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Bu sayıda; 

TÜİK Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri; 

TİM Haziran İhracat Verisi; 

2013 İlk Üç Ay Dış Borç Verisi; 

2013 Haziran Enflasyon Verisi değerlendirilmiştir. 
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Bedava Para Döneminin Sonuna Gelirken, Dış Finansman İhtiyacı Artıyor… 

 Hem TÜİK’ in Mayıs dış ticaret verileri, hem de Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM’in) 

Haziran rakamları ihracattaki sıkıntıların yılın ikinci üç ayında da sürdüğünü 

gösteriyor.  

 Nisan’da % 1,1 düşen ihracat; Mayıs’ta geçen yılın aynı dönemine göre, sadece % 1,4 

arttı ve 13,3 milyar dolar oldu. İhracattaki bu ataletin Haziran ayında da sürdüğü 

anlaşılıyor.  

 Nitekim TİM verileri ihracatın Haziran’da, geçen yılın aynı dönemine göre, sadece % 

0,6 arttığını gösteriyor. Yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 5 

artan ihracatın, ikinci üç ayda sıfıra yakın artış göstermesi çok büyük olasılık.  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Kuşkusuz bu yıl ihracat performansının törpülenmesinde, geçtiğimiz yıl İran’a yapılan 

altın ödemelerinin ihracat gösterilmesinin etkisi de var. Geçen yılın Nisan ayında 

başlayan ve yıl boyunca devam eden bu operasyonun sonlanması hem ihracat 

rakamlarını aşağıya çekti, hem de geçen yılın rakamlarını şişirerek bu yılın artış 

hızlarını sınırladı.  
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 Geçen yıl “yağ satarım, bal satarım, altın da satarım” diyerek bu operasyonu kendi 

karnesine yazan ‘ihracattan sorumlu ama ithalattan sorumsuz’ Ekonomi Bakanı; 

şimdi düşen ihracat performansı karşısında ihracatçılarımızı daha gayretli olmaya 

çağırması ise tam bir AKP fırsatçılığı.  

 İhracattaki yavaşlama, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını da yakından ilgilendiriyor.  

 Nisan’da, altın ithalatının da etkisiyle, % 18,4 artan ithalat, Mayıs’ta da bir yıl önceye 

göre % 6,7 arttı. 

 Bu gelişmelerin etkisi ile Nisan’da bir yıl önceye göre % 55,6 artan dış ticaret açığı da, 

Mayıs’ta % 14,8 arttı. İlk beş ayda dış ticaret açığındaki artış ise % 17 civarında. Özel 

kesimin yatırım iştahı henüz canlanmamışken dış açığın artış hızı oldukça yüksek.  

 Nitekim Mayıs’ta yatırım malı ithalatı, bir yıl önceye göre, sadece % 2,8 oranında arttı.  

Buna karşın tüketim malı ithalatında çift haneli artışlar Mayıs’ta da devam etti. 

Mayıs’ta tüketim malı ithalatı, bir yıl önceye göre, % 12,1 artarken; enerji hariç ara 

malı ithalatı aynı dönemde  % 8,2 arttı. 

Tablo: Dış Ticaret Rakamları (Milyar $) 

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 Küresel ekonomide bedava para döneminin sonuna gelirken, finansman ihtiyacının 

azalmak bir yana daha da artması ilerleyen günler için hayra alamet değil. 22 Mayıs’ta 

FED Başkanının başlattığı süreç, bizim gibi yüksek finansman ihtiyacı olan ülkeler için 

elverişli finansman ve likidite koşullarının sona ermek üzere olduğunu gösteriyor. 

 Nitekim Uluslararası Finans Enstitüsü’de küresel sermaye akımlarına ilişkin 

tahminlerini aşağıya çekti. Enstitü önümüzdeki yıl bizim gibi ekonomilere gelecek 

sermayenin 2009’dan bu yana en düşük seviyesine ineceğini açıkladı. 

 Ancak Enstitü asıl uyarıyı Türkiye başta olmak üzere birkaç ülke için yaparak; FED’in 

parasal sıkılaştırmasından en çok sarsılacak ülkelerin başında Türkiye’yi saydı.  

Kısa Vadeli Dış Borç İlk Üç ayda Rekor Kırdı… 

 Yeni küresel likidite koşullarında Türkiye’ye yönelik risk algısını artıracak diğer bir veri 

ise Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklandı. 

 Bu yılın ilk üç ayında Türkiye’nin dış borç stoku 12,4 milyar dolar artarak 350 milyar 

dolara ulaştı. Böylece AKP iktidara geldiğinde 129,6 milyar dolar olan Türkiye’nin dış 

borcu AKP iktidarı elinde 2,7 kat artmış oldu. 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
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 CHP, Türkiye’nin dış borçları konusunda Hükümeti uyardıkça, dış borçlar yüksek, 

bunlar ileride dert olur dedikçe; AKP “Artan borç özel kesimin, risk de özel kesimin” 

diyordu. Gerçekten de 2013’ün ilk üç ayı itibariyle mevcut dış borcun % 69’u özel 

sektöre ait… 

 Ancak geçtiğimiz haftalarda Dünya Bankası Küresel Beklentiler Raporu’nu açıkladı ve 

bizim yıllardır söylediğimiz bir hususun altını bu sefer Dünya Bankası çizdi.  

