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Siyasi Gerginlikten Ekonomi de Etkilendi 
 
Merkezi Hükümet ve yerel idare, gerek evvelki hafta perşembe-cumartesi, gerekse de 
geçtiğimiz hafta sonu, daha yumuşak ve daha uzlaşmacı bir metotla halledilebilecek bir 
sürece iki gez orantısız güçle müdahale edince, ortaya çıkan siyasi gerginlikten ekonomi 
de etkilendi. Parasını otomobil ve gayrimenkule yatırmak isteyen hane halkı, bu tür 
yatırımlarını döviz kurları ve faiz hadlerindeki oynaklık sonrasında kısmen ertelemeyi 
tercih etti. Otomotivde talepdeki daralma yüzde 30'ları dahi gördü. 
 
Bu noktada, kendi yaşam kurgusu ve son dönemde alınan karar ve uygulamalara yönelik 
demokratik tavrını gösterme gayretinde olan bir kısım vatandaşın protestoları, 'dış 
mihraklar'ın bir oyunu damgasını yiyince, yapılan açıklamalarla birlikte, siyaset alanında 
'at izi, iti izine karıştı' ve bu nedenle ortaya çıkan siyasi belirsizlik, Türkiye'nin para ve 
sermaye piyasaları açısından, pozitif ayrışma adına önemli bir fırsatın değerlendirilmesini 
engelledi. Bu hafta ABD Merkez Bankası FED'in gerçekleştireceği Açık Piyasa Komitesi 
toplantısı (FOMC) ve yapacağı açıklamalara kadar, umarız bu siyasi belirsizlik ve gerginlik 
süreci yeterince yumuşar. 
 
"Faiz Lobisi" ahlak dışı olsa da, bir realitedir 
 
Gezi Parkı eylemleri son üç haftadır toplumsal bir gerginliğe dönüşmüşken, medyaya 
yansıyan görüntüleri en acımasız şekliyle yorumlamayı tercih eden uluslararası 
medyadan aldığı destekle, küresel yatırımcıların bir kısmı, Türkiye'yi döviz kurları ve faiz 
hadleri açısından epey zorladı. Söz konusu toplumsal gerginliğin yurt dışına yansıma 
boyutu itibariyle, TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın da geçen hafta Giresun'da 
ifade ettiği üzere, 8 milyar dolar civarında bir yabancı sermaye, para ve sermaye 
piyasalarından çekildi. Borsa İstanbul 100 Endeksi'ne bunun yansımaları oldu. 
 
Küresel piyasalarda, 'faiz lobisi' olarak adlandırabileceğimiz olgu, ahlaki açıdan kabul 
edilemez bir hareket tarzı olsa da, ne yazık ki bir gerçektir. 'Faiz Lobisi'ne dahil olan 
bireysel ve kurumsal yatırımcılar, bir ülkenin ekonomik ve politik gerginliklerini 
kullanarak, hatta manipüle ederek, o ülkeden daha yüksek oranda faiz getirisi 
koparmaya ve/veya o ülkenin şirketlerinin hisse senetlerini hak ettiğinden daha ucuza 
almaya çalışırlar. 
 
Latin Amerika ülkeleri pek çok defa, Türkiye pek çok defa, Faiz Lobisi'nin bu tür 
girişimlerine maruz kaldı. Yunanistan, İrlanda, Portekiz, hatta İspanya ve İtalya dahi aynı 
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Faiz Lobisi'nin baskısına maruz kaldı. Ve, Euro Krizi sürecinde, daha önceki borçlanma 
faiz düzeyinden mukayese edilemeyecek kadar yüksek faizle borçlanmaya zorlandılar. 
 
Bu nedenle, Faiz Lobisi'ni reddetmekle birlikte, ahlaki değerlerden yoksun bir süreç 
olduğunu ifade etmekle birlikte, kendi ekonomik ve politik sorunlarımızı iyi yöneterek, 
uluslararası medyaya manipüle edilecek malzemeyi kendi elimizle takdim etmeyerek, 
faiz lobisine o istediği fırsatı vermemek de yine bize kalmış durumda. 
 
