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Bu sayıda;
Ağustos ayı dış ticaret verileri,
Eylül ayı enflasyon verileri,
Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine ilişkin Merkez
Bankası kararı ve Merkez Bankasının döviz satım ihalesi değerlendirilmiştir.
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Ağustos’ta dış ticaret açığı beklentileri aştı.
 Ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre, % 32,2 artarak 11,3 milyar dolar
olurken; ithalat aynı dönemde % 26,3 artarak 19,5 milyar dolar olmuştur.
 Böylece Ağustos ayında dış ticaret açığı, geçen yılın Ağustos’una göre, % 19,1 artarak
8,2 milyar dolar; enerji hariç dış ticaret açığı % 22,8 oranında artarak 3,9 milyar dolar
olmuştur.
 Bu gelişmelere bağlı olarak Ağustos’ta 12 aylık ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre,
% 17,6’lık artışla 129,8 milyar dolara; 12 aylık ithalat ise % 37,5’lik artışla 230,7 milyar
dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde 12 aylık dış ticaret açığı ise % 75,7 artarak 100,9
milyar dolar olmuştur.

Kaynak: TÜİK
 Ağustos ayındaki 8,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı, piyasaların 7,1 milyar dolarlık
beklentisinin üstünde kalmıştır. Bu sapma büyük ölçüde, ithalatın beklentileri
aşmasından kaynaklanmıştır.
 Ağustosta ithalatta ve dış açıkta beklenen ölçüde bir gerileme olmamasına karşın,
TL’deki hızlı değer kaybının dış ticaret üzerinde etkisini hissettirmeye başladığı da
dikkati çekmektedir
 Nitekim mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat bir önceki aya göre % 5,7
daralırken; ihracat aynı dönemde % 6,6 oranında artmıştır. İthalattaki aylık yavaşlama
2011’de Mayıs ayından bu yana ikinci ve en sert yavaşlamadır.
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 Temmuz ayındaki % 6,4’lük aylık artışın ardından Ağustos’ta kaydedilen % 6,6’lık artış
ise Nisan ayından bu yana en yüksek aylık artışa denk düşmektedir. Böylece ihracat 3
yıllık aranın ardından 2008 yılı Eylül ayındaki zirvesine ancak yaklaşabilmiştir.

Kaynak: TÜİK
 İthalattaki daralma beklentilerin altında kalmasına karşın ithalatın
kompozisyonundaki gelişmeler, TL’deki değer kaybının özellikle tüketim malları
ithalatı üzerinde etkili olmaya başladığını göstermektedir.
 Nitekim ithalat içinde % 11–12 civarında ağırlığa sahip olan tüketim malları ithalatı,
bir önceki yılın aynı ayına göre, Temmuz’da, % 20 civarında artarken; Ağustos’ta bu
oran % 8,6’ya gerilemiştir.
 Toplam ithalat içinde % 16–17 ağırlığa sahip yatırım malı ithalatı da ivme kaybetmeye
başlamıştır. Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, % 31,3 olan yatırım malı
ithalat artış hızı, Ağustos ayında % 25,3’e gerilemiştir.
 Geçen yılın son üç ayında yatırım malı ithalatındaki yüksek baz da dikkate alındığında
önümüzdeki aylarda bu gruptaki yavaşlamanın belirgin hale geleceği
düşünülmektedir.
 Bununla birlikte toplam ithalat içinde asıl ağırlığa sahip ara malı ithalatı ( % 70–71) ise
aynı hızda gerileme göstermemektedir. Hatta Ağustos’ta enerji hariç ara malı
ithalatında bir miktar artış bile gözlenmektedir.
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 Bu yılın Temmuz ayından geçen yılın Temmuz’una % 31,6 artan ara malı ithalatı; bu
yılın Ağustos’undan geçen yılın Ağustos’una % 29,9 artmıştır. Buna karşın enerji hariç
ara malı ithalatı aynı dönemlerde sırasıyla % 24,8 ve % 25,6 oranında artış
göstermiştir.

