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Özet

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 çabası içine sokuldu. Ancak iki ay süren ısınma, arkasından eko-
nominin motorunda hararetler yarattı ve sert bir döviz türbülansının ardından sakatlandı, soğuma dönemi başladı. 

Daha önce denendiği gibi, Merkez Bankası, Türk Lirası kredileri alabildiğine genişleterek Haziran’da ısınmaya öncülük etti. 
Kredi faiz oranlarını düşürdü, krediye erişimi kolaylaştırdı ve ilk yılı ödemesiz, uzun vadeye yayılan kredilerle konut, otomobil, 
elektronik vb dayanıklı tüketim malı alımlarını, hatta iç turizm için kredileri bollaştırdı. 

Haziran başından itibaren bu ısınma ,canlanma adımı işe yaramış göründü ve Mart-Mayıs döneminde neredeyse bıçak gibi 
kesilen konut, otomobil satışları hızla sıçradı. İç talep, tüketici kredileri ile yükseldi ve durmuş sanayi çarkları işlemeye, gelece-
ğe dönük beklentiler iyileşmeye başladı. 

Ne var ki, iki ayı bulmadan iki yan etki, ekonominin motorunda hararet yaptı ve bir yandan tüketici enflasyonun düşmeyen 
ateşi, bir yandan dövizin artık bastırılamayan fiyatı, ekonomide teklemelere yol açtı. İlk 6 ayın cari açığı 20 milyar dolara 
yaklaştı ve cari açığın kapatılmasında, sermaye girişi yerine çıkış yaşandığı için açık, rezervlerden finanse edildi ve ilk 6 ayda 
rezervler 30 milyar dolar geriledi. 

Rezervlerini eritme pahasına döviz fiyatını kontrolde tutmaya, yatay götürmeye çalışan Merkez Bankası, swap yoluyla borçla-
narak elde ettiği rezervleri bile eritti. Yabancıların çıkışı hızlandı,  döviz fırladı ve dolar fiyatı, uzun süredir 6.85 TL’de seyreden 
seviyesinden iki günde 7.30 TL basamağına kadar çıktı. İki ayda ısınmanın sonuna gelindi, ekonomi sakatlandı ve de ciddi 
biçimde bir durgunluğa giriş yapıyor. 

Merkez Bankası hızla tırmanan döviz fiyatı karşısında, önlem olarak hemen ekonomiyi soğutacak bir yola başvurdu ve banka-
lara likiditeyi azaltacağını bildirdi. Bu, doğrudan TL faizlerini yükselterek dolarizasyonun önünü kesmek değil ama sanayici, it-
halatçı cephesinden gelen döviz talebini köreltmek, döviz fiyatını artıran basınç unsurlarından birini etkisizleştirme çabasıdır. 

Yabancıların hızlı ve büyük meblağlarla çıkışları, dış kaynak bağımlılığı, yüksek, dış borç stoku milli gelirinin yüzde 60’ına kadar 
dayanmış Türkiye ekonomisi için kısmi felç geçirmek gibi birşeydir. Nitekim, Ağustos başında yaşanan türbülansın ardından, 
ülke risk priminin 550-600 aralığına yerleşmesi, en yakın emsal ülkelerden G.Afrika’nın bile riskini yüzde 100’e yakın geride 
bırakması, ülke izolasyonunu gösteren önemli bir parametredir. 

Şimdi merak edilen, ekonomiyi ısındırmak isterken yaşanan ağır sakatlanmanın ne kadar süreceği ve bundan sonra dengele-
rin yeni bir büyüme patikasına geçiş vermesi için neler yapılacağı. 
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Bu durum, rezervlerini eritme pa-
hasına döviz fiyatını kontrolde tut-
maya, yatay götürmeye çalışan 
Merkez Bankası’nın swap yoluyla 
borçlandığı rezervleri bile eritmeye 
ve yabancıların çıkışını hızlandırma-
ya başlayınca, döviz fırladı ve dolar 
fiyatı, uzun süredir 6.85 TL’de sey-
reden seviyesinden iki günde 7.30 
TL basamağına kadar çıktı. İki ayda 
ısınmanın sonuna gelindi, ekonomi 
sakatlandı ve de ciddi biçimde bir 
durgunluğa giriş yapıyor.  

