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Enerji faturasındaki düşüş ve Turizm gelirleri cari açığı aşağı çekti… 

 Geçtiğimiz yılın Mart ayında 6,3 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı ayında 868 

milyon dolar düşerek 5,4 milyar dolar oldu.  

 Yılın ilk üç ayındaki cari açık ise, geçen yılın aynı dönemine göre, % 2,3 gerileyerek 

15,9 milyar dolara indi.  İlk üç ayda cari açıktaki gerilemeye enerji ithalatındaki 

düşüşün önemli katkısının olduğu görülüyor.  

 Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında 12,9 milyar dolar olan enerji faturası, bu yılın aynı 

döneminde 11,8 milyar dolara indi. Geçen yıla göre enerji faturasında 1 milyar 

dolarlık düşüş var. Enerji faturasındaki bu düşüş mal dengesindeki açığı ve dolayısıyla 

cari açığı da sınırlamış. Enerji dışı cari açık ise yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı 

dönemine göre, % 18,9 artarak 4,1 milyar dolar olmuş.  

Tablo: Cari Açıktaki Gelişmeler (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Enerji faturasındaki azalma sadece enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmıyor. 

Yılın ilk üç ayında ithal edilen petrolün miktarında da önemli bir gerileme var. Nitekim 

TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında ithal edilen ham petrol, geçen yılın aynı 

dönemine göre, % 16,2 gerileyerek 3,7 milyon ton oldu. Bu, 2009 krizinden bu yana 
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petrol ithalatındaki en sert düşüş. Kış ayları nispeten yumuşak geçse de, yılın ilk üç 

ayında, zayıf ekonomik aktivitenin petrol ithalatını da sınırladığı anlaşılıyor. 

Tablo: Ocak-Mart Dönemi İtibariyle Ham Petrol İthalatı  

  Petrol (Bin Ton) % Değişme 

2002          6,129  … 

2003          5,899  —3.7 

2004          5,961  1.0 

2005          5,131  —13.9 

2006          4,640  —9.6 

2007          5,541  19.4 

2008          5,329  —3.8 

2009          3,098  —41.9 

2010          3,223  4.0 

2011          4,186  29.9 

2012          4,416  5.5 

2013          3,699  —16.2 

Kaynak: TÜİK 

 Yılın ilk üç ayında turizm gelirlerinin ise, geçen yılın aynı dönemine göre, % 35,4 

artarak 3 milyar dolara çıktığı gözleniyor. Bunun etkisiyle geçtiğimiz yılın ilk üç ayında 

2 milyar dolar fazla veren hizmet dengesinin; bu yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolar 

fazla verdiği anlaşılıyor. 

Cari açıktan daha fazla finansman girişi var… 

 Bu yılın ilk üç ayında asıl dikkat çekici gelişmenin cari açığın finansmanında olduğu 

görülüyor.  

 Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında cari açık 16,3 milyar dolar, buna karşılık sermaye 

kanalından gelen finansman 11,3 milyar dolardı.  Dolayısıyla geçtiğimiz yılın ilk üç 

ayında sermaye kanalından gelen finansman cari açığı kapatmamış, net hata noksan 

kaleminden gelen 5,7 milyar dolar kaynağı belirli olmayan para ile bu açık 

kapatılmıştı.  
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 Bu yılın ilk üç ayında ise sermaye kanalından adeta para yağıyor. Yılın ilk üç ayında 

cari açık 16 milyar dolar, buna karşılık sermaye kanalından gelen finansman 26,6 

milyar dolar. Sermaye kanalından gelen kaynak cari açığın 10,7 milyar dolar 

üstünde. Bu senenin ilk üç ayında Net hata/noksan kaleminden ise 3,6 milyar dolarlık 

bir çıkış var. 

 Buna bağlı olarak Merkez Bankası kasasındaki uluslararası rezervlere eklenen para bu 

yılın ilk üç ayında 7 milyar dolar olmuş. 

 Gelen bu paralar büyük ölçüde bankaların dışarıdan aldığı kredilerden oluşuyor. Yılın 

ilk üç ayında bankaların dışarıdan aldığı kredilerin miktarı 12 milyar dolara ulaştı. İlk 

üç ayda ülkeye giren her 100 dolarda 45 doların, bankaların dışardan yaptığı 

borçlanmalardan geldiği anlaşılıyor. 

