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Bu sayıda; 

Mart sanayi üretimi,  

Güncel Beklenti Anketleri, 

Mart Dış Ticaret verileri, 

Nisan TİM İhracat verileri, 

Nisan Enflasyonu, 

Ve Avrupa’daki güncel gelişmeler değerlendirilmiştir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 2011’in ilk üç ayında % 14,4 artan sanayi üretimi; bu yılın aynı döneminde % 2,8 artış 

gösterdi.  

 Sanayi üretim verilerinden gelen sinyaller bu yılın ilk üç ayında büyümenin % 2–2,5 

civarında olacağını gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise büyüme hızı % 12 idi. 

Bu yılın ilk üç ayında ekonominin büyüme hızının geçen yılın aynı döneminin altıda 

birine gerileyeceği anlaşılıyor. 

 Mayıs ayına ilişkin ilk TCMB beklenti anketi, ekonomide beklentilerin bozulmaya 

başladığına işaret ediyor. Yılsonu enflasyon beklentisi 7,62’ye çıkarken; 2012 büyüme 

beklentisi % 3,6’ya indi. Hükümetin 2012 büyüme hedefi ise % 4. Büyüme 

beklentisindeki gerilemeye karşın yılsonu cari açık beklentisi 65,6 milyar $’a çıktı. 

 Yılın ilk üç ayına ilişkin veriler dış ticaret açığındaki düzelmenin oldukça yavaş 

olduğunu gösteriyor. Geçen yılın Ekim ayında 107 milyar dolarla rekor kıran 12 aylık 

dış açık, bu yılın Mart ayında, büyüme hızındaki hızlı düşüşe rağmen, 102 milyar 

dolara inebildi. 5 ayda dış açık, ancak 5 milyar dolar gerileyebildi. 

 Mevsim ve çalışma günü farklılıkları giderilmiş dış ticaret verileri ise kaygı uyandıracak 

sinyaller veriyor. Mart ayında söz konusu etkilerden arındırılmış ihracat ancak % 0,1 

artarken; ithalatın artış hızı % 4,3 ile son altı ayın en yüksek seviyesine geldi. 

 Türkiye İhracatçılar Meclisinin Nisan ayı ihracat rakamları ise 25 ay aranın ardından 

ihracatın Nisan’da ilk kez gerilediğini gösteriyor. İhracatta, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 2,9’luk bir daralma söz konusu. 

 Nisan’da bir olumsuz haber de enflasyondan geldi. 12 aylık tüketici enflasyonu son 

3,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak % 11,14 oldu.  AKP Hükümeti bunu gözlerden 

saklamak için baz etkisinin ardına sığınmaya çalışıyor. Nisan’a değil, Mayıs 

enflasyonuna bakın mesajı veriliyor.  

 Baz etkisiyle gerçekleşecek düzelmenin yine baz etkisi ile gideceğini ise Hükümet 

gözlerden kaçırıyor. Haziran ve Temmuz’da enflasyonun yeniden yükselmesi büyük 

olasılık görünüyor. Yılsonunda ise % 8–8,5 civarında bir enflasyona sevinmemiz 

gerekebilir.  
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 Küresel ekonomideki sıkıntılar siyasi zeminde deprem yaratmaya devam ediyor. 

 İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Hollanda derken, küresel krizde 

Avrupa’da iktidar olan Parti veya liderler birer birer koltuğunu kaybediyor. Krizin 

dipten gelen artçı sarsıntıları sokakların tansiyonunu yükseltirken; biriken enerji 

mevcut iktidarlar için sandıklarda deprem etkisi yaratıyor. 

 Son olarak 6 Mayıs’ta Yunanistan ve Fransa’da yapılan seçimlerle kitlelerin 

memnuniyetsizliği, sandıklara yansıdı. Yunan halkı krizden sorumlu tuttuğu tüm 

partileri adeta tasfiye etti. Buna karşın AB’nin iki büyük ortağından Fransa’da yapılan 

seçimler, 1995’den bu yana iktidardan uzak olan Sosyalist Partiyi yeniden iktidara 

taşıdı.  

 Bununla birlikte Yunanistan’da meclise giren küçük ancak olası bir koalisyonda etkili 

olabilecek partilerden, uygulanan İstikrar Programına karşı, yükselen sesler bu ülke 

üzerindeki soru işaretlerini yeniden artırmaya başladı.  

