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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Bütün haftayı erken seçime dair 

gelişmeleri takip ederek geçirdik. Tarihin 

belli olması ile birlikte özellikle muhtemel 

ittifaklar ve adayların kimler olacağı 

üzerine yapılan haberler, yorumlar ve 

tahminler gündemin neredeyse tek 

maddesi oldu. Bütün bu toz dumana 

rağmen beklenen bir başka gelişme TCMB 

Para Kurulu’nun vereceği faiz kararı idi. 

Açıkçası tüm hafta boyunca üzerine 

konuşulacak önemli bir ekonomik gelişme 

de olmadı. Daha doğrusu olsa da doğal 

olarak erken seçimin gölgesinde kaldı. Bu 

anlamda en dikkat çekici veriler güven 

endeksleri oldu. 

Erken seçime dair yorumlarda ekonomi de 

öne çıkan temalardan biri ve belli ki bir 

süre daha önde kalmaya devam edecek. 

Bazı çevreler seçime gidilmesinin sebebini 

ekonomideki kötüleşme olarak açıklarken, 

bir diğer grup seçimin iki başlılığı ortadan 

kaldırarak ekonomiye daha yüksek bir 

ivme kazandıracağını iddia ediyor. Bu 

türden yorumları çoğaltmak mümkün. 

Bizim yorumumuz erken seçim kararının 

arkasında ekonomiye dair saiklerin 

olmadığı yönünde. Tabii ki özellikle 

finansal tarafta ciddi problemlerimiz var. 

Döviz kurlarındaki oynaklık devam 

ediyor, faizler oldukça yüksek ve 

enflasyon hedefin çok üstünde. Bununla 

birlikte Türkiye ekonomisi bir yandan da 

dolu dizgin büyümesini sürdürüyor. İlk 

çeyrekte üretim, ihracat, istihdam 

verilerinde son derece olumlu sonuçlar 

geldi. Büyük ihtimalle ilk çeyrek 

büyümesi %7’nin üzerinde gelecek. Aynı 

şekilde işsizlik uzun süre sonra tek haneye 

indi ve belli ki bu düşüş devam edecek. 

Sanayi üretimi tarafında çok ciddi artışlar 

kaydedilmiş durumda. Bütçe planlandığı 

gibi devam ediyor. Mali disiplin 

konusunda en ufak bir risk görülmüyor. 

Açıkçası bu tablonun bir erken seçim 

gerektirdiğini düşünmeyi çok rasyonel 

bulmuyoruz. Türkiye ekonomisinin ne 

erken seçime ihtiyaç duyulacak, ne de 

erken seçim ile çözülebilecek sorunu 

vardır. Finansal taraftaki sorunlar için 

alınabilecek (ya da alınması gereken) 

tedbirlerin bir erken seçim gerektirmediği 

açıktır. Ekonomi gittikçe kötüleşecekti ve 

Ak Parti seçimlerde oy kaybedecekti, bu 

yüzden erken seçim alındı yönündeki 

iddiaların siyaset ile ilgili tarafı bizim 

alanımızın dışında. Lakin ekonominin 

kötüleşeceği kısmına katılmadığımızı bir 

kez daha belirtelim. 

Haftanın faiz kararı kadar olmasa da 

önemli sayılabilecek verileri güven 

endeksleri oldu. Tüketici güven 

endeksinde bir miktar artış görülürken, 

sektörel güven endekslerinde düşüşler 

vardı. Ancak daha önceki bültenlerde de 

belirttiğimiz gibi anket yolu ile yapılan bu 

tür ölçümlerde anlamlı farklar olmadığı 

sürece, hata paylarını da dikkate alarak 

değişimler ihmal edilebilir. Bu ayki veriler 
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de biraz bu yönde. Bu yüzden endekslerin 

görece stabil olduğunu söylemek yeterli 

olacaktır. Diğer yandan özellikle döviz 

kurlarındaki oynaklıkların bu anketlerde 

kötümserliği olması gerekenden daha hızlı 

arttırdığını da biliyoruz. Bu açıdan Nisan 

ayı içerisinde yaşadığımız kur artışlarına 

rağmen tüketici güveninin düşmemiş 

olması olumlu bir durum olarak 

yorumlanabilir. 

