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Özet

Türkiye’nin, dünyaca yaşanan pandemi sonrası bile yeni bir yol haritası çizilemedi. Yeilenmesi gereken Orta Vadeli Program 
yenilenmedi, buna bağlı olarak borçlanma limitlerini çoktan aşan bütçeye ek bir bütçe çıkarılamadı. Türkiye, içeriden ve dışa-
rıdan pusulasını kaybetmiş, yol haritası kayıp bir ülke görünümünde ve hem iç hem dış aktörlerin gözünde yol haritası olma-
yan bir ekonomi olarak savruluyor. Sistemin kendi mantığı içinden yapılacak bir değerlendirme ile, bu savrulmada, ekonomik 
olduğu kadar politik başarısızlıklar, 2018 ortasında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önce dışarıda, 
sonra içeride yarattığı güvensizlik en önemli etken. Bu sistemin, özellikle yabancı kaynak girişini caydırdığı, bunun da önemli 
döviz krizlerine yol açarak tüm dengeleri olumsuz etkilediği biliniyor. Türkiye tek adam rejiminin ilk 12 ayında, yüzde 1,1 ora-
nında küçülmüştü. Rejimin ikinci 12 aylık döneminde, yani Temmuz 2019-Haziran 2020’de ise Türkiye ekonomisinde sadece 
yüzde 0,5 oranında bir büyüme yaşandı. Son 2 yılda Türkiye ekonomisi büyümek bir yana, yıllık ortalama yüzde 0,6 oranında 
küçüldü. 

Türkiye nüfusunun yıllık ortalama yüzde 1,3 civarında arttığı dikkate alındığında tek adam rejimi döneminde Türkiye’nin refa-
hında reel olarak yüzde 3’e yakın bir azalma gerçekleşti.  

Tek adam rejiminde Türkiye’nin milli geliri 149 milyar dolar eridi. Kişi başına düşen gelir tek adam rejiminden önceki 12 aylık 
dönemde 10 bin 840 dolar olarak hesaplanıyordu. Son 12 aylık dönem için ise bu tutar 8 bin 908 dolar. Türkiye, çifte açıklar 
olarak nitelendirilen cari işlemler açığı ve bütçe açığı büyürken ekonominin küçüldüğü bir çıkmaza girdi. Türkiye’nin Ocak-
Temmuz 2020 döneminde verdiği cari işlemler açığı 21,6 milyar dolara yükseldi. Ağustos sonunda açığın 30 milyar dolara 
yaklaşması bekleniyor. 

Cari açık, daha çok Merkez Bankası rezervleri ile finanse ediliyor, bu da döviz fiyatını tırmandırıyor. Temmuz ayı boyunca 6.80-
6.85 TL basamağında tutulan dolar fiyatı Ağustos başında 7 TL barajını aştı ve ay boyunca da 7.30-7.40 TL basamağına yerleşti. 

Dövizdeki tırmanışın ilk önemli sonucu Ağustos’ta üretici fiyatlarının  aylık yüzde 2,4’e varan oranda artması ile yaşandı. Döviz 
kurunda Ağustos ve Eylül boyunca yaşanan fiyat artışlarının etkisinin öncelikle üretici fiyatlarında, devamında tüketici fiyat-
larında görmek söz konusu olacak.  Böyle olunca yaklaşık yüzde 9 olarak belirlenen TCMB 2020 tüketici enflasyon hedefinin 
gerçekleşmesi söz konusu değil. En azından yüzde 13-14’ü bulan bir yıllık enflasyon oldukça muhtemel görünüyor.