Tablo: Cari Açığın Finansmanı (Milyon Dolar) 

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 Bankaların dışarıdan aldığı bu borçlar ekonomik aktörlerin kullanımı yerine, izlenen 

para politikası neticesinde, doğrudan TCMB kasasına gidiyor. TL mevduatlar için 

ayrılacak karşılıkların döviz olarak tutulmasına imkân tanınması neticesinde 

bankalar dışarıdan borçlanmaya adeta teşvik ediliyor. Borçlanılan bu paralar da 

piyasaya çıkmadan, karşılık olarak, doğrudan TCMB kasasına iniyor. 

 Dışarıdan alınan borçların çok büyük bölümü ise kısa vadeli. Yılın ilk üç ayında 

dışarıdan alınan her 100 dolarlık borcun, 70 doları kısa vadeli borçlardan oluşuyor. 

Dolayısıyla Hükümetin övündüğü Merkez Bankası kasasındaki rezervler dışarıdan 

alınmış emanet paradan başka bir şey değil. Merkez Bankası rezervin sahibi değil, 

emanetçisi… 

 Portföy hesabından gelen sıcak para da dikkate alındığında ülkeye sermaye 

hesabından giren her 100 doların 73 dolarının kısa vadeli ve spekülatif 

kaynaklardan oluştuğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında ülkeye bu şekilde 

giren para her 100 dolarda 48 dolardı. Cari açığın finansman kalitesi hızla 

bozuluyor.  

Üretimde parlak bir tablo yok. 

 Mart ayı sanayi üretim verilerinin açıklanması ile beraber yılın ilk üç ayında büyümeye 

ilişkin önemli bir öncü gösterge de netleşmiş oldu.  

 Mart ayında sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Piyasalar sanayi 

üretiminde % 1,3 artış beklerken; gerçekleşme bunun altı da birinde kaldı ve % 0,2 oldu. 

Mevsim ve gün etkisinden arınmış üretim ise, bir önceki aya göre, % 0,9 geriledi.  
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Kaynak: TÜİK 

 Böylece yılın ilk üç ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre, sadece % 

1,3 arttı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı döneminde % 3,9 olan üretim artışının sadece üçte 

biri. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Yılın ilk üç ayı itibariyle üretimdeki gelişmeler alt sektörler itibariyle incelendiğinde ise 

‘enerji’ üretimindeki % 6,5’lik gerileme oldukça dikkat çekici.  

 Üretim düşüşü olan diğer bir sektör ise ‘dayanıklı tüketim malı imalatı’.  Yılın ilk üç ayında 

bu sektördeki üretimin, geçen yılın aynı ayına göre, % 3,1 gerilediği görülüyor. İlk üç ayda 

‘Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe de % 3,8’lik bir üretim düşüşü var. 
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Tablo: Alt Sektörlerde Üretim (Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre, % Değişme) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Yılın ilk üç ayında imalat sanayi üretiminin, geçen yıla göre, % 2,7 arttığı anlaşılıyor. 

Bu, toplam sanayiden daha yüksek bir üretim artışı olmakla beraber; imalat sanayinde 

24 alt sektörden 9’unda üretimin düştüğü gözleniyor. Dolayısıyla imalat sanayinin 

geneline yayılmış bir üretim artışından söz etmek de mümkün değil.  

 Bu veriler yılın ilk üç ayında büyüme cephesinde beklenen canlanmanın olmadığını ve 

bu yöndeki umutların yılın ikinci yarısına öteleneceğini gösteriyor. Ancak her 

halükarda hükümetin bu yıl için % 4’lük büyüme hedefinin gerçekleşmesi zora 

girmiş durumda. Hâlihazırda başta IMF olmak üzere uluslararası kuruluşlar da 

Türkiye için 2013 büyüme tahminini % 3 civarına çekti. 

 2012’deki % 2,2’lik büyümenin ardından bu yıl gerçekleşecek % 3’lük bir büyüme 

Türkiye’de başta borçlu hane halkları olmak üzere tüm kesimlerin borç yükünün 

ağırlaşması anlamına gelecektir.  

 Nitekim protestolu senet tutarı ve kapanan şirket sayılarındaki artış bunu teyit 

ediyor. Yılın ilk üç ayında kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, 

%27 artarak 4899’a ulaştı. Buna karşılık açılan şirket sayısındaki artış sadece 
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yüzde1,7’de kaldı. Yine bu yılın ilk üç ayında protesto edilen senet tutarı % 35 

artarak 1,8 milyar TL’ye çıktı.  

