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Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

 
Küresel merkez bankalarının açıklama ve adımlarının uluslararası piyasalarca takibi 
sürüyor. FED'in kararı 26 Temmuz Çarşamba akşamı, TCMB Para Politikası Kurulu 
kararı da 27 Temmuz Perşembe saat 14.00'da açıklanacak.  FED, önümüzdeki eylül 
ayındaki toplantıda bilanço küçültme takvimini açıklamaz ise, euro-dolar paritesinde 
1,16-1,20 dolar bandındaki hareket daha kalıcı hale gelebilir. TCMB'nin para politikası 
faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu da, dolar-TL'nin 3,50-3,60 TL 
bandında kalmasını sağlayabilir. IMF ise, yayınladığı iki ayrı raporda Türkiye 
ekonomisini övdü; 2017'de Doğu Avrupa'nın büyümesinin Türkiye'den geleceği 
vurguladı. 

 

 ABD FED'in 25-26 Temmuz ve 19-20 Eylül'deki bir sonraki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantıları 

küresel piyasalar açısından iki kritik 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. Bu nedenle, FED'in kararına bağlı olarak, 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. FED Başkanı Janet Yellen'ın 

12 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri ABD Kongresi'nde yaptığı sunumlar, 

piyasalarca FED'in henüz atacağı adımlar konusunda hayli temkinli olduğunu gösterdi ve euronun 

dolar karşısında değer kazanmasına sebep oldu. Bununla birlikte, FED'in eylül ortasında, 4.5 
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trilyon dolarlık bilançosunu küçültme kararı alması, küresel piyasalardaki elektriği artıracaktır. 

Ancak, ABD Doları'nın değerini belirleyen sadece FED'in atacağı adımlar değil, kuşkusuz. 

 

 Tüm bu gelişmelerin ortasında, ABD Doları'nın değerini etkileyen bir diğer önemli konu başlığı, 

Başkan Trump'ın ABD iç ve dış siyasetinde sebep olduğu çalkantı. Gün geçmiyor ki, Trump'la ilgili 

hayli ses getirici bir gelişme yaşanmasın. Bir yandan, sadece kendisi değil, ailesi ve ekibinin 

başkanlık seçim sürecinde Rusya ile bağlantılarına yönelik sürekli gündeme gelen iddialar; bir 

yandan, ABD Kongresi'nden geçemeyen sağlık reformu tasarısı, bir yandan da Trump'ın başkanlık 

görevinden azline sebep olacak sürecin işletilmesine yönelik tartışmalar. Başkan Trump ile ilgili 

tartışmaların yanı sıra, Amerikan ekonomisinde enflasyonun beklendiği gibi yükseliş 

göstermemesi ve ekonomik aktivite ile ilgili diğer göstergeler, FED'in beklendiği ölçüde parasal 

sıkılaştırmayı hayata geçirip geçirmeyeceği konusunda tartışmaları alevlendiriyor. Bununla 

birlikte, küresel piyasalardaki yatırım iştahı ve sürekli şişen hisse senedi, varlık fiyatlarının 

sebep olacağı yeni küresel ekonomik riskler nedeniyle, FED'in yine de sonbaharda bilanço 

küçültmeye başlayacağına dair beklentiler gündemden düşecek gibi gözükmüyor. 

 

 2015 ve 2016 biterken, iki kez, dünyanın önde gelen finans kurumları, euro-dolar paritesi için ciddi 

bir düşüş yaşayacağına dair tahminlerini ısrarla küresel piyasalar ile paylaşmışlardı. Bu nedenle, 

uluslararası yatırımcıların büyük bir bölümü, 2017 başında, euro-dolar paritesinin 2017 ortası 

itibariyle önce 1,08-1,04 dolar bandını, 2017 sonuna doğru ise, 1,04-1,00 dolar bandını görecekleri 

beklentisine göre pozisyon almışlardı. Tüm bu beklentilerin aksine, ilkbahardan bu yana, paritenin 

önce 1,04-1.08 dolar, ardından 1,08-1,12 dolar, bugün ise 1,12-1,16 dolar bandına gelmiş olması, 

küresel piyasaları şaşırtmış durumda. Bunda, Başkan Trump'ın sebep olduğu belirsizlik kadar, AB 

ekonomilerindeki olumlu sinyaller ve ECB'nin izlediği politikanın beğenilmesinin de etkisi göz 

ardı edilmemeli. ECB Başkanı (Governer) Draghi açıklamaları ve kararlılığı ile euroyu güçlü 

tutuyor. 

