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IMF-Dünya Bankası Zirvesi'nden 'Vasat Küresel Büyüme' projeksiyonu 
çıkınca, hisse senedinden kaçış ve faizlerdeki çöküş FED'i sözlü 

müdahaleye zorladı. FED yetkilileri 'gerekirse sıkılaştırmayı erteleriz' 
deyince piyasa ortamı bir anda yumuşadı. Dolar-TL kuru 2,25 TL'nin, ikinci 

el faizler yüzde 8,85'in altına sarktı. 
 

 ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin küresel ve yerel piyasa profesyonellerini bir 

hayli şaşırttığı, hatta ters köşeye yatırdığı bir haftayı geride bıraktık. Geçen haftaki 

raporumuzda da belirttiğimiz üzere, FED yetkililerinin 'sözlü piyasa müdahalesi' 

anlamına da gelebilecek olan söz konusu açıklamalarına, 10-12 Ekim tarihlerinde 

gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası Sonbahar Toplantıları'ndan çıkan 'Küresel Vasat 

Büyüme'ye işaret eden rapor içeriklerinin bir etkisi olmadığını söylememiz yanlış 

olur. Tersine, FED yetkilileri ABD ekonomisinin büyümesi açısından anlamlı katkı 

sağlamaya başlamış olan ihracatın performansını da düşünmüş olabilirler. 

 

 Şöyle ki, FED'in parasal sıkılaştırmayı hızlandırması, son 15 milyar dolarlık 'tapering' 

kararını ekim ayında tamamlaması ve 2015 yılının 2. çeyreği içinde veya en geç 3. 

çeyrek başında faiz artırım sürecinin de başlaması ile, dolar cinsinden borçlanma 

imkanının daralmaya başlaması ve maliyetinin artması ve doların faiz cazibesinin 

yükselmesi, önde gelen gelişmekte olan ekonomileri her anlamda üzecekti. Söz 

konusu önde gelen gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değeri düşmeye 

devam edecek ve küresel kaynaklardaki sıkışmaya bağlı olarak, büyümeyi besleyecek 

küresel finans kaynaklarına ulaşım zora girecekti. Bu durum, 2015 yılında da önde 

gelen gelişmekte olan ekonomilerin büyümesini de, ithalat hacmini de sıkıntıya 

sokacaktı. 

 

 Bu da, otomatik olarak, zaten büyüme sorunları olan AB ülkelerine ve kendileri 

açısından giderek daha cazip bir pazar konumuna ulaşan önde gelen gelişmekte olan 

ülkelere ABD'li şirketlerin ihracatlarını olumsuz yönde etkileyecekti ve bu durum, 

mikro bazda ABD şirketlerinin karlılığını, makro bazda ise ABD ekonomisinin 

 

No.175/Ekim 2014 

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 

EKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 



 

2 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/175 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

büyüme ve istihdam performansını etkileyebilirdi. IMF'in küresel büyüme ve önde 

gelen gelişmekte olan ekonomilere yönelik bölgesel büyüme tahminlerini 2015 yılı 

için aşağı revize etmeleri sonrasında, ABD dolarının değerindeki sıçrama ve aynı 

zamanda ABD tahvillerine hücum, FED'in müdahale etmemesi halinde, ABD 

ekonomisi için risk oluşturabilecek bir noktaya hızla ulaşma belirtisi gösterdi ve 

ardından 'sözlü müdahaleler' ardı ardına dökülmeye başladı. 

 

 Sözlü müdahalenin detaylarına girmeden şunu ifade etmekte yarar var; gerek FED 

yetkilileri, gerekse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit 

Coeure'ün varlık alım programının çok yakında başlayacağı açıklamaları, küresel 

piyasalarda ve bir yansıma olarak yurtiçi piyasalarda iyimserliği arttırdı. Bu iyimserlik, 

dolar-TL kurunu 2,2450 TL civarına, 2. el faizleri de yüzde 8,82 seviyesine kadar 

getirmiş durumda. Geçen haftaki raporda ne yazdığımı hatırlatayım: " Eğer, her şey 

Türk ekonomisinin aleyhine giderse, kur analistleri yıl sonuna kadar dolar kurunun 

2,37 TL'nin üstünü tekrar test etmesine kesin gözüyle bakmaktalar. Buna karşılık, FED 

ortalığı yumuşatır ve faiz artırımını geciktireceğini hissettirir ise, Türkiye de risklerini 

iyi yönetir ise, aynı kur analistleri dolar-TL kurunun 2,17-2,22 TL bandına 

dönebileceğini de belirtmekteler." 

