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Önsöz

Belirsizliklerin uzun zamandır olmadığı kadar arttığı bir dönemden geçiyoruz. Global ortamın seyri özellikle bizim 
gibi gelişmekte olan piyasa ekonomileri açısından aşırı çalkantılı. Fed beklentisi, sert bir şekilde düşen emtia 
fiyatları bu ekonomilerle ilgili endişeleri yine artırmış gözüküyor. İçeride ise koalisyon görüşmeleri oldukça yavaş 
ilerlerken, yeniden bir seçim olasılığı gündemden düşmüyor. Son olarak da, raporumuz yayına hazırlandıktan 
sonra Türkiye bölgede artan istikrarsızlık ve gerilim ortamına dahil oldu. 

Bütün bu gelişmeler doğal olarak önümüzü görmeyi hiç olmadığı kadar zorlaştırıyor. Bu açıdan bırakın 2016’yı, 
2015’in bile – neredeyse ilk 7 ayın geride kalmasına rağmen – nasıl sonlanacağını kestirmek güç...

Bütün bu belirsizliklere rağmen, raporumuzda karşı karşıya bulunduğumuz bazı temel konuları soru-cevap 
formatında irdelemeye çalıştık. Global ekonomide büyüme tatmin edici bir güçte olmasa da devam ediyor. 
Bu bağlamda Yunanistan, Fed ve Çin en yakından izlenmesi gereken riskler arasında. Özellikle Fed’in bu sene 
içinde beklenen ilk faiz artırımına piyasaların vereceği tepki ve bunun ne kadarının ‘fiyatlandığı’ merak konusu. 
Yunanistan krizinde görece sükûnet ortamına rağmen istikrarın biraz pamuk ipliğine bağlı olduğunu söylemek 
yanlış olmaz...

Türkiye tarafında ise büyüme belli bir direnç göstermekle birlikte tatmin edici olmaktan uzak; enflasyon ve cari 
açık ise yüksek ve dalgalı seyretmeye devam ediyor. Üretkenlik tarafına odaklanmak ve ülke olarak yeni bir 
reform seferberliği başlatmak elzem olmakla birlikte, bunun hayata geçirilmesi kısa vadede – bulunduğumuz 
konjonktür gereğince – çok kolay gözükmüyor. Bütün bunların sonucunda, en azından yeni bir hikâye ve oyun 
planı ortaya çıkana kadar, bir müddet daha oynaklığın sürmesi oldukça olası, hesapların buna göre yapılması 
gerekiyor...

Temmuz raporumuzu bu aşırı dalgalı ve gündemin süratle değiştiği bir ortamda yayınladığımızın bilincindeyiz. 
Buna rağmen raporun gündeme bir nebze ışık tutarak sizlere faydalı olmasını umuyor, iyi okumalar diliyoruz...
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Global görünüm

1. Küresel büyüme konusunda endişeler devam ediyor;  
en son büyüme görünümü nasıl?1 

Dünya ekonomisi büyümeye devam ediyor; temel sıkıntı, bu büyümenin 
yeterli güçte olmaması. Özellikle Gelişmekte Olan Ülkelerdeki (GOÜ) 
yavaşlama (Çin, Brezilya, Rusya vb.) dikkat çekiyor. Deloitte Ekonomik 
Görünüm raporlarında referans aldığımız IMF Küresel Ekonomik 
Görünüm (WEO) raporunun en son Temmuz güncellemesine göre 
küresel ekonominin 2015’de %3,3; 2016’da ise %3,8 oranında 
büyümesi bekleniyor (Tablo 1). 

Tablo 1 - Dünya ekonomik görünümü raporu: Büyüme tahminleri  
(yıllık değişim, %) Güncel tahminler Nisan 2015 raporuna  

göre değişim

2013 2014 2015 2016 2015 2016

Dünya 3,4 3,4 3,3 3,8 -0,2 0,0

Gelişmiş ekonomiler 1,4 1,8 2,1 2,4 -0,3 0,0

ABD 2,2 2,4 2,5 3,0 -0,6 -0,1

Euro bölgesi 1/ -0,4 0,8 1,5 1,7 0,0 0,1

Gelişmekte olan ülkeler 5,0 4,6 4,2 4,7 -0,1 0,0

Yükselen ve gelişmekte olan Asya 7,0 6,8 6,6 6,4 0,0 0,0

Tüketici fiyatları

Gelişmiş ekonomiler 1,4 1,4 0,0 1,2 -0,4 -0,2

Gelişmekte olan piyasalar 5,9 5,1 5,5 4,8 0,1 0,0

Kaynak: IMF Dünya Ekononomik Görünümü, Temmuz 2015. 
1/ Ocak ayında Bölge'ye katılan Litvanya dahil.

Ancak büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revizyonlar da devam 
ediyor. Örneğin, 2015 büyümesi – hafif de olsa (0,2 puan kadar) – 
yine aşağı yönlü revize edildi; bir yıl önce IMF’nin 2015 için büyüme 
beklentisi ise %4 dü. Bu defa revizyon, büyük oranda ABD’den (ilk 
çeyrekte yaşanan ve geçici olduğu düşünülen etkilerden) kaynaklanıyor. 
Ama revizyonların genelde aşağı doğru yapılmasının son yıllarda sıkça 
gördüğümüz bir durum olduğunu belirtelim. Sonuçta bir türlü istenen 
ivmeyi kazanamayan bir dünya ekonomisi görünümü ile karşı karşıyayız.

1 Raporumuz (Yunanistan’daki 

gelişmeler ile bütçe ve işgücü 

verileri hariç) 10 Temmuz 2015’e 

kadar elimizde olan bilgi ve verileri 

içermektedir.
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Büyük resme bakacak olursak; gelişmiş ekonomilerin görece hızlandığı, 
GOÜ’lerde ise büyümenin hız kestiği tablo devam ediyor. Her ne kadar 
2016’da bunun yeniden değişmesi bekleniyorsa da, artık iki bölge 
arasındaki büyüme farkının kapandığı bir konjonktürdeyiz (Grafik 1). En 
son IMF güncellemesinde 2014 yılında %1,8 büyüyen gelişmiş ülkelerin 
2015 yılında büyüme beklentisi 0,3 puan kesilerek %2,1’e düşürülmüştü; 
2016 yılında ise büyümenin yeniden %2,4’e hızlanması bekleniyor. Buna 
karşılık, 2013’te %5, 2014’te %4,6 büyüyen GOÜ’lerin; 2015’i %4,2 
büyüme ile kapatması, büyümenin 2016’da tekrar %4,7’ye hızlanması 
bekleniyor. Asya hariç tutulduğunda rakamların çok daha düşük büyüme 
oranlarına işaret ettiğini (yaklaşık %1,5-2) belirtelim.

Özetle, dünya ekonomisi –kriz öncesi yılların altında seviyelerde olsa da- 
büyümeye devam ediyor, ama büyüme oranları tatmin edici değil. Bunun 
nedeni ise kısa vadede krizden miras kalan yüksek borç ve işsizlik oranları 
gibi talep kaynaklı sorunlar ile GOÜ’lerde Fed ve düşük emtia fiyatlarının 
yarattığı baskılar; orta-uzun vadede ise verimlilik artışı gibi daha çok arz 
tarafından kaynaklı sorunlar… 

Grafik 1- Küresel Büyüme (%)
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2. Önümüzdeki dönem için dünya ekonomisini yakından 
ilgilendiren ve izlenmesi gereken en temel riskler neler?

Şüphesiz sürprizlere ve yeni risklere açık bir dünyadayız. Ama şu anda 
bildiğimiz ve yakından izlenmesi gereken dört temel konu var diyebiliriz: 
1) Yunanistan borç krizi, 2) ABD Merkez Bankası’nın faiz hareketlerinin 
zamanlaması ve derinliği, 3) Çin’de ekonomik dönüşüm süreci ve 
piyasaların buna vereceği tepki – ki son dönemde görüldüğü gibi 
bu çok sert dalgalanmalara yol açabiliyor – ve 4) tahvil piyasalarında 
tekrarlanabilecek sert dalgalanmalar. 

3. Bu riskleri biraz açar mısınız?

Yunanistan tarafında uzun ve sorunlu ilerleyen müzakerelerin ardından 
taraflar -- biraz da ironik bir şekilde – 5 Temmuz tarihli referandumda 
Yunan kamuoyu tarafından reddedilenden daha ağır bir çerçevede 
anlaştı. Raporumuz yayına hazırlandığı esnada görece bir anlaşma ve 
sükûnet ortamı sağlanmış durumdaydı. Yunanistan’da atılacak adımlara 
ilişkin parlamento onayları (hem Yunanistan hem Almanya’da) alındı. 
Yunan bankaları – sermaye kontrolleri devam etse de – Avrupa Merkez 
Bankası’nın (AMB) acil likidite limitini 900 milyon euro kadar artırması 
sonucunda (bu şekilde limit 89,9 milyar euro oldu) tekrar açıldı ve 
sağlanan köprü finansman sayesinde Yunanistan IMF’e Haziran’da 
yapamadığı geri ödemeleri ve AMB’ye 20 Temmuz tarihli ödemesini 
yaptı. 

Grafik 2 - Seçilmiş Ülkeler Faiz Oranları (%)

Bütün bunlara rağmen sürecin hala sıcak ve yeni kırılmalara açık olduğunu 
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İkinci önemli risk Fed cephesindeki gelişmeler. Fed’in ilk faiz hareketine 
dair belirsizlikler korunsa da, son demeçler (başta Başkan Yellen’in son 
Kongre konuşması olmak üzere) bu yıl ilk faiz hareketinin ya Eylül ya da 
Aralık’da geleceği yönünde. Bu esnada Fed yetkilileri, faiz artırımları için 
belirlenmiş bir takvim olmadığını, artırımların ekonomik verilere - özellikle 
işgücü ve enflasyon verilerine - bağlı olduğunu sürekli vurguluyorlar. 

