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TCMB ve Ekonomi Yönetimi, brüt döviz rezervleri ile net 

döviz pozisyonundaki erimeyi durdurmak zorunda. Aksi 

durumda, rating notunun düşürülmesi ve/veya dolar-TL 

kurunun yeniden 2,4, hatta, 2,5 TL düzeyine sıçraması 

riski doğabilir 

 

 Yurtiçi piyasalar ve ekonomi çevreleri açısından, önümüzdeki 6 ayda 

gerçekleşebilecek olumsuz senaryoda üç temel risk kendisini gösteriyor. Birincisi, 

Türkiye'nin uluslararası derecelendirme notunun düşürülmesi. Türkiye'den net 

sermaye veya döviz çıkışının hız kazanması ve TCMB'nin rezervindeki erimenin 

hızlanması, notumuzun düşürülmesindeki en önemli etkenlerden birisini oluşturacak. 

Bu nedenle, Türkiye'ye yeniden net döviz girişinin başlamasını sağlamamız gerekiyor.  

 

 2012 yılında 24,5 milyar dolara yakın net portföy yatırımı amaçlı yabancı yatırımcı 

tasarrufu girişinin, 2013 yılında 8,2 milyar dolara kadar ivme kaybetti. 2013 yılı kasım 

ayında net çıkış 153 milyon dolar iken, aralık ayında rakam 1,7 milyar dolara kadar 

yaklaştı. 2014 yılının ocak ayında, haftadan haftaya Türk hisse senetlerine (hs), 

devlet iç borçlanma senetlerine (dibs) ve repo işlemlerine portföy amaçlı tasarruf 

girişinin yaşandığını veya satış gerçekleştiğini görüyoruz. 3 Ocak haftası, 178 milyon 

doları hs ve 906 milyon doları dibs olmak üzere, 1 milyar 178 milyon dolarlık portföy 

amaçlı yabancı sermaye girişi gözlenir iken, takip eden hafta 1 milyar 112 milyon 

dolarlık dibs çıkışı oldu. 17 Ocak'ta 943 milyon dolar dibs girişi, 24 Ocak'ta ise 674 

milyon dolar tekrar dibs çıkışı oldu. 

 

 Aynı, hafta, yani 24 Ocak haftası yabancı sermaye 1 milyar 125 milyon dolarlık repo 

girişi gerçekleştirdi. Hisse senedi cephesinde ise neredeyse 30 milyon dolar haftalık 

çıkış veya 1 ile 3 milyon dolar gibi haftalık küçük girişler söz konusu. 31 Ocak haftası 

hs net çıkışı bir haftada 465 milyon dolara, dibs çıkışı 662 milyon dolara, repo çıkışı 

da 604 milyon dolar olarak gerçekleşti ve TCMB'nin radikal bir faiz artırımı 

gerçekleştirdiği ve kurların gevşediği hafta, 1 milyar 731 milyon dolarlık net portföy 

çıkışı oldu. Tüm bir ocak ayı boyunca, hs cephesinde 257 milyon dolar ve dibste 599 

milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, 497 milyon dolarlık ta net repoya yabancı 

portföy girişi oldu ve 2014 yılının ocak ayında net pörtföy amaçlı sermaye çıkışı 359 

milyon dolar oldu. 
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 7 Şubat haftası ise, net hs çıkışı 57 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dibs çıkışı 1 

milyar 183 milyon dolara ulaştı. Repo çıkışı ise 682 milyon dolar oldu ve sadece 7 

Şubat haftası net portföy amaçlı yabancı sermaye çıkışı 1 milyar 922 milyon dolar 

oldu. Bu durumda, sadece 7 Şubat'ta bile, neredeyse 2013 yılı aralık ile 2014 yılı ocak 

aylarının toplamı kadar net portföy amaçlı sermaye çıkışı oldu. Bu nedenle, yabancı 

sermayenin Türk yatırım araçlarına olan ilgisindeki azalmayı dikkatle ve yakından 

takip etmemiz gerekiyor. Döviz kurlarının kısmen yumuşadığı 10-14 Şubat haftası 

yabancıların tutumunu bir hafta sonra görmüş olacağız. 22 Mayıs 2013'de, ABD 

Merkez Bankası'nın (FED) o zamanki başkanı Ben Bernanke'nin konuşmasına kadar, 

170 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırmış olan yabancı sermayenin yatırım 

portföy büyüklüğü ise, 2013 yılının aralık ayı sonunda dahi 130,6 milyar dolar 

düzeyinde iken, sadece ocak ayı sonunda dahi 113,9 milyar dolara kadar küçülmüş 

durumda. 

