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YAZDAN KALAN DÖRT HİKAYE 

Giriş 

Aldığımız Ağustos molası sona erdi. Okuyacağınız GADT Rapor ile birlikte sonbahar-kış yayın dönemimizi 

başlatıyoruz. Ağustos ayında da dünya ve Türkiye gündemi fokur fokur kaynadı. Gelişmeleri iki fasla 

ayırdık. İlki, tatil öncesi GADT Raporları’nda size aktardığımız ve sonuçları hakkında öngörülerde 

bulunduğumuz süreçler. Bunları bir sonraki bölümde kısaca özetleyeceğiz. 

 

Yazdan sonbahara devredilen ve yeni sayabileceğimiz dört önemli gelişmeyi kompozisyon tarzında size 

sunduk. Global düzlemde Fed’in Jackson Hole’da başlattığı “şahin taarruzu” ve ABD-İran arasında yeni bir 

nükleer faaliyetlerin denetlenmesi anlaşması ilk önceliklerimiz. Türkiye özelinde ise ABD’den gelen 

yaptırım tehditlerinin ne denli gerçekçi olduğu ve ekonomiye olası etkilerini mercek altına aldık. GADT’ın 

son hikayesi olan ne yöne gittiği belli olmayan kredi politikası bizi çok zorladı, çünkü tezatlarla dolu. Fakat, 

uzun bir düşünce döneminden sonra, Ağustos ayı boyunca bankacılık kurallarında yapılan bir dizi 

değişikliğin sonbahar-kış aylarında kredi kıtlığı ve ekonomide ani duruşa yol açacağı görüşüne vardık. 

Ağustos’ta değişmeyenler 

Dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında en taze ve detaylı bilgi JP Morgan-S&P Global Ağustos 

öncü bilişik PMI’ları. Bunlar sadece dört büyük ekonomiye mahsus, fakat Çin’in gittikçe derinleşen buhranı 

göz önüne alındığında, dünya ekonomisi için de geçerli. Fazla analize gerek yok, aşağıda sunduğumuz 

dört grafik herşeyi açıklıyor: Ağustos’ta ekonomik aktivitede tökezlenme çok belirgin.  

GLOBAL ANALİTİK DİNAMİK TAHMİNLER RAPORU (GADT) 
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Ukrayna Savaşı’nın bitmeyeceğini defalarca arzettik. Halihazırda Ukrayna ve Rusya güçleri Donbass’da 

çamura battı. Çok uzun sürecek ve iki tarafın da kazanamayacağı bir yıpratma savaşı başladı. Ukrayna, 

Rusya’nın askeri kayıplarını ağırlaştırarak, Putin’in geri çekilmesini sağlama niyetinde. Putin, doğal gazı 

keserek Avrupa’dan Ukrayna’ya akan mali ve askeri yardımı kesme peşinde. Eğer Cumhuriyetçiler ara-

seçimde Kongre’nin 2 kanadını da kazanır ve bunun Trump’ın desteğine borçlu oldukları ortaya çıkarsa, 

ABD’den Ukrayna’ya akacak askeri destek de kısılabilir. Fakat, elimizdeki son anketer en azından 

Senato’nun Demokratlar’ın kontrolünde kalacağını düşündürüyor. Trump’ın başı ise Florida’da Key 

Largo’da özel rezidansına taşıdığı fevkalade hassas milli güvenlik bilgileri nedeniyle dertte. Sonuçta, ABD-

AB Ukrayna’ya desteği sürdürecek. Putin 2023 yılında savaşın bedelini ödemeye başlayacak. Ancak, 

Puıtin’in önüne fatura geldiğinde barış ihtmalinden bahsedebiliriz.  

Tatil öncesi en aykırı düşüncelerimizden biri Çin’in yıllarca süreckek bir ekonomik bunalıma girdiği 

yönündeydi. Bu öngörünün artık konsensus olmasa da, çoğunluk görüşü mertebesine çıktığını görüyoruz. 