Döviz türbülansı ve 
önlemler

Merkez Bankası, hızla tırmanan dö-
viz fiyatı karşısında, önlem olarak 
hemen ekonomiyi soğutacak bir 
yola başvurdu ve bankalara likiditeyi 
azaltacağını bildirdi. Bu doğrudan TL 
faizlerini yükselterek dolarizasyonun 
önünü kesmek değil ,   sanayici, itha-
latçı cephesinden gelen döviz tale-
bi köreltmeye, döviz fiyatını artıran 
basınç unsurlarından birini etkisiz-
leştirmeye yönelik bir adımdır.  Yan 
etki olarak likidite yönünden Merkez 
Bankası’ndan kolaylık görmeyecek 
bankalar, hem TL mevduat ve hem 
de kredi faizlerini artırmaya mec-
bur kaldılar. Artan TL kredi faizleri ile 
tüketici kredi talebi azaldı, Türkiye 
ekonomisi iki aylık ısınmanın sonu-
na gelerek Ağustos’ta bir soğuma 
dönemine girmiş oldu. Bu dönemin 
ne kadar süreeceği, inişin yumuşak 
mı sert mi olacağı bilinmemekle bir-
likte, ısınmanın ömrünün sadece iki 
ay sürmesi ve bu kadar kısa sürede 
arıza vermesi, ekonominin ne kadar 
kırılganlaştığına önemli bir işaret. 

İki ısınma, iki soğuma

2020 yılına iki ısınma, iki soğuma 
dönemi sığmış gibi. Yılın ilk iki ayı-
nın canlı, takip eden Mart-Mayıs 

pandemi döneminden oluşan 3 ayın 
“soğuk”, hatta “don altında” geçtiğini 
gördük. Bunun ardından Haziran-
Temmuz döneminde hızlı ısınma 
yaşandıktan sonra Ağustos’ta başla-
yan soğumanın yılsonuna uzayacağı 
tahmin edilebilir. 

Sadece bir yılda yaşanan bu dalga-
lanmanın pandemi ile de ilgisi var 
ama bu, daha çok, iktidarın ekono-
miyi yönetmede alanının daralma-
sından, kırılganlık katsayısının yük-
selmesinden kaynaklanıyor. 

Filmi çok değil, iki yıl geriye sardığı-
mızda da, ekonomide uzun süreli bir 
istikrar evresinin yaşanmadığı, sıkça 
ısınma-soğuma salınımı yaşandığı 
görülür. Saray rejimi, seçim-sandık 
takvimine bağlı olarak, ekonomiyi 
hep canlı, sıcak tutmaya, büyütmeye 
çalışırken buna özellikle son yıllarda 
dış kaynak rüzgarları pek yardımcı 
olmuyor. Erdoğan yönetiminin, tek 
başına iktidar olmayı terk etmeme 
hırsı ile seçmeni konsolide etme ça-
baları, bunun için başvurduğu Batı 
normlarına uymayan siyasi düzen-
lemeleri, iç ve dış politika icraatla-
rı, zaman zaman dış dünyada yeni 
soğukluklar yarattı. Bu soğukluklar 
sonucu, dış kaynak girişi olmadan, 
hatta sermaye çıkışları  varlığında, is-
tikrarlı bir canlılık da tesis edilemedi.

2018’de başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçilen 2018 Haziran’ı 
sonrası, özellikle dış finans kaynak-
larına güven vermeyen iktidar, ABD 
ile yine 2018 ortalarında yaşadığı 
gerilimin getirdiği döviz türbülansı 
ile 2019 sonlarına kadar uzayan bir 
krizi yaşadı. Hızla artan döviz fiyatları 
enflasyonu tırmandırırken, büyü-
meyi de dibe çekti. 2018 büyümesi 
yüzde 2,6’da, potansiyelinin bir hayli 

COVID-19   pandemisinin de etki-
siyle, Mart ayından itibaren tüm 

dünyada olduğu gibi, ağır bir küçül-
me, soğuma yaşayan Türkiye ekono-
misi, Haziran başında ani bir ısınma, 
canlanma çabası içine sokuldu. 

Daha önce denendiği gibi, Merkez 
Bankası, Türk Lirası kredileri alabildi-
ğine genişletti. Kredi faiz oranlarını 
düşürdü, krediye erişimi kolaylaştır-
dı ve ilk yılı ödemesiz, uzun vadeye 
yayılan kredilerle konut, otomobil, 
elektronik vb dayanıklı tüketim malı 
alımlarını, hatta iç turizm için kredi-
leri bollaştırdı. 

Bu hamle, özellikle de bankacıılık 
sektörünün üçte birinden fazlasını 
elinde tutan kamu bankaları  hare-
kete geçirilerek yapıldı. Özel ve ya-
bancı bankalar da kredi musluklarını 
açmaya zorlandı. Haziran başından 
itibaren bu ısınma, canlandırma 
adımı işe yaramış göründü ve Mart-
Mayıs döneminde neredeyse bıçak 
gibi kesilen konut, otomobil satışla-
rı hızla sıçradı. İç talep, tüketici kre-
dileri ile yükseldi ve durmuş sanayi 
çarkları işlemeye, geleceğe dönük 
beklentiler iyileşmeye başladı. 