 Ancak artan belirsizlik bununla da sınırlı değil, Fransa’da iktidara gelen Parti, 

Almanya’nın dayattığı maliye politikasına ilişkin çerçeveyi tartışmaya açmaya 

hazırlanıyor. Avrupa’da büyümeyi boğmayacak bir mali disiplin sağlamak suretiyle 

borç dinamikleri üzerindeki kuşkuları dağıtacak güven uyandırıcı bir programın önemi 

daha da artıyor.  

 Dolayısıyla Avrupa’da her şey dönüp dolaşıp güvenin tesisine dayanıyor. Güven tesis 

edilmeden ne ortaya saçılan bol likidite, ne de mali gevşeme büyümeyi getirmiyor. 

Krizin ilk evresinde tüm dünya bu oyunu gördü.  

 Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’da işlerin yeniden bozulmaya başlaması yılın 

geri kalanında sıkıntıları artıracak görünüyor. Yazın görünmesiyle rehavete kapılan 

piyasalarda tansiyon yeniden yükselmeye başladı.  

 Kuşkusuz bu gelişmeler Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Özellikle dış talebin büyümeye katkısının sınırlanması ve dış kaynak girişinde 

yaşanacak sıkıntılar başta reel sektör ve hane halkı olmak üzere tüm ekonomiyi 

sarsabilir.  
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Sanayi üretimi bu yılın ilk üç ayında % 2,8 arttı… 

 Mart ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre, % 2,4 artarken; aynı dönemde 

imalat sanayinde üretim artışı % 1,6 olarak gerçekleşti.  

 Mevsim ve gün etkilerinden arınmış sanayi üretimi, tıpkı Şubat ayında olduğu gibi, 

Mart ayında % 0,7 artış göstermekle birlikte; geçen yılsonu üretim düzeyinin halen % 

1,7 altında.  

 Yine bu yılın ilk üç ayında mevsim ve çalışma günleri etkisi ayıklanmış üretimin düzeyi, 

bir önceki üç ayın, % 1,5 altında. Üç aylık bazda üretimde gerileme söz konusu. Bu 

2009 krizinden ve 2011’in ikinci üç ayından bu yana ilk kez karşılaşılan bir durum. 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK 
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 Ham ve yalnızca gün etkilerinden ayıklanmış üretimdeki eğilim de bu yılın ilk üç 

ayında ekonomideki yavaşlamayı net şekilde gösteriyor.  

 Geçen yılın ilk üç ayında % 14,4 artan sanayi üretimi bu yılın aynı döneminde % 2,8 

artış gösterdi. Çalışma günü farklılıkları giderilmiş üretim ise aynı dönemlerde sırasıyla 

% 14,5 ve % 1 artış gösterdi.  

 

Kaynak: TÜİK 

 İlk üç aylar itibariyle sanayi katma değerinin GSYH içinde aldığı pay % 28–29 civarında.   

Dolayısıyla 2012’nin ilk üç ayında, sanayi katma değerinin üretim kadar artacağı 

varsayımıyla, ilk üç ayda sanayinin büyümeye yapacağı katkı 0,6–0,8 puan civarında 

olacak görünüyor. Geçen yılın aynı döneminde sanayiden büyümeye gelen katkının 

4,1 puan olduğu dikkate alındığında bu yılın ilk üç ayında ekonomideki 

yavaşlamanın boyutu daha iyi anlaşılabilir.  

 Yine ekonomide ilk üç aylar itibariyle büyümenin yaklaşık % 30-40’nın sanayi 

kesiminden geldiği düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin % 2–2,5 

civarında gerçekleşmesi olası görünüyor. Oysa 2011’in ilk üç ayında büyüme hızı % 12 

civarındaydı. Veriler geçen yılın ilk üç ayına göre, Türkiye’nin bu yılın aynı 

döneminde ancak altıda bir oranında büyüyeceğini gösteriyor.  
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Kaynak: TÜİK, Kendi Hesaplamamız 

Yılın Geri Kalanında Ne Olacak? 

 Mayıs ayının üçte birinin bittiği şu günlerde Avrupa’da yeniden artan belirsizlikler ve 

bekleyişlerdeki bozulma, yılın geri kalanında özellikle büyümenin ve cari açığın seyri 

ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. 

