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I- DdV±Z BüROSUNUN

TANIMI:

A) Kavram
Dünyadaki dolar paritesi baz alınarak konvertibl olan ve
konvertibl olmayan
paraların
fiyatlarının tespit
edilip bu
paraların diaer başka paralara çevrilmesi işlemini yapan yet
kili müesseselere dBviz
bUrosu denir. Kısaca bir Ulkenin pa
rasının başka bir ülkenin parasına çevrilmesi işlemini yapar.

T A B L O : 1
öRNEK:
DöVİZ

C:i:NSİ

AMERİKAN DOLARI
ALMAN MARKI
AVUSTURALYA
DOLARI
AVUSTURYA ŞİLİNİ
BELÇ i KA F RANE, I
DAN:i:MARl-1-A KRONU
FİN MARKI
FRANSIZ FR(-)NGI
HOLLANDA FLORİNİ
İSPANYOL PESETASI
İSVEÇ KRONU
:i:SVİÇRE FRANGI
:i:TALYAN LİRETİ
JAPON YENİ
KANADA DOLARI
KUWEYT D:i:NARI
NORVEÇ •<RONU
:i:NG:i:LİZ STERLİNİ
SUUDİ R:i:YALİ
YUNAN DRAHMİSİ
örij: Tabelada

PARİTE

DüNYADAKi
PARİTE

ALIŞ

SATIŞ

HA. 600
90.300
122.050
12.810
4.360

1 • 0000
1. 0000
165.300
1.8202
1.8228
91.000
1. 3380
1.3486
123.700
12.7525
12. 84':33
12.940
37 433(>
37.7522
4.410
6.9083
2Lt. 000
6. ':3893
b. 425Lt
5.4866
30.450
E,. 1 i::'.85
6. 1463
27.000
2.0491
2.0575
80.700
153. 35()()
155.4296
1. 085
7.9425
8.0371
20.900
1. 5034
1.5080
110. 100
93,10 1.779.4594 1.774.7000
118. Lt500
119.7090
1. 410
1. 3943
1.4068
118.850
2.8580
2.8687
542.900
7.5734
7.5736
21.900
1. 6063
1. 6008
265.500
3.7500
3.7709
'+4. 050
285.0300
287.7622
580

23. 55()

30. 000
26.780
80.000
1. 059
20.480
10':3. 150
92,50
1. 375
117.000
472.500
21. '+50
263.500
'+3. 650
572

M

alış

100*164.600=16.460.000

satış

100*165.300=16.530.000
0.001 K.G.V
16.530 = 16.546.530

Halk
arasındaki
tanımı ise ellerindeki
Türk Lirasını,
enflasyona karşı deöerlendirmek amacıyla kısa veya uzun vade
de hedef seçtikleri parayı; istedikleri dBvize~ çevirebildik
leri bUrodur.
Kamu Hukuku anlamı

ise Yetkili

Müessesedir.

1

T A B L O : 2
1924 - 1995
Lirası karşılıgı:

Yılları

arasında

1 Amerikan

1924 Yılı İsr,ıet İrıörıi.i Başbakan
25 Şubat 1930, TUrk Parası K. K.
1
1 Eyl uı 1939, 2. Di.ir,ya Savaşı
1
Agustos 1945, Savaş bitiyor
1
7 Eyli.il 1946, Recep Peker Başbakan
2
14 Mayıs 1950, Adrıar, Mer,deres
2
4 At{ust,:,s 1958, Menderes devri
9
Ek irıı 1965 Si.ileyman Demirel Başbal-<.ar,
9
9 A'r,f ust oss 1970, S. D. Deval i.iasyor,
14
31 Mart 1974, Di.ir,ya Pet re, l Krizi
15
20 Temmuz 1971.•, Kıbrıs Savaşı
14
30 Ocak 1977, Irak Petrc,l Hattı
17
.-. MC Hi.iki.imeti
Aralık 1977, ı:::..
19
Temmuz 1979, BUlerıt Ecevit Ba b a karı
35
24 Ocak 1980, Demirel-Özal
70
12 Eyli.il 1980, Gerıera1 l er
80
Aralık 1983, T. özal Baş bakar,
274
1984 Ocak, Bankalar Kur Yetkisi
300
31 Aralık 1984, T. özal
442
31 Aral ık 1985, T. özal
574
31 Aralık 1986, T. özal
755
31 Aralık 1987, T. özal
1.018
31 Aralık 1988, T. özal
1.813
Terıır,ı u z 1989, Korıverti bl ite ilanı
2. 172
31 Aralı~< 1989, Y.Akbulut Ba b s k.a n 2. 311
31 Aralık 1 990, Y.Akbulut
2.927
31 Ekim 1991, Mesut Yılmaz
4.924
31 ~)ra l ık 1992, Si.ileyman Demirel
5.550
31 ~ıral ık 1993, Demirel-Çiller
14. 150
31 Aralık 1994, Te rrs u Çiller
38.500
30 Mayıs 1995 Tansu Çiller
42.850
ş

ş

Lİra
Lira
Lİra
Lira
Lİra
Lİra
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lİra
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira

Doları'nın

90
30
30
30
80
80
OE:

02
85
14
06
50
25

Kur-u

TUrk

ş

Kuruş
Kur-u
Kuruş
Kuruş
Kuruş
Kuruş
Kuruş
Kuruş
1-<•.ıruş
Kuruş
Kuruş
Kuruş
ş

50 Kuruş
90 Kuruş
35 Kuruş
46 Kuruş
37
13
13
85

Kuruş
Kuruş
Kuruş
Kuruş

Bu tabloda göri.ili.iyorki 1989' lu yıllara kadar Merkez Ban
kasının sabit kur politikası uygulanmıştır. Bu yıllara kadar
kara borsa fiyatları belli dönemlerde bu kurların altında ve·
Usti.inde seyretmiştir. 1989'dan sonra is• yine Merkez Bankası
kontrolUnde bankaların ve döviz bi.irolarınınbulundugu inter
bankia fiyatlar belirlenmiştir.Buna
raamen yinede konvertıbl
bir piyasa degildir. ÇUnkU Merkez Bankası piyasaya mi.idahale
etmektedir.
Döviz bi.irosu kavramını
bilinmesi gerekir.

incelerken

aşagıdaki

terimlerin

j"J

1)

PARAı

Para ödemelerin ve alışverişlerin yapılması, mal ve hiz
metlerin degerlerinin ölçUlmesi, degerlerin biriktirilmesi
için, ekonomiye yön vermede strateji aracı olarak kullanıl
maktadır.
BütUn ülkeler
vazgeçmişlerdir.

artık,

paralarını

"altırı"a

baglamaktan

Günümüzde paranın
degeri, altına
çevrilme
olanaaının
var oldugu klasik sisteme göre daha az istikrarlı sayılmakta,
yabancı paralara çevrilme (konvertibilite) yetenegi de sınır
lı bir hale dönUşmUş kabul edilmektedir.

2) KAMB±YOı
italyanca kökenli bir kelimedir. Dar anlamda,
DeDiştirme, bozdurma, deger ve fiyat anlamlarında kulla
nılır. Kambiyo,bir ülkenin parasının, differ bir ülkenin para
sına olan deherini ifade ettigi gibi, yabancı Ulke paraları
üzerinden düzenlenen ticari
senetler, çek, poliçe, bono v.s.
de kamb ı yo kapsamı
i i nde kabul edilmektedir.
"Ti.irk Parası
Kıymetirıi Kor-uma " h akk ı nd ak i
17 Sayılı Kararda "kambiyo ve
döviz" deyimleri eşanlamlı olarak şöyle tanımlanmıştır:
"Maderıi ve kat{ıt
para şeklindeki bi.lti.lrı yabarıcı memleket
paraları ve bu paralarla
ödemeyi
saglayan her nevi
hesap,
belge ve vasıtalar (döviz ve kamb i yo) sayılır. 11
ç

Geniş anlamıyla da (kambiyo) çeşitli
paralarla bu para
ları temsil eden diger menkul kıymetlerin ticareti
anlamında
kullanılır.
Yabancı para ve menkul kıymetlerinin
milli para ve men
kul kıymetlere çevrilmesine (kambiyo) denildigi gibi, bu çev
rilme işleminde esas olan fiyata da (kambiyo) adı verilir.
Kambiyonun
konusunu oluşturan yabancı kıymetler;
altın
gumuş
gibi madeni paralar, banknot ve~kagıt para gibi itibar
belgeleri, çek ve poliçe gibi ticari senetlerdir.
(Döviz Hukuku,

74)
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3) EFEKTtFı
külçeleri
Dövizler, yabancı ülkelerin
altın veya gümüş
(efektif)
ile banknot ve diger ufaklık
(madeni)
paralarına
denilmektedir.
Bankacılık dilinde ise, döviz deyimi, efektifler
dışın
daki dövizler için kullanılır.

4) DöVtZ:
Yabancı
ülke
parası ile yazılı
çek, poliçe ve bunlara
benzer ticari belgeler havale ve efektifler (döviz) adını
a
lır.
Geniş
anlamıyla
döviz; yabancı
ülkelerdeki
nezdindeki mevcut alacaklı hesabı ifade eder.

bir banka

5) TRANSFER:
iki ülke arasında
yapılacak ödemelerde
milli
paranın,
yabancı para karşılıaı olarak
ödenmesini
saglayan işlemdir.
Dibier bir deyimle; transfer,
"tahsis"
edilerı d v i z i n yabarı-
o ı U l keye yo l 1 anması işidir. 11 Tahsis II
ise döviz le ödeme ya
pılabilmesi ne ilişkin bir ön izindir.
ö

DiDer bir ifadeyle, b anka l ar-ı n y.abe nc ı Ulkelerde, (muha-:
bir banka) ları bulunur. Borçlunun bankası alacaklının bulun
dugu Ulkedeki muhabirine bir ödeme emri gönderir ve muhabiri
nezdinde
bulunan o ülkenin
milli parası veya konvertibl bir
dövizle,
alacaklıya
ödemede
bulunmasını
ister. Bu
işleme
"trarısfer" adı verilir.

6) KONVERTIBL

DöViZı

Buna "serbest döviz" derıilditfi de olur;
diger ülkelerirı
paralarına kolaylıkla çevrilebilen ve o Ulke mevzuatı ile it
hali ve ihracı serbest bırakılmış döviz anlamına gelir.
Ame
rikan Doları, isviçre Frangı, Alman Markı gibi ••••
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7) PAR±TE:
Tarihsel
gelişmesi
içinde ele almak
gerekirse;
altın
mikyası kullanan iki Ulke parasının başabaş nispetinin,
baş
ka bir deyişle her iki paranın kapsadıDı safi altın
miktarı
11
YH r, ,:,rc.·w, ı rıa (parite) ,
rııuade 1 et II der, i r. GUr,UmUz ar, layı ş ı i le;
iki Ulkeden biri
para Unitesinin
kapsadıDı varsayılan altın
miktarını deaiştirmedikçe parite sabit kalır.

S>

KUR:

Kur, fiat veya rayiç anlamındadır.
Dişik şekillerde kullanımı vardır.

"Kur'' kelimesinin

de

-Esas Kura Her nevi alış ve satışlarda

döviz fiyatlarını
ta
yin esas olmak Uzere tespit edilen resmi kurlara esas kur de
nir.

-Gerçek Kura Kambiyo borsalarında yapılan
alım ve satımlarda
oluşan kambiyo
fiyatlarına
gerçek kur denir. Döviz kurları
peşin alım ve satımlarda farklı,kanun müsaade ettiDi takdirde
yapılan vadeli alım satımlarda farklı olabilir.
-Sabit Kurı Bankaların döviz mevcutlarını
dıkları
kura sabit kur denir.

kayıtlarına

aktar

Buna göre;parasında desimal sistem uygulayan
ülkeleri
çin
1 yabancı para birimi= 1 TL dır.
brnek olarak
1464, 19
ABD doları, banka kayıtlarına 1464,19 TL olarak işlenir.
Yıl sonunda, bilanço TL üzerinden tutulacagı için, sabit
kur Uzerinden çalışmış olan kambiyo hesaplarının bilançoya e
sas olacak bakiyelerini saptamak için bUtün dövizlerin gerçek
degerine çevrilmesi gereki~. Bu işleme evalUasyon denir.
Bu tanımlamaları
inceledikten
sonra tanımların tUmUnde
er, çok geçen kavram dan "kambiyo" r,ı.ırı Ulkerııizde dayar,dıgı te
mel yasayı konunun bUtUnlügü açısında görmek gerekir.

II-

KAMB±YO

UYGULAMASINI üLKEM±ZOE

YöNLEND±REN

YASALAR

A> Kapsamı
Döviz
Hukuku'na ilişkin
uygulamaları
yöneten Yasa, 1567 sayılı TUrk parasının Kıymetini
kında Kanundur.
TUrk Parası Kıymetini
hayatı dUzenleyen, ekonomik
Hukuku DUzerılemesi"d ı r-,

Yurdumuzda
Koruma Hak

Koruma
Hakkında
Kanun, ekonomik
kamu düzenine ilişkin bir
'' Kamu

Kamu Hukuku DUzenlemesi ''Devletin örgUtUnU, Devlet nite
ligi ile gös-terdigi faaliyetleri ve haiz oldugu yetkileri bu
örgUtUn kurulması ve faaliyetlerinin
yerine getirilmesi do
layısıyle Devletle ile kişiler arasında oluşan bag ve ilişki
leri dUzenleyen ve kişilerin Devlet karşısında haiz bulunduk
ları hak ve yetkileri saptayan yasalar olarak''tanımlanabilir.
(Döviz Hukuku,

25,

26)

II

Devlet an l ay ışı ve "Dev let' i rı görevleri
konu aund ak i dU
şUnce b ar-z ı n ı n
s,:,syal ve ek,:,rıomik
alarıları kapsar dur-uma
gelmesi; yasaların yapımında, yorumunda ve Devlet yönetiminde
anayasal bir emir o l ar-ak
kamu d liz e n i ekorıc,mik kapsamı
nın
uygulamacılar tarafından da bilinmesini gerektirmektedir.
iş
te bu dUzeni kuran ve döviz hukukuna ilişkin uygulamaları yö
neten kanun 1567 sayılı TUrk Parası Kıymetini Koruma hakkında
kanuridur-,
II

II

II

II

"Karnb i yo Hukuku " ve "Döviz Hukuku" deyimleri ayrı ı anlarıı
larda kullanılmaktadır.
Ancak, hukukçuların ''kambiyo senetle
ri" terimi içirıde görmeye alıştıkları biçimde karııbiy,:,
keli
mesini degerlendirme egiliminde olduklarını
gözledigimizden,
kambiyo ya ilişkin konulara, herhangi bir karışıklıgı önlemek
bak ı m ı nd an
Döviz Hukuku
başlıl'fı altırıda yer vermeı-ıirı daha
uygun olacagı düşünmekteyiz.
11

II

11

II

Aslında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkın
d e ki, 1-1-a.ı-ıı.m' a dayar,ı l,,rak yfö~.irlUge kcmul mu oları
17 sayılı
Karar'da Uç;Urıci.i maddede, "kambiyo ve döviz" terimleri "maderıi
ve kagıt
paralarla ödemeyi saglayan her nevi hesap, belge ve
vasıtalar döviz ve kamb i yo sayılırlar"
derıilmek suretiyle e
şanlamlı olarak tanımlanmışlardır.
ş

6

"Döviz ve Karııbiyı:," ya ilişkin
kanunları şöyle sıralıyabiliriz:

işlemleri

- 1567 sayılı
Türk Parası Kıymetini
ona ilişkin mevzuat,
- 6224 sayılı Yabancı
2996 sayılı Maliye
da Kanunu
1211 sayılı Türkiye

Sermayeyi
BakanlıDı

yönlerıcliren ar,a

Koruma Hakkında

Kanun ve

Teşvik Kanunu,
Teşkilat

Cumhuriyeti

v• Vazifeleri

Merkez Bankası

Hakkın

Kanunu

<Döviz Hukuku,

B> TUrk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
ve HUkUmleri;

28)

Kanun•un Kapsamı

1)Tarihçe ve YUrUrlU~e Girit:
1567 sayılı Kanun,
1929 yılı ödemeler dengesi
açıDının
111 milyon lira gibi, zamanına göre yUksek bir meblaDa
ulaş
ması ve
16 Mayıs 1929 tarihli '' Menkul Kıymetler ve Kambiyo
Borsaları Kanunu'nun öngördüDU denetleme tedbirlerinin yeter
li olrııadıgının anlaşılmasıyla beliren lüzum ve zaruretlere u
yularak 25 Şubat 1930 tarihinde geçici bir süre için yUrUrlU
ge konulmuştur.
1567 sayılı
Kanun
başlangıçta,
HükUmetçe
T.B.M.M.'ye
"Merıl-<•.ıl Kıymetler ve Kamb i yo Borsaları Hakkır,daki 1447 sayılı
Kanun'a Ek Kanun Tasarısı olarak sevk
edilmiş ve Geçici Ko
misyonca müstakil bir Kanun
şeklinde çıkarılması tercih
o
lur,rııuştur. Arıılar, tasarınır, gerekçesir,de, bu tasarı'rıırı "Mil
li paranın kıymetinin
korunması için gerekli görülecek
bazı
tedbirlerin alınması
icabı hale göre ~ZEL YARARLARIN KISIT
LANMASI YOLU ±LE para kıymetini düşürmeye
çalışanların
a§ır
bir şekilde cezalar,dırılmaları" gereDi ifade edilmek suretiy
le, amacın sadece paranın dış degerinin korunması deDil geniş
kapsamlı bir iç uygulamaya yönelik bulundugu açıkça belirtil
mi ş_t i r.
(Döviz Hukuku,

29)

7

1567 sayılı
Kanun'un
rih ve 6258 sayılı Kanunla
nen şöyledir.

birinci
maddesinin
20.2.1954 ta
degişik ve yürürlükteki
şekli ay

"Kemb i yo , rıu k t , esham ve tahvilat
alırıı ve satımının ve
bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli
taşlarla
bunlardan
mamül veya bunları
muhtevi
her nevi
eşya ve kıymetlerin ve
ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve
vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin
tan
zim ve tahdidine ve Türk Parasının Kıymetinin Korunması zım
nında kararla ittihazına icra Vekilleri Hey'eti
selahiyetli
d ir."
madde metninin iki bölümden
meydana
Dikkatle okununca,
geldigi görülmektedir.
ü

