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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı beklentilerin ve politika yapıcının itibarının döviz krizi 

modellerindeki rolünü tartışmaktır.  Çalışmada 1., 2. ve 3. nesil mevcut döviz krizi 

modellerini tek bir kapsamlı çatı altında birleştiren ve böylelikle hem asli hem de tali 

unsurların incelenmesine olanak veren mütevazı bir katkı yapılması 

amaçlanmaktadır.  Söz konusu çatı Türkiye ve A.B.D. verilerine uygulanarak, 

teorinin geçerliliği ve beklentilerin etkisinin desteklenip desteklenmediği 

sınanacaktır.  Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi günümüzde parasal 

krizlere karşı geçmişte olduğundan daha az kırılganken, A.B.D. ekonomisi tarihinde 

hiç olmadığı kadar kırılgan hale gelmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Döviz Krizi, 

Enflasyon, Para Politikası, Göreli Kırılganlık  
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ABSTRACT 

This paper examines the effects of expectations and reputation in models of 

currency crisis.  In this paper, a modest extension of existing currency crisis models 

that consolidates 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 generation models into a single comprehensive 

framework capable of examining both fundamental and non-fundamental factors is 

proposed.  The extended framework is applied to Turkey and the United States in 

order to corroborate validity and examine the affects of expectations.  The analysis 

finds Turkey to be less vulnerable towards currency crisis than in times past, while 

the United States is more vulnerable than it has ever been. 

 

Key Words:  Turkey, United States, Currency Crisis, Inflation, Monetary 

Policy, Relative Vulnerability 
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Ekonomik Temellerin Ötesinde Döviz Krizi Modelleri 

Türkiye ve A.B.D.‟nin Analizi 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın temel amacı potansiyel döviz krizinde beklentilerin rolünün 

Türkiye ve A.B.D. ekonomilerinin 25 yıllık iktisadi tarihi yardımıyla incelenmesidir.  

Mevcut döviz krizi modelleri 1., 2. ve 3. nesil olmak üzere üçe ayrılmıştır ve 

genellikle gelişmekte olan küçük bir ekonomiyi sabit döviz kuru sistemini terk 

etmeye zorlayan koşulları açıklamaya çalışmaktadırlar.  A.B.D. dolarının dünyada 

rezerv para olmas ı nedeniyle bu kategoriye girmemesi, söz konusu modeller 

tarafından sunulandan daha geniş bir bakış açısını zorunlu kılmaktadır. 

 

Bu çalışma öncelikle, beklentileri de içeren daha kapsamlı bir çatı oluşturacak 

şekilde mevcut modelleri genişletecektir.  Göreli kırılganlık olarak adlandırdığımız 

bu yeni bakış açısı farklı nesiller arasındaki kafa karıştırıcı ve gereksiz ayrımı 

ortadan kaldırmaktadır.  Özünde tüm döviz krizi modelleri politika yapıcı açısından 

bir fayda maliyet analizinden ibarettir. Fayda ve maliyetlerin ayrı ayrı incelenmesiyle 

her birinin göreli kırılganlıklar üzerinde yaratacağı etkiyi tespit etmek olanaklıdır. 

 

Politika yapıcılar ancak paranın değer kaybıyla ortaya çıkacak faydanın, bu değer 

kaybının maliyetini aşması durumunda genişletici uygulamalara yönelirler.  Bu 

çalışmanın gösterdiği üzere enflasyonun “faydaları” beklenen enflasyonun 
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büyüklüğüyle orantılıdır.  Türkiye‟de geçmişte yaşanan krizler her zaman yüksek 

enflasyon beklentilerini takip etmiş, beklentilerdeki yükseliş enflasyonun “faydasını” 

artırdığından politikacıları devalüasyona yönlendirmiştir.  Türkiye‟de beklentilerin 

tarihsel bir bakış açısı ile incelenmesi döviz krizlerini anlamamızı sağlayacaktır. 

Buna karşın, düşük enflasyon beklentilerinin A.B.D. dolarına değer tutma aracı 

olarak sterlin itibarı
1
 sağladığı A.B.D.‟de durum yukarıdakinin tam zıttı şeklindedir.  

A.B.D. örneğinde fayda – maliyet analizinin maliyet kısmının incelenmesi 

ekonominin döviz krizine karşı göreli kırılganlığına vakıf olabilmekte kullanılabilir.  

 

Geçtiğimiz 8 yılda Türkiye‟de uygulanan sıkı para politikasına dönük güçlü bir 

taahhüdün varlığı, enflasyon beklentilerini ciddi oranda azalttığından, Türk lirasının 

da itibarının önemli ölçüde artmasına yardımcı olmuştur.  Bu, enflasyonun 

“fayda”larını azaltmış olduğundan, maliyet yönündeki hareketler daha önemli hale 

gelmiştir.  A.B.D.‟de enflasyon beklentileri hala düşüktür, ancak para tabanının 2008 

finans krizi başlangıcında iki katından daha fazla artması ve yıllardır süregelen “ikiz 

açık” kaynaklı borçlar doların daha önceleri sahip olduğu itibarı zedelemiştir. 

 

Her ne kadar A.B.D. dolarının dünyada rezerv parası olmasından kaynaklı 

imrenilecek durumu, onu krize karşı bağışık hale getirmişse de, bu yenilmezlik 

iddiası geçmişle kıyaslandığında daha az inandırıcıdır. 

2008 finansal krizi birçok önemli iktisatçının A.B.D. ekonomisinin aslında, 

                                                                            
1
 Mecazi anlamda 
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sürekli sorunlarla boğuşan gelişmekte olan piyasalardaki koşullarla şaşırtıcı derecede 

benzer koşullara sahip olduğunu ileri sürmelerine yol açmıştır.  Eski Uluslararası 

Para Fonu (IMF) direktörü Simon Johnson 2009 yılında yayınladığı makalesinde şu 

noktaları belirtmektedir; 

 

“Derinliği ve aniliği göz önüne alındığında A.B.D. ekonomik ve finansal 

krizi şaşırtıcı biçimde gelişmekte olan piyasalarda gözlemlenenleri 

anımsatmaktadır.  Bu benzerlik çok açıktır: büyük miktarlarda yabancı 

sermaye girişleri; yakıcı kredi genişlemesi; aşırı borçlanma, özellikle 

gayrimenkul olmak üzere varlık fiyatlarındaki balonlar ve varlık 

fiyatlarındaki çöküşleri izleyen finansal felaket . 

Buna ek olarak, A.B.D. ekonomisi kendi parasıyla borç alabilme 

imtiyazına sahip olduğundan, çatlakların üzerini kaplaması, gelişmekte 

olan sığ piyasalardan daha kolay olmuş; bu da krizi uzun dönemli bir 

huzursuzluğa dönüştürmüştür.” (JOHNSON, 2009)
2
 

 

Güçlü itibar ve bununla bağlantılı düşük enflasyon beklentileri fayda – maliyet 

analizinin maliyet tarafındaki hareketleri, ekonominin döviz krizine karşı göreli 

kırılganlığının irdelenmesinde en önemli unsur haline getirmektedir.  Zayıf itibar ve 

ilişkili yüksek enflasyon beklentileri ise kırılganlığın irdelenmesinde fayda kısmının 

                                                                            

2
  “ In its depth and suddenness, the US economic and financial crisis is shockingly reminiscent of 

moments we have recently seen in emerging markets.  The similarity is evident: large inflows of 

foreign capit al; torrid credit growth; excessive leverage; bubbles in asset pri ces, particularly property; 

and, finally, ass et-pri ce collapses and financial cat astrophe. Moreover, since the US enjoys the 

privilege of being able to borrow in its own currency it is far easier for it than for mere emerging 

economies to paper over cracks, turning crisis into long-t erm economic malaise.” (JOHNSON, 2009)  
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daha önemli hale gelmesine yol açmaktadır.  Maliyeti ne olursa olsun, enflasyon 

beklentilerindeki bir artış, faydanın maliyetin üzerine çıkmasına neden olacaktır. 

 

Bu çalışmanın izleyen kısımları şu şekildedir:  1. kısımda döviz krizlerine ilişkin 

literatür taranacaktır.  2. kısımda mevcut modeller kapsamlı bir çerçeve altında 

birleştirilecektir.  3. kısımda ampirik uygulama ile ekonomik veriler test edilecektir.  

4. kısımda A.B.D. dolarının dünya rezerv parası olması durumu tartışılacak ve 5. 

kısımda ise sonuçlar aktarılacaktır. 
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1. Literatür AraĢtırması 

Geniş kapsamlı literatür araştırması, döviz krizlerini açıklamaya yardımcı ve hem 

geçmiş olayların analizinde hem de gelecek kırılganlıkların incelenmesinde kullanışlı 

olan üç tane temel ilgi alanı olduğunu göstermiştir. İlk grup nitelik olarak tanımlayıcı 

olan, yazarların özel bir olaya odaklandıkları ve ilgili nedenleri ve etkileri açıklamayı 

amaçladıkları gruptur. Bu kategorideki en etkili makaleler diğer krizleri açıklamada 

kullanılabilen ekonomik modelleri içermektedir. İkinci ilgi alanı, Döviz Piyasası 

Baskı Endeksini (DBP) kullanarak bir krizin nasıl ölçüldüğü ile ilgilenmektedir. 

Gerçek “krizi” neyin oluşturduğuna ilişkin  oldukça çeşitli tanımlamalar ile 

karmaşıklığı açıklamada yardımcı olan bazı güncel teorik çalışmalar bulunmaktadır. 

İlgilenilen üçüncü konu birçok şekilde tasarlanan fakat kesin bir çözümü 

bulunmayan döviz krizleri için Erken Uyarı Sistemleri (EUS) kavramıdır. 

 

1.1.   Döviz Krizi Modelleri 

İktisadi literatür, genelde döviz krizi modellerini üç kategoriden birine ait olarak 

sınıflandırmaktadır. Burnside, Eichenbaum ve Rebelo (2007), geniş bir genel bakış 

açısı ile birlikte krizleri 1., 2. ve 3. nesil olarak etiketlendirerek yaygın olarak 

kullanılan sınıflandırma için gelişmeye yönelik kronolojiyi ortaya koymaktadır. 

Diğer bir bakış açısı, spekülatif-atak ve kaçış-şartı modelleri olarak bilinen üç nesli 

iki geniş kategoride birleştiren Jeanne (2000) tarafından verilmiştir.  Jeanne 

(2000)‟nin bakış açısı, tasvir edici sınıflandırmanın dışında, diğer modellerden daha 
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üstün özelliklerin tespit edilmesini kolaylaştırmakta ve de her bir modeldeki temel 

unsurların daha geniş kapsamlı çerçevede biçimlendirilmesini sağlamaktadır.  Döviz 

krizi modellerinin temel amacı, aslında krizlerin meydana çıkabileceği koşulları 

göstermektir. 

 

Krugman (1979), sürdürülemez mali politikalar ışığında sabit döviz kuru 

rejiminin kaçınılmaz çöküşünü kıyaslarla açıklayan, kuralsal döviz krizi modelini 

geliştirmesi ile tanınmaktadır.  Krugman (1979) bu modeli, Salant ve Henderson‟in 

(1978) emtia fiyatları üzerine yaptıkları çalışmadaki yöntemi kullanarak kurmuştur. 

Flood ve Garber (1984), Krugman‟ın modelini, şimdi bilinen formu ile günümüz 

literatüründe var olan 1. nesil döviz krizi modeli şeklinde basitleştirmiştir.  

 

Var olan modellerin son yaşanan krizleri açıklamakta yetersiz kalması üzerine 

yeni nesil modeller ortaya çıkmıştır.  Önceki modellerin bağlı olduğu temellerin, 

1990‟ların başlarında yaşanan Avrupa Para Sistemi‟nin (APS) çöküşünü tek başına 

açıklayamaması üzerine, çoklu sonuçlara neden olacak farklı beklentileri kapsayan 2. 

nesil (model), Obstfeld (1994; 1996) tarafından geliştirilmiştir.  Hem 1. hem de 2. 

nesil modellerin, 1990‟ların sonlarında yaşanan “Asya Gribi” döviz krizinin belli 

başlı özelliklerini açıklamaktaki yetersizliği, finans ve bankacılık sektörlerinin 

etkilerini ayrıntılı olarak birleştirmeye çalışan 3. nesil olarak bilinen farklı yeni bir 

modeller grubunun ortaya çıkmasına neden olmuştur  (BURNSIDE, 

EICHENBAUM, & REBELO, 2007). Bu çalışmada her nesil sırasıyla gözden 
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geçirilmekte ve geniş uygulanabilirliliği olan kapsamlı tek bir çerçevede modellerin 

birleştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

1.1.1. 1. Nesil Modeller (BNM) 

Krugman‟ın (1979) modeli, sabit döviz kuru rejimi uygulanan bir ülkede eğer 

sürdürülemez mali politikalar izlenmekte ise er geç kur çıpasından vazgeçilmesi 

gerektiğini açıklayarak sonraki modellere temel oluşturmuştur.  Flood ve Garber‟in 

(1984) basitleştirilmiş modeli uluslararası rezervlerin satılması ile finanse edilen 

bütçe açığına özellikle odaklanmıştır, ancak ortaya koydukları temel çerçeveyi 

kolayca ticaret açığı ve öteki finansman planları gibi değişiklikleri de düzenleyecek 

şekilde genişletmek mümkündür.  1. nesil modellerin temel noktası, devamlı 

açıkların er geç sabit döviz kuru rejiminin terk edilmesine yol açacağını 

göstermektir. 

 

Burada, 1. nesil modellerinin ana fikrini açıklamak için Flood ve Gerber‟in 

(1996) gözden geçirilmiş gösteriminin zamanda ayrık modifikasyonu kullanılmıştır.  

Temel modelin işleyişi detaylı olarak ele alınmış ve ardından daha gerçekçi unsurlar 

eklenerek çeşitli uzantıları tartışılmıştır.  Flood ve Garber‟in (1996) modeli, sabit 

çıktı Y  seviyesine sahip bir ekonominin para piyasasında kısa-dönem dengesi için 
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basit bir eşitlik ile başlar, böylece denklem (1)‟de gösterildiği gibi reel para talebi 

L  yalnızca yurtiçi faiz oranına i  bağlı kılınır.  

(1) , 0t
t t i

t

M
L Y i L

P
 

Denklem (1)‟de, M  düzeyde merkez bankası parası arzı ve P  yurtiçi fiyat 

düzeyidir. Logaritmik olarak tekrar yazıldığında (sırasıyla m ve p) ve para telebinin 

sadece faizden etkilendiği varsayıldığında aşağıdaki denge koşulu elde edilmektedir: 

(2) 
t t tm p i  

Burada  pozitif bir sabittir ve i  yurt içi faiz oranı düzeyidir.  Para arzı, yurtiçi 

krediler D  (logaritmik olarak d ) ve uluslararası rezervler R  (logaritmik olarak r ) 

ile desteklenir, dolayısıyla denklem logaritmik doğrusal olarak aşağıdaki şekilde 

yazılır: 

(3) t t tm d r  

Denklem (4), satın alma gücü paritesi altında (SAGP), yurtiçi fiyat seviyesinin 

yurtdışı fiyat seviyesine 
*P  nominal döviz kuru S  aracılığı ile denkleştirildiğini 

göstermektedir, 

(4) 
*

t t tP P S
 

Fiyat düzeyinin logaritmik gösterimi ise denklem (5)‟de yer almaktadır, 
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(5) *

t t tp p s  

Yurtdışı fiyat seviyesi sabit olduğunda, yurtiçi fiyat seviyesindeki değişimler 

(enflasyon, p ) döviz kurundaki değişimlere (devalüasyon s ) eşittir. 

 

Tam sermaye hareketliliği varsayımı (finansal piyasaların tam liberalleşmesi) 

herhangi bir uluslararası arbitraj fırsatını elemektedir, böylece denklem (6)‟da 

görüldüğü üzere kapsanmamış  faiz haddi paritesi (AFP), yurtiçi faiz oranını, yurtdışı 

faiz oranı *i  ve döviz kurundaki değişimlerin (gerçekleşmiş ve/veya beklenen) 

toplamı şeklinde eşitlemektedir.  

(6)      
*

t t ti i  

 Şimdiye kadar tanıtılan ekonomi, uyuşmazlıklardan ve bozukluklardan arınmış 

oldukça basit bir ekonomidir.  Para otoritesinin s sabit döviz kurunu sağladığı piyasa 

belirsizliği durumunda sabit döviz kuru 0  anlamına gelmektir ki böylece yurtiçi 

ve yurtdışı faiz oranları denklem (6)‟ya göre eşitlenmektedir
*i i .  (3), (5) ve (6) 

numaralı denklemlerin, denklem (2)‟ye yerleştirilmesiyle (tam sermaye hareketliliği, 

uluslararası satın alma gücü paritesi ve sabit döviz kuru s ) açıklanan koşullar için 

parasal denge, denklem (7)‟de gösterildiği gibi sağlanmaktadır.  

(7)      
* *

t tr d p s i  
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Burada, yurt dışı fiyat düzeyi ve faiz oranı 
* *,p i  dışsal ve kısa vadede sabit 

olarak alınmaktadır.  Denklem (7) bu haliyle herhangi bir uyumsuzluk göstermez, 

fakat 
*p , *i  ve s  sabitlendiğinde 

tr  ve td  parasal dengeyi sağlamak için 

denkleştirilmelidir.  Devletin sabit oranda bir mali açık  yönettiği 

varsayıldığında, bu açığı finanse etmek için uluslararası rezervlerini sabit kurdan s  

satarak yurtiçi kredileri yükseltmesi zorunludur.  

(8) t td r
 

 Denklem (7)‟de belirlenmiş parasal denge koşulu, devletin açığı finanse edecek 

yeterli rezervleri mevcut olduğu sürece bu durumu devam ettirdiğini ileri 

sürmektedir.  Rezervlerin tükenmesi durumunda ise eşitlik cebirsel olarak bozulur.  

Denklem (7), rezervler olmadan bir daha yazıldığında, sabit kur s  zamanla 

değişen bir gölge döviz kuru ts  ile değiştirmeli ve ayrıca faiz oranı için de eşlik 

edecek bir düzeltme dâhil edilmelidir.  Yeni parasal denge eşitliği bu durumda şu 

şekilde olmaktadır:  

(9) * *

t t t
d p s i  

 Bir anlamda, s  sadece rezervlerin harcanması ile ulaşılmış mevcut çıktı 

seviyesinin fiyat düzeyinde karşılık gelen ve söz konusu rezervleri içermeyen para 

arzına bağlı döviz kurudur.  Gölge döviz kurunu anlamak, 1. nesil döviz krizlerini bir 

bütün olarak anlamak için çok önemlidir.  Devlet mevcut çıktı seviyesini korumak 

amacıyla rezervleri göz önüne almadan yurtiçi kredileri artırmaya devam etmelidir.  
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Kredilerdeki artışı karşılamak için rezervlerde azalma olmazsa, para arzı açık yaratan 

harcamanın (sabit) oranında genişleyecektir m d .  Açığın sabit oranda 

genişlemesi devalüasyon oranının da sabit olması anlamına gelmektedir ki bu 

durumda:  

(10) 
t t

d s  

olmaktadır. 

