1996, s. 91. Adı geçen kaynakta çapa yerine “çıpa” teriminin kullanılması savunulmaktadır. 
Bizce doğru olanı çapadır. Benzer görüĢ için bkz. Ercan Kumcu, “Çapa Tarıyor mu?” Hürriyet, 04.10.2000. YanlıĢ 
kullanım “çıpa” için bkz. Ege Cansen, “Enflasyon ve Grev”, Hürriyet, 03.09.2000. 
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kamu harcamalarının disiplin altına alınması ve ödemeler bilançosu açıklarını azaltmak ta vardır.  

Tedrici istikrar programlarında ana hedeflerin dıĢında ara hedefler de önem kazanır. Programda 

ana hedef bütçe açığını azaltmak iken, bütçe içerisinde faiz ödemelerinin payının düĢürülmesi ara 

hedeftir.
6
  

Türkiye ekonomisinde yürürlüğe konulan istikrar politikalarında çapa, 5 Nisan 1994 kararlarında 

“döviz kuru” olmuĢtur. Kur, 5 Nisan Kararlarında iki sebeple sabitleyici (çapa) olarak 

belirlenmiĢtir: Yüksek devalüasyonun enflasyonu arttırıcı etkisini azaltmak ve yabancı sermayeyi 

çekebilecek istikrarı yaratmak. Reel faiz yüksekliği döviz kurunun yavaĢ aĢınması ile 

birleĢtiğinde, ekonomiye dıĢarıdan sıcak para (hot money) akımı olur ve bir saadet zinciri oluĢur. 

Çünkü, yüksek faiz-düĢük kur arbitraj karı yaratır. Böylece istikrar programının kredibilitesi 

kaybolur.  

Ġstikrar programlarının sabit kur uygulamasının özünde, ülkenin tasarruf açığının kapatılması 

yatar. Sabit kur uygulaması, cari harcamalarda değil, yatırım harcamalarında daha çok etkilidir. 

DıĢarıdan gelen para yatırıma yönelerek mal ve hizmet üretim ve ihracatını desteklemiyorsa, bu 

paranın sıcak olacağı kesindir. Türkiye de 5 Nisan Kararlarından sonra, bütün çabalara rağmen bu 

saadet zinciri kırılamamıĢtır. 

 

II. Türkiye Ekonomisinde 1958, 1970, 1978 ve 1979 Ekonomik İstikrar Kararlari 

Türkiye ekonomisinde II nci Dünya SavaĢı sonrasındaki en önemli ekonomik kriz, (1946 

develüasyon kararına yol açan geliĢmeler bir kriz olarak değerlendirilemeyeceği için) 1958 

yılında yaĢanmıĢtır. Bu sebeple Türkiye ekonomisinde kapsamlı istikrar paketi özelliği taĢıyan ilk 

önlemler 1958 yılında alınmıĢtır. 7 Eylül 1946'da gerçekleĢtirilen Cumhuriyet tarihindeki ilk 

devalüasyon Kararı, bir istikrar programından çok, SavaĢ sonrası döneme ve yeni ekonomi 

politikalarına uyum sağlamaya, ithalatı kısmaya, ihracatı arttırmaya yönelik önlemleri 

kapsamıĢtır.  

Devalüasyon ile primli ikili kur uygulamasına son verilerek doların değeri 2.81 TL, sterlinin 

değeri 11.31 TL olarak belirlenmiĢtir. Devalüasyon, eski primli ithalat kurlarına göre %45, primli 

ihracat kurlarına göre %54 oranında olmuĢtur. Cumhuriyet tarihindeki bu ilk devalüasyon, ihracat 

                                                                                                                                                              
5 R. Dornbusch and S. Fisher, “Moderate Inflation”, The World Bank Economic Review, V. 7, 1993, s. 1-44. 
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ürünleri fiyatlarını, SavaĢ döneminde ortaya çıkan enflasyondan arındırmak ve elde biriken mal 

stoklarının ihracatını sağlamak için yapılmıĢtır. IMF'ye katılmadan önce, bu Kurum’dan izin 

almadan kur ayarlamasına gitmek de, diğer bir sebeptir.
7
 TL'nın dıĢ değeri, 1949 yılında yeniden 

değiĢtirilmiĢtir.  

1949 Eyül ayında sterlin, dolar ve Avrupa paralarına karĢı devalüe edildiği halde, TL devalüe 

edilmemiĢ ve bunun sonucunda da TL'nin değeri Avrupa paraları karĢısında %30 oranında 

yükselmiĢtir. Devalüasyon kararıyla birlikte gümrük tarifeleri de değiĢtirilmiĢ, dövizi alınmıĢ 

fakat ithalatı yapılmamıĢ malların ithalatından %45 oranında kur tahsil edilmiĢtir. 

Türkiye'de kapsamlı istikrar kararları, 4 Ağustos 1958 tarihinde alınmıĢtır. 1953 yılından sonra 

ihracatta ortaya çıkan sıkıntılar sebebiyle 1956'dan sonra katlı kur sistemine gidilerek turistik 

dövizlerde 1$ = 5.25-5.5 TL kuru uygulanmaya baĢlanmıĢ, faiz oranları ve fiyat denetimleri 

arttırılmıĢtır. Bunun sonucunda dıĢ ticaret açığı bir miktar azalmıĢtır. Fakat sabit kur politikası 

uygulamasının baĢarısız olması, ithalatın artması, temel malların ithalatının azalması, 1954'ten 

sonra tarımsal üretimin düĢmesi, büyüme hızının yavaĢlaması, enflasyon hızının yükselmesi, 

döviz sıkıntısının ortaya çıkması, ABD'nin dıĢ yardımları kısması ve devalüasyon konusundaki 

baskıların artması sonucunda Hükümet, 4 Ağustos Ġstikrar Kararlarını yürürlüğe sokmuĢtur.  

Kararlar ile TL devalüe edilmiĢ, MB kaynaklarına getirilen sınırlamalar ile para arzı kontrol 

edilmeye çalıĢılmıĢ, KĠT'lerin MB'den finansmanı belli bir limite bağlanmıĢ, KĠT ürünlerine zam 

yapılmıĢ, kamu harcamaları kısılarak bütçe açıkları daraltılmıĢ, 1954 sonrasında getirilen fiyat 

kontrolleri kaldırılarak fiyat mekanizmasının iĢlemesi öngörülmüĢ, ithalatta liberasyona gidilmesi 

amaçlanmıĢ, katlı kur sisteminden tekli kur uygulamasına geçilmiĢ, ithalat üç aylık programlara 

bağlanmıĢtır.  

Ġstikrar Programı ile tüm döviz alımlarında 1 dolar için 6.22 TL vergi alınırken, ithalat ve diğer 

döviz iĢlemlerine 1 dolar 9.02 TL kuru uygulaması benimsenmiĢtir. Ağustos 1960 tarihine kadar, 

farklı uygulamalara son verilerek devalüasyon tamamlanmıĢtır. DıĢ ticaret iĢlemlerine getirilen 

liberalleĢme sonucunda ithalat artmıĢ, ihracatta ise beklenen geliĢme olmamıĢtır. Bunun 

sonucunda dıĢ ticaret açığı büyümüĢ, büyüme hızı düĢmüĢtür. Para arzı ancak bir yıl sabit 

                                                                                                                                                              
6 Ercan Uygur,“Enflasyonun Aktörleri,Faktörleri ve Anti-Enflasyonist Politikalar,” İşletme ve Finans Dergisi, No. 9/1, 1993, s. 

23-24. 
7 Almanya’nın II nci Dünya SavaĢı’ndan mağlup olarak çıkması, Türkiye’nin dıĢ ticaretini olumsuz olarak etkilemiĢtir. SavaĢ’tan 
sonra kliring ve takas anlaĢmalarının önemi giderek azalmıĢ, dünya fiyatları, Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkilemiĢtir. 
SavaĢ sonrasında ABD ile artan ekonomik ve finansal iliĢkiler de, dıĢ ticaretin liberalleĢtirilmesi konusunda Türkiye’ye baskı 
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tutulabilmiĢtir. Kamu gelir ve gider dengesizliği dolayısıyla ortaya çıkan bütçe açığı, ilk yıl 

emisyona gidilmediği için iç borçlanmayla karĢılanmıĢtır. Merkez Bankası ve ticari kredilere 

getirilen kısıtlamalar sonucunda kredi kullanımında daralmalar meydana gelmiĢtir.  

Ġstikrar Kararlarının yürürlüğe girmesiyle dıĢ krediler artmıĢtır. Türkiye'nin uzun dönemli 422 

milyon dolarlık dıĢ borçlarında borç ertelemesine gidilmiĢ ve borçlar ödeme planına bağlanmıĢtır. 

350 milyon dolarlık yeni dıĢ kredi sağlanmıĢtır. Bunun 75 milyon dolarını Avrupa Ekonomik 

ĠĢbirliği Örgütü (OEEC), 25 milyonunu IMF, kalanını ise ABD karĢılamıĢtır.  

Kararlardan sonra bazı bankalar (Sanayi Bankası, Esnaf Kredi Bankası, Doğubank, Raybank, 

Türkiye Kredi Bankası)  tasfiye edilmiĢtir. 1958 Ekonomik Ġstikrar Kararları'nın önemli bir 

kısmının uygulanması 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonraya kalmıĢtır. Uygulamada Kararların 

baĢarısını, değiĢen politik ortam dolayısıyla tam olarak değerlendirmek mümkün değildir. IMF 

denetiminde uygulanan önlemlerden beklenilen sonuçlara tam olarak ulaĢılamamıĢtır.  

Türkiye Cumhuriyetinde üçüncü büyük ve önemli istikrar kararları, 10 Ağustos 1970 tarihinde 

alınmıĢtır. 1970 yılına gelene kadar ekonomi büyük darboğazlarla karĢılaĢmıĢtır. DıĢ ticaret açığı 

yeniden büyümüĢ, TL aĢırı derecede değerlenmiĢ, iĢçi döviz giriĢleri azalmıĢtır. 1970 Kararları ile 

%66.6 oranında devalüasyon yapılarak 1 dolar = 15.100 TL kuru belirlenmiĢtir.
8
 Ġhracatta katlı 

kur uygulamasına devam edilmiĢ, ithal teminat oranları azaltılmıĢ, miktar kısıtlamaları (kotalar) 

sınırlandırılmıĢ, faiz ve vergiler yükseltilmiĢ, maaĢ ve ücretler dondurulmuĢ, KĠT ürünlerine %50 

zam yapılmıĢtır. DıĢ finansman için IMF'den 950 milyon dolarlık kredi kullanımı sağlanmıĢtır.  

Kararların uygulanmasıyla ihracat ve iĢçi döviz gelirleri artmıĢ, 1973 yılında ödemeler dengesi ilk 

defa fazla vermiĢ, Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulamasıyla  dıĢardan kısa vadeli 

borçlanılmıĢ, giderek artan dıĢ ticaret açığı önce iĢçi dövizleriyle, daha sonra dıĢ borçlanma 

yoluyla karĢılanmıĢtır. Rezervler 2 milyar doları, ihracat 1 milyar dolar tavanını aĢmıĢ ve iĢçi 

döviz gelirleri ihracat gelirlerine yaklaĢmıĢtır.  

Bu olumlu geliĢmelere bağlı olarak 14.85 TL'lik dolar fiyatı, Mayıs 1974 tarihinde 13.50 TL'na 

kadar düĢmüĢtür. 1970'li yılların sonralarına doğru rezervler erimeye baĢlamıĢ, dıĢ borçlar hızla 

                                                                                                                                                              
yapılmasına yol açmıĢtır. Cumhuriyet döneminde yaĢanan krizler için bkz. Mehmet E. Palamut ve Filiz Giray, “Cumhuriyetten 

Günümüze Yaşanan Mali Krizler ve Uygulanan Politikalar,” Yeni Türkiye, Sayı 41. 
8 1970 Ekonomik Ġstikrar Paketi tartıĢılırken zamanın BaĢbakanı Süleyman Demirel, devalüasyon kararını almak zorunda kalınca, 
bu Kararı Washington’a Ģifreli bir mesajla Ģöyle iletmiĢtir:“Papaza söyleyin, ayin hazırlığı yapılsın”. Yani IMF BaĢkanına 
söyleyin devalüasyon tamam. 1976’lı yıllar Türkiye ekonomisi açısından tam anlamıyla IMF’li yıllar olmuĢ, 1970 
devalüasyonundan sonra 1977’e kadar IMF’nin istekleriyle tam 13 mini devalüasyon yapılmıĢtır. 1970 devalüasyonun baĢarısı, 
ihracat ve iĢçi dövizlerinden oluĢan döviz gelirlerinde artıĢ yaratmasındadır. 
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artmıĢ, ithalat dıĢ ticaret açığına engel olmak amacıyla kısıldığı için ekonomide eksik kapasite 

kullanımı ortaya çıkmıĢ, devalüasyon yapmak gerektiği halde kur ayarlaması politik sebeplerle 

devamlı ertelenmiĢ, gerçekçi olmayan kur ayarlamaları sorunları daha da arttırmıĢtır. 

