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Özet
AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı yaşayan ekonomiye kalıcı çözümler üretemiyor, üretmesi de kolay görünmüyor. 

Döviz kazandırma yeteneği güçsüzleşmiş ekonominin dış kaynaklara bağımlılığı, dış yatırımcının çıkış yaptığı son yıl-

larda ekonomiyi sık sık sarsmaya yetiyor. Dış kaynak bulmanın kolaycılığına aldanan iktidar, hesapsızca üstlendiği döviz 

riskinin altında iki büklüm kalmış durumda.

Pandemi öncesi döviz krizi ile sarsılan ekonomi hızla küçülme ve işsizlikte tırmanma, enflasyonda iki haneliliğe sap-

lanma zafiyetleri sergiledi. Pandemi, bu yapıya tuz biber ekti. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 dolayında küçülmesi 

beklenen ekonominin sonraki çeyreklerde kısmi toparlama sağlaması halinde bile yılı yüzde 5 ile 8 arasında küçülme ile 

tamamlaması olası.  Sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 33 dolayında gerilemesi, otomotivde gerilemenin yüzde 75’i, 

bu gerilemenin giyim-tekstilde yüzde 60’a ulaşması ürpertici boyutlar. Resmi işsizliğin yüzde 13 dolayında görünmesi-

ne karşılık, genişletilmiş gerçek işsizlik yüzde 25’lere çıktı.  Zorunlu izne çıkarılmış istihdamda görünen işsizler dikkate 

alındığında işsiz sayısı 13 milyonu, işsizlik oranı yüzde 40’ı buluyor. 

Pandemi sonrasına kullanılacak Hazine kaynağı bırakmayan rejim, daha çok genişletilmiş para politikaları ile dümen 

tutmaya çalışıyor. Hazine açıkları ve kamu borçlanması büyürken Merkez Bankası kamu bankaları ve Hazine , genişletici 

para politikaları ile kredi ucuzlatıp ekonomiyi canladırmaya çabalıyorlar.

Ekonominin sert düşüşünün önünü kesmek için salgını önlemeye dönük tedbirleri erkenden kaldıran rejim, şimdi ül-

keyi, ikinci bir salgın dalgasının riski altına soktu. Enflasyonu tek haneye indirme yönünde henüz bir gelişme görülmez 

iken ucuzlatılmış kredi faizleri için indirilen mevduat faizleri, dövize yönelişi kamçılıyor, dolarlaşma riski büyüyor. 

Kredi musluklarının sadece kamu bankalarına değil özel bankalara da açtırılmaya zorlanması ile büyümede düşüş fren-

lenmek isteniyor. Ne var ki, bu yaklaşım, birçok yan etki yaratarak yeni sorunlara yol açıyor. Değersizleşen TL karşısında 

dövize yönelme, bu yan etkilerden biri. Dahası, genişletilmiş para politikası, enflasyonu tırmandıracak rüzgarlar da ta-

şıyor. Dış kaynak bulmada iyice tıkanan rejim, içeriye ve dışarıya güven veremedikçe, bünye daha da güçsüzleşip daha 

da kırılgan hale geliyor.

Ekonomik anlamda güçsüzleşmekten mağdur olanların sayısı her geçen gün daha çok artıyor ve genel durum  siyasi 

değişim talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim basıncının önümüzdeki günlerde daha çok öne çıkması beklenebilir.
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Korona virüsü (COVID-19) salgını 
Haziran ortalarına kadar olan za-

man diliminde  dünyada 8 milyon 
vakaya ve 450 bine yakın insanın 
ölümüne yol açtı. Türkiye 14 Haziran 
itibari ile  178 bin 239 vaka ve 4 bin 
807  ölümle, dünyada 11’nci ülke oldu.  
Salgın birçok ülkede zirve yapıp inişe 
geçmekle birlikte, yer yer ikinci dalga 
haberleri gelmeye ve her tür senaryo 
ikinci dalga ihtimaline göre yenilen-
meye başladı. Türkiye’de 11 Mayıs’ta 
AVM’lerin açılma kararı ile başlatılan 
“yeni dönem”, 1 Haziran kararları ile 
hızlandırıldı. Ne var ki, gelen vaka sa-
yılarındaki artışlar, ekonomik saiklerle  
başvurulan “normalleşme” için, vaktin  
erken olduğu savını güçlendirmeye 
başladı. 

Pandeminin ekonomide yol açtığı ta-
rihi küresel daralma ile ilgili senaryolar 
da içinde ikinci dalga ihtimali barındır-
maya başladı. Uluslararası Para Fonu 
(IMF), tarafından Nisan ayı başında ya-
yımlanan tahminler, Haziran’da Dünya 
Bankası ve OECD tarafından yayımla-
nan tahminlerin yanında iyimser kal-
dı. Türkiye için de tahminler yapan bu 
kuruluşlar, 2020 Türkiye küçülmesinin 
yüzde 5 ile 4 arasında olabileceğini 
tekrarlarken ikinci dalga yaşanması 
halinde küçülmenin yüzde 8’i aşacağı-
nı ifade ettiler.

