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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 93 

R. TARİHİ  : 9.5.2020 

Gündem : Kur Meselesi, İMF Politika önerileri, Hazine Nakit Dengesi, 

İKTİSADİ TEMELLER VE KUR 

Kuru etkileyen iktisadi temel soruları: 

 Maliye politikası bozuk mu? 

 Risk primi dikkate alındığında yurtiçi faiz çok mu düşük?  

 Enflasyon yüksek ve düşmesi beklenmiyor mu? 

 Ekonomiye duyulan güvende belirgin bir erozyon söz konusu mu? 

 Ülkeye ilişkin risk algılamasını artıran gelişmeler var mı?  

 Politik istikrarsızlık mı söz konusu?  

 Bunlar ve benzeri iktisadi temelleri yansıtan göstergeler olumsuzluğa işaret etmiyor; ama 

ileriye yönelik bekleyişlerde iktisadi temellerle uyumsuz ve dolayısıyla tedavi edilebilir bir 

karamsarlık mı var?  

İktisadi temellere dayanan bir kur hareketini, balon oluşuyor diye yorumlayıp müdahale edildiğinde 

aşırı oynaklık yaratır, kredibilite kaybeder ve iktisadi temelleri biraz daha aşındırarak, gelecek 

günlerde kurun daha fazla yükselmesine yol açılır.  

Ayrıca bazı kur hareketleri, direkt ekonominin içinde bulunduğu durumu yansıtırlar; farklı bir ifadeyle 

iktisadi temellerden kaynaklanırlar. 

Bunu kestirmeden anlamanın yolu ülkenin risk primine bakmaktır. Belirgin biçimde yükseliyorsa, o 

riski artıran nedenleri ortadan kaldırıcı adımlar atılmadan döviz kuruna müdahale edilirse boşuna 

döviz rezervleri eritilir. Üstelik döviz kuru eninde sonunda gideceği yöne gider. 

İki grafik. İkisinde de Türkiye’nin risk primi (5 yıllık CDS) ile dolar kurunun günlük hareketleri 

gösteriliyor. İlki tüm 2018’i kapsıyor, ikincisi 2020’nin başından bu yana olan dönem için.  
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DÖVİZ KURUNDAKİ HAREKETLERİ BELİRLEYEN ALTI TEMEL UNSUR OLDUĞU SÖYLENEBİLİR:  

1) Büyük ekonomilerin merkez bankalarının – özellikle Fed’in- faiz oranı.  

2) Uluslararası finansal yatırımcıların risk alma iştahı: Güvenli limanlara yöneliş var mı yok 

mu?  

3) Türkiye’ye ilişkin risk algılaması.  

4) Yurtiçi faizin riskten arındırılmış düzeyi.  

5) Cari işlemler dengesindeki gelişmeler.  

6) İleriye yönelik döviz kurunun alması beklenen değer. 

Yapılan açıklamalar ve yayınlanan raporlar, böyle dönemlerde yükselen piyasa ekonomileri için ‘bir 

yıllık bir dönemde ödenmesi gereken dış borcun döviz rezervine’ oranının önemli bir risk göstergesi 

olarak algılandığını göstermektedir. 

DOLARIN DESTEKÇİLERİ 

 Pandemi süreci nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı 

 Nisan, mayıs ve haziran aylarına sıkışan 18 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi 

 Merkez Bankası'nın 50 milyar lirayı bulan tahvil geri alımları  

 Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime 

 Türk Lirası mevduat ve tahvil faizlerinin yüzde 7-8'e gerilemiş olması. 

 Petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması 

 İhracatın gerilemesi 

 Turizmde 40 milyar doları bulan gelir beklentisinin 10'da birine inmesi 

TL'NİN DAYANAKLARI 

 Global likiditenin tarihinde olmadığı kadar yükselmesi 

 Merkez bankaları ile olası swap anlaşması 

 İthalat ve cari açıktaki düşüş 

 Yurtdışı ile swap imkanlarının azaltılması 

 Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş 

 Türkiye'nin COVID 19'u hızlı atlatıyor olması tedarik zincirindeki diğer ülkelerin (Çin vs) 

yerine geçme olasılığını artırıyor. Türkiye'nin kriz yönetimindeki tecrübesi 

Dolar bu dönemde tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı.  Yılbaşından beri 

genelde aynı kefede gösterildiğimiz Brezilya Reali yüzde 39, G. Afrika Randı yüzde 32, Rus Rublesi 

yüzde 18 değer kaybederken TL yüzde 19 kan kaybetti. 

