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Özet 

Son küresel krizin ardından,  küresel yönetişimde gelişmekte olan ülkelerin sürece daha etkin 

katılacağı yeni bir yapılanmanın gerekliliği gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin 

dominant olduğu bir uluslararası para sistemi yerine Çin,  Türkiye, Brezilya, Hindistan ve diğer G.20 

ülkelerinin daha etkin olacağı bir yönetişim modeli nasıl olmalıdır?  Bu makale bu sorulara cevap 

vermeği amaçlar. İlk olarak küresel krize neden olan ABD dolarının rezerv para olma özelliğini nispi 

olarak kaybetmesi analiz edilecektir. İkinci olarak IMF yönetiminin, G20 ülkelerinin de aktif 

katılımını da kapsayacak şekilde dönüştürülmesi süreci üzerinde durulacaktır. Son olarak da sermaye 

piyasalarının bütünleşmesi ile ortaya çıkan küresel yönetişim ve aşırı deregülasyonlardan kaynaklanan 

küresel finansal sistemin yeniden yapılanmasında Türkiye’nin rolü analiz edilecek ve daha iyi bir 

küresel yönetişim için politika önerileri geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Yönetişim, Küresel Finansal Kriz, G-20, Türkiye  

Global Governance After The Global Financial Crisis: An Analysis Of The 

Role Of Turkey 

Z. Vildan SERİN, Beyza OKTAY 

Abstract 

After the latest global crisis of 2008, the world has come up with a new structuring of global 

governance by the active participation of the developing countries. Instead of an international 

monetary system of US dominance, how could be a governance model with China, Turkey, Brazil, 

India and the other G-20 countries? This article aims to answer this question. First; the relative loss of 

US dollar’s reserve money characteristics is going to be analyzed. Secondly, IMF reconstruction with 

the active participation of G-20 countries will be emphasized. Finally, the Turkey’s role on the 

reconstruction of global governance will be analyzed and paper will be concluded with an analysis of 

the policy implications of this process. 
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GİRİŞ 

Küresel finansal kriz ilk olarak New York Borsası’nda CityGroup hisselerinin keskin değer 

kaybı ile ortaya çıkmış, küresel piyasalarda hisse senedi fiyatları çok yüksek oranlarda 

azalmış, bunu Lehman Brothers’ın iflası takip etmiş ve sonunda da finansal piyasaların 

çöküşü ile reel ekonomilerin küçülmesi birbirini izlemiştir. Amerika’da çıkan bu kriz Avrupa 

başta olmak üzere bütün dünyaya hızla yayılmıştır. Karşılıklı bağımlılığın arttığı küresel 

dünyanın bir ucunda, bir kelebeğin kanatlarını çırpması diğer bir ucunda fırtınalara neden 

olabilmektedir. (Vaitilingham, 2000) Dolar rezerv sistemi ile ilgili sorunlar olduğu konusunda 

dünyada genel bir fikir birliği var ve ABD dolarının yerini alacak yeni bir dünya rezerv para 

birimi arayışları devam etmektedir.(China View, http://news.xinhuanet.com/english/2009-

03/27/content_11080532.htm, 2011). 

 

Finansal piyasalar ve finansal kurumlar, sistemi koordine ederek ve maksimum kar nerede ise 

sermayeyi oraya yönelterek paranın akışkanlığını sağlarlar. Modern ekonomik sistemin 

işleyişi günden güne kesintisiz süren borç verme ve borç alma faaliyetlerine dayanır. Finansal 

sistemin durması; trafik ışıklarının, yol şeritlerinin ve hız limitlerinin olmadığı bir trafik 

sistemine benzetilmektedir.
3
 Finansal sistemin işlememesi, kanın bütün organlara akışını 

sağlayan kalbin durmasına benzer bir etkiyi ekonomi üzerinde yaratır. Aslında son kriz son 30 

yılda uluslararası para sisteminde ortaya çıkan bir kaosun sonucudur. Dünya Bankası Başkanı 

Robert Zoellick,  yeni bir uluslararası para sisteminin oluşturulması gereğini vurgulayarak :  

"Bu sistem aynı zamanda enflasyon, deflasyon ve gelecekteki para birimi değerleri ile ilgili 

piyasa beklentilerini uluslararası bir referans noktası olarak altını göz önünde 

bulundurmalıdır." diyerek altın kambiyo sistemine geri dönüş tartışmalarını başlatmıştır. Son 

küresel krizin, dünya ekonomisinin son yüzyıldaki tüm savaşlardaki kayıplarının toplamından 

daha fazla ekonomik kayba yol açtığı belirtilmektedir. Bu nedenlerle, bu makalede önce 

uluslararası para sisteminin Bretton Woods sonrası karşılaştığı belirsizlikler ve dalgalanmalar 

tartışılacaktır. Daha sonra altın kambiyo sistemine yeniden dönüş mümkün mü? sorusuna 

                                                 

3
  Bankalardan sağlanabilir kredilerdeki ani daralmayı ifade etmek için “credit crunch

” 
 “credit squeeze” veya  

“credit crisis” terimleri kullanılmaktadır.    
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cevap verilmeye çalışılacaktır. Son olarak da dünyadaki altın rezervlerinin dağılımı ve 

Türkiye’nin bu dağılımda aldığı pay analiz edilecektir.  

 

1. Bretton Woods Sonrası Uluslararası Para Sisteminde Yaşanan Belirsizlikler 

1944 yılında kurulan Bretton Woods Sistemi, Batı Avrupa ülkelerinin para birimlerinin 

değerini dolar karşısında sabit kurlara bağlayan bir sistemdir ve bu sistem 1958’den itibaren 

tam anlamıyla işlemeye başlamıştır. Fakat 1971 yılından itibaren ABD’nin doları devalüe 

etmek zorunda kalması, sistemi işleyemez hale getirmiştir. 1972 yılında başlayan görüşmeler 

sonucunda Bretton Woods Sistemi 1976 yılında terk edilmiştir. 

