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adresinde sunulmaktadır.

2007 yılında ardarda gelen bir dizi siyasi
geliûmenin yol açtıøı belirsizlikler ve
karamsarlık genel olarak toplumda bir
bekle-gör sürecinin hakim olmasını
getirmiûti. 22 Temmuz 2007 seçimleri ile,
bu belirzilikler geride kalmıû ve
ekonomide yeni bir büyüme ve atılım
süreci potansiyeli ortaya çıkmıûtır. Bu
potansiyelin
harekete
geçirilmesi
herûeyden
önce
saølanmıû
olan
makroekonomik istikrarın pekiûtirilmesini
gerektirmektedir.
Ayrıca, mevcut
ekonomik
programda,
bugünün
koûullarına göre gerekli revizyonlar
yapılmalıdır.
Eksik
kalan
yapısal
reformların tamamlanması ve rekabet
gücünü artıracak olan mikro reformların
yapılması, ekonomik programda gerekli
olan revizyonu saølayacaktır. Böylece,
ekonomi, geçtiøimiz dönemde büyük
ölçüde iç talebe baølı olarak saølanmıû
olan yüksek büyüme sürecini, ikinci
dönemde dıû talep ile destekleyerek
devam ettirme imkanına kavuûacaktır.
Hiç ûüphesiz, bu revizyona eûlik edecek
iki temel çıpa bulunmaktadır: AB üyelik
sürecinin
devam
ettirilmesi
ve
tamamlanacak olan stand-by anlaûmasının
ardından IMF ile iliûkilerin nasıl
sürdürüleceøinin tanımlanması.
2006 yılının son çeyreøinden itibaren
büyüme sürecinde deøiûimin iûaretleri
görülmeye baûlanmıûtır.
2007 yılının ilk çeyreøindeki eøilimler,
2006 yılının ikinci yarısının bir uzantısı
olarak
deøerlendirilebilir.
Türkiye
ekonomisi 2007 yılının ilk çeyreøinde

%6.8 büyümüûtür. 2006 yılının ikinci
yarısı itibariyle hissedilen iç talepteki
yavaûlamanın yılın ilk çeyreøinde de
devam ettiøi görülmektedir. 2007 yılının
ilk çeyreøinde büyümeye en büyük katkı
bu dönemde %14 büyüyen ihracat
tarafından yapılmıûtır. 2006 yılının OcakMayıs döneminde aylık ortalama %9 artan
ihracat, 2007 yılının ilk beû ayında aylık
ortalama %26 artmıûtır. Böylece, 2006 yılı
Mayıs ayında % 55.5 olan ihracatın ithalatı
karûılama oranı, 2007 Mayıs ayında
%61.3’e yükselmiûtir. Söz konusu
dönemde, dıû ticaret dengesindeki
iyileûmeye paralel olarak, cari açıktaki
gerileme devam etmiûtir.
ùkinci kez ivme gösteren ihracat artıûı
üretim
kompozisyonunda
katma
deøeri yüksek ürünlerin payının
artırılması ile desteklenmelidir.
2007 yılında yatırım ve tüketim
harcamalarındaki yavaûlamanın önemli
belirleyicilerinden biri olan seçimlerin
yarattıøı belirsizlik ortamı, önemli ölçüde
azalmıûtır. Azalan belirsizlikle birlikte,
yılın ikinci yarısında iç talebin tekrar
canlanması muhtemeldir. Siyasi istikrarın
yeniden tesisinin ardından ekonomide
beklentilerin
olumluya
dönmesiyle
beraber, TCMB’nin uzun dönemdir
%17,5 seviyesinde tuttuøu politika faiz
oranında yılın son çeyreøinde bir indirime
gidilmesi de beklenmektedir. Türk
lirasının deøer kazanması ve faizlerin
yeniden 2006 yılı baûlangıç seviyelerine
dönmeye baûlaması, 2007 yılı sonundan
itibaren iç talebin yeniden canlanacaøını
düûündürmektedir. Ancak, yurtiçi tüketim
harcamalarının son beû yılda belli bir
doygunluøa ulaûtıøı düûünüldüøünde,
talepteki canlanmanın eski dönemlerde
kadar
güçlü
olması
olduøu
beklenmemektedir.
Bu
nedenle,
Türkiye’de iç talebin dıû talep ile
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dengelenmiû olduøu yeni bir büyüme
sürecinin
koûulları
yerine
getirilmelidir. Bu sürecin mümkün
olabilmesi
için,
ekonominin
yapısallarının ve yatırım ortamının
özel
sektörün
tasarruflarını
artırımasına ve bu tasarruflarını
yatırımlara kanalize etmesine elveriûli
olması gerekmektedir. Verimlilik
artıûlarıyla
beraber
istihdam
yaratılmasını da içerecek bu sürecin,
Türkiye
ekonomisini
dengeli,
sürdürülebilir, yüksek bir büyüme
döneminden geçirerek AB üyeliøine
taûıması mümkündür.
AB üyeliøi, ekonomik programın
hem hedefi hem de çıpası
olmalıdır.
Avrupa Birliøi müzakere süreci,
ekonomideki yapısal dönüûümün
devamı
için
büyük
önem
taûımaktadır. AB üyeliøi, ekonomi
politikalarımızı, ekonominin yapısal
bozukluklarının ürettiøi sorunlara
çare yetiûtirmekten, riskleri kontrol
altına almaya çalıûmaktan daha öteye
taûıyan
bir
vizyon
olarak
görülmelidir. Bu vizyon, içinde
bulunduøumuz dönüûüm süreci için
çok uygun bir yol çizmektedir. Bu
yolda ekonomik, demokratik ve
sosyal yapısı güçlenecek olan
Türkiye, Dünya arenasında daha
fazla söz sahibi olacaktır.
Makroekonomik
istikrarın
pekiûtirilmesinin ardından yarım
kalan
reform
süreci
tamamlanmalıdır.
2001 krizi sonrasında; bütçe açıøının
azaltılması,
enflasyonun
aûaøı
çekilmesi ve önceki krizlerin temelini
oluûturan
alanlarda
gerekli
reformların hayata geçirilmesini
kapsayan ekonomik programın
uygulanmasında önemli bir baûarı
elde edilmiûtir. Enflasyon tek haneli
rakamlara gerilemiû, bütçe açıøı
Maastricht kriterinin altında bir
orana çekilmiû ve önemli reformlar
gerçekleûtirilmiûtir. Ancak, her üç
konuda da hala alınması gereken
mesafeler bulunmaktadır. Enflasyon
seviyesi tek haneli rakamlara
gerilemiû olsa bile henüz geliûmiû,