"Kambiyo,
Y-ıuk(it,
esham ve tahvilat
alım
satımının ve
bunlar ile kıymetli
madenler ve kıymetli
taşlarla bunlardan
mamUl veya bunları
muhtevi
her nevi
eşya ve kıymetlerin ve
ticari senetlerle tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve
vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin
tan
zim ve tahdidirıe" dair Bakar,lar Kurulu'rıa yetki verer, k ı srn ı n
ihtiva ettiDi
hükmün
belli bir alanda, sınırları ve kapsamı
tayin edilen yönlerde idare'ye tanzim görevi verildiDi görül
rııel<.t ed i r.
<Döviz Hukuku,

b) Kanun'un

30,

31)

ikinci Maddesi:

1567 Sayılı Kanun'un ikinci maddesi
16.12.1942 tarih ve
4328 sayılı Kanun' la degiştirilmiştir.
Maddeye göre:
"Bu kararı ar, (Ti.irk Parası Kı yrnet i rı i Koruma) başlı Ilı al
tında Resmi Gazete'yle ve Maliye Vekaletinin münasip görecegi
diaer neşir vasıtalarıyla neşir ve ilan olunur.
~
Kararın yürürlUge girmesinde
Resmi gazete ile yapılacak
neşir ve ilan esas olup,
bu gaz~te
ile neşredilen
kararlar
1
başka vasıtalarla neşir ve ilan edilmiş olsun olmasın
metinlerinde mer'iyet tarihi varsa o tarihten, yok ise Resmi Gaze
te ile neşredildiDinin ertesi
gününden itibaren
Türkiye'nin
her tarafıY-ıdc.-\ yUri.irliXÇje girer."
(Döviz Hukuku,

44)

a

c> Kanun'un

U;UncU Maddesi:

1567 Sayılı Kanun'un UçUncU maddesi
20.2.1954 tarihinde
6258 sayılı Kanun' la degiştirilerek
bugUnkU haline
getiril
miştir.
Maddede, Kanun'a
aykırı davranışları mUeyyidelendi
ren (yaptırımlandıran) cezalar getirmektedir:

Kararlara

Aykırı Davranma:

Bakanlar Kurulun'ca
1567 sayılı Kanun'un birinci madde
sine dayanılarak
anılacak kararlara aykırı hareket eden ger
çek ve ve tüzel kişiler hakkında agır para cezası ve 7 aydan
5 seneye kadar ticari ve mesleki faaliyetten men'i cezası ile
birlikte, gerçek kişilerle, tüzel kişilerin
müdür ve fiilden
iştiraki olan memurları,
para cezasına
ilave olarak 7 aydan
5 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak, karara aykırı olan fiil,
Kanun'un birinci madde
sinde yazılı kıymetlerin izinsiz olarak memleketten
çıkarıl
ması veya izinsiz olarak memlekete sokulması veya bunlara te
şebbüs edilmesi mahiyetinde ise hUkmolunacak para cezası
ya
kalanan eşya ve kıymetlerin deDerlerinin de Uç mislinden
ya
kalanmaksızın kaçırılana eşya ve kıymetlerin adegerlerinin de
beş mislinden az olamaz.

TUrkiye'ye giren ve TUrkiyeden çıkan yolculara, TUrk Pa
rası Kıymetini Koruma Hakkındaki karara göre, ithali veya ih
racı menedilmiş veya izne tabi tutulmuş olan kıymetler bildi
rilir ve kendilerinden yazıl olarak bir beyanname alınır.
Bu
beyanname alındıktan sonra,
yolcunun
Uzerinde veya eşyaları
arasında yazılı beyan hilafına çıkan
kıymetlerin tutarı, be
lirlenen tutarı geçmezse
yalnız bu kıymetlerin
mUsaaderesi
ile iktifa olunur.
Beyan dışı çıkan kıymetler belirlenen as
gari tutardan fazla, azami tutardan az ise, hamiline Uç misli
aaı~para cezası hUkmolunur ve mezkUr kıymetler mUsaadere
e
dilir.

Döviz Kaçak;ılı~ı

Yapmaı

Bir defaya mahsus olsa dahi, her tUrlü mal, kıymet, hiz
met ve sermaye ithal ve ihra¢ edenler veya bu işlere tavassut
edenler veya bankacılık ve milletlerarası nakliyat ve sigar-

------------

-----------------

tacılık işleriyle
ugraşanlar veya komisyonculuk
yapanlardan
bu muammeleleriyle
ilgili olarak dışarda
tekevvUn eden
ala
caklarını, Kanun'un birinci maddesi uyarınca
çıkarılacak ka
rarlar hUkUmlerine göre ve bu kararlarda tayin edilen müddet
ler içinde memlekete
getirmeyenler;
kendilerine ait ithalat
ve ihracatla diDer işlerinde döviz kaçırmak kastiyle muvazaa
lı muamelelerde
bulunanlar veya bu nevi muamelelere teşebbüs
edenler;
resmi makamlara
ibraz edilen fatura ve vesikalarda
tahrifat yapmak veya icabı hale göre dUşük veya fazla kıymet
li fatura ve vesikalar
tanzim
etmek veya ettirmek suretiyle
dışarıya
kıymet kaçıran, dışarıda kıymet bırakan veya bu fi
illere teşebbüs eden eden gerçek kişiler belirlenen Türk
li
rasından az olmamak üzere, memlekete getirmekle mükellef
ol
dukları veya kaçırdıkları ya da kaçırmaya
teşebbüs ettikleri
kıymetlerin
Türk Parası ile tutarlarının beş misli aaır para
cezasıyla
birlikte gerçek kişilerle tüzel kişilerin mUdür ve
fiilde iştiraki bulunan m~murları 1 seneden 5 seneye kadar a
nır hapis cezasıyla cezalandırılacakları
gibi, bu cezalara i
lave olarak 1 seneden 5 seneye kadar yukardaki işlerden
her
hangi birisi ile iştigalden de men olunurlar.
<Döviz Hukuku,

45,46,47)

1-<ambiyc,yla ilgi 1 i hususları bu şekilde gördUkten
"sonrc:1
karııbiyc," l'H.ın da ötesirıde ana deijer oları
"para" ve
"pararıırı
tarihçesi" r, i i rıce 1 emel-<.,
bizi kortunun
daha deri n ı rıe
indire-·
tir.

Ill- PARANIN TARiHÇESi
A) TARTI PARA: önceleri mal olarak kullanılan altın ve gümüş
ten zamanla, tartılmak suretiyle degişim aracı
olarak da ya
rarlanılmaya
başlandıDını görUyoruz.
drnegin, çok gelişmiş,
canlı ticaretine karşın Birinci Babil Devleti <M.b. 1800-1500)
sayı para aşamasına heni.iz geçemediDinden,tUm
ticaretini tartı
para vasıtasıyla yürUtmeye çalışrıııştır.Babil'in önemli banker
ai)esi olan MUraşular'a
ait hesaplarda
para birimi olarak,
"stater" adıyla arııları gürııUş tartı parası esas alın maktaydı.
Kayıtlarda geçerı, örr,e!';jirı, 10 "rn i n statar" 10 birim
.::.~g"ırlı
gında
gUrııUş parayı ifade etmektedir. Zira "m i n " Babil' i n a
aırlık ölçUsUdUr.

J
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Eski Rom •.,ı'da deI;fişirıı aracı o Lar-a k "As rude" adıyla bili
nen, 327 grarıı aaırlıDında,
kaba ve şekilsiz
olarak
dökülmüş
brcınz külçesi
kullanılrııaktaydı. Pazar ekcıncımisinin gelişimiy
le birlikte,
aynı
a1ırlıktaki
ve daha düzgün
dökümlü
bronz
ki.ilçesi r rnp ar-ab or- Servius Tullius dör,erııirıde, "As signaturıı" a
dıyla piyasaya verilrııiştir.Takriben M.d. III.
yi.izyıla kadar

ku Ll a n ı Lm a
o l en "As si~ırıatum"
isimli tartı paraya devletçe
vur-u l mu darııga,
p ar-en ı n taklit edilmesirıi
n l ey ı p ,
~ıUverıle
kullanılmasını temin ediyordu.
ş

ş

ö

Rorııa'nın ilk sayı parası, bu tarihten sonra
çıkartılmış
bu l urıen ve "As grave" adıyla tar,ınarı br-orız p•.,ralardı.
BölUnebilirliDi nadir, dolayısıyla degerli oluşu,
kolay
tanınması, muhafaza ve nakliye sırasındaki rahatlık, altın ve
gi.imi.işi.in ki.ilçe halinde dahi olsa, tartıyla para olarak
kulla
nılrııasınınnedenleridir.
bte yandan,
her yerde hassas terazi
bulunmaması, tartı
işleminin zaman alması, bUyUkçe ki.ilçelerleki.içi.ik çaplı ödeme
lerin yapılamaması gibi hususlar, tartı paranın sakıncalarını
teşkil etmekteydi.
(Tarihte Para, 22)

B) SAYI PARA: Hindistan'da,

aşagı
±ndus kıyılarında bulunan
Mohenjo-daro yöresinde Hintli arkeolog Dr. Barneji tarafından
yönetilmiş kazılarda,
M.b.
2900 yıllarında basılrııış oldugu
belirlenen sikkelere rastlanrıııştır. Ekoncımi tarihinde bilinen
en eski sayı paralar şimdilik bunlardır. Aradan takriben 2000
yıl geçtikten sonra, sayı paranın bu kez Anadolu'da kullanıl
rııaya başlanmış olduaun göri.iyoruz.
Batı Anadolu'da M.b. 620-546 yılları arasında hUkUrıı sUr
mUş olan Lidya devleti, Yunan kUltUrUne sahip olup, hareketli
ticareti yardırıııylazenginleşrııiştir. Başşehir Sarde, Ege kı
yılarında işlek ve gelişmiş bir liman kenti idi.
Lidya kralı
Gyges tarafından bastırılmış olan
paraların degeri
devletçe
garanti ve tasdik edilrııiştir. bzellikle Akdeniz bölgesinde u
z urıoa bir si.ire'--tedavi.il etmiş o l arı bu para, "elektrı.ırıı" adı ve
rilen, Uçte iki oranında
altın ve Uçte bir oranında da gümüş
içeren bir alaşırııdan basılrıııştır.
Lidya'nın son kralı Kroisos (Krezi.is) tarafında bastırıl
mış oval şeklindeki altın ve gi.imi.iş sikkelerin üzerindeki rııi
t o Loj t k hayvarı kabartmaları •.ısta-ca i Lerım ı t Lr-,
ş

ş
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Lidya sikkeleri Atina sitesi yönetimince
de benimsenmiş
ve Yur,ar,istar,' ı n "Lor-Lyerı " yöresiırıde bu l urıart gUmi.lş yatakları
sikke basımına
tahsis edilmiştir.
Para birimi olarak drahmi
(drachme)
adını
verdikleri
4,36
gram
agırlıgındaki gUmi.lş
sikkeyi kabul edem Atir,a sitesir,de, "Drahr,ıi" r,ir, alt birimle
ri olarak demirden
basılmış ince levhalar
kullanılmaktaydı;
üzerinde "Loriyar, b ay k u u " r,ur, kabartması bu Luriarı,
binde 986
ayarır,daki "Drahmi" bu yUksek ayar r,eder,iyle I-usa sUrede
Ak
deniz bölgesinin aranan parası olma konumuna erişmiştir.
Dr
ahminin i.lst birimleri olarak, 100 drahmiye 1 "min'' 6000 drah
r,ıiye ise 1 "talent" adı verilr,ıekteydi.
ş

Kartaca ise, Romalı lardan kırk yıl önce, M.d. 400
lında sayıyla tedavül eden parayı kullanmaya başlamışdı.

yı

Roma imparatorluDu'nun sayıyla ölçülen
ilk parası
M.d.
360 yılında br-orız d kum olarak basılmış idi.
"As grave"
adı
verilen bu para, Uç kişilik bir komisyonun
(Tres viri monet
ales)
denetiminde
Juno Moneta
tapınaUında
basılmaktaydı.
Fransızca'daki
"morme z Le " ile ir,gilizce'deki "monesy " kelime
leri bu tapınaDın adından gelmektedir.
ö

Roma :i:rııparat,:,rlugı.ı' r,ur, gUr,ıUş
parası o Ları
"denier" ilk
defa, M.d. 280 yılında tedavi.ile verilmiştir. Atinalı ların d
rahmi' ss i n i n ber,zeri o l en i 11,(. "der,ier" ler 4, 55 gramdır.
1-<.ar-
tacayla yapılan Pön savaşları (M.d. 264-146)
devletin ekono
misi r, i sarstı·~ı nd an, "der, i er" 1 erir, a'!j ı r 1 ık 1 arı z arnan 1 a '+ g
ram altına dUşUrUlrııUştUr. imparatorluk
dönemine kadar altın
para çok nadir basıldıgından, gUrııUş drahmi
Rorııa'ya M.d.
280
yılında itibaren gUmUş rııonorııetalizrıı rejimini getirmiştir.
(Tarihte Para, 22,23)

C) OSMANLI iMPARTORLU~U'NDA

ALTIN PARA

Osmanlı :i:rııparatorlu§un'da altın kanuni para,
tedavi.il a
racı niteliDindeydi.
TUrkiye Cumhuriyeti'nde
altının
böyle
bir niteligi ve işlevi yoktur.
\

Osmanlılar'da ilk altın paranın
Fatih Sultan Mehmet za
manında 1477 yılında basıldıgı
anlaşılmaktadır.
Bundan önce
Osmanlı Sultanları
bakır ve gUmUş ~aralar basmışlar,
bunun
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yanında
yabancı
Ulkelerin
altın
paraları
(Venedik Dukat al
tınları
gibi) kullanılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet tarafından
bu paralara
"sehle" mi.ihrU v ur-u l mu t ur-,
ş

"Fatih Sultarı Mehmet' irı 1L~78 (Hicri 883) y ı Lı nda bastır···
dıDı Sultani filori, freng-i flori ile ayni kıymettedir. Sul
tani Filorinin akçe ile olan paritesi sonraki yıllarda
gide
rek yUkselmiş ve 1 Sultani filorinin
deDeri
1478 yılında 45
akçe i~.er,, 1510 yı 1 ı nd a 5L~ akçeye u La m ı t ır."
(Tarihte Para, 73)
ş

ş

Osmanlı paralarının aaırlık ve ayarının, gUmUş parada da
gözlendigi Uzere, devletin gi.icUne yada
gi.içsi.izlUgUne paralel
bir seyir takip etmiş
oldu§u hususu,
tablodaki
bilgilerden
anlaşılmaktadır.
imparatorlugun
Evreleri
Kur-u 1 u

Basıldıgı
Dörıerıı

Dönemi
1299-1451
I I. Mehmet' irı
cUlusu

Ortalama
ADırlı§ı

Ayarı

Kaç.· Çeşit
Basıldı'g'ı

ş

Altın sikke darbedilemedi

1451-1595

3.45 gram

23-24
Ayar

106 çeşit

1595-1703
Duraklama Dönemi
1579-1699
Karlofça Andlaşması

3.28 gram

23-24
Ayar

82 çeşit

3.02 gram

18-27
Ayar

53 çeşit

2.32 gram

17-22
Ayar

31 çeşit

22 Ayar

9 çeşit

Yi.ikselrııe Dönemi
1451-1579
Sokullu Mehmet
Paşa'nın idamı

Gerileme Dönemi
1699-1792
Yaş Andaşması

1703-·1800

Yenileşme Dönemi
1800-1839
1792-1839
II. Mahrııut'un ölUmU

\

Tanzimat Dönemi
1839-1876
II. AbdUlhamid'in
ölUmU

1839-1876

7.20 gram

(Tarihte Para, 77)
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D) OSMANLI

±MPARATORLU~UN'DA

GUMUŞ

PARA

Altın ve gUmUşUn dUnyadaki degerlerinden
oluşan
dalga
lanmalar sürerken Osamanlı Devletinin para sisteminde kargaşa
mUşahade edilmektedir.
Osmanlı Bankası'nın
banknot
sistemi
gelişmemiş, hUkUmetin bastırdıDı kaimelere karşı halk ve pi
yasa gUvensizlik göst~rmiştir.
ülke
dahilinde gUmUşe yUksek
deffer takdir edilmiş olması, dışardan getirtilen ucuz gUmUşUn
altın ya da gUmUş sikkeye çevrilmesine yol açmaktaydı. Ne var
ki, h a l k ı n a l b ı n ı dd ı h.ar ı (alışkarılı-gı>, a Lb ı n ı n Ulke dışına
sızan miktarını nispeten dUşUk
tutmaktaydı.
DUnya gUmUş fi
yatlarındaki süratli dUşüş ve bunun
Osmanlı ekonomisinde yol
açtıaı tahribat, Osmalı yönetimince
uzun bir sUre farkedile
memiştir. Nihayet
1878 yılında alınan bir kararla,
serbest
gümüş sikke
basımına
son verilerek, yalnız
devlet hesabına
gUmüş para basılma usulU kabul olunmuştur.
1879 yılında
çı
kartılmış
MaskUkat Kararnamesi'yle de altın standardı tesis
edilmiş; para birimi olarak altın esas alınması benimsenerek,
her tUrlU gUmUş sikke basımı durdurulmuştur.
±mparatorluijun
Evreleri

Basıldıtı
Dör,erıı

Ortalama
Agırlıgı

·--------·-

------·--

------

1324-1451
Kuruluş Dönemi
1299-1451
II. Mehmet'in cülusu

1, 12 gram

900 ayar

Kaç Çeşit
Basıldıffl.
---- .• -·-·---·48 çeşit

Yükselme Dönemi
1451-1579
Sukullu Mehmet
Paşa'nın idamı

1451-1577

0,70 gram

850 ayar

60 çeşit

Duraklama Dönemi
1579-1699
Karlofça
Andlaşmadsı

1575-1603
1603-1623
1623-1648
1648-16'35

o, 51

gram
0,47 gram
0,30 gram
0,28 grarıı

850
800
75ü
500

Gerileme Dönemi
1699-1792
Yaş Andlaşması

16'35-1789
1789-1792

o, e ı

gram
0,12 gram

500 ayar
460 ayar

7 çeşit
1 çeşit

O, 19 gram

460 ayar

2 çeşit

1792-1839
Yenileşme Dönemi
1792-1839
II. Mahmut'un ölUmU
Tanzimat Dönemi
1839-1876
I. Meşrutiyet
GUlhane Hattı-ı
Hümayunu

Ayarı

ayar
ayar
ayar
ayar

3 çeşit
1ı~ çeşit

7 çeşit
1 çeşit

(Tarihte Para, 79)
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OSMANLI

tMPARATORLU~UN'DA

BAKIR PARA

Aynı dönemlerde basılmış Osmanlı altın ve gümüş külçele
rinin
ayar ve aaırlıklarında
görülen belirgin azalmaya
kar
şılık;
bakır
sikkelerin
ayarlarının
önemli bir degişiklik
göstermemiş, agırlıklarının ise giderek artmış olması, Osman
lı para sisteminde yüzyıllara
yayılmış çok ilginç bir durumu
yansıtmaktadır.
Devlet, altın ve gümüş
paralarının deDerini
düşürürken, hiç olmazsa bakır paranın degerini korumak, hat
ta artırmak çabasındadır.
(Tarihte Para, 87)

Altın, gümüş ve bakır sikkelerden oluşan Osmalı para dü
zeninde
sikkeler arası degişim oranı para otoritesi tarafın
dan tesbit ve edilmekteydi.
Resmi de§işim
oranının piyasada
oluşan fiili orandan farklı olması halinde ise para sistemin
de aksaklıklar ortaya çıkıyordu. Altın standardına uygun bazı
özelliklere sahip olan
Osmanlı para rejimi,
Duraklama Döne
minden itibaren aksak ve eksik bir şekilde işlemeye devam et
miş, dünyadaki degişimlerin farkına ancak gecikmeyle varabil
miştir.
(Tarihte Para, 87)

AşaDıdaki tablo, Osmanlı bakır sikkelerinin
aırlıklarındaki deDişimleri dönemler itibariyle
dir.

mparat ı:,r 1 uaurı
Dönemleri
.

