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Dengelenme tam gaz devam ediyor 

Eylül’de cari fazla 1,8 milyar dolar ile tahminimizin (2,1 milyar dolar) ve piyasa 

öngörüsünün (2,0 milyar dolar) sınırlı oranda altında gerçekleşti. Böylece 12 aylık birikimli 

cari açık Haziran’a göre 6,3 milyar dolar daralarak 46,1 milyar dolara geldi. Bahsedilen bu 

düzeltme çekirdek açıktaki (enerji ve altın hariç açıktaki) daralmadan kaynaklandı (5,7 

milyar dolar). Çekirdek açıktaki daralmanın devam etmesi ekonomideki dengelenme 

sürecini doğruluyor. İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve ihracattaki toparlanma ile çekirdek 

açıktaki daralma önümüzdeki aylarda devam edecek.  

Eylül 2018 
Ödemeler Dengesi 

Cari açıktaki daralmaya rağmen finansman tarafında olumsuz seyir devam ediyor. Eylül 

ayında 4,9 milyar dolarlık kayıtlı sermaye çıkışı görüldü. Detaylara bakıldığında sermaye 

çıkışındaki en büyük kalemin bankacılık sektörü borç ödemesi olduğu görülüyor. Kısa 

vadede bankaların nette 1,1 milyar dolar orta uzun vadede ise nette 4,0 milyar dolar 

ödediği görülüyor. Sermaye çıkışında etkili olan diğer kalem 0,9 milyar dolarlık çıkışla 

portföy oldu. Öte yandan Ağustos’ta doğrudan yatırımlardan nette 0,8 milyar dolar (0,5 

milyar doları gayrimenkul satışı) giriş net hata noksan kaleminden ise 0,4 milyar dolar 

çıkış oldu. Eylül’de resmi rezervler 3,5 milyar dolar azaldı.    

Yıl başından bu yana net hata noksan kaynaklı giriş 17,3 milyar dolara ulaştı. Resmi 

rezervler ise 16,9 milyar dolar azaldı. Son olarak uzun vadeli borç çevirme oranları 

(yurtdışı tahvil ihracı dahil) yılın dokuz ayında bankalar için %84, şirketler için                   

%139 seviyesine geldi.  

Kaynak: TCMB 

Cari dengede son iki aydır fazla verilmesi iktisadi faaliyetteki dengelenmenin devam 

ettiğini gösteriyor. Cari dengedeki olumlu resme rağmen finansman tarafında bankaların 

borç ödemesinden kaynaklanan bir çıkış var. Yılın kalanında bankaların kısa vadeli kredi 

cephesinde kredi kanallarının tekrar açılması ile daha olumlu bir resim ile karşılaşacağız. 

Öte yandan maliyetlerin de yükselmesi nedeniyle bankaların uzun vadeli kredilerde borç 

ödeyici olmaya devam edeceklerini düşünüyoruz.  

Bugünkü veri ile birlikte yılın ilk dokuz ayında cari açık 30 milyar dolar seviyesine geldi. 

Ekim ayına dair veriler fala vereceğimize işaret ediyor. Yılın son iki ayında iktisadi 

faaliyetin seyri ve Kasım itibariyle verilen teşviklerin etkisi cari dengenin patikasını 

belirleyecek. Mevcut görünüm ve iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın etkisini dikkate alarak 

38 milyar dolar olan 2018 cari açık tahminimizi 31 milyar dolar olarak güncelliyoruz (milli 

gelirin %4,1’i).      

Muammer Kömürcüoğlu 
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Cari Açık, Enerji ve Altın 

BALANCE of PAYMENTS Sep 18 Aug 18 Oct 17 - Sep 18 Sep 17 - Aug 18

Current Account Balance 1,830 1,863 -46,087 -52,368

Goods and Services 2,666 2,612 -35,555 -41,812

Tourism 2,852 3,322 19,914 19,748

Capital Flow -4,889 -14,273 195 9,500

Net FDI 827 802 7,615 7,438

Portfolio Flow s -904 -1,786 -2,322 2,024

Equity Securities -71 -36 -1,123 -1,300

Debt Securities -269 -929 1,024 4,860

Other Investments -4,812 -13,289 -5,098 38

Net Errors and Omissions -416 4,313 21,212 22,592

Reserve Assets -3,476 -8,075 -24,624 -20,219

Odak Noktası 1792 
12.11.2018 
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Cari Denge (yıllıklandırılmış) Enerji ve altın hariç cari denge (yıllıklandırılmış)



Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, 
yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy 
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan 
alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu 
değildir. 