Haziran ortalarına kadar üretilen öncü 
göstergeler, Türkiye’nin tüm dünyada 
olduğu gibi 2020 ikinci çeyreğinde 
(Nisan-Haziran),  tarihinde görmediği 
büyüklükte bir küçülme yaşamakta 
olduğunu, bunun kontrol altında tu-
tulması konusunda AKP iktidarınca 
üretilen politikaların ise çok yetersiz, 
sığ ve savsaklayıcı nitelikte olduğunu 
ortaya koyuyor. Küresel piyasalarda 
oldukça riskli ve mali itibarı yetersiz 
olarak görülen Türkiye’de dış kaynak 
bulma sorunu büyürken iktidarın hızla 
artan kamu maliyesi sorunu eşliğin-
de pandeminin sağlık ve ekonomik 
hasarlarını yönetmekte iyice yetersiz 
hale geldiği gözleniyor.   

Tahminler, senaryolar

IMF, Nisan 2020 tarihli  "Küresel Eko-
nomik Görünüm” raporunda 2020'de 
küresel ekonominin 2008'deki finan-
sal krizden daha kötü biçimde, yüzde 
3'lük sert daralma kaydetmesini bek-
lediklerini bildirdi. Raporda, “Salgını 
çevrelemek için efektif politikalara 
ve çok taraflı işbirliklerine ihtiyaç var, 
baz senaryoda yılın ikinci yarısında 
salgının etkilerinin azalacağı varsayı-
mı ve ekonominin normalleşmesiyle 
2021'de küresel ekonomi yüzde 5,8 
büyüyebilir." dendi. 

Raporda her ne kadar sert aşağı yönlü 
revizyonlar olsa da risklerin hala aşağı 
yönlü olduğu vurgulandı, salgının tah-
min edilenden daha uzun süreli ola-
bileceği hatırlatıldı. 2020 yılı gelişmiş 
ülke ekonomileri için küçülme tahmini 
yüzde -6,1‘e indirilirken ABD büyüme 
tahmini yüzde 2'den yüzde -5.9'a, Euro 
Bölgesi tahmini yüzde 1.3'ten yüzde - 
7.5'e düşürüldü. 

Raporda gelişen ülke ekonomileri için 
2020 tahmini yüzde eksi 1'e çekilirken 
2021 tahmini yüzde 6,6 oldu. Çin'in 
2020 büyüme tahmini yüzde 1,2'ye 
düşürüldü, 2021 tahmini yüzde 9,2 
oldu. IMF’ye göre gelişen Asya ekono-
misi 2020'de yüzde 1 ile tek büyüyen 
ekonomi olacak, gelişen Avrupa eko-
nomileri için 2020 reel GSYH büyüme 
tahmini yüzde -5.2, Rusya tahmini yüz-
de - 5.5 olarak açıklandı. 

2019 yılını zaten yüzde 0,9 gibi çok 
düşük bir büyüme ile kapamış Türkiye 
ekonomisinin yeniden toparlanmayı 
umarken COVID-19 ile sert bir çöküş 
yaşaması, 2020’nin nasıl bir sayı ile bi-
tireceği tahminlerine ilgiyi de artırdı. 
IMF, son raporunda bunu yüzde eksi 5 
küçülme olarak açıkladı. 

IMF’in kardeş kuruluşu Dünya Bankası 
ise Haziran 2020 tarihli Küresel Eko-
nomik Beklentiler Raporu'nda küresel 
ekonomi ile ilgili tahminleri biraz daha 

aşağı çekti. Salgınının yarattığı hızlı ve 
büyük şok ile salgına karşı alınan ön-
lemlerin ekonomiyi ciddi bir daralma-
ya sürüklediğine işaret edilen Dünya 
Bankası raporunda, küresel ekonomi-
nin bu yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahmi-
nine yer verildi. Raporda, bunun İkinci 
Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan 
en derin durgunluğu yansıttığı akta-
rıldı. 

Dünya Bankası, Ocak ayında yaptığı 
tahminlerde küresel ekonominin bu 
yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngör-
müştü. Bankanın raporunda, 2021 yı-
lına ilişkin küresel ekonomik büyüme 
tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye 
yükseltildi. 

Merkez ekonomilerdeki iç talep ve 
arz, ticaret ile finans alanlarında cid-
di bozulmaların yaşandığı belirtilen 
raporda, bu ülkelerin ekonomilerinin 
2020'de ortalama yüzde 7 daralması-
nın, gelecek yıl ise yüzde 3,9 büyüme-
sinin beklendiği de ifade edildi.