Çin ekonomisinin büyümesi bu yıl %2-3 gibi depresyon sayılacak bir düzaye gerileyebilir. Gittikçe 

derinleşen inşaat-konut krizi için de çözüm bulunamıyor. Bazı uzmanlar Çin’in 5 yıl sürecek bir duraksama 

dönemine girdiğini ifade ediyor, katılırız. 

 

 

Türkiye’ye döndüğümüze, siz bu satırları okurken açıklanacak 2Ç2022 GSYH’de %7-7.5 arası bir büyüme 

bekleriz. Ç/Ç büyüme ise oldukça güçlü %1-1.5 arasında açıklanacak. Ancak, Ağustos itibarıyla tüketici 

güveni hariç güven endekslerinin ivme kaybı çok belirgindi. Örneğin Reel Kesim Güven Endeksi 2 yıllık 

dip yaptı. Güncellenmiş tahminimiz ekonominin 3-4Ç’de çok cüzi bir büyüme kaydedip, yılı %5 civarında 

reel GSYH büyümesi ile kapatacağı yönünde. Yıl sonunda TÜFE %70’e kadar gerileyebilir, fakat 2023 

yılında dez-enflasyonu kesinlikle beklemiyoruz.  

 

Aşağıdaki iki tabloda görüleceği üzere Ağustos anketlerinde partilerin göreceli konumlarına değinilmedi. 

Bu şaşırtıcı değil, çünkü Temmuz-Ağustos ekonominin en güçlü aylarıydı, ayrıca yaz gıda enflasyonu da 

diğer aylara nazaran düşük çıkacak. Yani, seçmenin Erdoğan ve AKP-MHP ittifakından daha fazla 

soğuması için ekonomik neden şimdilik az.  
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Fakat, ekonomide kötü gidiş ve Gülşen’in tutuklanması, SPK odaklı rüşvet skandalı gibi gelişmeler tüm 

seçmen kitleleri bunaltırken, Erdoğan hala vatandaşın çektiği acıyı inkar ediyor. Yurtdışından $50 milyar 

hediye fon bulunsa da, anketlerin Erdoğan ve AKP-MHP lehine yön değiştireceğine inanmıyoruz. Cumhur 

İttifakı tabanı ve parti kadrolarında çözülme kış aylarında belirginlik kazanacak.    

 

Evet, haydi şimdi birlikte geleceğe bakalım… 

Fed sıkı para politikasından vazgeçmeyecek 

Powel’ın Jackson Hole’da yaptığı 10 dakikalık konuşma, Fed’nin 2023 yılında da parasal sıkılaştırmayı 

kararlı olarak sürdüreceğini piyasalara ilan etti.  

Powell’ın mesajını şöyle özetleyebiliriz:  

• Enflasyon bir numaralı ve uzun soluklu tehlike. 

• Artık tek görevimiz enflasyon canavarını inine sokmak. 

• Birkaç ay enflasyon verileri gerileme gösterse dahi, aldanmayacağız. Çekirdek %2’ye inip oradan 

yukarı çıkamayacak kadar gücünü yitirinceye kadar vuracağız kafasına sıkı para politikası ile. 

• Vereceğimiz zararı biliyoruz ve bedel ödemeye de hazırız. ABD ekonomisi uzun süre potansiyelin 

altında büyür, işsizlik artar. 

 

Powell uyarısının global sonuçlarını tam olarak değerlendirebilmek için, Jackson Hole’de merkez 

bankacılarının resesyon tehlikesi ufukta belirse de uzun süre parasal sıkılaştırmanın kaçınılmaz olduğu 

görüşüne vardığını ekleyelim. 

Yeni tahminimiz Fed politika faizinin 2023 sonunda en az %4’e yükseleceği, enflasyon gelişmelerine göre, 

bu oranın %4.5-5’e kadar yükselebileceği yönünde. 

