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2017 yılını %3,7 ile 2011’den beri en yüksek büyüme 
hızı ile kapatan küresel ekonomide 2018 ikinci 
çeyreğinin başı itibariyle olumlu seyir devam ediyor.1 
Büyümenin görece gücünün yanı sıra genele yayılı 
niteliği de dikkat çekiyor. 2017’de G-20’yi oluşturan 
ülkelerin tamamı pozitif büyüme yaşarken, IMF veri 
tabanından bizim yaptığımız hesaplamalar2 da 2017’de 
pozitif büyüme kaydeden ülke sayısının 2007 yılın 
dan beri (%92 civarı ile) en yüksek seviyeye çıktığını 
gösteriyor (Grafik 1). 

Küresel Görünüm

1 Raporumuz 13 Nisan 2018 tarihine kadar 
elimizde olan veri ve gelişmeleri içerir; erken seçim 
tartışmaları öncesinde tamamlanmıştır.
 2 Son yıllara ilişkin veri noksanlığı nedeniyle 193 ülke 
içerisinde Suriye, Somali ve Güney Sudan’ı kapsam 
dışı tuttuk. 

Grafik 1 - Pozitif Büyüyen Ülke Sayısı 
(190 ülke, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu)
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Büyümeyi yatırımların ve küresel ticaretteki 
iyileşmenin sürüklediği tablo ise sürüyor. Dünya 
Ticaret Örgütü’ne3 göre küresel ihracat talebi 2018 
ilk çeyreği itibariyle 2011’den bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı, bu da yılın ilk yarısı için olumlu 
seyrin süreceğine işaret ediyor. Ülke grupları itibariyle 
bakıldığında ise gelişmiş ekonomilerdeki (GE) 
hızlanma belirleyiciliğini sürdürürken, gelişmekte olan 
ekonomilerde (GOE) de genelde olumlu bir tablo söz 
konusu olsa da görünümün ülkelere göre daha fazla 
değişkenlik sergilediği görülüyor. 

Önümüzdeki dönemle ilgili olarak, PMI raporları4 bir 
miktar ivme kaybı sinyalleri veriyor, ancak genelde 
büyümede olumlu seyrin bu ve önümüzdeki yıl devam 
etmesi bekleniyor. Nitekim gerek IMF5 gerekse de 
OECD6 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini yukarı 
yönlü güncelleyerek her iki yıl için de %3,9’a taşıdılar. 
Yukarı yönlü revizyonların ardında, temel olarak 
küresel finansal koşulların –Şubat ortasında yaşanan 
dalgalanma ve son dönemde artış sergileyen uzun 
vadeli faizlere rağmen- destekleyici olmayı sürdürmesi 
ve ABD’de vergi indirimleri ve kamu harcamalarının 
artırılması beklentileri yatıyor. IMF, 2016’da %1,7 
büyüyen GE’lerin 2017’de %2,3 büyüdükten sonra bu 
yıl da %2,3; 2019’da ise %2,2 büyümesini bekliyor. 

3 World Trade Outlook Indicator, WTO, 12 Şubat 2018.
4 JP Morgan, Global Composite PMI, Nisan 2018
5 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ocak 2018; raporumuzu 
hazırlanırken yayınlanan IMF Nisan raporu büyüme rakamlarını Ocak 
2018 düzeyinde tuttu.
6 OECD, Ekonomik Görünüm Ara Raporu, Mart 2018
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Tablo 1 - Dünya Ekonomik Görünümü 
Raporu: Büyüme Tahminleri
(yıllık değişim, %) 

Güncel 
tahminler

Ekim 2017 
raporuna göre 

değişim
2016 2017 2018 2019 2018 2019

Dünya 3,2 3,7 3,9 3,9 0,2 0,2
Gelişmiş ekonomiler 1,7 2,3 2,3 2,2 0,3 0,4

ABD 1,5 2,3 2,7 2,5 0,4 0,6
Euro bölgesi 1,8 2,4 2,2 2,0 0,3 0,3

Gelişmekte olan piyasalar 4,4 4,7 4,9 5,0 0,0 0,0
Bağımsız Devletler Topluluğu 0,4 2,2 2,2 2,1 0,1 0,0

Rusya -0,2 1,8 1,7 1,5 0,1 0,0
Yükselen ve Gelişmekte olan Asya 6,4 6,5 6,5 6,6 0,0 0,1

Çin 6,7 6,8 6,6 6,4 0,1 0,1
Hindistan 7,1 6,7 7,4 7,8 0,0 0,0

Latin Amerika ve Karayipler -0,7 1,3 1,9 2,6 0,0 0,2
Brezilya -3,5 1,1 1,9 2,1 0,4 0,1
Meksika 2,9 2,0 2,3 3,0 0,4 0,7

Sub-Saharan Africa 1,4 2,7 3,3 3,5 -0,1 0,1
Güney Afrika 0,3 0,9 0,9 0,9 -0,2 -0,7

Tüketici fiyatları (ortalama)
Gelişmiş ekonomiler 0,8 1,7 1,9 2,1 0,2 0,1
Gelişmekte olan piyasalar 4,3 4,1 4,5 4,3 0,1 0,2

Kaynak: IMF Dünya Ekononomik Görünümü, Ocak 2018

GOE’ler tarafında ise 2017’de %4,7 olan büyümenin 
(2016: %4,4), 2018’de %4,9’a 2019’da ise %5’e 
hızlanması bekleniyor (Tablo 1, Grafik 2).
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Grafik 2 - Küresel Büyüme (%) (IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu)Diğer yandan son IMF raporlarında iki uyarı göze 

çarpıyor. Birincisi 2019 sonrası büyümede ivme 
kaybının başlamasının yüksek olasılığı, ikincisi ise 
riskler tarafında yaşanan artış. İlk başlıkta IMF, içinde 
bulunduğumuz dönemde büyümeyi destekleyen 
koşulların etkisinin azalacak ve/veya ortadan kalkacak 
olmasına dikkat çekiyor. Bunların en önemlisi, GE’lerde 
enflasyonunun merkez bankası hedeflerine –genelde 
%2 civarı- kalıcı şekilde yakınsaması ile GE merkez 
bankalarının parasal normalleşme süreçlerine hız 
vermesi ve bu şekilde küresel faizlerin yükselmeye 
devam etmesi. İkincisi Çin’in devam eden dönüşüm 
sürecine bağlı olarak mali politikanın daha da 
sıkılaşması ve kredi büyümesinin yavaşlamasıyla 
büyümenin daha düşük bir patikaya oturması ve 
bunun da küresel talebi aşağı çekmesi. 
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Riskler tarafında özellikle GE’lerde yapısal verimlilik/
üretkenlik düşüşü yanında, artan korumacılık eğilimleri 
ve ticaret savaşı olasılığı; GE merkez bankalarının 
parasal normalleşmeyi yönetimi kaynaklı riskler ve 
artan jeopolitik gerginliklerin öne çıktığını görüyoruz. 
Örneğin, ABD’de Trump yönetiminin adımları son 
dönemde küresel ekonomi için belirgin şekilde ana 
risk başlığı haline gelmiş durumda. Hatırlanacağı 
gibi Trump, ABD’nin çelik ithalatına %25, alüminyum 
ithalatına ise %10 oranında gümrük tarifesi getirdi. 
Bunu Çin’den ithal edilen, büyüklüğü 50 milyar 
dolar civarında olan 1300 kadar ürüne %25 gümrük 
tarifesi konması izledi. Çin’in de misilleme olarak aynı 
tutarda ve 106 üründen oluşan ABD mallarına %25 
gümrük vergisi getireceğini açıklaması – bunlar henüz 
uygulanmaya konmamış olsa da -- ticaret savaşı 
endişelerinin belirgin şekilde artmasına neden oldu7. 

Parasal normalleşme tarafında ise GE 
enflasyonlarında ani bir yükselişin merkez bankalarını 
parasal normalleşmeyi beklenenden hızlı ve yüklü 
ilerletmesine yol açması ve bunun da küresel 
piyasalarda volatiliteyi artırması bir diğer risk. Nitekim 
Şubat ayı başlarında bunun bir örneğini gördük. 

7 Raporumuz yayına hazırlandığı esnada Trump’ın Çin’e dönük 100 milyar 
dolarlık ilave bir ithalat vergisi uygulanması için talimat verdiği haberleri 
basına yansımıştı.
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Grafik 3- CBOE Volatilite Endeksi (VIX)Uzun müddet Fed kaynaklı riskleri göz ardı eden 
küresel hisse senedi piyasaları, -ABD 10-yıllıklarının 
%3’e doğru yaklaşmasıyla da beraber- enflasyonun 
hızlanacağı ve Fed’in beklenenden hızlı ve fazla faiz 
artıracağı endişeleriyle belirgin satışlar sergiledi. Korku 
endeksi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi VIX kriz 
sonrası en yüksek seviyelerinden birisini gördü (Grafik 
3-4). Her ne kadar yetkililerden8 satışların mevcut 
boyutunun endişeye yol açacak seviyeye ulaşmadığı 
yönünde açıklamalar gelse de özellikle kriz sonrası 
tarihi düşük faiz ortamında oluşan aşırı risk iştahının 
ve şişen varlık fiyatlarının küresel piyasaları merkez 
bankası adımlarına ne kadar duyarlı hale getirdiğini bu 
vesile ile görmüş olduk.9 
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8 Hatta BIS (3-aylık Gözden Geçirme Raporu, Mart 2018) ve OECD 
(Ekonomik Görünüm Ara Raporu, Mart 2018) gibi kurumlar piyasalarda 
görülen volatilitenin, merkez bankalarının iletişim politikalarının parasal 
normalleşme sürecinde taşıdığı önemi bir kez daha gösterdiği uyarısını 
yinelediler ve ek olarak, bu tür düzeltmelerin –süre ve boyut olarak 
küresel büyümeyi etkilemedikçe- aşırı risk alımını dizginlemek gibi olumlu 
etkilerine de dikkat çektiler. 
9 Konuya ilişkin bir makale için bkz. Vox EU, Global risk conditions now a 
weaker driver of global liquidity, Mart 2018.
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Grafik 4 - Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler -- Hisse Senedi Piyasaları 
(2017 Ocak=100)

