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AHMET YARIZ 

Ülkemizin ulusal ekonomi, kamu ve özel sektörü
nün önemli sorunlarından biri olan kaynak-sermaye 
yetersizliğinin doğurduğu finansman sıkıntısının varlığı 
işlenerek, bugüne kadar sorunun çözüm yolları anlatı
lacak. Dışa açılan ekonomide firmaların döviz bazında 
borçlanma imkanlarının gelişmesi; nakdi döviz kredile
ri ve gayr-i nakdi döviz kredilerinde ınaliyetler anlatıla
cak. 

ALTERNATİF KREDİ MALİYETLERİNİN 
MUKAYESESİ 
1981 yılından sonraki her yıl için enflasyon oranı, 

dövizdeki (dolar ve mark) kur artısı ve dolar/mark se
petinde oluşan dövizin artışı tablolar halinde verilerek, 
enflasyon ve dövizde kur artışı arasındaki paralellik 
vurgulanacaktır. 

1981 yılından sonraki her yıl için TL kredi maliye
tinin dökümü tablolar halinde verilerek, enflasyon ile 
mukayesesi yapılacak. 

1986 yılı başlangıç alınarak enflasyon, dövizli borç
lanma ve TL kredi kullanma maliyetleri, tablolar halin
de ve gerekirse grafikler yardımıyla verilecek. 

Dövizli borçlanmanın avantajları belirtilecektir. 
Özel finans kurumları tarafından geliştirilen dövizle 
borçlanma anlatılacaktır. 

GİRİŞ 
Türkiye ekonomisi, kamu ve özel sektörünün 

önemli sorunlarından biri olan kaynak-sermaye 
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yetersizliğinin doğurduğu finansman problemleri 
ve 1980'lere kadar sorunun çözüm yolları. 

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi Türki
ye'de de, kalkınma, ekonomik büyüme ve çağı yakala
ma hedeflerine u laşı lması, üretiminin arttırılması ile 
mümkündür. Bir haşka ifadeyle, mevcut üretiıni sürek
li arttırmak ve üretim artışından elde edilen kaynakları 
yeni yatırımlara kanalize etmek ekonomik kalkınmanın 
temel koşullarından biridir. Ancak, yurt içi tüketime ve 
ihracata yönelik üretim artışının gerçekleşmesi için üre
tim ve üretim artışını sağlayacak yatırımların finansma
nı için, sermaye hirikimi ve tabii kaynakları yeterli olma
yan Türkiye'de, hugüne kadar yatırımların finansma
nında daha çok dış kaynaklar kullanılmıştır. Altmış 
milyonluk nüfusu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'da
ki potansiyel ekonomik ve politik yönlendirme gücü ile 
21. yüzyılın güçlü ekonomilerinden biri olmayı hedef
leyen Türkiye'de, yapılacak yatırımların finansmanı için 
oluşan kaynak ihtiyacının yine dış borçlanma yolu ile 
karşılanması heklenmektedir. 

Makro planda ulusal ekonorni.,kaynak ihtiyacını dış 
borçlanma yolu ile karşılamakta, ulusal ekonominin 
hakim unsuru kamu idaresi (Hazine) de bu (iç ve dış) 
kredilerin önemli bir kısmını kullanmaktadır. Hazinenin 
kullandığı dış kredilerin faiz hadleri, uluslararası mali 
çevrelerin Türkiye için tayin ettiği risk kategorisine gö
re belirlenmektedir. Kullanılan iç kredilerin faizleri ise, 
devlet tahvili veya hazine bonosu adı verilen menkul 
kıymetlerin ihalesinde beirlenmektedir. 
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Ekonominin dışa açılması ve ulusal sektörlerin 
dünya piyasalarında rekabet edebilir seviyeye yaklaşma
sı; özellikle, özel sektörün yeni yatırımları için kaynak 
ihtiyacının artmasına ve buna paralel alternatif imkan
larının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

1980'lere kadar büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 
kaynak ihtiyaçları; kamu bankaları, Dünya Bankasından 
sağlanan proje kredilerini kullandıran kalkınma ve ya
tırım bankaları ve özel sektör bankalarının kredilerinden 
karşılanmıştır. Orta ve küçük ölçekli işletmeleri de kıs
men benzer kredi kaynaklarını kullanabilmiştir. 

Dışa açılan Türkiye ekonomisinde, işletmele
rin döviz bazında borçlanma imkanlarının gelişme
si; nakdi ve gayr-i nakdi döviz kredilerinin maliyet
leri. 

