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Küresel ekonomi ve Türkiye için 'kader 

haftası' 

 
Eldeki tüm veriler ve uluslararası ekonomi medyasındaki tüm değerlendirmeler, 18 
Eylül'de ABD Merkez Bankası'nın (FED) tahvil alım programını azaltmak ve sonlandırmak 
üzere bir takvim açıklayacağına işaret ediyor. Küresel finans sistemi ve bu sistemden 
sermaye girişleri ile nemalanmakta olan gelişmekte olan ekonomiler, son 5 yıldır 
süregelen küresel likidite bolluğundan ve bu bolluğun kaynağını oluşturan merkez 
bankası politikalarından memnundular. Şimdi ise, FED, bu parasal genişleme politikasını 
bitirmeye hazırlanıyor.  
 
18 Eylül'de FED'in tahvil alım programını azaltmaya yönelik bir takvim ilan etmesi, 
dünyanın önde gelen dört merkez bankasının (FED, ECB, BoE, BoJ) önce parasal 
genişlemeyi durdurmaları, ardında da, söz konusu likiditeyi geri çekmeye başlamaları 
anlamına gelecek yeni sürecin 'işaret fişeği' olacak. Küresel finans sistemi açısından, 
'trenin aks değiştirmesi', 'uluslararası para ve sermaye piyasalarının başka bir raya 
geçmesi' anlamına gelen bu süreçte, cari açık veren ülkeler ile cari fazla veren ülkeler 
arasında, merkez bankası uluslararası rezervleri güçlü olanlar ile zayıf olanlar arasında, 
bu süreçten etkilenme boyutunda bir fark gözlenecek. 
 
Manpower'ın anketinden 'FED tahvil alım programı açıklayabilir' mesajı çıktı 
 
Öncelikle, FED'in 18 Eylül Çarşamba günü, Türkiye saati ile 21.30’da tahvil alım 
programını azaltacak bir takvim açıklama olasılığını güçlendiren son bir ankete göz 
atalım. Manpower Group adlı kuruluşun 18 bin işveren arasında yaptığı araştırmaya 
göre, ABD'li şirketler yüzde 13 oranında daha fazla yeni işçi almayı planlıyor.  Bu oran, 
son altı yılın en iyimser öngörüsü olarak değerlendiriliyor.     
 
Yani, ABD'li işverenler arasında yapılan son bir anket birçok işyeri sahibinin Ekim-Aralık 
döneminde işe alımları hızlandıracaklarını ortaya koymakta. Bununla birlikte, 6 Eylül'de 
açıklanan ABD Çalışma Bakanlığı istatistikleri, beklenenden düşük gelen tarım dışı 
istihdam artışı ve yüzde 7,3'lük işsizlik oranı ile, FED'in aceleci davranmayabileceği 
yönündeki umutları arttırmıştı.  
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Çalışma Bakanlığı'nın Ağustos ayı İstihdam Raporundaki yüzde 7,3’lük işsizlik oranı, son 
beş yılın en düşük seviyesi olsa da, hala ABD için alışıldık seviyenin üzerinde bir işsizlik 
rakamına da işaret etmekte. Ayrıca, işsizliğin yüzde 7,3’e düşmesinde, bazı işsizlerin aktif 
olarak iş aramayı bırakması etkili olması da, FED'in aceleci davranmayabileceği 
yönündeki umutları arttırmıştı. 
 
Bu arada, FED'in 17-18 Eylül toplantısı öncesinde açıklanan son ve en taze ABD işsizlik 
başvurusu verisi, 2-7 Eylül haftasında işsizlik ödeneğinden yararlanmak için yeni başvuru 
sayısının, bir önceki haftada işsizlik başvurusu sayısı 323 bin iken ve dört haftalık 
ortalama veri 329 bin iken, 292 bin kişiye geriledi. Oysa piyasa ve ekonomistlerin 
beklentisi 325 bin ile 335 bin kişi arasındaydı. Verinin beklenenden iyi gelmesi, doğal 
olarak, 18 Eylül'de FED'in tahvil alım programını azaltacak bir takvim açıklayacağına dair 
beklentiyi tekrar güçlendirdi.  
 
