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IMF ile Yeni Bir Stand-By 
Anlaşmasının Eşiğinde: Dış Açığın 
Doğru Tanımlanması ve Dünya’daki 
Krizin Türkiye Ekonomisine 
Sunduğu Fırsatlar ve Öneriler

Özet

Kur ve dış denge arasındaki ilişkiyi ölçmek için dış açığı doğru tanımlamak gerek-
mektedir. Bu makale, doğru bir dış açık tanımını ticarete konu olan ve olmayan 
sektör ayrımına göre yapmaktır. Çoğu zaman dış açık milli gelire oran olarak ifade 
edilir. Ancak, milli gelirin yarısı ticarete konu olmayan mallardan oluşur. Dolayısıy-
la, doğru dış açık tanımı ticarete konu olan sektörlerin üretimine göre yapılmalıdır. 
Doğru bir dış açık tanımı ve dış dengenin düzeltim sürecinde harcama ve kur ara-
sındaki ilişkilerin incelendiği Avustralya modeli yardımı ile, son günlerde dünyada 
yaşanan kriz ve Türkiye ekonomisinin bu krizden etkilenmemesi için yapılması 
gerekenler bu makalede tartışılmıştır. Sonuçta, krizin ve YTL’ nin yabancı paralar 
karşısındaki değer kaybının Türkiye açısından önemli avantajları beraberinde ge-
tireceği gösterilmiş, IMF ile bir anlaşmanın sakıncaları vurgulanmıştır. 
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At the Edge of a New Stand-By Agreement with 

IMF: Correctly Defining the External Deficit and 

Opportunities Provided by the World Crisis to 

the Turkish Economy and Suggestions
Abstract

To measure relation between exchange rate and external balance that external 
deficit has to be defined accurately. The aim of this article which defines an ac-
curate external deficit  regarding to discriminating traded and non-traded sector. 
Most of the time external deficit represented by  proportioning it to national inco-
me.  Half of the national income consists of teh non-traded goods. So the accurate 
definition of external deficit is made to the sector production of traded goods. 
Consequently with the help of the accurate definition of external deficit and the 
australian model that the relation between disbursement in adjustment procedure 
and the exchange rate is being analysed, what has to be done now for the world 
crisis and the dues for not making Turkish economy not being affacted by  this 
are being discussed in this article. On the ground of the outcome we arrived , it 
has been shown that the Crisis and the the TL depreciation towards the foreign 
exchange  will bring about the the important advantages in terms of Turkey , and 
emphasized the disadvantages of  agreeing with IMF.
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