Sonrasında; ABD, Batı Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya bakanları, 22 Eylül 1985’te 

New York Plaza Oteli'nde toplanarak, doların aşırı değer kazanması karşısında 

uygulayacakları ekonomi politikalarını belirlemişlerdir. Bu toplantıda ABD, artan federal 

açıklarını kapatma; Japonya, para politikasını gevşeterek finans sektörü reformu yapma ve 

Almanya ise vergi indirimi kararı almışlardır. Bütün ülkeler para piyasalarına müdahale 

edeceklerini açıklamışlardır. Ülkelerin bu vaatlerini gerçekleştirememiş olmalarına rağmen, 

doların mark ve yen karşısında değeri düşmüştür. 

Sonuçta dolar, mark ve yen karşısında % 54’lük hızlı bir değer kaybı yaşayınca, 22 Şubat 

1987’de Louvre’da beş ülke yeniden bir araya gelmiş ve yapılan anlaşmayla doların değerini 

korumak üzere ABD finans politikasını sıkılaştırmaya, Japonya para politikasını gevşetmeye 

söz vermişlerdir. Taraf ülkeler, dünyanın önde gelen para birimlerinin açıklanmayan marjlar 

dışına çıkması durumunda müdahale etme kararı almışlardır. Plaza ve Louvre anlaşmalarının, 

doların dünya ekonomisinde oynadığı rolün büyük kapitalist ülkeler açısından önemini, 

sermaye piyasalarının küreselleşme derecesini ve liberalizasyon eğilimlerine karşı piyasanın 

denetlenmesinin gerekliliğini gösterdiğini ve gelişmiş ülkelerin karşılıklı görüşme pratiğine 

katkıda bulunarak G-7 sürecini kuvvetlendirdiğini söyleyebiliriz. (Bilginin Adresi, 

http://www.bilgininadresi.net/Madde/18988/Plaza-ve-Louvre-Anla%C5%9Fmalar%C4%B1-,  

2012) 

ABD ise, doların dünya parası olmasının kendisine sağladığı ayrıcalığı, sürekli cari açık 

vererek kullanmaktadır. Ancak, bu açık, sistemin diğer bloklarının geleneksel konumlarını 

sürdürmesini köstekleyecek düzeye ulaşmamıştır: ABD dışındaki gelişmiş ülkeler (başta 

Japonya), yüksek düzeyde dış fazla vermekte; böylece hem Amerikan ekonomisinin, hem de 

(ılımlı dış fazlalar veren Çin ve OPEC ülkeleri hariç) gelişmekte olan ekonomilerinin 

http://www.bilgininadresi.net/Madde/18988/Plaza-ve-Louvre-Anla%C5%9Fmalar%C4%B1-
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sistematik ve sürekli dış açıklarının finansmanı mümkün olmaktadır. Özellikle ABD 

ekonomisinde 1996 sonrasından artan dış açıklar 2007 yılında zirve noktasına ulaşmıştır. 

Çevre ülkelerde 1998-2001 yıllarını kapsayan bir dizi kriz, bu ekonomilerin pek çoğunun 

büyüme hızlarını aşağı çekmiş; cari açıklar azaltılmış ve yerini dış fazlalara bırakmış; 

böylece, kriz arifesinde tırmanan dış yükümlülüklerin finansmanı sağlanmıştır.  

IMF’nin kemer sıkma politikaları faiz oranlarının yükselmesine, harcamaların azalmasına, 

vergilerin artırılmasına, sonuç olarak da durgunluk ve depresyonlara yol açmıştır. IMF 

tüzüğü, tüm diğer gelişmekte olan ülkelere, sermaye hareketlerini liberalleştirmeleri yönünde 

adımlar atmalarını, yasal düzenlemelerin ve reformların yapılmasını tavsiye etmiş; hatta bu 

yönde baskı uygulamıştır. Stiglitz’in belirttiği gibi; küreselleşme iki ucu keskin kılıca 

benzemektedir. Daha iyi düzenlenmiş finans sistemine sahip ve mali fazlalıkları olan ülkeler 

krizden daha az etkilenmişlerdir.(Stiglitz, 2010) 

G7 lerin Çalışmalarının Yetersizliği  

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’in de belirttiği gibi 1980ler G7 için bir ekonomik 

koordinasyon testi gibiyken, Plaza ve Louvre daha çok döviz kurları üzerine odaklanmıştı. 

1985 ve 1987 yıllarında özellikle Plaza ve Louvre anlaşmaları çerçevesinde Kanada, Fransa, 

Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G-7 doların gidişatına müdahale 

etmiş, 1997 yılında Rusya da bu ekibe eklenerek G-8 ortaya çıkmıştı.(Gökçe, 2010). Sonuçta 

kur tartışmaları, 2010 Kasım’da Güney Kore’nin başkenti Seul’da düzenlenen G20 zirvesinde 

de devam etmiştir.  

 

2. Altın Kambiyo Sistemine Dönüşe Yönelik Tartışmalar 

Dünya Bankası Başkanı Zoellick’in bu konulardaki Financial Times yazısındaki açıklamaları 

kayda değer görülmüş ve yeni tartışmaların fitilini ateşlemiştir Dünya Bankası Başkanı 

Robert Zoellick,  yeni bir uluslararası para sisteminin oluşturulması gereğini vurgulayarak:  

"Bu sistem aynı zamanda enflasyon, deflasyon ve gelecekteki para birimi değerleri ile ilgili 

piyasa beklentilerini uluslararası bir referans noktası olarak altını göz önünde 

bulundurmalıdır." diyerek altın kambiyo sistemine geri dönüş tartışmalarını başlatmıştır. 

