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TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU 
VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI 

Ahmet Turan ADIYAMAN*

ürkiye’de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon 
olgusu bir taraftan TL’nin ekonomik de erini erozyona u ratırken,

di er taraftan paramızın bol sıfırlı olması, parasal de erlerin yazılması ve ifade 
edilmesi ile günlük hayatta yapılan parasal bir çok i lemde çe itli sorunlar 
yaratmaktadır. Bu nedenle, paramızdan altı sıfır atılarak, yeni bir para birimine 
geçilmesi ve ulusal ekonominin kapsamına giren parasal de er ve kayıtlarda genel 
bir sadele tirilme yapılması uygulama açısından pratik bir çözüm olarak 
görülmektedir. Türkiye’de son zamanlarda ekonomiden birbiri ardına gelen iyi 
haberler ve enflasyonun tek haneli rakamlara dü ürülme ba arısı TL’den sıfır
atma operasyonunun zeminini hazırlamı  durumdadır.

 Paradan sıfır atma projeleri geçmi  dönemlerde de gündeme gelmi
ancak, Türkiye’deki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortamı, planların hayata 
geçirilmesini engellemi tir. 

 Paradan altı sıfır atma operasyonu tabi ki ekonomide makro ve mikro 
düzeyde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratacaktır. Ancak bu etkilerin olumsuz 
olmaması ve uygulamanın ba arısı için bazı önko ulların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Her eyden önce enflasyonda kalıcı dü ü ün sa lanması ve 
uygulanacak istikrar programının ba arılı olması gerekmektedir. Paramızdan sıfır
atılması operasyonu enflasyon politikaları ile desteklendi inde, enflasyonla 
mücadelenin sürerek fiyat artı larının makul düzeylere inece i yönünde 
kamuoyuna güçlü bir mesaj iletilmesini sa layabilecektir. Bu olumlu psikolojik 
etkinin piyasalara güven vermesi ile belirsizli in azalması ve uzun vadeli 
yatırımların cazip hale gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, açıklanan hedef enflasyon 
oranlarına güven duyulması, enflasyona endeksli olan fiyat, ücret ve faiz 
oranlarının beklenen enflasyon yönünde belirlenerek dü mesini ve böylece 
enflasyonla mücadelenin hız kazanmasını sa layabilecektir. Yerli paraya güven 
duyulması ile birlikte, endeksleme gibi enflasyonu yukarı çekme etkisine sahip 
olan ve Merkez Bankası’nın etkin para politikası uygulamasını engelleyen 
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dolarizasyon (döviz ikamesi, yabancı paraya yönelim) süreci durdurularak 
biriktirme, borç verme ve alma i lemlerinde TL daha yo un kullanılabilecektir. 
Bunun yanında, daha az sıfırlı sayılarla hesap yapmak, tablo hazırlamak ve analiz 
etmek kolayla acaktır.

Bu çalı mada, neden paramızdan 6 sıfır atılmasına ihtiyaç duyuldu u,
operasyonun fayda ve zararları, hukuki dayana ı, hangi a amalardan olu aca ı, bu 
operasyonun ekonomimiz üzerinde olası ekonomik sonuçları ile dünyadaki 
benzer operasyonlar ve sonuçları ele alınıp incelenmeye çalı ılacaktır.

I- SIFIR ATMANIN GEREKÇELER  VE BUGÜNE KADAR 
YAPILAN ÇALI MALAR 

1970’lerde ba layan enflasyonist sürecin etkisiyle emisyon hacmi 1980 yılı
sonuna göre 38,318 kat artarak 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yakla ık 10.7 
katrilyon TL’ye ula mı tır. Paramızın satın alma gücü enflasyon nedeniyle sürekli 
dü mü tür. 1981 yılından bu yana artan emisyon ihtiyacını kar ılayabilmek için 
ortalama her 2 yılda bir tane olmak üzere üst de erde 11 yeni küpür dola ıma
çıkarılmı tır. Ayrıca dünyadaki en büyük küpürlü banknotun ülkemize ait olması
paramızın itibarını oldukça zayıflatmı  ve psikolojik olarak vatanda larımızı
olumsuz yönde etkilemi tir. Paramızın bol sıfırlı olması; parasal de erlerin 
yazılmasında ve ifade edilmesinde, vezne i lemlerinde, muhasebe ve istatistik 
kayıtlarında, bilgi i lem programlarında, ödeme sistemlerinde, fiyat 
etiketlemelerinde, benzin pompalarından taksimetrelere kadar günlük hayatta 
birçok alanda çe itli sorunlar yaratmaktadır.

Bazı ekonomik de erlerin katrilyonlarla ifade edilmeye ba lanması, Türk 
Lirası’nın de i im ve kıymet saklama aracı olma gibi bazı parasal fonksiyonlarını
da olumsuz yönde etkilemi tir.

Emisyon hacminin GSY H’ ya oranı her ülkenin kendi ekonomik 
ko ullarına; nakit dı ı ödeme araçlarının yaygınlı ına, ülkelerin ulusal paraların
rezerv para konumunda olup olmadıklarına göre de i mektedir. Ancak, 
ülkemizde bu oran (%3) ko ulları bizden ve birbirinden farklı birçok ülkede 
gerçekle en oranın altında kalmı tır. Bunun en temel nedeni, yüksek enflasyon 
nedeniyle banknot talebinin dü ük olmasıdır. Ülkemizde emisyon hacminin 
GSY H’ya oranının dü ük olmasının yanısıra banknot devir sayısı yüksektir. 
Bunun nedeni ise; ekonomi birimlerinin enflasyon nedeniyle elinde banknot 
tutmak istememesi ve mevcut banknotların ekonomide hızlı dola masıdır.
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Sonuç olarak yukarıda belirtti imiz tüm bu unsurlar birlikte 
de erlendirildi inde, paramızdan altı sıfır atılarak parasal de er ve kayıtlarda 
genel bir sadele tirme yapılması teknik bir ihtiyaç olmu tur.

Paramızdan 5 sıfır atılması amacıyla hazırlanan ilk Kanun Tasarısı
25.12.1998 tarihinde Ba bakanlı a gönderilmi tir. Daha sonra 26.05.2000 
tarihinde paramızdan 6 sıfır atılması amacıyla hazırlanan ikinci Kanun Tasarısı
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlı ı’na gönderilmi tir. Ancak, enflasyonla 
mücadelenin muhtelif nedenlerle sürdürülmemesi ve hem enflasyon oranının,
hem de enflasyon bekleyi lerinin uygun düzeylere inmesinin sa lanamaması
nedeniyle; sıfır atma operasyonu bugüne kadar gerçekle ememi tir.

II- TL’DEN SIFIR ATILMASININ FAYDALARI 

Türk Lirasından sıfır atılması suretiyle, öncelikle fazla sayıdaki sıfırların
yarattı ı, daha evvel sözü edilen teknik ve operasyonel sorunlar a ılabilecektir. 
Operasyon, enflasyonun dü ürülmesi konusundaki ba arının ve enflasyonu kalıcı
bir biçimde tek haneli seviyelere dü ürme konusundaki kararlılı ın bir göstergesi 
olacaktır. Toplumun ulusal paraya olan güveni yenilenecektir. Fiyatlama 
davranı larında geçmi e yönelik endekslemenin, bekleyi lerde ise tek haneli 
enflasyona geçi te olabilecek direncin kırılmasına yardım edecektir. Enflasyonun 
tek haneli rakamlara dü ürülmesi ile birlikte çok uzun süre kupür 
kompozisyonunda de i iklik yapılması gerekmeyecektir. YTL’ye geçi te üst 
de erli iki kupürün çıkarılmasıyla, bankaların ve Merkez Bankasının i lem 
hacimleri rahatlatılacak, banknot üretim maliyeti azalacaktır. YTL’ye geçi te
500.000 ve kısmen 1.000.000 TL’lik banknotlar madeni paraya 
dönü türülece inden, dola ımdaki banknot kalitesi iyile tirilecek, banknot i leme 
sistemlerinin randımanı artacaktır. Kayıt ve i lemlerde sadelik, parasal tutarların
ifadesinde pratik yararlar sa layacaktır. Enflasyonun tek haneli düzeye 
dü ürülmesiyle beraber sıfırların atılması sonucunda, paramızın itibarının
yükselmesi sa lanacaktır.

