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Cumhuriyet Halk Partisi 
İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi 
 

Şimdi Türkiye’nin Tan Vakti! 
Gün Doğuyor,  
Umut Yeşeriyor! 
 

Yüzyıl önce TBMM açılırken “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” dedik. Ekonomik ve 
siyasal bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ederek, Cumhuriyetimizi kurduk…  
 

37. Kurultayımızda bir kez daha ilan ediyoruz ki, Partimiz bu temel ilkeye ödünsüz bir şekilde 
bağlıdır. Egemenliğimizi hiçbir surette; hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakmayacağız. 
Kendisini tek başına millet olarak, tek başına devlet olarak görenlerle mücadele edeceğiz.  
 

Cumhuriyetimizin üzerinde kurulmak istenen hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğiz. Bu uğurda her 
bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da tüm dünyaya ilan ediyoruz. Muhtaç olduğumuz kudretin 
bu milletin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu hiç kimse unutmasın. 
 

Bu Kurultay, ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp, Türkiye’yi çağdaş uygarlığa 
ulaştırma ve onu aşma kararlılığını ortaya koyan Kurultaydır.   
 

Bu Kurultay, aynı zamanda tarihin bize yüklediği sorumluluğu bir kez daha yerine getirmek için 
iktidara yürüyüşümüzü başlatan Kurultaydır.  
 

Bu Kurultay, çevreyi tahrip eden, emeği vahşice sömüren, bütün insanlık değerlerini ayaklar 
altına alan, sadece kendisini ve yakın çevresini refaha kavuşturan sömürü düzenini değiştirme 
Kurultayıdır. 
 

Bugün ülkemiz ağır bir ekonomik buhran ve derin bir siyasal-toplumsal kriz içinde hızla çöküşe 
gitmektedir. 
 

“Tek Kişilik Saray Hükümeti” Türkiye’yi 5 temel sorunla karşı karşıya bırakmıştır.  

1. Demokrasi sadece kâğıt üstünde kalmıştır. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti 
altındadır. 

2. Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altındadır. Vatandaştan toplanan vergilerin ve yapılan 
borçlanmaların büyük bir kısmı içerde ve dışarıda bir avuç çıkarcıya aktarılırken, milletimiz 
korkunç bir işsizliğe mahkûm edilmektedir.    

3. Dış politikada, egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıkmıştır.  

4. Sürekli değişen eğitim politikalarıyla, Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Çocuklarımız 
eğitimde adeta denek olarak kullanılmaktadır.  
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5. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle toplumsal barışımız derin yara almıştır. 
“Tek Kişilik Saray Hükümeti”, iktidarını sürdürmek için kamplaşmayı, kutuplaşmayı ve 
ayrışmayı çözüm olarak sürdürmektedir.   
 

Bugün geldiğimiz noktada; bu beş temel sorunun çözümü, öngörülen ekonomik-
siyasal-toplumsal dönüşümü sağlayacak, güven veren, bir siyasal 
birliktelik kapasitesini oluşturmaya bağlıdır. Bu kapasite ancak reform iradesi 
etrafında toplanmış geniş bir mutabakatla sağlanabilir. 
 

Bu süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en önemli görevi, bu reform 
iradesi ve temel ilkeler çerçevesinde oluşturulacak geniş bir uzlaşmayı 
sağlamak ve seçim sonrasında vaat edilen reformları hayata geçirmektir.   
 

31 Mart’ta güzel ülkemize baharı getirdik. 40 milyondan fazla vatandaşımıza Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı’nın fedakâr evlatları hizmet ediyor. Şimdi sıra 
baharımızı yaza çevirmekte. Şimdi Türkiye’nin tan vakti! Gün doğuyor, umut yeşeriyor… 
 

Bu çerçevede; 
1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir. 

Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için öncelikle geniş bir toplumsal 
mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü 
milletten alan yeni bir Anayasa yapılacaktır. Bu Anayasada öncelikle; 

1.1 Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, Partili ve yanlı Cumhurbaşkanı 
uygulamasına son verilecektir. 

1.2 Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulacaktır. Yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa 
Mahkemesi, yüksek yargı organları ve mahkemeler üzerinde yasama ve yürütmenin doğrudan ya 
da dolaylı vesayetine son verilecektir.  

1.3 Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken, uzmanların, ilgili meslek 
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri mutlaka alınacaktır.  

1.4 Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. 
Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecek, medya 
özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. 

2. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. 
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2.1. Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve 
TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı 
güçlendirilecektir. 

2.2. Kadın - Erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli 
bir devlet politikası haline getirilecektir. 

2.3. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri 
ile mücadele, ödün vermeksizin sürdürülecektir. 

3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır. 

Kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakat esas alınacak, devlet hizmetlerinin 
partizanca, çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacaktır. Hizmet yandaşa değil, vatandaşa 
verilecektir.   

4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir.  

4.1 Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 
12 Eylül darbecilerinin eseri olan seçim barajı kaldırılacak, milletin iradesinin Meclis’e 
tam olarak yansıması sağlanacaktır. Milletin vekilini genel başkanlar değil, millet 
seçecektir. 

4.2 Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların Parlamento’da temsili 
güvence altına alınacaktır. 

5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır. 

Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki güven 
yeniden inşa edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve Gazi Meclisimize itibarı geri 
verilecektir.  

6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.  

Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla Kamu İhale Kanunu ivedilikle değiştirilecek, 
tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla 
yapılması sağlanacaktır. 

7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de 
“Kesin Hesap Komisyonu” kurulacaktır.  

7.1 TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanı uluslararası normlara uygun olarak 
genişletilecektir.  

7.2 Adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacak ve 
Konseyin her yıl düzenleyeceği raporlar Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.  
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7.3 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak ve bu 
Komisyonun Başkanlığı muhalefet partisine (iktidar ortağı olmayan en büyük partiye) 
verilecektir. Böylece harcanan her kuruş verginin hesabı millete verilecektir.   

8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır. 

Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir Planlama 
ve Teşvik Politikası yaşama geçirilecek, bunun için güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” 
kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana felsefesi olacaktır.  

9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. 

9.1 Eğitim, Türkiye’nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak 
yeniden ve tüm paydaşlarıyla birlikte planlanacaktır.  

9.2 Eğitim politikalarının tek hedefi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmek 
olacaktır.  

9.3 Üniversitelerimizde, her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, her türlü bilimsel 
çalışma özgürce yapılabilecek, darbecilerin getirdiği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
kaldırılacaktır. 

9.4 Tüm Organize Sanayi Bölgelerinde iş garantili yatılı “Teknoloji Liseleri” kurulacak, 
sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir. 

10. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır. 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun 
bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir 
ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. 
“Sürdürülebilir Yaşam” anlayışı ışığında bu hak Anayasal güvence altına alınacaktır. 

11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası 
Kurumu” kurulacaktır. 

Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda “Aile 
Destekleri Sigortası” uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç 
girmeyecektir. Vatandaş, devlet yardımlarını “lütuf” olarak değil, “hakkı” olarak alacaktır. 

12. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır.  

Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak, yeni bir 
“merkez-yerel” dengesi oluşturulacaktır. Merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel 
yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesi birleştirilerek, hizmetin vatandaşa 
daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. 
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Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son 
verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına 
alınacaktır. 

13. “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” kurulacaktır. 

Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem 
veren bir dış politika izlenecektir.  

Ayrıca, bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, 
Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen 
“Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” (OBİT) kurulacaktır.  
 

Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal ve arkadaşları “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” 
ilkesinden yola çıkarak kurdu. TBMM’nin açılışının 100. yılına tanıklık eden 
Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri olarak, önümüzdeki en önemli görevin 
Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. 
Bunu, Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız.  
Aşağıda imzası olan bizler, 37. Kurultayın delegeleri olarak yukarıda saydığımız vaatleri 
gerçekleştireceğimize, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz.  
  

Genel Başkan 
Kemal KILIÇDAROĞLU 
25 Temmuz 2020 - Ankara 
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Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeleri Pandemi 
Sürecinde Yaptıkları Yardımlarla 
Kutuplaşmayı Yeniyor… 
 

Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediyesi (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, 
Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla, Tekirdağ) pandemi süresince, merkezi idarenin 
bütün yasa dışı engellemelerine rağmen, hiçbir ayrım yapmadan önemli yardımlaşma 
ve dayanışma örneği sergiledi. 
 

2014 yılında CHP’li büyükşehir belediyelerinde yaşayan nüfusun tüm Türkiye’deki nüfusa oranı 
yüzde 12 iken bu oran 2019 seçimleri sonrası yüzde 45’e yükselmişti. Bu kadar önemli bir 
nüfusu temsil eden bu bölgelerde yapılan bu yardımlar ve sergilenen dayanışma, 
“kutuplaşmayı yıkıyor, seçmenler arasında buzları eritiyor ve muhalifliği karşıtlıktan 
çıkarıp makul bir eleştirelliğe taşıyor.” 
 

CHP’li belediyeler COVID-19 salgınına karşı çok önemli tedbirleri hayata geçirdi, merkezi 
hükümetin engellemelerine karşın önemli çalışmalar yaptı. Halkın hijyen, maske, gıda gibi 
ihtiyaçlarının yanı sıra kendilerine bağlı bölgelerde fatura ve kira konularında çeşitli kolaylıklar 
sağlandı. Ayrıca çeşitli kampanyalarla ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar yapıldı.  
 

 
 

Aynı dönemde Hükümet tarafından yapıldığı söylenen yardım ve desteklerin geniş bütçe 
imkanları ve toplanan bağışlara rağmen çok yetersiz kaldığı görülüyor. 
 

1 Ağustos tarihi itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan 
Sosyal Koruma Kalkanı isimli tabloya göre salgının başından bu yana 29.7 milyar TL destek 
sağlandığı belirtiliyor. 
 

6 milyon 211 bin 978 
aileye Ayni Yardım

290 bin 976 aileye
Nakdi Yardım

Suyu açılan hane
sayısı: 254.027

Kirası Ertelenen İşyeri
sayısı: 21.147

Evde bakım hizmeti
verilen kişi sayısı: 

156.940

47 milyon 788 bin 539 
litre dezenfektan, 
temizlik ürünü vb

9 bin 114 sağlık
çalışanına konaklama

imkanı

2 milyon 406 bin 942 
bina ve araca

dezenfektasyon

CHP’li Belediyelerin Pandemi Süresince Yaptığı Yardımlar
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Salgının başından 1 Ağustos’a kadar geçen 4.5 aylık sürede kısa çalışma ödeneği alan 3 milyon 
573 bin 480 işçiye aylık bin 23 TL ödeme yapıldığı görülüyor. Bu tutar, günümüz koşullarında 
oldukça düşük olan asgari ücretin yarısına bile ulaşamamış vaziyette (%44’ü). 
 

Aynı şekilde ücretsiz izne çıkartılan işçilere yapılan aylık nakdi destek ise 365 TL’de kalmış. Bu 
da asgari ücretin %16’sına tekabül ediyor. 
 

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardım tutarı ise aylık 222 TL olarak gerçekleşti (asgari ücretin 
%10’u). 
 

 
 

Bu dönemde Hükümet yoksula, işsize, çalışana verdiği destekte sınıfta 
kaldı. Aynen esnafa, küçük işletmeciye, çiftçiye, köylüye olduğu gibi… 

 
  

Hükümetin Pandemi Süresince Yaptığı Yardımlar

Aile Başına Yapılan Sosyal Yardım 
(aylık) 222 TL

Kısa Çalışma Ödeneği (aylık) 1.023 TL

Ücretsiz İzne Çıkarılanlara Yapılan 
Ödeme (aylık) 365 TL
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AKP Kendi Kendini İmha Ediyor… 
 

Hükümet, eriyen oylarını telafi edebilmek için yönünü şaşırmış bir şekilde hamleler yapıyor ama 
bu hamlelerin hiçbiri AKP’nin oy kaybını durduramıyor. 
 

