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Fitch ve enflasyon verilerinin ortaya koyacağı tablo, piyasaların bayrama 
huzurlu girmesi açısından önemli. TCMB rezervlerini fazlaca devreye 

almadan dolar TL'yi 2,25-2,22 TL bandına çekmeye çalışacak. ECB Başkanı 
Draghi'nin olası yeni hamleleri ve ABD istihdam verileri de yine hafta 

biterken önemli gelişmeler olacak. 
 

 Türk ekonomi çevreleri ve yurt içi piyasa profesyonelleri açısından, içinde 

bulunduğumuz haftanın en kritik konusu, 3 Ekim cuma günü, yani Kurban 

Bayramı'nın arife günü, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından 

açıklanacak olan Türkiye değerlendirmesi. Yatırım araçlarının piyasadaki 

fiyatlandırmasına bakarsak, herkes kendisini Türkiye'nin görünümünün 'negatif'e 

dönmesine hazırlamış durumda. Bununla birlikte, yerli ve yabancı kuruluşların 

ekonomistlerinin yüzde 60'ı görünümün 'negatif'e dönmesini beklerken, yüzde 40'ı 

görünümün 'durağan'da kalacağını beklemekte. Bu nedenle, yüzde 40'lık grubun 

beklediği gerçekleşir ve Fitch görünümü 'durağan'da bırakır ise, piyasalar bayrama 

en azından huzur içinde girebilir. 

 

 Böyle bir gelişmenin ikinci psikolojik etkisi ise, Fitch'in görünümü 'durağan'da 

bırakmasına bağlı olarak, S&P'nin kasım ayında, Moody's in de aralık ayında 

Türkiye'nin uluslararası derecelendirme notunu kırmaması beklentisinin güçlenmesi 

olarak vurgulanabilir. Bu nedenle, bayram sonrasına da piyasalar daha moralli 

girebilirler. Bu durumda, yine 3 Ekim arife günü TÜİK açıklayacağı eylül ayı fiyat 

endeksi verilerinde, enflasyonun çok sınırlı ölçüde de olsa yumuşama gösterdiği 

görülür ise, bu durum piyasalar açısından 'çifte bayram' olarak nitelenecektir. 

Tersine durumda ise, yani hem Fitch 'görünüm'ü negatife çevirir, hem de enflasyon 

kötü gelirse, piyasaların bayrama hayli keyifsiz ve huzursuz gireceği aşikar. 

 

 Esasen, Türkiye'nin derecelendirme notu açısından elini zayıflatmakta olduğu 

düşünülen konulardan birisi, reel sektörün dış borçlarının çevrilmesi. TCMB'nin 
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açıkladığı veriler, reel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerin büyük bölümünün 

uzun vadeli olduğunu, dış borç yenileme oranında herhangi bir olumsuzluk 

gözlenmediğine işaret ediyor. Reel sektörün yurt dışından kullandığı kredilerin 

vadesine baktığımızda, orijinal vadesi bir yıldan uzun olan dış borçların payı yüzde 78 

gibi yüksek bir seviyede. Nisan 2014 ile Mart 2015 sonu arası, reel sektörün 15,7 

milyar doları uzun vadeli kredilerden, 4,3 milyar doları ise kısa vadeli kredilerden 

olmak üzere toplam 20 milyar dolarlık kredi geri ödemesi bulunmakta. 

 

 Yaklaşık 26 milyar dolar seviyesinde olan kısa vadeli ithalat borçları da dahil 

edildiğinde, reel sektörün bir yıl içinde yurt dışına yapacağı borç ödemesi 46 milyar 

dolara, toplam yurt dışı yükümlülükler ise 117 milyar ABD dolara ulaşıyor. 2009 

yılının kriz ortamında reel sektörün dış borç çevirme oranı yüzde 75'lere kadar 

gerilemiş. Bu oranın 2011 yılı yaz aylarında yüzde 130'a, FED Başkanı Bernanke'nin ilk 

açıklamalarda bulunduğu ve Türkiye'nin kendi içinde 'gezi gerginliği'ni yaşadığı 2013 

yılı haziran ayında yüzde 100'e, 2014 yılı mart ayı sonu itibariyle de yeniden yüzde 

120'ye yaklaştığını görüyoruz. Bu nedenle, uluslararası piyasalar nezdinde, 

Türkiye’nin son derece ağır bir dış borç çevirme sorunu ile karşı karşıya olduğu 

iddia ve algısının bertaraf edilmesi veya çürütülmesi adına, Türk Ekonomi 

Yönetimi'ne önemli bir görev düşüyor. 