III- HUKUK  DAYANAK VE UYGULAMA  

YTL ile ilgili Kanun, 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 
Kanun”dur.

Kanunun 1’inci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi 
Yeni Türk Lirası (YTL) olarak kabul edilmi tir. Yeni Türk Lirasının alt biriminin 
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Yeni Kuru  (YKr) oldu u ve bir Yeni Türk Lirasının yüz Yeni Kuru a e it
oldu u hükme ba lanmı tır.

Parasından sıfır atarak yeni para birimine geçen ülkeler genelde yeni para 
birimi olarak eski para birimlerinin ba ına “Yeni” ifadesini eklemekte, belli bir 
uygulama döneminden sonra yapılan bir düzenleme ile bu ifadeyi kaldırarak eski 
para birimine dönmektedirler. Bizdeki uygulama da benzer ekilde 
düzenlenmi tir. Halen dola ımdaki paradan sıfır atılarak tedavüle konulacak yeni 
para birimi “Yeni Türk Lirası” olarak belirlenmektedir. Türk Lirasına geri 
dönmek ve defter ve kayıtların tutulmasında hesap birimi olarak tekrar Türk 
Lirasının kullanılmasını sa lamak amacıyla Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuru taki 
“Yeni”  ibarelerini kaldırma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Kanunun 2’nci maddesinde ise, halen kullanılan TL’nin, YTL’ye 
dönü türülmesi düzenlenmektedir. Bu maddeye göre; Türk Lirası, yeni para 
birimi olan Yeni Türk Lirasına dönü türülmü  ve Türk Lirasından altı sıfır
atılarak, bir milyon Türk Lirası e ittir bir Yeni Türk Lirası
(1.000.000 TL = 1 YTL) de i im oranında yeni bir de er getirilmi tir.

Yeni Türk Lirası cinsinden yapılacak i lemlerde, bir Yeni Kuru un
altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle 
yarım Yeni Kuru un üzerindeki de erlerin bir üst Yeni Kuru a tamamlanması;
yarım Yeni Kuru  ve altındaki de erlerin ise dikkate alınmaması öngörülmü tür.
Buna göre, bugünkü 5 bin lira ve altındaki de erler dikkate alınmazken 5 bin 
liranın üstündeki de erler bir üst yeni kuru a tamamlanacaktır.

Yine kanunun 3’üncü maddesinde, Yeni Türk Lirasının para birimi 
olarak kabul edilmesi nedeniyle, kanunlarda ve di er mevzuatta, idari i lemlerde 
ve yargı kararlarında, hukuki sonuç do uran herhangi bir i lem veya belgede, en 
geni  anlamıyla herhangi bir hukuki ili kide, ödeme ve de i im araçlarında, Türk 
Lirasına yapılan atıfların, bir milyon Türk Lirası e ittir bir Yeni Türk Lirası
(1.000.000 TL = 1 YTL) de i im oranıyla, aynen Yeni Türk Lirasına atıf yapılmı
kabul edilece i ve geçerli sayılaca ı hüküm altına alınmı tır. Bu maddeye göre 
Yeni Türk Lirasının uygulamaya konulması söz konusu hukuki ili kilerin 
artlarında de i ikli e yol açmayacak veya herhangi bir edimi ifa ederken 

taraflardan birine mazeret öne sürme ya da bu hukuki ili kiyi tek taraflı olarak 
de i tirme veya feshetme hakkı vermeyecektir. 

Paradan sıfır atma operasyonu iki a amalı olarak gerçekle tirilecektir. 
Birinci a amada, TL ve Yeni Türk Lirası banknotlar 1 yıl süre ile birlikte tedavül 
edecek ve 1 yılın sonunda TL banknotlar dola ımdan kaldırılacaktır. Bununla 
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ilgili düzenleme kanunun geçici 1’inci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye 
göre, di er ülke uygulamaları da dikkate alınarak hem eski para biriminin yenileri 
ile de i tirilmesinde süre yönünden ya anabilecek sıkıntıların a ılması, hem de 
yeni paranın kredibilitesinin olumsuz etkilenmemesi ve her iki para biriminin 
takibinde ya anabilecek zorlukların önüne geçilebilmesi bakımından, Türk Lirası
banknot ve madeni paraların 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Yeni 
Türk Lirası banknot ve madeni paralarla en fazla bir yıl birlikte tedavül etmesi 
öngörülmü tür. Bu maddede; “Ayrıca, geçi  döneminde herhangi bir hukuki 
bo lu un do mamasını teminen, bu Kanunun uygulanmasında kar ıla ılan 
tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müste arlı ının
ba lı oldu u Bakan, görev alanına giren konularda ise, Maliye Bakanlı ı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlı ı, Hazine Müste arlı ı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
düzenleme yapmaya yetkili kılınmı tır.” hükmü düzenlenerek uygulamada 
olu abilecek sorunları çözmek için yetkili mercileri belirlemi tir. 

kinci a amada ise, di er birçok ülke uygulamasında oldu u gibi, YTL’ye 
geçildikten birkaç yıl sonra yapılacak bir düzenlemeyle “Türk Lirası” ibaresinin 
ba ına konulan “Yeni” ibaresi kaldırılarak tekrar TL’ye dönülecektir. Bu 
konudaki yetki, kanunun 1’inci maddesiyle Bakanlar Kurulu’na verilmi tir.

IV- TL’DEN SIFIR ATILMASI OPERASYONUNUN OLASI 
EKONOM K ETK LER

Paradan sıfır atma operasyonunun çe itli ekonomik riskleri de 
beraberinde getirece i muhakkaktır. te bunlardan;  fiyat yuvarlamaları nedeniyle 
olu abilecek fiyat artı ları, menü maliyeti, zaman maliyeti, halkın yeni paraya olan 
güvensizli i ve reddi, enflasyonun kontrol edilememesi sonucu yeniden bol sıfırlı
küpürlere dönü , gelirlerde psikolojik azalmanın yarataca ı talep dü ü ü ve 
ekonomide durgunluk vb. gibi olası ekonomik riskleri ta ıyabilir.

Her eye ra men, Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının çe itli
maliyetleri söz konusudur.  Bu maliyetleri üç grup altında incelemekte yarar 
vardır. YTL uygulamasında ekonominin geneline ili kin olarak ortaya çıkabilecek
maliyetlerin ba ında etiketlerdeki küsuratların yuvarlanması nedeniyle olu acak 
fiyat artı ları, vatanda  açısından YTL’ye dönü türme i lemlerinin uzaması
nedeniyle olu acak zaman maliyetleri ve i letmeler açısından bakıldı ında tüm 
menülerin de i tirilecek olması, tüm hesapların, bilgisayar, ATM gibi elektronik 
aletlerin uyarlanması nedeniyle ortaya çıkacak menü maliyeti söz konusudur.  
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a) Fiyat Yuvarlaması

Yeni Türk Lirasına geçi  sürecinde en çok tartı ılacak konuların ba ında
fiyat yuvarlaması nedeniyle ortaya çıkabilecek fiyat artı ları gelmektedir. Aslında 
kanun kapsamında fiyat etiketlerinin bir yıl süre ile TL ve YTL de erlerini birlikte 
gösterir bir ekilde düzenlenecek olması ile bu sorunun önemli ölçüde 
a ılabilece i ve beklenen fiyat artı larının olu mayaca ı dü ünülebilir. Ancak, 
özellikle etiket kullanma oranının oldukça dü ük oldu u ve marjinal sektörlerin 
fiyatlarını sözlü olarak tüketicilere iletme gelene inin oldu u Türk ekonomisinde, 
bu sorunun kurumsalla mı , kuralların istisnasız uygulandı ı, ekonomik hayatın
disipline oldu u ekonomilerde oldu undan daha zor a ılabilece i tahmin 
edilmektedir. 

