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I. Giriş 
 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2007 yazında meydana gelen finansal piyasa-

lardaki sorunlar Eylül 2008’de küresel bir krize dönüşmüştür. Kredi piyasalarında işlemler 
durmuş, borsalar çökmüş ve bir çok firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi tüm uluslararası 
finans piyasalarını tehdit eder hale gelmiştir. 

 
Finansal kriz gelişmiş ülkelerde başlamış olmakla birlikte Kasım 2008 ortalarından iti-

baren gelişmekte olan ülkeleri de etkilemeye başlamıştır. Bir çok gelişmekte olan ülke 
borsalarında ciddi değer kayıpları olmuş, ülke paraları değer yitirmiş, ülke tahvilleri ve ticari 
bonolarda risk primleri artmış, aynı zamanda bu ülkelere olan yabancı sermaye akımları ve 
banka borçlanmaları önemli oranda düşmüştür. Düzenleme otoriteleri ve merkez bankaları 
hızlı kredi büyümesi ve aktif fiyatlarında oluşan balonun neden olduğu sistemik riskleri 
görememiş ya da gerekli önlemleri yeterli oranda ele alamamıştır. Uluslararası piyasalarda 
yaşanan gelişmeler karşısında finansal sisteme olan güveninin tekrar artırılması için ABD ve 
Avrupa’da merkez bankaları ve hükümetleri tarafından çok sayıda önlem alınmış ve trilyon 
dolarları bulan kurtarma paketleri açıklanmıştır.  

 
Bu çalışmanın amacı halihazırda uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bu 

gelişmeler karşısında ülkelerin aldıkları önlemlerin özetlenmesidir. Çalışmanın ikinci 
bölümünde uluslararası finansal piyasalarda yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanmakta olan 
finansal krizin nedenleri, üçüncü bölümde ise bu gelişmelerin küresel piyasalara olan etkisi 
ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ülkeler tarafından açıklanan politika önlemleri yer 
almaktadır. Sonuç bölümünde çalışmanın değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

 
II. Uluslararası Piyasalarda Yaşanan Finansal Krizin Nedenleri  
 
Konut sahiplerinin ipotekli konut kredilerini ödeyememeleri, zayıf risk yönetim uygu-

lamaları, derecelendirme kuruluşlarının ipotekli konut finansmanına ilişkin menkul kıymetler 
hakkında yanlış derecelendirme yapmaları, yüksek kişisel ve kurumsal borç seviyeleri, para 
politikası uygulamaları, uluslararası ticarette yaşanan  dengesizlikler ve düzenlemelerdeki 
sorunlardan kaynaklanan eksiklikler uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin en önemli 
nedenlerini oluşturmaktadır. G-20 Finansal Piyasalar ve Dünya Ekonomisi Konferansı 
Deklarasyonunda bu gelişmelerin nedeni olarak şunlar belirtilmiştir:  

 
Yüksek güçlü büyüme, sermaye akımlarını artması ve finansal istikrarın sürdüğü bir 

ortamda piyasa katılımcıları riskleri yeteri oranda değerlendirmeden daha fazla getiri elde 
etmek istemişler ve tüketiciler hakkında gerekli incelemeleri yapmamışlardır. Aynı zamanda 
zayıf sermaye standartları, sağlam olmayan risk yönetim uygulamaları, karmaşık ve şeffaf 
olmayan finansal ürünlerin artmaya başlaması ve sonucunda aşırı kaldıraç oranları sistemde 
kırılganlıklar yaratmıştır. Bazı gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcılar, düzenleyiciler ve denetim 
otoriteleri finansal piyasalarda oluşan riskleri yeterli derecede görememiş ve değerlendire-
memişler, finansal inovasyona ayak uyduramamış veya iç düzenleme faaliyetlerinin sonuçla-
rını göz ardı etmişlerdir.  

 
* TBB, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Kıdemli Uzman. 
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Uluslararası piyasalarda meydana gelişmeleri iki süreçte değerlendirmek mümkün-
dür. Birinci süreç Temmuz 2007’de başlayan ve 15 Eylül 2008’e kadar finansal piyasalarda 
yaşanan çalkantılar dönemidir. Amerika’da 2006’ya girerken ev fiyatlarındaki yükseliş ve 
düşük faiz oranları ipotek kredilerinin önemli ölçüde artmasına yol açmış, tüketiciler gelirleri-
ne göre büyük oranda harcama eğilimi içine girmişlerdir. Nitekim Amerika’da hanehalklarının 
kredi piyasalarından ve finansal olmayan kuruluşlardan borçlanmalarının GSYİH’e oranı 
1994-2007 yılları arasında  yüzde 118’den yüzde 173’e yükselmiştir. Hanehalklarının kredi 
borçları 2000 yılından itibaren adeta sıçrama yapmış ve 2000-2007 yılları arasında harcana-
bilir kişisel gelirin yüzde 98’inden yüzde 136’sına yükselmiştir. Aynı dönemde bu oran 
İngiltere’de yüzde 120’den yüzde 180’e, euro bölgesinde ise yüzde 71’den yüzde 91’e 
çıkmıştır. İngiltere’de ev fiyatlarının benzeri görülmemiş derecede artması ise bir çok 
gelişmekte olan ülkede benzer patlamaların olmasına yol açmıştır. Bu durum 2006’nın son 
çeyreğinde ise tersine dönmeye başlamış, ev fiyatlarındaki ılımlı düşüşün yanı sıra satılma-
yan ev stoku 1993’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde ev inşaatı 
yüzde 18 azalmıştır. Ucuz kredi döneminin kapanmasıyla bir çok ipotek kredisi alan borçlu 
daha yüksek aylık ödemeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Ödeme güçlüğüne düşerek borçlarını 
ödeyemeyenler ve icra yoluyla satışa çıkarılan konut sayıları  dramatik bir şekilde artmış, ve 
değişken faizli ipotek kredisinin faiz oranları daha da yükselmiştir. Özellikle değişen faiz 
oranlarının söz konusu olduğu kredileri (ARMS-adjustable rate of mortgages) alanlar büyük 
sıkıntı içine düşmüşlerdir. Hacizler  Amerika’da 2006 sonlarında hızlanmış, 2007 ve 2008 
yıllarında küresel bir krizin tetikleyici arasında yer almıştır. 2007 süresince 1,3 milyon 
Amerikan ev teminatların paraya çevrilmesi sürecine tabi tutulmuştur. IMF tarafından yapılan 
son tahminlere göre Amerikan kaynaklı ipotekli konut kredileri ve diğer kredilerden kaynakla-
nan zararların 1,4 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu zarar İkinci Dünya Savaşından 
beri ulaşılan en büyük zarardır. 

 
Kriz 2008 Eylül ayından itibaren banka ve finansal kurumların ve özellikle de büyük 

yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte ikinci ve farklı bir sürece girmiştir. Bu 
iflaslarla birlikte Amerikalılar iki gün içinde yaklaşık 150 milyar doları para piyasaları 
fonlarından çekmişlerdir. Ekim 2008’de Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları 
piyasalara 2,5 trilyon dolar tutarında likidite enjekte etmişlerdir. Bu dünya tarihindeki en 
büyük parasal müdahaledir. Amerikan hükümeti ve Avrupa hükümetleri 1,5 trilyon dolar 
tutarında doğrudan hisse senedi yatırımı taahhüdünde de bulunmuşlardır.  

 
Bankacılık sektöründe yaşanan bu olumsuz gelişmeler finansal sistemde konsolidas-

yonlara yol açtığı gibi ABD’de yatırım bankacılığı modelinin de sonu olmuştur. Avrupa 
bankacılık sistemi de Ekim 2008’den itibaren krizden ciddi şekilde etkilenmeye başlamış, 
büyük bir takım uluslararası Avrupa bankalarının hükümetler tarafından kurtarılması 
gerekmiştir. Avrupa’da bu süreç esasında İngiltere’de Northern Rock’ın ulusallaşmasıyla 
başlamıştır. Küresel para piyasalarında başlayan bu kriz hızlı bir şekilde yayılarak ABD ve 
Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuştur. Eylül’ün ikinci haftasında ABD ve dünyada bir 
çok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları çökmüş, ticari tahvil fonlaması daralmış, 
hisse senedi fiyatları ciddi şekilde düşmüştür. Ekonomideki belirsizlikler ödemelerin güçlülü-
ğünü artırmıştır.  

