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Özet

Türkiye ekonomisi, Mart ayı sonlarına doğru gerçekleşen akıl tutulması Merkez Bankası başkan değişikliği kararı ile birlikte 
yeniden bir karanlık tünele girdi. Merkez Bankası tarafından yüzde 19’a çıkarılmış TL faizleri, Saray’ın niyetlerine rağmen inme 
iklimi bulamıyor. Faizleri indirme hevesi karşısında bir tehdit olarak salınan döviz fiyatları artışı, durmadan yeni bahaneler 
buluyor. Yüzde 19’a çıkarılan TL faizine rağmen başkan değişikliğinin yarattığı güvensizlikle yükselen dolar/TL Mayıs başında 
8,30’lara kadar çıktı, gerilemedi. En son ABD’deki yüzde 4,2’lik enflasyondan ve beklenen faiz artışından etkilenen dolar fiyatı 
Mayıs ortasında 8,50 TL’yi gördü. 

Faiz ve dövizin seyri hem üretici hem tüketici fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken yüzde 17’yi bulan tüketici enflasyonu, yıllığı 
yüzde 35’i görmüş sanayici fiyat artışlarından (ÜFE’den) daha da etkilenecek . Yıl sonunda yüzde 20’leri bulan bir tüketici enf-
lasyonuna yuvarlanmak kaçınılmaz gibi görünüyor. Böylesi bir enflasyon, faizlerin indirilme ihtimalini iyice zayıflatırken dövizi 
yukarı tırmandıracak ağır bir güvensizlik iklimi giderek egemen hale geliyor. 

Pandemiyle beraber uzaktan çalışmanın evlerde geçirilen hayatı artırmasıyla, evle ilgili harcamalar da artmaya başladı. En 
güçlü yıllık ve aylık artışların gıda, bilgisayar, kitap, iletişim, elektrikli eşyalar ve mobilya gibi sektörlerde olduğu gözleniyor. 
Bunlar aynı zamanda online alışverişin kolay olduğu imalat sanayi sektörleri ürünleridir. Veriler, perakende hacim ve ciroların 
büyük oranda posta ve internet üzerinden yapılan alıveriş ile arttığını gösteriyor. Bu iç taleple görece canlı kalabilen sanayinin 
ithalat talebi de canlı kalınca cari açık da tırmanıyor. 

Ancak, yıllığı 30 milyar doları bulması beklenen cari açığın finansmanı ihtiyacını karşılamak güç. Bunun yanında firmaların 155 
milyar dolarlık döviz açıkları var ve bu, ağır bir yük. 

Bütün bu döviz talebi yaratan etkenlerin yanında, önümüzdeki 12 ayda yapılacak 192 milyar dolarlık borç ödemesi yükümlü-
lüğü, dövize talebi büyüttükçe büyütüyor. Tasarruf sahipleri ise birikimlerinin yarısından fazlasını, 160 milyar dolara yakınını 
dövizde tutma tercihindeler, eğilimler dolarlaşmadan yana.

Bütün bunlara karşılık, yabancı yatırımcı girişi umut vermiyor. Türkiye’nin risk primi, yeniden 400’lerin eteğinde ve emsal 
yükselen ülkeler ile farkı 1’e 4 şeklinde ayrışmış durumda. TCMB rezervlerinin, 128 milyar doların 2019 ve 2020 yıllarında sıfır-
lanmış olması, dövizdeki yükselişe boyun eğmenin kaçınılmaz olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Kimi yatırım bankaları 10 TL’lik 
dolar fiyatını kaçınılmaz göstermeye başladılar bile. 
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Türkiye ekonomisi yüksek faiz ile 
tırmanmış, yüksek döviz fiyatının 

arasına sıkıştı ve bu iki değişkeni de 
geriletecek ve dengeleyecek imkanlar-
dan giderek yoksunlaşıyor. Bunda eko-
nomik etkenlerden çok, siyasi etkenler 
rol oynuyor ve Saray yönetimi, ekono-
miyi dengeleyecek güven ortamından 
uzaklaştıkça gelecek belirsizleşiyor ve 
hem iç hem dış aktörler, geleceği gö-
remiyorlar. Bu belirsizlik, ülkeyi tam bir 
savrulmaya götürüyor ve pandeminin 
başarısız yönetimi ile birleşince şartlar 
daha da ağırlaşıyor. Bu karanlık tüne-
lin ucunda ışık görmek ise ekonomik 
hamlelerden çok, siyasi hamle gerek-
tiriyor ve bir an önce güven verecek 
yeni bir siyasetin ülke yönetim düme-
nine geçmesini zorunlu kılıyor. 