Dolayısı ile yeni paraya geçi  hızının daha yüksek olaca ı, keyfi fiyatlama 
davranı larının yaygın oldu u ve iktisadi hayatın düzenlenmesine ili kin 
yaptırımların tam olarak uygulanamadı ı bir ekonomide, fiyatların genelde yukarı
do ru yuvarlanması söz konusu olacaktır. YTL uygulamasına ili kin yasada, 
ödemelerde bugünkü de eri 5 bin lira olan yarım kuru un altındaki de erler 
sıfıra, üstündekiler ise 1 Yeni Kuru a tamamlanacak hükmü yer almaktadır. Bu 
kurala uyuldu unda herhangi bir fiyat artı  etkisi ortaya çıkmayacaktır. Ancak, 
Türk ekonomisinde böyle bir uygulama sadece kayıt altına alınabilmi  sektörler 
ve i lemler, yani ekonominin kurumsalla mı  kesimi için geçerli sonuçlar  
verebilecektir.  

T.C. Merkez Bankası’na göre, fiyat yuvarlamaları, yüksek enflasyon 
ortamında tedavülden kaldırılan kupürlerin ve muadili para kullanma 
alı kanlı ının yitirilmesinin etkisiyle zaten süreklilik göstermektedir. Buna kar ın, 
sıfır atma operasyonu ile ortaya çıkabilecek fiyat artı larının (yuvarlama) süreklilik 
arz etmesi beklenmemektedir. Dolayısıyla Yeni TL'ye geçi  maliyetinin 
tüketicilere yansıtma veya kurumsal yansımadan yararlanma amacıyla yukarıya
do ru fiyat yuvarlamalarına gidilmesi süreklilik kazanmayacaktır. Sonuç olarak 
T.C. Merkez Bankası’na göre, sıfır atma operasyonunun yuvarlama etkisi, sürekli 
yüksek enflasyon ortamında ya amaktan dolayı zaten var olan yuvarlama 
etkisinden daha az hissedilebilecektir. yimser bakıldı ında, bu operasyonun 
enflasyonist etkisinden çok, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinde  
kararlılı ı ön plana çıkaracaktır.

Konuyu, Merkez Bankası yetkililerinden farklı açılardan ele alan bir 
kesime göre  ise, enflasyonist bir etki mutlaka olacaktır. Özellikle, 1 Yeni 
Kuru un altındaki (yani 10 bin TL) her eyi 1 Yeni Kuru a yuvarlamanın tahmin 
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edildi inden daha büyük bir enflasyonist etki yarataca ı dü ünülmektedir. 
Vatanda ın günlük hayatında pek hissetmedi i, fakat ticari hayatta oldukça önem 
arz eden 10 bin TL'nin (1 Yeni Kuru ) altında çok i lem vardır. Kilo ba ına 
nakliye bedelleri, taban fiyatları ve döviz kurları gibi pek çok konuda ciddi 
sıkıntıların olu aca ı endi esi hakimdir. Ayrıca kuru tan sonra kaç hane 
kullanılaca ı ve nasıl ifade edilece i üzerine endi eler dile getirilmektedir. Birçok 
vatanda  Kuru un altında bir para biriminin de belirlenmesi gerekti ini 
dü ünmektedir. 10 bin TL, 1 Yeni Kuru a e it olacaktır, ama örne in  MKB'de 
i lem gören birçok hissenin fiyatı, 10 bin TL'nin altındadır. Bu örnekleri 
ço altmak mümkündür. T.C. Merkez Bankası yetkililerine göre ise, bu tür 
endi eler yersizdir. Paradan sıfır atılmasının bekleyi leri olumlu yönde 
etkilemekten ba ka, özellikle döviz kurları veya faizlerin genel düzeyi üzerinde 
olumlu veya olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Zira kurların ve faizlerin genel 
düzeyini belirleyen temel unsurlar uzun dönemde ekonominin temel 
makroekonomik verileridir.  

Yeni Türk Lirası’na geçilmesinin fiyatlar üzerindeki olası etkilerini miktar 
olarak tahmin etmek ise imdilik mümkün de ildir. Di er taraftan enflasyon, fiyat 
artı larındaki devamlılı ı ifade eden bir olgudur. Fiyat yuvarlamaları, yüksek 
enflasyon ortamında tedavülden kaldırılan kupürlerin ve madeni para kullanma 
alı kanlı ının yitirilmesinin etkisiyle süreklilik arz ederken, TL’den sıfır atma 
operasyonu ile ortaya çıkabilecek fiyat  artı larının süreklilik arz etmesi 
beklenmemektedir. Dolayısıyla perakendecilerin YTL’ye geçi  maliyetini 
tüketicilere yansıtma veya kuru sal yanılsamadan yararlanmak amacıyla yukarı
do ru fiyat yuvarlamalarına gitmeleri süreklilik arz etmeyecektir. Çünkü uzun 
dönemde yuvarlamanın getirdi i fiyat artı ları talepte azalmaya neden olabilir. 
Talepteki azalma ise indirime yol açabilecektir. 

b) Zaman ve Menü Maliyetleri 

Yeni Türk Lirasına geçi  sürecinde ortaya çıkaca ı dü ünülen problemler 
içerisinde menü ve zaman maliyetleri de önemli yer tutmaktadır. Avrupa'nın
Euro'ya geçi  sürecinin 3 yıl sürdü ü göz önüne alındı ında, bu operasyonun 
yapılmasında yetkili otoritenin YTL’ye geçi  sürecinde Türk halkına sadece bir yıl
alı ma süresi tanımı  olması dikkat çekmektedir.. Yetkililere göre bu sürenin 
Avrupa’da Euro’ya geçi te tanınan süreden daha kısa tutulmasının nedeni, Türk 
halkının pratik olu u ve yüksek enflasyon nedeniyle paranın dönü türme 
i lemlerine olan yatkın  yapısıdır. Ancak, halk ne kadar çabuk benimserse 
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benimsesin her eye ra men yeni paraya geçi te zaman ve menü maliyetleri 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır..

Euro’ya geçi  sürecini inceleyen bazı ara tırmacılar, ba ta Almanya olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinde ortalama i lem zamanın arttı ını ve yeni para 
ünitesi Euro ile birlikte zaman maliyetinin olu tu unu ortaya koymaktadır.
Euro’ya geçi te Avrupa’da ortalama i lem zamanının 18 saniye artı  gösterdi ini
ölçen bu çalı malarda, i lem zamanının ikiye katlandı ı tahmin edilmi tir. Daha 
önce gözlemlenen i lemlerde ortaya çıkan ortalama 16.85 saniyelik i lem zamanı,
Euro’ya geçi le birlikte 18 saniye artarak 32 saniyeye yükselmi tir.   

Ortalama i lem zamanının uzamasına ra men, aynı çalı mada hesaplanan 
“kuyrukta bekleme” süresi, önemli bir zaman maliyeti ortaya çıkarmamı
gözükmektedir.  Bu sonucun ortaya çıkmasında en büyük etken, özellikle süper 
marketlerin çalı anlarına verilen “e itim” olmu tur. Avrupa’da Euro’ya 
geçilmeden önce ba layan e itim çalı maları çerçevesinde öncelikle çalı anlara 
yeni para birimi tanıtılmı  ve ayrı tırma zamanı dü ürülerek kuyruklarda 
beklemenin zaman maliyeti a a ılara çekilmi tir. Özellikle Euro’ya geçi  günü 
ya anan zorluklar, ulusal paralar ve Euro için iki farklı turnike sistemi yaratılarak
veya turnike sayısı geçici olarak yükseltilerek çözülmeye çalı ılmı tır. spanya’da 
özellikle süpermarket çalı anları, geçi  a amasında birlikte kullanılan Euro ve 
ulusal paranın ayrı tırılması için özel e itim almı lardır.