Si kker,i rı
Bası ld ıtf ı
Dönem

Kaç Çeşit
Si k~.e
Basıldı·~ı

---------

•.• -1451
1451-157':3
1579-1599
1699-1792
1792-1839
1839-1876
1875-1922

---------

Kuru 1 u Dörıerııi
Yükselme Dör,er,ıi
Duraklama Dönemi
Geri leme Dörıerııi
Yerıileşme Dönemi
Tarrz i r,ıat Dör,emi
Çöküş Dönemi

İ

_______ _________
ş

30
37
15
9
17
10
18

"'

ortalama
a
göstermekte

Sikker,irı
Ortalama
AJ;fırlıI;fı

-------1,05
2,67
3,97
6,44
9,39
7, ':38
9, 12

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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F> OSMANLI

±MPARATORLU~UNADA

KA~IT PARA

(KA±ME)

Osmanlı tarihinde
Kanuni Sultan SUleyman'dan sonra
ge
len hUkUmdarlar arasında en bUyUklerinden biri olarak
nite
lendirilen Sultan II. Mahmut, Yeniçeri OcaDı'nın
kaldırılma
sının yanısıra (Vak'a-i Hayriyye) çeşitli alanlarda da batı
lılaşma hareketlerini başarabilmiş bir padişahtır.
Merkezci
bir sistemle
idareyi
istanbul'a
baDlayan, Harbiye, Tıbbiye
gibi çaadaş egitim kurumlarının açılmasını
saDlayan, gerçek
leştirdiDi kıyafet inkılabıyla topluma kavuk yerine fesi
be
nimseten, setre ve pantolonu kabul ettiren, gazete yayınlatan
saray teşkilatını yenileştiren II. Mahmut 1808 yılında başla
yıp otuz bir yıl sUren saltanatı sırasında bu arada bir dizi
dış meseleyle de urıraşmıştır. BUkreş Andlaşması'yla sona eren
1812 Rus Savaşı, iki yıl kadar sUren
iran Savaşı ve 1821 yı
lındaki
Mora isyanı'nda sonra
Ruslar
1828 yılında
yeniden
Osmanlı
topraklarına girerek doDuda Erzurum'a batıda Edirne'
ye kadar ilerlemişlerdir.
Donanması
Navarin'de yok edilmiş,
kaldırılan
Yeniçeri OcaDı'nın yerine
modern
ordusunu henüz
kuramamış olan
Osmanlılar 1829 yılında
Yunanistan' ın bagım
sızlıDını da içeren
Edirne
Andlaşması'nı imzalamak bu arada
hayli aaır mali
hükUmleri de kabul etmek
zorunda kalmıştır.
Andlaşmaya göre Osmanlı imparatorlugu'nun
10 milyon duka al
tını tutarında
savaş tazminatı, ayrıca savaştan zarar görmüş
Rus tUccarlarına da
1,5 milyon dukalık ekonomik tazminat
ö
denmesi gerekiyordu. Sonradan Rusya'ya gönderilen bir Osmanlı
heyeti savaş tazminatının
7 milyona
indirilmesini, bunun da
bir kısmının mal olarak ödenmesini
saDlamıştır.
1836'da da
henüz ödenmemiş 3,5 milyon duka altının yaklaşık yarısı affe
dilmiş, kalanı da devlet hazinesiyle hazine-i hassadan veni
hayet halktan iane yoluyla toplanarak
tediye
edilmiştir. Bu
arada, Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla da
uaraşan ordununu ihtiyaçları,
Osmanlı Hazinesi'nin iyice za
yıflamasına yol açmıştır. Padişah Abdülmecid 1839 yılında he
nüz onaltı yaşındayken tahta çıktıDında meskükat o derece bo
zulmuştu ki,
kalpazanların
daha ucuza imal ederek, piyasaya
sUrdükleri kalıp paralar, devletin bastıgı paralardan daha a
ranır hale gelmişti.
Sultan II. Mahmut dönemindeki savaşlar,
imparatorluDun büyük
miktara
varan harcamalar yapmasını ge
rektirmiş, bu harcamalar için de taDşiş mekanizmasının sonuna
kadar kullanılması zorunda
kalınmış idi. Avrupa ülkelerinden
yeterli miktarda
borç para temin
edilemeyince de,
ilk kez
devlet tarafından
kagıt para
ihracı usulüne başvurulmuştur.
(
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Kaime-i
Mutebere-i
Nakdiye adıyla 1840 yılında devlet tara
fından tedavUle çıkarılan toplam 160 bin liralık birinci par
ti kaimeler aslında paradan çok, faiz getiren hamiline ait ve
belirli sureli devlet tahvili niteliaindeydi. Bunlara
'' Taz
minat Kaimeleri'' de denilmiştir. Kaime, altın para yerine ka
im olan para anlamındadır.
ilk kaimeler
50, 100, 250 ve 500
kuruşluk kupUrler halinde, bUyUk
boy kaöıtlara, el yazısıyla
düzenlenmiştir.
Faizi, altı ayda bir getirip
gösterene öde
nirdi. Faizin ödenmesi sırasında bu husus, bir mUhUr ile be
lirtilir, ilaveten banknot,
faizin
ödendiai yılı belirleyen
bir damga ile delinirdi.
Kaimelerin halka
altın para yerine
verildigi, sekiz yıl sonra bunların altın parayla
deaiştiri
lecegi ilan ~dilmiş,
ek olarak
12,5 oranında faiz ödeneceai
devletçe taahhUt olunmuştu. Kaimelerde sıra numarası bulunma
dıaından piyasaya
verilmiş
olan gerçek
miktarın
tespit ve
kontrolU mUmkUn olamıyordu.
Taklit edilmeleri
kolay olan bu
kaimeler
kısa bir sUre sonra
tedavülden
kaldırılmıştır. Bu
ilk kaimelerden günümüze hiçbir örnek kalmamıştır.
Az masrafla bolca satınalma gücüne kavuşan Osmanlı mali
yesinin 1840 yılı Eylül'Unde 400 bin liralık kaime daha ihraç
ettiaini görüyoruz. Bu yeni parti kaimeler 50, 100 ve 250 ku
ruşluk olmak üzere Uç ayrı kupür olarak düzenlenmiş idi. 1840
yılı ekim ayında tedavüle verilen UçUncU
Tertip Kaimeler 50,
100 ve 250 Kuruşluk kupürlerin yanısıra 500 ve 1000 Kuruşluk
kupürlerden oluşuyordu. ikinci ve UçUncU tertip kaimelerde de
seri numarası yoktu, ancak ölçUleri kUçUltUlmUş idi. Silinmez
mUrekkeple yazılı kabartma padişah tu·~r-rasırıa ilaveten, maliye
nezaretinin mühürlerini taşıdıkları halde, bu el yazma kaime
ler de kolayca taklit edilmiştir.
1843 yılına kadar çıkartılan kaimelerin miktarını belir
leyen kayıtların tutulmamış
olmasına
karşılık,
bu kaimeler
için harcanan mürekkep ve kaaıdın
bedellerine ilişkin ayrın
tılı kayıtların
mevcudiyeti,
yöneticilerin bu alandaki iyi
niyetleriyle birlikte
tecrübesizliklerini
de göstermektedir.
Kaimelerin
başlangıçta iç piyasada halktan oldukça ilgi gör
mUş oldukları anlaşılmaktadır.
ÇUnkU bir sUre sonra kaime sa
hipleri,
faizinden
yararlanabilmek
için kaimeleri ellerinde
bekletip tedavüle çıkarmamaya başladılar. Kupürlerin büyük o
luşu da kaime tedavUlUnU zorlaştıran bir başka nedendi.
KupUrlerin 20 ve 10 kuruşluga kadar indirilmesinin
yanı
sıra faiz haddinin de
1844 yılında yUzde
6 ya dUşUrUlmesi,
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kaime tedavUlünü hızlandırıcı etken olmuştur.
ranı 18 yıl süreyle sabit kalmıştır.

Yüzde 6 faiz o

Kaimelerin tedavülünde karşılaşılan ilk güçlük, bunların
ölçülerinin bUyüklüaünden ileri gelmiş, tedavüle uygun
olma
yan ölçüler
zamanla
küçUltUlmüştür.
Yavaş yavaş
belirmeye
başlayan
taklit ve taayir
tehlikesine karşı, faiz haddi ile
vadenin kaimelere sabit mürekkeple yazılması, ön yüzüne tuara
ve maliye nazırının mührünün, arka yüzüne de maliye nezareti
ne ait damganın basılması gibi önlemler geliştirilmiştir.
ilk çıkarılan kaimelerin basit
şekilleri ve el yazması
olmaları bunların
kolaylıkla taklit
edilmelerine yol açtı.
Bunun önlenmesi için,
kaimelerin
1842'den itibaren matbaada
basılanlarla degiştirildiklerini
görüyoruz.
Bu arada çok kUçük kupürlü olup adet ufak para deijerin
deki 20 ve 10 kuruşluk
kaimeler de çıkarılmaya
başlanmış,
bunların
faizleri pek az tuttugundan, faizsiz tedavül etme
leri kararlaştırılmıştır.
Ancak küçük kupürlü kaimeler çabuk
el degiştirmeleri nedeniyle
süratle yıprandıklarından
bunla
rın her yıl yenileri ile degiştirilmeleri
yoluna
gidilmiş;
her yıl biçimleri de degiştirilen küçük
kupürlü
kaimelerin,
sahteleriyle mücadele edilmesi bu nedenle daha kolay olmuştur
BUyUk kUpürlU
kaimelerin ise her altı ayda bir hazine
tarafından muayene
edilip mühürlenmeleri usulü getirilmişti.
Taklit kaimelerin
saptanması
amacıyla halka ek bir kolaylık
olmak Uzere, ellerinde
şüpheli
kaime
bulunanların, bunları
muayene için
ilgili daireye serbestçe götürüp gösterebilmesi
olanaaı da saglanmıştır.
Ayrıca, taşrada sahteleriyle hakikilerinin
birbirlerin
den ayırdedilebilmeleri
hayli zor oldugundan, kaimelerin para
gibi tedavülü sadece istanbul'a (Der-Saadet) tahsis olunmuştu
Eyaletlerde gene sadece madeni paralar geçerli idi.
Getirilen
bütün bu önlemlere,
idarenin bunca çabasına
ragmen, piyasaya sahte kaime sürülmesine engel olunamamıştır.
TürlU ülkelerin kalpazanları adeta seferber olup, taklidi hem
kolay,
hem ucuz olan
kaimeleri dış
ülkelerde bastırılıp iç
piyasaya sokmaktaydı. Sadece Amerika'da basılmış karnelerin on
iki milyon liradan fazla oldugu ileri sUrUlUr.
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Başlangıçta kaimeler madeni paralara
eşdeDer olacak dU
şUncesiyle tedavüle verilmişti.
Ancak bu mUmkUn olamamıştır.
Kaimeler
devlet dairelerinde ve maliyede madeni paralara eş
deger olarak kabul görmUştUr.
HUkUmet kaimelerin dış ödemelerde geçerliliDini
safflama
amacıyla Avrupa devletlerine başvurarak, kaimeleri
para ola
rak kabul etmeleri
için kendi
tebaalarına emir
vermelerini
talep ettiyse de, karşılıijı bulunmayan kaDıt paraya fazla gU
venilmeyeceDi cevabıyla
karşılaştı.
Gerçekten de,
kaimeler
için kıymetli maden olarak
herhangi bir oranda
karşılık ay
rılmamıştı. Devlet, vergi ve sair alacakları için bu kaimele
ri aynen
nakit gibi kabul
ettiffinden, deDerlerini
ancak bu
şekilde muhafaza etmiş oluyordu.
Bu nedenle, kaimeler
ancak
iç piyasada geçerli oldugundan dış piyasadaki ödemelerin es
kiden olduau gibi madeni
paralar
esası
üzerinden yapılması
sUrd UrU 1 mU şt Ur ..
5 Ocak 1844 tarihinde Takvim-i Vekayi'de yayımlanan ''Usu
lü Cedide üzere Tashihi Ayar'' kararnamesiyle Osmanlı yönetimi
ayarları bozuk madeni paraları disiplin altına almak isterken
uzun dönemde
kaimeden
kurtulmayı da amaçlıyordu.
Yeni para
sisteminin başarılı olması, eskilerinin piyasadan toplanabil
mesine baDlıydı.
Gerek ayarı bozuk madeni paraların, gerekse
kaimelerin piyasadan çekilebilmeleri
ise her şeyden önce saa
lıklı bir paranın varlıgına
bafflıydı.
Oysa
imparatorlugun
mali durumu böyle bir operasyonu başlatmaya da elverişli
de
!lildi. 1847 yılırıda y az ı Lm ı
o l an bir Meclis-i Vala
tezkere
sinden,
kaimelerin tedrici usulde iftaya tabi tutulmalarının
kararlaştırılmış oldugu anlaşılmaktadır.
Bunun için başta sa
ray olmak Uzere, devlet yöneticilerinden,
tUccar ve emlak sa
hi pl eri rıderı
"i arıe-i umum i yye " adı a 1 t ı rıd a , bir defaya mahsus
olmak Uzere bir buçuk milyon lira toplanmıştır.
ş