Son yılllarda, Türkiye'nin önde gelen bankacılık ve 
sanayi kuruluşları ile Hazineye bağlı işletmelerin, dün
yanın diğer ülkelerindeki finans ve bankacılık grupların
dan temin ettikleri proje ve ticari kredilerin sayısının hız
la artttığı görülmektedir. Bu 
kredileri iç kredilere göre 
avantajlı kılan nedenler, ça
lışmanın ilerleyen bölümle
rinde anlatılan daha düşük 
maliyet avantajı, uzun (3-7 
yıl) vadeli olması ve büyük 
tutarlı projelerin finansma
nında kullanılabilmesidir. 

Büyük ölçekli sanayi işlet

melerinin doğrudan kulla
nabildiği bu krediler, ayrıca 
Türk bankalarının aracılığı 
ile Türkiye içinde ve daha 
küçük dilimler halinde, orta 
ve küçük ölçekli işletmelere 
de kullandırılmıştır. 

Yarattığı istihdam ve katma değerle Türkiye ekono
misinde çok önemli bir yere sahip olan orta ve küçük öl
çekli işletmelerin, ancak çok küçük bir bölümünün ka
mu idaresinin teşvikli kredilerinden (yatırım, ihracat, tu
rizm vb.) yararlanabildiği, yeni kredi kaynağı, yurt dışı 
döviz kredilerinden de yararlanma imkanlarının az ol
duğu ve bu nedenle de iç kredi kaynakları ile yetinmek 
zorunda kaldıklarngörülmüştür. 

sinden temin edilmektedir. Bu krediler, aracı bankalar
dan bir veya birkaçının kefaleti ile temin edilebildiği gi
bi, aracı banka kefaleti olmaksızın da temin edilebilmek
tedir. 

Bu kredilerin verilen faizleri L1BOR1 +o/o 0.5-% 2.0 
aralığındadır. 

Yürürlükteki mevzuat gereği iki yıldan kısa vade
li nakdi kredilere kredi tutarının o/o 6'sı oranında kaynak 
kullanım destekleme fonu tahakkuk ettirilmektedir. Ma
liyeti yükselten bu faktör nedeniyle iki yıldan daha 
uzun vadeli krediler tercih edilmektedir. 

Bu şekilde yurt dışından temin edilen nakdi kredi
nin maliyeti; 

lki yıldan kısa vadeli kredilerdi: 
(1 +Dövizdeki kur artışı) x (1 +Kredi Faizi) x (1 +Ara-

cı Banka Komisyonu) x 
(1 + Kaynak Kullanım Destekleme Fonu)'ndan 
lki yıldan uzun vadeli kredilerde: 
(1 +Dövizdeki kur artışı) x (1 +Kredi Faizi) x (1 + Ara-

cı Banka Komisyo-
nu)'ndan oluşmaktadır. 

Gayr-i nakdi kredi; 
yurt dışından ithal edilen 
malın vadeli satın alınma
sıdır. Diğer bir ifadeyle 
mala dayalı ayni bir kredi
dir. Yapılan vadeli ithalat
ların 30 ile 360 gün ara
sında yoğunlaştığı görül
mektedir. Vadeli ithalatlar
da, satıcı firmalar vadeye 
uygun faizi fiyata ilave et
mekte, ancak 90 güne ka
dar vadeli ithalatlarda kre
di faizinin alınmadığı yay
gın uygulama olarak bilin

mektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği vadeli tüm itha
latlar o/o 1 oranında kaynak kullanım destekleme fonu
na tabidir. 

Bu şekilde temin edilen kredinin maliyeti; 
(1 +Dövizdeki kur artışı) x (1 +Kredi faizi) x (1 +Kay

nak kullanım destekleme fonu) x (1 +Bankaya ödenen 
vade komisyonu)'ndan oluşmaktadır. 

