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2016 yılı büyüme oranı son çeyrekte yüzde 3,5, tüm yıl için yüzde 2,9 ile şaşırttı. 
2017'de net ihracatın ve özel sektör yatırımlarının büyümeye katkı sağlaması kritik 
önemde. Mart ayı enflasyon oranlarının ise, beklentilerin çok üzerinde gelmesi, hem 
TCMB'nin işini zorlaştırıyor; hem de yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10'un üzerine 
taşıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, bu hafta FED tutanaklarını, ABD'nin mart ayı 
tarım dışı istihdam verisini ve ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 
görüşmesini dikkatle takip edecek. 

 

 Geçtiğimiz haftaki raporda, 2016 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin GSYH reel büyümesinin en kötü 

yüzde 2,45, en yüksek ise yüzde 3,16 çıkabileceğine dair tahmini paylaşmış; ekonomistlerin 2016 

yılı 4. çeyrek büyüme beklentilerinin yüzde 1,2 ile yüzde 4,1 aralığında değişmekte olduğunu 

belirtmiştim. Bu noktada, ekonomistlerin beklenti ortalaması dahi yüzde 2,4 iken, yılın son çeyreği 

için büyüme verisi yüzde 3,5 geldi. Tüm 2016 yılı büyüme hızı tahmin aralığım, son çeyreğin yüzde 

3'den daha yüksek gelmeyeceği öngörüsü ile, yüzde 2,4 ile 2,6 arasındaydı. Ankete katılan 

ekonomistlerin 2016 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,3 idi. 18 ekonomistin 2016 

yılının bütünü için büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2,0 ve en yüksek yüzde 2,7 seviyesinde 

şekillenmiş durumdaydı. Bu noktada, tüm 2016 yılı için yüzde 2,9 büyüme oranı beklentileri aştı. 

Bununla birlikte, Türkiye Ekonomisi'nde işsizliğin artmasını engelleyecek büyüme oranı minimum 

yüzde 4,5 düzeyi olduğundan, yüzde 2,9, Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkeler büyüme 

ortalaması olan yüzde 0,9'un üzerinde olsa da, Türkiye Ekonomisi için yeterli değil. 

 

 Yüzde 2,9'luk büyümenin ana gerekçesini, 2 sektördeki ciddi performans kaybı oluşturmakta. Tarım 

sektörü 2015 yılında yüzde 9,1'lik bir artış yakalamış iken, 2016 yılında bu oran yüzde -4,1 olmuş. 

2015 yılında yüzde 6,6 katma değer artışı yakalamış olan hizmetler sektörü ise, 2016'da yüzde -0.8 

daralma yaşamış. İmalat sanayinde katma değer üretimi 2015'de yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiş 

iken, 2016 yılında bu oran yüzde 3,9'da kalmış. İnşaat sektörü ise, tersine, 2015 yılında yüzde 4,9 

olan katma değer üretimini, 2016 yılında yüzde 7,2'ye yükseltmiş. Ancak, inşaat sektörünün ağırlığı 

düşük olduğundan, tarım, hizmetler ve imalat sanayinin performansı daha belirleyici oluyor. Bir 

önceki yıl sabit sermaye yatırımlarındaki artış yüzde 9,2 iken, bu oran 2016 yılında yüzde 3'de 

kalmış. İnşaat sektörü yatırımları yüzde 4.6 ile, iki yıl arka arkaya aynı artış oranını yakalarken, 2015 

yılında yüzde 18,4 olan makine ve teçhizat yatırımının, 2016 yılında yüzde 1,1'de kalması ve 
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2016'nın ikinci yarısında makine ve teçhizat yatırımındaki negatif gerileme, yatırımlardaki 

gerilemenin gerekçesini gösteriyor. Bununla birlikte, sabit sermaye yatırımlarında özel sektör-kamu 

ayrımının tablolarda kaldırılması doğru olmamış. 

 

 Geçen hafta sonundaki büyüme verileri sonrasında, Türkiye Ekonomisi için, 3 Nisan'da başlayan yeni 

haftanın en önemli verisi mart ayı enflasyon verisi idi; ki enflasyon verisi beklentilerin çok üzerinde 

geldi ve yıllık bazda manşet enflasyonu yüzde 10,13'den, yüzde 10,29'a taşımış durumda. Yıllık 

enflasyonda gıda ve giyim eşyasında, sağlık alanında enflasyonun artmaya devam etmesi ve 

