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MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Destekleyici dış ortam ve hızlı politika müdahaleleri dışsal düzeltmeleri mümkün 

kıldı 

Türk ekonomisinde son 12 ayda, cari işlemler dengesizliğinin azalması, bankaların dış borçlarının azalması ve 

portföy girişlerinin canlanması gibi önemli dışsal düzeltmeler yaşanmıştır. Bu düzeltmeler, Ağustos 2018’de 

yaşanan kur şokuna giden süreçte biriken dışsal kırılganlıkların azalmasında rol oynamıştır.  

Tüm bu düzeltmeler, 2019’un ikinci ve üçüncü çeyreklerinde yaşanan bir dizi parasal oynaklığa rağmen, 

ülkenin yabancı finansman ihtiyacının azalmasına ve Türk lirasının daha istikrarlı hale gelmesine katkıda 

bulunmuştur. Hızlı politika tepkileri ve (beklenenden) daha olumlu gelişen küresel parasal koşullar da bu 

düzeltmeleri desteklemiştir.   

Buna rağmen son iki yılda ülkenin yabancı para rezervleri ciddi şekilde azalmış ve Türkiye’nin yabancı 

piyasaların baskısına maruz kalmasına neden olmuştur. 

Reel sektör, azalan yatırımlar ve artan enflasyondan ciddi şekilde etkilenmiştir… 

Reel sektör, devam eden makro-finansal kırılganlıklardan ciddi şekilde etkilenmeye devam etmektedir. 

Yatırımlar önemli ölçüde azalmıştır -dört çeyrek üst üste daralmıştır (2019’un ikinci çeyreğine kadar)- ne var ki 

sanayi üretimi zayıf da olsa bir toparlanmaya işaret etmektedir. 2018’in ikinci yarısından itibaren görülen 

kademeli toparlanmada özel tüketim ve net dış talep etkili olmuştur.   

Döviz kurundan enflasyona geçiş etkisi ve dönem dönem Türk lirasında yaşanan güven kayıpları nedeniyle 

sert bir şekilde yükselen tüketici fiyatları ile 2019 yılının ilk üç çeyreğinde ortalama yüzde 17’ye ulaştıktan 

sonra enflasyon düşmeye başlamıştır. Ekim 2018’den itibaren üretici fiyatlarında görülen kademeli düşüş, ÜFE 

ile TÜFE enflasyonları arasındaki farkın kapanmasına katkıda bulunmuş ve tüketici fiyatları üzerindeki geçiş 

baskısı azalmıştır.  

…artan işsizlik ve düşen alım gücü hanehalkını etkilemeye başlamıştır 

Durgun çıktı düzeyleri, artan üretim maliyetleri ve artan tüketici fiyatları önemli miktarda istihdam kaybına ve 

reel ücretlerde düşüşe neden olmuştur. Mayıs 2018-Mayıs 2019 arasında Türkiye ekonomisinde 840 bin kişi 

işini kaybetmiştir, bu da toplam istihdamın yüzde 2,9’una karşılık gelmektedir. İşsizlik oranı Mayıs 2018’de 

yüzde 10,6 iken Mayıs 2019’da yüzde 14’e yükselmiş, aynı dönemde genç işsizliği yüzde 19,6’dan yüzde 25,6’ya 

çıkmıştır. 2017-2018 yılları arasında ortalama reel ücretlerde yüzde 2,6 düşüş meydana gelmiştir. İşsizlikteki 

artış ve reel ücretlerde görülen düşüş tüm eğitim ve beceri düzeylerinden çalışanlarda gözlenmiştir.   

Daha yoksul hanehalkları en çok etkilenen grup olmuştur çünkü düşük ücretli çalışanların büyük çoğunluğu iş 

kaybının en fazla olduğu sektörler olan inşaat ve tarım sektörlerinde istihdam edilmektedir. Bununla birlikte, 

reel ücretlerde yaşanan bir düşüşün uzun vadede başa çıkma mekanizmaları daha sınırlı olan daha yoksul 

hanehalkları üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır.  