Yüksek faiz-döviz 

Görevden alınan Merkez Bankası Baş-
kanı Naci Ağbal’ın Mart toplantısında 
yüzde 19’a çıkarılan politika faizi, yeni 
yönetim döneminde hem Nisan hem 
Mayıs ayı toplantılarında değiştirilme-
di ve yüzde 19’da kaldı. Merkez Ban-
kası Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs 
ayı toplantısında, faiz oranının yıllık 
enflasyon oranının üzerinde kalmaya 
devam edeceğini açıkladı. 

Türkiye, Venezuela, Zimbabwe, Arjan-
tin, Yemen, Liberya ve Surinam’dan 
sonra dünyanın en yüksek faizini uy-
gulayan ülke olma konumunu sür-
dürdü. Dünyada üç ülke (Japonya, 
Danimarka, İsviçre) negatif faiz uygu-
luyor. 23 ülkenin politika faizi ise sıfır. 
55 ülkenin faizi yüzde 1 ve birden kü-
çük. 111 ülkenin faizi yüzde 4 ve 4’ün 
altında. 161 ülkenin faizi Türkiye’den 
düşük. 

Merkez Bankasının çeşitli yollardan 
bankalara verdiği paranın ortalama 
faizi de 30 Nisan itibariyle de yüzde 19 
oldu.

TL faizi Mart toplantısında 2 puan artı-
rılarak yüzde 19’a çıkarılırken, dolar fi-
yatı da hızlı bir inişle 7,10 TL’yi görmüş-
tü. Ancak, kararın hemen ardından 
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 
görevden alınmasıyla yaşanan gü-
vensizliğin etkisiyle dolar fiyatı hızla 
tırmandı ve Şubat ayı ortalaması 7,02 
iken Mart’ın son haftasındaki hızlı tır-
manışla ay ortalaması 7,62 TL’ye geldi 
ama esas artış Nisan’da yaşandı ve aylık 
ortalama 8,15’e geldi. Yani Nisan ayın-
da yüzde 19 TL faiz ile 8,15 TL’lik dolar 
fiyatı sıkışması yaşadı ekonomi. Mayıs 
ayında faiz aynı kalırken dolar/TL’de de 
gevşeme yaşanmadı ve Mayıs’ın ilk ya-
rısında ortalama 8,28 olarak ölçüldü. 
Ancak Mayıs’ın daha yüksek bir dolar/
TL ortalaması ile bitmesi çok muhte-
mel. Çünkü 13 Mayıs’ta ABD’de yaşa-
nan enflasyon ve beklenen faiz TL’yi 
öncelikle vurdu. 

ABD’de Nisan ayında tüketici fiyatları 
yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. 
Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 
2008’den bu yana en yüksek seviyeye 
çıktı. ABD’de beklentileri aşan enflas-
yonun ardından dolarda yaşanan güç-
lenme yerini yatay bir seyre bırakırken 
dolar/TL kuru 8,50’nin üzerini gördü. 
Yarım dolar, yarım avrodan oluşan 
sepet kur ise 9,39’u aşarak rekor kırdı, 
Avro/TL 10,3 ile tüm zamanların en 
yüksek seviyesini gördü. Gelişen ülke 
para birimleri içinde Türk Lirası, Tay-
land bahtı ve Güney Kore wonu nega-
tif ayrışma gösterdi.

Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası başkanlığında yaşa-
nan değişim sonrasında görülen sevi-
ye aşılmış oldu. Mayıs ayı ve Haziran’da 
yaşanabilecek gelimeler de dolar/TL 
fiyatının aşağı seyretmeyeceği yönün-
de işaretler veriyor. 

“Tam kapanma” müsameresinin turiz-
me yaramayacağı da ortaya çıkmış-
ken, zoraki bir “Normalleşme”ye gidil-

mesi halinde ekonominin ısınmasıyla 
hem enflasyonda hem cari dengede 
yeni yan etkilerin yaşanması muhte-
mel görünüyor.