Henry Paulson: QE'den çıkış volatiliteyi tırmandıracak 
 
ABD'nin eski Hazine Bakanı ve Küresel Krizin ilk başladığı günlerdeki önemli aktörlerden 
birisi olan Henry Paulson, FED'in parasal genişleme programından çıkışının piyasalarda 
volatiliteyi sıçratacağını söyledi. Paulson, ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Ben 
Bernanke'yi 2008'deki finansal krizden toparlanma sürecini çok iyi yönettiği için övdü ve 
kendisini kahraman ilan etti. 
 
FED'in 18 Eylül'de 85 milyar dolardan, tahvil alım programını 75 milyar dolara düşürecek 
bir takvimle sürece başlayacağını piyasaların konuştuğu bir ortamda, Paulson, büyük, 
çirkin ve karmaşık bir sorunla baş edilmeye çalışılıyor ise, hiçbir zaman kusursuz, seçkin 
bir çözüm olamayacağını belirtti. 
 
Gözler uluslararası medya kuruluşlarının anketlerinde  
 
Uluslararası ekonomi, finans ve haber terminal sistemi ve haber ajansı Bloomberg 
tarafından 900 yatırımcının görüşleri alınarak gerçekleştirilen ankette, varlık alımlarında 
bir düşüşün büyük etki göstermeyebileceği tahmini öne çıktı. Yatırımcıların görüşleri 
alınarak gerçekleştirilen Bloomberg Küresel Anketi sonuçlarına göre, piyasalarda aylardır 
hareketlilik yaşanmasına neden olan FED'in varlık alımını azaltma kararını verme 
ihtimalinin gerçekleşmesi halinde bile, bu hafta piyasalarda büyük bir dalgalanma 
yaratmayacak. 
 
Ankete katılan 900 yatırımcının yüzde 57'si, FED'in kararı zaten beklendiği için, 
piyasalarda ani bir değişim görülmeyeceğini beklerken, yüzde 8'i alımların azaltılması 
durumunda ralli olacağını ve 3'te birinden biraz daha az bir anket katılımcısı ise, 
haberlerin piyasalarda düşüşe yol açacağı tahmininde bulundu.  
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New York merkezli Deltec Asset Management LLC direktörü Greg Lesko, Fed'in varlık 
alımlarında düşüşe gitmesi durumunda bile bunun ufak bir oran olacağını belirterek, 
FED'in tahvil alımlarını azaltacağına dair ihtimalin zaten şimdiden fiyatlanmış 
göründüğünü belirtti. 
 
Ankete katılanların yüzde 38'i FED'in varlık alımıyla ilgili kararını 17-18 Eylül'de 
gerçekleştireceği toplantıda alacağı tahmininde bulunurken, yüzde 35'i ise, bu kararın 30 
Ekim veya 18 Aralık'ta verileceği tahminini yaptı. 
 
Dünyanın tanınmış ekonomi ve finans gazetesi The Wall Street Journal'ın yaptığı ankete 
katılan 47 ekonomistin yüzde 66'sı ise, FED'in 17-18 Eylül'de yapacağı para politikası 
toplantısında tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağı tahmininde bulundu. 
 
Konuyla ilgili yorumda bulunan High Frequency Economics'ten Jim O'Sullivan, istihdam 
ve büyümden gelen işaretlerin FED'in  17-18 Eylül'deki toplantısında parasal çıkışı 
açıklaması için yeterli derecede iyi olduğunu belirtti ve istihdam raporları içerisinde 
sadece bir tanesinin beklentilerden zayıf gelmesinin gelen tüm diğer olumlu verilerin 
etlilerini izole edemeyeceğini hatırlattı. 
 
Her ne kadar ankete katılanların çoğunluğu "parasal çıkış" beklese de, ekonomistlerin 
yüzde 40'ı piyasaların Eylül ayında bu tarz bir hareket beklentisi ile fiyatlanmadığı 
görüşünde. Bu da ABD Merkez Bankası'nın 18 Eylül'de bir takvim açıklaması durumunda, 
bazı çevrelerin şaşıracağı anlamına geliyor. 
 
