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DÜNYA VE TÜRKİYE ZOR KIŞIN EŞİĞİNDE 

Türkiye’yi bekleyen acı kış 

Başkan Erdoğan enflasyonla mücadeleyi etiketleri dövmeye indiriyor. Halbuki, gıda enflasyonu küresel bir 

şok ve iklim değişikliğinin hızına bakılırsa da çok uzun yıllar insanlığı tehdit edecek. Chatham House iklim 

değişikliği raporuna göre, 2050 yılında global tarımsal mahsul %33 düşerken, gıda talebi ise %50 artacak.  

Gıda enflasyonunun Erdoğan hükümetinin bir numaralı iç politika sorunu olacağını düşünmenin bir nedeni 

daha var. Doğalgaz fiyatlarının hızla tırmanması, sentetik gübrenin temel hammaddesi olan amonia 

üretimine sekte vurdu.   Dolar/TL’deki yükselişi de göz önüne alırsak, çiftçinin bu sene gübreye erişmesi 

çok kolay olmayacak. Neticede, kuraklık bitse de, gelecek sene de tarımsal mahsul talebin oldukça 

gerisinde kalabilir.  

Doğalgazda zam zorunlu hale geliyor. T24’e göre: “GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, bu kış 

aylarında doğalgaz ve elektriğe çok yüksek zamların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu, aksi takdirde 

BOTAŞ’ın çok ağır zarara gireceğini söyledi”1. 

 

Hükümet için yeni bir sorun da kira enflasyonu.  TCMB’ye göre konut fiyatları son bir yılda %31 artarken, 

ev sahiplerinin kiralık verirken benzer bir getiri elde etmek istemesi normaldir. BETAM Araştırma Merkezi, 

büyük kentlerde fahiş kiraları şöyle özetliyor:  

                                                           

1 Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Türkiye’nin boru hatları üzerinden şu an bin metreküpünü yaklaşık 240 

dolara satın aldığı Rus gazının fiyatının Ekim başında 270 dolara yükselmesi bekleniyor. Yani, Türkiye’nin uzun 

dönemli sözleşmeyle aldığı gazın fiyatı Avrupa’daki mevcut astronomik seviyeye çıkmayacak. 

Ancak geçen yıl dibe vuran sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarının da Avrupa’daki fiyatlar gibi hızla artması nedeniyle 

BOTAŞ’ın ithalat maliyetleri hızla artacak. 

GLOBAL ANALİTİK DİNAMİK TAHMİNLER RAPORU (GADT) 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-13/world-faces-growing-risk-of-food-shortages-due-to-climate-change?srnd=premium-asia
https://www.ft.com/content/b2e7b6ed-fa14-48e1-a463-4d3b09c654dd
https://www.ft.com/content/b2e7b6ed-fa14-48e1-a463-4d3b09c654dd
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/jale-ozgenturk/fahis-fiyat-oyalamasi-1869519
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2021/08/konut-piyasasi-gorunumu-agustos-2021/
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Covid-10’la hala başedemedik. Önce son dalga esnasında vaka ve günlük vefat trendlerini paylaşalım 

(Kaynak: Worldometer.com) 

 

Grafiğin sonunda eğimin ne denli dikleştiğinin altını çizelim. 

 

 

Günlük can kaybı eğrisinin eğimi negatife döndü, fakat kış aylarında durum terse dönebilir.  
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Yeni kapanma/kapatmalar yapılmadan kış dalgasını önlemek çok güç olacak: 

Toplumda çok katı fikirlere sahip %20 civarında aşı karşıtı var. Abdurrahman Dilipak önderliğindeki bu yeni 

örgüt, İstanbul’dan sonra Ankara’da gösteri düzenlemeyi planlıyor. 

 

Yeni bulgulara göre, hatırlatma aşılarının takriben 6 ayda bir tekrarlanması gerekecek.  BioNTech Mayıs-

Haziran’da yoğun olarak kullanılmaya başladı. Bu da demektir ki, kış ve 2022 baharı boyunca 3cü dozlar 

vurulacak. Sağlık sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturacak “sürekli aşılama”, ve eğer Delta’dan daha azgın 

mutasyonlar peydah olursa en az iki dalgaya daha neden olabilir.  

