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Cari	İşlemler	Dengesi	Açık	Vermeye	Devam	Ediyor…	

Ocak’ta cari denge 1,80 milyar dolar açık verdi 
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 1,53 milyar 
dolar artarak 1,80 milyar dolara yükseldi. Böylece bir önceki yılın 
aynı döneminde 14,07 milyar dolar olan 12 aylık cari açık 2020 
yılına 6,49 milyar dolar fazla ile başlamış oldu. Geçtiğimiz yılın 
Ağustos ayında 13,06 milyar dolar fazla ile yılın en yüksek 
düzeyine çıkan cari denge o tarihten itibaren azalmaya devam 
ediyor. Enerji ve altın hariç cari işlemler fazlası ise 50,38 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.  

 
TCMB’den ödemeler dengesine revizyon 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Uluslararası Hizmet 
Ticareti İstatistikleri yayımlamaya başlaması; Dış Ticaret 
İstatistiklerini ise genel ticaret sistemine göre açıklamaya 
başlaması sonrası TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde 
revizyona giderken, dış ticaret verilerine bağlı olarak finans hesabı 
altında yer alan ticari krediler kalemini de güncelledi. 
Bu güncellemeler sonrasında Hizmetler kalemi, 2013 yılında 9,8 
milyar, 2014 yılında 7,7 milyar, 2015 yılında 5,4 milyar, 2016 
yılında 4,9 milyar, 2017 yılında 6,1 milyar, 2018 yılında 5,3 milyar 
ve 2019 yılında 4,7 milyar dolar artış kaydetti. 
Cari açık, 2013 yılında 8,4 milyar, 2014 yılında 6,1 milyar, 2015 
yılında 5,0 milyar, 2016 yılında 4,7 milyar, 2017 yılında 6,0 milyar 
ve 2018 yılında 7,5 milyar dolar azalış gösterirken, cari fazla 2019 
yılında 6,3 milyar dolar artış kaydetti. 
Net hata ve noksan kalemi ise 2013 yılında 10,5 milyar, 2014 
yılında 5,3 milyar, 2015 yılında 3,4 milyar, 2016 yılında 4,3 milyar, 
2017 yılında 6,6 milyar, 2018 yılında 10,6 milyar ve 2019 yılında 
7,4 milyar dolar azalış kaydetti. 
Özetle, cari işlemler hesabı önceki verilere göre daha iyi bir 
görünüm ortaya koyarken, finansman içinde net hata ve noksan 
kaleminin önemi azaldı. 
Dış ticaret açığı Ocak’ta genişlemeye devam etti 
Dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1,99 milyar 
dolar artarak 3,25 milyar dolara yükselmesinin cari denge üzerinde 
bozucu etkisine karşılık hizmet ve birinci gelirlerdeki olumlu 
performans bunu sınırladı. 

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 3,41 milyar dolar fazla veren altın ve 
enerji hariç cari işlemler hesabı bu dönemde 3,22 milyar dolar 
fazlaya gerilerken, hizmetler dengesi bir önceki yılın aynı ayına 
göre 78 milyon dolar artarak 1,59 milyar dolar oldu. Hizmetler 
dengesinin altında takip ettiğimiz seyahat kalemi kaynaklı net 
gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar artarak 
1,10 milyar dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi açığı ise faiz 
giderlerindeki azalış ve yatırım gelirlerindeki olumlu seyrin 
katkısıyla 633 milyon dolardan 340 milyon dolara indi.  
Rezerv varlıklardaki azalış 2,93 milyar dolar 
Finansman tarafına baktığımızda ise daha zayıf bir görünüm 
karşımıza çıkmakta. Ocak ayında 765 milyon dolar tutarında 
doğrudan yatırım girişi gerçekleşirken, 1,22 milyar dolar tutarında 
net portföy yatırım çıkışı söz konusu. Bankaların 1,50 milyar dolar, 
diğer sektörlerin 219 milyon dolar net borç ödeyicisi olduğu bu 
ayda bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 73,9 oldu. Yatırım 
eğilimini gösteren reel sektörün borç çevirme oranı bir önceki yılın 
Ocak ayında yüzde 135,8 düzeyindeyken bu dönemde yüzde 
90,6’ya kadar geriledi. Merkez Bankası rezervleri 2,93 milyar dolar 
azalırken, net hata noksan kaleminden 574 milyon dolar tutarında 
giriş yaşandı. 

 

İktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi ile beraber dış ticaret 
açığı genişlerken, cari işlemler hesabı da açık vermeye başladı. 
Bu eğilimin süreceğini beklemekteyiz. Nitekim Ticaret 
Bakanlığı’nın açıklamış olduğu Şubat ayı öncü verileri dış ticaret 
açığının yıllık bazda yüzde 72,8 artarak 2,99 milyar dolara 
yükseldiğine işaret ediyor. 

Virüs salgınının yarattığı belirsizliklerin dış denge ve cari açık 
görünümü üzerinde etkisinin karışık olduğunu düşünüyoruz. 
Petrol fiyatlarında görmüş olduğumuz düşüş enerji maliyetinde 
gerilemeye neden olacağından cari dengeyi olumlu 
destekleyecektir. Küresel büyümeye yönelik endişeler ve 
beraberinde küresel ticarette yaşanacak zayıflama ise dış dengeyi 
baskılayabilir. Cari dengede kritik öneme sahip turizm 
gelirlerinin salgın nedeniyle nasıl seyredeceği ise bu bağlamda 
daha da kritik hale gelmekte. 

Küresel merkez bankaları, faiz indirimleri yoluyla salgının neden 
olabileceği tahribatı azaltmaya çalışırken bunun finansal 
koşullarda bir gevşeme getirmekle beraber yatırım iştahını 
artırmasını beklemiyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıldan bu yana 
banka ve reel sektör firmaları net borç ödeyicisi durumunda. 

Son olarak TCMB’nin yapmış olduğu revizyonlar sonrası cari 
işlemler hesabı önceki verilere göre daha iyi bir görünüm ortaya 
koyarken, finansman içinde net hata-noksan kaleminin öneminin 
azaldığını düşünmekteyiz. 