Kuyrukta bekleme zamanı açısından büyük firmaların gösterdi i ba arı,
küçük perakendeciler için geçerli olmamı tır. Küçük ölçekli i letmelerde ortaya 
çıkan bir gerçek, i lem zamanının ve bekleme maliyetlerinin daha yüksek 
oldu udur. Bütünü açısından bakıldı ında ise yeni para biriminin tedavüle 
girmesi ile birlikte ortaya çıkan bir gerçek zaman ve i lem maliyetlerinin zamanla 
dü tü ü ve giderek yok oldu udur. Bu açıdan bakıldı ında Türk halkının yüksek 
haneli rakamları dönü türmede edindi i tecrübe, bir anlamda alı ma süresini 
kısaltacak ve i lemleri eski hızına daha çabuk ula tıracak bir etki yapacak gibi 
gözükmektedir.  

Euro’ya geçi  ile birlikte zaman kaybının yarattı ı refah maliyeti de 
ara tırılan konulardan biri olmu tur. Refah maliyeti hesaplamasında, i lem 
zamanının Euro kullanılmadan önceki ortalamalarına dönmesi için gereken gün 
sayısı kullanılmı tır. Yapılan hesaplar bu sürenin 15 gün oldu unu ortaya 
koymu tur. Geçi  sürecinde her i lemde ortalama zaman kaybı bir gün için 
ortalama olarak hesaplanmı tır. POPAI Europe Consumer Buying Habits Study
çalı masına göre Euro’nun tedavüle girdi i ilk 3 aylık dönemde, bir 
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perakendecide ortalama zaman kaybı yakla ık 15.6–20.8 dakikadır. Bu kaybın
önemli oldu unu ve dikkate de er oldu unu belirten aynı rapor yine de parasal 
rejim de i ikli inin önemi dü ünüldü ünde, bu kaybın kabul edilebilir bir maliyet 
oldu unu ifade etmektedir.  

c) Di er Etkiler  

Yuvarlama etkisi ile ortaya çıkacak fiyat artı ları ile menü ve zaman 
maliyetleri dı ında, ortaya çıkacak kaygılardan ilk bakı ta akla gelenler tüm ödeme 
sistem ve araçlarının yeniden ayarlanması, bilanço, muhasebe kayıtları ve tüm 
istatistiklerin uyumu ve geriye dönük düzeltilmesi ve irketlere ili kin bazı
sıkıntılardır. Aslında üç ana grup içerinde de ele alınabilecek ama bazı özel 
durumları yansıtması itibarıyla di er etkiler ba lı ı altında ele aldı ımız bu 
kaygılar özetle a a ıda dile getirilmi  ve özetlenmi tir.  

YTL‘ye geçi  sürecinde, di er endi e ve maliyetlerin ba ında yazılım
programlarının uyumu gelmektedir. Yeni para birimine geçi  sürecinde tüm 
yazılım programlarının ciddi olarak de i tirilmesi söz konusu olacaktır. Bu 
nedenle ortaya çıkacak de i im i lem maliyetinin yüksekli i dü ündürücüdür. 
Özellikle eski yazılımlarını yeniletmek zorunda kalacak irketlerin “dönü türme
masrafları”nı kimin kar ılayaca ı ciddi bir soru i aretidir. Mü teri konumundaki 
özel ve kamu irketlerinin yazılım irketlerine ek bir ödeme yapma konusunda 
isteksiz olaca ı, yine aynı ekilde yazılım firmalarının zaman alıcı ve maliyetli 
böyle bir i lemi garanti kapsamında görmeyece i açıktır.

Bilgisayar yazılım alanında faaliyet gösteren bir firma yetkilisinin yaptı ı
hesaplara göre, bilgisayar yazılımlarında yapılacak de i ikliklerin maliyeti en az 
500 milyon $ olacaktır. Bunların önemli bir kısmı da kamu bütçesinden 
kar ılanacaktır. Bankalar, belediyeler, vergi daireleri, SSK, Ba kur, Emekli 
Sandı ı, hastaneler, postane, telekom gibi dev kamu kurulu ları ve di er özel 
kurulu ların hepsi yazılım tadilatına gitmek zorunda kalacaktır. Bu tadilatların
toplamda önemli bir maliyet getirece i muhakkaktır. Bu anlamda kamu veya özel 
tüm kurulu lar ciddi bir ek maliyet ile kar ıla acakları için imdiden hazırlıklı
olmaları gerekmektedir. Enflasyon ile mücadele açısından en büyük endi e ise, 
bu maliyetlerin ürün fiyatları üzerinden halka yansıtılmasıdır. Hiçbir kurum bu 
anlamda maliyetleri öz kaynaklarından kar ılamak istemeyecektir. 

Di er yandan tüm irketlerin ana kurulu  sözle meleri ve sermaye 
yapıları de i mek zorunda kalabilecektir. Bir irketin sermayesini yükseltirken, 
ilan, tescil, noter, meslek odaları, harç, damga vergisi dahil önemli masraf 
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yapılmaktadır. YTL’ye geçi  ile birlikte ortaya çıkacak irket sermayelerindeki 
de i im nedeniyle ortaya çıkacak i lem masraflarının, ücretsiz yapılması nasıl
sa lanacaktır? Bu konuda bir netlik sa lanması gerekmektedir. Masrafların
kamuya gidecek bölümü için ücret alınmaması söz konusu olsa dahi, meslek 
odası ve noter masraflarının nasıl ödenece i u an için soru i aretidir ve birçok 
irket sahibi için endi e yaratmaktadır. irketlerin hiç gere i yokken, aralarında

meslek odası dahil bazı kurum ve kurulu lara kaynak aktarması yapması istenen 
bir durum de ildir. Gerçi, Kanunun Geçici 2’nci maddesine göre TL üzerinden 
yapılan her türlü hukuki muamele ile hukuki sonuç do uran belgelerin TL ve 
YTL de i im oranı dikkate alınarak 2005 yılı sonuna kadar Yeni Türk Lirasına 
göre de i tirilmesi halinde, muamele ve düzenlenecek belgeler her türlü vergi, 
resim, harç ve di er yükümlülüklerden muaf tutulmu tur ama bu husus yinede 
bazı endi eleri gidermemektedir. Yine konuyla ilgili bir ba ka endi e, tüm ticari 
sözle melerin Yeni Türk Lirası  kapsamına indirgenmi  olaca ının kanunla 
belirtilmesinin gerekti idir. Aksi halde uyu mazlıklar mahkemelere yı ılacaktır
endi esi ta ınmaktadır.

Yeni Türk Lirasına geçi  ile birlikte ortaya çıkabilecek sorunlardan 
önemli bir tanesi hisse senedi fiyatlarına ili kindir.  Paradan 6 sıfır atıldı ında, 
MKB'de i lem gören 286 irketten 251'inin hisse senedi fiyatının 1 Yeni 

Kuru un altında kalaca ına ili kin olarak ortaya atılan endi eler oldukça haklı
gözükmektedir. Merkez Bankası'nın paradan 6 sıfır atma kararının kendilerine 
yansımaları do rultusunda pek çok kurumun yapması gerekti i gibi, MKB üst 
yönetiminin bir an önce yeni düzenlemelerle ilgili çalı ma yapması
gerekmektedir.  