 

 Dolar-TL kuru, gördüğünüz gibi, 10 ile 15 Ekim arası 2,27 ile 2,30 TL arası bir aralığı 

test etti, hatta 2,30 TL'yi kırar mı diye konuşuldu; ardından 48 saatte, FED 

yetkililerinin piyasa ortamını yumuşatıcı açıklamaları ile, 2,27 TL'nin üstünden, 

2,2450 TL düzeyine geldi. 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan FED 

toplantısında son tapering  (tahvil alımını azaltma) kararı ertelenirse veya eylül 

ayında piyasa profesyonellerinin 15 milyar dolarlık son azaltım adımı olarak 

bekledikleri karar, 5 veya 10 milyar dolarlık bir azaltım kararı olarak çıkar ise, 

piyasalar bunu ikinci bir coşku hareketi ile değerlendirebilirler. Bu durumda, dolar-

TL kurunun 2,25-2,22 TL bandında dipleri zorladığına ve hatta 2,22 TL'yi kırmayı 

test ettiğine de şahit olabiliriz.  

 

 Gelelim, FED yetkililerinin piyasayı nasıl yumuşattığına. İlk ve hayli ilginç 'sözlü 

müdahale' FED Başkanı Janet Yellen'ın, tam da küresel piyasalarda morallerin hayli 

bozulmasına sebep olan IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantılarına denk gelen 

günlerde, kapalı bir toplantıda yaptığı açıklamaların basına sızdırılması oldu. Basına 

kapalı olduğu ifade edilen söz konusu toplantıda, FED Başkanı Yellen'ın küresel 

büyüme ve çalkantılı finans piyasalarına rağmen ABD’nin ekonomik büyümesinin 

kalıcılığına olan güvenini dile getirdiği belirtiliyor. Açıklamalarından haberdar olan 

iki kaynaktan alınan bilgilere göre Yellen 30 kişilik bir gruba ekonominin yüzde 3’lük 
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bir büyümeyi sağlayacak şekilde yola devam edeceğini tahmin ettiğini belirtti. Aynı 

kaynaklara göre FED Başkanı işsizliğin azalmaya devam etmesi ile enflasyonun da 

yüzde 2’lik hedeflerine doğru artacağını düşünüyor. 

 

 Geçen haftanın "kahramanı", St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2016 yılında FED 

Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) asil üyesi olacak. 2015'de ise yedek üye. Bununla 

birlikte, piyasalar Bullard'ın açıklamalarına çok prim verdi. Uluslararası ekonomi, 

finans haber kanalı Bloomberg News yayınına konuk olan Bullard, ABD ekonomisinin 

temellerinin sağlam olmaya devam ettiğini belirtirken, piyasalardaki çalkantıdan 

Avrupa’nın görünümündeki kötüleşmeyi sorumlu tuttu. Bullard “ABD’de enflasyon 

beklentileri düşüşte. Bu da FED için önemli bir işaret. Bu yüzden parasal 

genişlemenin sonlandırılmasını ertelemek akıllıca olabilir” dedi. 

 

 Bullard'dan göreceli olarak daha önemli sayabileceğimiz şahsiyet ise, San Francisco 

Fed Başkanı John Williams. Çünkü, Bullard FOMC'nin 2016 yılında asil üyesi olmayı 

beklerken, Williams şu anda FOMC yedek üyesi ve 2015 yılının asil üyesi. Yani, 2015 

yılında FOMC kararlarında, bir beklenti olarak, FED'in politika faizini artırma 

kararında eli taşın altında olacak. Williams, FED’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine 

ulaşmada az miktarda ilerleme gözlemlenirse, varlık alımı yapılmasında yeni bir 

tura açık olunabileceğini söyledi. Williams, küresel ekonomideki zayıflıkla ilgili 

endişeli olduğunu belirtirken, FED'in gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen faiz 

artırımını, yalnızca enflasyon ve ücretlerin yükselmemesi halinde ertelemesi 

gerektiğini ifade etti. 

 

 John Williams uluslararası haber ajansı Reuters'a verdiği mülakatta, gerektiği 

takdirde FED’in ilk savunma hattının faiz oranlarının 2015’in ortalarından daha 

uzun süre sıfıra yakın seviyede kalacağını belli etmek olabileceğini söyledi. Williams 

enflasyonun yüzde 1.5’ten yukarıya çıkmaması halinde, faiz artışının ertelenmesini 

değerlendirebileceklerini; maaşlarda yükseliş görülmemesinin de ekonomide 

durgunluğa işaret edeceği gibi, enflasyonun yüzde 2’ye çıkmak için baskılanmadığı 

anlamına geleceğini vurguladı. 

