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Özet 

Türkiye’de son yıllarda cari işlemler açığının yüksek seviyelerde dalgalı bir seyir izlemesi ve 
buna paralel olarak gündeme gelen kırılganlıklar, dış dengeyi makroekonomik istikrarı 
sağlamaya yönelik politikaların merkezine oturtmaktadır. Cari işlemler dengesine dair politika 
tasarımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle herhangi bir dönemde cari açığın 
ne kadarının konjonktürel (çevrimsel) ne kadarının yapısal unsurlara atfedilebileceği 
sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bu çalışma basit bir yöntemle iç talep, dış talep ve dış 
ticaret fiyatlarındaki konjonktürel etkileri arındırarak cari işlemler dengesinin uzun vadeli ana 
eğilimini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli varsayımlar altında yapılan hesaplamalar, son 
10 yıllık dönemde cari işlemler dengesinde yapısal (konjonktürel etkilerle açıklanamayan) bir 
bozulmaya işaret etmektedir. Yakın dönemde ise cari işlemler açığının milli gelire oranı 
yüzde 5 civarında istikrarlı bir ana eğilim sergilemektedir. Çalışmanın bulguları, cari denge 
dinamiklerinin ve buna yönelik uygulanan politikaların anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.  
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1. Giri ş 

Türkiye’de cari işlemler açığının son yıllarda yüksek ve dalgalı bir seyir izlemesi cari 

denge dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmaların önemini artırmaktadır. Cari 

işlemler dengesine dair politika tasarımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ise öncelikle 

herhangi bir dönemde cari açığın ne kadarının konjonktürel ne kadarının yapısal unsurlara 

atfedilebileceği sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bu çalışma söz konusu soruya cevap 

vermeyi amaçlamaktadır.  

Türkiye özelinde yakın tarihe bakıldığında cari dengenin çevrimsel faktörlerle oldukça 

yakın hareket ettiği görülmektedir. Üretim sürecinde ithal girdi bileşeninin yüksek olması, 

özellikle ithalatın milli gelirle beraber hareket etmesine ve dolayısıyla cari dengenin 

büyümeye duyarlılığının yüksek olmasına neden olmaktadır (Grafik 1). Nitekim 2001 krizini 

takiben güçlü bir büyüme eğilimine giren Türkiye ekonomisinde cari açığın milli gelire oranı 

hızla artarak 2006 yılında yüzde 6’ya ulaşmıştır (Grafik 2). 2007 yılından itibaren gözlenen 

kademeli yavaşlama sürecinde emtia fiyatlarının seyrinin de etkisiyle yüksek düzeylerini 

koruyan cari açığın milli gelire oranı, 2009 kriziyle birlikte tarihsel olarak oldukça düşük 

düzeylere gerilerken, bu dönemde iktisadi faaliyetteki keskin daralma enerji dışı cari dengenin 

milli gelirin yaklaşık yüzde 2’si kadar fazla vermesine neden olmuştur.  

Kriz sonrasında gözlenen yurt içi talep kaynaklı güçlü toparlanma ve zayıf dış talep 

görünümü cari açığın hızla genişlemesine yol açmıştır. 2011 yılında yüzde 10’a yaklaşan cari 

Grafik 1. GSYİH ve İthalat Yıllık Büyümesi  
(Yüzde) 

Grafik 2. Cari Dengenin Milli Gelire Oranı  
(Yüzde) 
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açığın milli gelire oranı yakın tarihin en yüksek düzeyi olarak gözlenmiştir. Bu gelişmelerin 

finansal istikrar üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla uygulamaya koyulan 

politikaların katkısıyla 2012 yılında cari açığın milli gelire oranında kayda değer bir iyileşme 

olmuştur. Ancak, bu düzelme sonrasında dahi cari dengenin oldukça yüksek seviyelerde 

kaldığı dikkat çekmektedir (Grafik 2). Bu durum, yapısal unsurların önemine işaret etmekte 

ve cari işlemler dengesine yönelik dinamiklerin daha yakından incelenmesini 

gerektirmektedir. 

Cari açığın önemli bir bölümünün yapısal unsurlardan da kaynaklanabilmesi, uygulanan 

konjonktürel politikaların sınırlarının doğru çizilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla cari 

dengeye yönelik bir politika tasarlanırken öncelikle şu gibi soruların yanıtlanması 

gerekmektedir: Herhangi bir dönemde cari dengenin ne kadarı konjonktürel unsurlara 

atfedilebilir? İç talep, dış talep ve fiyatların rolü nedir? Bu çalışma, söz konusu soruların 

yanıtlanmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’de cari işlemler dengesi dinamiklerine dair 

tartışmaların sağlıklı bir temele oturtulmasına katkıda bulunmak amacıyla basit ve anlaşılır bir 

teknik kullanarak cari açığın çevrimsel bileşenlerini ayrıştırmaktadır. Böyle bir ayrıştırmanın 

yapılması, cari açığın eğiliminde zaman içinde kalıcı (yapısal) bir değişim olup olmadığının 

yanı sıra uygulanan dengeleyici politikaların etkilerinin anlaşılması hususunda da önemli bilgi 

sağlayabilecektir.  

Makalenin kalan kısmında öncelikle bu bağlamda Türkiye üzerine yapılmış çalışmaların 

sonuçları özetlenerek çalışmanın ilgili iktisadi yazına katkısı ele alınmaktadır. Üçüncü 

bölümde, çevrimden arındırılmış cari denge kavramına odaklanılmakta ve bu göstergenin 

türetilmesinde kullanılan yöntem açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ise Türkiye için 

çevrimden arındırılmış cari denge değerleri hesaplanmakta ve çevrim etkilerinin iç talep, dış 

talep ve fiyat bileşenleri ayrıştırılarak politika çıkarımları yapılmaktadır. Son olarak ise 

çalışmanın temel bulguları çerçevesinde genel bir değerlendirme sunulmaktadır.  