Süreç sürprizlere açık. Hatırlanacak olursa ilk faiz hareketi bu yılın 
ortasında bekleniyordu; ancak ilk çeyrekteki daralmanın ardından, 
beklenenden zayıf toparlanma, diğer yandan global riskler – özellikle 
Yunanistan krizi- son zamanlarda artırımların ertelenmesine neden oldu. 
Bu esnada IMF ve Dünya Bankası gibi gözlemcilerin artırımların 2016 
ortalarına kadar ertelenmesini önermesi dikkat çekti. Diğer yandan, 
artırımların küçük adımlarla ve zamana yayılarak yapılacağı konusunda 
ise neredeyse genel bir mutabakat söz konusu. Bilindiği gibi en son 
artırım neredeyse 10 sene önce olmuştu (Grafik 3). 

Üçüncü bir risk Çin. Son aylarda Çin hisse senedi piyasasında olan bitenin 
yakından izlenmesi gerekiyor. Aslında belirli bir süredir Çin borsasında 
bir düzeltme hareketi bekleniyordu; 2014 ortalarında yükseliş trendine 
geçen Şanghay Bileşik Endeksi bir yıla yakın bir sürede değerini %150’nin 
üzerinde artırmıştı. Haziran ortalarında başlayan satış dalgasıyla endeks 
%30 civarı bir değer kaybı yaşadı (Grafik 4). 

Yaşananlar ilk elden bir finansal kriz endişesini de beraberinde getirdi. 
Konu halen sıcak ve Çin’de finansal riskler fazlasıyla yüksek. Ancak birçok 
analist satış dalgasının toplam ekonomiye etkileri konusunda kötümser 
değil. Çin’de hala borsanın ekonomideki payı oldukça düşük (%30’lar 
civarında), hanehalkları toplam finansal varlıklarının sınırlı bir kısmı borsa 
yatırımlarında (%15). Ancak bu dalgalanmaların olumsuz bir sinyal etkisi 
oldu: Çin yönetimi dalgalanmaları iyi yönetemedi; aşırı müdahalecilik ve 
satışın ardında komplo arayışları, ülkenin açık piyasa ekonomisine geçişi 
ve reform kararlılığı açısından soru işaretleri uyandırdı. 

Grafik 3- Fed Funds Hedef Faiz Oranı (%)

Grafik 4- Çin Şanghay Bileşik Endeksi (SSE)
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Son olarak, global tahvil piyasalarında son dönemdeki sert dalgalanmalar 
dikkat çekiyor. Bilindiği gibi gelişmiş ülke faizleri tarihi düşük seviyelerde 
seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin Eylül ve Ocak ayında 
attığı gevşeme adımları sonucunda, zaten düşük seyreden Avrupa 
10-yıllık tahvil faizleri yeni dipleri zorladı ve bu sene Nisan ayında faizler 
neredeyse sıfıra yaklaştı. ABD tarafında da zayıf bir ilk çeyrek sonucu 
Fed’in faiz artırımlarını erteleyeceği beklentisiyle ABD 10-yıllıkları kayda 
değer gerileme yaşamıştı. Bu sert gerilemelerin ardından bir düzeltmenin 
gelmesi zaten bekleniyordu, bu gerçekleşmiş oldu (Grafik 5). 

Diğer taraftan likidite sıkışıklığı (yeni bankacılık düzenlemeleri sonucu 
bankaların piyasa yapıcısı rolünün zayıflaması) gibi teknik nedenlerin 
yanı sıra, artan enflasyon beklentileri gibi makroekonomik gelişmeler de 
yükselişin ardındaki diğer nedenler. Şu anda yeni bir denge oluştu gibi; 
ama yaşanan düzeltme hareketine rağmen gelişmiş ülke tahvil faizleri 
halen tarihi düşük seviyelerde, bu yüzden yeni bir çalkantı olma olasılığı 
ihmal edilmemeli... 

4. Yunanistan konusunu biraz daha açarsak; yeni program 
ne gibi önlemler içeriyor?

Anlaşma, borcu sürdürülebilir bir patikaya oturtmak için bir dizi mali ve 
yapısal önlem içeriyor. Örneğin adaların vergi muafiyeti kaldırılıyor, KDV 
ve kurumlar vergisinde artışa gidiliyor, emeklilik yaşı artırılıyor, işgücü 
piyasası esnekleştiriliyor. Bunlara ek olarak, yapılacak özelleştirmelerden 
sağlanacak gelirleri yönetmek üzere bir fon oluşturuluyor. Fonun 
yönetimi Yunan tarafında, ancak AB denetiminde olacak. Bu fon ile 
özelleştirmelerden elde edilmesi planlanan 50 milyar euro’nun önemli 
bir kısmı borç geri ödemelerinde, bir miktarı da yatırım harcamalarının 
finansmanında kullanılacak. Karşılığında ise 5 yılda üçüncüsü başlatılan 
kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan’a yaklaşık 86 milyar euroluk 
bir kredi açılacak; bunun 25 milyar euro kadarı bankaların yeniden 
yapılandırmasında kullanılacak.

 

Grafik 5- Bono Volatilite Endeksi ve Almanya-ABD 10 Yıllık Faizleri
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5. Bundan sonra ne olacak? Euro’dan çıkış senaryosu  
geride mi kaldı?

Referandumda kreditörlerin teklifinin Yunan halkı tarafından bariz bir 
şekilde reddedilmesiyle “Grexit” ihtimali hiç olmadığı kadar artmıştı. 
Şu an için ise durumun birkaç hafta öncesine göre oldukça iyimser 
olduğunu söylemek mümkün. Nihayetinde taraflar yeni bir programa 
doğru hareket etme noktasında anlaşmış görünüyor. Öte yandan 
rahatlamak için ise oldukça erken. Bunun belli başlı iki sebebi var. 
Birincisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, referandumda ‘Hayır’ çağrısı 
yapan Syriza, nihayetinde daha ağır şartları olan bir anlaşmaya imza 
attı ve bu anlamda anlaşmanın siyasi yansımaları riskler tarafında ilk 
sırada yer alıyor. Syriza içerisindeki radikal sol muhalefetin itirazları 
sonucu partinin parçalanması ve olası bir erken seçim neticesinde siyasi 
belirsizliğin artması senaryolar arasında. Bunun yanı sıra anlaşma, bir 
süreç tarif ediyor ve bu süreç boyunca atılacak adımları içeriyor. Bu 
anlamda -geçmiş deneyimlere de dayanarak- Yunan tarafının anlaşmada 
yer alan adımları eksiksiz yerine getireceğinin bir garantisi yok, bu da 
sürecin yeni krizlere açık olduğunu gösteriyor. Son olarak Yunanistan – ki 
bunu IMF de destekliyor – borç yapılandırması değil, borcun silinmesini 
istiyor, ama Almanya şimdilik buna karşı..

Özetle akut kriz geride kaldı ama, Grexit riski veya borç krizi henüz 
çözülmedi...

6. İlk çeyrek verileri zayıf dedik; ABD ekonomisi en son ne 
durumda?

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde genelde geçici faktörlerin- hava 
koşulları, liman grevleri vs.- etkisiyle beklenmedik şekilde daraldı. İkinci 
çeyrek itibariyle ekonomi yeniden büyümeye başlasa da, toparlanma 
ivmesi beklentilerin bir miktar altında ve oldukça ılımlı seyrediyor. Nitekim 
IMF, geçtiğimiz yıl %2,4 büyüyen ABD’nin 2015 büyüme beklentisini 
%3,1’den %2,5’e düşürdü.

Son veriler genelde karmaşık bir görünüm sergiliyor. Olumlu tarafta, 
düşen petrol fiyatları tüketici harcamalarını destekliyor. Son dönemde 
bir miktar zayıflasa da istihdam rakamları genelde güçlü ve işsizlik oranı 
kriz öncesi seviyeleri (%5’ler civarı) yakalamış durumda (Grafik 6). İmalat 
sanayi PMI’ı (İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi) uzun zamandır 
genişleme bölgesinde. Konut sektörü de toparlanmayı sürdürüyor. 

Grafik 6- ABD Tarım Dışı İstihdam (aylık değişim)
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Diğer yandan, özellikle istihdam piyasasında tam anlamıyla sağlıklı bir 
noktaya erişildiği söylenemez. İşgücüne katılım, tarihi düşük seviyelerinde 
devam ediyor, yarı zamanlı istihdam hala yüksek ve ücret artışları istenilen 
seviyeleri yakalayabilmiş değil. Ücretlerdeki bu durum enflasyonun 
istenilen seviyelere yaklaşmasını geciktiriyor. Analistlere, hatta birçok Fed 
yetkilisine göre kısa vadede güçlü dolar büyümeyi aşağı çeken en önemli 
etken; orta-uzun vadede ise düşük verimlilik artışları ABD ekonomisinde 
potansiyelin altında büyümenin devam edeceğini gösteriyor. 

7. Son dönemde – Yunanistan’ı bir kenara bırakacak olursak 
– Euro Bölgesi/Avrupa tarafından nispeten olumlu sinyaller 
geliyor. Büyüme dinamikleri açısından Avrupa ne durumda?

Euro Bölgesi’nde –denildiği gibi Yunanistan riskini bir tarafa bırakacak 
olursak– genel olarak olumlu seyrin devam ettiği söylenebilir. ABD’dekine 
benzer şekilde düşük enerji maliyetleri tüketici harcamalarını, zayıflayan 
euro ise ihracatı destekliyor; imalat sanayiinde de bir ivmelenme var. 
Talep ve üretim koşullarında iyileşme ve sene başında hayata geçirilen 
miktarsal genişleme (quantitative easing) – yani devlet tahvili alımları 
yoluyla parasal genişleme politikası – enflasyon beklentilerini iyileştiriyor. 

Bu durum büyüme beklentilerine de yansımış durumda. IMF, 2013’te 
daralan, 2014’te yalnızca %0,8 büyüyen Bölge’ye ilişkin büyüme 
beklentisini bu yıl için %1,5’te tuttu, 2016 beklentisini ise 0,1 puan 
artırarak %1,7’ye çıkardı (Grafik 7). 

