
 

1 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/165 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

 
 

 
 

Hazırlayan: 
Prof. Dr. Kerem Alkin 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
 
 

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, AK Parti açısından 

yoğun bir istişare sürecini beraberinde getirebilir. 

Moody's in not değerlendirmesi yapmaması da 

eklendiğinde, piyasa için iki kritik belirsizlik aşıldı. 

Şimdi, piyasalar ekonomi yönetiminin değişip, 

değişmeyeceğine bakacak. 2. Çeyrek büyüme ise yüzde 

2,2 çıkabilir. 

 

 12 Eylül 2010 Referandumu ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği çerçevesinde, 

Türkiye halkın oylarıyla ilk Cumhurbaşkanı'nı seçti. Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı, 

gayri resmi sonuçlara göre Başbakan Erdoğan oldu. Bununla birlikte, kamuoyu 

araştırma şirketlerince ağırlıklı olarak yüzde 54 ile 58 arası gösterilen oranların 

aksine, Başbakan Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 52'ye yakın şekillendi. Biz bu 

satırları kaleme alırken, henüz tüm sandıklar tamamlanmamıştı. Başbakan Erdoğan'ın 

aldığı oy oranı, siyaset bilimi akademisyenleri ve bu alanın basın mensupları ile köşe 

yazarları tarafından değişik yorumlara da konu oldu. Yorumlardaki en ilginç 

noktalardan birisi, bir sonraki genel seçimin kıran kırana geçeceği yönünde. Çünkü, 

CHP-MHP seçmeni içerisinde 5 milyona yakın seçmenin sandığa gitmediği yönünde 

bir tablo ortaya çıktı. 30 Mart yerel seçimlerindeki katılım oranı aynen tekrarlansa 

idi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Ağustos'taki 2. tura kalabilirdi. 

  

 Yerel seçimlerdeki yüzde 89'u aşan katılım oranının aksine, yüzde 74'ün altında kalan 

katılım oranı sonrasında, AK Parti'nin, ilk kez Başbakan Erdoğan olmadan gireceği 

genel seçimlerde göstereceği performans, en az 330 milletvekili çıkarıp 

çıkaramayacağı noktasında, tartışmaları alevlendirmiş durumda. Bu nedenle, 

Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıkan siyasi tabloyu AK Parti erken bir genel seçime 

yönelmek üzere mi tercih eder, yoksa genel seçimlerin haziran 2015'de, önceden 

takvimleştirilmiş tarihte gerçekleşmesini mi tercih eder; dün gece (10 Ağustos) ve 

bugün (11 Ağustos) dar ve geniş katılımlı toplantılarla yapılan istişareler süreci 
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netleştirecek. Bu noktada, 2015'deki genel seçimlere kadar AK Parti'yi hangi genel 

başkan ve/veya başbakan seçimlere kadar taşıyacak; geçici bir genel başkan ve 

başbakan mı seçilecek; yoksa eylül ayındaki olağanüstü genel kongrede AK Parti 

kalıcı genel başkanını seçip, 3. dönem kuralı geçerli olan bir siyasetçiye genel 

seçimlere kadar Başbakan olma jesti mi yapılacak; zihinler karışık. 

 

 Bir diğer merak edilen husus da, mevcut AK Parti Hükümeti'nin, yeni genel başkan 

ve/veya başbakana jest olması adına, istifa edip etmeyeceği. Eylül ayında 

gerçekleştirilecek Genel Kongre sonrasında seçilecek olan Genel Başkan, başbakan 

mı olacak; AK Parti Kongresi'nde en az iki eş başkan mı seçilecek; seçilen genel 

başkandan hariç bir siyasetçi Başbakan mı olacak; senaryolar bir hayli fazla. Ayrıca, 

Başbakan Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle, partiyle ilişkisinin 

Anayasa gereği kesilmesi sonrasında, partinin yeni yönetim kadrosu, olağanüstü 

kongrede partinin tüzüğünde yer alan '3. dönemden fazla görev almama' kuralını 

değiştirir mi, onu da kestirmek şu an için zor. Bununla birlikte, Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan'ın koordinasyonundaki Ekonomi Yönetimi genel seçimlere kadar görevini 

sürdürecek mi; yoksa, eylüldeki olağanüstü kongre sonrasında, yeni bir başbakan ile 

yeni bir bakanlar kurulu mu gündeme gelecek; Ali Babacan bu yeni kabinede olmaz 

ise, ekonomi yönetimini kim üstlenecek; bunların da merak konusu olduğunu 

vurgulamak gerekiyor. 