2. İlgili İktisadi Yazın 

Dış dengenin ana eğilimine ili şkin iktisadi yazında norm cari denge, sürdürülebilir cari 

denge ve çevrimden arındırılmış cari denge kavramlarından söz edilmektedir. Bu tanımlar, 

farklı iktisadi yaklaşımlara dayanmakla birlikte birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 
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Bahsedilen ilk iki yaklaşım cari dengenin iktisadi temellerle uyumu konusunda fikir verirken, 

(bu çalışmanın konusu olan) üçüncü yaklaşım cari açığın konjonktüre atfedilebilen kısmının 

ayrıştırılarak ana eğiliminin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek orta/uzun 

vadeli yapısal reform ihtiyaçlarını ortaya koyması gerekse kısa vadeli ekonomi politikalarına 

yön verme potansiyeli taşıması nedeniyle her üç kavram da uluslararası kuruluşlar ve politika 

yapıcı kurumlar tarafından ülke değerlendirmelerinde ve orta vadeli projeksiyonlarda sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

Makroekonomik denge yaklaşımını esas alan norm cari denge hesaplamaları tasarruf ve 

yatırımların yapısal belirleyicilerinden yola çıkarak genelde bir ekonominin iktisadi 

temellerinin ima ettiği yapısal cari dengeyi hesaplamayı amaçlamaktadır. Ekonomik kalkınma 

düzeyi, demografik yapı (yaşlı ve genç nüfusun oranı), enerji bağımlılığı, kamu bütçe dengesi, 

finansal derinlik, dışa açıklık, net dış varlık pozisyonu, kurumsal kalite vb. yapısal göstergeler 

ile cari denge arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmalarda panel/yatay kesit tahmin yöntemleri 

kullanılmaktadır.4 Türkiye de dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için yaygın kanı, 

yakınsama sürecinin bir parçası olarak yatırımlardaki hızlı büyümenin cari dengeyi olumsuz 

etkilediği yönündedir.5 Buna karşılık geçmiş kriz tecrübelerine bağlı olarak ortaya çıkan 

ihtiyati tasarruf, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının düşüklüğü, kurumsal kalite ve 

finansal derinliğin zayıflığı gibi faktörlerin tasarruf eğilimini artıran ve yapısal cari dengeyi 

iyileştiren etkenler olduğu savunulmaktadır.6  

Tasarruf ve yatırımların yapısal belirleyicileri ile cari denge arasındaki ilişkiyi temel alan 

makroekonomik denge yaklaşımının yanında dış hesapların sürdürülebilirliğini gözeten bir 

diğer yaklaşım ise ülkelerin net dış borçluluğunu dikkate almaktadır. Bu yaklaşımda “norm” 

tanımı, net dış varlıkların milli gelire oranını belli bir düzeyde sabitleyecek cari denge 

görünümü ile ifade edilmektedir. Temel ödemeler dengesi denkliğinden hareket eden 

                                                 
4 Bu yaklaşımın öncülüğünü gelişmiş ülkeleri ele alan Debelle ve Faruqee (1996) yaparken, takip eden birçok çalışmada ülke grupları 
ve/veya tasarruf-yatırım dengesini etkileyen gösterge tanımları genişletilerek benzer yöntemler kullanılmıştır. Bkz. Chinn ve Prasad (2003) 
ve Rahman (2008).  
5 IMF (2010) Türkiye raporunda kişi başı gelir farkı ve hızlı büyüyen nüfus gibi yatırımları besleyen unsurların, yaşlı nüfus oranının düşük 
olması gibi tasarrufları artıran etkenlere baskın çıktığı belirtilmektedir. Yakınsama sürecinin (hızlı büyümenin) cari açık üzerindeki olumsuz 
etkisinde enerji bağımlılığı da önemli bir yapısal belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. 
6 Chinn ve Prasad (2003) gelişmekte olan ülkeler için cari denge ile finansal derinliğin pozitif, dış ticarete açıklığın ise negatif yönlü ilişki 
sergilediği ampirik bulgular elde etmiştir. Cheung, Furceri ve Rusticelli (2010), Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde ihtiyatı tasarrufları 
artıran unsurlara değinmektedir. 
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sürdürülebilirlik yaklaşımında, hedeflenen net dış varlık pozisyonu ile uyumlu cari denge 

büyüme ve enflasyon varsayımları dâhilinde hesaplanabilmektedir.7  

Bu makale cari dengeyi konjonktür etkilerinden ayrıştırarak “ana eğilimini” belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Eğer ana eğilim “norm” veya “sürdürülebilir” cari dengeden uzaktaysa, bu 

durum yapısal tedbirlerin alınması gerektiğine işaret edecektir. Hooper ve Tryon (1984), ilgili 

yazında bu kapsamdaki ilk çalışma olarak dikkat çekmektedir.8 Bu çalışma, “1980’li yılların 

ilk yarısında ABD, Japonya ve Almanya ekonomilerinde üretim potansiyel düzeyinde seyretse 

idi cari denge görünümü nasıl değişirdi?” sorusuna odaklanarak çevrimsel etkileri 

ayrıştırmayı amaçlamıştır. Daha güncel yazında ise bu kavram, yurt içi ve yurt dışında iç 

dengenin sağlandığı (çıktı açıklarının sıfır olduğu) ve döviz kurlarındaki geçmiş hareketlerin 

gecikmeli etkilerinin tamamlandığı cari denge görünümünü ifade etmektedir.9 Bu yaklaşıma 

göre cari dengeye ilişkin ana eğilim (underlying current account) ile norm/sürdürülebilir 

düzey arasındaki fark “cari denge açığı” (current account gap) olarak adlandırılmaktadır. Cari 

denge açığının sıfırdan belirgin biçimde farklı olması reel döviz kurunda düzeltme 

gerektirmektedir.10  

Bu konularda Türkiye ekonomisine dair yapılan çalışmalar ve bazı bulgular Tablo 1’de 

özetlenmektedir. Bénassy-Quéré, Béreau ve Mignon (2008) çalışmasında 2005 yılı için yüzde 

4,6 olarak hesaplanan çevrimden arındırılmış cari açık/milli gelir oranının, yapısal unsurların 

ima ettiği düzeyin iki katından fazla olduğu görülmektedir. Medina, Prat ve Thomas (2010) 

böyle bir durumda ekonominin dengeye gelebilmesi için reel döviz kuru uyarlamasına ihtiyaç 

olduğunu savunmaktadır.11 Bu değerlendirmenin, Türkiye ekonomisine ilişkin aşırı ısınma 

tartışmalarının yoğunlaştığı dönemi takiben 2006 yılının ortalarına doğru yaşanan hızlı 

sermaye çıkışları ile örtüştüğü dikkat çekmektedir. 

