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GADT: HAZİRAN AYI TAHMİNLERİMİZ 

I. Erdoğan’ın son şansı 

II. Tırmanan jeo-politik gerginlik 

III. Çok vitesli global toparlanma ve yansımaları 

IV. Resesyona giden ekonomimiz 

V. TL piyasalarda kırılma noktası: 15 – 16 Haziran 

Erdoğan’ın son şansı 

Haziran ayında Türk politikasında tarihi bir kavşağa şahit olacağız. Erdoğan tüm hamlelerine karşın sürekli 

oy kaybediyor. Hemen Mayıs Yöneylem anketinden birkaç grafikle delillendirelim:  
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Ayasofya vaazında densiz bir imamın Atamız’a hakaretleri, görkemli Fetih törenleri ve her boş alana cami 

açmak da sembolik önemini yitirdi.  
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Elimizdeki iki anket AKP seçmeninin %30’u ve genelde %50’nin üstünde bir seçmen kitlesinin Sedat 

Peker’in iddialarını ciddiye aldığını gösteriyor.  

 

 

 

Kaynak: IEA 

 

Erdoğan’ın üç temel sorunu var: 

 

 Kendi tabanını artık tanımıyor: Çekirdek AKP seçmeni kentli, Batılı ve burjuva, ideolojik 

yaklaşımlar, gerginlik ve ekonomide çalkantı yaratan yönetim anlayışından uzaklaşıyor. 

 Soylu ve MHP artık ayak bağı oldu, Erdoğan’ın manevra alanını sürekli daraltıyorlar.  

 Verileri bir kenara bırakalım, halk ekonomiden çok şikayetçi.  Covid-19 salgınının ise bu yaz 

bitmesi imkansız. Aksine, geçen yıl yaşadığımız gibi, yazın turist çekmek için “bitti” diye 

kandırılacağız, kışın acılar devam edecek. 

Sonuç olarak, halk artık erken seçim istemeye başladı.  

 

https://www.turkiyeraporu.com/arastirma/sedat-peker-videolarini-takip-ediyor-musunuz-4744/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpde-sedat-peker-catlagi-1840413
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmir-tabip-odasi-uyardi-salginda-basa-doneriz-1839592
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmir-tabip-odasi-uyardi-salginda-basa-doneriz-1839592
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Erdoğan tutum değiştirmezse, parti içindeki kavga ve seçmen memnuniyetsizliği TBMM aritmetiğine 

yansıyabilir. Hatta, seçim kanunları değiştirilip, seçilme barajı %5 veya %7’ye inerse, Bahçeli bile seçim 

isteyebilir.  

 

2023’e kadar iktidarda kalmak için Erdoğan SADECE ve SADECE 2 opsiyona sahip: 

 Meral Akşener’e yaptığı tehdit ve Ekrem İmamoğlu’na açılan davanın işaret ettiği gibi, hukuk-dışı 

yollarla, yani, dikta yöntemleriyle muhalefet ve itiraz edenleri susturmak, belki seçimi de ötelemek 

ya da gasp etmek. 

 Biden’le anlaşmak ve içerde baskıyı azaltmak. 

 

Biden konusunda bir parantez açalım: Biden’ın 15 Haziran NATO toplantısı kenarında yapılacak 

görüşmede Erdoğan’a muhtıra vereceğinden emin değiliz. Bu olasılık %70. %30 ihtimalle Biden Erdoğan’ı 

halkın tahtından indirmesini bekler. Fakat, Türkiye-ABD arasında var olan sorunlara bir de maddi değeri 

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mustafa-balbay/yeni-gezi-sandik-1840299
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TL90-170 milyarı bulan kokain gelirlerini küresel sistemde başıboş dolaşmasını eklediğimizde, Biden’ın 

Erdoğan’a yaptırım olasılığını açıkça hatırlatmasını bekleriz.  

 

Ama bizce Erdoğan Biden’le uzlaşacak. İçerde ise Soylu-MHP etkisini azaltarak toplum ve muhalefetin 

tepkisin çeken baskıcı tavırlarını yumuşatacak. 

