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Alternatif Çıktı Açığı Göstergeleri  

Evren Erdoğan Coşar  Sevim Kösem   Çağrı Sarıkaya1 

 

Bu çalışmada çıktı açığı hesaplamalarında yaygın olarak kullanılan yöntemlere alternatif bir 

yöntem sunulmaktadır. Bu yöntemde iktisadi faaliyet ile ilişkili pek çok anket göstergesi ve 

makroekonomik değişken temel bileşenler yöntemi ile birleştirilip çeşitli çıktı açığı göstergeleri 

oluşturulmuştur. Kullanılan bu yöntemle istatistiksel filtrelerin yarattığı örneklem sonu yanlılığından ve 

modele dayalı tahminlerde oluşan belirsizliklerinden arındırılmış güncel çıktı açığı serileri türetilmiştir.       

The aim of this study is to construct timely output gap measures which are free of end of 

sample bias of statistical detrending filters and modeling uncertainties. In this regard, an 

alternative output gap estimation method to the common used techniques is presented. 

This method combines various macroeconomic variables and survey questions using principal component 

analysis and generates a number of output gap measures.  

1. Giriş  

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde merkez bankaları için ekonomideki talep yönlü 

baskıların yönünün ve boyutunun en iyi şekilde ölçülmesi para politikasının tasarımı 

açısından önem arz etmektedir. Cari dönem üretiminin potansiyel düzeyinin üstündeki seyri, 

bir başka deyişle pozitif çıktı açığı, enflasyonun artmasına neden olabilecek talep yönlü 

baskıların bir göstergesi olmakta ve sıkılaştırıcı para politikasının gerekliliğini ima etmektedir. 

Ekonomideki potansiyel üretim seviyesi doğrudan gözlenemediğinden, çıktı açığı serileri 

çeşitli modelleme yöntemleri kullanılarak tahmin edilmektedir. Ancak, bu tahminler 

kullandıkları varsayımlar neticesinde önemli bir oranda belirsizlik içermektedirler. Para 
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politikasının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için söz konusu belirsizliklerin en alt düzeye 

indirgendiği çıktı açığı serilerinin üretilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu notta, Türkiye 

için söz konusu belirsizliklerin göreli olarak düşük düzeyde olduğu çıktı açığı serileri ve bu 

serilerin ima ettiği değer aralığı sunulmaktadır.  

Türkiye ekonomisine ilişkin çıktı açığı hesaplamalarında toplam faaliyeti temsil eden 

GSYİH serisinden bir takım istatistiksel filtreler kullanılarak uzun dönemli eğilimin 

arındırılması, yarı yapısal model çerçevesinde çıktı açığının türetilmesi ve üretim fonksiyonu 

tahmin edilerek ekonominin potansiyel üretim seviyesinin hesaplanması yaklaşımları 

benimsenmiştir.2 Çıktı açığının bu yaklaşımlar çerçevesinde tahmin edilmesine dair birkaç 

temel eleştiri öne sürülmektedir. Örneğin, tek değişkenli istatistiksel filtreler, örneklem sonu 

yanlılığı içermesi sebebiyle yeni veri analize dâhil edildiğinde aynı dönem için oldukça farklı 

çıktı açığı seviyeleri üretebilmektedir. Ayrıca bu yöntemler iktisadi bir temele dayanmaması 

nedeniyle de eleştirilmektedir. Çıktı açığı tahminlerinde istatistiksel filtrelerin kullanılmasının 

yarattığı dezavantajlar yapısal modeller ya da üretim fonksiyonu tahminine dayalı 

yaklaşımlarla giderilmeye çalışılsa da her iki yaklaşım için başka eleştiri noktaları öne 

çıkmaktadır. Yarı yapısal modele dayalı tahminler, potansiyel büyümeye dair varsayılan 

modelleme yapısı ve şokların boyutlarına bağlı olarak belirsizlik içerirken, üretim 

fonksiyonuna dayalı tahminlerde toplam faktör verimliliği gibi gözlenemeyen değişkenlere 

dair varsayımlar çıktı açığı tahminlerine belirsizlik katmaktadır. 