Ek olarak, Powell ve diğer FOMC üyeleri kurnazca bilanço daraltmadan bahsetmiyor, nasıl olsa finans 

basını da sormuyor. Fakat, odada nara atan fil asıl o. Bu konuda birkaç yeni araştırma var; Fed 

bilançosunda her $2.1 trilyon daralma 240 baz puan faiz artışına eşdeğer olabilir. Fed Eylül 2022-2023 

sonu arasında $1.7 trilyon civarında   dolar emecek para piyasasından…. Yani, 200 baz puan civarında 

ek sıkılaştırma yapacak. 

https://www.ft.com/content/b71e259f-f2f0-4e25-bd22-0dbd0f344643
https://www.ft.com/content/b71e259f-f2f0-4e25-bd22-0dbd0f344643
https://www.cfr.org/blog/why-fed-tightening-more-it-thinks-0
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2022 sonu ve 2023’ün ilk yarısı arasında Dolar Endeksi’nin öncelikle bilanço daraltma nedeniyle 115’e 

kadar yükselmesi temel senaryomuz. 

ABD 10 yıl vadeli DİBS getirisi için 2023 ortalaması hedefimiz %3.5. Ancak, bilanço daraltma, AMB’nın da 

kararlı parasal sıkılaştırma sürdürmesi ve Çin’den gelen talebin azalmasıyla, bu oran %4-4.25 bandını da 

deneyebilir. 

 

Peki, Fed ve AMB gibi rezerv para merkez bankalarının kararlı parasal sıkılaştırma süreci dünyayı ne yöne 

sürükler? Bu konuda geçici temel tezimizi şöyle özetleyelim:  

Global ekonominin yıl sonunda resesyona girmesi kesin. Fakat, bu ödenmesi gereken bir bedel.  Resesyon 

2023 yılında yerini yavaş büyüme & inatçı enflasyon kombinine bırakır. 2024’te ise iki senaryo çıkar 

karşımıza. İlki ve daha yüksek olasılığa sahip olan, hedefe yakınsayan enflasyon ve sönen varlık-emtia  

balonları eşliğinde yeni ve uzun soluklu bir toparlanma dönemi. İkincisinde, Dolar Endeksi bilanço daraltma 

sürecinin etkisiyle belki de 4-5 yıl sürecek bir boğa trendine girmiştir, Türkiye de dahil, hatta başta olmak 

üzere, GOÜ’ler sapır sapır dökülmeye başlar.  

 

Fed-AMB sıkılıştırmasının Gelişmekte Olan Ülkeler’in (GOÜ, Piyasalar = GOP) borç sorununu azdıracağı 

kesin. Şimdiden Mısır, Pakistan ve Bangladeş’in temerrüte düşmesi olasılığı belirdi.  

Mali piyasalara döndüğümüzde geçici olarak yıl sonu tahminlerimiz şöyle:  

• S&P500 önderliğinde tüm borsalarda ayı pazarı. Avrupa hisseleri ve bizim BİST trendinin tersine 

seyir izleyebilir. 

• GOP’tan yoğun para kaçışı. 

• Dolar Endeksi 115’e kadar yükselebilir, Euro/dolar 0.95, ABD 10 yıl vadeli DİBS getirisi %3.2-3.5 

arasına oturabilir. 

• Altın ve kripto yılı kapattı. 

• Brent $100/varile oturabilir, ama İran’la nükleer silahsızlanma anlaşması imzalanırsa, $70-80/varil 

daha gerçekçi. 

 

 

https://www.paraanaliz.com/2022/dunya-ekonomisi/imfden-merkez-bankalarina-enflasyon-uyarisi-g-36415/
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İran’la nükleer faaliyetlerin denetlenmesi anlaşması enerji pazarında büyük şok 
yaratabilir 

Yazın yeniden gündeme gelen çok önemli bir hikaye ise ABD ve İran arasında yeni bir nükleer faaliyetlerin 

denetlenmesi anlaşması. İran’a göre anlaşmanın imzalanması an meselesi, ABD tarafı çok daha temkinli 

olup bir kaç pürüzün halledilmesini şart olduğunu vurguluyor. Bu pürüzlerin başında Atom Enerjisi 

Ajansı’nın süregelen İran’ın izinsiz uranyum zenginleştirdiği şüphelerine dair incelemesi. İran bu 

incelemenin kapatılmasını istiyor.  