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan 
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1 kü-
çüleceği, gelecek yıl yüzde 4 büyüye-
ceği öngörüsü yer aldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl 
yüzde 9,1 daralacağı, gelecek yıl yüz-
de 4,5'lik büyüme performansı göste-
receği belirtildi. 

Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 
6,1 küçülürken, gelecek yıl yüzde 2,5 
büyüyeceği öngörüsü de raporda yer 
buldu.  

Çevre ekonomilerinin ise bu yıl orta-
lama yüzde 2,5 daralacağının tahmin 
edildiği raporda, Çin'in bu yıla ilişkin 
ekonomik büyüme tahmini yüzde 
5,9'dan yüzde 1'e düşürüldü. Çin eko-
nomisinin gelecek yıl ise yüzde 6,9 bü-
yüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklenti-
lerin de yer aldığı raporda, ülke eko-
nomisinin bu yıl yüzde 3,8 küçüleceği, 
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2021'de ise yüzde 5 büyüyeceği tah-
mini yapıldı.

Son olarak, Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD), yeni tip korona 
virüs (COVID-19) salgınının "yüzyılın 
en büyük barış zamanında ekonomik 
krizi" tetiklediğini belirterek, salgında 
ikinci bir dalga ihtimaline ve onun ya-
ratabileceği yeni daralma senaryosu-
na da yer verildi.   

OECD'nin Haziran ayı Ekonomik Gö-
rünüm Raporu’nda salgının kontrol 
altında olduğu ve ikinci dalganın ya-
şanmayacağı senaryosunda, dünya 
ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralaca-
ğı ve gelecek yıl yüzde 5,2 genişleye-
ceği öngörüldü. 

Bununla birlikte, Covid-19 salgınında 
ikinci dalganın gelmesi halinde, küre-
sel ekonominin bu yıl yüzde 7,6 küçü-
leceği ve 2021’de ise sadece yüzde 2,8 
büyüyeceği tahmini yapıldı. 

Salgından en fazla etkilenen ülkeler 
olan ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve 
İtalya'nın bu yıl en sert ekonomik da-
ralmayla karşı karşıya kaldığı raporda 
yer aldı. 

Salgında ikinci dalganın yaşanma-
dığı senaryoda, ABD ekonomisi için 
2020’de yüzde 7,3 daralma ve 2021 
için yüzde 4,1 büyüme tahmininde 
bulunuldu. Salgında ikinci dalganın 
yaşandığı senaryoda ise ABD ekono-
misinin 2020’de yüzde 8,5 küçüleceği 
ve 2021’de yüzde 1,9 büyüyeceği ön-
görüldü. 

Avro Bölgesi için de bu yıl yüzde 9,1 
küçülme ve gelecek yıl yüzde 6,5 
büyüme öngörüldü. İkinci dalga se-
naryosunda ise bölge ekonomisinde 
daralmanın bu yıl yüzde 11,5’e yükse-
leceği ve 2021’de büyümenin yüzde 
3,5 olacağı ifade edildi. 

OECD raporunda, Türkiye ekonomi-
sinin bu yıl yüzde 4,8 daralacağını 
öngörürken, salgında ikinci dalganın 

yaşanması durumunda ise bu daral-
manın yüzde 8,1'e çıkabileceği tahmi-
ni yapıldı

OECD Başekonomisti Laurence Boo-
ne, raporda durumu şöyle ifade etti: , 
“2021'in sonundaki gelir kaybı, insan-
lar, şirketler ve devletler için korkunç 
ve uzun süreli sonuçları ile birlikte sa-
vaş zamanı dışında son bir yüzyıl için-
deki herhangi bir resesyondan daha 
fazla olacak.” 

Ekonomide bugünün toparlanma po-
litikalarının gelecek on yılda ekonomik 
ve sosyal beklentileri şekillendireceği-
ne dikkat çeken Boone, hükümetleri 
düşük ücretlileri ve yatırımları destek-
lemek için daha fazla harcama yapma-
ya çağırdı.

Türkiye’de ikinci çeyrek 
küçülmesi 

Türkiye ekonomisi, pandeminin etki-
sini Mart ayının ortalarından itibaren 
hissetmeye başladı. Nisan ve Mayıs, 
pandeminin tüm ağırlığını yaşamın 
tüm alanında gösterdiği aylar olurken 
Haziran, “Yeni normal”e geçiş ayı ilan 
edildi. 