Bu belirsizliğin en temel nedeni, her fırsatta konuşan bölgesel FED başkanlarının aksine,  
FED Yönetim Kurulu üyelerinin uzun bir süredir açıklamalarda bulunmamış olması. FED 
Başkanı Bernanke 18 Eylül'de basın açıklaması için kameralar karşısına geçtiği zaman, 
kendisi veya FED yönetiminden herhangi bir üyenin açıklamada bulunmadığı bir  iki aylık 
süre tamamlanmış olacak. Bu durumda, 1996'dan bu yana ilk kez yedi üyelik FED 
Yönetim Kurulu'ndan hiçbir üye bu kadar uzun süre açıklama yapmamış olacak. Ankete 
katılan ekonomistler iletişim politikası konusunda ise, FED'e 100 üzerinde 63 not verdi.  
 
FED'in üçüncü ve son parasal genişleme süreci başlamazdan önce, aylık ortalama 
istihdam artışı 130 bin seviyesinde idi. 18 Eylül'deki açıklama öncesinde, işsizlik oranı ise 
yüzde 7,3'e kadar gerilemiş durumda. Bu trendin devam edeceğini öngören 
ekonomistler, gelecek yıl ortalama aylık tarım dışı istihdam artışının 188 bin olacağını ve 
işsizlik oranının da Haziran 2014'e kadar yüzde 6,9'a gerileyeceğini tahmin etmekteler. 
 
ABD ekonomisiyle ilgili büyümenin diğer işaretleri ise, konut inşaatlarındaki artış, 
genişleyen imalat sektörü ve sağlam tüketici harcamaları olarak şekillendi. Ekonomistler 
gelecek bir buçuk yıl içerisinde büyük bir büyüme sıçraması beklemese de, ABD 
ekonomisinde aşamalı iyileşmenin devamını bekliyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 
12'si gelecek 12 ay içerisinde yeni bir resesyon bekliyor. 
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47 ekonomistten 31'i FED Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül toplantısında 
tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını tahmininde bulunurken, yine aynı sayıda 
ekonomist bu ayın parasal çıkış için uygun zaman olduğu görüşünde. Yalnızca 10 
ekonomist FED'in beklemede kalması gerektiği görüşünde. Yine anketten çıkan 
ortalamaya göre beklentiler tahvil alımlarının 15 milyar dolar azaltılabileceği yönünde 
şekilleniyor. FED'in beklemede kalmasını düşünenler ise parasal çıkışın Aralık'ta 
başlayacağı tahmininde bulunmaktalar. 
 
BRICS, MIST derken, şimdi de literatüre 'Kırılgan Beşli' girdi 
Gelişen ülkeler için endişeler dinmiyor. 22Mayıs'da FED Başkanı Bernanke’nin tahvil alım 
programında azatlım sinyali sonrasında kurları ağır yara alan gelişen ülkeler artık piyasa 
jargonunda kırılgan beşli olarak nitelendirilemeye başladı. Piyasadaki ucuz paranın 
azalacağı endişesi ile hisse senedi piyasaları satış yiyen ve kurlarında sert hareketler 
yaşanan Brezilya, Hindistan Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika'yı Morgan Stanley  
'Kırılgan Beşli' olarak nitelendirilmeye başladı. 
 
Kırılgan beşlinin hisse senedi piyasalarının ortak özelliğinin kısa vadeli giren yabancı para 
ile uzun vadede cari açığın önüne geçilebileceği algısı olduğuna dikkat çeken Morgan 
Stanley, yabancı girişi ile bu ülkelerde göz dolduran büyüme rakamlarına ulaşıldığını 
belirtti. Yabancı finansmanı ile güçlenen piyasalar ile rekabetçilik artarken, borçlanma 
maliyetleri de bu ülkelere fayda sağladı. Şimdi bu paranın çekilmesi ile büyüme 
yavaşlarken, kur zayıfladı. 
 
Bernanke’nin 22 Mayıs konuşmasından bu yana 100 baz puan yükselen ABD 10 yıllık 
tahvil faizi ile tahvil piyasaları hassas bir hale gelmiş durumda. FED'in yüzde 2’lik 
enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda, yüzde 3’e oturacağı öngörülen ABD 
faizlerinin cazibesi, kırılgan ülkelerin tahvil piyasasını etki altına aldı. 
 