Zoellick’in altın kambiyo sistemine dönüş ve Bretton Woods II gibi bir sistemin kurulması 

gerekliliğiyle ilgili başlattığı tartışmalara çeşitli kişi ve kurumlardan çok sayıda tepki 

gelmiştir. Kimisi bu fikir ve oluşumu desteklerken, çoğu kişi buna karşı çıkıp, böyle bir geri 
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dönüşün mümkün olamayacağını savunmuşlardır. Bretton Woods sistemine tam olarak dönüş 

doların aşırı devalüasyonuna neden olacağından imkânsız görülmektedir.(Melloy, 2011) QB 

Portföy Yönetimi eş yöneticilerinden Paul Brodsky’e göre altın standardına dönüş olursa, 

külçe altının fiyatı 10000$ ve üzeri olacaktır ve bu da cari fiyatların altı mislidir. 1971’den 

beri ekonomi politikasını belirleyenler borca dayalı para sistemini başarılı bir şekilde 

sürdürmüşlerdir ve bunu yapmak için de rekabet edebilecek tek birim olan altını 

önemsizleştirmişlerdir. Bazı yatırımcılara göre ise, eğer küresel ekonomi kendini yenileyemez 

ve ya politikacılar para arzının aşırı genişlemesine izin vermezlerse, borca dayalı para 

sisteminden, altın gibi karşılığı olan bir mal-para sistemine geçiş mümkün 

olabilecektir.(Melloy, 2011) Steve Forbes da ABD’nin 5 yıl içerisinde altın standardına 

geçeceğini öngörmekte ve bu hamlenin ülkenin ekonomik ve mali hastalıklarını 

çözebileceğini düşünmektedir. Bu tip bir hamleyle doların değerinin stabilize edilebileceğini, 

yabancı yatırımcıların ABD hazine bonolarına olan güvenlerinin yeniden sağlanabileceğini ve 

tedbirsiz hükümet harcamalarının kısıtlanacağını söylemiştir. Geçmiş yıllarda altın 

standardına geçilmiş olsa idi, dolar şimdi olduğu gibi zayıflamayacak ve aşırı hükümet 

harcamaları frenlenmiş olacaktı. Forbes yaptığı konuşmada son olarak siyasetçilerin FED’in 

ekonomiyi mali politikalarla yönlendirebileceği gibi yanlış bir zanları olduğundan ve bundan 

derhal kurtulmaları gerektiğinden söz etmektedir. FED züccaciye dükkanına giren bir fil gibi, 

yardımcı olmak bir yana, her şeyi devirmektedir. Dolayısıyla dolarla ilgili ters giden bir şeyler 

vardır ve insanlar bunun farkındadır. (Dykewickz, 2011)  

Forbes’un bu çıkışı da çeşitli çevrelerden eleştiriler almıştır. Bunlardan biri olayın politik 

temellerine odaklanmış ve söylediklerinin hepsinin güzel şeyler olduğunu fakat siyasette 

yapılan şeylerin her zaman uluslara yardım ettiği için ve ya çok mantıklı olduğu için 

yapılmadığını savunmuştur. Eğer böyle bir dünyada yaşıyor olsaydık, 19. yy’daki sistemde 

bugünkü sistem için silinip atılmazdı. Geçmiş sistem politik nedenlerden dolayı terk 

edilmiştir. Altın Standardı’nın terk edilmesine götüren faktörler; hükümetlerin, politik olarak 

dayanılabilir vergi seviyelerinin üstünde harcama yapma istekleri, Birinci Dünya Savaşı ve 

diğer savaşların finanse edilmesi ihtiyacı ve fazla borçlu olan bankaların, kayıplarını 

kapatacak kadar rezervleri olmadığında, bankacılığın nihai kredi mercii olup bu borçlu 

bankları sübvanse etme isteğidir. (Blumen, 2011). Blumen sistemin nihayetinde değişeceğini 

belirtmiş ama bunun sebebinin ne doların stabilize edilmesi ne de hükümet finanslarını 

sağlamlaştırılması dolayısıyla olacağını söylemiştir. Sistem değişecektir çünkü sonunda feci 

şekilde başarısız olacaktır. Blumen’a göre Forbes’un kafasındaki tamamen bir altın para değil, 
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para politikasının ne kadar sıkı ve ya gevşek olduğunun en iyi şekilde belirleyicisidir. Şimdiki 

sistem başarısız olduğunda yerine daha iyi bir sistemin kurulabilmesinin önünde iki engel 

vardır. Bunlardan biri, altın standardının terk edilmesinde rol oynayan politik aktörlerin hala 

duruyor olması; ikinci ise, daha derin bir engel olan ideoloji. Çoğu ekonomist ve merkez 

bankacılar, ekonominin artan para miktarı olmadan büyüyemeyeceğini, Altın Standardı’nın 

Büyük Depresyon’a sebep olduğunu, FED’in para politikasını belirlediğini ve gerekli ve 

faydalı bir fonksiyonu olduğunu ve son olarak da bankacılık sisteminin kriz zamanlarında 

nihai bir kredi merciine ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla gelecek olan yeni sistem 

şimdikinin biraz rötuşlanmış hali olmaktan öteye geçmeyecektir. (Blumen, 2011) 

Esasında Zoellick’in altın standardını uluslararası referans olarak kullanılmasına ilişkin 

önerisinden önce 1 Kasım 2010 tarihinde Financial Times’ta yazdığı yazıda Martin Wolf,  

