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İlginçtir, FED Başkanı Yellen'ın 'şahin' açıklamaları ve FED'in bilanço küçültme 

kararına rağmen, Almanya seçimleri ve Katalunya bağımsızlık referandumu 

gerginliği, euro-dolar paritesi üzerinde daha fazla etkili olmuş gözüküyor. Bununla 

birlikte, kimi finans kurumları hala yılsonu için euro-dolar paritesinde 1,26 dolar 

seviyesinde, 2018 yılının ilk 3 ayında 1,22-126 dolar için ısrarlılar. Her şey ECB 

Başkanı Draghi'nin ekim ayındaki tavrına bağlı. Bu hafta, 3 Ekim Salı günü 

açıklanacak TÜİK eylül enflasyon verileri ve ABD'nin istihdam verileri belirleyici 

olacak. 
 

 ABD Merkez Bankası FED'in şahin kanadını temsil eden Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in 7 

Eylül'deki beklenmeyen istifası, FED yönetiminin para politikasını sıkılaştırıcı adımları devam 

ettirmekte tereddüt içinde oldukları, Fischer'ın da görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılmayı tercih 

ettiği şeklinde yorumlanmıştı. Bu nedenle, 19-20 Eylül tarihlerindeki FED FOMC toplantısından 

gerek faiz artışı, gerekse de FED'in bilançosunun küçültülmesine yönelik net bir karar çıkması 

beklenmiyordu. 20 Eylül'de, FED Başkanı Yellen kameraların karşına geçip, 2017'nin son 

çeyreğinden itibaren, aylık 10 milyar dolar ile başlayıp, her çeyrek dönemde 10 milyar dolar 

artarak, ayda 50 milyar dolarlık bilanço küçülmesine ulaşıncaya kadar bu sürecin devam 

edeceğini ve 2020 yılı sonuna kadar bilançodaki daralmanın 3 trilyon dolara ulaşacağını 

söyleyince, küresel piyasalar şaşkınlık yaşadı. Piyasa profesyonelleri, bu defa Fischer'in 

istifasını Yellen'in daha şahin adımlarının önünü açmak adına atılmış bir adım olarak 

değerlendirmeye başladılar. 

 

 FOMC toplantısından çıkan sürpriz karar, ABD Doları'nın 6 önemli para birimi karşısında 

değerini gösteren Dolar Endeksi'ni 92 puanın altından 92.5 puana taşıdı. Ancak, 22 Eylül Cuma 

akşamı Dolar Endeksi yine 92.2 puanın altındaydı. Nitekim, euro-dolar paritesi de 1,19 doların 

altına gerilemiş iken, tekrar 1,1950 dolar seviyesine geri dönmüştü. FOMC bilanço küçültmeyle 

ilgili bu kadar net bir karar açıklamışken, piyasalar dolarda daha güçlü bir toparlanma ve euro-

dolar paritesinde daha net bir gerileme beklemekteydiler. İlginçtir, küresel piyasa 

profesyonellerin beklediği etki, FED'in 20 Eylül Çarşamba günkü bilanço küçültme kararından 

değil, 24 Eylül Pazar günü Almanya'daki genel seçim sonuçlarından geldi. Merkel 4. kez 

Almanya Şansölyesi olmak adına ipi göğüslemiş olsa da, CDU/CSU'nun 9 puanlık oy kaybı ve 
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Schulz'un SDP'sinin 5 puanlık kayıpla uğradığı yenilgi; aşırı sağcı AfD'nin ise 9 puan oyunu 

arttırarak parlamentoya girmesi şok etkisi yarattı. 

 

 Hem Almanya'da yeni kurulacak hükümetle ilgili aritmetiğin zora girmesi, hem de yeni model 

bir aşırı sağ, neo-nazi partinin parlamentoya girmesi, AB'nin geleceği ve değerleri açısından 

kaygıları arttırdı. Açıkçası, FED'in bilanço küçültme kararının yapamadığını, Almanya seçim 

sonuçları yaptı ve 25 Eylül Pazartesi günü euro-dolar paritesi 1,1950 dolardan, 1,1850'nin 

altına, 27 Eylül günü bir ara 1,1720 dolara kadar çekildi. Merkel, yeni hükümetin noel tatiline 

kadar kurulmasını beklediğini belirtse de, AB'yi esas telaşlandıran husus, Alman ekonomisinin 

koşulları hayli güçlü olmasına rağmen, aşırı sağın bu derece oy artışını hangi dinamiklerle 

başardığı. Almanya seçimlerinin tetiklediği pek çok endişe, FED'i sürklase etmiş durumda. 

Bununla birlikte, 29 Eylül günü ortalık sakinleştikten sonra, 28 Eylül Perşembe gününü 1,1745 

dolardan kapatan euro-dolar paritesi, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin, Almanya'nın üretim 

rakamlarının ve ABD Başkanı Trump'ın yeni vergi paketinin küresel piyasalarca sindirilmeye 

çalışıldığı bir ortamda 29 Eylül Cuma akşamını, haftayı 1,1814 dolardan kapattı. 

