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Sıcak Paracıya Dünyanın En Tatlı Kârı…  

 2012 yılı sıcak paracıların yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yılbaşında Merkez Bankası 

Başkanının, “2012 yılı Türk lirasının dünyada en çok güçlenen paralardan birisi olacak. 

TL'ye yatırım yapanlar hep kazanacak kim yaparsa yapsın”1 taahhüdüyle sıcak 

paracılara verilen açık çekin gereği de böylece yerine getirilmiş oldu. 

 Geçtiğimiz yılsonunda kamunun ikincil piyasada en çok işlem gören borçlanma 

kâğıdına (15 Mayıs 2013) yatırım yapan Londralı bankacının dolar cinsinden 2012 

sonundaki getirisi % 21,1 oldu. 

 Yani 30 Aralık 2011’de Türkiye’ye 1 milyon dolar getiren Londralı Bankacı, 31 Aralık 

2012 tarihinde borç kâğıdını sattığında 1 milyon 210 bin 829 dolarla Londra’ya geri 

döndü.  

 30 Aralık 2012’de 1,9065 TL olan TCMB Dolar Alış Kurunun, 31 Aralık 2012’de 1,7826 

TL’ ye (% 6,5) gerilediği dikkate alındığında toplam getirinin 79 bin dolarının (% 37,3) 

TL’deki değerlenmeden geldiği anlaşılıyor.  

 Sıcak paracılar 2012’de asıl tatlı kârı ise İMKB’de elde etti.  

 2011 sonunda 51,267 olan borsa endeksi, yoğun yabancı alımlarıyla, 2012 sonunda 

78,208’den kapandı. 2012’de TL cinsinden borsa endeksindeki artış % 52,6 olarak 

gerçekleşti. 

Tablo: Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Borsa Endeksleri ($) 

  
2011 2012 % Değişme 

1 Türkiye              26,891                43,873  63.2 

2 Meksika                 2,654                  3,360  26.6 

3 Kore              1.5807                1.8644  17.9 

4 Rusya                 43.19                  50.29  16.4 

5 Endonezya              0.4242                0.4477  5.5 

6 Arjantin 572.1 581.5 1.6 

7 Brezilya              30,319                29,775  -1.8 

 Kaynak: Borsa Endeksleri Yahoo Finance, Döviz Kurları:  www.oanda.com 

 Buna karşın aynı dönemde dolar cinsinden endeksteki artış, TL’deki değerlenmeyle 

beraber, % 63,2 olarak gerçekleşti. 

                                                 
1
 6 Ocak 2012 tarihinde Bursa Sanayi Odasında Yaptığı Konuşma, 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19617456.asp 
 

http://ekonomi.haberturk.com/etiket/tl
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19617456.asp
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 Türkiye’ye 2011 sonunda 1 milyon dolar getiren aynı Londralı Bankacı, 2012 sonunda 

Londra’ya 1 milyon 632 bin dolarla döndü. 

 Aynı dönemde bu bankacı Meksika Borsasına yatırım yapsaydı dolar cinsinden getirisi 

% 26,6; Kore’ye yapsaydı % 17,9; Rusya’ya yapsaydı % 16,4; Endonezya’ya yapsaydı % 

5,5 olacaktı. 

 Sonuçta Türkiye 2012’de Türkiye’ye kısa vadeli, spekülatif kaynak getiren sıcak 

paracıların yüzünü en çok güldüren ekonomilerden biri oldu.  

 Nitekim uluslararası finans basını da Türkiye’nin sıcak paracıya dağıttığı tatlı kârları 

öven makaleleri arka arkaya yayımlamaya başladı. Financial Times Gazetesi, 2012’nin 

son gününde yayımladığı makalede sıcak paraya borsada dolar cinsinden en çok 

kazanç sağlayan üçüncü ekonomi ödülünü Türkiye’ye verdi (Gazeteye göre birinci 

Venezüella, ikinci Mısır) 2. Hemen arkasından The Wall Street Journal benzer bir 

makaleyle Türkiye’nin sıcak paraya verdiği getirilere övgüler yağdırdı3.    