Çıktı açığı hesaplamalarında karşılaşılan bu sorunları en aza indirgeyebilmek amacıyla 

literatürde geleneksel yöntemlerin yanı sıra çeşitli devresel göstergelerin toplulaştırıldığı 

yaklaşımlar da kullanılmaktadır. İktisadi faaliyetin iş çevriminin hangi evresinde (büyüme, 

yavaşlama, daralma, toparlanma) olduğuna dair bilgi veren ve ekonominin farklı alanlarını 

temsil eden devresel göstergeler temel bileşenler yöntemi (principal components analysis) ya 

da dinamik faktör modelleri kullanılarak birleştirilmekte ve çıktı açığına ilişkin çeşitli 

göstergeler oluşturulmaktadır. Bu çalışmalardan Aastveit ve Trovik (2008)’de yöntem olarak 

dinamik faktör modelleri kullanılırken, Rodriguez ve diğerleri (2006) McNelis ve Bagsic 

(2007) ve Pybus (2011) çalışmalarında temel bileşenler yöntemi kullanılmıştır.  

Bu notta temel bileşenler yöntemi kullanılarak çeşitli çıktı açığı serileri oluşturulmuştur. 

Farklı serilerin içerdikleri bütün bilgileri kullanabilmek adına sonuçlar yorumlanırken tek bir 

seriyi ön plana çıkartmak yerine türetilen seriler bir arada değerlendirilmektedir. Böylece 

serilerin ayrıştığı dönemlerde ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğe dair de bir görüş 

edinilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın, herhangi bir istatistiksel filtre kullanmadan iktisadi 

faaliyete ilişkin pek çok göstergedeki ortak bilgiyi kullanarak, geçmişe yönelik 
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güncellemelerin en az düzeyde olduğu güncel çıktı açığı serileri türetmek açısından 

Türkiye’de bu alanda yapılmış mevcut literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. 

2. Veri ve Yöntem 

Çalışmada üretim, istihdam piyasası, talep, finansal ve parasal göstergelere ilişkin 43 

farklı seri kullanılmıştır.3 Veri setinde kendiliğinden çıktı açığı göstergesi olarak kullanılabilen 

serilerin yanı sıra doğrudan bir çıktı açığı göstergesi olmayıp toplam faaliyetin seviyesi ile 

ilişkili göstergelere de yer verilmiştir. Örneğin, PMI birikmiş işler serisi, firmaların belirli bir 

üretim kapasitesine göre yeni aldıkları siparişleri yetiştirme durumlarına dair bilgi 

içermektedir. Bu endeksin artması üretim kapasitesine kıyasla talebin arttığına işaret ettiği 

için bir açık göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan, PMI genel endeksi iş 

çevriminin devresinden ziyade toplam faaliyetin durumuna dair bilgi verdiğinden 

kendiliğinden açık göstergesi olarak değerlendirilmemiştir. Kendiliğinden açık göstergesi olan 

serilere dair detaylı açıklamaya Ek 1’de yer alan tablonun altında yer verilmiştir. Kullanılan 

bütün serilerin aynı tarihten başlamasını sağlayabilmek ve böylece veri setini mümkün 

olduğunca geniş tutabilmek amacıyla çalışma 2005 yılı ilk çeyreğinden başlatılmıştır. 

Giriş bölümünde belirtildiği üzere bu çalışmanın temel katkısı herhangi bir istatistiksel 

eğilimden arındırma filtresi kullanmadan çıktı açığı serisi türetilmesidir. Bu nedenle 

çalışmada ilk olarak kendiliğinden açık göstergesi olarak değerlendirilen seriler 

toplulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra mevcut konjonktüre ilişkin daha detaylı bilgi edinmek ve 

eldeki tüm verileri kullanarak bir çıktı açığı belirsizlik değer aralığı oluşturmak da çalışmada 

hedeflenen amaçlardan bir diğeridir. Bu nedenle, bir sonraki aşamada toplam iktisadi 

faaliyete ilişkin diğer göstergeler de analize eklenmiştir. Toplam faaliyete ilişkin seriler genel 

olarak eğilim içerdiğinden bu serilerin bir açık göstergesi olabilmesi için uzun dönemli 

eğilimden arındırılması gerekmektedir. Eğilimden arındırma filtresi olarak bu çalışmada 

