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Önsöz

2014 yılının geride bıraktığımız ilk yarıyılına baktığımızda, 
Dünya ekonomisinde her ne kadar iyileşme devam ediyor olsa 
da, büyümenin zayıf ve dalgalı bir seyir izlemekte olduğunu 
görüyoruz. ABD ekonomisinin -- mevsim koşulları gibi özel 
durumları yansıtsa bile – ilk çeyrekte %2,9 daralmış olması 
piyasalar nezdinde olumsuz bir etki yarattı. Avrupa tarafında 
ise iyileşme kırılgan olmakla birlikte halen devam ediyor. 
Bu ortamda Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık %4,3 
büyümesi, bunun yarısının da dış talep, yani net ihracattan 
gelmesi oldukça olumlu bir tabloyu ortaya koyuyor. Ancak son 
dönemdeki göstergeler ekonomide yavaşlamaya işaret ediyor. 
Ayrıca büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili soruların 
halen gündemde olduğunun da altını çizmek gerekiyor. 
Örnek verecek olur isek, özel yatırımların zayıf seyretmesi 
üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımıza 
çıkıyor. Ayrıca enflasyonumuz halen hedefe göre çok yüksek 
bir oranda; cari açığın ise, daralma gösterse de seneyi yine 
GSYH’ye oranla yüksek sayılabilecek bir seviyede --%5,5-%6 
civarı-- tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki yoğun siyasi gündem doğal olarak reformlara 
odaklanmayı zorlaştırıyor. Ama yine de bu dönemin şartlarını 
en iyi şekilde değerlendirip, global likidite ve risk iştahının 
destekleyici olmaya devam ettiği bu konjonktürü çok iyi 
kullanmak gerekiyor. Ekonomimizdeki en son makro gelişmeleri 
kısaca değerlendirdiğimiz bu raporumuzun sizlere yardımcı 
olması umuduyla, iyi okumalar dileriz...

Hüseyin Gürer
CEO
Deloitte Türkiye



2

Özetle...

Global ortam ve risk iştahı yıl başına göre 
beklentilerden daha iyi seyrederken, Türkiye 
ekonomisi de yılın ilk yarısı itibariyle görece 
olumlu bir görünüm sergiliyor. Ekonomi ilk 
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%4,3 büyürken, cari açıktaki daralma devam 
etti. Nisan ayı itibariyle 57 milyar doların altına 
gerileyen cari açığın, Mayıs ayında 54 milyar 
dolar civarına gerilemesi şaşırtıcı olmayacak 
(Aralık 2013: 65 milyar dolar). Enflasyon 
tarafında ise Mayıs ayı itibariyle en kötünün 
geride kaldığını söylemek mümkün; Mayıs 
ayında – ağırlıklı olarak kur ve gıda fiyatlarındaki 
sert yükselişler sonucu – hedefin neredeyse iki 
katına çıkan enflasyonun Haziran ayı itibariyle 
düşüşe geçmesi bekleniyor.

Bu esnada da Merkez Bankası, global 
ortamın verdiği desteği kullanarak oldukça 
hızlı bir şekilde faizleri düşürmeye başladı; 
sermaye hareketlerinde bir ani tersine dönüş 
yaşanmadıkça ve lira üzerindeki baskılar 

artmadıkça indirimlerin en azından kısa vadede 
devam etmesi bekleniyor. Maliye politikası 
tarafında ise görece bir bozulmadan söz etmek 
mümkün. Mayıs ayı itibariyle faiz dışı harcamalar 
artmaya devam ederken, özellikle ithalat ve 
tüketim üzerinden alınan dolaylı vergilerde düşüş 
belirgin hale gelmişti. 2014 bütçe açığı hedefi 
tutturulabilir gözükse de, yukarı yönlü riskler 
devam ediyor.

Son gelişmeler ışığında – temelde yıla görece 
daha güçlü başlamamız nedeniyle – 2014 yılı 
büyüme tahminimizi bir puan kadar yükselterek, 
%3,5’e revize ettik. Enflasyonun ise yılı hem 
hedefin (%5) hem de Merkez Bankası’nın son 
tahmininin (%7,6) belirgin üstünde, %8,5  
civarında tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Cari 
açığın yaz aylarında daralmaya devam ederek – 
geçen yıla göre 2 puanın üstünde bir küçülme 
ile – %5,5’e yaklaşmasını (GSYH’ye oranla) 
bekliyoruz (bkz. tablo). 

Temel Makro Göstergeler

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014t 2015t

Büyüme (GSYH; %) 0.7 -4.8 9.2 8.8 2.1 4.0 3.5 3.0

Enflasyon (TÜFE, dönem sonu) 10.1 6.5 6.4 10.4 6.2 7.4 8.7 7.7

Cari Denge (milyar $) -40.4 -12.2 -45.4 -75.1 -48.5 -65.1 -46.4 -55.4

Cari Denge (GSYH'ye oran olarak) -5.5 -2.0 -6.2 -9.7 -6.1 -7.9 -5.7 -6.5

Dış Ticaret Dengesi (milyar $; TUİK tanımı) -69.9 -38.8 -71.7 -105.9 -84.1 -99.9 -81.2 -91.8

Enerji Faturası (net, milyar $) 40.7 26.0 34.0 47.6 52.4 49.2 50.6 52.3

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $; net) 17.2 7.1 7.6 13.7 9.2 9.8 10.0 10.0

Döviz Kuru (TL/$; yılsonu, Aralık ortalaması) 1.54 1.50 1.52 1.87 1.78 2.06 2.19 2.32

MB O/N Faiz Oranları (yılsonu; basit; %) 1/ 15.00 6.50 6.50 5.75 5.50 4.50 10.50 11.00

Gösterge DİBS Faizi (yılsonu; bileşik, %) 16.5 8.9 7.1 11.0 6.2 10.0 10.5 11.0

Merkezi Hükümet Faiz Dışı Fazlası (GSYH'ya oran olarak) 3.5 0.0 0.7 1.9 1.3 2.0 0.6 0.5

Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi (GSYH'ya oran olarak) -1.8 -5.5 -3.6 -1.4 -2.1 -1.2 -2.3 -2.2

Merkezi Hükümet Brüt Borç Stoku (GSYH'ya oran olarak) 40.0 46.3 43.1 39.9 37.5 37.5 36.0 35.4

1/ 2010-2012 arası 1 haftalık repo faizi, 2013 ve sonrası gecelik bankalararası para piyasası faizi.
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Özetle 2014’de Türkiye, 2012’ye benzer 
bir “yeniden dengelenme” sürecinden 
geçiyor; büyümenin talep kompozisyonu 
değişirken, cari açık daralıyor. Ancak bu arada 
enflasyon – yeniden dengelenmenin önemli 
mekanizmalarından kurdaki değer kaybının 
da katkısıyla – yine hedefin belirgin üstünde 
seyrediyor.

Öte yandan gelişmelere daha orta vadeli 
bakıldığında, Türkiye’nin yeni bir “hikaye” 
oluşturma ihtiyacının her geçen gün giderek 
belirginleştiğini söylemek mümkün. Daha 
önceki raporlarımızda da değindiğimiz gibi, 
makro açıdan Türkiye’nin temel meselesi daha 
yüksek (örneğin %4 üstü) bir büyüme oranına, 
hedefle uyumlu bir enflasyon ve daha makul 
bir cari açık/GSYH düzeyi ile ulaşmak. Birçok 
gözlemci tarafından vurgulandığı gibi bunun için 
ekonominin üretkenlik/arz tarafına yoğunlaşmak 
gerekiyor, ama önümüzdeki yoğun siyasi tablo 
– başta Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri, gelecek sene genel seçimler olmak 
üzere – netleşene kadar bunun pek gerçekçi 
olmadığını da eklemek durumundayız. 

Bu açıdan yılın ilk yarısındaki nispeten olumlu 
görüntünün bizi yanıltmaması gerektiğini 
düşünüyoruz; Türkiye ekonomisinin 
yüksek dış finansman ihtiyacı göz önünde 
bulundurulduğunda, ekonominin önümüzdeki 
dönemde global rüzgarlara son derece 
bağımlı bir seyir izleyeceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır.

Raporumuzda 2015 yılına ait temel makro 
tahminlerimizi de sunduk; ancak önümüzdeki 
dönemin birçok (global, siyasi) belirsizlik 
taşıdığını ve bu tahminlerin tamamen gösterge 
niteliğini taşıdığını ekleyelim. Tahminlerimiz 
genel hatlarıyla global tarafta önemli bir negatif 
şokun oluşmayacağına, ancak Türkiye’de 
büyüme dinamiklerinin genelde zayıfladığına; 
cari açık/enflasyon tarafında ise katılıkların 
oluştuğu varsayımlarına dayanıyor. Bu 
çerçevede Türkiye’nin 2015 yılında %3 civarında 
büyüyeceğini; enflasyon ve cari açık/GSYH 
oranının ise – sırasıyla – %7’nin hafif üstünde ve 
altında olacağını tahmin ediyoruz.

Bu baz senaryoda yabancı para cinsinden kredi 
notumuzda bir değişiklik beklemiyoruz.

 1 Raporumuz yaklaşık 
Haziran ortasına kadar 
elimizde olan bilgileri 
içeriyor.
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Global ortam

Yılın ilk yarısının sonuna gelirken, genelde 
büyüme beklentilerinin –en azından bu yıl için– 
aşağı yönlü revize edildiğini gözlemliyoruz. Bu 
raporlarımız kapsamında baz aldığımız IMF 
tahminleri, raporumuzun yayına hazırlandığı 
sırada henüz güncellenmemişti. Ancak örneğin 
Dünya Bankası’nın (DB) Haziran ortalarına 
doğru yayınlanan Küresel Ekonomik Beklentiler 
raporunda, dünya ekonomisinin 2014 yılı 
büyümesine yönelik %3,2’den (Ocak raporu), 
%2,8’e, aşağı yönlü bir revizyonu söz konusu. 

