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Beklenenden iyi gelen büyüme, siyaset-ekonomi yönetimi 

tartışmalarını daha da katmanlaştırabilir. İçeride ve dışarıda 

verileri takip etmeyi sürdüreceğiz. Ay sonunda başlayacak 

cumhurbaşkanlığı seçimine adaylık süreci öncesi siyasi tansiyon 

daha da artabilir. 

 

 9 Haziran pazartesiyle başlayan haftaya, önce pazartesi günü saat 10'da açıklanacak 

nisan ayı sanayi üretim verileriyle başlıyoruz. Ardından, 10 Haziran salı günü saat 

10'da açıklanacak olan 2014'ün ilk çeyrek GSYH büyüme verileri, malum, 

ekonomistler ve piyasa profesyonelleri arasında ciddi bir iddiaya dönüşmüş 

durumda. 1. çeyrek büyüme verisini yüzde 2,5 ile 4 arasında bekleyen de var; benim 

gibi, yüzde 5 civarı ve hatta yüzde 5,8 bile. Londra'da, geçen hafta perşembe günü (5 

Haziran) bir konuşma gerçekleştiren TCMB Başkanı Doç. Dr. Başçı'nın 'büyüme 

konusunda olumlu yönde sürpriz bekliyoruz' sözleri ise, ilk çeyrek büyümeye yönelik 

spekülasyonu iyice alevlendirdi. İlk çeyrek büyüme verilerinin açıklanması 

sonrasında, büyümenin hangi kalemlerden kaynaklandığı da netlik kazanacak. 

 

 Kısa bir hatırlatma yapmak gerekir ise, Başbakan Yardımcısı Babacan başkanlığında, 

Türk Ekonomi Yönetimi, 2011 yılında enflasyon ve cari açığın riskli düzeylere 

yönelmesine bağlı olarak, 2012 yılında 'yumuşak iniş' planını devreye almış; böylece, 

2010'da yüzde 9.2, 2011'de ise yüzde 8.8 büyüyen Türk ekonomisi, 2012'de yüzde 

2.3 büyüyebilmişti. Bankaların ekonomi aktörlerine kullandırdıkları kredi hacmindeki 

artış oranı ciddi oranda yavaşlatılarak, iç talebin ve özellikle hane halkı tüketim 

harcamalarının büyümeye bir katkıda bulunmaması sağlanmış; kamunun kısmen 

tüketim, daha çok yatırım harcamaları ve net ihracatın katkısı ile, Türk ekonomisi 

yüzde 2,5'in dahi altında büyümüştü. 2013 yılında, hane halkının nihai tüketim 

harcamaları üzerindeki baskı kalkınca, rekor düzeydeki kamu yatırım harcaması 

artışının da katkısı ile, Türk ekonomisi 2013'de yüzde 4 büyüdü. 

 

 Şimdi, 2014 yılı için, yeniden yükselme trendine giren enflasyon ve cari açık için, bir 

kez daha, ama bu defa 'örtülü' olarak, 'yumuşak iniş' planı devrede. BDDK ve 

TCMB'nin birlikte aldıkları tedbirler ile, hem banka kredilerinin artış oranı yeniden 

yavaşlatıldı, hem tüketici kredilerinin maliyetlerini arttıracak tedbirler alındı, hem de 

kredi kartı taksit sayısı dokuz adet ile sınırlandırılarak, hane halkının nihai tüketim 
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harcamaları üzerinde yeniden baskı oluşturuldu. Buna karşılık, 22 Mayıs 2013'de FED 

Başkanı Bernanke ile başlayan, Gezi Parkı ve nihayet 17 Aralık 2013 ile 30 Mart 2014 

arası, yerel seçim sürecinde gözlenen TL'deki değer kaybı, yani döviz kurlarındaki 

yükselişten destek alan ihracat hacminin, 2012 yılında olduğu gibi, yine 'net ihracat' 

kaleminden 2014 yılı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi'nin rekorlara işaret eden verileri, en azından şimdilik, yılın ilk 6 ayında net 

ihracatın büyümeye önemli bir katkısı olabileceğine işaret etmekte. 