 

 Bu dönemde, 2013 yılı sonu itibariyle 321 milyar TL düzeyinde olan, gerçek kişi Türk 

halkının TL mevduatı büyüklüğü, 31 Ocak'a kadar sadece 500 milyon dolar ve 7 

Şubat'a kadar sadece 700 milyon dolar artmışken, tüzel kişilerin TL mevduatı 

büyüklüğü, 2013 yılı aralık ayı sonu itibariyle 227,4 milyar TL iken, 31 Ocak sonu 

itibariyle 211,6 milyar TL'ye, 7 Şubat itibariyle de 207,2 milyar TL düzeyine gerilemiş 

durumda. Tüzel kişiliklerin TL mevduatının 20 milyar TL üzerinde gerilediği 5 hafta 

içerisinde, DTH toplamı 2013 yılı aralık ayı sonunda 50,4 milyar dolar iken, 31 Ocak'ta 

49,6 milyar dolara geriledikten sonra, 7 Şubat'ta yeniden 50,4 milyar dolar olmuş. 

Gerçek kişilerin DTH toplamı ise, 2013 yılı aralık ayı sonunda 69 milyar dolar iken, 7 

Şubat'ta 73,6 milyar dolara ulaşmış durumda. Gerçek ve tüzel kişilerin 7 Şubat 

itibariyle 125 milyar doları aşan yabancı para cinsinden mevduat toplamı yeni bir 

rekor. 

 

 Başta, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P olmak üzere, uluslararası finans 

kurumlarının da yakın takibinde olan, yan mercek altında olan TCMB'nin brüt ve net 

döviz rezervi de azalmayı sürdürüyor. Uluslararası finans kurumlarının raporlarında, 

TCMB'nin rezervlerindeki azalmanın sürmesi halinde, dolar-TL kurunun yeniden 2,4, 

hatta 2,5 TL düzeyini zorlayabileceğine dair değerlendirmeler öne çıkmakta. 2013 yılı 

ocak ayında 114,8 milyar dolara kadar yükselmiş olan brüt rezervler, 7 Şubat 

itibariyle 102,5 milyar dolara gerilemiş durumda. Sadece 31 Ocak'tan 7 Şubat'a 2,5 

milyar dolara yakın gerilediği görülüyor. TCMB'nin net dış varlıkları ile iç döviz 

yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net döviz pozisyonu ise, 2013 yılı kasım 

ayında 42,9 milyar dolar düzeyindeyken, 7 Şubat itibariyle 33,4 milyar dolara 

gerilemiş durumda. 
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 Fitch analisti Bashar Al-Natoor Türk lirasındaki değer kaybının Türk şirketlerinde 

sorun yaratabileceğini açıkladı. Son raporun görünüm üzerine hazırlanmış bir rapor 

olmadığını söyleyen Al-Natoor, imalat sektörünün az etkilenecek gibi gözüktüğünü 

ifade etti. Ancak Al-Natoor yiyecek/içecek, telekom ve medyanın daha fazla 

etkilenebilecek sektörler olduğunu belirtti.  

 

 Bu yönüyle bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türk Ekonomi 

Yönetimi, TCMB'nin brüt döviz rezervi ve net döviz pozisyonundaki erimeyi eğer 

telafi edecek, rezervi yeniden arttıracak tedbir alamaz ise, Türkiye'nin kısa vadeli 

döviz cinsinden yükümlülüklerini karşılamanın uzağında kalan böyle bir rezerv 

tablosu, notumuzun düşürülmesine sebep olabilir. Bu haftaki rapora başlarken, 

önümüzdeki 6 ayın olumsuz senaryosundaki bir başlığın, Türkiye'nin uluslararası 

derecelendirme notunun düşürülmesi olduğunu ifade ettik ve gerekçelerini verilerle 

açıklamaya çalıştık. Olumsuz senaryoda bir diğer olası gelişme, Türkiye'nin haziran 

ayı başı veya ortası itibariyle bir erken genel seçim yapmak zorunda kalması olarak 

tanımlanabilir. 