Hodrick-Prescott (HP) filtresi kullanılmıştır.4 Ancak burada HP filtresi ile eğilimden 

arındırılmış toplam faaliyete ilişkin serilerin giriş bölümünde bahsedilen örneklem sonu 

yanlılığı problemini içerebileceği belirtilmelidir. Bununla beraber çalışmada türetilen çıktı açığı 

serileri değer aralığı şeklinde yorumlandığından ve istatistiksel filtre kullanılmadan türetilen 

çıktı açığı serilerinde örneklem sonu yanlılığı problemi az düzeyde olduğundan bu durumun 

önemli bir sorun yaratmayacağı düşünülmektedir.   

                                                 
3
 Kullanılan serilere ilişkin detaylı bilgiler Ek 1’de yer almaktadır. 

4
 Hesaplamalarda hem HP varsayılan lambda parametre değerleri hem de Alp ve diğerleri (2011) çalışmasında Türkiye ekonomisi için önerilen 

optimal parametre değerleri denenmiştir. Ancak Alp ve diğerleri (2011) çalışmasında önerilen parametreler ile elde edilen devresel bileşenlerde 
düzensiz hareketler gözlendiğinden hesaplamalarda varsayılan lambda parametre değerleri kullanılmıştır.        
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Çalışmada yer alan bütün serilerin çıktı açığı göstergesi olarak performansları grafiksel 

gösterimleri ve Türkiye ekonomisi için oluşturulmuş diğer çıktı açığı serileri ile uyumları göz 

önüne alınarak değerlendirilmiştir.   

Temel bileşenler yöntemi, bir veri setindeki ortak faktörü bulmaya yarayan istatistiksel bir 

birleştirme yöntemidir. Bu yöntemde seriler toplam varyansı açıklama güçlerine bağlı olarak 

doğrusal (lineer) bir şekilde ağırlıklandırılarak temel bileşen adı verilen yeni seriler türetilir. 

Temel bileşenler birbirleri ile korelasyonlarının olmaması ve toplam varyansın en çoğunu 

açıklama kriterlerine göre oluşturulur. Hesaplamalarda veri setindeki değişken sayısı kadar 

temel bileşen oluşturulmaktadır. Ancak, oluşturulan temel bileşenlerden ilki toplam varyansın 

en büyük kısmını açıkladığından bu çalışmada her bir grup için çıktı açığı göstergesi olarak 

ilk temel bileşen seçilmiştir.      

Temel bileşenler yönteminde veri setinde yer alan pek çok değişkenin ortak faktörü elde 

edilirken serilere ait düzensiz hareketleri, geçici etkileri ya da ölçüm hatalarını içeren etkiler 

analiz dışı bırakılmaktadır. Her bir seriye ait geçici etkiler diğer serilerdeki benzer etkilerden 

bağımsız olduğundan serilerdeki ortak faktöre dahil edilmemektedir. Bu nedenle temel 

bileşenler yöntemiyle hesaplanan çıktı açığı serileri geçmişe yönelik olarak çok 

değişmemektedir. Yine aynı nedenden ötürü bu yöntemle hesaplanan çıktı açığı serilerinde 

örneklem sonu belirsizliği geleneksel istatistiksel filtreler kullanılarak hesaplanan çıktı açığı 

serilerine göre daha az görülmektedir (Rodriguez ve diğerleri (2006), Aastveit ve Trovik 

(2008)). Sonuçları burada verilmemekle beraber yapılan analiz sonucuna göre her bir çıktı 

açığını oluşturan serilerin ağırlıklarının ve en yüksek ağırlığa göre serilerin sıralamasının yeni 

gözlem eklendikçe değişmediği görülmüştür. Bu durum temel bileşenler yönteminin daha 

önce bahsedilen geleneksel yöntemlere kıyasla daha az belirsizlik içerdiği görüşünü 

desteklemektedir.     

Temel bileşenler yönteminde kullanılacak serilerin durağan olması gerekmektedir. 