Alınacak önlemler ile ilgili olarak konunun uzmanlarından çe itli görü ler 
dile getirilmektedir. Eskiden tek bir hissenin bile borsada i lem görebildi ini,
ancak rakamların büyümesi ile tek hisseden vazgeçip en küçük alım - satım
birimini 1000 hisseye tekabül eden 1 lot olarak belirleyen MKB’nin, yeni durum 
kar ısında hisse fiyatlarını tek hisseden lota dönü türmesi önerilen çözümlerden 
biridir.  Böyle bir uygulama ile, örnek olarak, bir hisse senedinin 0.035 kuru
yerine 1 lot fiyatı olan 35 kuru un kullanılması ile bu problem a ılabilecektir. 
Ancak u anda Türkiye'de hisse de erleri 500 lira ve katları ile belirlenmektedir. 
YTL uygulaması ile lotu “5 Yeni Kuru ” etmeyecek hisseler söz konusu 
olacaktır. Bu durumda, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı ile Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK), hisse senetleri hakkında yeni bir düzenleme yapaca ı dü ünüldü ünde,
MKB’nin de benzer bir düzenleme yapması gere i ortaya çıkacaktır.  
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Di er bir görü , 1000 adetlik kısıtın kaldırması ile ilgilidir. Aksi halde 
küçük yatırımcının borsadan kaçaca ını öne sürenler, MKB'nin lotun 
küçültülmesi konusu üzerinde çalı ması gerekti ini dü ünmektedirler. Bu 
durumda küçük yatırımcıyı borsadan uzakla tırmamak için hisse senedinin fiyatı
de i tirilmemeli, ama irketlerin hisse senetlerini de i tirip yeniden basmaları
sa lanmalıdır. Dolayısı ile bir irketin artık 500 milyar adet hissesi de il, 500 bin 
adet hissesi borsada dola acaktır.  Eski hisselerin toplanıp yeniden da ıtılması,
hisselerin ço u takasta oldu u için önemli bir sorun yaratmayacaktır ama sadece 
yeni hisse senedi basılması zarureti do acaktır.

Yeni Türk Lirasına geçildi inde borsada i lem gören hiçbir hisse 
senedinin fiyatının aslında de i meyece ini de dü ünenler vardır. Bu görü e göre 
zaten irketlerin sermayelerinden de 6 sıfır atılacaktır.  

V. D ER  BAZI  ÜLKE  UYGULAMALARINDAN  ORTAYA  
ÇIKAN SONUÇLAR 

Bu bölümün amacı, para reformuna gitmi  ba lıca ülkelerde reform 
sonuçlarını ele almak ve uygulanan reformların enflasyon etkilerini görebilmek 
olacaktır. Bilindi i üzere, yüksek enflasyonun çok çe itli nedenleri olabilir. Para 
reformuna giden ve özellikle paradan sıfır atma deneyimi ya ayan ülkelerde 
ortaya çıkan temel makroekonomik geli melerin yapılan para reformu ve 
operasyonları ile ne derece ilgili oldu u da dikkatle incelenmelidir. Bu açıdan ülke 
deneyimleri gözden geçirilirken, reform sonrası geli melerden sadece paradan 
sıfır atılmasını sorumlu tutmamak gerekir. Ancak, di er etkenleri ara tırmak 
ba ka bir ara tırmanın konusu olabilece i için, bu a amada  sadece reform 
sonrası makro ekonomik büyüklüklerdeki geli meler ile parasal reform arasındaki 
zamanlama ili kisi yorumlanmaktadır.

a) Arjantin 

Arjantin, Ocak 1970’te, 100 Pesos Moneda Nacional’i 1 Peso Ley’e 
e itleyerek paradan 2 sıfır atmı tır. Bu ilk deneyimin ardından, 1983 yılının
Haziran ayında 10.000 Pesos Ley’i 1 Peso Argentino’ya ($a) e itleyerek 4 ve 1985 
Haziran’ında 1.000 Pesos Argentino’u 1 Austral’a e itleyerek paradan 3 sıfır daha 
atarak yeni para birimine geçmi tir. Arjantin’in paradan sıfır atma konusundaki 
son deneyimi ise, Ocak 1992’de 10.000 Australes’i 1 Peso Convertible’ye 
e itleyerek paradan 4 sıfır atma biçiminde gerçekle mi tir.

Arjantin deneyimi, enflasyonun, parasal geni leme ile ili kisini ortaya 
koyması açısından ilginçtir. 1990 yılında ba layan parasal geni lemenin ardından, 
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Dünya Bankası verilerine göre, GSY H zimni deflatörü ile ölçülen enflasyon 
oranı 1989 yılında % 3000’lerin üzerine çıkmı tır. Ancak, parasal büyümenin 
sınırlanması ile birlikte enflasyon oranları hızla dü meye ba lamı tır. Para arzı
büyüme hızı 1989’de % 2235’ten 1991’de % 141’e ve ardından gelen yılda ise % 
62.5’a kadar dü ürülebilmi tir. Para arzı büyümesindeki dü ü  trendinin 
ba laması ile enflasyonun 1992’de % 11 düzeyine gerilemesi ile paradan 4 sıfır
atılmı tır. Söz konusu sürecin ardından enflasyon tek haneli rakamlara 
yakınla maya ba lamı tır. Bu a amada, belirtmek gerekir ki, Arjantin deneyiminde 
para operasyonu, enflasyon, sıkı para politikası ile kontrol edilebilir hale 
getirildikten sonra uygulanabilmi tir. Dolayısı ile paradan sıfır atılarak uygulanan 
reform, ancak enflasyonu ana hedef haline getiren bir para politikası programının
yardımcı aracı olarak görülmü tür. Bir ba ka deyi le, Arjantin uygulamasından 
çıkan sonuç, önceli i enflasyonu yenmek olan bir para programı olmadan para 
reformunun hayata geçirilmemesi gerçe idir.

Ekonomik büyüme ve cari i lemler gibi makro de i kenlerin yeni paraya 
geçildikten sonraki e ilimlerine bakıldı ında ise iki geli me dikkat çekicidir. 
Program uygulamaya alındıktan sonra cari i lemler dengesinde özellikle ilk 
yıllarda bir bozulma e ilimi göstermi , di er yandan yurtiçi ulusal gelir büyüme 
hızında küçük de olsa bir performans azalı ı ortaya çıkmı tır.

b) Bolivya 

Bolivya, ilki Ocak 1963’te  ve ikincisi de Ocak 1987’de olmak üzere 
parasından iki kez sıfır atmı tır. lkinde 1.000 Bolivianos 1 Peso Boliviano’ya 
e itlenerek 3, ikincisinde ise, 1.000.000 Pesos Bolivianos 1 Boliviano’ya 
e itlenerek 6 sıfır atılmı tır. Arjantin gibi Bolivya’da da enflasyon parasal bir olgu 
olarak ortaya çıkmı tır. 1985 yılında % 12 000’lerin üzerine çıkan enflasyon 
büyük ölçüde 1985’e % 7 000’lere varan para arzı geni leme hızının bir 
sonucudur. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi, yine para arzının
sınırlandırılması ile e zamanlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 1985 yılında para 
arzı büyüme hızının yakla ık % 7000’lerden 1987’de % 92’ler düzeyine 
çekilebilmesi, enflasyonun 1987 yılında % 14.5’a gerilemesini sa lamı tır. Bolivya, 
paradan 6 sıfır atma kararını 1987 yılında bu sıkı para politikası uygulaması ile 
uyumlu bir biçimde gerçekle tirmi tir.  

