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Bu sayıda; 

Ocak Ayı Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 

Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu, 

Şubat Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Verileri değerlendirilmiştir. 
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Türkiye’nin açık pozisyonu yeniden artıyor… 

 Merkez Bankası Ocak ayı net uluslararası yatırım pozisyonu rakamlarını açıkladı.  

 Net uluslararası yatırım pozisyonu, dış âlemle yapılan ekonomik işlemler neticesinde 

oluşan varlık ve yükümlülüklerin stok değerleri arasındaki farkı gösteriyor. Dolayısıyla 

bir anlamda ülkenin açık pozisyonu olarak tanımlanabilir. Söz konusu açık pozisyon 

Ocak ayında 32,6 milyar $ artarak 356 milyar dolara çıktı.  

 Bu çerçevede Ocak ayında yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında elde ettiği finansal 

varlıkların değeri 2,2 milyar $ artarak 179 milyar $ olurken; yurtiçi yerleşiklerin 

yükümlülükleri aynı dönemde 34,8 milyar $ artarak 535 milyar $ oldu. Aradaki 356 

milyar $ fark ise ülkenin açık pozisyonu olarak kayıtlara geçti. 

 Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda işlerin karışmasıyla sermaye 

girişinin yavaşlaması, hisse senedi piyasa fiyatlarının gerilemesi ve dolar kurundaki 

artışlarla 2011’de 38,4 milyar $ gerileyen pozisyon açığının yeniden artışa geçmesi 

sadece akım değil, dış dengede stok probleminin de başladığını göstermesi açısından 

önemli.  

 Bu kapsamda sektörler itibariyle açık pozisyona bakıldığında ağırlığın reel kesim 

(firmalar + hane halkı) üzerinde olduğu dikkati çekiyor. Yine net pozisyonun en hızlı 

bu sektörde bozulduğu anlaşılıyor. Ocak’ta reel kesimin net pozisyon açığı % 11,9 

artışla 270,3 milyar $’a ulaştı. 

Tablo: Sektörlere Göre Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Milyon $) 

 

Kaynak: TCMB, Not: % Dağılım da Merkez Bankası Hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Bu 

nedenle toplamı 100 değildir. 
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Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu Artmıyor… 

 Merkez Bankasının döviz cinsinden varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren 

Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu 38 milyar $ civarında takıldı kaldı. 22 Mart 2012 

itibariyle net pozisyon 38,4 milyar $.  

 Oysa aynı rakam geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 56,2 ve yılsonunda 42 milyar $ 

civarında idi.  

 Net Döviz Pozisyonunun 38 milyar $ civarında kalması, dış finansman koşullarındaki 

sıkıntının Mart ayında da sürdüğüne yönelik sinyaller veriyor.  

 Hal böyle olunca Merkez Bankası Başkanının büyüme ve enflasyon tercihlerine ilişkin 

çelişkili açıklamaları kurda oynaklığı kolaylıkla artırıyor. 

 

Kaynak: TCMB, Günlük Analitik Bilançodan Kendi Hesaplamamız 

Bütçeden kaygı verici sinyaller 

 Şubat ayında Merkezi Yönetim Bütçe sonuçları, harcamaların hız kesmediğini 

gösteriyor. Faiz dışı harcamalar Şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 

23,8 arttı.  

 Özellikle cari transferlerdeki artış oldukça dikkat çekici… 

  Şubat ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre, % 29 artarken; geçtiğimiz ay 

yapılan her 100 TL’lik faiz dışı harcamanın 48,4 TL’sinin cari transferlere yapıldığı 

anlaşılıyor. Yine son bir yılda faiz dışı harcamalardaki % 23,8’lik artışın 13,4 puanının 

(% 56,3’sı) cari transferlerden geldiği görülüyor. 
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 Bu nedenle cari transferlere yakından bakmakta yarar var.  Şubat ayında yapılan cari 

transfer harcamalarının % 58’inin Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri amacıyla 

yapılan Hazine Yardımlarından oluştuğu dikkati çekiyor. Yine aynı harcama kaleminde 

son bir yıldaki artış ise % 51,6. Dolayısıyla cari transferlerdeki artışın çok büyük 

bölümü bu tür harcamalardan geliyor. 

 Bu gruptaki harcamaların önemli bir kısmı ise Sosyal Güvenliğin Açık Finansmanı için 

gerçekleştirilmiş. Şubat ayında, bir yıl önceye göre, sosyal güvenlik açık 

finansmanındaki artış % 96,1.  