 

Yurtdışı fiyat düzeyi ve faiz oranı dışsal olduğundan ve kısa-dönemde sabit 

varsayıldığından, 
* *, 0p i  varsayımının bir zararı olmaz ve yurtiçi ekonomisinin 

analizini kolaylaştırır.  Denklem (9)‟daki terimler tekrar düzenlendiğinde gölge döviz 

kuru bulunur. 

(11) t ts d  

 Tanımlanan ekonomide, toplam para arzı, yurtiçi kredilerdeki artış 

rezervlerdeki düşüş ile karşılandığı sürece sabit kalmaktadır.  Sabit para arzı, veri 

çıktı düzeyinde sabit fiyat düzeyi ile tutarlıdır.  Sabit çıktı düzeyinin basitleştirilmesi 

para arzının ve tüm ekonominin büyüme oranlarına odaklanarak kolayca 

gevşetilebilir.  Söz konusu oranlar eşleştiği sürece, yurtiçi fiyat seviyesinin 
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değişmesine gerek yoktur.  Her şeye rağmen, devamlı açık en sonunda rezervlerin 

daha da düşürülemeyeceği bir duruma yol açmaktadır
3
.  

 

 Diğer taraftan, reel para talebi veri çıktı seviyesi için değişmez, çünkü reel 

yurtiçi faiz oranı, AFP altında dışsal (sabit) yurtdışı oranına karşılık gelmek 

zorundadır.  Artan para arzı 
t tm d  ile bu durum denklem (2)‟ye göre yükselen 

fiyat düzeyini dikte ettirmektedir.   

 

Söz konusu rezervlerin nihai tüketimi, devleti, reel çıktının daha düşük 

seviyelere düşmesine izin verilmesi alternatifi ya da açığın yurtiçi kredilerinin 

genişletilmesi ile finanse edilmesine (senyoraj) devam edilmesi ve döviz kurunun 

benzer şekilde dalgalanması ile karşı karşıya bırakır.  Bu “alternatif” aslında 2. nesil 

modellerin tartışmasına yol açmaktadır, fakat şimdilik devletin, süregelen açık yerine 

genişletici para politikasına bağlı kaldığı varsayılarak 1. nesil döviz krizi 

modellerinin ayrıcı özellikleri ile devam edilecektir.  

 

                                                                            
3
 Uluslararası rezervlerin t abanı genelde sadelik amacıyl a sı fı r ol arak varsayılır 0r , fakat  bu 

taban, eğer para otorit esi diğer amaçlar için bi r düzeyde tasarrufu korumak istiyorsa poziti f ol abilir 

0r , ya da
 
eğer devlet süregelen açıkl ar i çin dış finansman elde edebilirse negati f de olabilir 

(JEANNE, 2000).  
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Rezervler, harcamaları mevcut artan çıktı ile orantılı düzeyde tutmak için 

kullanılabilir olduğu sürece, ekonomi, iflasa doğru giderken, sürekli bir dalgalanma 

içindedir.  Devletin, süregelen açığı para basarak finanse etmeye çalışması ile 

enflasyonun kaçınılmaz hale gelmesinin ardından, ülke parası ve diğer yerli para  

cinsinden (domestically denominated) varlık sahipleri devalüasyon (enflasyon) 

beklerler ve zamanından önce varlıklarını paraya çevirmeye çalışırlar.  Sabit döviz 

kuru ile gölge döviz kuru arasındaki herhangi bir fark 
ts s , er geç dalgalı (gölge) 

kura geçilmesinden önce sabit kurdan paralarını çeken yatırımcı sınıfı için bir kazanç 

ya da kayıp ifade etmektedir. 

 

Devlet finansmanının daha gerçekçi özellikleri ile ilerlemeden önce, temel 

model tarafından belirtilen deterministik zamanlamaya dikkat etmek aydınlatıcı 

olacaktır.  Şekil 1, para arzının gelişimini, bileşenlerini ve klasik 1. nesil modeldeki 

döviz kurunu göstermektedir.  T  zamanından önce döviz kuruna karşı hiçbir atak 

meydana gelmemiştir, çünkü gölge kur sabit kurun altındadır ve eğer çıpa terk 

edilirse spekülatörler bir kayba uğrayacaklardır.  Spekülatörler ideal durumda teorik 

olarak son rezervlerin satılmasından hemen önceki Z  zamanında meydana gelen en 

yüksek olası kazancı beklemek isterler.  Bu zamana kadar beklemek aslında ülke 

parasının hepsini satabilmeyi yüksek oranda riske atar, çünkü takas etmek için az 

rezerv kalmaktadır. 

 

 

http://www.tureng.com/search/spek%C3%BClat%C3%B6r
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 Şekil 1 ve aynı zamanda denklem (11)‟de gösterildiği gibi, gölge döviz kuru 

aşağıdan başlar ve açığa bağlı harcama oranına kadar tırmanır.  Bir spekülatif atakta, 

yatırımcılar, rezervlerin tükenmesi dolayısıyla bunun para otoritesini parayı devalüe 

etmeye zorlaması ve s s  sıçraması ile kazanç elde etme umuduyla, yurtiçi 

varlıklarını sabit kurdan yabancı varlıklar ile değiştirerek ticaretini yapmaya 

çalışırlar.  En yüksek olası kazanç Zs
 
sona kalan rezervlerin kullanımı ile ortaya 

çıkar, fakat eğer herkes bu ana kadar beklerse, çok az spekü latör kazanç elde eder.  

Diğerleri ise, paranın devalüe olması devam ederken yurtiçi varlıkları ile kalmış 

olurlar. 

ġekil 1:  1. Nesil Döviz Krizi Modeli 

m d r
 

t  

d  

 r  
 

0 0 0d r y p s  

Z  

t  

s  

s  

s  

T  

0r

 Ar  

0m  

 

 

0d  

1 1t t td y p s  
m  

 

Z  T  

Zs  
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 Tam öngörü ile tüm yatırımcılar gelişen durumu öngörür ve her biri 

diğerlerinin üstünde bir atılım gerçekleştirmeye çalışır.  Yatırımcılar arasındaki bu 

rekabet atak anını daha erkene, yani s s  olan T  zamanına geri çeker.  Rastlantısal 

bir şekilde, bu zaman, sabit kurda takas talebine hizmet edecek yeterli rezervin 

bulunduğu son andır.  Atağın büyüklüğü rezervlerin başlangıç düzeyi ile toplam 

açığa dayalı harcama (borç = T ) arasındaki fark tarafından denklem (12)‟ye göre 

belirlenmektedir. 

(12) 
0Ar r T  

Bu ifade, bu basit model için döviz krizi zamanlamasında belirsizlik 

olmadığını gösteren ve denklem (13)‟de gösterildiği üzere T  için çözülebilir. 

(13) 0rT  

 Kaçınılmaz spekülatif atağın zamanının tahmini dışında, denklem (13) ayrıca 

sezgisel olarak başlangıç seviyesindeki yüksek rezerv ve düşük borçlanmanın, 

spekülatif atağa kadar olan sürenin daha uzun olacağını göstermektedir. 

 

Bu basit 1. nesil modelin, sterilizasyon, tahvil finansmanı, stokastik şoklar, 

eksik bilgi ve güvenilir kaynaktan elde edilen bilgiyi içeren birçok geliştirilmiş çeşidi 

için Flood ve Marion‟a (1998) bakılabilir. 
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1.1.2. 2. Nesil Modeller (ĠNM) 

2. nesil döviz krizi modellerinin özelliklerinin tanımlanması, politika 

yapıcıların sabit döviz kuru rejimini desteklemeye devam edip etmeyeceklerine karar 

verme süreçlerinde dikkate almaları gereken kayıp fonksiyonunun belirlenmesi 

şeklinde ifade edilebilir (RANGVID, 2002).  Farklı beklentiler, amaç fonksiyonunu 

etkileyebilir ve bu çoklu kendini doğrulayan denge (multiple self-fulfilling) 

olasılığına yol açar.  

 

Obstfeld (1994; 1996) devalüe etme kararı ile ilişkili tüm maliyetleri içeren 

tanımlanmamış bir değişken C  ileri sürerek döviz krizini açıklamaya yönelik bu 

yönteme öncülük etmiştir.  Jeanne (2000), politika yapıcıların devalüasyon kararının 

“Beklentiler ile Genişletilmiş Phillips eğrisi” ve bununla ilişkili ikinci dereceden 

kayıp fonksiyonuna bağlı olduğu iki dönemli bir ekonomi modelleyerek, Obstfeld‟in 

orijinal modelinin kolayca çözülebilen bir gösterimini vermiştir.  İki dönemli format, 

karmaşık davranış kalıplarının basitleştirilmesinde oldukça kullanışlıdır ve bu 

nedenle Jeanne‟nin (2000) çalışması bu çalışmada yakından takip edilmiştir.  

 

Jeanne (2000) tarafından açıklanan ekonomide, işsizlik Beklentiler ile 

Genişletilmiş Phillips eğrisini denklem (14)‟te görüldüğü gibi takip etmektedir.  

(14) 2 1

eU U
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burada
 1U  ve 2U

 
sırasıyla birinci ve ikinci dönemlerdeki

 
enflasyonu hızlandırmayan 

işsizlikten (NAIRU) sapmalardır,  ekonominin birinci dönemden ikinciye geçişini 

yansıtan kalıcı faktördür,  pozitif bir sabittir ve 
e

 
ikinci dönemde 

gerçekleşen enflasyon ile beklenen enflasyon arasındaki farktır.  Denklem (14)‟e 

göre, dikkat edilmelidir ki beklentilerden yüksek gerçekleşen enflasyon işsizliği 

azaltacak (çıktıyı yükseltecek), diğer taraftan beklentilerin tersine düşük enflasyon 

ise işsizliği artıracaktır (çıktıyı azaltacaktır).  Philips‟in bu trade-off‟u politika 

yapıcılarının optimize etmeye çalıştıkları amaç (kayıp) fonksiyonunun  bir 

bileşenidir.  Diğer bileşeni ise, denklem (15)‟de verildiği gibi,  devalüe etme 

kararında 1 değerini, devalüe etmeme kararında ise 0 değerini alan bir kukla 

değişken olan  ile çarpılan maliyet değişkenidir. 

(15) 
2

2U C
 

 
1. nesil modellerin 2. nesle aktarılması tartışmasında birçok sadeleştirme 

kullanılmıştır. SAGP ve AFP sadeleştirmeleri yurtiçi fiyat seviyesi ve döviz 

kurlarındaki değişimlerin, reel ve nominal para talepleri arasındaki farka göre 

modellenmesine izin verir. Sabit çıktı basitleştirilmesi yapılmamaktadır çünkü ikinci 

dönemdeki işsizlik (çıktı) beklentilere ve spekülatörlerin ve politika yapıcıların 

eylemlerine bağlıdır. Bu nedenle, reel para talebi şu şekilde olmaktadır:

 

(16) , 0 0t
t t t Y i

t

M
L L Y i L L

P
 

Reel para talebini logaritmik olarak ise aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür:   
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(17) 
t t t tm p y i  

2. nesil modellerin 1. nesil modellerden ikinci farkı yurtiçi krediler ve yabancı 

rezervler bileşenlerinden ziyade toplam para arzının kullanılmasıdır.  Politika 

yapıcılar ikinci dönemdeki para arzını istenen enflasyon seviyesine göre, denklem 

(18)‟de yer alan biçimde ayarlarlar. 

(18) 2 11m m
 

Belirli bir para arzı seviyesini enflasyon kuralına göre ayarlamak, yurtiçi 

kredilerin miktarını tüm ekonomi ile göreli olarak arttırmak şeklinde kolaylıkla 

planlanabilir fakat diğer başka alternatifler de mevcuttur.  Satın alma gücü paritesi 

hatırlanırsa sabit yurtdışı fiyat seviyesi veri iken enflasyon kararı ile devalüe kararı eş 

şeylerdir. 

(19) p s  

Yurtdışı ve yurtiçi fiyat düzeyi arasındaki göreceli değişimlerin döviz kuru 

değişikliklerine yaklaşık olarak karşılık gelmesi gerektiğini dikkate alırsak, sabit 

yurtdışı fiyat düzeyi kısıtı çok daraltıcı değildir.  Benzer mantık, faiz oranı ile açık 

faiz oranı paritesi arasındaki değişiklikler için de uygulanır.  Yurtdışı ve yurtiçi 

seviyeler arasındaki fark ne olursa olsun bu farkı bilmek, yurtdışı seviyeleri dışsal 

olarak almamıza izin verir.  Bu sadeleştirme varsayımları, gerçek dünyayla herhangi 

bir benzerliği önlemekten ziyade yurtiçi para politikasının incelenmesi sırasında bu 
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modellerin temel öğelerini ayrıştırmak içindir
4
.  AFP sadeleştirmesinin denklem   

(17)‟ye tekrar dâhil edilmesi her bir dönem için para dengesi koşulunun,  

(20) 
* *

t t t tm p s y i
 

şeklinde yazılmasına olanak tanır. 

 

Tüm gerekli varsayımlar ve sadeleştirmeler yapıldıktan sonra herhangi bir 

beklenti ve eylemden önce ikinci dereceden kayıp fonksiyonunun tam gösterimini 

bulmak için denklem (14)‟ü denklem (15)‟in içine yerleştirirsek: 

(21) 
2

1

eU C
 

elde ederiz. 

 

Yatırımcılar birinci dönemde enflasyon beklentilerini 
e

 oluşturur ve 

para otoritesi ortaya çıkacak kayıp fonksiyonu için bir kaç tanımlama üreterek ikinci 

dönemde enflasyon seviyesinin 
 
ne olacağına karar verir.  Tablo 1, denklem (21)

‟den üretilen kayıp fonksiyonlarının çeşitli indirgenmiş formlarını göstermektedir.  

Doğru bir şekilde yorumlanırsa, maliyet değişkeninin, enflasyon beklendiği zaman, 

enflasyon ayarlanması maliyetinin beklentilere  eşit olduğunu; enflasyon 

beklenmediği zaman ise enflasyon ayarlanması maliyetinin politika yapıcının 

                                                                            
4
 Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) ve Açık F aiz Haddi  Parit esi (AFP) enfl asyon yüksek olduğunda 

iyi tahminlerdir ancak,  bu eşleşme düşük seviyel erde daha kötüdür (MIT Sloan School of 

Management, 2009).  Model spesi fikasyonu ampirik anali z için çok daha titiz yapılmalıdır.  
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enflasyonu istenen seviyeye ayarlaması maliyetine eşit olduğunu gösterdiği 

söylenebilir. 

 

Tablo 1:  2. Nesil Beklenen Kayıp Fonksiyonu 

 Devalüasyon Beklentisi O lması Devalüasyon Beklentisi O lmaması 

e
 0e

 

1
 

2

1

S

E U C 
2

1

S

N U C  

0 0
 

2

1

N

E U
 

2

1

N

N U
 

 

Beklentilerin oluşmasının ardından, para otoritesi her senaryo için fayda-maliyet 

analizi yapacaktır. Enflasyon/devalüasyon beklendiğinde, enflasyon değerinin 

oluşturulmasının maliyet karşılaştırılması denklem (22)‟de gösterilmiştir. 

(22) 
2

12C U
 

Enflasyon/devalüasyon beklenmediğinde ise, maliyet karşılaştırması 0 

denklem (23)‟te verilmiştir. 

(23) 
2

12C U  

Denklem (22) ve (23) arasındaki temel farklılık eşitliklerin sağ tarafında yer 

alan artı/eksi işaretidir.  Her eşitliğin sol tarafı, enflasyon bütün “maliyeti” olarak 

tanımlandığı için, sağ tarafı  “fayda” olarak düşünülebilir.  Eğer devalüasyonun 

faydası maliyetinden yüksek ise, politika yapıcıların devalüasyonu 1  seçtikleri 
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varsayılabilir.  Her iki tarafı eşitlemek, her senaryo için başa baş maliyetin 

karşılaştırılmasına imkân tanımaktadır. 

 

İşsizlik oranında herhangi bir artış, politika yapıcıların ekonomiyi 

canlandırmak amacıyla piyasaya likidite enjekte etmesini olası hale getirerek, her iki 

senaryo için başa baş maliyeti yükseltir.  Enflasyon beklendiği zaman, borç 

verenlerin daha yüksek nominal faiz oranları üzerinden borç vermelerinden de 

kolayca görülebileceği gibi denklem (22)‟deki başa baş maliyet üssel olarak 

beklentiler ölçüsünde artar.  Enflasyon beklenmediğinde, denklem (23)‟deki başa baş 

maliyet düşük enflasyon seviyesi için az oranda pozitiftir fakat yüksek seviyelerde 

anlamlı olarak negatife dönüşür.  Bu durum politika yapıcıların az miktarda canlılık 

sağlamak amacıyla piyasaya az miktarda likidite enjekte etmelerini teşvik eder fakat 

aşırı enflasyon bütün olarak ekonomide olumsuz etki yapacaktır.  Şekil 2, görsel 

olarak değişik senaryoları - ordinatta hâlâ tanımlanmamış maliyet değişkeni C
 
ve 

apsiste bir sabit çarpı enflasyon  - sunmaktadır. 
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Şekil 2‟deki eğrilerin simetrik olması, potansiyel devalüasyon durumunun 

değerlendirme mantığının aynısının potansiyel revalüasyon 0 durumu için de 

kullanılabileceğini göstermektedir.  Konu başlığı döviz krizleri olması rağmen, 

aslında analiz devalüasyon üzerine odaklanacaktır. Sınırlar dâhilinde, devalüasyonun 

oldukça yüksek  maliyeti 
2

12C U  anlamına gelecektir ki böylece Şekil 

2‟deki yeşil alanda gösterildiği gibi enflasyon/devalüasyonun ne beklendiği ne de 

seçildiği tek deterministik sonuca yol açacaktır.  Aksine, düşük enflasyon, 

enflasyonun beklenmediği durumda, ekonomiye bazı faydalar sağlayabilir.  Böylece, 

2

1
0

2
e

C U  

2

1
0

2
e

C U
 

 

12 U  

0  

1

 

C
 

 

2

1
0

2

1
0

2

2

e

e

C U

C U

 

 

ġekil 2:  2. Nesil Döviz Krizi Modeli 
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Şekil 2‟de kırmızı alanda görüldüğü üzere, 
2

12C U  olduğunda, politika 

yapıcılar devalüasyon 1
 
yapmayı seçerler.  Dikkate değer diğer bir nokta da, 

politika yapıcıların parasal rahatlama sonucunda oluşacak küçük kazançları her 

zaman elde edemeyecekleri gerçeğidir çünkü Lucas eleştirisine göre politika 

yapıcıların bu davranışı er geç keşfedilecek ve enflasyon beklentileri yükselecektir. 