 

 17 Aralık'tan bu yana süregelen gelişmelerin, mart ayının ortasına kadar daha da 

tahmin edilemez boyutlara ulaşması halinde, AK Parti Hükümeti'nin bir erken genel 

seçim çağrısında bulunmasına şahit olabiliriz. Bu durumda, haziran ayı ortalarında, 

bir yandan ağustos ayında gerçekleşecek, ilk halkın seçeceği Cumhurbaşkanı 

oylaması öncesinde, bir erken genel seçim atmosferi yaşamak ta, siyasi belirsizlikleri 

arttıracaktır. Bu nedenle, 30 Mart'a kadar süregelen yerel seçim sürecinde, 

Hükümet'in bir erken genel seçim kararı alması, hane halkı açısından, önemli tüketim 

ve yatırım harcaması kararlarını eylül ayı başına kadar ertelediği bir tabloyu 

beraberinde getirebilir. Bu durum, bir başka yönüyle de faiz hadleri ve döviz kurları 

üzerinde de yukarı yönde bir baskıya da sebep olmasının yanı sıra, 2014 yılı 

büyümesini de aşağı çekecektir. 

 

 Bu durumda, 30 Mart'taki yerel seçim sürecinin siyasi tansiyonun düşmesi ve siyasi 

istikrara yönelik algının yeniden güçlenmesi yönünde sonuçlanması halinde, 2014 

yılı GSYH reel büyümesi için yüzde 3,4-3,6 düzeyinde bir tahminde bulunmak, eğer 

30 Mart'taki yerel seçim süreci siyasi tansiyonun aynı düzeyde yüksek 

seyretmesine sebep olacak şekilde sonuçlanır ise, 2014 yılı GSYH reel büyümesi için 

yüzde 1,8  ile 2,2 arasında bir büyüme tahmininde bulunabiliriz. 
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 Bu arada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Mali Eylem Görev Gücü'nün 

(FATF), geçen hafta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi kara paranın aklanmasıyla 

mücadelede 'koyu gri' bölgede bırakması, Türkiye için direkten dönüş oldu. 

Türkiye'nin 'kara bölge'ye düşmesinden endişe ediliyordu. Türkiye'nin, gecikmeli de 

olsa, terörün finansmanı ile mücadele konusunda, gereken yasal düzenlemeyi 

Meclis'ten geçirmesi sayesinde, 'kara bölge'ye düşmekten korunduğu ifade ediliyor. 

Türkiye, bu alandaki uygulamaların çok yavaş seyretmesi nedeniyle, 'koyu gri' listede 

yer almayı sürdürüyor. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Beklenti Anketi'nde, 2014 

yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde 

yüzde 0,60 iken bu anket döneminde yüzde 0,69 oldu. Mart ayı için TÜFE 

beklentisinin, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,64 ve yüzde 0,66 olduğu 

görüldü. 

 

 Nisan ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. Cari 

yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,44 iken bu anket 

döneminde yüzde 7,92'ye yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise 

sırasıyla yüzde 7,21 ve yüzde 6,63 oldu. 

 

 2014 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık 

tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 

6,50-6,99 aralığında, yüzde 25,2 olasılıkla yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 24,1 

olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. 

 

 Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 12,7'sinin 12 ay 

sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 6,50-6,99 aralığında, yüzde 38'inin 

yüzde 7,00-7,49 aralığında, yüzde 24,1'inin ise yüzde 7,50-7,99 aralığında olduğu 

gözlendi. 2014 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin 

olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,4 

olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 44,4 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında 

artış göstereceği öngörüldü. 

 

 Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu 

beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,4'ünün beklentilerinin yüzde 

5,50-6,49 aralığında, yüzde 55,1'inin beklentilerinin ise yüzde 6,50-7,49 aralığında 

olduğu gözlendi. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz 

oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,41 iken bu anket döneminde 
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yüzde 10,68'e çıktı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi ise bir önceki 

anket döneminde yüzde 7,08 iken bu anket döneminde yüzde 10,12'ye yükseldi. 

 

 2014 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan 

Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri bir önceki 

anket dönemine göre artarak, cari ay ve 1, 3, 6, 12, 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 

10,80, 10,85, 10,67, 10,45, 9,94 ve 9,58 oldu. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın 

süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir 

önceki anket döneminde yüzde 9,76 iken bu anket döneminde yüzde 10,32'ye 

yükseldi. 

 

 Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa 

yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,03 ve 

yüzde 10,23 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 

3, 6,12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 10,00, 10,00, 9,33, 10,00 ve 8,89 

oldu. 

 

 2014 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,21 lira 

iken bu anket döneminde 2,23 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı 

anket dönemlerinde sırasıyla 2,24 lira ve 2,25 lira olarak gerçekleşti. 2014 yılı cari 

işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 55,8 milyar dolar iken bu anket 

döneminde 52,8 milyar dolara geriledi. 2015 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı 

anket dönemlerinde sırasıyla 58,4 milyar dolar ve 57,3 milyar dolar oldu. 