 

 AK Parti'nin, son 12 yıldır, oy oranını koruyarak, hatta kimi seçimlerde arttırarak, tek 

başına iktidarını sürdürmesindeki en önemli etkenlerden birisi, ekonomi alanındaki 

başarı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu alandaki konumu ve algısı ise, 2008 

yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile stand-by tamamlandıktan sonra, "yeni çapa 

(anchor) Ali Babacan" noktasına gelmişti. Ali Babacan, Türk Ekonomi Yönetimi'ndeki 

kurumsallaşmanın, kamu mali disiplininin, bağımsız merkez bankasının bir yansıması 

olarak addediliyordu. Ayrıca, üçer yıllık olarak kamuoyu ile paylaşılan stratejik planlar 

çerçevesinde, Türk iş dünyası ve ekonomi çevreleri, tutturulmaya çalışılan makro 

ekonomik hedefler dönemine şahit oldu. Bununla birlikte, Ali Babacan, ödün 

vermez tutumu ile, kendi koordinasyonunda, Türk Ekonomi Yönetimi'nin son 

dönemde aldığı tedbirler ile, "ekonomiyi gereksiz yere sıkıyor ve büyümeyi 

gereksiz yere yavaşlatıyor" eleştirilerine ve suçlamalarına maruz kalmaya 

başlamıştı. 

 

 Bunun en ilginç örneği, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin son haftasında, Ali 

Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında, Bank Asya'nın Ziraat Bankası 

tarafından satın alınabileceği, böylece kamu bankacılığının bu yolla katılım bankacılığı 
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alanına girebileceği sözlerinin ardından, bir Başbakan Yardımcısına aynı gün bir başka 

televizyon kanalında, Bank Asya lehine manipülasyon yaptığının dahi iddia edilmesi 

ile kendini gösterdi. Bir süredir, siyaset kulislerinde, ekonomi çevrelerine de 

yansıtılacak şekilde, ekonominin yönetimi hususunda, merkez bankasının tutumu 

konusunda, Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Babacan arasında 

anlaşmazlık olduğu fikri veya iddiası yansıtılıyordu. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı 

seçimi sonrasında, muhtemel kabine değişikliğinin ekonomi yönetimine yansıması 

nasıl olacak, Ali Babacan istifa edecek mi, yerine gelecek olan isim aynı güveni tesis 

edebilecek mi; önümüzdeki bir kaç haftanın merak konusu da bu olacak gibi 

gözüküyor. Bununla birlikte, bakan olabilecek isimlere yönelik spekülasyonların 

ekonomi ve piyasa çevrelerini de bir ölçüde olumsuz yönde telaşlandırmakta 

olduğunu da vurgulamak gerekmekte. 

 

 Bu tablo içerisinde, geçen haftadan bu haftaya sarkan en anlamsız konu ise, Moody's 

in Türkiye için herhangi bir not değerlendirmesi yapmaması oldu. Bir değerlendirme 

yapmayacak ise, bu durum Moody's açısından rutin bir durum ise, bunu önceden 

açıklaması yararlı olabilirdi. Piyasalar en az 2-3 haftadır Moody's in 

değerlendirmesine yönelik yorumlarda bulunurken, önceden takvimlendirilmiş 

tarihte bir değerlendirme yapmayacağını Moody's in açıklamaması garip karşılandı. 

Moody's Azerbaycan ve İsviçre için de bu dönemde değerlendirme yapmadığını 

vurgulayarak, Türkiye ile ilgili durumun doğal olduğunu ifade etmek istedi. Bununla 

birlikte, 8 Ağustos Cuma gününü, 9 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı 

00:00'da bir açıklama yapılması, üstelik de, açıklamanın sürekli gecikmesi nedeniyle, 

bir not kırılması yorumuna sebep olması, anlaşılır bulunmadığı gibi, bir ölçüde 

laubalilik ve küstahlık olarak da yorumlandı. Moody's "ben yıl içinde üç tarih 

belirlerim. Ama, bu her seferinde değerlendirme yapacağım anlamına gelmez"e 

getirdi; ama, Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin çarşamba günkü bir tweeti nedeniyle, 

derecelendirme notunun bir basamak ineceği endişesi ve spekülasyonu ile, dolar-

TL 2,18 TL'nin üstünü bile gördü. Moody's ve Cumhurbaşkanlığı seçim belirsizliği 

atlandıktan sonra, 11 Ağustos (bugün) itibariyle, dolar-TL yeni haftaya 2,14 TL'nin 

altından başlıyor. 