 

 Gerek ABD Ekonomisi, gerekse de Euro Bölgesi ekonomileri açısından, resesyon 

riski, yani ağır durgunluk riski en büyük bela. Çünkü, ekonominin çarklarının 

beklenenden yavaş döneceğine dair beklentiler, makro bazda, büyüme ve istihdam 

ile ilgili endişeleri köpürtüyor ve özel sektör yatırımlarının, özel sektörün bankacılık 

sektöründen kredi taleplerinin ertelenmesine sebep oluyor. Mikro bazda ise, 

şirketlerin karlılığına yönelik beklentiler bozulduğundan, yatırımcıların hisse 
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senetlerinden soğumasına, borsalardan çıkışa ve sabit getirili yatırım araçı olarak, 

tahvillere yönelimi hızlandırıyor. 

 

 Bu temel gerçeklerin ışığında, ekim ayına hayli keyifsiz başlamış olan uluslararası 

ölçekteki hisse senedi piyasaları ve Borsa İstanbul, IMF-Dünya Bankası sonbahar 

toplantılardan çıkan küresel ekonomiye yönelik endişelerle sert düşüşler yaşadı ve 

ancak, geçtiğimiz haftanın son iki günü toparlanma imkanı bulabildiler. 4 ile 9 Eylül 

arası 82 bin puanın üzerinde seyreden Borsa İstanbul 100 Endeksi, 8 Ekim'de 73 bin 

puanın dahi altını gördü ve 17 Ekim'de 75 bin 500 puanın bile üstünü gördü. Hisse 

senedindeki düşüşe paralel olarak, 10 yıl vadeli ABD tahvil faizleri geçtiğimiz hafta, 

Haziran 2013’ten bu yana ilk kez, yüzde 2’nin altına inerek, ekonomik büyümenin 

yavaşladığına dair endişeleri teyit etti. Küresel büyümede yavaşlama endişelerine 

bağlı olarak, piyasa uzmanları petrol fiyatları ve enflasyon beklentilerini de 

düşürdüler. 

 

 Gerek küresel büyüme endişeleri, gerekse de Suudi Arabistan'ın, OPEC üyesi 

olmasına ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen, günlük üretimini 

arttıracağını belirtmesi ile, Brent Petrol'ün 1 varili 19 Haziran 2014'de 115 dolar 

düzeyindeyken, 16 Ekim'de 83 doları gördü ve geçtiğimiz haftayı 84 dolardan kapattı. 

Çok değil, daha bir ay önce Brent Petrol 100 dolara yakındı. Batı Teksas türü ham 

petrolün (WTI) fiyatı ise, ABD kökenli uluslararası finans kurumu Goldman Sachs'ın 

piyasada arz fazlası olmadığını belirtmesinin ardından, 80 doların üstüne çıkarak 

haftayı kapattı. Suudi Arabistan ve diğer Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu 

(OPEC) üyelerinin petrol arzındaki fazlalığı hafifletmek için üretimi düşürmeyecekleri 

spekülasyonları ile, uzmanlar petrol fiyatlarının ayı piyasasına girdiğini 

düşünmekteler. Goldman Sachs'a göre ise, ham petrolde arz fazlası olduğunu 

söylemek için henüz çok erken. 

 

 BNP Paribas SA ve Bank of America Corp. gibi uluslararası bankalar ise, petroldeki 

düşüşün sonlandığı tahmininde bulunurken, petrol fiyatları hızlı düşüşten, haftayı 

toparlanarak kapattılar. Uluslararası finans kurumlarının petrol uzmanları, OPEC’in 

ABD’de üretimin 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve dünyada talep 

büyümesinin yavaşlaması ile, artan petrol arzı fazlasını hafifletmek için üretimi 

düşüreceğini öngörüyordu. Ancak, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in petrol fiyatlarındaki 

düşüşün acil bir üretim kesintisi gerektirmediği yönünde açıklama yapmaları ile 

birlikte, düşüşlerin süreceği endişeleri artmış gözüküyor. Barclays Plc emtia 

analistlerinden Miswin Mahesh ise, “Toparlanmadan önce biraz daha düşüş 
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görebiliriz. Piyasa hala arz tarafında dengelerin oturmasını bekliyor” yönünde 

değerlendirmesini paylaşmakta. 