Ne var ki, iki ayı bulmadan iki yan 
etki, ekonominin motorunda hara-
rete neden oldu ve bir yandan tüke-
tici enflasyonun düşmeyen ateşi, bir 
yandan da döviz fiyatının artık bas-
tırılamayan fiyatı, ekonomide tekle-
melere yol açtı. 

Tüketici enflasyonunun Haziran ve 
Temmuz aylarında yüzde 12-13 ban-
dına yerleşmesiyle birlikte  enflasyo-
nun altında kalan faiz, TL mevduat-
larını eritirken tasarruf sahiplerinin 
güvenli liman olarak dövize ve altına 
yönelişleri hızlandı. Tasarruf sahiple-
rinin her 100 TL’sinin 53 TL’si dövize 
yönelmiş durumda. 
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altında kaldı.  Bu durum 2019’un ilk 
yarısında da sürdü. 

2019’un ikinci yarısında Merkez 
Bankası üstünde de iyice kontrol 
sağlayan rejim, kredileri düşürme, 
bu yolla ekonomiyi canlandırma 
denemesiyle, kısmi bir hareketlen-
meyi sağladı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) 3 çeyrek üst üste daraldıktan 
sonra parasal ve mali desteklerle 
2019 ikinci yarısından itibaren büyü-
meye geçti. GSYH, üçüncü çeyrekte 
yüzde 1, dördüncü çeyrekte yüzde 6 
arttı. Bu sayede 2019 daralması, yüz-
de 0,9’da tutuldu. 

Aynı tempo ve yaklaşım 2020’nin 
Ocak ve Şubat aylarına da taşındı. Ne 
var ki, bu suni teneffüs, beraberinde 
yan etkiler yaratmaya başlamışken 
ve nereye seyredeceği merak edi-
lirken tüm dünyayı saran COVID-19  
salgını ile kesildi, küresel ekonomi 
ile birlikte Türkiye ekonomisi de de-
rin bir sarsıntı yaşadı. Çok sert da-
ralmalar yaşanan Mart-Mayıs arası 3 
ayın ardından Haziran’da, büyük sağ-
lık risklerine rağmen ekonomi açıldı. 
Böylece Ocak ve Şubat aylarındaki 
canlı iktisadi faaliyet, Mart’ta salgın-
la beraber yavaşladı, Nisan’da da dip 
yaptı.  Mayıs’ta ise dipten dönüş baş-
ladı ve Haziran ile birlikte ekonomi-
deki ısınma hız kazandı.

Isınmanın göstergeleri

Ekonomiyi çukurdan çıkarmak için 
yine, pandemi öncesi reçeteler Ha-
ziran başından itibaren denendi ve 
yine kredi muslukları açılarak ekono-
miye yine suni teneffüs yaptırılarak 
canlanma sağlanmak istendi. Ne var 
ki, yine pandemi öncesi olduğu gibi, 
başta enflasyon, cari açık, döviz fiyatı 
tırmanışı ve bütçe açığı yan etkileriy-
le beraber ekonomi belirsizlik içine 
sokuldu.

Pandemideki çöküş ve Haziran-
Temmuz’da deneyimlenen ısınma,  
şöyle özetlenebilir:  

• Genişlemeci para ve maliye poli-
tikaları ile toparlanmaya destek 
verilmek istendi. TCMB politika 
faizi yüzde 8,25, ağırlıklı ortala-
ma fonlama maliyeti yüzde 7,76. 
Buna karşılık tüketici enflasyonu 
TÜFE Temmuz’da yüzde 12,6, yıl-
sonu TCMB tahmini yüzde 8,9, 
piyasa beklentisi ise yüzde 10,2. 
Gerçekleşen enflasyona göre, 
reel politika faizi - yüzde 4,4.. Yani, 
kredi fiyatı, enflasyonun altında 
tutuldu. 

• TCMB’nin faiz indiriminin yanın-
da, Hazine, tahvil alımlarını artır-
dı. 29 Temmuz’da TCMB’nin tahvil 
portföyü 92 milyar TL’ye, analitik 
bilançonun yüzde 12,4’üne ulaştı.

• Düşük faizle birlikte, bankalara 
getirilen zorunlu karşılık ve aktif 
rasyosu düzenlemeleriyle de kre-
di artışı teşvik edildi, yer yer özel 
bankalar buna zorlandı. İlk 7 ayda 
kredilerdeki artış yüzde 25,3 ola-
rak gerçekleşirken geçen yılsonu 
ise  kur etkisinden arındırıldığın-
da artış, yüzde 20’ye yaklaştı. Top-
lamda bireysel kredilerdeki artış 
ise yüzde 28’i buldu. Bankaların 
verdiği krediler 3 trilyon 336 mil-
yar liraya kadar yükseldi. Banka 
kredilerinde 7 ayda 682 milyar 
liralık artış oldu. 