 

                                                 
7 Her iki yaklaşımı da özetleyen ve Türkiye için yapılmış güncel bir çalışma için bkz. Röhn (2012). 
8 Reisen (1998) Arjantin, Şili, Meksika, Peru, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Tayland için çevrimden arındırılmış cari dengenin milli gelire 
oranını hesaplarken yalnızca ithalat verilerine çevrim uyarlaması yapmıştır.  
9 Yönteme ilişkin detaylar için bkz. Bayoumi ve Faruqee (1998), Isard (2007), Graham ve Steenkamp (2012).  
10 Cari dengeyi geçici/bir kereye mahsus/çevrimsel unsurlardan arındırmayı esas alan bu yaklaşım, denge reel döviz kuru hesaplamalarında 
sıkça kullanılmaktadır. Bkz. Peter ve Faruqee (1998), Lee, Milesi-Ferretti, Ostry, Prati ve Ricci (2008), Salto ve Turrini (2010), Jaumotte ve 
Sodsriwiboon (2010).  
11 Medina ve ark. (2010)’na göre, cari dengenin ana eğiliminin norm düzeyinden iki standart sapmanın üzerinde farklılaşması reel döviz 
kurunda uyarlama gerektirmektedir. Çalışmada yüzde 4,9 olarak hesaplanan norm cari açığın milli gelire oranına ilişkin standart sapma 
yüzde 1,4 olarak tahmin edilmiştir. 
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Tablo 1. Türkiye Üzerine Yapılmış Bazı Çalışmalar 
 

Norm Cari Açığın Milli 
Gelire Oranı, % 

Çevrimden Arındırılmış 
Cari Açığın Milli Gelire 

Oranı, % 
Lee ve ark. (2008) 3,4  

Akçay ve Üçer (2008) 3,5  

Bénassy-Quéré ve ark. (2008) 2,2 4,6 (2005 yılı için) 

IMF (2010) 2,4  

Medina ve ark. (2010) 4,9 3,1 (2014 yılı için)(2) 

Bussière, Ca’Zorzi, Chudik ve Dieppe (2010) 2,5  

Röhn, O. (2012) 3,0-5,5  

IMF (2012a) 3,0(1)  

IMF (2012b) 4,0 7,3 (2011 yılı için) 
(1) Raporda kesin bir rakam vermekten ziyade norm cari açığın milli gelire oranının yüzde 3 civarında olduğu belirtilmiştir. IMF (2012a, s.4) 

raporundaki ifadenin orijinali şu şekildedir: “With a current account deficit norm of around 3 percent and the actual deficit 2–4 percentage 
points of GDP above what can be explained by fundamentals and desired policy settings, the real exchange rate appears overvalued by some 
10–20 percent.” 

(2) IMF World Economic Outlook 2009 tahminlerini esas alan ve beş yıl içinde ekonomilerin dengeye geleceği varsayımı altında üretilen 2014 
yılı projeksiyonudur.  

 

Yakın döneme odaklanan çalışmalar ise 2011 yılı cari açığında çevrim etkilerinin belirgin 

olduğuna işaret etmektedir. IMF (2012b) raporunda söz konusu dönem için cari açıktaki ana 

eğilimin norm düzeyinin oldukça üzerinde olduğu, bu nedenle de reel döviz kurunda kayda 

değer bir değer kaybı yaşanması gerektiği ifade edilmektedir. Röhn (2012) özellikle 2000 yılı 

sonrasında Türkiye’nin göreli çıktı açığının (OECD bölgesine kıyasla çevrimsel 

pozisyonunun), cari açık gerçekleşmeleri ile norm düzeyler arasındaki farkın açılmasında 

etkili olduğu tespitinde bulunmuş, ancak çevrimsel etkilere ilişkin herhangi bir sayısal hesap 

yapmamıştır. Miao (2012) cari açık ile sanayi üretimi, tüketici kredileri ve petrol fiyatlarını 

ili şkilendirdiği eşbütünleşim analizinde, Türkiye’de 2012 yılında gözlenen dengelenmenin 

(cari açıktaki iyileşmenin) kısa dönem dinamikleriyle (yani çevrimsel unsurlarla) 

açıklanabileceği yönünde bulgular elde etmiştir. 

Yukarıda da değinildiği gibi, Türkiye’de yapısal cari denge konusunda makroekonomik 

denge ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını temel alan birçok çalışma bulunmakla birlikte 

çevrimden arındırılmış cari denge konusunda yapılmış çalışmaların oldukça az sayıda olduğu 

görülmektedir (Tablo 1). Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan ülke raporları başta olmak üzere 

sınırlı sayıda çalışmada bu oran analize konu olan dönem için hesaplansa da, çevrimden 

arındırılmış cari dengeyi bir zaman serisi halinde sunan ve hesaplamayı Türkiye için 

metodolojik olarak anlatan bir çalışma bilgimiz dâhilinde bulunmamaktadır. Bu çalışma söz 
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konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, cari dengede düzelme hedefleyen 

konjonktürel politikaların sınırlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmanın yanında 

sürdürülebilirlik veya tasarruf-yatırım dengesi esaslarına dayalı bir yapısal cari açık ölçüsü ile 

kıyaslanmak üzere bir referans aralığının oluşturulması da amaçlanmaktadır.  

3. Çevrimden Arındırılmı ş Cari Denge Kavramı ve Yöntem 

Cari dengenin konjonktürel (çevrimsel) etkilerden arındırılması büyük ölçüde şu sorunun 

yanıtına eşdeğerdir: İç ve dış talep “normal” konumunda olsaydı (uzun dönemli ana 

eğilimlerinden sapmamış olsaydı) cari denge hangi noktada olurdu? Bu sorunun yanıtı, iç ve 

dış konjonktürdeki dalgalanmaların cari denge üzerindeki etkisinin hesaplanmasını 

gerektirmektedir. Bunun için de öncelikle Türkiye’de cari dengenin dinamiklerinin ana 

sürükleyici kalemlerinin belirlenmesi faydalı olacaktır. Türkiye’de cari dengedeki hareketlerin 

en önemli bileşeninin mal-hizmet dengesi olduğu, kalan kısmın GSYİH’ye oranının zaman 

içinde istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir (Grafik 3). Bu nedenle, mal-hizmet dengesine 

yapılacak bir çevrimsel uyarlamanın cari açık açısından büyük ölçüde yeterli olacağı 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada temelde mal-hizmet ithalatı ve ihracatına 

odaklanılmakta, gelir dengesi ve cari transferlere bir uyarlama yapılmamaktadır.    

Grafik 3. Yıllıklandırılmış Cari Denge ve Mal/Hizmet Dengesinin  
Milli Gelire Oranı (Yüzde) 

 
Kaynak: TCMB. 
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Dış ticaret açığının çevrimsel unsurlardan arındırılması için herhangi bir dönemde ithalat 

ve ihracat üzerindeki konjonktürel etkilerin hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, 

Türkiye ekonomisine dair önceki çalışmalara paralel olarak, dış ticaret açığının en önemli 

belirleyicilerinin iç talep ve dış talep olduğu varsayılmıştır.12 Bu çerçevede, ithalatın yurt içi 

talep, ihracatın ise küresel talep ile ilişkisi ve bir iş çevriminde ortaya çıkabilecek olası 

kombinasyonlar Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. Burada D  yurt içi talebi, M  

ithalatı, fY  küresel talebi (yabancı geliri), X  ihracatı, yıldızlı ifadeler ise ilgili değişkenlerin 

uzun vadeli eğilimlerini temsil etmektedir.  