 

 Ekonomi çevreleri ve piyasalar, 8 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanı seçimi ve Moody's 

e kitlenmişken, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı sanayi üretim verisi bir miktar 

gündemin gerisinde kaldı. Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, 

mayıs ayında yüzde 3.5 düzeyinde şekillenen sanayi üretimindeki artış oranı, 

haziran ayında yüzde 1.4 düzeyinde kaldı ve 'durgunluk' ile ilgili tartışmaları 

alevlendirdi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'in üstünde artan sanayi üretimi, ikinci 
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çeyrekte artış oranını yüzde 3'e yaklaştırdı. Bu nedenle, 2. çeyrekte büyüme hızı 

yüzde 2,2 bile çıkabilir. Şahsi tahmin ortalamam yüzde 2,75. Bununla birlikte, 2. 

çeyrek büyüme yüzde 2,2'ye daha yakın çıkabilir, gözüküyor. 

 

ÇEYREK SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEN BÜYÜME TAHMİNİ (%) 

Dönem İmalat Kap Kull Sanayi Ürt Değ GSYH Bym 

2011 1. Çeyrek 73,6 15,13 12,04 

2. Çeyrek 75,6 9,43 8,81 

3. Çeyrek 75,9 8,27 8,22 

4. Çeyrek 76,5 7,07 5,20 

2011 Yıllık 75,4 9,70 8,49 

2012 1. Çeyrek 73,6 2,60 3,13 

2. Çeyrek 74,7 3,93 2,78 

3. Çeyrek 74,4 2,47 1,54 

4. Çeyrek 74,2 0,93 1,40 

2012 Yıllık 74,2 2,47 2,17 

2013 1. Çeyrek 72,4 2,60 2,93 

2. Çeyrek 74,6 2,90 4,49 

3. Çeyrek 75,5 3,70 4,28 

4. Çeyrek 76,0 4,20 4,39 

2013 Yıllık 74,6 3,36 4,05 

2014 1. Çeyrek 73,4 5,31 4,34 

2014 2. Çeyrek Tah. 74,7 3,15 2,2-3,3 

 

Bu durumda, yılın ilk 6 ayında büyüme yüzde 3,3'de kalabilir. Bu şartlar altında yıl 

sonu büyüme hedefi olan yüzde 4'ü tutturabilmek için, 2014'ün ikinci yarısında 

Türk ekonomisinin yüzde 4,7 büyümesi gerekiyor. Eğer, 3. çeyrekte de büyüme 

yüzde 3'ün altında kalır ise, bu durumda, son çeyrekte büyümenin yüzde 5'in 

üzerini yakalaması gerekiyor ki, 2014'ün yüzde 4'lük büyüme hedefi yakalanabilsin. 

Temmuz ayında, kapasite kullanım oranındaki 0,6 puanlık gerileme ağustos ve 

eylül aylarında da devam eder ise, üçüncü çeyrekteki büyüme de yüzde 3'ün 

altında kalabilir. 

 

 Küresel yatırımcıların öncelikli gündeminin ne olduğu hususunda ise, geçen haftaki 

piyasa hareketleri gözlendiğinde, Türkiye'nin çevresindeki 'ateş çemberi'nin öncelikli 

gündem maddelerini oluşturduğu gözlenmekte. ABD'nin geçtiğimiz cuma günü Işid 

mevzilerini bombalaması ve Erbil'in düşmesine izin vermeme yönündeki tavrı, Işid 

güçleri gerileyene kadar, ABD'nin havadan askeri operasyonlara devam edebileceğini 

ve Türkiye'nin de işinin zor olduğunu gösteriyor. 47 rehinenin hala kurtarılamamış 

olması nedeniyle, Türkiye'nin bölgedeki gerginliğe yönelik olarak hareket alanı halen 

kısıtlı. Geçen haftaki raporumuzda, hatırlanacak olur ise, Ukrayna ile Rusya arasında 
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sıcak çatışma riskinin de giderek arttığına işaret etmiştik. Bu konu da tırmanış 

göstermekte. MarketWatch’un derlemesi, küresel yatırımcılar açısından üç jeo-

politik konunun şu şekilde öne çıktığına işaret ediyor. 

 

 Birinci başlık Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski: Rusya’nın resmi haber ajansının 

geçtiğimiz Cuma günü Moskova’nın Ukrayna’daki tansiyonu düşürmek için yollar 

aradığını duyurmasından sonra hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi, altın ve 

devlet kağıtları gibi geleneksel güvenli limanlar kan kaybetti. Rusya’nın Ukrayna 

sınırındaki askeri tatbikatlarının sona erdiğine dair haberlerin ulaşmasından sonra 

hisse senetleri ve güvenli limanlar biraz toparlandı. Piyasanın tepkisi, yatırımcıların 

her zaman Ukrayna ile daha çok ilgili olduğunu ortaya koydu. ABD'nin Kuzey Irak'taki 

mevzilere yaptığı hava saldırısından sonra bile hisse senetleri yükseldi.  

