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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 91 

R. TARİHİ  : 17.4.2020 

Gündem : KÇÖ, IMF İmkanı, COVİD’19 UZUN SÜRERSE, 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı: "Kısa Çalışma Ödeneği'nde süreç hızlanıyor. Uygunluk 

tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödemeler 

gerçekleştirilecek" dedi.  

"3 ay boyunca iş sözleşmesini fesheden işverene ceza kesilecek" 

Nakdi ücret desteği ve GSS: Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçiler ile 

15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçiler, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre 

kadar aylık bin 177 TL gelir desteği alacak. Buna ek olarak; Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlar, 

Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. 

"Bakım hizmetlerinden gelir şartı aranmayacak" 

COVİD - 19, PARA BASIMI VE IMF DESTEĞİ 

Ekonomide alınan en belirgin önlemler; Parasal gevşemeyi artırmak, yani para basmak ve Vergileri 

düşürmek şeklinde ortaya çıktı. Bazı ülkeler de devletler şirketlere ve kişilere doğrudan gelir desteği 

vermeye yöneldi. 

Türkiye Parasal Genişlemede Ne yapıyor? Merkez Bankasının kamu bankalarına döviz satıp geri alarak 

yarattığı kârı da ekleyip arttırdığı kârını ilk ayda hazineye devretmesiyle aslında Türkiye Covid – 19 

salgınından önce para basmaya başlamıştı. Sonrasında piyasaya TL verip, fazlasını dolar satarak çekmek 

yoluyla buna devam etti. Bu aşamada parasal duruma tabloda gözüküyor:  

10 NİSAN 2020 İTİBARIYLA PARASAL GÖSTERGELER: 

PARASAL GÖSTERGELER 

 

2017 2018 2019 Nisan 2020 

Dolaşımdaki Para Milyar TL 119,1 123,4 145,0 171,1 

M1 Milyar TL 449,6 512,5 712,8 862,1 

M2 Milyar TL 1.624,6 1.941,0 2.457,5 2.726,6 

M3 Milyar TL 1.675,8 1.988,0 2.575,2 2.837,1 

V = Dolanım Hızı (M2'ye göre) 

 

1,91 1,92 1,74 1,80 

M1 / GSYH % 14,5 13,8 16,7 17,7 

MB REZERVLERİ Milyar USD 107,6 92,0 106,3 89,5 

Brüt Döviz Rezervi 

 

84,1 72,0 81,2 58,2 

MB Altın Rezervleri 

 

23,5 20,0 25,1 31,3 

Kaynak: TCMB, BDDK 

     

M0: Dolaşımdaki para – Banka Kasalarındaki Para 

M1: M0 + TL ve YP Vadesiz Mevduat 

M2: M1 + TL ve YP Vadeli Mevduat 

M3: M2 + Repo ve Para Piyasası Fonları + Bankalarca İhraç Edilen Menkul Kıymetler şeklinde 

değerlendirilmektedir. 



2 
 

Bu tabloda artışlar yeşille azalışlar sarıyla işaretlenmiş bulunuyor. Tablonun ilk bölümü para arzını 

gösteriyor.  

2020 yılının ilk 3 ayında altın rezervi artarken brüt döviz rezervi ciddi bir düşüş sergilemiş. Merkez 

Bankasının altın satın alıyor ama bu artış daha çok altın değerinin artışıyla ilgili.  

Özetle Türkiye para basıyor. Bastığı parayı hazineye veriyor, hazine bununla gereken ödemeleri yapıyor, 

para piyasada kalmasın diye bastığı paranın bir kısmını döviz satarak geri topluyor. Bu da döviz 

rezervlerindeki azalıştan görülüyor. Parayı niçin topluyor? Enflasyonu denetlemek ve faiz artışının önüne 

geçmek için. Aksi taktirde faiz artırmak zorunda kalınır.     

IMF İmkân ve Türkiye 

IMF, doğal afetler, yaygın hastalıklar, emtia fiyatlarında şok artışlar gibi durumlarla karşılaşarak ödemeler 

dengesi sıkıntılarına düşen üye ülkeler için yarattığı Hızlı Finansman Enstrümanını (RFI) Covid – 19 

salgınının oluşturduğu sorunları çözmek için biraz daha genişletmiş bulunuyor. Buna göre Covid – 19 

salgınının etkisiyle ödemeler dengesi sıkıntısına giren ülkeler IMF’den daha yüksek miktarda kullanım 

yapabilecekler. RFI çerçevesinde kullanılabilecek mali yardım 3,8 yıl ile 5 yılda geri ödenecek. Bu imkân, 

stand by düzenlemesinde olduğu gibi sıkı koşullara tabi bulunmuyor.  