Şekil 1. İş Çevrimlerinde İthalat ve İhracat 

 

Örneğin, 4 numaralı bölge yurt içi talebin (dolayısıyla ithalatın) uzun vadeli eğiliminin 

üzerinde, fY  ile ifade edilen küresel talebin (dolayısıyla da ihracatın) ise uzun vadeli 

eğiliminin altında seyrettiği dönemleri temsil etmektedir. “Güçlü iç talep-zayıf dış talep” 

şeklinde özetlenebilecek bu dönemler, tıpkı küresel krizi takip eden süreçte 2010-2011 

döneminde olduğu gibi cari denge açısından en olumsuz konjonktüre tekabül etmektedir. Öte 

yandan, dış denge açısından en olumlu görünüm dış talebin ve ihracatın güçlü, iç talebin ve 

ithalatın ise zayıf olduğu 2 numaralı bölge ile temsil edilmektedir. 

Şekil 1’deki çerçeveye göre yurt içi (dışı) talebin uzun vadeli eğiliminin üzerinde/altında 

olması, ithalat (ihracat) için de normal üstü/altı bir seviye ima edecektir. Bu bağlamda, 

öncelikle standart istatistiksel yöntemlerle reel iç ve dış talep değişkenlerinin uzun vadeli 

                                                 
12 Bkz. kaynakça kısmındaki çalışmalar. 
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eğilimleri tahmin edilmekte, daha sonra bu değerlerden sapmalar ve basit esneklikler (ε ) 

kullanılarak ihracat ve ithalat için konjonktürel uyarlama yapılmaktadır (Şekil 2).13 

Şekil 2. Cari Dengede Çevrim Uyarlaması* 

 
* *( )f fY Y− ve *( )D D−  şeklinde ifade edilen uzun vadeli eğilimlerden sapmalar logaritmik fark olarak yorumlanabilir. 

Uyarlamanın pratikte nasıl yapıldığının anlaşılması açısından Tablo 2’de basitleştirilmi ş 

bir örnek verilmektedir. Herhangi bir t dönemi için ihracat ve ithalatın 100 dolar seviyesinde 

olduğu, dolayısıyla cari işlemler dengesinin fazla veya açık vermediği bir durumu ele alalım. 

Aynı dönemde iç ve dış talep uzun vadeli eğilimlerinin sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 5 üzerinde 

olsun. İthalat ve ihracatın talep esnekliklerinin ise sırasıyla 2 ve 1 olduğunu varsayalım. Bu 

durumda, iç ve dış talep uzun vadeli eğiliminden sapmasaydı ithalatın gerçekleşenden yüzde 

20, ihracatın ise yüzde 5 daha düşük olacağı hesaplanabilir. Diğer bir ifadeyle, ithalat ve 

ihracatın çevrim uyarlaması yapılmış düzeyleri sırasıyla 80 ve 95 dolar olacaktır. Dolayısıyla 

konjonktürel etkilerden arındırılmış cari işlemler hesabı 15 dolar düzeyinde bir fazlaya işaret 

edecektir. 

Tablo 2. Cari Dengeye Çevrim Uyarlaması Konusunda Bir Örnek 

X M 
Cari 

Denge 
D-D* Y f-Y f* 

Uyarlanmış 
X 

Uyarlanmış 
M 

Uyarlanmış 
Cari Denge 

($) ($) ($) (%) (%) ($) ($) ($) 

100 100 0 10 5 95 80 15 

                                                 
13 Çebi ve Özlale (2012) benzer bir yaklaşımı Türkiye için yapısal bütçe dengesi hesaplamalarında kullanmaktadır.  
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Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, cari dengeye konjonktür uyarlaması yapılırken, iç 

ve dış talebin uzun vadeli eğiliminden sapmaları belirli esneklikler kullanılarak dolar 

cinsinden nominal verilere yansıtılmaktadır. Ne var ki dolar cinsinden ifade edilen dış ticaret 

dengesi, yurt içi ve yurt dışı talep kadar uluslararası fiyatlardan da etkilenmektedir. Çevrimsel 

etkiden arındırılmış cari dengede geçici fiyat hareketlerinden kaynaklanan aşırı oynaklıklar 

cari açığın yapısal boyutu hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmayı zorlaştıracaktır. Bu 

düşünceden hareketle, ithalat ve ihracat fiyatları için de ayrı bir düzeltme yapılmaktadır. 

Dolayısıyla, çevrim düzeltmesi yapılırken iç ve dış talepte olduğu gibi dış ticaret 

fiyatlarındaki uzun dönem eğilimden sapmaların da arındırılması faydalı olacaktır. Bu 

durumda Şekil 2’de gösterilen çevrim uyarlaması, fiyat etkisi dahil edilerek Şekil 3’teki gibi 

yeniden düzenlenebilir.14 

Şekil 3. Çevrim Uyarlamasına Fiyat Etkisinin  
Dahil Edilmesi* 

 

, * *ˆ 1 ( ) ( )fX Y
f f X XX X Y Y P Pε = − − − −   

 
 

, * *ˆ 1 ( ) ( )M D
M MM M D D P Pε = − − − −   

 

* *( )f fY Y− , *( )D D− , *( )X XP P− ve *( )M MP P− şeklinde ifade edilen uzun 

vadeli eğilimlerden sapmalar logaritmik fark olarak yorumlanabilir. 

Burada XP  ve MP  sırasıyla ihracat ve ithalat birim değer endekslerini, *( )X XP P−  ve 

*( )M MP P−  ise bu endekslerin trend değerinden sapmalarını göstermektedir. Dolayısıyla bu 

şekilde ithalat ve ihracatta, hem iç ve dış talepteki çevrimsel hareketlerin hem de uluslararası 

fiyatlardaki trend dışı dalgalanmaların etkisi büyük ölçüde arındırılmış olmaktadır.  

3.1. Uzun Vadeli Eğilimler 

3.1.1. İthalat ve İhracat 

İthalat ve ihracat için çevrim uyarlaması, iç ve dış talebin uzun vadeli eğilimlerinden 

sapmasının hesaplanmasını gerektirmektedir. Makroekonomik göstergelerin ana 

eğilimlerinden ayrıştırılması konusunda birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

herhangi bir iktisadi yapı dayatmayan doğrusal eğilim ve Hodrick-Prescott (HP) filtresi 
                                                 
14 Dış ticaret fiyatlarının değişmesi ithalat ve ihracat talebini de etkileyebilecek, dolayısıyla Şekil 3’te çevrim uyarlaması yapılırken 
varsayılan fiyat esnekliği değişebilecektir. Burada, fiyatların dengede olduğu durumun dış ticaret miktarları için de geçerli olacağı şeklinde 
basitleştirici bir varsayım yapılmıştır. Bu varsayımdan sapılması sonuçları etkileyebilecektir.   
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anlaşılırlık ve kullanım kolaylığı açısından tercih edilmiştir.15 Grafik 4-7’de ilgili seriler için 

bu şekilde tahmin edilen eğilimler ile bu eğilimlerin ima ettiği çevrimler gösterilmektedir. 