Ancak revizyona neden olan faktörler büyüme 
trendinde bir değişimden ziyade ağırlıklı olarak 
dünya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde karşı 
karşıya kaldığı zorluklardan oluşuyor. Bunların 
arasında düşük ABD büyümesi, Gelişmekte 
Olan Piyasa (GOP) ekonomilerinde yılın ilk 
aylarında yaşanan çalkantı ve Ukrayna krizi 
başı çekiyor. Nitekim DB, yılın kalan kısmında 
dünya ekonomisinin hızlanan bir toparlanma 
yaşayacağının altını çiziyor ve 2015 ile 2016 
yıllarına ilişkin sırasıyla %3,4 ve %3,5’lik 
büyüme beklentilerini koruyor.
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Yılın başında olduğu gibi, toparlanmada yine 
gelişmiş ekonomilerin başı çekmesi bekleniyor. 
GOP ekonomilerinin ise 2008 krizinin hemen 
sonrasındaki ortalamaların altında olsa da 
hatırı sayılır oranlarda büyümeyi sürdürecekleri 
vurgulanıyor. IMF gibi diğer kuruluşlardan da 
aşina olduğumuz bir tespitle, GOP’larda kriz 
öncesi büyüme oranlarına ulaşmanın ancak 
yapısal reformlarla mümkün olduğu görüşü 
yineleniyor.

Yılın başlarına oranla olumluya dönen risk 
iştahının arkasında ağırlıklı olarak, ABD’de uzun 
vadeli faizlerin ılımlı seyri ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın Haziran toplantısında parasal 
genişlemeye yönelik aldığı tedbirler yatıyor. Bu 
çerçevede finansal basında risk algısının önemli 
bir göstergesi kabul edilen VIX endeksinin 
Lehman krizi öncesi düzeylerine gerilemesi 
dikkat çekici (Grafik 1)2. 

ABD tarafındaki gelişmelerle başlayacak olursak, 
her şeyden önce bir önceki raporumuzda altını 
çizdiğimiz olumsuz kış koşullarından kaynaklı 
1. çeyrek görünümünün beklentilerden de 
zayıf olduğu bir durum söz konusu. Öyle ki 1. 
çeyreğe ilişkin açıklanan son büyüme rakamları 
ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %2,9 
oranında daraldığını gösteriyor. Bu rakam 2011 
1. çeyreğinden bu yana ilk, 2009 1. çeyreğinden 
bu yana ise görülen en sert daralma (Grafik 2). 

 2 Hatırlanacağı gibi, 
VIX piyasalardaki stresi 
gösteren bir endekstir. VIX 
Değeri 30’dan büyükse, 
piyasada volatilite yüksektir. 
Yani yatırımcılarda korku, 
kaygı ve belirsizlik hakimdir. 
20’nin altındaki değerler 
ise, piyasaların sakin, korku 
ve kaygıdan uzak olduğuna 
işaret eder.

Grafik 1 - CBOE Volatilite Endeksi (VIX)

1.0

11.0

21.0

31.0

41.0

51.0

61.0

71.0

81.0

91.0

03 Oca 06 15 Şub 08 30 Mar 10 09 May 12 24 Haz 14

Grafik 1 - CBOE Volatilite Endeksi (VIX(

Grafik 2- ABD GSYH Büyümesi (%, çeyreksel, yıllıklandırılmış)



6

Öte yandan son göstergeler ABD ekonomisinin 
yılın ikinci çeyreğinde görece hızlı bir toparlanma 
yaşadığını da gösteriyor. Ancak ilk çeyrekte 
yaşanan küçülmenin de etkisiyle ABD’nin 
2014 yılını beklentilerin altında bir büyüme ile 
tamamlayacağını söyleyebiliriz. Nitekim IMF, 
yayınladığı son değerlendirme notunda ABD’nin 
2014 yılı büyüme beklentisini %2,8’den %2’ye 
düşürürken, DB da yine 2014 beklentisini 
%2,8’den %2,1’e revize etti. Her iki kurumun 
da 2015 yılına ilişkin beklentisi %3. Haziran 
ayı toplantısında ekonomik beklentilerinde 
güncellemeye giden Fed ise, ABD’nin 2014 
yılında %2,1-%2,3 arasında büyüyeceğini 
tahmin ediyor (Mart: %2,8-%3).

Yukarıda değindiğimiz gibi 2. çeyreğe ait 
veriler daha olumlu. Son 12 aydır genişleme 
bölgesinde seyreden ve Mayıs ayı itibariyle 
55,4 düzeyinde gerçekleşen imalat sanayi ISM 
(Institute for Supply Management) manşet verisi 
üretim tarafında toparlanmanın görece güçlü 
seyrini devam ettirdiğini gösteriyor. (Aşağıda 
değineceğimiz PMI verisinde olduğu gibi bu 
seride de 50 üstü değerler genişleme anlamına 
geliyor). 

Alt kalemlerde yer alan üretim endeksi ve 
yeni sipariş endeksindeki güçlenme de üretim 
tarafındaki mevcut trendin devam edeceğine 
işaret ediyor.

ABD ekonomisinin en önemli kısmını oluşturan 
özel tüketim tarafında da benzer bir eğilim söz 
konusu. Son açıklanan Haziran ayına ait tüketici 
güven endeksi rakamları Ocak 2008’den bu 
yana en yüksek düzeyine erişmiş durumda. 
Tüketim tarafında güçlenmenin, ücretlerde 
yaşanacak artışlar ve konut sektöründe yaşanan 
iyileşmenin belirgin hale gelmesiyle devam 
etmesi muhtemel.
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Konut sektöründe görünüm daha karmaşık 
olmakla birlikte genelde iyileşme devam ediyor 
denebilir. Bir yandan son raporumuzdan bu yana 
gerçekleşen Fed toplantılarında konuya ilişkin 
uyarılar ve sektördeki gelişmelerin yakından 
takip edildiğine ilişkin mesajlar moral bozdu. 
Öte yandan konut fiyatlarındaki artış – belirli 
bir ivme kaybı bir yana – sürüyor. Son açıklanan 
Mayıs ayına ait yeni konut satışları ise bir önceki 
aya göre %18,6 gibi güçlü bir oranla son yılların 
en ciddi artışını gösterdi. Kış koşullarından 
çıkılmasıyla beraber burada da toparlanma 
trendinin devam etmesi oldukça muhtemel.

Fed’in makro görünüme dair çok yakından 
takip ettiği işgücü piyasası ve enflasyon 
görünümüne bakılacak olursa, son raporumuz 
yayınlandığında %6,7 seviyesinde olan tarım 
dışı işsizlik oranının Mayıs ayı itibariyle %6,3’e 
kadar gerilediği görülüyor. Ancak bazı yapısal 
zayıflıkların da devam etmesi söz konusu: 
işgücüne katılım oranlarında ciddi bir ilerleme 
sağlanamıyor, uzun vadeli işsizlik oranları ve 
kısmi-zaman işlerde çalışanların toplam istihdam 
içerisindeki payı halen çok yüksek, vb.

Enflasyon cephesinde ise durum biraz farklı; 
özellikle son iki aydır kaydedilen yükselişlerle 
enflasyon Mayıs ayı itibariyle yıllık %2,1 
düzeyine erişmiş ve Fed’in yıllık %2 hedefini 
aşmış görünse de, Fed üyeleri ve yeni Fed 
Başkanı Janet Yellen, enflasyondan korkulacak 
bir aşamaya gelindiğini söylemek için erken 
olduğu kanaatinde. (Nitekim Fed’in en son 
Haziran güncellemesine göre yıl sonu enflasyon 
beklentisi %1,5 - %1,7 düzeyinde.)

Fed/para politikası tarafında ise, geçen Aralık 
ayında başlayan varlık alımlarının azaltılması 
(“tapering”) sürecinde artık bir pürüz yok 
denilebilir. Aylık 10’ar milyar dolarlık kesintilerle 
35 milyar dolara kadar düşen alımların 
sonbaharda bitirilmesi bekleniyor. Şimdi 
önemli soru Fed’in kısa vadeli faizlerde ne 
zaman artırıma gideceği. Ancak bu konuda 
da piyasaları rahatlatan mesajlar geliyor: Fed, 
varlık alımları bittikten makul bir süre sonrasına 
dek, faizlerin mevcut sıfıra yakın düzeyini 
koruyacağına ve belirleyici olanın makro 
göstergelerdeki iyileşme olacağına yönelik 
“sözlü yönlendirmesini” (forward guidance) 
sürdürüyor. Genel beklenti, Fed’in faizlerde 
2015 yılı ortasından önce bir artırıma gitmesinin 
çok düşük bir olasılık olduğu yönünde. 

Öte yandan faiz artırımlarının zamanlaması 
dışında bir diğer önemli tartışma artırımların 
miktarı ile ilgili. ABD’nin önümüzdeki dönem için 
potansiyel büyüme oranının düştüğü ve genel 
olarak gelişmiş ülkelerde doygunluğa ulaşan 
yatırımların GSYH’deki payının düşük seyretmeye 
devam edeceği; bu nedenle de faizlerin artırılsa 
bile yakın bir gelecekte Lehman öncesi dönemin 
yaklaşık %4’lük seviyesine ulaşamayacağı, 
konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler arasında. 

