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Petroldeki fiyat kırılması, küresel ekonomik dengelerde 'yeniden 
pozisyonlanma' anlamına geliyor. Bu tablonun Türkiye'nin yararına 

çalışacağı beklentisi güçlendikçe, yatırım araçlarına yansımalarını dikkatle 
izleyeceğiz. Yılın son ECB toplantısı ve ABD istihdam verisi yine favori 

başlıklar olacak 
 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC'in 27 Kasım perşembe günü Viyana'da 

'üretimi kısmama' kararı sonrasında, Batı Teksas Ham Petrolü'nün bir varilinin 66,15 

doları, Brent Petrol'ün bir varilinin ise 70,15 doları gördüğü bir haftaya başlıyoruz. 

Son bir ay içerisinde ons başına 1.200 doları test etmiş olan altın fiyatı ise, petroldeki 

çözülmeye bağlı olarak 1.167 doların altına gerilemiş durumda. Türkiye'nin dış ticaret 

dengesi dikkate alındığında, petrol fiyatlarındaki gerileme orta vadede cari açığımızı 

4-5 milyar dolar arasında azalma yönünde olumlu etkileyecek bir gelişme. Petrol 

fiyatındaki çözülme bu tempoyla giderse, 2015 yıl sonunda, Türkiye'nin cari açığına 

olumlu etki 6 milyar doları dahi geçebilir. 

 

 Nitekim Rusya'nın petrol devi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin, petrolün varil fiyatının 

60 dolar ya da daha altına düşmesini beklediklerini belirtiyor. Bununla birlikte, söz 

konusu fiyat gerilemesinin 2015 yılının ortasını ya da yıl sonunu bulması bekleniyor. 

OPEC zirvesi öncesi Viyana'da petrol üreticisi ülkelerin temsilcileri ile görüştüğünü de 

hatırlatan Seçin, petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, 

Rusya'nın bir kısım projeleri durdurarak günlük üretim kapasitesini 200-300 bin varil 

düşürebileceğini vurguladı. ABD'nin kaynaklarına bağlı olarak 2025 sonrası üretim 

kapasitesinde düşüş yaşanacağı öngörüsünde bulunan Seçin, söz konusu kriz 

durumunda, bir kısım şirketlerin düşük fiyatlarla operasyonlarına devam 

edemeyeceğini, fiyat krizinin piyasanın yeniden şekillenmesine neden olacağına 

işaret ediyor. 

 

 OPEC ülkeleri günlük 30 milyon varil üretimi devam etme kararı ala dursun, 

üretimin artmasının fiyatların düşmesinde en önemli etken olduğunu belirten 
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Seçin, uzmanların 2017-2025 döneminde üretimin tavan yapacağını 

düşündüklerini; 2025 sonrası ise üretimin düşmeye başlayacağını ifade ediyor. Şu 

an için ABD'nin üretim artışının fiyatları düşürdüğünü vurgulayan İgor Seçin, 

gelecekte üretim azalmasının da fiyatların yükselmesine neden olacağı 

değerlendirmesinde de bulundu. Seçin'e göre, petrol piyasalarının kartel tarzı bir 

organizasyon yerine; üretici, tüketici ve düzenleyicilerin dahil olduğu bir konseye 

ihtiyacı var. 

 

 Küresel piyasa profesyonellerinin beklentileri, önümüzdeki dönemde talep zayıf 

seyretmesine rağmen, arzın özellikle OPEC dışı ülkeler kaynaklı artmaya devam 

edeceği yönünde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri, 2015 yılında talebin 

günlük 1,1 milyon varil artması beklendiğine işaret ediyor. Bununla birlikte talepteki 

bu artış, OPEC dışı üreticilerin günlük petrol üretimini 1,4 milyon varil artırmaları ile 

fazlasıyla karşılanacak gibi gözükmekte. O halde, 27 Kasım'da üretimi kısmama kararı 

almış olan OPEC, bir bakıma küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını da teyit etmiş 

oldu. Uzmanlar, petrol piyasasındaki söz konusu arz görünümüne bağlı olarak, 

üretim kesintisine gitme kararının hiçbir taraf için optimal olmadığını hatırlatıyorlar. 