 

Suriyeliler-göçmenler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 

bünyesindeki Türkiye Ekonomik Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın (TEPAV) anketine göz atalım: 

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/prof-dr-mehmet-ceyhandan-kritik-uyarilar-aman-dikkat-1870027
https://ahvalnews.com/tr/multeciler/erdogan-siginmaci-politikasinda-u-donusune-hazirlaniyor
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Hükümet yeni mülteci akımına engel olabilir2,  mültecileri bir ilden ötekine gönderebilir, fakat toplamı 6-8 

milyon arasında tahmin edilen göçmenlerin yarattığı emek fazlası ve sosyal huzursuzlukla mücadele için 

eylem planı yok.  

 

İşte, Türkiye’yi bekleyen kış budur. Erdoğan ise hala 2023’de ekonomiyi şahlandırma söylemlerinde...  

 

Bu hata, onun toplumsal itibarını da hızla düşürüyor: 

                                                           

2 Bu bile şüpheli, aşağıda anlatacağız 
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AKP-MHP geniş kapsamlı seçim yasası revizyonu planından şimdilik vazgeçti. Sadece seçilme barajı 

%7’ye düşürülecek. Bu değişiklik teorik olarak erken seçimlerin 2022’nin son aylarından önce 

yapılmayacağının bir göstergesi.  Ama, %7 barajı MHP’yi kurtarmak için, AKP’yi bağlamaz. Erdoğan 

yukarda zikrettiğimiz problemleri çözemezse, TBMM’ni muhalefete kaptırmayı göze alıp, erken seçim 

gambitini oynayabilir3.  

 

AKP-MHP samimi olarak hükümeti 2023’e kadar sürdürmek niyetinde, fakat bu inadın bedeli sosyal 

karmaşa ve belki de kararsız seçmenin muhalefetetin saflarına göç etmesi olacak.   

Yılın son 4 ayında başlıca gündem dış politika 

Yaz aylarında Ankara’yı pek de uğraştırmayan diplomasi cephesi artık “ben buradayım” diyor. Erdoğan 

BM’nin açılış toplantısı için New York’a gidecek, ama Biden’la buluşması zor.  ABD Senatosu ve Biden ise 

dev altyapı bütçesi ve borç tavanı ile meşgul. ABD’yle aramızda ihtilaf çıkartacak meseleler4 her geçen 

gün artsa da, Kasım’dan önce ABD’den yeni bir ilişki teklifi veya yaptırım beklemiyoruz.  

 

Öte yanda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden gelen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın derhal 

sebrest bırakılması yönündeki ihtar, kış aylarında AB’yle yeni sorunlara dönüşebilir. Zaten, bu iki şahıs 

serbest kalmazsa, Avrupa Konseyi’nin üyeliğimizi askıya alması ihtimali dahi oldukça rahatsız edici. 

Açıkçası, Merkel’in siyaset sahnesine veda edişi akabinde Alman siyaseti ve ona paralel Brüksel’in 

Ankara’ya bakışı nasıl evrilecek, henüz bir senaryo çalışması yapmadık.  Fakat, Merkel’in ardından 

göçmenleri Türkiye’de barındırma karşılığında insan hakları ihlallerine göz yuman doktrin sürmeyebilir.  

 

Artık en acil ve korkutucu tehdit Suriye.  Al Monitor’a göre, Rusya ve Esat İdlib’te bir kez daha nihai taarruz 

deneyebilir. Bu tehlike o denli yakın ki, ay sonunda Erdoğan Soçi’ye Putin’le görüşmeye gidiyor. Metehan 

                                                           

3 Ek kanıt olarak bakınız:  Zülfikar Doğan:  Bahçeli, erken seçime giden yolun taşlarını döşüyor, link:  

https://www.paraanaliz.com/2021/genel/zulfikar-dogan-bahceli-erken-secime-giden-yolun-taslarini-dosuyor-g-13609/   

4 Ahval Haber, erişmek için VPN gerekebilir.  

https://www.t24.com.tr/haber/cumhur-ittifaki-nda-rol-caliyor-gerginligi-erdogan-a-yakin-isimlerin-mhp-ile-ittifaktan-rahatsiz-oldugu-iddia-ediliyor,979208
https://ahvalnews.com/tr/turkiye-abd/abd-kongresinde-bayraktar-ihalarina-ambargo-onerisi
https://www.istanbulanalytics.com/massive-displacement-wave-amid-fears-of-renewed-battles-in-idlib/
https://www.paraanaliz.com/2021/genel/zulfikar-dogan-bahceli-erken-secime-giden-yolun-taslarini-dosuyor-g-13609/
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Demir’in Tele1 programında açıkladığı bilgilere göre, İdlip-Türkiye sınırında 2 milyon göçmen Türkiye’ye 

geçmeyi bekliyor. Bu göç gerçekleşirse, Erdoğan iktidarını sona erdirecek ölçekte bir şok dalgası 

yaratabilir.  

