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Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

 
ABD Doları'nda toparlanma artık 'bilanço küçültme'ye kaldı. Jackson Hole'dan 
küresel piyasa profesyonelleri bir 'rota' yakalayamadı. FED ve ECB ile ilgili 
belirsizlikler, başta Türkiye, önde gelen gelişmekte olan ülke hisse senedi ve 
tahvillerine yatırım iştahını besliyor ve dolar-TL kurunu 3,45 TL'nin dahi altına getirdi. 
2. ve 3. çeyrek kapasite kullanım oranı performansı yüksek büyüme oranlarına işaret 
ederken, reel sektörde üretim maliyetleri ve satış fiyatlarıyla ilgili beklentilerin 
yüksek olması, yüksek oranda enflasyonun önümüzdeki sonbaharda da devam 
edeceğine işaret ediyor. 1 Eylül Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri ise 
merakla bekleniyor. 

 

 Başkan Trump 9 Kasım'da ABD'nin 45. Başkanı olarak seçildiğinde, dünyanın önde gelen 6 para 

birimine karşı ABD Doları'nın durumunu ve gücünü göstermekte olan Dolar Endeksi 98 puanın 

hemen altındaydı. Piyasalar, farklı bir tarzı, ABD'yi küresel ölçekte yürüttüğü askeri-politik 

süreçten ülke içerisine döndürecek yeni bir politika anlayışından duydukları beklenti ve 

memnuniyeti, başlangıçta Dolar Endeksi'ni 34 Kasım'da 101,70 puana kadar taşıyarak gösterdiler. 

Hızla güçlenen ABD Doları aralık ayının ilk günlerinde bir miktar düzeltme yapsa da, Dolar Endeksi 

2016'yı 103 puanın hemen yakınında kapattı ve 2017 yılına da 103 puanın hemen üzerinde girdi. 

Bu tablo, dünyanın önde gelen uluslararası finans kurumlarının 2017 yılının ilk yarısında euro-

dolar paritesinde 1,08-1,04 dolar bandı, 2017 yılı sonbaharı için ise 1,04-1,00 dolar bandına 

yönelik beklentilerini teyit etmekteydi. Nitekim, aralık ayı ortasından, 2017 yılı Ocak başına 

euro-dolar paritesi 1,05 doların altındaydı. 27 Mart'ta 1,09 doların hemen altına toparlansa da, 

nisan ayına 1,06 doların altına girdi. 

 

 Ancak, nisan ayı ile birlikte, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen ve önde gelen FED 

yetkililerinin 'faiz artışı' ve 'FED'in bilanço küçültmeye başlaması gerektiği' noktalarındaki 

giderek şahinleşen açıklamalarına rağmen, Başkan Trump'ın seçilme sürecinde Rusya'nın 

parmağı olduğuna dair iddialar, kovuşturmalar, soruşturmalar, Trump'ın ekibinden istifalar ve 

skandallar o kadar öne çıkmaya başladı ki, Başkan Trump'ın azline yönelik artan tartışmalar ABD 

Doları'na değer kaybettirmeye başladı ve zaman zaman euro-dolar paritesindeki aşağı yönlü 

düzeltmelere rağmen, nisan ayı başında 1,06 doların altında olan parite, bugün 1,19 doların 

üzerine çıkmış durumda. Bu tabloda, Trump'ın sebep olduğu algı sorunu, FED Başkanı Yellen ve 

yetkililerin, yeni atılacak adımlar konusunda, ağızlarının içerisinde laf çevirmeye başlamış 
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olmaları; buna karşılık güçlenen eurodan ne Avrupalı siyasetçilerin, ne de Avrupa Merkez 

Bankası'nın (ECB) bir rahatsızlık duymadıklarına dair açıklama ve kanaatin giderek kuvvetlenmiş 

olmasının etkisi göz ardı edilmemeli. 