Yükselen döviz fiyatları ile yükselen enflasyon biribirini beslemekte ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği iyice bulanık-
laşmaktadır. Bu belirsizlik, yol haritasından yoksunluk, hem iç hem dış ekonomik aktörleri bekle-göre geçirirken, yurttaşları da 
birikmlerini daha çok döviz ve altına yönlendirmesine neden oluyor. Bu daralma-küçülme yıllarının biriktirdiği işsiz sayısının 
14-15 milyona ulaşması ve en geniş tanımlı işsizliğin yüzde 40’a ulaşması ise endişeleri artırıyor.
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dış aktörlerin gözünde yol haritası 
olmayan bir ekonomi olarak savru-
luyor. Sistemin kendi mantığı içinden 
yapılacak bir değerlendirme ile, bu 
savrulmada, ekonomik olduğu kadar 
politik başarısızlıklar, 2018 ortasında 
yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin önce dışarıda, 
sonra içeride yarattığı güvensizlik en 
önemli etken.

Türkiye’nin mevcut çıkmazlardan 
kurtulması, toplumsal ihtiyaçları 
temel alan bir ekonomi ve halk 
egemenliğinin tesisi ile mümkün 
olacaktır.

Cari açık genişledi

Türkiye, çifte açıklar olarak nitelendi-
rilen cari işlemler açığı ve bütçe açığı 
büyürken ekonominin küçüldüğü bir 
çıkmaza girdi. Geçen yılın aynı döne-
mine göre azaldığı izlenen iç talebe 
ve yatırımlara rağmen, Türkiye Tem-
muz ayında da 1,8 milyar dolarlık cari 
işlemler açığı verdi. 

Temmuz’da verilen bu açıkla birlikte, 
Türkiye’nin Ocak-Temmuz 2020 döne-
minde verdiği cari işlemler açığı 21,6 
milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı 
dönemde cari işlemlerde 2,1 mil-
yar dolarlık fazla verilmişti. Temmuz 
2020 sonu itibariyle son bir yıllık cari 
işlemler açığı ise 14,9 milyar dolara 
yükseldi. 

Cari açığın hızlanmasında, altının ön 
plana çıktığı ithalat artışı etkili olurk-
en, ihracattan ve başta turizm ve sivil 
havacılık olmak üzere, hizmetlerden 
sağlanan dövizin sert şekilde azalması 
etkili oldu. 2019’un ilk 7 ayında 12 mil-
yar doları bulan turizm net geliri, 2020 
ilk 7 ayında 3 milyar dolara kadar ger-
iledi.

Türkiye’nin Ocak-Temmuz döneminde 
21,6 milyar dolarlık cari işlemler açığı 
vermesinde döviz gelirlerinin, döviz 
harcamalarından daha fazla azalması 
belirleyici oldu. Türkiye’nin bu dönem-
deki döviz gelirleri yüzde 22 oranında 
azalarak 111,5 milyar dolara geriler-
ken, döviz harcamalarında ise sadece 
yüzde 5,5 oranında bir azalma yaşandı. 
Döviz harcamaları 133,1 milyar dolar 
oldu.  

Türkiye ekonomisinin bu yıl verdiği 
cari işlemler açığını önceki yıllardan 
olumsuz anlamda farklı kılan en 
önemli gelişme ise cari açığın 
finansmanında yaşanıyor. Cari açıkla 
birlikte Türkiye’den yabancı sermaye 
çıkışı da yaşandığı için, Türkiye bu 
dönemde 26,3 milyar dolarlık bir fi-
nansman açığıyla karşı karşıya bulu-
nuyor. 

Bir başka olumsuz gelişmeyi ise cari 
işlemler açığı ve sermaye çıkışının 
yanı sıra Türkiye’nin mali sisteminden 
sistem dışına kayıt dışı döviz çıkışı 
yaşanması oluşturdu. 2020 Ocak-Tem-
muz döneminde mali sistem dışına 
kayıt dışı olarak 5,1 milyar dolar çıkış 
olduğu gözleniyor. Bu çıkışın 3,2 mil-
yar dolarlık kısmı ise tek başına Tem-
muz ayında yaşandı. 