 

 Türkiye ve Çin gibi, ciddi enerji ithalatı olan ekonomiler için, 4 ayda petrol 

fiyatlarının yüzde 27 oranında gerilemiş olması çok önemli bir gelişme. Çünkü, bu 

durum, geçtiğimiz hafta açıklanan ve piyasada moralleri yükselten Türkiye'nin 

ödemeler dengesi ve cari açık verisi açısından, tabloyu iyileştirici, müspet bir 

gelişme. Bu durumda, Türkiye, 2014 yılında büyümeyi yüzde 3,2 ile 3,5 arası bir 

seviyede tutarak, iç talebi kısmen yavaşlatıp, net ihracatın büyümeye katkısı için 

çaba sarf ederken, cari açığın 2014 yılını 50 milyar doların çok az altında veya çok 

az üstünde bitirmesini de şahit olabilir. 1 Şubat'ta yürürlüğe giren makro ihtiyati 

tedbirlerin cari açık üzerindeki iyileştirici etkisi takip edilirken, Türkiye'nin enerji 

ithalat faturasında, bu tür gelişmeler nedeniyle ortaya çıkacak fazladan iyileşmede, 

Türkiye'nin elini güçlendirecek ve kasım ayında S&P, aralık ayında ise Moody's'in 

Türkiye değerlendirmelerinde, hiç kuşkusuz, elimizi güçlendirecektir. 

 

 Petrol fiyatlarındaki gerileme, zannetmeyelim ki, sonuçları itibariyle sadece ekonomi 

alanına etkileri ile sınırlı bir konu. Malum, petrol fiyatları, bu emtianın ihracatı ile 

ancak ayakta duran ekonomiler için çok önemli ve tek ayakta kalma imkanları. 

Nitekim, Ukrayna Krizi başladığından ve Batı ile gerginlik yaşamaya başladığından bu 

yana, Rusya hem para birimi Ruble'nin değerini korumaya, hem de ABD ve AB 

ülkelerinden kaynaklanan ambargolara göğüs germeye çalışıyor. Nitekim, kısa bir 

süre öncesine kadar Rusya'nın merkez bankası döviz rezervi 530 milyar dolar 

düzeyinde iken, bu rakam eylül ayı itibariyle 454 milyar dolara gerilemiş durumda. 

Üstüne, malum, Rusya'nın dışarıya sermaye çıkışını sınırlayıcı tedbirler alacağı 

dedikodusu geldi ve Rusya bu dedikoduları doğrulamasa da, Ruble'nin değerini 

korumak adına, ekim ayı başından bu yana bir 13 milyar dolarlık daha rezervi 

piyasa sürdüğü ifade edilmekte. 

 

 Bu gelişmelerin ışığında, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Ukrayna 

krizi ve uluslararası yaptırımların ülkenin ekonomik büyümesini olumsuz etkilediğini 

belirterek Rusya’nın kredi notunu ikinci en düşük yatırım yapılabilir seviyeye 

düşürdü. Moody’s ülke notunu bir kademe düşürerek Baa1’den Baa2’ye indirdi ve 

ülkenin negatif görünümünü korudu. Moody’s Investors Service Inc. analistlerinden 

Kristin Lindow, “Kredi notundaki düşüş temel olarak Rusya’nın orta vadede gerileyen 

büyüme görünümünü yansıtıyor. Ülkenin uluslararası rezervlerinin kademeli olarak 

erozyona uğraması Rusya’nın kredibilitesini zayıflattı” dedi. 
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 Görünen o ki, ABD Rusya'nın köşeye sıkıştırılması adına, Körfez Ülkeleri'ndeki 

dostlarını da devreye sokmuş durumda. Rusya geri adım atmadıkça, petrol 

fiyatlarındaki gevşemenin 70 dolara kadar devam ettiğine şahit olabiliriz. Paris 

merkezli Uluslararası Enerji Ajansı da (EIA), geçtiğimiz hafta yayınladığı aylık 

raporunda, küresel petrol talebinin 2014 yılında günlük 650 bin varil artacağı 

tahmininde bulundu. Bu, önceki tahminin 250 bin varil altında. 

 

 TCMB'nin Ekim 2014 Beklenti Anketi'ni yayımladı. Ankete katılan ekonomistlerinin 

tahmin ortalamalarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1.04'ten 

Ekim dönemi için yüzde 1.38'e yükseldi. Enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 

8.89'dan yüzde 9.16'ya yükselirken, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri yüzde 

7.54 ve yüzde 6.79 oldu. TCMB, dolar/TL beklentisini yıl sonu için 2.24'ten 2.28 liraya 

artırırken, cari işlemler açığı beklentisini ise 48.4 milyar dolardan 47.8 milyar dolara 

düşürdü. 2015 için cari açık beklentisi ise, 53 milyar dolardan 51.4 milyar dolara 

çekildi. 