hatta geliûmekte olan, ülkelerin
ortalama
seviyelerine
oranla
yüksektir. Bütçe açıøı 2006 yılında
%1’in altına gerilemiû olmasına
raømen 2007 yılında tekrar artacaktır.
Bu sorunlarin yanısıra, cari açık
yüksektir ve iûsizlik oranları aûaøıya
çekilememektedir. Reform süreci ise,
sosyal güvenlik ve vergi gibi, çok
kapsamlı etkileri olacak reformlar
sırasında tıkanıklık göstermiûtir.
Ekonomik
program,
somut
hedefleri ortaya koyulan mikro
refomlarla derinleûtirilmelidir.
ùû ve yatırım ortamını iyileûtirecek
önlemler, rekabet, verimlilik, üretim
ve ihracat artıûlarını beraberinde
getirecek,
böylece
cari
açık,
enflasyon ve iûsizlik gibi mevcut
sorunların çözümünde önemli bir
adım olacaktır. Mikro reformlar
alanında beklentiler, öncelikle, tüm
sektörleri yatay kesen alanlarda,
ardından da, daha çok sayıda piyasayı
yakından
etkileyecek
alanlarda
atılacak adımlarla, rekabetçi bir
ortamın saølanmasıdır. Bu çerçevede,
öncelikle devletin ekonomideki
kontrolünü daha da sınırlamaya
devam etmek, kalan özelleûtirmeleri
hızla
tamamlayarak,
devlet
mülkiyetini
sonlandırmak
gerekmektedir. Örneøin, enerji ve
ulaûtırma gibi, birçok sektörü
yakından ilgilendiren sektörlerde,
liberalizasyonun saølanarak, adil
rekabet ortamının tesis edilmesi,
giriûimciliøin
önünün
açılması,
birçok baûka sektörü de olumlu
etkileyecektir. Yatırım Ortamını
ùyileûtirme Koordinasyon Kurulu
çerçevesinde hazırlıkları baûlatılmıû
olan
ûirket
kuruluûlarındaki
maliyetleri aûaøı çekme, idari yükleri
azaltma, iûe baûlamak ve üretim
yapmak için alınması gereken izinleri
iûgücü
piyasasını
basitleûtirme,
esnekleûtirme gibi önlemler hızla
sonuçlandırılmalıdır. Para ve sermaye
piyasalarının
derinleûtirilmesi
saølanarak
ûirketlerin
sermaye
maliyetinin
düûürülmesinin
ve
sermaye yapısının güçlendirilmesinin
önü açılmalıdır. Kayıtdıûı ekonomi
ile mücadelede, siyasi kararlılık
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gösterilmeli ve bu mücadelede zor
durumda kalacak kesimler için
yeniden yapılandırma mekanizmaları
geliûtirilmelidir.
Türkiye’nin gelecek dönemde
eskisinden farklı bir anlayıûla
hazırlanmıû olan bir sanayi
stratejisine ihtiyacı olacaktır.
Önümüzdeki
yıllarda
büyüme
sürecinin, 2002-2006 dönemine
oranla dıû talep ile desteklenerek
devam
ettirilmesi
gündeme
gelecektir. Küreselleûmenin ulaûmıû
olduøu düzeyde, ülkelerin, yüksek ve
sürdürülebilir bir büyüme süreci
yakalamaları, dıû talep koûullarından
yeterli
ölçüde
yararlanmalarını
gerektirmektedir. Ekonominin, iç
talep ile dıû talep arasında daha
dengeli
bir
büyüme
hattına
taûınabilmesi
için,
ürün
ve
hizmetlerin dıû pazarlarda daha
rekabetçi bir konuma kavuûması
gerekmektedir. Son yıllarda, dünya
ekonomisinde çok dikkat çeken bir
geliûme de, sanayi için ticaretteki
hızlı yükseliûtir. Bir baûka ifadeyle,
ihracat yapmak için ithalat yapmak,
sadece Türkiye’ye özgü bir durum
deøildir. Türkiye’nin dıû talepten
daha fazla yaralanmasının beklendiøi
bu
dönemde,
önemli
olan
sektörlerimizin rekabetçiliøini azaltan
faktörlerin doøru teûhis edilerek
ortadan kaldırılmasıdır. Bu anlayıûla
tasarlanacak olan sanayi stratejisi,
1970’lerin ithal ikameci sanayileûme
politrikalarından çok farklı bir içeriøe
sahip olmak zorundadır. Türkiye’nin
ihracat
ürünlerinde
çeûitlenme
saølamak ve rekabet gücünü artırmak
amaçlanmalıdır.

I. Dıû Ekonomik Geliûmeler
Geliûmekte
olan
ülkelerdeki
yüksek büyümeye baølı olarak
Dünya ekonomisi canlılıøını
korumaktadır.
2007 yılının ilk çeyreøinde Dünya
genelinde yavaûlama eøilimine giren
sanayi üretimine raømen, geliûmekte
olan ülkelerdeki güçlü büyüme trendi
dünya ekonomisini canlı tutmaya
devam etmiûtir. Geride bıraktıøımız
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kıû döneminde, hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin üzerinde
olmasıyla petrol fiyatlarında hızlı bir
artıûın
yaûanmaması,
dünya
genelinde enflasyonist bir baskı
oluûmaması bakımından önemli bir
etken olmuûtur. Ancak, 2007 yılının
ikinci yarısından itibaren geliûmiû ve
geliûmekte olan ülkelerin çoøunda
imalat
sanayii
ve
hizmet
sektörlerinde üretimin hızlanacaøı
beklentisi önümüzdeki dönemde
enflasyon
endiûelerini
yeniden
gündeme
getirebilir.
Dünya
ekonomisi
açısından
petrol
fiyatlarında
yaûanabilecek
artıû
dıûında risk oluûturabilecek diøer
faktörler arasında uluslararası finans
piyasalarında risk iûtahının ani olarak
düûmesi, ülkeler arası cari iûlemler
dengesi farklarından doøabilecek
beklenmedik bir düzelme ve dıû
ekonomik
iliûkilerde
korumacı
politikaların gündeme gelmesi yer
almaktadır.
ABD ekonomisinde gayrimenkul
piyasasına
yönelik
endiûeler
devam etmektedir.
2006 yılı sonunda güçlü bir büyüme
performansı
seyreden
ABD
ekonomisi,
2007
yılının
ilk
çeyreøinde %0,7’lik büyümeyle
yavaûlama sinyalleri vermiûtir. Bu
geliûmede özel sektör stoklarındaki
düûüû, ihracatın yavaûlaması, ithalatın
hızlanması ve konut yatırımlarındaki
yavaûlama
etkili
olmuûtur.
Gayrimenkul piyasasında, konut
fiyatlarının
düûmesi,
inûaat
sektöründe bir resesyona neden
olmuûtur. Bu nedenle, 2006 yılından
beri, subprime konut kredileri olarak
adlandırılan yüksek riskli mortgage
kredilerinde ciddi bir geri ödeme
sorunu yaûanmaktadır. Bu da,
uluslararası finans piyasalarında
önemli bir paya sahip büyük hedge
fonları da dahil, subprime kredilerine
dayalı varlıklara yatırım yapanları
zarara sokmaktadır. Aynı zamanda
emlak sektörünü ve tüketici güvenini
de olumsuz etkileyen bu durum
Amerikan ekonomisi ve dolayısıyla
dünya
ekonomisi
için
risk
oluûturmaya devam etmektedir.