 

 TCMB Beklenti Anketi'nde, 2014 yılı GSYH büyüme beklentisi ise, bir önceki anket 

döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,8'e düştü. 2015 yılı büyüme 

beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 3,8 olarak 

gerçekleşti. 

 

 BlackRock Inc.'in  CEO'su Laurence D. Fink, gelişen piyasalar hisselerinin 2009'dan bu 

yana en kötü yılbaşı başlangıcını yapmalarının alım fırsatı sunduğunu söyledi. Fink, 

"Bu gelişen piyasalar büyüyor ve güçlü bilanço tabloları ve hızlı GSYH'ya sahip" 

diyerek, gelişmekte olan ülke hisselerinin, büyüme potansiyellerine kıyasla düşük 

değerlemelere sahip olmalarından ötürü cazip olduğunu savundu. 

 

 Dünyanın en büyük para yöneticisi olan şirketin başındaki Fink de, Templeton 

Emerging Markets Group'un Başkanı Mark Mobius ve Aberdeen Asset Management 

Ltd. gibi gelişen piyasa hisselerini tavsiye edenlerin arasına katıldı. Fink, yatırımcılara, 
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Endonezya'nın genişleyen ekonomisi ve borç yükü/GSYH oranının diğerlerinden 

düşük olmasından ötürü Endonezya hissesi almalarını tavsiye etti. 

 

 Görevi Ben Bernanke'den 1 Şubat'ta devralması nedeniyle, FED Başkanı'nın ocak 

ayında yapması gereken Kongre konuşmalarını, geçtiğimiz hafta salı günü Temsilciler 

Meclisi Komitesi'ne, perşembe günü de Senato Komitesi'ne gerçekleştiren FED'in 

yeni Başkanı Janet Yellen, konuşmalarında istihdam piyasasındaki toparlanmanın 

henüz tamamlanmadığı ve bununla birlikte tahvil programındaki azaltımın kademeli 

olarak devam edebileceği  yönünde mesaj verdi. Piyasalarda son dönemde gözlenen 

oynaklığı yakından izlediklerini söyleyen Yellen, istihdam verilerindeki zayıflamaya 

karşılık azaltımın devam edeceğinin altını çizdi.  

 

 Yellen işsizlik verilerinin istihdama ilişkin tüm resmi görmemize yardım etmediğini, 

ABD'de enflasyonun yakın gelecekte yüzde 2'ye yaklaşacağını ve para politikasındaki 

devamlılığın sürdürüleceğini vurguladı. Yellen işsizlik oranı yüzde 6.5'in altına inene 

kadar faizin düşük seyredeceğini belirtti. FED Başkanı Janet Yellen, istihdam 

piyasasının sağlığına kavuşabilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi ve 

selefinin tam istihdama ve fiyat istikrarını dönüşe yönelik politikalarını devam 

ettirme taahhüdünde bulundu.  

 

 Yellen, büyüme hız kazanırken, istihdam piyasasındaki toparlanmanın henüz 

tamamlanmaktan oldukça uzakta olduğunu kaydetti. Yellen, "Çifte görevimizin her 

ikisini de yerine getirmeyi taahhüt etmekten memnunum: ekonominin tam 

istihdama geri dönmesi ve enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürürken, bu seviyenin 

altında ya da üzerinde uzun süre kalmamasının sağlanması" dedi. 67 yaşındaki 

Yellen, politika yapıcıların daha önce görülmemiş büyüklükteki varlık alımlarını 

kademeli olarak azaltma planlarını sürdürmeleri ile birlikte, FED Başkanı olarak ilk 

kamuoyuna yönelik konuşmasını gerçekleştirdi. Yellen, FED'in "ölçülü adımlarla" 

ilave azaltıma yönelik görünümünü ve varlık alımlarına yönelik "önceden belirlenmiş 

bir hareket biçimi" olmadığını tekrarladı. 