 

 Euro-dolar paritesinin bu koşullarda, 2 Ekim Pazartesi'yle başlayan haftaya 1,18 doların 

üzerinde başlaması beklenebilirdi. Ancak, 1 Ekim Pazar günü, İspanya'nın Katalunya 

Bölgesi'nde gerçekleştirilmeye çalışılan bağımsızlık referandumuna İspanya polisinin sert 

müdahalesi ve sandıkların polis zoruyla toplanması sonrasında, İspanya ve Avrupa genelinde 

başlayan tartışmalar, euroyu bir kez daha etkilemiş gözüküyor. 1 Ekim Pazar günü akşam 

saatlerinde, işlemlere 1,1813 dolardan başlamış olan parite, 1,1780 dolara kadar gerilemiş 

gözüküyordu. Ocak ayında dolar karşısında değer artışı yaşamış olan, buna karşılık şubat 

ayında değer kaybeden euro, ardından, mart ayından itibaren, 2013 yılından beri ilk kez, 7 ay 

arka arkaya dolara karşı değer kazanmayı başardı. Küresel finans kurumlarının beklemediği bir 

performanstı bu. Oysa, bu kurumlar euro-dolar paritesi için 1,08-1,04 dolar; hatta 1,04-1,00 

dolar bandını öngörmekteydiler. Ancak, FED'in bilanço küçültme kararı ve aralık ayında faiz 

artırma olasılığı ve Euro Bölgesi'nde artan siyasi belirsizliklere bağlı olarak, euro eylül ayında 

dolara karşı aylık bazda değer kaybetti. Bununla birlikte, ilginçtir, Avrupa Merkez Bankası'nın 

da parasal genişlemeyi bitirmesi ve parasal sıkılaştırmaya başlama ihtimaline bağlı olarak, kimi 

finans kurumları euro-dolar paritesinin 2017 yılını 1,26 dolara kadar tırmanarak bitireceğini ve 

2018 yılının ilk 3 ayında da 1,20-1,24 veya 1,22-12,6 dolar bandında bir hareket olacağını 

öngörmekteler. 

 

 Almanya'daki seçim sonuçlarının Avrupa Merkez Bankası'nın patronu, Başkan Draghi'nin 

stratejilerini nasıl etkileyeceğini ise ekim ayında göreceğiz. Görüşüm, Draghi, olumlu bir 

toparlanma sürecine girmiş olan Euro Bölgesi ekonomilerine destek amacıyla, genişletici para 

politikasını bir süre daha devam ettirmeyi düşünür ise, parasal sıkılaştırmayı 2018'in ortalarına 
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doğru eğer öteler ise, euro-dolar paritesinde 1,20-1,16 dolar bandındaki hareketin, 1,16-1,12 

dolar bandına doğru çekildiğini gözlemleyebiliriz. Aksine, Draghi, Euro Bölgesi'nin ısınmaya 

başladığını ve enflasyon riskinin arttığını görür ise, ECB de parasal sıkılaştırmaya başlayabilir ki; 

bu durumda 1,16-1,20 dolar bandı kalıcı hale geldiği gibi, parite 1,22 ve ardından 1,26 doları 

test edebilir. 

 

 Kimi uluslararası finans kuruluşu, FED'in faiz artış kararlarının gecikmesi, buna karşılık 

Almanya'nın baskısı ile, ECB'nin faiz artışlarına başlaması halinde, euro-dolar paritesinde 2018 

yılının ilk yarısında 1,26-1,28 dolara kadar uzanacak bir hareketi öngörmekteler. Fakat, FED 

Başkan Yellen, 20 Eylül'de verdiği şahin mesajları sürdürecek gibi gözüküyor. 26 Eylül’de, Ohio 

Cleveland'da İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59'uncu olağan toplantısında konuşan Yellen, 

enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar FED'in para politikasında beklemede kalmasının 

"ihtiyatsız" olduğunu söylemiş. Yani, faiz artışlarını geciktirmenin hatalı olacağına dair hayli 

şahin bir mesaj verdi. Yellen, düşük enflasyon durumunun geçici olduğuna inandığını ve 

enflasyonun gelecek yıllarda yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanacağını belirtmiş. Ayrıca FED'in 

faiz artırımında çok fazla kademeli olmaktan sakınması gerektiğine dikkati çeken Yellen, gerekli 

faiz artırımları olmadan iş gücü piyasasının aşırı ısınabileceğini sözlerine eklemiş. Bu arada, 

Başkan Trump'ın Beyaz Saray muhabirlerine FED Başkanlığı için dört görüşmesi olduğu ve FED 

Başkan adayına 2-3 hafta içinde karar vereceğini söylediği iddia edildi. Trump'ın eski FED 

yöneticilerinden Kevin Warsh ve şu anki yöneticilerinden Jerome Powell ile görüştüğü 

belirtilmiş. 

