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2017’yi olumlu noktada tamamlıyoruz… 
Küresel ekonomide yılın sonu itibariyle olumlu 
seyir sürüyor, önümüzdeki döneme ilişkin 
büyüme beklentilerinde de belirgin bir iyileşme 
söz konusu.1 IMF’ye2 göre büyüme bu yılı %3,6 ile 
tamamladıktan sonra 2018 ve 2019’da %3,7’ye, 
2011’den bu yana en yüksek seviyeye hızlanacak. 
Bunun yanı sıra büyüme önceki yıllara göre çok 
daha genele yayılmış durumda. Nitekim IMF’nin 
2017 tahminlerini büyük oranda yukarı yönlü 
revize ettiği görülüyor (Grafik 1, Tablo 1). 

Küresel Görünüm

Tablo 1 - Dünya Ekonomik Görünümü 
Raporu: Büyüme Tahminleri
(yıllık değişim, %) 

Güncel tahminler
Temmuz 2017 
raporuna göre 

değişim
2016 2017 2018 2017 2018

Dünya 3.2 3.6 3.7 0.1 0.1
Gelişmiş ekonomiler 1.7 2.2 2.0 0.2 0.1

ABD 1.5 2.2 2.3 0.1 0.2
Euro bölgesi 1.8 2.1 1.9 0.2 0.2

Gelişmekte olan piyasalar 4.3 4.6 4.9 0.0 0.1
Bağımsız Devletler Topluluğu 0.4 2.1 2.1 0.4 0.0

Rusya -0.2 1.8 1.6 0.4 0.2
Yükselen ve Gelişmekte olan Asya 6.4 6.5 6.5 0.0 0.0

Çin 6.7 6.8 6.5 0.1 0.1
Hindistan 7.1 6.7 7.4 -0.5 -0.3

Latin Amerika ve Karayipler -0.9 1.2 1.9 0.2 0.0
Brezilya -3.6 0.7 1.5 0.4 0.2
Meksika 2.3 2.1 1.9 0.2 -0.1

Sub-Saharan Africa 1.4 2.6 3.4 -0.1 -0.1
Güney Afrika 0.3 0.7 1.1 -0.3 -0.1

Tüketici fiyatları (ortalama)
Gelişmiş ekonomiler 0.8 1.7 1.7 -0.2 -0.1
Gelişmekte olan piyasalar 4.3 4.2 4.4 -0.3 -0.2

Kaynak: IMF Dünya Ekononomik Görünümü, Ekim 2017
1 Raporumuz 15 Aralık tarihi itibariyle mevcut veri ve bilgileri 
içermektedir.
2 IMF, Dünya Ekononomik Görünümü, Ekim 2017.
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Grafik 1 - Küresel Büyüme (%) (IMF, Dünya Ekononomik Görünümü)Görünümdeki iyileşmede imalat sanayi ve 
ticaretteki toparlanma belirleyici olmayı 
sürdürüyor, nitekim JP Morgan Küresel imalat 
PMI’ı Kasım itibariyle 80 ayın zirvesinde 
(Grafik 1). 
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Son dönemde gelişmekte olan ekonomilere 
(GOE) dönük risk iştahında bir miktar gerileme 
olduğu görülse de güçlenen büyüme ve gevşek 
finansal koşullar piyasaları, özelde de hisse 
senedi piyasalarını desteklemeyi sürdürüyor. ABD 
10-yıllık tahvil faizleri %2,4 civarında dalgalanırken, 
getiri eğrisinin kısa vadeli faizlerde Fed fiyatlaması 
nedeniyle daha da düzleştiğini gördük; volatilite 
endeksleri ise en son Global Finansal Kriz 
öncesinde görülen tarihi düşük seviyelerde 
(Grafik 2).

Grafik 2 - CBOE Volatilite Endeksi (VIX)
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MSCI G7 Endeksi Aralık ortası itibariyle yılbaşına 
göre %20; GOE endeksi ise %25 civarı yükselmiş 
durumda (Grafik 3). 

Grafik 3 - MSCI: G7 ve GOP (Ağustos 2008=100)
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3 IHS Markit Flash Eurozone Composite PMI, Aralık 2017

Gelişmiş Ekonomilere (GE) dönük büyüme 
beklentilerinde belirgin bir iyileşme var; IMF 
2016’da %1,7 olan büyümenin bu yıl %2,2, 
önümüzdeki yıl da %2 olmasını bekliyor. Merkez 
bankalarının devam eden destekleyici politikaları, 
birçok ülkede etkinliği artan kamu harcamaları, 
iyileşen küresel talep ve düşen işsizlik oranları 
büyümeyi destekliyor. Deflasyon riski artık 
büyük oranda ortadan kalktı, ancak enflasyon 
hala merkez bankası hedeflerinin (genelde %2 
civarı) belirgin altında seyretmeyi sürdürüyor, 
ücret artışları da genelde hala düşük seviyelerde. 
Örneğin ABD’de kriz öncesinde %3’ün üzerinde 
seyreden yıllık ücret artışları son aylarda %2,5 
civarlarında seyrediyor.

Büyüme tarafında Euro Bölgesi’nde yaşanan 
iyileşme yılın en dikkat çeken gelişmesi oldu. 
Bölge, ilk üç çeyrekte ortalama %0,6 (q/q) 
civarında büyürken, birçok gösterge son çeyrekte 
büyümenin ivmesini artırdığına işaret ediyor. 
Aralık’ta Bileşik PMI Endeksi3 yaklaşık 7, imalat 
sanayi endeksi ise 17,5 yılın zirvesinde ve %0,8’lik 
–yıllıklandırılmış olaraksa %2,5 civarı- bir son 
çeyrek büyümesine işaret ediyor. 
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Grafik 4 - Euro Bölgesi’nde Enflasyon (yıllık, %)

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Oca 00 Tem 02 Oca 05 Tem 07 Oca 10 Tem 12 Oca 15 Tem 17

TÜFE Çekirdek TÜFE (enerji, gıda, alkol ve tütün hariç)

Avrupa Merkez Bankası da (AMB) Aralık ortasında 
yayınlanan beklentiler dokümanında4 Bölge’nin 
bu ve önümüzdeki yılda büyümesini %2,4 ve %2,3 
olarak belirledi, bunlar son 10 yılın en yüksek 
oranları. Enflasyon tarafında ise daha az rahatlatıcı 
bir resim var. Kasım’da manşet enflasyon %1,5;  
çekirdek enflasyon ise %0,9 ile %2 civarı olan 
AMB hedefinin belirgin altında (Grafik 4). AMB’nin 
son beklentileri, manşet ve çekirdek enflasyonun 
2020’de ortalama %1,7 ve %1,8 ile hedefin altında 
kalmayı sürdüreceğini gösteriyor. 

4 ECB, Eurosystem staff macroeconomic projections for the euro area, 
Aralık 2017
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ABD’de büyüme, devam eden siyasi belirsizlikler 
ve yaşanan kasırgalara rağmen dirençli seyrini 
sürdürüyor. Büyüme ilk çeyrekteki zayıf 
%1,2’den (çeyreksel, yıllıklandırılmış) sonra 2. 
ve 3.çeyrekte %3,1 ve %3,3’e hızlandı. Atlanta 
Fed’in eşanlı büyüme göstergesi GDPNow 
ise 14 Aralık itibariyle %3,3’lük bir son çeyrek 
büyümesine işaret ediyor ki bu, ülkenin 2017 
yılını genel beklentilerin üzerinde bir büyüme 
ile tamamlayacağı anlamına geliyor. İşsizlik 
tarihi düşük, tüketici güveni ise tarihi yüksek 
seviyelerde, buna paralel hanehalkı harcamaları 
da görece güçlü seyrini sürdürüyor (Grafik 5). 

Grafik 5 - ABD’de İşsizlik Oranı ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE)

-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10.0

Oca 00 Tem 02 Oca 05 Tem 07 Oca 10 Tem 12 Oca 15 Tem 17

İşsizlik Oranı (%, sol eksen)

PCE (yıllık, % değişim, sağ eksen)



Küresel Ekonomi

10

02

01

Konut fiyatlarının da kriz öncesi seviyelere oldukça 
yakınsaması toparlanmanın seviyesi açısından 
önemli bir gösterge (Grafik 6). 

Enflasyon tarafında ise – aşağıda tekrar 
değineceğimiz gibi -- Avrupa ile benzer bir durum 
söz konusu; enflasyonda hedefin altında seyir 
devam ediyor. Son raporumuzdan bu yana “vergi 
reformuna” dair gelişmeler iyimserliği oldukça 
artırmış durumda, diğer yandan analistler 
genelde indirimlerin geçmiş deneyimler ışığında 
büyümeye etkisinin ılımlı olacağı görüşünde. 
Başkan Donald Trump ile ilgili devam eden (Rusya 
ilişkili) soruşturma da önemli bir belirsizlik başlığı, 
2018’deki Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin 
kaybetmesi durumunda, Trump’ın azledilmesiyle 
sonuçlanacak bir sürecin başlaması hala ciddi bir 
olasılık.