 Bu anlaşılabilir bir şey. 2012’de kendi memuruna ortalama % 13,7; kamu işçisine % 

7,3, asgari ücretle çalışanına % 11,8 zam yaparken, dünyada faizlerin sıfır olduğu 

bir ortamda, sıcak paracıya dolar cinsinden % 63,2 getiri sunan bir ekonomiyi 

yabancılar elbette ayakta alkışlayacaktır. 

Cari açığın finansman kalitesi giderek bozuluyor. 

 İran’a doğalgaz için yapılan altın ödemesinin ihracat gösterilmesiyle 2012’de dış 

açıkların üstüne şal örtülürken; sıcak paraya sağlanan rekor getiriler dış açığın 

finansman kalitesinin hızla bozulmasına neden oldu.  

 2012’nin ilk 10 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre 23,9 milyar dolar 

gerileyerek 41 milyar dolar olurken, bunun 10 milyar doları İran’dan alınan doğal gaz 

karşılığında altınla yapılan ödemenin ihracat gösterilmesinden kaynaklandı. Bu 

dönemde cari açıktaki her 100 dolarlık düzeltmenin 42 doları net altın ihracatından 

kaynaklandı. 

                                                 
2
 Financial Times’da yayımlanan makalenin ismi: “2012’nin Kazanan ve Kaybedenleri: BRICS’den Öte Yükselen 

Piyasa Ödülleri”, Tarih: 31 Aralık 2012; http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/12/31/winners-and-losers-of-
2012-the-beyondbrics-emerging-markets-awards/#axzz2Gj4ZwUIJ 
 
3
 The Wall Street Journal’da yayımlanan makalenin ismi: “Büyüme Gerilerken Yükselen Piyasalar Eşit 

Yükselmedi” Tarih: 1 Ocak 2013 ; 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323723104578187513817652482.html 
 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/12/31/winners-and-losers-of-2012-the-beyondbrics-emerging-markets-awards/#axzz2Gj4ZwUIJ
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/12/31/winners-and-losers-of-2012-the-beyondbrics-emerging-markets-awards/#axzz2Gj4ZwUIJ
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323723104578187513817652482.html
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 2012’de sıcak para ve spekülatif kaynaklara cazip getiriler sunan Türkiye 

ekonomisinin, aynı güveni dışarıdan gelecek uzun vadeli yatırımlara veremediği 

dikkati çekiyor.  

 2011’in ilk 10 ayında 10,3 milyar dolar olan net doğrudan yatırım girişinin (yurtiçi-

yurtdışı doğrudan yatırım farkı) 2012’nin aynı döneminde % 30 gerileyerek 7,2 milyar 

dolara inmiş.  

 Gelen yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında ise; sanayi sektöründeki 

doğrudan yatırımların kabaca 2011 seviyesinde kaldığı; aynı dönemde hizmet 

sektörüne gelen doğrudan yatırımın ise % 52,6 gerileyerek 3,5 milyar dolara indiği 

dikkati çekiyor. 

Tablo: Ülkeye Gelen Doğrudan Yatırımların Sektörlere Dağılımı (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 



4 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

 Bu gerilemede özellikle bankacılık sisteminde doğrudan sermaye girişinin % 86,5 

gerileyerek 624 milyon dolara düşmesinin etkili olduğu anlaşılıyor. 

 Dikkat çekici diğer bir gelişme ise inşaat sektörüne gelen yabancı yatırımındaki 

artış. 2012’nin ilk 10 ayında bu sektöre gelen doğrudan yatırımın % 446,4 artarak 

1,3 milyar dolara çıktığı anlaşılıyor. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesine 

imkân veren yasal düzenlemeyle birlikte inşaat sektörüne yabancı ilgisinin arttığı 

anlaşılıyor. 