Bir kısım kaimelerin altın para
karşılıDında
piyasadan
çekilmesi, bu arada taklit kaimelerin de piyasadan ayıklanma
sı amacıyla gerçekleştirilmiş
bu para operasyonunun
başarılı
oldugu pek söylenemez. ÇUnkU, iane yoluyla saDlanan paraların
ancak dörtte biri kadarı, piyasadan oluşan kaimelerin itfası
na tahsis edilebilmiştir.
Degerleri sarraf piyasasında yüzde kırka kadar dUşmüş o
lan kaimelerin devletçe başa baş degerinde ve altın para kar
şılıDı toplanmaya
başlanması
Uzerine degerleri yükselmiş ve
para operasyonu,
Galata Sarraflarına önemli kazançlar saffla
mıştır.
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Kaimelerin tedrici itfası operasyonunu yarıda kesen olay
Arabistan
isyanıdır. isyan Uzerine, toplanmış olan ianelerin
geriye kalan dörtte UçlUk kısmının sarf yeri degiştirilmiş ve
iane paraları zorunlu olarak askeri harcamalara ayrılmıştır.
Bu durumda hUkUmet,
Galata
sarraflarınca
kurulmuş bir
şirketle anlaşarak, piyasadaki bakiye kaimelerin toplanıp im
ha edilmesi ve buna karşılık da devletin
şirket
borçlanması
yolunu seçmiştir. Ancak şirketin henüz faliyete başladıgı bir
sırada Osmanlı imparatorluau bu kez de Kırım Savaşı'na katıl
mak zorunda kalmıştır.
Osmalı imparatorlugu
ilk dış borçlanmaya
Kırım Savaşı
sırasında gitmi9tir.Kırım Savaıı'na kadar ingiltere ve Fransa
nın Osmanlı imparatorluDu'na
her alandaki ilgisizliginin ±m
paratorlugun Rus istilasıyla
birlikte
parçalanma
tehlikesi
göstermesi,
dolayısıyla
Avrupa'nın politik dengelerinin bo
zulması
olasılıijıyla detjişitigi görülmektedir. 1854 yılına
kadar Osmanlı imparatorlugu, dış borcu bulunmayan ender
dev
letlerder, birisiydi. 1854'de ilk kez Mısır Cizyesi
karşılık
gösterilmek suretiyle Fransız Goldschmid ve ingiliz Dent Pal
mer
şirketlerinden
alınmıı
Uç milyon
sterlin
tutarındaki
borçla, Kırım Savaşı
nedeniyle oluşmuş
bUtçe açıgının ancak
bir kısmı karşılanabilmiştir.
Açıgın ka Lan kısmı ise "Ordu
kaimesi" adı a l b ı nd a ye n i bir para çıkarılması suretiyle ka
patılmaya çalışılmıştır.
Ordu kaimesi, ordu birliklerinin bulundukları bölgelerde
tedavUl etmek Uzere bastırılmıştır. Tazminat kaimelerinin kö
tU anısı henUz unutulmamış oldugundan, halk, ordu kaimelerine
ilgi göstermemiştir.
Ayrıca savaşa, ingiltere ve Fransa ile
birlikte
girildiDinden,
her iki Ulkeye ait altın paralar da
istanbul piyasasında tedavUl etmeye başlamıştır.
Bu nedenlerle
ordu
kaimelerinin degeri hızla dUşmüş ve
bunlar sarraflar tarafından yüzde otuz eksiDine alınmaya baş
lanmıştır.
HUkUmet,
istanbul'daki sarraflardan 100 kuruşluk
kaime alana ayrıca 10 kuruş da madeni para verdirerek, halkın
kaimey~ olan talebini
yükseltmeye
çalışmıştır.
Devletin bu
tUr açık piyasa işlemleriyle ordu kaimelerinin degerini koru
maya çalışm~sı başarılı olmuş ve ordu kaimeleri daha sonrala
rı sarraflar tarafından sadece yüzde on eksigine degiştiril
meye başlanmıştır.
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Piyasaya hesapsız miktarda sUrUlmUş olan ordu kaimeleri
nin itfası sırasında yeterli kaynak saaıayamayan Hazine, bun
ları vergi alacaaı
karşılıDında
kabul ve ele geçirdiklerini
imha etmek suretiyle işin Ustesinden gelebilmiştir.
MUttefiklerin desteDi ile Kırım Savaşı'nın kazanılmasın
dan sonra
Hazine'nin ingiliz
piyasalarından
saDladıUı borç
paralarla
tazminat kaimesi sahiplerine, ellerindeki kaimele
rin yUzde 40' ı
kadar
madeni para ödenmiş, kalan
yüzde 60' ı
karş 111 ·~1rıd a ise "Esham-ı Cedi de" adıyla çıkartı 1 m ı ş devlet
tahvilatı verilmiştir. Böylece Hazine, gelirlerinden bir kıs
mını Galata sarraflarına kaptırmaktan kurtuluyordu. Hazinenin
kaimelerin vergi
ödemelerinde
kabul etmesi
zorunluluiju hep
Hazine
aleyhine
sonuç vermiştir.
Vergi
mükellefleri kendi
vergi borçlarını,
Galata
sarraflarından ucuza
topladıkları
kaimelerle ödemek
suretiyle devleti vergi kaybına uaratırken
sarraflar da bu mekanizmadan pay saglıyorlardı.
Böylece ilk çıkarılışından ancak 22 yıl geçtikten
sonra
yok edilebilen Tanzimat kaimelerinin piyasadan
çekilebilmesi
için Hazinece kaime sahiplerine Uç milyon
Osmanlı altını ile
ingiliz ve Fransız lirası, bir milyon lira tutarında Mecidiye
ve altı milyon liralık da devlet tahvili verilmiştir. Halk a
rasır,da "KorıssoLı d " (C,:ıırısı:ılide) adıyla tarur,ar, bu yerıi
devlet
tahvilatına başlangıçta gösterilmiş olan ilginin,
Konsolide
leri sUresinde itfa edilmemeleri sonucu giderek azalmış oldu
Dunu burada belirtelim.
Osmanlıların ikinci kez kaime ihraç etmeleri,
halk ara
sında 93 Harbi diye bilinen
1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı sı
rasında ve askeri zorunlulukla olmuştur. Sultan Abdülaziz dö
neminin yöneticileri ise, sadece kaaıt, mürekkep ve baskı gi
derleriyle
Hazineye milyonlar
getiren bu gelir kaynaaından
dikkatsizce
yararlanarak, hükümdarın sınırsız israfını adeta
teşvik etmişlerdir. Dolmabahçe Sarayı'nın inşa giderleri için
Hazine-i Hassa'dan ne kadar hrcama yapıldıDını soran Padişaha
devrir, m.,,liye r,azH~ı, bunun "sadece 3500 kur-u
oldı.ıgı.mı.ı söy-·
!emiştir. Bı.ı tutar, bastırılan kaimeler için kagıda ve mürek
kebe harcanan miktardır.
(Tarihte Para, 87,88,89,90,91,92)
ş

"

Galata'da bankerlik Bizans devrinde Cenevizlilere tanın
mış ı:ılan
bankerlik konuları ~le
ilgili imtiyazlar sayesinde
VIII. asırdan itibaren önemli bir kurum olmuştur.
(Galata Bankerleri,20)

)
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Fatih Sultan Mehmet' in istanbul Bizans kapılarına geldi
tji gUnden 1930' ların sonuna kadar, fakat zaman zaman özellik
lerini ve gUcUnU kaybetmesine ragmen daima
pusuda bekleyerek
ortamı mUsait
bulundutjunda yine
memleket
ekonomisine hakim
olan
Galata Liberalizmi, bize göre Osmanlı devletinin kaderi
Uzerinde de etkili
olmuştur. Hatta bugUnkU çagda tarih anla
yışı ile Galata
Liberalizmi'nin
tarihinden
soyutlanmış bir
Osmanlı tarihi.
Galata Bankerleri veya Galata Sarrafları diye anılan ki
şiler ve bunların 19. asrın ikinci yarısından sonra kurdukla
rı bankerlik işletmeleri, Osmanlı mali tarihi yanında,
özel
likle Türk-islam tabanın her katının ekonomik hayatını
hatta
gUnlük yaşam koşullarını
etkilemede bUyük rol oynamışlardır.
Bu bankerlerin tarihimizde
oynadıkları bu önemli role ragmen
bugUn bunlar hakkında sentezleştirilmiş
bilgiye sahip degiliz
Osmanlı tarihçilerinde Cevdet Paşa ve Lütfi Efendi yaşadıkla
rı zamanın tarihini ka l errıe alırken, z,~_,\mlu gördü~'.leri haller
de ancak bunların
birkaçının
adını vermekte fakat işlemleri
ve çevrelerine etkilerin her nedense konu etmemişlerdir. Ni
tekim Cevdet Paşa aşagıda görecegimiz gibi, "Maruzat"ır,da 19.
asrın
ikinci yarısından
itibaren dış istikrazla~ ve tüketim
toplumuna geçişi
veciz bir şekilde kaleme
alırken,
Galata
Bankerlerinin saray, vukela, esnaf ve halk ile olan ilişkile
rini olagan bir olay olarak
yazıp geçmektedir. Buna karşılık
Osmanlı
imparatorlugu'nun
mali ve iktisadi
tarihini
yazan
Batılı
yazar ve araştırmacılar
her konuda kendi açılarından
bir sentez oluşturmak amacında oldukları için, konuyu bugUnkU
anlayış ve deijerlendirmeler açısından pek az ilginç kılmaktan
öteye gidememişlerdir.
Son yıllarda ise, Türkiye'nin dış borçlarının yeniden iç
mesele olmaktan çıkıp bir dünya finans konusu olması bazı ba
tılı ve Türk araştırmacılarını
bu yönden konuya egilmeye sev
ketmişlerdir.
DiDer taraftan,
Necibe Sevgen Belgelerle TUrk
Tarihi dergisirıde "Nasıl SörııUrUldUk Sarraflar" başlıgır,ı ta
şıyan ve tamamen belgelere dayanan bir yazı dizisi yayınlamış
tır.
Bu ilginç araştırma ne yazık ki tamamlanamamış ve ancak
18. asrın ortalarına
kadar konuya
ışık tutabilmiştir.
Oysa
"Galata Bnkerleri" n i n TUrk
ekc,r,c,misir,deki asıl ör,emli r-o l li
Batı'daki sanayi
devrimi ile atjırlık
kazanmakta ve Osmanlı
imparatorlugu'nun Batı için devamlı pazar haline getirilmesin
de bu bankerlerin rolU konuya bütün açıklıijını getirmektedir.
II. Sultan Mahmut
devrinde başta istanbul olmak Uzere, izmir
ve diger Güney limanları ile Karadeniz
limanlarına kadar Sa-

\

nayi Devriminin
çeşitli ve ucuz malları,
Galata
Sarrafları
ile onların bu liman kentlerindeki acente ve ortaklrını kısa
zamanda daha da zenginleştirmişti.
istanbul başta olmak Uzere
özellikle liman kentleri ile bazı önemli kentlerde bu ucuz ve
çeşitli mallara
talep sadece saray, vUkela ve bey paşalardan
gelmeyip
islam-TUrk
halkı da bu malları
tercih eder duruma
dUşUnce, bankerlerin
iş hacmi bir anda
genişlemişti. Galata
Bankerleri
imparatorlugun hemen her tarafında kredi işlerine
hakim olarak,
bir taraftan
yerli
tUccarı ve diger taraftan
da tUketiciyi finanse etmek
durumuna girmişlerdir. bzellikle
yerli Rum bankerler tUccar
ortakları ile faiz haddi nisbi o
larak dUşUk,
Batı'dan getirdikleri ve kredi ile satın aldık
ları malları,
imparatorluk
hudutları
içinde peşin para ile
satarak ellerinde biriken
paraları
birkaç misli faiz ile bu
malları pazarlayanlara ve tUketicilere
kredi olarak veriyor
lardı. Bu tUccar-banker
ortaklıgı
Osmanlı imparatorlugu hu
dutları içinde Batı'ya
ihraç edilen malların ( bzellikle ta
rımsal ham madde ve tahılların>
ucuza kapatılmasını da sag
lıyordu. Kurdukları finansman
agları ile Ureticilerin malla
rını mahsUl daha hazır olmadan çok dUşUk fiyatla satın alıyor
lardı.
Rum bankerlerin Rum tUccarları ile bu ortaklıgı, finans
man aDları sayesinde onlar adeta monopolcU satıcı ve monopol
cu alıcı olarak
gUçlendirirken,
Ermeni ve Yahudi
sarraflar
daha ziyade iç tUketimi ve özellikle saray, vUkela ve yUksek
memurların artan tUketim
ihtiyaçlarını
finanse eder
duruma
girmişlerdir. Fakat, bu arada geleneklere uygun olarak
özel
likle Ermeni bankerler çeşitli vergilerin iltizamında devlet
sarraflıDını yUrUtUyc~lardı. Yahudi sarraflar ise daha ziyade
saray ve vUkela ile bazı yUksek memurların tUketim
masrafla
rının finansmanında bUyUk rol oynamaya başlamışlardır.
(Galata Barıkerleri, 16, 17)

H) CUMHUR±YET

DöNEM±NDE KA~IT PARA

29 Ekim 1923 tarihinde kurulan
TUrkiye
Cumhuriyeti'nin
kendine ait yeni madeni ve kagıt paraları yoktu.
Piyasadaki madeni paraları, Osmanlı Devleti'ne ait altın
ve gümüş meskUkat ile Sultan Reşad ve Vahdeddin devrinde darb
ed~len
kUçUk deaerlerde
nikel paralar teşkil ediyor ve yine
Os~anlı Devleti'nden devreden kagıt paralar (Evrakı Nakdiye)
Cumhuriyet HUkUmetinde de tedavUl ediyordu.
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Türkiye Cumhuriyeti'nde tedvaül eden kaaıt paralar,
senesi başlarında iki ayrı grupta toplanmaktadır:

1924

Biril"ıc:i Grı..ıp:
30 Mart 1331 ( 1915 M.), 18 Teşril"ıievvel (Ekim)
1331 (1915}, 22 Kar,ur,uevvel
(Aralık) 1331 <1'3l5 M.), 6 ı:ıtfus
b oss 1332 (1916 M. >, L~ Şubat 1332 (1916), 28 Mart 1333 (1917),
28 Mart 1334 (1918) tarihli Kanun ve Geçici Kanunlarla 7 ter
tipte tedavüle çıkarılan
Osmanlı Devleti evrakı
nakdiyeleri
(Kaaıt paraları> ki bunların üzerinde taşıdıkları denerler
5
kuruş, 20 kur-u
1/4, 1/2, 1, 2 1/2, 5, ıo , 25, 50, 100, 500,
1000 1 i ra idi.
ş

,

Gündelik alış veriş bu kaDıt paralar ve yukarıda
dilen madeni paralar ile yapılıyordu.

sözU e

±kinci
Gurı..ıpu Osmanlı Devleti ile Osmanlı Bankası arasında 13
Nisan 1914 (27 Cemaziyelevvel 1333, 30 Mart 1331) tarihlerin
de imzalanan anlaşmaya dayanılarak, Osmanlı Bankaları kasala
rında karşılı·~ı altın olara~< bu Lurıart ve ijzerirıde " Sulhı.m ak
tini takib eden altı ay içersinde
karşılıgı altın olarak te
diye edilecektir. "\~~resi okurıan ve Osmar,lı Bar,kası'r,ırı ga
rantisini
taşıyan, . ~
çıkışta 6.583.094 liradan ibaret Os
manlı Bankası Banknotları idi.
Bu ikinci guruptaki kaDıt paralar, karşılıklarının altın
olarak ödeneceginin garantisini taşıdıkları için geçerli ol
dukları halde, piyasada pek rastlanmıyor, daha çok bUyük tüc
car arasında birbirine aktarılan garantili ticari bono işlemi
görüyorlardı. Bu banknotların üzerlerindeki deDerler 1, 2, 5,
10, 50,100 lira idi.
Bu karşılıgı altın olarak ödenecek olan ve tedavülde bu
lunan Osmanlı Bankası kagıt paraları hakkında
Cumhuriyet' in
ilanından sonraki ilk bilgimiz 10 Mart 1924 tarihinde imza e
dilen anlaşma koşullarından elde
edilmektedir. Adı geçen an
laşmanın 6. maddesine göre 1914 senesinde Osmanlı Bankası ta
rafından tedavüle çıkarılan 6.583.094
liralık altın karşılıDı
banknottan tedavülde
B~.475 liralık bakiye
kalmıştır, arta
kalan kısım
Osmanlı Bankası kasalarına geri dönmüştür.
1924
yılı anlaşması o günlerde
piyasada bulunan
891.475
liralık
Osmanlı Bankası
banknotlarının tedavüle devam
edeceijini be
lirtirken piyasadan çekilen 5.691.619
liralık banknotun tek
rar tedavüle çıkarılmasını yasaklıyor ve bunların imha edil
mesi konusunda taraflar anlaşmaya varıyorlardı.
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Türkiye Cumhuriyeti'nde
kaaıt paralarla ilgili ilk çıka
rılar, k arıun,
12 Kanı_msarıi 1926 tarih ve 701 sayı 1 ı
Mevcut
Evrakı Nakdiyenin Yenileriyle istibdaline
(deDiştirilmesine)
dair
karıundur-,
Bu kanun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
çeşitli tarihlerde tedavüle
çıkartılan
161.018.663
liralık
banknotta
o güne
kadar
degişik
nedenlerle,
imha edilen
7.270. 100 liralık
kaaıt
paradan
sonra
tedavülde
bulunan
15.374.856.360
liralık
kagıt paraya denk tutarda yeni kagıt
para bastırılacak ve bu katjıt
paraların tedavüle çıkmasından
sonra eski
Osmanlı Devleti kagıt paraları bu yeni Cumhuriyet
dönemi kagıt paraları ile degiştirilecekti.
II

II

Bu kanunun yayınından sonra,
toplam degerleri fazla ol
mayan (2 1/2 ve 25 liralık)
kagıt paraların
25 Mart 1926'da
tedavülden kaldırılmalarını
izleyerek
5 kuruş,
20 kuruş ve
1/4 liralık kaaıt paralar da Mayıs 1926'da
geçerliliklerini
kaybetmişlerdir.
Bunlardan sonra yine piyasada az tutar ola
rak bulunan 1/2 liralıklar tedavülden kaldırılmıştır.
!iı