Ocak-Temmuz döneminde 21,6 milyar 
dolarlık cari işlemler açığı, 4,6 milyar 
dolarlık net sermaye çıkışı ve 5,1 mil-
yar dolarlık kayıt dışı döviz çıkışını Tür-
kiye zorunlu olarak Merkez Bankasının 
rezerviyle finanse etti. Bu nedenle de 
bu dönemde Merkez Bankası’nın rez-
ervlerinde 31,4 milyar dolarlık bir net 
erime yaşandı. 

Ekonomide Küçülme çeyrekleri

İlk 7 ayda 22 milyar dolara yaklaşan 
cari açığa rağmen Türkiye ekonomisi 
bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9, ilk 

Ekonomide gayri safi yurt içi hasıla, 
cari denge, bütçe, enflasyon,  istih-

dam ile ilgili bütün göstergelerde bo-
zulma sürerken, özellkle dış ekonomik 
aktörlerin gözünde Türkiye ekonomisi 
hızla not kaybediyor. Kredi derecelen-
dirme kuruluşları Fitch ile Moodys, art 
arda not indirirlerken Türkiye, yükse-
len ülkeler liginden, çoğu Afrika ve az 
gelişmiş Asya ülkelerinin yer aldığı kü-
mede kabul edilmeye başlandı. Deniz 
tükeniyor, özellikle belirsizlikten göz 
gözü görmüyor. Türkiye, yol haritasız 
bir ülke durumuna düşürülmüş du-
rumda. 

Türkiye, risk primi ile de diğer yük-
selen ülkelerden iyice ayrışırken dış 
kredi kullanmanın bedeli de iyice 
ağırlaşıyor ve hem firmalar hem 
bankalar dışarıdan borçlanmaya 
yanaşamıyorlar. İstanbul Borsa’sındaki 
yabancıların çıkışları hiç eksilmezken, 
doğrudan yatırım adına da –konut 
alımları dışında-bir hareket yok. Bu 
sonu gelmeyen yabancı sermaye çıkışı, 
büyük açıklar veren döviz denges-
inin finansmanını Merkez Bankası’nın 
üstüne yıkarken, rezervler hızla eri-
yor ve TCMB rezervleri, kiralık döviz 
de denebilecek swap anlaşmalarıyla 
sağlanmış dövizlerle makyajlanıyor. 
Ancak, bu rezerv kalitesindeki gerile-
meyi tüm dış alem yakından biliyor ve 
kredi derecelendirme kuruluşlarının 
değerlendirmelerinde de bu zaaf ön 
planda tutuluyor. 

Türkiye’nin, dünyaca yaşanan pandemi 
sonrası bile yeni bir yol haritası çizile-
medi. Yeilenmesi gereken Orta Vadeli 
Program yenilenmedi, buna bağlı 
olarak borçlanma limitlerini çoktan 
aşan bütçeye ek bir bütçe çıkarılamadı. 
Türkiye, içeriden ve dışarıdan 
pusulasını kaybetmiş, yol haritası kayıp 
bir ülke görünümünde ve hem iç hem 
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altı aylık dönemde ise yüzde 3,1 ora-
nında küçüldü. “Toparlanıyoruz” şek-
lindeki resmi açıklamalara rağmen bu 
yıl Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin 
ilk göstergeler ekonomik aktivitenin 
bu yılın ikinci çeyreğine göre iyileş-
mekle birlikte geçen yılın 3. çeyreğine 
göre daralma eğiliminin sürdüğünü  
gösteriyor.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki (GSYH) 
kötü performansın, özellikle Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçil-
dikten sonra artması gözlerden kaç-
mıyor. Bu sistemin, özellikle yabancı 
kaynak girişini caydırdığı, bunun da 
önemli döviz krizlerine yol açarak tüm 
dengeleri olumsuz etkilediği biliniyor. 
Bu yılın ikinci üç aylık dönemine iliş-
kin GSYH sonuçlarının açıklanmasıyla 
birlikte Türkiye’nin tek adam rejiminde 
geçen son iki yılının ekonomik bilan-
çosu da tam olarak ortaya çıktı. 