 

 Karşımızda, 2016 yılını 103 puanın üzerinde kapatmış ve bugün 93 puanın altına gerilemiş bir 

Dolar Endeksi var. Jackson Hole toplantıları, her yıl ağustos ayında, Kansas City FED'in ev 

sahipliğinde, Wyoming'de gerçekleştiriliyor ve neredeyse 1980'li yıllara uzanıyor. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası başkan ve başkan yardımcıları 1980'lerden beri katılmakta. Bu 

toplantıların uluslararası ekonomi çevreleri ve finans medyası tarafından takibi 2008 küresel 

finans krizi sonrası daha bir yoğunluk kazandı. Çünkü, dünyanın önde gelen merkez bankası 

başkanlarının katılıp, yaptıkları konuşmalar, önde gelen merkez bankalarının izleyecekleri para 

politikasına yönelik ipucu elde edilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, bu yıl FED Başkanı Yellen, 

FED'in bundan sonra izleyeceği para politikasına yönelik, yeni faiz artış kararları ve FED'in 

bilanço küçültmesine yönelik hiç mesaj vermeyip, önde gelen merkez bankalarınca son 9 yılda 

yürütülen, son küresel finans krizinde yürütülen para politikası sürecinin, uluslararası finans 

piyasalarına küresel krizlere karşı daha fazla esneklik sağladığı noktasında değerlendirmeler 

paylaşmayı tercih etti. ECB Başkanı Draghi de, son dönemde ciddi ölçüde güçlenen eurodan 

rahatsızlık duymadıklarını yineleyerek, o da para politikasına dair detaylar yerine, küresel 

ticareti tehdit eden 'korumacılık' anlayışındaki tırmanıştan duyduğu endişeyi paylaştı. 

 

 Gerek Başkan Trump'ın sebep olduğu algı kırılması, gerek FED'in yeni faiz artışları ve eylül 

ayından itibaren 'FED'in bilanço küçültmeye başlaması' konusunda gereken ipuçlarını 

netleştirmemesi, gerekse de ABD ekonomisinin makro verilerinin, büyüme ve özellikle 

enflasyon verilerinin FED'in işini hiç kolaylaştırmaması; buna karşılık, Almanya ve ECB 

yetkililerinin daha güçlü eurodan rahatsızlık duymadıklarını belirtmeleri, euro-dolar paritesini 

1,19 doların üzerine taşımış durumda. Bu durumda, FED'in 19-20 Eylül'deki Açık Piyasa Komitesi 

(FOMC) toplantısından bir bilanço küçültme kararı çıkmaz ise, euro-dolar paritesinde 1,08-1,12 

dolar bandından, 1,12-1,16 dolar bandına devam eden yükseliş, 1,16-1,20 dolar bandına 

yerleşebilir. Bununla birlikte, Dallas FED Başkanı Kaplan'ın 'Eylülde bilanço küçültme derhal 

başlamalı' açıklaması hayat bulur ve 20 Eylül'de FOMC'den böyle bir karar çıkar ise, euro-dolar 

paritesinde aşağı yönlü bir hareket başlayabilir. Bu noktada, yukarıda ifade ettiğimiz gelişmelerin 

dolar-TL kurunu 3,45 TL'nin altına getirdiğini de unutmayalım. 

 

 Türkiye'nin açıklanan makroekonomik verileri, gerek 2. çeyrek, gerekse de 3. çeyrek için yüksek 

büyüme oranlarına işaret etmekte. 2. çeyrek için yüzde 6,45 ile 7,25 arası tahminimiz devam 

ediyor. 3. çeyrek için de yüzde 7 ve üzeri büyüme oranları konuşulmakta. Mevsimsel etkilerden 

arındırılmış olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 2016 yılının 2. çeyreğinde ortalama 

yüzde 77.5 düzeyinde gerçekleşen kapasite kullanım oranı, 20017 yılının 2. çeyreğinde yüzde 
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78.8'lik bir performans yakalamış durumda. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı artışı, 