“Tekrar altın sistemine dönmek mümkün mü?” konusunu gündeme taşımıştır. Altına 

bağlanmanın avantajının, paranın değerinin hükümet manipülasyonlarından açık bir şekilde 

uzak olması olduğunu söylemiş ve altın standardına dönüş çağrısının 1970’lerden beri birçok 

kişi tarafından dile getirildiğini belirtmiştir. Wolf, Friedman monetarizminin iki nedenden 

ötürü terk edildiğini yazmış ve bu sebepleri; monetaristlerin paranın tanımı üzerinde 

anlaşmalarının imkansız olduğunun ispatlanması ve ikincisinin ise belirli bir parasal toplamlar 

ile gelir arasındaki ilişkinin değişken olması, şeklinde sıralamıştır. Dolayısıyla eğer pre-

modern parasallar eski haline getirilmek isteniyorsa, başlangıç noktası açık bir şekilde altın 

olmalıdır. (Wolf, 2010) 

Yine aynı yazısında Wolf, altın standardına dönüşün ne olduğunu sormuş ve bu soruyu, 

çağdaş bir altın standardının şeklinin para ile altın arasında direkt bir bağlantı olması gerektiği 

şeklinde yanıtlamıştır. Buna göre para tabanı - tedavüldeki senet, artı ticari bankaların merkez 

bankasındaki rezervleri- yüzde yüz altına dayalı olurdu. Sonra Merkez Bankası, belli bir 

ağırlıkta altınla tanımlanan hesap birimiyle (dolar diyelim) altın para kurulu haline gelirdi. 

Wolf’a göre ikinci soru böyle bir sisteme gelebilecek itirazlardı ve bunları üç başlıkta topladı: 

Geçiş zorlukları, istikrarsızlık ve güvenilirlik eksikliği. Bu konulara da açıklık getiren Wolf, 

altın standardına dönmeyeceğimiz (ya da dönemeyeceğimiz) şeklinde bir sonuca varmıştır. 

(Wolf, 2010) 

Altın standardına geçişin mümkün olabileceği ve ya en azından ılıman bir şekilde 

düşünülebileceği ve tartışılabileceği konusunda olumlu/olumsuz fikirler ortaya atılırken, karşı 

tarafta böylesi bir değişimin çılgınlık olduğunu düşünenler de mevcuttur. Buna göre Zoellick 

yaptığı konuşmada 19. Yüzyılın uluslar arası makroekonomik yapısına tamamen bir geri 
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dönüşü kastetmemiş; yalnızca kendimizi doların rezerv para olmasına güvenimizden uzak 

tutmak için altın ismini zikretmiştir. 

Telegraph yazarlarından Edmund Conway, “Altın Standardı’na dönüş bugün beraberinde 

neler getirirdi?” sorusuna köşesinde yanıt vermiştir. Conway’e göre, ilk olarak, eğer büyük bir 

ülkesel resesyon olsaydı, ülkeler buna yalnız katlanmak durumunda kalacaklardı. Yani 

fiyatları düşürecekler ve deflasyonla birlikte gelen sosyal acıyı çekmek zorunda olacaklardı. 

Bu durum 19. yy’da iyi işlemiş olsa bile, Conway’e göre bugünün demokrasisinin izin 

verebileceği bir şey değildir.(Conway, 2010) 

İkincisi; bir para birimini bir metale bağlamak keyfi bir harekettir ve bu keyfi hareket 

deflasyonun ikinci bir sebebi olabilir. Conway bu konuda, altın keşiflerine değinmiş ve altın 

keşiflerinde olan büyük artışların küresel sistem içerisine ekstra enflasyon enjekte edeceğini 

ve keşiflerdeki büyük düşüşlerin (19.yy’da olduğu gibi) hükümetleri, halkları üzerinde etkili 

bir ödeme kesintisi uygulamaya iteceğini söylemiştir. O’na göre buradaki temel nokta altın 

kaynaklarının sınırlı oluşu ve buna karşılık insanların üretkenliklerini arttırma kapasitelerinin 

katlanarak büyümesi. 

Altın Standardı’nın üçüncü sonucu ise Conway’e göre bildiğimiz şekliyle bankacılığın sonunu 

getirmesi olurdu. Altın Standardı kısmi rezerv bankacılığına uyumlu değildi.  

Tüm bu öngörülerine dayanarak Conway birdenbire bambaşka bir mali sisteme geçmememiz 

ve öncelikle tüm sonuçlarını göz önüne almamız gerektiğini destekliyor. Sonuçları anlamak 

için  “Uluslararası Makroekonomik Politika Trilemması” nı değerlendirebiliriz. Şöyle ki; sabit 

kur, sermaye hareketliliği ve serbest mali politika; herhangi bir zamanda bunlardan herhangi 

ikisine sahip olabiliriz. 
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İleriki yıllarda, yolumuzu o üçgenin kenarlarından biri ve ya diğerine doğru kaydıracağız. Şu 

anda bunun etrafında tehlikeli bir şekilde dalgalanıyoruz. Mervyn King’in krizden evvel 

tekrar tekrar işaret ettiği gibi, küresel ekonomideki büyük problem; yarısının sabit kur 

rejiminde, yarısının ise dalgalı kur rejiminde olmasıydı ( bir anlamda bu, krize katkı sağladı). 