Türkiye tek adam rejiminin ilk 12 ayın-
da, Temmuz 2018-Haziran 2019 ara-
sında yüzde 1,1 oranında küçülmüştü. 
Rejimin ikinci 12 aylık döneminde, 
yani Temmuz 2019-Haziran 2020’de 
ise Türkiye ekonomisinde sadece yüz-
de 0,5 oranında bir büyüme yaşandı. 
Yani son 2 yılda Türkiye ekonomisi bü-
yümek bir yana, yıllık ortalama yüzde 
0,6 oranında küçüldü. 

Türkiye nüfusunun yıllık ortalama yüz-
de 1,3 civarında arttığı dikkate alın-
dığında tek adam rejimi döneminde 
Türk halkının refahında reel olarak 
yüzde 3’e yakın bir azalma olduğu tah-
min ediliyor. 

Tek adam rejiminden önceki 12 ay-
lık dönemde (Temmuz 2017-Haziran 
2018) Türkiye’nin milli geliri 891,8 mil-
yar dolar (en son revizyona göre) dü-
zeyindeydi. Son 12 aylık dönemde ise 
(Temmuz 2019-Haziran 2020) milli ge-
lir 742,9 milyar dolara kadar geriledi. 

Tek adam rejiminde Türkiye’nin milli 
geliri 149 milyar dolar eridi. 

Kişi başına düşen gelir tek adam reji-
minden önceki 12 aylık dönemde 10 
bin 840 dolar olarak hesaplanıyordu. 
Son 12 aylık dönem için ise bu tutar 8 
bin 908 dolar olarak hesaplanıyor. 

Ekonomi büyüyemediği için tek adam 
rejimi tek bir kişiye bile artı istihdam 
sağlayamadı, aksine istihdam edilenler 
3,5 milyon kişi azaldı. Haziran 2018’de 
29 milyon 314 bin olan Türkiye’nin is-
tihdamı, Mayıs 2020’de 25 milyon 858 
bin kişiye indi. Bu dönemde, sayıları 5 
milyon 600 bini bulan gerçek işsizlerin 
yanı sıra çalışabilir yaşa giren 1 milyon 
800 bin kişiye yeni iş bulması gereken 
rejim, bunu yapamadığı gibi 3,5 mil-
yon vatandaşın mevcut işini kaybet-
mesine yol açtı.

Pandeminin de etkisiyle 2020 ikinci 
çeyreğinde yüzde 10 küçülen ekono-
mi en büyük daralmayı imalat sanayisi 
ve hizmetler sektörlerinde yaşadı. 

İmalat sanayiinde ikinci çeyrek küçül-
mesi yüzde 16,5’u buldu. Bekleneceği 
gibi, pandemi döneminde talebi hızla 
azalan dayanıklı tüketim mallarıının 
sanayi üretimi de önemli gerileme 
gösterdi. 

Yüzde 25 daralma gösteren hizmetler 
sektörü de yine pandeminin etkisiyle 
bıçak gibi kesilen turizm talebinden, 
yeme-içme sektörlerinin kapanmasın-
dan ağırlıkla kaynaklandı. 

Dövizde sıçrama 

Yüzde 10’a yakınma küçülme döne-
minde bile sert bir sıçrama gösteren 
cari açık, giriş yerine çıkışı tercih eden 
yabancı yatırımcının rüzgarından 
mahrum kalınca, Merkez Bankası ree-
zervleri ile finanse edilmek durumun-
da kaldı. Ne var ki, hem ithalatçının 