Türkiye özel sektör ağırlıklı büyümeden uzaklaşmamalı 
 
Türkiye, "Gezi Parkı" başlıklı tartışmalara yoğunlaşmışken, açıklanan büyüme verileri de 
kısmen arada kaynadı, gitti. 8 Mayıs'ta TÜİK ilk üç aylık sanayi üretim verisini açıkladıktan 
sonra, The Lira'da şöyle yazmıştık: " TÜİK 2013 yılından itibaren GSYH büyüme hızı 
oranını, aynen sanayi üretiminin bir önceki yıla göre değişim oranında uyguladığı takvim 
etkisinden arındırılmış yönteme göre hesaplamaya başlar ise, bu durumda yüzde 2,4 ile 
3 arası bir büyüme tahmini öne çıkıyor. 
 
Çünkü, takvim etkisinden arındırılmış ilk çeyrek sanayi üretim artış oranı bir anda yüzde 
1,34'den, 2,57'ye yükseliyor. Bu durumda da, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretim verisi üzerinden, ilk çeyrek büyüme tahmininin orta noktası yüzde 2,7'ye ulaşıyor. 
O halde, eski yönteme göre yüzde 1,9, yeni yönteme göre ise yüzde 2,7 çıkabilecek bir 
2013 ilk çeyrek GSYH büyüme oranı tahminimiz var." 
 
Büyümenin ilk çeyrekte yüzde 3 olarak açıklanması ve imalat sanayinin de yüzde 2,8'lik 
katma değer artışı ile gerçekleştirdiği katkı görüşümüzü teyit ediyor. Bununla birlikte, 
inşaat sektörünün yüzde 5,9'luk katma değer artışı, 2012 yılının bütününde aynı 
sektörün sadece yüzde 0,6 katma değer artışı yakalayabildiğini dikkate aldığımızda, 
beklenenin üzerinde bir performans olarak nitelendirilebilir. 
 
Bu noktada, tarım sektörünün de yüzde 3,6, toptan ve perakende ticaretin de yüzde 
2,9'luk katma değer artışı ile, piyasanın beklediğinden daha yüksek gelen ilk çeyrek 
büyümesine olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Toptan ve perakende ticaretin 2012 
yılının ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,9, 2012 yılının bütününde ise sadece yüzde 0,1 
katma değer artışı yakaladığı dikkate alındığında, yüzde 2,9 oldukça çarpıcı. 
 
Bununla birlikte, harcamayı yapan taraf açısından katkıya bakıldığında, kamu sektörünün 
uzun bir süreden beri ilk kez, hem tüketim, hem de yatırım harcamaları ile 2013 yılının ilk 
çeyrek büyümesinde epey belirleyici rol oynadığı gözleniyor. Hane halkı tüketim 
harcamaları, tüm bir 2012 yılında reel olarak yüzde 0,7, 2012 yılının ilk çeyreğinde ise 
yüzde 0,4 daralmışken, 2013 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3'lük artış oranı, 2012 yılında 
alınan 'yumuşak iniş' tedbirleri nedeniyle geciktirilmiş olan tüketim harcamalarının 
devreye alındığına işaret etmekte. 
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Özel sektör yatırım harcamalarındaki daralma dikkatle takip edilmeli 
 
Bununla birlikte, özel sektör yatırım harcamalarında 2012 yılında zaten yüzde 4,5'lik 
daralma söz konusu iken, 2013 yılının ilk çeyreğinde de daralmanın yüzde 9,1 oranı ile 
devam etmiş olması düşündürücü. Üstelik, 2012 yılının ilk çeyreğinde özel sektör yatırım 
harcamaları yüzde 1 dahi artmış. Özel sektörün makine ve teçhizat yatırımlarındaki 
daralma, tüm bir 2012 yılındaki daralma oranı olan yüzde 6,6'nın dahi üstünde, yüzde 
7,1. 
 