 

 TCMB geçtiğimiz çarşamba günü de, ağustos ayı cari işlemler dengesi verisini 

açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler açığı Ağustos'ta 2 milyar 770 milyon 

dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 48.9 milyar dolar oldu. Cari işlemler açığı, Ocak-

Ağustos döneminde 29.6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin tahmin medyanı 3.05 milyar dolar düzeyinde bir açık verileceği 

şeklinde gerçekleşmişti. Temmuz ayında cari işlemler açığı 2.6 milyar dolar ve 

yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 48.5 milyar dolar seviyesinde olmuştu. 

 

 Çin'de fabrika çıkış fiyatları Eylül ayında düşüşü 31. ayda da sürdürerek rekor uzun 

süreli gerileme dönemini kaydetti. Tüketici enflasyonu, Ocak 2010'dan bu yana en 

düşük seviyeye gerileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki talebin zayıf 

olduğu sinyali verdi. Çin Ulusal İstatistik Kurumu’nun Pekin’de yaptığı açıklamaya 

göre, üretici fiyatları endeksi geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 1.8 düştü. Bloomberg 

News anketine katılan ekonomistlerin tahmin meydanları yüzde 1.6 gerileme 

görüleceği yönündeydi. Tüketici fiyatları endeksi de yüzde 1.7 oranındaki beklentinin 

altında kalarak yüzde 1.6 yükseliş gösterdi. Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksi 

yüzde 2 artış kaydetmişti. 

 

 Üretici fiyatlarındaki düşüş 1997’den 1999’a kadar süren ve Asya’nın finansal krize 

girdiği dönemi yansıtıyor. Çin emlak sektöründeki gerileme ülkenin yıllık büyümesini 

aşağı çekerken, analistler büyüme rakamının 1990’dan bu yana en yavaş seviyede 

olacağı tahmininde bulunuyor. Çin merkez bankası Guvernörü Zhou Xiaochuan ise bu 
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ay enflasyonun “yavaş kalacağı” ifade etti. Şanghay’daki Australia & New Zealand 

Banking Group Ltd. Çin ekonomisti Zhou Hao, “Aşırı kapasite yurtiçi piyasaya hala 

engel oluşturuyor ve gayrimenkul sektöründeki gerileme sanayi talebini daha da 

aşağı seviyelere çekiyor” dedi. Tüketici enflasyonu hükümetin bu yılki yüzde 3.5’lik 

hedefinin altında seyrediyor. Analistlerin Eylül ayı tüketici fiyat endeksi için 

tahminleri yüzde 1.4 ile yüzde 2.1 aralığında değişiyordu. 

 

 Altın ise, tüm bu küresel tablo içerisinde, ciğer bulmuş kediye benziyor. ABD’de 10 

yıllık tahvil faizlerinin Haziran 2013’ten bu yana ilk kez yüzde 2’nin altına inmesiyle 

altın fiyatları ralli yapımakta. Altın fiyatları düşük faiz oranlarından kendisine destek 

buluyor;  çünkü, sıfır faizli varlığın Hazine tahvilleri ve diğer faizli varlıkları tutan 

yatırımcılar için yarışması kolaylaşıyor. Daha da önemlisi, faizlerdeki düşüş, 

yatırımcıların ABD büyümesiyle ilgili endişelerinin olduğu ve varlıklarını korumak için 

güvenli limanlar aradığı sinyallerini veriyor. Altın da bu durumdan destek buluyor. 

Aralık vadeli altın kontratı Comex’te yüzde 1 yükselerek ons başına 1,246.20 dolara 

çıktı. 

 

 Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 9.8 

oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 867 bin kişiye çıktı. Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek ise, dokuz aylık bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Şimşek, 2015 yılı 

bütçe yasa tasarısının bugün Meclis'e gönderileceğini belirtti. Şimşek, 13 yılın en 

büyük kuraklığı ve jeopolitik gelişmelerin gıda fiyatlarını artırdığını belirtirken, uzun 

vadede enflasyonun yüzde 5'in altına indirilmesi doğru olur" dedi. Şimşek gelecek yıl 

maliye ve para politikasının sıkı tutulmaya devam edileceğini söyledi. Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçesinin, geçen ay 9,2 milyar lira, ocak-eylül 

döneminde ise 11,9 milyar lira açık verdiğini bildirdi. Şimşek, yılın 9 ayında 313,5 

milyar lira bütçe gelirine karşılık, 325,4 milyar lira bütçe gideri gerçekleştiğini söyledi. 

 