Yurt dışı talep açığında doğrusal eğilim ve HP yöntemleri son dönem için oldukça farklı 

tahminler verdiğinden alternatif bir değişken olarak OECD’nin ürettiği açık göstergesi de 

kullanılmıştır (Tablo 3).16 

Farklı eğilim varsayımları altında yapılan çevrim hesaplarının yer aldığı Tablo 3’e göre 

2001 ve 2009 krizlerinin ardından gözlenen güçlü toparlanmayla birlikte yurt içi talep 2005-

                                                 
15 Filtreleme işlemi 1998-2012 dönemi için çeyreklik verilerle yapılmış, HP filtresinde düzleştirme parametresi (smoothing parameter) olarak 
1600 değeri kullanılmıştır (HP filtresi konusunda detaylı bilgi için bkz. Hodrick ve Prescott (1997)). Öte yandan Alp ve diğerleri (2011) 
Türkiye için iş çevrimlerine dair analizlerde HP filtresi kullanımında optimal düzleştirme parametresini 19 ve 98 olarak önermektedirler. 
Çalışmada sonuçlar bu değerler için de hesaplanmış, ancak bu şekilde hesaplandığında çevrimden arındırılmış serilerin çevrimle 
korelasyonları arttığı için daha uzun vadeli bir yaklaşım gözetilerek standart HP parametresi olan 1600 tercih edilmiştir.  
16 OECD tarafından üretilen çıktı açığı serisi üretim fonksiyonu yaklaşımına dayanmaktadır. Daha detaylı bilgi için bkz. 
http://www.oecd.org/eco/outlook/forecastingmethodsandanalyticaltools.htm. 

Grafik 4. Yurt İçi Talep ve Eğilimi  
(1998 Sabit Fiyatlarıyla, Milyar TL) 

Grafik 5. Yurt İçi Talep Açığı  
(Yüzde) 

 
 
Kaynak:  Yazarların hesaplamaları. 

 
 
Kaynak:  Yazarların hesaplamaları. 

Grafik 6. Yurt Dışı Talep ve Eğilimi*  
(2008-II=100) 

Grafik 7. Yurt Dışı Talep Açığı*  
(Yüzde) 

 

* Yurt dışı talep göstergesi olarak ihracat payı ağırlıklı küresel üretim 
endeksi kullanılmıştır. Bkz. Çıplak, Eren, Öğünç ve Saygılı (2011).   
Kaynak:  Yazarların hesaplamaları. 

 
* OECD bölgesi çıktı açığı verileri yıllık frekansta mevcut olduğundan grafikte 
yer almamaktadır. Bu veriler Tablo 2’de sunulmaktadır. 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları. 
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2008 dönemi genelinde ve 2011 yılında uzun vadeli eğiliminin üzerine çıkmıştır. Küresel 

talep ise 2005-2008 döneminde yurt içi talebe benzer bir seyir izlerken son krizin ardından 

zayıf bir görünüm sergilemiş ve uzun dönem eğiliminin altında kalmıştır (Grafik 4-7 ve Tablo 

3).  

Tablo 3. Çeşitli Eğilim Varsayımları Altında İç ve Dış Talep Açığı*  
(Yüzde) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İç 
Talep 

Doğrusal -6,8 -1,4 3,5 5,6 7,6 1,9 -9,8 -0,4 4,6 -0,8 

HP -2,9 0,3 3,0 3,8 5,6 0,9 -10,0 -0,4 4,4 -1,0 

Dış 
Talep 

Doğrusal -1,1 -0,3 0,3 2,2 4,1 3,6 -2,3 -1,4 -1,1 -2,0 

HP -1,1 -0,8 -0,8 0,5 2,3 2,3 -2,6 -0,8 0,3 0,1 

OECD -0,1 0,8 1,4 2,4 3,1 1,2 -4,0 -2,7 -2,5 -2,9 
* Yıllık frekansta sunulan veriler, çeyreklik bazda yapılan filtreleme sonuçlarının yıllık ortalamalarını ifade etmektedir. 
Kaynak:  Yazarların hesaplamaları, OECD. 

2011 yılında yurt içi talepteki güçlü seyir ithalatı artırırken, dış talepteki zayıf görünüm 

ihracat imkanlarını sınırlamıştır. Dolayısıyla hem yurt içi hem de yurt dışı talep koşulları dış 

denge görünümünün aleyhine olmuştur (Şekil 1’deki 4 numaralı bölge). Nitekim bu dönemde 

ekonomiyi daha dengeli bir büyüme kompozisyonuna yönlendirmeyi amaçlayan makro 

ihtiyati politikalar gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere ilgili kurumların 

aldığı tedbirler sonucu krediler ve yurt içi talebin yavaşlatılmasıyla 2012 yılında iç talepte 

belirgin bir dengelenme gözlenmiştir (Tablo 3).17 

3.1.2. Dış Ticaret Fiyatları 

Tıpkı dış ticaret miktarları gibi dış ticaret fiyatları da küresel iş çevrimlerinden 

etkilenmektedir. Uluslararası ekonomilerdeki genişleme/yavaşlama fazları küresel talebe aynı 

yönde yansımakta ve fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara sebep olmaktadır. Ayrıca, küresel 

likidite çevrimleri de emtia fiyatları üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle cari dengenin 

ana eğiliminin tespit edilmesi için dış ticaret fiyatlarının uzun dönemli eğiliminden 

sapmasının da hesaba katılması önem taşımaktadır. Doğrusal trend ve HP filtresi kullanılarak 

yapılan eğilim hesaplamaları Grafik 8-9 ve Tablo 4’te sunulmaktadır.18 

                                                 
17 Bu dönemdeki politika uygulamalarına dair bilgi için bkz. Başçı ve Kara (2011), Kara (2012), Alper ve diğerleri (2013). 
18 Filtreleme işlemi 1998-2012 dönemi için aylık verilerle yapılmış, HP filtresinde düzleştirme parametresi (smoothing parameter) olarak 
14400 değeri kullanılmıştır.  
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Grafik 8. İthalat Birim Değer Endeksi  
(2010=100) 

Grafik 9. İhracat Birim Değer Endeksi  
(2010=100) 

 

 
 
Kaynak:  TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

 

 
 
Kaynak:  TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 

Yakın dönem gelişmeleri incelendiğinde, başta küresel kriz öncesinde 2008 yılı ve takip 

eden toparlanma sürecinde 2011 yılı olmak üzere, küresel likiditenin bol ve/veya büyümenin 

güçlü olduğu dönemlerde dış ticaret fiyatlarının uzun vadeli eğiliminin üzerinde seyrettiği 

görülmektedir. 2007 yılının sonlarından itibaren hızlı bir artış eğilimine giren ve 2008 yılının 

Temmuz ayında zirve değerine ulaşan dış ticaret fiyatlarının cari denge üzerindeki net etkisi 

olumsuz yönde olmuştur. Bu dönemde dış ticaret fiyatlarının “normal” bir seyir izlemesi 

durumunda (bir sonraki bölümde gösterileceği üzere) cari açığın milli gelire oranının yaklaşık 

0,9 puan daha düşük olacağı hesaplanmaktadır. 2009 kriz döneminde ise bu etki tersine 

dönmüş, dış ticaret fiyatlarındaki normal altı seyrin cari açık/milli gelir oranındaki düşüşe ek 

katkısı yaklaşık 1 puan olmuştur. 