Bankaların dÖviz kaynaklı kredilerinden, yalnızca ALTERNATİF KREDİ MALİYETLERİNİN 
ihracat teşvik belgesi alan ihracatçı firmalar yararlana- KARŞILAŞTIRILMASI 

bilmekte, bu da işletmelerin ancak çok küçük bir bölü- Bir ülkede sermayenin fiyatı ile enflasyon arasında 
müne dövizle borçlanma imkanı sağlamaktadır. - - yakın ilişki ·vardır. Para halindeki sermayenin kazancı 

Yurt dışından temin edilen kredilerin maliyetleri in- olan faizin -fiyatı, büyük ölçüde sermayeninin alternatif 
celenirken, yalnızca sanayi işletmelerinin maliyetleri kazançlarına bağlıdır. Sermayenin alternatif kazancı fak-
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu işletmeler tara- törü -bir yana artacaktır. Enflasyonist bir ortamda serma-
fından yurt dışından temin edilen krediler, nakdi ve yenin fiyatını belirleyen faktör sayısı ikiye çıkacaktır. 
gayr-i nakdi kredi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1- Beklenen/Gerçekleşen Enflasyon oranı, 2- Ser-

Nakdi krediler; genellikle kredi kaynağı ülkenin ve- mayenin Alternatif Kazancı. 
ya Türk dış ticaretinde yoğun olarak kullanılan para cin- Bu fiyat ~u ~ekilde formüle edilebilir: 

/ 
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Enflasyonist Ortamda Para Halindeki Sermayenin 
Fiyatı = Gerçekleşen veya Beklenen Enflasyon + Bekle
nen Kazanç 

Türkiye'nin kronik ve çözüm bulunması güç sorun
larından olan enflasyon, sermaye fiyatını belirleyen te
mel faktörlerden biridir. Gelişmiş sanayi toplumlarında 
tek haneli rakamlarla ifade edilen enflasyon, sermaye fi
yatını etkilemekte ancak, yukarıda formüle edilen ma
liyet içindeki payı küçük oranlarda kalmaktadır. An
cak, Türkiye'ye özgü sorunlardan biri de enflasyonun 
sermaye fiyatına etkisinde ortaya çıkmaktadır. Mevzuatın, 
bankalara yatırılan vadeli mevduatın tümünün krediye 
dönüşmesini engelleyen hükümleri; Türk bankacılık 
sistemindeki yapısal sorunlar ve kamu idaresinin kredi 
talebindeki bunaltıcı baskısı ile ortaya çıkan faktörler, 
sermaye fiyatının belirlenmesinde enflasyonun etki gü
cünün, gelişmiş sanayi toplumlarındaki etki gücünden 
çok daha fazla olmasına neden olmaktadır. Sözkonusu 
durum adeta enflasyonu besleyen bir faktöre dönüşmek
tedir. 

Türkiye'de enflasyonun belirleyici olduğu bir baş
ka olgu da döviz fiyatlarındaki artıştır. Döviz sı~ıntı~ının, 
ekonomik hayatı kilitlediği dönemleri geride bırakan, dö
viz yutan değil döviz üreten bir nitelik kazanan Türki
ye ekonomisinde; serbest kur belirleme politikasınının 
benimsenmesi ile döviz fiyatlarındaki artış, siyasi iktida
rın kontrolünden çıkarak büyük ölçüde enflasyona en
deksli hale gelmiştir. 

Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle enflasyon, USD ve 
DEM2 ile birlikte döviz sepetindeki3 kur artışları karşı
laştırmalı olarak verilmektedir. 

TABLO 1 
Yıllar İtibariyle Enflasyon, USD, DEM ve Döviz Se

petindeki Kur Artışları4 

Yıl Enflasyon USD DEM D. Sepeti D. Sep./Enf. 

1981 % 34 48 29 39 1.15 
1982 % 27 40 34 37 1.37 

1983 % 28 51 30 41 1.46 

1984 % 46 58 39 48 1.04 

1985 % 42 30 65 47 1.12 

1986 % 28 32 66 49 1.75 
1987 % 39 35 65 50 1.28 

1988 % 61 78 59 69 1.13 
1989 % 65 27 35 31 0.48 

1990 % 50 27 42 34 0.68 

1991 % 53 73 71 72 1.36 
1992 % . 67 69 59 64 0.95 

Bir başka tablo yine aynı dönemlere ait senet kar
şılığı TL kredi maliyetlerinin enflasyon ile karşılaştırılma
sına yardımcı olmaktadır. 
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TABLO 2 
Yıllar İtibariyle Enflasyon ve Kredi Maliyetleri 
-Yatırım ve İhracat Teşvikli Krediler Hariç-5 

Yıl Enflasyon Baz Faiz Brüt Faiz Efektif K.Mal 
Mal.6 Enf. 