Çünkü kararı ilk veren taraf gelirdeki düşme maliyetini üstlenmek durumunda 

kalabilir. Bu noktada, kimi uzmanlar, OPEC'in son kararının ve üretimi günlük 

olarak  30 milyon varilde sürdürme stratejisinin ABD'nin kaya petrolünün çöküşünü 

garantileyeceğini de iddia ediyorlar.  

 

 Küresel petrol fiyatlarında haziran ayından bu yana gözlenen ve 116 dolara yakın bir 

seviyeden, bugün 70 doların bile altını test ettiğimiz süreç, uluslararası ekonomi 

çevrelerinde ve medyada 'Rusya'ya gözdağı verme' olarak yorumlanmakta. Kendi 

mecrasında, bu tür bir yorumun haklı yönleri olabilir. Ancak, petrol piyasası 

uzmanları ve üretici ülkeler, piyasada sınırlı ölçüde de olsa bir petrol arz fazlası 

olduğunu da hatırlatıyorlar. Söz konusu fiyatın 65 dolara kadar çekilmesinin dahi 

Rusya'yı ekonomik açıdan kısa vadede kolay kolay sarsamayacak bir husus olduğunu 

da hatırlatalım. 

 

 Rusya'nın bütçe açığının milli gelire oranı 2012'de -0.22, 2013'de ise -0,5. Bu yıl ise, -

0,85 bekleniyor. Yani, AB bütçe açığı kriteri olan yüzde -3'ün çok altında. Kamu borç 

stokunun milli gelire oranı yüzde 14 bile değil. Bu oranın da AB kriterlerine göre 

yüzde 60'ın altında olması gerekiyor. Rus Merkez Bankası'nın uluslararası rezerv 

büyüklüğü ekim ayı itibariyle 430 milyar dolar. Bu nedenle, Ukrayna Krizi'ne ve petrol 

fiyatlarındaki gerilemeye ciddi boyutlarda bir dış borçlanma yükü ve ihtiyacı ile, ağır 

bir bütçe açığı sorunu ile yakalanmış bir Rusya ile karşı karşıya değiliz. 
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 Uluslararası finans kurumlarının analizleri, petrol fiyatları bir miktar daha gerilese 

bile, Rusya'nın kamu borçlarının milli gelire oranının ancak 2025'lerde yüzde 

70'lere çıkabileceğine işaret ediyor. Kaldı ki, büyümesini sürdüren Dünya 

ekonomisinin enerji ihtiyaçları dikkate alındığında, petrol ne kadar zaman daha 80 

dolarların altına kalacak. Sonuç olarak, tüm 'algı operasyonu'na rağmen, Rusya'nın 

burnunu sürtmek o kadar kolay gözükmüyor. 

 

 OPEC'in bu derece hızla gerileyen petrol fiyatlarına rağmen, neden üretimi 'kısmama' 

kararı aldı diye sorgulanır ise, bunun en temel nedeni 'alanı boşaltmamak'. Anlamı 

şu, siz bir marketin rafından, fiyatlar geriledi diye, malınızı çekerseniz, boşalan rafı 

rakipler doldurur ve o rafı bir daha size asla vermezler. Bu nedenle, önemli market 

zincirlerinde, bazen kardan ciddi fedakarlık ederek, bazen de zararı göze alarak, 

firmalar o raftaki pozisyonlarını kaybetmemek için mücadele ederler. Eğer, fiyatlar 

geriliyor diye, OPEC üyesi ülkeler üretimi azaltırlar ise, onlar petrol piyasasından 

çekildikçe, ABD'nin bu alanı dolduracağını ve bir daha küresel petrol piyasasında 

'boşalttıkları' alanı elde edemeyeceklerini biliyorlar. Bu nedenle, 'taktik savaşı'nda 

terse düşmeyip, üretimi azaltma kararı almadılar. Rus yetkililer, petrol fiyatlarındaki 

gerilemenin geçici olduğunu ve fiyatların orta vadede yeniden 85-90 dolar aralığına 

oturacağını ifade etmekteler. 