3 Bu tartışmalar eski 
Hazine Bakanı ve Harvard 
Üniversitesi öğretim 
üyelerinden ünlü ekonomist 
Larry Summers’ın geçen 
yıl sonlarında ortaya attığı 
“uzun vadeli durgunluk” 
(secular stagnation) 
temasına dayanıyor. Bkz. 
http://larrysummers.com/
secular-stagnation/
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Bütün bu gelişmelerin pratikteki etkisini, 
ABD 10-yıllık faizlerinde beklenen yükselişin 
gecikmesi, buna bağlı olarak da GOP’lara 
yönelik risk iştahının artması olarak özetlemek 
mümkün (Grafik 3).

Avrupa ve Euro Bölgesi tarafında ise son 
raporumuzdan bu yana en önemli gelişme 
şüphesiz Haziran başındaki toplantısında 
Avrupa Merkez Bankası’nın düşük enflasyon 
riskine karşı kapsamlı sayılabilecek bir harekete 
geçmesi oldu. Her şeyden önce faiz indirimleri 
çerçevesinde AMB politika faizini 10 baz puan 
indirerek %0,15’e, marjinal borç verme faizini 
35 baz puan indirerek %0,40’a ve mevduat 
faizini ise 10 baz puan indirerek yüzde %-0,10’a 
çekti. Bu şekilde, AMB zorunlu olmayan 
rezervlere negatif faiz uygulayan ilk büyük 
merkez bankası oldu. 

Pakette yer alan teşviklerin ana doğrultusu 
bankaların kredi koşullarını iyileştirmek, 
bu şekilde parasal aktarım mekanizmasını 
güçlendirerek ekonomik toparlanmaya ivme 
kazandırmak ve bölgeyi düşük enflasyon/
deflasyon riskinden uzaklaştırmak (Grafik 4)4. 
Bu doğrultuda uygulamaya konacak araçlardan 
önemli bir diğeri de Hedefe Dönük Uzun Vadeli 
Finansman Operasyonu (TLTRO). Bu şekilde 
AMB bölge bankalarına, reel kesime verdikleri 
kredilerin (hanehalkının konut kredileri kapsam 
dışı tutulacak) %7’sine kadar kredi verecek; bu 
kanal için AMB’nin ayırdığı meblağ 400 milyar 
euro ve teşvik 2016’ya kadar devam edecek. 

AMB’nin attığı adımların şimdilik beklentileri 
karşıladığını belirtmiştik. Ancak, enflasyon 
görünümünde düzelme sağlanamaması halinde 
ek adımların atılması da söz konusu. Nitekim 
IMF, son değerlendirmesinde, Bölge’de ABD 
benzeri bir varlık alım programına ihtiyaç 
duyulabileceğini not düşüyor5. 

4 Örneğin, AMB’nin negatif faiz uygulamasının arka planında, bankaların ellerindeki likiditeyi 
AMB’ye yatırması yerine krediye dönüşümüne sevk etme ve bunun yanı sıra Euro’nun 
değerlenmesinin önüne geçme hedefi bulunuyor.

5 Buna ek olarak IMF diğer atılması gereken adımları; talebi desteklemek, banka bilançolarını 
onarmak, bankacılık birliği adımlarını tamamlamak ve bekleyen yapısal reformları 
gerçekleştirmek olarak sıralıyor. (Bkz: IMF, Euro Bölgesi 4. Madde Görüşmeleri Sonuç 
Bildirgesi, Haziran 2014) 

Grafik 3 - ABD Faiz Oranları (%)

Grafik 4- Euro Bölgesi TÜFE Enflasyonu (%)

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

02 Oca 08 13 Ağu 09 28 Mar 11 06 Kas 12 23 Haz 14

ABD 10-yıllık

ABD 10-yıllık ile 2-yıllık arasındaki
fark

Grafik 3 - ABD Faiz Oranları(%)

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Oca 00 Oca 02 Oca 04 Oca 06 Oca 08 Oca 10 Oca 12 Oca 14

Grafik 4- Euro Bölgesi TÜFE Enflasyonu(%)



9

Büyüme tarafında ise Bölge’de toparlanma 
halen zayıf ve kırılgan olmakla birlikte sürüyor. 
Bölge’den gelen ve beklentilerin altında kalan 
1. çeyrek verileri bunun bir örneği. Yıllık %0,9 
oranında büyüyen Euro Bölgesi’nin genelinde 
büyüme ibresi pozitif yönü gösterse de bazı 
ülkeler (Yunanistan, İtalya) ilk çeyrekte daralmayı 
sürdürdü (Grafik 5). Bu anlamda büyüme verisi, 
Almanya ile bölgenin periferisi arasındaki 
büyüme farklılaşması açısından düşündürücü 
bir resim sunuyor. Piyasalar tarafından bir 
öncü gösterge olarak yakından izlenen PMI 
(Purchasing Managers Index) verileri de benzer 
bir görünüme işaret ediyor. Öyle ki özellikle 
son aylarda bir gerileme sürecine giren ancak 
genişleme bölgesinde (50 üzeri) tutunmakta 
ısrar eden imalat sanayi PMI verisi, bölgede 
toparlanmanın sürdüğü ancak zayıf olduğu 
tezini destekliyor.

Bölgeye ilişkin üzerinde durulan bir diğer 
başlıksa 10-yıllık devlet tahvili faizlerinde 
yaşanan sert düşüşler (Grafik 6). Özellikle 
bölgenin periferisi olarak adlandırılan güney 
ülkelerinin borçlanma maliyetlerinin düşmesi 
ve bölgeye yönelik yatırımcıların güven ve 
risk iştahının artması anlamında, bu mevcut 
trendin artık krizin geride bırakıldığı şeklinde 
değerlendirmelere imkan verdiği görülüyor. 
Bu tespit bir anlamda doğruluk payı taşımakla 
beraber, 10-yıllık faiz oranlarının düşmesinde 
büyük oranda AMB’nin sözel müdahalesi ve 
bazı aldığı aksiyonların bulunması; bahsi geçen 
ülkelerin halen çok ciddi bir borç yükü altında 
olması ve önceki raporumuzda da (Nisan 2014) 
sıraladığımız makro zayıflıkların sürüyor olması, 
krizin geride kaldığı tespiti için henüz çok erken 
olduğunu düşündürüyor.

Grafik 5- Euro Bölgesi GSYH Büyümesi (yıllık, %)

1.2

0

-2.1

-5.5 -5.4

-4.4

-2.3

1

2.2 2.2 2.3
2.7

1.8
1.4

0.7

-0.2
-0.5

-0.7 -1 -1.2
-0.6

-0.3

0.5
0.9

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2 2012Q2 2013Q2

Grafik 5- Euro Bölgesi GSYH Büyümesi (yıllık  ,(%

Grafik 6- Seçilmiş Ülkeler Faiz Oranları

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5

02 Oca 07 30 Haz 09 27 Ara 11 24 Haz 14

İtalya 10-yıllık
Almanya 10-yıllık
İspanya 10-yıllık
Fransa 10-yıllık

Grafik 6- Seçilmiş Ülkeler Faiz Oranları



10

Özellikle GOP’lar tarafında radara alınması 
gereken başka bir konu Çin ekonomisi. 
Bilindiği gibi Çin tarafında Lehman krizi sonrası 
dönemde büyüme büyük oranda yatırımlar 
ve emlak sektörü üzerinden yürüdü. Bunun 
sonucu olarak yüksek kredi genişlemesi ve 
emlak balonu olasılığı Çin’e ilişkin temel endişe 
kaynağı olmayı sürdürüyor. Son PMI verileri 
ülkede imalat sanayinin yeniden hafif de olsa 
bir toparlanma içerisinde olduğunu gösterse 
de, halen emlak balonunun sert bir şekilde 
patlaması ve buna bağlı olarak ekonominin 
büyüme oranının sert bir şekilde %7-%7,5 
bandının altına düşmesi olasılığından endişe 
duyan ciddi bir yatırımcı/analist kesim olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak genel kanı bunun daha çok 
orta-vadeli bir risk olduğu şeklinde. (Bu arada 
IMF’nin son değerlendirmesinde Çin’in 2014 
büyüme beklentisini %7,5’te sabit tutarken 
2015 beklentisini %7,3’ten %7’ye düşürdüğünü 
ekleyelim).

GOP’lar açısından – Türkiye başta olmak 
üzere – yakından takip edilmesi gereken 
üç temel risk bulunuyor. Bunların başında 
ABD’deki toparlanmaya bağlı olarak, Fed’in 
para politikasındaki “normalleşme” hızı 
geliyor. Yukarıda değindiğimiz gibi Fed varlık 
alımlarında azaltımları aylık 10’ar milyar dolarlık 
kesintiler halinde devam ettiriyor ve kesintilerin 
etkileri GOP’larda büyük oranda fiyatlandı gibi 
gözüküyor. Ancak piyasaların sıradaki adım olan 
faiz artırımlarına nasıl tepki vereceği ise henüz 
bilinmiyor. Şu anda sert veya beklenenden 
çabuk faiz artırımları çok olası görülmese 
de (yukarıda değindiğimiz gibi ilk hareketin 
2015 ortasından önce gelmesi beklenmiyor), 
gelişmelerin yakinen takip edilmesi gerekiyor.
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Son olarak, global tarafta takip edilmesi 
gereken diğer bir alan şüphesiz jeopolitik riskler. 
Ukrayna’da devam eden krizin yanı sıra, Orta 
Doğu’da – Irak’ta El-Kaide bağlantılı Irak-Şam 
İslam Devleti’nin süre giden saldırıları ile beraber 
– yeni riskler belirmiş durumda. Irak’ta devam 
eden krizin ilk günlerinde ise petrol fiyatlarında 
önemli bir artış yaşandı ve özellikle GOP hisse 
senedi piyasaları ve döviz kurları bundan 
olumsuz etkilendi. 