 

 Çünkü eğer karşılaştırmalar TCMB'nin brüt ve net kullanılabilir rezervleri üzerinden, 

bu rezervlerin önümüzdeki 1 yılda vadesi gelen dış borç ödemelerini ne ölçüde 

karşılayabildiği veya Türkiye'nin ithalat ödemelerinin ne ölçüde karşılanabildiği 

boyutunda tartışıldığında, elimiz çok güçlü gözükmüyor. TCMB'nin de, bir kez 2,40 TL 

bandını test etmiş olan dolar-TL kurunun, spekülatörler ve piyasa 

profesyonellerince bir kez daha aynı çıtayı test etmesine yönelik olası hamlelerini 

bertaraf edecek ölçüde elinin güçlü olmadığı dikkate alındığında, reel sektörü ve 

uluslararası yatırım çevrelerini, Türkiye'nin borçlarını çevirmesi hususunda sıkıntı 

yaşamayacağı hususuna ikna etmek daha etkili olabilir gibi gözüküyor. 

 

 Eğer, bu hususta bir telaş ve endişe hasıl olur ise, dolar-TL kur bandının yukarı 

hareketini engellemek hayli zor olabilir. Bu durumda da, TCMB'nin, döviz 

kurlarındaki aşırı oynaklığı engellemek adına, hem faiz artırmak, hem de 

piyasadaki TL'yi kısmak gibi iki hamlesi gündeme gelebilir ki, bu iki hamle de 

doğrudan Türk ekonomisinin büyüme performansını dolaylı olarak yavaşlatacaktır. 

Nitekim 2,27 TL'yi geçen hafta zorlayan dolar-TL kurundaki oynaklığı önlemek 

adına, TCMB'nin 26 Eylül cuma günü, hem vadesi gelen 25 milyar TL'lik repo 

ödemesini, ihalade 20 milyar TL ile karşılayarak, piyasadan 5 milyar TL çektiğini ve 
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TL'nin kıymetini arttırdığını görüyoruz; hem de günlük dolar satım ihalesi minimum 

kotasyonunu 10 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkardığını gözlemliyoruz. Bu 

adımların yeterince etkili olup olmadığını ise, 2-3 hafta içinde ancak görebileceğiz. 

 

 Bu noktada, Bloomberg HT GYY Cüneyt Başaran'a kulak verelim: "GOÜ para 

birimlerindeki değer kaybı sadece TL ile sınırlı değil ve eğer daha yüksek seviyeler 

göreceksek bu büyük oranda birazdan bahsedeceğim bir kaç GOP'nın kurunun 

günahı olacak. Dikkat etmemiz gereken 3 kur: Endonezya Rupi'si, Brezilya Real'i ve G. 

Afrika Rand'ı. Kırılgan 5'li olarak bilinen ülkeleri hatırlarsınız; Endonezya, Hindistan, 

Brezilya, G. Afrika ve Türkiye. Daha sonra bu ülkelere Rusya, Arjantin ve Şili'nin de 

katılımıyla Kırılgan ülkelerin sayısı 8'e çıktı. Geçen sene yaz aylarında büyük 

türbülansa giren bu ülke ekonomileri geçen süre içinde bazı önlemler alarak 

kurlarındaki değer kayıplarını durdurmaya çalıştılar. Bunların bir kısmı Türkiye ve 

Hindistan'da olduğu gibi başarılı oldu. Bir kısmı ise beklemedikleri yeni sorunlarla 

uğraşmak zorunda kaldılar. Örneğin; Rusya- savaş,  Arjantin - Temerrüt gibi.  Diğer 

ülkeler ise sadece zamana oynadı ve kendilerini unutturmayı başardılar. 