 
İpoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan büyük bankalar ve finansal kurumlar 

453 milyar dolar civarında zarar açıklamışlardır. Merkez bankaları likidite ve ödeme güçlüğü 
çeken finansal kurumların sorunlarına çözüm bulmak için olağanüstü likidite pompalamışlar, 
faiz oranlarında indirime gitmişler, hükümetler ise bir çok önlem paketi açıklamışlardır. Bu 
önlemlerle finansal piyasalarda ekonomik büyümeyi sağlamak ve güveni tekrar tesis etmek 
amaçlanmıştır. Ekim 2008 itibariyle Amerikan finansal kurumlarının uğradığı zarar 8 trilyon 
dolardır. Hisse senedi piyasası ve konut değerlerindeki düşüşler ekonomik büyümenin temel 
unsurlarından birisi olan tüketici harcamalarının da azalmasına yol açmıştır. 
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Ağustos 2008 itibariyle tüm dünyada finansal şirketler yüksek riskli ipotek kredileri için 
501 milyar dolar zarar yazmışlardır. IMF’in tahminlerine göre küresel piyasalarda finansal 
kurumların zararları Kasım 2008 itibariyle 1,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu zararlar bankacılık 
sisteminin sermayesinin büyük bir kısmının erimesine ve kredi akımlarının kesilmesine yol 
açmıştır. (IMF, 2008). 

 
Finansal piyasalarda meydana gelen zararların önemli bir kısmı ipoteğe dayalı men-

kul kıymetlerden1 meydana gelmiştir. Son yıllarda bankalar bilânçolarında taşıdıkları kredi 
riskini menkul kıymetleştirme yoluyla sermaye piyasalarına aktararak dağıtmışlardır. Ancak, 
riskin başka yatırımcılara aktarılabildiği bu yapıda, bankaların ve diğer finansal kuruluşların 
kredi politikaları daha esnek olabilmekte ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki riski 
artırmaktadır.  Bu durum, kredi kalitesinin bozulması sonucu geri ödemelerin kesilmesi ile 
oluşan batık krediler dolayısıyla bilançolardan varlıkların silinmesine neden olmaktadır.  

 
Tablo 1: Çeşitli Ülkelerde Bazı Finansal Kuruluş İflasları 2008-2009 

 
7 Şubat- İngiltere Northern Rock ulusallaştırıldı. 88 milyar sterlin
14 Mart-ABD Bear Stearns FED sübvansiyonundan sonra ticari 

bir banka tarafından alındı. 
29 milyar dolar

7 Eylül- ABD Freddie Mac ve Fannie Mae ulusallaştırıldı. 200 milyar dolar
15 Eylül- ABD Lehman Brothers iflas etmiştir. 
17 Eylül -ABD AIG ulusallaştırıldı. 87 milyar dolar
18 Eylül- İngilitere Lloyd TSB HBOS'u satın aldı. 12 milyar pound
29 Eylül-Benelüx Fortis kurtarıldı. 16 milyar dolar
29 Eylül-ABD Citibank Washoiva’ı aldı. 12 milyar dolar
29 Eylül-Almanya Hypo Gayrimenkul kurtarıldı. 71 milyar dolar
29 Eylül- İzlanda Glitnir kurtarıldı. 850 milyon dolar
29 Eylül- İngiltere Bradford&Bingley kurtarıldı. 32,5 milyar dolar
30 Eylül- Belçika Dexia kurtarıldı. 9,2 milyar dolar
30 Eylül- İrlanda Irlanda bankaları kurtarıldı. 572 milyar dolar
7 Ekim- İzlanda Lansbanki ulusallaştırıldı. 
9 Ekim- İzlanda Kaupthing ulusallaştırıldı 864 milyon dolar
12 Ekim- İngiltere HBOS, Royal Bank of Scotland, Llyods TSB ve 

Barclays kurtarıldı.  
60,5 milyar dolar

16 Ekim- İsviçre UBS kurtarıldı. 59,2 milyar dolar
19 Ekim- Hollanda ING sermaye yardımı aldı. 10 milyar euro
20 Ekim- Fransa Fransa hükümeti 6 büyük bankaya kredi açmıştır. 10,5 milyar euro
27 Ekim- Belçika KGB 3,5 milyar euro
4 Kasım- Avusturya Kommunalkredit ulusallaştırılmıştır. 

Constantine Privatbank ulusallaştırıldı ve 5 
Avusturya bankasına 1 euro karşılığı satıldı. 

11 Kasım- 
Kazakistan 

Hükümet 4 büyük bankaya sermaye enjekte 
etmiştir.  

3,7 milyar dolar

24 Kasım- ABD Citigroup sermaye desteği almıştır. 40 milyar dolar
22 Aralık- İrlanda  Anglo Irish Bankası ulusallaştırılmıştır. 3 büyük 

bankasına fon aktarılmıştır.  
 

7,68 milyar dolar

 
İpoteğe dayalı menkul kıymet gibi değerlerini ipotek ödemelerinden ve ev fiyatların-

dan alan ikincil finansal ürünler bütün dünyadaki yatırımcıların ve finansal kurumların 
Amerikan konut piyasasına yatırım yapmalarına yol açmıştır. Bir çok yatırımcı kredi derece-
lendirme kuruluşlarının bu yeni karmaşık ürünler hakkında değerlendirmelerine bakarak karar 
vermiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları bu menkul değerlerin derecelendirmelerinde ciddi 
hatalar yapmıştır. Söz konusu menkul kıymetleri alanlar hakkında ipotekli konut kredisi tahsis 
eden kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmeleri yeterli  varsayarak kendileri gerekli inceleme-
leri yapmamışlardır Teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin (Collateralised debt obligations 
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(CDOs)) büyük dilimlerinin geçmişte ödenmeme oranının düşük olması göz önüne alınarak 
yüksek derece verilmiştir. Bu derecelendirmeler yapılırken yüksek riskli ipotekli konut kredileri 
menkul kıymetleştirmelerde daha az kullanılmakta olup, bu kredilere erişim imkanı kısıtlı 
olmuştur. Bir başka deyişle kredi derecelendirme kuruluşları konut fiyatlarının asla düşmeye-
ceğini varsaymışlar ve ALT-A ve yüksek riskli ipotek kredilerinin2 kalitelerindeki düşmeleri 
görememişlerdir.  

 
Kredi derecelendirme kuruluşları ard arda ipotekli konut kedilerine dayalı tahvillerin 

notunu indirirken paralarını fonlardan çekmek isteyen yatırımcı sayısındaki artışla birlikte bu 
ürünlerin nakde çevirmek de zorlaşmıstır. Aynı kredi derecelendirme kurumları, bu tahvillere 
yakın tarihlerde olumlu notlar verirken, bir anda not indirimlerine gitmeleri sistemin sorgulan-
masını da beraberinde getirmiştir. İkincil piyasalarda ani satış baskısıyla birlikte bu yatırım 
araçlarının fiyatları oldukça düşmüş ve milyarlarca dolarlık fonlar değerini kaybetmiş, bu 
durum likidite krizinin daha da derinleşmesine yol açmıştır (BDDK, s.67,2008). 

 
III. Uluslararası Piyasalarda Yaşanan Gelişmelerin Küresel Ekonomiye Etkisi 
 
Uluslararası finansal piyasalarda bir yıldan uzun süredir meydana gelen gelişmeler ve 

bir çok ülkede finans kurumlarının iflas etmesi, finansal kurumlara olan güvenin çok azalma-
sına neden olmuştur. Krizin, küresel piyasalara olan en önemli etkisi banka kredilerinin uzun 
sürebilecek bir zaman için kısıtlanmış olmasıdır. Bankaların kredi verme standartları ciddi 
şekilde yükselmiştir. Banka zararları açıklanmaya devam ettikçe hükümetler bankaların 
sermaye tabanlarını artırmak için yardım paketleri açıklamışlarsa da kredilerin daha da 
daralması beklenmektedir. Bu kredi koşulları konut yatırımlarının bir çok ülkede daralmasına 
neden olmuştur. Söz konusu eğilimin yakın dönemde de devam etmesi beklenmektedir. 
Japonya’da ise yapılan düzenlemeler sayesinde  konut yatırımlarında düzelme olması 
öngörülürken, ipotekli konut kredisi piyasaları tam gelişmiş ülkeler arasında yer alan ABD, 
İngiltere ve bir ölçüde Avustralya ve Danimarka’da ise konut fiyatlarının düşmesi beklenmek-
tedir. (OECD, 2009).   

 
Borç menkul kıymet piyasalarına olan erişim ciddi ölçüde kısıtlanmıştır. Hisse senedi 

fiyatlarındaki ve emlak fiyatlarındaki düşüşler hanehalkının net servetinin erimesine yol 
açmıştır. Örneğin Amerika’da geçen yıl hanehalkı net serveti yüzde 15 düşmüştür.  