Döviz talebi yüksek, rezerv 
sıfır!

Siyasi kaygılarla, yüksek faiz-yüksek 
döviz sıkıştırmasına rağmen  “Büyüme 
hırsı” devam eden Saray rejimi, iç tale-
bin kısılmasını istemiyor. Bu nedenle 
de piyasalardan ve seçmenden gelen 
şikâyetler önümüzdeki aylarda arttığı 
takdirde, yeniden kamu bankalarının 
desteğiyle bir görece ucuz kredi furya-
sı başlatılabilir. Kamu bankalarını kul-
lanarak yapılacak bu hamle, sonunda 
Hazine’ye yıkılır. Bu durumda enflas-
yonun ve kurların daha da yükselmesi 
kaçınılmaz olabilir, buna karşılık faiz 
oranları yeniden baskı altına alınmak 
istenebilir. 

Özellikle dış kaynak sorununun yılın 
ikinci yarısında artması beklenebilir. 
Haziran’da ABD ve AB ile yapılacak kri-
tik görüşmeler, ABD’deki mahkemeler-
de görülen davalar, çok önemli riskler 
olarak kabul ediliyor. Buradaki kötü 
ihtimaller ekonomiyi doğrudan vura-
bilir, kurlarda ve enflasyonda yeni yük-
sek oranlı artışlar görülebilir. Olumsuz 
senaryonun gerçek olması halinde ih-
tiyacı artan dış kaynak temini daha da 
zora girebilir. 

ABD ile ilgili olumsuz senaryo haya-
ta geçmese bile, küresel ekonominin 
durumu zaten Türkiye gibi ülkelerin 
aleyhine bir sürece girmiş gözüküyor. 
ABD’deki enflasyon seyri buna bağlı 
olarak FED’in faiz artırım beklentileri-
nin öne alınma ihtimali var. Biden yö-
netiminin yardım paketlerinin hacmi 
büyüdükçe bu tedirginlik de büyüme-
ye devam ediyor. ABD’deki faiz bek-
lentisinin büyümesi, Türkiye gibi geliş-
mekte olan ülkelerden yabancı çıkışı, 
giriş niyetlerinden cayılması demek. 



13

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MAYIS 2021  www.mmo.org.tr  

Bu duruma karşılık Merkez Bankası’nın 
eritilen 128 milyar dolar sonrası duru-
mu pek parlak değil. 

Merkez Bankası’nın, brüt rezervi (altın 
+ döviz); 22-30 Nisan haftasında 826 
milyon dolar daha azalarak 30 Nisan 
itibariyle 87 milyar 850 milyon dolara 
geriledi. Bir önceki hafta brüt döviz re-
zervi 1 milyar 32 milyon dolar azalarak 
46 milyar 914 milyon dolara indi, altın 
varlıkları 206 milyon dolar artarak 40 
milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın bilanço içi döviz 
ve altın borçları 30 Nisan’da 89 milyar 
11 milyon dolara inerken, bilançosun-
da gözükmeyen (bilanço dışı) döviz ve 
altın swap borçları ise 808 milyon do-
lar artarak 60 milyar 640 milyon dolara 
çıktı. Swap dahil toplam döviz ve altın 
borçları 702 milyon dolar azalarak 149 
milyar 651 milyon dolara geriledi. Böy-
lece Merkez Bankası’nın (kamunun 
Merkez Bankası’ndaki mevduatı da 
borç kabul edildiğinde) swap borçları 
dahil net rezervi eksi -59,9 milyar dolar 
oldu. IMF ile 2002 yılında imzalanan 
Stand-by anlaşması ile tanımlanan 
analitik bilançoya göre ise (kamunun 
döviz mevduatı Merkez Bankası bor-
cu sayılmadığında) net rezerv (eksi) – 
48,7 milyar dolar oldu.

