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Özet 

COVID-19 salgını ile birlikte baş gösteren küresel ekonomik kriz, Dünya Foreks (FX) 

piyasasında önemli çalkalanma ve oynaklıklar yaratmıştır. COVID-19 sonrası para birimlerini 

korumak isteyen birçok ülke, yurtiçi sektörlere döviz likiditesi sağlamak için Amerikan Doları 

rezervlerine başvurmuştur. Küresel Amerikan Doları likidite sıkıntısı karşısında, bazı Gelişen 

Piyasa Ekonomileri (EME) merkez bankaları döviz piyasasına müdahale etmiştir. Değer 

kaybeden para birimlerini korumak için merkez bankaları takas hatları kurmuş veya 

genişletmiştir. Bununla birlikte, COVID-19 salgını sonrası Amerikan Doları tüm para birimleri 

karşısında değer kazanmamıştır.  Aksine, savunmasız ülkelerin para birimleri diğer ülkelerin 

para birimlerinin aleyhinde değer kaybına uğramıştır. Kırılganlığın iki ana kaynağı, döviz 

rezervlerini aşan döviz cinsinden ihraç edilen borç stokları ve emtia ile enerji ihracatına 

bağımlılık olmuştur. Amerikan doları, COVID-19 sonrası Avro ve Japon Yeni gibi diğer ana 

rezerv para birimleri karşısında çok az hareketlilik göstermiştir.  Aksine, rezerv para 

birimlerinde sert bir şekilde düşüş yaşayan enerji ihracatçısı ülkelerin para birimleri olmuştur. 

Brexit görünümünden etkilenmiş olabilecek İngiliz Sterlini haricinde, diğer rezerv para 

birimleri Amerikan Doları karşısında çok az hareketlilik göstermiştir. Arjantin ve Türkiye gibi 

ülkeler döviz rezervlerini aşan dış borçları yüzünden para birimlerinde büyük sessiz düşüşler 

yaşamışlardır. COVID-19 sonrası ülkelerin merkez bankalarının kullandığı en yaygın “Para 

Birimine Dayalı Tedbir” araçları arasında “Rezerv Opsiyonu Mekanizması”, “Döviz Türev 

Limitleri” ve “FX Swap Düzenlemeleri” bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Finans, Rezerv Opsiyonu Mekanizması, Döviz Türevleri, FX Swap, 

COVID-19 

 

CENTRAL BANKS AND FINANCIAL RESPONSES TOWARDS COVID-19 

Abstract 

The global economic crisis that broke out with the COVID-19 epidemic has created 

significant turbulence and volatility in the world Forex (FX) market. Many countries seeking 

to protect their currencies after COVID-19 resorted to American Dollar reserves to provide 

foreign currency liquidity to domestic sectors. In the face of global American Dollar liquidity 

shortage, some Emerging Market Economies (EME) central banks have intervened in the 

foreign exchange market. To protect depreciating currencies, central banks have established or 

expanded Swap lines. However, American dollar did not appreciate against all currencies after 

the COVID-19 outbreak. On the contrary, currencies of vulnerable countries have depreciated 

against currencies of other countries. Two main sources of vulnerability have been debt stocks 

issued in foreign currencies that exceed foreign exchange reserves and dependence on exports 

of commodities, especially energy. The American Dollar has shown little activity against other 

major reserve currencies, such as the Euro and Japanese Yen after COVID-19. On the contrary, 

countries that experienced a sharp decline in their reserve currencies became the currencies of 

energy exporting countries. With the exception of the British pound, which may have been 

affected by the Brexit outlook, other reserve currencies showed little activity against the 

American Dollar. Because of external debt in excess of foreign exchange reserves, in countries 
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such as Argentina and Turkey, currencies saw large declines quietly. Among the most common 

"Currency Based Measure" tools used by central banks of countries after COVID-19 are 

"Reserve Option Mechanism", "Foreign Exchange Derivative Limits" and "FX Swap 

Regulations". 