 

Şekil 3, temel iktisadi değişkenlerin başa baş eğrilerinin şekillerini nasıl 

etkilediğini göstermektedir.  Sol taraftaki şekil, politika yapıcıların fiyat düzeyini 

sabit tutmaları olasılığını azaltan (az yeşil, fazla kırmızı olan alan) daha zayıf temel 

değişkenleri (yükselmiş enflasyon) göstermekte, politika yapıcıların -devalüasyon 

yapmaları olasılığını azaltan daha güçlü temel değişkenleri ise şeklin sağ tarafında 

yer alan grafik göstermektedir (tersi). 

 

  

C
 

  

1  

0  

1U  

1

 

0
 

  

1U  

ġekil 3:  Farklı Temel Ġktisadi DeğiĢkenlerin Etkisi 
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Temel değişkenlerin ötesinde, ayrıca beklentiler de başa baş eğrilerin 

şekillerini etkilemektedir.  Şekil 2 ve Şekil 3  koşulu ile çizilmiştir fakat farklı 

beklentiler üst eğrinin şeklini değiştirecektir.  Alt eğri sadece hiç bir beklenti 

olmadığında seçilmiş enflasyon miktarı için başa baş eğrisini göstermektedir.  Şekil 

4‟te görüldüğü gibi beklentileri değiştirmek üst eğrinin şeklini değiştirecektir, daha 

yüksek enflasyon beklentisi politika yapıcıların fiyat seviyesini koruma olasılığını 

azaltır (yeşil alan küçülür) ve düşük beklentiler fiyatların sabit kalması olasılığını 

artırır (yeşil alan büyür). 

 

 

  

 

Değişik senaryolar için farklı temel değişkenler ve beklentiler başa baş 

eğrisinin şeklini değiştirebilecekken, sonuçta politika yapıcıların kararını yönlendiren 

enflasyon maliyeti ve beklentiler arasındaki göreliliktir.  Enflasyon beklentisi 

C
 

  

1  

0
 

e

 

1

 

0
 

  

e

 

ġekil 4:  Farklı Beklentilerin Etkisi 
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olduğunda, oldukça yüksek maliyet 0C  politika yapıcıların devalüasyon 

yapmalarını önleyecektir.  Enflasyon maliyetinin makul olduğu arada, pozitif bir 

enflasyon beklentisi devalüasyon kararına götürür, diğer taraftan enflasyon beklentisi 

olmaması durumu, devalüe etmeme kararına yol açar.  Bu  mantık 2. nesil modellerin 

kalıcı bir özelliği olan kendi kendini besleyen çoklu dengeyi güdülemektedir. 

 

 

  

 

2. nesil döviz krizlerinin şimdiye kadar ele alınan her versiyonunda, 

enflasyon beklentilerinin değerleri ve ilgili maliyetleri kesinlikle bilinmekteydi.  

Beklentilerin ve maliyetlerin değişmesi 3. nesil döviz krizi modellerine yol 

açmaktadır.  

 

 

 

 

C
 0e  

 

0C  

0
 

0e

 

C
 

1

 

  

e  

0C  

0e

 

ġekil 5:  Kendi Kendini Besleyen Çoklu Denge 
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1.1.3. 3. Nesil Modeller (ÜNM) 

1990‟ların sonlarındaki “Asya Gribi” krizi, 1. ve 2. nesil modelleri kullanarak 

açıklanamayan bir takım sorunları açığa çıkarmıştır.  Özellikle, döviz krizlerine direk 

neden olan ya da en azından etkilerini şiddetlendiren bankacılık ve finans sektöründe 

meydana gelen sorunlardır.  Bankacılık ve döviz piyasası arasındaki geri bildirim 

mekanizmaları, bankacılık ve döviz krizlerinin sıkça bir arada gerçekleşmesine, her 

iki yönde apaçık bir nedensellik ile yol açmaktadır (PESENTI & CEDRIC, 2000).  

Bankacılık ve döviz krizleri sıklıkla beraber görüldüğünden Saxena (2004) 3. nesil 

açıklamalarını “İkiz Kriz Modelleri” olarak adlandırmaktadır. 

 

3. nesil modeller genel olarak döviz krizlerini açıklamak amacıyla gütme, 

ahlaki çöküntü, bulaşma (contagion) ve finansal serbestleşme etkileri gibi güncel 

konuları içererek bankacılık ve finans sektöründeki aksaklıkların etkilerini 

birleştirmeyi amaçlarlar.  Her konu başlığı burada özet olarak sırasıyla 

anlatılmaktadır. 

 

Jeanne (2000) sözde 3. nesil modelleri, var olan modellerin sade uzantıları 

olarak görmeyi tercih eder.  Bu görüş Pesenti ve Cedric (2000) tarafından da uygun 

bulunmuştur.  1. nesil modeller tarafından önerilen temel değişkenlere bağlı 

beklentilerin, uluslararası rezervlere dayanan temel açıklamalara benzer sonuçlar 

üretecek şekilde devlet borcunun ötesine kolaylıkla genişletilebileceğini iddia 

etmişlerdir.  Benzer olarak, 2. nesil modellerde kullanılan kayıp amaç fonksiyonu da 

finansal piyasalardaki çeşitli davranışları düzenleyecek biçimde genişletilebilir.  
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1.1.3.1. Gütme (Herding) 

Bir ülkedeki döviz piyasasından büyük sermaye kaçışları, banka hücumuna 

(bank runs) benzer olarak nitelendirilebilir.  Bu davranış, Büyük Buhrandan önce bile 

iyi modellenmiştir.  Banka hücumları ve ani döviz krizi hücumları (currency crisis 

runs) arasındaki ilişki iki yönde de olmaktadır.  Yurtiçi bankacılığın kırılganlığı hem 

yerli hem yabancı mevduat sahiplerinin tümünü, dövize olan karakteristik talep 

fazlası yaratacak biçimde oluşan sermayenin ani kaçışı nedeniyle korkutabilir.  Eğer 

bankalar, önemli miktarda döviz yükümlülüklerine sahiplerse, döviz krizi bankacılık 

krizini de tetikleyebilir, bu nedenle yurtiçi devalüasyon, bankaların bilançolarını çok 

kötü biçimde etkileyebilir.  

 

1.1.3.2. BulaĢma (Contagion) 

Bulaşma, bir piyasadaki bunalımın ilgili piyasalarda da karışıklığa yol açması 

olgusudur. İhracat yapan bir ekonomide, ülkenin ihracatını küresel piyasada bir anda 

ucuz hale getiren döviz krizini ele alalım.  Bu durum, rekabetçi ülkelerin ihracat 

fiyatlarını önemli bir şekilde düşürür, muhtemelen rekabetçiliği korumak için 

devalüasyona zorlar.  Önemli bir ticaret ortağı olan bir ülkede gerçekleşen döviz krizi 

benzer şekilde döviz kurunda aşağı yönlü ayarlamaya veya ihracat yavaşlarken riskin 

tüm ekonomiyi etkilemesine yol açabilir.  Bulaşma için diğer bir ihtimal, bir ülkedeki 

krizin uluslararası yatırımcıların benzer gruptaki ülkelere yönelik kararını etkileyerek 

piyasa duyarlılığında değişime neden olmasıdır. 
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1.1.3.3. Ahlaki Çöküntü 

McKinnon ve Pill (1998) döviz krizine yol açabilecek iki farklı ahlaki 

çöküntü çeşidi ileri sürmüşlerdir.  Birincisi tam olmayan (incomplete) bilgi nedeniyle 

yabancı yatırımcıların riskli ve güvenli yatırımları ayırt edememeleri anlamına gelen 

ters seçimdir (adverse selection).  Yabancı yatırımcılar kredi faizi oranı tekliflerinde 

tam olmayan bilgiye sahip olduklarından riskli ve risksiz yatırımcıları ayırt 

edemezler.  Bu nedenle önerdikleri faiz oranı riskli ve risksiz yatırımlara 

önerecekleri faiz oranlarının ortalaması şeklinde olacaktır.  Yurtiçinde kredi verenler 

ise yurtiçindeki yatırımcılar hakkında tam bilgiye sahip olduklarından riskli 

yatırımcılara daha yüksek faiz oranı önerecekler bu ise riskli yatırımcıları 

uluslararası borç verenlerden borç almaya zorlayacaktır.  

 

Ahlaki çöküntünün en yaygın şekli, devletin bankalara verdiği teminatlardan 

kaynaklanmaktadır.  Bu durumda bankalar devlet teminatı olmadığında yapacakları 

yatırımlardan daha riskli yatırımlara yönelirler.  

 

1.1.3.4. Finansal SerbestleĢme 

Döviz krizi için finansal serbestleşme açıklamaları genellikle 3. nesil modeller 

kapsamında işlenir.  Sermaye giriş çıkışları serbest olduğunda bankalar, uluslararası 

yatırım imkânlarından yararlanmaya çalışırlar, bu da onları döviz kuru riski ile karşı 

karşıya bırakır. 
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1.2. Döviz Piyasası Baskısı (DPB) 

Döviz krizlerinin incelenmesinde sadece nominal döviz kurundaki değişikliklerin 

yeterli değildir, döviz krizlerinin incelenmesi daha çok bilgiyi gerekmektedir.  Döviz 

krizinin tanımlayıcı özelliği döviz kurunda büyük düşüşler değil döviz için fazla 

taleptir (KLEIN & SHABBIR, 2006).  Bu fazla talep, uluslararası rezervlerin satışı 

ve/veya yurtiçi faiz oranının yükseltilmesi gibi para politikası araçları kullanılarak 

karşılanabilir. 

 

Güncel döviz krizi çalışmalarının önemli bir kısmında döviz piyasası baskı 

(DPB) endeksi adı verilen bir araç kullanılmaktadır.  Döviz piyasası baskı (DPB) 

endeksi, döviz krizi sinyali veren tüm ilgili değişkenlerdeki değişimleri toplayarak 

elde edilen değişimlerden dövize olan fazla talebin aşamaları kaydeder. DPB 

kavramı birçok çalışmada kullanılmasına rağmen, dönemler “sakin (tranquil)” ya da 

“kriz” dönemleri olarak etiketlendirilirken kullanılan birçok farklı tanımlama çok 

çeşitli sonuçlar üretmiştir.  Bu da krizi neyin oluşturduğu konusunda evrensel olarak 

geçerli fikir birliği bulunmaması anlamına gelmektedir (ANGKINAND, LI, & 

WILLET, 2006).  DPB endeksine
5
 dâhil edilecek üç değişkenin seçimine ek olarak,  

farklı ağırlıklandırma yöntemleri de DPB endekslerinin çeşitliliğine katkıda 

bulunurlar. 

 

                                                                            
5
 Döviz kurundaki ve rezervl erdeki değişimleri kullanan iki -bileşenli DPB endeksi yaygın bir 

formülasyonudur.  Formülasyonda karşılaştı rmalı  ülke kesitli faiz oranının eksik olmasını n nedeni  

teorik görüşt en daha çok pratik bir görüştür (LI, RAJAN, & WILLET, 2006). 



30 

Literatür taramasının bu bölümü ilk olarak döviz kuru, uluslararası rezervler ve 

yurtiçi faiz oranındaki her değişimin DPB endeksine tek tek hangi yollarla katkıda 

bulunduğunu açıklamaktadır.  Daha sonra, dâhil edilen değişkenlerin farklı 

kombinasyonları ve alternatif ağırlıklandırma biçimlerine dayanan 30 olası 

formülasyonu içeren Angkinand, Li, and Willet‟in (2006) araştırması takip 

edilmiştir.  Son olarak, güçlü teorik temellerinden dolayı Li, Rajan ve Willet  (2006) 

tarafından geliştirilmiş esneklikle ağırlıklandırılmış DPB endeksi savunulmuştur. 

 

1.2.1.  Döviz  Kuru 

 Nominal döviz kurunda (her bir yabancı döviz kuru için yurtiçi döviz kuru) 

büyük bir yükseliş olarak görülen güçlü devalüasyon, döviz krizinin en açık ve 

sezgisel belirtisidir.  Yerli ve yabancı para genel olarak tam ikamelerdir, bu nedenle 

yabancı para talebinin artması yerli paranın talebinde düşüş anlamına gelecekt ir.  

Bazı piyasa müdahaleleri haricinde, talepteki düşüş fiyatlarda düşüşe yol açar, bu da 

para birimi ele alındığında döviz kurunda yükselişe dönüşür.  Nominal döviz kuru 

(ulusal para birimi/yurtdışı para birimi) S  (logaritmik olarak s ) şeklinde ifade 

edilirse, döviz kurundaki değişimler (devalüasyon ) denklem (24)‟deki gibi 

gösterilebilir. 

(24) 1

1

% t t
t t

t

S S
S s

S
 

Döviz kuru dalgalanmalarının, sabit (pegged) döviz kuru rejimine kıyasla 

esnek (floating) döviz kuru rejimlerinde çok daha yaygın olması beklenir, fakat 
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gerçek davranışa yönelik Calvo ve Reinhart (2000) tarafından yapılan araştırmada, 

rejimlerin resmi olarak nitelendirdikleri duruma zıt bir şekilde hareket ettikleri ortaya 

çıkmıştır.  Çalışmada dalgalı kur olarak iddia edilen birçok rejimin gerçekte fiilen 

dışsal bir çıpa koruduklarını bulunmuştur, örneğin çoğu zaman A.B.D. doları.  

Birçok rejim çıpalı döviz kuru hatta sabit kur olarak iddia edilse de aslında devamlı 

olarak dalgalanmaktadır. 

 

Bu nedenle, devalüasyon oranı döviz krizleri ölçümünün göstergesi olarak 

katı çıpalıdan tam serbest dalgalanmaya kadar tüm rejimler için dâhil edilmelidir. 

Nominal döviz kurunda değişiklik olmayacağından 0  bunun endekse de hiçbir 

katkısı olmaz, bu sıfır ağırlık atamak ya da tamamen dışlamak ile aynı sonucu verir. 

 

1.2.2.  Uluslararası Rezervler 

 Uluslararası rezerv için yeterli bir düzey veri iken, yabancı para talebi veri 

döviz kurunda doğrudan karşılanabilir, böylece devalüasyona gerek kalmaz.  Girton 

ve Roper (1977) yabancı para talebinin ulusal parada büyük devalüasyona neden 

olmadığı durumlarda uluslararası rezervlerde büyük ölçüde bir düşüşün, “başarısız” 

spekülatif atakları teşhis etmek için kullanılabilineceği bulgusuna ulaşmışlardır. 

 

Merkez bankaları yabancı para, Uluslararası Para Fonu tarafından ihraç edilen 

özel çekme hakları (ÖÇH) ve altın içeren uluslararası rezerv tutarlar.  Döviz 



32 

krizlerini araştıran çalışmaların büyük çoğunluğu “Altın Hariç Toplam Rezervler”
6
 

verisini kullanmaktadır.  Nugee (2009) tarafından açıklandığı gibi merkez bankaları 

birçok amaçla uluslararası rezerv tutarlar.  

 

Geçmişte bazı merkez bankaları, geleneksel olarak konvertibl paralar için karşılık 

olarak altın kullanılması gibi yabancı paraları da yerli para için karşılık olarak 

kullanmışlardır. Döviz krizleri ile ilgili olarak, uluslararası rezervlerin en uygun 

kullanımı, talep ve arzı etkileyen açık piyasa işlemleri yaparak yabancı döviz 

piyasalarına müdahale şeklindedir ki böylece arzu edilen para politikası ile uyum 

içinde döviz kuru yönlendirilmektedir. Rezervler aynı zamanda, dış borcu ödemek 

için yerli paranın değer kaybetmesi durumunda güvenilir bir tasarruf hesabı olarak 

dış harcamaları ödemek ve hatta yatırım amaçları için tutulur (NUGEE, 2009). 

 

Mevcut uluslararası rezervlerin tasarruf şeklinde de kullanıldığını hatırlanırsa, 1. 

nesil döviz krizi modellerinde olduğu gibi geçici olarak bütçe açığını finanse etmek 

için de kullanılabilir.  Eğer spekülatörler merkez bankasının çıpalı döviz kurunu 

savunmak için taahhüt ettiği rezervlerin miktarından daha fazla bir atak 

başlatabileceklerini düşünürlerse, atak girişiminde bulunabilirler (sabit döviz kuru 

oranında) ve gerçekleşen devalüasyondan kazanç sağlamaya çabalarlar.  Eğer merkez 

bankası rezerv düzeyi atağı karşılamak için yeterli ise, devalüasyon olmasına gerek 

kalmaz.  Bununla beraber, böyle bir spekülatif atak yabancı para talebi fazlasının 

işaretidir, dolayısıyla uluslararası rezervlerdeki anlamlı azalmalar DPB endeksine 

                                                                            
6
 IMF Uluslararası Finansal İst atistikler (IFS) A.B.D. Doları cinsinden, Seri 1L .d  
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önemli katkı olarak düşünülür.  Bir ülkenin uluslararası rezervleri R  (logaritmik 

olarak r ) şeklinde gösterildiğinde, rezervlerdeki büyük düşüş DPB endeksine pozitif 

katkı yapar, bu nedenle denklem (25)‟de eksi işareti vardır. 

(25) 
1

1

% t t
t t

t

R R
R r

R
 

  

1.2.3. Yurtiçi Faiz Oranı 

Politika yapıcılar faiz oranlarını yükselterek ulusal paradan kaçışı 

engellemeye çalışırlar, bu suretle Eichengreen, Rose ve Wyplosz (1994) faiz 

oranlarındaki değişimi de döviz krizlerinin bir göstergesi olarak diğer göstergelere 

dâhil etmişlerdir.  Faiz oranı kanalı dolaylı olarak fazla talebi, uluslararası rezervleri 

satarak yabacı paraya olan talep fazlasını karşılamak yerine, ulusal paraya  olan talebi 

arttırarak düşürmektedir. 