Bu hamlelerden sonuncusu, Ayasofya’nın “ibadete açılması” oldu. Danıştay 10. Dairesi’nin 
camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal 
etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet’e devredilen Ayasofya’da ilk 
namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı. 
 

10 Temmuz’da AKP Genel Başkanı Erdoğan, Atatürk döneminde Ayasofya’nın müzeye 
dönüştürülmesi ile ilgili olarak “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet 
olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir 
kurumun malı değil, vakıf mülküdür." ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerle Erdoğan, 
Atatürk’ü tarihe ihanet etmekle suçluyordu.  
 

Erdoğan aynı konuşmasında ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya’yı da içeren 
vakfiyesinden “Bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün 
yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine 
olsun. Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.” bölümünü okudu. 
Burada da yeniden Atatürk’ü hedef aldı. 
 

11 Temmuz’da Ali Erbaş “Bizim gençliğimiz ‘zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak’ sloganlarını 
söyleyerek geçti. Tabii sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan 
sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra 
Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile sadece İslam dünyası için değil bütün insanlık için 
önemli bir değerdir önemli bir mabettir.” açıklamalarında bulundu. 

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanının bu sözlerinden cesaret alarak, 24 
Temmuz’da elinde kılıç ile Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet 
Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, 
dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullandı. 
 

Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle Müslüman dini liderlere (!) gönderdiği mektupta 
“Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle 
artık Allah’a secde edilecek bir mekâna dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, 
Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, 
inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve 
ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır” dedi. 
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Ali Erbaş döneminde, Atatürk düşmanlığının Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 
güçlendirilerek devam ettirildiğine ilişkin çok fazla karine mevcut. 10 Kasım, 23 Nisan, 19 
Mayıs ve 29 Ekim öncesine denk gelen Cuma hutbelerinin hiçbirinde Atatürk’ün adı anılmıyor. 
2018 10 Kasım’ından hemen önce Ali Erbaş’ın Atatürk’e, laikliğe defalarca hakaret eden, “10 
Kasım’da saat 09:05’te kenefe gidin” diyen ve bu sözlerinden dolayı hiçbir ceza almayan Kadir 
Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi de bu duruma ilişkin bir başka örnek. Kadir Mısıroğlu sarayda da 
ağırlanan ve sık sık şeriatın ilan edilmesini dile getiren bir isimdi. 
 

Bir başka husus, Ayasofya’nın açılışının denk getirildiği tarih ile ilgili: 24 Temmuz Lozan’ın 
yıldönümü ve belli ki Hükümet bu tarihi özenle seçmiş. 
 

Bu tarihte Anıtkabir’in ziyarete kapatılması da yine aynı bilinçli yaklaşımın devamıydı.  
 

Ancak, tüm bu uğraşlara rağmen, tıpkı daha önceki hamlelerinde de olduğu 
gibi AKP siyasi bir getiri elde edememiş görünüyor. 
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Avrasya Araştırma Şirketinin açıklamalarına göre Ayasofya’nın namazlara açık hale 
getirilmesinin siyasi parti tercihlerini etkilediğini söyleyenlerin oranı sadece %0.2 oldu. Buna 
karşın bu gelişmelerin siyasi parti tercihlerini değiştirmeyeceğini 
söyleyenlerin oranı %99.7 ve bu olaya tepki olarak muhalefet partilerinden 
birine oy vermeye karar verdiğini söyleyenlerin oranı ise %0.1 oldu. 
 

Bilal Erdoğan’ın harf devrimini eleştirmesi, Ali Erbaş’ın fetret devrinin sona erdiğini söylemesi, 
hükümete yakın gazete ve dergilerin hilafet çağrısı yapması, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın’ın “Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı 
altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.” şeklindeki 
ifadeleri, İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması da benzer siyasi manevralar olarak öne 
çıkıyor. 
 

İktidar, ömrünü uzatabilmek için her şeyi deniyor ancak bu samimiyetten 
uzak ve gerçeklikten kopuk hamleler kendi kendini imha sürecini 
hızlandırıyor. 
 

AKP giderek marjinal bir partiye dönüşme sürecine girmiş bulunuyor. Her 
türlü muhalefeti bastırmak ve siyasetin dışına itmek isteyen AKP, bu 
çırpınışları ile kendi kendisini siyasetin dışına atıyor… 
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Pandemiyle Zirveye Çıkan Küresel Ekonomik 
Kriz Makroekonomik Teoride Devrim İçin Bir 
Fırsattır… 

 

The Economist Dergisi’nin 25 Temmuz 2020 
sayısında yer alan “Baştan Başlamak: 
Covid-19 salgını makroekonomide 
yeniden düşünmeye zorluyor” başlıklı 
yazıda, iktisat teorisinin 2008-2009 finansal 
krizinden sonra girdiği zor dönemecin, 
2020’de pandemi nedeniyle her şeyin yeniden 
ele alınması gereken bir çıkmaza dönüştüğü 
fikri ele alınıyor. 
 

 
 

Yazıda, 1936 yılında John Maynard 
Keynes’in “Genel Teori: İstihdam, Faiz ve 
Paranın Genel Teorisi” adlı kitabıyla 
şekillenmeye başlayan günümüz makro iktisat 
teorisinin gelişimi üç ana döneme ayrılıyor: 
 

1. 1940-1970 arası Keynesyen görüş 
ağırlıklı dönem (1970’lerde ABD ve diğer 
gelişmiş ekonomilerde durgunluk ve 
yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı -
teknik ifadesiyle stagflasyon- döneminde 
çıkmaza girer), 

2. 1980-1990 arası Friedman’ın görüşlerinin 
ağırlıklı olduğu parasalcı dönem, 

3. Keynesyen ve parasalcı yaklaşımlardan 
temel bazı önermelerin biraraya 
getirilmeye başlandığı 90’lı ve 2000’li 
yıllar. 

 

Dergi, söz konusu dönemlere ağırlığını koyan 
yaklaşımları ise şu şekilde özetliyor: 
 

1940-1970 
Temel fikir ekonomide döngüsel iniş-çıkışları 
yönetmek, daha açık bir ifadeyle durgunluk ve 
işsizlik dönemlerini olabildiğince 
engellemektir. Söz konusu temel fikir, 
sonrasında iktisat politikasının birincil hedefi 
haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşmak için, 20 
yüzyıldaki diğer iktisadi yaklaşımlardan çok 
daha fazla biçimde devlete görev veren 
Keynesyen yaklaşımın bu özelliği, ekonomiyi 
kendiliğinden düzeltecek görünmez elin 
başarısız olduğu 1930 Buhranı tecrübesinden 
mirastır.  
 

Öncü Keynesyen iktisatçılar, devletin, 
ekonominin kendini düzeltemediği bu tür 
durumlarda devreye girerek, ekonomiyi 
canlandırmak için gerektiği kadar büyük 
bütçe açıkları vermesine ihtiyaç olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bunu önerirken ana 
varsayımları ise bütçe açıkları nedeniyle 
yaratılan borçların büyüme dönemlerinde 
kolayca ödenebileceğidir. 
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1980’ler 
1970’li yıllarda başta ABD olmak üzere 
gelişmiş ekonomilerde yaşanan stagflasyon 
dönemi Keynesyen görüşü önemli ölçüde 
tartışmalı hale getirmiştir. Tüm politika 
müdahalelerine rağmen, Keynesyen görüşün 
enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir 
ilişki öngören tezi, 1970’li yıllarda aynı anda 
gözlenen yüksek işsizlik ve yüksek enflasyon 
nedeniyle zarar görmüştür. Bu ortamda 
maliye politikasının başarısızlığı, dönemin 
İngiltere Başbakanı James Callaghan 
tarafından İşçi Partisi Konferansı’nda 
“bugün, yapabilseniz bile, mevcut 
durgunluktan seçeceğiniz alanlarda kamu 
harcaması yaparak çıkamazsınız” şeklinde 
ifade edilmiştir.  
 

Stagflasyon karşısında oluşan çaresizlik, 
dönemin politika yapıcıları arasında maliye 
politikasının etkisiz olduğu yönünde önemli 
tartışmalar başlatmıştır. Friedman, 
Keynesyen yaklaşımın 1970’lerde düştüğü 
çaresiz durumun nedeni olarak, 
Keynesyenlerin içinde bulundukları dönemin 
yapısal sorunlarını dikkate almadan 
ekonomiyi canlandırmaya çalışmalarını 
göstermiştir. Friedman’a göre bu yapısal 
sorunların varlığında, maliye politikalarıyla 
ekonomiyi canlandırma çabaları işsizliği 
azaltmamış ve enflasyona neden olmuştur.  
 

Friedman bu eleştiriye ek olarak, geçmiş 
dönemlerde enflasyon öngörülerinde 
yaptıkları hataları fark eden bireylerin, 
bekleyişlerini düzeltmeleri (uyarlayıcı 
bekleyişler) neticesinde yüksek enflasyonun 
kalıcı bir hal alacağı tezini gündeme 
getirmiştir. Başka bir ifadeyle, Friedman, 

arzın yapısal olarak kısıtlı olduğu 
dönemlerde, bireylerin talebi genişletici 
politikaların sadece enflasyon yarattığını 
anlayacaklarını ve bekleyişlerini bu yönde 
geliştirerek, maliye ve para politikalarını 
uzun dönemde etkisiz kılacaklarını ortaya 
koymuştur. 
 

Keynesyen görüşün 1970’lerde sorunlu bir 
döneme girmesi ve buna karşılık olarak 
gelişen parasalcı görüşler, dergiye göre, 
politika yapıcıları yeni arayışlara itmiştir. 
1970’lerde ABD’de kalıcı hale gelen 
enflasyona karşı, 80’lerin başında dönemin 
Fed Başkanı Paul Volcker, durgunluk ve 
yüksek işsizliğe sebep olmasına bakmaksızın 
para arzını kısma yaklaşımına başvurmuştur. 
Volcker durgunluğu olarak da adlandırılan 
bu dönemde, seçilen yöntemin durgunluk ve 
yüksek işsizlik getireceğinin bilinmesine 
rağmen uygulanması, temel olarak 
enflasyondaki düşüşün uzun vadede büyüme 
ve istihdam sağlayacağı kabulüne 
dayanmaktadır. Bu bakışla büyüme ve 
istihdam yerine öncelik olarak enflasyonla 
mücadeleyi ele alan parasalcılar, ayrıca 
ekonomik etkinliği azalttığını düşündükleri 
gelir ve servet adaletsizliğiyle mücadelenin 
geri plana bırakılması yönünde yeni bir 
tartışma başlatmışlardır. 
 

90’lı ve 2000’li Yıllar 
The Economist’e göre, 90’lı ve 2000’li yıllarda 
Keynesci ve Friedmancı görüşlerin bir tür 
sentezi gelişmiş ve dönemin ekonomi 
politikalarında ağırlık kazanmıştır. Genel 
olarak “Esnek enflasyon hedeflemesi” başlığı 
altında ele alınan bu sentez politika önerileri, 
öncelikle düşük ve istikrarlı enflasyonu 
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hedeflemektedir.  Ancak, “esnek enflasyon 
hedeflemesi”, daralma ve durgunluk 
dönemlerinde, yüksek enflasyona rağmen 
işsizlik sorununa öncelik tanınmasına da 
olanak vermektedir. Bu politika setinin başlıca 
politika aracı, tüketim ve yatırımları para 
arzından daha fazla etkileme potansiyeli 
olduğu düşünülen kısa dönemli faiz 
oranlarıdır. Bu çerçevede kısa dönemli faiz 
oranlarını indirip çıkararak ekonomide talebin 
ve dolayısıyla döngüsel iniş-çıkışların 
yönetilmesi sağlanmaktadır. 
 