Bolivya’nın temel makroekonomik göstergelerine bakıldı ında, ekonomik 
büyüme performansının 1987 yılı sonrasında göreli olarak düzelme e ilimine 
girdi i söylenebilir. Hiper-enflasyon döneminde negatif olan reel faizler, 
enflasyondaki dü ü  ile birlikte pozitife dönmü  ve % 20-40 aralı ında bir 
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dalgalanma göstermi tir. Cari i lemler dengesi yeni paraya geçilmesinin ardından 
düzelme e ilimindedir. Reel döviz kuru ise, paradan sıfır atılması ile birlikte 
normal bir düzeye (yani 100 endeks de erine) yakla arak sonraki yıllarda fazla bir 
dalgalanma göstermemi tir. 

c) Brezilya 

Brezilya, paradan en çok sıfır atma deneyimi ya ayan ülkedir. Tam 6 kez 
parasından sıfır atılmı tır. A ustos 1993 ve Temmuz 1994’te paradan 3 ‘er sıfır
atılarak, (2,75 = 2750 Cruzeiros Reais = 1 Real) gerçekle tirilen giri imler 
bunlardan son ikisidir.  1993 ve 1994’teki % 2000’ler düzeyindeki enflasyon, 
büyük ölçüde aynı dönemde para arzında görülen ve % 3000’lere yakla an 
geni lemenin bir sonucu olarak ortaya çıkmı tır. Bu nedenledir ki, para arzındaki 
büyüme hızının % 3000’lerden 1995’te % 31’e ve 1996’da % 12’ye geriletilmesi, 
enflasyonun 1996 yılı itibari ile % 17’ye ve ardında tek haneli rakamlara inmesini 
sa lamı tır.

Brezilya paradan sıfır atma i lemini 1994 yılında enflasyonun % 
2000’lerin üzerinde oldu u bir dönemde gerçekle tirmi tir. Ardından sıkı para 
politikası ile birlikte enflasyon hızla dü mü  ve tek haneli rakamlara 
yakınla mı tır. Bu haliyle Arjantin ve Bolivya örne inden farklı bir yol izlendi i
dü ünülebilir. Ba ka bir deyi le, Brezilya paradan sıfır atmak için enflasyonun 
dü ü  e ilimine girerek tek haneli rakamlara yakla masını beklemeden paradan 
sıfır atmı  ve ardından sıkı para politikası ile enflasyonu dü ürme mücadelesine 
ba lamı tır. Bu ekilde gerçekle tirmek istenilenin, enflasyonla mücadeledeki 
ciddiyetin vurgulanması oldu u dü ünülebilir. Böylece paradan sıfır atma 
uygulaması, Brezilya’da enflasyonla mücadele programının temel aracı haline 
getirilmi tir. 

Paradan sıfır atılmasını takip eden dönemde Brezilya ekonomisinin 
büyüme performansında küçük ölçekli gerilemeler görülmü tür. Benzer bir 
e ilim cari i lemler dengesinde de gözlenmektedir. Yeni paraya geçmeden önceki 
dönemde hemen hemen dengede görünen cari i lemler hesabı, 1994 sonrasında
bozulma trendi göstermektedir.

d) srail

srail, sonuncusu Eylül 1985’te olmak üzere 4 kez parasından sıfır atma 
deneyimi ya amı tır. 1985’te 1000 Sheqalim 1 Yeni Sheqel’e e itlenerek paradan 
3 sıfır atılmı tır.  Para arzının büyüme oranının 1981’de % 800’lere, 1984 yılında 
% 500’lere ula ması, srail’de enflasyonun 1984 yılında % 390 oranına
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sıçramasına neden olmu tur. 1985’te para arzı büyüme hızının % 168’e ve 
enflasyonun ise % 260’a dü ürülmesinin ardından, paradan sıfır atılmı tır.

srail deneyimi, bu anlamda, paradan sıfır atma zamanlaması açısından 
Brezilya örne i ile benze mektedir. srail, paradan sıfır atma kararını alırken aynı
zamanda sıkı para politikası uygulaması da ba latmı tır. Dolayısı ile uygulama, 
enflasyondaki keskin dü ü ün ba ladı ı 1985 yılında hayata geçirilmi tir. Daha 
sonraki yıllarda, para arzının kontrolü ciddi bir biçimde sa lanmı , enflasyon tek 
haneli rakamlara indirilebilmi tir. 1984’ten sonra para arzı büyüme oranında
görülen dü ü e, enflasyon oranlarındaki dü ü  e lik etmi tir. Nitekim para arzı
büyüme hızının % 27’ye dü ürülebildi i 1987 yılında enflasyon, % 390’lardan % 
19’lara indirilebilmi tir.  

Yeni Paranın uygulanmaya ba ladı ı dönemde srail’in büyüme 
performansında önemli bir de i iklik olmazken, cari i lemler dengesinde bir 
bozulma gözlenmektedir. Cari i lemler dengesindeki bu bozulma, bu dönemde 
srail ulusal parasının yabancı paralar kar ısındaki de erlenmesi ile açıklanabilir 

görünmektedir. Bu süreçte öncesinde yüksek seyreden reel faizler tek haneye 
dü mü  ve sonrasında dar bir bant içinde dalgalanmasını sürdürmü tür.

e) zlanda

zlanda, Ocak 1981’de parasından 2 sıfır atarak 100 Kronur’u 1 Krona’ya 
e itlemi tir. zlanda paradan sıfır atma i lemini gerçekle tirdi i sırada % 50’ler 
civarında bir enflasyona sahip durumdadır. Aynı yıl para arzı büyüme hızı % 
65’lerden % 25’lere dü ürülmü tür. Ancak para arzındaki dü ü  trendi tersine 
dönüp 1983’te en yüksek seviyesi olan % 80’e ula tı ında, enflasyon oranı da en 
yüksek seviyesi olan % 76 seviyelerine çıkmı tır. Benzer bir deneyim olarak 
zlanda’da,  paradan sıfır atma deneyimi ciddi bir para politikası ile birlikte 

uygulanmamı , bu nedenlerle ba larda pek i levsel olamamı tır.  Ancak 1983 
sonrası para arzı büyüme hızındaki hızlı dü ü , 1990’lı yılların ba ında tek haneli 
enflasyon rakamlarına ula ılabilmesini sa lamı tır. zlanda deneyiminden çıkan 
sonuç, di er paradan sıfır atma deneyimlerinin sonuçlarından açık bir farklılık
göstermektedir. Çünkü zlanda’da enflasyonun kontrol altına alınabilmesi,
paradan sıfır atma i leminin oldukça sonrasında gerçekle mi tir.  

Söz konusu süreçte bazı makroekonomik de i kenlerin seyri 
incelendi inde ekonomik büyüme performansında bir zayıflama, cari i lemlerde 
de küçük de olsa bir bozulma oldu u söylenebilir. Ekonomik büyüme 
performansındaki yava lamanın sıkı para politikasının bir sonucu oldu u
dü ünülebilir. Reel döviz kuru endeksi, öncesi ile kıyaslandı ında, bir azalı  trendi 
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gösterirken reel faizler negatiften pozitife dönmü  ve % 10 dolayında dar bir 
bant içinde dalgalanma göstermektedir. 

f) Meksika 

Meksika, Ocak 1993’te ulusal parasından 3 sıfır atarak 1.000 Pesos’u 1 
Yeni Peso’ya e itlemi tir. Meksika 1989 yılına kadar hayli yüksek ve dalgalı bir 
para arzı büyüme hızına sahip olmu tur. Bunun sonucunda enflasyon 1987 
yılında % 140’lar düzeyine kadar yükselmi tir. Para arzındaki büyümenin % 
15’lere çekilebilmi  olması ile birlikte, 1993 yılında enflasyon tek haneli rakamlara 
(% 9,5) dü ürülebilmi tir. 1993 yılında paradan sıfır atılmasına parasal 
stabilizasyonun e lik etmesi, enflasyonun kontrol altına alınabilmesine olanak 
vermi tir. Meksika deneyiminde paradan sıfır atılma uygulaması, öncelikle 
enflasyonun tek haneli ve sürdürülebilir rakamlara ula ıldı ına inanılmaya 
ba laması ile birlikte gerçekle mi tir.   