Son maddemiz Merkez Bankası’ndan 

gelen ve bazıları tarafından sürpriz olarak 

yorumlanan faiz kararı. Sürpriz zira 

beklenti artış yapılsa bile bunun 50 baz 

puanda kalacağı yönünde idi. Para Kurulu 

artışı hem beklentinin üzerinde yaptı hem 

de açıklamasında gerektiğinde bu artışlara 

devam edeceğini vurguladı. Bu seferki 

açıklama ton olarak öncekilere göre bir 

miktar daha “şahin” olarak yorumlandı. 

Biz daha önceki bültenlerimizde 

açıkladığımız duruşumuzu sürdürüyoruz. 

Merkez şayet bu artışı beklentileri aşağı 

çekmek için yaptı ise bunu yolunun 

buradan değil etkili iletişimden geçtiğini 

bir kez daha ifade edelim ve bir kez daha 

Merkez Bankacılığı konusunda eski FED 

başkanı Yellen’i örnek göstermiş olalım. 

Diğer yandan şayet Para Kurulu 

kendilerinin bağımsız ve etki altında 

kalmadan karar aldıklarını ve para 

politikasına hakim olduklarını göstermek 

için bu yolu seçti ise bunun da oldukça 

maliyetli bir yol olduğunu söylemek 

gerekir. Açık konuşmak gerekirse biz bu 

oranın nasıl belirlendiğini ve neye hizmet 

edeceğini anlama konusunda biraz 

zorlanıyoruz. Yine de bizden daha fazla 

veriye, insan kaynağına ve bilgiye sahip 

olanların aldıkları kararda bir hikmet 

olduğunu kabul etmek durumundayız. 

Beklentimiz Başkan’ın bundan sonra 

yapacağı konuşmalarda bizleri bu konuda 

bilgilendirmesi. Bu sayede hem 

bilmediğimiz bazı gelişmeleri öğrenebilme 

hem de para politikasına dair bilgi 

eksiklerimizi giderme fırsatı bulacağız.  

 

 

 

TCMB Faiz Kararını Açıkladı 

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu hafta 

gerçekleştirildi. Piyasaların merakla 

beklediği toplantı sonucuna göre Merkez 

Bankası politika faizini yüzde 8 düzeyinde 

sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi borç 

verme faiz oranı ise arttırıldı. GLP, 

12.75'ten 13.5'e çıkarıldı. Dolar ise faiz 

kararı sonrası, 4.07 seviyesinden 4.0355 

seviyesine geriledi. 

PPK, Marjinal fonlama oranını yüzde 9,25, 

gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25, 

bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 

yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ   

http://www.hurriyet.com.tr/bono-40648853
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Açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı: 

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi 

faaliyetin gücünü koruduğuna işaret 

etmektedir. İç talep büyümeye devam 

ederken dış talepteki artışın ihracat 

üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. 

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin 

bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama 

davranışları üzerinde risk oluşturmaya 

devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki 

yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu 

çerçevede Kurul, fiyat istikrarını 

desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal 

sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. 

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı 

doğrultusunda elindeki bütün araçları 

kullanmaya devam edecektir. Enflasyon 

görünümünde baz etkisi ve geçici 

faktörlerden bağımsız, belirgin bir 

iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana 

kadar para politikasındaki sıkı duruş 

kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon 

beklentileri, fiyatlama davranışları ve 

enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki 

gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç 

duyulması halinde ilave parasal 

sıkılaştırma yapılabilecektir." 

 

Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile 

yürütülen tüketici eğilim anketi 

sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 

endeksi, Nisan ayında Mart ayındaki 71.3 

düzeyinden, Nisan ayında 71.9'a çıktı. 