701 sayılı kanunun yayımından sonra bu kanunun
hükümle
rine uyularak Türkiye Cumhuriyeti'nin
ilk basılacak kagıt pa
raların~~llik
ve baskı şekillerine karar vermek üzere Ma
liye Vekaletinde Mustafa Abdülhalik Bey'in reisliginde ve ka
nurıur.
öngörclü'gi.i
Ziraat, iş, Osrııar,lı, itibarı Milli, Akhisar
TUtUncUler,
Akşehir
Bankaları ve Ti.irkiye'de
bulunan diaer
bankaların birer temsilcisinden oluşan ''Evrakı Nakdiye Komis
yonu" göreve başlamıştır.
Komisyonun çalışmalarında gözöni.ine alınan en önemli konu
yeni bastırılacak banknotların taklit edilemiyecek ve sahtesi
basılamayacak ti.irden olmasını saDlamak olmuştur.
Yerli bası
mevleri ile yapılan göri.işmeler, kabartma olarak ve filigranlı
kagıt paraların o günkü koşullar altında Ulkemizde basılması
nın olanaksız oldugunu ortaya çıkartmıştır. Bunun üzerine ya
bancı basımevleri ile ilişki zorunlulugu dogmuş ve komisyonun
beşinci toplantısına,
Bradbury-Wilkinson,
Thomas de la Rue,
Harison, Waterlow and Sons
(ingiliz)
firmaları ile birlikte
Amerikan, Fransız ve bir de Hollanda firması
temsilcisi
ka
tılmıştır.
Komisyon
kagıt paraların
kabartma
olarak
basılmasını
saglayacak Taydus yöntemini
benimsemiş ve bu sistem baskının
da o tarihlerde ancak ingiliz ve Amerikan
basımevlerinde yapılabilecegi anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, uzun tartışmalar sonunda resimlerin
Evkaf
MUzesi MUdUrU ressam
Ali Sami Bey tarafından yapılması koşu
luyla, kaaıt paraların ingiliz 'Thomas de la Rue' firması ta
rafından 88.000 ingiliz lirasına bastırılmasına karar
veril
miştir.
O gUnkU
Cumhuriyet
HUkUmeti?nin yaşadıgı
zor ekonomik
koşullara ragmen bu kadar bUyUk bir baskı bedeline razı olma
sı, yukarıda belirtildiiji gibi Osmanlı Devleti'ni zaman zaman
çok zor durumlara dUşUren kagıt paraların sahtelerinin
yapı
labilmesi korkusu olmuştur.
Bu suret le;
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000
1 iral ık o ı mak
Uzere 7 muhtelif degerde kagıt paraların bastırılmasına
baş
lar,ılmıştır.
Ressam
Ali Sami Beyin hazırladıgı resimler
1926 senesi
Temmuz ayında tamamlanmış ve bunların komisyonda uygun görUl
mesinden sonra Londra'daki basımevine Cumhuriyet Dönemi kaDıt
paralarının baskı hazırlıklarına geçilmesi emri
verilmiştir.
Daha sonra Avrupa'da hazırlanan klişeler peyderpey
Ankara'ya
getirilmiş ve komisyon tarafından tetkik
edilip uygun
görU
ler~~'Thomas
de la Rue' Basırııevirıe
gö·ı'"ıderilmiştir.
B.:::\skı
işlerine nezaret etmek Uzere 4 kişilik bir heyet de Londra'ya
gitmiştir.
Bu suretle başlayan çalışmalar 9 aylık
bir süre sonunda
sonuçlanarak 1927 senesi Mayıs ayından itibaren muhtelif
kU
pUrlere sandıklar peyderpey
istanbul'a getirilmiş ve bunla
rın sayım ve dagıtımı ile görevlendirilmiş
bulunan
Osmanlı
Bankası kasalarına tevdi edilmiştir.
Bu işlerde o tarihlerde
mevcut olan nadir milli bankalarımızdan
Ziraat ve
iş Banka
ları da yardımcı olarak görevlendirilmişlerdir.
Londra'daki
'Thomas de la Rue' Basımevinin 1927 senesi
Mayıs ayında başlayan banknotları teslim etme işlemi aynı se
nenin EylUl ayına kadar sUrmUş ve sayım işleri de sonraki ay
larda tamamlandıDından
5 Kanunuevvel (Aralık) 1927 gUnU TUr
kiye Cumhuriyeti'nin
ilk kagıt paraları tedavUle çıkrılmıştır
Bu ilk banknotlarda
yazılar eski
Arap harflari
ile ve
zamanın Maliye Vekili Mustafa AbdUlhalik Bey' in imzsını taşı
maktadır.
TUrkiye Maliye tarihinde BiRiNCi EMiSYON olarak isimlen
dirilmiş olan bu 7 degerdeki kaijıt paralar 5 Kanunevvel
1927
gUnUnden itibaren eski kagıt paralar ile degiştirilmeye
baş
lanılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin
son kagıt
paralarına
4 Kanunevvel
1927'den itibaren
6 aylık bir tedavül süresi verilmiş
fakat
sonra görülen lUzum üzerine bu süre 3 ay daha uzatılmıştır.
Bu suretle
4 EylUl 1928 gUnUne
kadar
Osmanlı Devleti'
nden devralınmış olan kaffıt paralar
piyasada geçerli
olmuş,
ancak bu tarihten itibaren geçerlilikleri son bulmuştur.
5 Kanunuevvel 1927 tarihinin böylelikle, Türkiye Cumhu
riyeti'nin kendi paralarına
kavuştugu gUn olarak
önemli bir
yeri vardır. Eski Türk gelenekleri bagımsızlık şartını Sultan
adına hutbe okunması
ve sikke basılması ile tanımlarlar.
Bu
suretle bir bakıma Türkiye Cumhuriyeti'nin hutbesi
29 Teşri
nievvel 1923'de okunmuş ancak sikke basılmasının sonuçlandıgı
tarih 5 Kanunuevvel 1927 olmuştur.
Cumhuriyet Hükümeti bu dönemde tedavüle fazla kagıt para
çıkarmamak için özellikle büyük titizlik göstermiş ve piyasa
da kurumsal olarak var olan
158.748.563
liralık kagıt
para
bastırılmıştır.
Paraların yenileri ile degiştirilmesi sonucu
çeşitli nedenlerle zayi olmuş eski banknot karşılıklarının da
Maliye Vekaletinde yedek olarak saklanması ve derhal piyasaya
çıkartılmamasına
karar verilmiştir.

l

1928 yılı kagıt
paralar açısından yeni bir sorun ortaya
çıkarmıştır.
Bu yıl bilindiQi
gibi harf devrimi yapılmış ve
Türkiye Cumhuriyeti
eski Arap
harflerini
terkederek
Latin
harflerini kabul etmişti.
Bu devrim,
büyük emek,
masraf ve
çalışma sonucu tedavüle çıkarılan ilk Emisyon kagıt
paralar
için bir talihsizlik
olmuş ve Cumhuriyet
Hükümeti'nin yeni
kagıt
para
bastırmaya o günkü
ekonomik
gücü yetmediginden
1928 senesinden sonra
TUrkiye'de her türlü basın yeni Latin
harfleri ile yapıldıgı halde eski harfli banknotların
geçer
lilikleri 10 yıl daha sürmüştür.
4 Eylül 1928 tarihinde eski
Osmanlı Devleti kagıt para
ları, yeni Cumhuriyet kagıt paraları ile degiştirilme süresi
ni doldurarak geçmez hale geldikleri halde,
özel bir anlaşma
ile Osmanlı
Bankası tarafından çıkartılan ve karşılıklarının
altın olarak ödeneceiji Osmanlı Bankası'nın
garantisi altında
olan kagıt paralar tedavül etmeye devam etmişlerdir.
30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı kanun ile TUrkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası
kurulmuştur.
Bu kanun
gereffince
her tUrlü yeni banknot çıkarılması Maliye Vekaletinden
alın-
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mış ve Merkez Bankası'na verilmiştir.
vel 1927 senesinde tedavUle çıkarılan
da bu yeni kuruluşa devredilmiştir.

Bu suretle 5 Kanunuev
banknotlar
eski harfli

24 Haziran 1933 tarihinde 2292 sayılı kanunla
Osmanlı
Bankası ile Cumhuriyet HUkUmeti arasında yeni bir anlaşma ya
pılmış ve Bankanın TUrkiye'deki çalışma imtiyaz suresi 1 Mart
1952 tarihine kadar uzatılmış ve Osmanlı Bankası'nın çıkardı
gı banknotların geçerlilik
suresi de asgari 31
Birincikanun
1941 tarihine kadar ertelenmiştir. Cumhuriyet HükUmeti ayrıca
bu tarihten
sonra bu rejime
son verme yetkisini tek taraflı
olarak kendisine
almış ve Osmanlı Bankası'nın altın ödeyerek
kaaıt paraların tedavUlden
kaldırma sorununu
ikinci bir an
laşmaya kadar uzatmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kaDıt
para tarihinde
ikinci 6rıeml i devre 1937
senesinde başlar.
1'327 seır,esirıde
ı lcar-.ı l a n
eski Türkçe harfi banknotların geçerlilik sürelerinin 10. yı
lını tamamladıijı 1937 yılında harf devrimi de 9. senesini bi
tirmiş oluyor ve bu sUre boyunca Cumhuriyet HUkümeti'nin
bU
tUrı
basırıı yeır,i
harfler\ile oldı.ı·~u halde tedavi.ildeki
ka'ı';1ıt
paralar yin~ eski harfli ~nknotlardan ibaret bulunuyordu.
ç

Merkez Bankası 1930 tarih ve 1715 sayılı kanunun verdiai
yetkiye dayanarak piyasadaki banknotları deDiştirmek kararını
almış ve yeni paraların basım işini de yine Londra'daki 'Tho
mas de la Rue' firmasına vermişitir.
Bu suretle 2. Emisyon diye adlandırılan yeni harfli Cum
huriyet Banknotları, AtatUrk resim ve filigranlı olarak
pey
derpey piyasaya çıkarılmaya başlanmıştır. Bu emisyonu oluştu
ran paraların ilki
15.10.1937 tarihinde tedavüle
çıkartılan
5 liralık kupUrdUr.
Yeni paraların
tedavUle
çıkarıldıkları
aynı gün eşdeDerdeki eski
harfli
1. Emisyon kaDıt
paraları
da tedavi.ilden
çekilmeye
başlanılıyor ve bu banknotlara beş
yıllık bir piyasada zorunlu
geçerlilik ve ikinci bir beş yıl
da Merkez Bankası tarfından kabul süresi tanınıyordu.
Yalnız
1937 ve 1938 yıllarında
yeni harfli
2. Emisyon
banknotlarının 5, 10, 50 ve 100 liralıkları tedavi.ile çıkarıl
dıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu eşsiz
AtatUrk'
Un 10.11.1938 tarihindeki ölUmU, AtatUrk resimli
2. Emisyon
banknotların tamamının tedavi.ile
çıkmasını
engelledi.
Gerçi
klişe ve kalıpları evvelce
hazırlanmış olan
Atatürk resimli
500 ve 1000 liralık kaDıt paralar 1939 yılında tedavüle çıka-
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rıldı, yalnız kararlaştırılan tutarın tUmU aynı resimde
bas
tırılmadı ve bu bUyUk kupUrlerin ikinci kısmı AtatUrk'Un ölU
mU Uzerine
Cumhurbaşkanı olan inönU'nUn resimlerini taşımaya
başladı.
Bu ikinci tertip
nızca ön yUzlerindeki
kaaıt paraların arka
mıştır. Banknotların
yapılmamıştır.

500 ve 1000 liralık
banknotların
yal
ve filigrandaki resimler degişmiş fakat
yUzleri öncekilerin aynı olarak
kalmış
renklerinde de herhangi bir deDişiklik

Bu tarihlerde 2.Cihan Savaşı da başlamış ve bUtUn Avrupa
kıtası
cehennemi bir ateş altına girmiştir. Bu savaşın kaaıt
paralarımızla
ilgili en önemli olayı;
ufak para sıkıntısını
karşılamak Uzere ingiltere Bradbury firmasında bastırılan
50
kuruşluk
kagıt paraları getiren vapurun Pire limanında Alman
uçakları tarafından bombalanması sonucu denize dökülmesi
su
retiyle halkın eline geçmesi ve bunun Uzerine adı geçen kaaıt
paraların tedavUle çıkmadan
tedavUlden
kaldırılış
şeklinde
olmuştur.
2. Emisyorı gurubı.mda yer alan AtatUrk portreli 100 lira-
lık banknotun, aynı boyut, renk ve kompozisyonda olmak
Uzere
ismet inönU
portreli olanına da rastlanıldıgı ve hatta
bazı
kolleksiyonerler
tarafından elde edildiai~ir gerçek olmakla
birlikte adı geçen banknotun resmen tedavUl etmedigi
ilgili
lerin sözlU beyanlarından anlaşılmış bulunm ktadır.
Bu tarihten sonra ingilter'de bastır~lan
mor 1 liralık
lar ile bukez ilk defa Alman Devlet Matbaasında bastırılan 50
kuruşluk banknotlar 2. Emisyonun son kupUrleri olarak tedavU
le çıkarılmışlardır.
Bu suretle AtatUrk resimli olarak başla
yan ve inönU resimli olarak devam eden 2. Emisyon sona ermiş
tir.
Bu konuda Merkez Bankası'nca tedavUle
çıkartılan
bank
notlarda dikkat edilecek en önemli konu herhangi bir Emisyona
baglı paraların tedavUle çıkış tarihlerinin birbiri içine ka
rışmış olmasıdır.
Bu nedenle tarih
bakımından
Emisyonların
sınırlarını çizebilmek
mUmkUn
olmamaktadır.
Dolayısıyla 3.
Emisyona ait bir banknottan daha önce tedavüle
çıkarılabil
mektedir. Bu yüzden 2,3,4 Uncu Emisyonlar birbirlerine girift
bir şekilde baglanmışlardır.
Türkiye
Cumhuriyeti
kagıt paraları
tarihinde
14 Mart
1947 gUnU önemli bir yer tutar. Bu gUn yayınlanan 3/5481
sa
yılı Bakanlar Kurul u kc:,rarı i l~marıl ı Bc:,nkası ile d ab a nce
ö

sözedilen
anlaşma hükümleri ile geçerlilikleri sürmekte olan
Osmanlı Bankası banknotlarının 1 Nisan 1947 tarihini
izleye
rek 1 yıl içinde altın karşılıgı ödenmesi kararlaştırılmış ve
bu konuda
Osmanlı Bankası'na talimat verilmiştir. Bu suretle
Cumhuriyetin 24 UncU senesinde Osmanlı Devleti'nin kaDıt
pa
ralar ile ilgili anlaşmalarının sonuncusu da tasfiye edilmiş
tir.
1950 senesinde Cumhuriyet Hükümeti'nde çok parti
siste
mine geçiş ve seçim sonucu iktidar deDişikliDi tesirini kagıt
paralarda da göstermiş ve Merkez Bankası 1951 senesinden iti
baren
5. Emisyon
adı altında
Atatürk resimli ve filigranlı
yeni kagıt paraları tedavüle çıkarılmaya başlanmıştır. Bu ye
ni Emisyon kaijıt paraların tedavüle
çıkması ile birlikte
2,
3, 4. Emisyona ait banknotlar belirli tedavül süreleri sonun
da geçerliliklerini
kaybetmişlerdir.
Burada kaydedilmesi gereken önemli bir konu, 1. ve 2. E
misyon sürelerince Türkiye Cumhuriyeti'nde kagıt para ile al
tın para arasındaki
orantının
tümüyle aynı olarak
korunmuş
oldutjudur. 1 altın lira 9 katjıt lira karşılıtjında oldutjundan
bu devir 1000 liralık kupürün deDeri yaklaşık olarak
110 al
tın liradır.
Bu bUyük kupUrlU katjıt paralar
enflasyon devri
paraları olmayıp geçerli oldukları sürelerde gayet büyük alış
gücü o l arı paralar
c,ldukları'(ıdal"ı
kol leksiyorı içirı te:aklc."ı·rırııış
olmaları hemen hemen olanaklı deDildir.
Bu suretle 1951 senesinden
itibaren
5. Emisycn adı al
tında ve çeşitli tertiplerde yeni kaDıt paralar ted vi.ile çı
karılmaya başlanmıştır.
5. Emisyondaki çeşitli tertipler, çok kez Merkez Bankası
yönetici kadrosundaki
meydana gelen _degişiklikler
dolayısı
ile çeşitli imzalar ile çıkmış ve her yeni tertip
banknotta
ön yüzde aynı renk korunmuş olmasına karşın arka yUzi.in
rengi
genellikle degiştirilmiştir.
5. Emisyona
ait sonuncu
kupür
2.8.1971 tarihinde tedavüle çıkarılan 50 liralık banknotur.
5. Emisyonun ilk tertipleri yine
'Thomas de la Rue' ve
'Bradbury Wilkinson'
basımevlerinde basılmışsa da sonraları
1958 senesinden itibaren Ankara'da kurulan Devlet Banknot ba
sımevinde basılmaya başlanmıştır.
26 Ocak 1970 gUnU ve 13409 sayılı Resmi Gazete'de yayın
lanan 1211 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'
ile o güne kadar kaijıt paralar ile ilgili çıkan bütün
kanun
lar yürürlükten kaldırılmış ve bunların
yerine
bahis konusu
kanun yUrUrlüge girmiştir.

30

Daha sonra,
6. Emisyona
dahil kaDıt paraların basımına
başlanmış ve 15.6.1966 tarihinden 21.6.1983 tarihine kadar o
lan 17 yıllık dönemde çeşitli deger ve tertiplerde olmak üze
re 18 degişik kaDıt para tedavüle çıkarılmış bulunmaktadır.
Son olarak, 1979-1983 yılları döneminde ise, kUçültUlmüş
yeni boyutları ile 7. Emisyon gurubuna dahil 5 deDişik kaDıt
para daha tedavüle çıkarılmıştır.
Gerek 6. ve gerekse 7. Emisyonlara dahil kagıt paraların
tUmU, Ankara'daki Devlet Benknot Matbaasında basılmıştır.
ilgililerden ve yetkili kuruluşlardan edinilen bilgilere
göre, bundan böyle,
5, 10 ve 20 liralık kaDıt paraların yeni
basımları yapılmayacak, bunların yerine, madeni paralar bası
lacaktır. Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 1
Temmuz 1983 tarihine kadar, 7 Emisyon gurubunda toplanmak ve
12 ayrı degerden olmak Uzere 83 adet degişik şekil ve tertip
te kaaıt para basılmış ve tedavüle çıkarılmıştır.
1.7.1983
tarihi itibariyle,
bu kagıt paralardan toplam
64 adedinin tedavülden kaldırılmış oldugunu,
sadece
19 ade
dinin geçerliliklerini
koruduklarını belirterek, Türkiye Cum
huriyetinin 60 yıllık kagıt paralarının kısa tarihçesini
bu
rada bitirmak istiyoruz.
(TUrk ~\a·~ıt Paraları, '::,, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Paranın ve daha sonra kagıt paranın tarihimizdeki\bu
sü
regelişini inceledikten sonra 1930 yılında kurulan
T.C. Mer
kez Bankası da dahil olmak üzere, döviz bürolarına gelen
pa
ranın kaynagı sayılan Merkez Bankaları'nın işlevlerini ve ö
zelliklerini incelemek yerinde olur.