Fakat Barry Eichengreen’in Globalizing Capital’de belirttiği gibi, yeni bir mali sistemi 

empoze eden büyük konferanslar norm olmaktan çok istisnalardır. Dolayısıyla yeni bir 

Bretton Woods beklenmemelidir. Problem ise bunun uygulanamaz oluşu değil, bugünün 

demokrasisiyle örtüşmeyişidir. Euro Alanı etkili bir Altın Standardı örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır ve Yunanistan’ın zor günler geçirmesi, Almanya ile aynı para birimine çıpalı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu Altın Standardı benzeri yapıda sıkışmış olduğundan  

Yunanistan’ın elinden deflasyondan başka birşey gelmemektedir. Yani euro şu an yaşadığı 

sınavı veremezse insanların altına dönüş konusunda da bir umudu kalmayacaktır. Çünkü çok 

benzer iki sistemden söz etmekteyiz. 

Conway’e göre, geçmişten beri gelen tüm sistemler önce başarılı oldu, sonrasında ise aksadı. 

Bu yüzden birçok sistem değişti. Sistemlerin kredibilitesi, bazen finansal krizler şeklinde, 

bazen savaşlar halinde ve bazen de ekonomik süpergüç dinamiklerinin değişmesi şeklinde 

bozuldu ve ardından hep bir kaotik dönem baş gösterdi. Sonra ise herkesin enerjisi 

tükendiğinde başka bir sisteme geçildi ve devir her seferinde yeniden başladı. Dolayısıyla 

şimdi de eğer bu yeni sisteme geçilirse, ilk once tamir edildiğine ve tüm mali sıkıntıların 

çözüldüğüne inanılacak. Bu güvenli durum, o sistemin de çöküşüne kadar sürecektir 

.(Conway, 2010) 

Zoellick, daha sonrasında bu görüşleri destekler nitelikte açıklamalarda bulunmuş ve 19. 

yüzyılın uluslar arası makroekonomik yapısına tamamen bir geri dönüşü kastetmediğini, 

yalnızca altının yeni uluslar arası mali sistemde rol oynamasına olan gereklilikten söz ettiğini 

açıklığa kavuşturmak istemiştir. Sabit kur sistemine geçilebileceğine inanmadığını ve bunun 

da altın standardı olduğunu; ayrıca para arzının altına bağlı olduğu 19. yy’a dönüşü 

savunmadığını da eklemiştir. (Isidore, 2010) Fakat Zoellick’in tüm bu açıklamalarının yeni 

bir tartışma başlatma amacına yönelik olduğunu düşünen ekonomi yazarları da vardı. 

Tüm bu yorumların ardından altın standardına dönüşün avantajları ve dezavantajlarını 

Kimberly Amadeo’nun “About.com” internet sitesinde belirttiği şekilde, aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz.  
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2.1.Altın Standardının Avantajları Nelerdir? 

 Altın standardının faydası sabit bir varlığa dönüştürülebilir para oluşudur. Bu durum, 

ekonominin kendi kendini düzenlemesi ve istikrarını sağlama etkisi yapar. 

 Hükümet yalnızca sahip olduğu altın kadar para basabilir. Bu aynı zamanda hükümetin 

bütçe açıklarının ve borçlarının mevcut altın arzını aşmasını engeller. 

 Daha üretken ülkeler doğrudan doğruya ödüllendirilir. Ülkeler daha fazla ihraç ettikçe, 

daha fazla altın biriktirebilirler ve sonra daha fazla para basabilirler. Bu paraları 

yatırım ve karlı iş alanları için kullanabilirler. 

 Altın standardı aynı zamanda dünya keşiflerini de arttırmıştır. İspanyolların ve diğer 

Avrupa ülkelerinin 1500lü yıllarda yeni dünyayı keşfetmelerinin nedeni de daha fazla 

altına sahip olmak ve ülke refahını arttırmaktır. Bu durum 1800lerde Amerika’da 

Californiya ve Alaska’da “altına hücuma” da neden olmuştur. 

2.2.Altın Standardının Dezavantajları nelerdir? 

 Altın standardının olumsuz yanlarından biri bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü ve 

sağlamlığını halkı ve işletmelerin becerikliliğine değil, salt altın arzına bağlamasıdır. 

Altını olmayan ülkeler mukayeseli olarak dezavantajlı konumdadırlar. Ancak, Güney 

Afrika'nın arkasından dünyanın ikinci büyük altın madenlerine sahip olan ABD için 

bu bir avantajdır. ABD’de Nevada başta olmak üzere, on iki batı eyaletinde altın 

madenleri federal araziler üzerindedir. Avustralya, Kanada ve birçok gelişmekte olan 

ülkelerin de büyük altın üreticileri bulunmaktadır.  (Kaynak: National Mining 

Association) 

 Altın standardı, ülkelerin iş ortamını iyileştirmek yerine, insanların ellerinde altın 

tutma konusunda saplantılara neden olur. Örneğin, Büyük Buhran sırasında, Federal 

Rezerv doların değerini arttırmak ve insanların altına olan taleplerini engellemek için 

faiz oranlarını yükseltti. Ancak, FED'in ekonomiyi canlandırmak için, oranları 

düşürmesi gerekirdi. 

 Altın rezervlerini korumak için yapılan hükümet faaliyetleri ekonomide büyük 

dalgalanmalara neden oldu. Aslında, 1890 ve 1905 tarihleri arasında ABD altın 

standardında iken, ekonomileri bu nedenle beş büyük durgunluk yaşadı. 