  

 Bank of America Merill Lynch (BofAML) 29 Eylül Cuma günü yayınladığı küresel büyüme ve 

enflasyon tahminlerinde, Türkiye'ye de yer vermiş. BofAML küresel büyüme ve yıllık ortalama 

enflasyon tahmininde değişiklik yapmazken, Türkiye'nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini, 

22 Eylül'de yayınlanan tahmine göre yüzde 4.5'tan, yüzde 5.1'e yükseltmiş. 2018 büyüme 

tahmininde ise değişiklik yapılmamış. Türkiye'nin yıllık enflasyon tahminleri tarafında ise, hem 

2017 hem de 2018 yılı için ortalama enflasyon tahmini geçen haftaya göre yüzde 0.2 yukarı 

çekmiş. Ortalama enflasyon tahmini 2017 yılı için yüzde 10.6, 2018 yılı için yüzde 8.1 olmuş.  

 

 AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin 

18 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon 

beklentilerinin ortalaması yüzde 0,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için 

enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,01 ve en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. 

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,95 oldu. Ankete katılan 

ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 9,40 ve en yüksek yüzde 

10,90 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 9,38 

düzeyinde bulunuyordu.  Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına 



 

 

4 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/295 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

(yüzde 0,65) göre, bir önceki ay yüzde 10,68 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye 

yükseleceği hesaplanıyor. Bu da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimini 

2018'in ilk çeyreğine kadar ertelemesi anlamına gelebilir. 

 

 İTO'nun 1 Ekim Pazar günü açıkladığı verilerin ışığında, İstanbul'da eylül ayında bir önceki aya 

kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 0,93 ve toptan fiyatlarda 2,15 artış kaydedildi. Söz konusu 

verilere yıllık bazda bakıldığında, perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,20, 

toptan fiyatlar ise yüzde 14,35 arttı. Eylül 2017’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, 

kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,04, giyim harcamalarında yüzde 2,97, konut 

harcamalarında yüzde 0,75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,27, ev eşyası 

harcamalarında yüzde 0,23, gıda harcamalarında yüzde 0,22, sağlık ve kişisel bakım 

harcamalarında yüzde 0,08 artış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda herhangi fiyat 

değişimi izlenmedi. 

 

 Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, 

işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,96, 

madenler grubunda yüzde 0,88, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,81, mensucat grubunda 

yüzde 0,47 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,31 azalış gerçekleşti.  

 

 Hazine, Ekim-Aralık 2017 döneminde 20,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29,4 milyar 

liralık iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Hazine, Ekim ayında 

19,7 milyar lira, kasımda 6,2 milyar lira, aralıkta ise 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. İç 

borçlanma stratejisine göre, ekimde 13,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,7 milyar 

liralık, kasımda 4,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,2 milyar liralık, aralıkta ise 2,4 milyar 

liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Ekim 

ayındaki iç borçlanmanın ise 16,3 milyar lirası piyasadan, 2,9 milyar lirası kamuya satışlardan, 

500 milyon lirası kira sertifikasından, kasımdaki iç borçlanmanın 5,2 milyar lirası piyasadan, 1 

milyar lirası kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın 3 milyar lirası piyasadan, 500 

milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak. 

 

 Bu dönemde 12 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek. Ekim ayında 15,2 milyar lira, 

kasım ve aralıkta 6,1'er milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 27,4 milyar liralık 

ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Öte yandan, 

nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, 

devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren 

borçlanma dışı kaynakların da ekimde eksi 4,5 milyar lira, kasımda ise eksi 100 milyon lira, 

aralıkta 2,6 milyar lira olması öngörülüyor. 
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 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017'nin eylül ayına ilişkin ihracat verileri, ihracatın eylül 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak, aylık düzeyde 11 milyar 337 milyon 

dolara ulaştığı gösterdi. Yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10,6 artışla 114 milyar 661 milyon 

dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Bu yılın eylül ayında 2 milyar 152 milyon 110 bin dolarlık ihracata imza atan 

otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 

294 milyon 611 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 280 milyon 260 bin dolarla 

kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı, yıllık 

bazda yüzde 420,9 ile gemi ve yat sektöründe kaydedildi. 

 

 Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın 

aynı ayına göre yüzde 8,9'luk artışla 9 milyar 304 milyon 620 bin dolarlık ihracat yapıldı. Aynı 

dönemde toplam ihracatın yüzde 14,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk artışla 1 

milyar 653 milyon 416 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,3 pay alan madencilik grubunda 

ise yüzde 17,8'lik yükselişle 379 milyon 271 bin dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat pazarları 

bazında eylül ayında 139 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden 

Almanya’ya yüzde 8,3, İngiltere’ye yüzde 14, ABD’ye yüzde 36,5, İtalya’ya yüzde 1,5 ve Irak’a 

yüzde 2,2 artış kaydedildi. Eylülde en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış 

ise yüzde 54 ile Rusya'yla oldu. Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ise Almanya 

oldu. Almanya’ya eylülde 1 milyar 217 milyon 935 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 

Almanya'yı İngiltere, Irak, İtalya ve ABD takip etti. İhracattaki payı yüzde 51,6 seviyelerinde 

olan AB pazarına ihracat eylül ayında yüzde 10,2 artış gösterdi. 