Grafik 6 - ABD S&P / Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi 
(mevsimsellikten arındırılmış)
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Japonya’da büyüme son 7 çeyrektir pozitif; bu, 
90’ların ortalarından bu yana en uzun genişleme 
dönemi ve 5. yılında Abenomics’e dair olumlu 
yorumları yeniden artırmış durumda. Büyümede 
ihracat etkili olmayı sürdürüyor, ancak son 5 yılda 
özel yatırımlarda (sabit fiyatlarla) %15 civarı önemli 
bir artış da gerçekleşti. Ancak enflasyondaki 
zayıflığa ek olarak, -yaşlanan nüfusa bağlı- gerekli 
işgücü piyasası reformları halen en önemli 
eksikliklerden. Ülkede işgücü son 5 yılda yaklaşık 4 
milyon kişi azaldı. Bu, iç talep büyümesi açısından 
oldukça olumsuz.5 

İngiltere, Brexit görüşmelerinin yarattığı belirsizlik 
nedeniyle GE’ler tarafında beklentilerin olumsuz 
olduğu hemen hemen tek örnek. Büyüme ilk 
üç çeyrekte görece dirençli seyretse de, OECD 
verileri son çeyrekte yavaşlama sinyallerinin 
belirginleştiğine işaret ediyor (Grafik 7).

Grafik 7 - OECD Bileşik Öncü Göstergeler (genlik ayarı yapılmış)

93.0
93.5
94.0
94.5
95.0
95.5
96.0
96.5
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5

100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
102.5
103.0

Oca-00 Kas-02 Eyl-05 Tem-08 May-11 Mar-14 Oca-17

ABD

Euro Bölgesi

Japonya

Birleşik Krallık

5 Daha fazla ayrıntı için bkz. What five years of Abenomics has and has 
not achieved, The Economist, Kasım 2017
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Avrupa Komisyonu da6 2016’da %1,8 olan 
büyümenin 2019’da %1,1’e, kriz sonrası en zayıf 
seviyelere kadar zayıflamasını bekliyor. Sterlindeki 
zayıflamayla ihracatın büyümeye bir miktar 
destek vermesi beklense de, Brexit belirsizliğinin 
özel yatırımları; zayıf ücret artışları/yükselen 
enflasyonun da özel tüketimi baskılaması 
yavaşlama beklentilerinin ana sebepleri.

Gelişmekte olan ülkelerde de büyüme istikrarlı 
seyrini sürdürüyor. IMF Ekim raporunda, 2016’da 
%4,3 olan büyümenin 2017’de %4,6’ya hızlanacağı 
tahminini korudu, 2018 tahminini ise hafifçe 
%4,8’den %4,9’a yükseltti. Görece güçlü sermaye 
girişleri, olumlu GE talebi, petrol fiyatlarında 
yaşanan artış, enflasyondaki gerilemeler ile 
birçok GOE merkez bankasının faiz indirimlerine 
gitmesi büyümeyi destekleyen başlıca faktörler. 
Ancak büyüme düzeyleri olarak hala kriz öncesi 
seviyelerin altında olduğumuzu belirtelim 
(Grafik 8).

Grafik 8 - Gelişmekte Olan Ülkeler Büyümesi
 (IMF, Dünya Ekononomik Görünümü)
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6 European Economic Forecast Autumn 2017, Kasım 2017
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Petrol fiyatları tarafında OPEC üyeleri ve OPEC-
dışı en büyük üretici olan Rusya üretim kesintisi 
anlaşmasını 2018 sonuna uzatmakta anlaştı. 
Buna ek olarak iyileşen büyümeye bağlı artan 
talep de fiyatları destekliyor. Böylece ilk çeyrek 
sonunda 50 dolar civarlarında olan Brent 
petrolün varil fiyatında Aralık’ta 65 doları gördük 
(Grafik 9), ancak artan ABD üretimi hala fiyatlarda 
belirgin bir yükselişin önündeki en büyük engel. 
Sermaye girişleri tarafındaysa Uluslararası Finans 
Enstitüsü’nün (IIF) Kasım sonunda yayınlanan 
raporu7, GOE’lere net sermaye girişinin 2017’de 
115 milyar doları aşacağını, bunun 2016’daki 
550 milyar, 2015’teki 620 milyar dolarlık çıkışlar 
düşünüldüğünde belirgin bir iyileşmeye işaret 
ettiğini not ediyor. 

Grafik 9 - Petrol Fiyatları (Brent, varil başına, USD)
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Ayrıntılarda, Hindistan’da Kasım 2016’da 500 
ve 1000 rupilik banknotların piyasadan çekilme 
kararı ve Temmuz 2017’deki vergi ayarlamalarının 
etkisiyle 2017’de yavaşlayan büyümenin 
önümüzdeki iki yılda yeniden hızlanması 
bekleniyor. Tarihinin en büyük resesyonu sonucu 
11 çeyrek üst üste daraldıktan sonra Brezilya 2017 
2. çeyrekte büyümeye geçip ardından 3. çeyrekte 
ivmeyi belirgin şekilde arttırdı. Güçlenmenin son 
çeyrekte de sürdüğü görülüyor, ancak siyaset 
tarafı hala önemli bir risk. Benzer şekilde 8 çeyrek 
üst üste daraldıktan sonra 2016 son çeyreğinde 
büyümeye geçen Rusya’da da ekonomik aktivite 
2017 2. ve 3. çeyreklerinde ivme kazandı. Petrol 
fiyatlarındaki toparlanma, finansal koşullardaki 
gevşeme ve iyileşen güven ortamı büyümeyi 
destekleyen faktörler. Güney Afrika’da ise 
görece olumlu emtia fiyatlarına rağmen büyüme 
beklentileri temelde olumsuz siyaset görünümü 
nedeniyle zayıf (Grafik 10).8 

Grafik 10 - Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler GSYH Büyümesi (yıllık, %)

-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

2000Ç1 2002Ç3 2005Ç1 2007Ç3 2010Ç1 2012Ç3 2015Ç1 2017Ç3

Brezilya
Rusya Federasyonu
Meksika
Güney Afrika
Hindistan

8 Raporumuz yayına girdiği sırada iktidar partisi ANC’nin başkanlık 
seçimlerinde Cyril Ramaphosa’nın, Dlamini Zuma’ya karşı kazanması 
nedeniyle beklentiler görece olumluya dönmüştü.
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Çin’de büyüme ivmesini koruyor. İlk yarıda 
(yıllık) %6,9’dan sonra büyüme, 3. çeyrekte %6,8 
olarak gerçekleşti. Önceki raporumuzdan bu 
yana yaşanan en kritik gelişme ise Ekim ayında 
gerçekleşen 19. Komünist Parti Kongresi’ydi. 
2035 ve 2049 gibi uzun vadeli hedefler bir kenara 
bırakılırsa, Kongre’de öne çıkan iki önemli sonuç, 
Devlet Başkanı XiJinping’in parti üzerindeki 
otoritesini belirgin şekilde güçlendirmesi ve 
temel kırılganlıkları önlemeye dönük politikalar 
uygulanacağı yönünde sinyaller verilmesi oldu. 
Bu anlamda önümüzdeki dönemde büyüme 
hedefleri önemli olmayı sürdürecek olmakla 
beraber, önceliğin yapısal alanlara doğru kaydığını 
görmemiz şaşırtıcı olmayacak. 

Nitekim son gelişmeler de bunu doğruluyor; 
para politikası daha sıkı bir duruşa doğru 
kayarken, maliye politikası tarafı genişlemeci 
olsa da yılın başlarına göre sıkılaşmış durumda. 
Gölge bankacılığı dizginlemeye dönük adımlar 
da söz konusu; yuanın son dönemdeki seyri ise 
yönetimin daha istikrarlı bir kur politikasından 
yana olduğuna işaret ediyor. Yüksek şirket 
borçlarını azaltma konusunda ise ilerlemenin 
daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Analistler, 
Çin’in 2018’de %6,5’lik resmi büyüme hedefini 
korumasını bekliyor.9 

9 Çin resmi büyüme hedeflerini ilgili yılın başlarında açıklıyor.