Saray rejimine güvensizlik, ekonomik 
istikrar yakalamanın önündeki en 
büyük engel olarak dururken “dolari-
zasyon” riski azalmış değil. Mart’ta bir 
miktar çözülme yaşanan döviz mev-
duatlarının toplam mevduattaki payı 
(dolarizasyon oranı) yeniden yüzde 
55,4’e çıktı. Bankalardaki yurt içi ve 
yurt dışı kaynaklı toplam mevduatın 
yarısından çoğunu yine yabancı para 
cinsinden açılmış mevduatlar oluştur-
maya devam etti. Dolarizasyon; gerçek 
kişilere ait (vatandaşın tasarruf mev-
duatı) mevduatlarda ise yüzde 57,4 
olarak gerçekleşti. Gerçek kişilere ait 
döviz mevduatları 27 Nisan–4 Mayıs 

günleri arasında 592 milyon dolar ar-
tarak 159,2 milyar dolara yükseldi. 

Tasarruf sahibinin dövize yönelişi pek 
azalmıyor. Mart sonuna doğru TL fa-
izlerin yüzde 19’a çıkması döviz mev-
duatında TL’ye dönüş eğilimi yaratsa 
da, dövizini bozup TL’ye geçme, esas 
olarak Merkez Bankası başkanının 
azledilmesiyle yaşandı. Bu türbülans-
la dövizin tırmanışı, kâr realizasyonu 
peşindeki tasarruf sahiplerini döviz 
bozmaya yöneltti. Yine de halen 159,2 
milyar dolarlık bir birikimin döviz ola-
rak tutulması ve eğilimin yine dövize 
dönük olması önemli. 

Tasarruf sahiplerinden dövize ilgi ek-
silmezken reel sektör firmalarının dö-
viz açıkları da 155,3 milyar dolar. Sek-
törün 2019 yılında 180,7 milyar dolar 
olan döviz açığı 2020 yılı sonunda ise 
156,6 milyar dolara gerilemişti. Türkiye 
ekonomisinin kötü yönetim nedeniyle 
karşı karşıya kaldığı riskler yüzünden 
2018 yılından bu yana reel sektör, hem 
bu nedenle dışarıdan yeterince kredi 
bulamadığı hem de Türk lirasına gü-
venmediği için döviz pozisyonunda-
ki açığı küçültüyor. 2018 yılından bu 
yana reel sektör döviz varlıklarını 30,8 
milyar dolar artırırken, döviz borçlarını 
ise 20 milyar dolar azalttı. Böylece sek-
törün döviz açığında 51 milyar dolarlık 
küçülme yaşandı. Bu durum reel sek-
törün 2021 yılı da dahil son dört yılda 
dışarıya net kaynak aktardığını, diğer 
bir ifadeyle Türkiye’ye yatırım yapma-
dığını açıkça gösteriyor. Mevcut 155 
milyar dolarlık açık, hala dövize talebi 
olacağını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda kısa 
vadeli borç yükümlülüğü ise 192 mil-
yar dolara yakın ve bunun 125 milyar 
doları özel kesimin, 67 milyar dolara 
yakını da kamu ve TCMB’nin. Merkez 
Bankası borçları Katar ve Çin’den ya-
pılan swaplardan kaynaklanıyor. Ka-
munun kısa vadeli borçları ise ağırlıkla 
kamu bankalarının dış borçları.

Enflasyon ateşi harlı

Nisan ayında tüketici fiyatları, yani 
TÜFE artışı aylık yüzde 1,68, ilk dört 
aylık yüzde 5,45, yıllık olarak ise yüzde 
17,14 olarak açıklandı. TÜFE aylık baz-
da çıkışını sürdürmeye devam ediyor. 
2020’nin aynı döneminde yüzde 10,94 
olan TÜFE enflasyonu yaklaşık 7 puan 
artmış durumda. 

Enflasyondaki en önemli artış nedeni 
döviz kurlarındaki tırmanış. 2020 Ni-
san ayının sonu ile bu yılı karşılaştırıl-
dığında, sepet kurun yüzde 26 civarın-
da yukarıda olduğu görülür. Turizmde 
sürpriz bir gelir akışı olmadıkça -ki zor 
görünüyor-, cari işlemler açığı 25-30 
milyar dolar arasında seyredecek. Dış 
sermaye girişinin olmadığı ve döviz 
mevduatına yönelişin azalmadığı bir 
ortamda, döviz kurlarına baskı devam 
edecek görünüyor. 

