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23 Temmuz için 'Faiz Koridoru' sinyali 

verildi, FED üstünü tamamladı 

 
Son üç raporumuzda, TCMB'nin faiz koridorunu, etkili bir para politikası aracı olarak 
devreye almasını savunmaktayız. 15 Temmuz pazartesi itibariyle, TCMB Başkanı Doç. Dr. 
Erdem Başçı'nın açıklamaları bu yöndeki taleplerimizi, ifadelerimizi haklı çıkaran boyutta 
oldu. Başkan Başçı, faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adımın 23 Temmuz'da 
gerçekleştirilecek Para Politikası Kurul toplantısının gündemine alınacağını açıkladı. 
 
Tabi, ölçülü adım, bizim dile getirdiğimiz yüzde 8,5-4,5 veya yüzde 9-5 bandından çok, ilk 
etapta, yüzde 7,5-4,5 şeklinde, yukarı doğru birer puanlık bir artış olabilir. Bu ölçülü 
adımın anlamını, 23 Temmuz Salı günü, saat 14'de, TCMB Para Politikası Kurulu kararları 
açıklandığında göreceğiz. 
 
Yazılı açıklamasında, küresel düzeyde para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikler ve 
bunların yol açtığı oynaklığın yakın dönemde artış gösterdiğine işaret eden Başkan 
Erdem Başçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu tür gelişmelerin Türk 
ekonomisinde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozmasına izin vermeyeceğinin de altını 
çizdi. 
 
Başkan Başçı, bu doğrultuda,  faiz koridorunu genişletici yönde ölçülü bir adımın 23 
Temmuz 2013 tarihli PPK toplantısının gündemine alınacağını, TCMB 'nin ihracatçılara 
Türk Eximbank aracılığıyla sağlamakta olduğu reeskont kredilerinin limitinin iki katına 
çıkarılacağını vurguladı. 
 
TCMB Başkanı, bu yolla Türkiye'nin ihracatına daha fazla destek sağlanırken, aynı 
zamanda Merkez Bankası'nın net rezerv biriktirme hızının da arttırılacağını belirtti. 
Başkan Başçı'nın açıklamalarının ardından Dolar/TL kotasyonları 1,93'e geriledi, BIST 100 
endeksinde artış yüzde 2'ye yaklaştı. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 9'a geriledi. Böylece, 
TCMB, kritik ihale öncesi, Hazine'ye dolaylı destek verecek bir açıklama da yapmış oldu. 
 
Başkan Başçı'nın açıklamalarının, Başbakan Erdoğan'ın 14 Temmuz pazar günü 
Dolmabahçe ofisinde ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği dört saatlik toplantının 
hemen ertesine gelmesi anlamlı. Söz konusu toplantıda, uluslararası ve yurt içi finansal 
piyasalardaki gelişmelerin ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. 
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Son iki aylık dönemde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalarda belirgin 
bir dalgalanma yaşandığı, gelişmekte olan birçok ülkede döviz kurlarının temel para 
birimleri karşısında değer yitirdiği, borsa endekslerinin gerilediği, iç ve dış borçlanma 
maliyetleri ile risk primlerinin arttığına değinildi. 
 
Dört saatlik zirve sonrası yapılan açıklamada, AK Parti hükümetlerinin ve ekonomi 
yönetiminin, gerçekleştirilen yapısal reformlarla girişimcilerinin potansiyelini harekete 
geçirecek uygun bir ortam oluşturmak ve kurallara dayalı bir piyasa ekonomisinin 
gelişmesini sağlamak için çalıştıkları vurgulandı. 
 
Son 10,5 yıllık dönemde yerli ve uluslararası sermaye ayırt edilmeden, sabit yatırım, 
portföy yatırımı demeden Türkiye'ye daha çok yatırım yapılması için büyük bir çaba 
harcandığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye'de yatırımları olan tüm yatırımcılara her 
türlü desteğin aynı şekilde devam edeceği ve Türkiye'nin, özel sektör öncülüğünde 
büyümeye, rekabete ve reformlara öncelik veren politikaları ve sağlam ekonomik 
temelleri sayesinde önümüzdeki dönemde de bir cazibe merkezi olmaya devam edeceği 
belirtildi. 
 