Türkiye ekonomisi, 1963-1970 döneminde istikrar içinde kalkınma (büyüme hızı ortalama %6.5, 

enflasyon yılda ortalama %5.5) modelinden, özellikle 1970'li yılların ortalarından sonra 

uzaklaĢmaya baĢlamıĢtır. 1971-1977 dönemindeki yıllık ortalama enflasyon oranı yıllık %18'i 

aĢmıĢtır. 1970'li yılların ilk yarısında dünya petrol fiyatlarında meydana gelen artıĢı Türkiye, 

baĢlangıçta tüketici fiyatlarına yansıtmamıĢ
9
 ve farkı Hazine'den ödemiĢtir.  

Petrole dayalı ucuz enerji politikası, Dünya Petrol ġoku'ndan sonra iflas etmiĢtir. 1972 yılında 

toplam ithalatın ancak %10'nu petrol ve petrol ürünleri ithalatından oluĢurken, 1974'te bu oran 

%20, 1976'da %21.5, 1978'de %30.5 ve 1980 yılında da %47.1'e yükselmiĢtir. 1978 ve 1979 

yıllarında döviz darboğazı sebebiyle petrol ithalatı zorunlu olarak kısıtlanmıĢ, bu durum 

ekonominin felç olmasına yol açmıĢtır.  

Petrol faturasının giderek çoğalması, Türkiye'nin kısa vadeli borçlarını  arttırmıĢtır. Petrol 

ithalatının ve giderlerinin çoğalması, döviz darboğazını ortaya çıkarmıĢ, bu durum dıĢ ticaretin 

serbest piyasalardan ikili anlaĢmalı piyasalara yönelmesine ve dolayısıyla dıĢ ticaret hadlerinin 

ülke aleyhine dönmesine yol açmıĢtır. DıĢ ticaret açığından kaynaklanan dıĢ açık, kredi ihtiyacını 

arttırdığı için DÇM'lerde hızlı bir yükseliĢ görülmüĢ ve kısa vadeli dıĢ borçların toplam dıĢ 

borçlara oranı 1975 yılında %24 iken, oran iki yıl sonra %58'e çıkmıĢtır. Kısa vadeli dıĢ 

borçlardaki büyüme, enflasyonist baskıyı daha da arttırmıĢtır. 

1970'in ikinci yarısından sonra kamu gelir ve giderleri arasındaki açık, borçlanmayla 

karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. KKBG/GSMH oranı 1972-1974 arasında %2 iken bu oran 1974-

1976'da %6.6, 1977-1979'da %9'a çıkmıĢtır. Kamu kesimi açığı, bütçe açıkları ile giderek artan 

KĠT zararlarından doğmuĢtur. 1978 yılında 52 milyar TL olan KĠT zararları, iki yıl sonra 62 

milyar TL'ye ulaĢmıĢtır. Bütçe açıklarının ortaya çıkmasında, 1974 Kıbrıs BarıĢ Harekatının 

bütçeye getirdiği mali yük çok önemlidir. Harekatın ardından ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı 

silah ambargosunu da unutmamak gerekir.  

                                                 
9 01.01.1970 tarihinde 1 varil petrol 1.80 dolardır. 15.02.1971’de fiyat 2.18 dolar, 01.01.1973’te 2.59 dolar, 01.06.1973’te 2.90 
dolar, 01.10.1973’te 3.01 dolar, 16.10.1973’te 5.12 dolar, 01.01.1974’te 11.65 dolar, 1977’de 13.8 dolar, 1979’da 18.1 dolar, 
1980’de ise 33.0 dolar olmuĢtur. 1981 yılında ham petrolün varil fiyatı yıllık ortalama 38.1 dolara kadar yükselmiĢ, 1986’da 15 
dolara düĢmüĢtür. 1987-1997 arasında 15.2 ile 23.6 (1990) dolar arasında dalgalanmıĢ, 1998’de 12 dolara gerilemiĢtir. 2001 
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1970'li yılların ikinci yarısından sonra ortaya çıkan enerji ve döviz darboğazları, sanayi kesiminde 

üretim düĢmesine yol açmıĢtır. 1968 faktör fiyatları ile GSYĠH, 1979 ve 1980 yıllarında 

düĢmüĢtür. 1978 yılında 47.5 milyar TL olan GSYĠH, 1980'de 42.5 milyar TL'ye gerilemiĢtir. 

Bütün bu olumsuz geliĢmelere ek olarak 1970'lerin ikinci yarısından sonra enflasyon 

ĢiddetlenmiĢ, döviz sıkıntısı  artmıĢtır. 1978'de %52.6 olan toptan eĢya fiyatları endeksi, 1979'da 

%63.9'a sıçramıĢtır.  

1977 yılından sonra döviz darboğazı ekonomide ciddi sıkıntılar yaratmıĢ ve zamanın BaĢbakanı 

Süleyman Demirel'in ifadesi ile Türkiye, "70 cente muhtaç" duruma düĢmüĢtür. Süleyman 

Demirel’in “70 cent” sözü, bazen yanlıĢ anlamalara yol açtığı için bu iĢin aslını kendi kaleminden 

açıklamakta yarar vardır. Demirel,  Emin ÇölaĢan’a yazdığı bir mektupta bu olayı Ģöyle 

anlatmıĢtır: 

“İkinci yanılgı: „Cent‟ meselesindedir. 70 Cent  meselesi şudur: 1977 senesinin hac 

mevsiminde 136 bin kişiye hacca gitme imkânı sağlanmıştır. Bu rakam, uzun seneler 

içerisindeki en yüksek rakamdır. Bunun için 70 milyon dolar tahsis edilmiştir. Ülkenin 

yukarıda anlatılan pek çok sıkıntısına rağmen, Türk vatandaşlarının İslam‟ın farzlarından 

olan “hac” ibadetlerini yapabilmesi sağlanmıştır. Bunu çok önemsediğimi ifade edeyim. 

Zira, devlete yakışan bir görev yerine getirilmiştir. Buna rağmen, yeni talepler gelmeye 

devam etmiş bilhassa otobüs şirketleri bu taleplerin öncülüğünü yapmıştır. Bunlara 

verdiğimiz cevap: „Ülkenin 70 cente ihtiyacı varken, bu hizmete 70 milyon dolar 

verilmiştir. Bunu takdirle karşılayın, daha fazla talepte bulunmayın.‟ Bu bir üslup 

meselesi idi. Bu bir beyan tarzı idi.” 

Dokuzuncu CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, 2002 Mart ayında basına vermiĢ olduğu bir 

demeçte “şu anda 70 cent‟e değil, 1 cent‟e muhtaç durumdayız” demiĢtir. Bu konuda Demirel 

Emin ÇölaĢan’a Ģu açıklamayı yapmıĢtır: 

“Üçüncü yanılgı: 1 Cent  meselesidir. Türkiye‟nin, Cumhuriyet‟in kurulduğu tarihten bu 

yana en önemli meselesi, ödemeler dengesi olmuştur. Türkiye‟nin döviz kazancı, hayati 

önemi haizdir. Bunun için Türkiye, sanayileşmeye gidecekti. Sanayileşmenin birinci şartı 

elektrik, ikinci şartı ulaşım, üçüncü şartı ise sermaye ve teknolojidir. 1965 Türkiyesi‟nin 

bütün döviz kazancı, 450 milyon dolar iken, 2000 yılındaki döviz kazancı 45 milyar 

                                                                                                                                                              
yılındaki fiyat 22.7 dolardır. 2003 Aralık fiyatı 28.4 dolar, 2004 Aralık fiyatı 35.4 dolar iken petolün varil fiyatı (1 varil=159 litre) 
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dolardır. Tam 100 misli. Buna rağmen Türkiye‟nin döviz ihtiyacı karşılanamamaktadır. 

Döviz ihtiyacını borçlanarak karşılayan her ülke, 1 cent‟e muhtaçtır. Anlatılmak istenen 

odur.” 
10

 

1977 yılında vadesi gelen Dövize Çevrilebilir Mevduatlar (DÇM) ödenememiĢtir. 1978 yılında 

ödenecek dıĢ borçlar 4.8 milyar dolara yükselmiĢtir. Bunun 1.4 milyarı dolar DÇM, 1.5 milyar 

doları ise mal karĢılığı ithalattan doğan borçtur. 1970'ten sonra fiyat istikrarı bozulmaya baĢlamıĢ, 

1971-1977 döneminde ortalama yıllık enflasyon %18'i aĢmıĢtır. Ekonomideki genel gidiĢin 

giderek kötüleĢmesi sonucunda Hükümetler, Nisan 1978 ve Mart 1979 tarihlerinde birbirine 

benzer iki istikrar programını yürürlüğe koymuĢlardır.  

Ġstikrar programlarının baĢarıya ulaĢması mutlaka dıĢ kaynağa ihtiyaç gösterdiği için IMF'nin 

desteğine ihtiyaç doğmuĢtur. Bunun için IMF'ye bir niyet mektubu verilmesi ve Fon ile stand-by 

(destekleme) düzenlemesi
11  imzalanması gerekirdi. IMF'nin bir ülke ile destekleme düzenlemesi 

imzalaması için, üye ülkenin niyet mektubu denilen bir dizi önlemlerin yer aldığı ekonomik 

programı içeren taahhütnameyi  Fon yönetimine vermesi gerekir. Bunun için 4-6 uzmandan 

oluĢan IMF heyetinin üye ülkeye yapacağı ziyaretlerle 1-3 hafta süren görüĢmeler yapılır ve 

program hazırlanır. Daha sonra Merkez Bankası BaĢkanı ve Maliye Bakanının da imzasının 

bulunduğu niyet mektubu, IMF yönetimine gönderilir. IMF Yönetim Kurulu niyet mektubunu 

onaylarsa, ülkeye kredi verilir. Uygulamada bu mektup IMF yönetimi tarafından kaleme alınarak 

ülke hükümetine onaylattırılır. IMF niyet mektubunu onaylarsa, ülkeye kredi verilir. IMF'ye niyet 

mektubu veren hükümetler, bütün mali ve ekonomik politikalarını bu kuruluĢun denetimine 

açmayı kabul etmekte, mektupta belirtilen hedeflerin dıĢına çıkılmayacağı konusunda güvence 

vermekte ve IMF teknik heyetlerinin belli aralıklarla ekonomiyi denetlemelerini kabul 

etmektedirler. 

Destekleme düzenlemesi, IMF'ye üye bir ülkenin, ağır Ģartları benimseyerek bu kuruluĢ ile 

imzaladığı bir mutabakattır. Düzenleme ile sağlanan kredi, IMF'nin onayladığı 12-18 aylık 

ekonomik programa destek için verilir. Ülkenin bu krediyi alabilmesi için, bir ekonomik istikrar 

programı hazırlanması gereklidir. Program genelde Ģu hususları içerir: Fiyatların 

                                                                                                                                                              
Ağustos 2005 tarihinde zirve yaparak 70 dolara çıkmıĢtır 
10 Hürriyet, 19.03.2002.  Ercan Kumcu, Artık Herkes Milyoner, Doğan Kitap, Ġstanbul, s. 122 ve Hürriyet, 10.11.1977. 
 
11 Stand-by (destekleme) düzenlemesini bazı yazarlar, “anlaĢma” olarak tanımlamaktadırlar. Stand-by anlaĢmasının doğrusu, 

“destekleme düzenlemesi”dir. 
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serbestleĢtirilmesi, ücretlerin dondurulması, büyük oranlı devalüasyon, vergi reformu, denk bütçe, 

kamu harcamalarının kısılması ve KĠT'lerin özelleĢtirilerek çalıĢanların azaltılması.  

IMF'nin vereceği kredinin önemli bir mesajı vardır. O da, ülkenin programının onaylandığı ve 

Batılı bankaların bu ülkeye güvenle kredi verebileceğidir. IMF üyesi her ülkenin Özel Çekme 

Hakkı (SDR) olarak tanımlanan bir kotası vardır.  Üye ülkelere, uyguladığı programın gücü ve 

kotaları oranında kredi verilir. 