 

Nedenlerimizi sıralayalım: 

 Şu ana kadar takip ettiği baskıcı ve ekonomide gelenek dışı politikaların hiçbir çözüm getirmediğini 

artık görüyor.  

 Dolar/TL haftayı 8.57’den kapattı. Erdoğan döviz kurunda artışın iktidarına en büyük tehdit 

olduğunu tecrübeyle öğrendi. 

 Erdoğan ABD’nin Trump zamanında tek bir tweet’le ekonomiyi nasıl tahrip ettiğini de hatırlıyor. 

 Covid-19 vaka ve vefat verileri çarpıtılabilir, fakat Erdoğan gerçeği biliyor.  Yani, ekonomiyi yazın 

toparlayamazsa, kışın hiç şansı yok. Son olarak da, turizmde mucize beklemek hayal.  Bu raporda 

Covid-19 gelişmelerine değinmedik. Ama şu açıklama gerçek durumu izah etmekte yeterli: 

 

TTB'den Doç. Elbek: Türkiye'nin yarısının bulunduğu 21 ilde, Covid-19'a bağlı gerçek vefat sayısı resmi 

rakamın yüzde 50 üzerinde 

Jeo-politik gerginlik tırmanıyor 

Hafta içinde Covid-19’un kaza eseri Wuhan’daki viral araştırma laboratuvarından kaçtığı teorisinin yeni 

tıbbi destek bulması sonucu, Biden da bu kuramın araştırılmasını talep etti.  ABD-Çin ilişkileri iyice gerildi. 

Hatırlatalım Bejiing’in 2 zayıf karnı var: Uygurlar’a reva görülen etnik temizlik ve Covid-19’u önceden bilip, 

dünyayı uzun süre bilgisiz bıraktıkları suçlaması.  

 

Beyaz Saray’ın Asya-Pasifik Siyaseti Direktörü Kurt Campbell artık Çin’le işbirliği döneminin bittiğini açıkça 

ilan etti.  Daha fazla ne söylenebilir ki? Akabinde ABD kaçakçılık şubesi yetkilileri köle işçi çalıştırdığı 

https://www.t24.com.tr/haber/ttb-den-doc-elbek-turkiye-nin-yarisinin-bulundugu-21-ilde-covid-19-a-bagli-gercek-vefat-sayisi-resmi-rakamin-yuzde-50-uzerinde,955482
https://www.t24.com.tr/haber/ttb-den-doc-elbek-turkiye-nin-yarisinin-bulundugu-21-ilde-covid-19-a-bagli-gercek-vefat-sayisi-resmi-rakamin-yuzde-50-uzerinde,955482
https://www.yahoo.com/news/why-covid-wuhan-lab-escape-152301731.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3135066/us-china-ties-competition-not-engagement-now-kurt-campbell
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suçlaması ile bir Çin ticari filosunu kıyıya çekerek, mühürlediler.  Biden 2021-2022 savunma bütçesinde 

öncelikleri Çin’in yayılmacı eğilimlerine mücadele yönünde değiştirdi.  

 

Bu gerginliğe Rusya da dahil. Microsoft, Rus hacker gruplarının yeniden stratejik şirket ve devlet 

kurumlarına bilgi çalma saldırısına başladığını öne sürdü. Aşağıda metnini1 sunacağız, (çünkü linki yok) 

Rus istihbaratı da ABD’nin misilleme uyguladığını iddia ediyor.  

                                                           

1 Russia's FSB reports 'unprecedented' hacking campaign aimed at government agencies 

 

May 26 (National Post) -- MOSCOW - Foreign hackers compromised Russian federal agencies in a digital 

espionage campaign that Russian officials described as unprecedented in scope and sophistication. 

The little-noticed report - published this month by Russia's FSB security service and Rostelecom-Solar, the 

cybersecurity arm of telecoms company Rostelecom - provides an unusually detailed look at a purportedly state-

backed cyber spying operation aimed at the Russian state.  

But while the investigation describes the 2020 hacking  campaign as "unprecedented," it provides no indication of 

who might be behind it.  