 

1236 

 

Kimberly’e göre, altın standardı bu avantaj ve dezavantajlarının yanında, Amerikan 

ekonomisi üzerinde de açık bir etki gösterecek ve altına dönüş(gerçekleşse dahi) hükümetin 

ülke ekonomisini yönetme gücünü kısıtlayacaktır. Buna göre FED artık enflasyon ve resesyon 

zamanlarında faiz oranlarıyla oynayarak para arzını değiştiremeyecektir. Diğer bir deyişle; 

para arzı sabit olmak zorunda kalacaktır. Böylece mali disiplin mecbur olacak, bütçe 

dengelenecek ve hükümet müdahalesi kısıtlanacaktır. Ancak, altın rezervlerine bağlı, sabit bir 

para arzı ekonomik büyümeyi kısıtlar.  Birçok işletme, sermaye yetersizliği nedeniyle finanse 

edilemez. Dahası, eğer geri kalan ülkeler yapmazsa, ABD tek taraflı olarak bir altın 

standardına geçemez. Geçerse, dünyadaki herkes, ABD’den ellerindeki dolarları altına 

çevirmesini isteyebilecektir. ABD ise, cari fiyatlarla, yabancı yatırımcılarına olan borcunu 

ödeyecek kadar bile altına sahip değil. Örneğin, altın Eylül 2011’de ons başına 1895$  ile 

zirve yaptığında bile, ABD’nin borcunu ödeyecek kadar altını yoktu. Aynı dönemde Çin, 

Japonya ve diğer ülkelerin Amerikan hazinesinde 4.7 trilyon dolar alacakları vardı. Fakat Fort 

Knox’un altın rezervleri yalnızca 445 milyar dolardı. (Amadeo, 

“http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/p/gold_standard.htm”) 

2.3.Türkiye’nin Dünya Altın Rezervleri İçindeki Payı 

Dünya Altın Örgütü’nün yayınladığı rapora göre Şubat 2012 itibariyle oluşan dünya resmi 

altın rezervleri ilk 25 ülke için aşağıdaki şekildedir: 

 Tablo: 1 Seçilmiş Ülkeler Altın Rezervleri 

Sıralama Ülkeler Rezervler(Ton) 

1 ABD 8133,5 

2 Almanya 3396,3 

3 IMF 2814,1 

4 İtalya 2451,8 

5 Fransa 2435,4 

6 Çin 1054,1 

7 İsviçre 1040,1 

8 Rusya 883,3 

9 Japonya 765,2 

10 Hollanda 612,5 

11 Hindistan 557,7 

http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/p/gold_standard.htm
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Sıralama Ülkeler Rezervler(Ton) 

12 Avrupa Merkez Bankası 502,1 

13 Tayvan 422,4 

14 Portekiz 382,5 

15 Venezüella 372,9 

16 Suudi Arabistan 322,9 

17 İngiltere 310,3 

18 Lübnan 286,8 

19 İspanya 281,6 

20 Avusturya 280,0 

21 Belçika 227,5 

22 Türkiye 179,1 

23 Cezayir 173,6 

24 Filipinler 162,8 

25 Tayland 152,4 

 

Kaynak: www.gold.org, World Gold Council Official Website, World Official Gold Holdings, International 

Financial Statistics, February 2012 

 

Ülkelerin 1990-2000 arası toplam rezervlerine bakıldığında, altın rezervlerindeki durumun 

aksine ABD’nin üstünlüğünü değil Çin’in üstünlüğünü görebilmekteyiz. Çin’in 2004 yılından 

sonraki rezerv artışından önceki dönemde Japon rezervleri Çin rezervlerinin önündeydi fakat 

2004 yılından sonra Çin rezervlerinde büyük bir artış göze çarpmakta. Bu veriler toplam 

rezerv miktarları olduğundan ülkelerin altın rezervlerini de içeriyor.  

 

 

 

 

 

http://www.gold.org/
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Tablo:2 Dünya Altın Rezervi İçinde Türkiye’nin Payı 

Yıllar  Dünya ($) Türkiye( $) 

Dünya 

Rezervlerindeki Pay 

2000 (4. Çeyrek)     291.715,14   1.026,09  0,3517% 

2001 (4. Çeyrek)     291.412,31   1.032,13  0,3542% 

2002 (4. Çeyrek)     361.818,57   1.296,04  0,3582% 

2003 (4. Çeyrek)     426.350,97   1.553,79  0,3644% 

2004 (4. Çeyrek)     438.948,03   1.626,02  0,3704% 

2005 (4. Çeyrek)     507.042,69   1.914,94  0,3777% 

2006 (4. Çeyrek)     617.191,81   2.359,15  0,3822% 

2007 (4. Çeyrek)     800.683,30   3.112,24  0,3887% 

2008 (4. Çeyrek)     835.155,00   3.246,62  0,3887% 

2009 (4. Çeyrek)  1.062.540,19   4.059,44  0,3821% 

2010 (4. Çeyrek)  1.387.759,59   5.246,48  0,3781% 

2011 (4. Çeyrek)  1.522.079,48   9.614,87  0,6317% 

Kaynak: www.gold.org, World Gold Council Official Website, Quarterly_gold_and_FX_Reserves_Q4_2011 

raporu 

 

3. G20 lerin Artan Önemi ve Türkiye’ nin Rolü 

Küresel mali sistemin denetimlerinin olmayışı, aşırı deregülasyonlar ve asimetrik bilgiler 

finansal piyasaların aşırı risk alan kısa görüşlü davranışlarına neden olmuştur. Yetersiz 

kurumsal yönetişim sermaye piyasalarının aksak bir şekilde işlemesine yol açmıştır. Ayrıca 

düşük büyümeye, enflasyona neden olarak istikrarsızlıkları artırmıştır. (Stiglitz, 2009)   

Stiglitz’in de belirttiği gibi (Stiglitz, 2010); Bernanke ve Greenspan doktrinleri yetersiz 

olmuştur. Finansal piyasalar riski kontrol etmede ve sermayeyi düşük maliyetli işlemlere 

http://www.gold.org/
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yönlendirmede hatalı davranmışlardır. Özellikle merkez bankaları bağımsız olan ülkeler, 

merkez bankaları özerk olmayanlara göre daha başarısız olmuşlardır. Bunun sebebi, özerk 

merkez bankasına sahip ülkelerin yalnızca enflasyonla mücadele hedefine odaklanmaları ve 

büyüme, istihdam ve finansal sektörün istikrarı hedeflerini ikinci plana almış olmalarıdır. 