hem dış borç ödeyicisinin hem de 
TL’den dövize geçerek güvence arayışı 
içinde olan tasarruf sahibinin taleple-
ri, Merkez Bankası’nın uzun zamandır 
bastırdığı döviz fiyatlarını tutamadı 
ve döviz fiyatı kontrolden çıktı. Bir he-
saba göre 105 milyar dolarlık Merkez 
Bankası kaynağı, dövizin fiyatını baskı-
lamak için kullanılırken, bu baskılama-
dan daha çok, döviz açığı olan, çoğu 
da “Mega proje” denilen Kamu-Özel 
İşbirliği modeliyle proje gerçekleştiren 
firmalara kamu bankaları üstünden 
satıldı. Ne var ki Merkez Bankası’nın 
rezervlerinin eritilmesine neden olan, 
devamında da swap yöntemiyle kira-
lık dövize muhtaç kılan bu yaklaşım, 
uzun ömürlü olamadı ve Temmuz so-
nundan itibaren döviz fiyatları hızla 
artmaya başladı. 

Temmuz ayı boyunca 6.80-6.85 TL ba-
samağında tutulan dolar fiyatı Ağus-
tos başında 7 TL barajını aştı ve ay 
boyunca da 7.30-7.40 TL basamağına 
yerleşti. 

Döviz fiyatları, ne kadar kısıtlanmaya 
çalışılsa da, ithalatçının talebinden, 
önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 170 
milyar dolar dış borç ödemesi olan 
borçluların ve TL’ye güveni iyice azalıp 
tasarrufunu dövizde, dövizle alınan al-
tında tutmak isteyen yurttaşın baskısı 
altında. 

Bu üçlü basınç altında bunalan ve hav-
lu atan Merkez Bankası, TL faizlerini 
artırarak dövizden TL’ye cazibe yarat-
mayı ancak dolaylı yollarla deniyor. 
Merkez Bankası doğrudan TL faizini 
artırmak yerine bankaların kullandık-
ları likiditeyi sıkıştırarark bankaları 
kredi ve mevduat faizini artırmaya, bu 
yolla TL’ye dönüş sağlamaya çalışıyor. 
Ne var ki, bu mesajı almayan yurtta-
şın dövize talebi devam ederek Eylül 
başlarında 1 doların 7.52 TL’ye  çıktığı 
zamanlar oldu. 
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Döviz ve enflasyona etki

Dövizdeki tırmanışın ilk önemli sonu-
cu Ağustos’ta üretici fiyatlarının  aylık 
yüzde 2,4’e varan oranda artması ile 
yaşandı. 

Döviz fiyatları ile üretici ve tüketici fi-
yatları arasında anlamlı bir geçirgenlik 
bulunuyor. Özellikle sanayinin kullan-
dığı ithal girdi ve ara-yatırım malları-
nın yüksekliği, ilaçtan enerjiye birçok 
üründe ithalata bağımlılığın yüksek-
liği, döviz fiyatındaki her artışı, üre-
tici ve devamında tüketici fiyatlarına 
geçiriyor. Döviz fiyatlarındaki artışla, 
enflasyon artışı arasında doğrudan bir 
ilişki olması, birçok üreticiyi,  her döviz 
artışının ardından etiket değiştirmeye, 
bir tür tepkici-savunmacı bir davranışa 
da itiyor. 

Son olarak 2018’in Temmuz ve Ağus-
tos aylarında, 2019’un da Nisan ve 
Mayıs aylarında yaşanan sert döviz ve 
üretici fiyat artışları, 2020’nin Ağustos 
ayında da tekrarlandı ve yüzde 6’ya 
yakın artan döviz fiyatları ilk elde üre-
tici fiyatlarında yüzde 2,4’lük bir artıışı 
getirdi. Bunun Eylül ve Ekim aylarında 
sürme ihtimali oldukça yüksek. 

Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayın-
da yüzde 2,35 oranında yükseldi, yıl-
lık enflasyon 3,20 puan artarak yüzde 
11,5 oldu. TCMB, değerlendirmesinde 
şöyle demektedir: “Bu gelişmede dö-
viz kuru ve emtia fiyatlarındaki geliş-
meler etkili olmuştur.”