 Merkez Bankasının her ay iki kez gerçekleştirdiği beklenti anketinden çıkan güncel 

sonuçlar bu yılsonuna ilişkin beklentilerde kısmi bir bozulmanın başladığını gösteriyor. 

Nisan ayında % 3,7’ye kadar yükselen 2012 büyüme beklentisinin Mayıs ayının ilk 

anketinde kısmi bir gerilemeyle % 3,6’ya indiği görülüyor. 

 

Kaynak: TCMB 

 Yine yılsonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde de bozulma var. Mayıs ayının ilk 

beklenti anketinde yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi % 7,62’ye yükseldi. 2012 için 

enflasyon beklentisi giderek bozuluyor.  
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Kaynak: TCMB 

 2012 için büyüme beklentisindeki bozulmaya karşın; yılsonu için cari açık 

beklentisinde bir gerileme yok, aksine açık beklentisi daha da artıyor. Mayıs ayının ilk 

anketinde 2012 cari açık beklentisi 65,6 milyar $’a çıktı.  

 

Kaynak: TCMB 

 Yine iç talep ve tüketim açısından önemli bir gösterge TEPAV tarafından hazırlanan 

Perakende Güven Endeksi (TEPE). Söz konusu endeks değerleri tüketicilerin tüketim 

iştahında bir artış olmadığını, tersine Nisan ayında tüketim iştahında bozulma 

yaşandığına işaret ediyor.  

 Nitekim dört ay aranın ardından Mart ayında ilk kez sıfırın üstüne çıkan endeks 

değerlerinin Nisan’da yeninden sıfırın altına düştüğü görülüyor. Mevsim etkilerinden 

arınmış seri ise güven kaybının Nisan ayında şiddetlendiğini açıkça gösteriyor.  
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Kaynak: TEPAV 

 CNBC-e tarafından hazırlanan tüketici güven ve eğilim endekslerinden ise tüketimin 

Nisan’da hız kestiğine yönelik sinyaller geliyor. Güven endeksi Nisan ayında % 0,7 

artarken, beklenti endeksi % 0,3 gibi sınırlı bir artış gösterdi.  

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Tüketim açısından diğer bir öncü gösterge ise tüketici kredilerinin artış hızı… BDDK 

verileri bu yılın ilk dört ayında tüketici kredilerinde ciddi bir fren olduğunu gösteriyor. 

Nitekim 2010 ve 2011 yıllarının ilk dört ayında tüketici kredileri sırasıyla % 10,8 ve % 

12,5 artarken;  bu yılın aynı döneminde tüketici kredilerinin artış hızı  % 3’e kadar 

geriledi. 
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Kaynak: BDDK 

 Bu verilerin yanında büyümenin ikinci üç ayda seyrine ilişkin olumlu sinyaller veren 

sınırlı sayıda veri de mevcut. Şirketlerin Satın Alma Yöneticilerinin beklentilerini 

yansıtan PMI Endeksi Nisan ayında, son beş ayın en yüksek değerine yükseldi ve kritik 

eşiği aştı. Bununla birlikte aynı anket sonuçlarından şirketlerin girdi maliyetlerindeki 

artışlardan şikâyetçi olduğu ve dolayısıyla önümüzdeki günlerde enflasyon baskısının 

daha da artabileceği anlaşılıyor1. 

 PMI endeksi dışındaki veriler önümüzdeki günlerde büyümeye ilişkin olumlu bir işaret 

vermiyor. Hükümetten çekinen Merkez Bankası, politika faizini kâğıt üstünde 

değiştirmiyor görünerek, piyasanın fonlama faizini % 11’lere taşıyor. Nitekim Merkez 

Bankasının politika faizi % 5,75 olmasına karşın, Mayıs ayının ilk sekiz gününde 

piyasaları fonlama faizi % 9,5. Yılbaşından bu yana ortalama bileşik faiz ise 7,8. 

Merkez Bankasının istisnayı kural haline getirerek piyasa faizlerini yukarıya çekmesi 

büyümeyi daha da sıkıştıracak görünüyor.  

 Büyümedeki sıkışıklığa karşın dış dengedeki düzelmenin oldukça yavaş gerçekleşmesi 

ise dışarıda işlerin yeniden bozulduğu bir dönemde önemli bir sorun.  