IV- MERKEZ BANKALARI
Ticaret bankalarının banknot ihracı yetkilerinin
devlet
tarafından
kaldırılıp bu yetkinin tek bir bankaya verilmesi
şeklinde Batı'da geçen yüzyıl zarfında başlatılmış olan
mer
kez bankacılıgı, bugün sahip oldugu çeşitli fonksiyonlara 20.
Yüzyılın ilk çeyreginde kavuşmuştur. Başlangıçta banknot
ih
racı
fonkiyonu
özel ya da karma
sermayeli bir veya
birkaç
ticaret bankası tarafından görülmekteydi. Bu fonksiyonun ka~u
görevi
niteliDinde oldugu; buna ilaveten merkez bankaların~,
ülkenin para ve kredi politikalarını tanzim edici
fonksiyon~
lara da sahip oldukları hususu geçen yüzyılın sonlarına doffru
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anlaşılmaya
başlanmış ve bu tUr ticaret bankalarının
hisse
derlarına ait özel sermayenin devlet tahvili mukabilinde
de
Diştirilmesi suretiyle
merkez bankası görevi
Ustlenmiş olan
bu bankaların devleteştirilmesi
cihetine gidilmiştir.
Sonuç
ta, merkez bankacılıgı bankalar Ustu bir ihtisas
bankacılıaı
bankalar Ustu bir ihtisas bankacılıgı niteligini kazanmıştır.
<Tarihte Bankacılık,

108)

Merkez Bankaları esas itibariyle para arzını
kontrole
den bankalardır. Hazineyi doDrudan, özel sektöre ise bankala
ra açtıkları krediler kanalıyla ve dolaylı yoldan finanse
e
den merkez
bankaları, emisyon, kaydi para hacmi, kredi hacmi
ve kredi daDılımını sUrekli olarak denetimleri altında tutmak
la görevlidirler.
Merkez bankalarının gerek
baDımsızlıkları
gerekse yetkilerinin sınırları kendi kuruluş kanunlarında be
lirtilmekle beraber, sermaye ve yönetim
itibariyle
statüle
rinde işaret edilmiş olan bu hUkUmler, hUkUmetlerden baaımsız
olarak çalışmalarına ve objektif kararlar almalarına
yeterli
olamamaktadır. Para, kredi, bankacılık ve kambiyo gibi karma
şık alanlarda hUkUmetlere en uygun seçenekleri gösterebilecek
durumda olan merkez
bankalarının
bilhassa
devletleştirilme
sonrasında,
daha
kapsamlı
kamu müdahale ve kontrolleriyle
karşı kar-ş ı ya bırakılmışlardır.
Herııer, her Ulkede serrııayeleri
devlet
tarafından saDlanan, List kademe
yöneticileri de keza
devlet
tarafından seçilip atanan merkez bankaları bu olgunun
maliyeti gere,gi, hi.iki.imet leri n ekor,ı:,rııi k pı:,l iti kal arı r,a ayak
uydurmak mecburiyetinde kalmaktadırlar.
Merkez bankal~rının kaynakları, sermaye ve yedek akçeler
ile banknot ihracı ve mevduattan oluşmaktadır.
Merkez banka
larının kaynak yaratma
imkanları, dolayısıyla sermayelerinin
yUksek tutulması gerekmemektedir.
Ancak bi.iyUk sorumluluklar
ve gi.iven telkin etmesi zorunlulugu dikkate alındıaında merkez
bankalarının neden yedek akçe biriktirmeye özen gösterdikleri
anlaşılmaktadır.
Banknot
ihracı ise,
merkez bankaları için
faizsiz bir kaynak teşkil/etmektedir.
Devlet ve kamu kuruluş
ları na ait mevduat ile bankalar
mevduatı da merkez bankala
r-ı n ı n Uç;Ur,cU örıemli kayrıaDını olı.ıştı.ır~tadır.
(Tarihte Barıkc\cılık,
Merkez
Bunlar;

bankalarına

verilmiş

belli başlı görevler

"'
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\
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vardır.

(

)

1-EM±SVON:
Devletlerin
asırlardan
beri kıskançlıkla
muhafaza
ve hükümranlık
hakkının
bir simgesi
olarak
kabul
ettikleri
para basma hakkı,
yüzyılımızın
başlarından
itibaren
merkez
bankalarının
görevleri
arasına
girmiştir.
(Tarihte

Bankacılık,

11.0)

2-REESKONTD Merkez bankalarının temel görevlerinden
birisini
teşkil eden reeskont işlemleri, geçici olarak kısa vadeli na
kit ihtiyacı bulunan
ticaret bankalarınca merkez bankalarına
verilen senetler hakkında uygulanmaktadır.
(Tarihte Bankacılık,

114)

3-AÇIK P±YASA ±ŞLEMLER±: ingiltere ve Amerika gibi bazı ülke
lerde "Açık Piya~,;a işlemleri" deyimi dar bir çerçevede ve sa
dece kısa veya uzun vadeli devlet tahvillerinin
alım - satım
işlemleriyle ilgil olarak
kullanılmaktadır.
Geniş anlamıyla
"open market ı:,perations" devlet tahvilatınırı y arr ı sıra dijjer
saalam tahvilatı, poliçeleri hatta konvertibil döviz alım sa
tım işlemlerini de kapsamaktadır.
(Tarihte Bankacılık, 115)

4-MEVDUAT KARŞILIKLARI: Kredi hacmi ve emisyon hacmini kont
ol aletlerinden
bir digerini,
ticaret
bankalarının
merkez
bankasında bulundurmak mecburiyetinde oldukları mevduat
kar
şılıgı oranlarında yapılan ayarlamalar teşkil etmektedir.
(Tarihte Bal"ıkacılık,

116)

5-HAZ±NEDARLIKı Merkez bankala~ı devlet daire ve kuruluşları
nın banka
hesaplarını tutar,
devleti Ulke
içindeki ve Ulke
dışındaki tahsilat ve ödemelerini
gerçekleştirir,
hazineyle
ilgili parasal bi.iti.in işlemlerini yUrUtUr.
(Tarihte Barıka c ı Lı k,

:L17)

G-ALTIN VE DöViZ ±HTiYATLARI:

19;:::9
Bi.i_yi.il-{ buh r-an ı n takibedeı··,
y ı 11 arda U 1 ke 1 eri rı bi.iyUk ço·~urı 1 uk l~amb i yo korıb r-o 1 i..lrıi.i be·rı i rıı
serıı iş olmaları
sonucu mevcut
altın ve döviz rezervi
rııerkez
bankalarında muhafaza edilmeye
başlanmıştır.
Altın ve döviz
rezervlerinin tedavi.ildeki banknotların karşılıDı olma vasfını
kaybetmelerinden sonra bu rezervler mahiyet degiştirerek yeni
bir fonksiyon üstlenmişler ve ülkenin dış ödemelerinin merkez
bankasında bulundurulan ihtiyatlarını oluşturmuşlardır.
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7-BANKA

MEVDUATININ
MUHAFAZASI:
Parasal ihtiyaçların bir ge
retji olarak bir bankanın banknot ihraç bankası vasfını kazan
ması halinde,
Ulkedeki
diger ticaret bankalarının bir kısım
mevduatlarını kendi kararlarıyla bir emisyon bankasında muha
faza etmeleri bankacılıgın
yerleşmiş bir gelenetjini teşkil
etmektedir.
Bankaların
takas ve hesaben nakil
işlemlerinin
merkez
bankaları
vasıtasıyla
gerçekleştirmeleri
ve nihayet
reeskot işlemleri sebebiyle,
bankalar merkez
bankasında bir
hesap bulundurmak mecburiyetindedirler.
(Tarihte Ba nkao ı 1 ık,

l. 20)

a-BANKALAR ARASI TAKASc Bankalara

kolaylık ve nakit tasarrufu
saglayacak, bankalararası
nakit tedavUlUnU en aza indirecek,
etkili ve Ulkenin bünyesine en uygun takas sisteminin araştı
rılması ve geliştirilmesi de merkez bankalarının görevleri a
rasında yer almaktadır.

9-0ANIŞMANLIK:

Merkez
bankaları her Ulkede
ekonomik ve mali
ve konularda hUkUmetlere danışmanlık görevi ifa etmektedirler
ülke dahilinde ve dUnya para
piyasalarındaki
şartlar ve im
kanlar, mali akımlar ile ekonomik durum ve muhtemel
gelişme
ler hakkında merkez bankalarının bilgi toplamaları ve-bu bil
gileri degerlendirmeleri,
danışmanlık
görevinin bir gereDi
olmaktadır.
(Tarihte Bar,kacılık, l.21)

V- ULUSLARARASI PARA S±STEMiNDEKi GELiŞMELER
1- 1944 Temmuz ayında,
ABD'de
-Bretton Woods'daimzalanan
anlaşma ile II. DUnya Savaşı sonrasının uluslararası parasal
sistemi
kurulmuş ve kurulan
sistem
1960' lara kadar
ayakta
kalmıştır.
27 Aralık 1945'te
yUrUrlUtje giren
Para Fonu Anlaşması
sisteme dahil milli paraların altın veya
1944 yılındaki
ABD
dolarına göre degerlendirilmesini
öngörmUştUr.
Sabit döviz kurları esasını kabul eden bu sistem, döviz
kurlarının uluslararası bir önem taşıdıgını vurgulamış ve pa
ra degerinin saptanması ve deffiştirilmesinin ancak
uluslara
rası bir kuruluş olan
IMF ile işbirliDi sonunda olanak içine
girebilecetjini kabul etmiştir.
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~- Bretton Woods'tan sonraki
30 yılda, dUnya ticaret ve öde
melerindeki gelişmeler, Ulkelerin iç politika tutarsızlıkları
döviz politikalarının dogurduiju sorunlar ve uluslararası eko
nomik ve mali alanlarda
ortaya çıkan bazı ana deDişiklikler,
yavaş yavaş sistemle ters dUşmeye başlamıştır.
ı
PJ"fı(>' larda,
bir y and an döviz
kurlarında
ortaya çıkarı
lehte ve aleyhte farklılıklar zamanında ve yeterli biçimde a
yarlanmamış, öte yandan da ABD doları, en gUçlU ekono~iye sa
hip, dUnya ticareti ve sermaye hareketlerinde en önde bulunan
ticaret ve ödeme dengeleri daima olumlu sonuç veren bir Ulke
nin parası olma niteliklerini yitirmiştir. Böylece ABD doları
ile diijer paralar arasında kur ilişkileri de bozulmaya başla
mıştır. Uluslararası işlemlerdeki artışın,
toplam
rezervle
rin artmasını gerektirmesi, daha basit deyimle rezerv
gerek
sinmesi ABD ödemeler dengesi açıkları
sayesinde
mUmkUn ola
bilmiştir.
1967 Kasım ayında, yine bir rezerv parası olan sterlinin
de devalue edilmesi Uzerine dorıan gUvensizlik ve bu konuda u
luslararası bir mekanizma gereksinmesi 1969'larda
özel Çekiş
Hakları'nın dogması sonucuna
götUrmUştUr.
Bu dUşUnce de ABD
dış açıgının ve diger Ulkelerde dolar birikmesinin azaltılma
sını saalayıcı bir çare olamamıştır.
Uluslararası alanda, pek çok ülkede enflasyonun boyutla
r-r n ı n bi.iyUr,ıesi ve dış ödemE? açıkları "sabit para" deaerlerirıe
olan gUveni azalmıştır. Bu durumda, 1968 Mart ayında özel al
tın piyasasına mUdahale durdurulmuştur.
Yedilerin < Belçika,
B. Almar,ya, Ho Ll a nd a , İtalya, İsviçre, İrıgiltere ve ABD)
17
Mart 1968 gUnU Washington
toplantısında altın alıp
satmama
konusunda, aldıkları kararlar Uzerine, ABD
15.8. 1971'de, IMF
Anlaşmasının Bretton Woods sisteminin temel ögesi olan, dola
rın altına ve differ rezerv paralara olan resmi
konvertibili
tesini kaldırmıştır.
15.8. 1971'de doların altına karşı olan resmi konvertibi
litesinin kaldırılmış olmasına
karşın piyasa konvertibilite
si devam etmiştir. Ancak dengesizlik sUrmüş ve dolar piyasada
dalgalanmaya bırakılmıştır.
ABD'nin ödemeler
dengesini
dü
zeltme düşüncesi ile ithalata koydugu
~ 10 oranındaki
''sur
charge''
Bretton Woods'da dolar Uzerinde kurulmuş sistemi ça
lışmaz hale getirmiştir. 10'lar gurubu olarak nitelenen bUyUk
sanayi Ulkeleri, sistemi tedavi amacıyla 17/18 Aralık 1971'de
bir dayanışma
göstererek döviz
kurları
konusunda
ayarlama
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(realignment) yapılmasını saglamıştır.
Bu toplantı Smithson
ian görUşmeleri olarak
anılmaktadır.
Smithsonian'da varılan
sonuç 1944'ten beri sUregelen 1 ons altın= 35 dolar eşitliDi
yerine 1 ons altın= 38 dolar eşitligidir. Ayrıca Smithsonian
parasal sistem
reformu gerçekleşinceye kadar piyasada günlük
döviz kurları için öngörUlen
~ 1 lik marjların geçici olarak
genişletilmesi ve~ 2, 1/4'e çıkarılması kararı alınmıştır.
12 Şubat 1973'te ABD dolarının ikinci devalüasyonu
Uze
rine 1 ons altın= 42,22 dolar eşitligi ortaya çıkmıştır.
24/28 EylUl 1973'te Nairobi'de toplanan Dünya Bankası ve
Para Fonu Guvernörler Kurulu,
uluslararası
para sistemi ile
ilgili olarak Reform bn Tasarısı'nı kabul etmiş, böylece özel
çekme hakkının ana rezerv olması, altın ve öteki rezerv para
ların rolUnUn azaltılması önerisini benimsemiştir.
3- Altın ve kambiyo piyasalarındaki
gelişmeler,
1944 siste
minin esası olan sabit paritelerin çökUşUnU hazırlamış ve çe
şitli ülkeler para birimleri için degişik pariteler uygulama
ya başlamışlardır.
Gerçekten,

Ekim

1976 itibariyle,

IMF Uyesi Ulkelerden;

- Yedisi
(Belçika, Luxsemburg, Hollanda, B.Almanya, Da
r,imarka, İSVE.~Ç ve Norveç)
para
birimlerirıi "srıake = yılan"
diye adlandırılan ortak marjlar içinde dalgalanmaya bırakmış
lardır. <Ortalama kurun~ 2,22 alt ve üstünde dalgalanma)

VI- ±Ç GEL±ŞMELER
Türkiye'deki
döviz trafiijinin hızla artmaya
başladıDı
tarih 1960' lı senelere dayanıyor. Bunun nedeni
Almanya, Hol
landa gibi Ulkelere işçi gönderilmişti.
Gelen işçiler döviz
lerini sarraflara bozduruyorlardı,
bunun
sebebi devletin uy
guladıgı kurun piyasa fiyatlarından çok dUşUktük olması idi.

''Sarrafın kelime
anlamı çok şekilde yorumlanabilir:
Osmanlı
döneminde Galata Bankerleri ve Sarrafları diye geçiyordu. Kı
saca ilk çıkan kagıt paraların ticaretini yapıyorlardı.
Cum
huriyet döneminde ise hurda
altınları alıp
eritip, darphane
tarafından ayar kontrolü yapıldıktan sonra sikke altın haline
getirip halka satan müesseselerdir.
Türkiye ekonomisinde döviz ve altın ticareti 1990 sene
lerine kadar sarrafların elinde idi.
Döviz bulundurmak yasak
olduiju için
insanlar
tasarruflarını altına yatırarak deger
lendiriyorlardı. 11

3G

Dış Ulkelerden gelen insanlar kaçak bir şekilde dövizle
rini sarraf ve kuyumculara bozdurmayı tercih ediyorlardı.
Sarraflar bu dövizleri yurt dışına yollayıp karşılıDında
külçe altın getirtiyorlar,
gelen kUlçe altınları kuyumculara
ve darphaneci sarraflara satıyorlar idi.
Bu olay 24 Ocak 1983 kararları ile detjişti, Döviz bulun
durmak serbest hale geldi. 1971'de
dolarır, altır,a karşı o La n
parite-ons ba·gımlı~ıgı sor,a ermiştir. 1 ons= 35 do l ar- z aman-
la ABD serbest
ekpr,ı:,rııi tavrı
dürıy a para piyasasır,a yerıi bir
boyut kazandırmış~ır.
iran-Irak Savaşında
1 ons= 600 dolar
sevyesine gelmiştir. Daha sonraki senelerde 1 ons= 350 dolar
sevyesine oturmuştur.
Herhangi bir maddenin devlet tekelinde
bulunması yanlıştır. Serbest ekonorııi budur.
ÇUnkU bazı devletler bastırdıkları banknotları% 40 % 30
u Altın karşılıDı olarak bulunduruyorlardı.
Altın bir gUçtUr,
fakat işleyen fabrika da bir güçtür.
Türkiye'de
döviz serbest bırakıldıktan
sonra çok hızlı
gelişmeler yaşanmıştır. insanlar tasarruf ettiDi paraları dö
vize çevirip bankalarda tutmaya başlamıştır.
Artık altın ta
sarruf aracı olrııaktan çıkmaya başladı.
1992 senesinde döviz
bürolarının
hızla açılmaya
başlaması ile sarraflar nitelik
tjiştirmiştir. Kimi sarraflar döviz bürosuna geçmiş,
kimileri
de kapatmıştır.

VII- YETK±Li MUESSESELER±N (DöV±Z BüFELER±) KURULMASINA, ŞUBE
AÇMALARINA, FAAL±YET VE DENETiMLER±NE DA±R TEBLi~ı
Devlet BakanlıDı'ndan:
TUrk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
ilişkin 94-32/12 Sayılı Tebliij:

32 Sayılı

Karar'a

1- Bu tebliDin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hak
kında 32 sayılı Karar'a göre faaliyet göstermek üzere yetkili
müesseselerin
kurulmasına,
şube açmalarına, faaliyet ve de
netimlerine dair esasları düzenlemektir.

Madde

Madde

e-

Bu tebli'Oin uygulamasında,
lan tanımlara ilaveten;

A)

YETK±L± MüESSESE

32 sayılı Karar'da

yer a

iZNi BELGESi:

Faaliyette
bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen imzalı ve soDuk
damgalı bel
geyi,

37

_/

,,,

• ••ı

Ill

.

Şube ±zi~ Belgesiı Yetkili
mUesseselerin Hazine Dış Ti
caret MUsteşarlıDınca açılmasına izin verilen
şubeleri için
bulundukları
mahallin adı belirtilmek
suretiyle dUzenlenen
imzalı ve soauk damgalı belgeyi,
Şube: MUnhasıran yetkili mUesseseye baglı olarak çalışan
idaresi yönetim kurulu kararı ile atanan yönetici vasıtasıyla
yi.irUtüler, mahalli teşkilatı, ifade eder.
B> KURU~-±

ZN±:

Madde 3-

Yetkili
müesseselerin
kurulması ve faaliyete geç
mesi için Hazine Dış Ticaret
MUsteşarlık'tan
izin alınması
şarttır.
Yetkili
Müessese izin belgesi
bulunmayan kişi ve kuruluşların ticari amaçla döviz alım - satım faaliyetinde bulun
maları yasaktır.