Diøer yandan, ilk çeyrekte yavaûlayan
büyüme ve enflasyonla ilgili büyük
bir endiûe olmamasına baølı olarak,
FED, 2006 yılından beri %5,25
seviyesinde seyreden faiz oranını
sabit
tutma
kararı
almıûtır.
Uluslararası
likidite
koûulları
açısından belirleyici rolü olan ABD
faizlerinin, kısa vadede daha fazla
yükselmeyeceøine yönelik beklentiler
kuvvetlenmiûtir.
Avrupa Birliøi ve ùngiltere
Merkez Bankaları, güçlenen talep
koûulları ıûıøında faiz oranlarını
artırmıûtır.
ABD ve Japon ekonomilerinde
politika faizleri yatay izlemeye devam
ederken, Avrupa’da iç talebin
canlanması ıûıøında sene baûından
itibaren yarım puanlık bir faiz
artırımı gerçekleûtirilerek faiz oranı
%4’e çıkarılmıûtır. ùç talebin
canlanmasında istihdam koûullarının
iyileûmesi ve kârlılık oranlarındaki
artıû etkili olmuûtur. Euro birliøine
dahil olmayan ùngiltere de ise
merkez bankası 2007 yılında politika
faiz oranını üçer kez çeyrek puan
artırarak, 2006 yılı Aøustos ayında
baûladıøı faiz artırımlarına devam
etmiûtir. Böylece ùngiltere’de faiz
oranı en son 2001 yılında görülen
%5,75 seviyesine çıkmıûtır. Bu
durum, ABD dolarının Euro ve
diøer geliûmiû ülke paraları karûısında
deøer kaybetmeye devam etmesine
neden olmaktadır. AB ve ùngiltere’de
talep koûullarının orta vadede aynı
ûekilde seyretmesi beklenmektedir.
Gerek AB gerekse ihracat yaptıøımız
diøer baûlıca ülkelerde yurtiçi talebin
canlı olması, 2007 yılında ihracat
artıûımızın
devamı
bakımından
olumlu bir geliûmedir.

yaklaûık 545 milyar dolar olması
beklenmektedir. Bu sermayenin
%35’ini
doørudan
yatırımların,
%8’ini portföy yatırımlarının kalan
%57’sini ise geliûmekte olan ülke
bankaları ve reel sektörünün
yurtdıûından yaptıøı borçlanmaların
oluûturması
öngörülmektedir.
Özellikle 2003 yılı sonrasında kredi
geniûlemesinde yaûanan artıûın en
önemli nedeni aynı dönemde dünya
genelinde satın alma ve birleûme
faaliyetlerindeki
artıû
olarak
görülmektedir. Ancak, gerek 2006
yılının Mayıs ve Haziran aylarında
geliûmiû ülkelerin faiz artırımı ile
gerek bu yıl úubat ve Mart aylarında,
ABD mortgage piyasasında yaûanan
geliûmelerle ortaya çıkan finansal
dalgalanmalar, geliûmekte olan ülke
ekonomilerinin bu tür geçici ûoklara
karûı
ekonomik
yapılarını
kuvvetlendirmelerini
zorunlu
kılmaktadır.
Petrol fiyatlarındaki düûüû Kafkas
ve Orta Asya ülkelerinin cari
iûlem fazlalarında bir azalmaya
neden olabilir.
2007 yılında petrol fiyatlarında sınırlı
da olsa bir düûüû beklenmektedir.
Buna raømen, petrol ihracatının
yoøun olduøu Orta Doøu ve Orta
Asya ülkelerinde büyümenin 2007
yılında da güçlü seyretmesi ve bölge
ülkelerinin yaklaûık olarak %7
büyümesi öngörülmektedir. Ancak,
söz konusu ülkelerin petrol gelirlerini
daha etkin yönetebilecek önlemler
alması gereklidir. Varil baûına petrol
fiyatının 5$ azalması bölgenin yıllık
ihracat gelirini 45 milyar dolar, kamu
gelirlerinin ise 35 milyar dolar
azalmasına neden olmaktadır.

II. Büyüme ve ùstihdam

2006 yılında geliûmekte olan
ülkelere
giren
uluslararası
sermaye miktarı rekor seviyeye
ulaûmıûtır.

ùç talepteki yavaûlama raømen,
ilk çeyrek büyümesi beklentilerin
üzerinde gerçekleûmiûtir.

2006 yılında geliûmekte olan ülkelere
giren uluslararası sermaye bir önceki
yıla göre 35 milyar dolar artarak 553
milyar dolara yaklaûmıûtır. 2007
yılında da bu seviyenin neredeyse
aynı kalması ve sermaye giriûlerinin

2006’nın ikinci döneminde deøiûen
büyüme dinamiklerinin, 2007’nin ilk
çeyreøinde
devam
ettiøi
görülmektedir. Geçen yılın ikinci
yarısından itibaren yavaûlayan özel
kesim
tüketim
ve
yatırım
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harcamalarının, yılın ilk döneminde
de durgun bir seyir izlediøi
görülürken, yüksek ihracat artıûı ve
kamu harcamalarındaki yükselme,
büyümenin belirleyicisi olmuûtur. ùç
talepteki yavaûlamaya raømen ihracat
artıûının
etkisiyle,
GSYùH
beklentilerin de üzerinde bir oranla,
%6,8 artıû göstermiûtir. 2006’nın
ikinci yarısında %1,3 oranında artan
özel kesim tüketim harcamaları, yılın
ilk çeyreøinde %1,6 yükselmiûtir.
Sıkı para politikası sonucu yükselen
finansman maliyetleri hane halkının
fon talebini kısmakta, böylece
dayanıklı tüketim malı harcamaları
gerilemektedir.
2006’nın
ikinci
yarısında %7,4 oranında gerileyen
dayanıklı tüketim malı harcamaları,
2007’nin ilk çeyreøinde %1 oranında
azalmıûtır. 2002’den baûlamak üzere
2006’nın ikinci yarısına kadar toplam
yatırımların belirleyicisi konumunda
olan özel kesim makine teçhizat
harcamalarındaki
yavaûlama
da
belirginleûmektedir. Geçen senenin
ikinci yarısında %3,7 oranında artan
özel
sektör
makine-teçhizat
harcamaları, 2007’nin ilk döneminde
%2,6 gerilemiûtir. ùç talepteki
yavaûlama ithalat rakamlarına da
yansımaktadır. Toplam ithalat, yılın
ilk çeyreøinde %4,2 oranında
artarken, yatırım ve tüketim malı
ithalatında
önemli
gerilemeler
gözlenmektedir. Yılın ilk çeyreøinde,
yatırım malı ithalat miktarı %7,5,
tüketim malı ithalat miktarı ise %7
gerilemiûtir. Aynı dönemde ithal
edilen otomobil miktarı 2006’nın ilk
çeyreøine oranla %36, taûımacılık
araçları ithalatı ise %33 azalmıûtır.
Bununla birlikte ihracatın istikrarlı
bir ûekilde artmaya devam ettiøi
gözlenmektedir.
Yılın
ilk
dönemindeki ihracat, uzun dönemli
büyüme oranında da üzerine çıkarak
%14 oranında yükselmiûtir.
Kamu kesimi bina inûaatı ve cari
harcamaları en yüksek artan
harcama kalemleri olmuûtur.
Yılın ilk döneminde, kamu kesimi
harcamalarının milli gelire katkısının
önemli
bir
bölümü
tüketim
harcamalarından
gelmektedir.