Putin’in amacı İdlib’i Esat’a teslim etmek değil, Ankara’ya ABD-NATO’ya çok   yaklaşmaması için gözdağı 

vermek.  Ancak, Esat ve İran bu konuda farklı düşünebilir. Özetle, TSK İdlib’te yeni bir savaşa 

hazırlanırken, Erdoğan Doğu-Batı blokları arasında ip cambazlığı yapmakta zorlanacak. Bir başka deyişle, 

Türkiye ABD-Rusya arasında taraf seçecek, ve seçimi ne olursa olsun, rakip kampa fidye ödeyecek.  

Küresel şokların yeni merkezi: Çin 

Artık Bejing’de neler döndüğünü anlayabilmek, en az Washinton DC’yi çözmek kadar önemli. Çin 

ekonomisinden dünyaya üç büyük şok yayılıyor. Bejing’in bunlarla nasıl başa çıkacağını tartışmalıyız. 

İlk şok malum, Çin’de ihracat güçlü gidiyor, ama iç talep çöküyor. Çin’in tek vakada dahi tüm vilayete 

karantina uygulama politikası tüketici moralini törpülüyor. Bloomberg’e göre, Çin ekonomisi 3Ç2021’de 

Ç/Ç 0.3 gibi cüzi bir GSYH büyümesi kaydedebilir. Yılı ise daha önce konsensus olan %8 değil, %6 

büyümeyle kapatabilir. Bizce tabağı kurtçuklara dolu olan Xi Jinping’in iç talebi körükleyecek hamleler 

yapması beklenmemeli. Çin’de büyümenin yavaşlaması emtia fiyatları, Japonya, G Kore, Latin Amerika ve 

Almanya ihracatı için olumsuz. 

 

İkinci sorun, ülkenin iki numaralı inşaat şirketi Evergrande’nin batık olması. Evergrande’nin tahvil borçları 

$300 milyar. Tedarikçilere olan borcu ise bilinmiyor. Evergrande Çin’in en büyük istihdam ve büyüme 

kaynağı olan inşaat sektöründe “sistemik” bir yere sahip, yani batması tüm endüstriye yayılan şoklar 

yaratabilir. Ama, Evergrande gibi özel bir şirketi kurtarmak da, Xi Jinping’in tahvil pazarını serbestleştirme 

ve ortak refah politikalarına aykırı. Sonuçta, yerel para cinsinden tahvil borçları bankalara yüklenecek, ama 

dış borçları kim ödeyecek?    Bu konuda en ufak bir hatalı adım, global ölçekte tahvil sarsıntısı yaratabilir.  

 

Üçüncü şok ise daha uzun vadeye yayılacak. Xi Jinping’in özel teşebbüsten devlet güdümünde kalkınmaya 

dönmesi, ülkenin en dinamik şirketlerini barındıran özel sektörün büyümesine engel olacak. Çin, ABD’ye 

karşı teknoloij avantajını kaybedebilir. En az bu handikap kadar önemli, global fonlar Çin’deki yatırımlarını 

satmaya karar verebilir. Bu durumda en az GOP, belki global mali piyasalar kompleksini vuracak bir 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/china-s-third-quarter-growth-seen-near-zero-top-forecaster-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-16/china-s-nightmare-evergrande-scenario-is-an-uncontrolled-crash?srnd=premium-asia
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finansal bulaşmadan korkarız. Bu senaryonun 2022 yılında yatrımcıların gündemini oldukça işgal 

edeceğini öngörüyoruz. 

Dünya Ekonomisi: Yavaşlama hem tahminler, hem de verilerde 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre küresel ekonomide bu yıl 

yüzde 5,3’le yaklaşık 50 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşecek. Raporda 2025 yılına kadar gelişmekte olan 

ülkelerin Covid-19 pandemisi nedeniyle 12 trilyon dolar daha yoksul olacağı bilgisi mevcut. 

UNCTAD, 2022’de ise küresel büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,6’ya düşmesini ve küresel gelirin salgın 

öncesinin hala yüzde 3,7’nin altında kalmasını bekliyor. 

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun Eylül sayısını yayımladı. 

 

Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 

6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin 

yüzde 6,3 büyüyeceğini öngörmüştü. 

 

Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki 

büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Avro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya 

ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi. 