 

 Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen ECB toplantısı sonrasında, basın toplantısında, Draghi faiz 

oranlarında ve varlık alım programında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Başkan, aylık 60 milyar 

euroluk varlık alımlarının en azından aralık ayına kadar aynı faiz oranından süreceğini belirtti. 

Draghi, AB ekonomilerinde uzun zamandan sonra ilk defa yaşanmakta olan toparlanmanın 

fiyatların (enflasyon) ve işgücü ücretlerinin belirli etaplardan geçerek, ECB'nin kesinleştirdiği 

hedeflere doğru gitmelerini beklemek zorunda olduklarını da vurguladı. Euro Bölgesi’nde 

enflasyon geçtiğimiz haziranda mayısa oranla 0,1 yavaşlayarak yüzde 1,3 olmuştu. 

 

 ECB bu oranı yüzde 2’ye yakın bir seviyede tutmayı hedefliyor. Öte yandan 19 üyeli bölgenin 

lokomotifi olan hizmet sektöründe bu oran yüzde 1,6 seviyesine yükselmişti. Draghi'nin bu 

açıklamaları, ECB'nin faiz kararı sonrası, önce 1,1480 dolara kadar gerileyen pariteyi, önce ilk 45 
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dakikada 1,1565 dolara, ardından sonraki 3 saatte 1,1645 dolara kadar taşıdı. Başkan Trump'ın 

sebep olduğu belirsizlik bu tempoyla devam eder ve FED de eylül toplantısında bilanço 

küçültme kararını almaz ise, euro-dolar paritesinde 1,16-1,20 dolar bandında bir harekete 

şimdiden şaşırmayalım. 

 

 Bu hafta, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısı 27 Temmuz Perşembe günü, FED'in 

FOMC toplantısı ise 25-26 Temmuz, Salı ve Çarşamba günleri. FED'in kararı çarşamba akşamı saat 

21.00’da, TCMB PPK kararı 27 Temmuz Perşembe saat 14.00’da gelecek. Uluslararası ve yerel 

finans çevreleri, gerek TCMB, gerekse de FED'in para politikası faiz oranlarına dokunmalarını 

beklemiyorlar. Bununla birlikte, FED'in faiz artırım kararından daha önemli bir konu artık bilanço 

daraltma oldu. Bu nedenle, FED'in bilanço küçültme mesajları, TCMB'nin de enflasyon mesajları 

piyasa profesyonelleri tarafından merakla takip edilecek. Uzmanlar, küresel piyasalarda FED'in 

önümüzdeki aralık ayında faiz artışının fiyatlandığını belirtmekteler. Piyasalarda, ABD tahvillerinin 

fiyatları, FED'in bilanço küçültmesine yönelik karar almasının beklendiğini göstermiyor. Henüz, 

bilanço küçültmeye yönelik ipuçları fiyatlarda yok. FED'in bilanço küçültme ile ilgili kararının ve 

detaylarının eylül toplantısından önce açıklanması beklenmemekte. 

 

 TCMB PPK'nın 27 Temmuz Perşembe günkü faiz kararı da piyasa profesyonellerince dikkatle takip 

edilecek. Bununla birlikte, Başkan Murat Çetinkaya'nın önceki haftalardaki 'sıkı para politikasına 

aynen devam edileceği' yönündeki açıklamalarından hareket ile, piyasa profesyonellerinin 

neredeyse tümünün beklentisi TCMB'nin para politikası faiz oranlarında değişiklik olmayacağı 

yönünde. Bu noktada, TCMB üst yönetiminin enflasyonun seyrine ve beklentilerine dair 

verecekleri mesajlar dikkatle takip edilecek. Piyasa profesyonelleri, TCMB'nin her fırsatta 

enflasyon görünümünde önemli bir düzelme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşun 

korunacağını belirtmesinin, bugün için hem direkt hem de ortalama fonlama maliyetinde 

indirim yoluyla faiz indirimi beklentilerinin oluşmasını engellediğini hatırlatıyorlar. Bankanın 

enflasyon görünümü konusundaki değerlendirmelerinin, sıkı para politikasına bağlılık anlamında 

işaret vermesi açısından birinci derece önemde olacağı vurgulanıyor. Piyasa profesyonelleri, 

TCMB'nin, bu duruşuyla, TL'yi çok iyi savunmuş olduğunu da hatırlatıyorlar. 