Özel sektör inşaat yatırımları ise, 2012 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 4'lük artış sayesinde, 
tüm bir 2012 yılını en azından yüzde 0,4 artışla kapatmış iken, 2013 yılının ilk 
çeyreğindeki reel daralma yüzde 13,4. Söz konusu yatırımların içinde sadece konut değil, 
ticari gayrimenkul ve özel sektörün enerji inşaat yatırımları olduğu da unutulmamalı. 
 
Buna karşılık, belki de, 2001 krizinden beri ilk kez, hatta belki de son 20 yıl içerisinde ilk 
kez, kamunun yatırım harcamalarının tarihi bir rekorla, 2012 yılının ilk çeyreğine göre 
reel olarak yüzde 81,9 arttığını gözlemliyoruz. 2012 yılının bütününde kamu yatırım 
harcamalarının yüzde 8,9 arttığı dikkate alınır ise, 10 kata yakın bir reel artıştan söz 
ediyoruz.Kamu inşaat sektörü yatırım harcamalarındaki reel artış yüzde 80'e dayanırken, 
makine ve teçhizat yatırım artışı reel olarak yüzde 105. Bu nedenle, kamu yatırım 
harcamalarının en az 0,5 puanlık bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. 
 
Kamu sektörünün 2012 yılı toplam yatırım harcaması tutarı 54,7 milyar TL iken, bu 
rakamın 10,3 milyar TL'sini makine ve teçhizat, 44,4 milyar TL'si inşaat yatırımları olarak 
şekillenmiş. Özel sektörde ise, 233 milyar TL'lik bir yatırım harcaması yapılırken, bunun 
150,4 milyar TL'si makine ve teçhizat, 82,6 milyar TL'si ise inşaat yatırımları olarak 
şekillenmiş. 2013 yılının ilk çeyreği itibariyle, 2012 yılının ilk çeyreğinde 8,9 milyar TL 
olan kamu yatırımları, bir anda 16,4 milyar TL'ye sıçramış. Bu sıçramada, 622 milyon 
liradan 1,3 milyar TL'ye sıçrayan makine yatırımlarının yanı sıra, 8,3 milyar TL'den, 15,1 
milyar TL'ye sıçrayan kamu inşaat yatırımları önemli. Kamuda inanılmaz bir inşaat 
yatırımı sıçraması var. 
 
Buna karşılık, özel sektör yatırım harcamalarında, aynı çeyrekler karşılaştırıldığında, 
makine yatırımları geçen yılın ilk çeyreğinde 43,3 milyar TL iken, bu yılın ilk çeyreğinde 
42,2 milyar TL'de kalmış. Ancak, konu özel sektör inşaat yatırımlarına geldiğinde, geçen 
yılın ilk çeyreğinde özel sektör 22,3 milyar TL inşaat yatırımına imza atarken, bu yılın ilk 
çeyreğinde aynı rakam 18,5 milyar TL'de kalmış. Yani, özel sektör inşaat yatırımları 
neredeyse 5 milyar TL daralmış. Ancak, ilginçtir toplam kamu ve özel sektör inşaat 
yatırımları, kamu sektörü sayesinde artmış. Dolayısı ile, kamunun tüketim 
harcamalarının yanı sıra, yatırım harcamalarıyla da büyümede belirleyici rol üstlendiği 
anlaşılıyor. 
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Bu arada, geçen yıl ciddi bir katkı sağlamış olan net ihracatın 2013 yılıyla birlikte katkısı 
azalmış gözüküyor. Bakalım, bu siyasi gerginlik süreci nedeniyle yükselen kurların 
Türkiye'nin ihracat hacmine bir katkısı olacak mı? Olursa da iyi olur. Çünkü bu yıl, 
olayların dünya medyasında yayınlanan görüntüleri sonrasında, turizm gelirlerini 
tutturmak zora girmiş olabilir. 
 