Ancak, gidilecek hala fazlasıyla yol var. İşsizlik oranları ve borçluluk-
özellikle kamu tarafı- yüksek seviyelerini koruyor ve talep artışlarının 
önünde engel teşkil ediyor. Ekonomi hala AMB’ye fazlasıyla bağımlı, 
düşük yatırımlar ise potansiyel büyümeyi baskılayan önemli bir faktör. Bir 
zaman çok konuşulan deflasyon riskinin ise tamamen bertaraf edildiğini 
söylemek güç...

Grafik 7- Euro Bölgesi, Avrupa Birliği ve Seçilmiş Ülkeler GSYH Büyümesi 
(%, çeyreksel)
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8. Euro/dolar paritesinin seyri Türkiye’yi de yakından 
ilgilendiren bir parametre. Mevcut ekonomik durumun 
parite üzerinde nasıl bir etkisi olması beklenmeli?

Büyük Merkez Bankaları arasındaki ayrışmaya önceki raporlarımızda 
sıkça değindik. Ekonomik toparlanmanın belirli bir aşamasında Fed artık 
kriz dönemi reçetelerini rafa kaldırıyor, yani para politikası kademeli bir 
şekilde sıkılaşıyor. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (ve Japonya 
Merkez Bankası) ise gevşeme adımlarını sürdürüyor. Bu sürece bağlı 
olarak son bir yılda euro, dolar karşısında belirgin zayıfladı ve paritede 
1,40’lardan 1,09-10’lara, ICE dolar endeksinde ise 80 seviyesinden 100 
sınırına sert bir harekete tanık olduk (Grafik 8). Fed’in faiz artırımlarına 
başlamasıyla - ve daha ileriki bir aşamada bilanço daralmasına gitmesiyle 
- MB’ler arası ayrışma muhtemelen daha da belirginleşecek; kimi 
analistler yıl sonunda paritede 1’in altına işaret ediyorlar. Bu senaryolar 
euro’nun yeniden kuvvetlenmesi senaryosuna göre bize de daha makul 
geliyor: Sonuçta ABD ekonomisi daha güçlü, Avrupa ise daha da derin 
sorunlarla boğuşmaya devam ediyor...

9. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme görünümüne dönecek 
olursak; bu konuda neler söylenebilir?

Yukarıda değinildiği gibi, bu ülkelerde genel olarak büyümedeki 
yavaşlamanın bu yıl da devam etmesi bekleniyor. IMF’nin 2015 yılı 
beklentisi %4,2, bu oran krizin patlak verdiği 2009 yılından bu yana 
en düşük seviyeye işaret ediyor. Birçok farklı gösterge de2, 2015 ilk 
çeyreğinde GOÜ’lerde büyümenin kriz dönemi seviyelerine kadar 
gerilediğine işaret ediyor. 

Fed politikalarından kaynaklı sermaye girişlerinde yavaşlama, düşen 
petrol ve emtia fiyatlarının ihracatçı ülkeleri vurması, Çin’deki 
yavaşlamanın ticaret kanalıyla bağlı ülkeleri etkilemesi ve jeopolitik riskler 
ile iç politik belirsizlikler, yavaşlamada temel belirleyenler olarak karşımıza 
çıkıyor. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki göreli toparlanma, gelişmiş 
ülkelerdeki hızlanmaya bağlı olarak artan talebin de etkisiyle 2016’dan 
itibaren büyümenin bir miktar hızlanması bekleniyor.

Orta vadede ise reformların büyümeyi canlandırmanın tek yolu olduğu 
konusunda fikir birliği var. Örneğin son bir IMF çalışmasında3 özellikle 
GOÜ’lerde “potansiyel” büyümenin düştüğüne dair önemli saptamalarda 
bulunuluyor. Tabi doların güçlenmeye devam etmesi bu ülkelerde 
büyüme görünümünün daha da bozulmasına sebep olabilir. Bilindiği gibi 
GOÜ’lerde büyüme ve ekonomik dengeler dolardaki hareketlere oldukça 
hassas. 

Bunun başlıca nedenlerinden birisi dolar cinsinden yüksek borç seviyeleri 
ve buna bağlı finansman ihtiyacı. BIS’in yayınladığı bir çalışmaya göre4 
ABD dışında yabancıların dolar cinsinden borcu yaklaşık 9 trilyon dolar. 
Bunun 4,5 trilyon doları, -ağırlıklı kısmı Asya ülkeleri olmak üzere- 
gelişmekte olan ülkelere ait. Bu, Lehman krizi öncesine göre 2 kat artış 
anlamına geliyor. Biz halen 1990’lara benzer bir GOÜ krizi öngörmüyoruz 
ancak bu ülkeler arasındaki ayrışmanın devam edeceğini bekliyoruz.

Özetle, reformlara ağırlık veren ve volatilite koşullarına kendisini 
hazırlayanların daha az etkileneceği, reform ajandasını rafa kaldıran, 
politik belirsizlikler yaşayan ülkelerin ise kapılarının sarsıntılara daha açık 
olduğu bir dönem göreceğiz.

 

Grafik 8 - EUR/USD ve USD/Yen Pariteleri ile Dolar Endeksi
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2 IIF, Gelişmekte olan piyasalar için eşanlı 

büyüme göstergesi, Temmuz 2015  

https://www.iif.com/

publication/html-publication/

june-2015-em-coincident-indicator 

3 IMF, Lower Potential Growth: A New 

Reality, Nisan 2015  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/

survey/so/2015/NEW040715A.htm

4 BIS, Global dollar credit: links to US 

monetary policy and leverage  

http://www.bis.org/publ/work483.pdf
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10. Yine Türkiye’yi ilgilendiren bir başka parametre olan 
petrol fiyatları da son dönemde yeniden yumuşama 
emareleri gösteriyor. Neden? Önümüzdeki süreçte ne olur?

Haziran 2014-Ocak 2015 arasında 110 dolar seviyelerinden 45 dolara 
hızlı bir düşüş sergileyen petrol fiyatları (Brent, varil başına) sonrasında 
bu seviyeden bir toparlanma gösterdi ve bir süre 60-65 dolar arasında 
istikrar kazandı (Grafik 9). Ancak Haziran ortalarından itibaren yeniden 
aşağı yönlü bir eğilim yaşandığı ve elimizdeki son verilere göre fiyatların 
57-58 dolar civarında seyrettiği görülüyor. Bu son harekette talepteki 
yavaşlamaya karşın, arz tarafındaki güçlenme etkili. Gözlemciler 
bu piyasada genel bir arz fazlası durumunun altını çiziyor. Örneğin, 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) son aylık raporuna göre5 OPEC’in 
üretimi 2012’den bu yana en yüksek seviyesinde. Diğer yandan IMF gibi 
kurumlar önümüzdeki döneme ilişkin keskin bir fiyat hareketi beklentisi 
içerisinde değil; IMF’nin 2015 (ortalama) fiyat tahmini 60 dolar civarında, 
2016 için ise bunun bir miktar üzeri bir tahmin söz konusu. 

Petrol fiyatlarının yanı sıra genel olarak emtia fiyatlarındaki düşüşün de 
sürdüğünü görüyoruz. Yılın başındaki dip seviyelerden hafif toparlanma 
yaşansa da, IMF Emtia endeksi hala kriz dönemi seviyelerinde seyrediyor 
(Grafik 10). Emtia fiyatlarında yaşanan düşüşte önemli faktörlerden birisi 
Çin’de devam eden yavaşlama. Sonuç olarak genel görünüm, emtia 
fiyatlarının bu seviyelerden ciddi bir yükseliş yaşamasının zor olacağına 
işaret ediyor.

Grafik 10- IMF Emtia Fiyat Endeksi (2005=100)

Grafik 9- Petrol Fiyatları (varil başına, USD)
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5 IEA, Oil Market Report for July  

http://www.iea.org/newsroomandevents/

news/2015/july/iea-releases-oil-market-

report-for-july.html 
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1. Çok önemli bir genel seçimi geride bıraktık. Geldiğimiz 
noktada seçim sonuçlarını ekonomi açısından nasıl 
değerlendirebiliriz? 

Raporumuz yayına hazırlandığı sırada seçim sonuçlarının yarattığı 
belirsizlik ortamı henüz sürmekteydi: Farklı koalisyon senaryoları ve 
erken seçim olasılıkları halen masadaydı. Elbette ekonomi açısından 
en acil ihtiyaç bu belirsizliğin hızlıca ortadan kalkması ve uzunca bir 
süredir söylendiği gibi yeni bir makro hikaye oluşturmak... Nitekim 
yabancı kurumların ve kredi derecelendirme kuruluşlarının son Türkiye 
değerlendirmeleri de bu belirsizliğe vurgu yapıyor ve bunun uzun sürmesi 
durumunda (örneğin olası bir erken seçim) aşağı yönlü risklere karşı 
uyarılar içeriyor. 

Ancak beklentilerin aksine sonuçların piyasalar tarafından pek de 
olumsuz karşılanmadığını belirtelim. Seçimlerin ardından yurtiçi 
piyasalarda satış yönlü bir hareket görülse de birçok varlık fiyatı 
raporumuz yazılırken seçim öncesi seviyelerini yeniden yakalamış, (hatta 
geçmiş) görünüyordu. Örneğin, 5 Haziran’da MSCI (Morgan Stanley 
Composite Index) GOP (Gelişmekte Olan Piyasalar) ortalamasına oranla 
%18 daha iskontolu olan Türkiye, bu esnada %12-13 oranında iskontolu 
idi – yani görece daha olumlu performans göstermişti (Grafik 11). 6 

Tabi bunda çok sevinilecek veya rehavete kapılacak bir durum yok; 
zayıf büyüme ortamı ve kırılganlıklarımız, Fed’in kademeli bir şekilde de 
olsa parasal normalleşmeye gidiyor olması, bir an önce “uyumlu” bir 
koalisyonun –ve bu bağlamda güvenilir bir ekonomi kadrosunun– ortaya 
çıkmasını gerektiriyor... 

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

2. Bu “yeni makro hikaye” konusu çok dillendiriliyor; konuyu 
biraz açar mısınız? 

Konunun özü büyüme dinamiklerinde yatıyor. Türkiye’nin dışarıdan 
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yıllarda büyümemiz %2-3 seviyelerine takıldı; bunun yanında yüksek cari 
açık ve enflasyon sorunlarımız devam ediyor. 

