
1 
 

ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   68 

R. TARİHİ:  27.08.2019 

Gündem: 

Faiz Enflasyon İlişkisi. Pratik gelişim basamakları: 

Talep artar  
    arz karşılık verecek kadar hızlı artmazsa 
        fiyatlar yükselmeye başlar 
            bu yükseliş devam ederse enflasyona dönüşür 
                bankalar mevcut faizle mevduatı tutamaz olurlar 
          faizler, enflasyona paralel olarak artmaya başlar 
               faizler artınca finansman maliyetleri yükselmeye yönelir 
                   maliyet artışları fiyatlara yansır 
                        fiyatlar yükselir 
                             enflasyon hızlanır 
                                  faizler tekrar artmaya başlar 
 

Bu tarz gelişmede enflasyon ilk neden ve faiz sonuçtur. Bu zincir devam ettiğinde faizlerdeki artış finansman 

maliyetlerini artırmaya başlayınca bu kez faiz neden, enflasyon sonuç olur.  

Kur artışının ürettiği enflasyonundan faiz artışına geçiş basamakları:  

Ülke riskleri artar 

   kur yükselir (yerel para değer kaybeder)  

       ithal girdiler pahalı hale gelir 

           ithal girdiye dayalı üretim maliyetleri yükselmeye başlar 

      üretici maliyet artışlarını fiyatlara yansıtır 

                     bu yükseliş devam ederse fiyat artışları enflasyona dönüşür 

               kur artışını ve enflasyonu frenlemek için faizler artırılır 

                         faizler artınca finansman maliyetleri yükselmeye yönelir 

                        firmalar tekrar fiyatları artırırlar 

                                   enflasyon hızlanır 

                                    faizler tekrar artmaya başlar 

 

Kur artışı ilk neden, enflasyon ilk sonuç ve faiz nihai sonuçtur. Süreç içinde nedenler ve sonuçlar zincirleme 

görünümle birbirinin yerini almaya yönelirler. 

Enflasyon düşerse faiz de düşer.  

Bu akıl yürütmenin tek zayıf noktası kısa vade meselesidir. İktisatçıların kısa vade anlayışıyla siyasetçilerin 

kısa vade yaklaşımı birbirini tutmaz. İktisatçılara kısa vade gibi görünen süreler siyasetçilere uzun vade gibi 

görünür. Anlaşmazlık noktası da burasıdır.  

CDS PİRİM SEVİYESİ 

Mayıs ayında 482 olan prim seviyesi 22 Ağustos itibariyle 392 lerdedir. Ocak 2018 de 162 imiş.  
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Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyon Dolar) 

 

Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL) 

 

 



3 
 

Tablo: I.1- Seçilmiş Ekonomik Göstergeler 

  Dönem 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

İmalat Sanayi Üretim Endeksi Mayıs 3,0 5,2 9,1 5,8 6,8 -0,5 

(2010=100) (% Değişme) (1) Ocak-
Mayıs 

8,1 4,3 7,8 5,0 8,1 -3,9 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 
(%) 

Haziran 75,6 77,6 78,0 79,0 78,3 77,1 

  Ocak-
Haziran 

74,9 75,7 77,0 77,8 77,9 75,2 

Toplam Otomobil Satışı (Adet) Haziran 47.278 67.766 71.111 66.164 41.225 36.024 

  Ocak-
Haziran 

225.773 327.846 338.482 305.924 275.870 156.378 

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi 
(2003=100) 

Haziran 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 

(Genel) (% Değişme) Ocak-
Haziran 

5,12 5,49 3,19 7,82 15,52 8,09 

İmalat Sanayi Fiyatları 
Endeksi(2003=100) 

Haziran 0,13 0,41 0,29 0,05 3,16 -0,45 

(% Değişme) Ocak-
Haziran 

6,41 6,17 4,12 8,23 15,15 8,16 

Tüketici Fiyatları Endeksi  (2003=100) Haziran 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 

(Genel) (% Değişme) Ocak-
Haziran 

5,70 4,76 3,63 5,89 9,17 5,01 

Dolar Kuru (TL / $) Haziran 2,1157 2,7012 2,9170 3,5190 4,6282 5,8119 

 

Yeni Küresel Para Düzeni mi? 