Keywords: Finance, Reserve Options Mechanism, Currency Derivatives, FX Swap, 

COVID-19 

 

I. Giriş 

Salgına verilen sağlık politikası tepkileri, küresel enerji talebinde çok büyük bir düşüşe 

neden olmuş ve bu da büyük enerji ihracatçılarının enerji fiyatları ile döviz gelirlerini önemli 

ölçüde düşürmüştür. Önemli meblağlarda yabancı para cinsinden borçlanmayan enerji 

ihracatçıları için (Avustralya, Kanada ve Rusya) ise farklı olarak para birimlerindeki değer 

kaybı ekonominin ticarete konu olan sektörlerine fayda sağlayarak ülkenin dış ticaret 

dengesinin dengelenmesine yardımcı olmuştur. Döviz rezervlerini aşan dış borcu fazla olan 

ülkeler (Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye) nispeten enerji fiyatlarındaki 

düşüşten çok fazla etkilenmemekle birlikte, diğer emtia fiyatlarındaki düşüşlerden ve küresel 

turizmin çöküşünden olumsuz etkilenmişlerdir. Tüm bu gelişmeler, öngörülen ihracat 

kazançlarını düşürmekte ve dolayısıyla dış borçluların kredilerini geri ödeme kabiliyetini 

engellemektedir (World Bank, 2020). 

Bazı durumlarda, borçlular yerel varlıkları tasfiye edebilir veya hükümetlerinden veya 

bankacılık sistemlerinden yerel para birimi cinsinden acil durum kredileri alabilirler. Ancak, 

yabancı para biriminin kredilerine hizmet etmesini sağlamak için gelirlerini satmaları gerekir. 

Bu, yerel para birimi üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşmaktadır. Kurdaki değer kaybı ise acil 

durum kredisi almayan şirketler için yabancı para cinsinden borçlanma maliyetini artırarak, 

yurtiçi mal ve hizmet harcamalarını azaltmakta ve dolayısıyla ekonomik faaliyetleri 

yavaşlatmaktadır (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD,  2020). 

Önemli miktarda döviz borcu olmayan enerji ihracatçıları için, makul değer kaybı, 

ayarlama sürecinin doğal bir parçasıdır ve çok az tehlike arz etmektedir. Önemli miktarda döviz 

borcu olan ekonomiler için ise, para birimlerindeki keskin değer kayıpları, artan ihracatın 

sağlayacağı faydadan öte daha fazla enflasyon ve borç yüküne yol açmaktadır. Bu ekonomilerin 

döviz kurları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşmadan borçlarını ödemeleri için döviz cinsinden 

krediye erişmeleri gerekmektedir (Organisation for Economic Co-operation and Development 

- OECD, 2020a; Organisation for Economic Co-operation and Development  - OECD, 2020b; 

Organisation for Economic Co-operation and Development  - OECD, 2020c). 

 

II. Petrol Fiyatlarının FX Piyasalarına Yansıması 

COVID-19 krizi sonrası petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, döviz piyasalarında keskin 

dalgalanmalara yol açmıştır. COVID-19 salgını, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte eşi 

görülmemiş bir küresel krize dönüşerek, yükselen piyasa ekonomilerinin (EME'ler) döviz 

kurları, özellikle de Brezilya Reali (BRL), Meksika Pezosu (MXN), Rus Rublesi (RUB), Güney 

Afrika Randı (ZAR), Endonezya Rupisi (IDR) ve daha sonra Türk Lirası (TRY) keskin değer 

kayıpları yaşamıştır.  Gelişmiş ekonomilerin (AE'ler) para birimleri ise genellikle bu dönem 

boyunca, güçlenmiştir. Bunlara Amerikan Doları, Japon Yeni, Avro ve İsviçre Frankı örnek 

olarak gösterilebilir. COVID-19 sonrası kayda değer bir düşüşten sonra Mart 2020’nin ilk 

yarısında Kanada ve Avustralya doları toparlanırken, Nisan 2020’den itibaren en çok etkilenen 

para birimleri arasında yer alan Endonezya Rupisi (IDR), Rus Rublesi (RUB), Güney Afrika 

Randı (ZAR) ve Meksika Pezosu (MXN) da toparlanmaya başlamıştır. (United Nations 

Conference on Trade and Development - UNCTAD, 2020) 