 

Global büyümeye yatırımcılar açısından bakalım.  BofA’nın geleneksel ve efsaneleşmiş fon yöneticileri 

eğilim anketine göre: 

 

https://www.paraanaliz.com/2021/ekonomi/unctad-raporu-dunya-tarihi-buyume-yasiyor-g-13408/
https://www.paraanaliz.com/2021/genel/bofa-anketine-gore-enflasyon-korkusu-arttikca-kuresel-buyume-beklentileri-dusuyor-g-13582/
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Özetle, 2022 yılında dünyanın 2021’e nazaran daha düşük, hatta atıl kapasite yaratan bir büyüme 

temposuna yavaşlaması nerdeyse konsensus beklenti.  

Şimdi de güncel verilerle yavaşlamayı kanıtlayalım. 

Önce, Nordea’nın G3 kredi ivmesi grafiğine bakalım:   
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İvme negatife dönmüş. Türkiye örneğinde olduğu gibi, kredi ivmesinin negatife dönmesi 1-2 çeyrek 

sonunda milli gelirde yavaşlamaya işaret eder. Velakin, yavaşlamanın bir kısmı pandemiden 

normalleşmeye geçen birçok sektörde kredi ihtiyacının gerilemesinden kaynaklanıyor. Yine de, ivme kaybı 

o denli belirgin ki, global ekonominin fren yapması kaçınılmaz görünüyor.  

 

Bloomberg’in verileri önde gelen ekonomilerde topyekün yavaşlamaya işaret ediyor: 

 

 

 

Öte yanda, enflasyon geçidir kampı hala çoğunlukta. Fakat, biz bir türlü ikna olmadık.  Bu konuda, ünlü 

ekonomist  Adam S.  Posen’ın ABD haber sitesi The Hill’e yazdığı makaleden alıntılar yapalım: 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/charting-the-global-economy-retail-sales-stumble-in-u-k-china
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/charting-the-global-economy-retail-sales-stumble-in-u-k-china
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 Fed’in 2022-2023 tahminine göre çekirdek Tüketici Harcamaları Fiyat Endeksi, %2.1 ortalama 

civarında seyredecek. Halen %4.7 temposunda seyreden bu değişkenin 2 yıl zarfında hızla 

gerilemesi mümkün mü? 

 Bu tür tahminlerin temel varsayımı, tedarik zincirinde arızalar, işgücü-istihdam talebi arasında 

dengesizlik ve bilgisayar yongası gibi kritik ara-mallarda arz eksikliğinin kısa sürede giderileceği. 

 Bu görüşü şüpheyle karşılamak lazım.  Turizm, sivil havaclılk, konaklama-eğlence, yeme-içme gibi 

sektörler Covid-19’dan sonra eski haline dönmez. Bu sektörler yapısal daralma sürecine girdi.   

 Geçmişten örnekler kırılan tedarik zincirlerinin kolay tamir edilmediğini gösteriyor. Örneğin, çip 

kıtlığı Covid-19’dan önce başlamıştı.  

 Ek olarak, ABD-Çin gerginliği de global tedarik zincirlerinin yeniden organize edilmesi gereğini 

vurguluyor. Bu süreç bir-iki değil, 5 yıl kadar uzun sürebilir.  

 Özetle, arz kanalından gelen şoklar kısa süreli olmaz. İşgücü ve şirketlerin bunlara ayak uydurması 

da ek süre gerektirebilir.  

 Fed ekonomideki dengesizliklerin kısa vadeli olduğu hatasında ısrar etmeyip, yeni yapısal denge 

kuruluncaya kadar varlık alımlarını sürdürmeli. 

 Ekonomi: İç talep şoku yola çıktı 

Türkiye ekonomisinin dinamosu iç talep.  İhracat yılın kalanında da net katkı yapmaya devam edebilir5, 

ancak GSYIH ve istihdam etkisi düşük.  Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere, hükümet merkezi bütçede 

faiz-dışı fazla yaratarak, ekonomideki harcanabilir geliri emiyor.  

                                                           

5 Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye 

İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos’ta 55,9’a gerilemesine rağmen Türk imalatçılarının ihracat ikliminde 

üst üste yedinci ay iyileşmeye işaret etti. Talep koşullarındaki güçlenme mart ayından beri en düşük hızda 

gerçekleşse de güçlü düzeylerini korudu. 
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Siyaset bölümünde Türkiye’yi bekleyen zor kışı anlatırken, aslında tüketicinin moralinin bozuk olduğunu 

da ima ettik.  BloombergHT Eylül Tüketici Güveni ön anketi A/A sadece 2.39 puan artışla, 61.49’a yükseldi. 