Ana sanayi gruplarına göre incelendi-
ğinde, yıllık üretici enflasyonu, enerji 
grubu hariç bütün alt gruplarda yük-
seldi. Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki 
düşüşte elektrik ve gaz imalatı fiyatları 
belirleyici olurken, petrol ürünleri ve 
ham petrol fiyatlarındaki yükseliş bu 
düşüşü sınırladı.Ara malları fiyatların-
daki artışta demir-çelik, ana metaller 
ve plastik ürünler öne çıkarken; ser-

maye malları grubundaki artışta metal 
yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ile 
parça ve aksesuarları ve makineler et-
kili oldu. 

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mü-
cevherat (altın) öncülüğünde yükselir-
ken, dayanıksız tüketim mallarındaki 
artışta tekstil ürünleri, katı-sıvı yağlar 
ile fırın ürünleri ve unlu mamuller be-
lirleyici oldu. Yine TCMB değerlendir-
mesine göre, “Bu gelişmelerle, tüketici 
fiyatları üzerinde üretici fiyatları kay-
naklı baskılar artmıştır.”

Ağustos’ta, tüketici enflasyonu eğilimi 
temel mal grubunda yüksek seviyesini 
korurken, hizmet grubunda arttı. Ulaş-
tırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki 
düşüşte karayolu ile şehirlerarası yol-
cu taşımacılığı öne çıktı, havayolu ile 
yolcu taşımacılığı fiyatlarında ise artış 
(yüzde 1,53) gözlendi. Lokanta-otel 
grubunda bu dönemde gerek yemek 
hizmetleri gerekse konaklama hiz-
metlerinde fiyat artışları izlendi. Diğer 
hizmetler grubundaki fiyat artışında, 
döviz kuruna duyarlı kalemlerden 
otomobil bakım ve onarımı, sağlık hiz-
metleri ve paket tur belirleyici olmuş 
görünüyor. Diğer yandan, eğitim hiz-
metlerinde aylık fiyat artışı bu dönem-
de sınırlı kaldı. Eğitim hizmetlerinde 
uygulamaya konulan KDV indiriminin 
önümüzdeki dönemde fiyatları olum-
lu etkilemesi bekleniyor. 

Temel mal grubu tüketici enflasyo-
nu Ağustos ayında 1,44 puan artışla 
yüzde 10,02 oldu. Bu dönemde yıllık 
enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel 
mallarda yükselirken giyim ve ayakka-
bı grubunda geriledi. Döviz kuru artış-
larının da etkisiyle dayanıklı mal gru-
bunda süregelen fiyat artışları genele 
yayılmış şekilde devam etti. Otomobil-
de Ağustos sonunda yapılan matrah 
ve ÖTV değişiklikleri, grup enflasyonu-
nu, önümüzdeki dönem yukarı yönlü 
etkileyecek.

Özetle, döviz kurunda Ağustos ve Ey-
lül boyunca yaşanan fiyat artışlarının 
etkisinin öncelikle üretici fiyatlarında, 
devamında tüketici fiyatlarında gör-
mek söz konusu olacak.  Böyle olun-
ca yaklaşık yüzde 9 olarak belirlenen 
TCMB 2020 tüketici enflasyon hede-
finin gerçekleşmesi söz konusu değil. 
En azından yüzde 13-14’ü bulan bir 
yıllık enflasyon oldukça muhtemel gö-
rünüyor. 

“Soğuma”, “Isınma” 
dönemlerinde Bütçe 

COVID-19  pandemisinin de etkisiyle, 
Mart ayından itibaren tüm dünyada 
olduğu gibi, ağır bir küçülme, soğuma 
yaşayan Türkiye ekonomisi, Haziran 
başında ani bir ısınma, canlanma ça-
bası içine sokuldu ama bu, Temmuz 
sonunda yaşanan sert döviz türbülan-
sı ile sadece 2 ay sürdü. Ağustos başın-
dan itibaren TL faizlerinin yükselmesi 
yeni bir soğuma dönemini başlatmış 
görünüyor. 