90’lı ve 2000’li yıllarda gelişen bu 
makroekonomik politika yaklaşımının en 
temel şartı ise, politikacıların bu tür 
politikaların yönetimini bağımsız 
profesyonellere bırakmasıdır. Nixon 
dönemindeki müdahalelerin para politikası ve 
enflasyon üzerindeki etkilerini gören ABD 
ekonomik çevreleri, bu tür etkileri engellemek 
için “merkez bankası bağımsızlığı” kavramını 
öne çıkarmışlardır. Ayrıca, politikacıların 
amatör müdahalelerini engelleme 
düşüncesinin de etkisiyle, döngüsel iniş-
çıkışların yönetiminde maliye politikalarını 
bir kenara atmışlardır. Burada, maliye 
politikalarına tanınan rol, kamu borçlarını 
düşük seviyelerde tutmak ve politikacıların 
uygun gördüğü ölçüde gelir dağılımını 
değiştirmektir. 
 

Bu üç dönemden geçerek bugünkü haline 
kavuşan makroekonomik teori, The 
Economist’in ifadesiyle, bugün artık sınıra 
dayanmıştır. 2007-2009 küresel finansal krizi 
sonrasında talep yönetiminin yeterince 
başarılı olamaması ve eşitsizliğin giderek 
artması, 90’lı ve 2000’li yılların ana akım 

iktisat politikasını sarsıntılı bir döneme 
sokmuştur.  
 

Kriz sonrasında uygulamaya konulan düşük 
faiz ve miktarsal genişleme (quantitative 
easing-kamu borç senetleri almak için para 
basmak) politikaları, krizden çıkışı yeterince 
güçlü şekilde sağlayamamış, toparlanma 
yavaş bir hızda ve uzun bir sürede 
gerçekleştirilebilmiştir. Krizden çıkış 
sonrasında işsizlikte belirgin biçimde düşüş 
meydana gelirken, enflasyonda hedeflenen 
orana çıkılamamış, büyüme oranı ise geçmişe 
göre düşük kalmıştır.  
 

Dergi, 2010 sonrasındaki bu dönemi yeni 
1970’ler veya anti-1970’ler olarak 
adlandırmakta. Bu dönemde, Keynesyen 
görüşün enflasyon ve işsizlik arasında ters 
yönlü ilişki tezi, 70’lerde olduğu gibi bir kez 
daha tartışılır hale gelmiştir. Tıpkı 70’lerdeki 
gibi 2010 sonrası dönemde de enflasyon ve 
işsizlik aynı yönde hareket etmiş, ancak 
70’lerden farklı olarak bu defa ikisi de yüksek 
değil, düşük oranlarda kalmıştır. 
 

2010 sonrası dönemde talep yönetiminde ve 
krizden çıkışta, düşük faiz ve miktarsal 
genişleme politikalarının yetersizliği, gelişmiş 
ülke merkez bankalarının gündemine 0’ın 
altında faiz (negatif faiz) tartışmasını 
getirmiştir. Buradaki en büyük sorun ise, 
negatif faiz karşısında paranın 
bankacılık sisteminden çıkarak yastık 
altına veya diğer alternatif getiri 
araçlarına gitmesidir. Negatif faiz 
tartışmalarının iktisat teorisi açısından 
yansıması ise, sadece kısa dönemli faiz 
oranlarını kullanarak talep yönetimi sağlama 
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fikrinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı 
olmuştur. 
 

Diğer taraftan, giderek artan eşitsizlik 2010 
sonrası ekonomi tartışmaları içinde ikinci 
önemli başlığı oluşturmuştur. Bu başlık 
altında sadece 1980 sonrası ABD’de artan 
gelir ve servet eşitsizliği yer almamakta, 
şirketler kesimindeki hızlı konsolidasyon 
dalgaları (şirket birleşmeleri ve satın 
almaları), azalan rekabet ve yavaşlayan sosyal 
hareketlilik de dikkate alınmaktadır. Söz 
konusu tartışmalarda ayrıca, artan 
eşitsizliğin zenginlerin daha fazla tasarruf 
etme eğilimleri nedeniyle büyümeyi 
engellediği ve miktarsal genişleme-düşük faiz 
dönemlerinde artan konut ve hisse senedi 
fiyatlarının eşitsizliği artırdığı gündeme 
gelmektedir. Ancak, özellikle ABD’de 
pandemi öncesinde ulaşılan düşük işsizlik 
oranları ve sabit ücretli grupların 
gelirlerindeki artış, büyümenin en iyi gelir 
dağılımı aracı olduğu fikrinin güçlendirmiş 
ve para politikasında sınıra dayanmış olan 
faiz oranları yerine yeni bir araç bulunması 
çabalarını artırmıştır. 
 

Fakat tüm bu tartışmaların ortasında, The 
Economist’in ifadesiyle “Ve sonra [dünyayı] 
Koronavirüs vurur” ve tüm planlar altüst 
olmaya başlar. Pandemi iktisat teorisini daha 
büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır: 
gelişmiş ekonomilerde enflasyon ve faiz 
oranlarına ilişkin gelecek beklentileri daha da 
düşmüş, zenginler daha fazla tasarruf etmeye 
başlamış ve yatırım iştahı yok olmuştur. 
 

Diğer taraftan pandemi mevcut eşitsizlikleri 
artırmış ve yeni eşitsizliklere yol açmıştır. 
Evinden çalışabilen beyaz yakalı çalışanlar 

görece korunurken, mavi yakalı çalışanlar 
(özellikle günlük gelir elde eden, kayıt dışı 
veya güvencesiz işlerde çalışanlar) için 
yüksek risk-düşük kazanç dönemi başlamıştır. 
Bu arada, belirli sektörler (örneğin havacılık 
ve otelcilik) ve belirli toplumsal gruplar 
(örneğin siyahlar, Hispanikler ve gençler) bu 
eşitsizlikten daha da fazla etkilenmiştir.  
 

Bu koşullar altında teorik tartışmaların önemi 
azalmış ve acilen tam istihdam koşullarına 
dönülmesi iktisadın birincil önceliği haline 
gelmiştir. Ancak burada asıl sorun 
başlamaktadır, çünkü arz tarafında meydana 
gelen ve yakın tarihte hiç karşılaşılmamış 
büyük şok için ekonomistlerin hazır reçeteleri 
yoktur. 
 

Her ne kadar bazı ekonomistler, pandemi 
karşısında alınan tedbirlerin piyasaları 
sakinleştirmesi, şirket iflaslarını durdurması 
ve hanehalkı gelirlerini belirli ölçüde 
koruması itibarıyla, ekonomik politika 
yapıcıların bu tür krizlerle baş edebileceğine 
ikna olsa da, teori bu konuda yeterince destek 
değildir. Politika yapıcılar, deneme-yanılma 
ve sezgisel yaklaşımlarla halen cephanelerinin 
bitmediğini ortaya koysa da, buldukları 
araçların kullanım süreleri, karar vericileri, 
etkileri ve sıralaması konusunda teori 
maalesef neredeyse cevapsızdır. 
 

The Economist, bu deneysel süreçte ortaya 
çıkan 3 temel eğilim tanımlamakta ve bunları 
radikal olma derecelerine göre i) daha fazla 
cesaret eğilimi, ii) çareyi maliye 
politikalarında arama eğilimi ve iii) negatif 
faiz eğilimi olarak sıralamaktadır. 
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Birinci eğilimdeki ekonomistler, para 
politikalarının, özellikle miktarsal genişleme 
politikalarının mevcut krizde yüksek çözüm 
potansiyeline sahip olduğunu savunmakta ve 
ihtiyaç duyulan tek şeyi “ne gerekirse” 
şeklinde bir cesaret olarak tanımlamaktadır. 
 

İkinci eğilimdekiler, ki bu grup dergiye göre 
merkez bankacıların çoğunu kapsamaktadır, 
maliye politikasının mevcut koşullarda en 
ağırlıklı çözüm olması gerektiğini 
savunmaktadır. Temelde miktarsal 
genişlemenin bir aşamadan sonra devam 
edemeyeceğini düşünen bu grup, ayrıca 
miktarsal genişlemenin batması gerekenleri 
(şirketleri) koruyarak rekabeti, eşitliği ve 
piyasaları bozacağına da dikkat çekmektedir. 
 

Hükümetlerin büyük borç yükleri altına 
girmesini sorun olarak görmeyen bu gruptaki 
ekonomistler, merkez bankalarının, neredeyse 
düşük faiz sağlayarak kamu maliyesine 
hizmet eden bir kurum konumuna gelmesine 
de itiraz etmemektedirler. 
 

Para ve maliye politikaları arasındaki çizginin 
bulanıklaştığı mevcut dönemde, “merkez 
bankasının, hazinenin işlevsel bir kolu haline 
gelmesi” fikri bazı ekonomistleri tedirgin 
etmekle birlikte, özellikle Keynesci 
ekonomistler mali teşvik politikalarının para 
politikalarıyla desteklenmesini, hatta merkez 
bankalarının doğrudan tüketicilere para 
(helikopter para) vermesini önermektedir. Bu 
öneriyi destekleyen iki ayrı tez 
bulunmaktadır. İlki düşük faiz ortamında, 
faiz oranları nominal büyüme oranının 
altında kaldığı sürece kamu borçlarının uzun 
vadede bütçe fazlası vermeden ödenebileceğini 
öne sürmektedir. İkincisi ise para politikaları 

açısından asıl kısıtın enflasyon olduğunu ve 
enflasyon düşük seyrettiği müddetçe, merkez 
bankalarının para politikalarını 
destekleyebileceğini savunmaktadır. 
 

Üçüncü eğilim ise, The Economist Dergisi 
tarafından en radikal eğilim olarak 
adlandırılmakta ve maliye politikasına 
şüpheyle yaklaşıp, negatif faiz oranlarını 
temel çözüm olarak benimsemektedir. Negatif 
faiz eğilimindeki ekonomistler, miktarsal 
genişleme neticesinde bankaların merkez 
bankasına park ettiği paranın yaratabileceği 
mali yüklere dikkat çekmektedir. Merkez 
bankaların park edilen bu paralara uzun 
dönemler boyunca faiz ödemek zorunda 
kalırsa, bu merkez bankasını ve dolayısıyla 
hükümeti kısa dönemli faize duyarlı hale 
getirmekte, diğer taraftan da giderek büyüyen 
mali riskler yaratmaktadır. Hükümet 
üzerindeki mali yükleri azaltmanın yolu ise, 
bu görüşe göre, yeni yükler yaratmak değil, 
faizleri 0’ın altında (negatif oranlara) 
indirmektir. 
 

Ancak, bu gruba karşı ortaya konulan iki 
temel tez, negatif faiz oranlarının kolay bir 
çözüm olmadığını ifade etmektedir. İlk teze 
göre, negatif faiz oranları paranın bankacılık 
sisteminde kaçmasına neden olarak ekonomiyi 
bozacaktır. İkinci tez ise, negatif faiz 
oranlarının bankaların karını azaltarak, 
finansal sistemi ve kredi sistemini riske 
sokacağını ifade etmektedir. Bu durumda 
negatif faizler ekonomiyi canlandırmayacak 
ve ekonomiye yeni zararlar verecektir. 
 

Bu üç eğilim açısından bakıldığında, The 
Economist Covid-19 sonrası dünyada politika 
yapıcıların üç ana riski arasında tercih 
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yapmak zorunda kalacağını tahmin 
etmektedir: varlık piyasalarında geniş merkez 
bankası müdahaleleri, kamu borçlarında 
güçlü artış eğilimi ve finansal sistemde 
çalkantı. 
 