2007’nin ilk döneminde kamu kesimi
tüketim harcamaları %9 oranında
artmıû ve aynı dönemdeki toplam
yurtiçi hasıla artıûının %8,4’ü tek
baûına kamu kesimi tüketim
harcamaları tarafından saølanmıûtır.
Yılın ilk üç ayında, kamu kesimi
maaû ve ücret harcamaları %1,3
oranında
artarken,
cari
harcamalardaki artıû yüzde %23
olarak gerçekleûmiûtir. Kamu kesimi
yatırımları ise yılın ilk döneminde,
geçen senenin aynı dönemine oranla
%9,3 oranında yükselmiûtir. Kamu
makine teçhizat yatırımlarının aynı
dönemde
%8,6
oranında
gerilemesine raømen bina inûaat
harcamalarının
%47
oranında
yükselmesi, kamu yatırımlarının
büyümeye önemli bir katkıda
bulunmasını saølamıûtır. Faiz dıûı
fazla hedeflerine ulaûmak için, yılın
ikinci yarısından itibaren kamu
harcamalarında kısıntılara gidilmesi,
kamu kesiminin büyümeye katkısının
azalması ile sonuçlanabilir.
Sanayi sektörü üretimi GSMH
artıûının ana belirleyicisi olmaya
devam etmektedir.
2007 yılının ilk çeyreøinde, bir önceki
yılın aynı dönemine göre tarım
sektöründe üretim yavaûlamıû ve bir
önceki yılın aynı dönemine göre,
artıû hızı %1.1’de kalmıûtır. 2006 yılı
genelinde %3.1 büyüyen ulaûtırma ve
haberleûme sektörlerinde ise 2007
yılının ilk çeyreøinde büyüme
hızlanarak,
%7.3
olarak
gerçekleûmiûtir. Aynı dönemde %6.3
büyüyen ticaret sektöründe, ihracat
artıûına paralel olarak büyümenin
hızlandıøı görülmektedir. ùnûaat
sektöründe de önemli bir yavaûlama
görülmemiû ve üretim 2007 yılı ilk
çeyreøinde %16.2 artmıûtır. Milli
gelir içinde önemli bir aøırlıøa sahip
olan sanayi sektöründe ise, 2007
yılının ilk çeyreøinde büyüme hız
kesmemiû
ve
%7,5
olarak
gerçekleûmiûtir. ùlk çeyrekte, sanayi
üretiminin, özellikle Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre önemli
bir artıû gösterdiøi görülmüûtür.
ùkinci çeyrekte ise Nisan ayında
belirgin bir ûekilde yavaûlayan sanayi
SAYFA 4

üretimi, Mayıs ayında tekrar artıûa
geçmiûtir. Bu nedenle, Haziran ayı
sanayi üretimi, ikinci çeyrekte sanayi
sektörünün ve dolayısıyla milli gelirin
büyüme hızına iliûkin önemli bir
gösterge olacaktır.
Dıû talepteki canlılıøın etkisiyle,
sanayi sektörü üretimi istikrarlı
seyrini korumaktadır.
2002-2006 döneminde ortalama
%8,1 oranında büyüyen sanayi
üretimi, GSMH artıûının ana
belirleyicisi
olmaya
devam
etmektedir. ùç talepteki yavaûlamaya
raømen, ihracata yönelik üretim
yapan sektörlerin etkisiyle, toplam
sanayi katma deøeri istikrarlı seyrine
devam etmiû ve 2007’nin ilk
döneminde %7.5 oranında artmıûtır.
Reel kurdaki deøerlenmeye raømen,
iûgücü ödemelerinin seyri ve
verimlilik artıûı rekabet avantajının
devamını
saølamıûtır.
ùmalat
sanayindeki üretim artıûı, yeni
yaratılan istihdam artıûının üzerinde
gerçekleûmekte; böylece kiûi baûına
üretim artmaktadır. Yılın ilk
çeyreøinde, imalat sanayi üretimi
%7,5,
istihdamı
ise
%1,7
yükselmiûtir. Böylece aynı dönemde
imalat sanayinde çalıûanların kiûi
baûına üretim seviyesi geçen seneye
oranla %5,6 artmıûtır. Bununla
birlikte, imalat sanayinde kiûi baûına
yapılan
nominal
ücret
ödemelerindeki artıû, gerçekleûen
enflasyonun gerisinde kalmakta ve
ücretler reel olarak gerilemektedir. ùç
talep ve dolayısıyla ithalat artıû
hızının
yavaûlamasıyla
beraber,
2006’nın ikinci yarısında yavaûlayan
ticaret ve ulaûtırma sektörlerindeki
katma deøer artıûının, 2007’nin ilk
döneminde yükselme eøilimine
girdiøi görülmektedir. 2006’nın ikinci
yarısında, %4,5’e gerileyen ticaret
sektörü katma deøer artıûı, yılın ilk
yarısında
%6,3’e
yükselmiûtir.
2006’nın aynı döneminde %1,8
olarak gerçekleûen ulaûtırma ve
haberleûme sektörü katma deøer
artıûı ise, yılın ilk döneminde %7,3’e
yükselmiûtir. Ancak bu durum, yeni
istihdam olanaklarının aynı oranda
artmasını saølayamamakta, özellikle
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ticaret, ulaûtırma ve haberleûme
sektörlerindeki
istihdam
artıûı
yavaûlamaktadır.
Tarım dıûı sektörlerdeki istihdam
artıûı azalmaktadır.
2007 yılının ilk üç aylık döneminde,
geçen yılın aynı dönemine oranla
tarım dıûı sektörlerde, iûgücü 602
bin, istihdam ise 625 bin kiûi
artmıûtır. Türkiye genelinde, 2007 yılı
birinci çeyreøi itibariyle iûsizlik oranı
yüzde 11,4, tarım dıûı iûsizlik oranı
ise yüzde 14,2 olarak tahmin
edilmiûtir.
ùstihdam
rakamları
ekonomik
faaliyete
göre
incelendiøinde, sanayi ve hizmet
sektörlerindeki istihdam artıûındaki
yavaûlamanın
devam
ettiøi
görülmektedir. Geçen yıla oranla,
2007’nin ilk döneminde sanayi
sektöründeki artıû %3,0 (137 bin
kiûi), hizmetler sektöründeki artıû ise
%4,0 (451 bin kiûi) olarak
gerçekleûmiûtir. Yılın ilk yarısındaki
ekonomik koûullar 2006’nın ikinci
yarısında ortaya çıkan eøilimin
devamı niteliøinde olduøundan, iç
talebin yavaûlamasına paralel olarak
tarım dıûı sektörlerdeki istihdam artıû
hızının
daha
da
yavaûlaması
beklenmektedir. Bu durum, özellikle
hizmet sektörlerinde daha belirgin
bir ûeklide gözlenecektir. 2005
yılında, ticaret sektöründe 381 bin
kiûilik yeni istihdam yaratılırken,
2006’daki artıû 149 bin kiûiye
gerilemiûtir. Ticaret dıûındaki diøer
hizmet sektörlerinde ise benzer
eøilim devam etmekte, yaratılan yeni
istihdam yavaûlamaktadır. Bununla
birlikte son bir yıllık dönemde, tarım
dıûında yaratılan istihdam, iûgücü
arzını ancak karûılayabilmekte ve
iûsizlik oranının istenilen seviyeye
gerilemesi mümkün olmamaktadır.
Önümüzdeki dönemde iç talepteki
yavaûlamanın
devam
etmesiyle
birlikte,
özellikle
hizmet
sektörlerinde yaratılan istihdamın
azalması ve tarım dıûı iûsizlik
oranının yükselmesi beklenmektedir.