Doların Türk Lirası'na karşı değer kazanmasında en önemli nedenleri:  

1. Küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle risk iştahının düşük olması,  

2. Doların diğer para birimlerine karşı da değer kazanması, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerden para çıkışı 

3. Nisan, mayıs ve haziran aylarına sıkışan 18 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi.  

4. Borçlanma yoluyla çevrilen borçların Türkiye'nin CDS'lerindeki yükseliş nedeniyle 

döndürülmesinin zor olması. (Özellikle borçlu reel sektör firmaları döviz alarak borç kapama 

yoluna gidiyorlar). 

 

https://www.haberturk.com/ekonomi/doviz
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IMF’DEN EKONOMİK POLİTİKA ÖNERİLERİ: 

- Öncelikle sağlık sisteminin iyileştirilmesi adına yeniden ele alınması, test imkanlarından medikal 

ürünlere kadar her alanda dış ticaretindeki sınırların kaldırılması.  

- Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında ciddi ortak ekonomik politika hedeflerinin 

belirlenmesi,  

- Sağlık dolayısıyla ortaya çıkan krizin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini sınırlandırıcı 

politikaların öne çıkarılması,  

- Özellikle bir yandan krizden en çok etkilenen hane halkı ve işletmelerinin zararı hafifletilirken bir 

yandan da bunun arkasından işletmelerin kapanmasının önlenmesi politikaları üzerinde durulması, 

- Merkez bankalarının, bankaların ve finans kurumlarının krize hazırlıksız yakalanan KOBİ niteliğindeki 

işletmelere destek sağlaması, (Türkiye örneği de veriliyor.) 

- İşletmelerin borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bankaların sorumluluk üstlenmesi,  

- Dar kapsamlı canlandırma politikaları yanı sıra çalışmaların uluslararası koordinasyon sağlanarak 

yürütülmesi, 

- Dış finansman dengesi bozulan veya ters dönen ülkelere geçici sermaye akışı önlemleri üzerinde 

durulması,  

- Hem sağlık krizi ve hem de dış finansman şokları nedeniyle etkilenmiş ülkeler için uluslararası 

finansman destekleri sağlanması, 

IMF’in, ekonomik büyüklüklere ilişkin 2020 ve 2021 tahminleri  (yüzde) 

 

Sonuç itibariyle; IMF, ülkelerin kapalı devre ve tek başına hareket etmesinin zorluğu ve hatta 

imkansızlığı üzerinde durarak uluslararası işbirliği ve inisiyatif konusuna dikkat çekiyor. 
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NAKİT DENGESİ 46 MİLYAR TL AÇIK VERDİ 

Hazine nakit dengesi, nisan ayında 46 milyar 236 milyon lira açık verdi. 

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 65 milyar 838 milyon lira, nakit giderleri 112 milyar 839 

milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 96 milyar 361 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 478 milyon 

lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 30 milyar 523 milyon lira açık verdi. 

Nisan ayında nakit dengesinde 46 milyar 236 milyon lira açık oluştu. 

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 33 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den 

aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 794 milyon lira olarak 

gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 11 milyar 828 milyon lira azaldı. 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FİNANSMANI 
 (*)

     (Milyon TL) 

  Oca Şub Mar Nis TOPLAM 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ 122.170 86.136 47.443   255.749 

I. GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 120.792 81.114 44.604   246.510 

     Vergi Gelirleri 67.416 71.729 36.954   176.100 

      Diğer 53.375 9.385 7.650   70.410 

II. ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN GELİRLERİ 1.006 2.664 2.327   5.996 

III. DÜZENLEYİCİ, DENETLEYİCİ KUR. GELİRLERİ 372 2.359 512   3.243 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARI 100.669 93.499 91.162   285.330 

      Faiz Hariç Bütçe Giderleri 87.924 79.336 79.822   247.082 

     Faiz Giderleri 12.745 14.162 11.340   38.248 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE FAİZ DIŞI DENGESİ 34.247 6.800 -32.379   8.667 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ 21.501 -7.363 -43.719   -29.581 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE NAKİT DENGESİ 26.827 1.356 -47.358   -19.175 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE FİNANSMANI -26.827 -1.356 47.358   19.175 

BORÇLANMA (NET) 5.880 43.550 16.965   66.395 

DIŞ BORÇLANMA (NET) -393 23.963 -688   22.883 

İÇ BORÇLANMA (NET) 6.272 19.586 17.653   43.512 

NET BORÇ VERME (-) 0 -60 -121   -180 

KASA/BANKA VE DİĞER İŞLEMLER -32.707 -44.965 30.273   -47.400 

 