Tablo 4. Dış Ticaret Birim Değer Endeksleri  
(2010=100) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İthalat 
Gerçekleşme 64,6 75,0 80,2 87,1 95,5 114,7 92,3 100,0 114,9 111,9 

Doğrusal 72,6 77,2 81,8 86,4 91,0 95,6 100,2 104,8 109,4 114,0 

HP 65,6 72,9 80,7 88,9 97,0 101,7 102,0 104,2 109,0 112,7 

İhracat 
Gerçekleşme 69,2 80,7 85,6 88,6 99,8 115,3 96,7 100,0 111,5 108,4 

Doğrusal 77,9 81,7 85,5 89,3 93,0 96,8 100,6 104,4 108,1 111,9 

HP 70,0 77,8 85,2 92,5 100,0 104,2 103,8 104,4 107,0 109,3 
* Yıllık frekansta sunulan veriler, aylık bazda yapılan filtreleme sonuçlarının yıllık ortalamalarını ifade etmektedir. 
Kaynak:  TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 
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3.2. Esneklikler 

Cari dengeye konjonktürel uyarlama yapılabilmesi için ithalat ve ihracata ilişkin talep 

esnekliklerinin (ε ) tahmin edilmesi gerekmektedir. Dış ticaret esneklikleri konusunda en 

basit yaklaşım, yeterince uzun bir örneklem için ithalat ve ihracat ile milli gelir ve yabancı 

gelir serilerinin ortalama büyümelerinin birbirine oranlanması şeklinde düşünülebilir. Talep 

bileşenlerinin yıllık büyümelerinin ortalaması Tablo 5’te, iki farklı alt dönem için bunlar 

kullanılarak hesaplanan esneklikler ise Tablo 6’da sunulmuştur.19 Tablo 5’teki değişkenler 

soldan sağa sırasıyla ihracat (X ), ithalat (M ), iç talep (D ), milli gelir (Y ) ve küresel geliri (

fY ) temsil ederken, Tablo 6’da yer alan , fX Yε  ihracatın küresel talep esnekliğini, ,M Dε  ve 

,M Yε  ise ithalatın iç talep ve milli gelir esnekliklerini göstermektedir. 

Tablo 5. Talep Bileşenlerinin Yıllık Büyüme Ortalaması  
(Yüzde) 

 X M D Y Y f 
1998-2012 6,0 7,6 4,3 4,0 2,4 
2003-2012 6,8 9,2 5,7 5,2 2,2 

Kaynak:  TÜİK, Çıplak ve ark. (2011), Yazarların hesaplamaları. 

İki farklı örneklem için ortalama büyüme oranları kullanılarak ihracatın küresel talep 

esnekliği ( , fX Yε ) 2,5-3,1 aralığında, ithalatın yurt içi talep esnekliği ( ,M Dε ) ise 1,6-1,8 

aralığında hesaplanmıştır (Tablo 6). Bununla birlikte, ortalama büyümelerin oranlanması 

şeklindeki yaklaşım, iki değişkenli bir regresyon mantığı içermekte, dolayısıyla ithalat ve 

ihracatı etkileyebilecek diğer unsurları göz ardı etmektedir. Bu nedenle ithalat ve ihracat için 

açıklayıcı değişken olarak talebin yanı sıra reel döviz kurunu (RER) da içeren denklemler 

tahmin edilmiş ve ortalama büyümeler üzerinden hesaplanan talep esnekliklerinin değişip 

değişmediği sınanmıştır. Ayrıca denklemler tahmin edilirken kullanılan değişkenler hem 

düzey hem de “açık” olarak ifade edilen uzun vadeli eğilimden sapma şeklinde tanımlanmış, 

açık göstergeleriyle tahmin edilen esneklikler Tablo 6’da parantez içinde sunulmuştur. Bu 

yöntemle, ihracatın küresel faaliyet esnekliği ( , fX Yε ) 2,3-2,7 aralığında, ithalatın yurt içi talep 

esnekliği ( ,M Dε ) 1,2-1,8 aralığında tahmin edilmiştir.20 

                                                 
19 Çalışmada yapılan esneklik hesaplamalarında 1998 sabit fiyatlarıyla açıklanan milli gelir serileri kullanılmıştır. 
20 Hesaplamalarda kullanılan dış talep göstergeleri (ihracat ağırlıklı küresel üretim endeksi ve OECD bölgesi çıktı açığı) Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölgesini içermediğinden Türkiye’nin dış talep potansiyelini tam olarak yansıtmamaktadır. Özellikle kriz sonrası dönemde 
belirginleşen pazar farklılaşması (ihracatta Avrupa Birliği’nin payının azalmasına karşılık Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin payının 
artması) dış talep açığını ve ihracatın talep esnekliğini etkileyebilecektir. Bkz. Aldan ve Çulha (2012).  
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Türkiye için yapılmış diğer çalışmalar ihracatın talep esnekliğine ilişkin oldukça geniş bir 

aralığa işaret etmektedir. Örneğin Togan ve Berument (2007) ihracatın küresel gelir 

esnekliğini 3,4 olarak tahmin ederken, Ulaşan ve Şahinbeyoğlu (1999), Aydın, Saygılı ve 

Saygılı (2007) ile Binatlı ve Sohrabji (2009) çalışmalarında üretilen tahminler 0,9 ile 1,5 

aralığında değişmektedir. Diğer taraftan, ithalatın milli gelir esnekliğine dair yaptığımız 

hesaplamalar tabloda gösterilen diğer çalışmalarla büyük ölçüde uyumludur.  