 

 2014 Eylül ayına geldiğimizde geçen seneye benzer bir resim görüyoruz. FED'in faiz 

artışı korkusu yeniden etrafı sarmış, ülkelerin cari açık- büyüme-enflasyon sorunları 

yeniden tartışılmaya başlamış. Kısaca piyasalar yeniden idam edecekleri "günah 

keçileri" arıyor. İşte bu noktada herkes yine aynı ülkelere bakıp aynı soruyu soruyor 

"Bu sefer kim ?"  

 Eylül Başından beri kayıp 

 Real    - %6,00    Ruble  -% 3,30 

 Rand  - % 4,00    End Rupi - % 2,10 

 TL        -% 3,75   Hint Rupi  -% 0,50 

 

 Görüleceği üzere son 20 günde en fazla kayıplar Real ve Rand'da yaşanmış. TL'nin 

şuan bulunduğu seviye diğer GOÜ kurları ile uyumlu. Değer kayıpları ya da teknik 

ayrıntılar "henüz can sıkıcı değil". Yine bir başka kehanet, küresel piyasalar normal 

şartlar altında bir günah keçisi arıyorsa kırılgan sekizli arasında Ruble, Real, Rand ve 

Endonezya Rupisi ilk sıralarda yer alıyor gibi. Ancak: İçeride yurt içi yerleşikler 

panikleyip döviz alırsa; IŞİD krizi ve Türkiye'nin olayı ele alışı yatırımcıyı rahatsız 

ederse; TCMB küresel şartlar elverişli olmamasına rağmen faiz indiriminde ısrarcı 

olursa, o zaman bu sıralama aleyhimize değişebilir." 

 

 Gelişen para birimleri üzerindeki olumsuz etkileri sert hisseden Brezilya reali, ülkede 

seçimi iktidarın kazanacağı beklentileri ile dolar karşısında Eylül ayında yüzde 7.77 
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geriledi. Kolombiya pezosu bu ay yüzde 5.24 zayıflarken, Güney Afrika randı yüzde 

4.71 düşüş kaydetti. Türk lirası dolar karşısında yüzde 4.42 değer kaybına uğradı. 

Rusya'da yabancı ülke varlıklarına el konulmasını öngören bir yasa tasarısı 

hazırlanırken, Rusya rublesi Eylül ayında dolar karşısında yüzde 4.63 geriledi. Dolar 

Endeksi'nin 5 yıl önce 88 puanı test ettiğini ve geçen haftayı da en yüksek değer 

olarak 85,64 dolarla kapattığını dikkate alırsak, Dolar Endeksi'nin 88 puana doğru 

tırmanışını sürdürmesi, TL'nin değer kaybı açısından, Euro-TL ve TL sepet kuru takip 

etmemizin daha doğru olacağını hatırlatıyor. 

 

 Bu hafta, 2 Ekim'deki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve toplantı sonrası ECB 

Başkanı Draghi'nin yapacağı açıklamalar hayli önemli. Draghi'nin parasal genişleme 

adına ne tür yeni adımlar atacağı merakla beklenirken, İtalya'daki Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine aday olmaya kalkması halinde, kendisinin yerine en kuvvetli adayın 

Alman olması, Euro Bölgesi ekonomi çevrelerini bir hayli korkutuyor. 3 Ekim günü, 

sadece Fitch'in Türkiye değerlendirmesi ve TÜİK fiyat endeksi verileri yok, öğleden 

sonra Türkiye arife ile tatile girmişken, ABD'nin eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik 

verileri de gelecek. Sözün özü, piyasaların çarşamba gününe kadar sürecek bayram 

tatiline bir hayli yoğun bilgi ve gelişme bombardımanı ile gireceklerini söyleyebiliriz. 