"Assessing the attackers' level of preparedness and qualification ... we are inclined to refer to this group as cyber 

mercenaries, pursuing the interests of a foreign state," the report said, citing the hackers' "thorough preparation" and 

their intimate knowledge of Russian antivirus firm Kaspersky Lab's software.  

Kaspersky told Reuters it was aware of the report, but had no information to suggest that the hackers had exploited 

any vulnerabilities in its products.  

Government-backed reports about foreign hackers often serve as we-see-you messages to foreign intelligence 

services, but Stefan Soesanto, a researcher at the Center for Security Studies at the Swiss Federal Institute of 

Technology in Zurich, said he was struck by how little attention the report seems to have garnered in the Russian 

press.  

The Solar-FSB report was published on May 13 with little fanfare and only began attracting notice in information 

security circles after it was picked up by cybersecurity company Recorded Future's publication, The Record, more 

than a week later. "If this report was a signaling effort by the Russian government to a Western intelligence service - 

as many have claimed - then it was a very subtle signal," Soesanto told Reuters on Wednesday. 

He said the report appeared to be aimed at a Russian audience, perhaps with the aim of burnishing Solar's business 

credentials.  

The announcement came as the Kremlin is increasingly coming under scrutiny in the United States and elsewhere - 

not just over the SolarWinds hack, which Moscow denies carrying out - but also over allegations that Russia 

https://www.yahoo.com/finance/news/1-bidens-defense-budget-gives-180427979.html
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Örnekleri uzatabiliriz, ama bu GADT tahminlere yönelik.  O tahmin de yaz boyunca Biden’ın ABD ve Çin-

Rus gerginliğini kaşıyacağı. Ancak bu şekilde Cumhuriyetçiler’den dev altyapı ve AR-GE bütçesi için 

destek umabilir. Gerginlik yakında.  

 Belarus ve Rusya’ya ek yaptırımlar  

 ABD’nin Asya’da yeni müttefikler kapma çabası 

 Yüksek ölçüde silahlanma 

 Çin’e yatırım yapan şirketlerin caydırılması ve 

 Çin’den geçen tedarik ağlarının başka ülkelere kaydırılmasına teşvike odaklanacak. 

 

Dünya ekonomisi açısından, özel sektörün morali bozularak ABD-Çin dışında sabit sermaye yatırımlarının 

ötelenmesi ve stratejik stoklama nedeniyle tarım-dışı emtialarda rallinin coşarak enflasyonu körüklemesi 

tehlikeleri şekil kazanıyor. 

 

Türkiye açısından, gittikçe daha düşmanca tavırlar takınan Rusya ve Batı İttifakı arasında dans etme 

dönemi bitti.  Yukarda, siyaset bölümünde yaptığımız tahmini güçlendirmek için vurgulayalım: Batı İttifakı 

çok kilit bir coğrafi noktada konuşlanan Türkiye’yi Rusya ve kaosa yedirmez. Ne Erdoğan diktatör kisvesine 

bürünebilir, ne de ABD ve AB ile ipleri koparabilir.  

Sedat Peker’in açıklamaları ve akabinde basında su yüzüne çıkan devlet-güvenlik güçleri-Mafya ilişkileri 

ülkemizde çok sayıda en yüksek teklifi veren dış güce iş yapacak profesyonel ve “vatansız” ekipler 

                                                           

knowingly harbors ransom-seeking cybercriminals. The report also mentioned that hackers had used the cloud 

storage facilities of Russia's leading technology firms, Yandex and Mail.ru, to help exfiltrate data. 

Mail.ru said its cloud service was neither compromised nor used to distribute malware during the hacks. Yandex 

declined to comment. (Reporting by Alexander Marrow in Moscow and Raphael Satter in Washington; Editing by 

Nick Macfie) 

 

-0- May/26/2021 15:58 GMT 

To view this story in Bloomberg click here: https://blinks.bloomberg.com/news/stories/QTQ1PB073NCW 
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bulunduğunun bir işareti. Şu anda böyle bir girişim görmüyoruz, fakat bu dış güçler isterse, Türkiye’yi 

karıştırmak çok da güç olmasa gerek. 