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0

-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

01
Oca
08

31
Eki
08

02 Eyl
09

05
Tem
10

05
May
11

06
Mar
12

04
Oca
13

06
Kas
13

09 Eyl
14

13
Tem
15

MSCI GOP Üzerine Türkiye Primi (%, sol eksen)
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
Türkiye (sağ eksen)

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0

-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

01
Oca
08

31
Eki
08

02 Eyl
09

05
Tem
10

05
May
11

06
Mar
12

04
Oca
13

06
Kas
13

09 Eyl
14

13
Tem
15

MSCI GOP Üzerine Türkiye Primi (%, sol eksen)
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
Türkiye (sağ eksen)

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0

-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

01
Oca
08

31
Eki
08

02 Eyl
09

05
Tem
10

05
May
11

06
Mar
12

04
Oca
13

06
Kas
13

09 Eyl
14

13
Tem
15

MSCI GOP Üzerine Türkiye Primi (%, sol eksen)
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
Türkiye (sağ eksen)

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0

-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

01
Oca
08

31
Eki
08

02 Eyl
09

05
Tem
10

05
May
11

06
Mar
12

04
Oca
13

06
Kas
13

09 Eyl
14

13
Tem
15

MSCI GOP Üzerine Türkiye Primi (%, sol eksen)
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
Türkiye (sağ eksen)

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0

-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0

-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

01
Oca
08

31
Eki
08

02 Eyl
09

05
Tem
10

05
May
11

06
Mar
12

04
Oca
13

06
Kas
13

09 Eyl
14

13
Tem
15

MSCI GOP Üzerine Türkiye Primi (%, sol eksen)
Gelişmekte Olan Piyasalar (sağ eksen)
Türkiye (sağ eksen)

Grafik 11 - MSCI Türkiye ve GOP Endeksleri
(Ağu 2008=100)

Türkiye ekonomisi

6 Ancak raporumuz yayına girmeden 

hemen önce dışarıda GOP’lardaki 

genel olumsuz havaya ek olarak içeride 

güvenlik sorunları ve siyasi belirsizliklerin 

artması yurtiçi piyasalarda sert satışlara 

neden oldu.
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3. Büyüme tarafında ilk çeyrekte beklentileri hafif aşan bir 
büyüme gördük. Bunu nasıl okumalıyız?

İlk çeyrekte %1,6’lık beklentilere karşın ekonomi yıllık bazda %2,3’lük 
bir büyüme yakaladı. Bunda beklentilerden güçlü gelen özel tüketim 
harcamaları belirleyici oldu (Grafik 12). Detaylara baktığımızda bunun 
da otomobil satışları tarafından desteklendiğini, genele yayılmış bir 
toparlanma olmadığını görüyoruz. Bu da aslında rakamsal olarak 
beklentilerden güçlü bir büyümeye karşın; büyümenin hem düzey hem 
de kompozisyonundaki görece zayıflığın sürdüğü anlamına geliyor. Bu 
zayıflıktan kastımız da özellikle özel yatırım tarafındaki tıkanmışlık ve dış 
talebin büyümeye negatif katkı yapmaya –yani ekonomideki zayıflığa 
rağmen ithalatın ihracattan daha hızlı büyümeye– başlaması...

Buradan çıkış için kısa vadede kırılganlıklarımıza odaklanmamız, orta 
vadede ise üretkenlik artışlarına yönelik reformları hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Ancak reformlardan ne kast edildiğinin de detaylandırılması 
lazım. Hükümetin geçtiğimiz yıl 25 başlıkta açıkladığı kapsamlı Öncelikli 
Dönüşüm Programı olumlu bir adımdı. Ama aradan bir yıl geçmesine 
ve neredeyse yeni Orta Vadeli Programın açıklanma zamanı gelmesine 
rağmen uygulama tarafında çok yavaş kalındı. Doğal olarak ileriye 
yönelik bakıldığında da önceliklerin daha iyi planlandığı, detaylı ve 
takvimi belirli bir programa ihtiyaç duyuluyor. Elbette bunun için 
öncelikle yeni hükümetin bir an önce kurulması gerekli. 

Grafik 12 - Büyümenin Kaynakları (geçen dönemin GSYH’sine % olarak)
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4. Son gelişmeler nasıl ve yılın tamamı için nasıl bir büyüme 
görünümü bizi bekliyor?

İkinci çeyreğe ait veriler karmaşık denebilecek bir tablo çizse de bunlar 
içerisinde bizce trendi en iyi yansıtan göstergeler olan sanayi üretimi, 
PMI (İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ve ekonomik güven endeksi, 
büyümedeki zayıf seyrin 2. çeyrekte de devam ettiğine işaret ediyor. 
Sanayi üretimi Nisan-Mayıs aylarında 1. çeyreğe oranla (yıllık bazda, 
takvim etkisinden arındırılmış olarak) yükseldi (%1,2’ye karşın %3,1) 
ama bu ilk çeyreğin aşırı zayıf olmasından kaynaklanıyor; yani belirgin 
bir güçlenme olduğunu söylemek için henüz erken. PMI ise yılın ilk 6 
ayında Mayıs ayı hariç 50 bandını aşamadı (50’nin altı imalat sanayinde 
daralma; üstü genişleme anlamına geliyor). 

Son olarak ekonomik güven endeksi de genelde aşağı yönlü seyrini 
sürdürüyor. Haziran ayı itibariyle endeks 78,7 seviyesindeydi (Grafik 13). 
(Ekonomik güven endeksinin tüketici ve üreticilerin genel ekonomik 
duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir 
gösterge olduğunu ve 100’ün altındaki seviyelerin ekonomiye dair 
güvenin zayıf olduğuna işaret ettiğini hatırlatalım).

Elbette yılın ilk yarısında seçim sürecinin yarattığı belirsizliklerin büyümeyi 
negatif etkilediği söylenebilir, ancak bu belirsizlikler şekil değiştirmiş olsa 
da henüz kaybolmuş değil. O yüzden yılın ikinci yarısında da büyümede 
hatırı sayılır bir toparlanma öngörmüyoruz ve yılı %2,5 civarında bir 
büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz. Hatta risklerin aşağı yönlü 
olduğunu söylemek yanlış olmaz...

 

Grafik 13 - GSYH Büyümesi ve Ekonomik Güven Endeksi
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5. Son dönemde işsizlik oranında aşağı yönlü bir seyir 
görüyoruz. Zayıf büyümeye karşın istihdam piyasasındaki bu 
gelişmeyi nasıl yorumlamak gerekir?

Son dönemde işsizlik oranında belirgin bir gerileme gördük. Eylül-
Kasım döneminde %10,6 seviyesinde bulunan veri (mevsim etkisinden 
arındırılmış olarak) Nisan itibari ile %9,9’a kadar geriledi (Grafik 14). 
İşgücüne katılım da görece yüksek seyretmeye devam etti. Bu gelişmenin 
ardında hizmet sektörünün çok güçlü –ve aynı oranda da çok iyi 
incelenmesi gereken– istihdam performansı yatıyor. Örneğin, Nisan ayı 
itibari ile toplam istihdam, 2014’ün aynı ayına oranla 444 bin kişi (%1,7) 
artış kaydetti. Bunda 548 bin kişilik istihdam artışı ile hizmet sektörü, 
özelde de toptan ve perakende satış, otel-restoran ile –çağrı merkezi, 
özel güvenlik, temizlik vb. sektörlerini kapsayan– idari/destek hizmetleri 
başı çekti. Diğer yandan inşaat sektöründeki artış 10 bin kişi ile sınırlı 
kalırken, sanayi (47 bin) ve tarımda (67 bin) ise daralma gördük. 

Aslında büyümenin belirgin yavaşladığı bir dönemde istihdamın bu denli 
güçlü seyretmesi, üzerinde kafa yorulması gereken bir konu. Hatta son 
3 yılın rakamları (2012-2014) son derece çarpıcı: büyüme %3 civarında 
seyrederken gerek toplam gerek tarım dışı istihdam artışı bunun üzerinde 
kaldı; yani üretkenlik artışı negatif seyretti. Bu elbette sürdürülebilir bir 
durum değil. (Bu noktada 2014 rakamlarının yorumlanmasının özellikle 
zor olduğunun altını çizelim; 2014’de istihdam artışı %5-%5,5 iken, 
büyüme %3’ün altında idi...) Bütün bunlar, üzerinde düşünülmesi ve 
araştırılması gereken konular ancak sonuç olarak bizi bir kez daha 
Türkiye’nin büyüme modeli tartışmalarına götürüyor. Nihayetinde 
üretkenlik artışı olmayan bir ekonomi, “potansiyel” büyümesi de düşmüş 
bir ekonomi anlamına geliyor...

Grafik 14 - İşsizlik Oranı (%)
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6. Bu yıl enflasyon tarafında evdeki hesap pek çarşıya uymadı 
gibi görünüyor. Neydi bunun arkasında yatan nedenler?

Yılın başında enflasyon görünümüne dair iyimser bir hava hakimdi, 
hatta hatırlanacak olursa yılın ilk Enflasyon Raporu’nda TCMB yıl sonu 
tahminini %5,5 olarak vermişti. Ancak beklenen düşüş –en azından 
yılın ilk yarısında—gerçekleşmedi. Haziran itibariyle TÜFE enflasyonu 
%7,2 düzeyindeydi (Grafik 15). Bu, Mayıs’a göre (%8,1) ciddi bir düşüşe 
işaret ediyor ama hâlâ yüksek, hatta TCMB’nin %6,8 olan revize yılsonu 
tahmini ile de (Nisan raporu) oldukça tutarsız. Bunda sıkça söylendiği gibi 
gıda fiyatları ve kurdaki değer kaybı rol oynadı. Hatırlayacak olursak yıllık 
gıda enflasyonunun %14’ü aştığını gördük, ilgili hizmet sektörü fiyatları 
da (restoran-otel vb.) bu yükselişten etkilendi. Buna ek olarak sene 
başında 2,33 seviyesinde olan TL/dolar kurunun Nisan’da 2,7 seviyesini 
aştığını gördük. TL’nin bu değer kaybı da enflasyonun yukarı yönlü seyrini 
destekledi. Ancak enflasyonda ve fiyatlama hareketlerinde bir katılık var; 
bunun da katkısı bizce ihmal edilemeyecek düzeyde...