 Raporun 27. sayfasında “Bir ülkenin ödeme riski sadece genel devlet borcu ile sınırlı 

değildir… Özel sektörün borçları Asya Krizinde gelişen ekonomilerde, son finansal 

krizde gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi çok hızlı biçimde kamu kesiminin sorunu 

olmaktadır” diyor.  

 Kaldı ki Türkiye 2001’de benzer bir tecrübeyi de yaşamıştır. Tüm bu tecrübe ve 

uyarılarımıza rağmen Hükümet hiçbir tedbir almamış ve ülkemizin kırılganlıklarını 

artırmıştır.  

 Ülke kırılganlığımızı daha da artıran ve bizi benzer ekonomilerden ayrıştırarak 

piyasalarımızı daha fazla sarsan başka bir gelişme ise dış borcun vade yapısıdır. Bu 

yılın ilk üç ayı itibariyle vadesi bir yıldan önce dolacak borç stoku 115 milyar 

dolardır. Yani Türkiye’nin her 100 dolarlık dış borcunun 33 doları kısa vadelidir. 

1989’dan bu yana yayımlanan dış borç verileri içinde bu bir rekordur.  

 Bu veride Türkiye’nin yeni küresel likidite koşullarında artan finansman ihtiyacını 

ortaya koymaktadır. Bir yanda artan dış açıklar, diğer yanda kısa vadeli borçlar 

Türkiye’nin ellerine adeta kelepçe geçirmekte ve dışarıdaki dalgalara karşı ülkemizi 

korunaksız bırakmaktadır. 

 TCMB rezervleri de bu kırılganlıklar karşısında yetersizdir. Son dalgada Merkez 

Bankasının altın dâhil brüt döviz rezervi Mayıs ayından 21 Haziran haftasına kadar 1,3 
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milyar dolar erimiş durumdadır. TCMB bu hafta içinde piyasaya sattığı günlük döviz 

miktarını 50 milyon dolara indirdi.  

 Kısa vadeli dış borç ve cari açıkla kıyaslandığında zaten yetersiz olan döviz 

rezervlerinin çok dikkati yönetilmesi ve barutun boş yere harcanmaması gerekiyor. 

 AKP’nin 10 yılı aşkın süredir izlediği, “taşıma su ile değirmen döndürme” ve 

“ekonomiyi sıcak paraya emanet etme” politikaları ülkemizi benzer ekonomiler 

içinde en kırılgan ekonomi haline getirmiştir. Bu nedenle dışarıda işler bir 

kötüleşiyorsa; Türkiye’de üç kötüleşmektedir. Hükümet yarattığı bu sıkıntıların 

sorumluluğundan kurtulmak için şimdi ‘faiz lobisi’, ‘dış mihrak’, ‘diyaspora’ gibi ne 

olduğu pek de anlaşılmayan kesimleri suçlamaktadır.  

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Haziran’da enflasyon beklentileri oldukça aştı… 

 Haziran’da enflasyon, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Piyasa 

tüketici fiyatlarında % 0,1 artış beklerken; gerçekleşme bunun neredeyse 8 katı oldu. 

Haziran’da tüketici enflasyonu % 0,76 oldu.  
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 Benzer şekilde piyasalar üretici fiyatlarında % 0,33 artış beklerken, gerçekleşme % 

1,46 oldu. Böylece Haziran ayında 12 aylık enflasyon TÜFE’de % 8,3’e; ÜFE’de ise % 

5,2’ye çıktı. 

  Haziran ayında tüketici fiyatlarını en çok artıran grup ‘gıda ve alkolsüz içecek’ grubu. 

Söz konusu mal grubunda Haziran enflasyonu % 1,82 oldu. Haziran’da % 0,76 olan 

enflasyonun 0,44 puanı yani % 56’sının bu gruptan geldiği anlaşılıyor. 

 Çekirdek enflasyon göstergeleri de enflasyonun artık belirli bir tabana oturduğunu ve 

düşüş eğiliminin kırıldığını gösteriyor. Bu ilerleyen günler için umut veren bir sinyal 

değil. 

 Kaldı ki son Haziran’da döviz kurunda başlayan artış, henüz enflasyona yansımadı. 

Döviz kuru ile girdi fiyatlarındaki artış enflasyonu önümüzdeki aylarda daha da yukarı 

itecektir.  

 2013 yılsonu için TCMB’nin enflasyon hedefi % 5. Daha bu hafta TBMM’de kabul 

edilen 10. Kalkınma Planında 2013 resmi enflasyon tahmini ise % 5,3. Hedefin ve son 

resmi tahminin tutması için yılın ikinci yarısında enflasyonda sadece % 1–1,2 artış 

gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi ise bu konjonktürde mümkün değil. 
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Kaynak: TÜİK 

Tablo: Enflasyondaki Gelişmeler 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Beklentileri aşan enflasyon verisi piyasanın da moralini bozdu. Dolar kuru TCMB’nin 

döviz satım ihalesini 50 milyon dolara indirmesi ve bozulan moralle yeniden 1,95 TL 

seviyelerine doğru hareket etti. Borsa İstanbul 2300 puan düşerek 74 bin seviyelerine 

indi. Referans borç kâğıdının faizi ise yeniden % 8,60’lara kadar çıktı. 