IMF Borcunu Ödedim Diyen Hükümet Milleti İcra Dairelerine Düşürdü…  

 En son açıklanan başka bir veri vatandaşın sıkıntısını gözler önüne serdi. Medya 

takip merkezlerinden birinin Türkiye’de yayım yapan 2000’i aşkın gazeteyi 

tarayarak gerçekleştirdiği bir çalışma ‘IMF borcunu ödedim diye övünen 

Hükümetin, milleti icra dairelerine düşürdüğünü’ açıkça gösteriyor. 

 Bu yılın ilk 4,5 ayında yazılı basına verilen icradan satılık ilanlarının,  % 75 artarak 

17 bin 935’e çıktığı anlaşılıyor. İcradan satılık ilanlarının 10 bin 516’sı arsa, bina, 

dükkân, daire gibi taşınmazlardan oluşurken, 6 bin 390’ının farklı vasıfta motorlu 

taşıtlardan meydana geldiği görülüyor.  

 Vatandaşın umudu ile geliri arasındaki makası banka borcu ile kapattıran; 

vatandaşımızı bankaların ev ve arabasının emanetçisi konumuna getiren AKP 

hükümetinin ülkeyi getirdiği manzara işte bu.  

 

Kaynak: Medya Takip Merkezi Ajansı Interpress 

 Şimdi bu tabloyu gören Hükümet TCMB’ye faizleri indirmesi konusunda ciddi bir baskı 

yapıyor. Böylece 2010-2011’de hızla borçlanan ailelerin en azından borçlarını düşük 
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faizden yapılandırması ve bu şekilde ortaya çıkacak ilave harcama gücünün iç talebi 

ve ekonomiyi canlandırması umuluyor. ‘Vatandaşın gelirini artıramıyorsan, borcunu 

artır’ oyununda AKP Hükümeti yeni bir perde açmaya hazırlanıyor.  

 

Düşük Üretimle Yüksek İstihdam!!! 

 Yılın ilk üç ayına ilişkin bir diğer önemli veri ise işsizlik ve istihdam rakamları.  Şubat 

ayına ait işgücü ve istihdam rakamları Ocak-Mart dönemini kapsıyor.  

 2013’ün ilk üç ayında işsizlik, geçen yılın aynı dönemine göre, 0,1 puan artarak % 10,5 

olurken aynı dönemde işsiz sayısı 163 bin kişilik artışla 2 milyon 884 bin kişi oldu.  

 Mevsim etkilerinden arınmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek 

% 9,2 olarak gerçekleşti.  

 

Kaynak: TÜİK 

 Bu yılın ilk üç ayında asıl ilgi çekici gelişme istihdamda yaşandı. Yılın ilk üç ayında 

ekonomik aktivitede parlak bir tablo olmadığını üretime ilişkin veriler gösteriyor. 

 Buna karşın yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, toplam istihdamda 

% 5,2’lik (1 milyon 208 bin kişilik) bir artış var. Bu istihdam artışının alt kırımlarına 

baktığımızda inşaat ve hizmet sektörlerinde son bir yılda 900 bin kişilik istihdam 
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yaratıldığı görülüyor. Bu, son bir yılda yaratılan, her 100 istihdamdan 75’inin bu iki 

sektörde yaratıldığı anlamına geliyor.  

 Aynı dönemde sanayi ve tarım gibi dış rekabete açık sektörlerde ise sırasıyla 202 bin 

ve 104 bin kişilik istihdam yaratılmış. Diğer bir ifade ile son bir yılda yaratılan her 100 

istihdamdan 17’si sanayi sektöründe, 8’i ise tarımdan gelmiş. 

 Sanayi üretimi bu yılın ilk üç ayında sadece % 1,3 artmış iken, sanayi istihdamının 

aynı dönemde % 4,3 artması büyük bir soru işareti. Özellikle geçtiğimiz dönemlerle 

kıyaslandığında üretimin istihdam esnekliğinde izaha muhtaç bir artış var. 

  

Kaynak: TÜİK 

 2010, 2011 ve 2012’nin ilk üç aylarında üretimde her % 1’lik bir artış istihdamda 

sırasıyla % 0,4, % 0,5 ve % 0,2’lik artışlara neden olurken; bu yılın aynı döneminde 

üretimdeki % 1’lik artışın istihdamı % 3,4 artırdığı görülüyor. 

 Bu yılın ilk üç ayında her ne olduysa üretimin istihdam esnekliği, geçen yılın aynı 

dönemindeki esnekliği 17’ye katlamış!  