 Doğrudan sermaye girişindeki yavaşlamaya karşın 2012’nin ilk 10 ayında kamunun 

TL borçlanma kâğıtlarına gelen sıcak para miktarının, 2011’in aynı dönemine göre, 

9 milyar dolar artarak 24,1 milyar dolara çıktığı görülüyor.  

 Yine 2011’in ilk 10 ayında 920 milyon dolar net çıkışın gerçekleştiği hisse senetlerinde 

ise; 2012’nin aynı döneminde, net 3 milyar dolar para girişi yaşanmış. 

 Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 2012’nin ilk 10 ayında, 2011’in aynı dönemine göre, 

portföy yatırımı olarak Türkiye’ye gelen sıcak para miktarının % 85,8 artarak 30,6 

milyar dolara çıktığı dikkati çekiyor. 

Tablo: Cari Açık ve Finansmanı (Milyon $)4 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

                                                 
4
 Ödemeler Dengesi Analitik Sunumda Rezerv Varlıklarda gösterilen IMF Kredileri, TDM tarafından sermaye 

dengesinde yükümlülükler kısmında raporlanmaktadır. 
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2012’de de enflasyon, hedefi ıskaladı… 

 2012 yılının Aralık ayında TÜFE’deki artış % 0,38 oldu. Böylece 2012 yılında 

gerçekleşen enflasyon, hedefin 1,2 puan üstünde, % 6,2 olarak gerçekleşti. 

Yavaşlayan büyüme, çöken iç talebe ve değerlenen TL’ye rağmen 2012’de de hedef 

tutmadı. Bu, açık enflasyon hedeflemesine geçilen 2006’dan bu yana ıskalanan 5. 

enflasyon hedefi.  

 

Kaynak: TCMB 

 2012’de enflasyon hedeften sapmakla birlikte sapmanın dalga boyunu sınırlayan 

unsurlara da dikkat çekmekte yarar var. Özellikle geçtiğimiz yıllarda enflasyona % 30 

hatta % 40’ın üstünde katkı yapan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun 2012 

enflasyonuna yaptığı katkının yarı yarıya düştüğü ve % 16,6’ya gerilediği dikkati 

çekiyor. Bu, mevcut seride yıllık olarak, enflasyona söz konusu tüketim grubundan 

gelen en düşük katkıdır.  

 Dolayısıyla işlenmemiş gıda fiyatlarından gelen bu olumlu katkıya rağmen 2012’de 

enflasyon hedefinin tutturulamaması daha da önemlidir.  

 Yine dikkate alınması gereken bir diğer husus 2012 başında “taze sebze meyve” ile 

“seçilmiş 15 gıda ürününün” fiyatlarının ayda iki kez değil, dört kez derlenmesine 

yönelik yöntem değişikliğidir. Bu yöntem değişikliğinin, baz yılı olan 2011’de 

uygulanmaması nedeniyle, 2012’de gıda fiyatlarındaki artışı belirli ölçülerde 

törpülediği düşünülmektedir. 2013’de ise yöntem değişikliğinden kaynaklanan bu etki 

ortadan kalkacaktır.  

 Aralık ayında çekirdek enflasyon göstergelerinde başlayan artış eğilimi özellikle 

2013’ün ilk yarısında enflasyonun görünümü hakkında kaygıları artırmaktadır. Buna 
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bir de tütün ve alkollü içecekler grubuna gelen zamlar ve fiyatı devlet tarafından 

yönetilen bazı hizmet ve ürünlere yapılan zamlar eklendiğinde 2013’ün ilk yarısı için 

enflasyon görünümünün parlak olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Kaynak: TÜİK 

Tablo: Enflasyondaki Gelişmeler (%) 

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 

Sanayi Üretimi 2012’nin son aylarında da söylendiği kadar parlak değil… 

 Sanayi üretimi 2012’nin Ekim-Kasım döneminde, bayram nedeniyle farklılaşan iş günü 

sayıları nedeniyle, aylar itibariyle dalgalı bir seyir izledi.  

