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Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

 
Yurtiçi piyasalar, küresel ölçekte merkez bankalarının atacağı adımlar ile, bölgesel 
ölçekte siyasi aktörler arasındaki gerginlik ve gelişmelere kitlenmiş durumda. Bu 
arada, 5 Haziran'dan bu yana devam eden Katar Krizi'nde, 11 Temmuz Salı günü 
(dün) ilginç ve önemli bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın 
başkenti Doha'yı ziyaret etti. İki ülke arasında terörizmin finansmanıyla mücadeleye 
ilişkin ortak bildiri imzalandı. Tillerson'ın İstanbul ziyaretinden sonra ortaya çıkan bu 
gelişme, bölgedeki tansiyonu azaltıcı etkisi açısından önemli. Başbakan Yardımcısı 
Canikli'nin bankacılarla yaptığı toplantı ile ilgili basında çıkan haberlere düzeltme 
gelirken, BDKK, bankaların kredi verme imkanını artıracak bir düzenleme yayınladı. 

 

 ABD Merkez Bankası'nın 25-26 Temmuz tarihlerindeki Açık Piyasa Komitesi ve 19-20 Eylül'deki bir 

sonraki toplantı küresel piyasalarca kritik iki toplantı. FED yetkilileri ve bilhassa kendisinden 

beklenmeyecek ölçüde üslubunu şahinleştirmiş olan Başkan Yellen'ın parasal sıkılaştırmayı 

hızlandırma mesajlarının ne derece hayata geçirileceği bu iki toplantıda belli olacak. 13-14 Haziran 

tarihlerindeki son toplantıda, FED 2022 yılına kadar bilançosunu 1 trilyon 650 milyar dolar 

küçülteceğini açıklamıştı. İlk etapta, 3 ay 10 milyar dolar, ardından 3 ay 20, ardından üç ay 30 ve 

sonrasında 50 milyar dolarlık aylık küçültme adımları. Bununla birlikte, bu adımlar 2017 yılı 

sonbahar başından itibaren mi, 2017 yılı sonunda mı, yoksa 2018 yılının başından itibaren mi 

başlayacak; şimdilik küresel piyasalar da kestiremiyor. Ancak, başladığı andan itibaren dolar 

cinsinden borçlanma maliyetleri bir kademe daha artarken, özellikle gelişmekte olan 

ekonomilerden sermaye çıkışına yönelik bir etki gözlemleyeceğiz. Bu da gelişmekte olan ülke para 

birimleri, ki buna Türk Lirası da dahil, üzerinde bir etkiye sebep olacak. Önümüzdeki sonbaharı, 

dolar-TL kurunda 3,50 TL civarında mı, yoksa 3,70 civarında mı geçireceğiz, bu konu belirleyici 

olacak.  

 

 FED Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ait tutanaklar, FED yetkililerinin bilanço küçültmeye 

tam olarak ne zaman başlayacağı konusunda anlaşmaya varamadığını göstermişti. Bazı yetkililer 

bilanço küçültme sürecinin birkaç ay içinde başlaması gerektiğini belirtmişti. San Francisco FED 

Başkanı Williams 10 Temmuz Pazartesi günkü açıklamasında bilanço normalizasyonuna bu yıl 

başlamanın mantıklı olduğunu dile getirmişti. FED Başkanı Janet Yellen 12 Temmuz Çarşamba 

(bugün) ve 13 Temmuz Perşembe günleri ABD Kongresi'nde sunum yapacak. FED başkanlarının 

biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere, yılda iki kez ABD Kongresi'nin ilgili komitelerinde konuşma 
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yapması gerekiyor. Piyasalar Yellen'ın konuşmasında 4.5 trilyon dolarlık bilançonun küçültmesi ve 

faiz artışlarında nasıl bir yol izleneceği konusunda sinyaller arayacak. Rabobank gelişen piyasa 

paraları stratejisti Piotr Matys, FED Başkanı Janet Yellen'ın Kongre sunumunun, Dolar-TL 

kurunun seyri üzerinde etkiyi olacağını belirtmekte. Bilhassa, Yellen'ın konuşması sonrası, eğer 

ABD'de 10 yıl vadelilerin faizi yüzde 2.4210 olan 11 Mayıs zirvesini yukarı doğru kırarsa, Dolar-

TL için kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gözlenebilir. 

 

 Tüm bu gelişmelerin ortasında, ABD Doları'nın değerini etkileyen önemli konu başlıklarından birisi, 

Başkan Trump'ın seçim sürecinde Rusya ile bağlantıların öne çıkması halinde, başkanlık 

görevinden azline sebep olacak sürecin işletilmesi. Dün, yani 11 Temmuz Salı günü, Başkan 

Trump'ın geçtiğimiz yıl yürüttüğü seçim kampanyasının Rusya ile olası bağlantısını işaret eden 

belgelerin ortaya çıkması finansal piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Başkan Trump'ın oğlunun, bir 

Rus avukatın Clinton'ın seçim kampanyasını olumsuz etkileyecek bilgileri verme önerisini kabul 

ettiği konuşmaları gösteren e-postaları Twitter hesabından paylaşmasının ardından, piyasalar 

dalgalandı; hisse senetleri gerilerken, altın dalgalandı. Bu arada, 5 Haziran'dan bu yana devam 

eden Katar Krizi'nde, 11 Temmuz Salı günü (dün) ilginç ve önemli bir gelişme yaşandı. ABD 