Grafik 15- TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (12-aylık; %)

Grafik 16- TÜFE Enflasyonu: Gıda ve Gıda dışı (12-aylık; %)
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itibari ile %14,4 seviyesindeki yıllık gıda enflasyonu Haziran’da %9,3’e 
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8. Neden?

Çünkü bizce yüksek enflasyonun ardında yatan temel nedenler, (yüksek 
seyreden gıda fiyatları gibi) dönemsel etkenler değil. Doğrudur, son 
dönemde gıda tarafından olumsuz bir şokla karşı karşıya kaldık; ama 
diğer yandan global enerji fiyatlarının dezenflasyonu desteklediği bir 
süreçten geçiyoruz. Burada önemli olan uzun vadeli trendin seyri; o 
da bilindiği gibi – örneğin son 5 yıldır – %8 gibi hedefin (%5) oldukça 
üzerinde seyrediyor. Çekirdek enflasyonda da çok farklı bir durum yok. 
(Hatırlayacak olursak çekirdek enflasyon, aşırı dalgalı fiyat gruplarını – 
ağırlıklı olarak gıda ve enerjiyi – endeksten çıkararak genel trendi takip 
etmemizi sağlıyor). Dolayısıyla bizim asıl bunun nedenlerini ve %5’e hatta 
altına nasıl gelineceğini tartışmamız lazım. Bizce yüksek enflasyonun 
ardında yatan temel nedenleri arz-talep dengesizliği (yani talebin her 
şeye rağmen arza/üretkenliğe oranla güçlü seyretmesi) ve beklentilerin 
çapalanamaması olarak özetlemek mümkün. Hatırlayalım en son verilere 
göre 12- ve 24-aylık beklentiler halen %7 seviyelerinde (Grafik 17). Bu 
ciddi bir inandırıcılık ve kredibilite sorununa işaret ediyor...

Grafik 17 - Enflasyon Beklentileri (%)
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9. Para politikası tarafında son dönemdeki gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Para politikası bir nevi “otomatik pilotta” ve bu bir süre daha – 
piyasalarda çok büyük bir çalkantı olmaz ise – böyle devam edecek 
gibi duruyor. Banka, hem enflasyon hedefe göre yüksek seyrettiği için, 
hem de kur tarafında tam rahat olamadığı için, marjinal fonlama oranı 
dediği oranı yüksek (%10,75) tutuyor. Bu aslında son yıllarda görmeye 
alıştığımız bir yaklaşım: bir faiz indirim olasılığı doğduğunda Banka 
haftalık repo faizini ve koridorun yukarı bandını (yani gecelik borç verme 
faizini) genelde indiriyor. Hatırlanacak olursa yılın başında böyle bir 
konjonktür vardı ve Banka Ocak toplantısında haftalık repo faizini 50 baz 
puan indirdikten sonra Şubat’da yine haftalık repo faizinde (25 baz puan) 
ve ek olarak gecelik borç verme faizinde (50 baz puan) indirime gitmişti 
(Grafik 18). Konjonktür değiştiğinde ise – ki bu genellikle lirada sert 
zayıflamaların olduğu döneme denk geliyor – Banka süreci koridor içinde 
marjinal fonlama oranını yüksek tutarak yönetiyor. Bu esnada Banka 
para politikası duruşunu getiri eğrisinin eğimi (Banka’nın yaklaşımına 
göre “yataya yakın eğim” sıkı para politikasına denk geliyor) üzerinden 
tanımlamaya devam ediyor. 

10. Peki Banka önümüzdeki süreçte ne yapabilir? Kurumun 
üzerindeki siyasi baskılar bir nebze azaldı gibi duruyor, bu 
gerekirse faiz yükseltebileceği anlamına mı geliyor? Öte yandan 
enflasyon tarafında iyimser mesajlar verilmeye devam ediliyor...

Piyasalarda ciddi bir çalkantı, önemli bir satış, kurda sert bir hareket 
olmaz ise Banka para politikası duruşunda en azından kısa vadede 
pek bir değişime gitmez gibi duruyor. Son dönemde enflasyon ile 
ilgili mesajları olumlu olabilir ama enflasyonun gerçek görünümü ve 
dış finansman tarafındaki tablo (ve buna bağlı olarak kur üzerinde 
oluşabilecek baskılar) faiz indirimine el vermiyor. Faiz artırımı ise büyüme 
tarafında zayıf görünüm devam ettiğinden– mecbur kalınmadıkça – 
ertelenmeye çalışılacak…

Grafik 18- MB Faiz Oranları (basit, %)
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11. Önceki raporunuzda cari açığın yanı sıra yüksek bütçe açığı 
anlamına gelen “ikiz açık” riskine dikkat çekmiştiniz. Maliye 
politikalarında şu anda ne durumdayız, bütçe gelişmeleri ne 
yönde?

Temelde bütçedeki temkinli duruşun devam ettiğini söyleyebiliriz. 
Hatırlanacağı gibi 2014 yılında bütçe performansında hafif bir bozulma 
görmüştük. Bütçe açığı GSYH’ye oranla 2013’deki %1,2’den %1,3’e 
artış kaydetmiş, buna karşın faiz dışı denge %2’den %1,5’e gerilemişti. 
Elbette bu rakamlar da aslında oldukça sağlıklı diyebiliriz... Nitekim 
global kriz sonrası dönemde (2011 ve sonrası) bütçe büyüklükleri kötü 
bir performans sergilemedi: Yeni dengemiz, %2 civarında bir bütçe açığı/
GSYH oranı ve %1-1,5 bandında bir faiz dışı fazla şeklinde. Bu yıl da bu 
civarlarda rakamlar görmek olası...

Yılın ilk yarısında faiz dışı harcamalar reel olarak %2-%3 civarında 
artarken gelirler daha fazla arttı. Bu sayede bütçe geçen yılın Ocak-
Haziran döneminde 3,4 milyar TL açık vermişken bu yıl 0,8 milyar TL ile 
fazlaya döndü. Faiz dışı fazla da aynı dönemde 7 milyar TL artarak 30,5 
milyar TL oldu. 

Ancak daha önceki raporlarda da belirttiğimiz gibi bütçe performansını 
kırılgan kılan birçok nokta var. Öncelikle vergi gelirlerinin toplam gelirler 
içindeki payı (2011 sonrası) gerilemeye başladı. Bu da büyük oranda bir 
defaya mahsus gelirlerin ağırlık kazanmasına yol açıyor. Nitekim bütçe 
performansını takip etmek için kullandığımız ve temelde bir defaya 
mahsus gelirlerin çıkarılması ile hesaplanan IMF tanımlı FDF rakamları ile 
Maliye tanımlı FDF arasındaki makas oldukça açık seyrediyor (Grafik 19). 
Vergi gelirleri ise başta özel tüketim vergisi sayesinde yılın ilk yarısında iyi 
performans gösterdi denebilir. Ancak bunda yılın ilk yarısında talebin bazı 
mallarda (araba satışları) görece güçlü seyretmesi rol oynadı. 

Diğer yandan faiz dışı giderler pek kısılamıyor; bütçelenen miktarı hemen 
her sene belirgin şekilde aşıyor, GSYH’ye oranla ise yüksek seyrini (%23 
civarında –bunun kriz öncesi döneme göre 5 puanlık artışa işaret ettiğini 
hatırlatalım) koruyor (Grafik 20). Bu sene hedef, bunu GSYH’ye oranla bir 
puan kadar kesmek yönünde, ama zor gözüküyor. 

Son olarak bu senenin rakamlarında yine borç yapılandırmasının olumlu, 
ama geçici etkileri var; bu hem harcama (sosyal güvenlik transferleri 
yoluyla) hem de gelirler tarafını olumlu etkiliyor, ama bu etkinin de geçici 
olduğunu unutmamak gerek...

Grafik 19 - Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi (milyar TL, 12-aylık toplam)

Grafik 20 - Merkezi Yönetim Kalemleri (GSYH’ye oran olarak)
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12. Dış denge tarafında son gelişmeler ne yönde?

Cari açıktaki düşüş eğilimi sekteye uğrayarak da olsa devam ediyor, 
ancak çok dramatik bir düşüşten bahsetmek mümkün değil. Açık 2014 
yılı sonundaki 46,5 milyar dolar seviyesinden Mayıs itibariyle 44,7 milyar 
dolara geriledi. Bunda tamamıyla enerji faturasının etkili olduğunu 
görüyoruz. Enerji açığı aynı dönemde 5 milyar dolar azalarak 45,6 
milyara geriledi. Ancak bu esnada çekirdek denge olarak nitelediğimiz 
enerji ve altın hariç cari denge belirgin bir bozulma kaydetti. Yıl sonunda 
6,1 milyar dolar fazla veren çekirdek denge, Mayıs ayında -0,9 milyar 
dolar ile Mart 2014’den bu yana ilk kez açık verdi (Grafik 21). 

Ancak yılın ikinci yarısında bu dinamik biraz değişebilir. Çekirdekteki 
bozulma hız keserken, enerji tarafındaki daralmanın bir süre daha devam 
etmesi en olası senaryo. Nihayetinde petrol fiyatlarındaki düşüş bizim 
enerji tarafına gecikmeli yansıdı, bunun devam etmesini – kontratlara 
yansıdıkça – beklemek yanlış olmaz. Çekirdek dengedeki bozulma ise 
yılın ikinci yarısında birçok faktörün etkisi ile – TL’deki zayıflama (reel 
döviz kurunun Haziran’da 100’ün altına gerilediğini hatırlatalım; Grafik 
22), büyüme görünümünün zayıf seyretmesi, Avrupa’da ekonomilerin 
görece toparlanması ve (yüksek araba ithalatı gibi) bir defaya mahsus 
etkenlerin ortadan kalkması vb. – yavaşlayabilir. 