Siyasi tarafa baktığımızda, henüz varlık 
fiyatlamalarında bir etkisi görülmese de Trump’ın 
yönetimde yaptığı son değişiklikler önümüzdeki 
dönemde, özellikle İran başlığında tansiyonun 
artabileceğine işaret ediliyor. Nitekim Rex Tillerson’ın 
yerine Dışişleri Bakanlığı’na atanan CIA eski Başkanı 
Mike Pompeo ile Herbert Raymond McMaster’ın 
yerine Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na atanan John 
Bolton genel olarak İran ve İran ile Obama döneminde 
imzalanan nükleer anlaşmaya belirgin şekilde karşı 
olan isimler. Bu yönde yaşanacak gelişmeler başta 
petrol fiyatları olmak üzere piyasaları etkileme 
potansiyeli taşıyor. 
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Bu esnada kıta Avrupa’sında 2017’de yapılan 
seçimlerin ardından görece azalan popülizm tehdidi, 
Almanya (Eylül 2017) ve özellikle İtalya (Mart 2018) 
seçimlerinin ardından yeniden yükselmiş görünüyor. 
Almanya tarafında korkulan olmadı ve Merkel’in 
Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) büyük koalisyonda (Grand Coalition) 
anlaştılar. Ancak aşırı sağcı AfD’nin Parlamento’ya 
3. parti olarak girmesi ve koalisyonun ardından ana 
muhalefet partisi haline gelmesi endişeleri artırdı. 
İtalya tarafında ise seçim sonuçları hem koalisyon 
kurmanın zorluğuna/artan belirsizliğe hem de popülist 
partilerin oylarında (5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi) 
beklenenin üzerinde bir artış yaşandığını gösteriyor.10

  

Önemli bazı ülke ve bölgeler bazında makroekonomi 
tarafına tekrar dönecek olursak, ABD ekonomisi son 
çeyrek büyümesi nihai (3.) tahminde %2,9’a yukarı 
yönlü revize edilmiş oldu, bu şekilde ülke yılı IMF 
tahminine paralel %2,3 büyüme ile kapatmış oldu. 
IMF büyümenin bu ve önümüzdeki yıl sırasıyla 
%2,7 ve %2,5 olmasını bekliyor, aynı dönem için 
OECD’nin beklentisi ise %2,9 ve %2,8, nitekim OECD, 
vergi indirimleri ile artan kamu harcamalarının bu 
yıllarda büyümeye 0,5 ila 0,75 yüzden puan arası 
ek katkı sağlamasını bekliyor. İstihdam piyasası ise 
güçlü seyrini sürdürüyor, ülkede tarım dışı istihdam 
artışlarının Mart itibariyle 3 ve 12-aylık ortalamaları 
200 bin ve 190 bin civarı ile oldukça güçlü, işsizlik 
oranı ise %4,1 ile tarihi düşük seviyelerde yatay. 

10 Raporumuz yayına hazırlandığı sırada koalisyon oluşturma konusunda 
sıkıntılar devam ediyordu.
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Ancak enflasyon ve ücretler tarafında hafif kıpırdama 
olsa da belirgin bir iyileşmeden bahsetmek hala 
mümkün değil; kriz öncesi %3-3,5 seviyelerinde olan 
yıllık ücret artışları, son 3-aylık ortalamada (Ocak-
Mart) %2,7’de. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki 
hareketlenme ile manşet enflasyonda bir yükseliş 
yaşandı, ancak hem TÜFE hem de PCE tarafında 
çekirdek endeksler düşük seviyeleri koruyor (Grafik 5).

Bu görünüm ışığında Fed, Janet Yellen sonrası 
başkanlığa getirilen Jerome Powell’ın liderliğindeki 
ilk toplantısında (Mart 20-21) beklentileri karşıladı ve 
politika faizini 25 baz puan artırarak %1,5-1,75 bandına 
taşıdı. Toplantı metni ve beklentiler dokümanının 
genel tonu yetkililerin önümüzdeki dönemde daha 
hızlı büyüme, daha düşük işsizlik ve kısmen daha 
yüksek çekirdek enflasyon beklentisi içerisinde 
olduklarını gösteriyor11. 
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Grafik 5 - ABD’de Çekirdek Enflasyon ve Ücret Artışları (yıllık, %)

11 Bkz. Fed/FOMC Projections Materials, Mart 2018. 
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Her ne kadar piyasalar 2018 için faiz artırım 
beklentisinin 3’te korunmasına odaklanarak toplantıyı 
güvercin algıladılarsa da, aslında detaylarda şahince 
bir Fed’in ortaya çıktığını söylemek mümkün. Birincisi, 
Fed tahminlerinin ‘medyan’ beklentiyi yansıttığını 
hatırlayarak, 4 ve üzeri artırım bekleyen üye sayısının 
Aralık’taki 4’ten Mart toplantısında 7’ye yükseldiğini 
gördük. İkincisi yetkililerin makro değişkenlere dair 
olumlu yönde revizyonları önümüzdeki dönemde 
2018 artırım beklentisinin 3’ten 4’e yükseltilmesine 
açık kapı bırakıldığını gösteriyor. Son olarak ise 2019 
artırım beklentisinin 2’den 3’e yükseltildiğini gördük. 
Piyasanın yorumu dışında, korumacılık endişelerinin 
de Fed toplantısına denk gelmesi, uzun vadeli 
faizlerde sert bir fiyatlamayı engelledi gibi duruyor.

Euro Bölgesi’nde ise büyüme 2017 yılını %2,5 ile son 
10 yılın zirvesinde tamamladı. PMI ve güven endeksleri 
gibi öncü göstergeler yılın ilk çeyreği itibariyle 
zirvelerden gerilemeye işaret etse de genel olarak 
olumlu görünüm sürüyor (Grafik 6). 

Grafik 6 - Euro Bölgesi’nde GSYH Büyümesi (yıllık, %)
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Uluslararası kurumların beklentileri de bu yönde; 
2018 ve 2019 için IMF beklentisi %2,2 ve %2; OECD 
beklentileri ise %2,3 ve %2,1. Olumlu küresel 
talep, merkez bankasının devam eden parasal 
desteği ve Bölgenin hemen hemen genelinde kriz 
öncesi seviyelere dönen işsizlik oranları büyümeyi 
desteklemeye devam ediyor. Ancak enflasyonda 
istenilen yükseliş halen sağlanabilmiş değil. Hem 
manşet hem de çekirdek ölçümle bölgede enflasyon 
Avrupa Merkez Bankası’nın hedeflerinden belirgin 
şekilde düşük seyretmeyi sürdürüyor (Grafik 7). 

Bu anlamda AMB’nin parasal normalleşmeyi 
başlatması açısından görece güçlü büyüme/düşük 
enflasyon – ve olası finansal istikrar riski -- ikilemi 
de devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse, AMB (Ekim 
2017 toplantısında) Ocak 2018 itibariyle aylık varlık 
alımlarını 60 milyar eurodan 30 milyar euroya çekmiş 
ve programı Eylül 2018’e uzatmıştı. Şu aşamada 
genel beklenti varlık alım programının Eylül-Aralık 
döneminde kademeli şekilde bitirilmesi ve 2019 yılı 
içerisinde de faiz artırımlarına başlanması yönünde12. 
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     Grafik 7 - Euro Bölgesi’nde Enflasyon (yıllık, %)

12 AMB Başkanı Mario Draghi’nin görev süresi Ekim 2019’da doluyor ve yerine geçecek isim hakkında spekülasyonlar şimdiden başladı. Şu aşamada bir netlik olmasa da beklentilerde 
Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann’ın adının öne çıktığı görülüyor. Weidmann parasal normalleşmeye ilişkin daha şahin görüşleriyle bilinen bir isim. Bkz. Bloomberg, Who Will 
Be the Next ECB President?, Şubat 2018
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İngiltere tarafında Brexit şokunun artçı etkileriyle 
büyümenin yavaşlaması beklentileri devam ediyor. 
IMF, 2017’de %1,7 olan büyümenin bu ve önümüzdeki 
yıl %1,5’e gerilemesini öngörüyor. OECD ise bir miktar 
daha karamsar; büyümenin bu yıl %1,3’e geriledikten 
sonra önümüzdeki yıl da %1,1’e kadar azalmasını 
bekliyor. Yavaşlamanın bir nedeni değindiğimiz gibi 
devam eden Brexit görüşmeleri kaynaklı belirsizlik 
iken, diğer taraftan (ücret artışlarının zayıf seyrettiği 
bir ortamda, artan petrol fiyatları ve sterlindeki değer 
kayıplarının enflasyonda yol açtığı artışın sonucu 
olarak) reel hane halkı harcanabilir geliri üzerindeki 
baskı oluşturuyor. Kasım ayında krizden bu yana ilk 
faiz artırımını gerçekleştiren İngiltere Merkez Bankası 
ise o tarihten bu yana duruşunu koruyor. Diğer 
yandan piyasalarda Mayıs ayı toplantısında Banka’nın 
– enflasyon tarafındaki olumsuz gelişmeler dolayısıyla 
- faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentilerin 
arttığını görüyoruz. 

Gelişmekte olan ülkeler tarafına bakacak olursak, 
Çin’de son raporumuzdan bu yana en önemli 
gelişmeler siyaset tarafındaydı. Ekim ayında 
tamamlanan Çin Komünist Partisi 19. Kongresi’nde 
Xi Jinping parti içerisindeki otoritesini güçlendirmişti. 
Son raporumuzdan bu yana ise Devlet Başkanlığı’nda 
iki dönem sınırı kaldırıldı ve Xi Jinping’in ömür boyu 
göreve devam etmesinin de önü açılmış oldu. Bu, 
politika tarafı kadar, ekonomi politikalarının şekillenişi 
açısından da kritik bir gelişme ve bu açıdan yönetimin 
adımları yakından izlenmeye devam edecek. 