Ancak şu an için Irak’taki gelişmelerin küresel 
petrol arzı üzerinde kayda değer bir düşüşe 
neden olmadıkça fiyatlarda kalıcı bir artış ve 
buna bağlı finansal dalgalanmalar beklenmiyor. 
Nitekim ilk şokun atlatılmasıyla beraber 
fiyatlarda bir geri çekiliş de kendisini gösterdi 
(Grafik 7). Öte yandan yaşananların dış ticaret 
kanalıyla da küresel ekonomiyi olumsuz 
etkilemesi ve zaten kırılgan olan iyileşmeyi 
sekteye uğratması ciddiye alınması gereken bir 
olasılık.

Özetle, global ekonomide iyileşme devam ediyor 
ama iyileşme hala kırılgan. Merkez bankaları 
ön planda, destekleyici rollerini sürdürüyorlar: 
Fed bunu parasal genişlemeden çıkışını (“exit”) 
geciktirerek, AMB ise parasal desteğini daha 
da belirginleştirerek yapıyor. Düşük faiz ortamı 
devam ederken, içlerinde Türkiye’nin de 
bulunduğu GOP’lar, yılbaşına göre beklenenden 
daha iyi bir performans gösteriyorlar. 

ABD’deki iyileşmenin gücü, AMB’nin düşük 
enflasyon ile mücadelesi, Çin, ve jeopolitik 
riskler bu çerçevede izlenmesi gereken en temel 
riskler olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik 7- Petrol Fiyatları (varil başına, USD)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

02 Oca 01 02 Nis 03 30 Haz 05 28 Eyl 07 26 Ara 09 25 Mar 12 23 Haz 14



12

Türkiye ekonomisi

Büyüme ve istihdam
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Yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamları 10 
Haziran’da açıklandı. Buna göre, Türkiye 
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, beklentilerin hafif üzerinde 
%4,3 oranında büyüdü (beklenti: %4). Bu 
şekilde 2013 yılını %4,1’lik bir büyümeyle 
kapatan Türkiye ekonomisi 2014 yılına da 
görece güçlü bir giriş yapmış oldu. Rakamlar 
ekonominin, mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre 
%1,7 oranında büyüdüğüne ve 2013 yılı 3. 
çeyreğinden bu yana bir ivme artışına işaret 
ediyor (Grafik 8). Ancak mevsimsellik etkisinden 
arındırılmış çeyreksel rakamların aşırı oynaklık 
gösterdiğini ve dikkatli yorumlanması gerektiğini 
de hatırlatalım. Genelde rakamlar 1. çeyrek 
itibariyle Türkiye ekonomisinin %4’lük bir 
büyüme dinamiğinde seyrettiğini gösteriyor.

İlk çeyrek büyüme rakamlarında göze çarpan 
ilk nokta, tahmin edildiği gibi iç talepten 
dış talebe (ihracat eksi ithalat) doğru bir 
kayma şeklinde özetleyebileceğimiz “yeniden 
dengelenme” sürecinin belirginlik kazanması. 
Nitekim, 2012’nin son çeyreğinden bu yana 
net dış talebin büyümeye katkısı 2,7 puan ile ilk 
kez pozitif gerçekleşmiş durumda (Grafik 9)6. 
Öte yandan Ocak ayı sonunda Merkez Bankası 
tarafından gerçekleştirilen sert faiz artırımlarının 
ve uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin iç talepte 
– daha da spesifik olarak özel tüketim tarafında 
– en azından ilk çeyrek itibariyle beklenenden 
daha az bir soğuma yarattığı görülüyor. Bu 
durum, kamu sektörünün tüketim ve yatırım 
harcamalarındaki artışı da işin içine kattığımızda, 
iç talebin büyümeye katkısının da hatırı sayılır bir 
düzeyde (2,8 puan) seyretmesine neden oluyor.

Grafik 8 - GSYH Büyümesi (%)

Grafik 9 - Büyümenin Kaynakları 
(geçen dönemin GSYH'sine % olarak)

-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0

-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

20
08

Q
1

20
08

Q
3

20
09

Q
1

20
09

Q
3

20
10

Q
1

20
10

Q
3

20
11

Q
1

20
11

Q
3

20
12

Q
1

20
12

Q
3

20
13

Q
1

20
13

Q
3

20
14

Q
1

Grafik 8 - GSYH Büyümesi (%)

Takvim-mevsimsellik Etkisinden
Arındırılmış (3-aylık, sol eksen)

GSYH büyümesi (yıllık, sağ eksen)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1

Özel Tüketim Özel Yatırım

Kamu Tük. ve Yat. Stok Değişimi

Dış Talep GSYH

Grafik 9 - Büyümenin Kaynakları 
(geçen dönemin GSYH'sine % olarak)

6 Katkıyı kalemin toplamdaki ağırlığının bu kalemin yüzde değişimi ile çarpılması şeklinde 
düşünebiliriz.
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7 Bu konuda faydalı bir haber-analiz için, bkz. “Özel sektör yatırımları durgunluğa saplandı”, 
WSJ Türkiye, 19 Haziran 2014.

2012 başlarından bu yana daralma yaşayan, 
ancak 2013’ün son iki çeyreğinde görece 
bir düzelme göstererek büyümeye pozitif 
katkı yapan özel sektör yatırımlarında ibrenin 
tekrar negatife dönmüş olması büyümenin 
sürdürülebilirliği ve kalitesi açısından 
düşündürücü (Grafik 10). Son dönemde artan 
belirsizliklerin, şirketlerin yükselen borç/öz 
sermaye oranlarının, özellikle de döviz cinsi 
kredilerde – liradaki değer kayıpları dolayısıyla 
yaşanan – maliyet artışlarının bu durgunluğun 
ardında yattığını söylemek mümkün7.  

İleriye yönelik büyüme görünümü ise karmaşık 
bir tablo çiziyor. Bir yandan global atmosferin 
büyüme açısından yılın ilk aylarına göre çok 
daha olumlu olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Yukarıda değindiğimiz gibi Fed’den faiz 
artırımları ile ilgili gelen yatıştırıcı mesajlar, 
AMB’nin düşük enflasyona karşı başlattığı 
gevşeme adımları ile beraber GOP’lara yönelik 
ilgi – jeopolitik risklere rağmen – yeniden artmış 
durumda. 

Öte yandan son dönemdeki gevşemeye rağmen 
faiz oranları geçen seneye oranla nispeten 
yüksek seyrini koruyor (Grafik 11). (Ayrıca takip 
eden bölümde değineceğimiz gibi kredilerin 
genişleme hızı yıllıklandırılmış olarak %15 
civarında, görece ılımlı düzeyde seyrediyor.) Bu 
çerçevede iç talepte önümüzdeki dönemde bir 
parça daha zayıflama görülmesi – özel tüketimin 
hız kesmesi, özel yatırımlarda iyileşmenin 
gecikmesi gibi – kaçınılmaz olabilir. Yılın sonuna 
doğru dış talebin de görece ivme kaybedeceği 
öngörüsüyle, büyümede ikinci yarıda yavaşlama 
olasılığını ihmal etmemek gerekiyor.

Grafik 10 - Özel Sektör Yatırımları 
(mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) 
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Nitekim son verilerde büyümede görece bir 
yavaşlama sinyali yok değil; 2. çeyreğin ilk ayı 
olan Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verisi yıllık 
ve aylık bazda artışını sürdürse de, trendinde 
bir yavaşlama söz konusu (Grafik 12). İmalat 
sanayi PMI verileri de Nisan ve Mayıs ayındaki 
düşüşlerle kritik 50 bandına gerilemiş durumda 
(Mayıs: 50,1)8. 

Bütün bu gelişmeler ışığında, Türkiye 
ekonomisinin yılı %3,5 civarında bir büyüme 
ile tamamlaması makul gözüküyor. Bu genelde 
yıl başında – biz dahil – %1,5-%2,5 civarında 
yoğunlaşan büyüme düzeylerinden hatırı sayılır 
oranda yüksek, resmi hedef olan %4 oranının 
ise hafif altında. Bunun ardında ağırlıklı olarak 
dış koşulların olumluya dönmesi, tüketimin 
beklenenden daha az gerilemesi ve yüksek 
seyreden kamu harcamaları yatıyor. Benzer 
revizyonların birçok kurum ve gözlemci 
tarafından önümüzdeki günlerde yapılması 
olası. Nitekim Dünya Bankası da son yayınladığı 
Türkiye notunda, Türkiye ekonomisinin 2014 
yılına ilişkin büyüme beklentisini %2,4’ten 
%3,5’e yükseltti9. Bu şüphesiz olumlu bir 
gelişme.

Öte yandan bu gelişmeleri doğru okumak 
gerekiyor. Bir yandan büyümede kalite sorunları 
– yukarıda değindiğimiz, talebin kompozisyonu 
açısından – devam ediyor. Daha da önemlisi 
cari açık ve enflasyon halen oldukça yüksek. Bu 
anlamda Türkiye’nin yüksek büyüme-yüksek dış 
kırılganlık ile düşük büyüme-düşük dış kırılganlık 
sarmalını kıracak reformları hayata geçirmeye 
önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ihtiyacı 
olacağını tekrar belirtmekte fayda var10. Aksi 
takdirde daha düşük büyüme oranlarına alışmak 
gerekebileceği şeklindeki önceki tespitlerimizde 
bir değişiklik söz konusu değil.

Son olarak istihdam tarafında genelde 
dirençli bir görünümün sürdüğünü belirtelim. 
Son aylarda büyümedeki görece olumlu 
seyir ile birlikte işsizlik oranının – işgücüne 
katılım oranında artışa rağmen – gerilediğini 
gözlemledik. İstihdam ise ağırlıklı olarak servis 
sektörlerinde yoğunlaşıyor. Buna rağmen işsizlik 
oranının son dönemde – “yapısal” sayılabilecek 
– %9 civarında takıldığını da belirtmek gerekiyor 
(Grafik 13).