Kanaatimize göre, İran’la anlaşma oldukça zor, olasılığı %50’den fazla değil. Nedenlerimizi şöyle 

sıralayalım: 

• ABD Senatosunun anlaşmaya onay vermesi için Demokratlar’ın ara-seçimlerde çoğunluğu 

koruması gerekecek. Bu durumda dahi, Kongre’de anlaşmanın İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı 

faaliyetlerini teşvik edeceği görüşü çok yaygın.  

• İsrail anlaşmayı baltalamak için elinden geleni ardına koymayacak. 

• Körfez Krallıkları prensip olarak anlaşmaya karşı değil, fakat güvenlik kaygılarının dikkate 

alınmasını talep ediyor, bu kaygılar nasıl giderilecek bilemiyoruz. Fakat, Körfez Ülkeleri 

önderliğinde OPEC’in arz kısıtlamaları yoluyla İran’ın petrol pazarına dönmesini boykot 

edilebileceği görüşündeyiz.  

Olumsuz görüşlerimize rağmen, İran-ABD anlaşmasının olası sonuçlarını masaya yatıracağız, çünkü 

bunlar Türkiye açısından çok önemli.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yeni Brent petrol fiyat tahminleri 2022 için ortalama $104, 2023 için ise 

$94/varil. Bu tahminlerin, İran’ın enerji pazarına dönerek ilk aşamada günde 1 milyon varil ek arz 

üreteceğini göz önüne aldığı düşüncesindeyiz. Fakat, İran pazara çok daha fazla petrol akıtabilir. 

Halihazırda terminaller ve kargo tankerlerinde 40-50 milyon varil civarında ham ve yarı-işlenmiş petrol 

stoğu biriktirdiği kestiriliyor. Eğer fiyatlar $100/varil gibi cazip bir düzeyde seyrederse, İran bu stoğu hızla 

pazara sürebilir.  

İran anlaşmasına ek olarak, Çin’in gittikçe derinleşen buhranı, Fed-AMB’nın 2023 boyunca parasal 

sıkılaştırma yapacak olması da 2023 yılında petrol fiyatlarını aşağı itmesi çok olası. Bu durumda 2023’te 

$70-80/varil arası bir fiyat bekleriz. 

Öte yanda, pazarda yukarı yönlü 3 risk var:  

https://www.rferl.org/a/us-iran-nuclear-disagreement/31772671.html
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• Global atıl kapasite hakkında fazla fikrimiz yok, fakat  OPEC’in üretimi artırma gücü çok düşük 

olabilir.  

• Bu önemli çünkü, Kasım ayında İngiltere ve AB Rus petrolu taşıyan tankerlere sigorta yasağı 

getirecek.  

• Yine Kasım’da ABD’nin yıl boyunca harcadığı stratejik rezervini yenilemesi piyasadan mal 

çekecek. 

• Düşük bir ihtimal ama, global kuraklığın 2023 yılında da devam ederek, hidro-elektrik üretimini 

sınırlaması ve iklimlendirme talebini artırarak petrol ek talep yaratması yakından takip ettiğimiz 

fiyat artırıcı unsurlar. 

Hazır emtialardan söz açmışken, doğal gaz ve gıda emtiaları hakkında görüşlerimizi belirtelim.  

• Rusya’nın kış aylarında Avrupa’ya pompaladığı doğal gazı keserek Ukrayna Savaşı’nda taraf 

olmaktan cayması için siyasi baskı yapacağına eminiz.  

• ABD’de kayak gazı üreticilerinin üretimi artırma yerine nakit akımlarını temettü ödemeye 

yönlendirmesi süregeliyor.  