 

 Yellen'ın konuşmasının ardından ABD Hazine tahvilleri düşerken, endeks vadelileri 

yüksek kalmaya devam etti. Geçen yılın ortasından bu yana işsizliğin yüzde 1'lik 

seviyede düştüğünü ve varlık alım programından bu yana işsizliğin yüzde 1,5 

azaldığını belirten Yellen, işsizliğin hala beklenen seviyelerin üzerinde olduğunu 

vurguladı.  Yellen, işsizlik oranının, tarım dışı istimdaki artışın beklenenin altında 

kalmasına karşın, FED'in gösterge faizde artırımı düşünmeye başlaması için eşik olan 

seviyeye yaklaştığını gösteren verinin ardından gerçekleşti. Yellen eşiklerin geçiminin 
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otomatik olarak oranlarda artış anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Yellen, işsizlik 

oranın tek başına istihdam piyasasının sağlığını göstermeye yetmeyeceğini söyledi. 

 

 Hane halkı ve iş dünyasının harcamalarının son 6 ayda arttığını söyleyen Yellen 

yatırımların 2013'ün ikinci yarısında toparlanmaya başladığını ve işsizliğin uzun 

vadede sürdürülebilir seviyeye geleceğini açıkladı. Yellen, "Altı aydan daha uzun 

süredir işsiz olanlar, işsiz sayısının normalden daha büyük bölümünü oluşturmaya 

devam ediyor ve yarı zamanlı çalışan ancak tam zamanlı işi tercih edenlerin sayısı çok 

yüksek kalmaya devam ediyor," dedi ve "Bu gözlemler, ABD istihdam piyasasını 

değerlendirirken, işsizlik oranından daha fazlasının düşünülmesinin öneminin altını 

çiziyor" dedi. 

 

 Yellen ayrıca, FED'in küresel piyasalardaki volatiliteyi "yakından takip ettiğini" ve bu 

safhada, kendi görüşlerinin, bu gelişmelerin ABD ekonomik görünümü için risk 

oluşturmadığı yönünde olduğunu belirtti. Yellen konuşmasında, halefi Ben S. 

Bernanke'nin ekonomi ve finans sisteminin daha güçlü olmasına olmasına yönelik 

yardımlarında övgüyle söz etti ve onun stratejisini devam ettireceğini sözlerine 

ekledi. Yellen, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasına 

yaklaşımının devamını bekliyorum" dedi ve "Mevcut politika stratejisinin 

oluşturulmasında FOMC'ta hizmetim oldu ve bu stratejiyi güçlü bir şekilde 

destekliyorum" dedi. 

 

 En büyük 30 bankaya stres testi gerçekleştirileceğini söyleyen Yellen, sonuçların 

Mart'ta açıklanacağını açıkladı. Yellen oluşan riskleri gözlemlemeyi sürdürdüklerini 

belirtti. Nuveen Asset Management LLC'nin başekonomisti Yellen'ın mesajının 

politikanın ve görünümün devam edeceği yönünde olduğunu belirtti. ABD'nin Hazine 

eski Bakanı Lawrence Summers ise, 16 Şubat pazar günkü röportajında, FED Başkanı 

Janet Yellen'in sönük ABD ekonomik toparlanmasını canlandırmak için genel olarak 

doğru adımları attığını söyledi. 

 

 3 Şubat'ta başkanlığa başlayan Yellen'in koltuğuna daha önceden aday olan 

Summers, CNN'de katıldığı "Fareed Zakaria GPS" adlı programda, ekonomiye en 

büyük tehditleri yetersiz talep ve yavaş büyüme olarak gördüğünü ve FED'in 

genişlemeye karşı önyargısının "genel olarak uygun bir yönelim" olduğunu ifade etti. 

Summers, Yellen'in geçen hafta yaptığı konuşmadaki politikayla ilgili katılmadığı 

noktalar olup olmadığı sorulduğunda, "Taktikleri dışarıdan yargılamak çok zor," 

şeklinde görüş bildirdi. 
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 Summers, 8 yıllık görevi 31 Ocak'ta sona eren o zamanki Başkan Ben S. Bernanke'nin 

ardından FED Başkanlığı koltuğuna oturmak için adaylığını koymuştu. Summers 

adaylığını, Başkan Obama Yellen'i aday göstermeden önce çekmişti. Summers, şu 

anda 2 ay öncesine göre daha az iyimser olduğunu, büyümeyi ise, iki "yumuşak" 

istihdam verisinden sonra bile yaklaşık yüzde 3 olarak gördüğünü söyledi. İstihdam 

artışı Ocak'ta 113,000, Aralık'ta ise 3 yılın en düşük seviyesi olan 75,000 olarak 

kaydedildi. 