Bu ana eğilimler karşısında, yukarıda ifade 
edilen üç eğilimde önerilen radikal teorik 
değişikliklerin yetersiz olacağını düşünen ve 
yapısal reformlara vurgu yapan kalabalıkça 
bir ekonomist grubu bulunmaktadır.  
 

Bu dördüncü gruptaki ekonomistler, 2000’ler 
sonrasında belirgin bir eğilim haline gelen 
düşük faiz, yüksek borç oranları ve artan 
eşitsizliğin birbirini beslediğini ve bu kısır 
döngünün yapısal reformlarla kırılması 
gerektiğini savunmaktadır.  
 

Bu grupta öne çıkan temel yapısal reform 
önerileri ise, rekabetin artırılması, 
sendikaların yeniden güçlendirilmesi ve 
evrensel temel gelir politikaları olarak 
özetlenebilir. 
 

The Economist Dergisi tarafından yukarıda 
alıntılanan şekliyle özetlenen politika 
önermeleri, her ne kadar önemli bir zenginlik 
içerisinde gelişmeye devam etse de, bu 
önermeler ya teori içerisinde uygun alt 
yapılara sahip değildir ya da bunların mevcut 
teori çerçevesinde geliştirilmeleri çok zordur. 
Keynesyen ve neoklasik görüşlerin sentezinde 
geliştirilmiş olan mevcut makroekonomik 
teori çerçevesi, bugün temel eğitici araçlar 
olarak bile gücünü kaybetmektedir.  
 

Örneğin IS-LM modeli, miktarsal genişleme 
veya negatif faiz oranları için uygun bir yapı 
sunmamaktadır.  

 

Daha detaylı bir örnek vermek gerekirse, IS-
LM modelinin grafik gösteriminde negatif 
faiz oranlarının analizi, ana akım ders 
kitapları için neredeyse bilinmeyen bir 
konudur. 
 

 
 

Tüm bu belirsizlikler içinde, iktisat 
teorisinde bir devrim oldukça zor 
ve fakat gereklidir. Tüm dünyanın 
ortak bir bunalım içinde 
savrulduğu bu dönem, küresel 
kaynakları, küresel işbölümünü, 
ekolojik kısıtları ve gelecek nesle 
bırakılacak yükleri işbirlikçi bir 
rekabet içinde ele alan eşitlikçi ve 
sürdürülebilir bir teorik yapı için 
fırsattır. 
 

COVID-19 nedeniyle iktisat teorisindeki 
belirgin hale gelen çalkantı ve gelişmelerin 
Türkiye ekonomisi üzerine yansımalarına 
ilişkin öngörülerimizi önümüzdeki sayıda ele 
alacağız. 
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Koronavirüs Salgını Kontrol Altına 
Alınabilmiş Değil… 
 

Hükümet, ekonomi durmasın diye tedbirleri gevşetti ve salgın büyüdü. Bu durum 
karşısında kapsamlı tedbirler alması beklenirken, bunun yerine salgına ilişkin 
verileri saklama ve karartma yolunu tercih etti. Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkacak 
durum, çok daha sıkı tedbirlerin hayata geçirilmesi ve daha büyük ekonomik 
maliyetlere yol açabilir.  
 

Hükümet 1 Haziran’dan itibaren, salgının kontrol altına alındığı varsayımı ile ve büyük ölçüde 
de ekonominin canlandırılması gereğinden hareketle normalleşme sürecine girildiğini açıkladı. 
 

2018 yılından bu yana derin bir şekilde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kaynak sıkıntısının 
yaşandığı ülkemizde salgın nedeniyle ortaya çıkan gelir kayıplarına ve planlanmamış 
harcamalara ekonomimizin / merkezi yönetim bütçesinin daha fazla dayanamayacağını gören 
Hükümetin muhtemelen başka da bir çaresi bulunmuyordu. 
 

Salgının başından bu yana kapsamlı karantina tedbirleri alınması gerektiği, aksi takdirde ortaya 
çıkacak beşerî ve ekonomik maliyetin daha yüksek olabileceği bazı kesimlerce yoğun bir şekilde 
dile getirilmiş olsa da Hükümet bu uyarılara kulaklarını tıkadı ve kısmi karantina ve dar 
kapsamlı tedbirlerle bu salgını atlatabileceğini düşündü. 
 

Ancak, 1 Haziran’dan bu yana ortaya çıkan veriler Hükümeti doğrulamıyor. Salgın nedeniyle 
ortaya çıkan yeni vaka, yoğun bakım ve entübe hasta ile ölümlü vaka verileri, salgının kontrol 
altına alınamadığını gösteriyor. 
 

Mart ayında salgının artış trendi içine girdiği süreçteki vaka sayılarını bugün yine yeniden 
yaşıyoruz.  
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Salgının kontrolden çıktığının belki de en önemli göstergesi, Sağlık Bakanlığının ani bir kararla 
(ve bilinmeyen bir gerekçeyle) yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayılarını yayımlamaktan 
vazgeçmiş olmasıdır. 
 

Bu tarihten önceki verilere bakıldığında yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki hızlı artış 
dikkat çekiyor. 
 

 
 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Mart’ın ikinci yarısından bu 
yana her akşam kamuoyu ile paylaşılan günlük koronavirüs tablosundan çıkartılan bu 
parametrelerle ilgili açıklama yaptı:  
 

“Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası 
standarda uygun olarak, ‘ağır hasta’ sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, 
seyir hakkında detaylı bilgi sunması için ‘zatürre oranı’ gösterilecek. Sağlık Bakanı attığı tweetle 
gerekçeyi böyle söylüyor. Salgın boyunca birçok uygulamada Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine 
atıf duyuyorduk. Merakımız bu değişikliğin de ‘arkasında’ Bilim Kurulu’nun olup olmadığıdır. 
Açıkça şunları söyleyelim: Ne yazık ki hükümetin erken, aceleci, kontrolsüz, epidemiyoloji 
biliminin yol göstericiliğinden yoksun adımları nedeniyle salgın bastırılamamış, rakamlar 1 
Haziran sonrası artış göstermiş ve şimdilerde de günlük bine yakın vaka sayısında takılıp 
kalmıştır. Rakam dediklerimizin her biri insan olup sahadan gelen bildirimler Sağlık Bakanlığı 
açıklamalarının üstünde bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir.” 
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28 Temmuz: 403 Entübe Hastası
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“TTB sürecin başından bu yana şeffaf ve bilimsel yönteme dayalı bir veri paylaşımını önermiştir. 
Yapılan tablo değişikliği halkı yanıltıcı, yanlış bilgilendirmeye ve ‘demek ki yoğun bakım, entübe 
hasta sayıları çok kötü’ düşüncesiyle paniğe sevk etmeye yol açacaktır. 
 

"Salgın yönetiminde vatandaşın Hükümete/Sağlık Bakanı’na kalan güveni de sarsılacaktır. Bu 
hepimiz için ciddi bir sorundur. Salgın verileri ve bilgilendirmeleri Twitter ve web 
sayfasından paylaşılan tek bir tabloya sığdırılmak zorunda değildir. Tabloda iki yeni 
parametre eklenmesi diğer ikisini çıkarmayı gerektirmez. Çıkarılan veriler artık 
kamuoyundan gizlenmektedir. Tam tersine daha fazla verinin paylaşabilmesi beklenir.” 
 

“İnsan hayatı ve ülkemizin COVID'le mücadelesi Twitter tablosuna sığmayacak 
büyüklükte ve önemdedir.” 
 

"Halkı ve bilim insanlarını aydınlatacak ve COVID ile mücadeleye 
katılımını sağlayacak bütün bilimsel veriler farklı tablolar halinde 
yayınlanmalıdır. Bütün veriler paylaşılır ise başta hekimler ve meslek örgütleri ve bilim 
insanları olmak üzere ilgililer herkesin anlayacağı şekilde tabloları açıklayabilir ve bu verilerden 
çıkardığımız bilimsel sonuçları da halkımızla paylaşabiliriz. Şeffaflık ve güven salgında 
mücadelenin ön koşuludur." 
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Sosyal Medyada Sansür Genişletiliyor… 
 

Hükümet 1 Haziran’dan itibaren, salgının kontrol altına alındığı varsayımı ile ve 
büyük ölçüde de ekonominin canlandırılması gereğinden hareketle normalleşme 
sürecine girildiğini açıkladı. 
 

TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme, 
İnternet ortamında yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun'a bazı yenilikler getiriyor. 
Düzenlemeyle beraber kanuna "sosyal ağ 
sağlayıcı" tanımı giriyor. Bu tanım, internet 
ortamında sesli, görüntülü, yazılı yayın 
yapan ve sosyal etkileşim amacı güden tüm 
gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Düzenleme 
ayrıca bu sosyal ağ sağlayıcılara ek 
yükümlülükler getiriyor. 
 

 
 

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'den günlük 
erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı 
her sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci 
bulundurmak zorunda.  
 

WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi 
sosyal medya araçları yasadaki sosyal ağ 
sağlayıcı tanımına dahil. Birinci aşamada 
Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal ağ 
sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası 
kesilecek. 30 günlük bekleme süresi içinde 
temsilci atanmazsa 30 milyon lira para cezası 
verilecek. Sonraki aşamada, sosyal ağ 

sağlayıcısının Türkiye'de bulunan vergi 
mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden 
reklam alması üç aylığına yasaklanacak. 
Mevcut sözleşmeler devam edecek, sağlayıcı 
yeni bir reklam sözleşmesi yapamayacak. 
Sağlayıcının hâlâ temsilci tayin etmemesi 
durumunda Bilgi Teknolojileri Kurum 
Başkanlığı (BTK), Sulh Ceza Hakimliğine 
başvuracak. Mahkeme ilk aşamada yüzde 50 
bant daralma cezası verebilecek. Hakim 
kararlarının, otuz günlük süre içinde talebin 
karşılanmaması durumunda yüzde 90 bant 
daraltma cezası gelebilecek. 
 

Söz konusu hakim kararları, erişim 
sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ya 
gönderilecek. Mahkemenin bant daraltma 
kararı vermesi durumunda erişim sağlayıcılar 
4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle 
mükellef olacaklar. Yeni düzenleme ile sosyal 
medya kullanıcıları unutulma hakkına da 
sahip olabilecek. Kişi, kişilik haklarıyla ya da 
özel hayatın gizliliğiyle ilgili mağduriyet ve 
ihlal bulunduğunu düşünüyorsa mahkemeye 
gitmeksizin sosyal ağ sağlayıcısının 
temsilciliğine başvurabilecek.  
 

Temsilcinin 48 saat içinde olumlu ya da 
olumsuz yanıt vermesi, olumsuz yanıtın 
gerekçelendirilmesi gerekecek. Kullanıcının 
kişilik hakkı ihlalinde temsilciye yazılı 
başvuru yapıp 48 saat içinde cevap alamaması 
durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon 
TL ceza uygulanacak. Ayrıca, temsilcilik 
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şikayetlerle ilgili 6 aylık sürelerle raporlama 
yapmak zorunda olacak. Altı aylık 
raporlamanın yapılmaması durumunda 10 
milyon liralık idari para cezası uygulanacak. 
 