• Sıvılaştırılmış gaz (LNG) talebi çok yüksek, ancak LNG’ın ulusal dağıtım şebekelerine 

pompalanması için gerekli yatırımlar en erken 2023 sonunda tamamlanır. 

Özetle doğal gazda yaz boyunca tarihi zirvelere erişen fiyatların kış aylarında çok cüzi miktarda 

gerilemesini bekliyoruz. 

Bu tahminin Türkiye’nin ithalat faturası açısında önemini Uğur Gürses’ten alıntılayalım: 

 

https://www.ft.com/content/539da787-4390-4c43-8922-b37a58854693
https://www.ft.com/content/539da787-4390-4c43-8922-b37a58854693
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-08-26/why-are-rivers-drying-up-climate-change-turns-waterways-into-dust?srnd=premium
https://www.t24.com.tr/yazarlar/ugur-gurses/krizin-enerjisi-yukseliyor,36507
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Bir sonraki fasılda Rusya’nın doğal gaz ödemeleri konusunda Türkiye’ye ne denli yardımcı olacağını 

inceleyeceğiz, fakat bizim de benimsediğimiz Uğur Gürses senaryosunda, Rusya’nın çeşitli yöntemlerle 

sağladığı destek dahi yalnız sanayi değil, hanelerin kullandığı  doğal gaz ve elektriğe kış aylarında yüklü 

zamlar anlamını taşıyor.  

 

Gıda emtialarına döndüğümüzde FAO’nun gıda fiyat endeksini Temmuz’da aylık %13 gerilemesi ve 

Ukrayna’dan tahıl sevkiyatının pürüzsüz sürmesi ile en kötünün geride kaldığı beklentisi hasıl oldu. Bu 

görüşe katılmıyoruz. 

• İlkin, Ukrayna’nın global piyasalara sürebildiği tahıl miktarı 2021 yılına nazaran devede kulak 

kalıyor. 

• Elimizdeki sınırlı bilgilere göre, Ukrayna’da çiftçi halen ekim yapmakta büyük güçlük çekiyor, 2023 

kış  hasatı 2021’in yarısı kadar kalabilir. 

• Avrupa’da son 500 yılın en kurak kışı yaşanırken, ABD, Brezilya ve Çin hasatının da beklentilerin 

kısmen gerisinde kalacağını tespit ettik. 

• El Nina’nın iklim değişikliği nedeniyle 2023 yılında da tekrarlaması bir olasılık. Bu meteorolojik 

sistemin yarattığı kuraklık 2023 hasatını da olumsuz etkiler.  

Özetle 2022 sonu ve 2023 yılı ortalaması için tatmin edici  öngörü bulamasak da, tahıl pazarında en 

kötünün geride kalmadığına eminiz.  

Yukarda çizdiğimiz emtia fiyatları tablosunda, Türkiye’nin cari açığı ve enflasyon üzerinde yoğun baskılar 

devam edecek.  

Türkiye Rusya yüzünden bir kez daha yaptırım tehdidi altında 

Ağustos ayının en önemli gelişmesi, ABD’nin Türkiye’nin Rusya tarafından yaptırımların delinmesi için 

faaliyet merkezi seçildiğine dair kaygılarını açıkça ifade edip, akabinde de yaptırım tehdini masaya 

koyması olur. Soçi zirvesinde Erdoğan-Putin arasında ekonomik işbirliğinin genişletilmesi anlaşmasına ilk 

aşamada omuz silken Batı niye birden Türkiye’nin duruşundan işkillendi? 