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici 

güven endeksi 0-200 aralığında değer 

alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 

100’den büyük olması tüketici güveninde 

iyimser durumu, 100’den küçük olması 

tüketici güveninde kötümser durumu 

göstermektedir. 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 

bir önceki aya göre %0,5 oranında azalarak 

Nisan ayında 90,2 oldu. Bu azalış, gelecek 

12 aylık dönemde hanenin maddi 

durumunun daha iyi olacağını 

bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. 
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Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 

Mart ayında 95,1 iken, Nisan ayında %0,4 

oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Bu 

düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel 

ekonomik durumun daha kötü olacağı 

yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir 

önceki aya göre artmasından kaynaklandı. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki 

aya göre %1,4 oranında artarak Nisan 

ayında 74,5 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık 

dönemde işsiz sayısında düşüş 

bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. 

 

Tasarruf Etme İhtimali Endeksi 28.2 Oldu 

Tasarruf etme ihtimali endeksi Mart 

ayında 26 iken, Nisan ayında yüzde 8.5 

artarak 28.2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık 

dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu 

düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre 

artmasından kaynaklandı. 

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin 

maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin 

mevcut durum değerlendirmeleri ile 

gelecek dönem beklentileri, harcama ve 

tasarruf eğilimleri ölçülüyor.  

 

 

IMF, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye 

ilişkin büyüme tahminlerini revize etti. 

IMF, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme 

beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e 

yükseltti. Fon, Türkiye'nin 2019 yılı 

büyüme beklentisini ise yüzde 4,3'ten 

yüzde 4'e çekti. IMF, küresel ekonomi için 

2018 ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 

3,9 olarak korurken, Euro Bölgesi için bu 

yılki büyüme tahminini yüzde 2,2'den 

yüzde 2,4’e çıkardı. 

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm 

raporunda Türkiye’ye ilişkin yapılan 

değerlendirmede "döviz kuru riskine 

yüksek derecede maruz kalınması" ve 
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"bilançolardaki para birimi 

uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak 

nitelendirildi. 

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek 

ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları 

ihtimalleri göz önüne alındığında, borç 

çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya 

aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi 

suretiyle azaltılması önemli" uyarısına yer 

verildi. 

 

Nisan Ayı Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet 

sektörü güven endeksi Mart ayında 99,1 

iken, Nisan ayında %2 oranında azalarak 

97,1 değerine düştü. Hizmet sektörü 

güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık 

dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve 

“hizmetlere olan talebin” arttığını  

değerlendiren ve gelecek üç aylık 

dönemde “hizmetlere olan talebin” 

artacağını bekleyen girişim yöneticisi 

sayısının azalmasından kaynaklandı. 

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş 

durumu, hizmetlere olan talep ve 

hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri 

sırasıyla %1,7, %1,9 ve %2,4 azaldı. 

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 

perakende ticaret sektörü güven endeksi 

Nisan ayında %2,3 oranında azalarak 100,3 

değerine geriledi. Perakende ticaret 

sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son 

üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” 

arttığını ve gelecek üç aylık dönemde “iş 

hacmi-satışların” artacağını bekleyen 

girişim yöneticisi sayısının azalmasından 

kaynaklandı. “Mevcut mal stok 

seviyesinin” mevsim normallerinin altında 

olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi 

sayısı ise arttı.  
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Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat 
sektörü güven endeksi bir önceki ayda 
78,9 iken, Nisan ayında %0,1 oranında 
azalarak 78,8 değerine düştü. İnşaat 
sektörü güven endeksindeki bu azalış; 
gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan 

sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi 
sayısının azalmasından kaynaklandı. 
“Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim normalinin üzerinde 
değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise 
arttı.

Türk Şirketlerine En Fazla Yatırımı İspanyollar Yaptı 

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü 

Başkanı Müşfik Cantekinler, AA 

muhabirine son 10 yılda Türkiye'de şirket 

satın alma, birleşme ve yabancı yatırımlara 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Geçen 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti 

Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle 

açıklanan işlem değeri bakımından 

Türkiye'ye en çok yatırım yapan 

ülkenin İspanya olduğunu söyledi. 