Ancak daha önceki tahminimizin (GSYH’ye oranla %4,5) iyimser kaldığını 
söyleyebiliriz. İhracat, özellikle bavul ticareti ve turizm pek iyi gitmiyor. 
Ocak-Mayıs dönemini geçen yılın aynı dönemine oranla toplam mal 
ihracatında 6,7 milyar dolar; bavul ticaretinde ise 1,2 milyar dolar 
daha düşük tamamladık. Turizmde ise ancak geçen yılın rakamları 
tutturulabildi.

Grafik 21 - Cari Denge (12-aylık toplam; milyar $)
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Grafik 22 - Reel Döviz Kuru (TÜFE Bazlı; 2003=100)
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13. İhracat son aylarda sert bir düşüş sergiliyor. Bunu nasıl 
değerlendirmek lazım?

Doğrudur, sene başından bu yana ihracat tarafında belirgin daralma 
görüyoruz. Özellikle altın ve enerji hariç rakamlarda düşüş daha da 
çarpıcı... Örneğin, yılın ilk beş aylık döneminde toplam ihracat geçen 
yıla oranla %8,4; enerji ve altın hariç ihracat ise %13 oranında düşüş 
kaydetti. Ancak burada bir değerlenme etkisi olduğunu hatırlatalım: Bu 
yıl euro/dolar paritesindeki gerilemenin (euronun dolar karşısında değer 
kaybetmesinin) Türkiye ihracatını olduğundan daha düşük gösterdiğini 
biliyoruz. Nitekim rakamlar sepet (%50 euro, %50 dolar) bazında 
bakıldığında sanıldığı kadar kötü değil (Grafik 23). Miktar endeksleri 
de (Mayıs ayında otomobil sektöründe yaşanan grevlerin etkilerini bir 
kenara koyacak olursak) aynı şekilde çok kötü bir tablo çizmiyor... Aslında 
sepet bazlı bakıldığında ihracattaki yavaşlama epeydir devam ediyor ve 
bu durumun global ekonominin zayıflığından kaynaklandığını söylemek 
mümkün... 

Başka bir ifade ile ihracatımız uzun süredir yerinde sayıyor. Bir dönem 
MENA ülkelerine kayış vardı; şimdi Rusya, Irak problemleri bizi tekrar 
Avrupa’ya yönlendiriyor ama ihracatı bir şekilde artıramıyoruz...

Biz burada parite etkisinden çok dünya ekonomisindeki yavaş seyrin, 
bölgedeki problemlerin ticaret ortaklarımıza yaptığı tahribatın ve 
uzun süredir ihmal edilen reformların çok daha önemli olduğunu 
düşünüyoruz...

Grafik 23 - İhracat: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (yıllık, %)
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Grafik 23 - İhracat: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (yıllık, %)
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14. Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı en yüksek GOP’lardan biri 
olduğu hemen her gözlemci tarafından sıkça seslendiriliyor. Dış 
finansman tarafındaki gelişmeler için neler söylenebilir?

Yılın ilk beş aylık dönemi finansman tarafında oldukça belirgin bir 
bozulmaya işaret ediyor. Ocak-Mayıs döneminde 18,5 milyar dolara 
ulaşan cari açığın neredeyse %70’i kaynağı belli olmayan sermaye 
girişleri (net hata noksan; 8,9 milyar dolar) ve TCMB rezervleri (3,8 milyar 
dolar) ile finanse edildi (Grafik 24). Yani bildik kaynaklardan toplam 
sermaye girişleri sadece 5,9 milyar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 
resim biraz daha iyiydi: Yaklaşık 20 milyar dolarlık cari açığın %62’si 
tanımlı sermaye girişleri ile finanse edilmiş, rezerv kullanımı 0,2 milyar 
dolar ile sınırlı kalmıştı.

Grafik 24 - Ödemeler Dengesi: Seçilmiş Finansman Kalemleri (milyon USD)
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Ancak şöyle bir realite var: 2013 ortalarından bu yana, yani ABD 
kaynaklı genişlemeci para politikalarının sonuna gelindiğinin ilk işaretleri 
alındığından beri Türkiye’nin finansman yapısında gerek miktar gerekse 
de kalite açısından bozulma var. Ağırlıklı olarak bankalar tarafından 
ihraç edilen ve görece uzun vadeli Eurobond’ları dışarda tutarsak, resim 
oldukça sıkıntılı... Doğrudan yatırımlar artık cari açığın %15’ini ancak 
finanse eder halde (Grafik 25)...

Finansman tarafında doğal olarak net hata noksan’ın büyüklüğü çok 
tartışılıyor. Elbette bu girişlerin kaynağını bilemiyoruz ve çok farklı 
nedenler (altın ticareti kaynaklı oynaklıklar dahil) söz konusu olabilir. 
Ancak bu kalemin en azından bazı aylar için finans hesabı (kaynağı 
belli toplam sermaye girişleri) ile ters korelasyonu göz önüne alınınca; 
bu kalemdeki oynamaların finansman bulmanın zorlaştığı dönemlerde 
yerleşiklerin yurtdışı mevduatlarının (veya diğer likit varlıklarının) 
kullanımından kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor. Ancak haklı bile 
olsak bu akımların uzun vadede sürekli olamayacağını hatırlatalım. Fed’in 
faiz artırımlarına başlayacağı ve global likiditenin sıkılaşacağı bir ortamda 
bu görünüm önümüzdeki dönem için pek cesaret verici değil. 

 

15. Son dönemde dış borçlarda da bir artış var; özellikle kısa 
vadeli dış borç yükseliyor. Özetle ne durumdayız?

Son dönemde dış borcun GSYH’ye oranla arttığını görüyoruz. Bunda kur 
etkisi (zayıflayan TL ile birlikte dış borcun TL karşılığının artması) oldukça 
önemli bir etken. Örneğin, toplam dış borç 2014 yılı sonundaki %53,6 
düzeylerinden ilk çeyrekte %57,7’ye yükseldi ; biraz daha geriye gidecek 
olursak artış daha da çarpıcı. Bu oran 2007-08 döneminde %38-39 
düzeyindeydi. Mutlak olarak ise dış borcumuz şu anda 400 milyar dolar 
civarında; oysa bu rakam global kriz öncesinde 250-300 milyar civarında 
idi. Bu dönemde GSYH dolar olarak pek artmadığından, yüzde artış sert 
oldu. Sektörel olarak baktığımızda ise bu borcun yaklaşık %70’inin özel 
sektör, %30’unun kamu sektörüne ait olduğu görülüyor (Grafik 26). 

Grafik 25 - Doğrudan Yatırımlar (12-aylık toplam, cari açığa % oran olarak)

Grafik 26 - Dış Borcun Yapısı (GSYH’ye % oran olarak)
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Dış borç tarafında iki noktanın daha altını çizmek faydalı olabilir. İlki 
vadesi gelen orta/uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçların toplamı, 
diğer bir deyişle önümüzdeki bir yıl içinde ödeyeceğimiz dış borç miktarı 
yaklaşık 165 milyar dolar (Mayıs 2015 itibari ile) gibi oldukça yüksek bir 
düzeyde. Bu ise cari açığı da hesaba kattığımızda Türkiye’nin 200 milyar 
dolar civarı, GSYH’ye oran olarak %25 seviyelerinde bir dış finansmana 
ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. 

İkinci olarak bankaların kısa vadeli borç stoklarındaki artış dikkat çekiyor. 
Konuyla ilgili S&P de son günlerde bir uyarı yaptı ve kısa vadeli dış borcun 
Türk bankacılığı için bir risk olduğunu belirtti. Mayıs verilerine göre 
Türkiye’nin yaklaşık 125 milyar dolar olan kısa vadeli borç stokunun 90 
milyar dolar kadarı bankacılık sektörüne ait (Grafik 27). Burada Merkez 
Bankası’nın uyguladığı zorunlu karşılık politikasının (veya rezerv opsiyon 
mekanizmasının) etkili olduğu biliyor. 

16. Dünya ekonomisi oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor; 
Yunanistan’da süre gelen borç krizi, Çin borsasının sert düşüşü 
gibi çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların Türkiye’ye nasıl 
bir etkisi olur?

Raporumuz yayına hazırlanırken bu iki başlıkta da sular bir miktar 
durulmuş görünüyordu (bkz. Global Görünüm). Ancak bu ya da başka 
risklerin yeniden ortaya çıkması ve gündemi meşgul etmesi şaşırtıcı 
olmayacaktır. Bu ülkeler ile direk ticaret ve kredi-finansman ilişkimiz çok 
güçlü değil; dolayısıyla buradan gelecek etkiler sınırlı olacaktır. Önemli 
olan global piyasalardaki risk iştahı... Risk algısı çok bozulmadığı ve 
bulaşıcılık etkisi kontrol altında tutulduğu sürece bu dalgalanmaların 
Türkiye’ye etkileri sınırlı olacaktır. 

Bu açıdan global tarafta Türkiye için en önemli başlık Fed olmaya devam 
ediyor. Genel kabul gördüğü gibi Fed’den gelecek faiz artırımlarından 
en çok etkilenecek ülke biziz. Burada bizim bir hikâyemiz olması önemli; 
Fed normalizasyonu dünyanın sonu değil, ama piyasalar sallanacaktır; o 
yüzden bu döneme “hükümetli ve hikâyeli” girmemiz iyi olur...

17. Peki önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisine etkileri 
açısından hangi başlıkları takip etmek gerekir?

Global tarafa bir miktar değinmiş olduk. Fed’i burada ilk sıraya yazmak 
gerekir. Ayrıca bölgesel jeopolitik riskler çok yakından izlenmeli... İçeride 
ise elbette siyasi gündem çok kritik. Yeni hükümet, onun ekonomi takımı 
ve atacağı adımların yakından takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca ekonomi 
tarafında dış finansman – ve buna bağlı olarak şirketler kesiminin açık 
döviz pozisyonu – bir süre daha gündemde olacak gibi görünüyor. 
Büyüme açısından da güven ortamı ve özel yatırımların seyri önemli diye 
düşünüyoruz. Son olarak tabi, kredi derecelendirme kuruluşlarını takip 
etmek gerekiyor (Bkz. Soru 19). 