Morgan Stanley’e göre gelişen ekonomilerin sorun yaşamasının gerekçeleri arasında 
emtia ve kredi piyasalarında dengesizlik gözlenmesi öne çıkıyor. Yüksek miktarda 
yabancı hareketi halinde ülkelerin kurlarını savunabilmek için enflasyonu tercih 
edebilecekleri kaydedilmekte. Bu sürecin gelişen ülkelerin hızla küçülmesine neden 
olacağını savunan Morgan Stanley, söz konusu ülkelerin ciddi finansman sorunları ile 
başa çıkmak zorunda kalabileceği uyarısını da hatırlattı. 
 
HSBC Global Kıdemli FX Stratejisti David Bloom ise, 13 Eylül Cuma günü yazdığı notlarına, 
"sadece ucuz olduğu için gelişmekte olan ülke kuru satın almayın'' uyarısında bulundu. 
Gelişmekte olan ülke kurlarındaki düşüşün, yatırımcıların şu anda yatırım yapmak için iyi 
bir zaman olduğunu düşüncesine kapılmalarına neden olabileceğini belirten Bloom, 
düzeltme alımlarının her sert düşüşün ardından gelebilecek bir hareket olmasına karşın, 
söz konusu ülke kurlarındaki kaybın devam edebileceği konusunda uyarıyor. 
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Fed Başkanı Bernanke, Mayıs ayında tahvil alımını azaltacağının ilk sinyallerini vermesiyle 
gelişmekte olan ülke kurlarının dik düşüşünü tetikledi. Bu da yatırımcıların gelişmekte 
olan ülke piyasalarında yaptığı yatırımlara riskli varlık olarak bakmasına ve bu ülkelerde 
bulunan varlıklarını satmaya başlamasına neden oldu. 
  
Geçtiğimiz ay, Hindistan Rupisi tüm zamanlarının en düşük seviyesini test etti. Brezilya 
Reali, Güney Afrika Randı ve Türk Lirası değer kaybeden diğer kurlar olarak dikkat çekti. 
HSBC, bazı gelişmekte olan ülke kurlarının diğerlerine kıyasla daha iyi konumlandığını 
raporunda belirtti. Bir örnek olarak, Güney Kore Wone'un diğer Asya piyasalarından 
pozitif olarak ayrıştığını ifade etti. 
 
Düşük enflasyon tahvillerde sert satışları önlüyor 
 
FED'in tahvil alım programını azaltacağına dair açıklamaları sonrasında, gelişmemte olan 
ülke tahvillerinden ABD tahvillerine yönelik ilginin arttığı ve tartışmaların alevlendiği bir 
konjonktürde, Uluslararası Ödemeler ve Takas Bankası (BIS), hazırladığı bir raporda, 
kontrollü enflasyon beklentilerinin, tahvillerde 1994'tekinin benzeri sert satışların 
önlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti. 
 
BIS'in son çeyrek dönem raporunda, hazine varlıklarının getirisinin, FED'in tahvil 
alımlarını azaltacağını söylemesine rağmen, faiz artışının izlememesinin, tarihi 
standartlar bakımından hâlen düşük faizlerin, bankaların bunun yüksek getirili 
varlıklardaki taleplerini korunmasına yardımcı olduğunu da hatırlattı. Son satışların riskli 
varlıkların cazibesini çok fazla azaltmadığını belirten BIS, bunun, kredi farklarındaki 
daralmayı genişlettiğini ve daha riskli tarafta daha fazla tahvil ve kredi çıkarılmasını 
tetiklediğini söyledi.  
 
Türk Ekonomi Yönetimi senaryo hazırlıklarını artık göstermeli 
 
Ramazan ayından bir hafta önceden başlayarak, ağustos ayındaki bayrama kadar, 
yaklaşık 5 hafta boyunca, eylül ayından itibaren küresel ekonomide gözlenecek 
gelişmelere bağlı olası senaryolar için çalışan Türk ekonomi yönetimi, TCMB, BDDK, 
Hazine, SPK ve TMSF'nin atabileceği adımlarla ilgili çalışmaları tamamlamış durumda. 
 
Bu nedenle, ABD Merkez Bankası FED'in, 18 Eylül'de tahvil alım programını azaltan bir 
takvim açıklamasının yüksek ihtimal olduğunu dikkate alarak, 17 Eylül salı günü 
gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından, piyasaları müspet yönde 
heyecanlandıracak kararların çıkması, finans çevrelerinde bir umut olarak konuşuluyor. 
 