 

 Türkiye, 1 Aralık'ta (bugün) Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlamaya hazırlanırken, 

Rusya'nın Türkiye'den ROSATOM'a stratejik yatırımcı statüsünün verilmesini talep 

edeceğine dair yorumlar ortalığa döküldü.  Buna göre, Rusya'nın ROSATOM'dan 

alınan vergilerin yüzde 2'ye indirilmesini isteyeceği konuşuluyor. Türkiye ise, 

Rusya'nın yeni stratejik ortaklıklar teklif edeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 

arasında imzalanması beklenen anlaşmalar boyutunda, doğalgaz fiyatının 

azaltılmasına yönelik bir jest de beklemekte. Bu noktada, Rusya bir yandan 

komşularıyla stratejik ortaklıklarını yoğunlaştırmaya çalışırken, gerileyen petrol 

fiyatlarına bağlı olarak, kendi ekonomisine yönelik algıyı yönetmeye, bozulan algı 

nedeniyle değer kaybetmeyi sürdüren rubleyi de dengelemeye çalışıyor. 

 

 Başta petrol ve ona dayalı olarak gerilen küresel altın fiyatları ve bu iki kritik önemde 

emtiayı takip eden diğer emtia, yani tarım ve metal gibi hammadde fiyatlarındaki 

gerileme Türkiye'nin enflasyonunu da olumlu yönde etkileyecek. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası'nın 3-4 yıldır iki hassasiyet konusu var; birincisi fiyat istikrarı riski, 

yani enflasyon; diğeri ise finansal istikrar riski, yani cari açık. Şimdi, küresel petrol 

fiyatlarındaki ve onu takip eden emtia fiyatlarındaki gerilemenin, piyasa 
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profesyonelleri ve küresel yatırımcılar açısından hem enflasyon, hem de cari açık 

risklerinde belirgin bir iyileşmeye sebep olacağı hissedilince, Türk hisse senedi ve 

Hazine kağıtlarına olan ilgi, hem Borsa İstanbul 100 Endeksi'ni 86 bin-87 bin puan 

aralığına taşıdı, hem de Hazine kağıtlarının 2. el faizini yüzde 7,6-7,5 düzeyine getirdi. 

Söz konusu faiz oranı, temmuz 2013'den beri ki en düşük oran. 

 

 Dolar-TL kuru ise, 2,22-2,18 TL bandına oturmak adına, önemli bir hamle yapmış 

durumda. Petrol ve onu takip eden emtia fiyatlarındaki çözülme devam eder ve 

küresel ölçekte enflasyon baskısı azalır ise, dünyanın önde gelen merkez bankaları, 

'dezenflasyon' sürecinin sağladığı rahatlamaya bağlı olarak, genişletici para 

politikalarını 2015 yılının sonuna kadar uzatabilirler. Bu da, Türkiye gibi yabancı 

kaynağa ihtiyacı olan ekonomilerin bir süre daha hayli makul koşullarda dünyadan 

kaynak kullanmasını sağlayacaktır. Bu noktada, TL'nin değerlenmesinin 

hızlanmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, hızla değer kazanan TL dış 

ticaret hadlerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, TCMB'nin 28 Kasım 

cuma akşamı açıkladığı kararla, 1 Aralık'tan (bugün) itibaren günlük dolar satım 

ihalesi kotasyonunu 40 milyon dolardan 20 milyon dolara çekmesi gözden 

kaçmamalı. 

 

 Türkiye olarak, küresel ölçekte süren bu sert rekabeti, bir anlamda 'savaşı' iyi 

değerlendirmek adına, reformları hızlandırmak adına önemli bir imkan yakaladığımızı 

söyleyebiliriz. 2015-2017 döneminde büyük ölçüde hayat bulması planlanan 25 

temel başlıkta yürütülecek ve bin 200 alt adımdan doluşan makro ekonomik reform 

sürecinin anlamlı bir bölümünü hayata geçirmek adına, kendi lehimize döndürmemiz 

gerekiyor. Petrol fiyatları, 2015 yılı içerisinde yeniden normalleşmeye başladığında 

ve ABD Merkez Bankası FED için faiz artırım süreci yaklaştığında, bizim taze reform 

adımlarının önemli bir bölümünü hayata geçirmiş olmamız elimizi güçlendirecektir. 