Dünya ekonomisi: Çok vitesli büyüme ve yankıları 

ABD yılın ilk çeyreğinde %6.4 büyürken, ikinci çeyrekte %10 bekliyoruz. Ancak, büyüme beraberinde 

konsensusun üstünde enflasyonu da sürüklüyor. Fed’in favori enflasyon barometresi çekirdek Tüketici 

Harcamaları Fiyat Endeksi YY %3.1’le 13 yıllık zirve yaparken, beklentiyi de 0.2 puan aştı.      

 

Euro-Bölgesi’nde (EB) ilk tahmine göre 1Ç2021 GSYH ÇÇ %0.6 daralmıştı. Fransa’da verinin %0.4 

büyümeden %0.1 daralmaya revize edilmesiyle, EB daralması da aşağı revize edilecek. Niye bu eski 

verinin üstünden gidiyoruz?  Bir, PMI verileri bu pandemi döneminde güvenilir bir kılavuz değil. İki, 

“ekonomik aktörler pandemi koşullarına adapte oldu, artık kısıtlamalar daha az çıktı kaybına neden oluyor” 
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görüşü empirik olarak sorgulanmaya muhtaç. Covid-19 ve yarattığı etkiler hala ekonomik tahminlerde 

ihmal edilemeyecek bir değişken.  

 

Bunları not edelim, çünkü tahminlerimizi yorumlamakta faydalı olacak.  

 

EB 2Ç’den itibaren toparlanmaya başlayacak. İngiltere’de her gün daha tehlikeli varyantlar rapor ediliyor, 

tam normalleşme gecikebilir.  2Ç’de büyüme devam eder, sonbahar için biraz endişeliyiz.  

 

 

 

Japonya ilk çeyrekte YY %5’ten fazla daraldı, Ekonomi Bakanlığı da görünümü aşağı yönde revize etti. 

Japonya bu yılı resesyonda geçirebilir.  
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Çin sene başında koyduğu hedefi yakalayacak. Ama, gerçek büyüme ne kadar?  PBoC’nin yuan’ın değer 

kazancına müdahale sinyali vermesi ve kamu yetkililerinin emtia rallisinin hızını kesmek için KİT alımlarını 

gözetime alması büyümenin yine verimsiz sabit sermaye yatırımları ve ucuz ihracatla sağlandığı izlenimini  

yaratıyor.  İç talebin epidemi öncesi gücüne döndüğüne dair yeterli kanıt bulamıyoruz. İşin özeti, Çin büyür 

de yılın ikinci yarısında dünya ekonomisine net talep olarak katkısı azalır.  

 

Asya’nın geri kalanı büyük sorunlar yaşıyor. Tayvan, Vietnam, Malezya, Hindistan ve Himalaya ülkeleri 

Covid-19’dan ağır zarar görürken, ekonomik faaliyeti kısıtlayıcı tedbir almayan fazla ülke bulamadık.  

 

Daha kötüsü, yeni tıbbi araştırmalara göre, yepyeni bir Hint varyantı mRNA aşılarına tam değil, ama 

oldukça dirençli. Vietnam’da ise çok bulaşkan ve hava yoluyla da bulaşan yeni bir tür keşfedildi.  

 

Latin Amerika yalnız Covid-19 değil, sosyal huzursuzluktan da kötü etkilenecek. Afrika zaten perişan.   

 

Latin Amerika için kullandığımız kaynaklar aşağıdadır:  

Latin America On the Precipice 

Brazil’s Bolsonaro Cracks Down On Dissent As His Presidency Enters Crisis Mode 

Argentines angered by new lockdown after vaccine missteps 

 

Özetle, ABD, Çin ve EB’nin hızla diğer ülkelerle aradaki büyüme hızı makasını açtığını görüyoruz. İkinci 

bir sınıflandırma daha yapabiliriz. Emtia ihracatçısı Gelişmekte Olan Ülkeler2 covid-19’la başa çıkamasalar 

da olası negatif şokları daha rahat atlatacaklar.  