Tablo 6. Çeşitli Yöntemlerle Hesaplanan Esneklikler 
    , fX Yε  ,M Dε  ,M Yε  

Ortalama Büyümelerin Oranlanmasıyla 
Örneklem: 1998-2012    2,5 1,8 1,9 

Örneklem: 2003-2012    3,1 1,6 1,8 

Doğrusal Regresyon Tahminleriyle 
M=f(D, RER) ve X=g(Yf, RER) 

Örneklem: 1998-2012                                 
Değişken Tanımı: Düzey (Açık) 

  
2,7 

(2,4) 
1,3  

(1,8) 
1,3 

(2,1) 
Örneklem: 2003-2012                                

Değişken Tanımı: Düzey (Açık) 
  

2,4 
(2,3) 

1,2  
(1,6) 

1,1 
(1,9) 

Diğer Çalışmalar 
Örneklem: 1987-1998                                     

Ulaşan ve Şahinbeyoğlu (1999) 
  1,2     

Örneklem: 1987-1999                                        
Kotan ve Saygılı (1999) 

      1,4 

Örneklem: 1987-2003                                  
Aydın, Çıplak ve Yücel (2004) 

      2,0 

Örneklem: 1987-2006                                       
Aydın ve ark. (2007) 

  1,3-1,5     

Örneklem: 1970-2005                                      
Togan ve Berument (2007)  

  3,4     

Örneklem: 1988-2002                                        
Kee, Nicita ve Olarreaga (2008) 

     1,3 

Örneklem: 1999-2008                                        
Binatlı ve Sohrabji (2009) 

  0,9    1,1 

Örneklem: 2003-2011                                    
Aldan, Bozok ve Günay (2012) 

      1,9(1) 

Örneklem: 1999-2008                                        
Eren (2013) 

     1,2 

(1) Enerji-dışı ithalat esnekliği         

Türkiye için benzer esneklikler hesaplayan diğer çalışmalardan farklı olarak, bu makalede 

ithalat milli gelir yerine yurt içi talebin bir fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Bu şekilde 

yapılmış çevrim uyarlamasının, talep kompozisyonundan kaynaklanan dalgalanmaları daha 

sağlıklı bir şekilde hesaplamaya dahil ettiği düşünülmektedir. Zira, ihracat kaynaklı bir 

GSYİH büyümesi ile iç talebe dayalı bir GSYİH büyümesinin cari denge ve makro finansal 
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riskler üzerindeki yansımaları farklı olacaktır. Özellikle sermaye akımlarının güçlü olduğu 

dönemlerde değerlenen yerli para ve hızlanan krediler kendini daha çok iç talep büyümesinde 

göstermektedir. Dolayısıyla, çevrimden arındırırken talep kompozisyonunu da kısmen dikkate 

alan bir yaklaşımın, politika tasarımı açısından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 

4. Çevrimden Arındırılmı ş Cari Denge Hesaplamaları 

Çevrimden arındırma işlemi sırasında yurt içi/dışı talep ve enerji fiyatlarının uzun vadeli 

eğilimlerinin yanı sıra dış ticaret esnekliklerine ilişkin önemli belirsizlikler bulunmaktadır. Bu 

nedenle, ilk aşamada çeşitli belirsizlik aralıklarının bileşimiyle oluşturulan bir yelpaze 

gösterimi benimsenmiştir (Grafik 10). Kombinasyon sayısını sınırlamak amacıyla yurt dışı 

talep açığı için OECD bölgesinin çıktı açığı serisi kullanılmıştır. Yurt içi talep açığı ve dış 

ticaret fiyatları için Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulan doğrusal ve HP filtre alternatiflerini içeren 

iki ayrı seçenek oluşturulmuştur. Esnekliklerde ise Tablo 6’da sunulan hesaplamalar ışığında 

ithalatın yurt içi talep esnekliği için 1,2-1,8 aralığı, ihracatın yabancı gelir esnekliği için 2,3-

3,1 aralığı temel alınarak dört ayrı bileşim esas alınmıştır.21 Sonuç olarak Grafik 10’da yer 

alan yelpaze gösterimi sekiz ayrı bileşimi içermektedir. 

Grafik 10. Alternatif Varsayımlar Altında  
Çevrim Uyarlamalı Cari Dengenin Milli 

Gelire Oranı   
(Yüzde) 

Grafik 11. Cari Dengenin Milli Gelire 
Oranında Çevrim Uyarlaması   

(Yüzde) 
 

 
 

Kaynak:  Yazarların hesaplamaları. 

 
 
Kaynak:  TCMB, Yazarların hesaplamaları. 

                                                 
21 Hesaplamaların doğrusal nitelik taşıması nedeniyle esneklikler için, ara bileşimleri de kapsayacak şekilde, dört alternatif kombinasyon 
(1,2;2,3), (1,2;3,1), (1,8;2,3) ve (1,8;3,1) şeklinde oluşturulmuştur. 
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Çevrim etkilerinden arındırılmış cari açık tahminleri, esneklikler için uç değerlerin dikkate 

alınmış olması nedeniyle, yüzde 3 ile yüzde 6,5 gibi geniş bir bantta değişkenlik 

göstermektedir. Ana eğilimlerin daha net takip edilebilmesi için yelpazeyi oluşturan 

alternatiflerin ortalaması Grafik 11’de çizdirilmiştir. Bu şekilde ortalama olarak hesaplanan 

konjonktür etkilerinden arındırılmış cari açığın milli gelire oranı, arındırılmamış orana kıyasla 

beklendiği gibi daha istikrarlı bir seyir izlemekte ve genelde yüzde 4,5-5 aralığında 

dalgalanmaktadır.  

Yıllar itibarıyla kıyaslandığında konjonktürel etkilerden arındırılmış ve arındırılmamış 

seriler arasında 2009 ve 2011 yıllarındaki ayrışma dikkat çekmektedir. 2009 yılında 3,5 

puanlık bir düşüşle yüzde 2 seviyesine gerileyen cari açık/milli gelir oranındaki iyileşmenin 

büyük ölçüde kriz dönemindeki çevrim etkilerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla kalıcı 

olmadığı görülmektedir. 2011 yılında ise tam tersine çevrimsel unsurların cari dengede 

belirgin bir bozulmaya neden olduğu gözlenmektedir. 

Grafik 12. Çevrim Uyarlamasına Katkılar  
(Yüzde Puan) 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları. 

Grafik 11’de sunulan iki seri arasındaki fark cari açığın konjonktürel bileşenine tekabül 

etmekte ve Grafik 12’deki siyah çizgi ile gösterilmektedir. Konjonktürel bileşenin pozitif 

olması, anılan yılda cari açığın “normal” eğilimlerinden daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Yıldan yıla gözlenen hareketlerin daha iyi anlaşılması ve politika tasarımına 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fiyat

Dış Talep

İç Talep

Toplam Uyarlama



18 
 

yol göstermesi açısından Grafik 12’de konjonktür etkisi üç bileşene ayrılmaktadır: İç talep, 

dış talep ve dış ticaret fiyatları.  