 

 Nitekim, tüketici kredileri üzerindeki baskı, kredi kartı taksit sayısının azaltılması ve 

otomotivde peşin ödeme şartı ile taksit döneminin sınırlandırılması, otomotiv 

sektörünün geçen yıla göre minimum yüzde 25-27 arasında daralmayla gidiyor 

olması, ithalatta da gözle görülür bir yavaşlamayı gündeme getirmiş durumda. Türk 

Ekonomi Yönetimi'nin tedbirleri, bir yandan net ihracatın büyümeye katkısını öne 

çıkartırken, bir yandan da dış ticaret ve cari işlemler açığının da yıllıklandırılmış 

düzeyde gerilemesine neden oluyor. 12 Haziran perşembe günü TCMB tarafından 

açıklanacak olan nisan ayı ödemeler dengesi verilerinde, cari açıkta yıllıklandırılmış 

kümülatif değerin gerilemeye devam ettiğine şahit olabiliriz. 

 

 Tüm bu detayların ışığında, şahsımın yüzde 5,2 ile 6,4 arasında olan 1. çeyrek GSYH 

büyüme tahminim (orta noktası yüzde 5,8) eğer tutarsa, Başkan Başçı'nın Londra'da, 

Uluslararası Finans Enstitüsü'nde (IIF) geçen haftaki konuşmasında belirttiği 

büyümeye yönelik olumlu sürpriz bu ise, doğrusunu söylemek gerekirse, siyaset 

dünyası ile Türk ekonomi yönetimi arasındaki tartışmalar daha da ilginç bir boyut 

kazanabilir; hatta katmanlaşabilir. Öyle ki, Başbakan Erdoğan'ın son bir aydır TCMB 

üst yönetimine ve belki de, TCMB üstünden Başbakan Yardımcısı Babacan ve ekibine 

yönelik eleştirileri, bir anda anlamına yitirebilir. Çünkü, Başbakan Erdoğan izlenen 

faiz politikasını, büyüme üzerindeki olası olumlu etkileri nedeniyle de eleştiriyor. Bu 

durumda, ilk çeyrek büyüme yüzde 5 civarı çıkar ise, izlenen politikaların büyümeyi 

yavaşlatmadığı ortaya çıkacak. 

 

 Ancak, bu defa da, Türk Ekonomi Yönetimi'nin işi zorlaşacak. Çünkü, yurt dışı ve yurt 

içi ekonomi ve piyasa çevrelerinde, Türk ekonomisinin beklenenden yüksek büyüme 

göstermesi nedeniyle, yıl sonuna doğru enflasyon ve cari açığın yeterince aşağı 

çekilip, çekilmeyeceği tartışmaları alevlenecek ve TCMB'nin haziran ile temmuz 

aylarında yüklü faiz indirimi kararı almasının, beklenen daha canlı bir Türk 

ekonomisinde, fiyat istikrarı (enflasyon) ve finansal istikrar (cari açık) açısından ciddi 

risk oluşturabileceği iddia edilecek. Oysa, aynı anda, Başbakan Erdoğan ve Ekonomi 

Bakanı Zeybekçi, bir yandan büyüme rakamını överken, bir yandan da TCMB'nin 
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daha sert faiz indirimleri gerçekleştirmesi gerektiği hususundaki taleplerini 

yumuşatmayacaklar. 