• Bankaların topladığı mevduatın 
yüzde 23,8 oranında arttığı ilk 7 
ayda, kredilerdeki genişleme ise 
yüzde 25,7 oldu. Bu nedenle 2019 
yılı sonunda yüzde 103,4 olan 
mevduatın krediye dönüşüm ora-
nı, yüzde 105’e kadar çıktı. 

• Bankalara ve finansman şirketle-
rinden kullanılan tüketici kredisi 
ve kredi kartı borçlanmaları yük-
seldi. Bireysel krediler 737 milyar 
liraya ulaştı. Tüketici kredisi ve 

kredi kartı borçları yaklaşık ilk 7 
ayda 146 milyar lira arttı. 17 Tem-
muz itibariyle 737 milyar liraya 
tırmanan bu stokun 620 milyar 
lirası tüketici kredilerinden, 117 
milyar lirası da kredi kartlarından 
kaynaklanıyor. İlk 7 ayda tüketici 
kredileri 145 milyar lira artarken, 
kredi kartı borçlarındaki artış ise 1 
milyar lira oldu. 

• Tüketici kredilerinde gözlenen 
138 milyar liralık artışın da 103 
milyar liralık kısmı Türkiye’de ilk 
koronavirus vakasının gözlendiği 
11 Mart 2020 sonrasındaki dö-
nemde oluştu. 

• Salgının ilk haftalarında azalan 
talep nedeniyle tüketici kredileri 
azalırken, daha sonra kamu ban-
kaları öncülüğünde başlatılan 
teşvikli kredi kampanyalarıyla ge-
lir seviyesi düşük ailelere de Hazi-
ne destekli KGF kefaletiyle temel 
ihtiyaç kredisi kullandırılmaya 
başlanması, tüketicilerin hızla 
borçlanmalarına yol açtı.  

Kredi kullanımının teşviki ile iç talep 
kıpırdadı. Konut, otomobil, beyaz 
eşya vb satışlarında görece artışlar 
gözlendi. Bu durum sanayide üreti-
mi ve kapasite kullanımını da yuka-
rıya doğru hareketlendirdi. 

Konut satışları 2020 Mart’ta yıl-
lık yüzde 3,5 artış ile hız kesmiş, 
Nisan’da yüzde 55,5, Mayıs’ta yüzde 
44,6 düşmüştü. Kredi pompalaması 
ile birlikte, satışlar Haziran’da yüzde 
210’a yakın arttı. 

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 
Mart’ta yüzde 1,6 artış ile hız kesmiş-
ti, Nisan’da yüzde 14,6, Mayıs’ta yüz-
de 2,4 düştükten sonra, Haziran’da 
toparlandı ve yüzde 66,3 arttı.

Sanayide ısınma

Kredi pompalaması ile canlanan iç 
talep, imalat sanayisi üretimi ve ka-
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pasite kullanımını da görece düzelt-
ti. İmalat sanayisinde kapasite kulla-
nım oranı (KKO) 2020 Şubat’ta yüzde 
76,6 iken Nisan’da yüzde 61,9 seviye-
si ile dip yaptı; iç talebin canlanması 
ile Temmuz’da ise yüzde 70,7’ye yük-
seldi. 

Sanayi üretimi pandemi aylarında 
dibe vurmuş, Mayıs’ta yıllık azalış 
yüzde 19,4’ü bulmuştu. Isınmanın 
başladığı Haziran’da ise sanayi üre-
tim endeksi toparlandı ve Haziran’da 
yıllık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt 
sektörleri (2015=100 referans yıllı) 
incelendiğinde, 2020 yılı Haziran 
ayında, imalat sanayi sektörü endek-
si yüzde 1 arttı. 

Ekonomik büyümenin öncü göster-
gesi olan imalat sanayi performan-
sında en hızlı ve güvenilir referans 
kabul edilen İstanbul Sanayi Oda-
sı (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin 
Temmuz 2020 dönemi sonuçları da 
canlanmaya işaret etti. Eşik değer 
olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm 
rakamların sektörde iyileşmeye işa-
ret ettiği anket sonuçlarına göre, 
Haziran’da 53,9 değerini alan man-
şet PMI, Temmuz’da 56,9 olarak ger-
çekleşti. PMI, Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarındaki gerilemelerin ardından 
güçlenen bir toparlanmaya işaret 
etti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 
PMI verileri hakkında değerlendir-
mede bulunan IHS Markit Ekonomi 
Direktörü Andrew Harker, şunları 
söyledi:

“Yılın ikinci yarısının başlangıcına 
ilişkin PMI verileri, COVID-19 kaynak-
lı daralmanın ardından toparlanma-
nın güçlendiği yönünde iyimserlik 
sağladı. Faaliyet koşullarının kade-
meli olarak normale dönmesiyle 
üretim ve yeni siparişlerde güçlü 
artışlar gözlendi ve hatta sektörde 

kapasite baskılarının oluştuğu yö-
nünde sinyaller ortaya çıktı. Yaşanan 
büyüme, geçtiğimiz daralma döne-
mindeki üretim kaybının bir kısmı-
nın geri alınmasına yardım edecek-
tir. Ancak tam anlamıyla iyileşmenin 
sağlanabilmesi için bu büyümenin 
daha uzun bir süre devam ettirilmesi 
gerekecektir.” 

İSO’ya göre, üretim gereksinimlerin-
deki artış nedeniyle on sektörden 
dokuzunda Temmuz’da istihdam 
artışı görüldü. Değerlendirmede ay-
rıca şunlar söylendi: “Genel anlamda 
pozitif olan tabloya rağmen, sek-
törlerin tamamı büyüme bölgesine 
geçemedi. Bazı sektörler geride ka-
lırken diğerlerinin ilerleme kaydet-
tiğini gösteren bu eğilimler, “iki hızlı” 
toparlanma riskini artırması açısın-
dan kaygı uyandırıyor.” 

Reel kesim güven endeksi de pozitif 
yönlü gelişti. Endeks, 2020 Şubat’ta 
106,7 iken Nisan’da 62,3’e geriledi 
ama Temmuz’da 99,4 seviyesine yük-
seldi. Sektörel güven endekslerinde 
inşaat, perakende ticaret sektörlerin-
de hızlı bir toparlanma görülürken, 
aynı hızdaki toparlanma hizmetler 
sektöründe görülmedi. 

İç talepteki ısınmanın yanı sıra ihra-
catta da görece düzelme yaşandı. İh-
racat 2020 Mart’ta yıllık yüzde 18,3, 
Nisan’da yüzde 41,5, Mayıs’ta yüzde 
40,9 azaldıktan sonra Haziran’da 
yüzde 15,7 arttı.

Genişlemeci para politikalarına, ge-
nişlemeci bütçe de eşlik etti. 

Yan Etkiler: Enflasyon

Düşük faiz, gevşeyen bütçe, hızlı 
kredi artışı gibi etkiler iktisadi faali-
yeti desteklerken diğer bir yandan 
bunların yan etkileri de ortaya çıktı. 
Enflasyon Temmuz’da yıllık olarak 
yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Yılsonu beklentisi de çift hanede, 
TCMB yıl sonu tahminini ancak yüz-
de 8,9’a çıkardı.

TCMB, enflasyondaki yükselişi sal-
gınla birlikte düşük kapasite ve birim 
maliyetlerdeki artışa bağlıyor. Bunu 
geçici görüyor. Enflasyonun negatif 
çıktı açığı ile düşeceğini öngörüyor. 
TCMB’ye göre,  yıllık enflasyon kira 
dışındaki alt gruplarda arttı, en be-
lirgin yükseliş ulaştırma grubunda 
kaydedildi. Ulaştırma hizmetlerin-
de “Normalleşme süreci” ile birlikte 
uçak bileti ve şehirlerarası otobüs 
ücretlerindeki artışlar öne çıktı. Ka-
pasite sınırlamasına tâbi olan lokan-
ta-otel grubunda, gerek yiyecek ve 
içecek hizmetlerinde gerekse konak-
lama hizmetlerinde fiyatlar yükseldi.

Diğer hizmetler grubunda ise eğitim 
ve paket turlar ile berber ve kuaför 
hizmetleri fiyatlarındaki artışlar dik-
kat çekti. Haberleşme hizmetleri fi-
yatlarındaki artışta posta hizmetleri, 
telefonla görüşme ve internet ücreti 
öne çıktı. Kira yıllık enflasyonunda 
yavaşlama eğilimi ise bu dönemde 
de devam etti. 

Temel mal grubunda ise yıllık enf-
lasyon tüm alt gruplarda yükseldi, 
fiyatlar üzerinde birikimli döviz kuru   
etkili oldu. TCMB, bunun yanı sıra, 
“..salgına bağlı birim maliyet artışla-
rı ile normalleşme süreciyle birlikte 
bazı gruplara yönelik güçlenen talep 
de etkili oldu” demektedir.