Kaynak: TÜİK
 İzlenen yanlış politikalar neticesinde aşınan sanayi tabanı, üretimin ara malı
ithalatına olan bağımlılığının kur etkisiyle bugünden yarına değişmesini mümkün
kılmamaktadır.
 Son dönemde kurdan kaynaklanan rekabet avantajının, ara malı üreten sektörlerimizi
destekleyen ve sanayi stratejisinde belirli dönüşümleri de içeren, orta vadede etkisini
gösterebilecek yapısal reformlarla da desteklenmesi gerekmektedir.
 Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Eylül ayı ihracat verileri ihracatta
önemli bir yavaşlamaya da dikkat çekmektedir. Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı
ayına göre, % 16,3 artmıştır. Bu, TİM verilerinde 2011 yılı boyunca kaydedilen en
düşük ihracat artışıdır.
 Bu aynı zamanda önemli ticaret pazarlarımızda yavaşlamadan kaynaklanan ihracat
kaybının, kur avantajı ile telafi edilmesinin, güç olacağına da işaret etmektedir.
 Dolayısıyla bu yılsonunda cari açığın GSYH’ ya oranının % 9,5–10 civarında kalması
halen büyük olasılıktır.
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Kaynak: Turkish Data Monitor, TİM

Seçim öncesinde ertelenen Zam yağmuru, yağmaya başladı!
 Eylül ayında TÜFE, % 0,75 artarken; ÜFE % 1,55 oranında artmıştır. Böylece her iki
enflasyon göstergesi de piyasa beklentilerini aşmıştır. CNBC‐e anketinde piyasaların
Eylül ayı TÜFE ve ÜFE enflasyon beklentisi sırasıyla % 0,68 ve % 1,09 idi.
 Böylece Eylül ayında 12 aylık enflasyon TÜFE’de % 6,15 olurken; ÜFE’de % 12,15
olmuştur. Bu gelişmeyle TÜFE ve ÜFE enflasyonu arasındaki fark neredeyse ikiye
katlanmıştır.

Kaynak: TÜİK
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 Çekirdek enflasyon göstergelerindeki gelişmeler de enflasyonun gelecekteki seyri
açısından parlak bir tablo çizmemektedir. H ve I endeksleri Eylül ayında sırasıyla %
0,75 ve % 0,58 oranında artmıştır.
 Her iki endeksin 12 aylık artışı, Nisan 2011’den sonra ilk kez, temel TÜFE’nin üstüne
çıkmıştır. Bu çerçevede Eylül ayında H ve I endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre,
sırasıyla % 7,42 ve % 6,96 oranında artış göstermiştir.

Kaynak: TÜİK
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Tablo: Ana Kategorilerin Aylık Enflasyona Katkısı (Aylık, Puan, %)

TÜFE
Gıda ve Alkolsüz İçecek
Tütün ve Alkollü İçecek
Giyim ve Ayakkabı
Konut
Ev Eşyası
Sağlık
Ulaştırma
Haberleşme
Eğlence ve Kültür
Eğitim
Otel ve Restorant
Çeşitli

2010

2011

Toplam

Toplam

1.23
1.29
‐0.06
‐0.16
0.05
0.03
0.00
0.02
‐0.09
0.02
0.03
0.04
0.05

0.75
0.27
0.01
‐0.24
0.11
0.07
0.00
0.30
0.01
0.01
0.04
0.07
0.10

100.0
104.8
‐4.7
‐13.0
4.5
2.6
0.3
1.3
‐7.4
2.0
2.3
3.3
3.9

100.0
36.7
0.9
‐32.3
14.3
8.8
0.1
40.2
1.2
1.6
5.7
9.0
13.9

 ÜFE’de üçüncü üç ayda yaşanan gelişmeler kurdan enflasyona geçişin hızlandığını
göstermektedir. ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın giderek açılması da önümüzdeki
günlerde üretici fiyatlarındaki artışın tüketim mallarına yansıtılması ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.
 Seçim öncesinde vatandaşın geliriyle umutları arasındaki uçurumu sıcak parayla
finanse edilen tüketici kredilerine yüklenerek kapatan ve sahte cennet yaratan
hükümet, bunun sonucunda ortaya çıkan cari açığı görmezden gelmiştir.
 Cari açık sonucunda TL hızla devalüe olmuştur. Bu yılın Eylül’ünden, geçen yılın
Eylül’üne TL; dolar karşısında % 20, Avro karşısında ise % 26,7 oranında
devalüasyona uğramıştır.
 Hükümet, kötü yönetimi sonucu oluşan cari açığın faturasını halka kesmeye karar
vermiştir. Nitekim yaşanan devalüasyon, daha önceden de uyardığımız gibi,
vatandaşa zam olarak yansımaya başlamıştır
 Bu çerçevede 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere konutta kullanılan
elektriğe % 9,57 zam yapılırken; sanayide kullanılan elektriğe % 9,26 oranında zam
yapılmıştır.
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 Yine konutlarda kullanılan doğal gaz için, 1 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak
üzere, % 12,28‐ % 14,35 arasında zam yapılırken; sanayide kullanılan doğal gaz için
% 13,7‐ % 14,3 oranında zam yapılmıştır.
 Son zamlarla AKP iktidarlarında konutta kullanılan elektriğe yapılan kümülatif zam
miktarı % 83,8’e ulaşırken, doğalgaza yapılan zamlar % 113,7’ye ulaşmıştır.
 Bu zamlar, IMF’nin istediği zamlardır. Uluslararası enerji fiyatlarında ve kurlardaki
artışların enerji fiyatlarına yansıtılmasının yerinde olacağı hususu IMF’nin 19 Eylül
2011 tarihli IV. Madde Değerlendirme Notunun 20. Maddesinde ifade edilmiştir.
 Hükümet 10 gün aradan sonra, IMF’nin bu talebinin gereğini yerine getirmiştir.
 Hal böyle iken, Enerji Bakanı, son zamları karartmaya ve gizlemeye çalışmaktadır.
 Enerji Bakanı, aslında özel kesime devretmek istedikleri zaten biten bir anlaşmayı,
Rusya bize yüksek fiyattan doğal gaz sattı diye sonlandırmış gibi davranarak halkı
kandırmaktadır.
 Bu, dış politika da olduğu gibi, ekonomi politikalarında da AKP Hükümetinin,
cambaza bak politikalarıyla durumu idare etmeye çalıştığını açıkça göstermektedir.