IMF'nin onayladığı ekonomik program, ekonomiyi  disiplin altına soktuğu için ülkenin bağımsız 

bir ekonomik politika izlemesi imkansız hale gelir. Ancak ülkede hükümetler, iç baskılar 

sebebiyle IMF politikalarından saparlar. Bu durumda IMF anlaĢmayı iptal eder, iĢ daha da 

zorlaĢır. Ġstikrar programı açıklayıp IMF ile anlaĢan ülkelerin baĢarısı, ülke yönetiminin programı 

taviz vermeden uygulanmasına bağlıdır. Ünlü ekonomist J. K. Galbraith bu konuda Ģöye 

demektedir: "IMF, bir yandan borç almasını teşvik eder, bir yandan borcunuzu ödemeniz için 

baskı yapar. IMF'nin borç verdiği ekonomileri, dünya ekonomisine entegre etmekte başarılı 

olduğu da söylenemez. Ülkenin iç huzuru ve demokrasisi pahasına..."  

1978 ve 1979 Ġstikrar Kararlarının amacı, dıĢ ödemeler dengesini sağlamaktır. Çünkü, 1970'li 

yılların ikinci yarısından sonra Ģiddetlenen ekonomik bunalımın en belirgin göstergesi, döviz 

darboğazı dolayısıyla ödemeler dengesi açıklarıdır. Diğer amaçlar ise enflasyonun düĢürülmesi ve 

KĠT açıklarının kapatılmasıdır.  Kararlar sonucunda TL dolar karĢısında 1978 yılında %23, 

1979'da %28.6 oranında devalüe edilmiĢtir.  

Kararlarda, KĠT ürünlerine büyük oranda zam yapılacak, emisyon artıĢına sınırlama getirilecek, 

ithalat kısılacak, ihracat teĢvik edilecek, kamu harcamaları disipline edilecek, faizler 

yükseltilecek, yatırım harcamaları kısılarak kalkınma hızı düĢürülecek, tarım ürünlerini 

destekleme alımlarının kapsamı daraltılacak, DÇM uygulamasına son verilecek, çalıĢanların maaĢ 

ve ücret artıĢlarına sınır getirilecekti. Eğer bütün bu önlemler baĢarılı bir Ģekilde uygulansaydı, 

1978 Programı için 640 milyon dolar, 1979 Programı için ise 1.8 milyar dolar kredi alınacak ve 

dıĢ denge bu Ģekilde sağlanacaktı. 

1978 ve 1979 Ġstikrar Kararları, o dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu istikrarsızlık sebebiyle 

kararlılıkla uygulanamamıĢtır. Bu sebeple, dıĢ kredilerden de çok az miktarda yararlanılmıĢtır. 

Ücret ve maaĢlara sınır getirilememiĢ, kamu harcamaları kısılamamıĢ, vergi gelirlerinde artıĢ 

sağlanamamıĢ, bütçe açıkları kapatılamamıĢtır. Ayrıca, yüksek destekleme fiyatlarının 
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finansmanını Merkez Bankası'nın yapması, enflasyonu körüklemiĢ ve 1979 Aralık ayında 

enflasyon %80'leri aĢmıĢtır.  

Fiyatlar hızla yükselirken, döviz darboğazı sebebiyle ithalatın kısıtlanması ve enerji sıkıntısı, 

sanayi sektöründe kapasite kullanım oranlarının %50'lerin altına düĢmesine yol açmıĢtır. Eylül 

1977, Mart 1978, Nisan 1979 ve Haziran 1979'da büyük oranlı devalüasyonlar yapılmıĢtır. DÇM 

hesaplarına getirilen kur garantisi kaldırılmıĢ, döviz tasarrufu sağlamak için yurt dıĢına çıkıĢlara 

kısıtlama getirilmiĢtir.  

Mal karĢılığında ortaya çıkan garantisiz ticari borçların katkısıyla toplam dıĢ borçlar ve özellikle 

kısa vadeli olanlar çok hızlı artıĢ göstermiĢtir. Enflasyon ve ödemeler dengesi açıkları, 

Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyelerine çıkmıĢtır. Özetle belirtmek gerekirse, 1978 ve 

1979 Ġstikrar Kararları kendi içlerinde bütünlük göstermedikleri ve dönemin iç ve dıĢ Ģartları 

Kararların uygulanmalarına imkan tanımadığı için baĢarılı olamamıĢtır.
12

 

1979 yılında Bülent Ecevit Hükümeti'nin Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından hazırlanan 

niyet mektubu, Ecevit Hükümeti'nin 16 Ekim 1979 tarihinde istifa etmesi sebebiyle uygulamaya 

geçirilememiĢtir. Ziya Müezzinoğlu imzalı ve 30 Haziran 1979 tarihli niyet mektubunda Türkiye, 

yeni bir destekleme düzenlemesi talep etmiĢtir. GeçmiĢte uygulanan hatalı ekonomi 

politikalarının ülke ekonomisinde krize yol açtığı vurgulanan mektupta, mali ve parasal 

önlemlerle iç tasarrufların arttırılacağı, KĠT'lerde fiyat politikasının daha esnek hale getirileceği 

ve kamu yatırımlarının en kritik olanlara kaydırılacağı belirtilmiĢtir.  

Artan borç servis yükü sebebiyle ihracatın ithalatı karĢılama oranında makasın daha açılabileceği 

vurgulanmıĢ ve Ģimdiye kadar görülmemiĢ kapsamda bir vergi reformu yapılacağı belirtilmiĢtir. 

Merkez Bankası'ndan kullanılacak olan avans miktarı belirli bir limitle sınırlanırken, kamuda 

çalıĢan iĢçi ve memur sayısının dondurulduğu, KĠT'lerde tasarruf uygulamasına geçildiği, iç 

talebin azaltılması amacıyla zam oranlarının yüksek tutulduğu açıklanmıĢ ve tasarruflarla krediler 

arasındaki dengenin kurulması için banka faizlerinin 5.5 puan arttırıldığına dikkat çekilmiĢtir.  

Güvenin yeniden sağlanması için borç ödemelerindeki gecikmelerin bir Ģekilde giderileceğine 

iĢaret edilmiĢtir. Hükümetin aldığı önlemler yeterli bulunmadığı taktirde ek önlemler alacağı ve 

                                                 
12  K. Boratav vd., Krizin Gelişimi ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu, Kaynak Yayınları, 1984; Ġ. Tekeli, C. Keyder vd., 

Türkiye’de ve Dünya’da Yaşanan Ekonomik Bunalım, Yurt Yayınları, Ankara, 1984; B. Kuruç vd., Bırakınız Yapsınlar, 
Bırakınız Geçsinler, Türkiye Ekonomisi 1980–1985, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1985; Ġlker Parasız, 1923’den Günümüze 
İktisat ve İstikrarın Politikaları, Ezgi Kitabevi, Bursa, Ekim 1998; Güneri Akalın, Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş 
Süreci ve Ekonomik Kriz, TĠSK Yayınları, No. 215, Ankara, ġubat 2002. 
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bunun için Fon'un danıĢmanlığından yararlanacağı açıklanmıĢtır. 1979 Temmuz ayında Türkiye, 

IMF'den 256 milyon SDR'lik bir finansman sağlamıĢtır. 

25 Kasım 1979 tarihinde TBMM'den güvenoyu alan Süleyman Demirel azınlık Hükümeti'nin 

Maliye Bakanı Ġsmet Sezgin tarafından hazırlanan ve 2 Haziran 1980 tarihinde IMF'ye verilen 

niyet mektubunda taahhüt edilen hususlar  Ģunlardır: Türkiye'deki enflasyon hızı ile ticaret 

yapılan ülkelerdeki enflasyon hızı arasındaki farkın devalüasyon ile kapatılacak,  kamudaki 

maliyet artıĢları, fiyatlara yansıtılacak devlet personelindeki artıĢ hızı yıllık %3'ü, maaĢ artıĢları 

%47'yi geçmeyecektir. Merkez Bankası kredileri ve iç varlıklarının boyutları konusunda IMF ile 

anlaĢmaya varılacaktır.  

Türkiye, 18 Haziran 1980 tarihinde üç yıllık ve 1.250 bin SDR'lik yeni bir destekleme 

düzenlemesi imzalamıĢtır. IMF'nin 24 Ocak Kararlarına desteğini belirten bu anlaĢma, 1983 

yılına kadar devam etmiĢtir. 1985 yılında zamanın BaĢbakanı Turgut Özal, IMF Direktörü 

Jacques de Larosiere ile görüĢmüĢ ve Türkiye'nin artık destekleme düzenlemelerine ihtiyacı 

kalmadığını açıklamıĢtır. Böylece Türkiye, IMF'ye bağlı olmaktan yaklaĢık 10 yıllık bir süre 

içinde kurtulmuĢ ve kendi istikrarını kendisi sağlamaya baĢlamıĢtır. Bu durum, zamanın 

BaĢbakanı Tansu Çiller'in IMF Direktörü Michel Camdessus ile görüĢmesine kadar devam 

etmiĢtir.  

5 Nisan Kararlarının dıĢ finansman ihtiyacını karĢılamak için Türkiye, 8 Temmuz 1994 tarihinde 

IMF ile bir destekleme düzenlemesi imzalayarak, 14 aylık bir dönem içinde 610.5 milyon SDR'lik 

(993 milyon ABD doları) bir yardım almaya hak kazanmıĢtır.  

IMF Yönetim Kurulu'nun aldığı Karar, Hükümetin 1994-1995 ekonomik reform ve istikrar 

paketini desteklemeye yöneliktir. Kredinin ilk taksidi olan 461 milyon SDR’lik kısmı hemen 

kullanılmıĢtır. Kredinin geri kalan iki diliminin Kasım 1995 ve ġubat 1996 tarihlerinde 75 milyon 

SDR’lik tutarlar halinde kullanılması planlanmıĢtır. Fakat Türkiye performans kriterlerini yerine 

getiremediği için düzenleme Kasım 1995’te kesintiye uğramıĢ ve Mart 1996’da fesh edilmiĢtir. 

Fon’a destekleme düzenlemeleri kapsamında verilen ekonomik istikrar programları, ülkenin tüm 

ekonomik değiĢkenlerine iliĢkin kantitatif hedefleri içerir. Bu kantitatif hedefler ile izlenecek 

ekonomi politikalarına iliĢkin teminatlar, üye ülkenin kredilerden yararlanabilmek için yerine 

getirmekle yükümlü olduğu Performans kriterlerini meydana getirir. Performans kriterleri, 

                                                                                                                                                              
 



 

917 

 

taksitlendirme (kredilendirme) ile yakından ilgilidir. IMF, üye ülkelere her bir taksidi 

kullandırırken, performans kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğine dikkat eder. Eğer bu 

konuda bir baĢarısızlık varsa, zamanı gelmiĢ taksit kullandırılmayabilir. Performans kriterleri, 

programın öngörüldüğü gibi iĢlediğine dair en önemli göstergelerdir. Performans kriterleri 

genellikle rakamsal değiĢkenler üzerinedir: Bütçe fazlası, Merkez Bankası’nın net iç varlıkları 

veya uluslararası rezervleri gibi.  

Ancak, yapısal performans kriterleri de vardır. Herhangi bir performans kriterine uyulmaması 

durumunda, programın devamı (ve ilerideki kredi dilimlerinin kullanımı) IMF Ġcra Direktörler 

Kurulu’nun onayını gerektirir. Genelde Ġcra Direktörler Kurulu, eğer sapma çok küçük ise ve 

hükümet programı tekrar yoluna koymak için iyileĢtirici önlemleri alabileceğini gösterebilirse, 

böyle bir onayı verir. Diğer taraftan, kredi kullanımı programın gözden geçirilmesine değil sadece 

performans kriterine bağlanmıĢsa, bir sonraki kullanım otomatik olmaktadır.
13

 

III. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararlari 

1978 ve 1979 yıllarında yürürlüğe konulan Ġstikrar Programlarının politik  istikrarsızlık ve zayıf 

hükümetler sebebiyle etkin bir Ģekilde uygulanamaması sonucunda, yeni bir istikrar paketi 

hazırlamak gerekli olmuĢtur. 24 Ocak 1980 Ġstikrar Programı, yukarıda özetlenen ortamda 

hazırlanmıĢtır. Kısa vade de gerçekleĢtirilmesi öngörülen amaçlar yanında, uzun vadeli amaçlara 

da sahip bir programdır. Program, ekonominin yapısında önemli değiĢiklikler yapılmasını ve 

piyasada fiyat mekanizmasının tek yol gösterici olmasını temel ilke olarak benimsemiĢtir. 