Yıllık enflasyonun Aralık sonunda 
yüzde 11’den az olması beklenmiyor.  
İlk 7 ayın fiyat artışı yüzde 6,4 oldu.  
Geçmiş 16 yılda ilk 7 ay ortalama fi-
yat artışı yüzde 4,6 olarak gerçekleş-
ti. Geçmiş yıllarda kalan 5 ayın fiyat 
artış ortalaması ise  yüzde 4,7. 2020 
kalan aylarında geçmiş ortalama ka-
dar fiyat artışı olsa, 2020 sonu enflas-
yonu yüzde 11’i aşacak. 
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Yan etkiler: Dış açık

Genişlemeci para ve maliye politika-
ları ile ekonomi canlandırılmak iste-
nirken yan etki olarak yüksek seyre-
den enflasyonun yanında yükselen 
dış açık da dikkat çekti.  Yılın ilk 7 
aylık döneminde Türkiye’nin ihracatı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 13,1 oranında azalarak 90 milyar 
dolara inerken, ithalat ise yüzde 3,9 
oranında daraldı ve 113 milyar dolar 
oldu. Yılın ilk 7 ayındaki dış ticaret 
açığı geçen yıla göre yüzde 56 ora-
nında büyüyerek 27 milyar doları 
buldu. 

Başka bir ifadeyle, ekonominin yüz-
de 1’in altında büyüdüğü 2019’un 
tamamında 29,5 milyar dolarlık dış 
ticaret açığı verilmişken bu yıl sade-
ce 7 ayda 27 milyar dolara yakın açık 
verildi.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin yaptığı 
ihracat gerçekleştirdiği ithalatın yüz-
de 76,5’ini karşılayabildi. 2019 yılının 
aynı döneminde bu oran yüzde 86,5 
olarak gerçekleşmişti. 

Ocak-Haziran döneminde 
Türkiye’nin sadece tarım sektörünün 
ihracatı yüzde 1,8 oranında artarken, 
imalat sanayi sektörünün ihracatın-
da yüzde 15,5, madencilik sektörü-
nün ihracatında yüzde 20,7, diğer 
sektörlerin ihracatında da yüzde 
14,6 oranında azalma yaşandı. 

İthalattaki azalma ise sadece ara 
malı ithalatındaki azalmadan kay-
naklandı. 

Üretimin büyük ölçüde azaldığı bu 
dönemde ara malı (hammadde) it-
halatı da yüzde 6,2 oranında azaldı. 
Yılın ilk yarısında tüketim malları it-
halatı yüzde 2,4, sermaye (yatırım) 
malı ithalatı yüzde 11,9 ve diğer mal-
ların ithalatı ise yüzde 4,9 oranında 
arttı. 

Dış ticaretin açığını daraltmada kul-
lanılan turizm gelirleri, pandemi dö-
neminde sıfıra inince, cari açık hızla 
büyüdü ve döviz açığının finansma-
nında dış kaynaklar da etkisiz kaldı. 
Böyle olunca açığı TCMB rezervleri 
ile karşılamak kaçınılmazlaştı ve re-
zervler hızla eridi. Bu erime, döviz 
fiyatlarını kontrol altında tutmayı da 
zorlaştırdı ve özellikle Temmuz’un 
son haftasından başlayarak döviz 
fiyatları ağır bir yükselme yönlü ba-
sınç altına girdi. 

Yan etkiler: Rezervlerde 
Erime

Artan cari işlemler açığı, net sermaye 
çıkışı ve yurt içindeki dolarizasyon 
eğiliminin baskısı altındaki Merkez 
Bankası’nın net rezervi hızla azaldı. 

Merkez Bankası’nın döviz rezervi 24 
Temmuz haftası 50,9 milyar doları 
döviz, 42,1 milyar doları altın olmak 
üzere, 93 milyar dolar olarak saptan-
dı.  

Döviz fiyatlarını kontrol altında tut-
mak için TCMB’nin rezervlerini kamu 
bankaları üstünden piyasaya sürdü-
ğü ve bu yoldan 90 milyar dolara 
yakın dövizin eritildiği biliniyor. Bu 
durum rezervlerin dış borç yüküm-
lülükleri karşısında karşılama oranını 
da geriletiyor.

Bu yılbaşında yüzde 86 olan Mer-
kez Bankası’nın döviz rezervinin 
Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunu 
karşılama oranı ise 24 Temmuz itiba-
riyle yüzde 75,3’e geriledi. Vadesine 
bir yıldan az süre kalan, diğer bir ifa-
deyle bir yıl içerisinde geri ödenecek 
olan dış borcu karşılama oranı ise 
yüzde 63’ten yüzde 54,9’a indi.  