2018 ortasında ağır bir döviz krizine 
tutulan Türkiye ekonomisi 2019 yılını 
da bu daralma ile geçirdi ve 2019’un 
tamamında ekonomi, son aylarda 
başlatılan canlandırma müdahaleleri-
nin etkisiyle ancak yüzde 0,9 büyüdü. 
Zorlu geçen iki yılın ardından ekono-
mi toparlanamadan Mart ayında pan-
deminin etkisiyle yeniden bir daralma 
dönemine girdi. 2019’un ilk çeyreğin-
de Ocak ve Şubat aylarında kredi mus-
luklarının açılmasıyla ekonomi görece 
canlanmıştı ancak çeyreğin üçüncü ayı 
Mart da, pandemi ile birlikte sert bir 
arz ve talep şoku yaşanınca, büyüme 
yüzde 4,5’te kaldı. 

2020 ilk çeyreğinin ilk 2 ayında büyü-
me, iç talep ve tüketim kaynaklı hızla-
nırken, Mart’ta hem iç, hem dış talep 

kaynaklı daraldı.  2020 ilk çeyreğinde 
yatırımlar pek kımıldamadı. Kredi ge-
nişlemesi daha çok tüketimi uyarırken 
yatırımlara pek etkisi olamadı. Yatırım-
lar 7 çeyrektir daralıyor. Özellikle inşa-
at yatırımları kımıldamıyor. 

2020 ilk çeyrek, 2019’un ilk çeyreği-
nin çok düşük olmasının baz etkisiyle 
yüzde 4,5 artmış görünse de, pandemi 
çeyreği olarak anılacak ikinci çeyrek-
te ulusal gelir sert bir biçimde daral-
mış görünüyor. TÜİK tarafından 31 
Ağustos’ta açıklanacak olan Nisan-Ha-
ziran dönemi ya da ikinci çeyrek Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’nın en az yüzde 12-
15 dolayında daralmış olduğu tahmin 
ediliyor. Bu daralmanın önce hizmetler 
sektöründe ağır bir biçimde yaşandığı, 
devamında sanayide gerileme olarak 
da sürdüğü tahmin edilmekte. 

GSYH’nin ikinci çeyrekte yüzde 15 da-
raldığı, izleyen iki çeyrekte de yüzde 
8 ve yüzde 6 gerileyeceği varsayılırsa, 
küçülmenin 2020 için yüzde 6,4’e ula-
şacağı söylenebilir. 

Daha iyimser bir senaryo ile ikinci çey-
rekteki daralmanın yüzde 12’de kala-
cağı ve izleyen iki çeyrekte ise yüzde 
7 ve yüzde 5’lik daralmalar yaşanması 
halinde, 2020 küçülmesinin yüzde 5 
dolayında olacağı söylenebilir ki, bu, 
IMF’nin Türkiye için öngördüğü 2020 
tahminidir. 

Sanayide Küçülme

2020’inin ikinci çeyreği ile ilgili tah-
minlerin ana dayanağı, bir öncü gös-
terge olarak sanayi üretim endeksi 
sayılabilir. Pandeminin ilk ayı Mart’ta 
sanayi üretimi Şubat ayına göre yüzde 
7 azaldı. Mart sanayi üretimi 2019 Mart 
ayına göre ise yüzde 2 gerilemişti. 
Ama esas düşüş Nisan ayında yaşandı 
ve sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azal-
dı. Nisan üretimi, önceki aya, yani Mart 
ayına göre de yüzde 30,4 geriledi. 
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Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de, 2020 yılı Nisan ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
14,5, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 33,3 ve elektrik, gaz üretim en-
deksi yüzde 14,9 azaldı.

Sanayi üretimi, Nisan’da, Mart ayına 
göre aylık yüzde 30,4 azaldı

2020 yılı Nisan ayında madencilik bir 
önceki aya göre yüzde 13,0, imalat 
sanayi sektörü yüzde 32,5 ve elektrik, 
gaz sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı

Sanayi üretiminde en önemli gerileme, 
pandemi ile talebi sert düşüş gösteren 
dayanıklı tüketim mallarında yaşandı 
ve yüzde 45-50 arası bir üretim düşü-
şü görüldü. Dayanıksız tüketim malları 
üretimi ise üçte bir oranında geriledi. 

İmalat sanayisinin omurgası sayılan 
otomotivdeki daralma dramatik bo-
yutlarda. Motorlu araç üretimi, Nisan 
ayında 2019 Nisan’ına göre yüzde 78’e 
yakın, bir ay öncesine göre de yüzde 
75’e yakın geriledi. Bu, otomotiv sek-
töründe dörtte üç oranında oldukça 
sert bir azalış demek. İç talebin yanı 
sıra dış talebin önemli ölçüde geri-
lemesi, otomotivde çarkların durma 
noktasına gelmesinde etkili oldu. 

Giyim-tekstil-deri sektörleri, yine iç ve 
dış talep düşüşlerine bağlı olarak en 
sert düşüş yaşayan sektörler oldu. Bu 
alt sektörlerde hem aylık hem yıllık dü-
şüşler yüzde 60 dolayında gerçekleşti. 
Keza pandemi döneminde talebi sert 
düşüş gösteren mobilyada daralma 
yüzde 40’ın üstünde yaşandı. 