 

 Bu durumda, Başbakan Yardımcısı Babacan'ın başkanlığındaki Türk Ekonomi 

Yönetimi ise, kendi Hükümeti ile, büyümenin beklenenden yüksek çıkmasını 

ekonomiyi yavaşlatma tedbirlerinin yeterince sert bulmayan piyasa ve ekonomi 

çevrelerinin algısını birlikte yönetmek adına, hayli zorlu ve katmanlı bir işin 

içerisine girecekler. Eğer, 2014 yılının ilk çeyrek büyümesi 10 Haziran salı günü, 

benim ifade ettiğim gibi, yüzde 5,2 ile 6,4 arası değil de, ekonomistlerin beklentileri 

doğrultusunda, yüzde 3 ile 4,9 arasında, orta noktası yüzde 4 civarı gelir ise, bu 

veri, Türk Ekonomi Yönetimi'nin aldığı tedbirlerle uyumlu kabul edildiğinden, 

ekonomi ve piyasa çevrelerinde makul karşılanacak; buna karşılık, siyaset 

dünyasında tartışmalar alevlenecek ve TCMB üst yönetimine yönelik 'faizleri daha 

da hızlı indir' söylemi sertleşecek. Bu nedenle, ben açıklanan veri ne gelirse gelsin, 

siyaset-piyasa-ekonomi yönetimi sürecinde bir hayli 'katmanlaşacak' bir 

tartışmanın başlayacağını tahmin ediyorum. 

 

 Bu hafta, gözler Türkiye cephesinde, sanayi üretimi, büyüme, ödemeler dengesi 

verilerine odaklanmışken, 29 Haziran pazar ile 3 Temmuz perşembe arası açıklanacak 

olan Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları için süre giderek yaklaşırken, yurt içinde pek 

çok kritik konuya yönelik, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik 

pazarlıkları çağrıştırabilecek, siyasi gerginlik ve tartışmalar da gözlemleyebiliriz. Söz 

konusu siyasi tartışmaların ve gerginliklerin boyutu, bir açıdan, Borsa İstanbul'un, 

bono-tahvil piyasasının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen haftaki kritik 

kararlarından ne ölçüde nasiplenmeye devam edeceği konusunda bize gerekli 

ipucunu verebilir. Beklenenden daha gergin haberler ve sıcak çatışmalar, yurt içi 

piyasaların beklediği ve hak ettiği ölçüde, uluslararası piyasalardaki iyimserlikten 

nasiplenmesini engelleyebilir. Bu nedenle, yurt içindeki siyasi olaylar ve gerginliklere 

piyasaların ve yatırımcıların ister istemez dikkatli olmaları gerekecek. 

 

 Hiç şüphesiz, yaklaşık yıl sonuna kadar ki bir dönem için, piyasalara damgasını vuran 

gelişme, ECB'nin geçen hafta perşembe günkü kararı oldu. ECB Başkanı Draghi'nin 

açıkladığı kararlar, artık ABD ve Japonya'dan sonra, ECB'nin de politika faizinde, 

yüzde 0,10 ile yüzde 0 çizgisine geldiğini; ayrıca, ECB'nin Avrupa bankalarına, ECB 

bünyesine aktarılan banka mevduatı için negatif faiz uygulayacağını gösterdi. Mesaj 

net; ECB, bankalara aktardığı ve yeniden kendisine emanet edilen fonların, kredi 

koridoru üzerinden, bankalarca yeniden ekonomi aktörlerine kullanılmasını istediğini 

belirtiyor. Bununla birlikte, ECB, yine de FED veya Japonya Merkez Bankası (BoJ) 
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kadar sıra dışı önlemleri gözden geçirse de, söz konusu diğer önlemleri de hayata 

geçirmedi. FED ve BoJ'un, ekonomilerini durgunluktan kurtarmak üzere, tedbirleri 

daha önce devreye almaları ile birlikte, bu iki ülke ekonomisi, Avrupa'ya göre şu an 

için daha iyi bir performans gösteriyor gözüküyorlar. 