Cantekinler, açıklanan işlem değeri 

bakımından son 10 yılda, Türkiye'deki en 

hareketli sektörün 50,7 milyar dolarlık 

hacimle enerji sektörü olduğunu, bu 

sektörü 23,1 milyar dolarlık hacimle 

finansal hizmetler sektörünün takip 

ettiğini dile getirdi. Bilişim sektörünün de 

hacim olarak küçük olmasına rağmen 451 

işlemle işlem sayısı bakımından en aktif 

sektör olduğuna dikkati çeken 

Cantekinler, en fazla sayıda işlem 

gerçekleşen diğer sektörlerin ise enerji ile 

yiyecek&içecek sektörleri olduğunu ifade 

etti. 

 

İngiliz Şirketten Adıyaman'a 'Güneş Parkı' 

Merkezi İngiltere'de bulunan Hive 

Energy şirketinin Türkiye Genel Müdürü 

Tolga Metin, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, şirket tarafından İngiliz 

Ticaret Odası'nın desteği ve rehberliğinde 

hem Türkiye hem de İran'da iş geliştirme 

hedefleri belirlendiğini söyledi.  Metin, 

şirketin Birleşik Krallık'ta güneş parkı 

projelerindeki uzmanlığı ile tanındığını 

dile getirerek, şöyle konuştu: 

"Günde 7,2 saate ulaşan yıllık ortalama 

güneşlenme süresi, coğrafi ve politik 

avantajları, güneş enerjisi üretimi için 

Türkiye’yi en ideal ülke konumuna 

getiriyor. Bu rakamlar, ülkenin tükettiği 

tüm elektriği karşılamaya yeteceğini 

gösteriyor. Biz de bu doğrultuda, 11 

milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım 

olarak kurduğumuz Adıyaman Güneş 

Parkı projemizle elektrik üretimine 

başladık. 10 megavat kurulu güce sahip 

tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji 

tüketimine eş güneş elektriği üretecek. 

Şubat ayında elektrik üretimine başlayan 

tesisin üretimi yaklaşık 18 milyon 
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kilovatsaat seviyesinde, temiz ve çevre 

dostu bir üretim olacak. Üretilen yeşil 

enerji aynı zamanda karbondioksit 

salımını yılda 10 bin 800 ton azaltacak. 

Kısa vadede inşaat sürecinde 40 kişiye 

istihdam yaratan proje, 25 yıllık ömrü 

içinde 10 kişiye daha bakım alanında iş 

imkanı sağlayacak."  

Hive Energy çeşitli sahalarda yatırımlara 

devam ederken, İngiltere'nin 300 

megavatlık ilk "süper güneş parkını" 

geliştiriyor. Küresel çapta 7 ofisi olan 

şirketin, ayrıca toplam 2 bin 500 

megavatın üzerinde bir güneş enerjisi 

üretim kapasitesi için proje teklifleri 

bulunuyor.   

Yabancı Kartlarla Yapılan Hava Yolları Ödemeleri Dört Kat Arttı 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 

verilerine göre, yılın ilk 

çeyreğinde yabancı kartlarla yapılan hava 

yolları ödemeleri 2017'nin aynı dönemine 

göre dört kat arttı. Buna göre, mart ayı 

sonunda Türkiye'de 63,4 milyon adet 

kredi kartı ve 134,6 milyon adet banka 

kartı bulunuyor. Mart 2017 ile 

kıyaslandığında kredi kartı sayısında 

yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise 

yüzde 12'lik artış oldu. 

Kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 17 arttı Banka kartları ve kredi 

kartları ile mart ayında toplam 64,3 milyar 

TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 57,1 

milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 

7,2 milyar TL'sinde banka kartları 

kullanıldı. 

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde 

ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın 

aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 

40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise 

bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti.  

Reel Sektör Güven Endeksi Nisan'da Azaldı 

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), 

Nisan ayında bir önceki aya göre 0.7 

puan azalarak 111.2 seviyesine 

yükseldi. Kapasite kullanım oranı aynı 

dönemde yüzde 77.3 seviyesine 

geriledi. Veri, geçtiğimiz ay yüzde 77.8 

idi. 