 

Veri çıktı seviyesinde, reel paraya olan talep sadece yurtiçi faiz oranının 

negatif fonksiyonu ile belirlenir.  1. nesil döviz krizi modellerindeki özdeşliklerin ve 

denklem (5)‟te yer alan satın alma gücü paritesinin, denklem (2)‟deki para talebi 

denklemine yerleştirilmesi, veri para arzı ve fiyat düzeyinde yurtiçi faiz oranındaki 

değişikliklerin döviz kuruna nasıl tekabül ettiğini göstermektedir
7
. 

(26) 
*

t t t t t tm p s i s i
 

 

                                                                            
7
 Yurtiçi faiz oranında bir yükseliş reel para tal ebini düşürür, bu suretle para piyasasındaki dengeyi 

korumak amacıyla ulusal para değer kaybetmelidir (LI, RAJAN, & WILLET, 2006).  



34 

1.2.4. 30 Farklı DPB Ġncelemesi 

 DPB endeksi yabancı paraya olan fazla talebi ölçmek için döviz kuru, 

rezervler ve faiz oranındaki değişimlerin cebirsel birleşimini denklem (27)‟de 

gösterildiği gibi kullanmaktadır. 

(27) 
 

DPB
t

s
t

r
t

i
t

 

DPB endeksi aslında paranın tranquil (sakin) zamanları süresince 

ortalamasının etrafında hafifçe dalgalanan sürekli bir değişkendir.  Ortalamanın 

üstünde büyük sapmalar para üzerinde olağandışı spekülatif baskı olduğuna işaret 

eder ve bu nedenle denklem (28)‟e göre kesikli bir döviz endeksi oluşturulur. 

(28) 
0

1

t DPB DPB

t

t DPB DPB

DPB
Kriz

DPB
 

burada  krize işaret olarak kullanılan ve ortalamanın  üzerindeki standart 

sapmaların  eşik değerini gösteren bir sayıdır.  Önceki çalışmalar 1,5‟ten 3‟e 

kadar değişen değerler kullanmakla birlikte, krizin bitiş noktası olarak kullanılacak 

evrensel olarak kabul edilmiş bir eşik-değeri yoktur (ANGKINAND, LI, & 

WILLET, 2006). 

 

Angkinand vd. (2006), 30 farklı DPB endeksi varyasyonunu, etmen öğelerin 

farklı bileşimlerine, değişik ağırlıklandırma yöntemlerine ve farklı eşik değerlerine 

bağlı olarak taramışlardır.  En basit ağırlıklandırma yöntemi her etmen faktöre 
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1  gibi eşit bir ağırlık vermektir.  Döviz kurundaki ve rezervlerdeki 

değişimleri kullandıkları iki bileşenli DPB endeksinde Girton ve Roper (1977) bu 

yöntemi kullanmıştır.  Eşit ağırlıklandırmaya getirilen bir eleştiri yüksek derecede 

volatil bileşenlerin, düşük volatil bileşenleri bastırma ihtimalinin olması şeklindedir 

(EICHENGREEN, ROSE, & WYPOLSZ, 1994; 1995). 

 

 DPB endeksinin etmen bileşenlerinin volatilitesini normalize etmek için 

“kesinlik” ağırlıklarının kullanıldığı istatistiksel bir yöntemden faydalanılır 

(ANGKINAND, LI, & WILLET, 2006).  Bu yöntemde, katsayılar her etmen 

faktörün standart sapmasının tersinin tüm etmen faktörlerin standart sapmalarının 

tersinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.  Üç bileşen li kullanan bir DPB endeksi 

için kesinlik ağırlıkları denklem (29)‟da gösterilmiştir. 

(29)
1 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1

s ir

s r i s r s s r i

 

Volatilite, her ülkede gerçekleşen dalgalanmalara göre ayrı ayrı tekil kesinlik 

ağırlığı türeterek, ya da incelenen ülkelerin örneklemi alınarak birleştirilmiş kesinlik 

ağırlıkları vasıtasıyla normalize edilebilir  (ANGKINAND, LI, & WILLET, 2006).  

Çalışmada dikkat çekildiği üzere, aslında, bir ülkenin DPB endeksi para politikası 

tutumunun sayısallaştırmasının bir yöntemi olarak düşünülebilir, dolayısıyla birçok 

ülke kullanılarak oluşturulan birleştirilmiş kesinlik ağırlıkları manasızdır (a.g.e.).  

Yine de, birleştirilmiş kesinlik ağırlıkları daha önce yapılan çalışmalarda 

kullanılmıştır ve bu nedenle bu araştırmaya da dâhil edilmiştir.  
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Şimdiye kadar tartışılan farklı spesifikasyonlar içeren DPB formülasyonunun 

olası toplam sayısı 30 olmuştur.  İlk olarak, bir, iki ya da üç farklı bileşenin eşit bir 

ağırlıklandırma altında kombinasyonunda 7 farklı yol vardır (tek b ir DPB endeksi 

bileşeni kendi ile eşit ağırlıklandırılmıştır).  Daha sonra, iki ve üç faktörün tek bir 

kesinlik ağırlıklandırılması biçimi altında kombinasyonunda 4 farklı yol vardır ve bu 

aynı 4 kombinasyon birleştirilmiş kesinlik ağırlıklandırma kullanılarak da yapılabilir.  

En son olarak, krize işaret eden ortalamanın üstündeki iki farklı eşik kriteri için 15 

olası kombinasyon tahsis edilmiştir.  

 

Angkinand vd. (2006), 30 farklı DPB varyasyonunu 11 farklı ülkeye 

uygulamışlardır, ayrıca örneklemi farklı zaman dilimlerine bölmüşler, böylece 22  

farklı dönemi incelemişlerdir.  Türkiye‟deki 1991 mali çalkantısından önceki dönem 

tüm 30 farklı kombinasyonla incelenmiştir, fakat DPB endekslerinden sadece 3‟ünün 

başarılı bir şekilde krizi keşfettiği bulunmuştur.  Sadece rezervi içeren endeks 

ortalamanın üzerinde hem 2 hem de 3 standart sapmada kriz sinyali vermiştir ve 

sadece döviz kurunu ve rezervleri kullanak eşit olarak ağırlıklandırılmış 2-bileşenli 

endeks kesin olarak krizi göstermiştir.  30 DPB varyasyonundan 27‟sinin krizi 

keşfedememesi durumundan Angkinand vd. (2006) iki ders çıkarmışlardır.  

Bunlardan ilki, kesinlik ağırlıklandırma yönteminin rezervlerdeki değişimlerden elde 

edilen katkıyı azaltması ve endeksin krizi keşfedememesine neden olmasıdır. İkincisi 

ise, faiz oranını dahil etmenin üç-bileşenli DPB endeksinin tüm ağırlıklandırma 
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yöntemlerinde krizi keşfedememesine yol açtığıdır (eşit, bireysel kesinlik ve 

birleştirilmiş kesinlik).  

 

Birbirinden farklı birçok DPB endeksi fomülasyonu oluşu, tek başına önemli 

bir sorun yaratmamakta iken farklı formülasyonlardan kaynaklanan birçok değişik 

kriz tanımının varlığı bu endekslerin uygulanabilirliliğine ilişkin kuşkular 

doğurmaktadır.  Angkinand vd. (2006) 6 farklı çalışmaya atıfta bulunarak, 

çalışmalardan üçünün Türkiye‟deki 1991 mali çalkantısını döviz krizi olarak 

tanımlarken diğer üçünün kriz olarak tanımlamadığını göstermişlerdir.  Aslında, altı 

araştırmacıdan en az biri, araştırılan 22 dönemin yarısından fazlasında döviz krizi 

olup olmadığı konusunda fikir ayrılığına düşmektedir.  Çalışmalarda sadece en ciddi 

krizler konusunda mutabakat bulunmaktadır.  Krizi yaratan olayların 

tanımlamalarının çeşitliliği nedeniyle kaynaklanan sorunlar açıklığa 

kavuşturulmalıdır, bu nedenle konu ileride Kısım 1.3.1. „de tartışılacaktır. 

 

1.2.5. Esneklik-Ağırlıklı DPB Endeksi 

 Döviz krizlerinin farklı tanımlarının oluşturduğu karmaşıklığı azaltmak için 

gösterilen çabada, Weymark (1995; 1997; 1998), iki-bileşenli endeks için döviz krizi 

esnekliğini rezervlerdeki değişime göre modelleyerek teorik (istatiksel yöntemden 

ziyade) ağırlıklandırma biçimini geliştiren ilk araştırmacı olmuştur.  Li, Rajan ve 

Willet (2006), faiz oranlarındaki değişimi, döviz kuru esnekliğinin faiz oranındaki 

değişimine oranıyla ağırlıklandırarak  Weymark‟ın esneklik yaklaşımını daha 
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kapsamlı olan üç bileşenli bir model şeklinde genişletmişlerdir.  Esneklik bazlı 

katsayıları ise aşağıdaki modeli kullanarak elde etmişlerdir: 

(30)  , 0 0t
t t Y i

t

M
L L Y i L L

P
 1 2

d

t t t t tm p a y a i  

(31)  *

t t tP P S     *

0 1 2t t tp b bp bs  

(32)  , , 0 0t t t t i sY Y i s X Y Y 0 1 2 3t t t ty c ci c s c X  

(33)       
1

s s

t t t tm m d r  

 (30)-(33) numaralı denklemlerde, büyük harfler düzeyleri ve küçük harfler 

logaritmaları göstermektedir.  Denklem (30) reel para arzının L
 
standart 

gösterimidir, fakat burada y  milli gelir değişkenini, dm  para talebi değişkenini, i  

yine nominal yurtiçi faiz oranı değişkenini ve  para talebinin stokastik hata terimini 

ifade etmektedir.  Denklem (31), sırasıyla yurtiçi ve yurtdışı fiyat seviyesini p  ve 

*p  şeklinde, nominal döviz kurunu ise s şeklinde gösteren, uluslararası satın alma 

gücü paritesi eşitliğidir.  Denklem (32), sadece model ile ilişikli değişkenlerin ,i s

etkilerini dikkate alabilmek için diğer faktörleri tek bir X  değişkeni içinde toplayan 

basitleştirilmiş bir IS eğrisidir.  Denklem (33) ise, bir önceki dönemdeki yurtiçi 

kredilerdeki d  ve uluslararası rezervlerdeki r  değişimlerin toplamı şeklinde 

ifade edilen para arzının 
sm

 
logaritmik doğrusal gösterimidir.  
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 Li vd. (2006) para piyasası denge koşulunu d sm m dâhil ederek, denklem 

(34) ve (35)‟deki ilgili esneklikler için modeli çözmüşlerdir. 

(34) 
2 1 2

1e

r b a c
 

(35) 1 1 2

2 1 2

a c ae

i b a c
 

Böylece teorik DPB endeksinin son hali aşağıdaki gibi olmuştur: 

(36) 
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 Daha önce değinildiği üzere, esneklik tabanlı ağırlıklandırmanın 

kullanılmasındaki en temel sorun, karşılaştırmalı faiz oranı verisinin yetersizliğidir.  

Uygun bir i  değeri olmazsa,  ve „yi hesaplamak imkânsız olmaktadır.  

Angkinand vd. (2006) karşılaştırılabilir faiz oranı verisi bilgisinin eksiliğinin, önceki 

çalışmalarda birçok farklı DPB endeksinin döviz krizleri için tutarsız açıklamalar 

doğurmasının arkasındaki temel nedenlerden biri olduğunu belirtmişlerdir. 

Nitithanprapas ve Willet (2000) esneklik bilgisinin eksik olması durumunda, eşit 

ağırlıklandırma yönteminin ikinci en iyi seçim olduğunu bulmuştur.  Herhangi bir 

DPB endeksi için bireysel ya da birleştirilmiş (pooled) kesinlik ağırlıklandırma 

yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünde bir fikir birliği olduğu 

görülmektedir (LI, RAJAN, & WILLET, 2006). 
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 Li vd. (2006), daha sonra, özel durumlar için eşit ağırlıklandırmaya gö türen 

kısıtları 1  içeren genel bir DPB endeksi geliştirmişlerdir.  Bu kısıtlar 

yüksek derecede kısıtlayıcı olsa da, standart Wald testini kullanarak eşit 

ağırlıklandırmanın, belirli koşullar altında, katsayılardaki kısıtları değerlendiren en 

iyi teorik formülasyon olduğunu göstermişlerdir
8
.  Ayrıca, sabit ve dalgalı döviz kuru 

rejimleri için de esneklik yöntemini kullanarak teorik DPB endeksini türetmişlerdir.  

 

 Görünürde sabit döviz kuru rejiminin geçerli olduğu durumda, para otoritesi, 

uluslararası rezervleri kullanarak açık piyasa işlemleri aracılığıyla döviz kurunu sabit 

tutmaya gayret eder.  Böyle bir durumda, DPB endeksinde değişiklik olmaz ve 

ortaya çıkan DPB endeksi denklem (37)‟deki halini alır.  

(37)   
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Sonuç olarak, serbest dalgalı kur rejiminde, para otoritesi kurun piyasa 

koşullarına göre dalgalanmasına göz yumacaktır ve bu nedenle uluslararası rezervler 

döviz kurunu sabit hale getirmek için kullanılmayacaktır.  Bu durum, DPB endeksi 

için rezerv değişimlerini gereksiz kılar, dolayısıyla serbest dalgalı kur rejimi için 

uygun DPB endeksi denklem (38)‟deki halini alır (  denklem (35)‟de 

tanımlanmıştır). 

(38) 
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t t tDPB e i
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1.3.   Döviz Krizlerinde Erken Uyarı Sistemleri 

Döviz krizlerini açıklamaya ve ölçmeye çalışan sayısız makalenin yanı sıra, 

bunları önceden belirlemeye yardımcı olacak erken uyarı sistemleri oluşturma 

çabaları da söz konusudur.  Bir döviz krizi modelinde tahmin aralığının ufku genelde 

ilgili tarafların amaçlarına göre büyük farklılıklar gösterebilir (BERG, 

BORENSZTEIN, & PATTILO, 2004).  Döviz piyasasındakiler gibi kısa dönemli 

ufka sahip oyuncular genelde nominal döviz kurunu 1 ay gibi çok kısa vadede 

etkileyecek değişkenleri modelleme eğilimindedirler (a.g.e.).  Berg, Borensztein, 

Patillo (2004)„ya göre kısa vadede herhangi bir döviz krizinin önceden tahmini ile 

döviz kurunun tahmini ve bu tahminde ortaya çıkacak güçlükler neredeyse birbirinin 

aynıdır. 

 

 

Diğer yandan, kamu kurumları, merkez bankaları ve IMF gibi kurumlar daha çok 

uzun dönemli istikrara önem verdiklerinden, bu kurumların geliştirdikleri erken uyarı 

sistemlerinin yapısı ve kapsamı daha uzun dönemli (örneğin 2 yıl) ve daha derin 

olmak durumundadır (BERG, BORENSZTEIN, & PATTILO, 2004).  Bu tür uzun 

dönemli modellerin nihai amacı kısa dönemli dalgalanmalarda ortaya çıkacak kâr 

fırsatlarını değerlendirmek değil; herhangi bir krizi ortaya çıkmadan önce 

engellemektir. Döviz krizlerinin analizinde çoğunlukla “nitel veriler yaklaşımı” ve 

“sinyal yaklaşımı” olarak adlandırılan iki farklı yöntemden biri kullanılmaktadır 

(TINAKORN, 2003). Yeni kullanılmaya başlanan ve halen geliştirilmekte olan 

“Gecikmeli Stokastik Otoregresif Markov-Switching” yöntemine dayalı modeller ise 
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daha kapsamlı bir analiz yapmayı hedeflemektedir (BRUNETTI, MARIANO, 

SCOTTI, & TAN, 2007).  Nitel bağımlı değişken modelleri literatürde bugüne kadar 

“en sık kullanılan” model olmakla birlikte, daha iyi örneklem dışı performansı ve 

daha geniş uygulama alanı nedeniyle sinyal yaklaşımı da artan bir kabul görmekted ir 

(BERG, BORENSZTEIN, & PATTILO, 2004). 

 

1.3.1. Nitel Bağımlı DeğiĢken Modelleri 

 Nitel bağımlı değişken modelleri, denklem (39)‟da sunulduğu üzere, herhangi 

bir iki-değerli (bivariate) bağımlı y  değişkeninin, X  bağımsız değişken setindeki 

değişmelere tepki “göstermesinin 1y ” ya da “göstermemesinin 0y ” koşullu 

olasılığını ölçme amacı taşır.   

(39) 1
t t t

P y fX X  

 Ekonometrik olarak, nitel bağımlı değişken modellerinin ve bunların tahmin 

yöntemlerinin (probit ve logit) güçlü bir sezgisel çekiciliği (intuitive appeal) vardır.  

Model tahmin edilerek her bir bağımsız değişkenin bir krizin ortaya çıkması 

olasılığına katkısını gösteren katsayı tahminleri elde edilir.  Daha önce yapılmış 

çalışmalar incelendiğinde tespit edilen temel sorun, fiili krizlerin tanımlarındaki 

tutarsızlıklardır.  Bütçe açığını, parasal genişlemeyi, ithalatı ve cari işlemler 

dengesini bağımsız değişken seti 
a b

X X  olarak kullanan ancak bağımlı değişken 

tanımları farklı olan 
a by y  A ve B gibi iki farklı modeli ele alalım.  Bu durumda, 
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farklı bağımlı değişken (kriz) tanımlarına dayalı her iki regresyon da eşit  şekilde 

anlamsız sonuçlar üretecektir. 

 

Bağımlı değişkenin farklı tanımlanmasının yol açtığı sorunlara ek olarak, 

nitel bağımlı değişken modelleri değişen varyans (heteroskedasticity) ve yanlış 

modelleme (misspecification) sorunlarına da çok duyarlıdır (KENNEDY, 2008).  

Örneğin, bağımsız değişken olarak yalnızca iktisadi göstergeleri kullanan bir döviz 

krizi çalışmasını ele alalım.  Söz konusu krizin, siyasi karmaşa vb. gibi ciddi 

uluslararası sermaye çıkışına neden olabilecek ekonomi-dışı nedenlerden 

kaynaklanmış olması, iktisadi faktörlere ilişkin katsayı tahminlerinde de hatalı 

sonuçlara neden olacaktır.  

