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Türkiye Ekonomisinde Kasım 2000 
ve Şubat 2001 Krizleri: Asimetrik 
Enformasyon Yaklaşımı Açısından 
Bir Değerlendirme*

Özet

Bu makale, asimetrik enformasyon yaklaşımının Türkiye ekonomisindeki Kasım 
2000 ve Şubat 2001 krizlerini açıklama gücünü değerlendirmektedir. Asimetrik en-
formasyon yaklaşımına göre finansal krizlere neden olan faktörlerin hemen hepsi bu 
krizlerde mevcuttur. Kasım 2000 kriziyle para krizine hazırlık aşaması tamamlan-
mıştır. Şubat 2001’de daha sonra ekonomiyi tam bir finansal krize götürecek olan 
spekülatif atak gerçekleşmiştir. Finansal sistemin ve özellikle bankacılık sektörünün 
zayıf yapısı, Şubat 2001’deki para krizinin finansal krize dönüşmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Ancak, bu krizlerin oluşmasında mali dengelerin ve ödemeler dengesinin 
bozulmasının yanı sıra ekonominin yapısal sorunlarının ve Asya ve Rusya krizleri 
gibi dış faktörlerin de rolü vardır. Dolayısıyla, asimetrik enformasyon yaklaşımının bu 
krizleri tek başına açıklaması mümkün değildir. 
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ahlâki tehlike, finansal kırılganlık

November 2000 and February 2001 Crises in 

the Turkish Economy: An Evaluation from the 

Asymmetric Information Perspective
Abstract

This paper evaluates the power of asymmetric information approach in explaining 
the November 2000 and February 2001 crises in the Turkish economy. Almost all of 
the factors that cause financial crises according to asymmetric information appro-
ach are present in these crises. With November 2000 crisis, the run-up stage to the 
currency crisis had completed. In February 2001, a speculative attack that led the 
economy to a full-blown financial crisis later had occurred. The weak structure of the 
financial system and particularly the banking sector played a significant role in tur-
ning the currency crisis of February 2001 into a financial crisis. However, structural 
problems of the economy and external factors like Asian and Russian crises also 
had a role in making of these crises along with the deterioration of fiscal balances 
and balance of payments. Therefore, it is impossible for asymmetric approach to 
explain these crises per se. 
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* Bu makale, 11-13 Eylül 2006 
tarihleri arasında Türkiye 
Ekonomi Kurumu tarafından 
Ankara’da düzenlenen Ulusla-
rarası Ekonomi Konferansı’nda 
(UEK-TEK 2006) sunulan teb-
liğin Türkiye ekonomisi ile ilgili 
kısmının yeniden düzenlenmiş 
ve genişletilmiş biçimidir.