 Bunu gören Hükümet dört koldan petro-dolarları Türkiye’ye çekecek düzenlemeleri 

gerçekleştirmeye çalışıyor. Hükümetin umudu körfez sermayesinin Türkiye’nin 

rantına talip olması.  

                                                 
1
 Söz konusu endeks değerlerinin kullanımı izne tabi olduğu için grafik veya rakamsal değerler verilememiştir. 

PMI endeksine ilişkin basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/ViewPressRelease.aspx?ID=9470 
 

http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/ViewPressRelease.aspx?ID=9470
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 Tam da bu sebepten Standard & Poor’s (S&P) tarafından 1 Mayıs tarihinde yapılan 

görünüm değişikliği Başbakan’ın şiddetli tepkisini çekti. Karar ideolojik bulundu, hatta 

tanınmadı. Başbakan ve AKP not artırımı beklerken S&P aldığı kararla, dış dengedeki 

sorunlara dikkat çekerek, en azından önümüzdeki bir yıl not artırımı yok dedi. Bu da 

dışarıdan kaynak gelecek, işler alıştığım şekliyle gidecek diye düşünen AKP’de sıkıntı 

yaratıyor.  

Dış Açıktaki Düzelme Yavaş…  

 Yılın ilk üç ayında dış ticaret rakamları ve özellikle ithalattaki hızlı fren ekonomideki 

yavaşlamayla tutarlı. Nitekim yılın ilk üç ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine 

göre, % 12,6 artarken ithalat aynı dönemde % 0,7 gerileme gösterdi. Bu, ilk üç aylar 

itibariyle, 2009 krizinden bu yana ithalatta yaşanan ilk daralma.  

 Yılın ilk üç ayında ithalattaki hızlı yavaşlamanın etkisiyle dış ticaret açığı da % 17,5 

daralarak 20,3 milyar dolara indi. Geçen yılın ilk üç ayında 14,4 milyar dolar olan 

enerji hariç dış ticaret açığı bu yılın aynı döneminde 7,7 milyar dolar oldu.  

Tablo: Ocak-Mart Dönemleri İtibariyle Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 

  İhracat İthalat Dış T. Dengesi 
Enerji Hariç  

İthalat 
Enerji Hariç  
Dış T. Den. 

2007    23 179 363    35 209 256 -   12 029 893    28 218 202 -   5 888 289 

2008    33 138 693    49 177 198 -   16 038 505    38 225 706 -   6 705 597 

2009    24 475 094    28 877 840 -   4 402 745    21 939 629    2 020 396 

2010 25 978 474 38 495 083 -12 516 609 30 261 835 -5 182 726 

2011    31 420 455    56 068 330 -   24 647 875    44 343 711 -   14 371 054 

2012    35 366 693    55 690 726 -   20 324 033    41 055 915 -   7 705 533 

Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişme 
  2008/07 43.0 39.7 33.3 35.5 13.9 

2009/08 -26.1 -41.3 -72.5 -42.6 … 

2010/09 6.1 33.3 184.3 37.9 … 

2011/10 20.9 45.7 96.9 46.5 177.3 

2012/11 12.6 -0.7 -17.5 -7.4 -46.4 

     Kaynak: TÜİK 

 Tüm bu veriler ilk bakışta dış açıkta hızlı bir düzelme olduğu izlenimini verse de 12 

aylık verilerin seyri bu görüntüyü haklı çıkarmıyor.   

 Nitekim dış ticaret açığında tepe noktası 107 milyar dolarla geçtiğimiz yılın Ekim 

ayında görüldü. Bu yılın Mart ayında ise 12 aylık dış açık 102 milyar dolar düzeyine 

ancak gerileyebildi. Yani son 5 ayda dış açık sadece 5 milyar dolar düştü. 
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 12 aylık ihracat bu beş aylık dönemde 6 milyar dolar artarak 139 milyar dolara 

çıkarken; 12 aylık ithalat 1 milyar dolar artışla 240 milyar dolara yükseldi.  

 İhracattaki artışta özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında TL’de yaşanan reel değer 

kaybının sağladığı rekabet avantajı etkili olurken; ihracatçıların özellikle Kuzey Afrika 

pazarlarına yönelik açılımlarını da unutmamak gerek. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 

TL’deki hızlı değer kaybına rağmen ithalatın sınırlı da olsa artıyor görünmesi büyük 

ölçüde enerji ithalatındaki artıştan kaynaklanıyor. Nitekim enerji hariç bırakıldığında 

12 aylık ithalat aynı dönemde 3,8 milyar dolar azalarak 183 milyar dolara inmiş 

görünüyor.  