 

 İlginçtir, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin yaşandığı ağustos ayında ve küresel 

piyasaların hararetle ABD Merkez Bankası'nın 2015 yılının hayli erken bir tarihinde 

para politikası faizini arttırabileceğini tartıştıkları eylül ayında, Türkiye'den portföy 

amaçlı yabancı sermaye çıkışı yaşanmış. Buna göre, 110,3 milyon doları hisse 

senedinden, 865 milyon doları ise Hazine kağıtlarından kaynaklanan çıkışa karşılık, 

249,9 milyon dolarlık repo girişi ile ağustos ayında 725,4 milyon dolar net portföy 

çıkışı gerçekleşirken, eylül ayında bu rakam hisse senedinde 409,3 milyon dolar, 

Hazine kağıtlarında 1 milyar 299 milyon dolar ve repoda da 339,3 milyon dolar olmak 

üzere 2 milyar 48 milyon dolar çıkışa ulaşmış. Buna karşılık, hisse senedine yatırım 

amaçlı olarak ekim ayında 398,6 milyon dolar, 21 Kasım tarihine kadar ise 175 milyon 
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dolar para girmiş. Hazine kağıtlarında ise, ekim ayında giren portföy yatırım amaçlı 

yabancı sermaye 880,4 milyon dolar iken, 21 Kasım'a kadar aynı rakam 3 hafta 586 

milyon dolar olmuş. Repo kanalından ise ekim ayında 659,7 milyon dolar, 21 Kasım'a 

kadar da 356 milyon dolar çıkmış. 

 

 24 ile 28 Kasım arası giren net sermayeyi gelecek hafta göreceğiz; ama, petrol 

fiyatlarındaki gevşeme ve Fitch'den sonra, uluslararası derecelendirme kuruluş 

S&P'nin de Türkiye'nin not ve görünümünü teyit etmesi sonrasında, Borsa İstanbul 

100 Endeksi, kasım ayında dünyanın en çok yükselen üçüncü hisse senedi endeksi 

oldu. BIST 100 Endeksi, en son Gezi Parkı olayları patlak vermezden hemen önce, 31 

Mayıs 2013 cuma günü 85 bin 990 puan olan kapanışın üzerine çıkarak, 28 Kasım 

cuma gününü 86 bin 168,66 puandan tamamladı. BIST 100, özellikle OPEC'in üretim 

kotasını sabit bırakma kararının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün 

cari açık ve enflasyonda bir rahatlama sağlayacağı beklentisiyle, kasım ayı genelinde 

yüzde 7.59  yükseldi. 

 

 Böylece, dünya genelinde önemli 93 borsa arasında en fazla yükseliş kaydeden 

üçüncü hisse senedi endeksi oldu. Ayı zirvede tamamlayan endeks ise yüzde 14.25 

artış sağlayan Şanghay SE Bileşik Endeksi oldu. Yabancı ve yerli finans kurumları 

tarafından hazırlanan raporlar, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin 

yıllıklandırılmış manşet enflasyonu üzerinde 0,8 puan ile 1,1 puan arasında bir 

iyileşmeye sebep olacağını, cari açıkta da 4,5-5 milyar dolarlık bir iyileşmenin 

beklendiğine işaret ediyor. Bu noktada, TL'nin değerinin döviz kurları karşısında 

sabitlenmesi de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elini enflasyonla 

mücadele boyutunda güçlendirecek. 

 

 Düşen petrol fiyatlarının ulaştırma sektöründe yer alan şirketlerin maliyetlerini 

azaltacağı ve kar marjlarını olumlu yönde etkileyeceği beklentisi, Borsa İstanbul'da 

işlem gören ulaştırma hisselerine talebi artırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören 

paylardan hesaplanan sektörler içinde, son bir ayda yatırımcısına en fazla kazandıran 

ulaştırma sektörü oldu. Ulaştırma sektörü bir aylık dönemde yüzde 24,69 artış 

kaydederek yatırımcısına en fazla kazandıran sektör oldu. OPEC'in perşembe günü 

petrol üretim seviyesini koruma kararı almasının ardından, "ulaştırma" sektörü 

hisseleri, haftanın son işlem günü olan, sadece 28 Kasım cuma günü bile, yüzde 

6,36 ile en fazla değerlenen sektör endeksi oldu. Ulaştırma sektörü endeksinin 

içinde yer alan Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri de bu dönemde yatırımcısına 

en fazla kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı. Türk Hava Yolları hisseleri son 

bir aylık dönemde yüzde 27,39, Pegasus hisseleri de yüzde 17,18 kazanç sağladı. 
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 Şanghay SE Bileşik Endeksi'ndeki yükseliş ise Çin'in 2012'den bu yana ilk kez faiz 

indirimi yapması ve 1990'dan bu yana en düşük büyümeye yaklaşan ekonomiyi 

desteklemek için daha ileri adımların atılmasının beklenmesi ile açıklanıyor. 