 

 Bu durum, ekonomistler, piyasa profesyonelleri ve yatırımcılar nezdinde, ECB'nin 

yeterince ileri adım atıp atmadığını sorgulamasına yol açarken, piyasalarda, alınan 

karara yönelik olumlu tepki sınırlı oldu. Bunda, beklenen kararlara yönelik piyasa 

fiyatlandırmasının zaten bir süredir başlamış olmasının ve ECB'nin aldığı kararların 

yeterli gelip gelmeyeceği tartışmalarının etkisi büyük. ECB Başkanı Draghi de, bu 

endişelerin farkında olarak, Euro Bölgesi'nin kırılganlığını toparlayabilmek için daha 

fazla adım atmaları gerekebileceğini belirtti. Draghi 5 haziran perşembe günkü basın 

toplantısında "İşimiz bitti mi? Cevap hayır. Eğer ihtiyaç olursa yetkilerimiz 

çerçevesinde henüz işlerimiz bitmedi" ifadesini de kullandı.  

 

 Başkan Draghi, "euroyu korumak için ne gerekiyorsa yaparız" açıklamasını ilk kez 

Temmuz 2012'de ifade ettiğinde, piyasaların bu sözlere tepkisi uzun soluklu olmuştu. 

Draghi'nin ifade ettiği bu ek tedbirleri, temmuz 2012'den neredeyse 2 yıl sonra ancak 

hayata geçirebilmiş olması nedeniyle, açıklanan kararlara yönelik uzun boylu bir 

heyecan yaşanmadığı da ifade edilebilir.  2012'de, Draghi'nin, gerekirse ihtiyacı olan 

hükümetlerden sınırsız tahvil alımı yapılabileceğini açıklaması, ECB'nin yatırımcıların 

psikolojisini olumlu yönde etkilemesine yardımcı olurken, piyasaların 

toparlanmasında önemli katkı sağlamıştı. Bugün ise, sözel müdahalenin etkisinin 

hayli azaldığı bir ortamda, geçen hafta yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5'e kadar 

gerileyerek, beklentilerin de altında kalan Euro Bölgesi enflasyonu sonrasında,  

ECB'nin sürekli düşük seyreden enflasyonla savaşabilmek için ne kadar ileri 

gideceğini piyasalar merakla takip edecek.  

 

 ECB, bu arada, geçen hafta sadece faizleri indirmekle kalmadı; bankalara da özel 

sektör öncelikli olmak üzere, 400 milyar euroluk ucuz kredi sağlayacağını açıkladı. 

Kredilerdeki 4 yıllık vade de ilk defa ECB tarafından bankalara bir imkan olarak 

sunulurken, zayıf seyreden tüketici fiyatları ve düşüşte olan kredi oranının bir döngü 

yaratarak, hem maaşlarda hem de istihdam da düşüşe yol açacağı endişelerini bir 

nebze telafi etmesi umut ediliyor. Bununla birlikte, kimi ekonomistler enflasyonun 

bu yaz yüzde 0,5'den daha da aşağıya düşeceğini tahmin ederken, ECB'nin enflasyon 

hedefi hala yüzde 2.  
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 Karar sonrası, daha mayıs ayı başında 1,40 dolara doğru hareket eden euronun dolar 

karşısında, son dört ayın en zayıf seviyesine, 1.3503 dolara kadar düştüğünü 

gözlemlemiş olsak da, 8 Haziran pazar gecesi itibariyle, Asya borsalarının açılmasına 

2 saat kala, paritenin yeniden 1,3646 dolardan işlem görecek şekilde toparlandığı 

gözleniyor. Nitekim, ECB de, pariteyi etkileme gibi bir çabası olmadığını belirtirken, 

euronun son zamanlardaki yüksek değerinin de düşük enflasyona katkı sağlayan 

faktörlerden bir tanesi olduğunu da hatırlattı.  

