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Net hata noksan günü kurtardı 

Aralık’ta cari açık 1,4 milyar dolar ile piyasa beklentisiyle uyumlu (tahminimiz 1,6 milyar 

dolar) gerçekleşti. Böylece 2018 toplamında cari açık 27,6 milyar dolar oldu (2017: 47,3 

milyar dolar). Cari açıkta Haziran ayında başlayan ve Temmuz itibariyle hızlanan 

dengelenme ile yılın ikinci yarısında toplamda 30,4 milyar dolarlık daralma oldu. 2018’de 

cari açıktaki 20 milyar dolarlık daralma iç talepteki yavaşlamanın yansıması ile enerji ve 

altın hariç cari dengede verilen fazladan kaynaklandı (daralmaya 24 milyar dolarlık katkı 

var). Öte yandan enerji ithalatı geçen yıl cari açığı 6,0 milyar dolar genişletti.  

Aralık 2018 
Ödemeler Dengesi 

Finansman tarafında Aralık özelinde 0,5 milyar dolarlık kayıtlı sermaye çıkışı oldu. Bu 

çıkış 1,8 milyar dolarlık portföy çıkışından kaynaklandı. Portföydeki çıkışta bankaların ve 

kamunun sırasıyla 0,4 ve 0,6 milyar dolarlık tahvil ödemeleri etkili oldu. Öte yandan, 

Aralık’ta doğrudan yatırımlardan 0,8 milyar dolar, diğer yatırım kalemi (krediler ve efektif-

mevduat) kanalından 0,5 milyar dolar giriş oldu. Diğer yatırımlar kalemi özelinde yurtiçi 

bankaların yurtdışında tuttukları döviz varlıklarını 3,1 milyar dolar azaltmaları en büyük 

giriş olarak görüldü. Öte yandan, kredi cephesinde bankaların kısa vadede 0,6 uzun 

vadede 1,4 milyar dolar borç ödemesi yaptı. Son olarak net hata noksan kaleminden 2,8 

milyar dolarlık güçlü bir giriş oldu. Böylece kayıtlı sermayedeki çıkışa rağmen net hata 

noksan sayesinde  rezervler 0,9 milyar dolar arttı. 

2018 toplamına bakıldığında ise 27,6 milyar dolarlık cari açığın finansmanında 21,2 milyar 

dolar ile net hata noksanın belirleyici olduğu görüldü. Öte yandan kayıtlı sermaye 

girişinden 4,0 milyar dolar çıkış olurken finansmanın kalanı 10,4 milyar dolarlık rezerv 

erimesi ile sağlandı. Kayıtlı sermayedeki 4,0 milyar dolarlık çıkışta bankaların toplamda 15 

milyar dolar borç ödemesi (6,3 milyar dolar kısa, 8,7 milyar dolar uzun) en önemli faktör 

oldu. Bankaların borç ödemesi nedeniyle 2018’de uzun vadeli borç çevirme oranları 

(yurtdışı tahvil ihracı dahil) bankalar için %77’ye gerilerken, şirketler için bu seviye %125 

ile halen sağlıklı seviyelerde. Geçtiğimiz yıl portföy cephesinden çıkış ise 3,0 milyar 

dolarla sınırlı kaldı. Öte yandan, şirketlerin 5,9 milyar dolar borçlanması ve 9,5 milyar 

dolarlık doğrudan yatırımlar kayıtlı sermayedeki çıkışı sınırlandıran unsurlar oldu.        

Özetle, üst üste 4 ay cari fazla sonrasında Aralık’ta cari denge beklentilerle uyumlu olarak 

1,4 milyar dolar açık verdi. Aralık’ta cari açık verilse de dengelenmenin tam hız devam 

ettiğini belirtmek gerekiyor. 2018 toplamına bakıldığında net hata noksan kaynaklı 

girişlerin bir kez daha yılı kurtardığı görülüyor. Öte yandan bankaların borç ödemesi ve 

portföy çıkışı nedeniyle sermaye çıkışı olurken, kalan açığın kapatılmasında 10,3 milyar 

dolarlık rezerv kullanıldı. 2018 verisi cari açık finansmanının net hata noksan ve rezerv 

kullanımı ile yapıldığını gösteriyor. Bu da cari açıktaki daralmaya rağmen finansman 

cephesinde kırılganlığın olduğuna işaret ediyor.       

2019’da iç talepteki yavaşlamanın yansıması ve petrol cephesindeki görece ılımlı seyir 

nedeniyle cari açıktaki daralma sürecinin 2018’e kıyasla hız kesse de devam edeceğini 

düşünüyoruz. Bu bağlamda baz senaryomuzda 2019 toplamında cari açığın 18 milyar 

dolara gerileyecek (milli gelirin %2,4’ü). 
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Cari Denge (yıllıklandırılmış) Enerji ve altın hariç cari denge (yıllıklandırılmış)

https://www.youtube.com/watch?v=6-UEKtsOCIs&feature=youtu.be&t=243


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. 

ÖDEMELER DENGESİ Ara 18 Kas 18 Oca 18 - Ara 18 Ara 17 - Kas 18

Cari İşlemler Dengesi -1,437 1,075 -27,633 -33,946

Mal ve Hizmet Dengesi -615 2,072 -16,815 -23,061

Turizm 898 1,237 20,625 20,507

Sermaye Akımı -519 2,669 -3,975 -3,647

Net Doğrudan Yatırımlar 803 1,367 9,526 9,229

Portföy Akımları -1,840 1,851 -3,011 -661

Hisse Senedi 143 346 -908 -909

Borç Senetleri -1,121 2,112 1,072 2,823

Diğer Yatırımlar 518 -549 -10,490 -12,215

Net Hata ve Noksan 2,817 177 21,173 17,660

Rezerv Varlıklar 860 3,920 -10,377 -19,873