Grafik 27 - Kısa Vadeli Borç Stoku (milyar USD)
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18. Reel sektör şirketlerinin ‘açık’ döviz pozisyonu uzun yıllardır 
gündemi meşgul ediyor, riskin boyutuna dair farklı görüşler 
seslendiriliyor. Bu konuda Fitch de son günlerde bir uyarı yaptı 
ve gelişmekte olan ülkeler arasında Fed faiz artırımı ve güçlü 
dolar karşısında en fazla riske maruz kalacak şirketlerin Türk 
şirketleri olduğunu söyledi. Endişelenmeli miyiz?

Reel sektör şirketlerinin açık döviz pozisyonunun oldukça yüksek olduğu 
kesin. Rakam global kriz öncesi 70 milyar dolar civarında iken, şimdilerde 
170-180 milyar dolar civarında, ama buradan ‘büyük bir finansal kriz 
kapıda’ sonucunu da çıkarmamak lazım. Öncelikle açığın artış eğilimi 1-2 
yıldır durmuş gibi görünüyor (Grafik 28). Diğer yandan firmaların doğal 
“hedgeleri” olduğu (yani başta ihracat olmak üzere döviz cinsi gelirleri 
olduğu) ve açık pozisyonun görece uzun vadeli olduğu biliniyor. Bu 
konuda TCMB tarafından yapılan çalışmalar da olduğunu hatırlatalım.7 
Firmaların krediye erişimi, nominal olarak gelir artışları her şeye rağmen 
devam ediyor; bunlar da zaman kazandıran dinamikler...

Öte yandan bu boyutta bir açık pozisyonun ekonomiye çok ciddi 
olumsuz etkilerinin olduğu/olmaya devam edeceği de açık. Her şeyden 
önce açık döviz pozisyonu taşıyan şirketler nakit akımlarının etkilenmesi 
nedeniyle yatırım planlarını geciktirecektir. Türkiye’de son 3-4 yıldır 
yatırımların zayıf seyretmesinin bir sebebi de muhtemelen bu. Ayrıca 
her ne kadar bankacılık sektörünün bilanço yapısı halen güçlü olsa da, 
bir noktada takipteki kredilerde olası bir sert yükseliş sektör üzerinde bir 
baskı yaratabilir. Düşük büyüme ortamının devam etmesi bu yükleri ve 
sıkıntıları daha da artırabilecektir. Kısa vadede belki büyük bir finansal kriz 
beklememek lazım, ama konunun yakından takip edilmesi gerekli...

Grafik 28 - Özel Sektör Açık Döviz Pozisyonu 
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19. Son dönemdeki bütün dalgalanmalara rağmen halen iki 
kurumdan ‘yatırım yapılabilir’ notumuz var. Son gelişmeler 
nedir, önümüzde dönemde neler beklemeliyiz? 

Yılın ilk yarısında iki büyük kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve 
Moody’s’den herhangi bir not ve görünüm değişikliği gelmedi. Her iki 
kurum da Türkiye’yi halen “yatırım yapılabilir” seviyede tutmaya devam 
ediyor. Hatırlanacağı gibi Fitch’de görünüm durağan, Moody’s de ise 
negatif (Tablo 2)...

S&P ise “yatırım yapılabilir” seviyenin bir basamak altı olan notu 
ve durağan olan görünümü teyit etti. Ancak kurum, TCMB’nin 
bağımsızlığına ilişkin sorunlar nedeniyle yerel para cinsinden notumuzu – 
ki bu yabancı para notu kadar önemsenmiyor – BBB’den BBB- düzeyine 
indirdi. 

Bilindiği gibi, olağanüstü koşullar haricinde, olası bir not indirimi, 
görünümün negatife çekilmesinden 12-18 ay sonra gerçekleşebiliyor. 
Moody’s’in Nisan 2014’de görünümü negatife çektiği göz önüne 
alınınca, böyle bir riskin olasılık dahilinde olduğunu hatırlatalım. 
Fitch tarafında ise her şeyden önce görünümde bir değişiklik olup 
olmayacağını izlemek lazım. Bizim görüşümüze göre ekonomide çok 
büyük bir çalkantı yaşanmaz ve bariz iktisat politikası hataları yapılmaz ise 
(TCMB üzerinde baskıların tekrar artması, zamansız bir faiz indirimi gibi) 
kredi notunda bir indirim beklenmemeli diye düşünüyoruz.

 20. 2016 için neler söyleyebilirsiniz? Nasıl bir yıl bizi bekliyor?

Bu yılın ilk yarısı tamamlandı; bir mucize olmaz ise 2015’i de düşük 
büyüme, fakat oldukça yüksek sayılabilecek bir enflasyon ve cari açık/
GSYH oranı ile bitirmiş olacağız. Bir anlamda Türkiye’nin yeni makro 
“dengesi” artık bu demek de yanlış olmaz. Ancak bu “istikrarlı” bir 
denge de değil; yani uzun süre sürdürülmesi pek mümkün değil. Yine 
de 2016’ya bakınca benzer makro tahminler yapmaktan başka çaremiz 
de yok. Başka bir deyişle büyümenin 2016’da da belirgin bir ivme 
kazanması zor olacaktır. Öte yandan enflasyonun %5 hedefine ulaşması, 
ulaşsa bile oralarda kalması çok gerçekçi bir beklenti değil. Cari açığı 
da unutmayalım, olumlu bir petrol fiyatı konjonktüründe bile GSYH’ye 
oranla %5 civarı seyrediyor. Bu oranın da çok belirgin azalmasını 
beklemek pek makul değil. 

Ancak dediğimiz gibi bu makro denge pek sürdürülebilir değil ve bir 
noktada bir değişim olacak; ancak bu nasıl ve hangi mekanizmalarla 
gelişecek, bunu kestirmek çok zor. Çalkantılı bir süreç yaşayacağımız 
kesin gibi. Öte yandan büyük bir kriz de beklememek lazım. Kısaca bu 
çok parlak olmayan gidişat, 2016’da da devam edecek gibi duruyor...

Tablo 2 -  

Uzun vadeli yabancı 

para cinsi kredi notu
Not Tarih Görünüm Tarih

Önceki 

Not
Tarih

Sonraki gözden 

geçirme 

S&P BB+ Mar 13 Negatif Şub 14 BB Şub 10 6 Kas 2015

Fitch BBB- Kas 12 Durağan Kas 11 BB+ Ara 09 18 Eyl 2015

Moody's Baa3 May 13 Negatif Nis 14 Ba1 Haz 12
7 Ağustos /  

4 Aralık 2015

Kaynak: Kredi derecelendirme kuruluşlarının web siteleri.
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GSYH Büyüme Oranları (%) 2015 2014

1. Ç. 1. Ç. 2. Ç. 3. Ç. 4.Ç. Tüm Yıl

Üretim Yöntemiyle

Tarım 2,7 3,5 -2,6 -4,9 1,5 -2,0

Sanayi 0,8 6,3 3,3 3,1 2,7 3,8

İnşaat -3,5 5,8 3,4 2,0 -2,0 2,2

Hizmetler 4,1 5,8 3,7 3,5 3,0 4,0

Harcamalar Yöntemiyle

İç Talep 1/ 3,3 2,7 -0,4 0,6 1,6 1,1

Özel Nihai Tüketim 4,5 2,6 0,4 0,1 2,4 1,3

Kamu Tüketimi 2,5 9,2 2,5 6,6 1,7 4,6

Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 0,0 -0,3 -3,5 -0,4 -1,0 -1,3

Kamu -10,2 -5,2 -11,7 -10,5 -7,3 -8,8

Özel 1,9 0,6 -1,6 2,1 0,9 0,5

Stok Değişimi 1/ 0,2 -0,4 -0,1 -1,1 1,4 0,0

Dış Talep 1/ -1,2 2,6 2,8 2,4 -0,4 1,8

Mal ve Hizmet İhracatı -0,3 11,1 5,5 7,9 3,4 6,8

Mal ve Hizmet İthalatı 4,1 0,7 -4,3 -1,6 4,6 -0,2

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2,3 4,9 2,3 1,9 2,6 2,9

1/ Büyümeye katkı olarak 
Kaynak: TÜİK, Turkey Data Monitor

Ek tablolar
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Enflasyon: Haziran 2015 
(yüzde)

Aylık 12 Aylık Yılbaşından Bugüne

Haz 15 Haz 14 Haz 15 May 14 Haz 15 May 14

TÜFE -0,51 0,31 7,20 8,09 4,76 5,30

Yiyecek ve Alkolsüz İçecek -2,79 0,36 9,28 12,81 4,63 7,63

Tütün ve Alkollü İçecek -0,01 -0,06 4,13 4,08 3,74 3,75

Giyim ve Ayakkabı -1,32 -1,25 5,92 5,99 7,10 8,54

Konut 0,30 0,24 8,39 8,32 3,52 3,21

Ev Eşyası -0,09 0,46 7,23 7,83 4,97 5,07

Sağlık 0,53 0,98 6,48 6,96 4,44 3,88

Ulaştırma -0,01 0,50 1,23 1,75 4,33 4,35

İletişim 0,04 0,08 3,13 3,17 1,46 1,42

Eğlence ve Kültür 2,64 0,40 11,13 8,70 8,62 5,83

Eğitim 0,70 1,72 6,24 7,31 2,20 1,49

Lokanta ve Oteller 1,09 0,92 13,62 13,44 7,14 5,99

Çeşitli Mal ve Hizmetler 0,79 0,70 9,89 9,79 6,19 5,36

Yİ-ÜFE 0,25 0,06 6,73 6,52 5,49 5,22

Dayanıklı Tüketim Malı -0,03 0,17 8,89 9,10 8,52 8,55

Enerji -0,72 -0,01 -2,16 -1,46 3,65 4,40

İmalat Sanayi 0,41 0,13 7,39 7,09 6,17 5,74

Çekirdek Enflasyon: I Endeksi 0,33 0,31 7,51 7,48 5,09 4,74

Kaynak: TUIK, Turkey Data Monitor
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İşgücü ve İstihdam: 2013-2015 
(1000 kişi) Nisan 15 Nisan 14