Öncelikle, şahsi kanaatimiz olarak Erdoğan-Putin arasında Soçi’de varıldığını düşündüğümüz paktı 

özetleyelim: 

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/dried-out-farms-from-china-to-iowa-will-pressure-food-prices/articleshow/93845267.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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İlk madde, Rusya’nın, Türkiye’nin çeşitli yollarla yaptırımların delinmesine göz yumması karşılığında ucuz 

doğal gaz vaatinde bulunması. Bu vaat 3 yolla gerçekleşebilir: 

• TCMB ve Rus Merkez Bankası arasında ruble-TL swap anlaşması imzalanır. BOTAŞ bu yolla 

edindiği rubleleri  gaz ithalatında kullanır.  

• Rus devleti Servet Fonları’na ruble tahvil ihraç ederiz, hasılatı doğal gaz ithalatında kullanılır. 

• Gazprom BOTAŞ’a avantajlı fiyatlarda veya kredi karşılığında doğal gaz satışı yapar. 

Bu favörler karşılığında, Ankara’nın Rus bankalarına Türk muhataplarında muhabir hesapları açarak çok 

geniş bir yelpazede Avrupa ve ABD’de yaptırım kapsamına giren birçok finansal işlemi Türkiye üzerinden 

yapmak niyetinde olduğunu düşünüyoruz. Daha da endişe verici olan, Türk şirketleri Rusya’ya ihraç 

edilmek üzere savunma sanayi ve istihbarat alanında kullanılan yüksek teknoloji ürünlerini Batı’dan ithal 

edebilir.  

Erdal Sağlam’a (link bir önceki paragrafta) konuşan bankacılar bu faaliyetlerin şimdiden başladığı 

görüşünde. Ancak, Batı’nın birkaç milyar dolarlık ek ticaret nedeniyle Türkiye’ye ceza uygulayacağı 

kanısında değiliz. Ankara’nın Reza Zarrab’ın organize ettiği türden bir yaptırım delme kampanyasına göz 

yumması yaptırım getirir.  

Putin’in Türkiye’ye mali hediye yollaması için ikinci bir şart olduğunu da unutmayalım. Bu da Suriye’de 

Esad’la barış. Niye böyle bir şartın uzlaşmanın parçası olduğunu düşünüyoruz?  Erdoğan’ın 10 yıldır 

şeytanlaştırdığı Esat’la barış yolları aramasını başka bir nedene bağlayamıyoruz da ondan. Rusya 

açısından Türkiye’nin Suriye’de askeri baskıyı sonladırması, Esat’a yapılan finansal yardımı azaltacağı 

gibi, askeri güç ve varlıkların Ukrayna cephesine kaydırılmasını sağlayacak.  

Fakat, Türkiye artık istekli olsa da Esat’ın barış yapmaya hiç niyeti yok. Esat’ın barış görüşmelerine 

başlamak için temel önkoşulu TSK’nın tamamen Suriye’den çekilmesi ve ÖSO’ya desteğin kesilmesi. Daha 

da kötüsü, Türkiye bu koşulları yerine getirse dahi, Esat Sünni Arap mültecileri geri almak istemiyor.  Esat 

yeni rejimin seküler Araplar, Nusayriler ve iddialara göre Afganistan ve İran’dan getirilen 2 milyon civarında 

Şii mülteci üzerine kurdu.  Durun, kötü haberler bitmedi. TSK Suriye’den çekilirse, Suriye Ordusu derhal 

İdlib’i ele geçirerek, en az yarım milyon mülteciyi sınırlarımıza yığacağı gibi, aralarına karışan 20-30 bin 

civarında köktendinci mücahidin de Türkiye’ye geçerek terör faaliyetlerine başlaması ciddi bir tehdit olarak 

karşımıza dikiliyor.  