Ekonomik büyümenin öncü gösterge-
si olan imalat sanayi performansında 
referans kabul edilen İstanbul Sanayi 
Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi) Mayıs’ta 40,9’a 
yükseldi ancak eşik değer 50,0’nin al-
tında kalarak COVID-19 salgını nede-
niyle sektördeki faaliyet koşullarının 

yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. 
Hem üretim hem de yeni siparişler ma-
yısta da sert yavaşlama kaydederken, 
buna karşılık bazı firmaların operas-
yonlarını mayısta yeniden başlatma-
sıyla düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

Bünyesel zayıflık

Salgında bütün dünya ekonomileri, 
yaşanan sert talep ve arz şokundan 
dolayı krize girdi ve şu anda yoğun 
bakım tedavileri uygulanıyor. Ekono-
minin nabzının durmaması için yüksek 
dozda mali ve parasal destek verilme-
ye çalışıldı. Trilyonlarca doları bulan 
paketlerle ekonominin su yüzünde 
kalması için çabalanıyor. 

Genişlemeci para ve maliye politika-
larının merkez ülkelerdeki ağırlığını 
nakit transferler oluşturdu. Küçük gi-
rişimcilerden, ücretlilere, tüm yurttaş-
lara geçimlik maaşlar bağlanarak tale-
bin kuruması önlenmeye çalışıldı. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
pandeminin baş göstermesi ile birlik-
te, ekonominin nabzının durmaması 
için mali ve parasal destek paketi açıl-
dığı ilan edildi.

İlk elde 100 milyar TL’lik “kalkan paketi” 
olarak açıklanan desteklerin sonradan 
262 milyar TL’ye kadar çıktığı belirtildi. 

Takdim edilen paketin nakdi yardım 
kısmı 5,5 milyon aileye 1000’er TL 
yardımdan ibaretti. İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan 6 milyona yakın işçi için 
yapılan 14 milyar TL’lik ödeme, zaten 
Fon kaynaklarından ödenmişti, ama 
destek gibi gösterildi. Paketin yüzde 
90’ını aşan kısmı ise ağırlıkla sağlanan 
kredi kolaylıklarından oluştu. Vergi ve 
prim ödeme ertelemeleri de destek 
paketinin ögeleri arasındaydı.  

Pandeminin ekonomik hasarına dö-
nük yapılan müdahaleler, özellikle 
merkezi bütçeden hane halkı ve şir-
ketlere vergi ve prim ertelemeleriyle 

yapılan kaynak transferi, haliyle, büt-
çe açığının büyümesinde etkili oldu. 
Bu açık,  kısmen parasal genişleme ile 
kısmen de özel tasarruflar ile finanse 
ediliyor.

Bütçe açığı ilk 4 ayda 73 milyar TL’yi 
bulurken, 2019’un ilk 4 ayını yüzde 35 
geride bıraktı. Daralan iç tüketim do-
laylı vergilerde sert düşüşlere yol açar-
ken katı harcamalar, özellikle SGK’ya 
transferler, açıkları hızla büyütüyor. İlk 
5 ayda Hazine’nin nakit denge açığı 
82,5 milyar TL’ye yaklaşarak 2019’un 
ilk 5 ayının açığını yüzde 24 geride bı-
raktı. 

Sert daralan ekonomi, Hazine açıkla-
rını yıllık 145 milyar TL’ye çıkardı. Açık 
büyüdükçe, kamu borç stoku da bunu 
çevirmek için kaynak bulma ihtiyacı 
da, artıyor. 

Krizi yönetebilmek için Merkez Ban-
kası, art arda faiz indirimlerine gitti. 
2019 ortalarında yüzde 24 olan politi-
ka faizi, 1 yıl sonra yüzde 8.25’e kadar 
gerilemiş durumda. Buna bağlı olarak 
yıllık mevduat faizleri yüzde 22’den 
yüzde 7’lere, konut kredi faizleri yüzde 
21’den yüzde 10’a kadar düşmüş du-
rumda. 

Finansal koşullardaki gevşeme ile kur 
etkisinden arındırılmış kredilerin yıllık 
artışı 5 Haziran’da yüzde 30’lara yak-
laştı. Kredi artışına kamu bankaları 
öncü yapıldı. İleride önemli zararlar 
yazmaları pahasına, kamu bankala-
rı, riskli kredi arzında görevlendirildi. 
Kamu bankalarının kredi piyasasında-
ki payı yüzde 47,7’ye çıktı.

Faizlerdeki düşüş, enflasyon ve enflas-
yon beklentilerindeki düşüşten daha 
hızlı gerçekleşti. Enflasyon yüzde 11,4 
olarak gerçekleşirken, 12 ay sonrası 
enflasyon beklentisi yüzde 9,2 oldu ,  
reel faizler ise negatif düzeyde kaldı.