Ekonomi tarafında yüksek borçluluk düzeyi çok temel 
bir risk oluşturmakla birlikte, yapısal dönüşüm süreci 
ilerliyor13. Başta halen çok yüksek seviyelerde olmakla 
beraber yatırımların GSYH içindeki payı gerilerken, 
özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısı artıyor. 
Benzer şekilde imalattan servise de bir kayma 
olduğunu eklemek mümkün. Politikalar tarafında 
ise yönetimden ekonominin dışa açılması ve gölge 
bankacılık başta olmak üzere temel kırılganlıkların 
daha da azaltılması yönünde kararlı sinyaller geliyor. 

13 Martin Wolf yakın zamanda, Çin’de dönüşüm sürecinin geldiği noktayı 
ele alan faydalı bir yazı kaleme aldı. Bkz. The Chinese Economy is 
Rebalancing, at last, Financial Times, Nisan 2018. 
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Analizlere göre Çin’de mali politika genişleyici 
rolünden büyük oranda nötr hale geldi. Nitekim 
bütçe açığı/GSYH oranına ilişkin resmi hedef de 
geçen yılki %3’ten bu yıl %2,6’ya düşürüldü. Para 
politikası tarafında ise Mart sonunda Merkez 
Bankası Başkanlığına, eski Başkan Yardımcısı Yi 
Gang’ın getirilmesi ve yılın başlarında yapılan Ulusal 
Halk Kongresi’nde Merkez Bankası’na (PBOC) 
finansal regülasyon yetkilerinin de verilmesi en 
önemli gelişmeler oldu. Yi Gang, basına verdiği ilk 
demeçlerde finansal sektörün daha da açılması 
ve yuanın konvertibilitesinin artırılması yönünde 
adımlar atılacağı gibi önemli mesajlar verirken, para 
politikasının da ‘ihtiyatlı ve nötr’ olacağını söyledi.

Bu çerçevede Çin’in 2017 yılını beklentilerin üzerinde, 
%6,9 büyüme ile tamamlamasının ardından, bu ve 
önümüzdeki yıl büyümede kademeli bir yavaşlama 
yaşaması genel beklenti. Nitekim Çin, önceki 
raporumuzda aktardığımız tahminlere paralel olarak 
2018 büyüme hedefini “%6,5 civarı”nda tuttu. IMF’nin 
beklentisi büyümenin bu yıl %6,6’ya 2019’da ise 
%6,4’e yavaşlaması. OECD ise benzer şekilde bu ve 
önümüzdeki yıl %6,7 ve %6,4 büyüme bekliyor 
(Grafik 8).
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Diğer kimi önemli GOE’lere bakacak olursak, 
yukarıda değinilenler dışında yaklaşan seçimlerin 
yeni bir risk unsuru olarak belirdiğini görüyoruz. 
Özellikle Temmuz ayında Meksika’da ve Ekim ayında 
Brezilya’da yapılacak seçimler piyasa ve ekonomiye 
etkileri bağlamında yakından izlenecek. Bunların 
dışında politik kaosun içerisinde olan Venezuela’da ve 
Hindistan’da seçimler Mayıs ayında yapılacak. 

IMF, Kasım 2016’da 500 ve 1000 rupilik banknotların 
piyasadan çekilme kararının geçici etkileriyle Hindistan 
ekonomisinde 2017’de %6,7’ye gerileyen büyümenin, 
bu ve önümüzdeki yıl %7,4 ve %7,8’e hızlanmasını 
bekliyor. Brezilya’da da aynı dönemde %1,1’den 
%1,9 ve %2,1’e, Meksika’da ise %2’den %2,3 ve %3’e 
hızlanma yaşanması bekleniyor. Benzer şekilde IMF, 
2017’de %1,8 büyüyen Rusya’ya dair 2018 beklentisini 
0,1 puan artırarak %1,7’ye taşırken, 2019 beklentisini 
%1,5’te tuttu.14 IMF tahminlerinde görünümün 
olumsuz olduğu hemen hemen tek örnek G. Afrika; 
ülkenin bu ve önümüzdeki yıl 2017’deki %0,9’luk 
büyümeyi koruması bekleniyor. Rakamlar, önceki 
tahminlerin 0,2 ve 0,7 puan altında. 

Bölgesel olarak ise yine parlayan yıldız Asya. Bu 
bağlamda Asya bölgesinde büyümenin önümüzdeki 
iki yılda da %6,5-6,6 civarındaki büyüme hızını 
koruması bekleniyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin 2018-19 büyüme 
beklentileri IMF’nin önceki raporuna göre 0,5’er puan 
yukarı revize edilerek %4 ve %3,8’e yükseltilse de 
2017’deki %5,2’lik büyümeye göre bir ivme kaybı söz 
konusu. 2016 yılında temelde Brezilya ekonomisindeki 
sert daralmaya paralel olarak %0,7 küçülen Latin 
Amerika ve Karayipler Bölgesi’nde büyümenin 2017 
yılında %1,3 ile pozitife geçmesinin ardından bu ve 
önümüzdeki yıl %1,9 ve %2,6’ya hızlanması bekleniyor, 
ancak bu seviyeler genel olarak hala kriz öncesi 
sevilerin belirgin altında.

14 Diğer yandan gerek İngiltere’de öldürülen eski Rus gizli servis üyesi gerekse de Suriye cephesinde yükselen 
tansiyon sonrası finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve ülkeye dönük yeni yaptırımların açıklanacak olması, 
görünümü belirsizleştirmiş durumda. 
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Özetle, küresel tarafta 2017 yılını büyüme ve istihdam 
tarafında ve özellikle GE’ler tarafında oldukça olumlu 
ve umut veren bir noktada kapattık. Bu ivmenin bu 
yıl da devam edeceği beklense de, yukarıda değinilen 
riskler dolayısıyla yılın daha zorlu ve dalgalı geçmesi 
beklenmeli. Bu çerçevede siyasi riskleri bir tarafa 
bırakacak olursak büyük merkez bankalarının parasal 
normalleşme adımları, küresel faizlerdeki yükseliş ve 
sermaye akımlarının seyri ile Çin ekonomisi tarafındaki 
gelişmeler izleyeceğimiz ana başlıklar olmaya devam 
edecek. Bunun yanında Trump yönetimi, bununla 
bağlantılı olarak ticaret savaşları/korumacılık 
eğilimlerinin ne yöne evrileceği ve gelişmekte olan 
ülke seçimleri ile jeopolitik gerginliklerin piyasa ve 
ekonomilere yansımalarını izliyor olacağız. 



Türkiye ekonomisi
Büyüme ve İstihdam
Türkiye ekonomisi 2017 yılı 4. çeyreğinde piyasa 
beklentilerinin hafif üzerinde yıllık %7,3 oranında 
büyüdü, üçüncü çeyrek büyümesi ise %11,1’den 
hafif yukarı %11,3’e revize edildi. Takvim ve mevsim 
etkisinden arındırılmış (çeyrekten çeyreğe) büyümenin 
bu dönemde sürpriz şekilde önceki çeyrekteki (revize) 
%1,3’ten %1,8’e hızlandığını gördük, ancak geriye 
dönük revizyonlarla birlikte, 4-çeyreklik ortalama 
büyüme, önceki çeyrekteki %2,5’ten (q/q) %1,8’e 
yavaşlamış durumda (Grafik 9).
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Büyüme yılın tamamında ise %7,4 ile 2016’ya göre 
(%3,2) belirgin şekilde hızlanmış oldu. Bir başka ifade 
ile, temelde 3 faktörün- yılın hemen başında devreye 
sokulan büyüme odaklı teşvikler, önceki yılın düşük 
baz etkisi ve güçlenen küresel büyümenin dış talebe 
sağladığı desteğin- etkisiyle Türkiye ekonomisi 2017 
yılını son dört yılın en yüksek büyümesi ile kapatmış 
oldu (Grafik 10).15 
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Grafik 10 - GSYH Büyümesi (yıllık, %)

15 Geçen raporumuzda (Hızlı Büyüme, Artan Kırılganlıklar, Ocak 2018) 
değindiğimiz gibi bu tedbirlerden Kredi Garanti Fonu aracılığıyla verilen 
kredilerin özellikle etkili olduğunu, bunun özellikle yılın ilk yarısında 
maliye politikası ile desteklendiğini de hatırlatalım.
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Harcama kompozisyonu açısından 4. Çeyrekte 
büyüme, iç talep tarafından sürüklenirken, yılın ilk 
üç çeyreğinde büyümeye pozitif katkı sağlayan dış 
talep ise –ihracattaki yıllık %9,3’lük artışa karşın 
ithalatın %23’e yakın belirgin bir artış göstermesine 
bağlı olarak—negatife döndü. İç talebin ayrıntılarına 
baktığımızda, büyümeye en yüksek katkı 4,1 puan 
(yıllık %6,7 artış) ile hane halkı harcamalarından 
geldi, bunu stok artışları izlerken, kamunun tüketim 
harcamalarının katkısı da 1,1 puan (yıllık %7,4 artış) ile 
önceki çeyreğe göre (0,84 puan) bir miktar güçlendi. 
Yatırımlar tarafı büyümeye toplam 1,82 puanlık artış 
sağlandı, ayrıntılarda inşaat yatırımlarının yavaşlamayı 
sürdürdüğü, ancak makine ve teçhizat yatırımlarında 
önceki çeyreğin (yıllık %15,7) altında da olsa yıllık 
%8,3’lük görece güçlü bir artışın yaşandığı görülüyor 
(Tablo 2, Grafik 11-12). 