 

 2008 küresel finans krizi sonrası, yılda sadece iki kez, ilkbahar ve sonbaharda 'Dünya Ekonomik 

Görünümü' (WEO) Raporu yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), raporda IMF üyesi ülkelerin 

büyüme ve enflasyon gibi makro büyüklüklerine yönelik beklentilerinin tutmadığını, çok sapma 

olduğunu görünce, 4-5 yıldır, ocak ve temmuz aylarında 'Dünya Ekonomik Görünüm' (WOE) 

Raporu'nun revizyonlarını yayınlıyor. IMF, son yayınlanan WOE Raporu'nda, ABD, Birleşik Krallık 

ve Suudi Arabistan'a yönelik büyüme beklentilerini düşürürken, Euro Bölgesi, Japonya ve Çin'e 

ilişkin büyüme tahminlerini ise yükseltti. IMF, WOE Raporu'nda Türkiye'ye ilişkin 

değerlendirmelerine ise "Yükselen ve Gelişen Avrupa" başlığı altında yer verdi. Türkiye'yi Doğu 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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Avrupa Ülkeleri grubu içinde değerlendiren IMF, söz konusu ülke grubundaki büyümenin, 

Türkiye’ye ilişkin pozitif beklentilere paralel olarak hızlanacağı belirtmiş. IMF'e göre, Türkiye'nin 

ihracatı 2016'nın son ve 2017'nin ilk çeyreğinde güçlü toparlanma gösterdi. Raporda, ayrıca Türk 

mallarına yönelik dış talebin Euro Bölgesi ülkelerine yönelik olumlu beklentilerle artabileceğine 

işaret edilmiş. Yani, IMF Türkiye'nin ihracatındaki hızlanmanın devam edeceğini ifade etmiş. 

IMF, ara revizyon raporlarında, sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı büyüme beklentileri tablosu 

yayınlıyor ve bu tabloda Türkiye'ye yer vermiyor. Bu nedenle, ilkbaharda yayınlanan raporda yer 

alan beklentiler doğrultusunda, IMF'in nisan ayında paylaştığı beklentiler doğrultusunda, Türk 

ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 GSYH büyümesi gerçekleştireceği 

öngörüsünü sürdürdüğü ifade edilebilir. 

 

 Bu arada, IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (WOE) Raporu'nu "Güçlenen Toparlanma" başlığıyla 

güncellemiş durumda. Dünya ekonomisindeki iyileşmenin ivme kazandığı vurgulanan raporda, 

2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,6'da sabit 

bırakıldı. Buna karşın, ABD'ye ilişkin büyüme tahminlerini nisanda yayınlanan önceki DEG 

raporuna kıyasla aşağı çeken IMF, raporunda negatif revizyona ABD Başkanı Donald Trump'ın mali 

politikalarının beklentilere kıyasla daha az genişlemeci olacağını gerekçe gösterdi. Bu çerçevede, 

ABD ekonomisinin yeni büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için 

yüzde 2,5'ten yüzde 2,1'e indirildi. Euro Bölgesi, Kanada ve Japonya'nın beklentileri yükseltildi. 

Diğer taraftan, kuruluşun gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Euro Bölgesi, Japonya ve 

Kanada'nın 2017 beklentilerini yeniden yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti. 

