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

Bir önceki yılın Temmuz ayında 2.0 milyar dolar fazla 

veren cari denge bu yılın aynı döneminde 1.8 milyar 

dolar açık verdi. Böylece bir önceki ay 11.1 milyar 

dolar düzeyinde bulunan 12 aylık birikimli açık 14.9 

milyar dolar açığa yükselirken yılın ilk yedi ayındaki 

toplam cari açık ise 21.6 milyar dolar oldu. 

Son üç aydır net açık veren hizmet dengesi Temmuz 

ayında 0.3 milyar dolar fazla vermiş olsa da geçtiğimiz 

yılın aynı ayında hizmet dengesi 4.9 milyar dolar fazla 

vermişti. Hizmet dengesinin zayıf seyretmesi cari açığın 

genişlemesinde etkili olmaya devam ediyor.  

Dış ticaret dengesi geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre 

0.4 milyar dolar azalış kaydetmiş olsa da yıllıkta 16.6 

milyar dolar artış göstererek 27.59 milyar dolar açığa 

yükseldi. 

Net altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.2 

milyar dolar artarak 1.8 milyar dolara yükselirken, net 

enerji ithalatının aynı dönemde 0.7 milyar dolar 

azalarak 2.1 milyar dolara gerilediğini görmekteyiz. 

Böylece bir önceki yılın Temmuz ayında 5.3 milyar 

dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler 

hesabı, bu ay 2.1 milyar dolar fazlaya gerilerken yıllıkta 

enerji ve altın hariç cari işlemler fazlası bir önceki aya 

göre 3.2 milyar dolar azalarak 26.8 milyar dolara 

geriledi.  

Birincil gelir dengesi altındaki yatırım geliri kaleminden 

kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına 

göre 372 milyon dolar azalarak 297 milyon dolar 

olurken, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan 

net çıkışlar 55 milyon dolar oldu. 

Finans hesabına baktığımızda geçtiğimiz yılın Temmuz 

ayında 550 milyon dolar olan doğrudan yatırımlardan 

kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

Net portföy yatırımı girişi 254 milyon dolar olurken, 

detayda hisse senetlerinden 467 milyon dolar çıkışa 

karşılık borçlanma senetlerine 115 milyon dolar giriş 

olduğunu görmekteyiz. Borçlanma senetlerinin 

detayında ise bankacılık ve diğer sektörlere 505 

milyon dolar giriş olurken, kamunun borçlanma 

araçlarından 390 milyon dolar net çıkış gerçekleştiğini 

görmekteyiz. 

Temmuz ayında özel sektör 508 milyon dolar ile borç 

ödeyicisi konumunda olurken sektörün borç çevirme 

oranı yıllıkta yüzde 74.2’ye geriledi. Bankaların dış borç 

çevirme oranı ise yüzde 77.6’ya yükseldi.  

Finans hesabı altındaki diğer yatırımlar kaleminden 3.2 

milyar dolar giriş olurken bunun 3.1 milyar dolarının 

efektif krediler kaynaklı olduğu görülüyor. 

Net hata noksan kalemi Temmuz’da 3.2 milyar dolar 

azalırken, Merkez Bankasının rezervleri de 1.3 milyar 

dolar azalış kaydetti. Yılın başından bu yana 

rezervlerdeki erime 31.4 milyar dolar oldu.  
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Yılın ilk yedi ayındaki toplam cari açık ise 21.6 milyar 

dolar oldu. Temmuz ayında dış ticaret dengesi sınırlı 

bir iyileşme kaydetmesine rağmen turizm gelirlerindeki 

düşüş cari dengedeki bozulmanın ana belirleyicisi 

olmayı sürdürüyor. Gerek Ağustos ayı geçici dış tica-

ret verileri gerek turizmdeki toparlanmanın yavaş sey-

retmesi, cari açığın önümüzdeki aylarda genişlemeye 

devam edeceğini, yıl sonunda cari işlemler dengesi-

nin 30 milyar dolar açığın üzerine çıkacağını düşündü-

rüyor. 
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 Tanımlar 

Ödemeler Dengesi: Geniş anlamıyla, bir ekonomide Genel Hükümet, Merkez Bankası, bankalar, diğer sektörler 

vb. yurt içi yerleşiklerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yap-

mış oldukları mal, hizmet, gelir, finansal varlık ve yükümlülükler ile ilgili ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını 

elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. 

Cari İşlemler Hesabı: Mal ve hizmet ticareti ile birincil ve ikincil gelir hesaplarını kapsamaktadır. Cari işlemler 

hesabında, gelirlerin giderleri aştığı, yani, farkın artı olduğu durum cari işlemler fazlası olarak adlandırılırken; gi-

derlerin gelirleri aştığı, yani, farkın eksi olduğu durum ise cari işlemler açığı olarak adlandırılmaktadır. 

Birincil Gelir Hesabı: Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile öde-

nen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırım-

lara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir. 

İkincil Gelir Hesabı: Yurt içinde (yurt dışında) yerleşik bir birim tarafından yurt dışında (yurt içinde) yerleşik bir 

birime karşılıksız olarak mal ya da hizmet gibi reel bir kaynak ya da finansal bir varlık sağlanması şeklinde tanım-

lanan transferleri içermektedir. 

Sermaye Hesabı: Üretilmeyen ve finansal olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması ile sermaye transfer-

leri yoluyla oluşan akımları içermektedir. 

Finans Hesabı: Merkez Bankası, Genel Hükümet, bankalar ve diğer sektörler (diğer finansal kuruluşlar ve finan-

sal olmayan kuruluşlar, hane halkları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) tarafından gerçekleştirilen kısa ve uzun 

vadeli uluslararası sermaye akımlarının kaydedildiği bir hesap olup, temel olarak, bir ülkenin dış finansal varlıkla-

rı ve yükümlülüklerindeki değişimler ile bu değişimlerin karşılıklı kayıtlarını içermektedir. 

Doğrudan Yatırım: Yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide bir işletmenin yönetimini kont-

rol ettiği veya yönetiminde söz sahibi olduğu uzun vadeli bir yatırım şeklidir. Doğrudan yatırımda, yatırımcının 

işletmenin sermayesinde % 10 ya da daha fazla paya / oy hakkına sahip olması veya yönetimde söz sahibi 

olması esastır. 

Portföy Yatırımları: Menkul değerlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanabilecek portföy yatırımları, genellikle 

hisse senetleri ile kamu ya da özel kuruluşlarca ihraç edilen bono ve tahvil şeklindeki borç senetlerini ve diğer 

para piyasası araçlarını içermektedir. 

Diğer Yatırımlar: Doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve rezerv varlıklar dışında kalan tüm finansal hareketler 

bu bölümde yer almaktadır. 

Rezerv Varlıklar: Parasal Altın, Özel Çekme Hakları (SDR), Uluslararası Para Fonu Nezdindeki Rezerv Opsiyonu 

ve Diğer Rezerv Varlıklar kalemlerini içermektedir. 