Şirketler kesiminin borç yükü, reel sektörün sıkıntılarını arttırmaktadır  



 

 

Kaldıraç oranları kademeli olarak azaltılmış olsa da şirketler kesiminin borç yükü halen yüksek seviyesini 

korumaktadır. Şirketler kesimine verilen toplam kredi, Eylül 2018’deki yüzde 72 seviyesinden Haziran 2019’da 

yüzde 68’e inmiştir (İthalat ödemeleri hariç yüzde 63). Eylül 2018’de kaydedilen artışın bir bölümü, döviz 

cinsinden borçların TL karşılığının yükselmesine yol açan kurdaki değer kaybından kaynaklanmıştı. Bu 

kademeli düşüşün nedeni, kurda daha sonra yaşanan değer artışı ve KOBİ’lerin yurtiçi kredilerindeki azalma 

olmuştur. Türkiye’de kredi sınırlamaları -özellikle de döngüsel düşüş dönemlerinde- büyük firmalardan çok 

KOBİ’leri etkilemektedir.  

2019 yılının büyük çoğunluğunda kredi piyasalarındaki sıkılık devam etmiştir ve bu durum da bazıları tahvil 

ihracına yönelen büyük şirketleri önemli ölçüde etkilemiştir. Ne var ki, sermaye piyasaları şirketlerin finansman 

ihtiyacının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Artan şirket borçları, yüksek borçlanma maliyetleri ve düşen gelirler şirketlerin likidite pozisyonlarında 

sıkışıklığa neden olmuştur. Bunun sonucunda faizi karşılama oranlarında düşüş meydana gelmiş, özellikle 

hisseleri borsada işlem gören şirketlerin karşılama oranları kritik eşiğe ulaşmıştır. Reel sektörde yatırımların 

kısılmasına ve işçi çıkartılması gibi sorunlara yol açan bu gelişmeler, reel sektörde yaşanan sıkıntılarının altında 

yatan nedenleri oluşturmaktadır. 

Şirketler kesimindeki kırılganlık yüksektir ve gelebilecek talep ve döviz kuru şoklarına karşı duyarlıdır. Buna ek 

olarak, şirket borçlarının üçte ikisini döviz cinsinden borçlar oluşturmaktadır. Neyse ki, döviz cinsinden 

borçların yüzde 80’inden fazlası, kendilerini ihracat ve diğer mekanizmalarla korumaya almış büyük şirketlere 

aittir. Ayrıca, KOBİ’lerin döviz cinsinden kredilere erişimi de bir yönetmelikle sınırlandırılmış ve dövize 

endeksli kredi kullanımı yasaklanmıştır. Ne var ki, parasal oynaklık, işletme giderleri ve diğer giderler 

aracılığıyla döviz kuru riskine katkıda bulunmaktadır.  

Kötüleşen bilanço pozisyonlarına karşı bankalar da kaldıraç oranlarını 

düşürmüşlerdir  

Şirketler kesiminin borçlarıyla ilgili sorunlar, bankacılık sektörünün varlık kalitesinin düşmesine neden 

olmuştur. Tahsili gecikmiş alacaklar (TGA), Eylül 2018’de yüzde 3 seviyesinde iken Eylül 2019’da yüzde 4,7’ye 

yükselmiştir. TGA’daki artışa rağmen bankaların sermaye yeterlilik oranları halen ihtiyati sınırlar içindedir ve 

banka karlılıklarındaki düşüş sınırlı olmuştur.  

Aktif kalitesi stresinin diğer bir göstergesi de, yüksek kredi riskine sahip krediler olarak sınıflandırılan 2. Grup 

kredilerin payındaki artıştır. 2. Grup krediler, sistemdeki ödenmemiş kredilerin yaklaşık yüzde 12'sini 

oluşturmaktadır. 2. Grup kredilerdeki artış, kısmen, riskli varlıkların daha doğru rapor edilebilmesi için 

tasarlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları muhasebe normlarının uygulamaya konulmasından 

kaynaklanmış olabilir. Mevcut durumdaki zorluk, yeni yönetmelik için uygulama kılavuzlarının bulunmaması 

ve bu nedenle sıkıntılı varlıkların bankalar arasında sınıflandırılmasında tutarsızlıklar bulunmasıdır.  

Yetkililer, varlık kalitesindeki düşüşe yönelik çalışmalar yapma taahhüdünde bulunmuş olsalar da, geçen yılın 

kırılganlıklarının birikmiş etkilerinin varlık kalitesi üzerinde yarattığı baskının sürmesi öngörülmektedir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıklamasına göre, takipteki alacakların, düzenleyici 

tarafından zorunlu kılınan kredilerin yeniden sınıflandırılması uygulaması sonrasında yüzde 6'nın üzerine 

çıkacağı öngörülmektedir. 