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti. İki ülke arasında terörizmin 

finansmanıyla mücadeleye ilişkin ortak bildiri imzalandı. Doha ziyareti sırasında gazetecilere 

açıklama yapan Tillerson, "Katar'ın pozisyonunun oldukça net olduğunu düşünüyorum. Ve bence 

bu pozisyon çok makul" ifadelerini kullandı. 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak ve ödül almak 

için İstanbul'u ziyaretinin ardından, ki İstanbul'da da önemli temaslar gerçekleşti, Katar krizinde 

arabuluculuk görevi izlenen Kuveyt'e giden Tillerson, buradan Doha'ya geçmişti. ABD Dışişleri 

Bakanı'nın 12 Temmuz Çarşamba (bugün) Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan, BAE, 

Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. İngiltere, Avrupa Birliği'nden 

resmen çekildiğine dair bildiriyi bu hafta yayınlayacak. Ayrıca, Kanada Merkez Bankası, faiz 

artırımına dair kararını bugün açıklayacak. 

 

 27 Temmuz'daki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 

öncesinde, beklenenden iyi gelen haziran ayı enflasyonuna istinaden, PPK'nın faiz indirimi atıp 

atmayacağı merak konusu ve Dolar-TL kurunun 10 günde 3,50 TL bandından, 3,60 TL bandına 

gelmesinde bunun da etkisi var. Bunun yanı sıra, Hükümet'in, ekonomi yönetiminin bankacılık 

sektörü ile yaptığı toplantılar da yakından takip ediliyor. Sıkıntı veren konu, bu toplantılarla ilgili 

ilginç dedikoduların haberleştirilmesi. Ekonomi Yönetimi, piyasa ekonomisi koşulları dışında 

müdahale edilecekmiş izlenimi veren bu tür dedikodu mahiyetli haberler ve medya yorumlarından 

rahatsız. Nitekim, Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada Başbakan Yardımcısı 

Nurettin Canikli ile banka üst düzey yöneticilerinin 7 Temmuz’daki görüşmesine yönelik olarak 

“Ekonomik realiteyle bağdaşmayan, piyasa mekanizmasıyla çelişen, rekabeti bozacak nitelikte 

hiçbir değerlendirme ve yorum yapılmamıştır” denildi. TBB yaptığı açıklamada şunları belirtti: 
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"Toplantıda görüşülen konulardan biri, bankacılık sektöründeki kaynak ve aracılık maliyetinin 

seyrine ilişkin olmuştur. Kaynak maliyeti ve kredi faizlerini etkileyen faktörlerin; sektöre, 

yatırımlara ve büyümeye olan etkileri konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Büyümenin sürdürülmesinde tasarrufların artırılması ve verimli kullanılmasının önemi üzerinde 

durulmuştur. Açıklamada “faizi 50 bin avcı mudi indirecek” başlığıyla yer alan haber, yanlış 

anlaşılmalara neden olabilecek yorum ve değerlendirmeler içermektedir" denildi. 

 

 Bu arada, BDDK'nın 11 Temmuz Salı günü açıklanan, sermaye yeterlilik rasyolarında yaptığı 

değişiklikten en olumlu etkilenmesi beklenen bankalardan biri olan Halkbank, yüzde 4'ü aşan 

değer kazancı yaşadı. Borsa İstanbul 100 endeksi 11 Temmuz Salı günü, tarihi rekorunu 103 binin 

üzerine taşıdı. Bankalar arasında en çok yükselen ise Halkbank oldu. TEB Yatırım analistlerinin 

değerlendirme notuna göre bu yükseliş sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 

BDDK'nın banka sermaye yeterlilik rasyolarının hesaplamasında yaptığı değişiklikten 

kaynaklanıyor. Batık kredi sebebiyle bankada kalan gayrimenkullerin 3 sene sonra sermaye 

hesabından indirilmesi düzenlemesinin kaldırıldığına dikkat çeken analistler, ilk çeyrek 

bilançolarına göre, bankalar arasında bu indirimleri en çok yapan bankaların Halkbank ve 

Vakıfbank olduğuna işaret ediyor. TEB Yatırım, "Yaptığımız hesaba göre, bu kuralın kalkmasıyla 

Halkbank ve Vakıfbank'ın sermaye yeterlilik rasyoları, sırasıyla, 12 ve 11 baz puan artış 

gösterebilir" diyor. Ayrıca, Albaraka’nın da olumlu etkileneceği, bu kuralın kalkmasıyla sermaye 

yeterlilik rasyosunun 21 baz puan artış gösterebileceği belirtiliyor. Resmi Gazete'nin bugünkü 

sayısında yer alan yönetmelikle, bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin bankaların 

özkaynak unsurlarına uygulanacak indirim esasları başlıklı 9. maddesinin 8. fıkrası yürürlükten 

kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan fıkrada şu satırlar yer alıyordu: "(Bankacılık) Kanunun 57. 

maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek 

zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden 

edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerleri". Böylece, 

BDDK, bankalara kredi hacimlerini arttırabilecekleri bir imkan sunmuş oldu. 

 