 Ekim ayında piyasa beklentilerinin üzerinde daralan sanayi üretimi, Kasım ayında 

piyasa beklentilerinin (% 10,5) bir miktar üzerinde arttı.  
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 Geçtiğimiz Kasım ayında sanayi üretimi, 2011’in aynı ayına göre, % 11,3 artarken; 

imalat sanayi üretiminde aynı dönemdeki artış % 13,3 oldu.  

 Kasım üretim artışı ilk anda olumlu görünmekle birlikte; Ekim-Kasım ayları birlikte 

değerlendirildiğinde sanayi genelinde üretimdeki toparlanmanın, 2011’in aynı dönemine 

göre, çok da parlak olmadığı dikkati çekiyor. 

 Nitekim 2012’nin Ekim-Kasım aylarında sanayi üretimi, 2011’in aynı dönemine göre, sadece % 

2,4 artış gösterebildi. Oysa 2012’nin üçüncü üç ayında üretimdeki artış % 2,7 idi.  

 Sanayi üretiminden gün etkileri ayıklandığında ise 2012’nin Ekim-Kasım döneminde 

üretimdeki artışın, 2011’in aynı dönemine göre, % 1,1’e kadar düştüğü anlaşılıyor. Oysa 

2012’de üçer aylık dönemler itibariyle aynı artış oranı sırasıyla % 0,9; % 4,5 ve % 3,6 idi. 

 Mevsim ve takvim etkilerinden arınmış üretim verileri de üretimde bir trend değişiminin 

başladığını henüz teyit etmiyor. Mevsim ve gün etkisinden arınmış  sanayi ve imalat sanayi 

üretimi Kasım’da, bir önceki aya göre sırasıyla, % 1,5 ve % 1,8 gibi sınırlı artışlar gösterdi. 

   

 

Kaynak: TÜİK 

 Buna karşın Ekim-Kasım döneminde imalat sanayi üretiminde kısmi bir toparlanma olduğu 

görülüyor. Geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarında imalat sanayi üretimi, 2011’in aynı dönemine 

göre % 3,2 arttı.  

 Ancak tıpkı sanayi üretiminde olduğu gibi gün etkileri arınmış imalat sanayi üretimindeki 

gelişmelere bakıldığında üretimdeki artışın giderek düştüğü anlaşılıyor. Nitekim 2012’nin 

ikinci ve üçüncü üç aylarında, 2011’in aynı dönemine göre, % 4,1 ve % 3,2 artan gün etkisi 

ayıklanmış imalat sanayi üretiminin, Ekim-Kasım aylarında ise sadece % 1,8 arttığı anlaşılıyor. 



8 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

 

Kaynak: TÜİK 

 Diğer yandan mevsim etkilerinden arınmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı geçtiğimiz 

Haziran-Kasım döneminde belirli bir tabanda (% 73) adeta yatay seyretmesine karşın; 

özellikle belirli aylarda üretimde ciddi artışlar oldu. İmalat sanayi kapasite kullanımı ile üretim 

arasındaki ilişki 2012’de adeta koptu. 

 Geçtiğimiz yılın son ayında ise mevsim etkilerinden arınmış  kapasite kullanım oranında 1,6 

puanlık artış olduğu dikkati çekiyor. Bu, 2012 içinde en yüksek kapasite kullanım artışı. Bunun 

üretime ne kadar yansıyacağı ise henüz belirli değil. 

 

Kaynak: TÜİK, TCMB 

 Üretimden gelen sinyaller 2012 büyümesinin % 3,2’nin altında kalacağını teyit ediyor. Bu 

büyüme tahminin tutması için son üç ayda % 4,9’luk bir büyüme hızının yakalanması 

gerekiyor.  

 2012’nin son üç ayında % 3 civarında gerçekleşecek sanayi üretim artışı ise son çeyrekte 

büyümeye sanayiden gelecek katkının 0,8 puan civarında olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla 

geçen yılın son üç ayında hizmet ve inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler  büyümenin % 3’e 

ne kadar yaklaşacağını veya % 3’ün ne kadar altına sarkacağını belirleyecek.  