Sonuçları burada verilmemekle beraber çalışmada kullanılan serilerin durağanlığı uyarlanmış 

Dickey-Fuller durağanlık testi ile test edilmiştir ve hepsi düzeyde durağan bulunmuştur. 

Seriler toplulaştırılmadan önce Tramo/Seats tekniği kullanılarak mevsimsel bileşeninden 

ayrıştırılmış ve aralarındaki ölçek farklılıklarını giderebilmek amacıyla hepsi normalize 

edilmiştir (her bir gözlem serinin ortalamasından çıkartılıp standart sapmasına bölünmüştür).    

Çıktı açığı serileri oluşturulurken farklı amaçlara hizmet eden çeşitli kombinasyonlar 

denenmiş ve sonuç olarak yedi farklı çıktı açığı serisinde karar kılınmıştır.  
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3. Bulgular 

Türetilen yedi çıktı açığını oluşturan seriler ve bunların ağırlıkları Ek 2’de yer alan tabloda 

sunulmaktadır. Tabloda ayrıca oluşturulan her bir çıktı açığı göstergesinin toplam varyansın 

oransal olarak ne kadarını açıkladığı ve son gözlemin hangi döneme ait olduğu bilgileri de 

yer almaktadır. 

Çalışmada türetilen çıktı açığı serileri oluşturulurken dikkat edilen kriterler şunlardır: 

 Sadece kendiliğinden açık göstergesi olan serileri kullanarak çıktı açığı serileri 

oluşturulması 

 Filtreleme sorunlarından bağımsız çıktı açığı serileri oluşturulması (bu amaç 

doğrultusunda kendiliğinden açık göstergesi olan serilere istatistiki filtreden 

geçirilmemiş toplam faaliyete ilişkin göstergeler de eklenmiştir) 

 Toplam faaliyete ilişkin gelişmeleri dâhil etmek amacıyla veri setindeki bütün 

serilerin kullanıldığı çıktı açığı serileri oluşturulması 

 Sadece anket verilerinin kullanıldığı çıktı açığı serileri oluşturulması (burada 

amaçlanan ekonomik gelişmelere ilişkin en güncel bilgiyi içeren ve konjonktürel 

analizlerde yoğun bir şekilde kullanılan anket verilerinin bilgi değerini ölçmek ve 

farklı anketlerden gelen bilgileri toplulaştırmaktır) 

 Güncel dönem gözlemlerinin olduğu çıktı açığı serileri oluşturulması       

Bu kriterler çerçevesinde türetilen çıktı açığı serilerinin özellikleri şöyledir:  

 Birinci ve ikinci çıktı açığı serileri (ÇA1 ve ÇA2) sadece kendiliğinden açık 

göstergesi olan serileri içermektedir. ÇA2 güncel dönem gözlemi olan serileri 

içerirken ÇA1 t-1 döneminde bitmektedir.  

 ÇA3 veri setindeki bütün serileri kapsarken veri setinde güncel dönem gözlemi 

olmayan seriler de bulunduğundan t-1 döneminde bitmektedir. 

 ÇA3’ten güncel dönem gözlemleri olmayan seriler çıkartılarak ÇA4’e ulaşılmıştır 

(ÇA4 t döneminde bitmektedir). 

 ÇA4’ü oluşturan serilerden toplam iktisadi faaliyet ile (GSYİH devresel bileşeni ile) 

korelasyonu yüksek olanlar (0,5’ten büyük olanlar) seçilerek ÇA5 oluşturulmuştur. 

 ÇA5’den HP filtresinden geçmiş seriler çıkartılarak ÇA6’ya ulaşılmıştır. 

 ÇA7’de sadece anket verileri yer almaktadır. 
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 ÇA3, ÇA4 ve ÇA5 HP filtresinden geçmiş toplam faaliyet ile ilişkili göstergeleri 

kapsarken ÇA6 ve ÇA7’de toplam faaliyet ile ilişkili ancak HP filtresinden 

geçmemiş seriler vardır. 