Uluslararası kuruluşlar ülkelerin 
brüt rezervinin yeterliliğini ölçerken 
merkez bankalarının brüt rezervinin 
(altın + dövizi) ülkenin vadesine bir 
yıldan az kalmış döviz yükümlülük-

lerini karşılama oranının en az yüzde 
100 olmasını esas alıyor.  İdeal sonuç 
ise yüzde 150 olarak kabul ediliyor. 

TCMB, döviz fiyatını kontrol etmek 
için harcadığı rezervlerini bir anlam-
da kiralayıp, borçlandığı (swap) dö-
viz ile doldurmaya çalışıyor. Banka-
cılık sektörü ve bazı ülkelerle yapılan 
swap işlemleriyle şişirilen net rezerv, 
24 Temmuz’da 2,2 milyar dolar daha 
azalarak 20,9 milyar dolara kadar 
indi.  

Merkez Bankası, Katar ve Çin gibi 
ülkelerle yaptığı swap anlaşmala-
rından sağladığı mevduatı, aktif 
kısmında döviz varlığı olarak göster-
diği bilançosunun pasifinde ise TL 
mevduat yükümlülüğü olarak kay-
dediyor.  Yurt içi bankalarla yaptığı 
döviz ve altın swap anlaşmalarından 
kaynaklanan yükümlülüğünü de 
bilanço yerine nazım hesaplarında 
izlediği için, swapla sağladığı döviz 
“yükümlülük” olarak kaydedilmiyor. 
Dolayısıyla da (“dış varlıklar- dış yü-
kümlülükler =Net rezerv” olarak he-
saplanan) net döviz rezervi swap an-
laşmaları kadar, olduğundan yüksek 
gözüküyor.    

Merkez Bankası’nın ayda bir açıkladı-
ğı Katar ve Çin Merkez Bankaları ile 
diğer bankalarla yaptığı swap anlaş-
malarından doğan yükümlülüğü Ha-
ziran ayı sonu itibariyle (altın swap-
ları da dahil) 58,9 milyar dolara çıktı.  
Bu rakam dikkate alınıp hesaplama 
yapıldığında net rezerv eksiye (- 38 
milyar dolara) düşüyor. 

Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası’nın 
döviz ve altın borçları, döviz ve altın 
varlıklarının 38 milyar dolar üzerinde 
bulunuyor. 

Yan etki: Dolarizasyon, 
döviz tırmanışı

Ucuz kredi ile yaşanan tehlikeli ısın-
manın yarattığı yan etkilerden birisi 
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de portföy çıkışı ve dolarizasyon. 
TL’ye güvensizlik ve döviz ihtiyacının 
girişleri çok aşmasının getirdiği so-
nuç dövizde tırmanma eğilimini ar-
tırmakta ve kontrolden çıkışı ortaya 
koymaktadır. 

Yılın ilk 7 ayında yabancıların   TL 
portföy çıkışları 11,8 milyar dola-
rı buldu. Yurtiçi yerleşiklerin döviz 
mevduatı ise 204 milyar dolar ile re-
kor seviyede kaldı. 

Temmuz sonunda mevduatlar 14 
milyar lira artarak 1 trilyon 579 mil-
yar liraya yükselirken, döviz cinsin-
den mevduatlar ise 34,8 milyar lira 
artarak 1 trilyon 598 milyar liraya 
(234,4 milyar dolara) çıktı.  

Toplam mevduattaki dolarizasyon 
oranı yüzde 50,3 olurkenbankalar-
daki toplam mevduatın yarısından 
çoğunu yabancı para cinsinden açıl-
mış mevduatlar oluşturdu.  

Dolarizasyon, diğer bir deyimle dö-
viz cinsinden tutulan mevduatların 
toplam mevduat içindeki payı, ger-
çek kişilere ait mevduatlarda yüzde 
53,1’e kadar yükseldi. Gerçek kişi-
lerin döviz mevduatı 148,4 milyar 
dolara çıktı.  Gerçek kişilerin döviz 
mevduatında yaşanan bu artış, va-
tandaşların ihtiyacı olmasa da tü-
ketici kredisi kullanarak döviz ya da 
altın mevduatı yaptığına ilişkin iddi-
aları doğrular nitelikte. 

Enflasyon beklentilerinin yükselmesi 
ve iktidarın zorlamasıyla TL mevdu-
ata negatif reel faiz uygulanması, 
tasarrufların, Dolar, Avro ve altına 
yönlenmesine yol açıyor. 

İçeride enflasyona karşı korunma 
saikiyle tasarrufların dövize meylet-
mesinin yanında, ihracat ve turizm-
den kaynaklı döviz girişlerinin çok 
azalması ve ithalatın tırmanması, dış 
borç yükümlülüklerinin eldeki dö-
vizle karşılanamamasına neden olu-

yor. İç ve dış riskler artıyor, dışarıdan 
kredinin maliyeti yükseliyor, bütün 
bunlar döviz fiyatının bütün kontrol 
çabalarına rağmen artışını zorluyor.