Varlık ve yükümlülüklerin vade farkı geçtiğimiz yıl azalmıştır. Mevduat-kredi oranı 2019 yılında iyileşme 

göstermiş, 2018’de yüzde 80 olan kısa vadeli mevduatlarla finanse edilen kredilerin oranı 2019 yılında yüzde 



 

 

90’a çıkmıştır.Bankalar bilançolarındaki açık yabancı para pozisyonlarını, bilanço dışı swap işlemleri ile 

kapatmaya devam etmişlerdir. Bankalar döviz borçlarını geri ödemekte olsalar da, tüm mevduatların yarısından 

fazlası dolar mevduatlarından oluşmaktadır; diğer yandan döviz cinsinden kredilerde düşüş devam 

etmektedirçBankaların yapmış oldukları takas işlemleri kur riskinin azalmasına yardımcı olmuştur. 

Bankalar bu duruma, kredi verme faaliyetlerini önemli ölçüde azaltarak rasyonel bir şekilde yanıt vermişlerdir. 

Yetkili makamlar, kredi garantileri sağlamışlar ve makro-ihtiyati kuralları gevşetmişler, böylece devlet 

bankalarının kredi verebilmeleri için biraz destek olmuşlardır.  Ancak özel bankalar, bu zayıf ekonomik ve 

yüksek faizli ortamda varlık kalitesinde daha fazla bozulma olmasını önlemek için temkinli davranmışlardır. 

Zorluklara rağmen politikalar sayesinde istikrar sağlanmıştır… 

Geçtiğimiz yıl verilen genel politika tepkisi kısa vadeli istikrarın yeniden sağlanmasında oldukça etkili 

olmuştur, ancak devletteki büyük çaplı yeniden yapılanma göz önüne alındığında koordinasyonu ve iletişimi 

daha fazla güçlendirmek gerekebilir..  

Yetkililer Eylül 2018’den itibaren sıkı bir para politikası duruşu sergilerken, makroihtiyati ve mali kanallar 

yoluyla kredileri artırma çabaları ters yönde bir etki yaratmış, bu da kaldıraç oranlarının azaltılması ve takipteki 

alacak sorununun çözülmesi çabalarıyla çelişmiştir. 

Bir başka örnekte, Merkez Bankası, 2019 yılının ilk yarısında likidite sıkışıklığı karşısında uluslararası 

rezervlerin arttırılmasına destek olacak bir swap mekanizmasıyla hızlı bir şekilde yanıt vermiştir. 2013 yılında 

Varlık Alımlarını Azaltma Furyası sırasında diğer ülkelerde de benzer önlemler alınmıştır. Merkez Bankası 

döviz rezervleri ile ilgili tutarlı bir şekilde kapsamlı bilgiler yayınlamıştır, ancak 2019 yılının ilk çeyreğinde net 

rezervlerdeki belirsiz düşüş piyasada endişeye yol açmış ve sonrasında dövizde oynaklığa neden olmuştur.  

Şirketlerin ve bankaların bozulan bilançolarını onarabilmeleri için desteklenmeleri konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiş olsa da daha fazla destek gereklidir. Son bir buçuk yılda yetkili makamlar, hem mahkeme yoluyla 

hem de mahkeme dışı yollarla çeşitli kurumsal borç yapılandırma çerçeveleri hayata geçirmişlerdir. Bu 

çerçevelerin daha çok büyük şirketler tarafından kullanıldığı; KOBİ'lerin ise kredi garantileriyle yeniden 

finansmana güvendikleri gözlemlenmiştir. Borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik önlemlerin, bankacılık 

sektöründe bağımsız bir Varlık Kalitesi Gözden Geçirme oluşumu tarafından uluslararası deneyimler ışığında 

yönlendirilmesi piyasa güvenini daha da artırabilir.  

Maliye politikası, ekonomik gerilemeyi hafifletebilmek amacıyla dengeleyici bir tavır takınmıştır. 

Hanehalklarına yapılan transferler hızla artmış, bu da düşük gelirli çalışanlarda iş kayıplarının etkilerinin 

azaltılmasında biraz rol oynamıştır. Vergi gelirlerinde azalmaya neden olacak olsa da tüketimi arttırmak 

amacıyla geçici olarak vergi indirimleri yapılmıştır. Yetkililer ayrıca kamu transferleri için mali alan açmak 

amacıyla sermaye harcamalarını da azaltmışlardır. 

…ancak  gelişme için hala alan bulunmaktadır   

 Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda politika çerçevesi ile ilgili yapılan değişiklerde bir artış gözlemlenmektedir. 