En iyimser, ancak gerçekleşme olasılığı yüzde 10 düzeyinde olan senaryoda, TCMB 17 
Eylül'de TL'nin değerini korumak adına sert tedbirlere ağırlık vermezken, açıklanan 
tedbirleri gören piyasalarda bir hayal kırıklığı gözleniyor. Ancak, ertesi günü, yani 18 Eylül 
akşamı, FED'den tahvil alım programını azaltma kararının 2014 başına ertelendiği mesajı 
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çıkınca, TCMB'nin bazı adımları bu ihtimali dikkate alarak attığı anlaşılıyor ve piyasalar 
perşembe sabahına hayli olumlu, pozitif bir atmosferde başlıyorlar. Bunun doğal sonucu 
olarak, dolar-TL kuru 2,00 TL'nin altını deneyebilir. İkinci el faiz hadleri yüzde 9 ve altını 
zorlayabilir. 
 
İkinci, gerçekleşme olasılığı yüzde olasılığı yüzde 30 olan senaryoda, TCMB Para Politikası 
Kurulu 17 Eylül saat 14'de piyasalarda alkışlanan ve heyecanla karşılanan, TL'nin değerini 
korumaya yönelik bir dizi tedbir açıklar. Bu nedenle, bir gün sonra, 18 Eylül'de FED tahvil 
alım programını azaltma kararını açıklasa da, TCMB'nin bir önceki günkü kararlı ve net 
duruşu nedeniyle, yurt içi piyasalarda FED'in beklenen tahvil alım programını azaltma 
kararının yankı ve etkisi sınırlı kalır. 
 
Üçüncü, gerçekleşme olasılığı yüzde 50 olan senaryoda, FED'in 18 Eylül'de alacağı kararın 
detaylarını görmeden, bu kararın küresel piyasalar üzerindeki etkisini görmeden, 
özellikle Türkiye'nin büyüme kanalını olumsuz yönde etkilememek isteyen TCMB, Para 
Politikası Kurulu toplantısında düşük profilli tedbirleri açıklar. FED'in tahvil alım 
programını azaltma kararını 18 Eylül'de açıklaması sonrası, TCMB Para Politikası Kurulu, 
söz konusu kararın uluslararası piyasalar üzerindeki etkilerini tam olarak gözlemleyip, 
makro ihtiyati tedbirlerini ekim ayındaki toplantıya saklar ve orada açıklar. 
 
Dördüncü, gerçekleşme olasılığı yüzde 15 olan senaryoda, FED 18 Eylül'de tahvil alım 
programını beklenenden daha sert bir takvimle uluslararası kamuoyu ile paylaşır; TCMB 
Para Politikası Kurulu da, bu derece sert bir karar beklemediğinden, 17 Eylül'de aldığı 
daha yumuşak tedbirler nedeniyle, yurt içi piyasalarda oluşan hayal kırıklığı ve paniği 
sakinleştirme gayretinde olur. Bununla birlikte, TCMB'nin piyasaya hakim olmasına 
kadar, dolar-TL kurunun yeniden 2,08-2,12 TL bandını test ettiğine şahit olabiliriz. 
 
Üçüncü senaryo, dolar-TL kurunun 2,04-2,08 TL kanalına, 2.el faizlerin de 9,5-10,5 
kanalına oturmasına sebep olabilecek iken, ikinci senaryo, dolar-TL'nin 1,98-2,04 TL 
bandına, faizin yüzde 8,5-9,5 bandına oturmasına sebep olacaktır. En düşük gerçekleşme 
olasılığı olan aşırı iyimser senaryoda, dolar-TL kurunun, TCMB Başkanı Başçı'nın ifade 
ettiği gibi, yıl sonunda 1,92 TL bandına kadar gelmesi gündeme gelebilir. 
 
Bu senaryolar içinde, Türk ekonomi yönetiminin tercih edeceği, hiç şüphesiz, özel 
sektörün açık pozisyonun sağlıklı yönetimi, Türk Hazinesinin borçlanma maliyetlerinin 
yükselmemesi ve reel sektör ile iç talep üzerinde döviz kurlarından kaynaklanan 
belirsizlik ve keyifsizliğin çözülmesi adına, dolar kurunu 1,94-1,99 TL bandına çekecek, 
faiz hadlerini yüzde 8' e yaklaştıracak bir senaryo olacaktır, hiç kuşkusuz. 
 