Meksika’nın ekonomik performansı paradan sıfır atıldıktan hemen sonra 
bir dü ü  gösterdiyse de sonrasında, geçmi e kıyasla bir düzelme sürecine 
girmi tir. Ba langıçtaki bu daralma, para arzındaki hızlı dü ü  ile 
ili kilendirilebilir. Cari i lemler dengesi ise ba larda hızlı bir düzelme 
göstermesine kar ın 1993 öncesi trendine geri dönüyor görünmektedir.  

g) Moldovya

Moldovya, 1993 yılında parasından 3 sıfır atarak 1.000 Coupons’u 1 Yeni 
Cordoba’ya e itlemi tir. Moldovya’da enflasyon para arzındaki geni lemenin 
yakla ık % 360 düzeyine ula tı ı 1992 yılında % 945 olarak geçekle mi tir.
Moldovya paradan sıfır atma kararını enflasyonun % 860 düzeyinde oldu u,
ancak para arzı büyüme hızında hızlı bir dü ü  trendinin ba ladı ı 1993 yılında 
almı tır. Para arzı büyüme hızını 1996 yılında % 15’e dü ürerek enflasyonun % 
28’e dü ürebilmi tir. Ardından geçen sürede, parasal stabilizasyonun 
sürdürülmesi ile tek haneli enflasyon rakamlarına ula mak mümkün olmu tur.
Moldovya, paradan sıfır atma i ini enflasyonu dü ürdükten sonra gerçekle tirmek 
yerine, uygulanacak dezenflasyon politikasının bir unsuru olarak dü ünmü  ve 
ba arılı oldu u söylenebilecek bir uygulama gerçekle tirmi tir.

h) Peru 

Peru, ulusal parasından 1985’te 3 sıfır ve 1 Temmuz 1991 yılında 6 sıfır
atmı tır. Daha sonra 1996’da 6 sıfır atılması ile 1.000.000 Intis 1 Yeni Sol’a 
e itlenmi tir. Peru, parasal kontrolün kaybedilmesi ile para arzı büyüme oranının
1990 yılında % 7000’lere yakla masının ardından, kısa süreli de olsa, bir 
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hiperenflasyon sürecine girmi tir. 1991 yılında para arzının büyüme hızının % 
280’lere çekilebilmesi ile  enflasyonun kontrol altına alınabilmesini sa lamı tır.
Aynı dönemde enflasyon, % 7000’lerden % 380’e dü ürülebilmi tir. 1991 yılında 
paradan sıfır atılmasına sıkı bir para politikası e lik etmi tir. Bu sayede, para arzı
artı  hızının % 37’ye dü ürüldü ü yıl olan 1996 yılında tek haneli enflasyon 
rakamlarına ula ılabilmi tir. Peru, paradan sıfır atma i lemini enflasyonu kontrol 
altına alma sürecinin ba larında gerçekle tirmi tir. Bu anlamda Moldovya 
deneyimine benzemektedir.   

Paradan sıfır atıldı ı 1991 yılındaki küçük ölçekli gerilemenin ardından, 
Peru’nun ekonomik büyüme performansında küçük de olsa bir düzelme 
gözlenebilmektedir. Yeni para döneminde cari i lemler dengesinde bir 
bozulmanın varlı ından bahsedilebilir. Daha önceki yıllarda da cari açık
sözkonusu olsa da, yeni dönemde dengeden uzakla ma söz konusudur.

I) Rusya 

Rusya, parasından Aralık 1947’de 1 sıfır, Ocak 1961’de 1 sıfır ve 1 Ocak 
1998’de de 3 sıfır atarak 1.000 Rubles’i 1 Yeni Ruble’ye e itlemi tir. Rusya’da 
enflasyon, 1992’de en yüksek düzeyi olan % 1490’na ula mı tır. Rusya’da para 
arzının geni leme hızı 1994 yılında % 200’lerin üzerinde iken, bunu 1998’da % 
37’lere indirerek enflasyonu % 16’ya  indirmeyi ba armı  ve aynı yıl paradan 3 
sıfır atılmı tır. Bu anlamda Rusya, paradan sıfır atma i ini enflasyonda belli bir 
dü ü  sa ladıktan sonra gerçekle tirmi tir. Ancak bu a amadan sonra parasal 
disipline tam olarak uyulmamı  olması enflasyonun yeniden gündeme gelmesine 
neden olmu tur.

Paradan sıfır atıldı ı yıl olan 1998’den sonraki dönemde Rusya’nın gerek 
büyüme performansında gerekse cari i lemler hesabında olumlu geli meler 
ya anmı tır. Faizler büyük bir hızla dü meye ba lamı  ve ba langıç etkisi olarak 
reel döviz kurunda bir gerileme görülmü tür.

j) Ukrayna 

Ukrayna, 2 Eylül 1996’da 100.000 Karbovanets’i 1 Hryvnia’ya e itleyerek
paradan 5 sıfır atmı tır. Ukrayna’da Rusya gibi enflasyonun kalıcı bir biçimde 
dü ürüldü üne inandıktan sonra paradan sıfır atma i lemini gerçekle tirmi tir. 
Para artı  hızının % 1800’lerden % 35’lere dü ürülmesi ile 1996 yılında enflasyon, 
% 3335’ten % 66’ya dü ürülebilmi tir.

Yeni paraya geçilen dönemde enflasyondaki dü ü  e ilimi,
dalgalanmalara u ramakla birlikte, devam etmi tir. Bu süreçte ekonomik büyüme 
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performansında gözle görülür bir iyile me görülmektedir. Cari i lemler dengesi 
genel olarak kar ıla ıldı ı gibi ba langıçta oldukça küçük de olsa, bir bozulma 
e ilimi göstermektedir. Ancak bu e ilimin, sonraları tersine döndü ünü 
belirtmek gerekir.  Reel faizler ve reel döviz kurunda ise ba langıçtaki yükselme 
yerini dü ü e bırakmı tır.   

k) Polonya 

Polonya Ocak 1995’te parasından 4 sıfır atarak 10.000 Zlotych’i 1 Yeni 
Zloty’ye e itlemi tir. Polonya, bu kararı enflasyonla mücadelede ba arı
kazanılmaya ba landı ı bir dönemde almı tır. Özellikle 1992 yılından sonra para 
arzı artı  hızının sınırlandırılması ile enflasyonda bir dü ü  trendi gözlenmeye 
ba lamı tır. 1995’e gelindi inde enflasyon halen çift haneli rakamlarda (% 29) 
olmasına kar ın paradan sıfır atılmı tır. Bununla belki de, enflasyonla mücadelede 
ciddi olundu una bir sinyal verilmek istenmi tir. Bir ba ka deyi le Polonya, 
parasından sıfır atmak için enflasyonun bütünüyle kontrol altına alınmasını
bekleme yerine, enflasyonda dü ü ün kalıcı olarak sa landı ını dü ündü ü bir 
noktada bunu gerçekle tirmi tir. Ardından gelen süreçte sıkı para politikası
sürdürülmü  ve enflasyon tek haneli rakamlara çekilebilmi tir.

Polonya’nın büyüme performansında sıfır atıldıktan sonraki dönemde bir 
bozulma görülmektedir. Bu, uygulanmakta olan sıkı para politikasının bir sonucu 
olarak de erlendirilebilir. Ayrıca cari i lemlerde görülen bozulma bu süreçte 
Polonya parasında görülen de erlenme ile ili kilendirilebilir. Yeni Para ile birlikte 
reel döviz kuru endeksinin yanısıra reel faizlerde de bir yükselme e ilimi göze 
çarpmaktadır.

l) Bulgaristan 

Bulgaristan, Ocak 1962’deki paradan tek sıfır atma deneyiminin ardından
1 Temmuz 1999 tarihinde parasından  3 sıfır atmı  ve 1.000 Leva’yı 1 Yeni Lev’e 
e itlemi tir. Para arzındaki hızlı artı ın 1997’de % 350’leri geçmesi ile GSY H
deflatörü % 900’leri a mı tır. Bir sonraki yıl para arzı artı  hızının % 12’ye 
çekilebilmesi ile enflasyon % 24 seviyelerine dü ürülebilmi tir. Bulgaristan 
paradan sıfır atma i lemini Polonya’nın aksine enflasyonun tek haneli rakamlara 
dü ürülmesinin ardından gerçekle tirmi tir. Bir ba ka deyi le Bulgaristan yeni 
paraya geçmeye, enflasyonun kalıcı bir biçimde tek haneli rakamlara 
indirilebildi ine inandıktan sonra karar vermi tir.