Bir anlamda, TUIK verilerine göre fevkalade güçlü geçen yaza rağmen, tüketici güveni hala “çok karamsar” 

düzeyde.  
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Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin kişisel mevcut durum algısı ve beklentilerinde gerileme 

izlenirken, Türkiye Ekonomisi’ne ilişkin mevcut durum algısı ve beklentilerde iyileşme görüldü. Diğer 

taraftan, mevcut tüketim eğilimi geriledi. 

 

BloombergHT tüketici güveninin yılın kalan aylarında toparlanması için neden göremiyoruz. Ekim’den 

itibaren artan işsizlik, kur oynaklığı ve elektrik-doğal gaz faturalarına zamların olumsuz etkisi hane halkı 

tüketim iştahını bozacak. 

 

Siyaset anketlerine göre, halkın yani tüketicinin geleceğe yönelik algısı BloombergHT’ye nazaran daha da 

feci: 

 

 

Tüketimi sürükleyen temel unsur, harcanabilir gelir. Sonbahar-kış aylarında turizm sezonunun sona ermesi 

ve olası yeni kapanmalar-kapatmalar nedeniyle, reel harcanabilir gelir artmayacak. İkinci unsuru ise kredi 

koşulları.  Aşağıdaki grafikten görüleceği üzere, kredi ivmesini ölçtüğümüz 13 haftalık hareketli ortalama 

büyüme (yıllıklandırılmış olarak) yeniden gerilemeye başladı: 

 

https://www.bloomberght.com/bloomberg-ht-tuketici-guven-on-endeksi-eylulde-yukseldi-2287691
https://www.t24.com.tr/haber/vatandaslarin-yuzde-90-5-i-ekonomiden-memnun-degil-yuzde-82-5-i-ozellestirmelere-karsi,978365
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Haftalık kredi-mevduat tablosunda ise sadece tüketici kredilerinin alt bileşeni kredi kartı bakiyelerinin kayda 

değer bir büyüme kaydettiği göze çarpıyor.  

BloombergHT haberi de tespitimizi doğruluyor: 

 

https://www.bloomberght.com/kredi-buyume-hizlari-dusuyor-kredi-kartlari-cizgisini-koruyor-2287770
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BBDK’nin TL50 bin üzerinde kredilere vade kısıtlaması getirmesi kredi kartı bakiyeleri dışındaki tüketici 

kredisi kalemlerinde bir miktar daha yavaşlamaya yol açacak. Kredi kartı bakiyeleri ise artık 

genişleyemiyor6.  

 

Özetle, yılın son çeyreğine girerken, tüketimi destekleyen tüm değişkenlerin yavaşladığını görüyoruz.  İç 

talep daralmasa da, son çeyrekte ekonomiye verdiği net katkı kayda değer ölçüde düşecek. Bu tespitin 

stagflasyonla eş anlamlı olduğunu kayıt edelim.  

 

 

                                                           

6 Zaten kredi limitlerine tavan getirilmesi de sözkonusu. 
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Piyasalar: Global şoklar ortasında Fed ve TCMB kararları 

Riskli varlıklar son yılların en kötü Eylül’üne şahit oluyor. Wall Street borsaları 2 haftadır değer kaybediyor. 

MSCI GOÜ Hisse endeksi sadece bu hafta %2’den fazla değer yitirdi. GOÜ yerel para tahvillerinde getiri 

2022’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.  

Yukarda, BofA anketi bahsinde vurguladığımız gibi, 2022 büyüme ve pay başı kar tahminleri de olumsuz.  

Daha önce arzettiğimiz, Deutsche Bank, Citi ve Morgan Stanley tarafından uyarısı yapılan %10-15’lik 

düzeltmenin ilk safhalarındayız.  

 

ABD 10 yıllık DİBS getirisinin cuma akşamı %1.37’e yükselmiş olduğunu kaydedelim. Bazı uzmanlara göre 

riskli varlıklar bu getiride 30-40 baz puan yükselişi iskonto etmiş durumda. Fazlası, borsalarda düzeltmeyi 

derinleştirir.  