2017’nin %6,8 civarı büyümeyle kapanacağı 
düşünüldüğünde bu, yönetimin büyümede 
bir miktar yavaşlamaya tolerans göstererek 
kırılganlıkları azaltmaya dönük adımlara alan 
yaratacağı beklentilerini doğruluyor. 
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2018’de izlenmesi gerekenler…
2017, gelecek yıla iyimser büyüme beklentileriyle 
beraber çok sayıda risk/belirsizlik başlığını da 
devrediyor. Bunlar arasında en önemlisi, büyük 
merkez bankalarının parasal normalleşme 
adımlarının seyri. ABD tarafında Fed, Aralık’ta 
2017’nin üçüncü faiz artırımını gerçekleştirdi 
ve 2018’de üç, 2019’da ise iki faiz artırım 
beklentisini korudu. Şubat’ta Başkan Janet 
Yellen’ın görev süresinin dolmasının ardından 
yerine geçecek Jerome Powell’ın10 Yellen’a yakın 
bir isim olması, politika çerçevesinde önemli bir 
değişiklik olmayacağı beklentilerini yaratarak 
önemli bir belirsizlik başlığını ortadan kaldırdı. 
Ancak piyasalar ile Fed’in faiz artırım beklentileri 
arasındaki devam eden ayrışma önümüzdeki 
dönemde volatiliteyi artırabilecek önemli bir risk. 

Fed bilanço daraltmasına da Ekim ayında aylık 10 
milyar dolar ile başladı, azaltımlar 50 milyar dolara 
ulaşana kadar her 3 ayda bir 10 milyar dolar 
artacak. Bu yol haritası, 2019 sonu itibariyle Fed’in 
küresel piyasalardan toplamda 1 trilyon doların 
üzerinde likidite çekeceği anlamına da geliyor. 
Dolayısıyla bunun özellikle GOE’ler üzerindeki 
etkileri çok yakından izlenecek. IMF’in bu konudaki 
yakın zamanlı bir çalışmasına göre11 faiz artırımları 
ve bilanço küçültme GOE’lere sermaye girişlerini 
önümüzdeki iki yılda 70 milyar dolar kadar 
azaltacak. Girişlerin 2010’dan bu yana ortalama/
yıllık 240 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde bu, 
kayda değer bir sıkılaşmaya denk geliyor. 

Euro Bölgesi tarafında AMB, Ekim toplantısında 
varlık alım programını Eylül 2018’e kadar uzattı 
ve Ocak itibariyle aylık alımları 60 milyar eurodan 
30 milyar euroya düşürdü. Banka aynı zamanda 
alımlar bittikten sonra bilançosunu uzun bir 
süre sabit tutacağı ve faiz artırımına gitmeyeceği 
sinyali de verdi. Nitekim piyasalarda ilk faiz artırım 
beklentisinin 2019 ilk çeyreğine yoğunlaştığı 
görülüyor -- yani sıkılaşma oldukça yavaş 
ilerleyecek. AMB’nin düşük enflasyon beklentileri 
de bunu destekliyor. 

10 Powell ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Jerome Powell, President 
Trump’s reported choice to head the Federal Reserve, explained, Vox, 
Kasım 2017 
11 Fed Tightening May Squeeze Portfolio Flows to Emerging Markets, 
IMF, Aralık 2017
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) da enflasyondaki 
bozulma karşısında Kasım’da 10 yıl aradan 
sonra ilk kez faiz artırımına gitti, ancak genel 
beklenti, artırımların bundan sonra sistemli bir 
normalleşme sürecinden çok, büyüme/enflasyon 
görünümündeki değişikliklere bağlı olarak para 
politikası ayarlamaları şeklinde ilerleyeceği 
yönünde. 

Son olarak Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 
önünde ise hali hazırda bir normalleşme takvimi 
bulunmuyor. Özetle, yavaş ilerleyecek olsa da 
2018’de para politikasında son 10 yılın en ciddi 
“görece” sıkılaşma sürecine tanıklık edeceğiz gibi 
görünüyor.

Para politikasıyla bağlantılı şekilde GE’lerde 
hızlanan büyüme/düşen işsizliğe rağmen ücret 
artışları ve enflasyondaki zayıf seyrin nedenleri 
2018’in önemli başlıklarından birisi olacak. 

Zira büyüme ile enflasyonun seyri arasındaki 
bu tezatlık, para politikası kararlarını/
normalleşme adımlarını zorlaştırıyor ve dolayısıyla 
öngörülebilirliği de azaltıyor. 

Yapılan çalışmalar, düşük enflasyonun ardındaki 
temel nedenler arasında ücret artışlarının 
zayıflığı ile düşük ithalat fiyatlarını –özel olarak da 
petrol ve emtia fiyatlarını- gösteriyor. Bunlardan 
ilki GE’lerde yapısal sorunlara işaret etmesi 
açısından önemli. Nitekim analistlerin düşük 
ücret artışlarının ardındaki nedenler arasında 
sıraladığı en önemli faktörlerden birisi uzun 
vadeli üretkenlik trendindeki zayıflık. Üretkenliğin 
artmadığı ve enflasyon beklentilerinin zayıf 
olduğu tablo, birim işgücü maliyeti enflasyonunu 
baskılıyor ve sonuç olarak enflasyona gereken 
desteğin gelmesini engelliyor. Bu da işsizlik ile 
enflasyon arasındaki ters orantılı genel ilişkinin 
(Philipps Eğrisi) halen geçerli olsa da en azından 
zayıfladığına işaret ediyor. 

Dolayısıyla işsizliğin düşmeye, petrol fiyatlarının 
toparlanmaya devam etmesiyle GE’lerde 
enflasyonun önümüzdeki dönemde artması, 
ancak zayıf üretkenlik nedeniyle bunun oldukça 
kademeli gerçekleşmesi bekleniyor. 

Zayıf üretkenliğin yanına yüksek borç yükü, 
-özellikle GOE’ler tarafında- zayıflayan reform 
ivmesi ve Euro Bölgesi’nde entegrasyonu 
derinleştirecek adımlar gibi başlıkları 
eklediğimizde, mevcut büyüme temposunu 
daha sağlıklı/sürdürülebilir bir patikaya taşıyacak 
yapısal adımların atılıp atılmayacağı da 2018’de 
takip edilecek bir diğer kritik başlık. Son olarak, 
birçok bölgede derinleşen siyasi/jeopolitik riskler 
ile Çin’deki gelişmeleri, özel olarak ise ‘yeniden 
dengelenme’ sürecinde büyümenin seyri, buna 
paralel olarak mevcut risklerin -yüksek borç 
yükü ve gölge bankacılık kaynaklı riskler gibi- 
kontrolü ile 19. Parti Kongresi sonrası uygulanacak 
politikalar izlenecek öncelikli başlıklar. 
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Türkiye ekonomisi
2017’nin sürprizleri: Yüksek büyüme, 
yüksek kırılganlıklar…
2017 yılında Türkiye ekonomisinde en ön planda 
olan taraf şüphesiz büyümenin seyriydi. İlk iki 
çeyrekte (revize, yıllık) %5,3 ve %5,4 büyüyen 
ekonomi, üçüncü çeyrekte %11,1 ile çift haneli 
büyüme yaşadı. Büyüme takvim etkisinden 
arındırılmış olarak da (%9,6) yine oldukça güçlü 
geldi (Grafik 11). 2017’deki bu yüksek büyüme 
seyrinde temelde üç faktörün rol oynadığını 
görüyoruz: Uygulanan teşvik önlemleri, düşük 
baz etkisi ve güçlenen küresel büyümeden – özel 
olarak da Euro Bölgesi’nden- destek alan ihracat.

Grafik 11 - GSYH Büyümesi (yıllık, %)
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Üçüncü çeyrekte büyümenin ayrıntılarına 
baktığımızda, ihracatın görece güçlü seyretmeye 
devam ettiğini ancak bunun yanı sıra ivmelenen iç 
talebin de ithalatta bir artış yarattığını görüyoruz. 
Bu şekilde net dış talebin büyümeye olan pozitif 
katkısı devam etse de, belirgin şekilde geriledi ve 
sıfıra yaklaştı. Dolayısıyla 3. çeyrek büyümesinin 
hemen hemen tamamına yakını iç talep 
katkısından, özel olarak da özel tüketim ile yatırım 
harcamalarından geldi. İlk iki çeyrekte %3’ün 
biraz üzerinde artışlar sergileyen özel tüketim 
harcamaları üçüncü çeyrekte yıllık %11,7 ile 
belirgin şekilde hızlandı ve büyümeye en yüksek 
katkıyı sunan kalem oldu. Ayrıntılarda dayanıklı 
tüketim malları harcamalarındaki %31,1’lik 
çok güçlü artış, teşvikler kapsamındaki vergi 
indirimlerinin olumlu etkisini yansıtıyor. 