                                                           

2 GOÜ, Piyasalar = GOP 

https://www.yahoo.com/news/china-coming-strong-pandemic-u-172354430.html
https://www.yahoo.com/finance/news/covid-science-india-covid-19-190403035.html
https://www.yahoo.com/news/vietnam-detects-highly-contagious-coronavirus-152509229.html
https://www.unicef.org/esa/stories/perfect-storm-of-shocks
https://www.brinknews.com/latin-america-stares-into-the-precipice/
https://www.yahoo.com/huffpost/bolsonaro-brazil-far-right-covid-19-dissent-100000041.html
https://finance.yahoo.com/m/5f5d1a16-cc63-3ee3-9023-ecdd621de2e3/argentines-angered-by-new.html
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Bu negatif şokların başında enflasyon geliyor. Klasik talep ve maliyet enflasyonu ABD ve Çin’den 

yayılacak. Fakat, GOÜ için emtia ve gıda fiyatları, döviz kurlarının ithal mal maliyetlerini telafi edecek 

ölçüde değer kazanamaması ve ülkesine göre Covid-19 kaynaklı arz daralmaları ek enflasyonist baskılar 

oluşturuyor.  

Enflasyon bizce en az 2023 sonuna kadar yükselir veya hali hazırdaki yüksek düzeylerde kalır. Bu konuda 

bir tez yazıp sizi yormak niyetinde değiliz. Sadece kısa bir hikaye anlatacağız.  

 

Batı ekonomilerinin yüksek ve oynak enflasyondan dez-enflasyon ve nihayet deflasyon sınırına 

evrilmelerinin birçok nedeni var3. Ama en az konuşulanı enflasyon hedeflemesi ve bunu uygulayan Merkez 

Bankaları’nın kredibilitesi. Ekonomik aktörler Fed ve AMB’nın TÜFE’yi %2’nin altında tutacağına 

inandıkları için ücret ve fiyatları da bu üst sınıra göre ayarlıyor.  

İçinde bulunduğumuz istisnai dönemde, tam tersi gerçekleşiyor. Fed artık enflasyonu ikinci plan attı. İlk 

önceliği tam istihdamı sağlamak. AMB ise kolektif hafızasına dayanarak enflasyonun geçici olmasından 

büyük kaygı duyuyor (haksız da değil).  Bu yüzden Fed’in 2021 sonundan önce tahvil alımlarını 

yavaşlatmayacağını tahmin ediyoruz. AMB için bu süreç 2022’de başlar. 

 

Aşırı dolar likiditesi ve yükselen enflasyon beklentileri 2 zıt etki yaratacak. Risk iştahı ve dolar likiditesi 

bolluğu sayesinde Haziran’da Dolar Endeksi ve ABD 10 yıl vadeli DİBS faizlerinde dar bantta yatay seyrinin 

sürmesini bekleriz. Fonların aktifleri GOP plase edilecek.  

 

Fakat, Temmuz-Ağustos gibi ABD tahvil yatırımcılarının isyan bayrağını çekeceği, ardından da doların 

güçleneceği görüşümüzü koruyoruz.  Eğer bu koşullara bir de jeo-politik gerginliğin ürettiği güvenli 

limanlara kaçış eklenirse, fonlar hızla GOP’dan kaçacaklar. Bu kaçış Çin ve emtia üreticilerinde belirgin 

olmayabilir. Ama Türkiye gibi ülkelerin sonbaharda cari denge ve FX rezerv planlamalarını çok temkinli 

yapmaları gerekecek.  

                                                           

3 Çin ve Sovyet Bloğu’nun global ekonomiye katılması, teknolojik evrim...  
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Türkiye Ekonomisi: Yıl boyu yavaşlama 

Önce şu metodolojik noktayı vurgulayalım: TUIK verilerini şüpheyle karşılıyoruz. Dünyanın her 

ekonomisinde, her zaman ekonomik eğilim anketleri, siyasi anketlerden çıkan ekonomik sonuçlar ve 

gerçek veriler ayrışır. Fakat, bizim tarihimizde bu üç değişkenin bu denli farklı seyrettiğin ilk defa müşahede 

ediyoruz. Enflasyon bahsi haricinde TUIK’in verilerle oynadığı iddiasında değiliz. TUIK’in baştan aşağı 

yeniden yapılandırılıp, bütçesinin artırılması ve bağımsız akademisyenler kurulu tarafından yönlendirilmesi 

ve denetlenmesi görüşündeyiz.  