Tablo 2 - GSYH Büyüme 
Oranları: Harcamalar 
Yöntemiyle (%)

2017 Tüm Sene

4.Ç 3.Ç 2.Ç 1.Ç 2017 2016
İç Talep

Özel Nihai Tüketim 6,7 11,0 2,7 3,8 6,1 3,7
Kamu Tüketimi 7,4 6,7 -2,7 9,0 5,0 9,5
Gayri Safi Sabit 
Sermaye Oluşumu

6,1 13,2 6,6 3,1 7,3 2,3

İnşaat 4,8 11,8 19,2 13,4 12,0 2,8
Makine ve teçhizat 8,3 15,7 -9,2 -12,1 0,7 1,2
Diğer aktifler 4,9 11,7 -2,3 7,6 5,4 4,0

Dış Talep
Mal ve Hizmet İhracatı 9,3 17,9 11,1 10,1 12,0 -1,9
Mal ve Hizmet İthalatı 22,7 15,0 2,2 0,9 10,3 3,8

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 7,3 11,3 5,4 5,4 7,4 3,2
Kaynak: TÜİK, Turkey Data Monitor
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Grafik 12 - Yatırım Büyümesi: İnşaat ve Makine & Teçhisat Üretim kompozisyonu tarafına bakacak olursak, 
burada da büyümenin genele yayılı olduğunu 
söyleyebiliriz; sanayi ve hizmet sektörleri geçen yılın 
son çeyreğinde %9’luk güçlü büyümeler sergilerken, 
tarımda büyüme %3,3’ten %6’ya hızlandı, ancak inşaat 
sektöründe %18,6’dan %5,8’e belirgin bir yavaşlama 
gerçekleşti. 

Yılın tamamında da benzer şekilde büyümeyi hane 
halkı harcamaları sürüklerken, net dış talep katkısı 
hafif pozitif olarak gerçekleşti. Ayrıntılarda, %7,4’lük 
büyümenin yaklaşık yarısı (3,7 puan) hane halkı 
harcamalarından gelirken, yatırımların katkısında 
2016’daki 0,7 puandan 2,2 puana bir toparlanma 
yaşandı. %3,2’lik 2016 büyümesine 1,2 puan katkı 
veren kamunun tüketim harcamalarınınsa 2017 
büyümesine katkısı 0,7 puan oldu. 
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Öte yandan 2017, önceki raporumuzda da belirttiğimiz 
gibi, yüksek büyümenin ana öncelik olduğu ve bu 
doğrultuda da başta enflasyon ve cari açık olmak 
üzere Türkiye ekonomisinin temel kırılganlıklarında 
belirgin bozulmaların görüldüğü bir yıl oldu. Nitekim 
2017’yi, enflasyonda altı yıl sonra tekrar çift hanede, 
cari açık/GSYH oranında ise %5,6 ile son 4 yılın en 
yüksek seviyesinde tamamladık. Bu anlamda manşet 
büyüme tarafındaki olumlu resme rağmen, artan 
makro dengesizlikler ve büyüme kompozisyonundaki 
iç talep ağırlıklı yapı dolayısıyla sürdürülebilirlik 
sorunu, Türkiye ekonomisini takip eden yatırımcılar 
ve analistler nezdinde tekrar sıkça vurgulanmanın 
yanında, TL’deki son dönemde hızlanan negatif 
ayrışmanın ana kaynaklarından birini oluşturdu16 
(Grafik 13). 
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16 Örneğin, bkz. Flurry of warnings sparks fears for Turkey’s fast-growing 
economy Financial Times, Mart 2018; Turkey Is the One to Watch for 
Emerging Markets Risk, WSJ, Mart 2018.
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Önümüzdeki seçim gündemi nedeniyle büyümenin 
doğal olarak bu yıl da ekonomi yönetiminin ana 
önceliği olduğunu görüyoruz17. Ancak bize göre, 
büyümede geçen yılki performansın tekrarı mümkün 
olmadığı gibi – yılın ilk çeyreğinde hatta ilk yarısında 
yine güçlü bir büyüme performansının ardından 
-- yılın ikinci yarısında belirgin bir yavaşlamanın ciddi 
olasılık taşıdığını düşünüyoruz. Bunun en önemli 
sebebi, geçen sene ölçeğinde bir teşvik desteğinin bu 
yıl devreye sokulmasının mümkün görünmüyor oluşu 
-- ki bu 2018 hatta 2019 büyüme görünümü açısından 
en önemli noktayı oluşturuyor. 

Ayrıntılara değinecek olursak; mevcut enflasyon ve 
kur görünümü TCMB’nin para politikasını gevşetme 
konusunda elini bağlıyor, ayrıca daha önemlisi ise 
finansal sistemin geçen yılın hacmindeki bir taze 
krediyi sisteme sağlama kapasitesinin bulunmadığını 
da eklemek gerekiyor. Bunun en temel sebeplerinden 
biri kredi/mevduat oranındaki yüksek seyir. Bu oranın 
genelde 1.2, lira cinsi kredi/mevduat tarafında ise 1.45 
gibi genelde ihtiyatlı kabul edilen bire-bir oranının çok 
üstünde seyretmesinin, sistemin kredi yaratmasında 
– yükselen faizler, artan kredi riski ile birlikte – çok 
önemli bir kısıt oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz.

17 Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Nisan’da açıkladığı teşvik 
paketine göre, 19 firmaya ait toplam tutarı 135 milyar lirayı bulan 35 
projeye için destekler sağlanması planlanıyor. Bu destekler arasında 
vergi indirimleri, istihdam, finansal (faiz) ve arazi destekleri yer alıyor ve 
enerji, petro-kimya, sağlık, madencilik, tarım teknolojilileri, haberleşme 
sektörleri öne çıkıyor. Ancak bu desteklerin doğası gereği, kısa vadede 
büyümeye etkisinin, KGF gibi sisteme doğrudan kredi sağlayan 
mekanizmalara göre daha sınırlı olması beklenmeli.
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Nitekim son dönemde kredi büyümesinin 
yavaşladığını, ancak kamu bankaları ile özel bankalar 
arasındaki makasın da oldukça açıldığını, bu anlamda 
kamu bankalarının verdikleri kredilerde ciddi bir 
artış yaşanırken özel bankaların kredi arz iştahının 
zayıfladığını ekleyelim (Grafik 14-15). 
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Geçtiğimiz yılın en önemli teşvik adımı olan Kredi 
Garanti Fonu (KGF) mekanizmasında kalan alanın 
da çok geniş olmadığını görüyoruz. 2017 başında 
KGF kefalet limitinin 20 milyar TL’den 250 milyar 
TL’ye artırılması ile yılın tamamında -ağırlıklı kısmı 2. 
çeyrek olmak üzere- sisteme 200 milyar lira civarında 
taze kredi sağlanmıştı. Bu yıl ise kalan 50 milyar lira 
kullanıma açıldı. Buna ek olarak kefaletli kredi geri 
ödemelerinin yeniden kullanımı yönünde değişiklik 
yapılmasıyla 5 milyar liralık bir geri ödeme sisteme 
yeniden kredi olarak sunuldu, dolayısıyla şu aşamada 
KGF tarafında 2018 için elde olan kaynak 55 milyar 
lira ile geçen yılın oldukça altında. Öte yandan maliye 
politikasında olası bir genişlemenin de – gerek sinyal 
etkisi olarak gerekse hali hazırda yüksek seyreden 
faizler düşünüldüğünde -- ters tepebileceğini eklemek 
gerekiyor.
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Kurdaki oynaklık, yüksek seyreden enflasyon ve 
buna bağlı olarak sıkışan hane halkı geliri ve kredi 
tarafındaki yavaş seyir de özel tüketimde yavaşlamaya 
yol açıyor. TÜİK’in yeni yayınlamaya başladığı 
gelir yöntemiyle GSYH serilerine dayanarak bizim 
yaptığımız hesaplamalar 2017’de toplam işgücü 
ödemelerindeki reel artışın %1,6 ile krizin yaşandığı 
2009 yılı hariç (-%1,5) 2004’ten bu yana en düşük 
düzeyde gerçekleştiğine işaret ediyor. Buna, çalışan 
sayısındaki artışı da eklersek, 2017 yılında çalışan 
başına ödemelerin reel olarak %1,6 daraldığını 
görüyoruz (Grafik 16-17). Benzer şekilde yatırımların 
da son 1-2 çeyrekteki ivmesini sürdürmesi zor 
gözüküyor. Alt yapı ağırlıklı inşaat yatırımları devam 
ederken, artan maliyetler, yavaşlayan fiyat artışları, 
artan ipotekli kredi faizleri ve yavaşlayan satışlar 
nedeniyle ve sektörün zorlaması ve yatırımların da 
bundan olumsuz etkilemesi beklenmeli. Makine- 
teçhizat yatırımları tarafındaki olumlu görünüm 1-2 
çeyrek daha devam etse de, bunun yıl boyunca 
devamı konusunda soru işaretleri olduğunu eklemek 
gerekiyor.
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Grafik 16 - Toplam İşgücü Ödemeleri
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Grafik 17 - Toplam TL Kredileri: Türlerine Göre (haftalık, %, 13-haftalık 
ortalama, yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış)

Küresel büyümenin dirençli seyrini sürdürmesi 
ihracata destek olmakla birlikte, ihracatın ithalattan 
çok daha hızlı seyretmesi -- ve bu şekilde de 
dış talepten büyümeye ciddi bir katkı gelmesi – 
matematiksel olarak bu yıl zor gözüküyor. Daha 
önemlisi dış finansman ihtiyacı yüksek Türkiye 
ekonomisinin son dönemde görülen fonlama 
maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmesi ihtimali 
son derece yüksek. Ek olarak Trump yönetimi kaynaklı 
belirsizlikler, ticaret savaşı endişeleri gibi volatiliteyi 
artıracak çok sayıda faktörün de büyüme üzerinde 
aşağı yönlü baskı yaratması söz konusu. 