 
Yüksek riskli ipotek kredilerinden kaynaklanan krizle birlikte tüm dünyada işsizlik o-

ranları yükselmiştir. Konut fiyatlarının düşmesi, teminatların değerinin düşmesine neden 
olarak hanehalkı servetini ve dolayısıyla tüketici talebini düşürmüştür. Banka kredilerinde 
yaşanan daralma en çok araç satışlarında kendisini göstermiştir. Ekim 2007 ve 2008 
arasında Ford satışları yüzde 33,8, General Motor yüzde 15,6 ve Toyota satışları yüzde 32,3 
düşmüştür. Bu durum küresel otomobil sektöründeki sorunların derinleşmesine neden 
olmuştur.  

 
Mevcut durumda en büyük risk piyasalardaki belirsizliklerin giderilmesine ve finansal 

piyasaların güçlenmesine yönelik daha güçlü tedbirlerin alınmaması halinde reel sektör ve 
finansal piyasalar arasındaki uçurumun derinleşerek küresel büyüme üzerinde daha da 
negatif etki yaratmasıdır. Bir çok gelişmiş ülkede deflasyon tehdidi artmaktadır. 2009 yılında 
küresel ekonominin büyüme hızının 0,5’e düşmesi beklenmektedir. Bu oran İkinci Dünya 
Savaşından beri en düşük rakamdır (IMF, s. 1, 2009). 

 
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları-

nı da etkilemektedir. Bu ülkelerin finansal kuruluşlarının Amerika’daki yüksek riskli aktiflere 
ve bu aktiflerle ilgili menkul kıymetlere olan erişimi sınırlı olmakla birlikte, söz konusu 
gelişmeler bütün gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler 
yatırıcımların risk alma iştahlarının azalması nedeniyle dış finansman açısından ciddi 
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daralma yaşamaktadır. Yüksek gelir grubundaki bankalar ve yatırım fonları gelişmekte olan 
ülkelerden fonlarını çekmişler ve riskli aktif kategorisindeki bu varlıkları daha likit enstrüman-
lara çevirmişlerdir. Riskli aktiflerin bu satışları hisse senedi fiyatları, tahvil piyasası ve ülke 
paraları üzerinde dramatik etkiler yaratmış, aynı zamanda bu ülkelerde kredi koşullarının 
daralmasına yol açmıştır. Cari açıkları GSYİH’in yüzde 10’undan fazla olan ülkelerde 
sermaye girişlerinin durmasıyla iç talep ciddi ölçüde daralmıştır. Bankacılık sektöründe özel 
bankaların dışarıdan borçlanmaları dramatik şekilde düşmüştür. Ocak 2008-Eylül 2008 
döneminde Kazakistan’da 13,2 milyar dolar, Rusya’da 6,6 milyar dolar, Güney Afrika’da 3,7 
milyar dolar, Ukranya’da 2,1 milyar dolar ve Türkiye’de 3,1 milyar dolar azalma olmuştur. 
Cari fazlası olan ülkeler de dahil olmak üzere bütün ülkeler küresel piyasalarda yaşanan 
gelişmelerden fazlasıyla etkilenmiştir (Dünya Bankası, s.21, 2009). 

 
IV. Ülkelerin Uluslararası Finansal Kriz Karşısında Aldıkları Politika Önlemleri 
 
Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu piyasalarda likidite olmaması, 

sorunlu aktiflerin değeri hakkındaki belirsizlikler ve sermaye eksikliğine karşı ivedi olarak 
önlemlerin alınması gerekmiştir.  Bu kapsamında mevduat garantileri artırılmış3, açığa satış 
yasaklanmış ya da sınırlandırılmıştır. Ancak bu önlemler finansal piyasalara olan güvenin 
yeniden tesis edilmesini ve piyasa koşullarının iyileşmesini sağlamamıştır. Bunun üzere 
ülkelerin bankalararası borçlanmaları yeniden başlamasını sağlayacak ve bankaların yeniden 
sermayelendirilmesine yönelik kapsamlı pro-aktif önlemlerin alınması gerekmiştir. ABD önlem 
paketlerini açıklayan ilk ülke olmuştur. Açıklanan kurtarma paketinin temelini sorunlu ipotekli 
konut kredisine ilişkin aktiflerin satın alınması oluşturmuştur. Ancak bir kaç hafta sonra 
bankalara sermaye enjeksiyonu da yapılmıştır. İngiltere’de ABD’yi takip ederek sermaye 
enjeksiyonları, bankaların likiditeye erişimlerini kolaylaştırmalarına yönelik önlemler açıkla-
mıştır. Akabinde euro bölgesi ve bir çok Avrupa ülkesinde benzer önlemler açıklanmıştır.  

 
Tablo 2: Ülkelerin Aldıkları Önlem Kategorileri 

 
Para Politikası Araçları Faiz Oranı Değişiklikleri  

Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik Döviz Kuru Müdahalesi 
Finansal Sisteme 
İlişkin Kriz Önlem 
Araçları 
 

Mevduat Garantisinin Artırılması 
Bankaların Yeniden Sermayelendirilmesi 
Likidite Enjeksiyonu 
Banka Kredi/ Borçlarına Devlet Garantisi Verilmesi 
Kamulaştırma/Fona Devir 
Ticari Tahvillerin Alınması İçin Fon Ayrılması 
İpotekli Konut Kredisi Tahvillerinin Alınması Açığa Satışın Yasaklanması 
Toksik Varlıkların Alınması 

Uluslararası Kuruluşlar Swap Kanalı 
IMF 

Diğer  
 

İstihdam, Altyapı Yatırımlarının Artırılması, KOBİ’lere ve Düşük Gelir 
Gruplarındaki Hanehalklarına Yapılan Yardımlar vb.  

 
Bir çok ülkede yapılan müdahaleler banka bilançolarının finansal ve yapısal araçlarla 

yeniden yapılandırılmasına yöneliktir. Mevduat garantileri bilançoların pasif tarafını, 
bankalararası borçlanmalara getirilen garantiler bankaların borçlanması ve kredilerini olumlu 
etkilemesi hedeflenmiştir. Sermaye enjeksiyonları ise hem nakit ve menkul kıymetlerle aktif 
tarafını, hem de özkaynaklar nedeniyle finansal kurumların bilançolarının pasif tarafını 
güçlendirmeye yöneliktir. Bazı ülkeler hisse senedi alacaklarını açıklarken bazı ülkeler de 
mali durumu zayıflayan kurumların birleşmelerini teşvik etmiştir. Para piyasalarının işleyişini 
sağlamak ve bankalara olan erişimin kısıtlanmaması için hükümetler banka borçlarına 
garanti getirildiğini açıklamışlardır. Bazı ülkeler toksik aktiflerin satın alınması gibi yapısal 
önlemleri de uygulamışlardır. Ayrıca bazı ülkeler konut sektörünün çökmesini engellemek için 
ipotekli konut kredisi tahvilleri almışlardır.  
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Tablo 3: Kurtarma Paketlerinin Maliyetleri (Şubat 2009) 
 
 Sermaye 

Enjeksiyonu 
 

Garantiler 
Toplam Önlem  
Paketi Tutarı 

GSYİH’in 
Yüzdesi 

ABD 250 milyar dolar 700 milyar dolar+787 
milyar dolar 

10,1 

Almanya 70 milyar euro 412 milyar euro 492 milyar euro 19,8 
Fransa 40 milyar euro 320 milyar euro 360 milyar euro 19,0 
İtalya  40 milyar euro 2,6 
İngiltere 50 milyar euro 250 bin sterlin 400 milyar sterlin 28,6 
Avusturya 15 milyar euro 85 milyar euro 100 milyar euro+26 

milyar dolar 
36,9 

Danimarka  35 milyar danimarka 
kronu+18 milyar dolar 

2,1 

Yunanistan  15 milyar euro 28 milyar euro 11,2 
İrlanda  450 milyar euro 450 milyar dolar 235,7 
Macaristan 3 milyar dolar 3 milyar dolar 2,2 
Kore  100 milyar dolar 100 milyar dolar 10,3 
Hollanda  200 milyar euro 200 milyar euro 26,5 
Portekiz  20 milyar euro 20 milyar euro 6,1 
İsveç 200 milyar 

dolar+6 milyar 
dolar 

200 milyar dolar 206 milyar dolar 50,5 

İspanya 30 milyar euro + 
50 milyar euro  

100 milyar euro 150 milyar euro 14,3 

Japonya   632 milyar dolar 14,1 
Norveç   57,4 milyar dolar 23,2 
Brezilya   13 milyar dolar 1,0 
Rusya  50 milyar dolar 86 milyar dolar 6,6 
Çin   586 milyar dolar  18,2 
Arjantin   3,7 milyar dolar            1,4 

 
Bir çok ülkede aynı zamanda makroekonomik istikrar politikaları oldukça yaygın bir 