Yatırım tarafı ise yıllık %12,4 ile üçüncü çeyrekte 
oldukça güçlü bir görünüm sergiledi. Yeni 
milli gelir serilerinde özel-kamu ayrımına 
yer verilmemesi nedeniyle, artışın daha çok 
hangi taraftan kaynaklandığını kesin olarak 
bilemediğimizi ekleyelim. Ancak daha önemli ve 
olumlu olan, geride kalan son 4 çeyrekte daralma 
kaydeden makina teçhizat yatırımlarının üçüncü 
çeyrekte yıllık %15,3’lük güçlü bir artış sergilemiş 
olmasıydı. Bunun ne ölçüde sürdürülebilir olacağı 
önümüzdeki dönemin takip edilecek önemli 
başlıklarından birisi olacak. 
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Grafik 12 - Büyümenin Kaynakları (geçen dönemin GSYH’sine % olarak)İnşaat yatırımlarındaki artışın ise önceki çeyrekteki 
(kamu harcamaları ağırlıklı olduğunu tahmin 
etiğimiz) yıllık %22,5’ten üçüncü çeyrekte %12’ye 
yavaşladığı görülüyor (Grafik 12-13).
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Grafik 13 - Yatırım Büyümesi: İnşaat ve Makine & Teçhisat 
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Grafik 14 - GSYH Büyümesi: Üretim Tarafından (seçilmiş ana sektörler, yıllık, %) 
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Üretim tarafından bakıldığında ise tarım dışında 
ana faaliyet kollarındaki aktivite, gözle görünür 
şekilde hızlanma kaydetti. Sanayi üretimi yıllık %15 
artış ile belirgin ivmelenme gösterirken, benzer 
şekilde inşaat ve hizmet sektörü büyümeleri 
de önceki çeyrekteki sırasıyla %5,5 ve %5,9 
seviyelerinden yine sırasıyla %18,7 ve %20,7’ye 
hızlandı. Tarımda ise büyüme ikinci çeyrekteki 
%4,8’den üçüncü çeyrekte %2,8’e hız kesti 
(Grafik 14).
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Grafik 15 - GSYH Büyümesi (mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, q/q, %)Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) az-çok limitine 
ulaşması ve vergi indirimleri gibi teşvik 
önlemlerinin de Eylül sonu itibariyle sona 
ermesine ek olarak, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel 
büyüme rakamları ve 4. çeyrek göstergeleri yılın 
son 3-aylık döneminde büyümenin hafif ivme 
kaybında olsa da, halen yüksek seviyelerde 
seyretmeye de devam ettiğine işaret ediyor. 
Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış 
verilerle bir önceki çeyreğe göre GSYH büyümesi 
ilk iki çeyrekteki %1,6 ve %2,2’den sonra 
üçüncü çeyrekte %1,2’ye gerilemiş durumda. 
Ayrıntılarda özel tüketim, kamu tüketimi ve 
ihracatta yavaşlamanın belirginleştiği, buna 
karşılık yatırımların ve ithalatın gücünü koruduğu 
görülüyor (Grafik 15). 
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Üretim tarafında ise sanayi katma değer artışı 
ikinci çeyrekteki (q/q) %2,1’den üçüncü çeyrekte 
sıfırın hafif üzerine kadar gerilerken, imalat 
sanayinin %1,3 daralma yaşaması dikkat çekici. 
İnşaat sektörünün ivmesini büyük oranda 
koruduğu, hizmetlerde ise aktivitenin hızlandığı 
görülüyor. İlk iki çeyrekte görece güçlü büyüme 
gösteren finans ve sigorta faaliyetlerinde ise 
çeyrekten çeyreğe %18,5’lik çarpıcı bir yavaşlama 
var.

4. çeyrek için, elimizde olan özel tüketim 
göstergeleri karmaşık bir resim sunmakla beraber 
genelde yavaşlama eğiliminin baskın olduğu 
görülüyor: Tüketici güven endekslerinde gerileme 
belirginleşmiş durumda, benzer şekilde kredi 
büyümesi ılımlılaşıyor, Ekim-Kasım toplamı yıllık 
bazda tüketimden alınan vergilerde yavaşlamaya 
işaret ediyor. 

Konut satışlarında da Ekim-Kasım döneminde 
yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz.

Üretim tarafında mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi üretimi verileri son çeyreğin 
ilk ayı itibariyle benzer sinyaller veriyor. 
Özellikle, Eylül sonu itibariyle sona eren vergi 
indirimlerinden en fazla faydalanan, mal grupları 
altında dayanıklı mal üretimi ile sektörel tarafta 
mobilya ve elektrikli teçhizat imalatında belirgin 
bir yavaşlama söz konusu. 
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Diğer yandan Kasım PMI rakamları imalat sanayi 
aktivitesinde canlılığın sürdüğüne işaret ediyor. 
Nitekim Endeksin Ekim-Kasım ortalaması 52,9 
ile 50,8 olan uzun vadeli ortalamanın belirgin 
üzerinde ve son çeyrekte de oldukça güçlü bir 
resme işaret ediyor (Grafik 16-17).

Yatırım tarafına ilişkin göstergelerde de direncin 
korunduğu görülüyor. Sanayi üretiminde, mal 
gruplarında sermaye malı, sektörel tarafta makine 
ve teçhizat imalatı Ekim itibariyle güçlü seyrini 
sürdürüyor. 

Grafik 16 - Sanayi Üretimi ve Seçilmiş Alt Kalemler
(takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış, 3-aylık HO, m/m, %)
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Benzer şekilde -taşımacılık araçları hariç- yatırım 
malları ithalat hacminde de Ekim itibariyle yön 
yukarı ve reel sektör güven endeksi altında 
yatırım harcamaları kaleminin seyri, Kasım 
itibariyle sektörün yatırım iştahında görece 
canlılığın sürdüğüne işaret ediyor. Bunlara ek 
olarak KGF kredilerinin devam eden etkisi ile 
son dönemde kapasite kullanımında yaşanan 
artışların yatırımlara destek verdiği söylenebilir. 
KGF kredilerinin önümüzdeki dönemde özellikle 
yatırım ve ihracata yönelik olarak devam 
edeceğine dair gelen açıklamalar da yatırım tarafı 
açısından olumlu olarak değerlendirilebilir.

Grafik 17 - Ekonomik Güven Endeksi
(koyu çizgiler 3-aylık hareketli ortalamaları göstermektedir)
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Son olarak dış talep tarafına bakacak olursak, 
üçüncü çeyrek itibariyle güçlü iç talebe bağlı 
olarak ithalattaki ivmelenme, ihracatın üzerine 
çıkmış durumda. Ekim ayına ilişkin hacim endeksi 
verileri ve Ekim dış ticaret istatistikleri ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Kasım ön verileri bu eğilimin 
dördüncü çeyrek itibariyle devam ettiğine işaret 
ediyor (Grafik 18). 

Yukarıdaki değerlendirmelerden yola çıkarak 
dördüncü çeyrekte büyümenin görece 
yavaşlamasını ve kompozisyonunun değişmeye 
devam ederek dış talep katkısının negatife 
dönmesini, iç talep katkısının daha da artmasını 
bekliyoruz. Rakamsal olarak ise yılı Orta Vadeli 
Program’daki (OVP) %5,5’lik tahminin belirgin 
üzerinde, %6,5 civarı bir büyümeyle kapatacağız 
gibi duruyor.

Grafik 18 - İthalat - İhracat Büyüme Farkı ve Büyümeye Net Dış Talep Katkısı
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2017 yılı, ekonominin yapısal özellikleri nedeniyle 
büyümenin hızlanmasıyla temel kırılganlıkların 
da belirgin şekilde arttığı, buna göz yumulduğu 
bir yıl oldu. Bu kırılganlıkların – ve 2017’nin en 
önemli olumsuz gelişmesinin-- başında enflasyon 
geliyor. Kasım itibariyle 12-aylık TÜFE enflasyonu 
2003 bazlı serinin başlangıcından bu yana en 
yüksek düzey olan %13’e çıkmış durumda. Ocak 
başında açıklanacak Aralık ayı verisinde baz etkisi 
kaynaklı bir gerileme görecek olsak da yılı %11,5 
civarlarında tamamlayacağımızı düşünüyoruz. 
Bu yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez bir yılı çift haneli 
enflasyonla tamamlayacağımız anlamına geliyor 
(Grafik 19).

Grafik 19 - TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (yıllık, %)
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Enflasyonun seyrinde gıda fiyatlarının yıl boyu 
yüksek seyretmesi önemli bir etken. Nitekim 
Ocak-Kasım döneminde 12-aylık ortalama gıda 
enflasyonu %12,6 ile 2004’ten bu yana en yüksek 
2. seviyede. Ancak gıda dışı enflasyondaki, hatta 
gıdaya ek olarak enerji gibi fiyat dalgalanmalarının 
yoğun olduğu kalemleri dışarıda bırakan çekirdek 
enflasyondaki seviyeler, bize enflasyonda 
daha yapısal ve genele yayılan bir bozulma 
olduğunu gösteriyor. Bizim hesaplamalarımız 
Kasım itibariyle gıda dışı enflasyonun da 
%12,4 ile tarihi zirvede olduğuna işaret ediyor.
Çekirdek enflasyonda ise yakından takip edilen 
C-Endeksi’nde de (eski I-Endeksi) Kasım itibariyle 
%12,1 ile son 13 yılın zirvesindeyiz (Grafik 20).