çekirdek enflasyon baskısı, yıllıklandırılmış bazda manşet enflasyonun, TÜFE artış oranının kolay 

kolay tek haneli orana dönemeyeceği işareti veriyor. Bu nedenle döviz kurlarındaki oynaklığın 

bitmesi, TL'nin değer kazanması anlamında, devalüasyonun enflasyon üzerindeki negatif etkisinin 

bir an önce sonlanması gerekmekte. Bu çerçevede ekonomistler, enflasyonu tetikleyen 

fiyatlandırma alışkanlıklarında bir normalleşme olmaması halinde, 2017 yılı sonunda yıllık 

enflasyonun yüzde 10'un üzerinde bitirmesini ihtimal dahilinde olduğunu belirtmekteler. TCMB'nin 

mart ayı enflasyonuna yönelik raporu, gıda fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki etkisinin 

sürdüğüne, maliyet enflasyonunun tüketici enflasyonunu etkilemesinin devam ettiğine işaret 

ediyor. TCMB geçici vergi indirimine rağmen, mobilya ve beyaz eşya fiyatlarında artış yaşandığına 

işaret etmiş. 

 

 Ekim 2008'den bu yana ki en yüksek seviyesini görmüş olan yıllık enflasyon, doğal olarak TCMB'nin 

para politikasını daha da sıkılaştırma yönünde adım atması gereğini beraberinde getiriyor. 16 

Nisan'daki referandum sonrasında TCMB'nin 26 Nisan'daki Para Politikası Kurulu ve hemen 

takibinde, ay biterken gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası FED toplantısı dikkatle takip 

edilecek. Bu haftanın diğer kritik konuları, FED'in bir önceki toplantısının detaylı tutanakları, 

ABD'nin mart ayı istihdam verileri ve ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında 

gerçekleşecek olan zirve. Bu kritik önemdeki başlıklar öncesinde ve dün gerçekleşen St-

Petersburg'daki terör saldırısının etkisi ile, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dola 

karşısında dalgalandığı gözleniyor. 

 

 Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gümrük tarifeleri gerginliği tırmanıyor. Konu 

Dünya Ticaret Örgütü’ne taşınabilir. Son olarak ABD yönetiminin bazı Avrupalı markalara uyguladığı 

tarifeyi yüzde 100’e çıkarma tehdidinin ardından Avrupalı yetkililer konuyu yakından takip 

ettiklerini açıkladı. Wall Street Journal, Trump yönetiminin AB’nin hormon destekli Amerikan 

etlerine uyguladığı yasağa misilleme olarak Rokfor peynirleri, Perrier sodaları ve Vespa 

motosikletlerine gümrük vergisini arttırabileceğini ileri sürdü. Öte yandan Almanya Dış İşleri Bakanı 

Sigmar Gabriel de ABD’nin 5 AB ülkesinden ithal ettiği yassı çelik ürünlerine uygulanan gümrük 

vergilerini arttırma planını eleştirerek bunun Amerikalı üreticilere uluslararası ticaret kanunlarına 

aykırı şekilde haksız bir rekabet üstünlüğü sağlayacağını belirtti. Bu perşembe ve cuma Florida'da 
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görüşmeleri beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in masasında, 

ABD'nin 502 milyar dolarlık dış ticaret açığında, Çin ile yapılan 347 milyar dolarlık ticaretin rolü 

ve Kuzey Kore gerginliği olacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. 

 

 Küresel borç seviyesi 2016 yılında 215 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine 

ulaştı. İsviçre'nin Basel kenti merkezli Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) "Global Borç Monitörü" 

başlıklı raporuna göre, küresel borç miktarı 2016'da 7,6 trilyon dolar artarak 215,5 trilyon dolara 

yükseldi. Raporda, dünya GSYS'nın yüzde 325'ine denk gelen küresel borcun 160 trilyon dolarla 

yaklaşık dörtte üçünü gelişmiş ülkeler tuttuğu belirtildi. Öte yandan, Türkiye'nin aralarında 

bulunduğu yükselen piyasa ekonomilerinin toplam borç miktarının 56 trilyon dolara yükseldiğine 

dikkat çekilen raporda, "Yükselen piyasa ekonomileri son 10 yılda yaklaşık 40 trilyon dolar 

borçlandı" ifadesine yer verildi. Yükselen piyasa ekonomilerine ait borcun yüzde 75'inden fazlasının 

yerel para birimlerinde olduğu ancak Latin Amerika, Türkiye ve Güney Afrika'nın son yıllarda yabancı 

para biriminden borçlanmanın hızlandığı belirtilen IIF raporunda, "Daha yüksek faiz oranları ve 

güçlü dolar borçlanma odaklı büyüme modeline sahip ülkeler için risk oluşturuyor" uyarısında 

bulunuldu. 

 