Türetilen çıktı açığı göstergelerinden açık göstergesi olan serileri içeren ÇA1 ve ÇA2, 

Grafik 1’de, diğerleri ise Grafik 2’de sunulmuştur. Grafik 1’de yer alan çıktı açığı serilerinin 

2010 yılının son çeyreğinden itibaren tekrar pozitife geçtiği ancak seviye olarak kriz öncesi 

döneminin altında olduğu görülmektedir. Kriz sonrasında en yüksek seviyesine 2011 yılının 

ilk çeyreğinde ulaşan açığın takip eden dönemde yataya yakın veya düşüş yönlü bir hareket 

sergilediği gözlenmektedir. Benzer şekilde Grafik 2’de yer alan çıktı açığı göstergeleri de 

2011 yılı başı için ekonomideki ısınma sinyallerinin arttığı yönünde bilgi içermekte, ancak 

takip eden dönemde iktisadi faaliyetin yavaşlayarak potansiyel düzeyine yakınsadığına işaret 

etmektedirler.  
Grafik 1: Çeşitli Çıktı Açığı Serileri –  

Kendiliğinden Açık Göstergesi Olan Seriler 
Grafik 2: Çıktı Açığı Serileri –  

Kendiliğinden Açık Göstergesi Olan ve  

Toplam Faaliyet ile İlişkili Seriler 

  

Alternatif çıktı açığı göstergeleri kriz sonrasında uygulamaya konulan ekonomi politikaları 

ve büyüme görünümü ile uyum arz etmektedir. Nitekim, küresel kriz sonrasındaki genişletici 

politikalarla ekonomi yurt içi talep kaynaklı olarak hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. 

Ancak, iç ve dış talepteki ayrışmayla birlikte artan riskler gözetilerek 2010 yılı Kasım ayından 

itibaren ekonomiyi daha dengeli bir büyüme patikasına yönlendirmeye ve finansal istikrarı 

sağlamaya yönelik politika uygulamalarının etkisi ile iktisadi faaliyet yavaşlamaya başlamıştır. 

Ancak bunun uzun süreli bir durgunluk veya keskin bir daralmadan ziyade ekonomide 

yumuşak inişi sağlayan bir yavaşlama olduğu belirtilmelidir. 
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Grafik 3’te Türkiye ekonomisi için yapılmış diğer çıktı açığı göstergelerinden Alp ve 

diğerleri (2012) ve Üngör (2012) serileri, bu çalışmada türetilen çıktı açığı değer aralığı ile 

karşılaştırılmaktadır. Alp ve diğerleri (2012) 

çalışmasında Bayesçi yöntemle tahmin 

edilen yarı yapısal bir model çerçevesinde 

çıktı açığı serisi türetilirken, Üngör (2012) 

çalışmasında potansiyel üretim düzeyi 

hesaplanarak çıktı açığı serisi 

oluşturulmuştur. Alp ve diğerleri (2012) 

çalışması 2011 yılında çıktı açığının 

kapandığına, Üngör (2012) çalışması ise bu 

çalışmanın sonuçlarına paralel olarak 2010 

yılının son çeyreğinden itibaren pozitif çıktı 

açığına işaret etmektedir. Her üç 

göstergenin de kriz sonrası dönemde çıktı açığının kriz öncesindeki seviyesinin altında 

olduğuna işaret etmesi, ekonomide aşırı ısınma olduğu yönündeki görüşleri 

desteklememektedir.  

Çıktı açığı değer aralığı incelendiğinde alternatif göstergelerin en çok krizin en derin 

olduğu dönemde ayrıştığı, 2011 yılı ilk çeyreğinden itibaren ise serilerin oldukça benzer 

hareket ettikleri görülmektedir. Bu çerçevede anılan dönemde uygulanan sıkılaştırıcı 

politikaların talep yönlü baskıları sınırlamada başarılı olduğu söylenebilir. Türetilen 

göstergeler ışığında 2012 yılının ikinci çeyreği itibarıyla toplam talebin kontrol altında olduğu 

ve ekonominin potansiyele yakın ılımlı bir büyüme patikasında seyrettiği şeklinde bir 

değerlendirme yapılabilir. Öte yandan çıktı açığı değer aralığının 2012 ilk çeyreğinden 