Nisan-Mayıs aylarında pandeminin 
etkisiyle yaşanan soğuma-daralma 
dönemi ile takip eden Haziran ve Tem-
muz aylarına ait ısınma dönemleri, 
farklı merkezi bütçe görüntüleri de or-
taya çıkardı. 

Pandeminin zorladığı kapatmalarla 
çok hızla daralan ekonomiyi Haziran 
ayında açma kararı alan iktidar, bunu 
genişlemeci para politikası ile daha 
çok da ucuzlatılmış kredi ve bastırılmış 
döviz politikaları ile gerçekleştirmeye 
çalışırken maliye yönünden de geniş-
lemeci davrandı.

Soğuma dönemlerinde, bekleneceği 
gibi tüketim, dolayısıyla tüketimden 
alınan vergiler azalırken, ısınma döne-
minde kredilerle tüketim teşvik edilin-
ce vergi gelirlerinde ciddi artışlar oldu 
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ve sonuçta, iki dönem arasında bütçe 
açığı görece daraldı. 

Nisan ve Mayıs aylarına ait daralma-
soğuma döneminde bütçe gelirleri 
toplamı 133,4 milyar TL iken ısınma 
dönemi Haziran-Temmuz’da 19,5 mil-
yar TL artışla 153 milyar TL’ye çıktı. Gi-
derler ise iki dönem arasında sadece 8 
milyar TL arttı. Dolayısıyla daralma-so-
ğuma aylarının 60,5 milyar TL’lik açığı, 
ısınma döneminde 49 milyar TL’ye indi 
ve 11,5 milyar TL azaldı. 

Özellikle, bütçe gelirlerinde Temmuz 
ayındaki artış dikkat çekici boyutta 
oldu. Aynı şekilde Temmuz ayında 
harcamalarda da dikkat çekici yükseliş 
gözlendi. Yine de Temmuz bütçe açığı 
30 milyar TL’ye yaklaştı. 

Bütçe gelirleri, ekonominin açılıp ısın-
maya geçtiği Haziran-Temmuz ayla-
rında, soğuyan iki aya, Nisan-Mayıs’a 
göre yüzde 15’e yakın arttı. Bu artışta, 
tüketimden alınan dolaylı vergiler, iç 
tüketimden alınan KDV ve ÖTV, dış ti-
caretten alınan KDV ve ithalat vergileri, 
hızlandı ve ısınma döneminin dolaylı 
vergileri 98 milyar TL’ye yaklaşarak, 
soğuma aylarının dolaylı vergilerini 
yüzde 57 geride bıraktı. Dolayısıyla, 
ısınma döneminde bütçe gelirlerinde-
ki iyileşme, tamamen tüketimin can-
landırılması ile ilgili diyebiliriz.

Nisan-Mayıs aylarının soğuma dö-
nemlerinde, pandemiye karşı karanti-
na günlerinde devletin bütçe giderleri 
194 milyar TL’de kaldı. Isınma ayları 
Haziran ve Temmuz’da ise, pandemi-
den dolayı sağlanan vergisel kolaylık-
ların da etkisiyle, yüzde 4 ancak arttı 
ve 202 milyar TL olarak gerçekleşti.  

Faiz dışı giderlerde iki dönem arası 20 
milyar TL artış gözlendi. Bunlar daha 

çok cari transferler ile sermaye giderle-
ri, yani kamu yatırım harcamalarından 
kaynaklandı. Cari tranferlerdeki artı-
şın, SGK’nın finansmanı ile ilgili olduğu 
gözlenebiliyor. 

Nisan-Mayıs’ta nakit açık 64 milyar TL 
iken borçlanma yüksek tutuldu ve yak-
laşık 100 milyar TL borçlanıldı. 