Endeksteki yükselişin bir diğer nedeninin de, Şanghay ile Hong Kong borsaları 

arasındaki bağlantının 17 Kasım'da hayata geçmesi olduğu belirtiliyor. Yabancı 

yatırımcılar bu bağlantı sayesinde Çin’in 4.2 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasına 

erişim sağlamaya başlamıştı. Kasım'da dünyada en çok yükselen ikinci hisse senedi 

endeksi ise yüzde 7.85'lik kazanç ile Mısır'ın EGX 30 Endeksi oldu. 

 

 Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak da gevşeyen altın fiyatlarını toparlayacak 

ve yeniden altının ons fiyatının yükselmesine sebep olabilecek referandumdan ise, 

'hayır' çıktı. İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerini tüm rezervlerinin yüzde 20 

seviyesinde tutmasını öneren teklif için, İsviçre'deki referandumda halkın yüzde 76'sı 

ret oyu kullandı. Referanduma 'evet' oyu çıksaydı İsviçre 5 yıl içinde dünya yıllık 

üretiminin yarısından fazlası oranında altın almak durumunda olacaktı. Bu da küresel 

altın fiyatlarını uçuracaktı. İsviçre merkez bankası referandum sonucu olumlu olsaydı 

5 yıl içinde 1600 ton altın alacaktı. Yılda altın üretiminin ortalama 2.700 ton olduğu 

düşünülürse rakamın büyüklüğünün küresel altın fiyatlarını nasıl yukarı çekeceği 

anlaşılabilir. 

 

 İsviçre Halk Partisi tarafından sunulan teklife İsviçre hükümeti, İsviçre Merkez 

Bankası ve birçok siyasi parti karşı çıkıyor. İsviçre Maliye Bakanı Eveline Widmer-

Schlumpf, Merkez Bankası'nın bin 40 ton altın ile gereğinden fazla altını olduğunu ve 

teklifi destekleyenlerin istikrarsız ve riskli bir metal olan altını olduğundan daha 

önemli gösterdiğini söylemişti. İsviçre'nin sahip olduğu altın rezervinin yaklaşık yüzde 

70'inin ülke içinde, yüzde 20'sinin ülke dışındaki bankalarda ve yüzde 10'unun 

İngiltere ve Kanada merkez bankalarında tutulduğu belirtiliyor. Referandumdan 

"evet" oyu çıksaydı, İsviçre'nin yurt dışındaki altın rezervlerinin de ülkeye getirilmesi 

gerekecekti.  

 

 Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası, gözler bir kez daha Rusya'ya dönmüş durumda. 

Ukrayna Krizi nedeniyle ambargo uygulanan Rusya'nın para birimi Ruble değer 

kaybederken, bir darbe de petrol fiyatlarındaki gerilemeden geldi. Ruble, 28 Kasım 

cuma günü hem dolar hem de euroya karşı “tarihi düşüş” yaşadı. Dolar, bankalar 

arası piyasada ilk kez 50 rubleyi, euro ise 62 rubeyli aştı. Piyasalarda bu hareketlilik 

yaşanırken, rubleyi serbest dalgalanmaya bırakan Rusya Merkez Bankası’nın önemli 

bir müdahalesi olmadı. 28 kasım için, Merkez Bankası resmi kuru dolar için 49,32 
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ruble, Euro için 61,41 ruble olarak açıkmıştı.  Ruble böylece yıl içinde dolara karşı 

32'den 50 rubleye kadar düşmüş oldu.  