TCMB her zaman Hazine'yi kollar 
 
Son 30 yıldır, izlediği para politikası ile, Hazine'nin borç yükünün dengeli seyretmesine ve 
mevcut ekonomik koşullarda en ideal faiz hadleriyle Hazine'nin borçlanmasına ciddi 
katkı sağlayan bir Merkez Bankamız gerçeği ile karşı karşıyayız. 
 
Bu nedenle, 16 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz koridorunu 
yükseltmek adına, bu opsiyonu elinde tutan Merkez Bankası'nın, Hazine'nin borçlanma 
maliyetlerini yükseltmemek adına, söz konusu 'faiz koridoru' ile ilgili adımı, Hazine'nin 
ihaleleri sonrasına mı sakladığı da sorgulanabilir. 
 
Nitekim, bugün ve yarın gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan Hazine'nin dört tahvil 
ihalesi için de Merkez Bankası üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. TCMB, 22 Mayıs'ta 
gerçekleştirdiği konuşmayla küresel piyasaları dalgalandıran ve belirli ölçüde paniğe 
sebep olan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Bernanke'nin mesajlarından bu yana, 
kendisinden beklediğimiz ölçüde TL likiditesini kısmadı. 
 
Buna karşılık, biz ekonomistler, Merkez Bankası'nın TL likiditesini çok daha hızlı ve yoğun 
bir şekilde kısma, daha sıkılaştırıcı bir para politikası izleme ve bunun bir parçası olarak, 
faiz koridorunu yüzde 9-5 bandına yükseltmesi için, piyasayı yazı ve yorum 
bombardımanına tuttuk. 
 
Oysa, son 30 yıldır TCMB'nin Hazine'nin borçlanma çabalarına doğrudan veya dolaylı 
olarak katkı sağlama çabasını göz ardı etmememiz gerekirdi. Bu nedenle, TCMB'nin 
piyasadaki TL'yi beklenenden daha fazla kısmayarak ve/veya faiz koridorunu yukarı 
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çekmeyerek, esasen Hazine'nin borçlanma maliyetlerini arttırmak istemediği de 
söylenebilir. 
 
Nitekim, TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın 15 Temmuz pazartesi sabahı kamuoyu 
ile paylaşılan önemli açıklamaları sonrasında, Hazine Müsteşarlığı'nın 15 ve 16 Temmuz 
tarihli 4 tahvil ihalesi de, piyasalarda moralleri düzeltecek ölçüde iyi geçti. Katılım da 
yeterli düzeyde gerçekleşti, Hazine'nin borçlanma faizi de beklenenden daha iyi düzeyde 
olgulaştı. 
 
FED ve Gezi Parkı'na rağmen, TCMB büyümeyi de kollamayı tercih etti 
 
TCMB, Hazine'nin borçlanma maliyetlerine olumlu yönde katkı sağlamak adına çabalarını 
sürdürürken, piyasadaki TL likiditesini ciddi anlamda kısmamasının ve faiz koridorunu 
yükseltmemesinin bir nedeni de ekonomik büyümeye katkı olarak tanımlanabilir. TCMB 
ile FED'in, bu noktada duruşlarında bir beraberlik gözleniyor. Yani, TCMB de, merkez 
bankasının temel görevi olan fiyat istikrarı zedelenmediği müddetçe, büyüme ve 
istihdama da katkı sağlayacak bir para politikası izleme şiarını benimsemiş bir merkez 
bankası. 
 
Düne kadar, bu duruşu külliyen reddeden Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB), Başkan 
Draghi ile benzer bir tutum ve söylem içerisine girmiş olduğunu gözlemliyoruz. Nitekim, 
Japon Merkez Bankası'nın da (BoJ), kısa bir süre öncesine kadar ECB'ye benzer duruşunu 
eleştiren Japon Başbakanı Abe'nin, söz konusu para politikası duruşundan vazgeçilmesini 
talep ederek, BoJ'u daha ciddi boyutlarda bir genişletici para politikası uygulamaya 
zorladığı ve beklediği sonuçları Japon ekonomisinde almaya başladığı da konuşuluyor. 
 