 

1.3.2. Sinyal YaklaĢımı 

Kaminsky (2000), krizlerin uzun dönemde yarattığı kırılganlıkları tahmin 

etmeye dönük çalışmasıyla sinyal yaklaşımının öncüsü olmuştur.  Kaminsky, 

Lizondo ve Reinhart‟ın bu yönteme önemli katkılar yaptığını belirtmiştir.  Bu 

nedenle, bu yöntem literatürde genellikle KLR yöntemi olarak bilinir.  Sinyal 

yaklaşımı bir ekonomideki mali kırılganlıklara dair olası birçok göstergeyi 

inceleyerek her bir göstergenin aşırı değerlerini bir sıkıntı sinyali olarak 

değerlendirmektedir.  Kriz sinyallerinin sayısı arttıkça, ekonominin kırılganlığının 

arttığı varsayılır.  Sinyal yaklaşımının nitel bağımlı değişken yaklaşımına göre en 

önemli avantajı, farklı kriz tanımlarının yol açtığı hataları en aza indirgemesidir.  
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Bütün bağımsız değişkenleri modele dâhil edip maksimum olabilirlik yöntemiyle bu 

göstergelerin modele katkılarının tahmin edilmesi yerine; sinyal yaklaşımı her bir 

göstergenin katkısını tek tek belirler.  

 

Kaminsky (2000) yöntemi öncelikle mali kırılganlığın olası göstergelerini 

sıralayarak işe başlar.  Birçok gösterge gerek mevsimsellikten arındırmak, gerekse 

değişkenlerin durağan durumdan sapmalarının etkilerini gözleyebilmek için yıllık 

değişimleri alınarak analize dâhil edilir.  Herhangi bir göstergenin normal 

değerlerinden aşırı sapması, durağan durumdan olası bir sapmaya işaret edebilir.  

Göstergelerden birinin fiili bir krizden önceki aylarda belli bir eşik değerini aşması 

durumunda sinyal yaydığı; eşik aşıldığı halde izleyen aylarda kriz olmaması 

durumunda ise gürültü yarattığı söylenir.  Göstergelerin gerçekleşen krizlerle 

karşılaştırmalı hareketleri “sinyal-gürültü oranı” adı verilen bir güvenilirlik ölçütü 

hesaplamaya olanak verir.  

 

Değişkenlerin her biri için eşik değerinin hesaplanması, tümdengelimsel bir 

yöntemle, geçmişte gözlenen fiili krizler ve bu krizleri önceleyen anormal 

davranışların saptanması yoluyla gerçekleştirilir, örneğin herhangi bir krizden 24 ay 

öncesine kadar kriz yaşayan ülkelerin önemli bir kısmında yurtiçi kredilerde yaşanan 

en az %10‟luk bir sıçramanın saptanması gibi.  Söz konusu eşik, tümevarım yoluyla 

önceki çalışmalarda kullanılan eşik değerlerinin ya da bir ekonomi için tehlike 

seviyesi olarak algılanan değerlerin kullanılması yoluyla da seçilebilir.  Hangi 
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yöntem seçilirse seçilsin, eşik belirlendikten sonra, her bir sürekli gösterge ix  için 

bir kesikli sinyal serisi i  denklem (40) yardımıyla oluşturulur. 

(40) 
0

1

i i

i t

t i i

t

x

x
 

Bir gösterge ne kadar hatasız ise sinyal ile fiili kriz arasındaki ilişkinin 

korelâsyonu da o kadar yüksek olacaktır.  Dolayısıyla krizin ortaya çıkmayacağı 

durağan dönemlerde sinyalin ortaya çıkma olasılığı o kadar düşük olacaktır.  Tablo 2 

her bir göstergenin nasıl değerlendirildiğini açıklamaktadır. 

 

Tablo 2:  Sinyal YaklaĢımı 

 

X ay içinde 

krizin ortaya çıkması 

X ay içinde 

krizin ortaya çıkmaması 

EĢik aĢılırsa A (doğru sinyal) B (gürültü) 

EĢik aĢılmazsa C (öngörülememiş sinyal) D (doğru, olmayan-sinyal) 

  

Herhangi bir ülke için basit mutlak kriz olasılığı P  denklem (41)‟in 

gösterdiği üzere, toplam krizlerin A C , toplam dönem sayısına A B C D  

bölünmesiyle bulunur: 

(41) 
A C

P
A B C D

 



46 

Sinyalin hatasızlığı, toplam sinyal sayısı ile doğru sinyale sahip krizlerin  

oranlanmasıyla, 

(42) i

j

A
P

A B
 

ve/veya doğru olarak saptanmış krizlerin oranı ile bulunur: 

(43) i

j

C
P

A C
 

Sinyal yaklaşımı nitel ve nicel modellemeyi eşit biçimde içermektedir. Nitel 

bağımlı değişken modelinde sunulan siyasi karmaşa değişkeni, sinyal yaklaşımında 

siyasi istikrar durumunda 0 ve karmaşa durumunda 1 olarak kolaylıkla modele dâhil 

edilebilir. Çok ülkeli bir çalışmada, döviz krizlerinin siyasi istikrarsızlık 

dönemlerinden sonra ortaya çıktığının saptandığını düşünürsek, istikrarsızlık sinyali 

bu durumda düşük (tercih edilir) bir sinyal-gürültü oranı yaratacaktır. Kaminsky vd. 

(2000) bu mantığı kullanarak, hem finansal serbestleşme hem de bankacılık krizlerini 

döviz krizi analizinin içine dâhil etmiştir. 

 

Her göstergenin eşik-dışı değerleri için bir kesikli seri oluşturulduktan sonra, bir 

bütün olarak kırılganlığın saptanması için değişkenlerin hepsi tablolaştırılır.  

Bütünsel kırılganlığın saptanmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır.  Genel 

olarak her bir dönem için kriz sinyalleri denklem (44)‟e göre hesaplanır: 

(44) 
1

n
i

t t

i

I  
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Yukarıdaki basit sayma mekanizmasının bazı versiyonları, ekonominin genel 

durumu ile ilgili bütüncül bir fotoğraf sunar.  Aşırı sinyaller veren göstergeler, 

2i ix  yüksek kırılganlık düzeylerine işaret edeceğinden, bütünleşik göstergeye 

katkısı 1 değil 2 olacaktır.  Ayrıca, kriz ya da sıkıntı sinyalleri aynı anda ortaya 

çıkmayabileceğinden, söz gelimi geçmiş 8 ayın bütün sinyalleri daha geniş bir 

gösterge içine dâhil edilir.  Son olarak, son derece tutarlı sinyaller veren (düşük 

gürültü-sinyal (G/S) oranına sahip) göstergelerin bütünleşik göstergeye daha fazla 

katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla 45 numaralı denklemde yapıldığı gibi her bir 

eşik-dışı değer, gürültü-sinyal oranına  bölünebilir: 

(45) 
1

1 n
i

t t

i

I  

Kaminsky‟nin örneklem içi dönemleri 11 ülkeyi ve 22 döviz krizini 

içermektedir.  Çalışmada G/S oranı 1‟den büyük olan göstergeler dikkate 

alınmamıştır.  IMF potansiyel döviz krizlerinin saptanmasında, özellikle de söz 

konusu ekonomiye destek verdiği durumlarda, KLR yaklaşımının örneklem dışı 

göstergelerinin üstünlüğü ve bir bütün olarak üstün oluşu nedeniyle, KLR 

yaklaşımını kullanmaktadır (BERG, BORENSZTEIN, & PATTILO, 2004).  Kısım 

3.1.‟de yukarıda açıklanan yöntem hem Türkiye hem de A.B.D. ekonomilerine  

uygulanacaktır. 
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2. Konsolide Çerçeve ve Göreli Kırılganlık 

2.2. Döviz Krizi için Konsolide Çerçeve 

Bu bölüm, mevcut döviz krizi modellerinin tümünü, tüm “nesil”leri içine alan 

konsolide bir çerçeve şeklinde sunacaktır. Jeanne (2000)‟de de belirtildiği gibi 

“nesile dayanan bir adlandırma”nın anlamsız derecede muğlâk olduğu 

düşünülmektedir. Jeanne (2000), döviz krizi modellerini “spekülatif atak” ve “kaçış -

şartı” kategorilerinde incelemiş ve “fayda-maliyet analizi” terimini kullanmıştır.  

Tüm döviz krizi modellerinin ve bunların yanı sıra çeşitli erken uyarı sistemlerinin 

tümünün “göreli kırılganlık” çerçevesi içine alınarak başarılı biçimde 

özetlenebileceği düşünülmektedir. Göreli kırılganlık, maliyetler ve beklentilerdeki 

yüzdelik hareketler ile anılan hareketlerin kesinliğine bağlı olan karar alma sürecini 

karşılaştırır. 

 

2.2.1. 1. Nesil Modeller (BNM) 

Kısım 1.1.1‟de sunulan 1. nesil döviz krizi modellerinde hem beklentiler hem 

de maliyetler tam bir kesinlikle tanımlanmaktadır.  Spekülatif bir ataktan önce bütün 

aktörler siyasi otoritenin açığı finanse edecek rezervi olduğu müddetçe sabit döviz 

kurunu savunacağını bilmektedirler.  Sabit açığa dayalı harcama oranı, saldırının tam 

zamanını gölge kurun sabit döviz kurunu geçtiği nokta olarak önceden tahmin 

etmektedir.  Son olarak hükümetin açığa dayalı harcamaya devam etmesi ve 

dolayısıyla yurtiçi kredilerde artışa ve paranın değer kaybetmesine neden olması da 

tam bir kesinliktir. 
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1.nesil modeller Kısım 1.1.2‟deki 2. nesil senaryoları açıklarken sunulan 

grafik çizimleri kullanılarak incelenebilir.  Para otoritesi yeterli rezervi olduğu sürece 

sabit kur rejimini s  sürdürmeye devam edecek ve beklenen enflasyon oranı t T  

için sıfıra eşit olacaktır.  t T  için ise, hükümet yurtiçi kredilerde açığa dayalı 

harcama oranı  kadar genişlemeye izin vereceğinden beklenen 

enflasyon/devalüasyon oranı  olacaktır. 

 

Ayrıca hükümet reel çıktının yüksek enflasyondan etkilenmeyeceğini 

düşünüyorsa, bu durumda devalüasyonun maliyetinin çok düşük olacağını hatta sıfıra 

yakın olacağını kabul edecektir.  Bu beklentiler ve maliyetler de tam bir kesinlikle 

bilinmekte olduğundan, nokta tahminlerin varyansı sıfıra eşit olacaktır.  1. nesil 

spekülatif atak esnasında ekonomik durum Şekil 6‟da gösterilmiştir. 

 

 

 

1

 

 

Spekülatif Atak No kta sında BNM  

0C  

e

t T
 0e

t T
 

ġekil 6:  Spekülatif Atak Noktasında BNM  
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Rezerv olduğu sürece 1. nesil ekonominin göreli kırılganlığı %0 iken, başarılı 

spekülatif atak sonrası %100‟e sıçrar.  Daha güvenilir maliyet fonksiyonları ve 

belirsizlikler, kararları daha az belirgin kılmakla birlikte, temel fikir 

değişmemektedir. 

 

2.2.2. 2. Nesil Modeller (ĠNM) 

Kısım 1.1.2‟deki çeşitli senaryolar Şekil 7‟de özetlenmiştir.  Şekil 7‟nin sol üst 

kısmında gösterildiği üzere, enflasyon beklentilerinin düşük 0e
 ve maliyetlerin 

göreli olarak yüksek olduğu durumda, politika yapıcılar genişletici politikalardan ya 

da enflasyondan uzak duracaklardır 0 .  Ancak şeklin sol alt kısmında olduğu 

gibi enflasyon beklentileri düşükken eğer maliyetler de göreli olarak düşükse, 

politika yapıcılar genişletici bir politika izleme yoluna gidebilirler çünkü bu durumda 

likidite pompalayarak elde edebilecekleri getiriyi tercih ederler.  Şekil 7‟nin sağ üst 

kısmında yer aldığı gibi enflasyon beklentilerinin sıfırdan yüksek olması durumunda 

0e
 genişletici politikalar uygulanmaz 0 .  Şekil 7‟nin sağ alt kısımda 

görüldüğü üzere maliyetler düşükken ise genişletici politikalar söz konusudur.  

 

2. nesil modellerde para otoritesi her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir 

kurum olarak varsayılır dolayısıyla beklentileri kesin olarak bildiğinden genişletici 

ya da daraltıcı politika kararlarını iyi tanımlanmış bir maliyet fonksiyonu ile belirler.  

2. nesil modellerde çoklu denge durumu ortaya çıkabilirse de beklentiler bir kez 
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oluşturulduktan sonra enflasyon ile maliyetler arasında kesin bir ilişki olacağından, 

söz konusu dengeler deterministiktir. 

 

 

  

  

Değişen beklentiler, değişken maliyetler ve belirsizlik gibi etkenler 3. nesil 

modellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İNM 
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ġekil 7:  ĠNM’nin Tarifi 
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2.2.3. 3. Nesil Modeller (ÜNM) 

3. nesil döviz krizi modelleri finansal sektör ile döviz piyasası arasındaki 

etkileşim de dâhil olmak üzere pek çok faktörü temel alan geniş ve karmaşık 

açıklamalar getirmektedir. Politika yapıcıların fayda-maliyet analizlerindeki 

değişiklikler dikkate alınacak olursa, bu kavramlar büyük oranda basitleştirilebilir. 

Enflasyon beklentilerindeki artış ya da maliyetlerdeki bir azalış, politika yapıcıların 

paranın değer kaybetmesini göze almaları ihtimalini artırırken, azalan enflasyonist 

bekleyişler ve artan maliyetler bir devalüasyon ihtimalini azaltacaktır. Beklentilerin 

ve maliyetlerin bilinebilmesine dair göreli kesinlik, karar verme sürecini de 

etkileyecektir. Ekonomik canlılığa ilişkin iyimserlikler ya da ekonomi dışı rassal 

değişkenler, en kapsamlı modellerde bile stokastik bir belirsizliğin olmasına neden 

olacaktır. 

 

 

 

2~ ,N

 

?

?
 

ÜNM – Varyasyon ve Belirsizlik 

2~ ,C CC N

 

ġekil 8:  ÜNM - Varyasyon ve Belirsizlik 
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3. nesil modellerde yer alan karmaşık açıklamaların birçoğu aslında beklentilerde 

bir değişiklik şeklinde düşünülebilir.  Ahlaki çöküntü ve gütme gibi etkenler 

enflasyon beklentilerinin artmasına neden olarak, para otoritesinin parayı devalüe 

etmesi ihtimalini artırır.  Dış ticaret ve iç piyasa kanallarındaki bir tıkanıklık 

devalüasyonun maliyetini aşağı çekebileceği gibi, politika yapıcıların devalüasyona 

yönelmeleri ihtimalini de artırabilir.  

 

2.3.   Göreli Kırılganlık YaklaĢımı 

Konsolide çerçeve, mevcut döviz krizi modellerinin aslında bir fayda-maliyet 

analizi şeklinde kavramsallaştırılabileceğini bize göstermektedir.  Paranın değer 

kaybının faydaları, ekonominin o an içinde bulunduğu duruma (örneğin işsizlik) ve 

beklenen enflasyonun büyüklüğüne bağlıdır.  Enflasyon ile ilintili maliyetler şimdiye 

kadar konu dışı tutulmuştur.  

 

Politika yapıcının gerçek fayda maliyet fonksiyonunun hesaplanması, 

spesifikasyon hataları ve stokastik şoklarını yoğun olarak içereceğinden son  derece 

iddialı bir çabadır.  Daha basitleştirilmiş bir modeldeki göreli hareketlere 

odaklanarak karar verme süreci daha takip edilebilir bir hale getirilebilir.  
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2.4.   Fayda-Maliyet Analizi 

 

Bu çalışmadaki analiz şu ana dek, oldukça belirsiz bir biçimde tanımlanmış 

beklenen enflasyon ve işsizliğin bir fonksiyonu olarak “devalüasyonun faydaları” 

üzerinde yoğunlaşmış olmakla birlikte, enflasyonun fayda sağlayacağı başka 

faktörlerin de olduğu göz ardı edilmemelidir.  Örneğin, bir devalüasyonun ardından 

ihracatın artması olasılığı yüksek olduğundan ihracatçı sektörün büyüklüğü ülkenin 

devalüasyon eğilimini artırabilir.  Benzer şekilde, devalüasyonun maliyeti de birçok 

faktöre bağlı olarak değişecektir.  Hatırı sayılır bir doğrudan yabancı yatırım girişi 

nedeniyle hızlı bir büyüme süreci yaşanan bir ekonominin devalüasyona gitmesi 

olasılığı hayli düşüktür çünkü böyle bir yatırımı kaybetmenin maliyeti çok yüksektir.  

Eğer enflasyonun faydaları her zaman pozitif ve enflasyon maliyetleri her zaman 

negatif ise, toplamın işareti bize denklemin belirli bir değerinin ekonomiye zarar mı 

yarar mı sağlayacağını gösterir.  denklem (46)‟da böyle bir fayda maliyet analizinin 

bütün parametrelerini içeren bir genel fonksiyon tanımlanmaktadır: 

(46) 
1 2

0 1 2, n

t t t t t n tBC x x xX  

BC  paranın değer kaybının toplam maliyeti ya da faydası, tX  fayda maliyet 

analizine dâhil edilen parametre seti, 
ix  bu parametrelere ait sütun vektörleri,  

beklenen enflasyon ve i  ise fayda için pozitif, maliyet için negatif değerler alan 

katsayılardır.  Dolayısıyla politika yapıcılar (47) numaralı denklemdeki fayda 

maliyet fonksiyonun sonucuna göre her dönem için devalüasyon yapıp yapmamaya 

karar vereceklerdir: 
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(47) 
0 1 (Devalüasyon)

0 0 (Savun)

t

t

BC

BC
 

Mümkün olan en basit terimlerle ifade edilirse, enflasyonun faydaları beklenen 

enflasyon düzeyiyle orantılı olarak artacaktır.  Benzer şekilde, enflasyonun maliyeti 

ise toplam borç stoku ya da borç stokunun GSYİH‟ye oranı (B/Y) nispetinde 

azalacaktır. (46) numaralı denklem bu iki parametre kullanılarak yeniden yazılacak 

olursa:   

(48) , 0 0DBC BC D BC BC  

ya da doğrusal logaritmik ifadeyle: 

(49) 0 1t t tBC d  

İki alternatif hipotez kullanarak verilerin sürekli olarak güncellenmesine 

dayanan Bayesian çıkarsama hesaplamaları yapılarak veriler test edilebilir:  

(50) 
0

1

: 0

: 1

H C B

H B C
 

İdeal olarak, yukarıda anlatılan fayda-maliyet analizi, daha önce tartışılan ve artan 

borçların ve bozulan temel değişkenlerin devalüasyonu olası kıldığı veya tersine 

güçlü bir ihracat ve doğrudan yabancı yatırım girişininse devalüasyon olasılığını 

azalttığı sonuçlarını veren sinyal yaklaşımında kullanılan birçok temel ekonomik 

değişkeni içerebilir.  Bayesian yöntemde iki alternatif hipotezin olabilirlik 

fonksiyonu: 
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(51) 1

0

L H

L H

X

X
 

ile verilmektedir. Fayda-maliyet fonksiyonu nasıl tanımlanırsa tanımlansın, verilerin 

uç değerlerinin gerçekleşme olasılığı son derece düşüktür.  (48) numaralı denkleme 

göre, pozitif uç değerler faydanın maliyetten daha yüksek olması olasılığını 

artırmaktadır.  Fayda maliyet fonksiyonundaki hareketler, basit bir ifadeyle hareketli 

ortalamalara benzetilebilir.  Her göstergenin normal dağıldığı varsayımıy la hareketli 

ortalamalardan sapmaların büyük olması olanaksız olacağından hipotezlerimizi test 

etmemiz kolaylaşır. 