 

Almanya'da IFO Endeksi Ardı Ardına 5. Kez Düştü 

Almanya'da IFO Endeksi, şirketlerin 

olası bir küresel ticaret savaşı 

endişelerinin üzerine makro 

göstergelerin büyüme ivmesinin zirveyi 

geride bırakmış olabileceğini işaret 

etmesinin etkisiyle, Nisan ayında 

düşüşünü sürdürdü. 

Almanya'da Salı günü yapılan 

açıklamaya göre iş dünyası güveni Mart 

ayındaki 103.3 seviyesinden Nisan'da 

102.1'e geriledi. Gösterge endeks, ardı 

ardına beşinci aylık düşüşünü kaydetti. 
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Çetinkaya: İhtiyaç Duyulması Halinde İlave Sıkılaştırma Yapılabilecektir 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Başkanı Murat Çetinkaya, para 

politikasının öngörülebilirliğinin 

önemli derecede iyileştiğini belirterek, 

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama 

davranışları ve enflasyonu etkileyen 

diğer faktörler yakından izlenecek ve 

ihtiyaç duyulması halinde ilave 

sıkılaştırma yapılabilecektir." ifadesini 

kullandı. 

Çetinkaya'nın, Washington DC'de 

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya 

Bankası toplantıları sırasında 

yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 

"Türkiye'de Makroekonomik Görünüm 

ve Para Politikası" başlıklı sunum, 

bankanın resmi internet sitesinde 

yayımlandı.  

Sunumda, küresel büyümenin 

senkronize bir şekilde sürdüğünü, 

portföy akımlarının dalgalı bir seyir 

izlediğini belirten Çetinkaya, emtia ve 

petrol fiyatlarının yukarı yönlü bir 

eğilim izlediğini kaydetti. 

Çetinkaya, küresel toparlanmayla 

birlikte risklerin sürdüğüne işaret 

ederek, "küresel ticarette korumacılık 

eğilimi", "gelişmiş ülke para 

politikalarındaki normalleşme", 

"jeopolitik riskler" ve "emtia 

fiyatlarındaki yükselişi" söz konusu 

riskler altında sıraladı.  

 

 

 

Dünya ihracatı içinde Türkiye'nin 

payının giderek arttığına dikkati çeken 

Çetinkaya, "Turizm gelirleri 

toparlanmaya devam ediyor. Portföy 

yatırımlarının payı artarken uzun 

vadeli sermaye girişi istikrarlı bir seyir 

izlemektedir. Dış borç çevirme gücü 

korunuyor." ifadelerini kullandı. 

Çetinkaya, para politikasının 

öngörülebilirliğinin önemli derecede 

iyileştiğini belirterek, şu 

değerlendirmelerde bulundu: "Son 

açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin 

gücünü koruduğunu göstermektedir. 

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin 

bulunduğu yüksek seviyeler, fiyatlama 

davranışları üzerinde risk 

oluşturmaktadır. Son dönemdeki 

gelişmeler, enflasyon görünümüne 

etkileri açısından yakından takip 

edilmektedir.
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ 

26.04.2018 14:45 Faiz Oranı Kararı (EURO) 

26.04.2018 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (ABD) 

26.04.2018 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri (ABD) 

26.04.2018 15:30 Ticaret Dengesi (ABD) 

26.04.2018 15:30 Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması (EURO) 

27.04.2018 02:30 Tokyo TÜFE - Yıllık (Japonya) 

27.04.2018 02:50 Sanayi Üretimi - Yıllık (Japonya) 

27.04.2018 06:00 Faiz Oranı Kararı (Japonya) 

27.04.2018 6:00 Japonya Merkez Bankası Para Politikası 
Duyurusu (Japonya) 

27.04.2018 11:30 GSYH - Yıllık (İngiltere) 

27.04.2018 15:30 GSYH - Yıllık (ABD) 