şekilde uygulanmıştır. Dünyada bir çok ülkenin merkez bankası politika faiz oranlarını 
değiştirmiştir. Bu değişiklikler Macaristan, Brezilya, Meksika, Arjantin ve İzlanda dışında faiz 
oranlarının keskin  şekilde düşürülmesi  yoluyla yapılmıştır. Bir çok ülkede faiz oranları sıfıra 
yakın  düzeye gerilemiştir. Faiz indirimleri bir çok ülkeyle koordineli olarak eş anlı gerçekleşti-
rilmiştir. Bankacılık sistemine likidite enjeksiyonları çeşitli şekillerde yapılmıştır. Merkez 
bankaları düzenli ihalelerle likidite sunmuşlar ve/veya teminat olarak kabul edilen aktiflerin 
kapsamını genişletmişlerdir. Ayrıca, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve küçük 
ülke ekonomileri arasında karşılıklı swap kolaylığı anlaşmalarıyla da likidite sağlanmıştır. 
Bunlara ilaveten IMF stand-by anlaşmaları,  halihazırda Japonya, İsveç, İspanya, İngiltere, 
Çin, İspanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya”da istihdam, altyapı yatırımlarının artırılması, 
KOBİ’lere ve düşük gelir gruplarındaki hanehalklarına yönelik olarak açıklanan kurtarma 
paketlerini kapsamaktadır.  Son olarak ABD’de işletmelere, birey ve ailelere, işsizlere yönelik 
teşvikler ile enerji yatırımları, otoyol ve köprü inşaatları, sağlık bilim ve araştırma için kaynak 
ayrılmasını öngören bir paket açıklanmıştır.  

 
Kriz sonrası süreçte risk yönetimiyle ilgili denetim ve düzenlemeler konusundaki zafi-

yetler ortaya çıkmıştır. Ülkelerin aldıkları bu önlemler yanında yeni düzenleme ve denetleme 
çerçevesinin oluşturulmasına yönelik olarak da  uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmakta-
dır. Yapılan düzenlemeler  açısından ülkeler arasında uyumu sağlamaya yönelik olarak şu 
ana kadar iki önemli inisiyatif bulunmaktadır:  

 
1. G-204 zirvesinden sonra sağlam bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için bir 

deklarasyon yayınlanmıştır. Bu deklarasyonda şu tespitler yapılmıştır:  
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Kutu 1: Kriz Kronolojisi 
7 Eylül Haftası 
 
İpotekli Konut Finansmanı Kurumları Fannie Mae ve Freddie Mac’in kontrolü Amerikan Hükümetine 
geçmiştir. 
 
14 Eylül Haftası 
 
Lehman Brothers iflas etmiştir. Merrill Lynch, 50 milyar dolara Bank of America'ya satılmıştır.   
 
ABD Merkez Bankası 85 milyar dolar vererek sigorta devi AIG’yi kurtarmıştır. 
 
İngiliz Bankası Lloyd TSB en büyük rakibi HBOS'u 18,9 milyar dolara satın almıştır.   
 
Rusya hükümeti finansal piyasalara ve bankalara 120 milyar dolar verileceğini açıklamıştır. 7 Ekim’de 
bu miktar 50 milyar dolar artırılmıştır.  
 
Amerikan Hazinesi tarafından Sorunlu Aktiflerin Rehabitasyonu Programı açıklanmıştır. Bu program 
kapsamında hükümetin 700 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet almasına imkan 
tanınmıştır. 4 Ekim’de ise değiştirilmiş versiyonu yasa olarak Meclis’te kabul edilmiştir.  
 
21 Eylül Haftası 
 
Goldman Sachs ve Morgan Stanley yatırım bankacılığından mevduat bankacılığı statüsüne geçmiştir. 
 
İngiliz hükümeti Bradford&Bingley'e el koymuştur. 
 
28 Eylül Haftası 
 
Washington Mutual 328 milyar dolar aktif varlığıyla Amerikan tarihinde en büyük banka iflası olmuştur. 
Hükümetin bu bankaya el koymasını takiben bankanın varlıkları 1,9 milyar dolara JP Morgan'a 
satılmıştır 
 
Japon Nomura Lehman Brothers’ın Asya’daki varlıklarını, daha sonra ise Avrupa’daki operasyonlarını 
da satın almıştır. 
 
Fortis Bank'ın yüzde 49'u kamuya geçti. 
 
Citigroup Wachovia’yı satın almıştır.  
 
Likidite sıkıntısı çeken Dexia’yı kurtarmak için Belçika, Fransa ve Lüksemburg devletleri tarafından 6,4 
milyar euro destek sağlanmasına karar verilmiştir.  
 
İzlanda hükümeti ülkenin üçüncü büyük bankası Glitnir Bankası’nın yüzde 75’ini almıştır.  
 
İsveç Merkez Bankası İzlanda Bankası Kaupthing’in İsveç Birimine 700 milyon dolar kredi açacağını 
duyurmuştur.  
 
İrlanda bireysel, ticari ve interbank banka mevduatlarına sınırsız garanti getirildiğini açıklamıştır. 
Benzer önlemler Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya ve Portekiz’de açıklan-
mıştır. İsveç, İngiltere ve Amerika’da mevduat garanti limitleri artırılmıştır. 3 Ekim’de Avrupa maliye 
bakanları bütün Avrupa ülkelerinde banka mevduatlarına getirilen asgari güvencenin 50.000 euroya 
yükseltildiğini açıklamıştır.  
 
 
5 Ekim Haftası 
 
Likidite sıkıntısı çeken Dexia’yı kurtarmak için Belçika, Fransa ve Lüksemburg devletleri tarafından 6,4 
milyar euro destek sağlanmasına karar verilmiştir.  
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BNP Paribas, Fortisbank’ın 14,5 milyar euro değerindeki hisselerini satın almaya karar vermiştir. 
Böylelikle BNP Paribas, yüzde 75 payla Fortisbank’ın en büyük hissedarı olmuştur.  
 
Alman Hükümeti ticari bankalar ve fedaral düzenleyicilerle birlikte Hypo Real Estate için 50 milyar dolar 
tutarında kredi garantisi verileceğini açıklamıştır.  
 
İzlanda’da da ülkenin ikinci büyük bankası olan Landsbanki’ye el koyulmuştur. İzlanda Merkez Bankası 
tarafından Rusya’nın, döviz rezervlerini desteklemek için kendilerine 4 milyar euro kredi vereceği 
bildirilmiştir. İzlanda hükümeti İzlanda bankası Kaupthing’e 683 milyon dolar kredi sağlanacağını 
açıklamıştır.   
 
Amerikan Merkez Bankası (FED) ticari tahvil piyasasına Büyük Depresyon’dan beri ilk kez müdahale 
etmiştir.  
 
İspanya hükümeti İspanya bankalarına ait aktifleri satın almak için 40 ila 68 milyar dolar tutarında acil 
fon oluşturmuştur.  
 
İngiltere hükümeti ülkenin zor durumdaki bankalarına kısa vade likidite sağlanmak için 87.2 milyar 
dolar tutarında acil fon desteği açıklamıştır.  İngiltere hükümeti, İngiltere bankaları için açıkladığı büyük 
kurtarma paketi kapsamında 250 milyar sterlinlik yeni kredi ve aynı tutarda likidite karşılıkları için 
garanti de yer almaktadır.  
 
ING Bank İzlanda Bankası Kaupthing’in 2,5 milyar sterlinlik bazı mevduatlarını Heritable Bank’ın ise 
538 milyon sterline aldığını açıklamıştır.  
 
ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre, İsveç ve Kanada 
Merkez Bankaları ile koordineli faiz indirimi yaptı. Çin Merkez Bankası da eş zamanlı olarak faiz 
indirimi yaptı.  
 
İzlanda Finansal Denetleme Kurumu (FME), ülkenin en büyük bankası Kaupthing bankasına el 
konulduğunu ve ülkedeki bütün mevduatların garanti altında olduğunu bildirmiştir. 
 
ING Grubu’nun İngiltere’deki internet bankacılığı hizmeti sunan kolun ING Direct İzlanda’daki Kaupting 
Bankasından 2,5 milyar sterlin, Heritable Bankasından ise 538 milyon sterlin değerinde mevduat satın 
almıştır.  
 
Finlandiya Mali Düzenleme Kurumu, İzlanda hükümetinin el koyduğu Kaupting bankasının Finlandi-
ya’daki şubesini geçici olarak kapatmıştır. 
 
İngiltere hükümeti finansal kurumlara olan güvenin yeniden tesis edilmesi için 685 milyar dolar 
tutarında bir plan açıklamıştır. Plan kapsamında bankaların açtıkları yeni kredilere 438 milyar dolar 
garanti getirilmiş ve 88 milyar tutarında özsermaye sağlanması amaçlanmıştır.  
 