 13 Şubat 2011’de kabul edilen 6111 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun sunduğu prim 

tahsilat kolaylıkları geçtiğimiz yıl sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan cari transferleri 

azaltıcı yöndeki etki yaratmıştı. Bu yıl aynı Kanununun prim tahsilatlarına yapacağı 

ilave katkılar azalıyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sosyal güvenlik kuruluşlarına 

yapılacak transfer harcamalarında artışların yüksek kalması büyük olasılık. 

Şubat ayında Çiftçiye tek kuruş ödeme yapılmadı… 

 Transfer harcamalarında dikkat çeken bir diğer husus ise, Şubat ayında çiftçiye 

tarımsal destek amacıyla tek kuruş ödeme yapılmamış olması.  2006 yılından bu 

yana bütçe gider tablolarında böyle bir durumla ilk kez karşılaşılıyor.  

 Oysa seçim yılı olan 2011’in Şubat ayında çiftçilerimize 597,2 milyon TL’lik ödeme 

yapıldığı dikkati çekiyor. Geçen yıl ilk iki ayda yapılan destek ödemesi ise 1,1 milyar 

TL. Bu yılın ilk iki ayında ise bu rakam sadece 500 milyon TL.  

 Rakamlar, “seçimin geçtiğini ve çiftçiye desteğin bittiğini” gösteriyor. Ancak tam da 

ekim sezonu öncesi tarımsal desteklerin kesilmesi Çiftçiyi sıkıntıya sokacaktır. 

Bütçenin gelir tarafı, ekonomideki yavaşlamayı teyit ediyor.  

 Şubat’ta vergi tahsilatı ise, geçen yıla göre, sadece % 7,8 arttı. Özellikle Dâhilde Alınan 

KDV ve ÖTV’deki zayıf performans ekonomideki yavaşlamayı teyit ediyor.  

 Şubat ayında, bir yıl önceye göre, Dâhilde Alınan KDV % 0,2 artarken; ÖTV aynı 

dönemde % 5,5 arttı. Petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’nin ise aynı dönemde % 6 

düştüğü görülüyor. Petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’deki düşüş BOTAŞ’tan yapılan 

tahsilatların geciktiği yönündeki kuşkuları artırıyor.  
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Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Bin TL) 
    2011 Şubat 2012 Şubat % Değişme 

Harcamalar 23,567,705 30,158,857 28.0 

1-Faiz Hariç Harcama 17,396,674 21,545,349 23.8 

    Personel Giderleri 5,786,836 6,625,173 14.5 

    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi  1,005,579 1,130,596 12.4 

    Mal ve Hizmet Alımları 1,741,445 1,987,152 14.1 

    Cari Transferler 8,086,686 10,423,453 28.9 

    Sermaye Giderleri 366,417 432,379 18.0 

    Sermaye Transferleri 95,196 93,592 -1.7 

    Borç Verme 314,515 853,004 171.2 

    Yedek Ödenekler 0 0 … 

2-Faiz Harcamaları 6,171,031 8,613,508 39.6 

Gelirler 24,555,774 27,518,174 12.1 

1-Genel Bütçe Gelirleri 23,278,650 25,822,195 10.9 

 Vergi Gelirleri 21,092,749 22,738,404 7.8 

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 538,208 1,187,011 120.5 

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 139,705 166,680 19.3 

 Faizler, Paylar ve Cezalar 1,155,548 1,577,854 36.5 

 Sermaye Gelirleri 333,813 19,521 -94.2 

Alacaklardan Tahsilat 18,627 132,725 612.5 

2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 570,137 871,678 52.9 

3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 706,987 824,301 16.6 

Bütçe Dengesi 988,069 -2,640,683 … 

Faiz Dışı Denge 7,159,100 5,972,825 -16.6 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

 Bu gelişmelerin etkisi ile geçen yılın Şubat ayında 988 milyon TL fazla veren bütçe; bu 

yılın Şubat ayında 2,6 milyar TL açık verdi. Faiz dışı fazla ise geçen yılın Şubat ayına 

göre % 16,6 oranında gerileyerek 6 milyar TL’ye düştü. 

 Yılın ilk iki aylık döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre, faiz hariç 

harcamaların % 17,8, faiz harcamalarının ise % 40,4 oranında artışlar olduğu dikkati 

çekiyor. Yılın ilk iki ayında yapılan 14 milyar TL’lik faiz ödemesi ile yıl geneli için 

tahmin edilen faiz giderlerinin % 28’inin yapıldığı anlaşılıyor.  

 Yılın ilk iki ayında kamunun yatırım harcamalarının % 117,6 arttığı dikkat çekiyor. 

Yüksek artışa karşın, yılın ilk iki ayında toplam harcamalar içinde sermaye giderlerinin 

aldığı pay % 2,2.  Dolayısıyla toplam faiz dışı harcamalardaki % 17,8’lik artışa bu 

kalemden gelen katkı sadece 1,4 puan.  