Grafik 20 - TÜFE Enflasyonu: Gıda ve Gıda Dışı (yıllık, %)
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Kur gelişmelerinin lira cinsi ithalat fiyatları 
üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı ve petrol 
fiyatlarında yaşanan yükselişin enerji maliyetlerini 
yukarı çekmesiyle üretici fiyatlarında da belirgin 
bir yükseliş yaşadık. 12-aylık Yurtiçi Üretici Fiyatları 
Enflasyonu (Y-ÜFE) Kasım’da %17,3 ile 9 yılın 
en yükseğinde. Ayrıntılarda aramalı enflasyonu 
Ekim’de %24,3 ile serinin kapsadığı 2004 yılından 
bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 
Kasım’da %23,4’e sınırlı bir gevşeme gösterdi. 
Enerji enflasyonu ise yine yıllık %15 civarı ile 
oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor (Grafik 21). 

Grafik 21- Yurtiçi Üretici Fiyatları (ÜFE) Enflasyonu (yıllık, %)
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Üretici fiyatlarındaki yüksek seyir, TÜFE 
enflasyonu üzerinde artan maliyet kaynaklı 
baskıların önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğine işaret ediyor. Eylül ortasından itibaren 
lirada yaşanan değer kayıplarının da önümüzdeki 
aylardan itibaren enflasyona yansımalarını 
görmemiz şaşırtıcı olmayacak. Küresel gelişmelere 
ek olarak siyaset tarafındaki gelişmelerin lira 
üzerindeki baskıları süreğen kılması, bu anlamda 
kur geçişkenliğinin sürmesi de yüksek ihtimal. 
Son olarak beklentilerde de oldukça belirgin bir 
bozulma olduğunu eklemek gerekiyor. 12-ay 
sonrasının enflasyon beklentisi Aralık itibariyle 
%9,3 ile 2004 Eylül’ünden, 24 ay sonrasının 
enflasyon beklentisi ise %8,5 ile serinin başladığı 
2006 yılından bu yana en yüksek seviyede 
(Grafik 22). 

Grafik 22 - Enflasyon Beklentileri (%) 
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Tüm bunlardan yola çıkarak, Türkiye’de uzun süre 
%8 civarlarında katılaşan trend enflasyonun son 
dönemde daha da bozulmaya uğradığını, çift hane 
civarında dolaşan enflasyonun bir anlamda ‘yeni 
normalimiz’ haline gelmiş olduğunu düşünüyoruz.
Son raporumuzdan bu yana kur ve enflasyondaki 
sert hareketler karşısında TCMB’den de bazı 
teknik mahiyette adımlar gelmeye devam etti. 
Merkez, Ocak ayında kurda yaşanan volatilite 
karşısında geç likidite penceresi (GLP) borç verme 
faizini kullanıma sokarak politika çerçevesini 
bir miktar daha ‘geleneksel olmayan’ zemine 
kaydırmıştı. 

TCMB, Kasım başında rezerv opsiyonu 
mekanizmasında yaptığı değişiklik ile lira 
likiditesini sıkılaştırıcı/döviz likiditesini genişletici 
bir müdahalede bulundu. Ayrıca 1 Şubat 2018 
(dahil) tarihine kadar vadesi dolacak reeskont 
kredilerine sabit kur üzerinden lira cinsi ödeme 
imkanı getirerek yine benzer yönde bir adım attı, 
ancak her iki adımın da liraya etkisi sınırlı oldu. 
TCMB Kasım sonunda ise Türk lirası uzlaşmalı 
vadeli döviz işlemlerine başladı.12 

12 Bu önlemle TCMB kurlarda aşırı yükselişler karşısında reel kesimin 
kur riskinin azaltılmasına ek olarak, döviz borçlularının, kurda yükseliş 
beklentileri sonucu, mevcut seviyelerden döviz taleplerini artırmaları ve 
bunun da kurlarda ilave yukarı yönlü baskı yapmasının engellenmesi 
hedefleniyor. Ancak yapısal döviz talebinin olduğu bir ortamda bu 
önlemin etkisinin sınırlı olmasını beklemek gerekiyor. Daha fazla bilgi 
için bkz. TCMB Blogu/Merkez’in Güncesi, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli 
Döviz Alım-Satım İhaleleri’ne Genel Bakış, Kasım 2017.
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TCMB yine Kasım sonunda diğer tüm fonlama 
kanallarını kapatıp, GLP’yi fiili politika faizine 
dönüştürdü ve bunu Aralık ayı PPK toplantısında 
GLP’de (minimum 100 baz puanlık beklentilerin 
altında) 50 baz puanlık (%12,25’ten %12,75’e) bir 
artış izledi. Bu şekilde TCMB Ocak sonundan bu 
yana ortalama fonlama faizinde 375 baz puanlık 
bir artırıma gitmiş oldu (Grafik 23). 

Grafik 23 - MB Faiz Oranları (basit, %)
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Büyümeye yönelik maliye politikasının daha 
aktif kullanılmasına paralel olarak, TCMB’nin 
de yılbaşından bu yana ortalama fonlama 
maliyetinde yaptığı artışlar neticesinde, ekonomi 
politikasının “karışım” olarak sıkı bütçe-gevşek 
para politikasından, sıkı para-gevşek maliye 
politikasına doğru bir kayma yaşandığı şeklindeki 
yorumlara sıkça rastladık. Maliye politikası 
tarafında bir gevşeme olduğu açık olmakla 
beraber, para politikasında yeterince sıkı bir 
duruşa geçildiği değerlendirmesi tartışmaya açık. 
Aksine Merkez’in yıl içerisindeki adımlarının daha 
çok büyüme tarafında bir engele yol açmadan, 
kurdaki aşırı hareketleri sınırlamaya/kontrol 
altında tutmaya dönük olduğunu, enflasyonda 
yaşanan bozulmanın düzeyi göz önüne 
alındığında, Merkez’in hamlelerinin geç, sınırlı ve 
ihtiyaç duyulan sadelik/öngörülebilirlikten uzak 
olduğunu söylemek mümkün. 
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Nitekim bizim de katıldığımız bir görüş, gelinen 
aşamada enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamak 
için daha yüklü ve geleneksel kanallar üzerinden 
bir sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. 

Uluslararası karşılaştırmalar da bir ölçüde bunu 
doğruluyor. Başta Brezilya ve Rusya olmak üzere 
birçok GOE Merkez Bankası, Türkiye’nin aksine, 
son yıllarda enflasyondaki bozulma karşısında 
erken ve yüklü faiz artırımlarına gittiler ve 
enflasyonda belirgin düşüşlerin gerçekleşmesinin 
ardındansa son dönemde yeniden bir gevşeme 
döngüsüne girdiler. Bu süreçte GOE’lerle 
aramızdaki enflasyon ve faiz farkının Türkiye 
aleyhine belirgin şekilde açılmış olduğu göz önüne 
alındığında, TCMB’nin karmaşık ve çekimser 
yaklaşımının istenen sonucu vermediğini de bir 
açıdan iddia etmek mümkün (Grafik 24-25).

Grafik 24- Seçilmiş Ülkeler TÜFE Enflasyonu (yıllık, %) 
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Grafik 25- Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler - Politika Faiz Oranları (%) 
(Kaynak: Bank of International Settlements - BIS, TCMB)
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Maliye politikası tarafına dönecek olursak, 
Kasım ayında gördüğümüz kısmi toparlanmaya 
rağmen, son raporumuzdan bu yana açıklanan 
Eylül-Kasım verileri, genel trendde bir düzelmeye 
işaret etmiyor: 2017, küresel kriz dönemini bir 
kenara bırakacak olursak serinin kapsadığı 2007 
yılından bu yana bütçe dengelerinde en sert 
bozulmanın yaşandığı yıl oldu. Geçen yılın ilk 11 
ayında 2,1 milyar TL olan bütçe açığı 2017’nin 
aynı döneminde 26,5 milyar TL’ye yükselirken, 
geçen yıl 46,3 milyar TL olan faiz dışı fazla bu yıl 
28,8 milyar TL’ye belirgin şekilde geriledi. TCMB 
kar transferi, özelleştirme gelirleri gibi tek seferlik 
gelirleri kapsam dışında bırakan IMF tanımlı faiz 
dışı fazlada ise aynı dönemlerde 11,8 milyar TL’den 
3,8 milyar TL’ye gerileme kaydedildi (Grafik 26). 