 

 Aylardır süren gelişmelere bakılınca Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçılara destek 

olmak için ülkenin doğusuna askeri bir harekat düzenlemesi fikrinin aylardır 

yatırımcıların en büyük korkusu olduğu görülebilir. Credit Suisse Yatırım Stratejisi 

Başkanı Nannette Hechler-Fayd'herbe yayımladığı notta; “ Bir istila küresel hisse 

senetleri dahil olmak üzere sözde riskli varlıkları vurabilir. Altın, devlet tahvilleri ve 

emtia kazandırırken gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika hisse senetleri ile 

Euro Bölgesi tahvilleri en büyük darbeyi alır” dedi.  

 

 İkinci risk başlığı Rusya'nın gazı kesmesi: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yatırımcıların 

Rusya ile ilgili tek korkusu değil. Uzun vadede, Moskova ve Batı arasındaki kısasa 

kısas sürecek bir yaptırım savaşı Rusya'nın en güçlü ekonomik silahını kullanması 

tehdidini beraberinde getirebilir. Kopenhag'daki Danske Bank Şef Analisti Allan von 

Mehren; "Rusya'dan Avrupa'ya sınırlı doğrudan ticaret bağlantıları göz önüne 

alındığında, Batı’nın Rusya’yı bu alandan vurabileceğine inanıyoruz. Bu da önemli 

ölçüde olumsuz hissiyatının etkisini artıracaktır" dedi. Perşembe günü Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi jeopolitik kargaşanın halihazırda zayıf, kırılgan 

ve düzensiz olan iyileşmeyi tehdit ettiğini söyledi. 

 

 Üçüncü başlık ise, Irak-Filistin-Suriye üçgeninde, hiç bitmeyen Orta Doğu gerginliği: 

Pinebridge Yatırım Baş Ekonomisti Markus Schomer; "Gazze ve Orta Doğu’daki 

şiddetin artarak yayılması, petrol fiyatlarını yükseltebilir veya terörizm korkusunu 

artırabilir. Ancak şimdiye kadar, Irak'taki durum ile ilgili endişeler ya da İsrail ile 

Hamas arasındaki çatışma petrol fiyatları üzerinde çok az etkiye sahip oldu” dedi. 

Markus Schomer’e göre petrol fiyatları IŞİD’in Haziran ayında Irak’ın kuzeyindeki 

ilerleyişi nedeniyle geçici olarak fırlasa da şiddetin Irak’ın güneyindeki petrol alanları 
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ve ihracat yollarına ulaşmayacağının anlaşılmasından sonra fiyatlar beklenti 

seviyelerine geriledi. Schomer; “Potansiyel yatırımcı duyarlılığı harekete geçiren 

jeopolitik senaryolar her zaman vardır. Ancak Ukrayna ve Ortadoğu dışında, yakın 

vadede yatırımcıları bu denli korkutacak yeni sorunları tespit etmek zor görünüyor.  

Jeopolitik sıcak noktaların yarattığı görünüşte korkutucu tehditler, şimdi, bitmek 

bilmez endişe yerine yatırımcılara ayaklarını yere sağlam basmaları için bir nevi 

tutunma noktası sağlıyor. Pek çok yatırımcı boğa piyasasının sonra erdiğini söylüyor 

ve geri dönmek için bir fırsat kolluyorlar” dedi. 

 

 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Irak'ın en zengin bölgesi olan özerk Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi topraklarına saldırması, Kürt bölgesinin ticaret merkezi Erbil'de 

büyük paniğe neden oldu. Almanya'nın resmi haber ajansı Deutsche Welle'nin 

haberine göre, son 15 yılda milyarlarca dolar yatırımla “Yeni Dubai” olarak lanse 

edilen, zengin petrol ve doğalgaz kaynakları ile uluslararası şirketleri kendine çeken 

Erbil'de halk zorunlu ihtiyaç maddeleri haricinde tüketimi keserken, bölgede iş yapan 

Türk şirketleri ise geri dönüş planları yapmaya başladı. Erbil'e her gün sefer yapan 

Türk Hava Yolları (THY) da önce Erbil seferlerinin durdurulduğunu açıklarken, daha 

sonra akşam seferlerinin gündüze alındığını ve devam edeceğini duyurdu. 

