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TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre 2015 yılında Türkiye’nin 

cari açığı 32,2 milyar dolar olmuştur. 2015’de cari açık, bir önceki yıla göre, 11,4 milyar 

dolar gerilemiş olmakla beraber; cari açığın finansmanında ciddi bir bozulma olduğu 

anlaşılmaktadır. Nitekim 2014’de ödemeler dengesi finans hesabından Türkiye’ye 41,6 milyar 

dolar para girişi olurken; 2015’de aynı hesaptan gelen para sadece 10,7 milyar dolar olmuştur. 

Bir diğer ifadeyle 2015’de cari açığın sadece % 33’ü finans hesabından normal yollarla 

ülkeye gelen dış kaynak ile finanse edilmiştir. Buna karşın, kaynağı belirli olmayan para 

giriş/çıkışının izlendiği net hata noksan hesabından 2015 yılında ülkemize 9,7 milyar dolarlık 

kaynağı belirsiz para girişi olmuştur. Bu, tüm Cumhuriyet tarihinde tek bir yılda ülkeye giren 

en yüksek kaynağı belirsiz para girişidir. Ülkemize son yıllarda kaynağı belirsiz para girişinde 

önemli bir artış olduğu görülmektedir. Nitekim tüm AKP iktidarlarında ülkeye bu şekilde 

gelen kaynağı belirsiz para toplamı 29,4 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun 20 milyar doları son 

beş yılda gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, 2015’de Türkiye’nin döviz rezervleri hızla gerilemiştir. 2015’de döviz 

rezervlerimiz 11,8 milyar dolar erimiştir. Bir diğer ifadeyle 2015’deki 32,2 milyar dolarlık 

cari açığın % 37’si mevcut rezervler kullanılarak kapatılmıştır. Bu, kriz yılı olan 2001’den bu 

yana, karşı karşıya kalınan en büyük rezerv erimesidir.  

 



 

Tüm bu veriler çerçevesinde; 

1- 2015’de Cumhuriyet tarihi rekoru kıran kaynağı belirsiz para girişinin nedenleri 

nelerdir? 

2- 2015’de kaynağı belirsiz para girişinde rekor kırılmasının ardında Gümrük 

Bakanlığının 15 Nisan 2015 tarihli yurda nakit para girişini kolaylaştıran 

genelgesinin bir rolü var mıdır? 

3- Özellikle son beş yılda ülkeye bu kadar büyük miktarlarda kaynağı belirsiz para 

girişi olmuşken bunun nedenleri konusunda neden doyurucu bir çalışma 

yapılmamıştır? 

4- Kaynağı belirsiz para girişleri konusunda kamuoyuna açıklanmak üzere ilerleyen 

günlerde bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? 

 

 

 


