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Bu sayıda; 

Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 

2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. 
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İhracatta Olağanüstü Yavaşlama… 

 Ağustos ayı dış ticaret verileri ihracatta sıkıntıların giderek arttığını gösteriyor.  İhracat, 

geçen yılın aynı ayına göre,  % 12,9 azalarak 11,2 milyar dolar oldu.  

 Geçen yılın Ağustos’unda 20 olan işgünü sayısı, bu yılın aynı ayında 19 oldu. Gün  

etkilerinden arınmış ihracat da Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre, % 9,8 geriledi.  

 Ağustos ayında, gerek ham, gerekse gün etkilerinden arınmış ihracatta, 2009 Eylül 

ayından bu yana en sert düşüş yaşandı.  

 
Kaynak: TÜİK 

 Mevsim ve gün etkisinden arınmış ihracatın da bir önceki aya göre neredeyse 

değişmediği ve sadece % 0,1 artış gösterdiği anlaşılıyor.  Tüm veriler ihracatta ciddi bir 

sıkıntı olduğunu gösteriyor.  

 Ağustos’da ithalat da belirgin şekilde yavaşladı. İthalat  geçen yılın aynı dönemine göre, % 

3,4 gerilerken; gün etkilerinden arınmış ithalat % 0,3 artmış. Mevsim ve gün etkilerinden 

arınmış ithalat ise, bir önceki aya göre, % 5,5 geriledi. Ağustos ayında ithallattaki % 

3,4’lük düşüş, bu yıl içindeki  ikinci (ilki Mart ayında) ve en hızlı düşüş. 

 Tüm bu gelişmeler neticesinde Ağustos ayında dış ticaret açığının, geçen yılın aynı ayına 

göre, % 17 artarak 7 milyar dolara çıktığı anlaşılıyor.  

 Ağustos’ta 12 aylık ihracat ve ithalat, bir önceki aya göre sırasıyla 1,7 ve 0,6 milyar 

dolar gerileyerek 151,9 ve 246,5 milyar dolar olurken; 12 aylık dış ticaret açığı, bir 

önceki aya göre, 1 milyar dolar artarak 94,6 milyar dolara çıktı. 
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Kaynak: TÜİK 

 Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı Eylül ihracat rakamları ihracatın , 

geçen yılın aynı ayına göre % 11 artarak 12,6 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. 

İhracattaki  artış bu yılın üçüncü üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, % 

10’a ulaşıyor.  

 Bu farklılık önemli ölçüde TİM’in verilerinin altın ihracatını kapsamamasından 

kaynaklanıyor. 

 
Kaynak: Turkey Data Monitor 

Bir Garip Altın Ticareti… 

  Dış ticaret verilerinde kuşkusuz en dikkat çekici gelişme “parasal olmayan altın 

ticaretinde” yaşanıyor.  

 Geçtiğimiz yılın özellikle Nisan-Kasım döneminde İran’dan alınan doğalgaz için 

ödemelerin “parasal olmayan altın” ile yapılması ve bunun ihracat gösterilmesiyle dış 
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ticaret verilerinde başlayan parazit, bu yılın Şubat-Temmuz döneminde bu sefer 

olağanüstü altın ithalatı ile devam ediyor.  

 Altın ticaretinin dış ticaret rakamları üzerinde yarattığı bu parazit verilerin analizini 

güçleştirdiği gibi dış ticaretimizde saydamlık sorununu da artırıyor.  

 Nitekim geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 11,2 milyar dolarla tüm zamanların altın ihracat 

rekoru kırılırken; bu yılın ilk sekiz ayında 12,4 milyar dolarlık altın ithalatı ile yine tüm 

zamanların altın ithalatı rekoru kırıldı.  

 Ağustos ayında altın ithalatı bir parça hız kesse de yılın ilk sekiz ayındaki altın 

ihtiyacının nereden kaynaklandığını anlamak mümkün değil. 12 aylık altın ihracat ve 

ithalatının dalga boyunda geçmiş dönemlere göre artış, altın ticaretindeki olağanüstülüğü 

açıkça gösteriyor. 

 
Kaynak: TÜİK 

 Geçmiş yıllarda bu büyüklükte bir altın ithalatının olmaması ve rakamın 

olağanüstülüğü kuşkuları ister istemez yeniden İran üzerine çeviriyor. İran’a ödenen 

doğal gaz bedeli karşılıklarını Türkiye’deki kamu bankalarında mevduatta tuttuğu artık 

bir sır değil. Bu paraların Türkiye’de yerleşik İran’lı şirketler tarafından altın ithalatı için 

kullanılması da pek ala mümkün. Dolayısıyla altın ithalatındaki ilk olağan şüpheli 

İran’la yapılan ticaret  görünüyor. 

 Hükümetin bu konuda doyurucu bir açıklama yapması, olağanüstü altın trafiğinin 

nedenlerini kamuoyuna açıklayarak kuşkuları gidermesi gerekiyor. Aksi halde OECD’nin 

Finansal Eylem Görev Gücü tarafından yakından izlenen ve Şubat 2013’de Mecliste 

kabul edilen Yasa ile yaptırımdan kıl payı kurtulan Türkiye’nin başı yeniden ağrımaya 

başlayabilir. 
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 Altın ticareti dış ticaret verilerinin analizini de güçleştiriyor. 12 aylık dış ticaret serilerinin 

altın dahil ve hariç gelişimine bakıldığında büyük trend farklılıkları hemen dikkati çekiyor. 

 Altın hariç dış ticaret açığı 2012’nin Temmuz ayından bu yana ılımlı bir düşüş sergilerken; 

altın dahil dış ticaret açığı özellikle bu yılın Mart ayından itibaren hızlı bir artış gösteriyor. 