 

 Raporda, siyasi risklerin azaldığı Euro Bölgesi'ne ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,7'den 

yüzde 1,9'a ve 2018 tahmini de yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltildi. IMF'nin Euro Bölgesi'ne 

yönelik beklentilerini yukarı çekmesinde Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'ya yönelik 

projeksiyonların yükseltilmesi belirleyici oldu. Raporda, Japonya'ya yönelik 2017 beklentisi 0,1 

puan artışla yüzde 1,3'e güncellenirken, 2018 beklentisi yüzde 0,6 sabit tutuldu. Kanada ise bu 

yılki büyüme beklentisinin 0,6 puan artışla 2,5'e revize edilmesiyle, raporda en yüksek pozitif 

revizeyi gören ülke niteliğini kazandı. Öte yandan, ülkenin 2018 büyüme beklentisi ise yüzde 

2,0'den yüzde 1,9'a çekildi. Rapora göre, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki 

büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltilirken, gelecek yıla yönelik büyüme tahmini 

yüzde 4,8'de bırakıldı. Bu grup içerisinde Çin, Güney Afrika ve Meksika'ya yönelik 2017 büyüme 

beklentileri yukarı yönlü revize edildi. 

 

 WOE Raporu'nu hazırlayan IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,6'dan 

yüzde 6,7'ye ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e çıkarmış durumdalar. 

Meksika ve Güney Afrika'nın bu yılki büyüme beklentileri 0,2 puan artışla sırasıyla yüzde 1,9 ve 

yüzde 1,0'e revize edildi. Öte yandan, Rusya ve Hindistan'a yönelik büyüme rakamları 
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değiştirilmedi. Kuruluş, Rusya'nın hem bu ve hem de gelecek yıl yüzde 1,4 genişlemesini 

öngörüyor. Hindistan'ın ise 2017'de yüzde 7,2 ve gelecek yıl yüzde 7,7 büyümesi bekleniyor. Suudi 

Arabistan ise yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler arasında büyüme beklentileri aşağı çekilen 

tek spesifik ülke oldu.  IMF, güncellediği WOE Raporu'nda global ekonomik risklerin kısa vadede 

dengeli gözükmesine karşın orta vadede aşağı yönlü olduğuna da işaret etti. Bu riskler arasında 

Trump yönetiminin ekonomik politikalarına ve ABD Merkez Bankasının sıkılaştırma hızına 

yönelik belirsizlik, Avrupa'da Brexit müzakereleri ve Çin'in artan kredi borcunun yarattığı 

finansal dengesizlikler öne çıkarıldı. Ayrıca ABD gibi gelişmiş ülkelerin korumacı ticaret 

politikalarına yönelmesinin küresel tedarik zincirlerine zarar verebileceği ifade edilen raporda, 

bunun özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. 

 

 IMF Türkiye Mali Şeffaflık Değerlendirme Raporunda ise, "Türkiye son mali şeffaflık uygulamalarını 

geliştirmek için son 15 yıl içerisinde dikkate değer mesafe kaydetti.” ifadesine yer verildi. IMF 

heyetinin mali şeffaflık üzerine Türkiye'de incelemelere başladığı 2000 yılından bu yana, kamuya 

açık bilgilerin kapsamı, zamanlaması ve güvenilirliği alanlarında dikkate değer gelişme kaydedildiği 

vurgulandı. IMF raporunda şu değerlendirmelere yer verilmiş: "Türkiye'nin mali öngörüleri ve 

bütçeleri daha fazla bütünlük taşıyan, daha performans odaklı, daha ileriye odaklı bir hal aldı. 

2000 yılında bütçe hükümetin temel harcamalarının sadece üçte birini kapsıyordu. Gayri Safi 

Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne denk gelen 13 ek bütçe fonu dışarıda bırakılıyordu. Sadece 

bütçe yılına odaklanılıyor, makroekonomik gelişmelere ilişkin sınırlı bilgi sağlanıyordu. Hükümetin 

mali ve sektörel hedeflerine ilişkin açık bir ifade kullanılmıyordu. Bugün bütçe, kapsamlı yasal 

çerçeve içerisinde hükümetin öncelikli harcamalarının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayacak şekilde 

hazırlanıyor." Raporda, Türkiye'nin önemli reformlarını gerçekleştirerek, IMF'nin Yeni Mali 

Şeffaflık Düzenlemesi çerçevesindeki toplam 36 kriterde önemli seviyede ilerleme kaydettiği 

vurgulandı. Türkiye'nin söz konusu 36 kriterden 10'unu "temel seviyede",13 kriteri "iyi 

seviyede", 6 kriteri ise "ileri seviyede" karşıladığı, Türkiye'nin en kapsamlı ilerlemeyi mali 

raporlama alanında kaydettiği belirtildi. 

 


