
 

 

1 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/284 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

 
 
 

Hazırlayan: 
Prof. Dr. Kerem Alkin 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

 
Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında, euro 1,10 doları geçmekte 
zorlanıyor. Gözler bu hafta FED yetkililerinin verecekleri mesajlar ile, Avrupa Merkez 
Bankası toplantısında. Türkiye'nin 1. Çeyrek büyümesi ise yüzde 70 olasılık ile yüzde 
3,8 civarı gelebilir. Enflasyonun seyrine yönelik endişeler Türk Ekonomi Yönetimi'nin 
de öncelikli konusu. Enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik ek tedbirler ve yeni 
bir ekonomik reform paketi çalışmaları hızlandırılmış gözüküyor. 

 

 8 Mayıs'la başlayan yeni haftanın ilk işlem gününde, TÜİK'in mart ayı sanayi üretim verisi bize ilk 

çeyrekte Türkiye Ekonomisi'nin GSYH'nın ne kadar büyüdüğü konusunda ipucu vermekte. Buna 

göre, son açıklanan mart ayı sanayi üretim verisinin, bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 2,8 

artması sonrasında, yılın ilk çeyreğinde sanayi üretiminin yüzde 2,14'lük bir ortalama artış oranı 

yakalamış olduğunu gösteriyor. 2017'nin birinci çeyreğinde, 2016'nın son çeyreğine göre mevsim 

ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,4 artmış. Sanayi üretimi, mart ayında, 

şubat ayına göre ise yüzde 1,3 üretimi artışı kaydetmiş.  Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

olarak, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1; imalat sanayi sektörü ise yüzde 1,6 artarken, elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise üretim yüzde 1,1 azalmış. 

 

 Takvim etkisinden arındırılmış olarak, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise, 2017 yılı Mart 

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 

azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 

ve dağıtımı sektörü üretimi ise yüzde 7,7 artmış. Bu dönemde, 2016 yılının ilk çeyreğinde imalat 

sanayinde kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 76,5 olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk 

çeyreğinde yüzde 76,8'e çıkmış. Ekonomistlerin beklentisi, sanayi üretiminin bir önceki aya göre 

yüzde 0.8, bir önceki yılın mart ayına göre ise, yıllık bazda yüzde 2,5 artış olacağı yönündeydi. 

Sanayinin alt dalları açısından, en yüksek artış dayanıklı tüketim malı üretimi gerçekleştiren 

sektörlerde yakalanmış gözüküyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarına 

göre, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,4 ile dayanıklı tüketim 

malında gerçekleşmiş. 

  

 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak, imalat sanayi alt sektörlerinin aylık performansı 

incelendiğinde ise, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 23,5 ile deri ve 
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ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşmiş. Bu artışı, yüzde 9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 5 

ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol  ürünleri imalatı takip etmiş. 2017 yılı Mart ayında bir önceki 

aya göre en fazla azalış ise, yüzde 9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 

imalatında gerçekleşmiş. Bu azalışı, yüzde 5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4 ile diğer ulaşım 

araçlarının imalatı takip etmekte. Bu verilerin ışığında, yılın ilk çeyreğinde sanayi üretiminin bir 

önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,14 artmasından hareket ile, kendi GSYH büyüme 

tahminim yüzde 3,55 ile 4,35 arası bir banda işaret ediyor. Yüzde 70 olasılıkla, Türkiye'nin GSYH 

büyümesi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 3,78 gibi bir oranı yakalamış olabilir. İlk çeyrek büyüme 

için en kötü tahmin ise yüzde 2,9. 