Son dönemdeki büyüme göstergelerine dönecek 
olursak, rakamlar iç talebin en önemli kalemi olan 
özel tüketim harcamaları için karmaşık bir resim 
sunmakla beraber genelde hafif de olsa bir yavaşlama 
eğiliminin olduğuna işaret ediyor. Gerek TÜİK gerekse 
de Bloomberg HT tüketici güven endeksleri ilk 
çeyrekte önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşti, ancak 
diğer yandan yılın ilk iki ayında toplam konut satışları 
geçen yılın aynı döneminin %2 altında, benzer şekilde 
tüketim vergileri de aynı dönemde hafif düşüşe işaret 
ediyor ve kredi büyüme hızları oldukça zayıf. 
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Grafik 18 - Kredi Faiz Oranları 
(%, TL üzerinden açılan 4-haftalık hareketli ortalama)

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, genel faiz ortamına 
bağlı olarak borçlanma maliyetlerinde devam eden 
yükseliş de önümüzdeki süreçte kredi talebinde 
belirgin bir toparlanmayı zorlaştırıyor. Ticari ve 
tüketici kredi faizlerinde son 8 yıl civarının en 
yüksek seviyelerindeyiz. 13-haftalık ortalama veriler 
(yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış) ticari kredi 
büyümesinin Nisan başı itibariyle %17,4 olduğunu 
gösteriyor ki bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 
seviyelerin (%35 civarı) belirgin altında. Yine aynı 
dönemde tüketici kredileri büyümesinde %20’lerden 
%10 civarlarına bir yavaşlama söz konusu (Grafik 18). 
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Grafik 19 - Sanayi Üretimi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış, aylık, 
%, koyu çizgi 3-aylık hareketli ortalama)

Üretim göstergelerinin, harcamalar tarafına kıyasla 
genel olarak ilk çeyrekte daha dirençli bir görünüm 
sergilediğini, ancak özellikle Mart ayı itibariyle burada 
da yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğini görüyoruz. 
Ekonomik güven endeksi ve hemen hemen tüm 
alt kalemleri ilk çeyrekte önceki çeyrek değerlerinin 
üzerine çıktı, ancak Mart verileri genele yayılı bir 
yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi üretiminde18 Ocak-
Şubat’ta ortalama üretim geçen yılın aynı dönemine 
göre %11 artarak (takvim etkisinden arındırılmış) ilk 
çeyrekte büyümenin direncini koruduğuna işaret 
ediyor. Diğer yandan takvim ve mevsim etkisinden 
arındırılmış veriler ise yavaşlama sinyalleri göndererek 
daha farklı bir tablo çiziyor. Aylık bazda Ocak’ta %0,9 
düşen üretim, Şubat’ta da %0,2 oranında azaldı ve 
böylece, 3-aylık hareketli ortalama üretim artışı da 
Aralık’taki %1’den Ocak’ta %0,7’ye Şubat’ta ise %0,4’e 
geriledi (Grafik 19). 
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18 TUİK, Ocak verileri ile birlikte uzun zamandır beklenen revizyonu 
yaparak sanayi üretimi verilerini yeniledi. Yeni seriler GSYH ile de daha 
uyumlu şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan sağlanan ciro verilerinden 
elde edilen üretim değeri tahminlerine dayanıyor. Yeni serilerin genel 
olarak eski serilerle korelasyonunun yüksek, bununla beraber büyüme 
oranlarının ise belirgin şekilde yüksek olduğu görülüyor.
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Grafik 20 - Satınalma Müdürleri Endeksi (SAMEKS)İmalat sanayi PMI endeksi verileri de benzer bir resim 
sunuyor, birinci çeyreğin ilk iki ayında sırasıyla 55,7 ve 
55,6 ile oldukça güçlü seyreden endeks Mart ayında 
3,8 puanlık sert bir gerileme ile (2009’dan beri en 
sert aylık düşüş) 51,8’e geriledi. Ancak PMI raporlarına 
dayanarak bizim yaptığımız hesaplamalar ilk çeyrek 
ortalamasının önceki çeyreğin üzerinde gerçekleştiğini 
gösteriyor ki bu da üretimin ilk çeyrekte dirençli 
seyrettiği, ancak özellikle Mart itibariyle de ivme 
kaybının belirginleştiği tespitini doğruluyor. MÜSİAD’ın 
hizmet sektörünü de kapsayan Satın Alma Müdürleri 
Endeksi’nde (SAMEKS) de benzer bir tablo var ( bkz. 
Grafik 20). 
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Son olarak, üretim tarafının talep tarafına göre 
daha dirençli bir resim sunması, 2017 yılı dördüncü 
çeyreğine benzer şekilde 2018 ilk çeyreğinde 
de büyümeye stok artışı katkısının yüksek 
gerçekleşebileceğine işaret ediyor -- ki bunun da 
yılın kalanında büyüme için aşağı yönlü bir risk 
oluşturduğunu belirtelim. (Yılın son çeyreğinde 
stokların büyümeye 3,4 puanlık çok yüksek katkı 
yaptığını hesaplıyoruz; ancak rakamın istatistiksel 
hatayı da içerdiğini ekleyelim.) Reel sektör güven 
endeksinin alt kalemi olan mamul mal stoku verileri 
de ilk çeyrekte stok artışı görünümünü destekliyor.

Özetle, yukarıda değindiğimiz gibi veriler ilk çeyrekte 
de güçlü bir büyüme oranı göreceğimize işaret ediyor, 
nitekim şu aşamada beklentiler %6-%7 civarında. 
Ancak ilk çeyreğin sonu itibariyle kendisini hissettiren 
ivme kaybının yılın kalanında belirginleşeceğini ve 
yılın tamamı için büyümede %4,5 civarına kayda 
değer bir yavaşlamanın en olası senaryo olduğunu 
düşünüyoruz.

İşgücü piyasası gelişmelerine baktığımızda, mevsimsel 
etkilerden arındırılmış veriler, temelde güçlü büyüme 
ve istihdam kampanyasının etkisiyle toplam ve tarım 
dışı istihdamda 2017’de sırasıyla 1,5 milyon ve 1,2 
milyonluk artışlar sağlandığını gösteriyor. Rakamlar 
serinin uzatılabildiği 2006 yılından bu yana en 
yüksek seviyeler. İşgücünde ise yine 1 milyon kişinin 
biraz üzerinde bir artış yaşanmasıyla, toplam işsizlik 
oranında 2017 Ocak’ındaki %11,8’den yılın sonunda 
%9,9’a belirgin bir gerileme gördük, aynı dönemde 
tarım dışı işsizlik oranında ise %14,1’den %11,8’e düşüş 
yaşandı. 
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Grafik 21 - İşsizlik Oranı (%)İstihdamın sektörel dağılımına baktığımızda, 900 bin 
kişilik artışla hizmet sektörünün belirleyici olmayı 
sürdürdüğü görülüyor. Ancak sanayi istihdamı da 
150 bin kişi ile güçlü bir artış sergilerken, inşaat 
sektörü de ona yakın seviyelerde yeni iş yarattı. 2018 
yılına baktığımızda ise sigorta ve ücret destekleri 
başta olmak üzere istihdam kampanyasındaki birçok 
destek bu yıl da devam ediyor. Bu, istihdam artışlarını 
destekleyecek bir faktör, ancak geçtiğimiz yıldan farklı 
olarak büyümede kayda değer bir yavaşlama ile işsizlik 
oranlarının bu yıl tekrar yükselişe geçmesi olası (Grafik 
21-22).
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Grafik 22 - Tarım Dışı İstihdam Artışı (mevsimsellikten arındırılmış, aylık fark)
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Grafik 23 - TÜFE ve Yİ-ÜFE Enflasyonu (yıllık, %)Enflasyon ve Para Politikası
Kasım ayında %13 ile 2003 bazlı serinin başlangıcından 
bu yana en yüksek düzeyine çıkan 12-aylık TÜFE 
enflasyonu yılı %12 civarında tamamlamasının 
ardından sınırlı şekilde gerilemeye devam etti ve 2018 
ilk çeyrek itibariyle %10,2’ye azalış gösterdi. Baz etkisi 
nedeniyle yılın ilk aylarında tek haneye kadar gevşeme 
beklendiği göz önüne alındığında, gerileme sınırlı 
kaldı. Yurtiçi üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) da güçlü artış 
eğilimi sürdü: Yİ-ÜFE enflasyonu yılın ilk 3 ayında %5,3, 
12-aylık bazda ise %14,3 düzeyinde oluştu. Mart ayına 
ilişkin PMI raporu, girdi maliyetlerindeki artışlara bağlı 
olarak fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde de 
artacağına işaret ediyor. Artışların genele yayılı olduğu, 
ancak petrol fiyatlarındaki artış ve liradaki değer 
kayıplarına bağlı olarak özellikle enerji ve aramalı malı 
kaleminde daha belirgin olduğu görülüyor (Grafik 23).
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Grafik 24 - Ana Kategorilerin Enflasyona Etkisi (yılbaşından bu yana, %)

TÜFE ayrıntılarında da fiyat artışlarının genele yayılı olduğu ve ilk çeyrekte giyim ve ayakkabı grubu dışında hemen hemen tüm alt 
kalemlerden manşet enflasyona pozitif katkı geldiğini görüyoruz (Grafik 24). 
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Grafik 25 - TÜFE Enflasyonu: Gıda ve Gıda Dışı (yıllık, %)
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Ancak bunun yanında gıda fiyatlarındaki yüksek 
seyir de belirleyici olmayı sürdürüyor. İlk çeyrekte 
manşet TÜFE’de artış %2,8 olurken, aynı dönemde 
gıda enflasyonu %6,1 ile belirgin şekilde yüksek 
seyretti. 12-aylık olarak ise gıda enflasyonu ilk çeyreği 
%10,4’te tamamladı, bizim hesaplamalarımız gıda-dışı 
enflasyonun da %10 civarı ile çift haneli düzeylerde 
seyrettiğini gösteriyor (Grafik 25). Petrol fiyatlarındaki 
artış ve liradaki değer kayıplarının etkisiyle ulaştırma 
grubundaki fiyat artışları da manşet enflasyonu yukarı 
yönde baskılayan faktörlerdendi. Ulaştırma grubu 
fiyatları yılın ilk 3 ayında %2,4, 12-aylık olarak ise %13,4 
oranında arttı. 
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Grafik 26 - Çekirdek Enflasyon ve Döviz Kuru (yıllık, %)Ancak çekirdek enflasyon göstergeleri, enflasyondaki 
bu yüksek seyrin sadece dönemsel etkenlerle 
açıklanamayacağına işaret ediyor. Bu göstergelerden 
en çok takip edilen C-Endeksi (gıda, enerji, içecek, 
tütün ve altın hariç) 2017 yılını %12,3’te tamamladıktan 
sonra 2018’in ilk iki ayında oldukça sınırlı düşüşlerle 
%11,9’a, Mart ayında ise daha belirgin bir düşüşle 
%11,5’e geriledi, ancak yüksek seyrini korumayı 
sürdürdü. Çekirdek enflasyondaki bu gevşemede 
olumlu bazın yanı sıra yılın başlarında liradaki kısmen 
istikrarlı seyir etkili oldu. Dolasıyla baz etkisinin 
zayıflaması, fiyatlama davranışlarındaki bozulma, 
özellikle de döviz kurlarındaki son hareketler göz 
önüne alındığında çekirdek enflasyon tarafındaki 
gerilemenin geçici olması ve çift haneli düzeylerde 
seyrin önümüzdeki dönemde de sürmesi yüksek 
ihtimal – ki bunun serinin yıllık olarak hesaplanabildiği 
2004 yılından beri ilk defa karşılaşılan bir durum 
olduğunu belirtelim (Grafik 26).