Enflasyonu tırmandıran bir diğer 
olumsuz rüzgar gıda fiyatları. TÜFE 
gıda ve alkolsüz içecekler endeksi 
son bir yılda yüzde 17, fakat son dört 
ayda yüzde 8,57 artmış durumda. İv-
melenen bir artış var. Diğer bir faktör, 
vergiler, köprü, otoyol gibi devletin 
yönettiği, yönlendirdiği fiyatlardaki 
artış oranlarıdır. Yılın başında yüzde 
20-25’leri bulan bu tür artışlar, bek-
lentileri şekillendirmede olumsuz bir 
unsur olarak devreye girmişti. 

Bütün bunların üzerine ciddi bir ithal 
enflasyon var. Örneğin, The Economist 
dergisinin emtia fiyat endeksi USD 
cinsinden son bir yılda artışın yüzde 
84, gıda hammadde endeksi artışının 
yüzde 55 olduğunu gösteriyor. Her iki 
endekste de son bir aylık artışlar yüzde 
13-14 dolayında. Özellikle gelişmiş ül-
kelerin pandemiyi kontrol altına alarak 
yakında normalleşmeye başlayacağı 
beklentisi, emtia fiyatlarındaki yukarı 
yönlü seyirde etkili. Türkiye Satınalma 
Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 



14

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MAYIS 2021  www.mmo.org.tr

Nisan ayı sektörel detayları, öne çıkan 
ana unsurların girdi maliyetlerinde 
keskin artışlar ve bunun satış fiyatları-
na yansıması olduğunu gösteriyor. Bu 
durum hemen hemen tüm sektörlerde 
gözlemleniyor. Hem emtia fiyatların-
daki artışlar hem tedarik zincirlerinde-
ki aksamalar bu baskının temel ne-
denleri. Tüm bunların yansıması Nisan 
ayı ÜFE endeksinde görülüyor. 2020 
Nisan ayında yıllık yüzde 6,71 olan ÜFE 
ya da sanayici fiyatları artışı, bu yıl yüz-
de 35,17 seviyesine gelmiş durumda. 
ÜFE’nin yıllık artış oram TÜFE’nin yıllık 
artış oranının yaklaşık iki katına çıktı.

ÜFE’de imalat sanayi ortalaması yıllık 
yüzde 38’i buldu. 2020’de yüzde 6.3 
idi. Ana metal, kimyasal, kâğıt, tekstil, 
fabrikasyon metal, ağaç ve mantar 
başta olmak üzere küresel ve yurt içi 
tedarik sorunlarının etkili olduğu ara 
malı sektörlerinde güçlü fiyat artışları 
gözlendi. Bu gelişmelerle, petrol ve 
ana metal hariç imalat sanayi fiyatla-
rının eğilimi yükselişini sürdürdü. Ana 
sanayi gruplarına göre incelendiğin-
de, yıllık enflasyon enerji ve ara malı 
gruplarında belirgin bir şekilde yüksel-
di. Enerji yıllık enflasyonundaki kayda 
değer artışta, geçen yılın aynı ayındaki 
düşük baz da etkili oldu. Nisan ayında 
ara mallarında (yüzde 6,63) oldukça 
belirgin bir fiyat artışı gözlendi. Bu ge-
lişmede demir-çelik ve ferro alaşımlar, 
plastik ürünler ile temel kimyasallar, 
tekstil iplik-elyafları ile kâğıt ve kâğıt 
ürünleri öne çıkarken, artışların grup 
geneline yayıldığı izlendi. 

Merkez Bankası’nın 2021 ilk çeyrek 
Enflasyon Raporu’nun Mercek Altı-2.6 
bölümünde, üretici enflasyonundan 
tüketici enflasyonuna geçişkenlik 
analiz edilirken 2006-2021 dönemin-
de imalat sanayi fiyatlarından tüketici 
enflasyonuna geçisin ortalama yüzde 
40-45 arasında olduğuna işaret edildi. 