Özetle, Putin’in Suriye’de barış koşulunun yerine getirilmesi diplomatik olarak çok zor, iç siyaset açısından 

da Erdoğan’a kayda değer ölçüde oy kaybettirme potansiyeline sahip. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HSYVwiI_I
https://www.youtube.com/watch?v=W5HSYVwiI_I
https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3514343-peki-suriye-rejimi-yakinlasmak-istiyor-mu
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Bu nedenle, acil dış kaynağa ihtiyacı olan Erdoğan’ın gözden kaçması imkansız boyutta yaptırım 

delinmesine sessiz kalacağı şüphemizi de kaydedelim. Bu durumda ABD yönetimi Kasım ara 

seçimlerinden sonra basın yoluyla uyarı ve ardında da yaptırımları devreye alacek. Bu yaptırımların  S400 

yaptırımları gibi sembolik olmayacağı kesin. Öyleyse, Putin’den gelecek mali desteğin banka ve 

şirketlerimizin global piyasalardan temin edeceği borcun azalması ve tasarruf sahibinin korkuyla dövize 

yönelmesiyle bertaraf edileceği düşüncesindeyiz.  

 

Analizi çok uzatmadan nihai öngörümüzü de ekleyelim: Ağustos ayında TCMB kasasına giren $14 milyar 

civarında döviz kur şoku olasılığını kışa erteledi, ama sona erdirmedi. Ödemeler dengesi hala 2023 

seçimlerinde en önce topun ağzında.  

Tezatlarla dolu kredi politikası 4Ç’de ani duruş riski oluşturuyor 

SON DAKİKA:  31 Ağustos sabahında TCMB “liraizasyonu” desteklemek için bir önlem daha açıkladı.. 

Ekonomiye döndüğümüzde, TCMB’nin “parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmek” amacıyla kredi 

pazarına yaptığı müdahaleler önümüzdeki aylarda ekonomik aktivitenin seyrinde bir numaralı belirleyici 

unsur olacak. Konu çok önemli, fakat tezatlarla dolu kredi politikasını anlatmak hiç de kolay değil.  

Şöyle özetlemeyi deneyelim: 

• Krediler sadece TCMB’nin seçtiği sektör ve şirketlere yönlendirilecek.  

• Kredi faiz ve miktarını TCMB belirleyecek.  

• Kredi faizleri politika faizine yakınlaştırılacak. 

• Çeşitli genelgelerle düzenlenen kredi kurallarını ihlal eden bankalar karşılık ayırma yöntemiyle ağır 

şekilde cezalandırılacak. 

• Ekonominin arz tarafının ihtiyacı olan kredilerin temininde kamu bankaları ve TGF başrolü 

oynayacak.  

Bu denli karmaşık bir kredi politikasının içinden ne bankalar ne de şirketler çıkamaz. Temel olarak şu 

soruya cevap verilemiyor: Para otoritesi enflasyon ve cari açıkla mücadelesinde kredi arzını sınırlamayı 

hedef seçtiyse, KOBİ ve ihracatçı kredisi başta sağlanan istisnalar bu politikanın etkinliğini azaltmaz mı? 

Bizce azaltır. Bankalar para otoritesinin gerçek niyetini çözümlemekte güçlük çektikleri için karşılarına iki 

seçenek çıkıyor. İlki, kuralları elden geldiğince esnek yorumlayarak fevkalade karlı olan kurumsal kredileri 

https://www.t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-ndan-zorunlu-karsilik-oranlarinda-degisiklik,1056161
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pompalamaya devam etmek. Kamunun nazarını üstüne çekmek ve kural ihlalinin karlılığa getireceği 

olumsuz etkiyi göz önüne alarak, kredileri elden geldiğince kısmak.  

TCMB’nin 20 Ağustos genelgesini yayınlamasının ardından, bankaların ilk refleksi tüm kredileri durdurmak 

oldu.  ParaAnaliz yazarı ve bankacılık uzmanı Erol Taşdelen’e göre şu anda sadece ihracat taahhütü 

getirene kredi veriliyor. Kredilerde hasis davranma, bireyseller kesitine de yansıdı. Şenol Babuşçu’ya göre, 

ihtiyaç kredisi almak isteyenlerden fatura talep ediliyor. Yine Erol Taşdelen’e göre, bankalar Ağustos 

sonunda %10  büyüme limitine de erişti. 