Faiz indirimlerinin yanında TCMB ikin-
cil piyasadan Hazine Bonosu ve Tahvil 
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alımını da artırdı. Tahvil portföyü 2019 
sonunda 19,5 milyar TL iken 11 Hazi-
ran 2020’de 78,7 milyar TL’ye yükseldi.

TCMB, reel faizleri eksi düzeye çekip 
uzun vadeli ve uygun maliyetli fonla-
ma kanalları açarak likidite sıkışıklığını 
gidermeyi hedefliyor. Özellikle kamu 
bankaları aracılığıyla ciddi bir kredi 
desteği sağlanıyor, bu da yine geniş 
anlamda parasal büyüme demek.  Bü-
tün bu destekler, düzenlemeler, salgı-
nın yarattığı makro dengesizliği ve fi-
nansal tahribatı sınırlamayı hedefliyor. 
Amaç, pandeminin etkisi azalıncaya 
kadar şirketleri suyun üstünde tutmak, 
batışlarını önlemek. 

Ne var ki, bu kredi ağırlıklı politikaların 
yan etkileri birçok soruna sebep olu-
yor. Bu, ekonominin yıllardır uygula-
nan savruk politikalar nedeniyle kırıl-
ganlaşmış zayıf bünyesi ile ilgili. 

Yan etki: Dolarlaşma

Yan etkilerin kendini en belirgin gös-
terdiği değişken, döviz kuru. Ortaya 
çıkan bol paranın bir kısmı, güvensiz-
likle dövize yönelince, “dolarlaşma” 
yeni bir sorun alanını oluşturuyor ve 
bununla baş etmek kolay olmuyor. Ar-
tan döviz talebi ile TL reel olarak tarihi 
düşük seviyelere geriledi. USD/TL kuru 
yılbaşına göre yüzde 14,7 artarken, 
reel döviz kuru endeksi Mayıs sonun-
da 68,6’ya geriledi.

Yurt içi yerleşikler, TL faizlerin reel 
seyrinin negatifleşmesi ve yönetime 
duydukları güvensizliğin etkisiyle, dö-
viz ve altın cinsi varlıklara yöneliyorlar. 
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 
Haziran ortalarında 202 milyar dolara 
yükseldi. Yabancılar da portföy yatı-
rımlarını satıp çıkıyor, çıkarken de tabii 
ki döviz talebi yaratıyorlar. Dışarıdan 
kaynak bulmak bir yana, yabancı ya-
tırımcı çıkışı sürüyor ve ilk 6 ayda bu 
çıkış tutarı 11 milyar dolara yaklaştı. 

Turizm gelirleri neredeyse sıfırlanırken 
ihracat hızlı düşüşe girdi.  Kısa vadeli 
dış borçları çevirmek zorlaşıyor, ithalat 
için gerekli döviz talebini bastırmak 
için her gün yeni ithal kısıtlamaları ve 
döviz talebini caydıracak önlemler bu-
lunmaya çalışılıyor. 

Ekonomideki daralmaya rağmen cari 
açık, önemli bir sorun olmaya devam 
ediyor.  

İlk 4 aydaki cari açık 12,9 milyar dolara, 
ilk 5 aydaki dış ticaret açığı 21 milyar 
dolara çıktı. Açık, rezervlerle karşılanı-
yor. İlk 4 ayda rezervlerdeki azalış 25,1 
milyar doları buldu. Cari açık ve serma-
ye çıkışlarının rezervlerle karşılanması 
ile TCMB rezervi geriledi.

Nisan sonunda TCMB brüt rezervi 86,2 
milyar dolar, net rezerv 28 milyar do-
lar, swap yükümlülüğü dahil net re-
zervler -9,8 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Mart itibarıyla kısa vadeli dış borç 
168,9 milyar doları buldu. 

Özetle, salgın sonrasında yaşanan şok-
lar ve uygulanan tedavinin yan etkile-
ri, kendini artan döviz talebi, kur üze-
rinde baskı ve risk algısında bozulma 
şeklinde gösteriyor. Kur artıyor, serma-
ye çıkıyor; bu da enflasyon yaratıp sa-
yıları 13 milyona ulaşmış, geliri sıfırlan-
mış kitlelerin alım gücünü iyice tahrip 
ederek atılan diğer adımların etkisini 
sınırlama riskini beraberinde getiriyor.