1981 % 34 36 42 49 1.44 
1982 % 27 36 42 49 1.81 
1983 % 28 34 40 46 1.64 
1984 % 46 56 64 82 1.78 
1985 % 42 53 61 76 1.81 
1986 % 28 53 61 76 2.71 
1987 % 39 50 58 71 1.82 
1988 % 61 72 82 111 1.82 
1989 % 65 84 95 135 2.08 
1990 % 50 66 75 99 1.98 
1991 % 53 85 96 137 2.58 
1992 % 67 80 91 127 1.90 

Bankaların kredi maliyetleri şu şekilde hesaplan-
maktadır: 

- Baz Faiz : % 75 = % 75 
- Komisyon : % 2 =%2 
-B.S.MV. : % (75x0.05) = % 3.75 
Kullandırılan kredinin% 5'i oranında Banka ve Si

gorta Muamele Vergisi Kamu İdaresi adına tahsil edil
mektedir. 

- K.K.D.F. : o/o (75+2) x 0.06 = % 4.62 
Kullandırılan kredi ve komisyon toplamının o/o 6'sı 

oranında Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Kamu İda
resi adına tahsil edilmektedir. 

Toplam Brüt Faiz : o/o 85.37 
Tabloda esas alınan kredi faizleri; bankalar tarafın

dan büyük ölçekli sanayi işletmeleri için 8-12 puan ara
sında indirilebilmekte, ancak orta ve özellikle küçük öl
çekli işletmeler için ·aynı oranda indirime gidilmektedir. 

Tabloda görüldüğü gibi, özellikle 1985 yılından 
sonra enflasyon ile TL kredi maliyetleri arasındaki uçu
rum açılmaktadır. Bir başka ifadeyle, Türkiye'de daha ön
ce anlatılan sorunlar nedeniyle TL kredi maliyetleri enf
lasyonun iki katı oranında daha fazla bir fiyata sahiptir. 
Özkaynak yetersizliği nedeniyle kredi kullanan firmalar, 
satış fiyatlarını enflasyon oranında arttırsalar bile daha 
hızlı artan finansman maliyetlerinin altında ezilmektedir. 

TABLO 3 
Yıllar İtibariyle Enflasyon, TL Kredi Maliyetleri ve 

Döviz Kredisi Maliyetleri (%) 
Yıl Enflasyon TL Kredi Döv. Kredi TL Kredi. 

Mal Mal8 Döv.Kredi9 
19867 28 76 64 1.19 
1987 39 71 65 1.09 
1988 61 1l1 86 1.29 
1989 65 135 44 3.07 
1990 50 99 47 2.11 
1991 53 137 89 1.54 
1992 fil ill 80 Ll.2 
Ortalama 52 108 68 1.70 
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Tablodan da görüldüğü gibi dövizle borçlanmak TL 
ile borçlanmaya göre daha avantajlıdır. Geçen yedi yıl
lık dönemde döviz ile borçlanan işletmeler, TL ile borç
lanan işletmelere göre finansman giderlerinde ortalama 
% 70 oranında tasarruf sağlamışlardır. 

KAYNAK MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İSTEYEN 
İŞLETMELERE, ÖZEL FİNANS 
KURUMLARINDAN DÖVİZLE BORÇLANMA 
İMKANI. 
Türkiye'de 1986 yılında faaliyete başlayan özel fi

nans kurumlarının geliştirdiği dövize endeksli borçlan
ma yöntemi, finansman giderlerini azaltmayı hedefleyen 
orta ve küçük ölçekli sanayi işletmeleri için yeni bir kre
di seçeneğidir. 

Kısaca vadeli mal satışı olarak özetlenebilecek olan 
(özel finans kurumlarındaki terminolojide murabaha 
veya üretim desteği olarak adlandırılan) bu yöntem, iş
letmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duy
dukları her türlü hammadde, yarı mamul, mamul, maki
ne, techizat, taşıt aracı, bilgisayar vb. alınıp satılabilen 
emtiaları vadeli satın alma imkanı sağlayan aynı bir 
kredilendirme türüdür. 

Tamamen mal mübayaasına dayanan bu sistem, 
işletlemeleri sınai ve ticari faaliyete yönlendirmekte, 
üretimi teşvik eden ve ticareti genişleten niteliğiyle de 
ekonomik yaşama canlılık kazandırmaktadır. 

Vadeli satın alma -murabaha/üretim desteği- iş

lemleri TL cinsinden yapılabileceği gibi, USD ve DEM 
cinsinden de gerçekleştirilebilmektedir. 