Grafik 12 - Sanayi Üretimi: Takvim Etkisinden Arındırılmış (yıllık, %) 
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Grafik 13 - İşsizlik Oranı (%)

8 Önceki bölümde değinildiği gibi PMI serilerinde 50 altı düzey daralmaya, 50 üstü ise genişlemeye 
işaret ediyor.

9 Bkz. Dünya Bankası Ülke Notu, Haziran 2014.

10 Bu bağlamda raporumuz yayına hazırlandığı sırada ortaya çıkan Irak odaklı jeopolitik gelişmelerin 
olası ekonomik etkilerine de değinmek gerekiyor. Irak odaklı problemlerin Türkiye ekonomisini 3 
kanaldan etkilemesi olası; risk artışları ve bulaşıcılık etkisi dolayısıyla güven kanalı, Irak’ın toplamda 
yıllık 12-13 milyar dolara ulaşan düzeyiyle en büyük 2. ihracat pazarımız olması nedeniyle dış ticaret 
kanalı; ve petrol fiyatlarında yaşanacak olası artışların cari açık ve enflasyon üzerinde oluşturacağı 
yukarı yönlü baskı.
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Enflasyon ve para politikası
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Son raporumuzdan bu yana beklendiği gibi 
tüketici fiyatları enflasyonu, 2013 Kasım ayında 
başlayan yükseliş trendini sürdürdü. Mart 
ayında %8,4 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE 
enflasyonu, Nisan’da %9,4’e, ardından Mayıs 
ayında ise %9,7’ye artış kaydetti. Bu artışta  
büyük oranda mevsimsel koşullar nedeniyle gıda 
fiyatları ve döviz kuru geçişkenliğinin yüksek 
olduğu temel mal grubu fiyatları – veya çekirdek 
endeks – etkili oldu. 

Bu çekirdek endeksler arasında özellikle en 
yakından takip edilen I-endeksi (enerji, gıda, 
alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünlerini 
ve altını dışarıda bırakan), Mayıs ayı itibari ile 
yıllık %9,8 seviyesi ile hemen hemen çift haneli 
rakamlara yaklaştı (Grafik 14-15). Yurtiçi üretici 
fiyatları enflasyonu ise büyük oranda döviz 
kuru kaynaklı baskıların azalmış olması sonucu, 
Mayıs ayında kayda değer bir düşüş kaydetti. 
Mart ayı itibari ile %12,3 seviyesinde bulunan 
yıllık Yİ-ÜFE (Yurt-İçi ÜFE) enflasyonu, Nisan 
ayında %13’e kadar yükseldikten sonra Mayıs’ta 
yeniden %11,3’e geriledi.

Grafik 14 - TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (12-aylık; %)

Grafik 15 - Çekirdek Enflasyon ve Döviz Kuru (yıllık, %)
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Haziran ayı itibariyle ise geçen yılın yüksek 
baz etkisi ve liradaki değer kayıplarının son 
aylarda tersine dönmesi sonucu enflasyonda 
düşüş eğiliminin başlaması bekleniyor. Merkez 
Bankası ve piyasanın bu beklentisine biz de 
katılıyoruz. Ancak öngörümüz bu düşüşün sınırlı 
kalacağı ve orta-vadede %5 enflasyon hedefinin 
tutturulmasının oldukça zor olduğu yönünde. 
Bunun temel nedeni hedefin ulaşılabilirliği 
konusunda ciddi bir inandırıcılık sorunu 
yaşandığını düşünmemiz. Bu sorunun fiyatlama 
davranışlarına yansıdığını ve enflasyonda hatırı 
sayılır bir katılığa yol açtığını düşünüyoruz. 
Hizmet enflasyonu bunun önemli bir göstergesi 
(Grafik 16). 

Diğer yandan para politikasının “fiyat istikrarını” 
gözeten tek amaçlı çerçeveden çok amaçlı bir 
çerçeveye kayması, enflasyon ile mücadelenin 
zaman zaman ötelenmesine yol açabiliyor. 
Örneğin enflasyon görünümünde belirgin 
bir iyileşme görmeden Haziran toplantısında 
beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi gördük. 
Diğer yandan neredeyse son on yıldır 
enflasyonun (TÜFE) ortalama %7-%8 bandında 
olduğunu da ekleyelim.

Döviz kurunda son dönemde yaşanan gevşeme 
yukarıda belirttiğimiz gibi çekirdek enflasyon 
üzerinde olumlu etkilerini göstermeye başlamış 
olsa da cumhurbaşkanlığı seçimleri, jeopolitik 
etkenler gibi faktörlerin kur üzerinde risk unsuru 
olarak karşımızda durduğunu hatırlatalım. Ayrıca 
gıda fiyatları ve enerji fiyatları önümüzdeki 
dönemde enflasyonda ek sıçrama yaratabilecek 
riskler olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların 
sonucunda bu yıl için %8,5, 2015 için ise %7 
üzerinde bir enflasyon bize en makul senaryo 
gibi görünüyor.

Grafik 16 - TÜFE: Mal ve Hizmet Enflasyonu (AB tanımlı, yıllık, %)
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Enflasyonun beklentilerin üzerinde yüksek 
seyretmesi, Merkez Bankası’nın yılsonu 
tahminlerini de revize etmesine neden 
oldu. Nisan ayında yayınlanan bu yılın ikinci 
Enflasyon Raporu’na göre Merkez Bankası 
2014 yılsonu beklentisini Ocak Raporu’ndaki 
%6,6 seviyesinden %7,6’ya çıkardı (%6,4 ile 
% 8,8 aralığının orta noktası). Bu 1 puanlık 
artışın 0,3’er puanı TL’deki değer kaybı, gıda 
fiyatlarındaki artış ve fiyatlama davranışlarındaki 
bozulmadan; 0,1 puanı ise ithalat ve petrol 
fiyatlarındaki sınırlı yükselişten kaynaklandı. 
Banka 2015 için ise %5 olan hedefle uyumlu bir 
gidişat beklentisini koruyor. 

Ancak piyasa beklentilerinin bu rakamlarla 
pek uyumlu olmadığını da hatırlatalım. 
Merkez Bankası Beklenti Anketi’nin Haziran 
ayı sonuçlarına göre, bu yılsonu için enflasyon 
beklentileri halen %8,3 gibi oldukça yüksek bir 
seviyede seyrediyor. 12-ay ve 24-ay sonrası için 
beklenen enflasyon oranları ise sırası ile %7,2 
ve %6,6 ile yine orta vadeli hedefin belirgin 
üzerinde (Grafik 17). Bu da bize yukarıda 
bahsettiğimiz gibi fiyatlama davranışlarına bağlı 
olarak enflasyondaki katılığın devam ettiğinin 
sinyalini veriyor. 

Ocak ayı sonunda Merkez Bankası’nın, 
olağanüstü toplantısıyla birlikte liradaki hızlı 
değer kaybı ve sermaye çıkışlarına karşı faizlerde 
sert bir artırım gerçekleştirdiğini, bunun yanı sıra 
enflasyona yapılan vurguyu belirginleştirdiğini 
görmüştük. Banka bunun ardından Nisan ayında 
sembolik bir adım atarak geç likidite borç 
verme faiz oranlarını %15’den %13,5’e indirdi, 
ardından Mayıs ayında temel faiz oranında 
(haftalık repo) sınırlı bir indirime – %10’dan 
%9,5’e – gitti. Raporumuzun hazırlandığı sırada 
gerçekleşen Haziran toplantısında ise Banka’nın, 
beklentilerin üzerinde (75 puanlık) bir faiz 
indirimi gerçekleştirdiğini gördük (Grafik 18). 

Grafik 17 - Enflasyon Beklentileri (%)

Grafik 18- MB Faiz Oranları (basit, %)
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Yüksek seyreden enflasyon ve malum 
kırılganlıklarımız, faiz indirimlerinde son derece 
temkinli olmayı gerektirse de, TCMB’nin siyasi 
ortam ile ekonomik realiteler arasında bir 
denge tutturmaya çalıştığını düşünüyoruz. 
Örneğin Banka haftalık repo faizini indirirken, 
faiz koridorunu --gecelik borçlanma faiz oranı 
%8, gecelik borç verme faiz oranı %12 – 
değiştirmedi. Bunu jeopolitik risklerden ve 
sermaye hareketlerinden kaynaklanabilecek olası 
sert bir volatiliteye karşı kendine hareket alanı 
yaratmak olarak yorumluyoruz. 

İleriye yönelik bakıldığında ise normal şartlarda 
– yani kur üzerinde bariz bir baskı oluşmadığı 
müddetçe – indirimlerin devam edeceği genel 
beklenti. Biz de bu beklentiye katılıyoruz – ancak 
yılın tamamına baktığımızda, genel ortam 
dolayısıyla bu indirimlerin sürdürülebilirliği  
konusunda tereddütlerimiz devam ediyor.

Bekleneceği gibi artan global risk iştahı, faiz 
indirimleri ve “yeniden dengelenme” süreci 
piyasalarda olumlu bir seyre yol açtı. Bu 
çerçevede Mart ayı ortalarına doğru %11,6’ya 
kadar yükselmiş olan bono faizleri Haziran ayı 
başlarında %8,2’nin de altına doğru kademeli 
bir gevşeme gösterdi. Döviz kuru sepeti de 
(%50EUR+%50USD) benzer şekilde Mart 
başındaki 2,65 düzeylerinden Haziran’ın ilk 
haftası itibariyle – bu yılın en düşük seviyesi olan 
– 2,46’ya kadar geriledi. Ancak son dönemdeki 
jeopolitik risklerin olumsuz etkileri Haziran 
ayının son haftalarında bono faizlerinde yeniden 
%8,5’e, döviz kuru sepetinde ise 2,50’nin 
üstüne doğru bir yükselişe yol açtı (Grafik 19).