Merkez Bankası giderek daha fazla risk alıyor!
 Son beş günde TL’nin dolar karşısında % 2,3 değer yitirmesi ve dolar kurunun 1,90 TL
sınırını da aşması Merkez Bankasını endişelendirmiş görünüyor.
 Merkez Bankası, 5 Ekim 2011 tarihinde, iki ayrı karar alarak döviz piyasasına
doğrudan müdahale de bulundu.
 Bu çerçevede Merkez Bankası, ilkin, 3 yıl vadeye kadar Döviz Tevdiat Hesaplarına
(DTH) uygulanan mevduat munzam karşılıklarını 0,5 puan indirirken; 3 yıl vadenin
üzerindeki DTH’ a uygulanan karşılıkları 2,5 puan birden indirdi.
 Bu kararla Merkez Bankası, 5 Ağustos 2011’den sonra, ikinci kez DTH’ lara uyguladığı
zorunlu karşılıkları indirmiş oldu.
 Merkez Bankası bu kararıyla piyasada döviz likiditesini 1,3 milyar dolar artıracağını
açıkladı.
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 Alınan bu karara karşın dolar kurunun etkilenmemesi ve 1,89 seviyelerinde kalmaya
devam etmesi üzerine Merkez Bankası, ikinci bir kararla, piyasaya doğrudan girerek,
1 milyar 350 milyon dolarlık döviz satış ihalesi açtı. Bu ihale tutarı, son krizdeki, en
yüksek müdahale miktarını ifade ediyor.
 Merkez Bankasının son hamlesi ile Dolar kuru 1,87’lere kadar çekildi.
 Merkez Bankasının bu derece yüksek bir döviz satım ihalesi ile kura müdahale etmesi
TL’de yaşanan son değer kayıplarını spekülatif bir atağa bağladığını
düşündürmektedir.
 Ancak son dönemde TL’deki değer kaybı eğilim haline gelmiştir ve son kayıplar da bu
eğilimin devamı şeklinde görünmektedir. Dolayısıyla ortada bir eğilim değişimi veya
spekülatif atak görünmemektedir. Bu husus düşünüldüğünde Merkez Bankasının
önemli miktarda barutu bir anda tüketmesinin gerekçesi anlaşılamamaktadır.
 Nitekim Temmuz başından 23 Eylül 2011 tarihine kadar Merkez Bankası brüt döviz
rezervleri 8,2 milyar dolar erimesine karşın, Dolar TL karşısında % 10,1 değer
kazanmıştır.

Kaynak: TCMB
 Merkez Bankasının rezervlerini bu derece hoyratça tüketmesi doğru bir yaklaşım
olarak değerlendirilmemektedir. Dalgalı döviz kuru rejimi uyguladığını iddia eden
Merkez bankası başkanının kurda seviye işaret etmesi son derece yanlıştır.

8

 Bu durum tüm piyasanın Merkez Bankasına karşı oynamasına ve yağmurlu günlerde
kullanılacak rezervlerin erken yitirilmesine neden olur. Merkez Bankası dalgalı kur
rejiminde nasıl TL’nin değer kazanmasından rahatsız olmuyorsa, TL değer
kaybederken de rahatsız olmamalıdır.
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