Fark Fark

2015 / 2014 2014 / 2013

15 Yaş ve Üstü Nüfus 57.679 56.795 884 1.044

İş Gücü 29.459 28.773 686 1.633

İstihdam 26.638 26.194 444 1.420

Tarım 5.511 5.578 -67 312

Sanayi 5.326 5.373 -47 197

İnşaat 1.916 1.906 10 108

Hizmet 13.884 13.336 548 802

İşsiz 2.821 2.579 242 213

İşgücüne dahil olmayanlar 28.220 28.022 198 -589

İşgücüne Katılım Oranı (%) 51,1 50,7 0,4 2,0

İşsizlik Oranı (%) 9,6 9,0 0,6 0,3

Bilgi için:

Tarım dışı işsizlik (%) 11,6 10,8 0,8 0,3

Genç işsizlik oranı (%) 17,0 15,5 1,5 -0,4

Kaynak: TUIK, Turkey Data Monitor
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Merkezi Yönetim Bütçesi: 2014-2015 
(milyar TL)

Haz Reel 
Büyüme 
(%)

Oca - Haz Reel 
Büyüme 
(%)

Bütçeye 
oran 
olarak; %

2015
2015 2014 2015 2014

Merkezi Yönetim Gelirleri 39,6 34,6 6,8 237,5 210,5 4,8 52,5 452,0

sak: Genel Bütçe Gelirler 38,1 33,0 7,5 228,2 202,2 4,9 51,7 441,0

Vergi Geliri 30,2 24,8 14,0 194,7 168,1 7,6 50,0 389,5

sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 6,4 5,5 7,3 57,1 50,3 5,6 48,2 118,5

  Gelir Vergisi 6,5 5,4 11,6 40,2 34,9 7,2 48,8 82,3

  Kurumlar Vergisi -0,1 0,1 -150,5 16,9 15,4 2,1 46,8 36,1

Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler 14,0 11,7 11,7 77,8 66,7 8,5 51,0 152,5

sak: KDV 3,5 2,8 17,7 22,3 19,7 4,8 54,0 41,2

ÖTV 9,3 8,0 9,1 48,5 40,7 10,7 51,6 94,0

Dış Ticaretten Alınan Vergiler 7,2 5,4 24,0 40,1 34,6 7,7 48,7 82,3

Vergi Dışı Gelirler 9,3 9,8 -11,4 42,8 42,4 -6,2 68,5 62,5

Giderler 36,3 35,2 -3,6 236,7 213,9 2,8 50,0 472,9

Faiz-Dışı Giderler 34,6 33,6 -3,8 206,9 187,4 2,6 49,4 418,9

sak: Personel (sosyal güvenlik primleri dahil) 11,8 10,7 3,3 73,3 66,6 2,2 52,5 139,5

Cari Transferler 13,9 15,1 -14,2 87,7 83,0 -1,7 49,7 176,4

  sak: Sosyal Güvenlik 6,1 6,9 -17,7 38,1 41,1 -13,9 45,7 83,2

Mahalli İdare Payları 4,2 3,9 -0,3 22,4 18,5 12,5 50,3 44,7

Yatırım 4,3 4,2 -4,1 20,7 16,6 16,0 43,4 47,8

Faiz Giderleri 1,7 1,6 0,4 29,7 26,5 4,4 55,0 54,0

Bütçe Dengesi 3,2 -0,6 … 0,8 -3,4 … -3,8 -21,0

Faiz Dışı Denge 4,9 1,0 … 30,5 23,1 … 92,4 33,0

Bilgi için:

 Faiz Dışı Denge (IMF Tanıtımlı) 0,1 -4,0 … 15,1 9,7 … … …

Kaynak: Maliye Bakanlığı,Turkey Data Monitor.
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Kamu Net Borç Stoku 
(milyar TL) 2012 2013 2014 2015  

1.Ç.

Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 562,9 623,4 650,5 672,8

İç Borç Stoku 408,4 430,3 443,6 452,9

Merkezi Hükümet 386,5 403,0 414,6 423,2

GSYH’ye oran olarak 27,3 25,7 23,7 23,8

Dış Borç 154,5 193,1 206,9 219,9

Merkezi Hükümet 145,5 182,7 197,3 210,4

GSYH’ye oran olarak 10,3 11,7 11,3 11,8

Eksi: Merkez Bankası Net Varlıkları 189,5 271,1 304,4 344,0

 Kamu Mevduatı 71,6 84,2 77,4 80,2

 İşsizilik Sigortası Fonu Net Varlıkları 61,2 70,4 81,4 84,4

Toplam Net Kamu Borcu 240,6 197,7 187,3 164,3

GSYH’ye oran olarak 17,0 12,6 10,7 9,2

Kaynak: Hazine, Turkey Data Monitor.
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Cari Denge 
(milyon $)

Mayıs Ocak - Mayıs 12-Aylık Toplam

2015 2014 2015 2014 Mayıs 2015 Nisan 2015

Cari denge -3.994 -3.652 -18.547 -20.376 -44.687 -44.345

Enerji Dışı 1/ -1.024 286 -3.154 154 -1.045 265

Dış Ticaret Dengesi -5.367 -5.494 -19.917 -23.123 -60.373 -60.500

İhracat 11.920 14.590 65.104 71.819 162.216 164.886

% -18,3 1,9 -9,3 7,1 -2,6 -0,8

İthalat 17.287 20.084 85.021 94.942 222.589 225.386

% -13,9 -9,9 -10,4 -5,6 -5,7 -5,4

Hizmetler (net) 2.138 2.410 6.139 6.333 24.981 25.253

Turizm (net) 2.110 2.279 6.326 6.483 24.323 24.492

% -7,4 1,4 -2,4 2,0 4,4 5,2

Gelir (net) -814 -667 -5.093 -3.968 -10.344 -10.197

Faiz Harcamaları 419 428 1.944 2.051 5.592 5.601

Cari Transfer 49 99 324 382 1.049 1.099

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor 
1/ Enerji açığı (TÜİK tanımlı) hariç cari denge
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Finans Hesabı 
(milyon $)

Mayıs Ocak - Mayıs 12-Aylık Toplam

2015 2014 2015 2014 Mayıs 2015 Nisan 2015

Cari Açık -3.994 -3.652 -18.547 -20.376 -44.687 -44.345

Sermaye Transferi 0 0 -2 -21 -47 -47

Finans Hesabı -154 -4.396 -5.886 -12.703 -35.652 -39.894

Doğrudan Yabancı Yatırım -638 -65 -3.290 -3.841 -4.941 -4.368

Portföy Yatırımı 2.505 -1.297 3.349 -3.024 -13.736 -17.538

Hisse Senedi 74 643 105 1.630 1.034 1.603

Borç Senetleri 1/ -1.405 1.253 -1.150 2.927 14.214 16.872

Yurtiçi -1.473 336 -3.297 -3.071 144 1.953

Diğer Yatırımlar -2.021 -3.034 -5.945 -5.838 -16.975 -17.988

Varlıklar 1.250 -152 7.633 -1.019 10.323 8.921

Yükümlülükler 3.271 2.882 13.578 4.819 27.298 26.909

Kısa Vadeli Krediler -2.976 3.145 -8.880 316 -5.242 879

Uzun Vadeli Krediler 6.172 394 13.774 4.855 19.810 14.032

  Banka Dışı Özel Sektör 975 707 2.830 3.665 4.760 4.492

IMF Kredileri 0 0 0 0 0 0

Diğer / Mevduatlar 75 -657 8.684 -352 12.730 11.998

Net Hata Noksan 1.801 1.185 8.898 7.465 5.078 4.462

Rezerv Varlıklar -2.039 1.929 -3.765 -229 -4.004 -36

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor 
1/ Yerleşik olmayanlara yapılan yurtiçi ihraçlar dahil.
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Finans Hesabı 
(milyon $) 2010 2011 2012 2013 2014

Cari Açık -45.312 -75.008 -48.535 -64.658 -46.516

Sermaye Transferleri -51 -25 -58 -96 -66

Finans Hesabı -57.940 -64.212 -69.061 -71.869 -42.469

Doğrudan Yabancı Yatırım -7.617 -13.806 -9.177 -8.830 -5.492

Portföy Yatırımı -16.083 -22.204 -41.012 -23.986 -20.109

Diğer Yatırımlar -34.240 -28.202 -18.872 -39.053 -16.868

Varlıklar -7.020 -11.197 703 -2.370 1.671

Yükümlülükler 27.220 17.005 19.575 36.683 18.539

Net Hata Noksan 232 9.008 346 2.796 3.645

Rezerv Varlıklar 12.809 -1.813 20.814 9.911 -468

Kaynak: Hazine, Turkey Data Monitor.
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Dış Borcun Yapısı: 2011-2014 
(milyar $) 2012 2013 2014 2015 - 1.Ç.

Toplam Borç Stoku 339,0 389,2 402,4 392,8

Kısa Vadeli 100,2 130,4 132,9 129,5

Kamu Sektörü 11,0 17,6 17,9 18,2

TCMB 1,0 0,8 0,3 0,3

Özel Sektör 88,1 112,0 114,7 111,1

Finans 59,2 77,0 80,0 79,0

Finans Dışı 28,9 35,0 34,7 32,1

Orta ve Uzun Vadeli 238,8 258,8 269,6 263,3

Kamu 93,0 98,3 99,8 95,1

TCMB 6,1 4,4 2,1 1,8

Özel Sektör 139,8 156,0 167,6 166,3

Finans 57,1 73,1 84,9 87,0

Finans Dışı 82,7 82,9 82,8 79,3

GSYH’ye oran olarak

Dış Borç Stoku 42,6 52,9 53,6 57,7

Kısa Vadeli 12,6 17,7 17,7 19,0

Orta ve Uzun Vadeli 30,0 35,2 35,9 38,7

Kamu 14,0 16,5 16,0 16,9

Özel Sektör 28,7 36,5 37,6 40,7

Kaynak: Hazine, Turkey Data Monitor.
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