 

 Draghi'nin, ECB'nin kararları açıklandıktan sonra, soru-cevap bölümünde, geleceğe 

yönelik tatminkar ve ECB'nin daha yaratıcı tedbirler de alabileceği konusunda 

umut verici mesajlar vermemesi, nasıl ki euro-dolar paritesini, 1,35 dolar 

seviyelerine kadar çekildikten sonra, yeniden 1,3642 dolar seviyelerine geri getirdi; 

aynı şekilde, Avrupa hisseleri de, kararın ardından, son 6.5 yılın zirvesine 

tırmanırken, bankacılık hisseleri bu yükselişe öncülük yaptıktan sonra, 

kazançlarının bir kısmını daha sonra geri verdi. BNP Paribas ekonomisti Ken 

Wattret'in, ECB'nin aldığı önlemlerin enflasyondaki gidişatı düzelteceğine dair 

kendisini yeterince tatmin etmediği yorumu, bir bakıma piyasadaki genel havaya 

örnek gösterilebilir. Bu noktada, Türkiye için, yurtiçi piyasalara yönelik aşırı iyimser 

bir tutum içerisine girmemek yararlı olabilir. 

 

 Bu arada, zerohedge.com internet sitesinde yayınlanan bir makale, merkez 

bankalarının canlandırma çabalarının ekonomik iyileşmeyi beraberinde 

getirmeyeceğine işaret etti. Makalede belirtilen ifadelerle, bugün için, tüm merkez 

bankalarının, kendi ülkelerinin ekonomilerini canlandırmak amacıyla, kova yüküyle 

para bastıkları, talebi artırarak istihdam ve üretimi teşvik edecek Keynezyen teoriyi 

izledikleri vurgulanıyor. Bu ekonomi politikası veya model tercihinin, şu ana kadar 

tüm bu merkez bankaları bilançolarını şişirdiği ve hükümetlerin borçlarını arttırdığı 

hatırlatılmakta. ECB Başkanı Draghi'nin, paranın tasarruf dışında kullanılarak 

harcamaya yönelmesi amacıyla negatif faiz oranı getirmesinin, bu tür bir aksiyonun, 

Keynezyen teoriyle uyuştuğu da makalede işaret ediliyor. 

 

 Söz konusu makalede, böylece diğer merkez bankalarının da benzer bir adım atma 

yönünde harekete geçeceği görüşüne yer veriliyor. Hükümetler ile merkez 

bankalarının ekonomiyi canlandırmak için beyhude bir çaba içinde olduklarının 

bildirildiği makalede, “Her arz kendi talebini oluşturur” düşüncesi üzerine kurulu olan 

Say Kanunu'nda mal alışverişinin temsili durumundaki paranın var olması 

zorunluluğunun bulunduğu ifade edilmekte. Kredi genişlemesinin sermaye yıkımına 

neden olacağı, gelecekte düşük yaşam standardının olası olduğu belirtilirken, 
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hükümetler ile merkez bankalarının ekonomik özgürlüğe yoğunlaşması gerektiğine 

dikkat çekiliyor. Bu tür makalelerde belirtilen uzun soluklu tehditler, korkarım ki, orta 

vadede önümüze tekrar gelebilir. 

 

 9-13 Haziran haftası, gerek Euro Bölgesi, gerekse de ABD'de enflasyon verilerinin 

gelmesinin yanı sıra, aynen Türkiye'de olduğu gibi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi 

ve pek çok ülkenin büyüme verileri de açıklanacak. ABD tarafında ise, ekonomik 

aktiviteyi gösteren verilerin devam edeceğini biliyoruz. Geçen hafta cuma günü, her 

ayın ilk cuması olduğu gibi, açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, piyasa 

beklentileri doğrultusunda geldi ve piyasaların keyfini kaçıracak şekilde, FED'in faiz 

artırım sürecine beklenenden erken başlayabileceği yönündeki tartışmaları da 

kısmen alevlendirdi. Nisan ayında 282 bin kişi istihdam artışı yakalayan ABD 

ekonomisinde, mayıs ayında 217 bin kişilik bir istihdam artışı daha gerçekleşmiş 

olması, ABD ekonomisinin canlılığına yönelik ipucu veren her veriyi önemli kılıyor. 

