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Grafik 1: Yıllık Cari İşlemler Dengesi (milyar Dolar) 

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma 

Grafik 2: Altın Dengesi (milyar Dolar) 

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma 

Grafik 3: Turizm Gelirleri (milyar Dolar) 

Kaynak: TCMB, HLY Araştırma 
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Yeni yılın ilk ayında cari açık, beklentimizle aynı seviyede 

olarak, 7,1 milyar dolara ciddi bir yükseliş gösterdi. Aylık 

açığın geçen yılın ilk ayında 2,7 milyar dolarda kalması 

nedeniyle, yıllık cari açık da bir önceki aya ait 47,2 milyar 

dolardan Ocak sonunda 51,6 milyar dolara ciddi bir hızlanma 

kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde de yıllık açıktaki genişlemenin 

devam etmesini ve 55 milyar dolar civarına yükselmesini 

bekliyoruz. Ancak, baz etkisinin azalan olumsuz etkisiyle, yıl 

sonuna ait 48 milyar dolar düzeyindeki açık tahminimizi 

koruyoruz. Böylece, geçen yıl milli gelirin %5,5’ine ulaşan 

cari açığı bu yıl yine yakın seviyede %5,3 düzeyinde 

öngörüyoruz. 

Yıllık cari açıktaki hızlanmada altın ve petrol ithalatının 

önemli etkisi bulunmakla birlikte, altın ve enerji dışı 

‘çekirdek’ açıkta da artış devam ediyor. Geçen yılın 

Ağustos sonunda pozitif bölgeye geçen 12 aylık kümülatif 

bazda ’çekirdek’ cari denge, bu yılın Ocak sonunda 5,9 

milyar dolarlık açığa işaret ediyor. Ancak yine de, geçen yılın 

Ocak sonundaki 10,7 milyar dolarlık açık düzeyine göre daha 

ılımlı kalıyor.  

Finansman tarafında ise ana bileşenler bazında, i. 

doğrudan yatırımların katkısı daha zayıf olarak devam ediyor; 

ii. portföy yatırımları hem hisse hem de DİBS tarafında giriş 

yönünde. Dış borçlanmada da, 2 milyar dolarlık Euro tahvil 

girişi söz konusu; iii. bankaların vade yapısı itibariyle net 

borçlanması kısa vade lehine gelişiyor; iv. reel sektörün 

yatırımlarında kullandığı uzun vadeli borçlanmaları, sınırlı 

olmakla birlikte net giriş tarafında; v. ithalattaki artışa bağlı 

olarak, ithalatın finansmanında kullanılan kısa vadeli ticari 

krediler güçlü kalıyor; vi. bankaların yurt dışı muhabirlerindeki 

döviz mevduatları bu sefer düşüş yönünde; viii. geçen yılın 

son iki ayında 12,7 milyar dolar azalan TCMB döviz rezervleri 

bu yılın ilk ayında 4,4 milyar dolarlık artış kaydediyor; Şubat 

ayında ise tekrar düşüş yönünde kalması beklenebilir. 

Her ne kadar cari açıktaki artış dış denge sürdürülebilirliğini 

gündemde tutuyor olsa da, gelişen ülkelere yönelik risk 

iştahının belirsizliklerle birlikte sürüyor olmasının, açık 

finansmanı açısından riskleri dengelediğini düşünebiliriz. 

Petrol fiyatlarının ılımlı kalmaya devam etmesi ve altın 

ithalatında Şubat ayında beklenen yavaşlama da, cari 

açıktaki ivmelenmenin daha dengeli gelişmesi açısından 

rahatlatıcı unsurlar olarak görülebilir.    
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Yıllık cari açıktaki hızlanma ilk çeyrek boyunca devam edebilir  
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, 
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer 
alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı 
kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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