 

  Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev 28 Kasım cuma gecesi yaptığı açıklamada, petrol 

ve rubledeki düşüşün “panik nedeni olmaması gerektiğini” söyledi. Rusya Merkez 

Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'ya göre ise, banka, gelecek yılın ikinci yarısından 

başlayarak, para politikasını gevşetebilir. Nabiullina, tüketici fiyatlarının gelecek yılın 

ikinci çeyreğinden itibaren yavaşlamaya hazırlandığını belirtti. Rus Merkez Bankası 

yetkilileri, uluslararası finans kurumlarının ekonomistlerini şaşırtarak, gösterge faizi 

yüzde 8'den yüzde 9.5'e yükseltmişti. Nabiullina, rubledeki satışlar ve yaptırımlara 

misillemelerin desteği ile üç yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu kontrol altına 

alabilmek için yüksek borçlanma maliyetlerini kullandıklarını belirtiyor. 

 

 Rusya para birimi bu yıl, petrol fiyatlarının son dört yılın en düşük seviyesine inmesi 

ve ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki anlaşmazlıklardan dolayı ilave yaptırımlara 

gitmesinin etkisi ile yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Nabiullina, 26 Kasım çarşamba 

günü Rusya parlamentosunun üst meclisinde yaptığı konuşmada, "Enflasyon ve 

enflasyon bekleyişleri, yavaşlamakta olduklarını gösterir göstermez, para politikasını 

gevşetmeye hazır olacağız" dedi ve "Tahminlerimize göre, bu, gelecek yılın ikinci 

yarısında mümkün olacak" şeklinde görüş bildirmişti. 

 

 Bu arada, Türk hane halkı ve reel sektör de, dolar-TL kurundaki yumuşamayı, döviz 

mevduatı toplamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Nisan ayında 151,3 milyar 

dolara çıkan bankalardaki yabancı para mevduatı toplamı, haziran ayında 143 milyar 

dolara kadar inmişti. Temmuz ayında tekrar döviz satın almaya başlayan halk ve 

işletmelerin etkisi ile, ağustos ayında döviz mevduatı toplamı tekrar 149,4 milyar 

dolara çıktı. Eylül ayında kısmi bozdurma ile, rakam 146,2 milyar dolara gerilemiş 

olsa da, ekim ayı sonunda döviz mevduatı toplamı önce 152,7 milyar dolara, 

ardından 21 Kasım itibariyle 152,9 milyar dolara gelmiş durumda. 28 Kasım'da da 

eğer tablo değişmemiş ise, bu durum, ay sonu veya yıl sonu kapanışları 

karşılaştırıldığında, döviz mevduatı toplamının geldiği en yüksek seviyeye işaret 

ediyor. Bunun anlamı, Fitch, IMF ve S&P'nin rapor ve değerlendirmelerinde öne 

çıkan 'reel sektör ve şirketlerin döviz açık pozisyonu Türk ekonomisi için büyük risk' 

ifadelerine karşı, reel sektörün de önlem aldığına işaret etmekte. 

 

 Bu arada Dolar Endeksi de, yeni haftaya 88,45 puanı test ederek, son 52 haftanın 

en yüksek değerini test ettikten sonra, 88,27 puana gevşeyerek başlıyor. Dolar 

Endeksi, bu seviyeyi kırar ve 90 puana ilerler ise, dolardaki değer kazancı, ABD'li 
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şirketlerin de ihracat çabalarını zorlaştırabilir. Bu arada, Şükran Günü ile başlayıp, 

yılbaşı alışverişine kadar süren alışveriş çılgınlığı dönemi de 'kara cuma' ile başladı. 

Şükran Günü'nden bir sonraki gün, yani cuma günü başlayan alışveriş çılgınlığı için, 

Amerika Ulusal Perakendeciler Federasyonu, Noel öncesi alışverişin bu yıl yüzde 4,1 

artışla 617 milyar dolar düzeyinde olmasını beklediklerini açıkladı. Artış 2011’den bu 

yana kaydedilen en büyük oran. Amerika’nın en büyük internet alışveriş sitesi 

Amazon.com da Kara Cuma satışlarına Perşembe’den başlattı. 

 

 Amerikalı tüketiciler, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma" olarak 

adlandırılan günde yaklaşık 9,1 milyar dolar harcadı. Merkezi Şikago'da bulunan 

uluslararası araştırma şirketi ShopperTrak'ın verilerine göre, Amerikalılar yılın en 

büyük indirimlerinin uygulandığı "Kara Cuma"da mağazalardan 9,1 milyar dolarlık 

alışveriş yaptı. Geçen yıl yaklaşık 9,8 milyar dolar olarak belirlenen "Kara Cuma" 

hasılasının bu yıl düzelen ekonomiyle yüzde 3,8 artış göstererek, 10 milyarın üzerine 

çıkması bekleniyordu. 