Grafik 19- Döviz Kuru ve Faiz
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Krediler tarafında ise genelde yavaşlama 
var. Geçen raporumuzda Şubat ayı başında 
tüketimi kısma amacıyla yürürlüğe sokulan 
makro ihtiyati önlemlerin etkilerinin görülmeye 
başlandığından bahsetmiştik. Nitekim bir süredir 
Banka’nın da altını çizdiği gibi kredi büyüme 
hızları kayda değer bir düşüş kaydetti ve bizim 
hesaplamamıza göre Merkez Bankası’nın 
yakından takip ettiği, 13-haftalık yıllıklandırılmış, 
kur etkisinden arındırılmış kredi artış hızı Mayıs 
ayı başında %10’a kadar geriledi (Grafik 20). 
Mayıs toplantısında para politikasında sınırlı da 
olsa gevşemeye gidilmesi kredilerde yeniden bir 
miktar ivmelenmeye neden oldu gibi gözüküyor. 

Yine de Haziran ayı ortası itibari ile kredi artış 
oranları halen Merkez Bankası tarafından 
telaffuz edilen %15 referans seviyesine yakın 
seyrediyor. Burada aynı zamanda Banka’nın 
amaçladığı gibi kredi artışlarının kurumsal 
kredilerde daha hızlı seyrettiğinin buna karşın 
tüketici kredileri artışında belirgin bir zayıflama 
yaşandığının altını çizelim.

Grafik 20 - Toplam Krediler 
(13-haftalık ortalama, yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış) 
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Bütçe ve maliye politikası



23

Yılın ilk beş ayı, bütçe performansında gözle 
görülür bir bozulma yaşandığını gösterdi. 
Özellikle son aylarda (Nisan-Mayıs) bir süredir 
altını çizdiğimiz riskler daha da belirgin hale 
geldi: Genel görüntü, gelir tarafındaki artışlar 
oldukça sınırlı kalırken, giderler tarafında kısıntı 
sağlanamadığı şeklinde.

Rakamlarla ifade edecek olursak, 2013 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde 4,3 milyar TL fazla 
veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın aynı 
döneminde 2,8 milyar TL açık verdi. Faiz dışı 
fazla (FDF) ise bu dönemde 26 milyar TL’den 
22 milyar TL’ye geriledi. Bir defaya mahsus 
gelirlerin çıkartılmasıyla hesaplanan ve bütçe 
performansını daha sağlıklı takip edebilmemizi 
sağlayan IMF tanımlı faiz dışı fazla ise 12-aylık 
toplam bazında Mayıs 2014 itibariyle 10 
milyar TL yani GSYH’ye oranla %0,6 civarında 
seyrediyordu (Grafik 21). 

Burada dikkat çeken bir diğer nokta IMF 
tanımlı FDF ile yukarıda bahsettiğimiz Maliye 
tanımlı FDF arasındaki farkın bir süredir yüksek 
seviyelerde seyrediyor olması. Bu, büyük oranda 
gelirler tarafında bir defaya mahsus gelirlerin 
– özelleştirme gelirleri, MB kar transferi, il 
özel idarelerinden aktarılan pay vb. – ağırlıklı 
olmasından kaynaklanıyor.

Grafik 21 - Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi
(milyar TL, 12-aylık toplam)
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Nitekim detaylara baktığımızda Merkezi 
Yönetim Bütçe gelirlerinin yılın ilk beş ayında 
geçen yıla oranla reel bazda (enflasyondan 
arındırılmış) %1,5 artış kaydettiğini, bu artışın 
asıl kaynağını %7,6 artış ile vergi dışı gelirlerin 
oluşturduğunu, vergi gelirlerindeki artışın 
ise %0,2 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Diğer 
yandan politik takvimin yoğun olması gibi 
etkenler, giderler tarafının yukarıda belirttiğimiz 
gibi bir türlü kısılamamasına yol açıyor. Ocak-
Mayıs döneminde toplam giderler yıllık reel 
%6 gibi yüksek oranlarda artış kaydederken 
faiz dışı giderlerdeki artış da (büyük oradan 
personel, mal ve hizmet alımları, yatırımlar ve 
transferlerdeki belirgin artış ile) hemen hemen 
bu seviyede (%6) oldu. 

Bu açıdan bütçe trendini daha yakından izlemek 
için kullandığımız vergi gelirleri-faiz dışı giderler 
makasının beklediğimiz gibi giderek açıldığının 
altını çizmek gerekiyor (Grafik 22). Yıllık nominal 
artışların 3-aylık hareketli ortalaması olarak 
baktığımızda vergi gelirlerinin son aylarda 
(Şubat’taki %14,2’lik seviyesinden Mayıs’ta 
%7,2’ye doğru) hızlı bir düşüş kaydettiği, buna 
karşın faiz dışı giderlerdeki artışın (yine Şubat-
Mayıs döneminde %11,3’den %18,4’e doğru) 
hemen hemen aynı oranda hızlı seyrettiğini 
görüyoruz. 

Aslında bu görünümün (vergi gelirlerindeki 
azalmaya karşın faiz dışı harcamaların 
artış kaydetmeye devam etmesi) “yeniden 
dengelenme” olarak tarif ettiğimiz süreç ile 
uyumlu olduğunu da belirtmek gerekiyor. 
Öyle ki, iç talepteki zayıflamaya bağlı olarak 
azalan ithalat ve tüketim, bunlara bağlı vergi 
gelirlerinde de bir düşüşe neden oluyor. 
Bunun ardında sıklıkla gündeme getirildiği 
gibi Türkiye’deki vergi sistemine bağlı yapısal 
sorunlar, kurumsal vergiler gibi gelirlerin halen 
zayıf olması yatıyor. Diğer yandan özel sektör 
yatırımlarında devam eden bu zayıflığa karşı 
kamu tarafının büyümeyi desteklemeye yönelik 
adımları, “yeniden dengelenme” dönemlerinde 
harcamaların da yükselmesine neden oluyor. 

Grafik 22 - Vergi Gelirleri ve Faiz Dışı Giderler
(3-aylık hareketli ortalama, 12-aylık %)
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Sonuç olarak yılsonu hedefleri – 18,7 milyar 
faiz dışı fazla ve 33,3 milyar bütçe açığı – halen 
ulaşılabilir görünse de, yılın ikinci yarısında bütçe 
performansının yakından takip edilmesi gerektiği 
kanısındayız. Gelirler tarafında hükümetin, 
vergi borçları ve diğer kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırılmasına dönük hazırladığı 
ve şu ana kadar yapılmış en kapsamlı af olan 
yeni yasa önümüzdeki dönemde kısa vadede 
olumlu etki yaratacaktır. Ancak diğer yandan 
cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi gündemler 
ve genelde her yıl Aralık ayında harcamalarda 
ve faiz dışı açıkta görülen ciddi sıçramalar 
bize önümüzde önemli riskler olduğunu 
düşündürüyor. Ancak yine de özellikle son 
zamanlarda gündeme gelen “ikiz açıklar” yani 
bütçe dengesi ile cari dengenin her ikisinin de 
açık vermesi riskinin geri plana itilebileceğini 
düşünüyoruz.

Merkezi Yönetim borç stoku tarafında ise her 
zamanki gibi aşırı bir artış gözükmüyor. 2013 
yılını nominal olarak 585,7 milyar TL’de kapatan 
toplam borç stoku Mayıs ayı sonu itibari ile 
594,7 milyar TL’ye sınırlı bir yükseliş kaydetti 
(Grafik 23). Bu dönemde dış borç stoku hemen 
hemen aynı seviyesini korurken (Mayıs itibari 
ile 182,3 milyar TL), yükseliş iç borç tarafından 
kaynaklandı (403 milyar TL’den Mayıs’da 412,4 
milyar TL’ye). 

Diğer yandan GSYH’ye oranla baktığımızda da 
hafif düşüş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. 
Aralık-Mart döneminde toplam borç/GSYH oranı 
0,4 puanlık bir azalma kaydetmişti (%37,5’dan 
%37,1’ye). Biz yılın kalanında da bu ılımlı 
düşüşün sürmesini bekliyoruz.

Grafik 23 - Merkezi Yönetim Borç Stoku
(milyar TL)
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Ödemeler dengesi ve reel kur
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Cari açıkta Ocak ayında başlayan daralma 
sürüyor. Geçtiğimiz yılı 12-aylık toplam olarak 
65 milyar doların hafif üzerinde kapatan cari 
açık, elimizdeki son veri olan Nisan ayı itibari 
ile 56,8 milyar dolara geriledi (Grafik 24). Bu 
dönemde enerji açığı, 0,7 milyar gibi sınırlı bir 
artış kaydederek Nisan ayı itibari ile (12-aylık 
toplamda) 49,9 milyar dolar civarına yükseldi. 
Diğer bir deyişle cari açıktaki daralmanın tamamı 
enerji-dışı bileşenlerden kaynaklandı. Bunda 
bilindiği gibi altın ticaretinin önemli bir etkisi 
bulunuyor. (TÜİK rakamlarından hesapladığımıza 
göre cari açıktaki 8,3 milyar dolarlık daralmanın 
4,8 milyar doları altın kaynaklı). Nitekim Nisan 
ayında enerji ve altın hariç cari açık 2010 
Temmuz döneminden bu yana ilk kez hafif de 
olsa pozitife döndü (12-aylık toplam olarak 0,1 
milyar dolar). 