Öncekilerden farkı, kısa vadeli amaçları gerçekleĢtirmekten çok, kalıcı ve ekonomide yapısal 

değiĢimi sağlamaya yönelik bir ekonomik geliĢme programı olmasıdır.
14

 

Uzun dönemde gerçekleĢtirilmesi istenen iki yapısal amaç vardır. Bunlar, kamu kesiminin 

daraltılması ve piyasalara müdahalenin kaldırılmasıdır. Temel felsefe, ekonomide devlet 

müdahalesini asgari seviyeye indirmek, piyasa ekonomisine iĢlerlik kazandırmak ve ekonomide 

fiyat mekanizmasını geçerli kılmaktır. Bu son nokta, 24 Ocak Kararlarının en belirleyici 

özelliğidir. Programa göre mal ve hizmet ile üretim faktörleri (iĢgücü ve sermaye) piyasalarında 

                                                 
13 S. Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, 9. Baskı, Beta Basım A.ġ., Ġstanbul, 2009, s. 721-756; S. Rıdvan Karluk, 

Uluslararası Kuruluşlar, 6. Baskı, Beta Basım A.ġ., Ġstanbul, 2007, s. 366. 
14 1980 ve öncesi istikrar kararlarının karĢılaĢtırması için bkz. N. Ekren, “1980 Stabilizasyon Paketinin 1958, 1970 ve 1978–1979 

Paketleri ile Karşılaştırmalı Analizi”, Türkiye’de ve Dünya’da Yaşanan Ekonomik Bunalım, Yurt Yayınları, Ankara, 1984 
içinde s. 180 vd., F. ġenses, “Short Term Stabilization Policies in a Developing Economic:The Turkish Experience in 1980 in 

Long Term Perspective,” ODTÜ Gelişme Dergisi, Vol. 8, No. 1-2, 1981, s. 417 vd., Ġ. Uludağ ve V. Serin, Dış Şoklara Karşı 

Dünya’da ve Türkiye’de Geliştirilen İstikrar Politikaları, Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, Ġstanbul, 1987, s. 146 vd. 
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fiyatlar, piyasa Ģartlarına göre arz ve talep tarafından serbestçe belirlenecektir. Bu çerçevede 

TL'nin yabancı paralar karĢısındaki fiyatının oluĢumunda piyasa Ģartları esas alınacaktır. 

Program, 1980 yılına kadar Türkiye'de izlenen ithal ikameci sanayileĢme poitikasını terk ederek 

ihracata dönük sanayileĢme politikasını benimsemiĢ ve ekonominin dıĢa açılması için önündeki 

engelleri kaldıracak önlemleri almıĢtır. Kısa vade de Program, acil dıĢ ödeme güçlüklerini 

çözümlemeyi, enflasyon hızını düĢürmeyi, atıl kapasiteleri harekete geçirerek büyüme hızını 

arttırmayı amaçlamıĢtır.  

Bu nitelikleriyle 24 Ocak Kararları, neo-liberal
15

 bir yaklaĢımla hazırlanmıĢ bir programdır. Bu 

yaklaĢıma göre ekonomide enflasyonu önlemenin tek çaresi, para arzını kontrol etmektir. 

Devletin ekonomiye müdahalesini asgari seviyeye indirmek, arz-talep dengesine müdahale 

etmeyerek piyasa ekonomisinin iĢleyiĢini sağlamak ile vergilerin azaltılarak özel kesimin elinde 

daha fazla fon bırakmak, zorunlu olarak yapılması gereken uygulamalardır. 

24 Ocak Programı ile alınan ve daha sonra çeĢitli tarihlerde yürürlüğe konulan önlemler ile 

desteklenen Kararlar’ın ana hatları Ģunlardır: 

- Yüzde 48.6 oranında devalüasyon yapılarak TL'nin değeri 1 dolar = 47.80 TL'den 71.40 

TL'ye düĢürülmüĢtür. 1 Mayıs 1981'den sonra ise, günlük kur uygulamasına gidilmiĢtir. 

- Devletin ekonomideki yerini küçülten önlemler alınmıĢ, sigara tekeli kaldırılmıĢ, KĠT'lerin 

özelleĢtirilmesi çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ, madenlerin kamulaĢtırılmasına iliĢkin kararlar 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu çerçevede, Fiyat Tesbit ve Kontrol Komitesi'nin çalıĢmalarına 

son verilmiĢ, KĠT'lerin ürettikleri malların fiyatlarını kendilerinin belirlemeleri sağlanmıĢtır.  

- KĠT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmıĢtır. 

Tarımsal ürün taban fiyatları, enflasyonist baskıyı hafifletmek amacıyla düĢük tutulmuĢtur. 

Bunun sonucunda iç ticaret hadleri tarım sektörünün aleyhine geliĢmiĢ, çiftçilerin ulusal 

gelirden aldıkları pay azalmıĢtır. 

- Gübre, enerji ve ulaĢtırma dıĢında sübvansiyonlar kaldırılmıĢtır. 

- DıĢ ticaret serbestleĢtirilmiĢ, yabancı sermaye yatırımları teĢvik edilmiĢ, kar transferlerine 

kolaylık sağlanmıĢ, yurt dıĢı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiĢtir. Ġthalat kademeli 

olarak libere edilmiĢ, ihracat vergi iadesi, düĢük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal 

                                                 
15 Neo–liberal (yeni muhafazakar) düĢüncenin parasalcı yaklaĢım ekolünün en önemli temsilcileri, Friedrich August von Hayek ile 
Milton Friedman’dır. 
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girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaĢan teĢvik sistemi ile ihracat teĢvik 

edilmiĢtir. DÇM uygulamasına son verilmiĢtir. 

- Döviz alım ve satımı liberalleĢtirilmiĢ, döviz piyasası üzerindeki kontroller kaldırılmıĢ, 

TPKK mevzuatı liberalleĢtirilmiĢtir. 

- Faiz oranları serbestileĢtirilmiĢ ve reel faiz politikası izlenmiĢtir. 1 Temmez 1980 tarihinde 

faiz oranları tamamen serbest bırakılmıĢ, daha sonra bundan vazgeçilerek Temmuz 1983'de 

sistem yeniden düzenlenerek bankalar denetim altına alınmıĢtır. Aralık 1983'ten sonra 

mevduat faiz oranlarının denetimi ve uygulanacak taban faiz oranları konusunda TC 

Merkez Bankası yetkili kılınmıĢtır. 

- 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile sendikal faaliyetler yasaklandığı için çalıĢanların maaĢ 

ve ücretleri, fiyat artıĢlarından daha az artmıĢtır. Bunda, 24 Ocak ile maaĢ ve ücret 

artıĢlarına getirilen sınırlamanın da etkisi vardır. Bunun sonucunda çiftçi kesiminde olduğu 

gibi çalıĢan kesimin ulusal gelirdeki payı azalmıĢtır. 

24 Ocak 1980 Ekonomik Ġstikrar Kararları ve daha sonra alınan önlemler Türkiye ekonomisini 

dıĢa açmayı ve dünya ekonomisi ile bütünleĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Yapısal değiĢiklikler içermesi 

bakımından önceki istikrar programlarından farklıdır. Uzun dönemli, kalıcı bir ekonomik geliĢme 

programıdır. 1980 ve sonrasında alınan kararlar, günümüzde bile etkisini sürdürmektedir. 24 

Ocak Programı, 12 Eylül tarihine kadar bir azınlık Hükümeti, Aralık 1983'e kadar da 

demokrasinin olmadığı askeri yönetim döneminde uygulanmıĢtır. Aralık 1983 tarihinde 

ekonomide daha fazla liberalleĢmeyi savunan ve dıĢa açılmayı amaçlayan Anavatan Partisi 

iktidara gelince, 24 Ocak Kararlarının teknisyen olarak mimarı olan Turgut Özal, bu defa siyasi 

gücü de olan bir kiĢi olarak 24 Ocak Programını, ek önlemler ile uygulamaya devam etmiĢtir. 24 

Ocak Kararları sonucunda; 

- Ġhracat hızla geliĢmiĢ,  ihracatta sanayi mallarının payı yükselmiĢtir. Gerçekçi döviz kuru, 

reel faiz ve liberal dıĢ ticaret politikaları sonucunda ihracat 1980'de 2.9 milyar dolardan 

1983'de 5.9 milyar dolara sıçramıĢtır. 

- Ġhracat ve diğer döviz gelirlerindeki artıĢ sonucunda ödemeler dengesi açıkları küçülmüĢ ve 

döviz darboğazı geniĢletilmiĢtir. 

- Yabancı sermaye, iĢçi dövizleri ve turizm gelirleri artmıĢtır. 

- 1981 liberasyonunundan sonra ithalat hızla geliĢtiği için dıĢ ticaret açığı büyümüĢtür. 
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- Kısa dönemde yokluklar, kuyruklar ve karaborsa ortadan kalkmıĢtır. 

- Uluslararası piyasalardan sağlanan taze krediler ile dıĢ finansman ihtiyacı karĢılanmıĢ ve 

ithalat arttırılmıĢtır. 

- Enerji sıkıntısı giderilmiĢ, böylece ekonomide kapasite kullanım oranı yükselmiĢtir. 

- Fiyatlar, özellikle kararların uygulandığı yıl olan 1980'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç 

haneli olmuĢtur. Fakat 1981'den sonra hızla inmiĢ, 1981-1987 dönemin’de yıllık ortalama 

%30'lar civarında seyretmiĢtir. 

- Faiz oranlarının arttırılması, banka mevduatlarını yükseltmiĢtir. 

- 1980 yılında GSMH'da gerileme olmuĢ (-%1.1), 1981'den sonra ekonomi yeniden 

büyümeye baĢlamıĢtır. 1980-1983 döneminde GSMH sabit fiyatlarla %4 oranında artmıĢtır. 

- KĠT ürünlerine kısa aralıklara zam yapılmıĢ, KĠT'lerin zararları kapatılmıĢ ve dolayısıyla 

Hazine'ye yükleri hafifletilmiĢtir. 

- Tarımsal ürünlerin destekleme fiyatları, enflasyon oranlarından daha düĢük oranlarda 

arttırılmıĢtır. Destekleme alımlarının kapsamı daraltılmıĢtır. 

- MaaĢ ve ücretlere, enflasyon oranının altında zam yapılmıĢtır. Bu durum, çiftçiler ile 

çalıĢanların ulusal gelirden aldıkları payın azalmasına ve gelir dağılımının bozulmasına yol 

açmıĢtır. 

Kısa dönemde alınan sonuçları özetlemek gerekirse, 24 Ocak Kararları ile Türkiye, ihracata 

dönük ekonomi modelini benimsemiĢ, karĢılaĢtırmalı üstünlüklerini gözden geçirmiĢ, tekstil, 

inĢaat ve hafif sanayi, ihracatın lokomotif sektörleri olmuĢtur. Altın ve döviz üzerindeki polisiye 

önlemler kaldırılmıĢ, para piyasalarının bütün araçları 24 Ocak sonrasında ekonomi içindeki 

yerini almıĢ, borsa geliĢmiĢ, enflasyon gerileme sürecine girmiĢtir. 

Bu olumlu geliĢmelere karĢılık büyüme yeterli seviyede olmamıĢ, iĢsizlik artmıĢ, devletin 

ekonomideki yeri küçültülememiĢ, sosyal dengesizlik büyümüĢ, gelir dağılımı bozulmuĢ, dıĢ 

borçlar, bütçe dıĢı fon uygulaması yaygınlaĢmıĢ, vergi gelirleri ulusal gelir oranında artmamıĢ, 

bütçe açıkları önce düĢmüĢ, 1983'ten sonra hızla yükselmiĢ ve dolayısıyla kamu açıkları 

büyümeye baĢlamıĢtır. 

Türkiye ekonomisi, 1980 Ġstikrar Kararlarından sonra yapısal bir değiĢim sürecine girmiĢ 

olmasına rağmen, Kararlar ekonomide gerekli istikrarı sağlamada tam olarak baĢarıya 
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ulaĢamamıĢtır. Bunun sonucunda 1988 yılında ekonomi yeni bir krize girmiĢtir. Fakat bu defaki 

kriz, 1970 öncesi krizden daha farklı niteliktedir. 1988 yılı baĢında fiyatlar yükselirken üretim 

düĢmüĢ, reel yatırımlar azalırken, dıĢ ticarete konu olmayan sektörlere doğru bir yatırım 

yönelmesi olmuĢ, tüketim artmıĢ, reel ücretler düĢerken faizler yükselmiĢ, kamu açıkları büyümüĢ 

fakat cari iĢlem dengesi fazla vermiĢtir. 