Aşağıdaki tablo ve grafikten görüleceği üzere zaten TCMB genelgesi ve BBDK baskısı olmadan da 13-

haftalık hareketli ortalama kredi ivmesi ciddi bir yavaşlama içindeydi. Birbirine tezat bunca kural arasında 

boğulan ve her TL ek kredi için aşırı miktarda teminat ayırmak zorunda olan bankacılık sistemini yılın kalan 

aylarında kredi hacmini kayda değer ölçüde yavaşlatacağına eminiz.  

 

 

19 Ağu 12 Ağu Haftalık 8-Haftalık HO
13-Haftalık 

yıllıklandırılmış**

Yılbaşından 

bugüne
Yıllık

Toplam Krediler 6,596 6,569 0.4 0.5 35.2 34.6 69.3

   Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 1239.2 1242.0 -0.2 0.6 ... 25.6 38.7

      Tüketici Kredileri 934.8 936.3 -0.2 0.4 43.8 20.3 30.0

     Bireysel Kredi Kartları 304.5 305.7 -0.4 1.2 ... 45.0 74.8

   Ticari ve Diğer Krediler 5,357 5,327 0.6 0.5 27.2 36.9 78.4

Takipteki Krediler (brüt) 162.3 162.0 0.2 0.1 ... 1.6 8.0

   Vadesi Geçmiş Alacaklar Rasyosu (brüt) 2.5 2.5 0.0 0.0 ... -0.8 -1.4

Toplam Menkul Değerler 2070.1 2061.0 0.4 0.8 ... 40.4 78.6

Emanet Menkul Değerler (piyasa değeri) 953.8 952.8 0.1 0.9 24.0 69.9

   Yurtdışı Yerleşikler (piyasa değeri) 46.6 46.8 -0.5 0.2 ... -66.5 -54.8

Mevduat (katılım fonu) 7,819 7,732 1.1 1.4 ... 47.4 99.3

   Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (Bilgi için) 1,247 1,207 3.3 2.6 … … …

Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı (%)* 84.4 85.0 -0.6 -0.8 ... -8.0 -14.9

Mevduatın Tahvile Dönüşme Oranı (%)* 26.5 26.7 -0.2 -0.2 ... -1.3 -3.1

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (mlr USD) 3.9 4.9 -19.3 0.3 ... -13.3 -39.0

   sak: Brüt Döviz Pozisyonu 37.7 40.4 -6.5 1.4 ... -20.0 -35.5

Kaynak: Turkey Data Monitor

* yüzde değişim kolonları baz puan cinsindendir

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

Haftalık Parasal Göstergeler

% Değişim

https://www.paraanaliz.com/2022/genel/erol-tasdelen-bankalarda-ihracatin-yoksa-kredi-de-yok-donemi-basladi-g-36501/
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/ziraat-bankasi-eki-muduru-senol-babuscu-krediyle-ilgili-bankalara-verilen-gizli-talimati-acikladi--572245h.htm
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Talep tarafında ise, bizce KOBİ ve ihracatçılar arasında kredi talebi iç talep ve ihracattaki yavaşlama 

nedeniyle azalacak.   

Daha önce defaten arzettik, kredi ivmesi ve GSYH büyümesi arasındaki doğrusal bağlantı son yıllarda 

gevşese  de, belirgin düzeyde. Bu nedenle son çeyrekte iyice kendini gösterecek kredi darlığının 1Ç2023’te 

büyümeyi de olumsuz etkilemesi çok olası.  

Fakat kimsenin endişesi olmasın, yeni yılda ekonominin yavaşlamasından paniğe kapılan Erdoğan’ın bir 

kez daha tüm muslukların sonuna kadar açılması emrini vermesini bekleriz. Seçime giderken ekonomik 

faaliyet bir kez daha hızlanacak, fakat beraberinde sert bir cari açık ve enflasyon şoku taşıyacak.   

 

Tüm okurlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, Yüce Atamıza şükranlarımızı sunarız….  

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.  


	Istanbulanalytics