Cari açığın ana belirleyeni olan dış ticaret açığı 
da yılın ilk dört ayında (12-aylık toplam olarak) 
7,7 milyar dolar gerileyerek 92,2 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde ihracat artışları nispeten 
kuvvetli seyrederken, ithalatın beklendiği gibi 
daralma gösterdiğini görüyoruz. Altın hariç ve 
dalgalandırmalardan arındırmak için 3-aylık 
hareketli ortalama olarak baktığımızda da 
hatırı sayılır bir olumluya gidiş var: ihracat artışı 
Nisan itibari ile %7,2; ithalat artışı ise %-0,1 
seviyelerinde bulunuyor (Grafik 25).

Grafik 24 - Cari Denge
 (12-aylık toplam; milyar $)

Grafik 25 - İhracat ve İthalat Büyümesi (12-aylık, %)
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Nisan rakamları finansman tarafında ise görece 
olumluya gidiş olduğunu, en azından “bilinen 
yollardan” (portföy ve banka akımları) paranın 
tekrar Türkiye’ye giriş yapmaya başladığını 
gösterdi (Grafik 26). Başka bir ifade ile yılın ilk 
çeyreğinde cari açığın altında kalan sermaye 
akımları nedeniyle finansman büyük oranda net 
hata noksan (kaynağı belli olmayan sermaye 
akımları) ve TCMB rezervleriyle karşılanmıştı. 
Ancak Nisan ayında daha olumlu bir küresel 
ortam ve içeride siyasi belirsizliklerin ortadan 
kalkması nedeniyle Türkiye’ye olan sermaye 
akımlarının arttığını gördük. Öte yandan 
bunların kısa vadeli akımlar olması, finansman 
tarafındaki risklerin – veya yapısal değişim 
ihtiyacının – devam ettiğine işaret ediyor.

Rakamsal olarak baktığımızda Türkiye’ye giren 
sermaye akımları 2013 yılının tamamında 
72,6 milyar doları bulurken Nisan itibari ile 
(12-aylık toplamda) 37,8 milyar dolara sert 
bir düşüş kaydetti. Bu düşüşte büyük oranda 
geçen yıl Mayıs ayı itibari ile azalmaya başlayan 
portföy yatırımları etkili oldu. Nitekim 12-aylık 
toplam portföy yatırımları Aralık ayındaki 23,7 
milyar dolar seviyesinden Nisan ayında 7,9 
milyar dolara geriledi. Burada 2014 yılının ilk 
çeyreğinde portföy yatırımlarının 2,5 milyar 
dolar gibi bir çıkış gerçekleştirdiğini, ancak Nisan 
ayında bir toparlanma yaşayarak kısa vadeli 
bankacılık akımlarıyla birlikte finansmanın ana 
belirleyicisi olduğunu hatırlatalım. 

Grafik 26 - Ödemeler Dengesi: Seçilmiş Finansman Kalemleri 
(milyon USD)
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Diğer yandan uzun vadeli olmaları nedeniyle 
çok daha sağlıklı olduğu kabul edilen doğrudan 
yabancı yatırımlar ve özel sektör uzun vadeli 
borçlanması ise zayıf seyirlerini koruyor. 12-aylık 
toplam doğrudan yabancı yatırımlar geçen 
raporumuzdan bu yana 10-11 milyar dolar 
civarındaki yatay seyrini devam ettirirken – bu 
cari açığın %15-%20’sine denk geliyor (Grafik 
27) – özel sektör uzun vadeli borçlanması (net) 
son aylarda hafif pozitife dönmekle birlikte 
hemen hemen yalnızca borç geri ödemesine 
yetecek seviyelerde seyrediyor. 

Sonuç olarak finansman tarafında kırılgan yapı 
devam ediyor ve bunun kısa vadede değişmesi 
oldukça zor görünüyor. Bu da Türkiye’nin 
bilindiği gibi küresel likidite gelişmelerine 
oldukça duyarlı kalması anlamına geliyor.

Grafik 27 - Doğrudan Yatırımlar 
(12-aylık toplam, cari açığa oran olarak)
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Reel döviz kuru tarafında ise Lehman krizi 
sonrası dönemde değerlenme trendinin 
genelde durduğunu hatta zayıflama eğiliminin 
başladığını görüyoruz (Grafik 28)11. Son 
aylarda ise reel kurun orta vadeli trendinin 
altında seyrettiğini görüyoruz. Bu rekabet 
edebilirlik açısından olumlu, ancak iki noktanın 
altını çizmek gerekiyor. Finansman ihtiyacının 
halen yüksek seyretmesi bu seviyelerden 
dahi olsa önümüzdeki dönemde kurda ciddi 
bir değerlenme olmasını zorlaştırıyor. İkinci 
olarak, bizde enflasyonun (ticaret ortaklarımıza 
göre) daha yüksek olması nedeniyle kurdaki 
(nominal) değer kayıpları orta vadede reel 
kurda kazanımlara dönüşemiyor; aksine bir nevi 
enflasyon-zayıf kur sarmalı yaratılıyor (Grafik 29). 
Bu durum da bize, cari açık-büyüme ekseninde 
arzulanan yapısal dönüşümü sağlamak için 
kurdan çok tasarrufumuzu, rekabet gücümüzü 
ve enerji verimliliğimizi artırıcı reformlara 
odaklanmanın önemini hatırlatyor.

Son olarak Türkiye’nin kredi notundaki son 
gelişmelere ve görünüme değinmekte fayda 
var. Haziran ortası itibariyle Moody’s ve Fitch 
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir 
sevide (sırası ile Baa3 ve BBB-) S&P ise bunun bir 
basamak altında (BB+) tutmaya devam ediyordu. 
Ancak görünümü S&P Şubat ayında, Moody’s 
ise Nisan ayında durağandan negatife çevirmişti. 
Fitch ise ‘durağan’ görünümü korumaya devam 
ediyor. Görüşümüz, aşağı yönlü riskler olmakla 
birlikte, kısa vadede Türkiye’nin kredi notunda 
bir değişim olmayacağı yönünde.

Grafik 28 - Reel Döviz Kuru 
(TÜFE Bazlı; 2003=100)

Grafik 29 - Efektif Döviz Kurları: Nominal ve Reel 
(2003=100; BIS verisi)
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11 Burada Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen 
TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksini kullandığımızı, trendi 3-yıllık hareketli ortalama 
olarak hesapladığımızı ve seride yukarı hareketin değerlenme anlamına geldiğini hatırlatalım.
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Ek tablolar

2014

1.Ç 4.Ç 3.Ç 2.Ç 1.Ç Tüm Yıl

Üretim Yöntemiyle
Tarım 3.9 0.9 2.8 5.7 4.8 3.1
Sanayi 5.0 4.6 4.4 3.4 1.4 3.4
Hizmetler 5.2 6.2 8.6 7.6 5.8 7.1
İnşaat 5.7 6.6 5.7 5.1 4.0 5.4

Harcamalar Yöntemiyle
İç Talep 1/ 2.8 6.0 4.6 5.0 3.5 4.8

Özel Nihai Tüketim 2.9 5.3 4.7 5.1 3.4 4.7
Kamu Tüketimi 8.6 6.8 1.7 7.8 7.6 6.0
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu -0.5 6.4 6.0 3.4 1.5 4.3

Kamu 4.1 11.5 17.1 27.5 51.3 22.9
Özel -1.4 4.9 3.6 -0.9 -4.4 0.7

Stok Değişimi 1/ -1.2 1.4 1.9 2.9 0.1 1.6
Dış Talep 1/ 2.7 -3.0 -2.2 -3.4 -0.7 -2.3

Mal ve Hizmet İhracatı 11.4 -1.5 -2.3 0.1 5.1 0.1
Mal ve Hizmet İthalatı 0.8 9.3 5.8 11.8 7.1 8.5

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 4.3 4.4 4.3 4.5 2.9 4.1

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

GSYH Büyüme Oranları (%)

2013
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Mar 14 Mar 13 Fark Fark
2014 / 2013 2013 / 2012

15 Yaş ve Üstü Nüfus 56,718 55,658 1,060 975
İşgücü 28,330 26,597 1,733 1,330

İstihdam 25,583 24,101 1,482 1,139
Tarım 5,315 4,976 339 83
Sanayi 5,365 5,083 282 233
İnşaat 1,812 1,612 200 204
Hizmet 13,090 12,430 660 618

İşsiz 2,747 2,496 251 191
İşgücüne dahil olmayanlar 28,388 29,061 -673 -355

İşgücüne Katılım Oranı (%) 49.9 47.8 2.1 1.6
İşsizlik Oranı (%) 9.7 9.4 0.3 0.3
Memo:

Tarım dışı işsizlik (%) 11.6 11.2 0.4 0.2
Genç işsizlik oranı (%) 16.7 17.5 -0.8 1.4

Kaynak: TUIK; Turkey Data Monitor.