KURULUŞ

ve

Madde 4-

±Z±N ŞARTLARI:

Kurulmasına

a) Anonim

izin verilecek

müesseselerin,

şirket olması,

b) Münhasıran yetkili müesseselerin
tigal etmek Uzere kurulması,
e) bdenmiş

yetkili

sermayelerinin

faaliyet

konuları

40 Milyar Ti.irk Lirasından

ile iş
az olma

r,ıası,
d) T.C. Ziraat Bankasına

100 bin Alman Markı yatırılması,

e) Kurucuların
müflis,
konkordato ilan etmiş veya taksirli
suçlar hariç olmak Uzere affa uaramış olsalar dahi agır hapis
veya 5 y ı Ld arı fazla hapis
yahut
zirıırııet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
köti.iye
kul(anma, dolanlı iflas gibi yUz kızartıcı
suçlar ile istim
al ve istihlak kaçakçılıaı dışında kalan
kaçakçılık suçları,
resmi ihale ve alım - satımlara fesat
karıştırma veya Devlet
sırlarını açıaa vurma, vergi kaçakçılıgı veya vergi
kaçakçı1ıaına teşebbüs şuçlarından dolayı
hi.iki.im giymiş bulunmaması,

f) Hisse senetlerinin
çıkarılması,

nama yazılı

/

olması

ve nakit karşılıQı

g) Şirketi temsil ve idareye selahiyetli yöneticilerin yüksek
öijrenim kurumlarından mezun ve mali konularda deneyimli olma
ları,
h) Ana sözleşmelerinin,
Türk Parası Kıymetini
mevzuat hükümlerine uygun olması, şarttır.

BAŞVURU

Koruma Hakkında

a

Madde 5- Yetkili

caret Müsteşarlıga
Ortaklık
çin)
a)

müesseselerin kurulması için Hazine Dış Ti
verilecek başvuru dilekçesi;

ana sözleşme

taslaljının, (Her bir kurucu ortak

i

b) Müflis olmadıklarına
ilişkin
Asliye Ticaret Mahkemelerin
den ve konkordato ilan etmiş olmadıklaına ilişkin icra Tetkik
Hakimliklerinden
alınacak belgelerin,

~) Tebligin 4. maddesi
(e) bendinde
miyetlerinin bulunmadıOına
ilişkin
alınacak adli sicil belgelerinin,
d) Vergi

resinden
e)

sayılan suçlardan mahku
Cumhuriyet Savcıııaından

borcu bulunmadıOına dair baOlı bulunulan
alınacak belgelerin,

Ayrıntılı

vergi dai

özgeçmişlerinin,

f) TebliOe ekli
örnege uygun
şekilde ve noter huzurunda
zenleyip imza edecekleri birer beyannamenin,
g) Müsteşarlıkça
gerekli
eklenmesi zorunludur.

görülecek

dü

diDer bilgi ve belgelerin,

öN ±ZiN=
Madd, 6- Kur-uc u Lar-, 5. maddede
belirtiler, bilgi ve belgf?ler
ile birlikte yetkili müessese
olarak
kurulmak üzere ön izin
almak amacıyla MüsteşarlıDa başvuruda bulunurlar.
Başvuruları MUsteşarlık'ça uygun görülenlere, Türk Tica
ret Kanunu hükümleri dahilinde bir anonim şirket şeklinde ku
rulmak üzere ön izin verilir.
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dn izin verilen yetkili
mUesseseler,
döviz alım
satım
faaliyetinde
bulunamazlar.
Faaliyet izni almadan bu işleri
yaptıkları tespit edilenlerin ön izni Hazine Dış Ticaret MUs
teşarlıkça iptal edilir.

C) FAAL±YETE GEÇ±Ş ŞARTLARI

ve

±Z±N BELGESi:

M~dde 7- Yetkili mUesseselerin

kuruluş işlemleri ön izin ta
rihinden itibaren 180 gün içerisinde tamamlanarak bu sUre da
hilinde faaliyet izni almak Uzere
Hazine Dış Ticaret MUste
şarlıga başvuruda bulunulur.
Faaliyet

izni almak Uzere yapılacak

-

~) Anasözleşmenin
nüshası,

yayımlandıgı

başvuruya;

Ticaret

Sicil Gazetesi'nin

bir

b) Ortaklar tarafından şirket
anasözleşmesinde
taahUt edilen
asgari şirket sermayesinin nakden ve defaaten ödendiDini gös
terir bankadan alınacak belge,
e) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını
mütakip,
Markı'nın şirket
adına
T.C. Ziraat Bankasına
gösterir belge,

d) Şirket yönetim

100 bin Alman
yatırıldı~ını

kurulunca şirketi
idare ve temsil
revlendirilen
yöneticilerin,
ögrenim
durumlarını
belgeler ve özgeçmişleri,
e) istihdam

edilecek
ile ilgili bilgiler,

personel

sayısı

ile gö
göst€.~ri r

ve teknik donanım

durumu

f) Faaliyette bulunacakları
ilin valiliDince düzenlenen,
iş
yerinin yeterli
fiziki gUvenlik
önlemlerine sahip
olduaunu
gösterir belge eklenir.

MUsteşarlık'ça yapılan inceleme
neticesinde,
durumları
uygun görülen yetkili
mUesseselere
faaliyette
bulunma izni
verilerek,
şirket c.-\dır,a
"Yetkili MUessese r z i n B~esi"
di.i__,.
zenlerıir.
Şirket ad ı na düzer,lenerı
şirketin merkezinde, herkesin
lundurulmak zorundadır.

I

"Yetkili Müessese r z i n Belr.~esi"
görebilecegi
şekilde asılı bu

D) ŞUBE AÇMA:
~

Madd~ 6- Yetkili mUesseselerin merkezlerine ilaveten şube aç
maları MUsteşarlıgın ön iznine tabidir.
Şube açmak Uzere ya
pılacak başvurulara
yönetim kurulu
kararı ile birlikte şube
açılması nedenlerini belirtir bir raporun eklenmesi
zorunlu
dur. Yapılacak de~erlendirme
neticesinde durumları uygun bu
lunan yetkili mUesseselere şube açma izni verilir.
Şube açma iznini müteakip
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gün içersinde;

Her bir şube için 4. maddede belirtilen
ödenmiş sermayeye
40 milyar TUrk Lirası ilave edildigine ilişkin Ticaret Sicili
Gazetesi ve arttırılan sermayenin tamamının ödendigini göste
rir bankadan alınacak belgenin,
a)

b) 100 bin Alman Markı'nın şirket adına T.C. Ziraat Bankasına
yatırıldıtjını gösteren belgenin,
Faaliyette bulunacakları
ilin Valiliklerince
düzenlenmiş
şubenin yeterli fiziki güvenlik
önlemlerine
sahip
oldutjunu
gösteren belgenin,

c)

d) Şubenin
hasının,

tesciline

dair

Ticaret

Sicil Gazetesinin

bir nüs

Şubeyi
idare ile görevlendirilen
yöneticinin
atanmasına
dair yönetim kurulu kararı ile bu kişiye ait ögrenim durumunu
gösterir belge ve özgeçmişinin,

e)

Tevdii halinde, faaliyete geçmesi uygun görülen şubelere
"Şube r z ı rt Belgesi" Müsteşarlık'ça verilir. Şube r z i n Belgesi
verilmesinden önce faaliyete geçen şubelere ait izinler
Müs
teşarlıkça iptal edilir.

E) ±ŞYER± NAKL±

ve

UNVAN DE~±Ş±KL±~±:

\

Madd~ 9- Yet~0li mUesseselerin

merkez ve şubeleri,
Müsteşar
lıkça izin verilen işyerleri dışında faaliyette bulunamazlar.
Yetkili müesseselerin Unvan degişikligi ile merkez ve şubele
rinin nakli Müsteşarlıgın iznine tabidir.
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F) H±SSE

DEVRi:

Madde 10- Yetkili müesseselerin ortaklarında deDişiklige
ne
den olan hisse devirleri MUsteşarlıgın iznine tabidir. Hisse
leri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranılan şartları
haiz olması ve bu durumun TebliDin
5. maddesinde
belirtilen
belgeler ile tevsiki gereklidir.
Yetkili müesseseler, faaliyet izni verildigi tarihten
tibaren bir yıl geçmedikçe hisse devrinde bulunamazlar.

G) FAAL±YET

i

KONUSU:

Madde 11- Yetkili
de bGlunurlar.

müesseseler

aşagıda

belirtilen

faaliyetler

alım satım konusu yapılan

efektifleri

A- Dövize ilişkin işlemler;
Merkez Bankası'nca
almak ve satmak.

a)

b) Efektifleri daha küçük ve daha büyUk kupUrlerle
cins efektiflerle detiştirmek.

veya ayrı

c) Merkez Bankası'nca
tespit edilen usul ve esaslar
çerçeve
sinde dövizi natık çekleri satın almak ve uluslararası
kredi
kartları karşılıaında ödeme yapmak.

d) Merkez Bankası bünyesinde kurulan Döviz ve Efektif Piyasa
larında, öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla Banka'ca
belirlenen esas ve usuller
dahilinde
döviz ve efektif
alım
sat ır,ıı yapmak.
B- Ka yme b Li Made~e
lemler;

Taşlarırı

ithal ve t hr-ac ı na ilişkirı

iş

I\) r l ertm i
kıy~li
rııaderıler, işlemniş veya i l e nmem i
kıy
metli taşlar ve eşyayı "ithalat Rejimi Kararı ve Yörıetmelitfi"
esasları dahilinde ithal etmek.
ş

ş

ş

ş

b) işlenmiş veya işlenmemiş
kıymetli madenler, taşlar ve eş
yayı ihracat Rejimi Kararı ve Yönetmeligi
esasları dahilinde
ihraç etmek.

işlenmemiş
ve işlendikten

c)

kıymetli madenler ve taşların
sonra ihracını yapmak.

geçici

ithalil''ıi

d) işlenmiş veya işlenmemiş gümüşü ve gümüşten
mamül
eşyayı
ithalat ve ihracat Rejimi esasları çerçevesinde
ithal ve ih
raç, işlenmemiş gümüşü geçici olarak
ithal ederek, işlendik
ten sonra ihracını yapmak.
Yetkili müesseseler yukarıda
ki faaliyetlerde bulunamazlar.

belirtilen

işlemler

dışında

H) HESAP ve BELGE DUZEN±:
Madde 12- Yetkil müesseseler
Türk Parası Kıymetini Koruma ve
ilgili diger mevzuat hükUmleri çerçevesinde faaliyette
bulu
nurlar.
- Yetkili müesseseler Ti.irk Ticaret Kanunu .ve Vergi Usul Kanu
nu'na göre işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirle
rin tutmak zorunda oldukları
defter ve kayıtları tutmak
zo
rundadırlar.
- Merkez Bankasın'ca belirlenen esaslar dahilinde her bir iş
lem itibariyle döviz alırıılarır,da "Döviz Alırıı Belgesi",
döviz
satımlarır,da "Döviz Satım Belgesi" dUzerılerler. Döviz alım ve
satım işlemlerini, kayıt
dışı
bırakamazlar ve mahiyetlerine
uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremezler.
- Yetkil müesseseler satın aldıkları dövizleri
32 sayılı Ka
rar ve bu Karar'a ilişkin Merkez Bankası Genelgeleri ile tes
pit edilen oran ve esaslar dahilinde anılan Bankaya devreder
ler.

I) FAAL±YETiN DURDURULMASI:
Madde 13- Faaliyet izin tarihinden itibaren 180 gUn içersinde
faaliyete g~¢1.lr,ıerııesi veya faaliyete
si.irekli olarak
180 gi..ir,
veya daha {azla süreyle ara verilmesi h a Li rıd e , faaliyet
Lz ı n
ve
"Yetkil'-f tv·ıuessese izin Belgesi" iptal edilir. r z i n belge
leri iptal edilenler yetkili müessese olarak faaliyette bulunamaz 1 ar.
_
Bu teblia ve TUrk
Parası
Kıymetini
Koruma
Hakkındaki
r,ıevzuat hi.iki.irıılerir,e aykırı işlem yaptı1Jı tespit ediler, yetki-..
li müesseseler
hakkında,
1567 sayılı Kanuna istinaden yasal
kovuşturmaya geçilir. Ayrıca, anılan kanuna ilişkin 32 sayılı
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Kararın 21. maddesi uyarınca yetkili mi.iesseseler ilk tespitte
uyarılır, mevzuat hi.iki.imlerine aykırı işlemlerin 1 takvim yılı
içersinde ikinci defa tespitinde 15 gUn, UçUncU tespitinde i
se 30 gi.in si.ireyle geçici veya fiilin mahiyetine göre si.irekli
olarak döviz alım - satım faaliyetinden men edilir.
MUsteşarlıkça
faaliyetleri iki kez geçici
olarak veya
tespit edilen fiilin mahiyetine göre si.irekli olarak durduru
l an yetki 1 i
mUessesE~1 t?r i l"ı "Yetki 1 i Müessese İzir, Be 1 ge 1 eri"
i pt a 1 ed i 1 i r.
Faaliyet i z n i iptal ediler, yetkili rııi.iesseselerin,
"Yet
k i Li Mi.iessı;~se r z ı n Belgesi" n ı ve "Şube r z i n Belgesi" n i MUs-
teşarlıkca verilen si.ire dahilinde iade etrııerııeleri veya faali
yetlerine devam etmeleri halinde haklarında kanuni kovuşturma
aç ı Lı r-,

K> YETKiLi MUESSESE UNVANININ

KORUNMASI:

Madde 14- Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal
edilenler,
yetkili rııi.iessese olarak faaliyette bulunamayacakları
gibi ti
caret
Unvanlarında,
ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde
faaliyette
bulundukları izlenimini
yaratacak hiçbir kelime,
deyim ve işaret kullanamazlar.

L> B ± LCH VERME :

Madde 15- Yetkili mi.iesseseler, yıllık
bilanço ve kar - zarar
cetvelleri ile ayrıca yıllık döviz alım
satır,1 işlem hacmini
ve Merkez Bankasına yaptıkları zorunlu
döviz devrini
içeren
yıllık faaliyet raporunun bir örnegini, takibeden yılın
Ni
san ayı sonuna kadar MUsteşarlıga gönderirler.
MUsteşarlıkça öngöri.ilen forma uygun olarak
birer aylık
dör,emler itii:}~riyle döviz a l ı m+ae t ı m işlem hacm i n ı ve Merkez
Bankası'na zo~ınlu döviz devirlerini gösteren
tabloları
ta
kib,---Sder, ayır, 10 rıa kadar MUsteşarlıga gönderilir.
~Usteşarlık
yetkili
yan~nda diger her tUrlU
lerde isteyebilir.

mi.iesseselerden yukarıda sayılanların
bilgiyi belirleyecegi şekil ve sure
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M) DENETiME VETK±Li MERCtLERı
M~dd9 16- Yetkili
mUesseselerin faaliyet ve işlemleri,
1567
sayılı Kanuna göre inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili bu
lunan denetim elemanları ile Kambiyo
MUdUrlükleri ve ilgili
kanunlarla denetim yapmaya yetkili elemanlar tarafından ince
lenebilir.
Yetkili müesseseler yukarıda yazılı denetim elmanlarının
ve mercilerinin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, ev
rak ve defterlerini ibraz etmek zorundadır.
Merkez Bankası
yetkilidir.

N> SIRADAN

yetkili

müesseselerde

inceleme

yapmaya

DöViZ BüROLARI:

Yukarıda

açıklanan

tüm işlemleri

yapmakla

yükümlüdür.

Sıradan döviz büroları bir yıl içinde 1.000.000.Dolar
alış göstermek zorundadır. 1.000.000.- Dolar' ın 1,. 14'ünü
ta
kibeden ayın sonuna kadar (Ocak ayına ait zorunlu devri Şubat
ayı sonuna kadar) tamamlamak zorundadır.
Devir
yapacagı gün
Merkez Bankası'nın o an için belirledigi
kur üzerinden
Mer
kez Bankasına zorunlu devir yapmakla yükümlüdür.
Döviz büro
ları Merkez Bankası'nca alım konusu yapılan tüm efektiflerin
1- lL~' i.ir-ıU ister kEmdi c i nss f~ıfekWf karşılı'g"ırıı, isterlerse
e
fektiflerin parite Uzerinden Dolar veya Mark karşılıgını Mer
kez Bankasına devir yapmak zorundadırlar. Yapılan zorunlu de
vir işlemi için satış fişi kesilirken
10400
istatistik kodu
kullanılır. 10400 istatistik kodu ile yapılan işlemler zorun
lu devire tabi degildir.
Döviz bürolarının Merkez Bankası'nca satım konusu
yapı
lan tUm efektiflerden satış işlemleri sırasında 0,001 oranın
da Kambiyo Gider Vergisi almakla
yi.ikUmlüdür.
Bir ay içinde
yapılan tüm efektif satışlarının 0,001' i takibeden ayın
15' i
mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine beyan
edip
öde
mekle yükümlüdUr.

\
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E lo(

1

"i"lerkez Bankası' r,a her ay g ör,deri l mesi
gerek er,
sayfa dilekçe
şeklinde, ikinci sayfa da müessese
genel bilgive ekte cır, adet tı ab Loda n ibarettir."

r-a por-j
i1k
ile ilgili

T.C. MERKEZ BANKASI
KAMBiYO GENEL MUDüRLLlMü
bDEMELER DENGESi MUDüRLLl~üNE

Türk Parasını Koruma kanunu hakkında 32 sayılı karar ile
Başbakanlık
Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlıgı'nın
ilgili
tabligine ilişkin, 1-A sayılı Bankanız genelgesi geregi
1997
A~USTOS ayına ait ilgili
tablolar tanzim edilerek
EK'te su
nulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.

EK±: 19'37 A~USTOS

ay ı na ait

ıı adet tablo
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ADI

MUTEBER ALTIN VE DciViZ YETKiLi
MUESSESESi A.Ş.