İngiltere Merkez Bankası’nın başkanı Ağustos’un 23’ünde yaptığı konuşmada şu hususlara dikkat çekti:   

Çok kutuplu bir dünyada, tek kutuplu “uluslararası parasal ve finansal sistem” yürümüyor 

Dünyada üretimin ve iktisadi aktivitenin kaynağı değişiyor, çeşitleniyor ama ödemeler sistemimiz, bu iş için 
kullandığımız hakim para birimi (dominant currency) değişmeden aynı kalıyor. Çok kutuplu bir ticaret 
dünyasında, tek bir ülkenin parasının hakim para birimi olması küresel dengesizlik kaynağı haline gelebiliyor.  
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Çözüm nedir? Carney’e göre çözüm, blockchain teknolojisine dayalı Facebook’un Coin’i olan Libra gibi 
çalışacak bir yeni kolektif ve sanal hakim para birimi tanımlamakta. (Kolektif bir yeni hakim para birimi: 
Değeri, mevcut para birimleri sepetine dayalı bir sanal hakim para.) 

Halen dünya ticaretinde faturaların yüzde 50’si Amerikan doları cinsinden kesiliyor. Bu oran Amerikan 
ithalatının toplam küresel ithalat içindeki payının yaklaşık beş katına, Amerikan ihracatının ise yaklaşık üç 
katına tekabül ediyor. Böyle bakıldığında, küresel ticaret hacmi Amerikan dolarının değerine, özellikle 
değerlenmesine,  son derece duyarlı hale geliyor. 

Bu kadarla da kalmıyor, ticaretin faturalandırılması dolar cinsinden olunca ticaretin finansmanı da öyle 
oluyor. Şirket ve banka bilançoları bu etkiyle yapısal olarak giderek dolarize oluyor. Bu etkiyi kontrol 
edebilmek için, genel bir risk kontrol mekanizması da olmayınca, doğal olarak merkez bankaları 
rezervlerinin dolar cinsinden olmasına özel bir özen göstermek gerekiyor. Şirketler ve bankalar da aynı 
biçimde davranınca Bernanke’nin daha önce vurguladığı gibi dolara yönelik küresel bir tasarruf bolluğu 
(global savings glut) oluyor. Küresel ticaret bu çerçevede kendi başına bir dolar talebi yaratıyor bir nevi ve 
bu durum finansal piyasaları da işin içine katınca çarpan etkisiyle büyüyor. 

Amerikan ekonomisi büyürken, dünyanın kalanı potansiyelin altında büyüyorsa, herkesin kendi ekonomisini 
yönetmesi, yerel büyüme ve istihdam gündemini desteklemesi, giderek daha sorunlu oluyor. 

Dani Rodrik’in “imkânsız üçlemesi” dşye tanımladığı sorunsal ancak bu şekilde aşılabilir.  

Bu yaklaşıma göre, ulus devlet veya milli karar alma süreci ile demokrasi ve küreselleşme aynı anda var 
olamaz.  

Sanki Carney şunu diyor: Eğer zaman içinde, tek bir ülkenin para birimine dayalı bir küresel hakim para 
biriminden kurtularak, sentetik ya da sanal bir hakim para birimi oluşturur ve onu küresel ticaretin temeline 
yerleştirirsek, imkansız üçlemeden kurtulmak için kendimize geniş bir alan açabiliriz.  

Ancak gerçekçi olarak şimdilik elimizi en iyi biçimde değerlendirmeye odaklanmalıyız.  

Yani: Gelecekte oluşması muhtemel bu tür bir yapıya güçlü olarak hazır ola olabilmek için şu hususlara 
dikkat etmeliyiz;  

1. Merkez bankasının bağımsızlığını pekiştirerek, aldığı kararların güvenilirliği güvenceye almak.  
2. Yabancı paraya erişimin temel kaynağı olan bankacılık sistemini ve bankaları tahkim etmek.  
3. Tasarruf açığı meselesine çözüm getirmek için yerli sermaye piyasalarının fon yaratma kabiliyetini 

artırmaya odaklanmak.  

M.Carney’in değerlendirmelerinde asıl dikkat çeken husus: hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan 
ülkeler için fon akımlarının hızını yavaşlatmak için getirilen tavsiyeler oldu.  