Devletteki yeniden yapılanma sürecinde yeni rollerin ve sorumlulukların oturması zaman alabilmektedir.. 

Ayrıca, bir krize müdahale edilebilmesi için, politika kararları hakkında etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve 

istişare yapmayı zorlaştıran “yangın söndürme” çalışması gerekir.          

Büyük veri tekniklerinin kullanıldığı TEM, bunların ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikteki artışa katkıda 

bulunmuş olabileceğini ortaya koymuştur. Analiz şunları göstermektedir: (1) işletmeleri etkileyen kurallar ve 



 

 

düzenlemelerdeki değişikliklerin sayısı önemli ölçüde artarak 2018'de zirveye ulaşmıştır, bu da iş ortamında 

daha fazla oynaklığa neden olmuştur; (2) değişikliklerin artan oranda bir bölümü, daha takdire bağlı yasal 

araçlar aracılığıyla (yani resmi danışma gerektirmeyen) yoluyla uygulamaya konmuştur, bu da belirsizliği 

arttırmıştır; (3) en sık değişiklik yapılan alanlar işgücü piyasası, finans, çevre, kalite altyapısı, ticaret ve vergi 

alanları olmuştur; (iv) son zamanlarda odak noktası, vergi ve işgücü piyasası konularından kalite altyapısı ve 

çevre sorunlarına kaymıştır. 

Yukarıdaki tespitler politika değişikliklerinin veya kurumsal değişikliklerin işletmelerin için olumlu yönde 

olmadığı veya değişikliklerin tüm işletmeler için anlamlı olmadığı anlamına gelmemektedir; daha ziyade, 

işletmeler faaliyet ve yatırım kararları için zararlı olabilecek şekilde, geçmişe göre daha fazla değişiklik ile 

uğraşmak zorunda kalmıştır. Büyük idari değişiklikler konusunda ortalık biraz sakinleşmeye başladığına göre 

artık yatırımcı güveninin geri kazanılması ve yatırımlarda risk priminin azaltılması için atılması gereken en 

önemli adım şeffaflığın ve öngörülebilirliğin arttırılması olacaktır.  

GELECEĞE BAKIŞ 

Toparlanmanın hızı ve sürdürülebilirliği, belirsizliklerin azaltılması ve yatırımcı 

güveninin tekrar kazanılmasına bağlıdır 

TEM, 2019 yılında GSYİH’de bir değişiklik öngörmemekte, orta vadede ise daha çok aşağı yöne meyilli 

risklerle birlikte kademeli bir toparlanma öngörmektedir. Orta vadeli büyümenin daha çok sürekli bir tüketim 

artışı öncülüğünde gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonun orta vadede tek haneli rakamların sonlarında 

bir düzeyde gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2019’da yoksulluğun artması, tahmin dönemi boyunca kademeli 

olarak azalması beklenmektedir.  

Farklı kurumlarca yapılan geniş çaplı tahminlerin de gösterdiği gibi orta vadede belirsizlik düzeyi, emsal 

ülkelere nazaran yüksektir. Yeni yeni başlayan toparlanmanın hızı ve sürdürülebilirliği, büyük ölçüde 

ekonomik belirsizliklerin azaltılmasına ve yatırımcı güvenin geri kazanılmasına bağlı olacaktır. Para birimine 

olan güvenin aniden kaybolması halinde, banka ve işletmelerin bilançoları üzerindeki baskı artacak ve reel 

sektöre daha fazla zarar verecektir.  

Türkiye’nin, piyasa baskılarını hafifletmek için dış tamponlarını güçlendirmesi 

gerekmektedir  

Güvenin geri kazanılmasının ve Türkiye'nin risk priminin azaltılmasının yolu dış tamponları güçlendirmekten 

geçmektedir. Her ne kadar Türkiye’nin rezervleri olası kısa vadeli ihtiyaçları karşılama açısından yeterli olsa da, 

halen dış piyasa baskılarına (DPB) karşı kırılgan durumdadır. 

Ampirik analiz, DPB’ nin iki önemli öncü göstergesi olduğuna işaret etmektedir: ABD faiz oranlarında ani bir 

artış- -ki bu olası bir krizi bir yıl önceden haber verebilmektedir-, ve rezervlere kısa vadeli finansal akımlarda 

ani artış- bu da olası bir krizi birkaç ay öncesinden haber verebilmektedir.   Şu an için birince gösterge pek 

mümkün gözükmemektedir, ancak özellikle de yabancı para akımları uzun vadeli yatırımlara dönüşmez ve 

spekülatif olarak kalırsa Türkiye ikincisine karşı kırılgan durumda olacaktır.  Bu da, dış tamponların 

güçlendirilmesinin ve böylece yatırımcı güveninin kazanılmasının ve risk priminin azaltılmasının önemini 

arttırmaktadır. 