 
 

Teklif, AKP'li Grup Başkanvekili Özlem 
Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Erkan 
Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı 
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını 
taşıyor. Burada düzenlemenin genel 
gerekçesi, "temel hak ve özgürlüklerin 
korunması amacıyla ulusal mahkemelerin 
aldığı kararların sosyal ağ sağlayıcıları 
tarafından uygulanmasını sağlamak" olarak 
belirtiliyor. Temel neden kanuna aykırı veya 
kişinin kişilik haklarına yönelik saldırı içeren 
yayınlarda Türkiye'den muhatap bulamama 
olarak gösteriliyor. Facebook ve Twitter gibi 
birçok sosyal medya uygulamasının 
merkezleri yurtdışında bulunuyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da en 
son torunu Hamza Salih'in doğumu 
sonrasında kızı Esra Albayrak ve damadı 
Berat Albayrak'ı hedef alan sosyal medya 
yorumlarına tepki göstererek sosyal medya 
mecralarının "kontrol edilmesini" 
istediklerini söylemişti. Erdoğan, "Bu 
düzenlemenin süratle hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması çağrısında 
bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden 

tamamen bu meseleyi halledeceğimizi 
umuyorum" demişti. 
 

Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere 
tüm muhalefet, söz konusu düzenlemeyi 
sansür olarak nitelendiriyor. 
 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik 
Öztrak aşağıdaki açıklamalarda bulundu: 
 

Milletin İstemediği Yasa 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün 27. 
dönem 3. yasama yılı çalışmalarını 
tamamladı. Meclis sabahın ilk ışıklarına kadar 
çalıştı. Ne için çalıştı? 10 milyonu aşan 
işsizlerin sorunlarını çözmek için mi? 7 liraya 
dayanan dolara çare bulmak için mi? 
Mutfaklardaki boş tencereleri doldurmak için 
mi? Hayır. Meclis; “Sana oy moy yok” 
diyerek, Sarayındaki kibirli zatı rahatsız eden 
sosyal medyaya, kısıtlama ve sansür getirmek 
için çalıştırıldı.” açıklamasında bulundu. 
 

 
 

Sosyal Medya Yasası Değil, Sansür 
Yasası 
“Milletimizin, özellikle de gençlerimizin kahir 
ekseriyetinin istemediği bu yasa, Meclis’ten, 
sarayın vesayeti altındaki koalisyon 
partilerinin vekilleri tarafından, sarayın 
kibirli adamının emriyle geçirildi. 
Vatandaşlarımız hayat pahalılığı ve işsizlik 
arasında eziliyor. Milletimiz önünü 
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göremeyip, yarınını kara kara düşünüyor. 
Ama bunlara çözüm bulmak yerine, saray 
sosyetesini rahatsız edecek sesleri sosyal 
medyada da susturmaya çalışıyorlar.” 
 

Bunun Adı Despotizm 
“Bu yapılanın adı despotizmdir. Saray rejimi 
yazılı ve görsel medyanın neredeyse 
tamamını, şahsi propaganda aletine 
dönüştürmüş durumdadır. Eldeki bir avuç 
özgür basın kuruluşunu da ilan kesme, yayın 
durdurma cezalarıyla hizaya getirmeye 
uğraşmaktadır. Bunlar da yetmediğinde 
gazetecileri zindanlara atmaktadır. Tarihin 
akışını değiştirerek, 21. yüzyılda kapkara bir 
“istibdat rejimi” inşa etmeye uğraşıyorlar. 
Ama şu gerçek de unutulmasın: Milletimiz 
despotların yüzüne, “kahrolsun istibdat, 
yaşasın hürriyet” demeyi de çok iyi bilir.” 
 

 
 

Unutturmak İstedikleri, 18 Yılın 
Pisliği 
“Saray ve sarayın bekçisi, sosyal medyaya 
yasak ve sansür getirerek bazı şeyleri 
unutturmak istiyor. Buna da “unutulma 
hakkı” diyorlar. Evet Avrupa’da da var bu 
hak ama bizimkine baktığınız zaman oldukça 
geniş tutulmuş. Neyi unutturmak istiyorlar, 

neyi unutturacaklar? Unutturmak istedikleri 
18 yılın birikmiş kiri, pisliği, cürufu. 17-25 
Aralık yolsuzluk skandalını, 15 Temmuz 
darbe girişimini ve 20 Temmuz sivil 
darbesini, Suruç ve GAR katliamlarını, 
OHAL şartları altında yapılan referandumu, 
seçimleri, gasp edilen millet iradesini, tarikat 
yurtlarındaki çocuk tacizlerini, kadınlara 
şiddeti, iş cinayetlerini, saray koalisyonunun 
ortaklarının daha dün birbirlerine ettikleri 
küfür ve hakaretleri, Çorlu tren kazasını 
unutturmak için istiyorlar.” 
 

Milletimiz Bunları Unutmaz 
“Fakat saray ne yaparsa yapsın; milletimiz 15 
Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı 
şehit eden hain FETÖ’yle kimlerin aynı yolu 
yürüyüp, yağmurda ıslandıklarını, “dön artık 
memleketine bitsin bu hasret” diye, salya 
sümük ağlayanları, 15 Temmuz şehitleri için 
toplanan paraya çökmeye kalkanları, 
“Kemalistlerle FETÖ’cüleri birbirine 
kırdırdık” diyen, parti yöneticilerini 
“unutmaz!” 
 

Aziz şehitlerimize “kelle”, terörist başına 
“sayın” diyenleri, PKK ile OSLO’da aynı 
masaya oturanları, Habur’da kurulan çadır 
mahkemelerini, Dolmabahçe’deki “açılım” 
görüşmelerini “unutmaz!” 
 

Millet aç, bi-ilaç medet ararken, saray 
avanesinin evlerinden çıkan kasaları, 
ayakkabı kutularından taşan dolarları, yüz 
binlerce avroluk saatleri, Reza Zerrab’ın 
önüne yatan bakanları, sıfırlanmayan 
milyonlarca doları “unutmaz!” 
 

Dünya lideri edasıyla memlekette caka satıp, 
ecdadımızın türbesini terör örgütünün 
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koruması altında kaçıranları, vatan toprağını 
terk edenleri, ABD başkanının bir sözüyle, 
rahibi iadeli taahhütlü Beyaz Saray’a 
gönderenleri, yine ABD Başkanının hakaret 
dolu mektubunu Washington’da onun 
suratına çarpamayıp, ürkekçe masasının 
kenarına iliştirerek iade edenleri, Suriye’de 36 
askerimizin şehit düştüğü saldırının 
ardından Moskova’ya gidip, bir de 
askerlerimizi bombalayanların kapısında 
ayakta bekleyenleri milletimiz “unutmaz!” 
 

Savunma sanayimizin göz bebeği, Sakarya 
Tank Palet Fabrikasını Katar ordusuna 
bedava peşkeş çekenleri, Katar Emiri’nin 
annesine, sarayın damatlarına, saray 
sosyetesine ballı rantlar sağlamak için kanal 
açıp, İstanbul’a bir kez daha ihanet edenleri, 
bu millet “unutmaz!” 

 

Soma’da iş cinayetine kurban verdiğimiz 301 
madencimizi, havaya uçan fişek 
fabrikalarında yaşamını kaybeden işçilerimizi, 
işverenin taşımadığı patlamayan 
mühimmatları taşırken şehit olan 
Mehmetçiklerimizi, iş cinayetlerine “işin 
fıtratı” diyenleri, çiftçimizi “ananı da al git” 
diye azarlayanları, “her üniversite mezununa 
iş bulamayız” diye vatandaşımızı 
kovalayanları, bu millet “unutmaz!” 
 

Bunları internetten silseniz de, 
sosyal medyadan kaldırsanız da, 
videolarına yasaklar koysanız da, 
milletimizin vicdanından, 
zihninden bu yapılanlar, bu 
rezillikler, “silinemez!”. 
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Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım… 

 
 

Bankalarının yabancı para net genel pozisyon açığına ilişkin veriler önümüzdeki 
dönemde ilginç gelişmeler olabileceğini haber veriyor. TCMB’nin veya BDDK’nın ya 
da her ikisinin birden inisiyatif alması sürpriz olmayacak. 

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK), Mayıs ayında 
devreye soktuğu, Siyasal ve Ekonomik 
Gündemin ilk sayısında “Aktif Rasyosu: 
Zorla güzellik olur mu?” başlığıyla ele 
aldığımız uygulamaya ilişkin ilk cezaları 
kestiği bilgisi basına yansıdı.  
 

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 
açıklama yapan bir banka, aktif 
rasyosunun BDDK’nın 18 Nisan 2020 
tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen 
oranın altında kalması sebebiyle 20 
milyon 638 bin TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verildiğini 
duyurdu. Türkiye’de faaliyet gösteren bir 
başka yabancı bankaya da 180 milyon TL 
ceza kesildiği bilgisi haberlerde yer aldı. 
 

Yönetmelik ve düzenlemelere 
uymayanlara ceza verilmesi ne kadar 
doğruysa uygulamada yasal ihlallere göz 
yummak da o kadar yanlıştır. Nitekim, 
bankalarının yabancı para net genel 
pozisyon açığına ilişkin gelişmeler bu 
önermemizi doğrulamakta.  
 

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 
43, 47 ve 93. maddelerine dayanılarak 
bankaların döviz varlık ve 
yükümlülükleri arasındaki ilgi ve 
dengelerin kurulmasını ve özkaynakları 
ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu 

tutmalarını temin etmek üzere, 
uygulayacakları yabancı para net genel 
pozisyon/özkaynak standart oranına 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 1 
Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren bir 
yönetmeliği uygulamaya almıştı.  
 

Yönetmelik özetle bankaların 
özkaynaklarının ne kadarına kadar 
yabancı paralarda açık pozisyonu 
olabileceğine ilişkin bir çerçeve çizerken, 
yasal sınırı da yüzde 20 olarak 
belirlemişti. 
 

Bankaların yüzde 20 olarak belirlenen 
“oransal sınırlara uyumsuzluk” 
göstermesi durumunda, yani standart 
oranın azami sınırını aşması halinde, 
aşımın nedenlerini, BDDK’ya gönderilme 
süresi içinde bildirme zorunluluğu 
bulunuyor. Haftalık oranlarda 
oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki 
hafta içinde giderilmesi ise zorunlu.  
 

Bir takvim yılı içerisinde haftalık 
oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı 
defadan fazla aşım gerçekleştirilemiyor. 
Konsolide yabancı para net genel 
pozisyon/konsolide özkaynak standart 
oranında oluşabilecek aşım tutarı, bir 
sonraki hesaplama dönemine kadar 
giderilir ve bu süre içinde aşım giderilmiş 
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olsa dahi, bir takvim yılı içerisinde bir 
defaya mahsus fazla aşıma izin veriliyor. 
Yönetmelik böyleyken kamu mevduat 
bankalarındaki tablo bambaşka bir 
duruma işaret ediyor. 
 

 

27 Mart’ta kamu mevduat bankalarının 
yabancı para net genel pozisyon açığı 3,4 
milyar dolar, açığın yasal özkaynakları 
oranı ise yüzde 12.0 düzeyindeydi. 29 
Mayıs haftasına gelindiğinde yasal limite 
ulaşıldığını gördük. Haziran ayında limit 
altında kalınırken Temmuz ayı ile 
beraber limitin üstüne çıkıldı. Kamu 
mevduat bankalarının net döviz pozisyon 
açığı 24 Temmuz haftasında 10.2 milyar 
dolara, açığın özkaynaklara oranı yüzde 
30.9’a kadar yükseldi. Son 5 haftadır da 
bu şekilde devam ediyor.  
 

Kamu mevduat bankalarında durum 
böyleyken, özel bankaların ise tam tersi 
pozisyonlandıklarını görmekteyiz. 2018 
yılı başından itibaren bu durum daha da 
belirgin hale gelmiş bulunuyor. Nedeni 
ise kamu bankalarının geçen süreçte 
kurları, özellikle de dolar kurunu tutmak 
için satış yapmaları. 
 