COVID-19 sonrası ülkelerin uluslararası rezervini kullanım kapasiteleri farklılık 
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göstermektedir. Örneğin Brezilya, COVID-19 sonrası BRL'yi (Brezilya Reali’ni) desteklemek 

için spot para birimi ve türev piyasalarda müdahaleler gerçekleştirmiştir. Brezilya Reali 2020 

Şubat ortasından bu yana yüzde 15 değer kaybetmiştir ve ülke bu süreçte brüt rezervinin yüzde 

6,4'üne denk gelen 23 milyar Amerikan Doları ile müdahale etmek zorunda kalmıştır (IMF, 

2020). Endonezya Bankası ise IDR'nin (Endonezya Rupisi) değerini Amerikan Dolar’ına karşı 

korumak için doğrudan müdahale ederek "üçlü bir müdahale" gerçekleştirmiştir. Rusya Merkez 

Bankası toplam 9,7 milyar Amerikan Doları satarak Foreks (FX) piyasasına müdahale etmiştir. 

Hindistan ve Meksika gibi diğer ülkeler de FX piyasasına müdahale etmişlerdir, ancak bunlarla 

ilgili tam veriler henüz mevcut değildir (Organisation for Economic Co-operation and 

Development  - OECD, 2020d; Organisation for Economic Co-operation and Development  - 

OECD, 2020e). 

Filipinler de döviz kredilerini finanse etmek için büyük ölçüde yerleşik Amerikan Doları 

mevduatlarına güvenirken, Hintli şirketler sınır ötesi banka kredilerine güvenmektedir. Türk 

bankaları ise yurt içi döviz kredilerini finanse etmek için yurtdışından borçlanma eğilimindedir. 

Görüldüğü üzere, bu noktada farklı yöntemler hakim olup uygulanmaktadır. (United Nations 

Conference on Trade and Development - UNCTAD, 2020) 

 

III. Rezerv Opsiyonu Mekanizması 

COVID-19 sonrası küresel ekonomik krizden dolayı döviz rezervi azalan ülkeler “Rezerv 

Opsiyonu Mekanizması” (ROM) ile bankalara yerel para biriminden likidite gereksinimlerini 

karşılayabilmeleri için döviz varlıklarını belli oranlarda kullanabilme imkanı sunmaktadır 

Aldasoro ve Ehlers, 2018). Böylelikle bankalar, yerel para biriminden olan zorunlu karşılıkları 

tesis etmede esneklik kazanmakta ve gönüllü olarak merkez bankalarında döviz rezervi 

biriktirmektedir. “Rezerv Opsiyon Mekanizması”, merkez bankalarında bulunması gereken 

yerel para biriminin karşılıklarının belirli bir yüzdesinin döviz veya altın cinsinden tutulmasını 

sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, bankalar ellerinde bulundurdukları paraya 

dönüştürülebilir varlıkların bir kısmını merkez bankalarına aktarırlar. Otomatik dengeleyici 

olarak çalışması beklenen ROM, sermaye akımlarının yurt içi piyasalarda oluşturduğu döviz 

kuru oynaklığını düşürmektedir (De Crescenzio, Golin ve Molteni, 2017; De Crescenzio, Golin 

ve Ott, 2015). Bankalar için yerel para cinsinden zorunlu karşılık oranını düşürürken, ithalat-

ihracat faaliyetlerini finanse eder ve her iki önlem de FX likiditesini artırmayı ve iyileştirmeyi 

hedeflemektedir. Örneğin, Endonezya ve Türkiye COVID-19 sonrası tüm ticari bankaların 

döviz zorunlu karşılık oranını düşürmüştür. Türkiye ayrıca tüm yükümlülüklerde bankalar için 

döviz zorunlu karşılıklarını 500 baz puan azaltmıştır. 

 

IV. Döviz Türev Limitleri 

Ülkeler dövizdeki hareketliliğe karşı türev piyasası işlemlerine sınırlama getirerek dolara 

olan talebi azaltmayı düşünmüşlerdir. Kore ve Türkiye bu alanda harekete geçen iki ülke 

olmuştur. Burada ilk olarak gevşeme duruşuyla sermaye girişlerine yönelik ve ikinci olarak 

sermaye çıkışlarına yönelik sıkılaştırıcı bir hareket söz konusudur (Corsetti ve Marin, 2020). 