 

 

Bu da sıkı para politikası ile desteklenebilir  

İleriye dönük para politikası, risk priminin azaltılması ve dış tamponların güçlendirilmesi açısından kritik 

öneme sahip olacaktır, ancak para otoritelerinin çok karmaşık bir denge kurmaları gerekmektedir. Fazla 

genişletici bir para politikası, döviz baskını arttırarak işletmelerin ve bankaların bilançolarında daha fazla strese 

neden olabilir. Kredi genişlemesini hızlandırmak amacıyla piyasaya yapılacak müdahaleler toparlanmayı 

geciktirebilir (mevcut kaldıraç oranları, kısa vadeli finansman ve düşük talep göz önüne alındığında) ve 

finansal istikrarsızlığı daha da arttırabilir. Türkiye’nin özel sektör borç fazlası sorunu, orta vadede özel 

yatırımların önünde büyük bir sorun teşkil edecek gibi görünmektedir.  

Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yetkililerin de hali hazırda üzerinde çalıştıkları gibi, bankacılık 

sektöründeki sorunlu varlıklarla ilgili bütüncül bir yaklaşım ortaya koymak gerekecektir. Uzun soluklu bir çaba 

gerektirecek olan sermaye piyasalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli finansmana erişimin 

arttırılması için de çalışılması gerekecektir. Örneğin Doğu Asya’da, Asya Finans Krizi’nden sonra uygulanan 

politik reformlarla, firmaların, özellikle KOBİ’lerin, yerel hisse senedi ve tahvil piyasalarına erişimleri 

arttırılmıştır. Böylece, yabancı para cinsinden borçlanma, yüksek borç çevirme riskleri ve sınırlı piyasalara 

erişimden kaynaklanan finansal kırılganlıklar azaltılmıştır, bunlar Türkiye için hala sorun teşkil etmektedir.  

Mali teşvikin bileşimine odaklanarak mevcut mali alanın etkin bir şekilde 

kullanılması gerekir 

Mevcut mali alanın etkin kullanımı, Türkiye'de ekonomik canlanmanın desteklenmesinde yararlı bir rol 

oynayabilir. 2018’in ilk yarısında durgunluğa girildiğinde Türkiye’nin mali alanı, son yıllarda durgunluk yaşamış 

seçilmiş emsal ülkelerdekine kıyasla çok daha genişti.  

Türkiye’nin bu emsal ülkelerden farkı, Türkiye'nin risk primi ve borçlanma maliyetinin yüksek olması ve 

bunun mali alanı ve çarpanı sınırlandırmasıdır. Mali alanın farklı makroekonomik senaryolar altında nasıl 

geliştiğine dair yapılan bir analiz, Türkiye'nin sınırlı şoklara karşı dayanıklı olacağını göstermektedir.  

Türkiye'nin bir miktar mali alana sahip olduğu varsayımından yola çıkarak, dengeleyici yanıtın etkinliğinin 

yalnızca mali teşvikin düzeyiyle değil aynı zamanda kompozisyonuyla da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Transferlerin büyüme üzerindeki etkisinin ekonometrik analizi, olumlu ve anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir. 

Refah dağılımının en altındaki çalışanlar büyük ihtimalle daha kötü şekilde etkilenmiş olduklarından (örneğin 

alternatif gelir kaynakları olmadığı için, inşaat gibi nispeten düşük vasıflı işçi çalıştırılan sektörlerde iş kaybı 

oranları daha yüksek olduğu için), bu çalışanlara kamu transferleri yoluyla işleyen otomatik istikrar önlemleri 

özel tüketimdeki düşüşün en azından kısmen telafi edilmesine katkıda bulunulabilir. 

Ancak bu transferlerin zamanında, belli bir hedef doğrultusunda ve belli bir süre için yapılması gerekir. 

Bunların, bütçe katılığına ve olumsuz işgücü piyasası etkilerine neden olacak uzun vadeli sosyal yardım 

programlarına dönüşmemesi gerekir. Aktarımlar, açık bir şekilde geçici olarak rahatlama sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 