Grafik 26 - Merkezi Yönetim Bütçesi (milyar TL, Oca.-Kas. toplam olarak)
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12-aylık toplam olarak baktığımızda, Ağustos 
ayında 60 milyar TL ile zirve yapan -ki bu nominal 
TL bazında kriz dönemindeki zirvesinin de 
üzerinde- bütçe açığı, Kasım itibariyle sınırlı bir 
iyileşme göstererek 54,3 milyar TL’ye geriledi. 
Haziran-Ağustos döneminde, global krizden 
bu yana ilk kez açık veren faiz dışı denge Kasım 
itibariyle 3,5 milyar TL ile yeniden fazlaya döndü. 
IMF tanımlı faiz dışı dengede ise Ağustos’taki 34 
milyar TL’lik rekor açıktan sonra Kasım’da 21,7 
milyar TL’ye sınırlı bir iyileşme görsek de hala kriz 
dönemine göre dahi belirgin yüksek seviyelerdeyiz 
(Grafik 27).

Grafik 27 - Merkezi Yönetim Bütçe Açığı ve Faiz Dışı Dengesi
(milyar TL, 12-aylık toplam)
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Ayrıntılarda yılın ilk 11 ayında toplam vergi gelirleri 
geçen yılın aynı dönemine göre (reel, yıllık) %5,1 
artarken, bunda daha çok güçlenen ithalata 
bağlı olarak dış ticaretten alınan vergiler etkili 
oldu. Tüketimden alınan vergilerin, özelde Katma 
Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
gelirlerinin ise zayıf seyrini sürdürdüğü görülüyor. 
Nitekim Ocak-Kasım döneminde dış ticaretten 
alınan vergiler (reel, yıllık) %17,5’lik artarken, 
aynı dönemde ÖTV gelirlerinde artış %3,5 oldu. 
KDV gelirleri ise %7,5 düştü. Bunda yıl içerisinde 
uygulanan vergi indirimleri ile, özel olarak KDV 
tarafında (yapılandırma gelirleri sayesinde) geçen 
yılın Kasım ayının yüksek baz etkisinin önemli rol 
oynadığını belirtelim. Vergi dışı gelirlerde de (reel, 
yıllık) %14,2’lik gerileme yaşanmasıyla 2017’nin 11 
ayında toplam Merkezi Yönetim gelirlerinde (reel, 
yıllık) %1,7’lik artış yaşanmış oldu. 
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Giderler tarafında faiz dışı harcamaların bir 
miktar hız kesmekle beraber, yüksek seyretmeye 
de devam ettiği görülüyor. Ayrıntılarda, faiz 
dışı harcamalardaki görece yavaşlamanın, 
cari transferler, özel olarak da sosyal güvenlik 
transferlerindeki azalmadan kaynaklandığı 
görülüyor. Bunda ise sene başında ertelenen 
sosyal güvenlik prim ödemelerinin tahsilatlarının 
başlaması etkili. Son olarak yatırım harcamaları 
artışının da yavaşladığı, ancak bunun daha 
sınırlı olduğu görülüyor. Bu şekilde ilk 11 ayda 
toplam faiz dışı harcamalar (reel, yıllık) %6,3 artış 
sergilerken, faiz harcamalarının da %3’e yakın 
artış kaydetmesiyle, toplam Merkezi Yönetim 
giderlerinde %6’lık reel artış yaşanmış oldu 
(Tablo 2).

Tablo 2 - 
Merkezi Yönetim Bütçesi: 2016-2018
(milyar TL)

Kas. Oca.-Kas.
Reel 

Büyüme 
(%)

2016 2017 2017 2018

2017 2016 2017 2016 Gerçekleşme Bütçe Tahmin 
1/

Bütçe 
1/

Merkezi Yönetim Gelirleri 65.2 60.7 574.6 508.6 1.7 554.4 598.3 612.0 696.8

sak: Genel Bütçe Gelirler 63.3 59.1 554.1 490.1 1.8 533.7 584.3 … …

Vergi Geliri 58.4 54.1 489.3 419.1 5.1 458.7 511.1 520.5 599.4

sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 22.7 20.5 153.9 130.1 6.6 139.6 155.1 … …

Gelir Vergisi 10.8 9.4 101.6 87.7 4.3 96.6 108.9 … …

Kurumlar Vergisi 12.0 11.2 52.3 42.4 11.2 43.0 46.2 … …

Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan 
Vergiler

20.9 21.2 193.2 174.5 -0.3 191.3 212.3 … …

sak: KDV 5.7 7.5 51.7 50.3 -7.5 54.0 57.1 … …

ÖTV 13.6 12.2 125.0 108.7 3.6 120.4 136.4 … …

Dış Ticaretten Alınan Vergiler 11.3 8.7 99.6 76.3 17.5 86.0 96.8 … …

Vergi Dışı Gelirler 6.8 6.7 85.3 89.5 -14.2 95.8 87.2 91.6 97.4

Giderler 56.7 50.7 601.1 510.7 6.0 583.7 645.1 673.7 762.8

Faiz-Dışı Giderler 51.5 46.9 545.8 462.3 6.3 533.4 587.6 616.2 691.1

sak: Personel 
(sosyal güvenlik primleri dahil)

16.6 14.7 176.0 161.1 -1.7 173.6 189.8 … …

Cari Transferler 18.8 18.2 243.8 201.0 9.2 224.9 249.3 … …

sak: Sosyal Güvenlik 8.1 9.8 126.2 102.4 11.0 110.5 … … …

Mahalli İdare Payları 5.2 4.1 53.9 45.8 5.9 52.1 … … …

Yatırım 8.6 7.3 62.2 46.6 20.2 68.3 77.1 … …

Faiz Giderleri 5.2 3.8 55.3 48.4 2.8 50.2 57.5 57.5 71.7

Bütçe Dengesi 8.5 10.0 -26.5 -2.1 … -29.3 -46.9 -61.7 -65.9

Faiz Dışı Denge 13.6 13.9 28.8 46.3 … 21.0 10.6 -4.2 5.8

Kaynak: Maliye Bakanlığı,Turkey Data Monitor.
1/ OVP 2018-2020.



Türkiye ekonomisi

41

02

01

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında bütçe 
açığında çok belirgin bir artış göreceğiz. Ancak 
ilk 11 ayda toplam bütçe açığının 26,5 milyar 
TL olduğu göz önüne alındığında, yılı Orta 
Vadeli Program’da (OVP) öngörülen 61,7 milyar 
TL’lik tahminin (GSYH’ye oranla %2) altında bir 
bütçe açığıyla kapatmamız ihtimal dâhilinde 
görünüyor. Diğer yandan bütçe açığının 2011 
sonrasında ortalama %1 civarlarında seyrettiği 
düşünüldüğünde, yine de maliye politikasında 
belirgin bir gevşeme yaşandığı açık. 
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Hazine borçlanmasının ise belirgin şekilde yüksek 
seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Hazine, 
yılın ilk 11 ayında 65 milyar TL iç, 13 milyar TL 
dış olmak üzere (her ikisi de net) toplam 78 
milyar TL civarında borçlanma gerçekleştirdi. Bu 
mevcut bütçe açığının olduğu gibi, OVP’deki 61,7 
milyarlık yılsonu bütçe açığı tahmininin de bir hayli 
üzerinde. Aynı dönemde 98 milyar TL’lik iç borç 
servisine karşılık, 123,5 milyar TL’lik iç borçlanma 
gerçekleştirildi. Böylece iç borç çevirme oranında 
Ağustos ayındaki %170 civarındaki belirgin yüksek 
seviyelerden Kasım’da %105’lere bir gerileme 
gördük, ancak 3-aylık ortalamada hala %135 civarı 
ile yüksek seviyelerdeyiz 
(Grafik 28).

Grafik 28 - Hazine İç Borç Çevirme Rasyosu (%)
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Ödemeler dengesi tarafında 2017 yılında cari 
açığın genişlediğini, açığın ise ağırlıklı olarak 
portföy akımlarıyla finanse edildiğini gözlemledik. 
Cari açıkta yılın ortaları itibariyle belirginleşen 
artış eğilimi son raporumuzdan bu yana da 
devam etti. 12-aylık toplam cari açık, elimizdeki 
son veri olan Ekim itibari ile 42 milyar dolara 
kadar geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ön 
verilerinin 12-aylık toplam dış ticaret açığında 71 
milyar dolardan 73,1 milyar dolara bir yükselişi 
göstermesi bize cari açıkta yükselişin Kasım’da da 
süreceğini gösteriyor. Bizim tahminlerimize göre 
yılı 43 milyar dolar ile geçen yılın (33 milyar dolar) 
ve OVP tahmininin (39,2 milyar dolar) belirgin 
üzerinde tamamlayacağız. Bu GSYH’ye oran 
olarak ise yine geçen yılın %3,8 ve OVP tahmini 
olan %4,6’nın üzerinde %5 civarı bir seviyeye 
karşılık geliyor.