Tasarruf sahiplerinden toplanan fonları (TL, USD ve 
DEM para birimlerinden oluşan kaynakları) ekonomiye 
farklı bir ticari enstrüman ile kanalize eden özel finans 
kurumlarnın, orta ve küçük ölçekli sanayi işletmelerine 
hitap eden bu desteği, finansman maliyetlerni azaltma-
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ya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik yeni bir imkan
dır. 

SONUÇLAR 
1986 yılı başlangıç alınarak bugüne kadar olan dö

nemde; 
1. Türkiye' de , özellikle özkaynak yetersizliği nede

niyle yabancı kaynak kullanmak zorunda olan orta vi.:~ 
küçük ölçekli sanayi işletmelerinin TL kredi maliyetle
ri, enflasyon oranının iki katına yakın bir seviyede ger
çekleşmiştir. 

Bu işletmeler, ürünlerinin satış fiyatlarını -iyimser 
bir yaklaşımla- enflasyon oranında arttırabilseler dahi 
artan finansman yükünün bunaltıcı tehdidi ile karşı kar
şı kalmaktadır. Bu durum işletmelerin yabancı kaynak ih
tiyacını geçen zaman içinde arttırmakta ve finansman 
baskısının şiddetlenmesine neden olmaktadır. 

Özkaynaklarını yeterince güçlendiremeyen işlet
meler, faaliyetlerini durdurma noktasına gelmektedir. 

2. Hazine kaynaklı ve düşük faizli kredilerin (yatı
rım, ihracat, küçük esnaf, turizm vb.) ihtiyacı karşılamak

tan çok uzak olması ve orta ve küçük ölçekli işletmele
rin talebinin ancak küçük bir bölümüne cevap verebil
mesi nedeniyle çok sayıda işletme, bankaların ticari 
kredilerini kullanmak zorunda kalmıştır. 

3. Dışa açılan Türkiye ekonomisinin borçlanma 
alternatifleri arasında yerini bulan yurt dışı nakdi ve gayr
i nakdi döviz kredilerinin maliyetleri, TL kredi mali
yetlerine göre daha avantajlı hale dönüşmüştür. Türki
ye'de yabancı para (USD ve DEM) ile borçlanmak TL ile 
borçlanmaktan daha avantajlı hale gelmiştir. 

4. Orta ve küçük ölçekli sanayi işletmelerinin, dö
vize endeksli borçlanma alternatifini benimsemeleri ile 
yıllık finansman giderlerinden asgari% 40 oranında ta
sarruf sağlama l arı mümkündür. 

5. Özellikle 1990'lı yıllarda Türk bankalarının yurt 
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dışından temin ettiği döviz kredilerinin Türkiye'de TL'ye 
dönüştürülerek pazarlandığı ve Türkiye içi/dışı faiz far
kı olarak tanımlanan arbitraj kazançlarından büyük rant
lar elde ettikleri görülmüştür. Kamuoyunda sıcak döviz 
olarak bilinen sözkonusu kısa vadeli döviz kredilerinin 
toplamının 3 - 3,5 Milyar USD civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. 

6. Ancak yurt dışından temin edilen -özellikle 
nakdi- kredilerin büyük ölçekli sanayi işletmelerinin 
kullanımına açık olduğu, gayr-.ı nakdi kredilerden ise or
ta ölçekli firmaların bir bölümünün yararlanabildiği -
kaynak maliyetini düşüren- bu yöntem de orta ve kü
çük ölçekli firmalara kapalı kalmıştır. 
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6. Efektif Maliyet: o/o 75 baz faiz ile 1 yıl vadeli kullanılan 

1.000.000.-TL kredi için yapılması gerekli ödemelerin toplamı kredinin 

o/o 85.37'sine ulaşmaktadır. Üç aylık dönem faizleri de maliyetleri 

toplam tutara ilave edildiğinde maliyet şu şekilde oluşmaktadır. 