Yüzde 4,4'lük 2. Çeyrek büyümesi piyasaları şaşırttı 
 
Geçen haftanın önemli bir gündem maddesi olan 2. Çeyrek büyüme oranının yüze 4,4 ile, 
beklenenin üzerinde gelmesinde, tarım, inşaat ve ticarette gözlenen beklenenin 
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üzerindeki performans, imalat sanayinin yüzde 3,4'lik katma değer artışının etkisi göz 
ardı edilmemeli. İlk çeyrekte yüzde 1,6 katma değer artışı yakalamış olan imalata 
sanayinin, 2. çeyrekte katma değer artış oranını yüzde 3,4 ile, iki katı da aşan bir düzeye 
getirmiş olması, yüzde 4,4'lük artışta etkin rol oynamış gözüküyor. 
 
Bir ulusal ekonomi,kimi zaman iç taleple, kimi zaman net ihracat performansıyla, kimi 
zaman da bu iki temel etkenin farklı orandaki karışımıyla büyür. Türk ekonomisinde 
zaman zaman bu gerekçelerden birisinin daha öne çıktığına, bazen her ikisinin de 
büyümede birlikte rol üstlendiğine şahit oluruz. Örnek olarak, 2010 ve 2011 yıllarında 
Türk ekonomisi rekor düzeyde büyümelerini iç talep, yani özel kesim ve kamu kesimi 
tüketim ve yatırım harcamaları ile gerçekleştirebilmiştir. 
 
2012 yılında ise, iç talebin yavaşlaması amaçlı tedbirler ve buna uygun bir 'yumuşak' iniş 
programı ile, Türk ekonomisi net ihracat sayesinde büyümüştür. Ancak iç talep baskı 
altına alındığında, sadece net ihracat ile, Türk ekonomisi yüzde 2 ile 3 arasında 
büyümektedir ki, 2012 yılında gerçekleşen yüzde 2,24 büyüme buna iyi bir örnektir. 
 
2013 yılı ise, büyümede yeniden iç talebin rolünü arttırdığı, bununla birlikte, özel kesim 
tüketim ve yatırım harcamalarından çok, kamu sektörü tüketim ve yatırım 
harcamalarının rolünün daha yüksek oranda seyrettiği bir yıl olma özelliği taşımaktadır. 
 
Kamu harcamaları ilk 6 ayda büyümeyi sırtladı 
 
2012 yılında hane halkının tüketim harcamalarının büyümeye etkisi açısından, reel 
olarak yüzde 0,6 gerileme ile hiç katkısı görülmez iken, bu yılın, yani 2013 yılının ilk 6 
ayında yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Buna karşılık, 2012 yılında devletin nihai tüketim harcamaları, 2011 yılına göre 6,1 
artarak büyümeye katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, 2012 yılının ilk 6 ayına göre 
devletin nihai tüketim harcamaları artış oranı yüzde 7,5 ile geçen yılın dahi üstüne 
çıkmıştır. 
 
Özel sektör yatırım harcamalarına gelindiğinde ise, 2012 yılında, 2011 yılına göre ancak 
yüzde 0,2 artan, yani kısmen yerinde sayan özel sektör inşaat yatırım harcamaları, 2012 
yılında büyümeye çok sınırlı bir katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, 2012 yılının ilk 6 
ayına göre özel sektör Özel inşaat yatırımlarındaki daralma yüzde 8,8'e ulaşmıştır. 
 
Özel sektör makine ve teçhizat yatırımları ise, 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 7 
daralmışken, 2013 yılının ilk 6 ayında yüzde 2,8 daralmayı sürdürmüştür. Bununla 
birlikte, makine yatırımlarındaki daralmada bir azalma gözlenmektedir. 2012 yılında özel 
sektörün tüm yatırımları yüzde 4,8 daralmışken, bu yılın ilk 6 ayında daralma yüzde 4,6'yı 
bulmuştur. Yani, özel sektör yatırım harcamalarının katkısı son 2 yılda yoktur. 
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Buna karşılık, kamu sektörü yatırım harcamaları 2012 yılında, 2011 yılına göre yüzde 9,3 
artışla anlamlı bir katkı sağlarken, 2013 yılının ilk 6 ayında, kamu yatırım 
harcamalarındaki reel artış rekor bir sıçrama ile yüzde 55,4'e yükselmiştir. 
 