Ukranya Merkez Bankası ülkenin altıncı büyük bankası Prominvestbank’ın kontrolünü aldığını 
açıklamıştır. 
 
12 Ekim Haftası 
 
Avrupa Hükümetleri 2,5 trilyon dolar tutarında kurtarma paketleri açıklamıştır. Kurtarma paketleri 
bankacılık sektörünün yeniden sermayelendirilmesi, interbank ve doğrudan kredilere garanti verilmesi-
ni içermektedir.  
 
İngiltere hükümeti ülkenin üç en büyük bankasına 60 milyar dolar tutarında sermaye enjekte etmiştir.  
 
ABD 700 milyar dolar tutarındaki kurtarma paketinin 250 milyar dolar tutarındaki kısmının bankaların 
yeniden sermayelendirilmesinde kullanılacağını açıklamıştır.  
 
Japonya’nın en büyük bankacılık kuruluşu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUGF) Morgan Stanley’in 
yüzde 21’ini yaklaşık 9 milyar dolara aldığını açıklamıştır. 
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19 Ekim Haftası  
 
IMF İzlanda’yla iki yıl vadeli 2,1 milyar dolar tutarında ekonomik iyileşme programı üzerinde anlamaya 
varılmıştır.  
 
İsveç hükümeti bankalara ve konut sektörüne kaynak sağlayan finans kuruluşlarına 152 milyon euro 
destek vereceğini açıklamıştır. 
 
Güney Kore hükümeti Kore bankalarının dışarıdan yabancı para cinsinden temin ettiği yaklaşık 100 
milyar dolar tutarındaki krediyi, 30 Haziran 2009'a kadar devlet garantisi altına aldığını açıkladı. Bu 
arada bankalara 30 milyar dolarlık likidite imkânı temin edileceğini ve KOBİ'ler için Kore Kalkınma 
Bankası'na 750 milyon dolarlık bir kaynak aktarılacağı açıklanmıştır.  
 
Belarus Merkez Bankası tarafından istikrarın ve ekonomik büyümenin devamı için IMF’den kredi 
istendiğini açıklanmıştır.   
 
26 Ekim Haftası 
 
IMF tarafından bazı gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı kısa vadeli kredi sıkışıklığının azaltılması için 
likidite swap kolaylığı olarak tanımlanan bir aracın önceden seçilmiş, iyi yönetilen ancak kredi bulmakta 
zorluk yaşayan üst düzeydeki gelişmekte olan ülkelere sunulacağı açıklamıştır.  

 
Meksika Merkez Bankası kredi piyasalarının sağlıklı işlemesi için 11 milyar dolar tutarında bono 
alacağın belirtmiştir. Ayrıca, yatırımcıların uzun dönem bonolardan çıkmalarını önlemek için merkez 
bankası 3,7 milyar dolar tutarında swap işlemiyle sabit faizli uzun dönemli bono faizleri yerine değişken 
faiz imkanı getirilmiştir.  
 
Amerikan Merkez Bankası Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Singapur’un para birimlerini dolara 
çevirmeleri için 30’ar milyar dolar tutarında swap hattı açmıştır.  
 
2 Kasım Haftası 
 
IMF’nin Ukranya ve Macaristan ile sırasıyla 16,6 milyar dolar ve 15,7 milyar dolar tutarında ekonomik 
destek programı üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştır.  
 
Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank AG’nin Alman hükümetinden 8,2 milyar euro (10.6 
milyar dolar) sermaye yardımı alacağı açıklanmıştır.  
 
Brezilya’da Banco Itau Holding Financeira SA and Uniao de Bancos Brasileiros SA birleşme kararı 
almıştır. Brezilya merkez bankası 24 Eylül’den bu yana piyasalara 46,1 milyar dolardan fazla sermaye 
enjekte etmiştir.  
 
Portekiz, hükümeti Banco Portugues de Negocios’un (BPN) millileştirileceğini açıkladı.  
 
Güney Kore hükümeti ekonomiyi canlandırmak için piyasalara yaklaşık 11 milyar dolar pompalayaca-
ğını açıkladı.   
 
İtalya hükümeti bankalara sermaye sağlamak için 30 milyar euro tutarında bir kaynak ayırmayı 
planladığını açıklamıştır.   
 
Macaristan Hükümeti, bankalara 3 milyar dolar sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Bankalara 
sağlanacak olan 3 milyar dolar, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve borçların ödenme-
sinde kullanılması öngörülmektedir. Macaristan’ın IMF ile yaptığı stand-by anlaşması çerçevesinde, 
fondan ve AB'den 25,1 milyar dolar kredi alacağını açıklanmıştır.  
 
Avrupa Merkez Bankası İngiltere İsviçre Merkez Bankası gösterge faiz oranlarında indirime gitmiştir.  
 
9 Kasım 2008 
 
Çin 586 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik planı açıklamıştır. Bu çerçevede 2010 yılına kadar ağırlıklı 
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olarak altyapı ve sosyal projelerde kullanılmak üzere kamu harcaması yapılması öngörülmektedir. Çin 
hükümeti ayrıca orta seviyede gevşek bir para politikası uygulanacağını ve 17,5 milyar dolarlık vergi 
yapılacağını açıklamıştır.  
 
Amerikan Merkez Bankası tarafından AIG sigorta şirketinin destekleme planının yeniden yapılandırıldı-
ğı açıklanmıştır.  
 
G-20 Liderler Zirvesi sonrasında küresel büyümeyi yeniden tesis etmek ve dünya finansal sistemleri 
için gerekli reformları gerçekleştirmek üzere bir aksiyon planı üzerinde mutabakata varılmıştır.  
 
23 Kasım Haftası 
 
Citigroup ABD Hazine Bakanlığı, FED ve FDIC ile anlaşma sonucu 40 milyar dolar değerinde sermaye 
desteği almıştır.  
 
ABD Merkez Bankası 600 milyar dolarlık ipotek finansmanı kredilerine dayalı menkul kıymet alacağını 
ve 200 milyar dolar büyüklüğünde tüketici borçlarına dayalı menkul kıymet alma imkanı sunacağını 
açıklamıştır. Ayrıca FED Fannie Mae, Freddie Mac ve Federal Home Loan Banks tarafından ihraç 
edilen menkul kıymetlerin de 100 milyar dolara kadar olan kısmını alacağını belirtmiştir.  
 
30 Kasım Haftası 
 
Polonya hükümeti 24 milyar euro tutarında ekonomik istikrar ve kalkınma paketi açıkladı.  
 
Yeni Zelanda, İsveç Merkez Bankası İngiltere merkez bankası Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz 
oranını düşürmüştür.  
 
Fransa hükümeti, Fransız ekonomisini teşvik için 26 milyar Euro’luk (32,9 milyar dolar) bir plan 
açıkladı.  
 
İsveç Hükümeti, 1,1 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi açıkladı. 
 
7 Aralık Haftası 
 
Hindistan, ekonomiyi canlandırmak amacıyla, 4,1 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.   
Brezilya’da 13 milyar doları aşan bir kurtarma paketi açıklamıştır. 
 
AB liderleri, küresel finansal krizle birlikte durgunluğa giren Avrupa ekonomisini canlandırmak için 
hazırlanan 200 milyar euroluk teşvik paketini onayladı. 
 
Japonya hükümeti 255 milyar dolarlık yeni bir teşvik planı açıkladı.  
 
14 Aralık Haftası 
 
İrlanda, bankalara 10 milyar euroya kadar sermaye desteği sağlayacak. 
 
Japonya'da Bakanlar Kurulu, ekonominin durgunluktan kurtulması amacıyla 54 milyar dolarlık yeni bir 
ekonomik paketi onayladı. 
 
21 Aralık Haftası 
 
İrlanda hükümeti, ülkenin üç büyük bankasına 5,5 milyar Euro (7,68 milyar dolar) fon aktaracağını ve 
Anglo Irish Bank’ta ortaya çıkan kredi skandalından sonra bu bankanın çoğunluk hissesini alacağını 
dün açıklamıştır. Hükümetin Bank of Ireland ve Allied Irish Banks bankalarına ikişer milyar Euro yatırım 
yapacağını ve karşılığında alacağı imtiyazlı hisselerle “önemli konular” hakkındaki kararlarda yüzde 25 
söz sahibi olacağını belirtmiştir.  
 
Çin Merkez Bankası faiz indirdi. 
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4 Ocak Haftası 
 
Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, küresel ekonomik krizle savaşabilmek için 4 milyar dolarlık 
teşvik planı açıkladı.  
 
Almanya'da, hükümetin 50 milyar avroluk paket üzerinde anlaştıkları belirtildi. 
 