IMF, 2020 yılı için yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık başvuru olacağını öngörüyor. 9 Nisana kadar 87 ülkenin bu 

imkândan yararlanmak için başvurduğunu belirtiyor. Başvuru sayısının çokluğu ve eldeki imkânların 

durumu dikkate alınarak IMF bu imkândan yararlanma limitini ülke kotasının yüzde 150’siyle sınırlamış 

bulunuyor. Örnek olarak Türkiye’yi alırsak Türkiye’nin IMF’deki kotası 4.659 milyon SDR yani 6.346 

milyon Dolar. Demek ki Türkiye bu imkânı kullanmak istese IMF’den yaklaşık 9,5 milyar Dolar 

kullanabilecek. RFI imkânının faiz oranı yıllık yüzde 1,5 dolayında bulunuyor. 
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COVID-19 SALGINI BİR DEĞİL, BİRKAÇ ÇEYREK SÜRERSE? 

BÜYÜMEYE ETKİ 

Somut olarak, “kriz öncesi ilgili harcama kaleminin değeri 100 ise, kriz nedeniyle kaç olur?  

COVID salgının yarattığı ekonomik tahribat altı ay sürerse, hesaplanan küçülme oranını ikiye, üç ay sürerse 

dörde bölmek gerekiyor. Böyle hesaplandığında, tablodaki kabuller çerçevesinde, yıllık GSYH kaybı kriz 

olmadığı duruma göre yaklaşık yüzde 40 çıkıyor. Dolayısıyla, krizin etkisi altı ay sürerse, GSYH kaybının 

yüzde 20 dolaylarında olacağı bulunuyor. 

DAHA ÖNCE ÖNERİLEN ÖNLEMLER UYGULANIRSA NASIL BİR MALİYET ORTAYA ÇIKIYOR? 

Her bir puanlık gelir (GSYH) kaybının yüzde 80’i son kertede alıcı olma fonksiyonu çerçevesinde devletçe 

üstlenilsin. Bu durumda, altı aylık bir salgın süresi için GSYH’nin yüzde 19’u kadar desteğe ihtiyaç var. 

Salgının süresi dokuz aya çıkarsa bu değer yüzde 27 oluyor. 

Çok yüksek değerler. Ancak burada dikkate alınması gereken bir nokta var. Son kertede alıcı olmak 

özellikle stoklanabilir mallar açısından daha ’rahat‘ yerine getirilebilir bir fonksiyon. Ekonomi normale 

dönme sürecine girip de talep artmaya başladığında stoktan satışlar yapıldıkça devlete de ödemeler 

yapılacak. Dolayısıyla, yukarıdaki ’ürkütücü‘ maliyetlerin bir kısmı geçici bir süre geçerli olacak; sonra 

devlet açısından bu maliyetler azalacak. 

Ayrıca,  mevcut işgücünün yüzde 80’nin çalışmayacağını düşünerek ve salgın öncesindeki işsizleri de 

dikkate alarak- yola çıkıldığında. Ortalama aylık 2000 lira yardımın üç aylık maliyeti 2019 GSYH’sinin yüzde 

3.3’ü olarak hesaplanıyordu. Dolayısıyla, altı aylık maliyet GSYH’nin yüzde 6.6’sı, dokuz aylığın ki ise 

GSYH’nin yüzde 10’una yükseliyor. 

YAPILABİLİRLİK  

Hazine ve Maliye Bakanlığı DİBS ihraç edecek ve bu DİBS’ler şu ya da bu yolla Merkez Bankası portföyüne 

geçecek. Sonuçta para tabanı artacak. 

Salgının birkaç ay sürmesi halinde, risk algılamasında yaratacağı artışı sınırlandırmak için öneriler: 

1. Ne hedeflendiği ve bu hedefe ulaşmak için ne yapılacağı şeffaf bir biçimde bilinmeli. 

2. Salgının ne zaman tepe noktasına ulaşacağı ve ne kadar zaman sonra önemsiz bir düzeye ineceği 

hakkında çeşitli senaryolar altında öngörüler yapılmalı. 

3. Desteğin parasal karşılığı hesaplanmalı.  

4. Gerekli kaynağın ne kadarının parasal genişleme ile finanse edileceği önceden açıklanmalı.  

5. Salgının süresine ilişkin yapılan farklı senaryolara dayanılarak, parasal genişlemenin yaklaşık ne 

zaman ve ne hızla geri çekilmeye başlanacağı da açıklanmalı.  

6. Devlet bütçesindeki olanakların yalnızca salgının doğurduğu tahribatı en aza indirmek için 

kullanılması gerekiyor. (Bu çerçevede, mega projelerin ertelenmesi ve bütçeden verilen gelir 

garantilerinin azaltılması, mevcut kontratların bu çerçevede gözden geçirilmesi çok yararlı olur.)  