2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17.2, 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 14,6 artış kaydeden 
sanayi üretimi, 2012'in ilk çeyreğinde yüzde 2,8, bu yılın ilk çeyreğinde ise ancak 2,53 
oranında bir artış yakalayabildi. 2012 yılının nisan ayında yüzde 4 artan sanayi üretimi, 
bu yılın nisan ayında yüzde 3,5 artarken, 2012 yılının mayıs ayındaki artış oranı olan 
yüzde 5,7'ye karşılık, bu yılın mayıs ayı sanayi üretim artış oranı yüzde 1'de kaldı. 
 
Sanayi üretimindeki artışın zayıflamasının gerekçelerinden birisini, 2011 yılının temmuz 
ayından, 2012 yılının aralık ayı sonuna kadar sürdürülmüş olan 1,5 yıllık 'yumuşak iniş' 
politikasının ikincil etkilerinin henüz azalmamış olması oluştururken, Türk ihracatçısının 
içinde bulunduğumuz günlerde ihracat hacmini arttırmak adına ürün ve pazar 
çeşitlendirmesinde tıkanma noktasına gelmiş olmasının etkisi de gerekçelerden ikincisini 
oluşturmakta. 
 
Bu nedenle, 8 Ağustos'un bayram tatiline gelmesi sebebiyle, 12 Ağustos'ta açıklanacak 
olan haziran ayı sanayi üretim verisine bakarak, bu yılın ikinci çeyrek GSYH büyüme oranı 
konusunda tahminimizi dile getireceğiz. Ancak, 2012 yılını yüzde 2,24 ile beklentilerin bir 
hayli altında kapatan Türk ekonomisinin, bu yıl en az 3,5 büyümesi adına, Türk Ekonomi 
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Yönetimi de, bankacılık sektörü kredi hacmindeki artışın, belirlenmiş limitleri geçmesine 
izin vermiş gözüküyor. 
 
2011 yılının ikinci yarısından itibaren, Türk bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış kredi 
hacmi artış oranının yüzde 15'i geçmemesi yönünde net bir duruş söz konusuydu. Bugün 
itibariyle, bu oran yüzde 20'ye dayanmış durumda. 
 
Bununla birlikte, beklenenin üzerinde çıkan mayıs ayı cari işlemler açığı ve ilk 5 ayda, 
geçen yılın aynı dönemine göre cari işlemler açığının neredeyse 6 milyar dolar daha 
açılmış olması, Türk Ekonomi Yönetimi'ni dikkatli olmaya yönlendirmiş durumda. 
 
Bu nedenle, büyümenin hızlanması için bankaların kredi hacmindeki artış oranının yüzde 
15 limitini geçmesine bir süredir sessiz kalmış olan Ekonomi Yönetimi, cari açıktaki 
hızlanmayı dikkate alarak, kredi hacmindeki artış oranındaki hızlanmadan rahatsızlığını 
dile getirdi. 
 
Bu durumda, 2012 yılının sonundan itibaren kademeli olarak etkisi azaltılmış olan 
'yumuşak iniş' modeline tekrar dönülmesi gündeme gelir mi, dikkatle takip edeceğiz. 
Ama, Merkez Bankası'nın FED'in açıklamaları sonrasında bile, TL likiditesini beklenen 
ölçüde kısmayarak ve faiz koridorunu yükseltmeyerek, 2013 yılında, 2012 yılına göre 
büyümenin daha iyi bir performans göstermesi için katkı sağlamaya çalıştığını ifade 
etmek yanlış olmayacaktır. 
 
TCMB, kurların da sakinleşmesi adına duruşunu sertleştirebilir 
 
Merkez Bankamızın 'bir taşla bir kaç kuş vurma' çabasının bir başka boyutu da, döviz 
kurlarına istikrar kazandırmak. Ancak, bu hedefi, bir yandan Hazine'nin borçlanma 
maliyetlerini arttırmadan, bir yandan da Türk ekonomisinin büyüme trendine zarar 
vermeden yapmaya çalıştığından dolayı, kurlar piyasanın beklediği ölçüde sakinleşmiyor. 
 