Hâlbuki krizin etkileri enflasyonun zararlarından daha büyük olmuştur.   

Bu dönemde G-7 ler uluslar arası para sisteminde ortaya çıkan belirsizlikleri çözmede yetersiz 

kalmaya başlamışlardır. Çünkü küresel dengesizlikler sonucu gelişmiş ülkeler cari açıklar 

verirken, gelişmekte olan ülkeler cari işlemler fazlası vermeye başlamışlar ve dolar 

rezervlerini arttırmaya başlamışlardır. 1997 yılındaki Asya finansal krizinin ardından 1999 

yılında Grup 20 (G-20) oluşturulmuştur.
4
  Bunun üzerine G-20 ler sürece daha aktif dahil 

edilmeye başlanmışlardır. Dünya üzerindeki ekonomik büyüklüğün yaklaşık yüzde 85’ini 

teşkil eden G-20 ülkeleri küresel sistemde kurumların reformlarının yapılması ve yeni 

yaklaşımlar belirlenmesinde önemli rol almaktadır. Dünya üzerinde yaratılan ekonomik 

büyüklüğün en yüksek payı yüzde 26 ile AB'ye aittir. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile ABD ve 

yüzde 9 ile Çin ve Japonya takip etmektedir. Almanya yüzde 5 ile beşinci sırada yer almakta 

ve G-20 ülkeleri içinde 16. sıraya oturmaktadır. Sıralamalar incelendiğinde AB ve ABD'nin 

payı dikkat çekici düzeyde yüksektir. Bu nedenle bu bölgelerden gelen her türlü spekülatif 

haber, finansal piyasaları olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. G-20 ülkeleri yalnızca talep 

dengesi için değil, aynı zamanda büyümeyi teşvik etmek için yapısal reformları gündemlerine 

almaktadırlar. Çin’in, ilgisini ihracat sanayinden yeni yerel işletmelere kaydırması, daha fazla 

sosyal hizmetler sağlaması gerekirken; ABD’nin gelecek yıllardaki büyümeyi zorlayacak 

                                                 

4
 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı G-20'de, G-7'yi de oluşturan ABD, Japonya, Almanya, 

İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın yanı sıra Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, 

Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan, kurum olarak da Avrupa Birliği üye 

olarak bulunmaktadır.  G-20 ülkeleri içinde en kalabalık nüfusa sahip ülke 1 milyar 341 milyon kişilik nüfusuyla 

Çin’dir. Çin'i, 1 milyar 215,9 milyon nüfusuyla Hindistan, 310,2 milyon nüfusuyla ABD, 234,5 milyon 

nüfusuyla Endonezya, 193,1 milyon nüfusuyla Brezilya takip etmektedir. Bu ülkeleri sırasıyla 140,3 milyon ile 

Rusya, 127,3 milyon ile Japonya, 108,6 milyon ile Meksika, 81,6 milyon ile Almanya, 71,4 milyon ile Türkiye, 

62,9 milyon ile Fransa, 62,2 milyon ile İngiltere, 60,2 milyon ile İtalya, 49,9 milyon ile Güney Afrika, 48,9 

milyon ile Güney Kore, 40,5 milyon ile Arjantin, 34,0 milyon ile Kanada, 26,1 milyon ile Suudi Arabistan 

izlemektedir.. Avustralya G-20 ülkeleri arasında 22,2 milyon kişiyle en az nüfusa sahip ülkedir. 2010 yılı 

itibariyle, G-20 üyesi 19 ülke içinde en fazla milli gelire sahip ülke 14 trilyon 624,1 milyar dolar ile ABD’dir. 
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yapısal harcamalar ve balonlaşan borçlarının üzerine eğilmesi gerekecektir. ABD ve Çin, 

büyümeyi arttırmak için birbirini güçlendiren adımlar üzerinde anlaşabilir ve yuanın 

değerlenmesi için bir rota belirleyebilir. Ayrıca Zoellick, başta G-7 olmak üzere başlıca 

ekonomilerin para müdahalesinden vazgeçmesi gerektiğini belirtmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerin kısa dönemli sıcak para akışıyla baş edebilmesi için ihtiyacı olan araçlara yol 

göstermek için G-20 çeşitli normlar üretebilir. Ayrıca Zoellick, G-20 ülkelerinin gelişmekte 

olan ülkelerdeki arz yönlü tıkanıklığa odaklanarak büyümeyi desteklemeleri gerekliliğinden 

de bahsetmiştir. Son olarak ise dolar rezerv sistemi ile ilgili genel fikir birliğine uyarak, G-20 

nin tüm bu söylediği programı, ortaya çıkan ekonomik koşulları yansıtan ortak bir para 

sistemi inşa etmek üzere bir planla tamamlaması gerektiğini belirtmiştir.  Bu yeni sistem, 

büyük olasılıkla dolar, euro, yen, pound ve uluslararasılaşma yolunda ilerleyen bir yuanı ve 

açık bir sermaye hesabını da kapsayacaktır.  

3.1. G-20 içinde Türkiye’nin Yeri  

Türkiye dünya ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 1.1'ini almasına rağmen, 2011 yılında 

üçüncü çeyrek verilerine göre büyümede yüzde 8.5 gibi bir oranla G-20 içinde Arjantin ve 

Çin’den sonra gelmektedir. Türkiye, nüfus açısından 11’inci, kişi başına düşen milli gelir 

sıralamasında da 13’üncü sırada yer almaktadır.  2012 ‘de Meksika, 2013'de Rusya ve 

2014'de Avustralya'nın ardından 2015’ de Türkiye, G-20'ye dönem başkanlığı yapacaktır.    