Aynı çalışma, petrol fiyatlarındaki ar-

tışın vergi ayarlamaları ile tüketiciye 
tam yansıtılmaması nedeniyle içinde 
bulunduğumuz dönemde geçişken-
liğin ortalamanın bir miktar altında 
kalabileceğini de belirtiyor. Yani, son 
bir yılda yüzde 6’dan yüzde 35’e çıkan, 
yaklaşık 30 puan artan ÜFE, TÜFE’ye 
10 puan kadar yansıma yapıyor. Eğer 
ÜFE bu seyrini devam ettirirse, geçen 
yıl Nisan ayında yüzde 10 civarında 
olan TÜFE’nin yüzde 20’lerin üstünde 
seyretme ihtimali artıyor. Hatırlanmalı 
ki; 2018 yılı sonlarına doğru ÜFE yüzde 
45’lere çıktığında, TÜFE yüzde 25’leri 
görmüştü.

Sanayici fiyatlarına yani ÜFE’ye yuka-
rı yönlü baskı yapan unsurlar devam 
ediyor. Yıllık TÜFE artışı mevsimsel 
faktörlere ve baz etkisine bağlı olarak 
önümüzdeki dönemde geçici inişler 
yaşasa bile tekrar yeni zirvelere yö-
nelebilir. Para politikasının uzunca bir 
süre sıkı gitmesi, gerekirse daha da sı-
kılaştırmaya açık olmaması enflasyon 
problemini kemikleştirip iyice çıkmaza 
sokabilir. 

Cari açık finansmanı 
zorlaşıyor

Yüksek faiz-yüksek döviz mengene-
sinde sıkışan ekonomi, günü kurtarma 
gayretiyle sanayide üretim çarklarını 
döndürmeye gayret ediyor. Sürdürü-
lebilirliği, ekonomikliği sorgulanmaya 
değer bu büyüme, ilk çeyrekte hem 
iç hem dış taleple sürüyor ve yüzde 
5-6 civarı bir GSYH artışı vaat ediyor. 
Haliyle bu büyüme, ithalat talebini 
de artırıyor. İthalat sadece miktar ola-
rak değil, maliyet olarak da artıyor. Bu 
gelişmeler sonucu 2021 mart ayında 
cari işlemler açığı 3,3 milyar dolar iken 
altın hariç cari işlemler açığı 3,1 milyar 
dolar civarında oldu.

İlk üç ayın cari işlemler açığı 7,8 milyar 
dolara yükseldi. Açık, 2020 ilk üç aylık 
dönemde 8,8 milyar dolardı. Verileri 

yorumlamada altın ithalatı kritik. 2020 
ilk üç ayda 4,3 milyar dolar olan net 
altın ithalatı (ithalat-ihracat), bu yıl 2 
milyar dolara gerilemiş durumda. Bu 
yıl net altın ithalatı, çıktığı zirve olan 
22,5 milyar dolardan tekrar yıllık 10-11 
milyar dolara geri dönebilir.

Net altın ithalatındaki düşüş iyi haber 
gibi, ama verilerin detayına bakıldığın-
da, ithalat faturası hem üç aylık hem 
de aylık bazda artmaya devam ediyor. 
İlk çeyrek büyümesi yüzde 5-6 civarı 
ve ithalat talebini arttırdı. İthalat mik-
tar olarak da maliyet olarak da arttı. 
Bakır başta olmak üzere rekorlar kıran 
emtia fiyatları ağırlıklı olarak ara mal-
larından oluşan ithalat faturasını yük-
seltti. Petrol ve doğalgaz fiyatları eski 
rekorlarından uzak olsa da, 1997’den 
bu yana yıllık en yüksek artışları gös-
terdiler. Buna bağlı olarak, enerji fa-
turası kabarıyor. Böylece 2021 Mart 
ayında cari işlemler açığı 3,3 milyar 
dolar iken altın hariç cari işlemler açığı 
3,1 milyar doları buldu. Bu açık, 2020 
Mayıs ayından bu yana en yüksek açık. 

Cari açığın seyrinde kritik faktör tu-
rizm. Mevcut görünüm tahminlerin 
altında bir turist sayısı ve gelire işaret 
ediyor. Yabancı turist sayısı 45 milyon-
dan 10 milyona geriledi. Bir süredir 
konuşulan bu yıl için 30 milyon turist, 
20 milyar dolar turizm gelir hedefi pek 
gerçekçi görünmüyor.