 

 Bizde ise, 24 Haziran'daki rutin, takvimlendirilmiş TCMB Para Politikası Kurulu 

toplantısı öncesinde, 24 Haziran'da ne oranda bir faiz indirimi kararı çıkacağı 

meselesi, giderek alevlenecek. 10 Haziran salı günü açıklanacak olan büyüme verileri, 

bu tartışmalara daha da ciddi bir boyut kazandıracak. Tartışmaların 100 baz ile 200 

baz puan arasında bir faiz indirimi boyutunda alevlenmesi gündeme gelebilir. 

Büyümenin beklenenden yüksek gelmesi halinde, yerli ve yabancı piyasa 

profesyonelleri ile ekonomistler, 0,50 ya da 50 baz puanlık bir faiz indiriminin 

aşılmaması gerektiğini belirtebilirler. Yüzde 4 ve altında gelebilecek bir ilk çeyrek 

GSYH büyüme verisi ise, mayıs ayı için, aylık bazda negatif açıklanan yurtiçi üretici 

fiyatları endeksindeki değişim ve TCMB'nin 'temmuz ayından itibaren enflasyon 

boyun bükecek' değerlendirmesi ile, 100 ile 200 baz puan arası bir faiz indirimini 

gündeme getirebilir. 

 

 Malum, neredeyse 1 aydır, Türk iş dünyasında, piyasalarda, Merkez Bankası'nın para 

politikası faiz oranını nasıl şekillendireceğini tartışıyoruz, tartışmaları takip ediyoruz. 

TCMB Başkanı, geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na brifing vermiş olsa da ve 

TCMB üst yönetiminin de bir an önce, gerekli koşullar oluştukça, faizleri hızla aşağı 

çekmek konusunda hassas olduğu gösterilmiş olsa da, yine de faizlerin hızla aşağı 

çekilmesi beklentisi, anlaşılıyor ki, dillendirilmeye devam edecek. Bu noktada, 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran salı günü açıklanan mayıs ayı 

enflasyon verilerinde, maliyet enflasyonunun göstergesi olan Yurtiçi Üretici Fiyat 

Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 0,52 gerilemesi, TL'nin 30 Mart yerel seçimleri sonrası değer 

kazanmasının, maliyetlere olumlu yönde yansımaya başladığını göstermekte.  
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 Aynı zamanda, kur artışı ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan negatif etkinin de 

tamamlandığı görülüyor. Maliyet enflasyonunun tüketici enflasyonunu da tetiklediği 

dikkate alınır ise, maliyet enflasyonunda trendin aşağı dönmesi, temmuz ayından 

itibaren Tüketici Fiyatları Endeksinin de (TÜFE) yönünü aşağı çevirmesi ihtimaline 

işaret etmekte. Bununla birlikte, çeşitli etkilerden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE 

oranları, talep enflasyonunda, yani tüketiciye yansıyan enflasyonda hala trendin 

kırılmadığına işaret etmekte. Bu nedenle, açıklanan mayıs ayı enflasyon değerlerine 

bakarak ve özellikle maliyet enflasyonunun aşağı döndüğünü dikkate alarak, 

TCMB'nin, mayıs ayındaki 0,50 puanlık faiz indirimine, hazirandaki toplantısında 1 

puanlık bir indirim daha yaparak devam etmesini bekleyebiliriz. 

 

 Zaten bu beklentiyle de, iş dünyası ve bankacılık camiası ile gerçekleştirdiğimiz 

konuşmalarımızda, son 15 gündür, yeni bir faiz indirimi beklentisi ile, kredi talebi 

ve kullanımında ciddi bir yavaşlama olduğu ifade edilmekte. Bu noktada, TCMB 

Para Politikası Kurulu'nun haziran ayında da faiz indirimini sürdürmesi halinde, iş 

dünyası, bu indirimlerinin bankaların kredi faiz oranlarına bir miktar daha 

yansımasını talep edecekler. Bankaların üzerinde bir ölçüde manevi baskı da 

oluşabilir. 

 