ADRESi

SiRKECi HAMiDiYE CAD. DO~UBANK
iŞHANI NO: 33 EMiNciNU-iSTANBUL

YETKiLi

MUESSESENiN

YETKiLi

MUESSESE

GENEL MUDüRUN
FAl-<S

TELEFON

NO

526 42 29

NO

YETKiLi

O 212 520 70 38 - 522 12 12

MUESSESE

KOD NO

: 369
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AL I Ş LARI
A~USTOS

(MUHAB±R SiRiŞLERi)

1997 AYI

\
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*****

MUHABiR MEVCUDU
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L
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CARi AY
HAREKETİ
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(*)
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=ıı -- ------ ,c=IC J
--11
-

<*>
(**>

1249 - 4400
5585 - 8840

"===;

·-·

SONU
BAKİYESİ

DöVİZ
CİNSi ~

*****
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1KG=32.1507424 ONS
CARİ AY SONU MEVCUDUNUN DE~ERLENDiRiLMESİNDE
KULLANILACAK ALTIN FİATI CARİ AYI TEKiP EDEN
AYIN İLK iŞ GüNü REUTERS SiSTEMiNiN MERKEZ
BANKASI' N~1 ALT OL~1N "CBIO" KODLU S(,WFASINDA
YER AU=ıc~m OLAN "LONDRA PİYASALARINDA BiR
öNCEKi GUN iÇiN BiLDİi=<İLEN ALIM" FİATIDIR.
995.0/1000.0 SAFLIK DERECESİNDEKİ ALTIN
FİATINA GöRE BULUNACAK OLAN FİATTIR.
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T A B L O - 6 I - TOPLAM VARLIKLAR

A> MUHAB±R MEVCUDU
B> EFEKT±F MEVCUDU
YURT±Çi BANKA VE bZEL
FiNANS KURUMU NEZDiNDEKi
DbViZ HESABI
D> MERKEZ BANKASI NEZDiNDEKi
E) ALTIN MEVCUDU
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170. 241. -

$
$

170.241.-
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II - AZAM± BULUNDURACA~I
VAHLI?.;!
(ÇJ/B)

$
$
$

DbV±Z

A> bDENM±Ş SERMAYE+ YEDEK AKÇE
B> 1 OCAK 1996 TCMB ABD$

$

TL

279.057.-

30.000.000.000.107.505.-

DbV±Z ALIŞ KURU
III
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<I-II>

\

108.816.-
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"Merkez barıkası Mark içirı parite
yapıları z or-un l u devir örr,e·gi.

ile dolar olarak

11

27/06/1997

T.C. MERKEZ BANKASI
KAMBİYO ŞUBESİ
UNKAPANI-İSTANBUL

ciZü MAYIS

1997 AYINA AİT ZORUNLU EFEKTİF

DEVRİ HAKKINDA

MAH±YETLERİ AŞA~IDA YAZILI OLUP T.P.K.K. HAKKINDAKİ KARARA
VE ONA İLİŞKiN
TEBLi~LER GERE~İNCE DEVRETTİ~İMİZ EFEKTİFLERiN
KARŞILI~INI
TEŞKİL EDEN T.L.'NiN
E.F.T. KANALI ±LE DEMiRBANK
İSTANBUL ŞUBESiNDEKi HESABA ALACAK KAYDININ TEMiNiNi RiCA EDE
RiZ.
NOT: YAPILAN ZORUNLU DEVİR
1.7251 PARİTE üZERiNDEN
RAK 3.682 USD MAHSUP EDiLMiŞTiR.
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iNTERBANK

PARA P±YASALARINA

KAYITLI

DöV±Z BUROLARI:

interbanka
girmek isteyen
sıradan döviz
büroları 6 ay
boyunca 1.000.000.- Dolar Zorunlu Devir yapabilmiş ise Hazine
ve MUsteşarlıga mUracatta bulunurlar. MUracatta bulunan döviz
bUrosu araştırmalar
sonucunda uygun
görUlUr
ise inter Bank
piyasasına girebilir. Sıradan döviz bUroları ile aralarındaki
farklar; döviz devrinde (cbtb) sayfasındaki kurları uygulaya
bilir.
Her ay en az 1.000.000.Dolar
Zorunlu Devir yapmak
zorundadır. Kotasyon piyasasında dolar alıp
satmakla
yetki
lidir. Bu piyasada sattıDı dolarlar zorunlu devir yerine
sa
yılabilir. Ayrıca sıradan
döviz
bUrolarının
devirlerini de
yapabilirler.
Kotasyon
piyasasında yaptıaı
işlemler
en az
300.000.- Alman Markı 200.000.- Amerikan Doları olmalıdır. Bu
limitlere 50.000.ekleyerek işlem yapabilir. interbanka gi
ren döviz büroları en az 400.000.- Dolar' lık teminat mektubu
nu Merkez Bankasına vermek zorundadır. Bu limit daha fazla da
olabilir.
Verilen teminat mektubundaki limitin alışlarda bir
gün içinde
3 katı kadar hareket edilir, satışlarda ise limit
yoktur.

ö) ALTIN P±YASALARINA
yapan)

KAYITLI
DtiV±Z BUROLARI:

OLAN

(Altın alım satım itlemi

Altırı piyasalarJ.rıa girebilmek i ı n ~azirıe ve Dış Ticaret
Müsteşarlıtjı'na mUraacatta bulunulur. MUraacatJ. onaylanan dö
viz büroları ilk olarak
Altın Borsasında bir stand kiralamak
zorundadırlar.
Bu standta görevlendirilecek
bir Broker Altın
borsasJ.nda işlem emri
vermekle
yetkilidir.
BorsanJ.n yJ.llık
aidatını ödemekle yUkümlUdUrler.
Altın borsasına girebilmek
için iki teminat göstermeleri gerekir:
ç

1- Ri~k temin~tı: Enaz 10.000.- dolarlık
teminat mektubu. B
teminat mektubu kuruluşun kendine ait bankası var ise ve ken
di bankasının teminat mektubu ise kabul edilmez.

e- iJlerıi t~mir,at: Yakl~k olarak ne kad a r- işlem y apac ax ı s
na dair bilgi vermelidir~r.
AltJ.n Borsasından 5 kilonun altında işlem
limit birer kilo o l ar-e k aı·:_:t.ırılabilir. Yapıları
iki taraf da alıcı ve satıcı 0,0003 oranında k
J

/

VIII- 1994 N±SAN KR±Z±NDEN
DUZEN-LEMELER:

SONRA D~V±Z BUROLARI

±Ç±N YASAL

Fiş düzenlemesi getirildi. 1994 yılına kadar bilgisayar
dan çıkarılan alelade düz kaffıtlar resmi
makbuz sayılıyordu.
1994 yılında Vergi Dairesinin izni ile yetkili matbalar tara
fından basılıp,
Maliye
BakanlıDı'nın mührünü
taşıyan resmi
makbuzların kullanılması zorunlulugu getirildi. Resmi fiş zo
runluluDu getirildikten sonra görülen gerçek ise sıradan
dö
viz bürolarından toplanan Kambiyo Gider Vergisi oranı artmış
tır. Yönetim kurulunda bulunan Uç kişiden birisi yüksek okul
mezunu olmak
zorunda idi. Tüm döviz bürolarına
alarm takma
zorunlulu9u getirildi.
Bütün
döviz bürolarının
merkez için
2.000.000.000.- TL, her şubesi için de 1.000.000.000.- TL'nın
Merkez Bankası'na yatırılması
zorunlulugu getirilmiştir.
Merkez Bankası'na
yatırılan paralara 1994 yılında~ 107
oranında
faiz uygulanıyordu. 1955 yılında Merkez
Bankasında
bloke edilen paralar
merkez ve şubeler için 3.000.000.000.
TL'ye tamamlatıldı.
1995 ve 1996 yılında
Merkez Bankasında
bloke edilen paralara~ 50 oranında reeskont faizi uygulandı.
1997 yılında Merkez Bankasındaki paralar 100.000 Alman Markı'
na çevrilip T.C. Ziraat Bankası'na aktarılmıştır.
Döviz bürolarının paraları Türk Lirası
olarak tutulması
ve reeskont faizi uygulanması çok yanlıştı. Aynı
uygulamalar
Aracı Menkul Degerlere de yapılmıştır. Menkul Degerler müşte
rilerinin hisse senetlerini kendi kasalarında saklayabiliyor
lardı, o zaman
Takasbank kurulmamı~ı.
Oysa döviz
büroları
müşterilerinin dövizlerini kendi kasalarında saklayamıyorlar
dı. Buyüzden
ve paralarının niçin bloke edildiai anlaşılama
mıştır.
1994 Kararlarında Yetkili Müessese adı altında bir levha
çıkarıldı. Bu levhayı tüm döviz büroları görünür bir yere as
makla yükümlüydü ve bu belgeye her yıl yaklaşık olarak 10.000
DM civarında vergi ödeniyordu. Aynı yönetmelik
menkul deDer
ler için de uygulanıyordu. Görüldügü gibi menkul degerler dö
viz bürolarıyla eşit tutuluyordu.
TUrkiye'de Menkul Degerler
B,:,rsası vardır, fakat ~=
Bı:,rsası halen kurulamamıştır.
1994'te döviz bürolarının kur ayarlamalarının Türkiye e
konomisini kötü yönde
etkiledi9i
söyleniyordu.
Oysa yUksek
faiz politikası (Gecelik faiz oranları~ 700 ve~ 800' lü de
tier 1 ere u 1 a şmı şt ı r. ) enf 1 e s yorru- etki 1 eyer, er, bUyUk et keı·,d i r.
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1994 Yılında 2.000.000.000.- TL karşılıUında
200.000.
Alman Markı alınabiliyordu
fakat 1994 yılı sonunda 120.000.
Alman Markı sevyesine
dUşmUştUr.
Aradaki farkın
oluşmasına
Devletin uyguladıDı faiz politikası neden olmuştur.
1987-1997
Yılı

Yılları

dönem başı Dolar ve Mark kurları:

Do Lar-

-----·
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
199Lı,
1995
199E,
1'397

756

1. 020
1. 815
2 .. 312
2. 9i::'.7

5.075
8.551
İL~. 150
36.919
56.675
108.500

Mark
388
639
1. 023
1. 355
1. r:31,.a
3. 34(>
5. 3(>3

8.550
2'+. 765
L~O. 154

70. 100

TUrkiye açısından ise 1994 krizi
faiz politikası ve se
nelik dolar artışlarını karşılaştırdıDımızda
Türkiye Cumhuri
yeti bUyUk paralar kaybetmiştir. cirneDin; 1995 Yılı içerisin
de d o Lar-a rı yıll'ık artışı 1,. 55 olmuştur. Ti.irk Lirası'Y-ııır, orta
lama faiz getirisi ise eY-ıaz 1- LJ,S> eY-ıçol-<. r. 140 o l mu t ur-,
ş

Avrupa ve Amerika'daki kapital sahipleri Türkiye piyasa
sına Amerikan Doları getirip, TUrk Lirası'na çevirerek
3'er,
6'şar aylık ve senelik hazine bonoları almışlardır.
cirnegin;
1995 senesi başında 1.000.000.- Amerikan Doları'nı Ti.irk Lira'
sına çevirerek senelik bono alıp 1995 yılı sonunda tekrar Do
lara çevirdiainde 2.000.000.- Amerikan
Doları yaptıaı görül
mektedir. Buradan
anlaşılan
Avrupa ve Amerika devletlerine
görülmeyen vergi
veriyoruz.
1996 senesini incelersek Dolar
artış ile Ti.irk Lirası artışı arasındaki fark 1- 35 civarında
dır. Dünyadaki dolar libor faizleri ise% 5 ila % 9 arasında
dır. Eger
dış Ulkelerdeki sıcak para bu amaçlarla TUrkiye'ye
gelmeye devam ederse TUrkiy~ Cumhuriyeti olarak - istedi"!;firııiz
kadar yatırım yapsak da - h~~ir faydası olmayacaktır.
ÇUnkU
bu görünmez faizin altından hiçbir Ulke kalkamaz. Effer bu şe
kilde devam ederse yakın tarihlerde tekrar bir 94 krizi yaşa
nabilir.
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IX- ALTIN VE D~ViZ BORSASININ
MERKEZLER±

±STANBUL'DAKi TARiHi

YERLEŞiM

Galata bankerleri
1930' lu yıllara kadar Tünel etrafında
bulunmaktaydı. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında ise şu an
ki Mısır Çarşısının yayındaki Balık Pazarında faaliyet bulun
maktaydı. 1956 Yılındaki çevre düzenlemesi için bu alan Adnan
Menderes'in emri ile yıkılmıştır. Burada bulunan banker, sar
raf ve kuyumcular Dördüncü Vakıfhana bir kısmı 1958 senesinde
dogubanka bankerler kuyumcu ve sarrafların
bir kısmı Kapalı
çarşıya taşınmıştır. 1956' lı senelere kadar Kapalıçarşıda hiç
kuyumcu yoktu. Fakat şu anda
kuyumcu atölyeleri, kuyumcular,
sarraflar, altın borsası ve döviz borsasının merkezi
halinde
idi.
Osmanlı tarihinden 1980' li yıllara kadar bankerlik, döv
iz ticareti ve altın borsası Yahudi, Rum ve Ermenilerin elin
deydi. 1960'11 yıllarda Rumların
büyük bir kısmı
göç ettiDi
için bu piyasadaki etkinliklerini kaybatmişlerdi. 1958 - 1980
yılları arasında Dogubank altın piyasasının~ 70'ne Yahudiler
Kapalıçarşıda
kuyumcu
atölyelerine ise Ermeniler
hakimdi.
1960-1982 yılları arasında Dördüncü Vakıfhan da borsa banker
ligi Rum ve Yahudilerin
hakimiyetindeydi.
1986 yılına kadar
gayriresmi
hisse senedi piyasası Dördüncü Vakıfhan di devam
etmekteydi.
12 Eyli.il 1r::390 ihtilalirıderı 'SJ:•rırc:\ kapital sahibi y abe nc ı
ların hepsi göç etmiştir. 12 Eylül'i.in bilinmeyen faydalı yön
lerinden bir tanesidir.
Çünkü bu piyasalar
Türkler' in eline
geçmiştir. Günümüzdeki durum ise; Dördüncü Vakıfhan da hiçbir
borsa ve hisse senedi faaliyeti bulunmamaktadır.
Dogubank ta
Uç adet sarraf, bir adet kuyumcu ve Uç adet döviz bürosu faa
liyet göstermektedir. Balık Pazarında
sarraf ve kuyumcu ola
rak halen faaliyetini si.irdüren az sayıda esnaf kalmıştır. Ka
palıçarşı da ise altmış adet
döviz bi.irosu,
yi.izlerce kuyumcu
atölyesi ve binlerce kuyumcu faaliyetini sürdi.irmektedir. Al
tın boriası kurulmasına ragmen
insanlar halen Kapalıçarşı da
bir mevki de toplanıp alım satımlarını
sürdürüyorlar.
Bu da
altın borsasında işlem yapabilmenin çok agır şartları oldugu
nu gösteriyor. Döviz borsası ise yaklaşık olarak otuz seneden
beri Çuhacı Hanın civarındaki köşelerde
toplanıp
döviz alım
sat r m ı yapı 1 arı ve Ti.irk iye deki cf~ iz
fi yat 1 arı rı ı
be 1 i r 1 c::?yerı
gayriresmi yerdir.
~
>

X> OöV±Z

BüROLARININ

GELECE~±:

Mantık olarak şunu bilmek
gerekir ki
döviz bürolarının
esas amacı turiste hizmet etmektir. Fakat
Türkiye'de enflas
yon normalden çok yukarıda seyretmektedir. Bu yüzden Türkiye'
deki döviz büroları halkın yatırım yaptıgı paraların deDerle
rini korumak için gittiDi yerler konumuna
gelmiştir. ciyle ki
insanlar artık dövizi sadece
paralarının
erimemesi için bir
çare olarak görmektedirler. Ayrıca özel bankaların dövize uy
guladıaı
yüksek faiz ile de hem paralarını döviz olarak art
tırmaktadırlar, hem de enflasyon dalgalanmalarına
karşı para
paralarının deherini korumaktadırlar.Batılı
ülkelerde enflas
yon oranı çok düşük oldugu için halk kendi
parasıyla yatırım
yapabiliyor yada birikimlerini
erimeden kendi para birimiyle
saklayabiliyor. Bu yüzden batılı ülkelerde döviz yatırım ama
cı olarak
degil, alışveriş aracı olarak
görülmektedir. Eger
Türkiye'deki enflasyon~ 10 seviyesine düşerse şuanda faali
yet gösteren
700 tane döviz
bürosunun
sayısı en az
yarıya
düşer.
Çagımız internet çagıdır.
Amerika
Birleşik
Devletleri
para piyasasının merkezi oldugu gibi
internet' in de merkezi
dir. cirnek verecek olursak; Bir Amerikalı X
firmasından
mal
alımı yapabiliyor. Çek defteri kullanmaksızın verilen
şifre
ler sayesinde ödemelerini yapabilir. Evinde oturup bir banka
dan diger bir bankaya havale yapabiliyor,
h•tta günlük ihti
yaçlarını bile internet aracılıDı ile temin edebiliyor.
Biz
Türkiye olarak
gelişmeleri daha geriden takip ettigimiz için
internet' in yaygın bir şekilde kullanılması da daha uzun bir
zaman alacaga benziyor. Türkiyedeki
insanlar da bütün
ihti
yaçlarını bu şekilde gidermeye başlarsa döviz büroları, banka
5ubeleri, süper marketler gibi yerlere ihtiyaç kalmayacaktır.
Bu gelişmelerin tek sakıncası da insanlar
arası
ilişkilerde
azalma riskidir.
cingörülen agır koşullardan dolayı bir döviz
bürosuna yatırım yapmak
katlanılması çok zor bir yükümlülük
tür. Bunun yerine gelişmeleri çok iyi izlemek ve çok kuvvetli
bir bilgisayar agına sahip olmak yeterlidir.
Böylece piyasa
daki para dolaşım hızı akla yatkın kanunlar ve yeterli tekno
lojiyle istenilen seviyeye gelir. Yapılması gerekenler, kanun
bazında vergileri düşürmek, teknoloji bazında da yatırım yap
maktır.
Hali hazırdaki döviz bürolarının olumsuz koşullarına
raamen bu bürolar sayesinde Türkiye'deki para dolaşım hızının
arttı t;iı yadsı r,amaz.
~
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