 

 FED yetkililerinin 2-3 Mayıs'taki takvimlendirilmiş Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz 

artışına yönelik ifadelerini güçlü bir şekilde sürdürmelerine ve 5 Mayıs Cuma günü açıklanan 

ABD'nin nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin 185 bin artış beklenirken, 211 bin artış gelmesine 

rağmen, dünyanın 6 önemli para birimi karşısında ABD Doları'nın gücünü gösteren Dolar 

Endeksi'nin 100, hatta 99 puanın altında seyretmesi, 3 Mayıs'ta 1,0886 dolar düzeyindeki euo-

dolar paritesini, 5 Mayıs'ta neredeyse 1,10 dolar seviyesine kadar taşıdı. Emmanuel Macron'un 

Fransa'nın en geç Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine kesin gözüyle bakılması, Avrupa Birliği ve Euro 

Bölgesi'ni destekleyen bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı olması, euronun değerine perşembe 

gününden itibaren yansıdı. Macron'un seçilmesi sonrasında, uluslararası derecelendirme kuruluşu 

Moody's de destekleyici bir açıklama yaptı. Bununla birlikte, euronun kar amaçlı satışlar ile, 1,10 

doları aşamadığı da gözleniyor. Macron'un seçilmesi, euro-dolar paritesinin seyri açısından, 

bugünden itibaren (8 Mayıs) FED yetkililerinin yapacağı açıklamalar ile, bu hafta gerçekleşecek 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararları öne çıkarmış durumda. 

  

 Macron'un seçilmesi ve Avrupa'da kısmen siyasi riskin azalması ile birlikte, çoğu gelişen ülke kur ve 

borsası artan risk iştahıyla 8 Mayıs'la başlayan haftaya yükselişle girdi. Scotiabank FX stratejisti Qi 

Gao, "Para birimleri sermaye girişleri ve risk iştahından yararlanacak" değerlendirmesini yapmış. 

Güney Kore wonu Salı günkü Başkanlık seçimleri öncesi yükselirken, Kospi endeksi %0.6 artışla 3. 

günde de yükseldi. 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan artarak %2.24 oldu. Çin'de offshore yuan 

düşerken onshore yuan yatay seyretti. Ülkede Nisan'da ihracat yuan bazında yıllık %14.3 artarak 

%16.8'lk tahminlerin gerisinde kaldı. Hang Seng Endeksi Aralık'tan beri en büyük haftalık düşüş 

sonrası %0.8 yükseldi. Şanghay Borsası 5. günde de düşerken 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek 

%3.58 oldu. Malezya ringiti Petrol  fiyatlarının yükselmesiyle 2 günlük düşüşü sonlandırdı. Yabancı 

fonlar Nisan'da 2.7 milyar ringit değerinde hisse senedi aldı, böylece 4. ayda da girişler sürdü. 10 

yıllık tahvil faizi %3.96'da kaldı. Endonezya rupisi 2 günlük kayıplar sonrası yükseldi, Jakarta Borsası 

%0.6 değerlendi. Yabancı fonlar 4 Mayıs'ta net 51.9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Tayvan doları 

4 günde ilk kez artarken Borsa %0.1 yükseldi. Tayland bahtı 3 günde ilk kez değerlendi. Yabancılar 
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Cuma günü net 377.1 milyon bahtlık tahvil aldı, net 61 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Filipin 

pesosu ise sermaye girişleriyle dolar karşısında yükselirken Borsa %0.6 değer kazandı. 

 

 Japon Kredi derecelendirme kuruluşu JCR'in Türkiye Ofisi Başkanı Orhan Ökmen, TL’nin 

güçleneceğini, mali dengelerin güçlü kalmaya devam edeceğini öngörmüş. Ökmen yazılı 

açıklamasında konuya dair "Zayıf büyüme ve TL’nin dış değerindeki yüksek volatilite risklerinin fiyat 

istikrarı üzerinde yarattığı bozulmalar şu ana kadar net bir şekilde ortaya çıkmış, ancak finansal ve 

mali dengeler üzerinde kalıcı hasarlara yol açamamıştır. Kısa ve orta vadede TL’nin güçleneceğini, 

mali dengelerin de güçlü kalacağını beklemekteyiz." değerlendirmesini paylaşmış. Ökmen parasal 

sıkılaştırmanın şekli kur kaynaklı fiyat artışlarının hızını kesmiş olmakla beraber, enflasyonda 

kalıcı bir kontrol mekanizması yaratıldığına şu ana kadar ikna olmadıklarını ifade etmiş. Ökmen, 

Kamu dengelerinin çıpa olma gücünü kaybetmeyeceğini, düşük büyüme sorununun uzun süredir 

devam etmesinin temel nedeninin reformların geciktirilmesi olduğunu ifade etmiş. 