  

Kaynak: TÜİK 

   

Kaynak: TCMB 

 Dış ticaret verilerinde kaygıyı artıran önemli bir sinyal ise mevsim ve gün etkilerinden 

ayıklanmış, dış ticarette asıl trendi gösteren arındırılmış verilerden geliyor. Nitekim bu 
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şekilde bakınca Mart ayında, bir önceki aya göre, ihracat artış hızının sadece % 0,1 

olduğu, buna karşın ithalatın aynı dönemde % 4,3 arttığı dikkati çekiyor. Mevsim ve 

takvim etkisi ayıklanmış ithalattaki bu artış son altı ayın en yüksek aylık artışı.  

 

Kaynak: TÜİK 

TİM: ihracat 25 ay aranın ardından Nisan’da ilk kez daraldı 

 Dış ticaretin seyrine ilişkin bir diğer olumsuz haber Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Nisan ayı ihracat rakamlarından geldi. TİM verilerine göre ihracat Nisan ayında, geçen 

yılın aynı dönemine göre, % 2,9 gerileyerek 25 ayın ardından ilk kez daralmış oldu. 

 12 aylık ihracat rakamları da ihracatın en yüksek seviyesine Mart ayında ulaştığını, 

Nisan ayıyla beraber ihracatın zirveden dönmeye başladığı dikkati çekiyor.  

 Nisan’da TL’nin yeniden reel olarak değer kazanmaya başladığı ve Avrupa pazarında 

yine bu dönemden başlayarak işlerin daha da bozulduğu dikkate alındığında ihracatın 

hız kesmeye devam etmesi büyümeye dış talep katkısını zayıflatacağı gibi dış açıkta 

zaten yavaş olan düzelmeyi ilerleyen aylarda daha da bozacaktır. 
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Kaynak: TİM 

Son 3,5 yılın en yüksek enflasyonu Nisan’da gerçekleşti. 

 Nisan ayında TÜFE % 1,52 artarken; ÜFE % 0,08 artış gösterdi. Nisan verisiyle beraber 

12 aylık Tüketici Enflasyonu, son 3,5 yılın rekorunu kırarak % 11,14’e çıktı. Aynı 

dönemde ÜFE’nin 12 aylık artışı ise % 7,7 olarak kaydedildi. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Nisan ayında 12 aylık enflasyonun son 3,5 yılın rekorunu kırması başlı başına bir 

sorun. Hükümet ve Merkez Bankası sorununun ağırlığını baz etkisi bahanesiyle 

hafifletmeye çalışıyor. Nitekim gelen bu rekordan hemen sonra Nisan enflasyonuna 

değil, Mayıs enflasyonuna bakın denmeye başlandı.  

 Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Tüketici Enflasyonu % 2,42 oranında artarak mevcut 

seride Mayıs rekoru kırmıştı. Bu yılın aynı ayında enflasyonun % 2,42’nin altında 

gelmesi enflasyonun düşmesi için yeterli olacak.  
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 Ancak Hükümet bazla gelenin, bazla gideceği ihtimalini göz ardı ediyor. Mayıs ayının 

hemen ardından Haziran ve Temmuz aylarında bu sefer düşük baz etkisi ile 

enflasyonun yeniden artması önemli bir olasılık. Nitekim geçtiğimiz yılın Haziran ve 

Temmuz aylarında tüketici fiyatlarında sırasıyla % 1,43 ve % 0,41 oranında 

gerilemeler kaydedilmişti. 

 Enflasyonun önümüzdeki seyri açısından Merkez Bankasının kontrolü kaybetmeye 

başladığını gösteren bir diğer işaret bizzat Merkez Bankası politikalarının etki alanında 

olan çekirdek enflasyon göstergelerinden geldi.  

 H (Enerji, işlenmemiş gıda ürünleri ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç) ve I 

(Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç) 

çekirdek enflasyon göstergeleri Nisan’da sırasıyla % 1,74 ve % 2,1 oranında artış 

gösterdi. Bu, 2009’un Ekim ayından bu yana, söz konusu endekslerde kaydedilen en 

yüksek artış oranları. 