~--------------------------------~ 

ye Ekonomisi, İstanbul 

- 1987 Yılına Girerken Türki
ye Ekonomisi, İstanbul 

Açıklama ' Ol. Ol. 19A 
Kredi. Kullanımı. 1.000.000 
Dönem. Faizi O 

- 1988 Yılına Girerken Türki- Efek. Mal. O 

ye Ekonomisi, İstanbul . Geri Ödeme. O 

- 1989 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, İstanbul 

- 1990 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, İstanbul 

- 1991 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, İstanbul 

- 1992 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, İstanbul 

4- Genel Ekonomik Göstergeler, Eylül 1991, D.P.T. 
Yayını, Ankara 

5- Capital Dergisi, Mart 1993 

6- Capital Dergisi, Nisan 1993 

7- Resmi Gazete No. 19835, Tarih: 07 06 1988 

"Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 
Karar" ile "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Ka
rar'a Bir Madde Eklenmesine Dair" 12.05. 1988 Tarih ve 
88/1294, sayılı Bakanlar Kurlu Kararnamesi 

DİPNOTLAR 

1. Ll130R: işlem yapılan para cinsi için Londra bankalararası pi

yasada gerçekleşen faiz haddi olan LII30R, o para birimi için standart 

faiz haddi olarak kabul edilmektedir. ilave +ise ülkenin yer aldığı risk 

kategorisine göre belirlenmektedir. Varsa banka kefaleti için azami o/o 

0.5 ilave komisyon ödenmektedir. 

2. USD: Amerikan Doları. 

DEM : Alman Markı. 

USD ve QEM'in Türkiye'nin dış ticaretinde ağırlıklı olarak kul

lanılan para birimleri olması ve yurt dışı kredi anlaşmalarının daha çok 

USD ve DEM cinsinden yapılması nedeniyle, bu iki para birimi ince

. lemeye esas alınmıştır. 

3. Döviz Sepeti: USD ve DEM'in dünya piyasalarında birbirle-

30 

31.03. 30.06. 30.09. 31.12. Toplam 
o o o o 1.000.000 

213.425 213.425 213.425 213.425 853.700 

381.315 314 .247 258.976 213.425 1.167.963 
o o o 1.000.000 1.000.000 

J3ir diğer ifadeyle , 01. Ol. 19A tarihinde kullanılan 1.000.000. -

TL tutarındaki hir kredi; Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarına ait dönem 

faizleri ödenmeden, anapara ve faizlerinin tümü nakden ve def'aten 

ödenerek kapatılmak istenirse , yapılacak toplam ödeme tutarı 

(1.000.000. -TL anapara+ 1.167.963. -TL faiz olmak üzere) 2.167.963. 

- TL'ye ulaşacaktır. Böylece kullanılan kredinin maliyeti yıllık o/o 

116'ya yükselecektir. Kredi anlaşmalarında o/o 75 olarak anılan faizin 

gerçek yükünün -yıllık- o/o 116'ya ulaşacağı dikkate alınmalıdır. 

7. Türk Ekonomisi'nde 1980 sonrası başlayan geçiş döneminin 

büyük ölçüde tamamlandığı, para ve sermaye piyasa larının geliştiği, 

sermaye piyasası araç larının kullanımının hızla yaygınlaştığı, Türk 

kamu ve özel sektörünün uluslararası ticaret, endüstri ve sermaye 

pazarlarında daha faz la yer almaya başladığı dönemi dah iyi tanım

laması bakımından 1986 yılı başlangıç olarak alınmıştır. 

8. Döviz sepetine ait kredi maliyeti; USD ve DEM kredi faiz

lerinin (LIBOR ve ilave masraflar dahil) ayrı ayrı belirlenmesinden son

ra iki ayrı maliyetin toplamının ikiye bölünmesi ile elde edilmiştir. Tür

kiye'nin zaman içinde değişen kredibilitesi ve dünya ekonomik kon

joktüründeki değişmelerin etkilerini azaltmak amacıyla bütün yıllar için 

döviz sepe tinin toplam maliyeti -yıllık- net o/o 10 kabul edilmiştir. 

(LIJ30R + Türkiye Riski + J3anka Kefalet Komisyonları 'ndan oluşan top

lam maliyet, yıllar itibariyle her iki para birimi için ~arklılık göstermek

le birlikte, % 8-12 ara lığında gerçekleşmiştir. Bu nedenle döviz 

sepetinin toplam maliyeti her yı l için ortalama o/o 10 kabul edilmiştir. ) 

9. TL Kredisi / Döviz Kredisi oranı; TL kredi maliyeti ile döviz 

kredisinin maliyeti arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Örneğin; 1988 

yılında TL ile borçlanan işletmelerin kaynak maliyeti, döviz ile borç

lanan işletmelere güre o/o 29 oranında daha pahalı gerçekleşmiştir. Bu 

da finansman giderlerinde o/o 29 daha fazla maliyete katlanma anlamına 

ge lmektedir. 

iKTİSAT VE iŞ DÜNYASI 