Kamu kesiminde mal ve hizmetlerin fiyatlarının maliyetlerinin altında kalması kamu açıklarını 

büyültmüĢ, bu durum enflasyonu körüklemiĢ ve sonuçta TL'den kaçıĢ baĢlamıĢtır. Bu olumsuz 

gidiĢe engel olmak için 1987 yılının sonunda KĠT ürünlerine önemli ölçüde zam yapılmıĢtır. Ġç 

talebin kısılması sonucunda ihracat artmıĢtır. Fakat, faizlerin yükseltilmesi maliyetleri yükseltmiĢ, 

kamu açıklarının azaltılması amacıyla kamu yatırımlarının kısılması, özel kesim üretim ve 

yatırımlarını da olumsuz yönde etkilemiĢtir. Finansal piyasalar bu ortamdan olumsuz olarak 

etkilenmiĢ, döviz talebi artmıĢ ve TL'den kaçıĢ yeniden baĢlamıĢtır. Bu ortamda faizler serbest 

bırakılınca hızla yükselmiĢtir. TL'nın aĢırı değerlenmesi, liberalleĢen sermaye hareketleri 

sonucunda ülkeye kısa vadeli sermaye (sıcak para) giriĢini hızlandırmıĢtır. 

IV.  4 Şubat 1988 İstikrar Kararlari 

1987 yılındaki genel seçimlerin etkisiyle ekonomide kamu açıkları artıĢ göstermiĢ ve mali 

piyasalardaki dengeler yeniden altüst olmuĢtur. O dönemde bankalararası para piyasası çalıĢmaya 

baĢlamıĢtı. Faizler yükseliyor, kur makası açılıyordu. Döviz rezervleri kaygı verecek bir seviyeye 

düĢmüĢtü. DıĢ borç ödemelerinde zorlanılıyordu. 4 ġubat 1988’de Hükümet bir dizi kararlar 

alarak krizin önüne geçmeye çalıĢmıĢtır. Bankaların Merkez Bankası’na zorunlu döviz devri 

yapması o dönemde uygulamaya konulmuĢ, mevduat munzam karĢılıkları arttırılmıĢtır. Yüzde 50 

seviyesinde olan mevduat faizleri %65’e çıkarılmıĢ, mali piyasalarda kriz durdurulmuĢtur. Alınan 

kararlardan sonra ekonomi durmuĢ, enflasyon daha da artmıĢtır.  

1988 yılının sonuna gelindiğinde enflasyon %50’den %70’e fırlamıĢ, büyüme %9’dan %1’e 

düĢmüĢtü. 4 ġubat Kararları ile üç yıllık program dahilinde enflasyonunun %10’lara indirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Ġktidardaki tek parti olan ANAP’ın popülaritesi 4 ġubat 1988 Kararıyla azalmıĢtır. 

Hükümet almıĢ olduğu kararlarla mevduat faizlerini serbest bırakmıĢtır. Faizlerin serbest 

bırakıldığında bir yıllık mevduat faizi %65 idi. Faiz yarıĢı iki-üç gün sürmüĢ, yaĢanan kaos içinde 

bir ara faizler %120’ye ulaĢmıĢtır. Müdahaleyle bir yıl vadeli mevduat faizi %85’de tutulabilmiĢ, 
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sisteme çok zarar verilmeden kriz atlatılmıĢtır. Dövizden TL’ye dönüĢ baĢlamıĢ, Merkez Bankası 

rezervleri artmıĢtır.  

Kambiyo rejiminin liberalleĢmesiyle dıĢarından döviz giriĢi hızlanmıĢ, büyüme artmaya 

baĢlamıĢtır. Bir anlamda faiz krizi, Türkiye ekonomisindeki bazı dengeleri düzeltmesi açısından 

faydalı olmuĢtur. Türkiye’de bankacılık kesiminin dövizde açık pozisyon uygulaması da bu 

olaylarla baĢlamıĢtır. 

Bankacılıkta açık pozisyon, döviz, altın, menkul kıymet gibi mali araçlardan biri üzerinde 

görünen varlıkların, aynı cinsten yükümlülükleri karĢılamayan kısmı için kullanılır. Türkiye’de 

daha çok bankacılık kesimindeki döviz açıklarına açık pozisyon denir. Bir banka, 10 milyon 

dolarlık yükümlülüğüne karĢılık 5 milyon dolar varlık bulunduruyorsa, 5 milyon dolarlık döviz 

açığına sahip olur.  

Faizlerin ileride mevcut dönemdekinin altına ineceği, kurdaki yükselmenin faiz getirisinin altında 

kalacağı beklentisi, mali kesimde mevcut yüksek faizlerden yararlanma ihtiyacını uyandırabilir. 

Böyle dönemlerde bankalar, hesaplarındaki dövizlerin bir kısmını satıp TL alarak, TL ile 

yapılabilecek yatırımlara yönelmeyi veya TL kredileri vermeyi tercih edebilirler.      

Bankacılık sektöründe örtülü açık pozisyon Ģöyle oluĢur: Türk bankaları, yurt dıĢında anlaĢtıkları 

bir finans Ģirketine döviz ile kredi verir. Yurt dıĢında bulunan bu finans Ģirketi de Türk 

bankasında mevduat bulundurur. Türk bankası, yabancı finans Ģirketinin TL olan hesabını istediği 

gibi değerlendirir. Bu Ģekilde daha cazip olan TL yatırımların gelirlerinden yararlanılabilir. Türk 

bankaları, geçmiĢ yıllarda da özellikle off-shore hesaplarla benzeri kaynak kullanımına 

yönelmiĢlerdi. 

4 ġubat 1988 Kararları öncesinde ve sonrasındaki ekonomik duruma iliĢkin bazı göstergeler 

aĢağıda verilmiĢtir: 

- 2 Ocak 1988: 1 dolar 1018 TL, 

- 29Ocak 1988: 1 dolar 1113 TL, 

- 10 ġubat 1988: 1 dolar 1143 TL, 

- Ocak 1988 ortalama faiz: %28, 

- ġubat 1988 ortalama faiz: %40, 

- Serbest bırakılan banka faizi %120’ye çıkmıĢtır, 
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- ĠMKB endeksi 621-721 puandan 300’lü puanlara inmiĢtir, 

- Döviz rezervi 5 ġubat 1988’de 1.5 milyar dolara gerilemiĢtir.
16

 

Sermaye hareketleri, mali piyasalardaki değiĢikliklere çok hızlı tepki gösterdiği için, aslında 

istikrarı bozucu bir niteliğe sahiptir. Nitekim kriz ortamında sıcak paranın ülkeden kaçısına engel 

olmak için faizlerin yükseltilmesine devam edilmesi, üretimi düĢürmüĢ ve durgunluğu daha da 

hızlandırmıĢtır. 1989 yılında tarım kesiminde kuraklığa bağlı olarak büyüme hızının düĢmesi, 

durgunluğu arttırmıĢtır. 1989 Temmuz ayında ücret ve maaĢlara yapılan %200 oranındaki zamlar, 

tüketim harcamalarını arttırarak sanayi üretimini uyarmıĢtır. Bunun sonucunda büyüme, 1990 

yılında son yirmi yılın en yüksek hızına ulaĢılmıĢtır ama Ġstikrar Programı da dama atılmıĢtır. 

1990 yılında Körfez Krizinin çıkması ve 1991 yılında erken genel seçimlerin yapılması, para 

politikalarının gevĢemesine yol açmıĢtır. Erken genel seçim, 1991 yılına kadar sınırlı sayıda 

üründe uygulanan destekleme alımlarının geniĢletilmesine, fiyatlarının yükseltilmesine, kamu 

kesimi iĢçi ücretlerinin artmasına yol açmıĢtır. Dolayısıyla kamu açıkları giderek büyümüĢ, 

KKBG'nin GSMH'ya oranı yükselmiĢtir.  

1990 Körfez SavaĢı, mevduatların bankalardan çekilmesine sebep olmuĢ, bu ise bankacılık 

sektöründe krize yol açmıĢtır. Erken seçim giderlerinin karĢılanması, Merkez Bankası üzerindeki 

baskıyı arttırmıĢ, bu geliĢmeler ekonomideki hassas dengeleri bozarak döviz kurlarının ve 

faizlerin yükselmesine ortam hazırlamıĢtır. 1984 yılından sonra Güneydoğu Anadolu'da artan 

terörle mücadele harcamaları, bütçe dengesini olumsuz yönde etkilemiĢtir.  

Döviz kuru ile faiz arasındaki dengeye dayalı politikaların baĢarı ile uygulanması sonucunda 

Türkiye, uluslararası para piyasalarından sağlanan kaynaklarla bütçe açıklarını finanse 

edebilmiĢtir. Fakat 1993 yılı sonunda faizler düĢürülmeye çalıĢılınca, faiz oranı- kur dengesi 

bozulmuĢ ve ekonomi büyük bir krizin eĢiğine gelmiĢtir. 1994 yılı baĢında iki rating kuruluĢu 

Türkiye’nin kredi notunu düĢürünce, Türkiye’den 7 milyar dolar sıcak para çıkıĢı olmuĢtur. Bu 

çerçevede, 5 Nisan 1994 Ekonomik Ġstikrar Kararları alınarak yürürlüğe konmuĢtur. 

 

 

                                                 
16 1989 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde iktidar partisi, (Anavatan Partisi) 4 ġubat Kararları’nın etkisiyle büyük bir oy 
kaybına uğramıĢtır. 
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V. 5 Nisan 1994 İstikrar Kararlari  

1. Kararlara Yol Açan Ekonomik Ortam 

5 Nisan Ekonomik Ġstikrar Kararlarına yol açan geliĢmeler, Kararların baĢlangıç kısmında Ģu 

Ģekilde açıklanmaktadır: Türkiye ekonomisinde temel yapısal değiĢiklikler yaratan 24 Ocak 1980 

Ekonomik Ġstikrar Önlemlerinden sonra, özellikle 1990 yılından itibaren kamu kesimi açıklarının 

hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç servisine bile yetmemesi, devletin nakit açığını iç 

borçlanma ile finanse eder duruma düĢmesi, bu açığı kapatmak için dıĢ borca ve Merkez Bankası 

kaynaklarına yönelmesi ile döviz rezervlerinin hızla erimesi, yeni bir istikrar programının 

yürürlüğe konulmasını zorunlu kılmıĢtır.  

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği / GSMH oranı, 1990 sonrasında %10'ları geçmiĢtir. Açık, 

özellikle kamu cari ve transfer harcamalarından kaynaklanmıĢ, finansman amacıyla iç ve dıĢ 

borçlanmaya gidilmiĢtir. Toplam borç stokunun yükselmesi yıllık ana para ve faiz ödemelerini 

arttırmıĢtır. Kamu açıklarındaki hızlı büyüme, özellikle iç borçlanmanın ve bu arada iç faiz 

oranlarının hızla artmasına yol açmıĢtır. 

Türkiye ekonomisi, 1994 yılında, önemli bir iç borç baskısı altında kalmıĢtır. Türkiye'de ilk defa 

dıĢ borç ödemek için, içeride daha fazla borçlanılmıĢtır. Bir yıl içinde dıĢ borçlar, iç borca 

dönüĢmüĢ, dıĢ borç ödemesi yapılırken iç borçlar çığ gibi büyümüĢtür. 1994 yılında bir yandan 

dövizin artmasını önlemek diğer taraftan bütçe açığını gidermek amacıyla yoğun iç borçlanma 

politikası izlenmesi sonucunda, 1995 yılında 241.5 trilyon TL'lik iç borç faizi ödemesi 

zorunluluğu doğmuĢtur. Toplam iç borçlar 656 trilyon TL'na ulaĢmıĢ, bir yılda iç borçların 

GSMH'ya oranı %18'e çıkmıĢtır. Bu oran, geliĢme yolunda olan ülkeler arasında en yüksek 

olanıdır.  