 

2.5.   Ġtibar 

Politika yapıcıların itibarı analize iki yolla dâhil edilir.  İlki, bir döviz krizinin 

gerçekleşme olasılığını doğrudan etkilemesi nedeniyledir.  Fiyat istikrarını sağlama 

konusunda itibarı yüksek ülkelerde Kısım 3.1‟deki analize benzer bir nedenle- 

devalüasyon olması olasılığı daha düşüktür.  Enflasyon beklentileri düşük kaldığı 

sürece nominal faiz oranları da düşük kalacaktır.  Diğer yandan, fiyat istikrarı 

konusunda itibarı düşük olan bir politika yapıcının varlığı, enflasyon beklentilerini ve 

dolayısıyla bir döviz krizini daha olanaklı hale getirecektir.  İtibar aynı zamanda 

döviz krizi teorisinde dolaylı olarak da yer alır: politika yapıcının fiyat istikrarı 

bağlamındaki itibarı ne kadar yüksekse, devalüasyona gitmek konusunda daha çok 

zorlanması kaçınılmazdır.  Zayıf itibarlı bir politika yapıcının, örneğin %68 oranında 

devalüasyonun faydalarının maliyetinden yüksek olacağından emin olması gerekiyor 
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ise, itibarı yüksek olan politikacının %95 ya da %99 oranında emin olması 

gerekebilir.  
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3. Veri Analizi ve Ekonometrik Model 

Serilerin büyük bölümü ile ilgili kullanılan veriler Uluslararası Para Fonu‟nun 

(IMF) Uluslararası Finansal İstatistikler (IFS) internet sayfasından elde edilmiştir, 

istisna teşkil eden kaynaklar ise ayrıca belirtilmiştir.  İki ülke için geçerli olan özdeş 

veri serilerinin kullanılması için gerekli tüm çaba gösterilmiş ve veri kullanılabilirliği 

ile ilgili ufak istisnalar ayrıca belirtilmiştir. 

 

3.1.  Döviz Piyasası Baskısı Endeksi 

Döviz Piyasası Baskısı (DPB) Endeksi‟nin üç ana bileşeni ile ilgili ham 

verileri içeren liste ile Tablo 3 sunulmuştur.  Kısım 1.2.5 kapsamında bulunan 

denklem (36), genel DPB Endeksinin formüle edilişini göstermektedir.  Tablo 4 

dâhilinde bulunan tüm veriler, analiz amacıyla logaritmaya çevrilmiştir. 

 

Tablo 3:  Döviz Piyasası Baskı Endeksi Analizi için Veri Kaynakları 

Döviz Piyasası Baskısı Endeksi Verileri 

Seriler Kaynak Açıklama 

Nominal Döviz Kuru 
IFS .aa (Türkiye)  

IFS.sa (A.B.D.) 

Ulusal Para Birimi/ÖÇH 

A.B.D. Doları/ÖÇH 

Rezervler IFS 1L.d Toplam Rezervler eksi Altın 

Faiz Oranı 
IFS 60 (Türkiye) 

IFS 60C (A.B.D.) 

Iskonto Oranı 

3 aylık MS Oranı (İkincil Piyasalar) 

Not:  Faiz oranı verileri ile ilgili olarak, IFS 60C; 3 Ay Vadeli Mevduat ve IFS 60; 

Iskonto Oranı, Türkiye için özdeş kriz sonuçları üretmektedir ancak IFS 60C 

kapsamında bazı veri noktalarının eksik olması nedeniyle IFS 60 kullanılmıştır. 



59 

Esneklik ağırlıklı DPB Endeksi katsayılarının hesaplanması amacıyla Kısım 

1.2.5 kapsamında açıklanan Li, Rajan ve Willet (2006) modeli kullanılmaktadır. 

Tablo 4 kapsamında verilmiş veriler kullanılarak, (30) ila (32) numaralı denklemlere 

en küçük kareler yöntemi uygulanmış, (34) ve (35) numaralı denklemlerden 

katsayılar hesaplanmıştır.  Belirtilmesi gereklidir ki, mevcut  döviz kyapılan çoğu 

çalışmada, yurtdışı fiyat seviyesini temsilen A.B.D. doları kullanılmaktadır.  Bahsi 

geçen yöntemin A.B.D. için yapılacak analizde ilgi çekici olmayan sonuçlar 

doğuracak olması nedeniyle, iki ülke ile ilgili yurtdışı fiyat seviyelerinin 

hesaplanmasında, daha genel bir yöntem kullanılmıştır.  Bu yöntemde, Satın Alma 

Gücü Paritesi‟ne göre Ulusal Fiyat Seviyesi logaritması ile Nominal Efektif Döviz 

Kuru (Geniş) logaritması farkı kullanılmaktadır.  Tüm veriler analiz amacıyla 

logaritmaya çevrilmiştir. 

 

Tablo 4:  DPB Katsayıları için Veriler 

DPB Katsayıları için Veriler 

Seriler Kaynak Açıklama 

Para Talebi/Arzı IFS 24 + IFS 25 Merkez Bankası Parası 

Fiyat Seviyesi IFS 64 Tüketici Fiyat Endeksi 

GSYİH IFS 99b Gayrı Safı Yurtiçi Hasıla 

Yabancı Fiyat Seviyesi BIS NEDK (Geniş) 
BIS Nominal Efektif Döviz 
Kuru, 2005=100 

Faiz Oranı Tablo 3 ile aynı 

Nominal Döviz Kuru Tablo 3 ile aynı 
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EKK regresyonu sonucunda elde edilen tahminler ile ilgili çıktılar Ek‟te yer 

alan Tablo A- 2 ilaTablo A- 7‟da gösterilmektedir ve işlem sonucunda elde edilen 

DPB katsayıları şu şekildedir: 

1 2

*
2 1 20 1 2

0 1 2 3 1 1 2

2 1 21

1.87211

10.9398

0.5065

4.7838

d TR

t t t

US

t t t

TR
t t t t

USs s

t t t t

m p a y a i

b a cp b b p b e

y c c i c e c X a c a

a b cm m d r

 

Bu işlemlere istinaden iki ülke için Esneklik Ağırlıklı DPB Endeksleri ise şu şekilde 

oluşmuştur: 

  

DPB
t

TR e
t

1.8721 r
t

0.5065 i
t

DPB
t

US e
t

10.9398 r
t

4.7838 i
t

 

Sonuç olarak, tüm veri aralığı için DPB Endeksi ortalaması üzerindeki alanlar 

için –noktalı çizgi ile belirtilen- 2,5 değerinde standart sapma eşiği uygulanarak, 

Grafik 9„de gösterildiği üzere, her ülke için kriz vakaları ortaya konmuştur. 
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Grafik 9:  Türkiye ve A.B.D.'de Döviz Krizleri 

 

 

 

Esneklik ağırlıklı DPB Endeksi Türkiye‟de yaşanmış dört farklı krizi 

içermektedir; Ocak 1988, Şubat 1991, Ocak-Nisan 1994 ve Şubat 2002. Tüm krizler, 

ciddi seviyelerde gerçekleşen enflasyon ve devalüasyon  vakaları ile tarihsel olarak 

çakışmaktadır (Economist Intelligence Unit, 2008).  
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Not:  Yukarıda yer alan dört grafikt en altta yer alan ikisinde 1985 yılı Temmuz ile 2009 

yılı Eylül ayları arasındaki DPB endeksl eri yer almaktadır.  Üstte yer alan iki grafikte 

yer alan barl ar döviz kri zlerine işaret etmektedi r.  Bulunan her kriz 12 aylık bir gölgeli 

alan ile göst erilmiştir.   
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A.B.D., tarihinin büyük bölümünde DPB Endeksi, 2008 yılının güz döneminde 

meydana gelen sert düşüş ve bu düşüşü takiben Ocak 2009 tarihinde meydana gelen 

keskin yükselişe kadar, istikrarlı bir seyir ortaya koymuştur.  Bu davranış, dünya 

genelinde menkul kıymetler piyasaları tepetaklak olduğunda yatırımcıların 

varlıklarını güven altına almak amacıyla A.B.D. Doları üzerinden değerli aktiflere 

yönelmesi durumunu yansıtmaktadır ki bu durum finansal alanda yayın yapan medya 

tarafından “güvenli limanlara kaçış” olarak nitelendirilmektedir.  İronik bir biçimde, 

yatırımcıların riskten kaçınmak için yöneldikleri istikamet, hisse senedi piyasasının 

çöküşüne sebep olan ülkenin ta kendisidir (Economist Intelligence Unit, 2009).  

DPB‟de sonradan meydana gelen artış, aslında dolara karşı aşırı talebin ortadan 

kalkması sebebiyle meydana gelmiştir, ancak yine de endeksteki bu ani yükseliş 

dövize aşırı talep gerçeğini ortaya koymaktadır ve bu nedenle döviz krizi olarak 

yıldızla işaretlenmelidir
*
. 

 

Bu kriz dönemleri tezin geri kalanında kullanılmaktadır.  Her kriz göstergesi 

isteğe bağlı olarak konulmuş 12 aylık gölgeli alan ile takip edilmektedir ve bu gölgeli 

alaların amacı döviz krizi sonucunda ortaya çıkan finansal kargaşayı vurgulamaktır. 

 

3.2.  KLR Kırılganlık Analizi 

Kaminsky (2000), gelişmekte olan piyasalar ile ilgili elde edilen bulguların daha 

büyük piyasalardan elde edilen bulgular tarafından saptırılabileceğinden çekinmiş ve 

bu nedenle, veri çalışmalarına G7 çalışmalarını dâhil etmemiştir.  Ancak, Tablo 5‟da 

sunulan tüm göstergelerin para sistemindeki zayıflıkları gösteren su götürmez 
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işaretler olması sebebiyle, genel yaklaşım yine de geçerlidir.  Zayıflıkla ilgili 

işaretlerde meydana gelecek artışlar yükselen kırılganlık ile ilişkilendirilmelidir.  Bu 

çalışmada, özel göstergeler için Kaminsky‟nin  Tablo 5‟de sunulan eşik seviyeleri 

kullanılmıştır.  Düşük G/S oranı daha iyi gösterge olduğuna işaret etmektedir.  

 

Tablo 5:  EĢikler ve Gürültü-Sinyal Oranları 

Göstergeler EĢik G/S 

  1. M2 Çarpanı 14% 0.70 

  2. Yurtiçi Kredi/GSYH 10% 0.60 

  3. İç ve Diş Finansal Serbestleşme NA 1.00 

  4. Banka Mevduatları -10% 0.70 

  5. Fazla M1 Balansı 6% 0.60 

  6. İhracat -10% 0.40 

  7. İthalat 10% 1.10 

  8. Ticaret Haddi -16% 0.70 

  9. Reel Döviz Kuru 10% 0.20 

10. Rezervler -15% 0.60 

11. M2/Rezervler 13% 0.50 

12. Reel Faiz Oranı Farkı  11% 0.90 

13. Dünya Reel Faiz Oranı  17% 0.40 

14. Dış Borç 10% 0.50 

15. Sermaye Kaçışı -19% 0.90 

16. Kısa Vadeli Dış Borç 26% 0.90 

17. Üretim -11% 0.50 

18. Yurtiçi Reel Faiz Oranı 12% 0.80 

19. Borç Verme/Mevduat Faizi 20% 1.50 

20. Hisse Senedi (Stock) Fiyatları -11% 0.40 

Kaynak:  (KAMINSKY, 2000) 
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Bireysel göstergeler açıklandıktan sonra, çeşitli bileşik göstergelerin sonuçları 

Kısım 3.2.20‟de sunulmuştur.  Türkiye, tarihi boyunca, beklenildiği gibi yüksek 

seviyeli kırılganlık göstermiştir, hatta önemli döviz krizleri öncesinde bu kırılganlık 

daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır.  Yine beklenildiği gibi, A.B.D.‟nin krize karşı 

kırılganlığı hep çok düşük seviyelerde olmuştur.  Verilerden elde edilen en ilginç 

sonuç ise, günümüzde A.B.D.‟nin kırılganlığının artmış olmasıdır.  

 

3.2.1. M2 Çarpanı  

M2 çarpanı, sistem dâhilinde bulunan M2 para miktarının para tabanına 

bölümünü göstermektedir.  Bu değerin yüksek olması bankacılık sistemi açısından 

borç/öz sermaye oranının artışını gösterir ve dolayısıyla genel ekonomi açısından 

kırılganlığın artması anlamına gelir.  Kaminsky (2000), yıllık büyüme oranı olarak 

%14 değerini kabul etmiştir ve G/S oranını 0,7 olarak hesaplamıştır.  M2 çarpanına 

ait veriler Grafik 10 kapsamında görülebilir  

 

Türkiye‟de, M2 çarpanı için genel olarak yüksek bir büyüme oranı 

gerçekleştirmiştir ancak ilginç bir biçimde genel seviye ekseriyetle A.B.D.‟deki 

seviyeden düşüktür.  Para çarpanında yüksek oranlı büyüme yüksek enflasyon 

ile tutarlıdır.  Türkiye‟nin, 2001 yılından itibaren, düşük enflasyon değerleri 

ortaya koyması, enflasyona karşı uygulanan kararlı tavrın bir göstergesidir.  
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A.B.D.‟deki M2 çarpanı, 2008 krizini takiben, belirgin bir düşüşe geçmiştir 

ancak bu düşüş artan ödeme gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmemelidir.  

Aksine, bu gösterge A.B.D.‟deki M2 çarpanının kriz öncesinde aşırı derecede yüksek 

olduğunun göstergesidir.  Daha da kötüsü, bu rakamda meydana gelen ani düşüşün 

sebebi aslında parasal disiplinin artırılması değil, aksine bu oranın paydası olan para 

tabanında meydana gelen patlamadır.  M1 ve M2‟de hızlı bir artış 

gerçekleşmemiştir, bunun sebebi ise kriz öncesinde bankaların borç verirken açıkça 

isteksiz davranmalarıdır, dolayısıyla M2 çarpanının değerinde bir düşüş 

gerçekleşmiştir.  A.B.D.‟nin Düzeltilmiş Para Tabanı‟nda meydana gelen ani artış 

Ek‟te Grafik A- 1„da gösterilmektedir. 
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Grafik 10:  M2 Çarpanı 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.2. Yurtiçi Kredi/Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYĠH)  

Yurtiçi kredilerdeki büyüme oranının, GYSİH büyüme oranından belirgin 

biçimde yüksek olması 1. nesil döviz krizi modellerinin ana özelliklerinden biridir.  

Türkiye‟de bu özellik sıkça gözlenmiştir.  Birleşik Devlerde ise yurtiçi kredilerin ve 

GSYİH‟nın istikrarlı büyüme oranları, A.B.D. enflasyonunun düşük kalmasını ve 

A.B.D. dolarının güvenilir bir tasarruf aracı olarak kabul görmesini sağlamıştır.  Son 

zamanlarda yurtiçi kredilerin büyüme oranlarında Kaminsky‟nin %10 eşiğinin ve 0,6 

G/S oranının üzerinde- gerçekleşen hızlanma, A.B.D. ekonomisinin sorunlarla 

boğuşan gelişmekte olan piyasalara bir yönüyle benzediğine dair önemli bir işarettir 

(Bknz. Grafik 11). 
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Grafik 11:  Yurtiçi Krediler/GSYĠH 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  



69 

3.2.3. Ġç ve DıĢ Finansal SerbestleĢme 

Bu gösterge değişen finansal düzenlemeler yerine, ampirik verilere  

dayandırılmıştır.  T. Arin (1999) tarafından da açıklandığı üzere; Türkiye‟de piyasa 

serbestleşmesi, çok sayıda gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, uzun zamandır 

süregelmektedir.  1980‟lerin başlarında gümrük mevzuatında gerçekleştirilen 

düzenlemeler sonucunda daha liberal dış ticaretin önü açılmıştır.  1984 yılında döviz 

ticareti serbest bırakılmış ve 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

açılmıştır.  1987 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açık piyasa işlemlerini 

kullanmaya başlamıştır.  1989 yılında, sermaye hareketleri üzerindeki tüm kontrolleri 

ortadan kaldıran ve Türk Lirasının yabancı döviz piyasalarında işlem 

görebilmesini/dönüştürülebilmesini sağlayan Türkiye finansal liberalleşme sürecini 

tamamlamıştır (ARIN, 1999). 

 

A.B.D. piyasaları uzun süre küresel mali işlemlerin merkez üssü olmuştur ve 

bu sayede A.B.D. piyasaları liberalizmi tanımlar hale gelmiştir.  Ancak, Glass -

Steagall Bankacılık Kanununun feshi, yakın A.B.D. tarihinde, önemli bir iç 

liberalleşme şeklini göstermektedir.  Glass-Steagall Kanunu, Büyük Buhran sırasında 

yürürlüğe girmiştir ve amacı 1929 yılında borsanın çökmesine neden olan olayların 

engellenmesidir.  Kanunun temel amacı bankaları yatırım firmalarından ayrı 

tutmaktır çünkü bu sayede banka mevduatları yüksek volatilitelere ve genellikle 

yatırım firmaları tarafından tutulan riskli varlıklara maruz kalmayacaktır (Roubini 

Global Economics, 2009).  
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Bahsi geçen kanunun 1999 yılında feshedilmesi, tahmin edildiği üzere, 

bankalar ve yatırım şirketleri arasında büyük evliliklerin önünü açmıştır (BARTH, 

BRUMBAUGN, & WILCOX, 2000).  Devlet garantisi altına alınan mevduatlar, 

beklenildiği gibi, birleşen şirketlerin daha fazla risk almasına neden olmuştur.  Bu tip 

klasik ahlaki tehlike, 3. nesil modellere göre döviz krizlerinin en önde gelen 

sebeplerinden biri olarak belirtilmektedir (McKINNON & PILL, 1998).  Devlet 

tarafından sağlanan bu garantilerin bazıları net olarak belirlenmiştir; örneğin Federal 

Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) 100,000$‟a kadar olan her tasarruf mevduatını 

koruma altına almaktaydı.  Ancak, resmi garantiler; resmi olmayan, örtülü 

garantilerin yanında çok soluk kaldı.  “Batmak için fazla büyük” olarak nitelenen 

bankaların kurtarılması sırasında açıkça ortaya konan bu örtülü garanti, bu şirketlerin 

riskli yatırımlara yönelmesi için gerekli olan cesareti, en başta, vermiş olabilir.  