Türkiye ekonomisi
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Grafik 29 - Cari Denge (12-aylık toplam; milyar $)Cari açıktaki artışta petrol fiyatlarındaki yükselişe 
bağlı olarak artan enerji açığı ile altın ithalatı 
etkili; yılın başında 24,7 milyar dolar olan 12-aylık 
toplam enerji açığında Ekim itibariyle 30 milyar 
doların hafif üzerine çıktık. Şubat ayında hafifçe 
fazlaya dönen 12-aylık toplam altın dengesi ise 
Ekim’de 9 milyar dolar açığa ulaşmış durumda. 
Ancak bunlara ek olarak -ekonomik aktivitedeki 
hızlanmaya bağlı-yılın ortalarından itibaren altın ve 
enerji dışı ithalattaki güçlenme sonucu “çekirdek” 
(altın ve enerji dışı) dış ticaret dengesindeki 
bozulma da yine etkili bir faktör. Bunun 
yansımalarını çekirdek cari açıkta da görüyoruz: 
2016 son çeyreğinden bu yana kademeli şekilde 
daralan ve Ağustos ayında sıfıra kadar yaklaşan 
çekirdek açıkta (12-aylık toplam) takip eden 2 ayda 
2,1 milyar dolara belirgin bir bozulma yaşandı. 
(Grafik 29-Tablo 3). -90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Oca 03 Şub 05 Mar 07 Nis 09 May 11 Haz 13 Tem 15 Ağu 17

Cari Denge

Enerji Dengesi 

Enerji ve Altın Dışı Denge

(12-aylık toplam; milyar $)



Türkiye ekonomisi

45

02

01

Bu genişlemenin (mevsimsellikten arındırılmış) 
aylık rakamlarda yılın başında başladığını, son 
dönemde ise aylık çekirdek açığın düzeyinin 
1 milyar civarında seyrettiğini hatırlatalım. Bu 
şekilde bakıldığında yüksek büyümenin bu 
defa yüksek çekirdek cari açığa yol açmadığı 
şeklindeki yorumların tam gerçeği yansıtmadığını 
da eklemek gerekiyor.

Tablo 3 - Cari Denge 
(milyon $)

Ekim Ocak - Ekim 12-Aylık Toplam

2017 2016 2017 2016 Eki 17 Eyl 17
Cari Denge -3,827 -1,636 -35,293 -26,399 -41,904 -39,713

sak: Çekirdek Denge 1/ -456 597 -1,331 -10,001 -2,173 -1,120
Dış Ticaret Dengesi -5,59 -2,803 -46,382 -33,748 -53,493 -50,697

İhracat 14,955 13,514 136,630 123,271 163,520 162,079
% 10.7 -2.8 10.8 -3.2 10.5 9.3

İthalat 20,554 16,317 183,012 157,019 217,013 212,776
% 26.0 -0.4 16.6 -6.1 14.3 12.1

Hizmetler (net) 2,621 1,825 18,246 13,834 19,748 18,952
sak: Turizm (net) 2,189 1,686 15,899 12,382 17,477 16,974

% 29.8 -27.4 28.4 -36.5 23.7 15.0
Gelir (net) -1,073 -780 -9,006 -7,722 -10,453 -10,160
sak: Faiz Harcamaları 458 427 4,823 4,508 5,943 5,912
Cari Transfer 224 122 1,849 1,237 2,294 2,192

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Enerji ve altın dengesi hariç cari denge.
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Finansman tarafına baktığımızda yılın 10 ayında 
toplam sermaye girişleri 37 milyar dolar ile geçen 
yılın aynı dönemine göre (29,7 milyar dolar) 
iyileşme gösterse de cari açığın (35,3 milyar dolar) 
hafifçe üzerine çıkabildi. Büyük oranda Ekim 
ayında yaşanan yüklü girişlerin etkisiyle ilk 10 ayda 
toplam 2,7 milyar dolar kaynağı belirli olmayan 
sermaye girişi (net hata noksan) sağlanmasıyla da, 
TCMB rezervlerinde 4,5 milyar dolarlık bir artış 
gördük. 12-aylık toplam olarak bakıldığındaysa 
finans hesabının cari açığı kapamaya yeterli 
olmadığı ve finansmanda net hata noksan ve 
rezerv kullanımının etkili olduğu görülüyor 
(Tablo 4-Grafik 30). 

Tablo 4 - Finans Hesabı
(milyon $)

Ekim Ocak - Ekim 12-Aylık Toplam

2017 2016 2017 2016 Eki 17 Eyl 17
Cari Denge -3,827 -1,636 -35,293 -26,399 -41,904 -39,713
Sermaye Transferi -1 0 17 23 17 18
Finans Hesabı -5,015 -2,940 -37,060 -29,655 -30,238 -28,163

Doğrudan Yabancı Yatırım -614 -668 -6,279 -7,496 -8,490 -8,544
Portföy Yatırımı -1,621 -2,150 -25,281 -10,959 -20,622 -21,151

Hisse Senedi 111 471 3,074 1,209 2,688 3,048
Borç Senetleri 1/ 1,755 1,840 21,331 9,365 18,954 19,039

Yurtiçi 73 -1,232 7,605 3,051 5,377 4,072
Diğer Yatırımlar -2,780 -122 -5,500 -11,200 -1,126 1,532

Varlıklar 1,733 1,448 4,669 1,275 9,538 9,253
Yükümlülükler 4,513 1,570 10,169 12,475 10,664 7,721

Kısa Vadeli Krediler 2,479 753 10,034 -1,895 10,285 8,559
Uzun Vadeli Krediler 2,177 1,302 -1,564 10,467 -1,596 -2,471

  Banka Dışı Özel Sektör 1,044 753 1,416 8,745 1,692 1,401
IMF Kredileri 0 0 0 0 0 0
Diğer / Mevduatlar -143 -485 1,699 3,903 1,975 1,633

Net Hata Noksan 3,796 1,619 2,730 5,288 8,409 6,232
Rezerv Varlıklar 4,983 2,923 4,514 8,567 -3,240 -5,300
Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Yerleşik olmayanlara yapılan yurtiçi ihraçlar dahil.
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Grafik 30 - Cari Denge ve Sermaye Akımları (12-aylık toplam, milyar $)
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Finans hesabının detaylarına baktığımızda 
kompozisyonun da arzulanan yapıda olmadığını, 
ağırlıklı olarak portföy girişleriyle finanse edildiğini 
görüyoruz. Nitekim ilk 10 ayda toplam portföy 
girişleri 25,3 milyar dolar ile aynı dönemdeki 
toplam cari açığın finansmanında %72’ye yakın 
paya sahip. Ayrıntılarda portföy yatırımlarının 
büyük oranda borç senetleri, özel olarak da 
bankaların yurtdışında ihraçları (7,2 milyar 
dolar) ile hükümetin yurtiçi (7,6 milyar dolar) 
ve yurtdışındaki (net, 5,3 milyar dolar) ihraçları 
etkili. Özel sektörün (bankacılık dışı) borç senedi 
ihraçları ise 1,2 milyar dolar. Aynı dönemde hisse 
senedi piyasalarında ise 3,1 milyar dolara yakın bir 
giriş yaşanmış durumda. 

Diğer sermaye akımlarında ise görece zayıf seyir 
sürüyor. Örneğin Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(DYY) yılın ilk 10 ayında 6,3 milyar dolar (net) ile 
geçen yılın 7,5 milyar dolarlık seviyesinin altında. 
DYY tarafında Türkiye’ye gelen yatırımlarla 
Türkiye’den giden yatırımlar da yatırım ortamının 
iyileştirilmesine dönük ihtiyaca işaret ediyor. 
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Grafik 31 - Türkiye’yen Giden ve Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Oranı (%)Nitekim buna oran olarak bakıldığında, 2002-
2008 döneminin belirgin üzerinde (Türkiye’den 
giden yatırımlar lehine) seviyelerdeyiz.13 Son 
olarak uzun vadeli krediler tarafında da zayıflığın 
sürdüğünü görüyoruz. 12-aylık toplam olarak 
borç çevirme oranları özel sektörün uzun vadeli 
borçlanma konusunda çok iştahlı olmadığı ve/
veya borçlanmayı eskisi kadar elverişli koşullarda 
bulamadığına işaret ediyor (Grafik 31-32).
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Grafik 32- Özel Sektör Uzun Vadeli Borç Çevirme Rasyosu (12-aylık toplam, %)
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2018’e İlk Bakış: Büyümede yavaşlama en 
olası senaryo…
2017’nin makro resmi, 2018’de politika önceliğinin 
büyümenin korunması mı yoksa kırılganlıkların 
azaltılması mı olacağını en kritik başlık haline 
getirdi. Mevcut sinyaller – siyasi konjonktür de 
göz önünde bulundurulduğunda – kesin önceliğin 
büyüme olmayı sürdüreceği yönünde. 