İlk olarak Güney Kore hükümeti, yerel bankaların vadeli döviz pozisyon limitini yüzde 40'tan 

yüzde 50'ye, Güney Kore'deki yabancı banka şubelerinin oranını ise yüzde 200'den yüzde 

250'ye çıkarmıştır. Güney Kore bu yolla, şirketlerin ve finans kuruluşlarının döviz finansmanını 

zorlanmadan gerçekleştirebilmelerini ve Swap piyasasında talep ile arz koşullarını dengelemeyi 

amaçlamıştır. Türkiye ise sıkılaştırıcı hamlesinde Türk bankalarının yabancılara Türk Lirası 

(TL) verip karşılığında Amerikan Doları alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 

1’ine çekmiştir. Böylece, Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları 

Swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak Amerikan Doları almalarının önüne geçilmesi 

hedeflenmiştir (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, 2020). 
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V. FX Swap Düzenlemeleri 

Para birimi takas hattı, iki merkez bankası arasında para birimlerini değiştirmek için 

yapılan bir anlaşmadır. Bu, bir merkez bankasının ilgili para birimini ihraç eden merkez 

bankasından yabancı para likiditesi elde etmesine izin verir ve genellikle bu yerel ticari 

bankalara aktarılmaktadır. Bu anlaşmalar, onlarca yıldır merkez bankalarının para politikası 

araçlarının bir parçası olmuştur (Çelik, Demirtaş ve Isaksson, 2019). Swap hatları başlangıçta 

merkez bankaları tarafından belirli piyasa müdahalelerini finanse etmek için kullanılırken, son 

yıllarda finansal istikrarı korumak ve piyasa geriliminin reel ekonomiyi etkilemesini önlemek 

için önemli bir araç haline gelmiştir. Dolar Swap hatları ilk olarak 2007-09 krizinde yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. O zamanlar, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalar 

aşırı Amerikan Doları kıtlığı ile karşı karşıya kalmışlardı. Bunun önüne geçmek için başlangıçta 

Aralık 2007'de dört yabancı merkez bankası ile olan Swap hatlarının sağlanması sonucunda, bu 

rakam 14'ü kapsayacak şekilde genişlemiş ve ödenmemiş Amerikan Doları kredileri Aralık 

2008'de yaklaşık 600 milyar Amerikan Doları ile zirve yapmıştır. O zamandan beri Amerikan 

Merkez Bankası, beş merkez bankası (Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, 

Avrupa Merkez Bankası -  ECB, Japonya Merkez Bankası - BOJ ve İsviçre Ulusal Bankası) ile 

daimi anlaşmaları sürdürmüştür. Bu beş merkez bankası için takas imkanı ölçek olarak 

sınırsızdır. 19 Mart 2020'de Amerikan Merkez Bankası, daha önce 2007-09 krizi sırasında bu 

ayrıcalığı almış olan diğer dokuz merkez bankası için (en az altı ay süreyle) hacim sınırlı takas 

imkanlarını 439 milyar Amerikan Doları olarak ayarlamıştır. Peki, takas hatları Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki Amerikan Doları fonlama baskılarını hafifletmeye 

yardımcı oluyor mu? Gelişmiş ekonomiler için cevap açık bir şekilde “Evet” olacaktır. 

Yine de, Amerikan Merkez Bankası’nın sağladığı takas imkanının COVID-19 krizi 

kaynaklı Amerikan Doları kıtlığını dinlendirdiği şüphelidir. Kriz ne kadar uzun sürerse, 

ayrıcalıklıların dışındaki ekonomilerin Amerikan Doları borçlarını karşılama ve finansal 

sistemlerini sürdürme konusunda zorluk yaşamaları o kadar olası olmaktadır.  Bu ülkelerin çoğu, 

hali hazırda hem virüsten hem de ihracatlarına yönelik küresel talebin düşüşünden olumsuz 

etkilenen gelişmekte olan ekonomilerden oluşmaktadır (Cerutti ve Obstfeld, 2018; Hofmann, 

Shim, Shin, 2019; Hofmann, Shim, Shin, 2020). “Küresel Dolar Sistemi”, teminatı bulunmayan 

trilyonlarca dolarlık yükümlülükler yaratmıştır. Bu koşullarda, Amerikan Merkez Bankası’nın 

ihtiyacı olanlara Amerikan Doları temin etmesinin yollarını bulması için baskı artmaktadır. 