 Üretimde ciddi bir artış olmazken, imalat sanayi kapasite kullanım oranı parlak bir 

tablo sunmazken, ülkede yatırım iştahı henüz yok iken firmalar neden istihdamını 

artırır bunu TÜİK’ in kamuoyuna açıklaması gerekir.  
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Tablo: İşgücü ve İstihdam Göstergeleri (Bin Kişi, %) 

 

Kaynak: TÜİK 
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Yılın üçte birlik dönemine ait bütçe performansı netleşti.  

 Maliye Bakanlığının açıkladığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe sonuçları ile beraber, 

yılın üçte birlik dönemine ait sonuçlar da netleşti. İlk dört ayda bütçe gelirleri % 17 

artarken; vergi gelirlerindeki artış % 20,2 oldu.  

 Yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, mal ve hizmet üzerinden alınan 

vergiler % 23,2 arttı. Ancak bu artışta geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapılan ÖTV ve 

diğer vergi oranlarındaki artışların katkısını unutmamak gerek. Vergi oranlarında 

yapılan bu artışlar, ÖTV başta olmak üzere, mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin 

tahsilatını Eylül ayına kadar olumlu etkileyecek. Vergi performansı, ancak, bu yılın 

Eylül ayından sonra karşılaştırılabilir olacak. 

 İlk dört ayda vergi gelirlerini olumlu etkileyen diğer bir gelişme ise BOTAŞ’ın geçmiş 

dönemlere ait vergi borcunu kapatması. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamalardan bu 

ödemenin bütçeye 1,2 milyar TL katkısı olduğunu biliyoruz. 

 Yılın ilk dört ayında dış ticaretten alınan vergiler de ciddi artış göstermiş. Dış 

ticaretten alınan vergiler yılın ilk dört ayında, geçen yıla göre, % 28,4 artmış. Aynı 

dönemde ithalden alınan KDV tahsilatındaki artış ise % 32. Bu tür vergilere herhangi 

bir zam yapılmadı. Yine bu vergi grubundaki tahsilatı etkileyebilecek kur 

gelişmelerinin de etkisinin olmadığı görülüyor. Nitekim geçtiğimiz yılın ilk dört ayında 

1,78 TL civarında olan ortalama dolar kuru, bu yılın aynı döneminde de 1,78 TL 

civarında. 

 Dolayısıyla başta ithalden alınan KDV olmak üzere uluslararası ticaretten alınan 

vergiler ekonomide bir talep artışı ve canlanma varsa bile bunun ithalat kanalı ile 

dışarıdaki üreticilere gittiğini gösteriyor.  
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 Nitekim bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, enerji dışı ithalatın % 

10,4; tüketim malı ithalatının % 12,1 arttığını hatırlatmakta yarar var.  

 Diğer yandan gerek yılın ilk üç ayına ilişkin sanayi üretimi ve gerekse Nisan ayı imalat 

sanayi kapasite kullanım oranı yurtiçindeki üretim açısından parlak sinyaller de 

vermiyor. 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Yılın ilk dört ayında harcama performansı da kuvvetli. Faiz dışı bütçe harcamaları bu 

yılın ilk dört ayında, geçen yıla göre, % 19,1 arttı. Özellikle yatırım harcamalarındaki 

artış kayda değer. Yılın ilk dört ayında, geçen yıla göre, yatırım harcamalarında % 

94’lük bir artış var. 

 Kamunun yatırım harcamalarındaki artışa rağmen üretimin ve büyümenin bir türlü 

gelmemesi ayrıca düşündürücü. 

 Sosyal güvenlik kuruluşlarına transferler başta olmak üzere cari transfer kalemlerinde 

de ciddi artışlar var. Sosyal güvenlik kuruluşlarının zararlarını kapamak için yapılan 

transfer harcamaları bu yılın ilk dört ayında,  geçen yılın aynı dönemine göre, % 16,1 

arttı. Yılın ilk dört ayında yapılan her 100 TL’lik faiz dışı harcamanın neredeyse 25 TL’si 

sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarını kapatmak için yapılmış. 
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 Sonuç olarak yılın ilk dört ayıda faiz dışı fazla, geçen yılın aynı dönemine göre, % 5,7 

artarak 17,9 milyar TL olurken; bütçe açığı aynı dönemde % 94 azalarak 302 milyon 

TL’ye indi.  

 Piyasaların özellikle dikkate aldığı bu iki veri, piyasa için bütçede sorun yok 

beklentisi yaratsada, bütçenin detayları ihtiyatın elden bırakılmaması gerektiğini 

gösteriyor. Ne de olsa şeytan ayrıntıda gizli… 

Tablo: Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları (Milyon TL) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 


