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SERMAYE KONTROLÜ
İsminden de anlaşılacağı gibi, devletler finansal piyasalarda sektör veya sektöre özgü
sermayenin akışını düzenlemek, giren ve çıkan kontrol etmek, kısıtlamak gibi kararların
uygulanmasına denir.

Sermaye kontrolünün çok fazla çeşidi uygulanabilir. Paranın hareketini kısıtlayacak her
uygulamayı sermaye kontrolü olarak adlandırabiliriz.
Türkiye'de sermaye kontrolü uygulanır mı?
Ülkede adı konmamış bazı kararlar alınması ile üstü kapalı sermaye kontrolü başladığını
söyleyebiliriz.
Sosyal medyada paylaşılan tüm finansal yazı ve önerilen sonuna "YTD" yazılıyor olması da
sermaye kontrolünün yapılmaya başlandığının sebeplerindendir.
Spekülatif hareketlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak düşünebiliriz.

Türkiye'de son yıllarda finansal piyasalarda alınan kararlae yabancı yatırımcı ve kuruluşlar
tarafından sermaye kontrolü olarak açıklandı.
Bu uygulamalardan sonra ülkeden sıcak para çıkışı da hızlanmıs oldu.
Fakat bu durum ülke içindeki medyada bir sermaye kontrolü

başladığı hakkında herhangi bir haber yapılmaz.
Son dönemlerde sermaye kontrolünün başladığına dair uygulamalar nelerdir?
- Bankalardan 50K doviz ve üzeri para transferlerinde sebep ve kaynak sorulması.
- Bankaların yurt dışına Türk Lirası vermesi öz kaynak oranlarının
düşürülmesi.
-Döviz ve kıymetli maden alim satışlarına vergi getirilmiş olması.
-Doviz alış satışlarındaki makas aralıklarının açılması.
-İhracaat yapan firmalara doviz varlıklarının ve yurt dışı yatırımlarının ülkeye getirme
zorunluluğunu
-Binlerce ithal ürüne getirilen

ev vergiler.
Adına sermaye kontrolü denmesede ülkede üstü kapalı sermaye kontrolü çoktan başladı.
Bu uygulamaların benzerleri ve daha sert olanları ile ilerleyen gunler karşılaşabiliriz.
Sermaye kontrolünden korunabilirmiyiz?
Sermaye sahipleri ülkede olan bitenlerden çok önceleri haberleri olduğu için zaten onlar
çoktan yapacağını yaptı.
Burada uyutulan kim? Tabi ki ideolojik saplantı içinde olan kitle, ekonomiden
anlamayanlar,ülkede olup bitenlere

karşı tepkileri ve savunma mekanizmaları "Milli irade" "dış güçler" gibi argumanlara sarılarak
kendilerini huzurlu hissetmek için neden üretenler.
Öncelikle ekonomik, siyasi olayları,bankacılık sektöründe alınan kararları objektif ve
manipülasyonlardan arındırarak
takip edilmeli .
Benim önerim yurt dışı kaynakları takip etmeniz.
Finansal piyasalar geçmişe bakmaz , hep gelecegi fiyatlar. Ülke insanına 20 yıldır sunulan hep

geçmişte yaşananlar ve yapılanlar. Aradaki en büyük fark bu.
Bugünden gelecekte yaşayabilmesi muhtemel ...
Olaylara karşı bireysel olarak önlemlerinizi alabilirsiniz.
İstikrar ve güven ortamı yeniden tesis edilen kadar, sermayeyi korumada ülke vatandaşının
alışılagelmiş geleneksel koruma yöntemlerini kullanmak, en doğru seçenek olabilir.
Herkesin aklında bankalar batar mı?
Dövizimize el konur mu?
Gecmişte Türkiye'de 197 banka batmış. Lakin o dönemlerdeki bankacılık sektörü bugünkü
kadar sağlam değildi.
Ülkelerin battığı bir sistemde bankaların batmayacağını düşünmek saflık olur.
Geçmişte batan bankalar devlete devredildi ya da özel kuruluşlara satıldı.
Batan bankalarda ki mevduatlar bir şekilde mevduat sahiplerine geri ödendi.
Devletler batmaz, matbaayı çalıştırır yine öder insanların parasını.
Tamam Devlet Türk Lirası basar ama
Döviz basabilir mi?
Tabi ki burada en büyük sorun bu, mevduattaki paraları TL olarak ödenebilir ama ya değeri?
Bu süreçte yaşanacak enflasyon ve kur ataklarından kaynaklı değer kayıpları göz ardı
edilemez.
Floodu burada sonlandırılım
Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.
Floodu begeni ve rt yapalım
Sevgi ve saygı ile hayırlı günler.
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