2009 yılında cari dengenin ana eğilimine kıyasla daha olumlu bir görünüm izlemesinde 

ithalat ve dolayısıyla iç talepteki daralmanın önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 2011 

yılında ise her üç alt bileşenin katkısının da olumsuza dönmesiyle tam tersi bir resim ortaya 

çıkmıştır. Küresel kriz sonrasında hızlı sermaye girişlerinin de etkisiyle güçlü iç talep ve zayıf 

dış talebin bir arada gerçekleşmesi 2011 yılında cari açıktaki konjonktürel artışı zirveye 

çıkarmıştır. Grafik 12, bu dönemde cari işlemler açığındaki hızlı artışın temelde iç ve dış talep 

dengesinin bozulmasından kaynaklandığını net bir şekilde göstermektedir. Nitekim bu 

dönemde ekonomi politikalarının tasarımında “dengelenme” kavramı sıkça dile getirilmeye 

başlanmıştır. Örneğin TCMB 2011 yılına girerken yüksek cari açık düzeyinin finansal istikrar 

açısından risk olduğunu belirterek bir yandan krediler ve iç talebi sınırlayıcı önlemler alırken 

diğer yandan döviz kurunun aşırı değerlenmesinin önüne geçmeye çalışarak iç ve dış talep 

bileşenleri arasındaki dengesizliği gidermeye çalışmıştır. Yine BDDK’nın aldığı tedbirler de 

aşırı borçlanmayı engelleyerek iç ve dış talep dengesini düzeltmeyi amaçlamıştır. Yurt içinde 

uygulamaya konulan dengeleyici politikalara ek olarak özellikle 2011 yılının ikinci yarısında 

Avrupa borç krizinin derinleşmesi de güven kanalından iç talebi sınırlayan bir diğer unsur 

olmuştur. Grafik 12, bu gelişmelerin etkisinin bir sonraki yıl büyük ölçüde görüldüğünü ve iç 

talebin normalleşmesiyle cari açığın konjonktürel kısmında ciddi bir düzelme olduğunu 

göstermektedir.  

Tablo 7. Çevrim Uyarlamalı Cari Denge ve Altın Etkisi  
(Yüzde) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Net Altın İhracatı  
(milyar dolar) 

-2,5 -3,4 -3,8 -3,4 -4,3 -1,4 3,0 -0,5 -4,8 5,7 

Net Altın 
İhracatı/GSYİH 

-0,8 -0,9 -0,8 -0,6 -0,7 -0,2 0,5 -0,1 -0,6 0,7 

Çevrim Uyarlamalı 
Cari Denge/GSYİH 

-4,2 -4,7 -4,4 -5,1 -5,3 -4,7 -4,1 -5,1 -5,1 -4,3 

Altın Hariç Çevrim 
Uyarlamalı Cari 
Denge/GSYİH 

-3,4 -3,8 -3,7 -4,5 -4,6 -4,6 -4,6 -5,1 -4,5 -5,0 

Kaynak:  TCMB, TÜİK, Yazarların hesaplamaları. 
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Bunların yanı sıra, altın ticaretindeki oynaklık da cari dengede geçici dalgalanmalara yol 

açmaktadır. Özellikle 2012 yılında altın ihracatındaki olağandışı artış nedeniyle ana eğilimi 

sağlıklı yorumlamak mümkün değildir.22 Zira son 10 yılda net altın ihracatının milli gelire 

oranı ortalama yüzde -0,3 iken 2012 yılında yüzde +0,7 olmuştur. Dolayısıyla çevrimden 

arındırılmış cari dengeye altın ticaretindeki dalgalanmalardan arındırarak bakmak da faydalı 

olabilecektir. Bu şekilde hesaplanan düzeltilmiş cari denge değerleri aşağıdaki tabloda son 

satırda sunulmaktadır. 

Tablo 7’nin son satırı hesaplanırken altın net ihracatının sıfır olduğu varsayılmıştır. 

Örneğin, 2012 yılında net altın ihracatının milli gelire oranla yüzde 0,7 yerine yüzde 0 olarak 

gerçekleştiği varsayıldığında, uyarlanmış cari açık yüzde 5 olmaktadır. Altın hariç denge 

beklendiği gibi daha az oynak bir seyir izlemektedir. Seride göze çarpan önemli bir husus 

2000’li yılların ikinci yarısının ilk yarıya kıyasla daha yüksek bir cari açık eğilimine işaret 

etmesidir. Bu gözlem, zaman içinde cari dengenin yapısal bileşeninde bir bozulma olduğu 

görüşünü desteklemektedir. Son yıllarda ise uyarlanmış cari açığın yıldan yıla önemli bir 

değişim göstermediği ve yüzde 5 civarında istikrar kazandığı dikkat çekmektedir. 

5. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Bu çalışma Türkiye’de cari dengeyi çevrimsel faktörlerden ayrıştırarak son 10 yıldaki ana 

eğilimi tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda dış talep, iç talep ve fiyat etkisi düzeltilerek 

konjonktürden arındırılmış cari denge hesaplanmaktadır. Çeşitli varsayımlar altında yapılan 

tahminlerin ortalaması, son yıllarda Türkiye’de cari dengenin ana eğiliminin yüzde 5 

civarında olduğuna işaret etmektedir. 

Çalışmanın bulgularından önemli politika çıkarımları yapmak mümkündür. Cari açıktaki 

çevrimsel hareketlerin bileşenlerine ayrıştırılarak incelenmesi, konjonktürel (yapısal olmayan) 

politika tedbirlerinin sınırlarının anlaşılması açısından önemli bilgi sunmaktadır. Son 10 yıllık 

dönem değerlendirildiğinde Türkiye’de cari dengenin konjonktürel kısmındaki 

dalgalanmaların her iki yönde de 3 puana kadar ulaşabildiği ve bu oynaklığın daha çok ithalat 

bileşeninden kaynaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla konjonktürel politikaların cari 

                                                 
22 2012 yılında İran’a ve Birleşik Arap Emirliklerine yapılan ihracat nedeniyle altın ihracatı ana eğiliminden ciddi oranda sapmıştır. Bu 
gelişmenin hesaba katılmaması konjonktürel etkilerden arındırılmış cari dengeyi olduğundan daha iyi göstereceğinden yanıltıcı olabilecektir. 
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dengedeki oynaklığı azaltma konusunda önemli bir alanı bulunmaktadır. Bununla birlikte 

çalışmanın bulguları kısa vadede iktisadi büyümeden ödün vermeden cari açığı yüzde 5’lerin 

altına indirmenin oldukça güç olduğunu ima etmektedir.Cari açığın ana eğiliminin halen 

yüksek düzeylerde seyrederken sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesi yapısal 

düzenlemelerin kritik önemini koruduğunu göstermektedir. Ayrıca en büyük ticaret ortağımız 

olan Euro bölgesinde talebin uzunca bir müddet potansiyeline dönememe ihtimalinin 

bulunması, önümüzdeki dönemde cari dengenin büyüme önünde bir kısıt olmaya devam 

edebileceğine işaret etmektedir.  
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