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Bu sayıda; 

Merkez Bankasının açıkladığı eylem planı ile 

Eylül ayı dış ticaret verileri değerlendirilmiştir. 
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Tekne dalgalı suların insafına terkediliyor! 

 Merkez Bankası, 26 Ekim tarihinde açıkladığı kararlar ile son dönemdeki zikzaklarına 

bir yenisini daha eklemiştir. 

 Geçtiğimiz yılsonunda finansal istikrar ve cari açık riskine işaret eden Merkez Bankası, 

Temmuz sonunda işler gayet iyi, harcamaya devam noktasına gelmiştir. Bu dönemde 

Başbakanın “kriz yok, bu seferki teğet bile geçmeyecek” söylemi ile ferahladığını 

söyleyen Merkez Bankası bir hafta sonra Türkiye’de kriz yönetimine geçmiş ve 

büyümedeki düşüş riskine işaret etmeye başlamıştır.  

 26 Ekim’de ise büyümede düşüş riskinden vazgeçilmiş ve Merkez Bankası yeniden 

enflasyonu hatırlamıştır.  

 Temmuz sonunda faizlerde artış yok diyen Merkez Bankası Başkanı, 26 Ekim’de faiz 

oranını % 12 olarak ilan etmiştir. 

 Yine Temmuz sonunda kur riski ve reel sektör şirketlerinde döviz pozisyon riski yok 

diyen TCMB,  son yayımladığı verilerle reel sektörün döviz pozisyon açığının 119,3 

milyar dolar ile rekor kırdığını açıklamıştır. 

 Reel sektörün kısa vadeli pozisyon açığının ise 14,9 milyar dolar olduğu Banka’nın 

verileri ile ortaya çıkmıştır.   

 Kur riski yok diyen Merkez Bankası TL’deki devalüasyonu dizginleyebilmek için 2,5 

ayda 7,1 milyar dolar satmıştır. Buna rağmen, dolar kuru 1,90 TL seviyelerini görmüş, 

Euro kuru 2,60 seviyelerine yaklaşmıştır. 

 “Çoklu hedef, çoklu araç, para politikasında yeni yaklaşımlar” söylemi ile tüm bu 

gelgitleri örtmek mümkün değildir.  

 Fiyat ve finansal istikrarı bir arada gözeteceğini söyleyen Merkez Bankası 2011 

enflasyonundaki sapmayı ne ile izah edecektir.   

 Bir yıl önce Merkez Bankası enflasyon hedefini % 5,5 olarak açıklamıştı. 13 Ekim 

tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP)  ise 2011 enflasyonu % 7,8 olarak 

tahmin edildi.  

 26 Ekim’de daha OVP’ nin mürekkebi kurumadan, Merkez Bankası, yılsonu için 

enflasyon tahminini % 8,3’e çekti.  
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 Tüm bu çelişkiler söylendiğinde Merkez Bankası Başkanının “enflasyon tutmaz ise 

yazarsın bir mazeret mektubu olur biter” tarzı bir söylemi kullanması en azından 

ciddiyetle bağdaşmaz.  

 Kanununun 4. Maddesinde Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır 

denmesine karşın; kendisine emanet edilen Kanunun ve Kurumun başkanının 

böylesine gayriciddi bir üslubu kullanmasının takdirini halkımıza bırakıyoruz. 

 Tüm bunlar kadar önemli bir başka husus ise Merkez Bankasının günlük siyasetin 

dümen suyuna girdiği görüntüsüdür.  

 26 Ekim’de alınan kararlarla gerçekleştirilen radikal dönüşün, 25 Ekim’de 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısının gözetiminde yapılan Finansal İstikrar 

Kurulu toplantısının hemen ardından gelmesi bu görüntüyü pekiştirmiştir.  

 Nitekim Merkez Bankasının aldığı son kararların ardından Hükümet kanadından 

“özlediğimiz Merkez Bankası” sözleri duyulmaya başlanmış, geçmiş dönem Merkez 

Bankası başkanları hedef tahtasına konmuştur.   

 Merkez Bankalarının en önemli sermayesi, ne sahip olduğu uluslararası rezervler, ne 

de para basma yetkisidir. Kendisine duyulan güvendir.  

 2001 krizinin ardından Türkiye, bu güveni kazanabilmek için yoğun çaba göstermiş, bu 

doğrultuda ciddi bedeller ödemiştir.  

 Bu kapsamda TC Merkez Bankasının siyasetin günlük işleyişinden etkilenmemesini 

sağlayacak yasal değişiklikler yapılmış, bankanın bilanço yapısını güçlendirecek 

düzenlemelere gidilmiş ve Merkez Bankası araç bağımsızlığı ile donatılmıştır.  

 Yakın geçmişin acı hatıraları daha tam olarak unutulmamışken, Merkez Bankası’nın 

son dönemde aldığı karar ve izlediği politikalar, güven sermayesini hızla 

aşındırmaktadır.  

 Bugün geldiğimiz noktada ne söylediği, ne yaptığı takip edilemeyen, anlaşılamayan 

dolayısıyla piyasalara yön veremeyen bir Merkez Bankası ile karşı karşıyayız. 

 Bu görüntü teknenin fırtınalı sularda başıboş kaldığını ve dalgaların insafına 

bırakıldığını göstermektedir. 
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Dış Açık Sürprizi, Nerede Kalmıştık? 

 Eylül ayında dış ticaret açığı piyasa beklentilerinin (8, 1 milyar dolar) oldukça üstünde 

kaldı ve 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sapma büyük ölçüde ithalatın 

beklentilerin (19 milyar dolar) üstünde gelmesinden kaynaklanmıştır. 