 

Kaminsky vd. (2000) finansal serbestleşmenin, döviz krizlerinin gürültülü 

(güvenilmez) bir göstergesi olduğunu ortaya koymuşlardır.  Ancak, işbu göstergenin 

güvenilirliğini belirlemek için ortaya konan 24 aylık kriz sinyali aralığının çok kısa 

olduğu belirtilmelidir.  Türkiye ve A.B.D. için bahsi geçen liberalleşme başlıklarını 

aşağıda belirlenmiştir (Bknz. Grafik 12). 
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Grafik 12:  Finansal SerbestleĢme 

 

 

3.2.4. Banka Mevduatları 

Banka mevduatlarında meydana gelen büyük ölçekli negatif yüzde değişimler 

banka hücumu olarak açıklanabilir.  1980‟li yılların sonlarında ve 1990‟lı yılların 

başlarında, Türkiye‟nin -%10 eşiğinin (0,7 G/S oranı) altında bulunduğu birçok 

durum olmuştur; dikkat çekici bir biçimde bu dönem Türkiye piyasalarının 

liberalleşme sürecinin sonuna denk gelmektedir.  Diğer bir örnek ise 2003 yılında 

yaşanmış, ancak bu sefer döviz krizi gerçekleşmemiştir.  A.B.D. için yüzde 

değişimler 1994 yılından beri, genel olarak pozitif olarak gerçekleşmektedir ve 

belirgin negatif büyüme süreci hiç yaşanmamıştır.  Veriler Grafik 13 kapsamında 

sunulmuştur. 
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Grafik 13:  Banka Mevduatları 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.5. GeniĢleyici Para Politikası 

Türkiye ve A.B.D. likidite fazlasını, Kaminsky‟nin %6 eşiği üzerinde 

oranlardan, piyasalara enjekte etme eğilimi göstermektedirler.  Bu göstergenin G/S 

oranı 0,6‟dır.  Veriler Grafik 14„de verilmiştir. 
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Grafik 14:  GeniĢleyici Para Politikası 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.6. Ġhracat 

İhracatta meydana gelecek bir düşüş tüm ekonomiyi yavaşlatabilir ve her ne 

kadar spekülatif saldırılara göre daha geleneksel bir kaynaktan olsa da ülkenin para 

birimine olan talebi azaltabilir.  Kaminsky -%10 eşiğinin (0,4 G/S oranı ile) döviz 

krizleri ile yüksek korelâsyona sahip olduğunu ortaya koymuştur.  Veriler Grafik 

15„de sunulmuştur.  Türkiye, döviz krizleri öncesindeki 24 ay içinde, defalarca 

ihracatta yavaşlama yaşamıştır.  A.B.D.‟nin iki sefer yaşadığı yavaşlama; 2001 

yılında ve son dönemde 2008 yılındaki olayların ardından meydana gelmiştir.  İki 

ülke için gösterilen ve 2008–2009 yıllarında meydana gelen yavaşlamalar dünya 

genelinde iktisadi faaliyetlerinin yavaşlaması bağlamında ele alınmıştır. 
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Grafik 15:  Ġhracat 

 
 
 
 
 
 
 

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Exports Signals

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Exports Signals

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Exports, y/y % change

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Exports, y/y % change

0

10

20

30

40

50

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Exports

0

40

80

120

160

200

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Exports

Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.7. Ġthalat 

İhracatın aksine, ithalatta meydana gelecek artışlar, döviz krizine yönelik 

kestiriciler olarak kabul edilebilir çünkü ithalatın artışı cari açığın ve işlem 

kanallarında dövize talebin artmasını da beraberinde getirecektir.  Ancak, 

Kaminsky‟ye göre bu %10 eşikli (1,10 G/S oranlı) gösterge gürültülüdür 

(güvenilmez).  Veriler Grafik 16 kapsamında sunulmuştur. Bu verilerdeki yüksek 

rakamlar, Türkiye ve A.B.D.‟nin yüksek miktarda yabancı ürün tükettiklerini 

göstermektedir. 
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Grafik 16:  Ġthalat 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.8. Ticaret Haddi 

 

Ticaret haddi ihraç edilen malların değerine karşı ithal edilen malların 

değerini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.  1,0 değerini aşan rakamlar istenen, 

aşamayan rakamlar ise istenmeyen rakamlar olarak kabul edilir.  Güçlü imalat ve 

teknoloji sektörlerine sahip olan ülkelerin ticaret haddi daha az sayıda ihtisaslaşmış 

sanayi sektörlerine sahip olan ülkelere göre genellikle daha yüksektir.  Ticaret haddi 

için eşik -%16 (0,70 G/S oranı ile) şeklindedir.  Veriler Grafik 17‟da sunulmuştur.  

Türkiye‟nin ticaret haddi 1994 yılının sonlarında ve 1995 yılının başlarında önemli 

bir düşüş göstermiştir ancak bunun dışındaki dönemlerde normal sınırlar dâhilinde 

kalmıştır.  A.B.D.‟nin ticaret haddi ise 1,0 değeri etrafında küçük dalgalanmalar 

göstermektedir. 
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Grafik 17:  Ticaret Haddi 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.9. Reel Döviz Kuru 

Reel Efektif Döviz Kuru (REDK), bir ülkenin fiyat seviyesi ve uluslararası 

ticaretini de içeren genel iktisadi faaliyetlerine göre belirlenir (TCMB, 2009).  Anlık 

REDK‟nun uzun vadeli eğilimler ile karşılaştırıldığında aşırı değerlenmesi 

spekülatörlere bir kâr fırsatı sağlar; bu durum gölge döviz kuruna karşı sabit döviz 

kurunda dövizin aşırı değerlenmesi durumunun yaşandığı 1. nesil döviz krizi modeli 

ile benzerlikler göstermektedir.  Eğilim Hodrick-Prescott filtresi kullanılarak 

hesaplanmıştır.  Kaminsky %10 oranında (güvenli 0,20 G/S oranı ile) aşırı 

değerlenme eşiği belirlemiştir.  Veriler Grafik 18‟de sunulmuştur. 

 

Türkiye, 1994 ve 2001 yıllarında meydana gelen krizleri işaret eden iki aşırı 

değerlenme örneği yaşamıştır. 2002 yılında ise bir gürültü örneği yaşamıştır.  A.B.D. 

ise eşiğin üzerinde aşırı değerlenme örnekleri sergilememektedir; en büyük aşırı 

değerlenme Mart 2009 tarihinde %6,9 oranında gerçekleşmiştir.  Bahsi geçen aşırı 

değerlenmeyi takip eden aylarda, ham değerin 100,2‟den 92,0‟a düşmesi ile bu aşırı 

değerlenme düzeltilmiş gözükmektedir. 
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Grafik 18:  Reel Efektif Döviz Kuru 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er ve trend 

değerl eri, orta bölümde yer alan grafiklerde trend değerl erinden sapmalar ve üst bölümde 

yer alan grafiklerde eşiği aşan sinyall er yer almaktadır.   
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3.2.10. Rezervler 

Rezervlerde meydana gelebilecek büyük düşüşler, Kısım 1.2.2‟de de 

açıklandığı gibi, döviz krizi işareti olarak kabul edilebilir ancak bu düşüşlerin 

spekülatif saldırıların başarılı olmasını sağlayabilecek seviyelere inmesi bir döviz 

krizinin oluşacağına yönelik bir uyarı olarak da düşünülebilir.  Eşik -%15 (0,60 G/S 

oranı ile) belirlenmiştir.  Veriler Grafik 19„de sunulmaktadır. 

 

Türkiye ve A.B.D. çeşitli defalar rezervlerinde sert düşüşler yaşamışlardır. 

Türkiye‟de yaşanan rezerv düşüşleri, dövizde meydana gelen fiili düşüşler ile 

çakışmaktadır.  A.B.D.‟de ise bu duruma yönelik en mantıklı açıklama, M2 ve 

ekonominin geneli ile karşılaştırıldığında tutulan rezervlerin düşük miktarda olduğu 

şeklindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Grafik 19:  Rezervler 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.11.  M2/Rezervler 

M2 para arzının göreli olarak uluslararası rezervden fazla olması, yerli para 

için desteğin zayıf olduğunu belirtmektedir; bu durumda para otoritesi spekülatif 

saldırılara karşı savunmasızdır.  Bu gösterge için eşik %13 (güvenli 0,50 G/S oranı 

ile) olarak belirlenmiştir.  Veriler Grafik 20‟da sunulmuştur. 
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Grafik 20: M2/Rezervler 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.12.  Reel Faiz Oranı Farkı  

A.B.D. için yurtdışı faiz oranı olmaması sebebiyle, bu gösterge bileşik 

göstergeler dâhilinde dikkate alınmamıştır.  Veriler Grafik 21‟de sunulmuştur. 
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Grafik 21:  Reel Faiz Oranı Farkı 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.13.  Dünya Faiz Oranı 

Çoğu çalışmada A.B.D. faiz oranı, Dünya faiz oranı olarak kabul edildiği için  

bu gösterge kullanılmamıştır. 

 

3.2.14. DıĢ Borç 

Herhangi bir borcun yüksek oranda büyümesi, finansal zayıflığın 

göstergesidir.  Dış borcun yüksek oranda büyümesi döviz krizine karşı kırılganlığı 

artırmaktadır.  Bu gösterge için eşik %10 (güvenli 0,50 G/S oranı ile) olarak 

belirlenmiştir.  Veriler Grafik 22„de sunulmuştur. 
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Grafik 22:  DıĢ Borç 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.15. Kısa Vadeli DıĢ Borç 

Kısa vadeli dış borcun yüksek oranda büyümesi, döviz krizine karşı 

kırılganlık göstergesidir ki bu durumda artan risk primleri sonucunda borç verenler 

uzun vadeli borç vermek istemezler.  Kaminsky tarafından belirlenen eşik %26‟dır 

ancak G/S oranı sadece 0,9‟dur.  Veriler Grafik 23‟de sunulmuştur. 
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Grafik 23:  Kısa Vadeli DıĢ Borç 

 

 

 

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Short-Term Foreign Debt Signals

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Short-Term Foreign Debt Signals

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Short-Term Foreign Debt, y/y % change

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Short-Term Foreign Debt, y/y % change

0.0E+00

1.0E+11

2.0E+11

3.0E+11

4.0E+11

5.0E+11

6.0E+11

7.0E+11

8.0E+11

9.0E+11

1.0E+12

1.1E+12

1.2E+12

1.3E+12

1.4E+12

1.5E+12

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

TR Short-Term Foreign Debt

0.0E+00

1.0E+11

2.0E+11

3.0E+11

4.0E+11

5.0E+11

6.0E+11

7.0E+11

8.0E+11

9.0E+11

1.0E+12

1.1E+12

1.2E+12

1.3E+12

1.4E+12

1.5E+12

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

US Short-Term Foreign Debt

Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.16.  Üretim 

Üretimde meydana gelen belirgin düşüşler, özellikle para arzında yüksek 

oranda büyüme ile beraber meydana geldiğinde, döviz krizinin önemli işaretleridir. 

Eşik -%11 ve G/S oranı 0,50‟dir.  Veriler Grafik 24‟da sunulmuştur. 
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Grafik 24:  Üretim 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham  veril er, ort ada yer al an 
iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.17.  Yurtiçi Reel Faiz Oranı 

Reel faiz oranının yüksek olması ekonominin büyümesini zorlaştırır.  Veriler 

Grafik 25‟de sunulmuştur. 
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Grafik 25:  Yurtiçi Reel Faiz Oranı 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.18.  Borç Verme-Mevduat Faizi Oranı 

Karşılaştırmalı veri bulunmaması sebebiyle bileşik analizde dikkate 

alınmamıştır.  A.B.D. için veriler Grafik 26‟de sunulmuştur. 

 

Grafik 26:  Borç Verme-Mevduat Faizi Oranı 
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Not:  Bu grafik i çin Türkiye'ye ait veri bulunmamaktadı r. Sağ alt grafikt e ABD'ye ait 

ham veriler yer almaktadı r. Grafikt e görüldüğü gibi eşik hiç aşılmamıştı r.  
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3.2.19. Hisse Senedi (Stock) Fiyatları 

Hisse senedi fiyatlarındaki büyük düşüşler 3. nesil modellerin karakteristik 

özelliğidir.  Veriler Grafik 27 sunulmuştur. 

Grafik 27:  Hisse Senedi (Stock) Fiyatları 
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Not:  Yukarıda yer alan grafiklerden altta yer alan ikisinde ham veril er, ort ada yer al an 

iki grafikt e yıllık değişim oranları ve üst kısımda yer alan iki grafikte eşiği aşan sinyall er 

yer almaktadır.  
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3.2.20.   Özet Sonuçlar 

(45) numaralı denklemden elde edilen bileşik göstergeler kullanarak 

oluşturulan özet sonuçlar Grafik 28‟de sunulmuştur.  Türkiye‟nin genel kırılganlığı 

genellikle A.B.D.‟den yüksek olmuştur ve normal olarak birkaç döviz krizi 

yaşanmıştır.  Sinyal yaklaşımı 1994 ve 2001 yıllarında meydana gelen krizlerin 

tahmini konusunda başarı sağlamıştır.  A.B.D. ise şu anda, tarihi boyunca hiç 

olmadığı kadar kırılganlık göstermektedir. 

 
Grafik 28:  Sinyal YaklaĢımının Özet Sonuçlar 
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Not:  Kısım 1.3.2‟de anlatıldığı gibi, her güvenli sinyal (G/S < 1.0) toplanmış ve 

toplanan değerler grafikl erde gösterilmiştir.  
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3.3. Fayda-Maliyet Analizi 

2. nesil döviz krizi modelleri tartışılırken sunulan (22) numaralı denkleme göre 

enflasyon beklentilerinde gerçekleşen bir artış durumunda, enflasyonun faydası da 

enflasyon beklentilerinin büyüklüğüne göre hızla artacaktır.  Her ne kadar ampirik 

analiz düşük beklenen enflasyon seviyeleri için gerekli olan işsizlik değişkenine ait 

katsayıları tahmin edebiliyorsa da bu tahmin döviz krizi ile ilişkili yüksek beklenen 

enflasyon seviyeleri için gerekli değildir.  Yüksek enflasyon beklentileri bir kez kök 

saldıktan sonra, para otoritesinin devalüasyon yolunu seçmesini yalnızca çok çok 

yüksek maliyetler engelleyebilir. 

 

Faydanın maliyetleri aşıp aşmadığının test edilmesinde kullanılacak denklem 

(46)‟da katsayı tahminlerinin yapılabilmesi için gerçek olayların gözlenmesi şarttır.  

Kısım 1.3.1‟de tartışıldığı gibi, bu yöntem model spesifikasyonuna göre çok duyarlı 

olduğundan, bir ülke için elde edilen sonuçların bir diğeri için elde edilenlere 

benzeme olasılığı yoktur.  Yine de, Türkiye bir kaç döviz kriz yaşamış olduğundan 

Türkiye için tahmin yapmak mümkündür.  Bağımsız değişkenler, Kısım 3.2‟de 

sunulan sinyal yaklaşımında sorunlu değişkenler olarak saptanan değişkenlerden 

hareketle seçilmiştir.  Reel efektif döviz kuru, toplam dış borç ve kısa dönemli dış 

borç değişkenleri, verilerdeki eksiklik nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır.  Tablodaki 

veriler kullanılarak yapılan Probit tahmin sonuçları Tablo 6‟de sunulmuştur. 
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Tablo 6‟de verilen sonuçlar ihraç mallarında ve hisse senedi fiyatlarında 

gözlenen düşüşlerin doğru işarete ve istatistikî olarak anlamlılığa sahip olduğunu 

göstermektedir.  Borç oranına ait katsayının işaretinin yanlış olması ve bu katsayının 

istatistikî olarak anlamsız oluşu, borç artışının Türkiye‟de bir döviz krizine tekabül 

etmediğini göstermektedir.  Benzer biçimde, M2/Rezerv oranı ve Üretim 

değişkenlerine ait katsayılar da istatistikî olarak anlamsızdır ve yanlış işarete sahiptir. 

 

Tablo 6:  Türkiye’nin Döviz Krizlerine ĠliĢkin Probit Tahmini 

Dependent Variable: TR Döviz Krizleri (Bknz. Grafik 9)  

Method: ML - Binary  Probit (Quadratic hill climbing) 

Date: 12/11/09   Time: 09:23   

Sample (adjusted): 1988M01 2009M07   

Included observ ations: 259 af ter adjustments  

Conv ergence achiev ed af ter 5 iterations  

Cov ariance matrix computed using second deriv ativ es 

     
     Variable  Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     TR Borç Oranı (%∆)  -0.002853 0.003065 -0.930717 0.3520 

TR İhracat (%∆)  -0.045262 0.007293 -6.206234 0.0000 

TR M2/Rezerv  (%∆) 0.005510 0.004447 1.238942 0.2154 

TR Üretim (%∆)  0.022670 0.013634 1.662807 0.0964 

TR Hisse Senedi (%∆)  -0.004640 0.001019 -4.550986 0.0000 

     
     Mean dependent v ar. 0.027027     S.D. dependent v ar. 0.162476 

S.E. of  regression 0.365117     Akaike inf o criterion 0.875025 

Sum squared resid. 33.86089     Schwarz criterion  0.943690 

Log likelihood -108.3158     Hannan-Quinn criter. 0.902633 

Av g. log likelihood  -0.418208    

     
     Obs with Dep=0 252      Total obs 259 

Obs with Dep=1 7    
     
     

 

 

Tablo 6‟deki sonuçlar göz önüne alındığında Türkiye‟deki döviz krizlerinin 

temel nedeninin reel ekonomik unsurlar olmadığı aksine asıl uyarıcı faktörün yüksek 
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enflasyon beklentileri olduğu ileri sürülebilir.  Bu savı test etmek amacıyla regresyon 

sadece enflasyon ile tahmin edilmiş ve tahmin sonuçları Tablo 7‟da sunulmuştur: 

 
Tablo 7:  Sadece Enflasyon Üzerinde Probit Tahmini 

Dependent Variable: TR Döviz Krizleri (Bknz. Grafik 9) 
 

Method: ML - Binary  Probit (Quadratic hill climbing) 

Date: 12/17/09   Time: 13:09   

Sample (adjusted): 1985M07 2009M08   

Included observ ations: 290 af ter adjustments  

Conv ergence achiev ed af ter 6 iterations  

Cov ariance matrix computed using second deriv ativ es 

     
     Variable  Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     Sabit Terim  -2.677768 0.335521 -7.980927 0.0000 

TR π  0.157599 0.056908 2.769362 0.0056 
     
     McFadden R-squared 0.151807     Mean dependent v ar. 0.024138 

S.D. dependent v ar 0.153743     S.E. of regression 0.143704 

Akaike inf o criterion 0.206729     Sum squared resid. 5.947444 

Schwarz criterion  0.232038     Log likelihood -27.97565 

Hannan-Quinn criter. 0.216869     Restr. log likelihood -32.98262 

LR statistic 10.01396     Av g. log likelihood -0.096468 

Prob(LR statistic) 0.001554    

     
     Obs with Dep=0 283      Total obs 290 

Obs with Dep=1 7    
     
     

 

 

Tahmin sonuçları göstermektedir ki enflasyon, döviz krizinin tek başına 

belirleyicisidir.  Bu sonuç iktisadi olarak da mantıklıdır ve ekonominin döviz 

krizlerine karşı kırılganlığının değerlendirilmesinde enflasyon beklentilerinin 

önemini ortaya koymaktadır.  