Yani, TCMB'nin döviz kurlarını istikrara kavuşturmak adına, dövize günlük düzenli döviz 
satım ihaleleri veya doğrudan satış müdahalesi ile hakim olmaya çalışması, piyasanın 
görüşü olarak, yeterli müdahale alanı olarak gözükmüyor. Bu noktada, beklenenden 
yüksek çıkan haziran ayı enflasyonu sonrası, yıllıklandırılmış manşet TÜFE enflasyonunun 
yüzde 8,3'e ulaşması ve ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faiz oranlarının bu yılın sonunda 
yüzde 3'ü, hatta 3'ü dahi geçerek 3,25'i dahi görebileceği beklentisi de, TCMB'nin işini 
zorlaştırıyor. 
 
Her ne kadar, FED Başkanı Bernanke, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile, küresel 
piyasalardaki ateşi ve paniği bir miktar söndürmüş, dindirmiş olsa da, orta vadede 
gelişmekte olan ekonomilerden sermaye çıkışının devam edeceğine dair tartışmalar, 
başta Türkiye olmak üzere, özellikle G-20 ülkelerinin üyesi konumunda olan önde gelen 
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gelişmekte olan ekonomilerin işini zorlaştırmakta. Hele, Türkiye gibi müzmin cari açık 
sorunu olan ekonomilerin işini bir kat daha zorlaştırmakta. 
 
Bu noktada, Başbakan Erdoğan'ın pazar günü ekonomi kurmaylarıyla birlikte 4 saatlik bir 
toplantı yapmış olması ve bu toplantı sonrası Başbakanlıktan yapılan açıklamada, kamu 
maliyesi alanında disiplinin aynen sürdürülmesi, Merkez Bankası'nın fiyat ve finansal 
istikrara yönelik çabalarının desteklenmesi, ekonomik reformlara aynı kararlılıkla devam 
edileceği ve özel sektör odaklı büyümenin sürdürüleceği mesajları, ekonomideki sıcak 
gelişmelerin, bunca yoğun iç ve dış politik gündeme rağmen, Başbakan Erdoğan ve 
Hükümet'in de öncelikli gündemi olduğunu teyit ediyor. 
 
Pazar günkü bu 4 saatlik zirvenin ilk somut yansıması ise, TCMB Başkanı Başçı'nın, 23 
Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının gündemine 'faiz koridoru'nu 
aldıklarını açıklamaları oldu. Bakalım, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki Ekonomi 
Zirvesi'nde yapılan değerlendirmelerin,  23 Temmuz'daki TCMB PPK toplantısına başka 
yansımaları olacak mı? 
 
Bernanke'nin operasyonu öncelikle kendi ekibineydi 
 
22 Mayıs'tan 18 Temmuz'a, FED Başkarı Bernanke'nin verdiği mesajların detaylarına 
baktığımızda, küresel piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki negatif etkileri 
açısından, Ben Bernanke'nin aslında FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerine de 
gözdağı verdiğini belirtebilirim. FOMC üyeleri arasında, Bernanke'nin genişletici para 
politikası ve FED'in tahvil alım programına yönelik eleştiri ve çatlak sesler artamaya, 
sertleşmeye başlamıştı. 
 
Bernanke, iletişim ve algı yönetimi ile, bir yandan komite üyelerine ABD ve dünya 
ekonomisinin henüz FED'in şu an uyguladığı para politikası sürecinin tamamlanmasına 
hazır olmadığını göstermiş oldu ve aykırı sesler azaldı; bir yandan da, dünya 
ekonomisine, küresel piyasalara ve gelişmekte olan ekonomilere de, eninde sonunda 
gelecek olan parasal sıkılaştırma dönemi için 'aklınızı başınıza alın' anlamında mesajı 
verdi. 
 
Ancak, ABD'nin işsizlik oranının yüzde 7,6 düzeyinde kalmayı sürdürdüğü bir 
konjonktürde, Bernanke'nin aceleci davranması ihtimal dahilinde gözükmüyor. ABD 
Kongresi'ndeki konuşmalarında, inşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektörlerindeki 
iyileşmeye rağmen, istihdam piyasasını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Bernanke, 
işsizlik yüzde 6,5'i görmediği müddetçe ve istihdam piyasasından yeniden çekilmeler 
yaşanması halinde, sıfıra yakın düzeydeki faiz politikasının uzun vadede de devam 
edebileceğine işaret etti. TCMB ve FED duruşları ile, dolar kurunun 1,92 TL'nin altına 
gerilediğini gözlemledik. Faiz oranları da yüzde 9'un altına gelerek, 8,7'leri gördü. 
 