Ġç faiz oranlarındaki hızlı yükseliĢ bu defa yurt dıĢından kısa süreli sıcak paranın (spekülatif para) 

ülkeye akmasına sebep olmuĢtur. Türk Lirası'nı yabancı paralar karĢısında reel olarak değer 

kazanması ihracatı kısıtlarken, ithalatı kolaylaĢtırmıĢtır. Bunun doğal sonucu olarak 1993 yılında 

dıĢ ticaret açığı 14 milyar dolara, cari iĢlemler açığı ise 6.3 milyar dolara yükselmiĢtir. Kamunun 

sadece iç borç ve faiz ödemeleri 1993 sonlarında Cumhuriyet tarihinde ilk defa toplam vergi 

gelirlerinin üzerine çıkmıĢtır.  

Ekonomide bu olumsuz geliĢmeler yaĢanırken, ĠMKB'nın endeksini arttırmak amacıyla faiz 

oranlarının indirildiği dönemde, 13 Ocak 1994 tarihinde Moodys, Mart 1994’te Standart and 
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Poors (S & P) isimli iki ABD kökenli rating kuruluĢu, Türkiye'nin kredi güvenilirlilik notunu 

Baa1 ve Baal 2’ye düĢürmüĢtür. Böylece Türkiye, yatırım yapılabilir ülke konumundan yatırımda 

risk taĢıyan ülke konumuna gelmiĢtir. Not, B'ye inseydi, Türkiye yatırım için istenilen özellikleri 

olmayan ülke konumuna düĢecekti. 18 Aralık 1994 tarihli The Economist Dergisi’nde Türkiye 

dahil bazı ülkelerin ülke riski ve kredi notları Ģöyledir: 

Tablo: 1  1994 Krizinde Türkiye ve Bazı Ülkelerin Kredi Notları  

                             S and P Moody’s   The Economist’in(1) 

Ülkeler Derecesi         Derecesi          Ülke Riski Puanı 

Türkiye B+ Ba3 - 

Arjantin BB- BB 

Meksika BB+ Ba2 BBB 

Filipinler BB- Ba3 BB- 

Venezuella B+ - BB- 

 

(1) The Economist’in (EIU) risk puanı arttıkça, ülkenin risk payı da yükselmektedir. 

 Moody’s ve Standart and Poors, piyasanın önde gelen iki önemli değerleme kuruluĢudur. Her 

iki kuruluĢ, IBCA ve Duff and Phelps’ten bir kademe daha düĢük not verirler. S & P’un 

Türkiye notu, Moody’s notundan bir kademe daha aĢağıdadır. 

ĠMKB'nın faizlerin düĢürülmesi sonucunda spekülatif sermayeyi çekecek derinlikte olmaması, 

5 Nisan öncesinde paranın Borsa yerine döviz alımına yönelmesi sonucunu vermiĢtir. Hükümetin 

TCMB'ye olan borçlarını tahkim etmesi ve Merkez Bankası kaynaklarını aĢırı ölçüde kullanması, 

durumu daha da ağırlaĢtırmıĢtır. Hükümet, yüksek faizli kamu borçlanmasına gitmeyerek 

bunalımı körüklemiĢtir. Bu esnada TCMB'nın piyasaya döviz sürerek döviz kurlarına denge 

sağlamaya yönelik faaliyetleri baĢarıya ulaĢamamıĢ, ekonomi giderek kötüleĢmiĢ, döviz ve mali 

piyasalarda belirsizlik ve dalgalanmalar baĢ göstermiĢtir.  

Bu ortamda, enflasyonu düĢürmeye ve ekonomide istikrar sağlamaya yönelik olarak 5 Nisan 

Kararları alınmıĢtır. Bu Kararlar, dünya ülkelerinde yürürlüğe konulan istikrar önlemlerine 

paralellik göstermekte ve özellikle 1985 yılında Ġsrail'de yürürlüğe konulan istikrar 

programlarıyla benzerlikleri bulunmaktadır. Ġsrail’de 1980-81 yıllarında uygulanan ekonomi 
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politikaları, aynı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Ġsrail parasının aĢırı değerlenmesine ve 

cari açığa yol açmıĢtır.  

Bu durum, 1983’de sermaye hareketleriyle krize dönüĢmüĢ ve 1983 sonunda devalüasyon 

yapılmıĢtır. Devalüasyon sonrası enflasyon oranı yıllık bazda %500’e çıkmıĢtır. 1984 yılında cari 

hesaplarda düzelme görülmesine ve baĢta ABD olmak üzere çeĢitli dıĢ desteklere rağmen 

Ġsrail’den sermaye kaçıĢı sürmüĢtür.  

1984 Ağustos-Kasım ayları itibariyle, yıllık enflasyon oranı %950’ye çıkmıĢtır. Hükümet 1984 

Kasım ayında iĢçilerle anlaĢıp ücretleri, iĢverenlerle anlaĢıp fiyatları dondurmuĢtur. Sonraki iki 

ayda aylık enflasyon oranı %5’in altına inmiĢtir. 1985’de yıllık enflasyon %350’ye gerilemiĢtir. 

Ancak döviz kaybı sürmüĢ ve aylık bazda 200 milyon dolar ortalamasında çıkıĢ gerçekleĢmeye 

baĢlamıĢtır. 1985’in ortasında yeni bir istikrar programı uygulanmaya konmuĢtur. Programda 

kamu subvansiyonları kaldırılmıĢ, iç ve dıĢ borçlanmanın durdurulması hedeflenmiĢ ve vergiler 

arttırılmıĢtır. Ayrıca, resmi olarak %19 açıklanan ancak gerçekte %30’a yaklaĢan oranda 

devalüasyon yapılmıĢtır. 1 dolar, 1.500 Ġsrail ġekeli’ne eĢitlenip sabitlenmiĢtir. 

2. Kararların Amaçları 

5 Nisan Kararlarının amaçları, Kararların ilgili paragraflarında Ģöyle açıklanmaktadır: 
17

 

- Programın amacı; enflasyonu hızla düĢürmek, Türk Lirasına istikrar kazandırmak, ihracat 

artıĢını hızlandırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı, sosyal dengeleri de gözeten 

sürdürülebilir bir temele oturtmaktır. 

- Programla bir taraftan ekonominin hızla istikrara kavuĢturulması amaçlanırken, diğer 

taraftan istikrarı sürekli kılacak yapısal reformlar da gerçekleĢtirilecektir. 

- Gelirlerin, ekonominin rekabet gücünü dikkate alan ve verimli istihdamı destekleyen bir 

yapıda geliĢmesi, istikrarın bir diğer temel unsurudur. 

- Ġstikrarın kalıcı olması, sürdürülebilir bir büyüme ortamına girilmesi, kamunun 

ekonomideki rolünün yeniden tanımlanması ve bu çerçevede yeniden örgütlenmesini 

gerektirmektedir. Burada temel ilke; sübvansiyon dağıtan bir devlet yapısından, ekonomide 

piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurullarıyla iĢlemesini sağlayan ve sosyal dengeleri 

gözeten bir devlet yapısına geçmek olmalıdır. 
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- Program çerçevesinde kısa vadede toplumun her kesiminin gücü oranındaki fekadarlık 

göstermesi gerekmektedir. Bu fedakarlığın gösterilmesi ve toplumun bütün kesimlerince 

desteklenmesi programın baĢarısı için temel Ģarttır. 

3. Kararların Kapsamı 

5 Nisan 1994 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan Kararlar iki ana bölümden oluĢmuĢtur.
18

 

Birinci Bölüm konjonktürel niteliktedir. Burada, döviz kuru, ücret, fiyat politikaları, Merkez 

Bankası ve bankacılık sektörü, sermaye piyasası ile kamu sektörüne yönelik önlemler, tarımsal 

destekleme politikaları, toplumsal mali dayanıĢma ve yeni vergilere iliĢkin önlemler yer almıĢtır.  

Kamu sektörüne yönelik önlemler, kamu sektörü, kamu sektörü borçlanma gereği ve 

finansmanına iliĢkindir. Yapısal düzenlemeler bölümünde; özelleĢtirme, kamu iktisadi 

teĢebbüslerinin iyileĢtirilmesi, kamu sektöründe istihdamın rasyonalizasyonu, yerel yönetimlere 

iliĢkin idari ve mali düzenlemeler ile sosyal güvenlik kuruluĢları reformu düzenlenmiĢtir. KĠT'lere 

yönelik olarak Karabük Demir Çelik ĠĢletmeleri, Türkiye TaĢ Kömürü Kurumunun 

reorganizasyonu ve Zonguldak ili ile ilgili istihdam arttırıcı önlemler  Kararlarda ele alınmıĢtır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Kararlar, kısa vadeli politika önlemlerinden, yapısal reformlara 

kadar çok kapsamlı bir alanda düzenleme getirmiĢtir. Fakat, iç ve dıĢ baskılar sonucunda, kısa 

sürede ve yapılabilirlik çalıĢması olmadan alınan Kararlar, daha çok Hükümetin niyet ve 

arzularını içeren bir niyet mektubu özelliğini taĢımıĢtır. 5 Nisan Kararları, dönemin BaĢbakanı 

Tansu Çiller'in uygulamaya koymaya çalıĢtığı fakat baĢarıya ulaĢtıramadığı "populist" niteliği ağır 

basan bir önlemler demetidir.
19

 

5 Nisan Kararları çerçevesinde 5 Nisan ve daha sonra uygulamaya konulan baĢlıca önlemler, ana 

baĢlıklar altında aĢağıda özetlenmiĢtir: 

- TL'sı %39 oranında dıĢ değer kaybına uğramıĢtır, 

- 5 Nisan'da TL'nı cazip hale getirebilmek için Hazine Bonosu, tahvil ve repo gelirlerinden 

alınan %5 vergi kaldırılmıĢtır, 

                                                                                                                                                              
17 DPT, Ekonomik Önlemler Uygulama Paketi, Ankara, 1994. 
18 5 Nisan Kararlarının alınmasının öncesinde, uluslararası rating kuruluĢu Moodys’in Ocak 1994 tarihinde Türkiye’nin kredi 
notunu düĢürerek (Ba1) krizin fitilini ateĢlediğini unutmamak gerekir.  Erinç Yeldan, “On Structural Sources of the 1994 Turkish 

Crisis: A CGM Modeling Analysis,” The International Review of Applied Economics, Vol. 12 (3), 1998, s. 397-414. 
19 Benzer görüĢ için bkz. Erdal Türkkan, Ekonomi ve Demokrasi, Turhan Kitabevi, Ankara, 1996, s. 230–236. 
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- Bankaların topladıkları para üzerinden devlete vermek zorunda oldukları munzam 

karĢılıklar sıfırlanmıĢtır, 

- VDMK ve döviz hesaplarına %22 disponibilite zorunluluğu getirilmiĢtir, 

- Bankaların faiz oranlarındaki değiĢikliği 2 gün önceden MB'na bildirme zorunluluğu 

kaldırılmıĢtır, 

- Bir defalık ek vergiler (ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi ve ek taĢıt vergisi) 

getirilerek 70 trilyon liralık gelir hedeflenmiĢ ve vergi iadesi sistemi yıllığa 

dönüĢtürülmüĢtür, 

- Döviz kurları serbest bırakılmıĢ, MB'nın kur belirleme sistemi değiĢtirilmiĢtir. Kurlar 10 

bankanın verilerine göre belirlenmeye baĢlanmıĢtır, 

- TL cinsinden tasarruf mevduatı ve Döviz Tevdiat Hesaplarının sigorta kapsamı 50 

milyondan 150 milyon liraya çıkarılmıĢ, daha sonra mevduata sınırsız güvence getirilmiĢtir, 

- 10 yıl aradan sonra ilk defa IMF ile destekleme düzenlemesi yapılmıĢtır, 

- Hazine, Haziran ayında, %50 net faizli (yıllık %406 faizli) 10 trilyon liralık 3 ay vadeli 

bono satıĢa çıkarmıĢ, bonoların 2 saatte tükenmesi üzerinde Hazine 4 defa bono satmıĢtır, 

- KĠT ve TEKEL ürünleri çok büyük oranlarda pahalılaĢtırılmıĢtır. Bu çerçevede Ģekere %50-

62, tekel ürünlerine %70-100, çaya %64.2-72.7, THY'na %47-53.3, akaryakıta %45.9-90 

zam yapılmıĢtır, 

- Akaryakıta iliĢkin kesintiler, %10'dan %25'e yükseltilmiĢtir, 

- Kamu kuruluĢlarının paralarının, MB'de ya da Ziraat Bankası dıĢında tutulmaması 

kararlaĢtırılmıĢtır, 

- Hükümet, Akaryakıt Tüketim Vergisini 300 puana kadar arttırma yetkisini almıĢtır, 

- Maktu harçlar %100 oranında, nisbi harçlar ise %20 oranında arttırılmıĢtır, 

- Hazine'nin Merkez Bankası'ndan alacağı avansa sınır getirilmiĢtir, 

- Temmuz ayında 31 Aralık 1993 tarihi itibariyle 50 milyon TL ve üstü vergi borcu bulunan 

ve borcunu 1 Temmuz 1994 tarihine kadar ödemeyenler, 15 Temmuz'da teĢhir edilmeye 

baĢlanmıĢtır, 

- 1995 yılının ilk günlerinde bankaların karĢılık oranları arttırılmıĢ, böylece Hazine'ye 30 

trilyon TL'lık ek kaynak sağlanması hedeflenmiĢtir. 
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5 Nisan sonrasında alınan iki önemli karar vardır. Bunlardan biri, mali disiplin konusunda önemli 

bir adımdı. 21 Nisan 1994 tarihinde alınan ve 1995 yılından itibaren geçerli olan Karara göre, 

Hazine’nin Merkez Bankası’ndan kullandığı kısa vadeli avans, bütçe ödenek artıĢının %12’si ile 

sınırlanmıĢtır. Bu oran 1996 için %10, 1997 için de %6 olarak belirlenmiĢtir. 1998’de ise, bütçe 

ödenek artıĢının %3 kadar kısa vadeli avans kullanılacağı kararlaĢtırılmıĢtır. 24 Nisan 1994’de 

alınan bir baĢka Kararla Merkez Bankası Yasası’na geçici 9 madde eklenmiĢtir. Buna göre 

Hazine, Merkez Bankası ile karĢılıklı alacak ve borçlarını mahsuplaĢma yolu ile çözecektir. 