itibaren aşağı ve yukarı yönlü bir şekilde genişlediği dikkat çekmektedir. Bu durum 

ekonomiye ilişkin belirsizliklerin arttığı şeklinde de yorumlanabilir.5  

4. Sonuç 

Bu çalışmanın en önemli katkısı istatistiksel bir filtre kullanmadan, en az düzeyde veri 

güncellemesinin olduğu ve aylık frekansta dahi güncellenebilecek bir çıktı açığı serisinin 

türetilmiş olmasıdır. Ayrıca, hesaplanan çıktı açığı serilerinden güncel olanlar kullanılarak bir 

belirsizlik aralığı oluşturulmuştur. Alternatif göstergelerle oluşturulan çıktı açığı değer 

aralığının Türkiye için farklı yöntemlerle hesaplanan göstergeleri tamamlayıcı nitelikte olduğu 

düşünülmektedir.  

                                                 
5
 Anket bazlı kalitatif göstergeler (soft indicators) ile sanayi üretimi gibi iktisadi faaliyete ilişkin kantitatif göstergeler (hard indicators) arasındaki 

uyum belirsizliklerin arttığı dönemlerde bozulabileceği gibi, kantitatif verileri içeren çıktı açığı göstergeleri istatistiki filtrelemeye bağlı olarak 
örneklem sonu yanlılığı da içerebilecektir. 

Grafik 3: Diğer Çıktı Açığı Çalışmaları ile Karşılaştırma 
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Tablo Ek.1. Çalışmada Kullanılan Serilerin Frekansı ve Kaynağı 

Kendiliğinden Açık Göstergesi Olan Seriler Frekans Kaynak 

s1 PMI_Birikmiş işler Aylık Markit 

s2 İş bulma olanakları (gelecek 6 aylık dönem) Aylık TCMB 

s3 Satın alma gücü (6 ay öncesine göre mevcut dönem) Aylık TCMB 

s4 Ofis boşluk oranı (tersi alınmış) Çeyreklik PROPIN 

s5 
     İYA_Kayıtlı siparişler ve gelecek aylardaki talep beklentiniz göz önüne 
alındığında şu andaki        üretim kapasitenizin seviyesi (yeterinden az-yeterinden 
fazla) 

Aylık TCMB 

s6 İYA_Şu anda üretimi kısıtlayan faktörlerden talep yetersizliği (tersi alınmış)  Aylık TCMB 

s7 İYA_Şu anda kayıtlı toplam siparişlerinizin miktarı (normal üstü-normal altı) Aylık TCMB 

s8 Yeni iş ilanlarından ilan başına başvuru sayısı (tersi alınmış)  Aylık kariyer.net 

s9 Kapasite kullanım oranı  Aylık TCMB 

s10 Kişi başı çalışılan saat (toplam sanayi) Çeyreklik TÜİK 

s11 Kişi başı çalışılan saat (imalat sanayi) Çeyreklik TÜİK 

İktisadi Faaliyet İle İlişkili Olan Seriler 
 

 s12 PMI_Genel endeks Aylık Markit 

s13 PMI_Yeni siparişler/stok oranı  Aylık Markit 

s14 PMI_Yeni siparişler Aylık Markit 

s15 PMI_Yeni ihracat siparişleri Aylık Markit 

s16 PMI_Üretim Aylık Markit 

s17 PMI_Teslim süresi (tersi alınmış) Aylık Markit 

s18 PMI_İstihdam Aylık Markit 

s19 İYA_Son üç ayda alınan toplam siparişlerin miktarı (arttı-azaldı) Aylık TCMB 

s20 İYA_Son üç aydaki üretim hacminiz (arttı-azaldı) Aylık TCMB 

s21 İYA_Gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentiniz (artacak-azalacak) Aylık TCMB 