Tabii, DİBS pazarı da gözünü Fed’e dikti. Bizce çarşamba günü sonuçları açıklanacak Fed FOMC 

toplantısında varlık alımlarında azaltma için tarih çıkmayacak.  ABD’de Delta varyantı aşı karşıtları 

sayesinde ekonomiyi vururken, Eylül sonunda Cumhuriyetçiler’in boykotu nedeniyle federal hükümetin bir 

süreliğine kepenk kapatmasını da bekleriz.  En son olarak da, Senato’da ılımlı Demokratlar’ın da tepkisini 

çeken Biden’ın dev altyapı bütçesinin ne zaman ve ne kadarının onaylanacağını bilmiyoruz. Bütçe, 2022 

ara seçimleri sonrasına ertelenebilir. Powell bunca belirsizlikle dolu bir ortamda, bir-iki toplantı daha 

beklemeyi tercih edecektir.  

Türkiye açısından bu gecikme TL ve DİBS faizleri üzerinde rahatlatıcı etki yapar. Öte yanda, IIF’e göre 

ağustos ayında (Çin dışında) sadece $5 milyara gerileyen GOP’a sıcak para akımlarının önümüzdeki 

dönem kaçışa dönmesi gayet muhtemel. GOÜ’in büyüme tahminlerini tatmin edemedikleri, Delta 

varyantıyla mücadelenin çok yavaş sürdüğünü ve Evergrande riskini yukarda zikretmiştik. 

Türkiye ise ufak dozlarda da olsa sıcak para cezbetmeye devam ediyor. Ancak, bu perfomans GOP’ın 

seyri kadar TCMB faiz kararına da bağlı. Foreks ve TCMB aylık beklenti anketine göre, bu ay faiz indirimi 

yok.  
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Fakat, munzamlarda 200 baz puan artış, faiz indiriminin ön hamlesi olabilir. Erdoğan’ın da bir an önce 

faizleri indirerek (kurumsal) kredi kanalından ekonomiye teşvik vermek istediği görüşündeyiz. Eğer Fed 1-

2 ay içinde başlayacak bir varlık alımlarından çıkma planı açıklamazsa, TCMB’nin 25-50 baz puanlık bir 

indirimle parasal gevşemeyi başlatması en olası senaryomuz.  

Bu senaryoda, yerleşiklerden döviz talebi hızlanır. Yılın son çeyreğinde mevsimsel olarak açık veren dış 

dengeyi ve özel sektörün yüklü FX kredi-tahvil itfalarını da hesaba katarsak, TL ve DİBS’de değer kaybı 

çok olası.  

FAKAT, Erdoğan’dan TCMB ve kamu bankalarına dövize satış yönünde müdahale emri giderse, bir döviz-

faiz şoku (kısmen) engellenebilir.    

Nihayetinde, TL cinsinden varlıklar ve Eurobondlar için iyimser bir senaryo çizmek çok zor. En iyi ihtimalle, 

dövize müdahale ile dolar/TL’de 8.50-8.80 seviyesi müdafa edilebilir. Borsa yabancı satışlarıyla erirken, 

Hazine’nin yüksek miktarda nakit birikimi sayesinde 2-10 yıllık DİBS’de kayda değer bir trend 

öngörmüyoruz.  

Istanbulanalytics 

ÖNEMLİ: Bu gönderiyi başkaları ile paylaşmayalım lütfen. Raporlarımıza abone olmak 

isteyen dostlarınız istanbulanalytics@gmail.com’a e-posta atarak abonelik şartlarımızı 

öğrenebilir. Fikri emeğimize saygınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

Haz 21 Tem 21 Ağu 21 Eyl 21

Aylık enflasyon (%) 1.21 1.17 0.99 1.11

Yılsonu enflasyonu (%) 14.46 15.64 16.30 16.74

12-aylık enflasyon (%) 12.12 12.62 12.48 12.94

24-aylık enflasyon (%) 10.16 10.43 10.52 10.71

5-yıllık enflasyon (%) 7.50 7.51 7.64 7.85

12-aylık TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı (%) 14.22 14.68 14.89 14.73

24-aylık TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı (%) 11.64 12.14 12.06 12.30

Yılsonu Döviz Kuru 8.949 8.991 8.943 8.918

12-aylık Döviz Kuru 9.231 9.337 9.369 9.559

Yılsonu Cari Denge (mlr $) -25,656 -24,667 -23,455 -22,353

Yılsonu Cari Denge (gelecek yıl ) (mlr $) -22,436 -21,309 -21,217 -21,339

Yılsonu Büyüme Oranı (%) 4.9 5.8 6.0 8.2

Yılsonu Büyüme Oranı (gelecek yıl ) (%) 4.0 4.0 4.0 4.2

Kaynak: TCMB, TDM

TCMB Beklenti Anketi
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