Kamunun makine yatırımları yüzde 59 artmış, kamunun inşaat yatırımları ise, 2012 
yılında, 2011 yılına göre reel olarak sadece yüzde 1,8 artmışken, 2013 yılının ilk 6 ayında 
tarihi sayılabilecek bir rekor reel artış oranı ile, yüzde 54,9 artmıştır. 
 
Sözün özü, net ihracattan 2013 yılında büyüme yoktur. Ve, 2013 yılının ilk 6 ayında rekor 
düzeyde kamu yatırım harcaması sıçraması ve kamu tüketim harcamalarında geçen 
yıldan daha yüksek oranda artış performansı, kamunun toplam harcamalarının 2013 
yılının ilk 6 ayında büyümeye katkı açısından ciddi bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. 
 
Bu durum, 2013 yılının özel koşulları içerisinde kabul edilebilir. Ancak, 2014 yılında Türk 
ekonomisinde tekrar özel sektör yatırım harcamalarının rolünü arttırması gerekmektedir 
ve kamu yatırımlarındaki sıçramanın da mali disiplini tehdit etmemesi gerekecektir. 
 
Kamunun büyümedeki rolü bütçeyi olumsuz yönde etkilemedi 
 
2012 yılının ilk 6 ayında, kamunun toplam bütçe harcamaları 168,9 milyar TL, faiz hariç 
giderler de 142,6 milyar TL idi. Türk ekonomisinde yumuşak iniş programı ekonomi 
yönetimi tarafından uygulandığından, bütçe gelirleri 162,2 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmişti. Vergi gelirleri ise 131.2 milyar TL düzeyinde kalmıştı. Bu nedenle, 2012 
yılının ilk 6 ayında bütçe 6,7 milyar TL açık vermişti. 

 
 



 

9 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/117 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

2013 yılında, kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı ciddi ölçüde 
artmış olmasına rağmen ve kimi çevrelerde bu nedenle, bütçenin 2013 yılında daha 
yüksek bir açık vereceği iddialarına rağmen, tersine bir durum oluştu ve bütçe 2013 
yılının ilk 6 ayında, geçen seneki 6,7 milyar TL'lik açığın aksine, bu defa ilk 6 ayda 3,1 
milyar TL fazlalık verdi. 
 
Bunun anlamı, bütçe dengesinin aslında neredeyse 10 milyar TL iyileşmiş olması 
anlamına geliyor. Gerekçesine bakıldığında, evet, bütçe harcamaları geçen yılın ilk 6 
ayında 168,9, faiz hariç giderler de 142,6 milyar TL iken, bu yılın ilk 6 ayında aynı 
rakamlar sırasıyla 187,9 milyar TL ve 164,6 milyar TL'ye yükselmiş. 
 
Buna karşılık, Türk ekonomisinin kimi yerli ve yabancı ekonomi çevrelerinde iddia 
edildiğinin aksine, beklenenden daha iyi bir büyüme performansı göstermesi ve bu 
sayede toplanan yüksek vergi geliri sayesinde, vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemde 
131,2 milyar TL iken, bu yılın ilk 6 ayında 158,4, bütçe gelirleri de 190,9 milyar TL'ye 
sıçrayınca, bütçe 3 milyar TL'yi aşan fazla verdi. 
 
Sözün özü, kamu tüketim ve yatırım harcamaları 2013 yılının ilk 6 ayında büyümede ciddi 
bir rol üstlenmesine rağmen, bu durum bütçe ve kamu mali disiplin performansına 
olumsuz yansımadı. Bu nedenle, kimi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 2013 
yılında Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe performansının beklenenden kötü olacağı 
yönündeki iddiaları veya tahminleri gerçeklerle örtüşmüyor. Bakalım, Türk Ekonomi 
Yönetimi, Türkiye'nin kırılganlıklarının arttığına dair eleştirileri nasıl bertaraf edecek veya 
yönetecek? 
 