 İhracat Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre, % 21,1 artarak 10,8 milyar dolar 

olurken; ithalat aynı dönemde % 35,5 artarak 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 Bu yılın dörtte üçünde toplam dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre, % 68,2 

artarak 82,2 milyar dolar olurken; 12 aylık ticaret açığı Eylül’de, yine geçen yılın aynı 

ayına göre, % 74,4 artarak 105 milyar dolara çıkmıştır.  

 105 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir rekordur. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Eylül’de ihracatın ithalatı karşılama oranı son 11 yılın en düşük seviyesine 

gerilemiştir. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 50,9’a düşmüştür. 

Eylül’de yapılan her 100 dolarlık ithalatın ancak 51 dolarlık kısmı ihracat gelirleri ile 

karşılanabilmiştir.  Bu, 2000 yılı Kasım ayından bu yana en düşük orandır.  
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Kaynak: TÜİK 

 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verileri Eylül’de ihracatta oldukça 

sert bir düşüş olduğunu göstermektedir. Söz konusu etkilerden arındırılmış ihracat, 

bir önceki aya göre, % 13,3 gerilemiştir. Bu, küresel krizin en kötü dönemi olan 2009 

yılının Mart ayından bu yana ihracattaki en sert düşüştür. 

 Buna karşılık mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat Eylül’de, 2011 yılı içinde 

en yüksek ikinci aylık artışını göstererek, % 6,7 artmıştır. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Bu gelişmelerin etkisiyle mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret açığı da, 

üç aylık düşüşün ardından, Eylül’de rekor düzeyde artış göstererek tüm seri içinde 

kaydedilen en yüksek seviyeye olan 10 milyar dolara ulaşmıştır.  
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Kaynak: TÜİK 

 Seçimlerden sonra gerçekleşen devalüasyona karşın; ihracatın ve ithalatın Eylül’de de 

kurdan gelen rekabet avantajına cevap verememesi dikkat çekicidir.  

 Bu süreçte temel sıkıntı dokuz yıldır sanayi tabanının aşınmasına göz yumulması ve 

ekonominin hızla “gayrımenkulleşmesine ve hizmetleşmesine”  seyirci kalınmasıdır. 

Dış ticarete açık sektörlerin gözden çıkarılmasının bedeli bugün ödenmektedir. 

 Diğer taraftan ana ticaret ortaklarımızdaki sıkıntılar da, ihracatta kurdan gelen 

rekabet avantajını etkisiz kılmaktadır. Nitekim toplam ihracatımız içinde % 47 paya 

sahip AB ekonomilerine yapılan ihracatın aylar itibariyle birikimli artışları 

incelendiğinde bu bölgeye yapılan ihracatın giderek zorlandığı dikkat çekmektedir.  

 Yılın ilk sekiz ayında AB ekonomilerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 26,4 artarken; yılın ilk dokuz ayında aynı oran % 24,5’e gerilemiştir. 

 Avro bölgesi ekonomilerinin yapacağı ithalatın önümüzdeki yıl gerileyeceği tahminleri 

dikkate alındığında bu bölgeye yapılan ihracatımızın önemli bir risk altında olduğu 

düşünülebilir. 

 Diğer taraftan mevcut küresel konjonktürde dışarıdan sıcak para geleceği 

varsayımıyla olağanüstü yüksek dış açıklarla program yapmak ekonomide ani duruş 

riskini artırır.  

 Buna karşın 13 Ekim’de açıklanan OVP’de söz konusu risklerin dikkate alındığını 

söyleyebilmek mümkün değildir.  
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 OVP’de önümüzdeki üç yıl için ihracat ve ithalatın artış hızlarında, geçmiş dönemlerin 

aksine, ciddi bir makas değişimi ön görülmektedir.  

 Son iki yılda ve bundan önceki dönemlerde ithalatın artış hızının, ihracatı ikiye 

katlamasına karşın; önümüzdeki üç yılda bu gelişmenin radikal biçimde tersine 

dönerek ihracatın ortalama artış hızının (%11,2); ithalattan (% 7,7) daha fazla olacağı 

öngörüsünün gerçekçi olmadığı açıktır.  

 Kaldı ki böyle bir hedef önümüzdeki üç yılda TL’nin değerleneceği ön görüsüne 

rağmen konulmuştur. Dolar kurunun 1,90’ları gördüğü bir dönemin ardından OVP’ de 

önümüzdeki üç yılda ortalama kurun 1,77 TL’ye düşeceği tahmini yapılmaktadır. 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Eylül 2011 Veri Seti 
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Kaynak: OVP 2012-2014  

 İhracatı artırmanın küresel talep koşulları nedeniyle de zorlanacağı bir döneme 

girdiğimiz açıktır.  

 Bu ortamda dış ticaret açığını düşürmenin yolu ithalatı kontrol altına alabilmekten 

geçer. 

 İthalatı düşürmenin de iki yolu vardır. Birincisi rekabet gücünü artırarak ithalat yerine 

yerli üretimi ikame etmektir. İkincisi ise içeride talebi ciddi ölçüde frenlemektir.  

 AKP döneminde çok uzun süre izlenen kura aşırı yüklenerek enflasyonu düşürme 

politikası ithalata rakip mal üreten sektörlerde üretim tabanını tahrip etmiştir. 

 Bu nedenle kısa vadede dış açığı aşağı çekebilmek için iç talebi ve büyümeyi aşağı 

çekmek gerekmektedir. Veya gidebildiğimiz kadar gideriz diyerek ani çöküşe zemin 

hazırlanacaktır.  

 Her iki sonuçta da AKP’nin ekonomiyi iyi yönetememesinin bedeli halkımıza fatura 

edilecektir. 