 

 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, faiz oranlarını rekor düşük seviyede 

tutan ekonomik toparlanmanın karşısındaki engellerin devam edeceğini ve 

ekonomideki gevşeklik yok edilene kadar borçlanma maliyetlerinin artmayacağını 

açıkladı. Carney, BBC'deki "Andrew Marr Show'a" 16 Şubat pazar günü verdiği 

röportajda, "Şu anda bayağı büyük bazı güçler etken ve bunlar bir süre daha etkisini 

gösterecek," diyerek Avrupa'daki zayıflığa, hanehalkı bilanço onarım sürecine ve 

finansal sistemdeki iyileştirme çabalarına işaret etti. Carney, "Bütün bu güçler aynı 

anda üst üste gelerek faiz oranlarını düşük tutuyorlar," şeklinde görüş bildirdi.  

 

 İngiltere Merkez Bankası'nın geçen hafta büyüme tahminlerini arttırması, güçlenen 

İngiliz ekonomisinin yansıması olarak kabul görmesine rağmen, Carney borçlanma 

maliyetlerini bir süre daha yüzde 0.5'te tutacağını açıklayarak, atıl kapasiteyi absorbe 

etmeyi amaçlayan yönlendirmeyi sunmuştu. Carney bugün, faiz oranı artırımının 

"limitli ve yavaşça" olacağını ve ekonominin bu yükü kaldıracak kadar güçlü olana 

kadar gerçekleşmeyeceğini belirtti.  "Bu da demektir ki sorumlu bir şekilde 

bekleyeceğiz, ve gevşeklik gidene kadar faizle oynamayacağız," diyen Carney, 

"Parasal politikanın yönü, faiz oranlarını yönü öyle bir şekilde belirlenecek ki sadece 

istihdam, gelir ve harcamalarda sürdürülebilir bir büyüme gördüğümüz zaman 

değişikliğe gideceğiz," diye ekledi.a 

 

 Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili kritik süreç devam ediyor. 

Bankacılık Kanunu gereği bankalar unutkan mudiler için son çağrılarını yapmaya 

başladılar. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar 

nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son 

talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde 

aranmayanlar zamanaşımına tabi oluyor. Bankalar bu çerçevede, zaman aşımına 

uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren 

internet sitelerinden yayımlamaya başladı.  
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 Mudiler 10 yıldır işlem yapılmadığı için zamanaşımına uğrayacak banka hesabını olup 

olmadığını TC numaraları ile "www.zamanasimi.org" internet adresinden 

öğrenebiliyor. Zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerin 16 

Haziran 2014 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile 

başvurmamaları halinde, yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. 31 Aralık 2013 tarihi 

itibariyle zamanaşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye bildirilen 254 bin 

717 adet mevduat ve katılım hesabı bulunuyor. 

 

 Unutulan hesaplar sadece kişilere ait değil, şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi 

partiler, devlet kurumlarının bile unutulmuş hesabı bulunuyor.  Bu hesapların toplam 

Türk Lirası karşılığı da yaklaşık 119 milyon lira düzeyinde. 2001-2012 tarihlerinde ise 

toplam 2 milyon 381 bin 113 mudinin hesabı zamanaşımına uğradı.  En fazla hesap 

unutulan banka İş Bankası. İş Bankası'nı Halk Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat 

Bankası ve Birleşik Fon Bankası A.Ş. takip ediyor. İş Bankası bugüne kadar TMSF'ye 

hesap bazında 596 bin 29, Halk Bankası 149 bin 714, Yapı ve Kredi Bankası 139 bin 

807, Ziraat Bankası 93 bin 565, Birleşik Fon Bankası A.Ş. de 42 bin 554 hesap için 

zamanaşımı bildiriminde bulundu. 

 

 Bankalarda unutulan mevduat adeti konusunda 2012 yılında rekor kırıldı. 2012 

yılında 589 bin 895 mevduat hesabı ve bin 448 katılım fonu unutuldu. Söz konusu yıl 

unutulan mevduat toplamı yaklaşık 123 milyon lira, 7,6 milyon avro, 8,5 milyon dolar 

oldu. 2011 yılında 372 bin 305 mevduat hesabı ve bin 659 katılım fonunda toplam 

yaklaşık 103,3 milyon lira, 10,8 milyon dolar, 11,8 milyon avro zamanaşımına uğradı. 

Bu arada, 2010 yılında 247 bin 976 mevduat hesabı, 550 katılım fonu, 2009 yılında 

164 bin 493 mevduat hesabı, 218 katılım fonu, 2008 yılında ise 108 bin 479 mevduat 

hesabı, 251 katılım fonu unutularak TMSF'ye devredildi. 
 