Bütünsellikten uzak perakende politi-
kaların yan etkilerini sınırlamayı amaç-
layan başka araçlara başvurulması, 
beraberinde başka sorunlar yaratıyor. 
Finansal işlem kısıtlamaları ve döviz 
piyasasına dair alınan önlemler bu 
çerçevede. Diğer bir ifadeyle, mevcut 
uygulanan yöntem ve “destekleyici 
tedaviler” pek planlı değil, günde-
lik. Atılan her adım beraberinde yan 
etkiler ortaya çıkarınca yeni bir araç 
devreye sokuluyor, onun da yan etkisi 

çıkınca başka bir araç icat ediliyor. Ör-
neğin, talepteki yavaşlamayı önlemek 
için reel faiz eksiye düşürülüyor kredi 
muslukları sonuna kadar açılıyor, son-
ra bu para döviz talebini artırınca, kur 
üzerindeki etkiyi azaltmak için zaten 
yeterli seviyede olmayan döviz rezerv-
leri kullanılarak dövizin tırmanması so-
runu baş gösteriyor. 

Bir yandan rezervleri eritip diğer yan-
dan para politikasının en temel aracı 
olan faiz silahını gerektiğinde kullan-
ma konusunda kısıtlar koyunca, bu 
yapı spekülatif atakları davet ediyor ve 
böylece yeni komplikasyonlar ortaya 
çıkıyor. Bunun üzerine daha farklı yön-
temler devreye sokuldu. Swap piyasa-
sında işlem kısıtlamaları ve döviz piya-
sasını sığlaştırmayı amaçlayan yüzde 1 
vergi önlemlerine gidildi.

Bütün bu yapılanlar,  sistemli bir plan 
dahilinde değil, perakende, anlık ve 
savruk nitelikte. Bu durum, bir sonraki 
aşamaya dair spekülasyonları da ar-
tırıyor. Bu süreç yerli paraya olan gü-
veni azaltarak dövize olan ilgiyi daha 
da artırıyor. Sonuç olarak, sorunun 
özüne inen bütüncül ve köklü bir te-
davi olmadığı için, denenmemiş fark-
lı önlemlerle ekonomik bünye daha 
da bozuluyor, daha da kırılganlaşıyor. 
Bütün dünyada uygulanan tedavinin 
Türkiye’de daha fazla yan etkiye sebep 
olmasının nedeni, bünyenin  pandemi 
öncesinde zayıf düşmesi olarak söyle-
nebilir. 

Bünyesi yeterince güçlü olmayan bir 
ekonomi hızla kredi pompalayarak 
büyümeye geçirilmek isteniyor, ya-
ratacağı yan etkiler düşünülmeden. 
Daha ağır fakat emin adımlarla, temel-
deki nedenlerin üzerine giderek her 
şeyden önemlisi, içeriye ve dışarıya 
güven vererek ilerlemeyi ise yönetim 
beceremiyor. İç ve dış güven eksikliği 
en önemli etken.  
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Bankalara basınç

Bütüncül bir plan eksikliği ve ortaya çı-
kan yan etkilerle kısa vadeli geliştirilen 
hamleler, finans sistemini daha fazla 
riske sokarken, krizi bankacılık sistemi-
ne yayma ihtimalini de büyütüyor. 

BDDK’nın, aktif  rasyosu hesabını Ma-
yıs başında bankalara zorunlu kılması 
da yan etkileri sınırlamak amaçlı ya-
pıldı.  Dış finansman kısıtları, artan kur 
ve risklilik nedeniyle iştahı azalan özel 
bankaların gerek reel kesime gerekse 
kamuya borç verme eğilimi zayıflayın-
ca, aktif rasyosu aracı devreye sokuldu.

Ülkenin finansal bilançosunu, özel 
kesimi de zorlayarak fiilen konsoli-
de etme gayreti var. Farklı döviz satış 
yöntemleri, Merkez Bankası bilanço 
uygulamaları ve tahvil alımı gibi yön-
temlerle Merkez Bankası, Hazine ve 
kamu bankalarının bilançoları, pratik-
te konsolide edildi. Bankalarla yapılan 
swaplar ve aktif rasyosu gibi uygula-
malar da konsolidasyonun ikinci adımı 
olarak geliştirildi.

Bu yeni araçlar nedeniyle, bankaların 
kendi bilançoları üzerindeki kontrol-
leri giderek azalıyor. Bu yapı tabii ki 
bankaları zorluyor, yabancı bankaları 
Türkiye’de kalıp kalmama kalma konu-
sunda kuşkuya düşürüyor.  Bankalar 
kendi enflasyon ve aktif kalitesi algıları 
ile uyumlu bir fiyatlama gerçekleşti-
remez duruma geliyorlar ve basınç 
sonucu önemli bir faiz riskine maruz 
kalıyorlar.

Şirketlerin mali bünyesi ve bunların 
bankaların aktif kalitesi üzerindeki 
olası yansımaları, yeni bir enerji ge-
rektiriyor. Banka ve şirket bilançoları 
olumsuz etkileşim halinde. Maliyetin 
tüm kesimler arasında adil bir şekilde 
paylaşıldığı bir çözümleme ihtiyacı gi-
derek artıyor. 