Ekonomideki ısınma görünümüne 
rağmen dışarıda güven sağlamı-
yor ve Türkiye’nin risk katsayısını da 
gösteren risk pirimi, CDS’ler, 500 baz 
puanı aşmış durumda.Türkiye bu ve-
risiyle, benzer yükselen ülkeleri çok 
gerilerde bırakmış durumda. 

Merkez Bankası’nın kamu bankaları 
üstünden döviz fiyatını kotrol altın-
da tutmak amacıyla 2019 ortaların-
dan itibaren piyasaya döviz satışları, 
döviz fiyatını belli dönemlerde yatay 
seyir halinde tutsa da eğilim hep 
yukarı yönlü oldu. Merkez Bankası 
döviz rezervlerinin erimesi, swap 
işlemleri ile adeta “tahta bacaklı” 
görünüm alması, TL’ye güveni daha 
da azaltırken döviz fiyatlarını daha 
güçlü biçimde yukarı itiyor. ABD’de 
yaşanan olumsuz şartların dünyada 
dolar fiyatını aşağı çekmesine karşın, 
Türkiye’de dolar fiyatları gerilemedi 
ve Temmuz sonunda 7 TL eşiğinde 
gezinmeye başladı, Ağustos ayında 
ise 7,30 seviyesini aştı. Avro fiyatının 
8 TL’yi aşması da birçok ithalatçı ve 
dış borç yükümlüsü firmaya önemli 
kur zararları çıkarttı. 

Yaşanan kur zararlarının firmaların 
bağışıklık sistemlerini iyice sarsması, 
dövizdeki tırmanışın tüketici fiyat-
larını maliyetleri yükselterek artırıcı 
etki göstermesi kaçınılmaz.  

Isıtılırken sakatlama

2018 ortalarında başlayan küresel 
finans sermayesinin Türkiye’den 
uzaklaşması,  sonraki mevsimlerde 
de sürdü ve yaşanan döviz türbü-
lansları ile ekonomi 2018 ikinci yarısı 
ve 2019 ilk yarısını “soğuk” iklimde 
geçirdi.Ekonominin tüm maliye ön-

lemleri ile gedikleri kapatma yoluna 
gidilmesine rağmen, yüzde 1 dola-
yında küçülme yaşandı. 

2019 ortasında Merkez Bankası’nı 
tamamen kontrole geçirip enflasyo-
na rağmen faizleri düşürme, böylece 
ekonomiyi ısındırma yoluna koyulan 
iktidar, sadece TL faizleri değil, dö-
viz fiyatını da belirlemeye meyletti.  
Bunun için, Merkez Bankası rezerv-
leri “arka kapıdan” kamu bankaları 
aracılığıyla piyasaya verildi. Kimi 
firmalar bu bastırılmış dövizi alarak 
borç daralttılar, kimileri de ucuz it-
halat gerçekleştirdiler. Hızla eriyen 
Merkez Bankası rezervlerinin yerini, 
swap yoluyla doldurmaya çalışan bir 
takas-borçlanma işlemine girildi ve 
bu yolda 60 milyar dolara yakın “dol-
gu” yapıldı. Bunun 16 milyar doları 
Katar ve Çin’den, kalanları da içeride-
ki bankalardan gerçekleştirildi. Mer-
kez Bankası rezervlerindeki bu kalite 
kaybı, hem dış para otoritelerinin, 
uluslararası finans medyasının, hem 
de IMF’nin dikkatini çekip uyarılara 
neden olunca yabancı çıkışları daha 
da hızlandı. 

Yabancıların hızlı ve büyük meblağ-
larla çıkışları, dış kaynak bağımlılığı 
yüksek, dış borç stoku milli gelirinin 
yüzde 60’ına kadar dayanmış Türkiye 
ekonomisi için kısmi felç geçirmek 
gibi birşey. Nitekim, Ağustos başın-
da yaşanan türbülansın ardından, 
ülke risk priminin 550-600 aralığına 
yerleşmesi, en yakın emsal ülkeler-
den G.Afrika’nın bile riskini yüzde 
100’e yakın geride bırakması, ülke 
izolasyonunu gösteren önemli bir 
parametre. 

Şimdi merak edilen, ekonomiyi ısın-
dırmak isterken yaşanan ağır sa-
katlanmanın ne kadar süreceği ve 
bundan sonra dengelerin yeni bir 
büyüme patikasına geçiş vermesi 
için neler yapılacağı. 