Özetle, şu anda 36 milyar dolar sevi-
yesinde olan yıllık cari işlemler açığı-
nın yılsonunda bir miktar gerileme 
göstererek 30 milyar dolar civarında 
olabileceği söylenebilir. Yani bu da en 
az 30 milyar dolarlık bir döviz talebi 
demek. Bu talep nasıl karşılanacak? 
Son bir yıldır döviz arzının çok sınırlı 
kaldığı, hatta zaman zaman çıkışların 
gerçekleştiği görüldü ve TCMB re-
zervleri de böyle eritildi. Mart ayında 
finans hesabında 4,4 milyar dolarlık 
net sermaye çıkışı olduğu görülüyor. 
Bu çıkış, büyük oranda bono-tahvil 
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ve hisse senedi piyasalarındaki çıkış-
lardan kaynaklandı. Finans hesabında 
ilk üç aylık veri 802 milyon dolarlık bir 
açık olarak belirdi. Türkiye, faizi 2 puan 
artırıp yüzde 19’a çıkarmışken, bir ga-
rabet örneği olarak büyük bir çıkışla 
karşılaştı. Bunun önemli bir nedeni, 
Merkez Bankası’ndaki görev değişimi-
nin yarattığı güvensizlik oldu. Diğer bir 
nedeni, ABD’deki enflasyon beklenti-
lerinin artmasıyla ABD tahvil faizlerin-
deki yükseliş ve bunun bizim gibi ül-
kelerden sermaye çıkışına yol açması.

Yılın ilk üç ayında 7,8 milyar dolar 
cari açık vererek döviz talebi yaratıl-
mış oldu. Bunun yanına 802 milyon 
dolarlık sermaye çıkışının getirdiği 
döviz talebi eklenince toplam döviz 
talebi 8,6 milyar dolar oldu. Aynı dö-
nemde yaklaşık 7 milyar doları bulan 
ve kaynağı belli olmayan döviz olarak 
adlandırdığımız net hata ve noksan 
kaleminden sermaye girişi gerçekleşti. 
Bu giriş, döviz talebinin büyük kısmını 
karşılamış görünüyor. Kalan 1,6 milyar 
dolar TCMB’nin döviz rezervlerinden 
karşılandı.

Geçen yıl salgın koşulları yüzünden 
yüzde 41,5 oranında daralarak 8,9 mil-
yar dolara kadar gerileyen Nisan ayı ih-
racatı bu yıl ise yüzde 109 oranında ar-
tarak 18,8 milyar dolar oldu. Geçen yıl 
Nisan’da yüzde 25 azalarak 13,6 milyar 
dolara gerileyen ithalat ise bu yıl yüz-
de 61,4 oranında artarak 21,9 milyar 
dolar oldu. Ticaret Bakanlığı’nın öncü 
verilerine göre nisan ayı dış ticaret açı-
ğı ise yüzde 31,9 oranında azalarak 3,1 
milyar dolara indi. 

Ocak-Nisan döneminde ise ihracat 
yüzde 33,1 artarak 68,8 milyar dolara 
yükselirken, ithalat da yüzde 19,8 ora-
nında artarak 82,9 milyar dolara çıktı. 
Dış ticaret açığı ise yüzde 19,5 oranın-
da daralarak 14,2 milyar dolara gerile-
di. Bu veriler de, cari açık probleminin 
süreceğine işaret ediyor. 

ABD ekonomisi ısındıkça önümüzde-
ki dönemde tahvil faizlerindeki stres 

artacak. Böyle bir durum, yabancı ya-
tırımcı çıkışlarına yol açacak ve cari 
açığın finansman sorunu tırmanacak. 
Bu olumsuzluğu azaltmak, hatta bas-
tırmak için en güçlü silah yine uzunca 
bir süre ve gerektiği kadar sıkı para po-
litikası izlemek ama bunu yapacak bir 
siyasi irade pek görünmüyor. 