11 Ocak Haftası 
 
İngiltere hükümeti küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi ve sermaye yardımı açıklamıştır. 500 milyon 
sterline kadar cirosu olan firmalara 10 milyar sterlin sermaye, 20 milyar sterline kadar da kısa vadeli 
kredi temin edilebilecektir. 25 milyon sterline kadar cirosu olan firmalara 1,3 milyar dolara kadar banka 
kredisi sağlanması için garanti sağlanacaktır. 
 
Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. 
 
ABD hazinesi Bank of Amerika’dan 20 milyar dolar değerinde imtiyazlı hisse aldığını açıklamıştır. 
Ayrıca 118 milyar dolar tutarındaki toksik varlıklarının bir çoğuna garanti getirildiği açıklanmıştır. 
 
Danimarka, bankalar ve ipotekli konut kredisi kuruluşları için 18 milyar dolarlık (100 milyar Danimarka 
kronu) kurtarma planı hazırladı. 
 
18 Ocak Haftası 
 
İngiltere, global kredi krizinden etkilenen ekonomisinin daha da yavaşlamasını önlemeye çabaları 
kapsamında, bankaların büyük kayıplara karşı korunmasını ve borçlarına garanti getirilmesini 
amaçlayan milyarlarca sterlin büyüklüğünde yeni bir kurtarma planı açıkladı. 
 
Alman ipotekli konut kredisi kurumu Hypo Real Estate’in Alman hükümetinden borçlarına ilave 12 
milyar euro garanti temin edeceği açıklanmıştır.  
 
25 Ocak Haftası 
 
Amerika Merkez Bankası ABD Merkez Bankası (FED), gösterge faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında 
tutmaya karar verdi.  
 
Fransa’nın ikinci büyük bankası Credit Agricole ile Societe Generale, varlık yönetim şirketlerini 
birleştirme kararı aldı. Böylelikle Credit Agricole’un yüzde 70 paya sahip olacağı bu yeni şirketin 
yönettiği fonların toplamı 638 milyar (816 milyar dolar) Euro’ya ulaşacak ve Avrupa’nın dördüncü büyük 
varlık yönetim şirketi olacaktır.  
 
Hollandalı bankacılık devi Ing Group, Holanda hükümetinin, 27,7 milyar Euro’luk (35,8 milyar dolar) 
ABD ipotekli konut kredisinden kaynaklı sorunlu varlıkların büyük çoğunluğunu satın alacağını 
bildirilmiştir.  
 
Japonya hükümeti, finansal krizden dolayı nakit bulamayan ve gelecekte sorunlu hale gelmesi 
muhtemel şirketlerden hisse satın almak için 16,7 milyar dolar büyüklüğünde bir program başlatmıştır.  
 
1 Şubat Haftası 
 
İsveç hükümeti tekrar kredi vermeye başlamalarını sağlamak üzere bankalara 6 milyar dolar sermaye 
yardımı yapılacağını bildirmiştir. Bu çerçevede hanehalklarına ve şirketlere uygun koşullarda kredi 
imkanı sağlanması hedeflenmektedir.  
 
Japonya Merkez Bankası Japon bankalarının global finans kriz dolayısıyla maruz kaldıkları zorlukları 
azaltmak amacıyla bankaların elinde bulunan hisse senetlerini almak için 11 milyar dolar kaynak 
sağlayacağını açıklamıştır. Merkez Bankası program kapsamında Nisan 2010’a kadar Japon 
bankalarının elinde bulunan ve borsada işlem gören hisselerden 11 milyar dolar değerinde satın alarak 
bankaların hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden dolayı maruz kaldıkları risklerin azaltılması 
hedeflenmektedir.   
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Avustralya hükümetinin, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık teşvik paketi hazırladığı 
açıklanmıştır.  Paketin önemli bir bölümü düşük ve orta gelirli ailelere nakit olarak verilecek. Avustralya 
hükümeti, küresel krizden korunmak için 26 milyar dolarlık (42 milyar Avustralya doları) teşvik paketi 
hazırlıyor. Paketin, 28,8 milyar Avustralya dolarlık kısmının altyapı yatırımları, okullar ve konutlar için 
kullanılacağı, 12,7 milyar Avustralya dolarının ise düşük ve orta gelirlilere Mart ayında ödenecek nakit 
ödemeden oluştuğu belirtilmiştir.  
 
8 Şubat 2009 Haftası 
 
ABD Hazinesi, bankacılık sistemini kurtarmak için büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşabilecek yeni bir plan 
açıklamıştır. 
 
Buna göre bankaların bilançolarındaki kötü varlıkları satın almak için kamu ve özel sektör ortaklığıyla 1 
trilyon dolarlık bir fon oluşturulurken, tüketici kredilerini canlandırmak için de 1 trilyon dolarlık bir 
kaynak sağlanacaktır. Planla; 
 
ABD Tasarruf Sigorta Mevduat Fonu (FDIC), ABD Merkez Bankası (FED), ABD Hazinesi ve özel 
sektörün ortaklığıyla bir yatırım fonu kurulması, 
 
Kamu-Özel Yatırım Fonu, bankaların bilançolarındaki ipotekli konut finansmanı kaynaklı zararlı menkul 
kıymetleri satın alması, 
 
Fonun büyüklüğü başlangıçta 500 milyar dolar olacak, ancak bu rakam 1 trilyon dolara kadar 
çıkabilmesi, 
 
FED’in tüketici kredilerinin yanı sıra küçük ölçekli şirketlere verilen ticari kredileri desteklemek için 
uyguladığı 200 milyon dolarlık programın büyüklüğü 1 trilyon dolara çıkması,
 
İpotekli konut kredisi kullanan ev sahiplerinin konutlarına haciz gelmesini önlemek ve tüm ekonomiyi 
etkileyen konut krizin bu etkisini hafifletmek için federal kurtarma fonlarına 50 milyar dolar aktarılması 
öngörülmektedir.  
 
ABD Başkanı Barack Obama’nın reel ekonomiyi canlandırmak için hazırladığı 838 milyar dolarlık teşvik 
paketi Senato’dan geçmiştir. Teşvik paketi ile milyonlarca yeni iş yaratması ve ekonomiyi tekrar rayına 
oturtmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 
 
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 2'de bırakmış, İngiltere Merkez Bankası 
(BOE) ise faiz oranlarını 50 baz puan indirerek yüzde 1,5'ten yüzde 1'e düşürmüştür. 
 
Japonya IMF’e küresel finansal krizde kredi tesis edilmesini teminen ilave 100 milyar dolar sağlamıştır.  
 
15 Şubat 2009 Haftası 
 
ABD’de işletmelere, birey ve ailelere, işsizlere yönelik teşvikler ile enerji yatırımları, otoyol ve köprü 
inşaatları, sağlık bilim ve araştırma için kaynak ayrılmasını öngören ve Kongre’de kabul edilen 787 
milyar dolarlık paket yürürlüğe girmiştir.  
 
 

Kutu 2: Türkiye’de Alınan Önlemler 
TCMB 
 
• Merkez Bankası, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ortadan kalkıncaya kadar Döviz ve Efektif 

Piyasaları döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine 9 Ekim 2008 tarihinden itibaren yeniden 
başlanmasına karar verildiğini açıklamıştır. 

• Merkez Bankası,  döviz depo piyasasında işlem limitlerini 23 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki kat 
artırarak 10,8 milyar dolara yükseltmiştir. 

• Merkez Bankası, 21 Kasım 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, döviz depo piyasasında TCMB’den 
yapılacak borçlanmaların vadesini 1 haftadan 1 aya çıkarmıştır. 

• Merkez Bankası, Bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmüştür. Buna göre; Merkez Bankası 
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bankaların zorunlu karşılık oranlarını  Türk parası yükümlülüklerde değiştirmeyerek yüzde 6'da  
bırakırken, yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 11'den yüzde 9'a çekmiştir. Kararın, 28 Kasım 
2008 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülmüştür. Merkez Bankası'nın bu önlemi ile bankacılık 
sistemine 2,5 milyar dolarlık ek likidite sağlanması beklenmektedir. 

• Merkez Bankası, yaşanan küresel krizin reel  sektör üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 
amacıyla da ihracat reeskont kredisi limitini 500 milyon dolar artırarak 1 milyar dolara yükseltmiştir. 
Ayrıca, ihracat reeskont kredisi uygulama esas ve şartları yeniden düzenlenerek bu kredilere 
kullanım kolaylığı getirilmiştir. Bu amaçla, akreditifli işlemlerde akreditif bedelinin bankamıza temlik 
edilmesi şartı kaldırılmıştır. 