 

Bugün açıklanacak 1Ç2021 GSYH’de bizim için en gerçekçi veri olan ÇÇ büyüme anketlere göre %1.5’i 

aşacak. Ama bizim tahminimiz %0.5-0.7 arasında. Büyüme tahminleri genelde sanayi üretiminden kerteriz 

alarak yapılıyor. Bu kez sanayi üretimi coşmuş olsa da, ekonominin diğer sektörlerindeki zafiyetin 

büyümeden çalacağı görüşündeyiz.   

 

2Ç’de ÇÇ büyüme tamamen durabilir. Hemen kanıtlara geçelim: En önemlisi, Ekonomik Güven 

Endeksi’nde gerileme sürüyor:  

 



 

 

Bu rapordaki veriler düzenli bir şekilde halka açık kaynaklardan elde edilip, yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek üzere 

hazırlanmıştır. Rapordaki bilgilerin kullanımından doğacak sorumluluklar, ve olası zararlardan belge yazarı sorumlu tutulamaz. Bu 

yayın iznimiz olmadan,  kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 

 

-13 - 

Bu endeks 9 aylık dip yaptı.  Herhalde, ekonomik faaliyet de bir miktar yavaşlamıştır.  Kredilerde 13 haftalık 

hareketli ortalama ile ölçülen ivme iyice yavaşladı: 

 

Tabloyu da verelim, fakat haftalık verilerde kurumsal krediler kur etkisinden arındırılmadığı için abartılı. 

Yılbaşından bu yana kredi büyümesi de aynı şekilde yüksek görünüyor: 

 

21 May 12 May Haftalık 8-Haftalık HO
13-Haftalık 

yıllıklandırılmış**

Yılbaşından 

bugüne
Yıllık

Toplam Krediler 3,796 3,785 0.3 0.3 5.6 6.2 21.2

   Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 839.1 835.9 0.4 0.0 ... 2.2 30.8

      Tüketici Kredileri 690.7 688.2 0.4 0.0 7.2 2.2 28.4

     Bireysel Kredi Kartları 148.4 147.6 0.5 -0.2 ... 2.2 43.7

   Ticari ve Diğer Krediler 2,957 2,949 0.3 0.4 4.6 7.3 18.7

Takipteki Krediler (brüt) 148.7 148.3 0.3 -0.1 ... -1.5 -1.2

   Vadesi Geçmiş Alacaklar Rasyosu (brüt) 3.9 3.9 0.0 0.0 ... -0.3 -0.9

Toplam Menkul Değerler 1110.8 1111.3 -0.1 0.5 ... 8.7 23.7

Emanet Menkul Değerler (piyasa değeri) 529.4 529.8 -0.1 1.1 6.9 8.5

   Yurtdışı Yerleşikler (piyasa değeri) 97.2 95.8 1.4 1.2 ... 18.6 35.3

Mevduat (katılım fonu) 3,774 3,739 0.9 0.6 ... 9.2 26.9

Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı (%)* 100.6 101.2 -0.6 -0.3 ... -2.9 -4.7

Mevduatın Tahvile Dönüşme Oranı (%)* 29.4 29.7 -0.3 0.0 ... -0.1 -0.8

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (mlr USD) 6.4 6.5 -0.6 1.9 ... 38.4 -1731.6

   sak: Brüt Döviz Pozisyonu 57.3 57.7 -0.6 -0.6 ... -11.3 19.5

Kaynak: Turkey Data Monitor

* yüzde değişim kolonları baz puan cinsindendir

** Toplam krediler ve ticari krediler kur etkisinden arındırılmış (bizim hesaplamamız)

Haftalık Parasal Göstergeler

% Değişim
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2Ç’de toplam krediler nerdeyse hiç büyümedi.  