Enflasyondaki bu yüksek seyir beklentiler tarafında da 
ciddi bir bozulmaya yol açmış görünüyor ki bu durum 
fiyatlama davranışları üzerinden bir sarmal riskini de 
beraberinde getiriyor. 
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Grafik 27 - Enflasyon Beklentileri (%) Nitekim orta ve uzun vadeli beklentiler (12- ve 24-aylık) 
Mart itibariyle sırasıyla %9,24 ve %8,31 düzeylerinde, 
diğer bir değişle enflasyon hedefinin epey üzerinde 
seyrediyor. Son kur hareketleri göz önüne alındığında 
önümüzdeki dönemde beklentiler tarafındaki 
bozulmanın sürmesi de yüksek ihtimal (Grafik 27).

Özetle son aylarda baz etkisi kaynaklı düşüşlere 
rağmen enflasyon tarafında olumsuz seyrin 
sürdüğünü, enflasyon dinamiklerinde yapısal bir 
bozulma olduğunu görüyoruz. Y-ÜFE kaynaklı maliyet 
baskıları, kur geçişkenliği, lira üzerinde baskıların 
devam ediyor oluşu ve en önemlisi beklentilerdeki 
sert bozulma gibi faktörlerin etkisiyle 2018 yılını 
enflasyonda tek hanede bitirme olasılığının belirgin 
şekilde azaldığı görüşündeyiz. Yaptığımız basit 
hesaplara göre TÜFE enflasyonunun yaz aylarında 
%11-%12 bandına yeniden yükseldikten sonra yılı 
%10’un hafif üzerinde kapatması – ekonomide 
yavaşlama beklentimize rağmen -- en yüksek olasılık 
olarak gözüküyor. (Hatta yukarıda sırladığımız faktörler 
ışığında risklerin hafif yukarı yönlü olduğunu da 
belirtelim.)
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Grafik 28 - MB Faiz Oranları (basit, %)Son raporumuzdan bu yana TCMB Para Politikası 
Kurulu (PPK) birisi 18 Ocak diğeri de 7 Mart olmak 
üzere iki kez toplandı, ancak bu süreçte para politikası 
duruşunda bir değişiklik olmadı. Fonlamanın tamamı 
Kasım sonundan bu yana Geç Likidite Penceresi (GLP) 
borç verme faizinden yapılmaya devam ederken, 
gerek GLP faizi gerekse ortalama fonlama maliyeti 
Aralık ortasından bu yana %12,75’te yatay seyrediyor 
(Grafik 28).
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Bu süreçte PPK’nın iletişim tarafında daha şahince 
bir duruşa geçtiğini söylemek mümkün. Ocak 
toplantı metninde “Enflasyon görünümünde baz 
etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir 
iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para 
politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” 
ifadesiyle, enflasyondaki baz etkisi kaynaklı düşüşün 
faizlerde bir gevşemeye yol açmayacağını peşinen 
ilan etti. Bu anlamda TCMB faiz indirim beklentilerini 
karşılamayacağını ilan etmiş oldu. Benzer şekilde 
7 Mart’daki toplantıda da, ilk defa kesin bir dille 
“enflasyondaki katılığa” atıfta bulunuldu. 

Ancak enflasyonun önce kalıcı şekilde tek hanelere, 
ardından %5’lik hedefe yakınsaması için, piyasa 
görüşünün, para politikasında daha fazla sıkılaşmaya 
ve “sadeleşmeye” ihtiyaç olduğu yönünde olduğunu 
ekleyelim. Raporumuz yayına hazırlandığında 
sertleşen kur hareketlerine TCMB’nin nasıl tepki 
vereceği merak konusuydu.19 

Siyaseten büyümenin ve faizlerin indirilmesinin ana 
öncelik olduğu (dolayısıyla Merkez Bankası üzerinde 
düşük faiz baskısının) devam ettiği, öte yandan 
piyasaların özellikle yabancı finansal gözlemcilerin 
“kırılganlıklar” odaklı bir politika izlenmesi yönünde 
baskısı (ve şirketler tarafında artan “kredi riski”20) göz 
önüne alındığında, TCMB’nin işinin son derece zor 
olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. 

Şu ana kadar kurdaki hareketlere genelde seyirci 
kalmayan, kalamayan TCMB’nin önümüzdeki 25 Nisan 
toplantısında – veya öncesinde – neler yapacağı 
dikkatle izlenecektir.

19 Nitekim Merkez Bankası’ndan henüz bir adım gelmemişti ancak Başkan Çetinkaya’nın, ihtiyaç halinde ilave 
sıkılaştırma yapılabileceği yönünde açıklamaları piyasalar tarafından olumlu algılandı. 
20 Son dönemde borç yapılandırmasına başvuran Türkiye’nin önemli gurupları ve şirketleri, göz önünde 
bulundurulduğunda bu riskin uzun bir aradan – ve görece dirençten -- sonra hızla artmaya başladığını eklemek 
gerekiyor.
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Maliye Politikası ve Kamu Borcu
Orta Vadeli Program döneminde (Ekim) açıklanan 
tahminlere göre yıl nispeten daha olumlu kapanmış 
olsa da, 2017 merkezi hükümet bütçesi tarafında 
küresel krizden bu yana görece en sert bozulmanın 
yaşandığı yıl oldu. Bütçe açığı 2016’daki 30 milyar 
TL’den 47,7 milyar TL’ye yükselirken, faiz dışı dengede 
ise aynı dönemde 20,3 milyar TL’den 9,3 milyar TL’ye 
geriledik. 2011-15 döneminde fazla veren (bir defaya 
mahsus gelirlerin hariç tutulduğu) IMF tanımlı faiz 
dışı denge ise 2016 yılında 14,3 milyar TL ile açığa 
dönmesinin ardından 2017 yılında da hemen hemen 
aynı miktarda açık verdi. Bu rakamın ‘nominal olarak’ 
küresel krizin yaşandığı 2009 seviyeleriyle aynı 
olduğunu belirtelim. 

Türkiye ekonomisi



Türkiye ekonomisi

43

Ancak GSYH’ye oranla bütçe açığının, Ekim ayında 
yayınlanan Orta Vadeli Program’daki %2’lik tahminin 
altında, %1,5 olarak gerçekleşmesi nispeten 
olumlu. Bunda yüksek büyüme ve ithalata bağlı 
vergi artışlarının verdiği desteğin yanı sıra, faiz dışı 
harcamalarda yılsonuna doğru sağlanan görece 
disiplin rol oynadı. Öte yandan zaman içerisinde bütçe 
de bir yapısal bozulma olduğunu, toplam açıkların 
makul düzeydeki seyrine rağmen, faiz dışı dengedeki 
bozulmanın faiz ödemelerindeki azalma ile telafi 
edildiğini, bunun da ileriye yönelik bir risk teşkil ettiğini 
belirtmek gerekiyor (Grafik 29). 

Grafik 29 - Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL)
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Yılın tamamına baktığımızda bütçedeki bozulmada, 
teşvik politikaları sonucu vergi gelirlerindeki azalışlar 
ile faiz dışı harcamalardaki güçlü seyir etkili oldu. 
Ayrıntılara bakıldığında, vergi gelirleri 2017 yılında 
%5,1 reel artış sağlasa da bu, çok büyük oranda 
ithalattan alınan vergilerdeki %17,3’lük (reel) artıştan 
kaynaklandı. Çeşitli sektörlere tanınan muafiyetler 
nedeniyle KDV gelirleri 2017 yılında %7,5 oranında reel 
azalış sergilerken, ÖTV gelirlerinde ise %3,6 oranında 
artış sağlandı. Vergi dışı gelirlerde de –büyük oranda 
TCMB karı ve özelleştirme gelirlerindeki azalışın 
etkisi ile-- %11 civarı reel düşüş yaşanmasıyla toplam 
merkezi yönetim gelirleri 2017 yılında %2,3 oranında 
sınırlı ölçüde arttı. Merkezi yönetim giderlerinde 
ise faiz dışı harcamalardaki %4,7’lik reel artış ve faiz 
giderlerinde %1,6’lık azalışa bağlı olarak %4,4 reel artış 
yaşandı (Tablo 3). 