 Yine yılın ilk iki ayında, geçen yıla göre, vergi gelirlerindeki artış ise % 13,1 olarak 

gerçekleşti. 
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 Böylece, geçen yılın Ocak-Şubat döneminde, yaklaşık 2 milyar TL fazla veren bütçe 

dengesi bu yılın aynı döneminde 900 milyon TL açık vermiş oldu. Aynı dönemde faiz 

dışı fazla ise % 9,5 artarak 13,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Ocak-Şubat Ayları Kümülatif (Bin TL) 
  2011  2012  % Değişme 

Harcamalar 46,061,732 56,505,870 22.7 

1-Faiz Hariç Harcama 36,087,403 42,501,652 17.8 

    Personel Giderleri 13,035,978 15,037,898 15.4 

    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi  2,322,035 2,625,235 13.1 

    Mal ve Hizmet Alımları 2,642,878 2,850,143 7.8 

    Cari Transferler 17,015,164 19,599,969 15.2 

    Sermaye Giderleri 438,523 954,404 117.6 

    Sermaye Transferleri 171,332 104,365 -39.1 

    Borç Verme 461,493 1,329,638 188.1 

    Yedek Ödenekler 0 0 … 

2-Faiz Harcamaları 9,974,329 14,004,218 40.4 

Gelirler 48,055,031 55,605,629 15.7 

1-Genel Bütçe Gelirleri 46,353,763 53,244,750 14.9 

 Vergi Gelirleri 40,857,708 46,198,362 13.1 

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1,111,957 2,402,510 116.1 

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 296,748 319,403 7.6 

 Faizler, Paylar ve Cezalar 3,081,970 3,065,547 -0.5 

 Sermaye Gelirleri 952,601 485,636 -49.0 

Alacaklardan Tahsilat 52,779 773,292 1,365.2 

2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 866,445 1,398,847 61.4 

3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 834,823 962,032 15.2 

Bütçe Dengesi 1,993,299 -900,241 … 

Faiz Dışı Denge 11,967,628 13,103,977 9.5 

Kaynak: Maliye Bakanlığı 

Sonuç ve Değerlendirme  

 Ülkenin net uluslararası yatırım pozisyonu (açık pozisyonu) Ocak ayında 32,6 milyar $ 

artarak 356 milyar $’a çıktı. Özellikle reel kesimin açık pozisyonundaki artış dikkat 

çekici… 

 Tüm bunlar dış dengede yalnızca akım (cari açık) tarafında değil, stok tarafında da 

sıkıntıların arttığını gösteriyor. 

 Merkez Bankasının döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net döviz 

pozisyonu ise yılın ilk üç ayında 38 milyar $ civarında takıldı kaldı. 

 Merkez Bankası net döviz pozisyonundaki bu gelişme dış finansman imkânlarının çok 

da rahatlamadığını gösteriyor. 
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 Böyle bir ortamda Merkez Bankası Başkanının artık mutat hale gelen duruma göre 

söylem geliştirme yaklaşımı piyasalarda dalgalanmayı kolaylıkla artırabiliyor. 

 Merkez Bankası Başkanı 16 Mart 2012 tarihinde yaptığı açıklama ile faiz koridorunun 

üst sınırını düşürme ve faizlerde indirim sinyali verince dolar kuru hemen 1,80 TL’lerin 

üstüne taşındı.  

 Kurların 1,80 TL’lerin üstüne taşınması ile panikleyen aynı Merkez Bankası, bir süredir 

durdurduğu istisnai gün uygulamasına yeniden başlayarak piyasalara likidite vermeyi 

kesti. Böylece kendisi resmen faiz artırmayarak piyasa faizlerinin artışına göz yumdu.  

 Faiz artışına izin vererek, kurda yükselen ateşi düşürmeye çalışan Merkez Bankası 

daha bir hafta dolmadan birbiriyle çelişen iki karara imza atmış oldu. 

 Merkez Bankasının sıkıntısı siyasilerin tercihleri ile piyasaların tercihleri arasında 

sıkışmış olmasından kaynaklanıyor.  

 Hükümetin ne olursa olsun büyüme yaklaşımı faizlerin düşürülmesini gerektirirken, 

artan enflasyon ve riskler piyasaların daha yüksek faiz talebini artırıyor.  

 Birbiriyle çelişen bu tercihler Merkez Bankasını sıkıştırırken, en önemli sermayesi olan 

güvenilirliğini de aşındırıyor. Yanı sıra bütçeden gelen sinyaller de Merkez Bankasının 

elini rahatlatmıyor.  

 