büyümenin yüksek gelebileceği konusunda ipucu veriyor. Geçen yılın temmuz ayında yüzde 77.3 

olarak gerçekleşen kapasite kullanım oranı, bu yılın temmuz ayında yüzde 78.4'ü yakalar iken, 

ağustosta yüzde 76 olan oran, yüzde 78.8 olarak gerçekleşti ve temmuz alındaki oranın da 0.3 

puan üstüne çıktı.  2 bin 118 firmanın bilgisiyle oluşturulan verilere göre, gıda ve içecekler, 

dayanıksız tüketim malları ve ara mallarında üretim kapasite artışı görülürken, yatırım malları 

ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.  

 

 TCMB'nin, imalat sanayi kapasite kullanım oranı dışında, düzenli olarak açıkladığı bir başka veri de 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE). Geçen cuma günü TCMB'nin açıkladığı veriler, Reel Kesim 

Güveni'nin ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 110,7 seviyesine yükseldiğini gösterdi. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait cevaplar incelendiğinde, reel sektörün gelecek üç aydaki 

ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı 

endeksi artış yönünde bir beklenti eğilimine işaret ederken; mevcut mamul mal stoku miktarı, 

mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım 

harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde eğilim gösterdi. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise, bir önceki aya göre 2,5 

puan artarak 110,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim 

hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin temmuz ayına göre bir miktar zayıfladığı, iç piyasa 

sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, 

ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler 

lehine döndüğü gözlendi. Yani, ihracat ile ilgili bir sınırlı bir performans yavaşlaması 

gözlemlenmiş. 

 

 Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak ise, temmuz ayına göre mevsim normallerinin üstünde 

olduğunu bildirenler lehine olan seyir, ağustos ayında mevsim normallerinin altında olduğunu 

bildirenler lehine dönerken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin ise mevsim normallerinin 

üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenmiş gözüküyor. Ağustos ayında yıllık izin ve 

tatil etkisi gözlenmekte. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde ise, üretim hacmi ve ihracat 

sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin 

artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Bu da, ihracatın sonbahara 

kuvvetli gireceğini, net ihracatın büyümeye katkısının 3. çeyrekte de devam edeceğini 

gösteriyor. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım 

harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Firmaların katlandığı üretim 

maliyetleri açısından, ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile 

gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam ediyor. Bu da, 

enflasyonla mücadelenin önemine, önümüzdeki sonbaharda enflasyonun yüksek 

seyredebileceğine dair riskin yüksek olduğuna işaret ediyor. Keza, gelecek üç aydaki satış fiyatı 
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artış beklentileri de güçlenmiş durumda, ki bu da enflasyona işaret ediyor. Nitekim, Reel Kesim 

Güven Endeksi'ne katılan reel sektör firmaları, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE 

beklentisini bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde öngörmüşler. İçinde 

bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser 

olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,3'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 

6,8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 81,9'a yükselmiş. 

 

 Bu haftanın, euro-dolar paritesi, ABD Doları'nın değeri ve FED'in 19-20 Eylül'deki toplantısı 

açısından en kritik konusu, 1 Eylül Cuma günü, Türkiye Kurban Bayramı'nın ilk gününü yaşarken, 

açıklanacak olan ABD ağustos ayı istihdam verileri. Ekonomistlerin ağustos ayı tarım dışı istihdam 

artışı beklentisi 180 bin kişi. Bu rakam temmuz ayında 209 bin oldu. İşsizlik oranı ise, 

değişmeyerek yüzde 4,3 bekleniyor. Bu rakamlar, FED'in alacağı kararlar açısından kritik önemde. 

Piyasalar, cuma gününe kadar, ADP özel sektör bordro verisini ve perşembe günü haftalık işsizlik 

maaşı başvurularını da gözlemleyecek. Bakalım, 4 Eylül haftasına küresel piyasalar nasıl başlayacak? 

Türkiye, 5 Eylül Salı günü ilk işlemleri yapabilecek. 