• Merkez Bankası Yasası’nın 40. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca kullandırılabi-
lecek kredilere ilişkin usul ve esasların belirlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite 
Desteği  Kredisi Yönetmeliği, yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca krediler; Avans 
şeklinde, birer aylık vadelerle, en fazla bir yıl süreyle, Bu tür kredilerin faizinin merkez bankalarının 
normal açık piyasa işlemleri faiz oranından daha yüksek belirlenmesi temel ilkesi dikkate alınarak, 
Merkez Bankası’nın Bankalararası Para Piyasası gün içi işlemleri için belirlediği borç verme faiz 
oranından, Mevcut durumda, Bankalararası Para Piyasası’nda kabul edilen teminatlar karşılığında, 
kredi başvurusunda bulunan bankanın özkaynaklarının 2 katı ile sınırlı  olarak kullandırılacaktır.  

 
BDDK 
 
• BDDK, bankaların 2008 karlarını dağıtmayarak bünyelerinde tutmasını istemiş  ve faizlerdeki son 

artışların bilançoları bozmaması için yeni bir düzenleme yapmıştır.  
• BDDK'nın Resmi Gazete'de 1.11.2008 tarihinde yayımlanan kararına göre bankaların, ellerindeki 

menkul değerleri bir defaya mahsus olmak üzere, yeniden sınıflandırmalarına izin verilmiştir.  
• BDDK tarafından Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar 

İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, halihazırda sorunsuz görünen kredile-
rin de beklenmeden, yeniden yapılandırılabilmesine imkan tanınmıştır.  

 
Hükümet 
 
• TC Maliye Bakanlığı reel sektöre vergi kolaylığı getirmiştir. Buna göre 1 Eylül 2008 tarihinden önce 

tahakkuk etmiş olan vergi borçlarının ödenmesine Aralık 2008 itibariyle başlanması ve 18 takside 
bölünmesi hükme bağlanmıştır. 

• TBMM’de kabul edilen ve 21 Kasım 2008 tarihinde Cumhurbaşkanınca onaylanan yasayla, gerçek 
ve tüzel kişilerce 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi,  tahvil ve 
diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi halinde bunlardan yüzde 2 oranında bir vergi alına-
rak kayda  girmesi sağlanmaktadır.  Aynı şekilde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtiçinde 
bulunan ancak 1 Ekim 2008 tarihine kadar defter  kayıtlarına işlenmeyen taşınır ve taşınmazlarının 
kayda alınması da yüzde 5'lik bir vergi ödenmek suretiyle mümkün olacaktır. Taşınır ve taşınmaz 
malların Türkiye'ye getirilmesi ya da yurtiçindekilerin kayda alınması, yasa gereğince üç ay süreyle  
uygulanacaktır. Bu varlıklara tarhedilen vergiler de tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna 
kadar ödenebilecektir. 

• Sicil affına ilişkin “5834 sayılı 'Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” 28 Ocak 2009 Tarihli ve 27124 
Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasayla gerçek ve tüzel kişilerin, karşılıksız 
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, borçların yasanın 
yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden 
yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankası'nda tutulan 
kayıtlardan silinmesi öngörülmektedir.   

• Hükümetin kriz ortamında şirketleri, çalışanları ve emeklilere yönelik uygulamaları içeren "mini 
önlem paket"i TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Yasayla; İşsizlik Fonu üzerinden 
uygulanan "kısa çalışma ödeneği"nde süre 3 aydan 6 aya çıktı, ödeme miktarı da yüzde 50 artırıldı. 
Emeklilerin aylıkların hiçbir şekilde haciz edilememesi hükmü getirildi.  49 ile dönük uygulanan 
teşviklerin süresi 1 yıl uzadı. Bununla birlikte "sektörel-bölgesel teşvik sistemi"ne de geçişin yolu 
açıldı. 
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Dünyada finansal piyasaları istikrara kavuşturmak ve ekonomik büyümeyi destekle-
mek için daha geniş kapsamlı politikaların oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak;  
 
• Finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 

çabalar sürdürülecektir. 
• Ülke koşullarına uygun olduğu sürece para politikası desteğinin önemi göz önünde 

bulundurulacaktır. 
• İç talebi güçlendirmek için maliye araçları kullanılacaktır.  
• Gelişmekte olan ülkelerinin halihazırda koşulları zorlaşan mevcut finansal piyasalara 

erişimlerini  kolaylaştırmak için bu ülkelere yardım edilecektir. Bu süreçte IMF’in rolü 
önemlidir. IMF tarafından sağlanan kısa dönem likidite kolaylığı çok faydalı bulunmuştur  
 

Yukarıda belirtilen önlemlere ilaveten gelecekte yeni krizlerin olmaması ve finansal 
piyasaların ve düzenleyici rejimlerin güçlendirilmesi için gerçekleştirilecek reformlar  
açıklanmıştır. Bu bağlamda,  yapılması gereken düzenlemeler  en öncelikli konudur. Diğer 
reform konuları ise şunlardır:  
 
• Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması, 
• Finansal piyasalara ilişkin sağlam düzenlemelerin getirilmesi, 
• Finansal piyasaların entegrasyonun sağlanması, 
• Uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, 
• Uluslararası finansal kurumların reforme edilmesi. 
 
Bu reformların gerçekleştirilmesi için hızlı  hareket edilmesi konusunda mutabakata varılmış-
tır. Özel önlemlerin yer aldığı Eylem Planının 31 Mart 2009 tarihinde kadar tamamlanması 
öngörülmektedir. Ayrıca, G-20 liderleri 30 Nisan 2009 tarihinde toplanarak bu zirvede alınan 
karar ve prensiplerin uygulamalarını gözden geçirilmesine karar vermiştir.  
 

Etkin bir düzenleme sisteminin oluşturulmasına ilişkin 31 Mart 2009 tarihine kadar 
yönelik olarak alınması gereken acil önlemler şunlardır:  
 
• IMF ve diğer düzenleyici organlar konjonktürel süreci kolaylaştırmak için tavsiyeler 

geliştirmelidir. Bu kapsama banka sermayesi, değerleme ve kaldıraç yönetiminin düzen-
lenmesi ve karşılık uygulamaları da girmektedir.  
 
Orta Dönem Önlemler: 
 

• Her ülkenin düzenleme sistemi modern bir sistemle finansal sistemle uyum sağlayacak 
yapısını gözden geçirecektir. Bu amaçla, bütün G-20 ülkeleri “Finansal Sektör Değerlen-
dirme Raporu”nun hazırlanmasını üstlenecek ve ülkelerin ulusal düzenleme sistemlerinin 
şeffaf bir şekilde değerlemesi yapılacaktır.  

• Bankacılık menkul kıymetler ve sigorta sektörlerinin farklılaştırılmış yapılarından 
kaynaklanan düzenlemelerin konuyla ilgili organlar tarafından gözden geçirilecektir. 

• Son yaşanan gelişmeler karşısında ulusal ve bölgesel otoriteler icra iflas rejimlerini 
gözden geçireceklerdir.  

• Sermaye ve sermaye yeterlik oranlarıyla uyumlu olmak üzere sermayenin tanımı 
uyumlaştırılacaktır.  

 
2. Finansal İstikrar Forumu (FIF) finansal karışıklığa yol açan piyasa ve kurumlar için 

tavsiyeler oluşturmuştur. FIF tarafından belirlenen eksiklikler zayıf sermaye standartları, 
firmaların zayıf risk yönetim uygulamaları, yatırımcıların titizlikle incelenmemesi yapılandırıl-
mış ürünlere ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının zayıf performansları bilgilendirme 
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standartlarındaki zayıflıklar, risk alma ve değerleme arasındaki farklılıklar ile düzenleyici 
çerçeve ve politikalardan kaynaklanan zayıflıklardır. IMF  kısa dönemde alınabilecek 
önlemler ile yönelik uzun dönemde düzenleyici çerçevenin değiştirilmesi ihtiyacını ortaya 
koymuştur. Finansal sektörün kendisi piyasalarda güvenin tesis edilmesine yönelik zayıflıkları 
tespit etmiştir.  
 

Bunların dışında; G-305 grubu, küresel krize yol açan zayıflıkların giderilmesine yöne-
lik olarak bir çalışma grubu kurmuştur. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda 
düzenleme ve denetleyici çerçevenin iyileştirilmesi, mevcut kuralların ve denetimin kalitesi ve 
etkinliği artırılması, kurumsal politikalar ve standartlar, yönetişim, risk yönetimi, sermaye ve 
likidite standartları gözetilerek güçlendirilmesi, finansal piyasalar ve ürünlerin çok daha şeffaf 
ve anlaşılabilir yapıda olması, kuralları koyanlar ve uygulayanlar arasında ulusal ve uluslar 
arası düzeyde çok daha iyi bir koordinasyon sağlanması konusunda öneri geliştirmişlerdir.  
 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının yapılandırılmış ürünlerin derecelendirmeleri göz 
önünde bulundurularak bu kuruluşlarının şeffaflığı ve piyasanın algılaması, bağımsızlık ve 
çıkar çatısmalarından kaçınılması, rekabet ve bu rekabetin, kuruluşların bağımsızlığına olan 
etkilerine iliskin duzenleme çalışmaları devam etmektedir (BDDK, s.10, 2008) .  
 