Sonuç olarak, Amerikan Merkez Bankası, küresel finans sisteminin son Amerikan Doları 

kaynağı olmaktadır. Şimdiye kadar Amerikan Merkez Bankası, kıtlıkları gidermeyi ve 

piyasaları sakinleştirmeyi başarmıştır. Ancak ihtiyaçlar giderek büyük bir hızla daha büyük, 

daha yaygın ve daha acil hale gelmektedir. 

 

VI. Sonuç ve Öneriler 

Para birimlerinde istenmeyen değer kaybıyla karşı karşıya kalan ekonomilere yardımcı 

olacak en önemli politikalar arasında merkez bankası takas hatlarına erişim sağlanması ve 

uluslararası finans kuruluşlarında kredi verme kapasitesinin artırılması yer almaktadır. Bu 

ülkelerden ihracat için pazarların açık tutulması da faydalı olacaktır (World Trade Organization 

- WTO, 2020). 

Rezerv para birimi ülkeleri, COVID-19 sonrası bu istenmeyen döviz kuru gerilimleri 

devam ederse, etkilenen ülkelere doğrudan döviz müdahalesini koordine etmeyi düşünebilirler.  

Gelişmiş ve derinliği olan finansal piyasalara sahip gelişmiş ekonomilerin para birimleri 

arasındaki mütevazı müdahalelerin yalnızca küçük etkileri olsa da, kanıtlar yükselen piyasalar 

ve gelişmekte olan ekonomilerin resmi para birimlerinin alımlarının genellikle daha önemli 

etkilere sahip olduğunu göstermektedir (McCauley, Mcguire, Sushko, 2015; IMF, 2019; United 

Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, 2020). 



3rd INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN 

INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES 

 

294 PROCEEDINGS BOOK                                                   November 13-15, 2020 

                                                   Manhattan, New York City               

Bu doğrultuda güçlü para birimlerine sahip ülkeler, istenmeyen keskin değer kayıplarını 

en aza indirmek veya tersine çevirmek için daha zayıf para birimlerini satın almalıdır. Bu tür 

alımlar her iki ülkeye de fayda sağlayabilir. COVID-19 salgınında G20 ülkelerinin yoğun ve 

koordineli bir şekilde zayıf para birimlerini almaları, savunmasız ekonomilere yardımcı olabilir 

ve aşırı döviz dalgalanmalarını bastırabilir (PIIE Briefing, 2020). Temel önlemler arasında 

merkez bankası takas hatları, uluslararası finans kurumları için kaynakların artırılması ve 

korumacı politikalardan kaçınılması yer almaktadır (Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD, 2019; World Bank, 2020). 

Son olarak, uluslararası işbirliği anahtar olmaya devam edecektir. Bazı ülkeler 

incelemeleri ve düzeltmeleri sürdürdüklerinden politika ölçütlerini kullanarak, akranlarının 

başarılarından (veya başarısızlıklarından) öğrenebilirler. Günümüzün küresel finans 

piyasalarında işbirliği, olumsuzlukları olabildiğince önlemek için yardımcı olabilir. Ülkeler iş 

birliği yapmak için güçlü çıkarlara sahiptirler. Bir para biriminin Amerikan Doları karşısında 

değerinin düşmesi, muhtemelen FX tahvil ihraççıları için borç ödeme maliyetlerini artıracaktır. 

Yerel para cinsinden tahvil ihraç edenler de şoktan kurtulamayabilirler. Çoğu ülke hala 

Amerikan Doları’na erişime büyük ölçüde bağımlıdır ve kendi finansal altyapısından 

yoksundur. 
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