Bu anlamda en önemli gösterge Ekim ayında 
yayınlanan 2018-2020 Orta Vadeli Programı’nın 
(OVP) hedefleri. Her şeyden önce OVP, 
önümüzdeki 3 yılda da %5,5’lik yüksek bir büyüme 
öngörüyor. İkincisi bütçe açığının GSYH’ye 
oranının (2016: %1,1) 2017’de %2’den sonra 2018 
ve 2019’da da %1,9 olarak belirlenmesi, kamu 
harcamalarının -GSYH’deki yüksek hedefler 
de göz önüne alındığında- oldukça yüksek 
seyretmeye devam edeceğini gösteriyor. 

Son olarak yetkililerden kamu teşviklerinin devam 
edeceği yönünde gelen açıklamalar bir diğer 
önemli gösterge. 

Büyüme ana öncelik olmaya devam edecek 
olsa da biz, 2017’de elde edilen sonucun 
2018’de tekrarının zayıf bir ihtimal olduğunu 
ve büyümede dikkate değer bir yavaşlama 
olacağını düşünüyoruz. Her şeyden önce 2017’de 
büyümeyi destekleyen üç ana faktörün –kamu 
teşvikleri, güçlü baz etkisi, olumlu küresel ortam- 
2018’de ya ortadan kalkması ya da etkisinin 
azalması söz konusu. 

Küresel tarafta, 2018’de hız kazanacak “parasal 
normalleşme” ile küresel likidite koşullarının  
GOE’ler için daha az destekleyici olması yüksek 
ihtimal. İkincisi 2017’deki olumlu baz etkisi –bu 
yılın yüksek oranları nedeniyle- 2018’de tersine 
çalışacak. Üçüncüsü ise gerek kamu teşviklerinde 
gerekse kredi genişlemesinde 2017’ye göre daha 
az bir alanın mevcut olması. Nitekim KGF’de şu 
aşamada gördüğümüz, sisteme yeni kaynak 
enjeksiyonundan çok, KGF geri ödemelerinin 
yeniden kredi olarak sisteme sokulması üzerinde 
durulduğu. Yani 250 milyar TL ölçeğinde yeni 
bir kredi genişlemesi – bankacılık sektörünün 
fonlama bazı göz önünde bulundurulduğunda -- 
genel olarak beklenmiyor. 
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Spekülatif mahiyette de olsa GSYH’nin talep tarafı 
bileşenleri üzerinden ileriye bakacak olursak, milli 
gelirin -kabaca %60’ı ile- en önemli bileşeni olan 
özel tüketimin 2018’de yavaşlamasını bekliyoruz. 
Bunun ardında zayıf seyreden güven, yüksek 
enflasyon ve genel faiz ortamına paralel, yükselen 
kredi maliyetlerinin kredi talebine olumsuz etkisi 
gibi nedenler yatıyor (Grafik 33).

Başta KGF kredilerinin etkisiyle 2017’de ticari kredi 
büyümesinde ve yatırım harcamalarında –özelde 
de inşaat yatırımlarında- güçlü artışlar gördük. 
Ancak bu, beraberinde sistemin kaynak sıkıntısını 
da beraberinde getirdi. 

Grafik 33 - Kredi Faiz Oranları (%, TL üzerinden açılan 4-haftalık hareketli ortalama)
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Grafik 34 - Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı (%)
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14 Daha ayrıntılı bilgi için bkz.”KGF 213 bin kişiye istihdam yarattı”, 
Business HT, 19 Aralık 2017. 

Mevduat büyümesinin kredi büyümesinin 
gerisinde kaldığı ve sistemin yurtdışı borçlanmada 
isteksiz olduğu tabloda, Lira cinsi kredi/mevduat 
oranında tarihi yüksek seviyeleri gördük (Grafik 
34).

KGF’den de bu yıl ölçeğinde bir 
destek gelmeyeceğini göz önünde 
bulundurduğumuzda14, önümüzdeki yıl ticari 
kredi büyümesinin daha ılımlı seyretmesini -- 
buna siyasi belirsizlikler de eklendiğinde -- yatırım 
harcamalarının da yavaşlamasını bekliyoruz.
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Son olarak dış talep tarafında Euro Bölgesi’nde 
güçlü büyümenin devam edeceği beklentileri 
ihracat için olumlu olsa da, ithalatın ihracata 
paralel seyretmesi dolayısıyla -- ki bu Türkiye 
özelinde tarihsel olarak hep böyle oldu -- 
büyümeye net dış talep katkısının 2018’de 
sürmeyeceğini öngörüyoruz.

Tüm bu saptamalardan yola çıkarak, 2017’yi %6,5 
civarı bir oranda kapattıktan sonra büyümenin 
2018’de -OVP’deki %5,5’in belirgin altında- %3,5 
civarlarına yavaşlamasını bekliyoruz.

Ekonomik aktivitede bu yavaşlamaya rağmen, 
enflasyon tarafında çok belirgin bir iyileşme 
beklemiyoruz. Bunda kur üzerinde –küresel ve 
siyasi taraftaki gelişmeler ve yüksek dış finansman 
ihtiyacının etkisiyle- baskıların süreceği beklentisi 
ile bozulan fiyatlama davranışları/beklentiler etkili. 

2017’yi %11,5 ile tamamladıktan sonra 
enflasyonun 2018’de büyük oranda %10 
civarlarında seyrettikten sonra yılı %9’un hafif 
altında tamamlamasını bekliyoruz. Benzer şekilde 
TCMB’den belirgin bir politika değişikliği pek 
beklemiyoruz. Ancak son yıllarda tanık olduğumuz 
gibi, kur volatilitesinin belirgin artması karşısında 
yüklü faiz artırımına gitmek zorunda kalması 
riskinin 2018 için arttığını düşünüyoruz. 

Bütçe tarafında beklentilerimiz genel olarak 
OVP’de belirlenen hedeflerle paralel. Ancak, 
erken seçim olasılığı, kamu-özel işbirliği 
projelerine ayrılan kaynak, ekonomik aktivitedeki 
yavaşlamanın vergi gelirlerine yansımaları 
gibi faktörlerin etkisiyle risklerin yukarı yönlü 
olduğunu düşünüyoruz. Bütçe tarafında KGF 
kredilerindeki batık oranı ve sağlanacak Hazine 
garantilerinin seyri de yakından takip edileceğini 
ekleyelim. 
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Cari açık tarafında ise önümüzdeki yıl, temelde 
yavaşlayan ekonomik aktivitenin ithalatı da 
yavaşlatması ile bu yıla göre hafif iyileşme 
yaşanmasını, bu yılı, %5 civarında tamamladıktan 
sonra cari açık/GSYH oranının 2018’de %4’ün 
biraz üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz 
(Tablo 5).

Son olarak, şu anda üç büyük kredi 
derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu 
yatırım yapılabilir seviyenin altında tutuyor. 
Detaylara bakarsak, Türkiye’nin Fitch ve Moody’s 
notu yatırım yapılabilir seviyenin birer basamak, 
S&P notu ise iki basamak altında. Not görünümü 
ise Fitch’te durağan, S&P ve Moody’s’de ise 
“negatif”. Öngörülebilir gelecekte Türkiye’nin 
kredi notunda her iki yönde de bir değişiklik 
beklemiyoruz. Ancak Fitch’in takviminde bundan 
sonraki en yakın değerlendirme tarihi olan 19 
Ocak’ta veya yılın ilerleyen zamanlarında bir not 
indirimi yapma ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Tablo 5 - Temel Makro Göstergeler 2014 2015 2016 2017 b 2018 t

Büyüme (GSYH; %) 5.2 6.1 3.2 6.6 3.5

Enflasyon (TÜFE, dönem sonu) 8.2 8.8 8.5 11.4 8.9

Cari Denge (milyar $) -43.6 -32.1 -33.0 -43.0 -36.3

Cari Denge (GSYH'ye oran olarak) -4.7 -3.7 -3.8 -5.1 -4.2

Dış Ticaret Dengesi (milyar $; TUİK tanımı) -84.6 -63.4 -56.1 -72.8 -68.9

Enerji İthalatı (net, milyar $) 48.8 33.3 24.0 32.2 36.4

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $; net) 5.8 12.5 9.7 7.5 7.0

Döviz Kuru (TL/$; yılsonu, Aralık ortalaması) 2.29 2.92 3.50 3.84 4.15
Bankalararası Faiz Oranı 
(yılsonu ort. 5 iş günü; basit; %)

11.09 10.75 8.50 12.75 13.50

Gösterge DİBS Faizi (Aralık ortalaması; bileşik, %) 8.1 10.9 10.8 13.5 13.0
Merkezi Hükümet Faiz Dışı Fazlası 
(GSYH’ya oran olarak)

1.3 1.3 0.8 -0.1 0.2

Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi 
(GSYH'ya oran olarak)

-1.1 -1.0 -1.1 -2.0 -1.9

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

29.9 29.0 29.1 28.9 28.2

b: beklenti
t: tahmin
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