III. Enflasyon ve Para Politikası
ùlk çeyrek enflasyonu, belirsizlik
aralıøının içinde gerçekleûmiûtir.

Mart ayı itibariyle %10,9 olan yıllık
enflasyon, yılın ikinci döneminde
gerileyerek Haziran ayında %8,6
oranında gerçekleûmiû ve %8,7’lik
üst bandın altında kalmıûtır.
Enflasyon rakamlarının tekrar tek
haneye
inmesinde,
parasal
sıkıûtırmanın gecikmeli etkilerine
baølı olarak iç talebin yavaûlaması,
gıda fiyatlarının son aylarda olumlu
seyretmesi ve düûük kur seviyesinın
önemli etkisi olmuûtur. Son iki
dönemde
enflasyon,
Merkez
Bankasının belirlediøi aralıøının
içesinde ancak üst bandın hemen
altında gerçekleûmektedir. Yılın
ikinci döneminde, fiyat artıû hızının
bir
önceki
döneme
oranla
yavaûlaması
olumlu
deøerlendirilmekte, ancak mevcut
seviyenin 2008 yılı sonu hedefine
göre dahi oldukça yüksek olduøu
görülmektedir. Merkez Bankası,
politika araçlarını; %4’lük nokta
hedefe
göre
uygulanmaktadır.
Dolayısıyla, fiyat istikrarına ulaûmak
adına alınan önlemlerin baûarısı;
sadece enflasyonun düûmesi ile deøil,
hedefe yakınsama ve aynı zamanda
nokta hedefe ulaûılması sırasında
orataya çıkabilecek üretim kaybının
da
göz
önüne
alınmasıyla
deøerlendirilebilir. Bu noktada,
yavaûlayan iç talebin, ne kadarlık bir
süre daha dıû talep tarafından
karûılanacaøı önem kazanmaktadır.
ùç talebin yavaûlatılarak enflasyon
üzerindeki baskının azaltılmasına
yönelik politika seçenekleri, aynı
zamanda dıû talebe yönelik üretim
yapan kesimlerin fiyat avantajını da
olumsuz etkilemektedir. Böyle bir
durumda, uluslararası rekabetin
korunmasına yönelik önlemlerin
alınması, gerek büyüme gerekse
enflasyon açısından bir zorunluluk
olarak karûımıza çıkmaktadır.
Yılın ikinci döneminde, orta
vadeli göstergelerde iyileûme
gözlenmektedir.
Merkez
Bankası’nın
parasal
sıkılaûmaya yönelik aldıøı önlemlerin
etkileri, orta vadeli enflasyon
göstergelerini olumlu etkilemekle
birlikte,
enflasyon
hedefiyle
SAYFA 5

karûılaûtırıldıøında yüksek seviyede
devam etmektedir. Para politikasının
etkileyemediøi ürünlerin çıkarıldıøı
ÖKTG G endeksinin yıllık artıûı
Mart ayında %10,9 iken Haziran
ayında %9,3’e gerilemiûtir. 2007
yılsonu
hedefine
ulaûılmasının
mümkün olamayacaøı bilinmekle
birlikte, söz konusu artıûın 2008 yıl
sonu hedefine oranla da oldukça
yüksek olduøu görülmektedir. Bu
durum beklentilere yansımakta ve
son üç aylık dönemde enflasyon
beklentilerinde sınırlı bir iyileûme
görülmektedir. Mart’ta 12 ay
sonrasının enflasyon beklentisi %6,8
iken, Haziran ayına gelindiøinde aynı
dönem için beklentiler %6,5 olarak
gerçekleûmiûtir. Benzer bir ûekilde 24
ay
sonrasının
enflasyon
beklentilerinde de çok sınırlı bir
iyileûme
gözlenmektedir.
Mart
ayında, 24 ay sonrasının enflasyon
beklentisi %5,5 iken bu oran Haziran
ayında %5,4 olarak gerçekleûmiûtir.
2008 yıl sonu (18 ay sonrası)
enflasyon hedefinin %4 olduøu
düûünüldüøünde,
beklentilerin
enflasyon
hedefinin
oldukça
üzerinde olduøu görülmektedir.
Enflasyon hedeflelemesi rejiminde
beklentilerin hedefe yakınsamaması,
fiyatlama
davranıûlarının
para
politikası
hedeflerinden
farklılaûmasına yol açabilmektedir.
Orta vadeli enflasyon beklentilerinin
henüz hedefle uyumlu düzeyde
olmaması son dönemde ekonomik
birimlerin hedef enflasyonu gösterge
olarak alma oranının azaldıøına iûaret
etmektedir. Bu durum özellikle ücret
ayarlamalarına ve dolayısıyla hizmet
sektörü enflasyonuna iliûkin risk
oluûturmaktadır. Söz konusu riskin
gerçekleûmesi halinde enflasyondaki
düûüû süreci öngörülenden daha
yavaû olacaøından, para politikasında
öngörülenden daha temkinli bir
duruû gerekebilecektir.
Enflasyon hedefinin önündeki
riskler,
devamlılıøını
korumaktadır.
2006’nın ikinci yarısındaki parasal
sıkılaûtırmanın talep üzerindeki
etkileri, özellikle dayanıklı tüketim
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malı harcamalarında net olarak
görülmektedir. Ancak son dönemde
faiz dıûı kamu harcamalarındaki
artıûlar, toplam talebin enflasyonun
gerilemesine yönelik verdiøi desteøi
kısıtlayabilecek niteliktedir. Böylece,
toplam talep geliûmelerinin enflasyon
üzerindeki
olumlu
etkilerinin
beklenenden daha düûük olma
olasılıøı mevcuttur. Bununla birlikte,
hizmet
fiyatlarındaki
katılıøın
devamı, geçmiûe yönelik fiyatlama
davranıûının
devamına
yol
açmaktadır.
Örneøin,
kira
kalemindeki artıûlar son üç yıldır
yüzde 20 civarında seyretmekte ve
tek baûına bu kalemin yıllık
enflasyona katkısı bir puana
yaklaûmaktadır. Bununla birlikte, kira
artıûlarının
geçmiû
enflasyon
oranlarına
endekslenmesi,
enflasyondaki
düûüû
sürecini
yavaûlatabilecek bir risk unsuru
olarak varlıøını sürdürmektedir.
Enflasyon beklentilerinin hedefe
oranla yüksek olması, ücret artıûları
ve fiyatlama davranıûları yoluyla da
enflasyon görünümünü olumsuz
etkilemektedir. 2007 yılının ikinci
yarısında belirsizlik algılamalarının
ortadan kalkması ve uzun vadeli
faizlerin düûmeye devam etmesi
halinde
talep
koûullarının
enflasyondaki düûüû sürecine verdiøi
katkı
azalabilecektir.
Küresel
piyasalarda yaûanması muhtemel
oynaklıklarla
birlikte
deøerlendirildiøinde, söz konusu
risklerin devamlılıøı, MB’nin sıkı para
politikasına devam etmesini zorunlu
kılmaktadır.
Piyasa riskleri azalmaktadır.
Enflasyonla ilgili riskleri göz ardı
etmemekle birlikte, mevcut parasal
koûulların devamı orta ve uzun
vadede enflasyonun kademeli olarak
gerilemesine zemin saølayabilecektir.
Reel faizlerin sabit kalacaøı ve risk
priminin yükselmeyeceøi varsayımı
altına kısa vadeli faizlerin, orta ve
uzun vadede mevcut seviyenin
üzerine çıkma olasılıøı giderek
azalmaktadır. Gerek reel faizlerin
yüksekliøi gerekse faiz riskinin
giderek azalmasıyla beraber, yabancı