  
Kaynak: TÜİK 

 Altın ticaretinin özellikle yatırım malı ithalatında önemli bir tortu yarattığı da dikkati 

çekiyor. Nitekim altın dahil 12 aylık yatırım malı ithalatının bu yılın Mart ayından 

başlayarak sınırlı bir toparlanma gösterdiği görülürken, altın ayıklandığında yatırım malı 

ithalatında düşüş trendinin, son iki aya kadar, devam ettiği anlaşılıyor. 

 Konjonktür analizinin zorlaştığı bir dönemde altın ithalatı; yatırım, iç talep ve dış 

dengeye ilişkin analizleri daha da güçleştiriyor. 

 
Kaynak: TÜİK 
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Tablo: Dış Ticaret Verileri (Milyon $) 

 

Kaynak: TÜİK 

 Diğer traftan enerji hariç tutulduğunda elde edilen seriler de enerji dahil serilerden 

önemli farklılıklar gösteriyor. İlk sekiz ayda dış ticaret açığındaki artış geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 18 olurken, enerji hariç tutulduğunda bu rakam yüzde 57,3’e 

sıçrıyor.  

 Enerji ithalatının bu yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, % 7,1 gerilediği 

anlaşılıyor. Kuşkusuz bu gelişmede petrol fiyatlarının nispeten geçen yılın altında 

kalmasının da etkisi var. Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında Brent tipi ham petrolün ortalama 

varil fiyatı 112 $ seviyesinde iken, bu yılın aynı döneminde ortalama petrol fiyatı 108  $’a 

indi.  

 Ancak dış ticaret açığındaki gelişmeleri etkileyen asıl faktör net altın ticaretinden 

kaynaklanıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, dış ticaret 

açığındaki 10,5 milyar dolarlık bozulmanın tamamı net altın ticaretinden geliyor. 

 Altın ve enerji ithalatının dış açık üzerindeki etkileri ayıklandığında ise bu yılın ilk sekiz 

ayında enerji ve altın hariç dış ticaret açığının, geçen yılın aynı dönemine göre, 5,5 milyar 

dolar  gerileyerek 28,3 milyar dolara indiği görülüyor. Aynı dönemde ihracattaki artış 6 

milyar dolar, ithalattaki artış 1 milyar dolar. Düzelme ihracattaki artıştan geliyor. 
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 İthalattaki artışın sınırlı kalmasının ardında iki neden olabilir. Zayıf büyüme veya 

ekonominin ithalatı ikame etme gücünün artması. İkinci hususu etkileyebilecek en 

önemli gösterge ise reel efektif kurdaki gelişmeler.  

 Son birkaç aydır, TL reel değer kaybına uğramış olsada; TL’nin bu yılın ilk sekiz ayında, 

geçen yılın aynı dönemine göre, halen % 1,5 değerli olduğu anlaşılıyor.  

 Dolayısıyla yılın ilk sekiz ayı için bakıldığında ithalat için daha elverişli bir tablo var. Bu 

durumda geriye ekonomik aktivitedeki yavaşlama seçeneği kalıyor ki ona ilişkin tabloyu 

da ilerleyen aylarda daha net göreceğiz. 

Kısa vadeli dış borç hızla artıyor… 

 Bu yılın ikinci üç ayında Türkiye’nin dış borç stoku 15,3 milyar dolar artarak 367,3 milyar 

dolara ulaştı. İlk altı ayda dış borçtaki artış ise 28,3 milyar dolar.  

 367,3 milyar dolarlık toplam dış borcun % 68,7’si özel sektöre ait. Borç özel sektörün 

olmakla beraber, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan dış borç tablosunun üstünde 

Türkiye’nin brüt dış borç stoku yazıyor. Alacaklı dış borç tablosuna baktığında özel 

sektörü değil, Türkiye’nin borcunu görüyor. Elbette bu sebepsiz değil. Geçmiş tecrübeler 

güneşli günlerde “Karların özel”, yağışlı günlerde ise “Zararların kamusal” olduğunu zaten 

gösteriyor. Nitekim kriz dönemlerinde özel sektör borcunun bir gecede kamunun sırtına 

nasıl taşındığını en son 2008-2009 küresel krizinde gördük. 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 Dış borçlarda asıl can sıkıcı gelişme kısa vadeli dış borçlardaki hızlı artış. Yılın ilk altı 

ayında kısa vadeli dış borç stoku 24,7 milyar dolar artarak 125,7 milyar dolara çıktı.  

Yani yılın ilk altı ayında toplam dış borç artışının yüzde 87’si kısa vadeli borçtan geliyor.  
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Bunun sonucunda 2013’ün ikinci üç ayında kısa vadeli dış borçların toplam içindeki payı 

% 34,2’ye kadar yükselmiş. Bu, mevcut seride bir rekor. 

 Dışarıda para bulmak giderek zorlaşırken, kısa vadeli borçlardaki hızlı artış iyi bir haber 

değil. Dış finansman koşullarının sıkıştığı bir dönemde Türkiye’nin kısa vadeli borçlarını 

çevirebilmek için, dış piyasalara daha sık müracaat edeceği anlaşılıyor.  

 Uluslararası  rezervlerimizin yetersizliği de  düşünüldüğünde dış piyasalardaki şoklar karşı 

sındaTürkiye’nin oldukça korunaksız olduğu  görülüyor. Nitekim bu yılın Temmuz ayı 

itibariyle her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç için Merkez Bankası kasasında 102,5 dolar 

rezerv bulunuyor. Oysa 2002’de aynı miktarda kısa vadeli dış borç için merkez bankası 

kasasında 172 dolar rezerv vardı.  

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 



8 
 

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

 
Kaynak: TCMB 


