
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
Ağustos 2013, No: 67 

 



i 
 

i 
 

Bu sayıda; 

Temmuz ayı Enflasyon Rakamları, 

Mayıs ayı Reel Kesim Açık Pozisyon Rakamları değerlendirilmiştir. 
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Kurdan Enflasyona Geçiş Başladı… 

 Temmuz’da tüketici enflasyonu piyasa beklentilerine paralel gelerek % 0,31 olurken; aynı 

dönemde üretici enflasyonu % 0,99 oldu.  

 Böylece Temmuz’da 12 aylık enflasyon TÜFE’de % 8,9; ÜFE’de % 6,6 olarak gerçekleşti.  

 

Kaynak: TÜİK 

 % 8,9’luk tüketici enflasyonu son 10 ayın en yüksek enflasyonu. Temmuz’da en yüksek 

enflasyon artışı % 2,28 ile ‘ulaştırma’ grubunda olurken;  en sert düşüş % 4,68 ile ‘giyim 

ve ayakkabı’ grubunda yaşandı. 

 Diğer yandan geçtiğimiz yılların Temmuz aylarında enflasyonu yaklaşık 0,1 puan aşağı 

çeken gıda ve alkolsüz içecekler grubu bu Temmuz’da enflasyona 0,05 puan katkı yaptı.  

 Ulaştırma grubundaki fiyat artışı kurdan enflasyona geçişin başladığını gösteriyor. 0,5 $+ 

0,5 €’dan oluşan kur sepetinde 12 aylık artış % 10,6’ya ulaşırken, bunun petrol başta 

olmak üzere girdi maliyetleri üzerinde olumsuz etkisi olması kaçınılmaz. Ham petrol 

fiyatlarında son bir yılda zaten % 5,9 artış varken; kurdan kaynaklanacak ilave maliyet 

enflasyonun seyri açısından iyi haber değil.  
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 Nitekim Temmuz’da benzin ve mazot fiyatları sırasıyla % 2,6 ve % 2,5 artarken; Tüp Gaz 

ve LPG Dolum Ücreti sırayla % 2,5 ve % 4,2 artış gösterdi.  Şehirlerarası otobüs ücreti ve 

uçak biletleri de Temmuz’da % 2’nin üzerinde arttı.  

 Kurdan fiyatlara geçişin başladığını gösteren diğer bir sinyal ise çekirdek enflasyon 

göstergelerinden geldi. Haziran’da H ve I endekslerinde 12 aylık artış sırasıyla % 6,1 ve % 

5,6 iken; Temmuz’da aynı enflasyon göstergeleri % 6,5 ve % 6,1’e yükseldi. Çekirdek 

enflasyondaki artış, beklentileri de olumsuz etkileyecek bir gelişme. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Merkez Bankası son yayımladığı enflasyon raporu ile enflasyonun % 9’lara ulaşacağına 

piyasaları hazırlamış olsa da enflasyon görünümünün giderek bozulduğu görülüyor. Daha 

önce 2013 için % 7’lerin hemen üzerinde enflasyon beklentisi oluşturan piyasalar şimdi 

bu beklentiyi % 7,5’lere çekmiş durumda.  

 Merkez Bankası zaten % 5,3 olan yılsonu enflasyon tahminini son yayımladığı enflasyon 

raporu ile % 6,2’ye yükseltti. % 5 yılsonu enflasyon hedefini tutturamayan TCMB’nin 

şimdi tahminlerini de tutturamadığı görülüyor.  

 Merkez Bankasının yeni enflasyon tahminin de tutması zor. Yılı % 6,2 enflasyon ile 

kapatmak için kalan beş ayda enflasyonun % 1,8 olması gerekiyor. Mevcut enflasyon 

serisinde son beş ayda böyle bir artış yok. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos-Aralık döneminde 
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en yüksek enflasyon artışı % 7,2; en düşük enflasyon artışı ise % 3,2. Son dokuz yılda 

Ağustos-Aralık aylarının enflasyon ortalaması ise % 4,7. Dolayısıyla geriye kalan beş ay 

için % 1,8’lik enflasyon çok zor. 

   

Kaynak: TÜİK 

 Açık enflasyon hedeflemesi yaptığını söyleyen bir Merkez Bankasının son sekiz yılda 

enflasyon hedefini 6 kez tutturamaması zaten ciddi bir güvenilirlik sorunu yaratmışken, 

şimdi tahminlerin sürekli revize edilmesi bu sorunu daha da ağırlaştırabilir.  

 Diğer yandan büyüme giderek düşer ve iç talep zayıflarken; enflasyonun yüksek 

seviyelerde kalması hükümetin ekonomik dengeleri kontrol edemediğini gösteriyor. 

 Hükümet önümüzdeki günlerde ulaşım sektöründen daha fazla zam geleceğinden çekinse 

gerek, şimdi EPDK eliyle akaryakıt fiyatlarına tavan koymaya çalışıyor. 10,5 yıldır 

Türkiye’de vergi reformunu yapamayan, akaryakıt istasyonlarını vergi dairesi gibi 

kullanan hükümet geçici tedbirlerle durumu idare etmek istiyor.  

 Enflasyon bu yıl % 9’lara dayanmışken Hükümet memurlarla pazarlık masasına 

önümüzdeki yıl için 3+3 veya 100 TL brüt maaş zam teklifiyle oturdu. Gelecek yıl için hem 

hedeflenen enflasyon, hem de hedeflenen büyüme % 5 iken Hükümetin getirdiği zam 

teklifi bunun oldukça altında. Hükümet nominal geliri gelecek yıl % 10,3 civarında 



4 
 

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

artırmayı hedeflerken, memurun maaşına yapacağı zammı bunun 4 puan altında tutmaya 

çalışıyor. Hükümet refah artışından memura pay vermek istemiyor. 

Reel sektör şirketlerinin net döviz borcu 162 milyar dolar… 

 Finansal kesim dışındaki yani reel sektör şirketlerinin döviz varlıkları Mayıs’ta 1,5 milyar 

dolar azalarak 87,7 milyar dolar olurken; döviz yükümlülükleri aynı dönemde 7,5 milyar 

dolar artarak  249,5 milyar dolara çıktı. 

 Böylece reel sektör şirketlerinin net döviz yükümlülüğü Mayıs’ta 9 milyar dolar artarak 

161,8 milyar dolara ulaştı. Bu, dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın reel sektörün kur 

farkı zararını 16,2 milyar TL artıracağı anlamına geliyor. 

 

Kaynak: TCMB 

 2002’de reel kesimin net döviz yükümlülüklerinin GSYH’ ya oranı % 3 civarında iken, şimdi 

bunun % 19’lara geldiği anlaşılıyor.   

 Bu bile başlı başına kaygı verici bir gelişme iken net döviz yükümlülüğünün bileşimindeki 

hızlı bozulma kaygılarımızı daha da artırıyor. Nitekim kısa vadeli net döviz 

yükümlülüğünün sadece beş ayda 8 milyar $ artarak 21,7 milyar dolara çıktığı görülüyor. 

Bir diğer ifade ile 2012 sonunda her 100 dolarlık net döviz borcunun 9,6 doları kısa vadeli 

iken, şimdi bunun 13,4 dolara çıktığı görülüyor. 
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 Risk iştahının kaybolduğu ve küresel likiditenin artık artmayacağı bir dönemde reel 

kesimin net döviz yükümlülüğünün gerek nicelik, gerekse nitelik olarak bozulmasına 

dikkat etmek gerek.  

 