s22 Elektrik üretimi devreleri Aylık TEİAŞ 

s23 GSYİH devreleri Çeyreklik TÜİK 

s24 Hizmet sektörü katma değeri devreleri Çeyreklik TÜİK 

s25 Net dış talep katma değeri devreleri (tersi alınmış) Çeyreklik TÜİK 

s26 Sanayi sektörü katma değeri devreleri Çeyreklik TÜİK 

s27 Nihai yurt içi talep devreleri Çeyreklik TÜİK 

s28 Sanayi üretim endeksi devreleri Aylık TÜİK 

s29 Yurt dışı satış endeksi devreleri Aylık TÜİK 

s30 Yurt içi satış endeksi devreleri Aylık TÜİK 

s31 Tarım dışı işsizlik oranı devreleri (tersi alınmış)  Aylık TÜİK 

s32 Tarım dışı istihdam devreleri  Aylık TÜİK 

s33 Yeni iş ilanı sayısı devreleri  Aylık Kariyer.net 

s34 Açılan firma sayısı Aylık TOBB 

s35 Finansal koşullar endeksi Aylık TCMB 

s36 Toplam yurt içi krediler-GSYIH yıllık büyüme farkı Çeyreklik TCMB, TÜİK 

s37 Toplam yurt içi krediler devreleri (reel)  Aylık TCMB 

s38 Reel efektif döviz kuru (birim iş gücü maliyeti bazlı)  Çeyreklik TCMB 

s39 Reel efektif döviz kuru (TÜFE bazlı)  Aylık TCMB 

s40 Reel birim ücret devreleri (sanayi sektörü) Çeyreklik TÜİK 

s41 Reel birim ücret devreleri (inşaat sektörü) Çeyreklik TÜİK 

s42 Reel birim ücret devreleri (ticaret ve hizmet sektörleri) Çeyreklik TÜİK 

s43 OECD bölgesi çıktı açığı Çeyreklik OECD 
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s1: PMI_birikmiş işler, firmaların elinde bekleyen işleri göstermektedir. Bu endeksin artması üretim kapasitesine 

kıyasla talebin arttığına işaret ettiği için çıktı açığı göstergesi olarak değerlendirilmiştir.    

s2: İş bulma olanakları serisi tarım dışı istihdam serisinin devreleri ile yakından ilişkili olması, tarım dışı istihdam 

serisinden daha önce açıklanması ve herhangi bir istatistiksel filtreden geçmemesi nedeni ile tercih edilmiştir. 

s3: Belirli bir döneme kıyasla satın alma gücünün artması ekonomideki talep yönlü baskılara dair bir gösterge 

olabilmektedir. Ayrıca, satın alma gücündeki artış ücretlerdeki artıştan kaynaklanıyorsa firmaların üretim 

maliyetlerindeki artış nedeni ile de enflasyonist baskılara işaret ediyor olabilir. 

s4: Ofis boşluk oranı verisi Property Investment Consultancy (PROPIN) tarafından hazırlanan raporlardan 

derlenmiştir ve İstanbul ofis piyasasındaki mevcut ofislerin kullanılmayanların yüzdesini vermektedir. Ofis boşluk 

oranındaki azalış iktisadi faaliyetin canlı olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle hesaplamalarda serinin tersi 

alınmıştır.  

s7: Şu anda kayıtlı toplam sipariş sorusu artış/azalış şeklinde sorulmayıp normal seviyesine göre değişim 

şeklinde olduğu için çıktı açığı göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Firmaların üretim kapasitelerini siparişlerin 

normal seviyesine göre ayarladıkları düşüncesiyle siparişlerin normal seviyesine göre artması, firmaların üretimi 

üzerinde talep yönlü baskılara yol açabilecektir.  

s8: Yeni iş ilanlarından ilan başına başvuru sayısı tarım dışı işsizlik oranı ile oldukça benzer hareket etmektedir. 