Hazine’nin avans hesabında 1994’e kadar biriken tutar ile 1995-1998 arasında kullanılacak avans, 

BaĢbakanlık ile Merkez Bankası arasında imzalan protokole göre mahsuplaĢmayı gerektiriyordu. 

Fakat daha sonra bu iki önemli Karara, bizzat kararları alanlar uymamıĢtır. 

4. Kararların Sonuçları 

5 Nisan Kararları, ne tam heteredoks ve ne de tam ortodoks kararlardır. Kararlarda döviz kurunun 

çapa olarak seçilmesi önemlidir. Çünkü, döviz kurundaki aĢırı bir dalgalanma ve değerlenmeyi 

halk, enflasyonunun göstergesi olarak kabul etmektedir. Fakat döviz kurunun tek çapa olarak 

belirlenmesi, ekonominin rekabet gücünü azaltmakta, ödemeler dengesini kötüleĢtirmekte ve 

sonuçta istikrar politikasını baĢarısızlığa götürmektedir.  

5 Nisan Kararları, kısmen hedeflerine ulaĢmıĢ, fakat amaçlarını tam olarak gerçekleĢtirememiĢtir. 

S and P ile Moodys’in Türkiye’nin kredi değerliliğini düĢürerek baĢlayan harekete karĢı 

Hükümet, faiz oranlarını kontrol altına alarak Türkiye’ye sıcak para getirenlerin saadet zincirini 

kırmak istemiĢ, bütçe açıklarını azaltmak amacıyla Hazine’ye ait menkul sermaye gelirlerine %5 

gelir vergisi stopajı getirmiĢtir. Bununla Hazine, menkul değerler üzerinden gelir elde edenlerin 

saadet zincirini de kıracaktı. Fakat bütün bunlar gerçekleĢememiĢtir.
20

  

Ek vergi alınması ve kamu harcamalarının kısılması sonucunda 1994 yılında konsolide bütçe 

gelirleri %110.3, giderleri ise %84 oranında artmıĢtır. 1993 yılında 133.1 trilyon TL olan 

konsolide bütçe açığı, %13.3 oranında büyüyerek 150.8 trilyon TL olmuĢtur. 1993 yılında %6.7 

olan konsolide bütçe açığının GSMH'ya oranı, 1994'te %3.9'a düĢürülmüĢtür. KĠT zamları ve 

kamu harcamalarındaki kısılma sebebiyle KKBG'nin GSMH'ya oranı 1993'de %12.2 iken, 1994'te 

%8.1'e inmiĢtir.  1994 yılında iç borç stoku, 1993'e göre %123.8 oranında artarak 799.3 trilyon 

TL, dıĢ borç stoku ise %2.7 azalarak 65.6 milyar dolar olmuĢtur.  

                                                 
20 Milliyet,  21.06.1995. 
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1994 yılında ihracat, 1993'e göre %18 oranında artarken, ithalat %20.9 oranında azalmıĢtır. 

Sonuçta dıĢ ticaret açığı %63.3 oranında daralmıĢtır. Ġhracatın ithalatı karĢılama oranı 1993'teki 

%52.1'den 1994'te %77.8'e çıkmıĢ, dıĢ ticaret açığının düĢmesi sonucunda cari iĢlemler dengesi 

2.6 milyar dolar fazla vermiĢtir. 1993 yılı sonunda 6.2 milyar dolar olan MB döviz rezervi, Nisan 

1994'te 3 milyar dolara gerilemiĢ, yıl sonunda 7.1 milyar dolara, net uluslararası rezervler ise 16.5 

milyar dolara ulaĢmıĢtır. 

5 Nisan Kararları mali piyasalar ve kamu ekonomisi açısından daha baĢarılı olmuĢtur. TL, bir 

süre TL'ye olan talep dolayısıyla istikrar kazanmıĢtır. Hazine, iç borçlanmaya giderek açıklarını 

kapatabilmiĢtir. Ġç borç faizleri gerilemiĢ, para piyasaları yeniden iĢlemeye baĢlamıĢ, KĠT 

zamlarıyla bu kuruluĢların mali yapılarında düzelmeler sağlanmıĢtır. Kararların amaçlanan 

hedeflere ulaĢmasındaki kısmi baĢarısına rağmen ekonomide istikrarı sağlayamadığı ve yapısal 

değiĢikliği gerçekleĢtiremediği için baĢarıya ulaĢmamıĢtır.
21

  

Kararlar, iĢçi ve memur zamlarının 1994 yılında düĢük oranlarda gerçekleĢmesine yol açmıĢ ve 

gelir dağılımındaki sabit gelirliler aleyhine olan durumu daha da kötüleĢtirmiĢtir. Bankalar 

mevduat faizlerini, hazine bono faizlerindeki artıĢa paralel olarak yükselttikleri için rantiye 

kesiminin gelirleri artmıĢtır. DPT tarafından hazırlanan ve dönemin ekonomiden sorumlu Devlet 

Bakanına sunulan bir çalıĢmaya göre Ġstikrar Kararlarının iĢçi ve memurlara getireceği yük %27.5 

olarak hesaplanmıĢtır.  

Kararların tarım kesiminde çalıĢanlar üzerindeki yükü %14.3 iken, ticaret ve sanayicilere yükü 

%58.2'dir. Bu teorik yük hesabı, uygulamada tamamen tersine dönmüĢtür. ÇalıĢan kesim zamlar 

ile birlikte hemen yükün altına girmiĢler, ticaret ve sanayi erbabı ise yükü, ek vergileri ödedikleri 

zaman belli bir gecikme (time-lag) ile hissetmiĢlerdir. Ayrıca ek vergiler de, tahakkuk edilen 

miktar kadar da tahsil edilememiĢtir.  

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden tahsil edilen net aktif vergisi, ekonomik talep 

yetersizliğinden kaynaklanan daralma ile birleĢince, sanayi kuruluĢları üretimlerini kısmıĢlardır. 

Bu durum iĢçi çıkarmalarına sebep olmuĢtur. Tarımsal ürünlere uygulanan destekleme fiyatları, 

enflasyon hızını karĢılayamamıĢtır. Bu durumdan çiftçiler zarar görmüĢtür. Bu geliĢmeler 

sonucunda ekonomide reel sektör, Cumhuriyet tarihindeki 1944 ve 1949 yıllarındaki daralmayı da 

geçerek en büyük durgunluğa girmiĢtir.  
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Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en büyük enflasyonu (%150) ortaya çıkmıĢtır. Ekonomi 

biliminde ekonomi küçülürken enflasyonun yüksemesine "stagflasyon" dendiği için 1994, 1923-

1994 dönemindeki en tipik durgunluk içinde enflasyon yılı olmuĢtur. Nitekim, 1994 yılında 

38.571 yeni Ģirket kurulmuĢ (1993'e göre -%12 düĢüĢ) buna karĢılık 662 Ģirket kapanmıĢtır 

(1993'e göre %203.7 artıĢ). Kapanan Ģirket sayısı, 1990 yılından sonra ve en çok 1994'de rekor bir 

seviyeye ulaĢmıĢtır. 

Durgunluk içinde enflasyon olgusunun ortaya çıkmasında, kamu harcamalarının kısılamaması ve 

kamu gelirlerinin sağlıklı bir Ģekilde arttırılamamasının da büyük etkisi vardır. Türkiye, 1994 

yılında 4050 sayılı Yasa ile 100 trilyon TL'lik bir ek bütçe çıkarmıĢ, konsolide bütçe, bir transfer 

ve cari harcama bütçesine dönüĢmüĢ, yatırım ödenekleri amortismanları bile karĢılayamaz 

duruma gelmiĢ, kamu sektöründeki üretken yatırımlar asgari seviyeye inmiĢtir.  

5 Nisan Kararları ile ekonomide yapılmak istenen yapısal düzenlemelerde de baĢarı 

sağlanamamıĢtır. ÖzelleĢtirme ile KĠT'lerdeki yapısal düzenleme hedeflerine ulaĢılamamıĢ ve 

Dünya Bankası, Türkiye'yi özelleĢtirmede baĢarısız bir ülke ilan etmiĢtir.  

Enflasyon oranında meydana gelen büyük sapma, 5 Nisan Kararları’nın ruhunun uçmasına sebep 

olmuĢ, geriye Kararların tortusu kalmıĢtır. Bu tortu, sıkılan kemerler sebebiyle sabit gelirlerin 

üzerine bir taĢ gibi düĢmüĢ, katlanılan sıkıntılara rağmen hedefe ulaĢılamaması, toplumda 

huzursuzluklara yol açmıĢtır. IMF ile yapılan destekleme düzenlemesinin özünü (çapasını) 

enflasyon oranı oluĢturduğu için Fon, mutlaka bu hedefin tutturulması istemiĢtir. Çünkü bu 

hedefteki sapma, diğer hedeflerin çoğuna ulaĢılmasını engellemiĢ ve programın tümünü baĢarısız 

kılmıĢtır.  

Enflasyon hedefi tutmadığı için; 

- Yeni KĠT zamları zorunlu hale gelmiĢ, 

- Ücret artıĢlarını ve devletin personel giderlerini öngörülen sınırlar içinde tutmak mümkün 

olmamıĢ, KĠT ve bütçe açıklarını büyümüĢ, 

- ÇeĢitli kamu harcamalarında yapılan kısıtlamaları sürdürmek zorlaĢmıĢ ve bütçe açığı 

çoğalmıĢ, 

                                                                                                                                                              
21 Benzer görüĢ için bkz. Metin Toprak, Türk Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler: 1980–1995, Turhan Kitabevi, Ankara, 1996, 
s. 174–193. 
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- 1995 için öngörülen vergi geliri hedefleri tutmamıĢ ve bu durum bütçe açığını olumsuz 

yönde etkilemiĢ, 

- Ġhracatı özendirme ve ithalatı caydıran kur avantajı kaybolmuĢ, bu geliĢme dıĢ dengedeki 

düzelmeyi aksatmıĢ, 

- Enflasyon beklentileri yükselmiĢ, bu durum faizleri etkileyerek Program’ın uygulanmasını 

zorlaĢtırmıĢtır. 

Türkiye'de, 5 Nisan Kararları’nın yürürlüğe konulmasıyla birlikte enflasyon hızla artmıĢtır. 

Bunun sebepleri Ģunlardır: 

- Kamu kesimi borçlanma gereği enflasyonu beslemeye devam etmiĢtir, 

- Döviz kurlarındaki hızlı yükseliĢ ithalat dolayısıyla üretim maliyetlerini arttırmıĢtır. 