Ülkeler düzeyinde düzenleme ve denetime ilişkin alınan önlemler açısından ise Avru-
pa’da finansal düzenlemelere ilişkin yeni mimari çalışmaları devam etmektedir. Avrupa 
ülkeleri düzeyinde devam etmekte olan 4 temel politika inisayitifi bulunmaktadır. İlki ECOFIN 
tarafından Aralık 2007’de uygulamaya konulan Lamfalussy Çerçevesini özellikle de Denetim 
Otoriteleri Komitesinin fonksiyonlarını genişleten bir yol haritasıdır. İkincisi ECOFIN Ekim 
2007’de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler karşısında nasıl önlemler alınacağına ilişkin 
bir “Finansal Çalkantılar Yol Haritası” hazırlamıştır. Son olarak “Larosière Group” güçlendi-
rilmesine yönelik olarak Avrupa finansal denetim sistemlerinin daha iyi makro düzeyde 
ihtiyatlı gözetimi güçlendirebileceğine ilişkin incelemelerini tamamlamıştır (OECD, s. 19, 
2009). Amerika’da ise bankacılık, sigorta şirketleri, menkul kıymet ve türev işlemler için ayrı 
ayrı olan düzenleme ve denetleme yapısının birleştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 
Geçmişte bu sistem fayda sağlamışsa da son yaşanan gelişmeler mevcut sektörel bazda 
denetim yerine bütünleştirilmiş bir düzenleme yapısının geliştirilmesi eğiliminin güçlenmesine 
yol açmıştır. 
 

V. Sonuç ve Değerlendirmeler 
 

Uluslararası piyasalarda bir yıldan fazla bir süredir meydana gelen gelişmelerin en 
önemli sebepleri ABD konut kredisine ilişkin konjonktürün tersine dönmesi, buna bağlı olarak 
yüksek riskli ipotek kredilerinin ödenmesinde büyük güçlükler yaşanması, bu durumun bir çok 
finansal kuruluşun büyük zararlara uğramasına neden olması, yatırımcıların kredi piyasaları-
na olan güvenlerini kaybetmelerine yol açmasıdır. Ancak kriz sadece Amerika’da konut 
balonunun patlamasından veya yüksek riskli ipotek kredilerinin çökmesinden kaynaklanma-
mıştır. Bu gelişmelere yol açan en önemli nedenlerden birisi bir çok ülkede konut kredileri 
yanında kredi kartları, otomobil ve öğrenci kredilerinde balonun oluşmasıdır. Bu kredileri 
menkul kıymetleştiren ürünlerde de balon oluşmuş, bu ürünler finansal kuruluşlar için toksik, 
yıkıcı etkilere sahip aktiflere dönüşmüştür. Söz konusu gelişmeler karşısında acil önlem 
olarak bir çok ülkede faiz oranları indirilmiş, kurtarma paketleri açıklanmıştır. Ancak IMF 
tarafından yapılan son açıklamalarda bu önlemlerin yeterli olmadığı, piyasalarda yaşanan 
sorunların ivedikle çözüme kavuşturulması için daha agresif politikaların uygulanması 
gerektiği belirtilmiştir.  
 

Küresel ekonomide yeniden iyileşme sağlanacaktır, ancak bunun zamanlaması ve ne 
ölçüde iyileşme olacağı hususlarında belirsizlikler mevcuttur. Uluslararası piyasalarda 
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yaşanan son gelişmeler karşısında finansal sektörün uluslararası düzeyde güçlendirilmesi 
için özellikle şu konular büyük önem taşımaktadır.  
 
• Bankaların Risk Yönetimi: Hem bankaların yönetim kadrosu hem de  denetim otoritelerinin 

risk yönetim politikalarını uygulamada daha aktif bir rol oynaması gerekmektedir. 
 
• Likidite Riski Yönetimi: Banka yönetimi Basel Komite tarafından sağlanan “Sağlam Likidite 

Risk Yönetim ve Denetime İlişkin Prensipler” yanında günlük bazda likidite risklerini takip 
etmek için likidite yönetim uygulamalarını gözden geçirmelidir.   

 
• Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Son yaşanan gelişmeler derecelendirme kuruluşlarının 

yapılandırılmış ürün ve bu ürünlerin yatırımcılarının derecelendirmelerinde büyük hatalar 
yaptıklarını ortaya koymuştur. Yapılandırılmış ürünler için çok daha farklılaştırılmış derece-
lendirme sistemleri uygulamaya konulmalıdır.  

 
• Değerleme, Bilgilendirme ve Muhasebe: Yapılandırılmış ürünlere ilişkin muhasebe 

standartlarında zayıflık ve boşluklar mevcut krizin en önemli nedenleri arasındadır. Banka-
ların sağlıklı fiyatlama, risk yönetimi ve stres testi modelleri geliştirmesi ve bilgilendirme 
uygulamalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Denetim otoriteleri ve muhasebe standartlarını 
oluşturan kurumlar bilanço dışı araçlar için de şeffaflık ve bilgilendirme standartlarını 
geliştirmelidirler. Ayrıca aktiflerin değerlemesi hususunu da yeniden değerlendirmelidir.  

 
• Sermaye Yeterliliğinin Güçlendirilmesi: Denetim otoriteleri yeni karmaşık finansal araçlarla 

ilgili riskleri yeteri kadar değerlendirememiştir. Son yılarda zayıf krediler yüksek dereceli 
menkul kıymetlerin alt yapısını oluşturmuş, bu ürünler sermaye yeterliliği standartları 
açısından daha uygun risk ağırlıklarına sahip olmuştur. Bu düzenlemelerin ve derecelen-
dirme modellerinin finansal araçları  daha az karmaşık hale getirmeye odaklanarak yeni-
den değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 
Halihazırda piyasalarda yaşanan gelişmelerin çözüme kavuşturulması ve ileride baş-

ka krizlerin yaşanmaması için uluslararası işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle 
hükümetler ve merkez bankaları birlikte hareket ederek ihtiyatlı denetim ve finansal kuruluş-
ların düzenlenmesi için uluslararası düzeyde standartlar geliştirmelidirler. Küresel finansal 
piyasaların daha sağlıklı işlemesi,   istikrarın sağlanması  ve şoklara karşı dayanaklılığının 
artırılması için de ülkeler arasında daha fazla işbirliği gereklidir.    
 
Dipnotlar:  
 
1 İpoteğe dayalı ödeme aktarmalı menkul kıymetler (MPS), ipotek kredilerinden oluşan bir havuzun sahiplik 
hakkını ve bunlardan sağlanan ödemeleri temsil etmektedir. İlk kez, 1970 yılında, Ginnie Mae garantisi ile ihraç 
edilen MPS’ler, İDMK türleri içerisinde en çok kullanılan menkul kıymet türüdür. Önceleri sabit faizli ipotek 
kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi ile başlayan MPS uygulaması, daha sonra değişken faizli, artan tutarlı ve 
indirimli ipotek kredilerinin de menkul kıymetleştirilmesi ile genişlemiştir. 
2 Alt A Krediler: Kredi geçmişi sorunsuz gibi gözüken, fakat varlıkları ya da gelirlerine ilişkin sınırlı belgelendirme-
ye sahip olması nedeniyle yüksek riskli özelliği olan borçlulara verilen kredilerdir 
Yüksek Riskli Krediler: Kötü kredi geçmişi olması nedeniyle birincil piyasalardan yüksek ücret ve faiz oranları ile 
verilen kredilerdir. 
3 Bankacılık sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi için Avustralya, Yeni Zelanda Avusturya, Danimarka, 
Almanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya’da bütün bankacılık sektörü mevduatlarına tam 
garanti getirilmiştir. ABD  sigorta tavanını 250.000 dolara yükseltmiş ve bütün Avrupa ülkelerinde garanti limiti en 
az 50.000 euroya yükseltilmiştir. Belçika ve Hollanda gibi bazı ülkelerde alt limit 100.000 euro olmuştur. 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da ilk defa mevduatlara garanti getirilmiştir. 
4 G-20 ülkeleri İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, 
Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye ile birlikte AB ülkeleridir.  
5 G-30 Grubu 1978 yılında özel kar amacı gütmeyen kamu ve özel sektör ile akademik düzeyde en üst 
temsilcilerden oluşan uluslararası bir kuruluştur.  
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