Tablo 3 - Merkezi Yönetim Bütçesi: 
2017-2018 (milyar TL) Oca-Mar

Reel 
Büyüme 

(%)

 Orijinal 
Bütçeye oran 

olarak; %
2018

2018 2017 Bütçe

Merkezi Yönetim Gelirleri 167,4 144,7 4,9 24,0 696,8

sak: Genel Bütçe Gelirler 159,8 138,1 4,9 23,5 681,3

Vergi Geliri 145,8 121,6 8,7 24,3 599,4

sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 47,3 37,6 14,1 25,1 188,5

Gelir Vergisi 30,5 25,0 10,9 24,9 122,7

Kurumlar Vergisi 16,8 12,6 20,6 25,5 65,8

Mal ve Hizmet Üzerinden 
Alınan Vergiler

53,1 46,0 4,8 22,8 232,8

sak: KDV 16,2 13,5 9,1 24,6 66,0

ÖTV 31,8 28,1 2,8 21,7 146,5

Dış Ticaretten Alınan Vergiler 29,3 24,3 9,2 24,0 122,3

Vergi Dışı Gelirler 21,6 23,1 -15,1 22,2 97,4

Giderler 187,9 159,7 6,7 24,6 762,8

Faiz-Dışı Giderler 165,6 140,8 6,6 24,0 691,1

sak: Personel 
(sosyal güvenlik primleri dahil)

56,6 48,9 4,9 26,4 213,9

Cari Transferler 74,3 71,4 -5,6 24,8 299,4

sak: Sosyal Güvenlik 31,7 39,2 -26,7 22,5 140,5

Mahalli İdare Payları 17,5 14,8 7,6 25,6 68,4

Yatırım 17,0 6,1 153,0 20,3 84,1

Faiz Giderleri 22,3 18,8 7,3 31,1 71,7

Bütçe Dengesi -20,4 -14,9 … 31,0 -65,9

Faiz Dışı Denge 1,9 3,9 … 32,1 5,8

Kaynak: Maliye Bakanlığı,Turkey Data Monitor.
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2018’nin ilk verilerine baktığımızda, olumsuz 
gerçekleşen Ocak verisinin ardından, bütçede Şubat 
itibariyle toparlanma olduğu, Mart ayına ilişkin nakit 
bütçe verilerinde de gelir tarafının toparlanması ve 
giderlerde ılımlılaşma ile bu toparlanma eğiliminin 
devam ettiği görülüyor.21 Ancak gelirler tarafındaki 
toparlanmada geçen yılın vergi muafiyetleri nedeniyle 
zayıf gerçekleşmelerden kaynaklı olumlu bazın da 
etkili olduğunu söyleyelim. Yılın kalanında ise büyüme 
performansı; vergi gelirlerinde ne denli zayıflama 
olacağı ve hükümetin büyümeyi hızlandırmak için 
uygulayacağı teşvik politikalarının boyutu belirleyici 
olacak. 

Hazine’nin koşullu yükümlülüklerindeki artışlar, 
son dönemde mali tarafta bütçe performansı 
kadar yakından takip edilen bir başlık haline geldi. 
Bu yükümlülüklerin en çok tartışılan kısmı bilindiği 
gibi Kamu-Özel İşbirliği projelerinden doğan borç 
üstlenimleri ile gelir garantileri.

 2018 yılı bütçesinden –şehir hastaneleri ile köprü-
otoyol projeleri için—6,2 milyar TL’lik bir ödenek 
ayrılarak bu yükümlülüklerin bir kısmı bütçelendirilmiş 
oldu. Ancak, şehir hastanelerinin sayısının 
önümüzdeki yıllarda artacak olması (şu anda üç olan 
bu sayı yirmiye çıkacak) ayrıca köprü ve otoyollarda 
geçişleri arttırmak için KDV indirimine gidilerek bütçe 
gelirlerinden de taviz verilmesi, bu başlığın bütçe 
üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğine işaret 
ediyor. 

Diğer yandan sözleşmelerin tüm detaylarının 
bilinmemesi nedeniyle --bütçelendirilen kısım 
dışında-- KÖİ projelerinden doğabilecek olası 
yükümlülüklerin boyutunun ciddi bir belirsiz kaynağı 
oluşturduğunu da tekrar ekleyelim. 

21 Raporumuz yayına hazırlanırken açıklanan Mart ayı Merkezi Yönetim Bütçe verileri de bu görünümü 
destekliyor. Nitekim gelirler tarafındaki %12’lik reel artışa karşın, giderlerdeki artışı (reel) %6 ile sınırlı 
kaldığını gördük. Yine de yılın ilk çeyrek verileri halen geçen yılın aynı dönemine oranla daha zayıf bir bütçe 
performansına işaret ediyor.
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Merkezi Yönetim borç stoku, 2017 sonunda, önceki 
senedeki 760 milyar TL seviyesinden 876,5 milyar 
TL’ye yükseldi, ancak güçlü büyümenin etkisi ile 
GSYH’ye oran olarak %29’den %28 civarına bir 
azalış kaydetti. Hatırlatmak gerekirse 2017 yılında 
Hazine, bütçe açığının çok üzerinde bir borçlanma 
gerçekleştirmiş ve TCMB nezdindeki mevduatlarında 
önemli bir artış sağlamıştı. Bunun sonucunda özellikle 
iç borç tarafında, borç çevirme rasyosunda ciddi 
bir artış gördük ve yılı %128 gibi oldukça yüksek bir 
oranda tamamladık. 

2018 Finansman Programı’ndan görebildiğimiz 
kadarıyla Hazine, bu yıl da iç borç çevirme rasyosunu 
yüksek tutarken (%110), dış borçlanmasını bir miktar 
sınırlandırmayı planlıyor (Grafik 30).

Grafik 30 - Hazine İç Borç Çevirme Rasyosu (%)
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Yılın ilk çeyreğine baktığımızda Hazine’nin borç 
itfasında özel bir sorun yaşamadığını ve 37,3 milyar 
TL’lik iç borç geri ödemesine karşın 35,7 milyar TL’lik 
iç borçlanma gerçekleştirdiği görüyoruz. Ancak 
ortalama maliyetlerde %12’nin üzerine bir yükseliş 
söz konusu. Hem küresel hem de yurtiçi gelişmelere 
bağlı olarak borçlanma koşullarının bir miktar daha 
sıkılaşabileceği varsayımı ile Hazine ihalelerinin 
önümüzdeki dönemde daha yakından takip edilmesi 
gerekebilir. Yılın kalanında Hazine’nin Haziran (14,3 
milyar TL) Temmuz (17 milyar TL) ve Kasım (19,4 milyar 
TL) aylarında yüksek itfaları olduğunu hatırlatalım. 

Dış borçlanma tarafında ise Hazine tüm sene için 6,5 
milyar dolarlık bir dış finansman sağlamayı planlıyor. 
Bunun ilk adımını ise Ocak ayında 2 milyar dolarlık 
Eurobond ihracı ile gerçekleştirmiş oldu. 

Ödemeler Dengesi ve Kur
Cari açık 2016’daki 33 milyar dolar seviyesinden 2017 
yılında 47,2 milyar dolara belirgin bir artış sergiledi. 
GSYH’ye oranla ise yine benzer şekilde %3,8’den 
%5,6’ya bir artış yaşadık. Ocak ve Şubat aylarındaki 
sırasıyla 7,1 ve 4,2 milyar dolarlık açıklar ise 12-aylık 
toplam cari açığı, 53,3 milyar dolara taşıdı. 
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Cari dengedeki bu bozulma büyük oranda geniş 
tabanlı. Enerji açığı, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı 
olarak 2017 yılını önceki yıla göre yaklaşık 9 milyar 
dolar artışla 33 milyar dolar seviyesinde kapattıktan 
sonra Şubat itibari ile 34 milyar dolara yükseldi. Altın 
ticaret dengesi de 2016’daki 1,8 milyar dolarlık fazla 
seviyesinden 2017’de 10 milyar dolar civarında açığa 
dönerek, çok keskin bir bozulma sergiledi ve bu yılın 
ilk iki ayında bu görünümü devam ettirerek 13 milyar 
dolara yükseldi. 2017 Ağustos’ta çok hafif fazla veren 
12-aylık toplam altın ve enerji dışı (çekirdek) cari denge 
ise sonrasında hızlı bir bozulma ile 2017’yi 4,6 milyar 
dolar açık ile kapattı, ardından Şubat itibariyle bu 
seviyeyi 6,3 milyar dolara yükseltti (Grafik 31-32). 

Grafik 31 - Cari Açık: Enerji ve Enerji Dışı (GSYH’ye oran olarak)
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Grafik 32 - Cari Denge (12-aylık toplam, milyar dolar)
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Diğer yandan darbe girişimi sonrası ekonomik 
aktivitede yaşanan yavaşlamanın yarattığı güçlü baz 
etkisi nedeniyle 12-aylık toplam rakamın çekirdek 
dengede resmin tamamını görmemizde yetersiz 
kaldığını ve bu nedenle, mevsimsellikten arındırılmış 
(MA) aylık verilere bakmanın daha doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre, MA 
çekirdek denge, darbeyi takip eden ve 2017 başlarına 
kadar süren büyümenin yavaşladığı dönemde, 
iyileşme gösterdikten sonra ekonomik aktivitedeki 
hızlanmaya bağlı olarak tekrar bir bozulma yaşamış 
görünüyor. 
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2017 sonları itibariyle ise 12-aylık toplam rakamlar, 
çekirdek dengede bozulmanın devam ettiğine 
işaret etse de, MA veriler, ekonomideki yavaşlama 
işaretleriyle beraber çekirdek dengenin yeniden 
iyileşmeye başladığını gösteriyor (Grafik 33). 

Cari açığın en önemli bileşeni olan dış ticaret açığı, 
2017 yılını yaklaşık 21 milyar dolar artışla 76,8 milyar 
dolarda tamamladıktan sonra Şubat ayında 83,6 
milyar dolara yükseldi. Bunda ihracattaki yıllık %10,2’lik 
karşın ithalatın 17,7 artış kaydetmesi etkili oldu. Yılın 
ilk iki ayında da ihracat artışının %10 ile %29’luk ithalat 
artışın oldukça gerisinde kaldığını görüyoruz. Hizmet 
dengesi tarafındaki toparlanma, turist sayısındaki 
görece güçlü seyir ile devam ediyor. 2017 yılı 
başlarında 13,9 milyar dolara kadar gerileyen 12-aylık 
toplam turizm geliri yılı 17,7 milyar dolarda kapattıktan 
sonra Şubat itibari ile 18 milyar dolara yükseldi, 
ancak halen Rusya ile yaşanan uçak krizi öncesindeki 
seviyelerini yakalayamadı. Burada turist sayısındaki 
toparlanmaya karşın kompozisyonun zayıfladığını, 
örneğin Avrupa’dan gelen turist sayısının toplam 
içindeki payının azaldığını hatırlatalım. Bu da turist 
sayılarının görece güçlü olması karşın bunun gelirlere 
aynı ölçüde yansımamasına yol açıyor.