 

Kaynak: TÜİK 

 Enflasyonu ve enflasyon beklentilerini kontrol edemeyen Merkez Bankası ise 2012’de 

bu cephede havluyu atmış durumda. 2012 resmi enflasyon hedefi % 5 terk edilerek, 

onun yerine % 6,5’lik enflasyon tahmini için ‘güçlü taahhütler’ veriliyor. Piyasalara 

hedefime bakma, tahminime bak mesajı verilmeye çalışılıyor. Bu bile, tek başına bir 

eleştiri konusu… Hedeflerinin gerçekçi olmadığını kabullenen Merkez Bankası, 

yaşayacağı güven kaybını tahminlerle telafi etmeye çalışıyor. 

 Ancak Merkez Bankasının bu taahhütlerinin de işe yaradığını söylemek mümkün değil. 

Merkez Bankası istisnai gün uygulamasını artırarak faizleri yukarı çekse de bunun 
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enflasyon beklentilerine, önceki bölümlerde işaret edildiği gibi, olumlu bir etkisi 

olmadığı açıkça görülüyor.  

Küresel Kriz, Dünyanın Siyasi Zeminini Değiştirmeye Devam Ediyor 

 Küresel ekonomideki sıkıntılar yalnızca Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da değil; Avrupa 

başta olmak üzere gelişmiş dünyada da siyasetin mimarisini değiştirmeye devam 

ediyor.  

 İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Hollanda derken, küresel krizde 

Avrupa’da iktidar olan Parti veya liderler birer birer koltuğunu kaybediyor. Küresel 

krizin dipten gelen artçı sarsıntıları sokakların tansiyonunu yükseltirken, biriken enerji 

mevcut iktidarlar için sandıklarda deprem etkisi yaratıyor. 

 Kitlelerin memnuniyetsizliği, son olarak 6 Mayıs’ta, Yunanistan ve Fransa’da yapılan 

seçimlerle sandıklara yansıdı. Yunan halkı krizde sorumlu gördüğü tüm partileri adeta 

tasfiye etti. Buna karşın AB’nin iki büyük ortağından Fransa’da yapılan seçimler, 

1995’den bu yana iktidardan uzak olan Sosyalist Partiyi yeniden iktidara taşıdı. 

Sosyalisteler Haziran’da yapılacak Parlamento seçimlerinde de iddialı görünüyor.  

 Bununla birlikte Yunanistan’da meclise giren küçük ancak olası bir koalisyonda etkili 

olabilecek partilerden uygulanan İstikrar Programına karşı yükselen sesler, bu ülke 

üzerindeki soru işaretlerini yeniden artırmaya başladı.  

 Ancak artan belirsizlik bununla da sınırlı değil, Fransa’da iktidara gelen Parti, 

Avrupa’da maliye politikasına ilişkin çerçeveyi tartışmaya açmaya hazırlanıyor. Hem 

güven tesis edecek, hem de büyümeyi boğmayacak bir mali istikrarı içeren dengeli bir 

programın önemi artıyor.  

 Dolayısıyla Avrupa’da her şey dönüp dolaşıp güvenin tesisine geliyor. Güven tesis 

edilmeden ne ortaya saçılan bol likidite, ne de mali gevşeme büyümeyi getirmiyor. 

Krizin ilk evresinde tüm dünya bu oyunu gördü. Aynı oyunun sahnelenmemesi için 

güven uyandıracak ve büyümeyi getirecek bir programın seçmenlerin de desteğini 

alarak uygulamaya koyulması gerekiyor.  Aksi halde Avrupa’nın geleceği üzerine 

kuşkular daha da artabilir.   
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 Yunanistan başta olmak üzere Avrupa’da işlerin yeniden bozulmaya başlaması yılın 

geri kalanında sıkıntıları artıracak görünüyor. Yazın görünmesiyle rehavete kapılan 

piyasalarda tansiyon yeniden yükselmeye başladı.  

 Kuşkusuz bu gelişmeler Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. 

Özellikle dış talebin büyümeye katkısının sınırlanması ve dış kaynak girişinde 

yaşanacak sıkıntılar başta reel sektör ve hane halkı olmak üzere tüm ekonomiyi 

sarsabilir.  