Nisan geçici dış ticaret verileri iç talebin öncü göstergesi olan altın ve enerji dışı açığın yeniden hızla 

daraldığını işaret ediyor: 

 

 

Aşağıdaki grafikte daralan dış açığın öncelikle ithalattan kaynaklandığı rahatlıkla gözleniyor.  

2021 2020 2021 2020 Nis 21 Mar 21

Dış Ticaret Açığı 3,058 4,581 14,128 17,599 46,399 47,922

Enerji 2,668 1,188 9,740 9,570 24,379 22,899

Enerji Dışı 390 3,393 4,388 8,028 22,020 25,023

Enerji ve Altın Dışı 404 2,833 2,358 3,163 2,451 4,880

İhracat 18,786 8,978 68,739 51,641 186,744 176,937

12-aylık; % 109.2 -41.5 33.1 -13.8 8.2 -1.1

Enerji ve Altın Dışı 17830 8586 65080 49133 178099 168854

12-aylık; % 107.7 -40.8 32.5 -13.4 9.4 0.1

İthalat 21,844 13,559 82,867 69,240 233,143 224,858

12-aylık; % 61.1 -25.0 19.7 1.0 10.5 4.3

Enerji 3,310 1,483 12,004 11,464 29,464 27,638

Enerji Dışı 18,534 12,076 70,864 57,776 203,679 197,220

Enerji ve Altın Dışı 18234 11419 67438 52296 180549 173734

12-aylık; % 59.7 -15.5 29.0 3.3 13.5 7.8

Bilgi için:

Altın İhracatı 314 97 1,395 615 3,560 3,343

Altın İthalatı 300 657 3,425 5,480 23,129 23,487

Altın Ticareti (net) 14 -561 -2,030 -4,865 -19,569 -20,143

Kaynak: TUIK; Turkey Data Monitor

Dış Ticaret: 2020-21

(milyon $)

Nis Yılbaşından bugüne 12-aylık toplam
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Tabii, dolar/TL’nin 8.57’ye zıpladığı bir ortamda para politikasının gevşetilmesi de söz konusu olmaz.  

Görebildiğimiz kadarı ile, bütçe politikası yüksek vergi toplayıp bu yolla kemer sıkmayı içeriyor. İleriki 

aylarda bu duruşun AKP oylarına zarar verdiği görülünce, yön değişikliği yapılabilir. Ancak, Nisan itibarıyla 

bütçenin ekonomiye talep anlamında katkı yaptığını göremiyoruz.  

 

Bir nokta için parantez açalım. Politika bölümünde arz ettiğimiz gibi, Biden görüşmesinden sonra 

Erdoğan’ın tutum değiştireceğini tahmin ettik. Bu durumda, dolar/TL biraz (belki %10) gerileyerek hem 

ekonomik aktiviteyi teşvik eder, hem de enflasyonun iyice zıvanadan çıkmasını engeller. Eğer yanılıyorsak, 

yıl boyunca yavaşlama değil, resesyon ve ödemeler dengesi kaygılarından bahsederiz gelecek ay. 

 

Enflasyonda Mayıs verileri geçici bir zirve teşkil edebilir.  Ancak, ekonomide en ufak bir toparlanmada 

çeşitli ÜFE’ler TÜFE’ye yansıtılacak. Bir başka senaryoda, Erdoğan’ın toplumu rahatsız eden icraatları 

sürüp döviz kurunu yukarı itecek. Her halukarda, enflasyonda yıl boyunca kalıcı bir gerileme çok zor. Yılı 

TÜFE’de %15-16’de kapatacağız deriz.  
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Turizmde aşıların yurda gelmesi ve turizm bölgelerinde aşılama kampanyasının hızlanması ile umutlar 

arttı:  

 

Vaka sayısı 5 bine yaklaştı, turist hedefi yeniden 30 milyona çıktı! 

 

Kaba hesapla, turist başına $800 gelirden, bu sene $21 milyar civarında hasılat bekleniyor demek ki.  Bizce 

bu hedef bir hayal. Rusya siyasi anlaşmazlıklardan dolayı bize turist göndermez. Arap ülkeleri ile aramız 

hala bozuk. Avrupa Çin aşılarını tanımadığı gibi, turistlerinin ilk tercihi Yunanistan, İspanya ve İtalya olacak. 