 

A.B.D. ekonomisinin döviz krizlerine karşı kırılganlığının belirlenmesi, 

Türkiye için yapıldığı şekliyle doğrudan yapılamaz çünkü A.B.D.‟nin yakın tarihinde 
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yalnızca tek bir döviz krizi söz konusudur.  Bu nedenle maliyet yönünün incelenmesi 

göreli kırılganlığın saptanmasında yardımcı olabilir (Bknz. denklem (49)).  2008 

finansal krizinin ardından borçlardaki etkileyici artış, Borç/GSYİH oranında da ciddi 

bir yükselişe neden olmuştur.  Tek başına bu yükseliş bile, geçmişe oranla A.B.D. 

döviz krizini daha olası hale getirmiştir. Ancak enflasyon beklentilerinin bugüne 

kadar düşük olması, enflasyonun faydalarının da düşük ve enflasyonun maliyetinden 

daha az olduğunu ima etmektedir.  Enflasyon beklentilerinin artmaya başlaması 

durumunda ekonominin döviz krizine göreli kırılganlığı da ciddi biçimde artacaktır. 

 

Grafik 29:  A.B.D.’nin Artan Borçları - (Azalan Maliyeti) 
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Daha önce tartışıldığı üzere (46) numaralı denklemden, henüz 

gerçekleşmemiş bir olayın (A.B.D.) katsayı tahminlerini elde etmek ve Türkiye 

ekonomisinde geçmişte yaşanan bir krizin A.B.D.‟nin cari durumuna uygulanması 

olanaksızdır.  Anlamlı ve karşılaştırılabilir bir fayda-maliyet analizi yapılabilmek 

amacıyla (49) numaralı denklemde en basit maliyet (toplam borç) ve en basit fayda 

(beklenen enflasyon) için eşit ağırlıklandırılmış yüzde değişimleri kullanılmıştır.  

Grafik 30‟da bu iki değişkenin Türkiye ve A.B.D.‟deki göreli hareketleri, beklenen 

enflasyonda olduğu gibi 12 aylık hareketli ortalamaları ile gösterilmiştir.  Kırmızı ve 

mavi çizgiler faydanın gerçek göreli hareketinin maliyetten farkını ifade etmektedir. 

 

Bu sayı sıfırın ne kadar üzerinde ise bir döviz krizin ortaya çıkma olasılığı da 

o kadar yüksek olacaktır.  Grafik 30‟un alt kısmında yer alan bölümde, en üstte yer 

alan çizgi 12-aylık hareketli ortalamanın üzerindeki 2 standart sapmalık kısmı 

göstermektedir.  Grafik 30‟in üst tarafındaki grafiklerde yer alan sıçramalar 2 

standart sapmadan fazla olan durumları belirtmektedir.  Türkiye ekonomisinde 1994 

ve 2001‟e ilişkin sonuçlar Kısım 3.1‟de aktarılan gerçek döviz krizleri ile 

örtüşmektedir.  Bu sonuç küçümsenmemelidir çünkü yalnızca çok basit bir fayda-

maliyet analizi kullanılarak Türkiye‟deki 4 krizden ikisi tespit edilebilmiştir. 

 

Her ne kadar 2008 başında bir sinyal olmuşsa da bir kriz ortaya çıkmamıştır, 

diğer bir ifadeyle gürültü bir sinyal gözlemlenmiştir.  Dolayısıyla Türkiye‟nin 

enflasyonu düşük tutmaya dönük taahhüdünün güçlendiği ileri sürülebilir. 
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A.B.D.‟nin borçlarındaki büyük sıçrama paranın devalüe edilmesinin maliyetlerinde 

önemli bir düşüş anlamına gelmektedir.  Beklenen enflasyon oranı A.B.D.‟de hala 

düşüktür ve halen gelişmekte olan piyasalarda olduğu gibi büyük ve ani bir 

devalüasyon yapılmış değildir.  Ancak böyle bir devalüasyon yapılması olasılığı 

düne oranla bugün daha yüksektir. 

Grafik 30:  Hareketli Fayda-Maliyet Analizi 
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Not: Alt kısmında yer alan bölümde, en üstte yer alan çizgi 12-aylık 

hareketli ortalamanın üzerindeki 2 standart sapmalık kısmı göstermektedir. 

Üst tarafındaki grafiklerde yer alan sıçramalar 2 standart sapmadan fazla 

olan durumları belirtmektedir.   
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4. TartıĢma 

Doların dünyada rezerv parası olarak kullanılması A.B.D.‟ye inanılmaz bir 

ayrıcalık sağlamıştır.  A.B.D.‟ye imkânlarının çok ötesinde bir harcama olanağı 

sağlayan bu çekici ayrıcalık, ne yazık ki sürekli kullanılmıştır ve günümüzde en uç 

noktalarına ulaşmıştır.  A.B.D. dolarının güçlü satın alma gücü A.B.D. tarafından 

bütün dünyada yabancı mal ve hizmetleri talep etmek üzere kullanılmış, dolayısıyla 

güçlü bir doların etkileri basit iktisadı ilişkileri aşarak dış ilişkilere kadar 

genişlemiştir.  Kamu kesiminin açığa dayalı harcamaları, GSYİH‟nin de doğal 

düzeyinin çok üzerinde büyümesine neden olmuş ve tüm bunlar gelecek üretimle 

finanse edilmiştir. 

 

Dünya sahnesindeki rakip aktörlerin hiçbiri A.B.D. dış politikasının küresel etki 

alanını onaylamamaktadırlar ve bu anlamda alternatif bir rezerv para yaratarak söz 

konusu aşırı imtiyazların bir kısmı üzerinde hak talep etmeyi amaçlamaktadırlar.  Bu 

tür bir varsayım, sıklıkla finansal medyada yer almaktadır.  Euro ile IMF‟nin Özel 

Çekim Hakkı (ÖÇH) genellikle dolar için destek rezerv parası olarak ya da dolar 

yerine kullanılabilecek aday para birimleri olarak ileri sürülmektedir.  A.B.D. doları, 

hem dolar cinsinden birçok borç enstrümanını elinde bulunduran hem de yapay 

olarak doları değerli tutarak kendi ihracatını sübvanse eden  Çin‟den ciddi bir dış 

destek görmektedir.  Aynı şekilde küçük ülkeler de kendi para birimlerini dolara 

karşı sabitleyerek doları desteklemektedirler. 
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Dünyada rezerv para olabilecek alternatifler ortaya çıktıkça doların dış desteğinin 

azalması ve dolayısıyla bunun A.B.D.‟nin para otoritesini döviz krizlerine ilişkin 

klasik fayda-maliyet analizine yöneltmesi beklenebilir.  Para otoritesinin milli 

hâsılayı mevcut düzeyinde tutabilmek için doların dibe vurmasına neden olacak 

enflasyonist yurtiçi kredilere başvurması zorunlu hale gelecektir.  Para otoritesinin 

güçlü bir dolar hedeflemesi durumunda ise, dış desteğin ortadan kalkması toplam 

hâsılada kaçınılmaz bir düşüşe yol açacaktır.  A.B.D.‟nin hâlihazırdaki devasa ve 

sürekli büyüyen kamu borçları, devalüasyon  maliyetlerini düzenli olarak azaltmakta, 

bu da politika yapıcıyı ilk seçeneğe, yani doları devalüe etmeye yöneltmektedir. 
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5. Sonuç 

Bu çalışmanın temel amacı mevcut döviz krizi modellerinin kapsamlı bir çatı 

altında toplanmasıdır.  Göreli kırılganlık olarak tanımladığımız bu yaklaşımın yararı, 

politika yapıcının fayda-maliyet fonksiyonunun irdelenmesine olanak sağlamasıdır. 

Enflasyonun maliyetindeki düşüşler, ya da faydasındaki yükselişlerin her ikisi birden 

enflasyonu olası hale getirir.  Göreli kırılganlık yaklaşımı ayrıca mevcut 

sınıflandırmanın yarattığı gereksiz karışıklığı da ortadan kaldırır.  

 

Türkiye‟de yakın geçmişteki döviz krizleri temel olarak yüksek enflasyon 

beklentileri nedeniyle ortaya çıkmıştır.  Fiyat istikrarına dönük güçlü bir taahhüdün 

varlığı genel iktisadi faaliyette ciddi düşüşlerin olduğu bir dönemde Türkiye‟nin yeni 

bir döviz krizi yaşamasını engellemiştir. 

 

Amerikan doları yalnızca dünyada rezerv para olmasından ötürü değil, aynı 

zamanda da çok düşük enflasyonist beklentiler nedeniyle de bugüne değin değerini 

korumuştur.  Uygulanabilir alternatif dünya rezerv parasının ortaya çıkması 

durumunda, yüksek borç düzeyiyle ilintili olarak azalacak enflasyon maliyeti bir 

devalüasyonu olası bir seçenek olarak ortaya çıkaracaktir. 
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Ek 

Tablo A- 1:  Veri Kaynakları – Döviz Krizlerinde Erken Uyarı Sistemleri 

Kaminsky (2000) Erken Uyarı Sistemleri 

Seriler Kaynak Açıklama 
1.  M2 Çarpanı (IFS 34 + IFS 35)/IFS 14 (M1 + M2)/Para Tabanı 

2.  Yurtiçi Kredi/GSYİH (IFS 32/IFS 64)/IFS 99b Reel Yurtiçi Kredi ÷ GSYİH 

3. 
 Finansal 

Serbestleşme  
Kukla Değişken Diş Çalışmalar 

4.  Banka Mevduatları ((IFS 24 + IFS 25)/IFS 64) x 100 
Banka mevduatları TÜFE ile 

deflate edilmiş 

5.  Fazla M1 Balansları (IFS 34/IFS 64) x 100 – ,L Y i  
M1 eksi tahmin edilen reel 

para talebi 

6.  İhracat IFS 70 İhracat 

7.  İthalat IFS 71 İthalat 

8.  Ticaret Hadleri 

Türkiye: IFS 74/IFS 75 
İhracat Değer Endeksi bolu 

İthalat Değer Endeksi  

A.B.D.:        IFS 76/IFS 76.X 
İhracat Fiyat Endeksi bolu 

İthalat Fiyat Endeksi  

9.  Reel Döviz Kuru BIS (Geniş) 2005 Eğiliminden Sapmaları 

10. Rezervler IFS 1L.d 
Toplam Rezervler ($) eksi 

Altın 

11. M2/Rezervler (IFS 34 + IFS 35)/IFS 1L.d M2 ($) bolu Rezervler 

12. Real Faiz Oranı Farkı  A.B.D. Oranı – Yurtiçi oranı Kullanılmamış 

13. 
Dünya Reel Faiz 

Oranı 
A.B.D. Faiz Oranı Kullanılmamış 

14. Dış Borç  BIS JEDH Her Vadeli 

15. Sermaye Kaçışı  Kullanılmamış 

16. Kısa-Vadeli Dış Borç  BIS JEDH 1 yıla kadar vadeli 

17. Üretim IFS 66 Üretim Endeksi, 2005 = 100 

18. Yurtiçi Reel Faiz Oranı IFS 60 - ∆IFS 64 
İskonto Oranı TÜFE 

tarafından deflate edilmiş 

19. 
Yatırım/Mevduat 

Oranı 
IFS 60p/IFS 60 Kullanılmamış 

20. 
Hisse Senedi (Stock) 

Fiyatları 
IFS 62 Baz Yıl 2005 = 100 
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Grafik A- 1:  A.B.D.'nin Ayarlanan Para Tabanı
9
 

 

  

                                                                            
9
  Kaynak:  US Federal Reserve Research Division  
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Tablo A- 2:  Para Talebi, Türkiye 

Dependent Variable: EMP_COEF_MD_TR   

Method: Least Squares    

Date: 12/10/09   Time: 11:10   

Sample (adjusted): 1987M01 2009M06   

Included observ ations: 270 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EMP_COEF_P_TR  0.852683 0.058805 14.50010 0.0000 

EMP_COEF_Y_TR  0.291951 0.054087 5.397810 0.0000 

EMP_I_TR  -0.022672 0.002718 -8.341196 0.0000 
     
     R-squared 0.998123     Mean dependent v ar 1.740009 

Adjusted R-squared 0.998109     S.D. dependent v ar 3.451123 

S.E. of  regression 0.150068     Akaike inf o criterion -0.944406 

Sum squared resid  6.012959     Schwarz criterion  -0.904423 

Log likelihood  130.4948     Hannan-Quinn criter. -0.928351 

Durbin-Watson stat 0.103438    
     
 

 

    
 

 
 

 
 
 

Tablo A- 3:  Para Talebi, A.B.D. 

Dependent Variable: EMP_COEF_MD_US   

Method: Least Squares    

Date: 12/10/09   Time: 11:10   

Sample (adjusted): 1985M06 2009M06   

Included observ ations: 289 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EMP_COEF_P_US -1.772493 0.183355 -9.667009 0.0000 

EMP_COEF_Y_US 1.829404 0.089803 20.37128 0.0000 

EMP_I_US -0.086016 0.006595 -13.04289 0.0000 
     
     R-squared 0.962315     Mean dependent v ar 8.593968 

Adjusted R-squared 0.962052     S.D. dependent v ar 0.388876 

S.E. of  regression 0.075754     Akaike inf o criterion -2.312313 

Sum squared resid  1.641278     Schwarz criterion  -2.274253 

Log likelihood  337.1292     Hannan-Quinn criter. -2.297063 

Durbin-Watson stat 0.078007    
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Tablo A- 4:  Fiyat Düzeyi, Türkiye 

Dependent Variable: EMP_COEF_P_TR   

Method: Least Squares    

Date: 12/10/09   Time: 11:10   

Sample (adjusted): 1994M01 2009M08   

Included observ ations: 188 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.963434 0.016171 306.9367 0.0000 

EMP_COEF_F_TR  0.796666 0.009922 80.29373 0.0000 

EMP_S_TR -0.527484 0.021405 -24.64356 0.0000 
     
     R-squared 0.999533     Mean dependent v ar 3.284860 

Adjusted R-squared 0.999528     S.D. dependent v ar 1.605174 

S.E. of  regression 0.034888     Akaike inf o criterion -3.857521 

Sum squared resid  0.225176     Schwarz criterion  -3.805876 

Log likelihood  365.6070     Hannan-Quinn criter. -3.836597 

F-statistic 197834.4      Durbin-Watson stat 0.517804 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 

 
 
 

Tablo A- 5:  Fiyat Düzeyi, A.B.D. 

Dependent Variable: EMP_COEF_P_US   

Method: Least Squares    

Date: 12/11/09   Time: 14:50   

Sample (adjusted): 1994M01 2009M08   

Included observ ations: 188 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.153035 0.068458 75.27344 0.0000 

EMP_COEF_F_US 1.247581 0.086947 14.34872 0.0000 

EMP_S_US -1.542335 0.176343 -8.746240 0.0000 
     
     R-squared 0.603733     Mean dependent v ar 4.513938 

Adjusted R-squared 0.599449     S.D. dependent v ar 0.115907 

S.E. of  regression 0.073356     Akaike inf o criterion -2.371151 

Sum squared resid  0.995509     Schwarz criterion  -2.319505 

Log likelihood  225.8882     Hannan-Quinn criter. -2.350226 

F-statistic 140.9285     Durbin-Watson stat 0.061431 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Tablo A- 6:  GSYĠH, Türkiye 

Dependent Variable: EMP_COEF_Y_TR   

Method: Least Squares    

Date: 12/11/09   Time: 14:50   

Sample (adjusted): 1987M01 2009M06   

Included observ ations: 270 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.819533 0.172136 39.61723 0.0000 

EMP_I_TR  -0.742062 0.045729 -16.22746 0.0000 

EMP_S_TR 1.157405 0.005612 206.2306 0.0000 
     
     R-squared 0.994670     Mean dependent v ar 1.723226 

Adjusted R-squared 0.994630     S.D. dependent v ar 3.203318 

S.E. of  regression 0.234739     Akaike inf o criterion -0.049638 

Sum squared resid  14.71231     Schwarz criterion  -0.009656 

Log likelihood  9.701152     Hannan-Quinn criter. -0.033583 

F-statistic 24913.33     Durbin-Watson stat 0.454043 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 
 
 

 
 
Tablo A- 7:  GSYĠH, A.B.D. 

Dependent Variable: EMP_COEF_Y_US  

Method: Least Squares    

Date: 12/11/09   Time: 14:50   

Sample (adjusted): 1985M06 2009M06  

Included observ ations: 289 af ter adjustments  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.569667 0.076944 111.3749 0.0000 

EMP_I_US -0.192011 0.020475 -9.377619 0.0000 

EMP_S_US 2.135878 0.190315 11.22287 0.0000 

     
     R-squared 0.544311     Mean dependent v ar 9.009554 

Adjusted R-squared 0.541124     S.D. dependent v ar 0.366738 

S.E. of  regression 0.248430     Akaike inf o criterion 0.063015 

Sum squared resid  17.65119     Schwarz criterion  0.101075 

Log likelihood  -6.105652     Hannan-Quinn criter. 0.078265 

F-statistic 170.8105     Durbin-Watson stat 0.045463 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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