 
 

Tekrar BDDK düzenlemesine dönecek 
olursak:  
 

ì Haftalık oranlarda oluşabilecek aşım 
tutarının takip eden iki hafta içinde 
yasal sınırlar içerisine giderilmesi 
zorunlu olmasına rağmen, 26 Haziran 
haftasındaki durum giderilmediği gibi 
“el yükseltilerek” devam ettiriliyor.  

ì Bir takvim yılı içerisinde haftalık 
oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı 
defadan fazla aşım gerçekleştirilemez 
denilmesine rağmen kamu mevduat 
bankaları döviz açık pozisyonunda 
“5. Zafer Haftasını” kutluyor.  

ì Son olarak yönetmelik bir takvim yılı 
içerisinde bir defa aşım hakkı tanıyor. 

 

Bunun böyle ne kadar devam 
ettirileceğini öngörmek mümkün değil, 
çünkü 28 Temmuz’da Financial Times’ta 
çıkan bir haber, Türkiye’de kamu 
bankalarının doların yükselmesini 
engellemek için her gün 1 milyar dolar 
sattığını söylüyor. 
 

Dolayısıyla yasal sınırlara hemen inmek 
çok kolay görünmüyor. Son yasal 
özkaynak rakamından hareketle kamu 
mevduat bankalarının sınıra inebilmek 
için 3.6 milyar dolarlık pozisyon 
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kapatmaları gerekiyor. Bu ise kamu 
bankalarının dövizde daha fazla satıcı 
olamayacağı anlamına geliyor. Son bir 
haftada kurda gördüğümüz yükselişin 
açık pozisyonun TL değerini yükselteceği 
bunun da mevcut açık pozisyon ihlalini 
daha da artıracağı ise aşikar.  
 

Sonuç olarak açık pozisyonların bu 
limitler içerisinde uzun müddet 
sürdürülmesi mümkün olamayacağına 
göre BDDK’nin şapkadan yeni bir tavşan 
çıkarmasını beklemek gerekiyor, aksi 

takdirde kamu bankaları daha fazla 
döviz satamayacağı için kur yükselecek. 
 

Diğer çözüm ise kurun yükselmesinin 
önüne geçmek için TCMB’nin politika 
faizini artırması ama orada da “faiz ile 
arası hoş olmayanlar” ile karşı karşıya 
gelinebilir. 
 

“Gözlerimi kaparım vazifemi 
yaparım” diyenin BBDK mı yoksa 
TCMB mi olacağını önümüzdeki 
günlerde göreceğiz…
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Ekonomik Panorama… 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı yılın 3.“Enflasyon Raporu” 
haftanın en önemli gündem maddesidir. Merkez Bankası raporunda 2020 yılsonu 
enflasyon tahminini 1,5yp artırarak %8,9’a yükseltti. %70 olasılıkla verdiği tahmin 
aralığını ise, %5,5-9,3 bandından %6,9-10,9 bandına çekti. Makroekonomik veriler 
içerisinden açıklanan “Reel Kesim Güven Endeksi” son beş ayda tam bir “V” şekli 
çizdi ve temmuzda yeniden 100'ün üstüne çıktı. Hafta içerisinde BDDK aldığı kararla, 
Swap imkanında normalleşme yönünde ilk adımı attı. Son olarak 2 aylık bir aradan 
sonra Spot $/TL 7.0058 ve €/TL 8.2680 seviyelerine kadar hızlı yükselişler kaydederek 
sakin piyasa işleyişini terk etmişlerdir 
 
TCMB 2020 Yılsonu Enflasyon 
Tahminini %8.9 Seviyesine Çıkardı. 
Merkez Bankası, yılsonu enflasyon 
tahminini 1,5 puan yükselterek yüzde 
8,9'a çıkardı. Piyasa beklentisi ise çift 
haneydi. TCMB Başkanı Uysal, "Parasal 
sıkılaştırma konusunda normalleşme 
sürecinin seyrine bağlı olarak karar 
alacağız. Şu an için hızlı hareket 
etmeyi gerektirecek bir durum yok" 
dedi. 

 

"Sermaye akımlarında toparlanma 
görülecek" 
Gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı 
önlemler ve salgın sonrası normalleşme 
süreciyle temmuzda portföy akımlarının 

görece daha olumlu seyrettiğini belirten 
Uysal, "Para ve maliye politikalarında 
devam eden genişletici adımların da 
etkisiyle gelişmekte olan ülkelere yönelik 
sermaye akımlarının 2020 yılının ikinci 
yarısında bir miktar toparlanması 
bekleniyor." diye konuştu. 

Turizm gelirlerinde iyileşme 
bekleniyor 
Mayısta başlayan toparlanmanın haziran 
ve temmuz aylarında güç kazandığını 
anlatan Uysal, ihracatta daha belirgin 
olmak üzere dış ticaret hacminde 
toparlanma gözlendiğini ve dış ticaret 
açığının bir miktar daraldığını dile 
getirdi. Uysal, seyahat kısıtlamalarının 
hafifletilmesiyle gelecek dönemde turizm 
gelirlerinde kısmi iyileşme beklediklerini, 
mal ihracatındaki toparlanmanın ve 
emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerin 
cari işlemler dengesini destekleyeceğini 
tahmin ettiklerini ifade etti. İş gücü 
piyasasında ekonomideki yavaşlamanın 
yansımalarının hissedildiğini belirten 
Uysal, işsizlik oranlarının arttığını ancak 
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katılım oranındaki düşüşün bu artışı 
sınırladığını kaydetti. 

Rezervlerimiz yeterli? 
Uysal, salgın sonrası dönemde tüm 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye'den de sermaye çıkışları 
olduğunu yılın ilk yarısı itibarıyla 20 
milyar dolara yakın cari açık verildiğini 
söyledi. "Cari açıkta yılın ikinci yarısı 
böyle devam etmeyecek, daha olumlu 
bir seyir görüyoruz" diyen Uysal 
Merkez Bankası rezervlerinin ise, kısa 
vadeli yükümlülükler açısından yeterli 
olduğunu söyledi. Uysal, elverdiği sürece 
rezervlerdeki artış politikasının devam 
ettirileceğini belirtti. Koronavirüs 
döneminde "rezervlerde dalgalanma 
olağan" diyen Uysal rezervlere ilişkin 
"yılın ikinci yarısından itibaren olumlu 
bir döneme girmiş olduğumuzu 
düşünüyoruz" dedi. 

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 
2020 yılı sonunda yüzde 8,9 olarak 
gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise, 
yüzde 6,2’ye geriledikten sonra orta 
vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar 
kazanacağını tahmin ettiklerini 
söyledi.  Enflasyona dair tahminleri ikinci 
bir dalga olmayacağı varsayımına göre 
yaptıklarını söyleyen TCMB Başkanı 
Uysal, enflasyonun temmuz ayından 
itibaren düşüş eğilimine gireceğini 
öngördüklerini aktardı. 
 

 
 

Revizyonda işgücü maliyetleri, TL 
cinsinden ithal fiyatlar, enflasyon ana 
eğilimindeki sapma, çıktı açığı ve gıda 
fiyatlarının yukarı yönlü etki yapması 
belirleyici oldu. Yukarı yönlü 
revizyondaki 1.5 puanın 0.5 puanının TL 
cinsinden ithalat fiyatlarından 
kaynaklandığını görmekteyiz. 
 

Talep koşullarının zayıf seyretmesine 
karşın, salgınla beraber birim maliyet 
artışları enflasyonun yükselmesine neden 
olurken, TL cinsinden ithalat fiyatlarının 
petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı 
olarak beklentilerin üzerinde kalması; 
buna gıda enflasyonunun dönemsel ve 
salgına bağlı etkilerle yükselmiş olması 
arz yönlü unsurların enflasyon 
üzerindeki etkisinin daha güçlü 
seyretmesine neden olduğu anlaşılıyor. 
 

Bir önceki raporda 2020 yılı için yüzde 9.5 
olan gıda enflasyonu varsayımının bu 
raporda yüzde 10.5’e, 2021 için yüzde 7.0 
olan varsayımının yüzde 8.0’e 
yükseltildiğini görmekteyiz.   
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Benzer şekilde bir önceki raporda 2020 
yılı için 32.6 dolar olarak öngörülen 
petrol fiyatları bu raporda 41.6 dolara, 
36.8 dolar olarak öngörülen 2021 fiyatı da 
43.8 dolar olarak revize edildi.  
 

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı 
sonunda yüzde 6.9 ile yüzde 10.9 
aralığında (orta noktası yüzde 8.9), 2021 
yılı sonunda ise, yüzde 3.9 ile yüzde 8.5 
aralığında (orta noktası yüzde 6.2) 
gerçekleşeceği öngörülüyor.   
 

Sonuç olarak enflasyon raporunda 
Başkan Uysal enflasyondaki artışın 
ağırlıklı olarak arz yönlü nedenlerden 
olduğunu ve yılın ikinci yarısında talep 
koşullarındaki zayıflama belirginleştikçe 
enflasyonun gerileme eğilimine gireceği 
tespitini tekrarlıyor. Önümüzdeki 
dönemde Merkez Bankası’na göre daha 
muhafazakâr enflasyon tahmini 
beklememizin arkasında üç temel gerekçe 
var. 
 

1. Salgın nedeniyle ekonomideki 
küçülmeye karşı alınan genişleyici 
önlemlerde (para politikası, maliye 
politikası, aktif oranı) kantarın topuzu 
fazla kaçırıldı. Genişleyici politikalar 
şayet süratle normale çevrilmezse orta 
vadede enflasyonist baskı artacaktır. 

2. Salgın tedbirleri gevşetilip talep 
toparlandıkça sosyal mesafelenme ve 
eve kapanma ile oluşan kayıplarını 
dengelemek isteyen şirketler 
mevsimsel ortalamaların üzerinde 
zamlar yapmaktadır. 

3. Türk lirasının dolara karşı değer kaybı 
devam ediyor. ‘Dış değerini’ 

kaybeden bir para biriminin ‘iç 
değerini’ korumakta zorlanacağını 
düşünmekteyiz. 

 

Kısa vadede TCMB’nin politika faizinin 
yüzde 8.25, ağırlıklı ortalama fonlama 
maliyetinin ise 30 Temmuz itibariyle 
yüzde 7.76 olduğu dikkate alındığında 
öncelikli olarak önümüzdeki dönemde 
fonlama faiz oranının yükseleceğini 
söyleyebiliriz. Kredi ve Mevduat genel 
faiz seviyelerinde yaz sonrasından 
itibaren yükselişler yaşanmasını 
beklemekteyiz. 
 

Orta vadede ise, Merkez Bankası’nın 
bir sonraki adımının faiz artışı 
olacağını öngörmekteyiz. Talepteki 
canlanma, eksi reel faiz, kredilerdeki 
sıçrama, kur üzerinde devam eden 
baskı gibi unsurlar faizlerin 
yükseltilmesini gerektiriyor.  
 

Ancak geçmiş tecrübeler Merkez 
Bankası’nın faiz indirimlerinde önden 
hareket ettiğini, faiz artışında ise, piyasa 
beklentilerini geriden takip ettiğini 
göstermektedir. Bu defa da benzer bir 
politika izlenirse ilk faiz artışının 2021 
yılına kalması da sözkonusu olabilir. 
 

Reel Sektörün Güveni Şimdilik 
Yerine Geldi. 
Reel kesim güven endeksi son beş ayda 
tam bir “V” tipi hareket çizdi ve 
Temmuzda yeniden 100'ün üstüne çıktı. 
Genel gidişatla ilgili olarak kötümserim 
diyenlerin sayısı azalıyor ama ilginçtir 
temmuzda iyimserim diyenlerde de 
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azalma oldu. Öyle görünüyor ki genel 
gidişat endeksi tepe noktaya gelmiş 
durumdadır. 

Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği 
ankete göre reel kesim güven endeksi 
temmuz ayında 100.7 düzeyinde oluştu. 
Tekrarda yarar var, reel kesim güven 
endeksi de sıfır ile 200 arasında değer 
alabiliyor ve 100’ün altı kötümser 
duruma, 100’ün üstü iyimser duruma 
işaret ediyor. 

 
 

Reel kesim güven endeksi Ocak ve Şubat 
aylarında 104.1 ve 106.9 düzeyinde 
hareket ettikten sonra gerilemeye başladı 
ve Nisanda 66.8'e kadar indi. Koronanın 
ekonomik tahribatının tavan yaptığı bu 
ayda endeksin böylesine gerilemiş olması 
gayet normaldi. Sonrasında bir çıkış 
başladı ve nihayet Temmuz ayında 
100'ün üstüne çıkıldı. 
 

Tüm bu veriler tabii ki ekonomik bir 
beklentiyi yansıtıyor, gerçekleşmeyi 
değil. Bu beklentiler gerçekçi mi, değil mi 
ayrı bir tartışma konusu olabilir. Esasında 
bu iki endekste Mayıstan Hazirana 
geçişte çok hızlı artışlar dikkati çekmişti, 
Temmuzda Hazirana göre olan artış daha 
ılımlı; ama sanki ekonomi Temmuz’dan 
sonra sonbahar aylarında bir süre yatay 

bir trend içerisinde gidecek gibi bir 
eğilim beklenebilir. Dolayısıyla bu 
beklentilerin tamamen gerçekleşmeme 
olasılığı da mümkündür. 

Swap İmkanında İlk Normalleşme 
Adımı Atıldı 
BDDK, swap imkanı ve yurtdışı 
yerleşiklerin TL'ye erişiminde esneklik 
tanıyarak normalleşme yönünde adım 
attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK), normalleşme adımları 
kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL 
erişimini sınırlayan düzenlemelerde 
esneklik sağladığını duyurdu. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Nisan ayında bankaların, 
konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi 
kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini 
haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği 
işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle 
yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı 
TL olan ve vadede TL alım yönünde 
gerçekleştirecekleri para swapı, forward, 
opsiyon ve diğer türev işlemlerin 
toplamının bankaların en son 
hesapladıkları yasal öz kaynaklarının 
yüzde 1'i ile sınırlandırılmasına karar 
vermişti. 

Kurul, Mayıs ayında da bankaların, yurt 
dışındaki konsolidasyona tabi kredi 
kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini 
haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki 
şubeleri de dahil olmak üzere, yurt 
dışında yerleşik finansal kuruluşlara 
yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL 
repo ve TL kredilerin toplamının 

Haziran Temmuz Fark (%)
Reel Kesim Güven Endeksi 92.6 100.7 8.1

Toplam Sipariş (Mevcut Durum) 51.3 66.4 15.1
Mamul Mal Stoku (Mevcut Durum) 108.1 103 -5.1

Üretim Hacmi (Gelecek 3 Ay) 123.4 131.5 8.1
Toplam İstihdam (Gelecek 3 Ay) 101.8 106.2 4.4

Toplam Sipariş (Son 3 Ay) 53.4 81.2 27.8
İhracat Sipariş (Gelecek 3 Ay) 113.5 120.4 6.9

Sabit Sermaye Yatırım Harcaması 84.5 88.7 4.2
Genel Gidişat 104.4 108.5 4.1
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bankaların en son hesapladıkları yasal öz 
kaynaklarının yüzde 0,5'i ile 
sınırlandırılmasını uygun görmüştü. 

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası 
işlemlerinin takas operasyonlarının 
olumsuz etkilenmemesini ve TL 
cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde işlem görmesini 
teminen Kurul, Mayıs ayında sermaye 
piyasası mevzuatında tanımlanan 
Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları 
(YMSK) arasından BDDK tarafından 
belirlenecek olan kuruluşların, söz 
konusu sınırlamadan muaf tutulmasına 
karar vermişti. Bu karara istinaden BDDK 
tarafından Euroclear Bank ve Clearstream 
Banking isimli kuruluşlar söz konusu 
sınırlamadan muaf tutulmuştu. 

Yurtdışı Yerleşiklerin TL Erişimini 
Sınırlayan Düzenlemede Esneklik 
BDDK, 28 Temmuz 2020 tarihli 9109 
sayılı Kurul kararıyla, normalleşme 
adımları kapsamında yurt dışı 
yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan 
düzenlemelerde esneklik sağladı. 

Buna göre YMSK'lar için getirilen 
muafiyete ilave olarak, yalnızca yurt içi 
ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası 
faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, tezgah 
üstü piyasada hesap operatörü olarak 
bildirilen yurt içi banka ile veya BIST FX 
swap piyasasında vadede TL alım 
yönündeki (swap işleminin ilk bacağında 
YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) 
swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca 
yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç 

edilen TL menkul kıymet takası 
faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile 
yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba 
yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin 
TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf 
tutulmasına karar verildi. 

EBRD ve IFC Gibi UKB'lere Yurtiçi 
TL Borçlanma İmkanı 
Kurul kararıyla Uluslararası Kalkınma 
Bankaları (UKB) için ise, yurt içi para ve 
sermaye piyasalarına yatırım yapma ve 
Türk şirketlerine kredi kullandırma 
kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar 
dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL 
plasman, TL depo ve repo yoluyla 
UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak 
finansman işlemlerinin TL'ye erişim 
kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar 
verildi. 

Bu kapsamda UKB'lerin TL erişim 
kısıtlamalarından muaf tutulmak 
suretiyle yurt içi bankalarla 
gerçekleştirebilecekleri finansman 
işlemleri şöyle: 

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
AŞ (TKYB) ile vadede TL alım yönündeki 
(swap işleminin ilk bacağında TKYB'den 
döviz karşılığında TL alınan) döviz swap 
işlemleri. BIST FX swap piyasasında 
vadede TL alım yönündeki (swap 
işleminin ilk bacağında UKB'nin döviz 
karşılığında TL aldığı) swap 
işlemleri. BIST Repo piyasasındaki repo 
ve ters repo işlemleri. Yurt içi yerleşik 
bankalarla yapılan TL depo işlemleri." 
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Döviz Piyasasında 2 Ay Sonra 
Tansiyon Tekrar Yükseliyor 
Türkiye ve ABD arasındaki S-400 ve F-35 
üzerinden tekrar alevlenen olası siyasi 
gerginliğin etkisiyle hafta içerisinde 
Dolar/TL 7.0120 seviyesine kadar 
yükselirken €/TL de 8.2800 seviyelerine 
kadar çıktı. €/TL paritesi Akdeniz'de 
devam eden sondaj çalışmalarının AB ile 
ilişkilerde yarattığı gerilimle yükselmiş 
sondaj çalışmalarına ara verilmesinin 
ardından da kısa süreliğine inişe 
geçmişti. 
 

Yükselen cari açık, hızlı kredi 
genişlemesi, artan enflasyon, negatif 
reel faiz ortamı TL’nin temel 
zayıflıkları ve hassasiyet unsurları 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

30’’ $/TL Fiyat Hareketi 

 
Kaynak: Matriks 
 

Siyasi otoritenin haziran başından 
itibaren kamu bankaları üzerinden 
yapmakta olduğu düzenli $/TL satışları 
ile birlikte kur üzerinde 6.84-6.86 
seviyeleri arasında dar bir hareket marjı 
imkanı oluşturulmuştu. Diğer yandan 
son günlerde €/$ paritesinin 1.12 
seviyesinden 1.18 seviyesine kadar 

yaptığı yükseliş trendi ile birlikte kamu 
bankalarının dolar üzerindeki 
tahakkümü dolar kurunun sepet kur 
dengesi çerçevesinde doğal düşüş 
imkanını da ortadan kaldıran ironik bir 
durum oluşturmuştur. 
 

Dolar kuru 2019 yılı başından itibaren 100 
milyar doları aşan kamu bankalarının ve 
TCMB’nın döviz arzının da desteğiyle 
6.84-6.86 seviyeleri etrafında 2 aya yakın 
bir süredir oldukça dar bir bantta 
seyrediyordu.  Bu kadar uzun bir süredir 
yaşanan sıkışma yukarı seviyeye doğru 
bir kırılma yaşanmasının habercisiydi. 
 

Mevcut -%5.40/yıllık negatif mevduat 
reel faizine dayalı TL’nin değer kaybının 
yatırımcıyı enflasyondan korumaya 
yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli 
bir etken olduğunu unutmamak 
gerekir.“TCMB’nin politika faizinin 
enflasyonun 4 puan altında kalması ile 
yerli yatırımcıların dövize, altına ve son 
dönemde bu araçları içeren yatırım 
fonlarına yönelme eğilimi olduğunu 
görüyoruz. Yerli ve dış döviz talebine 
etki eden tüm unsurları bir araya 
getirdiğimizde TCMB’nin döviz 
piyasasında bugüne kadar izlediği 
politikasını devam ettirmek adına daha 
çok döviz rezervine ihtiyacı olabileceği ve 
bunun var olmadığı endişesi 
önümüzdeki dönem açısından ciddi bir 
risk unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 

FED, Destekleyici Para Politikası 
Duruşunu Korumaktadır 
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Fed hafta içerisinde açıkladığı para 
politikası raporunda; piyasa genel 
beklentisine de paralel olarak, para 
politikası duruşunda bir değişikliğe 
gitmezken, ABD ekonomisine destek 
vermek amaçlı, tüm araçlarını 
kullanacağını yineledi. Karar metninde; 
ekonomik aktivite ve istihdamın; ilk 
etapta yaşadıkları sert gerilemelerin 
ardından son aylarda bir miktar 
toparlandığı ancak yılbaşındaki 
düzeylerinin oldukça altında olduğu 
belirtildi. Enflasyon ise; zayıf talep ve 
düşük petrol fiyatları ile baskılanıyor. 
 

Fed; metne, ekonominin yönünün ciddi 
ölçüde virüsün gelişimine bağlı olduğu 
söylemini ekledi ve virüs gelişmelerinin, 
orta vadede ekonomik görünüm 
üzerinde belirgin riskler ortaya 
koyduğunu vurguladı. Bu bağlamda; 
Fed, faiz oranlarının, ekonominin son 
gelişmeleri atlatıldığından emin olana 
kadar düşük kalacağı, ileriye dönük 
rehberliğini de korudu. Varlık alımlarının 
da; en azından şu anki hızında devam 

edeceğinin altı çizildi. Fed Başkanı 
Powell; karar sonrası gerçekleştirdiği 
basın toplantısında, son haftalarda virüs 
vakalarında görülen yükselişin ve bunu 
kontrol altına almak amaçlı alınan 
tedbirlerin, ekonomik aktiviteyi 
baskılamaya başladığını belirtti. 
 