Bize düşük fiyat yüzünden gelecek tortu kalacak.  

 

En önemlisi, birkaç defa daha vurguladık, vaka sayıları gerçekçi değil şüphesi içindeyiz. Ancak, cari açık 

özelinde endişeli değiliz. Bankalar ve finans-dışı sektörün dış borçlanması hızlanıyor. İç talepte daralma 

beklediğimizi söyledik. ABD’den yeni yaptırım tehditleri senaryosu dışında, cari açık finanse edilir düzeyde 

kalacak.  

 

Ancak, yılın ikinci yarısında  

 zayıf turizm sezonu,  

 kışın Covid-19’un tekrarlanması tehlikesi 

 ve hizmet sektöründe iflas ve konkordatoların yeniden hortlaması ile banka kredilerinin iyice 

kısılması iyimserliğe mahal bırakmıyor. 

Piyasalar: Kırılma noktası 

Piyasa öngörülerimiz siyasi ve ekonomik tahminlerimizle tutarlı olmak zorunda. Haziran tahminlerimiz 

içinde iki tanesi TL cinsinden varlıklar açısından özel önem arzediyor: 

 Global likidite bolluğu sürecek. En az bir ay daha Dolar Endeksi ve ABD 10 yıl vadeli DİBS faizleri 

yatay seyredecek. 

https://www.paraanaliz.com/2021/reel-sektor/vaka-sayisi-5-bine-yaklasti-turist-hedefi-yeniden-30-milyona-cikti-g-6328/


 

 

Bu rapordaki veriler düzenli bir şekilde halka açık kaynaklardan elde edilip, yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek üzere 

hazırlanmıştır. Rapordaki bilgilerin kullanımından doğacak sorumluluklar, ve olası zararlardan belge yazarı sorumlu tutulamaz. Bu 

yayın iznimiz olmadan,  kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 

 

-17 - 

 Erdoğan Biden zirvesinden sonra daha makul bir duruşa geçecek, ABD’ni yaptırım tehdidi 

ötelenecek. 

 

Eklemeye gerek yok, birinci madde konsensusa yakın. Fakat, siyasi senaryomuzda nerdeyse Issız Adam 

kadar yalnızız. Erdoğan’la ilgili aykırı senaryomuz piyasalarda büyük fırsatlar olduğunu da fısıldıyor.  Döviz 

kurunun yükselmesinin iki nedeni siyasi gerginliğin ekonomik morale olumsuz yansıması ve ABD’yle limoni 

ilişkiler. Eğer bu badireler atlatılacaksa, TL ve başta Borsa, diğer menkuller bir süre değer kazanır.  En 

önemlisi CDS’ler 300 baz puan civarına geriler. Eurobond’larda kayda değer bir ralli gözleneceği gibi, dış 

borçlanma da artarak, ekonomi biraz nefes alır.  

Erdoğan’la ilgili senaryonun temel varsayımını tekrarlayalım. Erdoğan her zaman döviz kurunun 

yükselmesinden rahatsız olup, yön değiştirdi. Trump tweeti, Naci Ağbal’ın göreve atanması gibi birçok 

örnek sayabiliriz. Ek olarak, içerde AKP ve diğer Erdoğan’a destek veren gruplar arasında çıkar çatışmaları 

da elini zayıflatıyor.   

Eğer Erdoğan hususunda yanılıyorsak, dolar/TL’de hedef IIF’nin yenilenmiş adil kur projeksiyonu olan 

9.5’tur.  

 

Peki, bu riskli geleceği nasıl yatırımlara yansıtırız?  Bizce şu anda dolar put opsiyonları çok ucuzdur. Eğer 

mümkünse, Eurobond ve CDS opsiyonları da iyi pozisyonlanma sağlar. TL varlıklarda doğrudan pozisyon 

alacaklar için muhakkak %10 stop-loss öneririz.  

Istanbulanalytics 

http://www.paraanaliz.com/  
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