İktisadi faaliyetin güçlü olduğu dönemlerde ilan başına başvuru sayısının azalması, iktisadi faaliyetin yavaşladığı 

dönemlerde ise artan işsizlik ile beraber ilan başına başvuru sayısının artması beklenmektedir. Bu nedenle pozitif 

çıktı açığı ile aynı yönlü ilişkide olması açısından serinin tersi alınmıştır.   

s10-s11: Kişi başı çalışılan saat iktisadi faaliyetteki artış ve azalışlara göre çok çabuk değişebilen bir seridir ve 

belli bir çalışma saati süresi kısıtına göre artış-azalışları gösterdiğinden çıktı açığı göstergesi olarak seçilmiştir.  

s35: Finansal koşullar endeksi oluşturulurken gösterge tahvil bileşik faiz oranı ile ihtiyaç, konut, taşıt ve ticari 

krediler faiz oranları devreleri temel bileşenler yöntemi ile birleştirilmiştir. Finansal koşullar endeksi ile iktisadi 

faaliyet eş zamanlı hareket etmediğinden, finansal koşullar endeksi analize dahil edilirken öncüleme süresi 

dikkate alınmıştır.  

s38-s39: Reel kur göstergelerinin uzun dönemli ortalamalarının üzerinde olması TL’nin değer kazandığına işaret 

etmektedir. TL’nin değer kazancında ithal malların fiyatının göreli olarak ucuzlamasının hem dayanıklı mallara 

olan talepteki artış nedeniyle talep kanalıyla hem de ithal ara mallarının göreli olarak ucuzlaması nedeniyle 

maliyet kanalıyla üretimi teşvik edeceği ve çıktı açığını genişletici yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

s40-s41-s42: Reel birim ücretler gerek talep gerekse maliyet kanalıyla enflasyonu ve üretimi etkileyebilmektedir. 

Reel birim ücretlerin devrelerinin Türkiye ekonomisi için hesaplanan çıktı açığı serileri ile yüksek korelasyona 

sahip olduğu ve aynı yönde hareket ettiği görülmüştür. Reel birim ücretlerin uzun dönemli ortalamalarının üzerine 

çıkmasının gelir artışı nedeniyle talebi arttırdığı ve çıktı açığını genişletici yönde etkilediği düşünülmektedir. 
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Ek 2. Çıktı Açığı Göstergeleri Oluşturan Seriler, Ağırlıkları ve Açıklanan Varyans Oranı 

 

 
1) Tabloda yer alan serilerin açıklamaları Ek 1’de yer almaktadır.  
2) Açıklanan varyans her bir çıktı açığını oluşturan serilerin toplam varyansı açıklama yüzdesini göstermektedir. Temel 
bileşenler yöntemi gereği varyansın yüksek olması serilerdeki ortak faktörü açıklama gücünün yüksek olduğunu göstermektedir.   
3) Tabloda güncelleme durumunda yer alan t içinde bulunulan çeyreği, t-1 ise bir çeyrek öncesini göstermektedir.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye 

ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir 

yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil 

etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya’nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir 

yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için:  

Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. 

E-mail: ekonomi.notlari@tcmb.gov.tr 
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s1 8.6 s1 11.0 s1 2.4 s23 3.1 s1 3.5 s1 3.8 s1 7.9 s1 7.1

s2 9.7 s2 13.1 s2 2.7 s24 3.0 s2 3.9 s2 4.6 s2 8.8 s2 7.0

s3 9.5 s3 12.8 s3 2.5 s25 2.9 s3 3.6 s3 4.3 s3 8.5 s3 6.9

s4 2.9 s5 10.3 s4 1.0 s26 3.2 s5 3.0 s5 4.0 s5 6.3 s5 4.2
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s11 8.4 s11 1.9 s33 3.0 s14 2.8 s21 4.9 s21 9.3 s16 6.7

s12 2.0 s34 2.9 s15 3.1 s22 4.6 s34 8.3 s18 7.3

s13 0.9 s35 1.8 s16 2.7 s28 5.4 s19 7.8

s14 1.7 s36 1.3 s17 0.8 s29 4.7 s20 7.0
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s21 2.9 s43 2.0 s29 3.3 s43 3.8

s22 2.3 s30 4.0

s31 3.9

s32 3.4

s33 4.3

s34 2.7

s35 4.1

s37 1.8

s39 1.9

s43 2.6

ÇA4 ÇA5 ÇA6 ÇA7

Açıklanan varyans (% )

ÇA1 ÇA2 ÇA3

51 66 72 67

Güncellenme durumu 

61 72 54

t t t tt-1 t t-1
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