Karşılaştırmalı Getiri Tablosu 

  
Kaynak: Matriks 
 

Yatırım enstrümanları arasında haftanın 
en çok getiri sağlayan finansal varlığı 
%6.3 ile altın olurken, en çok kaybettiren 
finansal enstrümanı ise, -%5.8 ile BİST-30 
endeksi oldu. 
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Finansal Piyasa Göstergeleri 
 

 
  

31.07.2020 Haftalık ∆ (%) Aylık ∆ (%) Yılbaşından ∆ (%) 1 Yıllık ∆ (%)
FAİZ ORANLARI

TLREF %  (Gecelik) 8.61 -0.71 8.10 -24.20 -53.98
Repo %  (Gecelik) 7.50 -21.05 -6.25 -41.18 -59.89

Türkiye 2 Yıllık Tahvil 11.08 6.54 20.57 -5.94 -30.88
Türkiye 10 Yıllık Tahvil 13.15 3.78 8.78 4.16 -13.46

Dolar Libor (3 Ay) 0.26 -1.09 -11.99 -86.34 -88.43
ABD 10 Yıllık Tahvil 0.56 -7.18 -13.26 -71.03 -73.01
ABD 30 Yıllık Tahvil 1.21 -6.87 -12.03 -49.48 -53.24

Euro Libor (3 Ay) -0.45 2.03 3.97 7.48 6.67
Almanya 10 Yıllık Tahvil -0.54 11.93 15.74 189.36 36.00
Almanya 30 Yıllık Tahvil -0.133 121.67 682.35 -6750.00 -176.00
DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL 6.9728 1.78 1.72 17.21 25.43
Euro/TL 8.1915 3.32 6.28 22.74 32.04

Sepet Kur/TL 7.5822 2.60 4.13 20.13 28.92
Euro/Dolar 1.1748 1.54 4.50 4.73 5.29

Dolar Endeksi (DXY) 93.55 -1.49 -3.98 -2.95 -4.57
Dolar/Brezilya Reali 5.1702 1.02 -4.32 28.62 36.39

Dolar/Çin Yuanı 7.0031 0.04 -1.10 0.57 1.72
Dolar/Rus Rublesi 73.62 3.56 5.15 18.59 15.92

Dolar/Güney Afrika Randı 16.79 1.88 -2.78 19.90 18.20
BORSA ENDEKSLERİ

BİST-100 1126.9 -4.56 -2.72 -1.52 9.74
BİST-30 1260 -5.79 -6.01 -9.27 -2.52

BİST-Sanayi 1560 -1.68 4.90 12.12 33.50
BİST-Bankacılık 1152 -9.40 -14.19 -28.07 -21.79
BİST-Hizmetler 1019 -3.46 -2.12 16.73 33.56

Dow Jones (ABD) 26540 -1.73 3.69 -7.00 -2.42
S&P 500 (ABD) 3258 -0.54 6.72 0.86 8.14

Volatilite Endeksi (VIX) 26.11 7.36 -17.84 89.48 87.30
Nasdaq (ABD) 10543 -1.52 6.77 17.50 27.43

DAX (ALMANYA) 12479 -4.77 2.01 -5.82 2.73
Nikkei 225 (Tokyo) 22339 -1.81 1.56 -5.57 2.90

Shanghai (Çin) 3287 -1.39 10.98 7.76 11.33
EMTİALAR

Ons Altın/Dolar 1954 4.38 10.24 28.72 36.56
Gram Altın/TL 438.00 6.21 12.12 50.86 71.29

Ziynet Tam Altın/TL 2917 9.41 15.01 54.26 76.08
Brent Petrol 43.58 -2.12 4.23 -34.77 -33.08

KRİPTO PARALAR
Bitcoin/Dolar 10935 16.59 19.21 51.83 14.44

Ethereum/Dolar 318 29.50 40.10 0
Litecoin/Dolar 54.63 24.93 31.01 32.66 -39.35



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 9 • 31 Temmuz 2020 
37 

Makroekonomik Göstergeler (I) 
 

 

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2017 2018 2019

BÜYÜME 3.Ç 4.Ç 1.Ç
GSYH (milyar USD) 853 789 754
GSYH (milyar TL) 3,111 3,724 4,280 1,146 1,190 1,071
Kişi Başına Gelir (USD) 10,616 9,693 9,127
Büyüme Oranı (%) 7.5 2.8 0.9 1.0 6.0 4.5

Net İhracatın Katkısı (puan, %) 0.1 3.6 2.3 -0.2 -4.7 -4.3

ENFLASYON (yıllık, %) Nis.20 May.20 Haz.20
TÜFE 11.9 20.3 11.8 10.9 11.4 12.6

Çekirdek TÜFE-B 12.3 20.2 10.8 11.3 11.2 11.9
Yurt İçi ÜFE 15.5 33.6 7.4 6.7 5.5 6.2

İŞGÜCÜ PİYASASI (1) Şub.20 Mar.20 Nis.20
İ şsizlik Oranı (%) 9.9 12.8 13.1 12.8 13.1 13.8
İ şgücüne Katılım Oranı (%) 53.1 53 52.3 50.8 49 47.5
Geniş Tanımlı İ şsizlik Oranı (%) 20.2 23.0 23.6 26.3 27.7 30.1
Genç Nüfusta İ şsizlik (%) 18.4 23.5 24.1 23.7 25.1 26.6

DÖVİZ KURLARI Nis.20 May.20 Haz.20
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 86.32 76.37 76.22 69.18 68.65 69.32
USD/TL 3.654 4.822 5.681 6.825 6.958 6.815
EUR/TL 4.124 5.673 6.359 7.423 7.566 7.669
Döviz Sepeti (0,5*Eur+0,5*USD) 3.886 5.243 6.015 7.284 7.138 7.282

DIŞ TİCARET (12 aylık, milyar USD) Nis.20 May.20 Haz.20
Dış Ticaret Dengesi -74.2 -54.0 -29.5 -38.4 -40.2 -39.6
İhracat 164.5 177.2 180.8 172.6 165.7 167.5
İ thalat 238.7 231.2 210.3 211.0 205.8 207.1

Karşılama Oranı (%) 68.9 76.6 86.0 81.8 80.5 80.9
İhracat Kg. Fiyat (USD) 1.35 1.15 1.16 0.76 0.84 0.64

ÖDEMELER DENGESİ (12 aylık, milyar USD) Mar.20 Nis.20 May.20
Cari İ şlemler Dengesi -40.6 -20.7 8.7 1.2 -3.4 -8.2

Cari İ şlemler Dengesi/GSYH (%) -5.6 -3.5 1.1
Finans Hesabı -46.8 -10.9 0.8 -7.9 -16.7 -23.1

Doğrudan Yatırımlar (net) -8.4 -9.4 -5.9 -5.7 -5.2 -5.3
Portföy Yatırımları (net) -24.1 3.1 1.2 16.3 14.2 16.2
Diğer Yatırımlar (net) -6.2 5.7 -0.9 -5.2 -6.5 -14.7

Rezerv Varlıklar (net) -8.2 -10.4 6.3 -13.3 -19.1 -19.4
Net Hata ve Noksan -6.3 9.8 -7.9 -9.1 -13.3 -14.9

Bütçe (2) (milyar TL) Nis.20 May.20 Haz.20
Harcamalar 677.7 830.4 999.5 1062.8 1064.7 1082.8

Faiz Harcamaları 56.7 74.0 99.9 116.8 118.5 120.5
Faiz Dışı Harcamalar 621.0 756.5 899.5 946.0 946.2 962.3

Gelirler 630.3 757.8 875.8 920.8 917.4 928.2
Vergi Gelirleri 536.0 621.3 673.3 695.5 691.0 701.5

Bütçe Dengesi -47.4 -72.6 -123.7 -142.0 -147.2 -154.6
Faiz Dışı Denge 9.3 1.3 -23.8 -25.2 -28.7 -34.1
Bütçe Dengesi/GSYH (%) -1.5 -2.0 -2.9

BORÇ STOKU (milyar TL) 3.Ç 4.Ç 1.Ç
Merkezi Yönetim
İç Borç Stoku 596.5 665.0 840.5 782.9 840.5 890.3
Dış Borç Stoku 358.0 505.1 601.6 563.8 601.6 684.6
Toplam Borç Stoku 954.6 1,170.1 1,442.1 1,346.7 1,442.1 1,574.8

Genel Yönetim
AB Tanımlı Borç Stoku 878.3 1,134.0 1,404.2 1,319.4 1,404.2 1,554.5
AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) 28.2 30.4 32.8 32.1 32.8 35.1

Son 3 Veri
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Makroekonomik Göstergeler (II) 
 

 

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2017 2018 2019

BEKLENTİ ANKETİ May.20 Haz.20 Tem.20
TÜFE (%)

Cari Yıl 11.74 21.28 11.62 9.38 9.54 10.22
12 Ay 9.3 16.46 10.07 9.2 9.03 9.33
24 Ay 8.47 12.43 8.94 8.3 8.38 8.38

USD Kuru (TL)
Cari Yıl 3.881 5.437 5.817 7.018 6.992 7.019
12 Ay 4.153 6.247 6.353 7.220 7.221 7.258

GSYH (%) 5.7 3.0 0.4 -1.3 -1.3 -1.3
Ödemeler Dengesi (milyar USD) -40.5 -33.3 1.2 -7.2 -11.6 -14.6

GÜVEN ENDEKSLERİ May.20 Haz.20 Tem.20
Ekonomik Güven Endeksi 99.7 85.8 96.5 61.7 73.5 82.2
Tüketici Güven Endeksi 65.6 58.7 58.8 59.5 62.6 60.9
Reel Kesim Güven Endeksi 109.2 97.7 108.7 73.5 89.8 99.4
Sektörel Güven Endeksleri

Hizmet 96.2 81.5 93.2 51.1 55.5 66.7
Perakende 100.6 96.4 102.6 79.0 86.4 94.6
İnşaat 81.6 55.4 68.9 58.5 78.0 87.0

SANAYİ ÜRETİMİ Nis.20 May.20 Haz.20
Sanayi Üretim Endeksi 130.6 117.7 128.3 76.3 92.7
Kapasite Kullanım Oranı 79.0 74.0 76.9 61.9 62.7 65.8
PMI 54.9 44.2 49.5 33.4 40.9 53.9
SAMEKS 49.4 40.1 49.1 30.0 45.8 49.3

KONUT SATIŞLARI (bin adet) Nis.20 May.20 Haz.20
Konut Satışları 1,409.3 1,375.4 1,348.7 1,380.0 1,339.0 1,467.7
İpotekli Satışlar 473.1 276.8 332.5 418.2 421.8 516.0
Diğer Satışlar 936.2 1,095.6 1,016.2 961.8 917.2 951.7
İ lk Satışlar 659.7 651.6 511.7 488.3 467.9 503.3
Yabancıya Satışlar 22.2 39.7 45.5 43.9 40.8 39.8

TURİZM Mar.20 Nis.20 May.20
Gelen Yabancı Turist (milyon kişi) 32.4 39.5 45.1 43.9 40.6 36.6
Kişi Başı Harcama (USD) 700 655 686 745

OVP 2020 2021 2022
GSYH (milyar USD) 812 856 900
GSYH (milyar TL) 4,872 5,484 6,070
Kişi Başına Gelir (USD) 9,738 10,144 10,534
Büyüme Oranı (%) 5.0 5.0 5.0
Bütçe Dengesi (milyar TL) -140.8 -153.5 -160
Ödemeler Dengesi (milyar USD) -9.6 -7 0
Dış Ticaret Dengesi (milyar USD) -41.5 -45 -47
İhracat 190 202 213
İ thalat 231.5 247 260

İ şsizlik Oranı (%) 11.8 10.6 9.8
İ şgücüne Katılım Oranı (%) 53.4 54 54.5
TÜFE (%) 8.5 6.0 4.9
USD Kur 6.00 6.41 6.74

TCMB 2020 2021 2022
TÜFE (%) 8.9 6.2 5.0
Petrol Fiyatları (Ort. USD) 41.6 43.8
Gıda Fiyatları (%) 10.5 8.0

HAZİNE May.20 Haz.20 Tem.20
İç Borç Çevirme Oranı (%) 125.6 98.1 132.4 380.3 179.6 209.6

Borçlanma 2020
İç Borçlanma (milyar TL) 96.2 134.3 153.9 299.6
Dış Borçlanma (milyar TL) 21.0 23.9 45.1 57.6

(1) Mevsimsellikten arındırılmış

(2) Haziran ayı it ibariyle birikimli, Merkezi Yönetim Bütçesine göre
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Cumhuriyet Halk Partisi 
• 

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarında onaylanmış bağlayıcı 
politika metinleri değildir. 