İşgücü ve İstihdam (1000 kişi)
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May 14 May 13 May 14 Nis14 May 14 Nis14

TÜFE 0.40 0.15 9.66 9.38 5.38 4.96
Yiyecek ve Alkolsüz İçecek -1.35 -2.18 14.11 13.15 7.55 9.02
Tütün ve Alkollü İçecek -0.15 0.00 2.97 3.13 7.32 7.48
Giyim ve Ayakkabı 9.19 8.85 7.97 7.63 11.03 1.69
Konut 0.36 -0.04 5.34 4.92 1.79 1.42
Ev Eşyası -0.16 -0.22 8.91 8.84 5.29 5.46
Sağlık 0.98 0.14 8.57 7.66 5.50 4.48
Ulaştırma -0.50 0.13 13.11 13.84 4.67 5.20
İletişim -0.11 0.40 0.34 0.86 -0.12 -0.01
Eğlence ve Kültür 0.21 0.46 7.04 7.31 2.89 2.68
Eğitim 0.99 1.73 9.57 10.37 2.44 1.43
Lokanta ve Oteller 1.11 0.75 12.88 12.48 6.50 5.33
Çeşitli Mal ve Hizmetler 0.49 -0.37 7.03 6.11 5.26 4.74

Yİ-ÜFE -0.52 1.00 11.28 12.98 5.06 5.61
Dayanıklı Tüketim Malı -0.59 -1.40 10.46 9.57 7.01 7.65
Enerji -2.63 0.46 3.91 7.20 -2.15 0.49
İmalat Sanayi -0.20 -0.07 13.35 13.51 6.27 6.49

Çekirdek Enflasyon: I Endeksi 1.50 1.47 9.77 9.74 5.96 4.39

Kaynak: TUIK, Turkey Data Monitor

Enflasyon: Mayıs 2014
(yüzde)

Aylık 12-aylık Yılbaşından Bugüne
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Reel 
Büyüme 

(%)

Reel 
Büyüme 

(%)

Bütçeye 
oran 

olarak; 
2014

2014 2013 2014 2013 Bütçe
Merkezi Yönetim Gelirleri 37.6 34.9 -1.9 175.9 159.5 1.5 43.6 403.2
sak: 36.3 33.8 -1.9 169.2 154.0 1.2 43.0 393.0

Vergi Geliri 32.4 30.2 -2.1 143.3 131.7 0.2 41.1 348.4
sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 13.2 11.0 9.8 44.7 39.1 5.2 43.9 101.9

   Gelir Vergisi 5.9 5.3 1.8 29.5 24.9 9.1 41.6 70.8
   Kurumlar Vergisi 7.3 5.7 17.1 15.2 14.3 -1.7 49.0 31.1
Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler 11.2 11.3 -9.1 55.0 52.2 -3.0 38.9 141.5
sak: KDV 3.1 3.1 -8.5 16.9 15.5 0.9 45.5 37.2

ÖTV 7.1 7.2 -9.8 32.8 31.8 -5.0 36.6 89.4
Dış Ticaretten Alınan Vergiler 5.7 5.8 -9.1 29.2 26.9 -0.1 41.4 70.5

Vergi Dışı Gelirler 4.0 3.6 0.5 25.8 22.3 6.6 47.1 54.8
Giderler 36.1 30.3 8.5 178.7 155.3 6.0 40.9 436.4

Faiz-Dışı Giderler 29.0 26.8 -1.3 153.8 133.5 6.1 40.0 384.4
sak: Personel (sosyal güvenlik primleri dahil) 10.7 9.2 7.0 55.9 47.8 7.6 50.9 110.0

Cari Transferler 11.8 10.9 -1.0 67.9 60.5 3.2 41.5 163.6
   sak: Sosyal Güvenlik 5.2 5.2 -9.5 34.1 31.5 -0.3 43.0 79.4
            Mahalli İdare Payları 2.9 2.5 8.5 14.6 12.7 6.3 37.7 38.8
Yatırım 2.8 3.4 -22.9 12.4 10.2 12.0 33.8 36.7

Faiz Giderleri 7.1 3.5 82.3 24.9 21.8 5.3 47.9 52.0
Bütçe Dengesi 1.5 4.6 … -2.8 4.3 … 8.3 -33.3
Faiz Dışı Denge 8.6 8.1 … 22.1 26.0 … 118.1 18.7

Kaynak:  Maliye Bakanlığı,Turkey Data Monitor.

Merkezi Yönetim Bütçesi: 2013-2014

(milyar TL)

May Oca-May
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2011 2012 2013 2014 1Ç

Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 546.4 562.8 623.3 636.0
İç Borç Stoku 387.6 408.4 430.3 436.3

Merkezi Hükümet 368.8 386.5 403.0 409.0

GSYH'ye oran olarak 28.4 27.3 25.8 25.3

Dış Borç 158.9 154.5 193.0 199.6

Merkezi Hükümet 149.6 145.5 182.7 189.4
GSYH'ye oran olarak 11.5 10.3 11.7 11.7

Eksi: Merkez Bankası Net Varlıkları 143.2 189.5 271.1 289.4

  Kamu Mevduatı 59.8 71.6 84.2 81.9

  İşsizilik Sigortası Fonu Net Varlıkları 53.5 61.2 70.4 72.8

Toplam Net Kamu Borcu 290.0 240.6 197.6 191.8

GSYH'ye oran olarak 22.3 17.0 12.7 11.9

Kaynak: Hazine, Turkey Data Monitor

Kamu Net Borç Stoku

(milyar TL)
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2014 2013 2014 2013 Nis 14 Mar 14

Cari denge -4,788 -8,110 -16,372 -24,655 -56,790 -60,112
Enerji Dışı 1/ -770 -4,039 217 -8,755 -6,909 -10,178

Dış Ticaret Dengesi -5,374 -8,325 -17,402 -25,541 -71,887 -74,838
İhracat 14,643 13,555 58,167 53,251 168,271 167,183

% 8.0 0.6 9.2 4.6 1.6 1.0
İthalat -20,017 -21,880 -75,569 -78,792 -240,158 -242,021

% -8.5 17.0 -4.1 8.1 2.4 4.6
Hizmetler (net) 1,361 915 3,990 3,369 23,743 23,297

Turizm (net) 1,411 1,330 4,178 4,110 23,248 23,167
% 6.1 16.0 1.7 22.2 5.7 6.2

Gelir (net) -816 -739 -3,132 -2,774 -9,708 -9,631
Faiz Harcamaları -442 -488 -1,623 -1,713 -5,687 -5,733

Cari Transfer 41 39 172 291 1,062 1,060

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor

1/ Enerji açığı (TÜİK tanımlı) hariç cari denge

Cari Denge
(milyon $)

Nis Oca-Nis 12-Aylık Toplam
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2014 2013 2014 2013 Nis 14 Mar 14

Cari Açık -4,788 -8,110 -16,372 -24,655 -56,790 -60,112
Sermaye Hesabı 8,383 15,986 8,426 43,221 37,729 45,332

Doğrudan Yabancı Yatırım 668 477 3,832 2,586 11,055 10,864
Portföy Yatırımı 4,174 9,340 1,700 17,462 7,929 13,095

Hisse Senedi 579 133 987 526 1,302 856
Borç Senetleri 1/ 4,054 8,927 1,442 15,829 5,862 10,735

Yurtiçi 467 4,528 -3,407 8,580 -7,854 -3,793
Diğer Yatırımlar 3,541 6,175 2,910 23,196 18,830 21,464

Varlıklar 467 -832 1,349 1,031 2,682 1,383
Yükümlülükler 3,074 7,007 1,561 22,165 16,148 20,081

Kısa Vadeli Krediler -251 3,421 -2,740 13,841 1,957 5,629
Uzun Vadeli Krediler 1,044 774 4,008 925 10,935 10,665
   Banka Dışı Özel Sektör 728 921 2,671 1,543 974 1,167
IMF Kredileri 0 0 0 -431 -421 -421
Diğer / Mevduatlar 2,281 2,812 293 7,830 3,677 4,208

Sermaye Transferi 0 -6 -16 -23 -85 -91
Net Hata Noksan -873 -603 5,788 -4,269 12,517 12,787
Rezerv Varlıklar 2/ -2,722 -7,273 2,158 -14,297 6,544 1,993

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Yerleşik olmayanlara yapılan yurtiçi ihraçlar dahil.
2/ (-) işaret rezerv birikimini gösterir.

Sermaye Hesabı
(milyon $)

Nis Oca-Nis 12-Aylık Toplam
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2010 2011 2012 2013

Cari Açık -45,447 -75,092 -48,497 -65,073

Sermaye Hesabı 56,902 63,871 68,304 72,616

Doğrudan Yabancı Yatırım 7,572 13,698 9,150 9,809

Portföy Yatırımı 16,093 21,986 40,789 23,691

Diğer Yatırımlar 33,237 28,187 18,365 39,116

Varlıklar 7,012 11,136 -707 2,364

Yükümlülükler 26,225 17,051 19,072 36,752

Sermaye Transferleri -51 -25 -52 -92

Net Hata Noksan 1,405 9,433 1,059 2,460

Rezerv Varlıklar -12,809 1,813 -20,814 -9,911

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor

Sermaye Hesabı
milyon $
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2011 2012 2013 2014 1Ç

Toplam Borç Stoku 303.7 337.7 388.1 386.8

Kısa Vadeli 81.6 100.1 129.3 124.7
Kamu Sektörü 7.0 11.0 17.6 17.8
TCMB 1.2 1.0 0.8 0.8
Özel Sektör 73.4 88.0 110.9 106.1

Finans 46.6 59.2 75.8 72.8
Finans Dışı 26.8 28.8 35.1 33.2

Orta ve Uzun Vadeli 222.0 237.6 258.8 262.1
Kamu 87.2 92.9 98.2 99.2
TCMB 8.1 6.1 4.4 4.1
Özel Sektör 126.7 138.6 156.2 158.8

Finans 47.2 54.8 70.9 72.1
Finans Dışı 79.6 83.9 85.3 86.7

GSYH'ye oran olarak
Dış Borç Stoku 44.3 42.5 53.0 51.7

Kısa Vadeli 11.9 12.6 17.7 16.7
Orta ve Uzun Vadeli 32.4 29.9 35.3 35.0

Kamu 15.1 14.0 16.5 16.3
Özel Sektör 29.2 28.5 36.5 35.4

Kaynak: Hazine, Turkey Data Monitor

Dış Borcun Yapısı: 2010-2012
(milyar $)
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