Haziran-Temmuz ısınma döneminde 
ise nakit açık 59 milyar TL iken sadece 
50 milyar TL borçlanmaya gidildi. 

Borçlanmada  iç borçlanmaya ağırlık 
verilmesi de önemli.İlk dönemde 116 
milyar TL, ikinci dönem 64 milyar TL 
iç borçlanma gerekleştirildi. İç borç-
lanmada döviz cinsinden tahvil ihracı 
dikkat çekti ve ilk dönemde 25 milyar 
TL, ikinci dönemde 44 milyar TL’lik iç 
borçlanma, döviz üstünden yapıldı. Bu 
dört ayda dövizle yapılan borçlanma, 
toplam borçlanmaların yüzde 38’ini 
buldu.

Sonuç

Türkiye ekonomisi, 2018 ortalarında 
geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin iç ve dış ekonomik ak-
törlerde yarattığı güvensizlikle, dış 
politikadaki gerilim yaratan çizgisi 
ile ekonomide bir gerilemeyi de ge-
tirdi. Özellikle yabancı kaynak girişi 
sorununu son 2 yılda yoğun bizçimde 
yaşayan ekonomi, artık istikrar vaat et-
miyor. 

Ekonomik büyümesi dış kaynak 
girişine bağımlı olan ekonomi, dış 
kaynak çıkışı  ile birlikte, büyüme 
ivmesini de kaybetti. Tek adam reji-
minin uygulandığı iki yılda ekono-
mi büyüme yeteneğini kaybetti ve 
büyüme yerine küçüldü. 

Zaten 20018 ve 2019’u daralma ile 
geçiren ekonomi, tüm dünyada 
yaşanan pandeminin de etkisiyle 2020 
ikinci çeyreğinde yüzde 10 küçülme 
yaşayarak iyice dibe vurdu.  Türkiye 
ekonomisi, dış yatırımcının güvenini 
kazanarak yeniden sermaye çekmede 
zorlanmaktadır. Buna karşılık, ilk 7 
ayda verdiği cari açık 22 milyar doları 
bulmuş durumda ve Ağustos sonu 
açığın 30 milyar dolara yaklaştığı tah-
min ediliyor.  Açığın finansmanında,   
dışarıdan bulunamayan kaynak yerine, 
Merkez Bankası’nın kıt kaynaklarına 
başvurulması, önemli bir rezerv so-
runu yaratmış durumda. Özellikle dış 
para otoriteleri, Merkez Bankası’nın 
rezervlerinin erimesine, yerine konul-
maya çalışılan swap dolgusunun 
kalitesizliğine dikkat çekiyorlar. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının üst 
üste not düşürmeleri ve Türkiye’yi 
azgelişmiş ülke liginde göstermeleri, 
belirsizlikleri iyice artırmış durumda. 

Dış kaynak bulma konusunda IMF 
seçeneğini de kullanma konusunda 
direnen AKP rejiminin, ihtiyaç duy-
ulan dövizi teminde ne yapacağı bilin-
mezken, dövize talep, döviz fiyatlarını 
tırmandırmaya, o da üretici ve tüketici 
fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 
Böylece, yükselen döviz fiyatları ile 
yükselen enflasyon biribirini besleme-
kte ve yönetimin nasıl bir yol haritası 
izleyeceği iyice bulanıklaşmaktadır. Bu 
belirsizlik, yol haritasından yoksunluk, 
hem iç hem dış ekonomik aktörleri 
bekle-göre geçirirken, yurttaşları da 
birikmlerini daha çok döviz ve altına 
yönlendirmesine neden oluyor. Bu 
daralma-küçülme yıllarının biriktirdiği 
işsiz sayısının 14-15 milyona ulaşması 
ve en geniş tanımlı işsizliğin yüzde 
40’a ulaşması ise endişeleri artırıyor.