G-20 Meksika Dönem Başkanlığı tarafından 18-20 Şubat 2012 tarihlerinde Meksika’nın Los 

Cabos kentinde düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları toplantısında küresel sorunların 

çözümündeki engellerin aşılmasında ve daha etkin bir küresel yönetişim sağlanmasında       

G-20’nin nasıl bir rol oynaması gerektiği ele alınmıştır. Ayrıca, başta Ortadoğu’daki sorunlar 

olmak üzere ekonomik krizler, çevre sorunları, insanlığı tehdit eden açlık gibi konulara ilişkin 

olarak da görüş alışverişinde bulunulmuştur.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu, toplantının açılış 

oturumunda yaptığı konuşmada soğuk savaş dönemi sonrasında G-20’nin öneminin artığını 

vurgulayarak, önümüzdeki dönemde de küresel sistemde kurumların reforma gitmesi 

gerektiğini ve yeni yaklaşımlar belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetmiştir.  Dışişleri 

Bakanı Davutoğlu konuşmasında, siyasi sistem ile ekonomik kalkınma arasındaki doğrudan 

bağa işaret etmiştir. Ekonomik konuların yanında siyasi konuları da kapsayan çok daha geniş 

bir sorumluluk alanının önünü açtığını kaydetmiştir. Türkiye’nin ‘En Az Gelişmiş Ülkeler’e 

verdiği desteğe değinerek, İstanbul Eylem Planı uyarınca Türkiye’nin her yıl 200 milyon 

dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiğini belirterek G-20 ile En Az Gelişmiş Ülkeleri bir araya 

getirecek ortak bir mekanizma kurulmasını önermiştir.  Konuşmasında çevresel konulara da 

http://www.hurriyet.com.tr/index/rusya/
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değinen Davutoğlu, bu bağlamda küresel farkındalık yaratmanın gerekliliğinin altını çizmiştir. 

(Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-

g20-toplantisinda-kuresel-sistemde-yeni-yaklasimlar-belirlenmesinin-onemli-oldugunu-

vurguladi.tr.mfa, e.t.2012) Dünyanın 16’ncı ve Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi olan 

Türkiye, gelişmiş ülkeler ve yükselen ekonomileri bir araya getiren G-20’yi, uluslararası 

finansal ve ekonomik sorunların ele alınması ve krize karşı küresel düzeyde çözüm 

çabalarının eşgüdümünün sağlanmasında en uygun platform olarak değerlendirmektedir.  

 

SONUÇ 

Küresel finansal krizin etkilerinin çok büyük çaplarda hissedildiği ve hala daha bununla ilgili 

önlemler alınmaya, yeni fikirler geliştirilmeye ve çok daha marjinal reform önerileri 

sunulmaya çalışıldığı çok açık bir şekilde görülmektedir. Bu reform çabalarını dünya 

ekonomisi açısından önemli bir mevkii sahibinin ağzından duymak çok çeşitli yorumlara 

sebep olsa da, beyin fırtınası yapılması ve en iyiye ulaşılması açısından herkesi düşünmeye 

sevk etmiştir. Bu bağlamda yeni bir altın kambiyo sistemine dönüşün mümkün olabileceği ve 

diğer taraftan böyle bir şeyin asla gerçekleşemeyeceği şeklinde birçok fikir ortaya atılmıştır.  

Bahsettiğimiz gibi dolar rezerv sistemi ile ilgili sorunlar olduğu konusunda dünyada genel bir 

fikir birliği var ve ABD dolarının yerini alacak yeni bir dünya rezerv para birimi arayışları 

devam etmekte. Biz de makalemizde tüm bu değişik fikirlere, çözüm önerilerine, altın 

kambiyo sisteminin dünya ekonomik düzenine katacaklarına ve ya bu düzenden 

götüreceklerine değinmeye çalıştık. Zoellick’in açık bir şekilde başlattığı bu tartışma nereye 

gider ve ne şekilde sonuçlanır bilinmez fakat içinde bulunduğumuz sistemin de artık sonunun 

geldiği açıktır. Makalemizde uluslararası para sisteminin Bretton Woods sonrasında 

karşılaştığı bu belirsiz duruma da değinerek ve yeni bir altın standardına dönüşün mümkün 

olup olmadığına dair çeşitli fikirler sunduk. Son olarak ise, dünya üzerindeki altın 

rezervlerinin analizini yaparak, bu rezervlerin dağılımına baktık. Buna göre dünya altın 

rezervlerinde açık bir artış görülmekteyken, ülkeler bazında da aynı şekilde altın rezervlerini 

arttırma eğilimi gözlemledik. Türkiye de bu ülkeler içersinde yerini almakla birlikte, hala 

döviz rezervleri altın rezervlerinin çok üzerinde seyretmektedir.  

Sonuç olarak, altın yeni bir kambiyo sistemi kapsamında karşımıza çıksa da çıkmasa da 

ülkelerin altına olan güvenleri gözle görülür şekilde artmakta. Bunu altın olarak tuttukları 

rezervlerini arttırmalarından rahat bir şekilde anlayabiliriz. Altına olan böylesi bir eğilim ve 

altın fiyatlarındaki çok yüksek artışlar; eğer yeni bir sistem kurulacaksa, altını bu alandaki en 
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büyük aday haline getirmektedir. Türkiye G-20’nin çalışmalarına her düzeyde aktif olarak 

katılarak küresel yönetişim reformlarına katkıda bulunmayı sürdürmektedir 
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