 

 ShopperTrak'ın kurucusu Bill Martin, satış verilerinin sadece mağazalarda yapılan 

alışverişleri kapsadığının altını çizerken, birçok tüketicinin uzun sıralarda beklemek 

yerine çevrim içi (on line) sipariş verdiğini hatırlatarak, rakamların tüketici talebinde 

düşüş olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini savundu. Beklentinin altında 

kalan mağaza satışlarının tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişimi 

yansıttığını belirten Martin, mağazaların cuma sabahı yerine perşembe akşamından 

açılmasının da "Kara Cuma" hasılasını etkilediğini ifade etti. 

 

 ABD'de birçok perakende zinciri önceki yıllarda yaşanan arbedeler ve meydana gelen 

can kayıpları nedeniyle açılış saatlerini cuma sabahı yerine perşembe akşamına 

çekmişti. ShopperTrak'ın verileri, "Şükran Günü"nde yapılan harcamaların geçen 

seneye kıyasla, yüzde 24 artarak 3,2 milyar dolara çıktığını ortaya koydu. "Şükran 

Günü" ve "Kara Cuma"da yapılan alışverişlerin toplamı böylece yaklaşık 12 milyar 

300 milyon dolara ulaşmış oldu. Ancak bu rakam da geçen senenin aynı döneminde 

elde edilen 12 milyar 350 milyon dolarlık satış hasılasının gerisinde kaldı. 

 

 Öte yandan, ABD Ulusal Perakende Federasyonunun (NRF) verilerine göre, yaklaşık 1 

ay sürecek alışveriş sezonunun "Kara Cuma" ile başlayan ve "Siber Pazartesi" ile son 

bulan ilk dört günlük döneminde 134 milyon civarında Amerikalı yaklaşık 51 milyar 

dolar tutarında alışveriş yaptı. NRF, yapılan alışverişlerin yüzde 26,2'sinin çevrim içi 

gerçekleştirildiğine işaret ederken, en çok rağbet gören ürün kategorilerini giyim, 

oyuncak ve elektronik eşya olarak sıraladı. 
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  2004'den itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası'nın (TCMB) ortak çalışması ile yayınlanmaya başlanmış olan Tüketici Güven 

Endeksi, 2006 yılı mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ve ardından patlak veren orta 

şiddette bir küresel finans krizinin yurtiçi piyasalarda döviz kurlarını ve faizleri 

oynatmasından bu yana 100 puanın altında. Tüketici Güven Endeksi'nde 100 puanın 

altı ekonomiye duyulan güvenin azaldığını gösteriyor. Endeks 100 puandan ne kadar 

geriler ise, o kadar sıkıntı var, demektir. 

 

 Tüketici güveni en dip noktayı, 2008 küresel krizinin çıktığı kasım ve aralık aylarında 

70 puanın dahi altına kadar gerileyerek gösterdi ve 2011 yılı haziran ayında, AK 

Parti'nin genel seçimlerden başarıyla çıktığı tarihte, 96,42 puan ile, 2007 yılı eylül 

ayından bu yana ki en yüksek değerine ulaştı. Ama, sonrasında düşüş başladı ve 

geçtiğimiz ekim ayında Tüketici güveni tekrar 70,3 puana geri geldi. İlginçtir, makro 

ekonomik göstergeler daha iyi durumda olmasına rağmen, Türk halkı Türk 

ekonomisine 2008 küresel krizinin çıktığı günlerdeki kadar güveniyor; veya 

güvenmiyor. Ekonomi Yönetimi'nin ve biz akademisyenlerin bunun detaylı analizini 

yapmamız gerekmekte. 