Bulgaristan’ın yeni paraya geçi inin ardından büyümede küçük olumlu 
kıpırdanmalar olurken, cari i lemlerde küçük çaplı bozulmalar olmu tur. Bu 
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ikincisinde reel döviz kurundaki geli melerin rolü oldu u dü ünülebilir. Bu 
süreçte reel faizlerde ise önemli bir de i me oldu u söylenemez. Ku kusuz
Bulgaristan’ın enflasyonu tek haneli rakamlara dü ürmesinin ardından paradan 
sıfır atması bu i lemin makroekonomik etkilerini sınırlamı tır.  

m) Fransa  

Ulusal para biriminden iki sıfır atılması, Avrupa Birli i'nin önde gelen 
ülkelerinden Fransa'da 1963 yılında yürürlü e konulan istikrar planı kapsamında 
alınan ba lıca önlemlerden biri olu turdu.

Yeni frangın tedavüle girmesi, ekonomiye olan güveni artırdı, faiz 
oranları ve enflasyon üzerinde olumlu etki yaptı. Nitekim, Fransa'nın 1963-1984 
yıllarını kapsayan dönem ulusal ekonominin "en parlak yılları" gibi olarak 
tanınıyor. Geçi  döneminde eski ve yeni frank birlikte kullanıldı.

VI. SONUÇ 

Son 30 yıldır Türk ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan 
yüksek enflasyon, nihayet kırılma a amasına gelmi  gözükmektedir. Paramızdan 
altı sıfır atılması ve YTL’ye geçi , enflasyonist sürecin kırılabilmesi için yardımcı
bir uygulama aracı olması ve enflasyon ile sava ta oldukça ihtiyaç duyulan gerekli 
psikolojik etkiyi yaratması açısından önemli gözükmektedir. Türkiye’de 1998 
yılında hazırlanan ilk ciddi sıfır atma tasarısından günümüze kadar gelinen 
süreçte yapılan çe itli çalı malara ve verilen beyanatlara ra men, uygulamada 
mesafe alınamamı tır.

Bugün gelinen noktada ise Türk ekonomisinde YTL uygulamasının, 
enflasyonist sürecin a ılmasında kullanılacak en do ru ve zamanlaması da 
oldukça uygun bir araç oldu u söylenebilir. Ancak, 1 Ocak 2005 tarihinde 
kullanıma girecek YTL, fiyat artı larının kontrol edilebilir hale gelmesi ko ulu ile 
yüksek bir ba arı ansına sahip olabilecektir. 

Dünya deneyimleri, para reformu yapan ülkelerde enflasyon kontrol 
altına alınmadan yapılan reform uygulamalarının ba arısız oldu unu, üstelik, para 
otoritelerinin inandırıcılı ı ve saygınlı ının zedelendi ini ve ekonomiler için kalıcı
problemlere yol açtı ını göstermektedir. Parasından sıfır atma yoluyla para 
reformu yapan 13 ülke deneyimi incelendi inde ortaya çıkan en önemli sonuç 
enflasyon kontrol altına alınmaz ise para reformundan beklenen sonuçlara 
ula ılamamasıdır. Bu durumda ulusal banknotlar tekrar bol sıfırlı kupürlere 
dönü mekte, Ulusal Merkez Bankalar kredibilitelerini kaybetmekte ve enflasyona 
kar ı verilen mücadele sekteye u ramaktadır. Bu nedenle esas önemli olan nokta, 
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enflasyonu do uran nedenleri ortadan kaldırıcı para politikalarının kararlılıkla 
sürdürülebilmesidir. 

Para reformuna giden ülkelerde paradan sıfır atılması Arjantin, Meksika, 
Peru, Polonya ve Bulgaristan’da, Türkiye örne inde oldu u gibi, enflasyona kar ı
öncelikle bir ba arı kazanılması ve fiyat artı  hızlarının sıkı para politikaları ile 
dü ürülmesi sonrasına bırakılmı , Brezilya, Bolivya, srail, zlanda, Moldovya, 
Polonya’da ise para reformu dezenflasyon politikaları ile birlikte e  zamanlı
uygulanmı tır.  

Para operasyonu sonrasında ise temel makroekonomik göstergelerde 
ortaya çıkan geli meler ülkeden ülkeye farklılık göstermekte, dolayısı ile ortak bir 
sonuç çıkarmak pek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte enflasyon oranları
yıllık bazda operasyonlar sonrasında hemen hemen her uygulamada dü ü
göstermi tir. Dolayısı ile paradan sıfır atılması uygulamalarının çok kısa vadede 
bile tartı malı enflasyonu artırıcı etkisi bir yıl içerisinde ortadan kaybolmakta, tam 
tersine iyi uygulandı ında enflasyonu dü ürücü bir uygulama olması söz konusu 
olmaktadır. 

Türk Lirası, günümüz itibarıyla emisyon-enflasyon sarmalı dolayısı ile 
oldukça a ınmı , alım gücü ve de er saklama ünitesi olarak özelli ini tamamen 
yitirmi  konumdadır. Türk Lirasının bu konumu ve paranın de i im ünitesi olma, 
de er saklama aracı olma, gelecek ödemelerin ve birikimin aracı olma gibi temel 
özellikleri dikkate alındı ında, acil bir operasyona ihtiyaç duyuldu u açıkça 
görülmektedir. Tüm vezne i lemleri, muhasebe ve istatistik kayıtları, fiyat 
etiketleri ve parasal de erlerin ifadesi, bilgisayar ve ödeme sistemleri gibi günlük 
hayatın her alanında oldukça çe itli problemler yaratan bol sıfırlı rakamların
giderilmesi, kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 
uluslararası piyasalarda özellikle finansal kurulu larımızın dahil oldu u ödeme ve 
alı veri  sistemlerinde parasal i lemlerin yapılmasında ortaya çıkan sıkıntılar,
oldukça ciddi boyutlara ula mı  durumdadır.

Yeni Türk Lirası ile ulusal paramızın saygınlı ının sa lanması, kayıt ve 
tüm i lemlerde sadelik ve i lerlik, bankacılık i lemlerinde rahatlık ve banknot 
üretim maliyetlerindeki azalma olarak özetlenen maddi ve teknik faydalara, 
mevcut durumda para yanılgısının yarattı ı hesap yapamama ve psikolojik açıdan 
ulusal paradan kaçı ın yol açtı ı sıkıntıları da eklemek mümkündür. Hesap 
yapmayı kolayla tırmak, bol sıfırlı rakamların yarattı ı para yanılgısını gidermek 
ve dolayısı ile tüketici harcamalarını disipline etmek gibi faydalar 
küçümsenmemelidir.  
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Türk ekonomisi açısından yeni bir para birimine geçi in sıkıntılarının en 
az olaca ı model “Sıfır Atma” modelidir. Eski parayla i lem yapılmasında
devamlılık nedeniyle de i imde problemsizlik, yüksek enflasyon nedeniyle daha 
önceki zihinden endeksleme ve yeni tedavüle çıkan paraya alı kanlık deneyimi, 
enflasyonun dü ü  trendinde olması nedeniyle zamanlama do rulu u ve bir 
istikrar programı ile birliktelik Türkiye için avantaj olu turmaktadır.
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