 

 IŞİD terörünün yönünü Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne çevirmesi, bölgede 

müteahhitlikten otelciliğe gıdadan turizme her sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 

1300 Türk şirketinde büyük endişe yaratıyor. Yılda 12 milyar dolarlık ihracat yapılan 

Erbil ve çevresi, yalnızca Türkiye için değil ABD ve Avrupalı şirketler için de Irak'ın en 

güvenli ve iş yapılabilir bölgesi. Ancak özellikle Türkiye'den bölgeye yapılan ihracat 

son 2 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında geriledi. Mayıs ayında 1 milyar 26 milyon 

dolar olarak gerçekleşen ihracat, temmuz sonunda 569 milyon dolara kadar düştü. 

 

 IŞİD'in Erbil'e doğrudan saldırması halinde ise bu ticaretin tamamen duracağı 

öngörülüyor. Yerel kaynaklar, Erbil'de iş yapan yüzlerce şirketin Türkiye'ye geri 

dönmek için girişimlerde bulunduğunu belirtiyorlar. 1,5 milyon nüfuslu Erbil'de 

yaklaşık 200 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Irak'ın çeşitli 

bölgelerinden IŞİD nedeniyle kaçarak Kuzey Irak'a sığınan on binlerce insanın varlığı 

da kent ekonomisini tıkanma noktasına getirmiş durumda. 

 

 Öte yandan Irak'ın 150 milyar varillik toplam petrol rezervinin üçte birine ev 

sahipliğini yapan Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Exxon, Chevron ve Genel Energy gibi 

dev enerji şirketlerinin de uzun yıllardır yatırım yaptığı bir yer. IŞİD'in nefesini 

ensesinde hisseden dev şirketlerin petrol sahalarındaki güvenliği artırdığı, petrol 
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sahalarının ağır silahlara sahip güvenlik elemanları tarafından korunduğu belirtiliyor. 

Bölgeden Ceyhan'a boru hattı ile petrol sevkiyatında henüz aksama yaşanmış değil. 

Son bir haftada Erbil ve çevresindeki sahalardan günde ortalama 100 bin varil petrol 

Ceyhan'a pompalandı. 

 

 Erbil'deki son duruma ilişkin Deutsche Welle'ye bilgi veren Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK) Türk-Irak İş Konseyi Başkanı Ercüment Aksoy, “Şu anda Erbil’de iş 

yapmak çok zorlaştı. Halkta da iş dünyasında da panik var” diyor. ABD'nin IŞİD'e karşı 

ilk kez silahlı güç kullanmasıyla bölgede bir nebze rahatlama yaşandığını anlatan 

Aksoy, “Böylelikle ABD, IŞİD'e benim çıkarım olan bölgelere yaklaşamazsın mesajı 

verdi. Bu Kürt bölgesi için iyi ama ne yazık ki Irak'ın geri kalanı için kötü sayılabilecek 

bir haber” diye konuşuyor. 

 

 Erbil'de halkın un ve sabun gibi temel ihtiyaçlar dışında alışveriş yapmadığını, ticaret 

hayatının durma noktasına geldiğini ifade eden Aksoy, “Türk mallarının Kuzey Irak 

dışında orta ve güney bölgelere geçişini sağlayacak yeni rotalar üzerinde çalışmalar 

sürüyor. Bu konuda İran üzerinden Bağdat'ın doğusuna ulaşacak bir yol üzerinde 

duruluyor. Ancak, IŞİD'in Kürt bölgesine daha yoğun saldırması halinde bütün planlar 

değişebilir” diyor. 

 

 Irak parlamentosunun pazartesi günü yeni hükümeti kurma konusunda karar 

alacağına dikkat çeken Aksoy, “Maliki'nin hükümet dışı kalması halinde kurulacak 

yeni hükümetin dünyadan destek alması ve desteklenmesi durumunda Işid sorunu 

çözüm yoluna girebilir. Biz de işadamları olarak gelişmeleri izleyeceğiz” diyor. Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şu anda Kürt bölgesine iş 

yapan şirketlerin durumu ile ilgili net bilgilere ulaşamadıklarını belirtiyor. Bölgenin 

ticaret ve finans merkezi olan Erbil'in akıbetine ilişkin net bir karar verebilmek için 

birkaç güne ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Büyükekşi, “ABD bombalaması sonrasına 

neler değişecek, tehlike büyüyecek mi gibi sorulara yanıt verebilmek için hafta 

ortasına kadar bekleyeceğiz ve bu arada bölgedeki şirketlerden bilgi alacağız” diye 

konuşuyor. 

 