Riskli ülke olarak ayrışma

Türkiye’nin dış borçlarını geri ödeme 
(temerrüt) riskini gösteren CDS (Kredi 
Temerrüt Sigortası) bu yıl belli dalga-
lanmalar gösterdikten sonra, ABD’de 
açıklanan enflasyon verisi sonrası ye-
niden yükseldi ve 14 Mayıs’ta 389’a 
çıktı. 14 Mayıs itibariyle, Türkiye’ye en 
yakın ülke olan Brezilya’nın risk primi 
173, Meksika, Rusya ve Endonezya’nın 
CDS’leri 100’ün altında Bu anlamda 
risk düzeyinde 4’e 1’e yakın ayrışma 
var. 

Risk priminin yüksek seyretmesi 
Türkiye’nin dış borçlanma maliyetleri-
nin yüksekliğini gösteriyor. Risk primi 
son 5 yılda en düşük noktaya 152,28’le 
5 Ocak 2018 tarihinde inmiş, en yük-
sek noktaya da 643,15 değeriyle 10 
Mayıs 2020 tarihinde çıkmıştı.

Türkiye’nin risk primi, emsal yükse-
len ülkeler ile 2010 yılında biri birine 
yakındı. Sonraki yıllarda Türkiye’nin 
riskleri daha hızlı artmaya başladı 
ve 2018’den sonra ayrışma hızlandı. 
2018’de 300’e 134 şeklindeki ayrışma, 
2019’da daralsa da 2020’de, 459’a 143 
şeklinde hızla açıldı. 2021 ilk çeyre-
ğinde bu makas 1’e 3 şeklinde görece 
daralsa da 14 Mayıs’ta 1’e 4’e yakın bir 
açılmaya uğradı. 

Risk priminin yüksekliği hem yabancı 
yatırımcının ülke değerlendirmesin-
de önemli bir etken hem de yapılan 
dış borçlanmalarda bir maliyet un-
suru. Primdeki yükseklik, Türkiye’nin 
ekonomik olduğu kadar siyasi güven 
vermekten uzak oluşuyla da yakından 
ilgili. 

Sonuç yerine 

Türkiye, Mart ayı sonlarına doğru ger-
çekleşen Merkez Bankası başkan deği-
şikliği ile birlikte yeniden bir karanlık 
tünele girdi. Yüzde 19’a çıkarılmış TL 
faizlerini indirmenin iklimi pek kal-
mazken bu indirim karşısında bir teh-
dit olarak salınan döviz fiyatları artışı 
yeni bahaneler buluyor. TL faiz artışına 
rağmen yükselişe geçen dolar/TL, Ma-
yıs başında 8.30’lara kadar çıkarken en 
son ABD’deki yüzde 4,2’lik enflasyon-
dan ve beklenen faiz artışından etkile-
nerek Mayıs ortasında 8,50 TL’yi gördü. 

Faiz ve dövizin seyri hem üretici hem 
tüketici fiyatlarını yukarı yönlü etkiler-
ken yüzde 17’yi bulan tüketici enflas-
yonu, yıllığı yüzde 35’i görmüş sana-
yici fiyat artışlarından (ÜFE’den) daha 
da etkilenecek ve yüzde 20’leri bulan 
bir tüketici enflasyonuna yuvarlanmak 
kaçınılmaz gibi görünüyor. Böylesi bir 
enflasyon, faizlerin indirilme ihtimali-
ni iyice zayıflatırken dövizi yukarı tır-
mandıracak ağır bir güvensizlik iklimi 
giderek egemen hale geliyor. Yıllığı 30 
milyar doları bulması beklenen cari 
açığın finansmanı ihtiyacının yanında 
firmaların 155 milyar dolarlık döviz 
açıkları ağır bir yük. 

Bütün bu döviz talebi yaratan etken-
lerin yanında, önümüzdeki 12 ayda 
yapılacak 192 milyar dolarlık borç öde-
mesi yükümlülüğü, dövize talebi bü-
yüttükçe büyütüyor. Tasarruf sahipleri 
ise birikimlerinin yarısından fazlasını, 
160 milyar dolara yakınını dövizde tut-
ma tercihindeler. 

Bütün bunlara karşılık, yabancı yatırım 
umut vermezken TCMB rezervlerinin 
sıfırlanmış olması, dövizdeki yükseli-
şe boyun eğmenin kaçırılmaz olacağı 
ihtimalini güçlendiriyor. Kimi yatırım 
bankaları 10 TL’lik dolar fiyatını kaçınıl-
maz göstermeye başladılar bile.