7. Dış yükümlülüklerin mümkün mertebe yerine getirilebilmesi için ikna edici bir mekanizma 

tasarlanmalı.  

Ayrıca, bu “şeffaf ve güvenilir program çerçevesi” nde küresel işbirliği imkanları aranmalıydı. 

KÜRESEL İŞBİRLİĞİNE ? 

COVID-19 salgını beklendiği gibi bir değil, bir kaç çeyrek daha devam edecekse, negatif iktisadi şokun etkisi 

süratle büyümektedir. Bu durumda, Türkiye gibi kısa vadeli (önümüzdeki bir yıllık dönem için) 172 milyar 

dolar dış borç ödemesi olan bir ülkenin ne yapabileceği açıktır. 
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Önce ‘yerel’ çerçevede bakalım. İlk olarak, vadesi gelen yükümlülükleri yerine getirebilmek için ABD doları 

sağlayacak swap anlaşmalarına ihtiyaç vardır. Ancak, hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hem de IMF’nin 

Türkiye’ye sağlayabilecekleri olanağın –Fed teminat cinsini esnetmez ve IMF de 2017 ortalarında 

tartışmaya açtığı mekanizmayı bir an önce hayata geçirmez ya da geçirse bile o gün geçerli olan çerçeveyi 

güçlendirmezse- sınırlı olacağı görülmektedir. 

Bu durumda hem swap olanağının sınırlı olabileceği hem de salgının uzun sürmesi halinde döviz ihtiyacının 

fazla olacağı dikkate alındığında hareket kabiliyeti ortadan kalkmaktadır. Bütün borçlar zaten TCMB 

bünyesindeki dış borç kütüğüne kaydedilmektedir. Krizin bir kaç çeyrek süreceğinin anlaşılması üzerine 

TCMB ve Hazine’nin ülkenin tüm dış borç ödemelerini üstlenmesi, bu amaçla tek elden tüm kreditörlerle 

görüşmelere başlaması ve de tüm ödemelerin ileriye doğru atılması suretiyle kendiliğinden yeniden 

yapılandırılmasından başka bir yerel çare kalmamaktadır. Buna iyi ya da kötü değil, zaruri bir adım olarak 

bakmak gerekmektedir. 

Buna karşılık, TCMB’nin/Hazine’nin üstlendiği dış yükümlülükler kadar ilgili şirketlerden imtiyazlı hisse 

senedi (preferred stock) ya da hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil edinmesi ve belli bir dönem sonra 

bunların hisse senedine dönüştürülerek halka arzı düşünülebilir. Konunun ayrıntılarının nasıl tasarlanacağı 

ve neden öyle olması gerektiği bu notun boyutlarını aşmaktadır. Burada önem taşıyan, yurt dışı 

piyasalardan borçlanmış Türkiye’nin birikimi olan şirketlerinin yüzdürülerek, istihdam ve üretim 

kapasitelerinin korunmasıdır. 

REEL EKONOMİDE KÜRESEL ANİ DURUŞ ve G20 

Bu süreçte, G20 merkez bankaları arasında swap ya da kredi kanallarının açılması, gelişmekte olan ülke 

çalışanları ve KOBİ destek programları için hibe ve faizsiz kredi desteği sağlanması ve gelişmekte olan 

ülkelerin zamanı gelen dış ödeme yükümlülüklerinin ötelenmesi için bir mekanizma oluşturulması için 

çalışmak gerekir. 

G20 MAP ile,  

A. ilk olarak, IMF’nin gerektiğinde, G20 ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapabilmesine 

imkan sağlanmalıdır. IMF(2017)’de gündeme getirilen SLS dahil dış şoklara karşı esnek müdahale 

mekanizmalarına bugün ihtiyaç vardır.  

B. İkinci olarak ise, yerel düzeyde KOBİ’lere sağlanması tartışılan hibe ve faizsiz destek kredileri gibi 

mekanizmaların, doğrudan gelişmekte olan ülkeler için de devreye alınması yönlendirmelidir. 

Gelişmekte olan ülke deyince kapsayıcı olmak, Türkiye, Güney Afrika ve G-20 içindeki diğer 

yükselen piyasa ekonomilerinin yanı sıra Sahra altı Afrika’yı da dikkate almak gerekir. 

C. Üçüncü olarak, küresel bankacılık sisteminin sıhhati son derece önemlidir. Bütün bu destek 

mekanizmalarının hedefi, uluslararası ticaret koridorlarının işleyişini, tedarik zincirlerinin 

kopmamasını, sosyal uyumun daha fazla bozulmamasını sağlamak olmalıdır. 