 

 Ekonomik büyümenin artacağına dair işaretler hala ortaya çıkmadığını dile getiren Ökmen, 

Referandum sonrasında piyasalarda normalleşme belirtileri şekillenmeye başlamış olmakla birlikte, 

ekonomik büyümenin hızlanacağına ve dengelerin bir üst kademeye geçeceğine dair işaretler hala 

netleşememiştir. Reform uygulamalarının içeriğini ve siyasetin reform kararlılığını görmemiz 

gerekmektedir." yorumunu paylaşmış. Küresel enerji fiyatlarıyla ilişkili olarak kısmen iyileşen cari 

açığın, bu kez aksi istikamette küresel enerji fiyatlarının artışıyla yeniden bozulma sürecine girdiği 

vurgulayan Orhan Öktem, şu tespitleri de alt alta sıralamış: 

 

- Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinde görülen hızlı artışlar, bir yandan sorunlu olan veya kısa 

dönemde sorunlu olma potansiyeli taşıyan kredilerin bankalardan kamuya transferi yoluyla varlık 

kalitelerinin artışına neden olurken, diğer yandan da mevduat artışı yaratma etkisinin yerine 

mevduat faiz maliyetlerinin artışına sebep olmaktadır.  

 

- İç talep ağırlıklı ve kamu dayanaklı büyümeden bir an önce kurtulmak için küresel entegrasyon 

algısını güçlendirmek gerekir 

 

- Mevcut büyüme politikalarının istihdam sorununu çözecek gücü zayıftır. Mevcut politikaların 

devamı halinde işsizlik oranlarının daha da artmasını bekliyoruz.  

 

- Bölgeler ve bireysel gelir dağılımındaki eşitsizlik ekonominin büyümesini engelleyen ve toplumsal 

stresi artıran önemli faktörlerden birisidir.  
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- Dış finansmanın sürdürülme riski ve dış şoklara karşı hassasiyeti referandum sonrasında da devam 

etmekte ve uluslararası rezervlerin seviyesi yüksek dış finansman gereksinimi karşısında giderek 

zayıflamaktadır.  

 

 Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyonla mücadele, hükümet olarak şu anda öncelik verdikleri 

konuların başında geldiğini, özellikle gıda kaynaklı enflasyon artışının bir an önce tedbir almaları 

gereken alanların başında bir konu olduğunu vurgulamış. Ağbal, Gıda Komitesi olarak iki gün önce 

toplantı yaptıklarını anımsatarak, "Toplantıda, Merkez Bankamızın yapmış olduğu hazırlıklar ve 

çalışmaları ilgili kurumlarla da koordine etmek suretiyle üzerinden geçtik. Farklı noktada kısa, orta 

ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerle ilgili öneriler tek tek masaya yatırıldı." ifadesini 

kullanmış. Konunun çok boyutlu olduğunu, Tarım, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını ilgilendirdiğini 

vurgulayan Ağbal, "Esas olan tarladan sofraya giden zincir içerisinde maliyetlerin aşağıya çekilmesi 

ve özellikle de dış ticaret politikamızla iç talebin karşılanması arasındaki dengenin kurulması." 

 

 "Bu konuda toplantıda ilgili kurumlara özellikle kısa vadede yapılacak çalışmalar ve alınacak 

kararlarla ilgili bir görev verdik. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Merkez 

Bankası kısa vadede özellikle dış ticaret politikalarıyla ilgili konularda bir çalışma yapıp bize 

getirecekler. İki haftalık süre verdik kendilerine, bu önemli. Gıda enflasyonu ile mücadele etmek 

konusunda farklı çözümler olabilir ama gıda enflasyonunu vergilerle ilişkilendirmek, vergi 

indirimleri yapılırsa burada mesele çözülür şeklinde bir bakış açısıyla meseleyi çözümlemek gibi bir 

düşüncemiz yok. Dolayısıyla burada asıl olan arzla talep arasındaki dengeyi sağlamak ve bu sayede 

özellikle uzun vadede tüketicinin ürüne ucuz bir şekilde erişmesini sağlamaktır. Bunu da inşallah 

hep beraber yapacağımıza inanıyorum." şeklinde atılacak adımları özetlemiş. 

 