yatırımcıların TL cinsi sabit getirili
kıymetlere yönelik talepleri devam
edecektir. Bununla birlikte, doørudan
yabancı yatırımların ve özel kesimin
dıû borçlanması devam etmekte ve
cari dengenin üzerinde bir finansman
saølanmaktadır. Yurtiçi yerleûik
kesimlerin YP cinsinden mevduat
artıûı ise yavaûlamaktadır. Özellikle
Temmuz 2006 baûlamak üzere
yabancı para cinsinde mevduatlara
yönelen yerli yatırımcıların, 2007
úubat ayından baûlamak üzere TL
mevduata kaydıkları görülmektedir.
Yüksek sermaye giriûi ve yerli
yatırımcıların YP portföylerini TL’ye
geçirmeye baûlamasıyla beraber
nominal kur üzerindeki baskı
artmakta ve kur riski azalmaktadır.
Kur ve faiz riskinin beraberce
azalması,
ekonomik
aktörlerin
karûılaûabileceøi risklerin, Merkez
Bankası üzerinde toplanmasına yol
açabilecektir.

IV. Kamu Maliyesi
2007 yılının ilk yarısında bütçe
açıøındaki geniûleme devam
etmiûtir.
2007 yılının ilk yarısında merkezi
bütçe harcamaları 100,7 milyar YTL,
merkezi bütçe gelirleri ise 94,8 milyar
YTL olarak gerçekleûmiû ve yaklaûık
6 milyar YTL’lik bir bütçe açıøı
oluûmuûtur.
Böylece,
harcama
tarafında
ödeneklerin
%49,1’i
kullanılmıû, gelir tarafında ise hedefin
%50,4’ü tahsil edilmiûtir. Bütçe
açıøının milli gelire oranının sene
sonunda, bir önceki yılki seviyesi
olan %0,7’yi yakalaması zor
gözükmektedir. 2007 yılı baûında bir
kez daha %6,5 olarak belirlenen faiz
dıûı fazla hedefi ise yılın ilk yarısı
itibariyle tutturulamamıûtır. Yaklaûık
21 milyar YTL olan merkezi bütçe
faiz dıûı fazlası ûu an itibariyle milli
gelirin yaklaûık %3,5’ine tekabul
etmektedir. Hedefin asıl baz alındıøı
konsolide kamu sektörü faiz dıûı
fazlası da 12 aylık kümülatif
rakamlarla milli gelirin %4,5’ine
yaklaûmıûtır.
Seçim dönemi cari transfer
harcamalarını hızlandırmıûtır.
SAYFA 6

Yılın ilk yarısında merkezi bütçe
harcamalarının 32,8 milyar YTL’sini
cari transferler oluûturmuûtur. Bir
önceki yılın aynı dönemine göre cari
transferler %32 artmıûtır. Faiz dıûı
harcamaların %45’ine tekabul eden
transfer harcamalarının en büyük
kısmını 17,8 milyar YTL ile hazine
yardımları oluûturmuûtur. Hazine
yardımları içinde en büyük harcama
kalemi 12,8 milyar YTL ile sosyal
güvenlik
kurumlarına
yapılan
transferlerdir. Bu dönemde hane
halkına yapılan transferlerde de
önemli bir artıû gözlenmiûtir. OcakHaziran döneminde hane halkına
yapılan transferler, bir önceki yılın
aynı dönemine göre %87 artarak, 5,2
milyar YTL’ye ulaûmıûtır. Özellikle,
ikinci çeyrekte artıû gösteren söz
konusu
transferlerin
neredeyse
tamamını 4.8 milyar YTL ile tarımsal
amaçlı transferler oluûturmuûtur.
Vergi gelirlerinin artıû hızında
belirgin
bir
yavaûlama
görülmektedir.
2007 yılının ilk yarısında elde edilen
94,8 milyar YTL’lik merkezi bütçe
gelirinin 70,6 milyar YTL’sini vergi
gelirleri oluûturmuûtur. Bir önceki
yılın aynı dönemine göre vergi
tahsilatındaki artıû %7 civarındadır.
Vergi gelirleri alt kalemleri itibariyle
incelendiøinde
doørudan
vergi
gelirlerinde %7 oranında sınırlı bir
artıû olduøu, dolaylı vergi gelirlerinin
ise
neredeyse
aynı
kaldıøı
görülmektedir. Doørudan vergi
gelirleri içinde yer alan kurumlar
vergisi tahsilatında geçen senenin
aynı dönemine göre %5’lik bir
gerileme söz konusudur. Bu
geliûmede kurumlar vergisi oranının
%20’ye çekilmiû olmasının etkisi
olduøu düûünülmektedir. Dolaylı
vergi gelirlerini oluûturan KDV ve
özel tüketim vergisi gelirlerinde de, iç
talepte gözlenen durgunluøa baølı
olarak gerileme olmuûtur. KDV
gelirleri %1 azalırken, motorlu taûıt
araçları üzerinden alınan özel
tüketim vergisi %18 oranında
gerilemiûtir. Aynı dönemde, Türk
Telekom özelleûtirmesi dolayısıyla
tahsil edilen 5,8 milyar YTL’lik
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ödemeyle
sermaye
gelirlerinde
önemli bir artıû gerçekleûmiûtir.
Kamunun toplam brüt borç
stokunda artıû görülmektedir.
2007 yılının ilk çeyreøi itibariyle
kamunun toplam brüt borç stoku,
2006 yılı sonuna göre yaklaûık 12
milyar YTL artarak 376,2 milyar
YTL’ye ulaûmıûtır. Böylece toplam
brüt borç stokunun milli gelire oranı
yaklaûık %63 olmuûtur. Brüt borç
stokunun %74’ünü (279 milyar YTL)
iç borç stoku oluûtururken, kalan
%26’sını ise (98 milyar YTL) dıû
borç stoku oluûturmuûtur.
Merkezi yönetim borç stokunda
döviz cinsinden ve deøiûken faizli
borçların azaltılmasına devam
edilmektedir.
Toplam kamu borcunun neredeyse
tamamını oluûturan merkezi yönetim
borç stoku, 2006 yılı sonuna göre
yaklaûık 3,6 milyar YTL azalarak, 363
milyar YTL’ye gerilemiûtir. Faiz
yapısı bakımından borcun %54’ünü
(185 milyar YTL) sabit faizli kalan
%46’sını (157 milyar YTL) ise
deøiûken
faizli
varlıklar
oluûturmaktadır.
Döviz
yapısı
bakımından ise borcun %65’i (222
milyar YTL) TL, %35’i (119 milyar
YTL) döviz cinsindendir. Borç
stokunda
son
yıllarda
döviz
cinsinden ve deøiûken faizli borcun
payının azaltılması hedeflenmektedir.
Bu doørultuda deøiûken faizli borç
stoku geçen senenin aynı dönemine
göre 9,3 milyar gerilemiûtir. Döviz
cinsli borç stokunun ise bir yıl içinde
23,1 milyar YTL’lik kısmı geri
ödenmiûtir.
Hazine
iç
borç
stoøunun
ortalama
vadesi
uzamakta,
ortalama faizi ise azalmaktadır.
2006 yılının Mayıs ve Haziran
uluslararası
aylarında
yaûanan
finansal dalgalanmanın Hazine iç
borç stoøu üzerindeki etkisi ortadan
kalkmaya
baûlamıûtır.
Geride
bıraktıøımız yıl Mayıs ayında aøırlıklı
ortalaması %15 olan faiz oranı,
Temmuz ayında %22,6’ya yükselmiû,
bu durum Hazine iç borç stoøu