Gelişmiş ülkeler için özellikle yatırım fonlarının uluslararası portföy pozisyonlarının likidite gereksinimleri ile 
uyumlu olmasına yönelik tavsiyeleri dikkate almamız gerekir. Diyor. Yani her önüne gelen, gelişmekte olan 
piyasa ekonomilerinin varlıklarına yatırım yapıp, volatiliteyi artırması olmaz diyor. Oralardaki her parasal 
genişleme buralarda artan pozisyona yol açmaz demek. Gelişmekte olan ülkelerin kendi yerel kredi 
genişlemelerini sınırlandırmak üzere, temkinli yönetim ilkelerini daha sıkılaştırmaları, makro ihtiyati 
tedbirlere yönelmeleri önerisi de bu demektir.  

Yabancı fon girişlerine dayalı hızlı yerel kredi genişlemesini engellemek, iş listesinin en başına yerleşti. 
Türkiye için iyi haber mi? Değil.  

Çeyreklik Bazda Pozitif Büyüme (BETAM) 

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve kısmen açıklanan Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız 
hesaplamalara göre 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 2,0 
oranında azalmasını bekliyoruz.  
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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın ikinci çeyreğinde 
birinci çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,4 büyüyeceğini öngörüyoruz. 

Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program’da 2019 büyümesi yüzde 2,3 olarak hedeflenmişti. Buna karşılık Dünya 
Bankası, OECD ve IMF’nin en güncel 2019 yılı büyüme tahminleri sırasıyla eksi yüzde 1,6, 2,6 ve 2,5 olarak 
açıklanmıştı. Benzer şekilde, en son yayınlanan Temmuz ayı TCMB beklenti anketinde bir önceki ay pozitif 
olan 2019 büyüme beklentisi negatife döndü (yüzde -0,02). Ve en son olarak, Reuters’in 41 kurumun 
katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre bir önceki ankette pozitif olan 2019 yılı büyüme beklentisi eksi yüzde 
1,5 idi. 

GSYH büyüme tahminleri 2019 Q2 

Çeyreklik dönemsel GSYH 0,4 

Yıllık dönemsel GSYH -2,0 

Tablo 1: Dönemsel ve yıllık reel GSYH büyüme tahminleri. Kaynak: Betam. 

NOT: "Çeyreklik dönemsel" büyüme oranı, bir önceki çeyreğe göre tahmin edilen mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış dönemsel GSYH büyümesini; 

"Yıllık dönemsel" büyüme oranı geçen yılın aynı ayına göre tahmin edilen dönemsel GSYH büyümesini 
göstermektedir. 

Tüketimde azalış devam ediyor, Kamu yatırımlarında şiddetli azalış var, İhracat artışı ikinci çeyrekte 
yeniden hızlanıyor 

Genel değerlendirme: GSYH’nin tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
değişkenlere baktığımızda gelecek 12 aylık yatırım beklentisi hariç tüm öncü göstergelerde artış olacağını 
öngörüyoruz. 

Bu ekonomik canlanmaya işaret etse de yatırım beklentisinin birinci çeyreğin ardından tekrar negatife 
dönmesi önümüzdeki dönem büyümesi için bir olumsuzluk olarak yorumlanabilir (Tablo 8). 

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, 2019’un ikinci çeyreğinde imalat sanayi üretim endeksi ve 
elektrik tüketimi hariç tüm göstergelerde azalma bekliyoruz. En büyük azalışın hizmetlere olan talep endeksi 
ve gelecek 12 aylık yatırım beklentisinde olacağını tahmin ediyoruz (Tablo 9). 

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve kısmen açıklanan Haziran ayı öncü göstergeleri ışığında 2019 yılının ikinci 
çeyreğinde GSYH’nin çeyreklik bazda yüzde 0,4 artacağını; yıllık bazda ise yüzde 2,0 azalacağını tahmin 
ediyoruz. 
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Sekil 1: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik öncü göstergeler. Tüketici kredileri ve bireysel 
kredi kartları 2016 yılının ilk çeyreği 100 olacak şekilde endekse dönüştürülmüştür. 