Faizlerin yükselmesi de üretim maliyetini olumsuz yönde etkilemiĢtir, 

- Döviz ve faizdeki yükseliĢin kamu açıklarına etkisi hesaplanamamıĢ, açıklar hedefin 

üzerinde çıkınca pakete güven azalmıĢtır. Ġstikrar paketine güven sarsılınca bu, olumsuz 

beklentileri arttırmıĢ, beklentiler enflasyonu körüklemiĢtir, 

- Ġç talebin gerilemesi üretimi düĢürmüĢ, düĢen üretimle enflasyona karĢı korunmak isteyen 

üretici, kapanmamak için fiyatlarını ölçüsüz arttırmak zorunda kalmıĢtır, 

- DıĢ kredilerin kapalı olması sebebiyle iç borçlanmaya yüklenilmiĢtir. Enflasyonla birlikte iç 

borçlanma faizlerinin artıĢı, enflasyonu besleyen yeni bir faktör olmuĢtur, 

- Dövizdeki yükselme girdi fiyatlarını arttırmıĢtır. Dövize bağlı ve KĠT'ler tarafından üretilen 

temel girdi niteliğindeki mallardaki fiyat artıĢları zincirleme fiyat artıĢlarına yol açmıĢtır. 

Ekonomide enflasyonun hızla yükselmesi, iĢsizlik oranında da artıĢa yol açmıĢ, enflasyon ve 

iĢsizlik rakamının toplanmasıyla bulunan rahatsızlık endeksi %158 oranına ulaĢarak OECD 

ülkeleri arasında rekor kırmıĢtır. Ekonominin performansını ölçme kriterlerinden biri olan 

endeks, 1993 yılında %67.5'tan 1994'de artan enflasyon ve iĢsizlik sebebiyle yükselmiĢtir. Endeks 

1990'da %57.2, 1991'de %66.5, 1992'de %69.4 idi. Dünyanın en geliĢmiĢ 10 sanayi ülkesi ile 

karĢılaĢtırıldığında, Türkiye dünya çapında da bir rekor kırmıĢtır. Türkiye, rahatsızlık endeksi 

ortalama %11.2 olan 10 ülkeden 1994 yılında 14 kat daha kötü bir sonuç elde etmiĢtir.  
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Tablo: 2 Türkiye'de ve Bazı OECD Ülkelerinde Rahatsızlık Endeksi (1994) 

Ülkeler  Enflasyon İşsizlik Rahatsızlık Endeksi 

  (%) (%) (%) 

Türkiye 149.6  8.4  158 

Kanada   12.1  9.6 21.7 

Fransa     1.7 12.7  14.4 

Ġtalya           3.9 12.1    16 

Japonya   -1.3  2.9  1.6 

Hollanda     2.5  7.4   9.9 

Ġsviçre          0.3  4.5   4.8 

Ġngiltere     2.4  8.8 11.2 

ABD          1.7  5.4   7.1 

Almanya     2.4  8.2 10.6 

Belçika     1.9   14 15.9 

10 sanayileĢmiĢ ülkenin ortalaması:  11.2 

Kaynak: OECD, Economic Survey, 1995. 

5 Nisan Kararları’nın en önemli sonuçlarından biri, Türkiye’nin yeniden IMF’ye muhtaç hale 

gelmesidir. Türkiye 1985 yılından sonra IMF’siz yaĢarken, 1994 yılında yeniden IMF ile bir 

destekleme düzenlemesi yapmak zorunda kalmıĢtır. Alınan tüm önlemler dövize talebi 

durduramamıĢ, bankacılık sektörünün yapısı bozulmuĢ ve üç banka (Marmara Bank, TYT Bank 

ve Ġmpex Bank) tasfiye edilmiĢtir. Bir baĢka banka (Ekspres Bank) el değiĢtirmiĢ, bankalara 

yönelik hücum ancak tasarruf mevduatlarına sınırsız devlet güvencesi verilmesiyle 

durdurulabilmiĢtir.  

Faizleri düĢürmeye çalıĢan hükümet o tarihe kadar hiçbir Cumhuriyet Hükümeti’nin vermek 

zorunda kalmadığı faizlerle borç almak durumunda kalmıĢtır. Hükümet, üç ay vadeli Hazine 

bonolarını dönemsel net getirisi %50 (yıllık bileĢik faiz yüzde 406) olacak Ģekilde ihraç etmek 

zorunda kalmıĢtır. 1994 yılı sonuna gelindiğinde enflasyon %150’yi bulmuĢ, ekonomi %6.1 

küçülmüĢtür. Türk ekonomisinde yaratılan gelir 1993 yılında 173 milyar dolardan (kiĢi baĢına 

2.883 dolar) 1994 yılında 132 milyar dolara (kiĢi baĢına 2.184 dolar) düĢmüĢtür. 
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Özetle 1994 Krizi, Cumhuriyet döneminin en kötü krizlerinden biri olarak tarihe geçmiĢtir. Bu 

krizden Türkiye bir yıl önce %80’lerde olan faiz oranlarını tarihinde ilk defa üç haneli rakamlara 

yükselterek ve devletin bankacılık sistemindeki tüm mevduatların riskini üstlenmesiyle 

çıkabilmiĢtir.  

1994 Krizinin özeti aĢağıda verilmiĢtir. 

- 26 Ocak 1994 : 1 dolar 15 bin 232 TL, 

- 27 Ocak 1994 : 1 dolar 17 bin 302 TL, 

- 7 Nisan 1994 : 1 dolar 40 bin 53 TL, 

- 14 Ocak 1994 : ĠMKB endeksi 21.788 puan, 

- 11 ġubat 1994 : ĠMKB endeksi 13.864 puan, 

- 17 Ocak 1994 : Gecelik faiz %67, 

- 1 ġubat 1994 : Gecelik faiz %450, 

- 5 Nisan 1994 : Gecelik faiz %150, 

- 5 Nisan 1994 : Döviz rezervi 3 milyar dolar. 

DıĢa açık bir ekonomide sermaye hareketleri serbest ise, faiz ya da döviz kurundan biri denetim 

altında tutulabilir. Faizler sabit iken sabit döviz kuru uygulanıyorsa, ülkeden sermaye çıkıĢı olur. 

ġubat Krizine kadar Türkiye’de sermaye hareketleri serbest iken faizlerde serbest bırakılarak 

döviz kuru “çapa” ile denetim altına alınmıĢ idi. ġubat Krizinden sonra döviz kurları serbest 

bırakılmıĢ, faizler denetim altına alınmıĢtır. Böylece dövize yönelik talep engellenmiĢtir. Fakat bu 

arada döviz kurları yükselmiĢtir. ġubat Krizinden sonra sermaye hareketleri kısıtlanmıĢtır. 

Böylece TL getiren herkese MB’sı istediği dövizi verememiĢ, aksine günlük ihale ile döviz 

satmaya baĢlamıĢtır. 

IV. Sonuç 

Türkiye ekonomisi, 1990’lı yıllardan baĢlayarak artan hızla bir krizler ekonomisi haline 

dönüĢmüĢtür. Türkiye’nin krizleri geçmiĢte ortalama 10 yılda bir yaĢanan döviz darboğazları idi. 

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ekonomik krizler, ekonomik büyümeyi önemli ölçüde 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. Ekonominin kriz öncesine ulaĢması 1932, 1935, 1949, 1954 ve 1994 

krizlerinde 2 yılı, 1927, 1979, 1999 krizlerinde 3 yılı, 1940-45 krizinde ise 6 yılı bulmuĢtur. 
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1999’da baĢlayan ve 2001’de zirveye ulaĢan krizden önceyi yakalamak 5 yılda 

gerçekleĢebilmiĢtir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk kriz olan 1927 krizinde ekonomi, kriz öncesi 1926 yılındaki 

durumuna 1929’da, 1932 krizinde 1931 seviyesine 1933’de, 1935 krizinde 1934 seviyesine 

1936’da, II nci Dünya SavaĢı yıllarındaki 1940-1945 krizinde 1939 durumuna 9 yıl sonra 1948 

yılında ulaĢabilmiĢtir. Türk ekonomisi 1949 krizinde 1948 seviyesine 1950’de, 1954 krizinde 

1953 seviyesine 1955’de, 1979-1980 krizinde 1978 durumuna 1981’de, 1994 krizinde 1993 

seviyesine 1995’de gelebilmiĢtir. 2001 Krizi ise 5 yılda atlatılabilmiĢtir. 

Türkiye ekonomisinde politik  istikrar ile ekonomik istikrar arasında çok sıkı bir iliĢki vardır. 

Cumhuriyet döneminde siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde ekonomide de istikrarlı bir 

geliĢme gözlenmiĢtir. Ġstanbul Ticaret Odası’nın yapmıĢ olduğu bir araĢtırmaya göre siyasi 

istikrarın oluĢtuğu yıllarda Türkiye ekonominin performansı,  istikrarsızlığın hakim olduğu yıllara 

göre çok daha iyidir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde en hızlı büyüme oranına Atatürk döneminde %7.8 ile ulaĢılmıĢtır. 

1923-2009 döneminde yıllık büyüme oranı %4.9 olduğuna göre, bu oran çok yüksek bir 

performans göstermektedir. Hükümetlerde ortak sayısı artınca büyüme oranı da düĢmektedir. 

Türkiye ekonomisinde büyüme hızı 1999-2002 döneminde %1.2, 1991-1994 döneminde %2.7, 

1995-1999 döneminde %4.2 olmuĢtur. Türkiye, enflasyon canavarı ile 1970’li yıllarda koalisyon 

hükümetleri döneminde (1971-1980) tanıĢmıĢtır.  

Ekonomide en düĢük oranlı büyüme %1.2 ile Ġnönü döneminde yaĢanmıĢtır. Ancak bu dönem II 

nci Dünya SavaĢı yıllarıdır. %1.2’lik kötü performansın yaĢandığı ikinci dönem ise 1999-2002 

DSP-MHP-ANAP Koalisyonu dönemidir. 1991-2002 arası ekonomi açısından kayıp yıllardır. 

1991-2002 arasındaki 11 yılda 9 hükümet kurulmuĢ ve ortalama ömürleri 1.2 yıl olmuĢtur. 1995-

1996 döneminde ayda bir hükümet değiĢikliği yaĢanmıĢtır. 1991-2002 döneminde ömrü 1 yıldan 

az 5 hükümet görev yapmıĢtır. 

DıĢ borcun GSMH’ya oranı 1991-2002 dönemi sonunda %78 ile Cumhuriyet rekoru kırmıĢtır. Ġç 

borcun GSMH’ye oranı 1991-2002 döneminde %68 ile en büyük orana ulaĢmıĢtır. 1994-1999 

döneminde ĠMKB 100 endeksi %5.400 değer kazanmıĢ, 1999-2002 döneminde %32 gerilemiĢtir. 

2003-2006 arasında ise %277’lik değer artıĢı olmuĢtur.  
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Türkiye Cumhuriyeti en hızlı büyümesini 1923-1938 döneminde (Atatürk dönemi) %7.8’lik yıllık 

ortalama ile yaĢamıĢtır. 1923-2006 dönemi yıllık büyüme ortalaması %4.9’dur. Bu ortalamayı 

aĢağıya çeken dönemlerde koalisyon hükümetleri görev yapmıĢtır. Hiçbir koalisyon döneminde 

büyüme %5’in üzerinde olmamıĢtır. Tek partinin iktidarda olduğu 2003-2009 döneminde %7.2, 

1965-1971’de %6, 1950-1960’de %6.3 oranında ekonomik büyüme sağlanmıĢtır.  

Buna karĢılık 1999-2002 döneminde %1.2, 1991-1994’de %2.7, 1995-1999’da %4.2 ortalama 

büyüme hızına ulaĢılmıĢtır. Türkiye enflasyon ile 1971-1980 yıllarındaki koalisyon dönemilerinde 

tanıĢmıĢtır. Koalisyon dönemlerinde enflasyon hızla yükselmiĢ, büyüme hızı düĢmüĢ, ekonomik 

krizler politik istikrarın sağlanamadığı dönemlerde ortaya çıkmıĢtır.  

Özetle, Türkiye ekonomisinde politik  istikrar ile ekonomik istikrar arasında çok sıkı bir iliĢki söz 

konusudur.  Politik istikrarın güvencesi ise, ekonomik istikrardır. Ekonomik istikrarın 

sağlanmadığı bir ülkede, politik istikrardan söz edilemez. Bu kapsamda, Turgut Özal’ın bir 

teknisyen olarak hazırladığı 24 Ocak 1980 Ekonomik Ġstikrar Programı sonucunda Türkiye 

ekonomisinde uzun yıllar ekonomik istikrar sağlanmıĢ, bu durum ekonomik büyümeye olumlu bir 

Ģekilde yansımıĢtır.  
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