maliyetini önemli ölçüde artırmıûtır.
2007 yılının Haziran ayı itibariyle
borç stoøunun aøırlıklı ortalama faizi
%18,9
seviyesine
gerilemiû
durumdadır. ùç borç stoøunun
ortalama vadesinde de aynı ûekilde
bir iyileûme göze çarpmaktadır.
2006 yılının Mayıs ayında 876 gün
iken Temmuz ayında 429 güne
gerileyen aøırlıklı ortalama vade 2007
yılı Haziran ayı itibariyle yeniden 870
güne çıkmıûtır.

V. Ödemeler Dengesi
Dıû ticaret açıøındaki geniûleme
durmuûtur.
Mayıs ayı itibariyle 12 aylık toplam
nominal ihracat %23,2 artıûla 94
milyar dolara, ithalat ise %17,4 artıûla
147 milyar dolara yükselmiûtir.
Böylece, Mayıs ayı itibariyle 12 aylık
toplam dıû ticaret açıøı 53 milyar
dolar olmuûtur. 2006 Kasım ayından
itibaren dıû ticaret açıøındaki
geniûlemenin
durduøu
gözlenmektedir.
Dıû
ticaret
dengesinde
yaûanan
iyileûme
ihracatın ithalatı karûılama oranına da
yansımıûtır. 2006 Ekim ayı itibariyle
%60,4’e gerileyen ihracatın ithalatı
karûılama oranı yükselerek Mayıs ayı
itibariyle %63,7’ye ulaûmıûtır. 2006
yılının ikinci yarısından baûlamak
üzere ihraç edilen ürün miktarı, ithal
edilen miktarın üzerinde artmaya
devam etmektedir. ùç talepteki
yavaûlamanın ithalatın miktar olarak
artıû hızını yavaûlattıøı görülmektedir.
Tüketim ve yatırım malı ithalat
artıûındaki yavaûlama devam
etmektedir.
Tüketim malı ithalatındaki yavaûlama
eøilimi, 2007’nin ilk beû ayında da
devam etmiûtir. Tüketim mallarının
toplam ithalat içindeki payı, son bir
yılda %12,5’ten %10,8’e gerilemiûtir.
ùthal edilen otomotiv miktarının
gerilemesi ve dayanıklı tüketim malı
ithalatının
yavaûlaması
toplam
tüketim ithalatını yavaûlatmaktadır.
Mayıs ayı itibariyle 12 aylık tüketim
malı ithalat artıûı %1,4’e gerilemiûtir.
Benzer bir ûekilde yatırım malı olarak
deøerlendirilen taûımacılık araçları
SAYFA 7

ithalatının gerilemesi toplam sermaye
malı ithalat artıûını yavaûlatmaktadır.
2006’nın ikinci yarısında nominal
sermaye malı ithalat artıûı %4,6’ya
düûerken, yılın ilk beû ayındaki artıû
ise %3,2 olarak gerçekleûmiûtir.
Ancak, iç taleptaki yavaûlamaya
raømen, ara malı ithalatının yüksek
oranlı artıûını sürdürdüøü ve toplam
ithalat artıûının belirleyicisi olduøu
görülmektedir.
ùmalat
sanayii
ihracatının artmasına baølı olarak,
güçlü seyreden sanayi üretimiyle
birlikte ara malı ithalatı da istikrarlı
bir
ûekilde
artmaya
devam
etmektedir. Mayıs ayı itibariyle yıllık
ara malı ithalat artıûı %23 olarak
gerçekleûirken,
toplam
ithalat
içindeki payı ise %73’e yükselmiûtir.
Sermaye yoøun sektörlerdeki
ihracat artıûı devam etmektedir.
ùhracat performansında 2006’nın
ikinci yarısından itibaren gözlenen
iyileûme, baûta taûıt araçları olmak
üzere elektrikli makine ve cihazlar,
makine ve teçhizat ile ana metal
sanayii
gibi
sermaye
yoøun
sektörlerde devam etmektedir. Son
bir yıllık dönemde, dört sektörün
toplam imalat sanayi ihracatı içindeki
payı 5 puan artarak %40’a ulaûmıûtır.
2007 yılı Mayıs ayı itibariyle, taûıt
araçları sektöründe yapılan yıllık
ihracat 14 milyar doları aûmıû
durumdadır. Yılın ilk beû ayında taûıt
araçları ihracatı dolar bazında %37
oranında artarken, ana metal ihracatı
%48, makine-teçhizat ihracatı %42,
elektrikli makine ihracatı ise %56
artmıûtır. Aynı dönemde tekstil ve
giyim sektörü ihracat artıûı toplam
ihracattaki hızlanmanın gerisinde
kalmıûtır.
Hizmet gelirlerinin artmasıyla
birlikte, cari açık gerilemektedir.
Yılın ilk beû ayında hizmet
sektörlerinden elde edilen gelir,
turizm gelirlerindeki artıûın etkisiyle
%10 artmıûtır. Dıû ticaret açıøındaki
geniûlemenin durması ve hizmet
sektörlerinden elde edilen gelirin
artması, cari dengeyi olumlu
etkileyerek
açıøın
gerilemesini
saølamaktadır. 2006 yılı Kasım ayı
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itibariyle 33,6 milyar dolarla en
yüksek seviyesine çıkan yıllık cari
açık, son 6 ayda yavaûlama eøilimine
girmiûtir. 2007 Mayıs ayı itibariyle
yıllık açık 31 milyar dolara gerilemiû
durumdadır.
Cari açıøın finansmanı büyük
ölçüde doørudan yatırımlar ve dıû
borçlanmayla saølanmıûtır.
Yılın ilk beû ayında 15,8 milyar dolar
açık veren cari iûlemler dengesi, 28,4
milyar dolarlık sermaye giriûi ile
finanse edilmiû ve rezervler; 7,5
milyar doları bankaların döviz
varlıklarında olmak üzere 12,6 milyar
dolar artmıûtır. 28,4 milyar dolarlık
toplam sermaye giriûinin 11 milyar
dolarlık
kısmı
doørudan
yatırımlardaki artıûla saølanmıûtır.
Aynı dönemde özel sektörün
borçlarında net 11,5 milyar dolar
artıû görülmektedir. Bu borcun 3
milyar dolara yakın kısmı bankacılık
sektörü
tarafından
yapılmıûtır.
Bankacılık sektörü dıûındaki reel
kesimin bu dönemde üstlendiøi net
12,1
milyar
dolarlık
borcun
neredeyse tamamı uzun vadelidir.
2007 yılı Ocak ayında, uluslararası
piyasalarda Çin hükümetinin yabancı
sermayeyi kısıtlayıcı bir politika
izleyeceøi beklentisine baølı olarak
yaûanan
finansal
dalgalanma
doørultusunda
azalan
portföy
yatırımları, takip eden aylarda tekrar
artıûa geçmiûtir. Portöy giriûlerinde
önemli bir canlanma görülse dahi,
cari açıøın finansmanı giderek daha
uzun vadeli ve spekülatif olmayan
kalemlerle saølanmaktadır.
Özel kesimin borçlanması, dıû
borç stokunun belirleyicisidir.
2007 yılı ilk çeyreøinde, toplam dıû
borç stoku bir önceki yılın aynı
dönemine göre 6 milyar dolar artarak
213 milyar dolara ulaûmıû ve gayri
safi yurt içi hasılanın %51,8’ine
yükselmiûtir. Aynı dönemde, borç
stoku 4,5 milyar dolar yükselen özel
kesimin, giderek daha uzun vadeli
borçlanabildiøi görülmektedir. Yılın
ilk döneminde, 9,5 milyar dolar uzun
vadeli borçlanan özel kesim, 5 milyar
dolar kısa vadeli borç ödemesi