 

 Küresel krizin etkilerinden en hızlı kurtulan ve söz konusu kriz döneminde ciddi yeni 

istihdam imkanı oluşturabilmiş bir Türk ekonomisinde, Türk halkı önümüzdeki 12 ay 

için Türk ekonomisiyle ilgili endişelerinin arttığına, işsizlik ile ilgili endişelerinin 

arttığına, maddi durum ile ilgili olarak da endişelerinin arttığına işaret ediyorsa, bu 

durumda, hem iç, hem de dış, bölgesel siyasi gelişmelerin, sıcak çatışma ve 

gerginliklerin hane halkının ekonomik endişelerini tetiklediği belirtilebilir. Elbette, bu 

endişeler gerçekleşecek diyen de yok, riskin hissedildiği kadar yüksek olduğunu 

söyleyen de. Ancak, Türk hane halkının ortaya koyduğu söz konusu endişeler iyi 

yönetilemez ise, risk algısını azaltacak tedbirler alınamazsa, artan risk algısı, risklerin 

gerçekleşmesi ihtimalini de güçlendirir. 

 

 Bir başka tuhaf konu ise, tüketici güveni bu derece kırılgan iken, Türk reel sektörünün 

nasıl daha moralli olduğu? Ha, bu arada iyi ki reel sektör daha moralli. Çünkü, 

tüketici güven endeksindeki moralsizlik reel sektörde de olsa, ilk karşı karşıya 

kalacağımız sosyo-ekonomik sıkıntı işsizliğin çok artması olurdu. TCMB'nin Reel 

Kesim Güven Endeksi, bunca zorlu iç ve dış gündeme rağmen, hala 102,7 puan 

düzeyinde. Yani, reel sektör iç ve dış ekonomi-politik gündeme daha iyi göğüs 

geriyor. 
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 Gelen sipariş miktarından memnun değil, ama önümüzdeki üç ay için hem üretim, 

hem istihdam, hem de ihracatını aynı düzeyde korumak ve arttırmak adına umutlu. 

Makine ve fabrika yatırım iştahı sürüyor ve genel gidişatı, sınırda da olsa, iyi görüyor. 

Ama, endeksin ekim ayına göre 4,2 puan gerilemesi, onun da 'dişlerini sıktığını' 

gösteriyor. Açıkçası, reel sektörün halen yatırım yapma ve istihdamını arttırma iştahı, 

Türk ekonomisi için bir umut ve avantaj. Ancak, reel sektör de heyecanını kaybeder 

ise, beklediğimizden daha zor bir 2015 yılı geçirebiliriz. 

 

 Bu nedenle, Türk Ekonomi Yönetimi, 2012 yılından bu yana, reel sektöre 'ayağını 

yorganına göre uzat' mesajı veriyor; bankacılık sektörünün reel sektöre açtığı kredi 

hacmindeki hacmi yüzde 15 ile sınırlamaya çalışıyor. TCMB Başkanı Başçı'nın ifadesi 

ile reel sektörün iş planlarıyla uyumlu, riskleri de bir gözeten borçlanma stratejisine 

gitmesi gerekiyor. Türk hane halkının da geliriyle orantılı borçlanması gerekmekte. 

Başkan Başçı, 'basiretli borçlanma' konusunda bilinçlendirmenin artması için, finans 

okuryazarlığın yaygınlaştırılmasını da önermekte. Reel sektör eğer basiretli borçlanır 

ve Türk bankacılık sektörü de mevduat artışı ölçüsünde kredi kullandırır ise, 

dünyadan aşırı miktarda yabancı kaynak çekmeden ve hayli tehlikeli bir tasarruf açığı 

sorunu oluşturmadan, Türkiye bu süreci yönetebilir. 

 

 Evvelsi günkü Bakanlar Kurulu sunumunda, Başkan Erdem Başçı, bu süreci 'faydalı 

döngü' ifadesi ile, basiretli borçlanmanın düşük faiz ve risk primi anlamına geleceği 

noktasında da vurguluyor. Faydalı döngü de, beraberinde güçlü ve sürdürülebilir 

büyüme, dengeli gelir dağılımı ve istihdam getirmekte. Sözün özü, 2014 yılında yüzde 

3 civarında büyüyeceği beklenen Türk ekonomisi, 2015 yılı için de yüzde 3,5-4 

civarında bir büyüme ile, 'Faydalı Döngü'yü perçinlemeye çalışacak. Ama, bu arada, 

Türk halkının tüketici güveni nasıl yükseltilebilir, buna da vakit kaybetmeden zihin 

yormamız gerekiyor. 

 