Piyasa faizleri şu anda birçok farklı 

kurumun koordinasyonu ile düşük 
tutuluyor. Dış sermaye büyük ölçüde 
devreden çıktı. Böylece içerideki ak-
törleri aktif rasyosu gibi dolaylı veya 
diğer doğrudan araçlarla koordine 
ederek faizleri düşük tutmak, belki bir 
süre için mümkün, ancak sürdürülebi-
lir olmadığı birçok gözlemci tarafın-
dan dile getiriliyor. 

Enflasyon kumarı

Mevcut stratejinin işlemesi için Ma-
yıs ayında yıllığı yüzde 11,4’e ulaşmış 
enflasyonun düşmesi ve faizlerin dü-
şük kalması gerekiyor. Tersi yaşanırsa, 
özellikle kamu bankalarında önemli 
zararlar oluşacak. Enflasyon yeterince 
düşmezse ilerde faizi düşük tutabil-
mek için bütün bu yan etkileri olan 
ilaçlara yenilerini eklemek gerekecek. 

Merkez Bankası’nın yüzde 8.25 seviye-
sindeki politika faizi ile yıllık enflasyon 
arasında şimdiden 3,1 puan fark var. 
Bu durum faiz indirim temposuna iliş-
kin soru işaretlerini artırıyor. Merkez 
Bankası’nın yılsonu enflasyon tahmini 
yüzde 7,4 olarak ilan edildi . Merkez 
Bankası, bu tahmine güven sağlayarak 
faiz indirimine devam edeceği iddia-
sını sürdürüyor ama bu kolay olacağa 
benzemiyor. Özellikle döviz kuru yük-
selişinden ve kontrol altına alınama-
yan gıda enflasyonundan kaynaklı bir 
tüketici enflasyonu, tehdit olmayı sür-
dürüyor ve oyunu bozacağa benziyor. 

Kredi musluklarını açık tutmaya de-
vam etmenin,  ya kur üzerinden ya da 
talep üzerinden fiyatları olumsuz etki-
leyeceği, dolayısıyla enflasyonun çift 
hanede seyrine neden olacağı, bunun 
da birçok dengeyi bozması muhtemel 
görünüyor. 

Sonuç

AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı 
yaşayan ekonomiye kalıcı çözümler 
üretemiyor, üretmesi de kolay görün-

müyor. Döviz kazandırma yeteneği 
güçsüzleşmiş ekonominin dış kaynak-
lara olan bağımlılığı, dış yatırımcının 
çıkış yaptığı son yıllarda ekonomiyi 
sık sık sarsmaya yetiyor. Dış kaynak 
bulmanın kolaycılığına aldanan ik-
tidar, hesapsızca üstlendiği döviz ris-
kinin altında iki büklüm kalıyor.

Pandemi öncesi döviz krizi ile sarsılan 
ekonomi hızla küçülme eğilimine 
girerken işsizlikte tırmanma, en-
flasyonda iki haneliliğe saplanma 
zafiyetleri sergiledi. Pandemi ise bu 
yapıya tuz biber ekti. Ortada pan-
demi sonrasına kullanılacak Hazine 
kaynağı bırakmayan rejim, daha çok 
genişletilmiş para politikaları ile dü-
men tutmaya çalışıyor. Ekonominin 
sert düşüşünün önünü kesmek için 
salgını önlemeye dönük tedbirleri erk-
enden kaldıran rejim, şimdi ülkeyi, ik-
inci bir dalganın riski altına soktu. En-
flasyonu tek haneye indirme yönünde 
henüz bir gelişme görülmez iken 
ucuzlatılmış kredi faizleri ile ekonomi 
iç taleple canlandırılmaya çalışılıyor.

Kredi musluklarının sadece kamu 
bankalarına değil özel bankalara 
da açtırılmaya zorlanması ile büyü-
mede düşüş frenlenmek isteniyor. 
Ne var ki, bu yaklaşım, birçok yan 
etki yaratarak yeni sorunlara yol 
açıyor. Değersizleşen TL karşısında 
dövize yönelme, bu yan etkiler-
den biri. Dahası, genişletilmiş para 
politikası, enflasyonu tırmandıracak 
rüzgarlar da taşıyor. Dış kaynak bul-
mada iyice tıkanan rejim, içeriye ve 
dışarıya güven veremedikçe, bünye 
daha da güçsüzleşip daha da kırılgan 
hale geliyor.Ekonomik anlamda 
güçsüzleşmekten mağdur olanların 
sayısı her geçen gün daha çok artıyor 
ve genel durum  siyasi değişim 
talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim 
basıncının önümüzdeki günlerde 
daha çok öne çıkması beklenebilir. 