yapmıûtır. 2007 yılı ilk çeyreøi
sonunda 126 milyar dolara ulaûan
özel kesim dıû borç stokunun %73’ü
orta ve uzun vadeli borçlardan
oluûmaktadır. Böylece özel kesimin
kısa vadeli dıû borcunun merkez
bankası brüt rezervlerine oranı düûüû
göstermiûtir. 2004 yılında %79,4 olan
bu oran, 2007’nin ilk döneminde
%54,6’ya gerilemiûtir.

VI. Tahmin ve Beklentiler
2007 yılında milli gelirin reel
olarak
%5,5
büyümesi
beklenmektedir.
2007 yılının ilk çeyreøinde büyüme
GSMH oranı %6,7 büyüyerek
beklentilerin
üzerinde
gerçekleûmiûtir. Ancak harcama yolu
ile
büyümenin
alt
rakamları
incelendiøinde yılın ilk çeyreøinde
yatırım ve tüketim harcamalarında
2006 yılının ikinci yarısından itibaren
gözlenen yavaûlamanın devam ettiøi
görülmektedir. Diøer yandan ihracat
artıûındaki hızlanma yurtiçi talepte
izlenen zayıflıøı berteraf edici
boyutta olmuûtur. Ancak, 2007 yılı
sonuna doøru yurtiçi talebin, eskisi
kadar kuvvetli olmasa da, yeniden
canlanması, ihracat artıû hızının ise
yavaûlamaya baûlaması mümkündür.
Bunun en önemli nedenlerinden biri
TL’nin 2007 yılı baûından beri, seçim
dönemine raømen, reel olarak
deøerlenmeye devam etmesidir. Bu
duruma ek olarak Cumhurbaûkanlıøı
seçimi dahil yılın geri kalanında
olumsuz bir ûok yaûanmaması, 2007
yılının son çeyreøinde TCMB’nin
politika faiz oranında indirime gitme
ithimalini
kuvvetlendirmektedir.
Faiz oranının aûaøı çekilmesi ve reel
kurda çok keskin bir yükseliû
yaûanmaması halinde, yılın son
çeyreøinde yurtiçi talep koûullarında
bir iyileûme baûlaması beklenebilir.
Diøer yandan, reel kurun deøer
kazanmasının ihracat artıû hızını
olumsuz etkilemesi beklenmektedir.
Döviz kurunda 2006 yılının Mayıs ve
Haziran aylarında olduøu gibi
beklenmedik olumsuz bir geliûmeden
dolayı herhangi
bir
tırmanıû
olmaması durumunda, son çeyreøe
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doøru büyümenin belirleyicisinin
yeniden yurtiçi talep koûulları olması
beklenebilir.
2007 yıl sonu enflasyon oranı %7,5
olarak tahmin edilmektedir.
Yıl genelinde yüksek seyredeceøi
tahmin edilen reel faizlerin de
etkisiyle iç talepte beklenen yavaûlamanın enflasyon üzerinde herhangi
bir baskı yaratmayacaøı öngörülmektedir. Bununla birlikte, bekleyiûlerde
yaûanan ciddi boyutta bozulma,
hedefin epey üzerinde bir enflasyon
beklentisi ve hizmet fiyatlarındaki
katılıøın da halen kırılamamıû olması
gibi nedenler, 2007 yılı enflasyon
hedefinin tutturulmasına imkân
vermeyecektir. Enerji fiyatları ve
iûlenmemiû gıda fiyatlarının, geçtiøimiz yıldakinin aksine olumlu
seyretmesi durumunda bile, hedefin
tutturulmasının
fazlasıyla
zorlu
olduøu düûünülmektedir. Bununla
birlikte, enflasyonun yıl genelinde
düûüû eøiliminde olacaøı ve yıl
sonunda %7,5 civarına gerileyecegi öngörülmektedir.
Dolar kurunun yıl sonuna doøru
ortalama 1,4 seviyesinin altına
düûmesi mümkündür.
2007 yılının ilk yarısında seçim
döneminin
yarattıøı
belirsizlik
ortamına raømen, dolar kurunda
düûüû devam etmiûtir. Reel olarak
bakıldıøında döviz kuru seviyesi
2006 yılı baûına dönmüû durumdadır.
Merkez Bankası’nın sene sonunda
faiz indirimine gitmesi durumunda
bile, uluslararası likidite koûullarında
bir bozulma olmaması varsayımı
altında,
yurtdıûından
sermaye
giriûlerinde ciddi bir yavaûlama
olması beklenmemektedir. Ancak,
Kuzey Irak ve ùran gibi komûu
ülkelerimizin de içinde bulunduøu
konjonktürde yaûanabilecek olumsuz
siyasi bir geliûme yada uluslararası
piyasalarda son dönemde artan
dalgalanmaların geliûmekte olan
ülkelerden sermaye çıkıûına neden
olması önümüzdeki dönemde kur
seviyesinde
dalgalanmalara
yol
açabilecektir.
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Yaratılması Gereken østihdam: Yıllık yüzde 5 büyüme oranı varsayımı altında, 2002-2010 döneminde tarım-dıúı
sektörde iúgücüne yaklaúık 6 milyon kiúinin eklenece÷i öngörülmektedir. 2010 yılında tarım-dıúında iúsiz sayısının
2,5 milyonda tutulması ve iúsizlik oranının yüzde 11,5’a düúürülebilmesi için, her yıl tarım dıúında 550.000 net
istihdamın yaratılması zorunlulu÷u oraya çıkmaktadır. (Türkiye’de øúgücü Piyasası ve øúsizlik, TÜSøAD Raporu,
Aralık 2002, sayfa 196)
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Parasal Durum Endeksi*
(Baz Dönemi: OCAK 2004 - ARALIK 2005)
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Dıû Ticaret Miktar Endeksleri
(12 Aylık Hareketli Ortalama)

(2003=100)
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