Grafik 33 - Cari Denge (mevsimsellikten arındırılmış, milyon $) 
(aylık rakamlar, enerji hariç mevsimsellikten arındırılmış, 3-aylık HO)
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2018’de cari açıktaki genişlemenin yıl ortalarında 
tersine dönmesini beklemekle beraber, açığın bu yılda 
görece yüksek seyredeceğini öngörüyoruz (Tablo 
4)22. Ekonomik aktivitede ivme kaybına bağlı olarak 
ithalatın hız kesmesi –nitekim Mart ayı dış ticaret 
ön verileri bunu doğruluyor- ve turizm gelirlerinde 
devam eden toparlanma bu konjonktürü destekleyen 
faktörler. Diğer taraftan petrol fiyatlarında artışın 
sürmesi cari açık üzerinde artırıcı etki yapmaya devam 
edecektir. Altın ithalatında son dönemde yaşanan 
artışın sebebi henüz netlik kazanmasa da, basında 
çıkan farklı yorumların herbiri –gerek yurtiçi üretimde 
yaşanan düşüşler gerekse Merkez Bankası rezervleri 
ve dış ticaret ile ilgili olma olasılığı23—altın ithalatının 
önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine işaret 
ediyor ki cari açık tarafında izlenmesi gereken bir diğer 
risk faktörü (Grafik 34).

Grafik 34 - Altın Ticareti

-16,0
-14,0
-12,0
-10,0

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Altın Ticareti (net)

Altın İhracatı

Altın İthalatı

22 2019 yılına dair tahminlerimiz Temmuz raporunda yayınlanacaktır. 
23 Bu konuda iki farklı yorum için bkz: U. Gürses ve Dünya.

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ugur-gurses/altin-defterindeki-sis-aralaniyor-40807231
https://www.dunya.com/finans/haberler/izinler-tikandi-bedeller-40i-buldu-altin-uretimi-dip-yapti-haberi-409909
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Son olarak, ihracatın son dönem performansında 
AB talebinin belirleyiciliği olduğu, AB-dışı toplam 
ihracatın (3-aylık hareketli ortalama) Şubat ayı 
itibariyle yıllık bazda düştüğünü görüyoruz (Grafik 35). 
Euro Bölgesi’nde son dönemde beliren yavaşlama 
sinyallerinin kalıcılaşması sonucu AB talebinde 
yaşanabilecek düşüş, ihracatta zayıflama ile cari 
açıktaki azalışı sınırlayabilecek bir başka risk faktörü 
olarak beliriyor. 

Finansman tarafına baktığımızda 2017 yılında 
sermaye girişlerinin toplamda 39 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini gördük. Bu, gelişmekte olan piyasalar 
için de zor geçen 2015 (10,5 milyar dolar) ve 2016’ya 
göre (23 milyar dolar) belirgin bir iyileşmeye işaret 
ediyor.

Grafik 35 - İhracat (3-aylık hareketli ortalama, yıllık, %)
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Ancak iki noktanın dikkat çekici olduğunu belirtelim. 
Birincisi finansman kompozisyonun çok sağlıklı 
olmadığını görüyoruz. Toplam sermaye girişlerinde 
portföy girişlerinin payı 24 milyar dolar ile %60’ın 
üzerinde iken, diğer finansman kalemlerinde zayıflık 
söz konusu. Örneğin doğrudan yabancı yatırımlar 
8,1 milyar dolar (toplama oranla %22) ile son 2 yılın 
altında (Grafik 36). Ayrıca bunun 4,6 milyar dolar 
kadarının emlak sektörüne yönelik yatırım olduğunu 
ekleyelim. İkinci olaraksa, yaşanan toparlanmaya 
rağmen sermaye girişleri halen görece zayıf; öyle 
ki, 2017’de Türkiye’ye giren toplam finansman, cari 
açığı finanse etmeye yeterli olmadı ve 2017’de 8,2 
milyar dolar TCMB rezerv kullanımı gerçekleşti. Son 
3 yılın toplam rakamlarına baktığımızda da cari açık 
finansmanında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir rezerv 
kullanımı olduğunu görüyoruz ki, bu da sermaye 
girişlerinin trendinde belirgin bir zayıflama yaşandığını 
gösteriyor. 

Grafik 36 - Ödemeler Dengesi: Seçilmiş Finans Hesabı Kalemleri (milyar $)
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2018’e bakacak olursak, yılın sermaye akımları 
açısından çok rahat bir yıl olmayacağını söylemek 
yanlış olmaz. Volatilitenin tekrar yükseliş gösterdiği, 
buna ek olarak büyük merkez bankalarının parasal 
normalleşmeyi ilerlettikleri göz önüne alındığında 
küresel faizlerin yükseldiği ve yatırımcıların gelişmekte 
olan piyasalara yaklaşımında daha seçici oldukları 
ve en azından maliyetlerin ciddi artacağı bir ortama 
hazırlıklı olmamız gerektiği açık.  

Reel kur tarafına kısaca dönecek olursak, TCMB’nin 
yayınladığı TÜFE bazlı verilere göre reel efektif döviz 
kuru (REDK) Mart ayında 83,4 ile serinin başlandığı 
2003 yılından bu yana en düşük seviyeye gerildi. Bu 
aynı zamanda 3-yıllık uzun vadeli ortalamanın da 
(94,1) belirgin altında. Ancak liranın “aşırı ucuzladığına” 
işaret eden bu tabloya bir miktar temkinli yaklaşılması 
gerekiyor. Öncelikle seriyi geriye doğru uzattığımızda, 
endeksin 1990’larda ve 2001’de daha düşük seviyelere 
geldiğini görüyoruz, bu da -dış koşulların aleyhimize 
dönebileceği ve içerde çok sayıda ekonomik, siyasi risk 
faktörünün bulunduğu göz önüne alındığında- lira için 
tehlikenin tamamen geride kalmadığı anlamına geliyor 
(Grafik 37). 

Grafik 37 - Reel Efektif Döviz Kuru: Uzun Vadeli Görünüm (2003=100)
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Ayrıca farklı endeksler (örn. birim işgücü maliyeti 
bazlı) lirada çok aşırı bir değersizliğe işaret etmezken, 
büyüme odaklı politikalar lira üzerinde baskı 
yaratmaya devam ediyor.

Toplam dış borcumuz son yıllardaki artışını devam 
ettirerek, GSYH’ye oran olarak %47,3’ten %53,3’e 
belirgin şekilde yükseldi ve böylece, 2001 krizinden 
bu yana ilk kez %50 seviyesinin üzerine çıkmış 
olduk (Grafik 38). Ancak bu artışın tamamının borç 
miktarındaki nominal artıştan kaynaklanmadığını, 
kurdaki zayıflamaya paralel olarak – 2017’ye özel 
olarak da euro’nun güçlenmesine bağlı olarak – bir 
değerlenme etkisi olduğunu da ekleyelim.

Son olarak, kredi derecelendirme kuruluşlarına 
bakacak olursak, Moody’s Mart ayı başında Türkiye’nin 
uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 
“Ba1”den “Ba2”ye, diğer bir deyişle yatırım yapılabilir 
(YY) seviyenin iki basamak altına indirdi. Görünümü 
ise negatiften durağana çevirdi. Bu şekilde 3 büyük 
kuruluştan ikisinde (S&P ve Moody’s) Türkiye’nin kredi 
notu yatırım yapılabilir seviyenin iki, Fitch’te ise bir 
basamak altında. 

Grafik 38 - Dış Borç Stoku (GSYH’ye % oran olarak)
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Tablo 5 - Temel Makro Göstergeler 2014 2015 2016 2017 2018 t

Büyüme (GSYH; %) 5,2 6,1 3,2 7,4 4,5

Enflasyon (TÜFE, dönem sonu) 8,2 8,8 8,5 11,9 10,3

Cari Denge (milyar $) -43,6 -32,1 -33,1 -47,4 -48,8

Cari Denge (GSYH'ye oran olarak) -4,7 -3,7 -3,8 -5,6 -5,6

Dış Ticaret Dengesi (milyar $; TUİK tanımı) -84,6 -63,4 -56,1 -76,8 -79,5

Enerji İthalatı (net, milyar $) 48,8 33,3 24,0 32,9 38,0

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $; net) 6,1 12,9 10,2 8,2 7,5

Döviz Kuru (TL/$; yılsonu, Aralık ortalaması) 2,29 2,92 3,50 3,84 4,34
Bankalararası Faiz Oranı 
(yılsonu ort. 5 iş günü; basit; %)

11,09 10,75 8,50 12,72 13,75

Gösterge DİBS Faizi 
(Aralık ortalaması; bileşik, %)

8,1 10,9 10,8 13,4 15,0

Merkezi Hükümet Faiz Dışı Fazlası 
(GSYH’ya oran olarak)

1,3 1,3 0,8 0,3 0,2

Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi 
(GSYH'ya oran olarak)

-1,1 -1,0 -1,1 -1,5 -1,8

Merkezi Hükümet Brüt Borç Stoku 
(GSYH'ya oran olarak)

29,9 29,0 29,1 28,2 27,5

t: tahmin

Moody’s’e göre kararın iki temel nedeni bulunuyor: 
(1) kurumların direncindeki süregelen kayıp, para 
politikasındaki ilave zayıflık ve temel yapısal ekonomik 
reformların uygulanmasındaki gecikmeler (2) 
Türkiye’nin dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler 
nedeniyle artması. Fitch’ten 19 Ocak’taki gözden 
geçirmesinde bir değişiklik gelmedi, ancak konunun 
yılın geri kalanında dikkatle izlenmesi gerekiyor.
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