 

 Önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin geçtiğimiz cuma 

gününü de dolar karşısında gerileyerek tamamlamalarında, ABD'nin 2. çeyrek 

büyüme verisinin yukarı doğru revize edilmesinin etkisi göz ardı edilmemeli. ABD 

ikinci çeyrek büyüme hızının yüzde 4.2'den 4.6'ya revize edilmesi ile dünyanın en 

büyük ekonomisinde toparlanma sürecinin hız kazandığı sinyallerinin yükselmesi, 

euro-dolar paritesini 1,2677 dolara getirmiş durumda. Tam bir yılda, euro-dolar 

paritesi 1,3993 dolardan, 1,2677 dolara inmiş durumda. Türk ihracatçısı açısından, 

euro-dolar paritesinin 1,28 dolara kırmaması iyi olurdu. Önde gelen FED üyeleri de, 

doların bu şekilde güçlenmesini sürdürmesi halinde, ABD ihraç mallarının rekabet 

avantajının çok hızlı azalabileceğine işaret ettiler. 

 

 Bu arada, FED Başkanı Janet Yellen, yatırımcıların FED'in faiz oranını beklenenden 

daha erken artırma ihtimaline karşı hazır olmalarını istediğini söyledi. Yellen'ın 

önceki haftaki FOMC toplantısında, FED'in faiz oranlarını "kayda değer bir süre" daha 

sıfıra yakın tutacağı sözünün ABD ekonomisinin performansındaki iyileşmenin 

sürmesi ve verilerin beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesi durumunda 

değişebileceğini söyleyerek, bir ölçüde 28-29 Ekim'deki bir sonraki FED toplantısında 

bu ifadenin kalkabileceğine dair beklentileri bir bakıma güçlendirdi. 
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 St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise, parasal genişleme olarak bilinen aylık tahvil 

alımlarında artık sona yaklaşılması ile FED'in gelecek ayki toplantıda faiz oranlarını 

düşük tutma sözünü bırakması gerekebileceğini söyledi. Bullard, "Parasal 

genişlemenin henüz sona ermemiş olması nedeniyle 'kayda değer bir süre' sözünü 

bildirilerden çıkarmaya çalışmak için erken olduğunu düşünmüştüm. Daha doğru 

olan parasal genişlemenin sona ereceği düşünülen Ekim ayı toplantısı olacaktır" dedi. 

Bullard 2004-2006 yılları arasında yapılan faiz artırımına da değinerek, "Bu çok daha 

mekanikti. Her toplantıda 25 baz puan, ve üst üste 16 toplantı. Oldukça tahmin 

edilebilirdi ve bence bu durum konut balonu görünümünde varlık fiyatlarında balon 

oluşturdu" diyerek, bu defa ki adımların daha dikkatli olmasını gerektiğini de 

hatırlattı. 

 

 FED’in 2015 yılı için faiz oranı tahmini yükseltmesi ile hükümet tahvilleri bu ay düşüş 

gösterirken, dolar geniş bir para birimi yelpazesi karşısında 2010’dan bu yana en 

yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum 6 trilyon dolar tutarında ABD Hazine Tahviline 

sahip olan yabancıların kayıpları kazanca çevirmelerini sağladı. Doların güçlenmesi ile 

Euro, sterlin ve yen ile işlem yapan yatırımcılar için, ABD Hazine Tahvilleri bu 

çeyrekte gelişen ülkeler arasındaki en iyi performans gösteren devlet tahvili haline 

geldi. Çin Hükümeti ve Japonya’daki Kokusai Asset Management Co. gibi Amerika’nın 

en büyük yabancı kredi verenlerinden gelen talebin sürmesi, FED’in tahvil alımlarını 

azaltması ve 2006’dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmaya hazırlanması ile 

fonlama maliyetlerinin kapsanmasında oldukça büyük önem taşıyor. 

 

 Dünya genelindeki tahvillere görece ABD Hazine Tahvillerinin 7 yılın en yüksek 

faizlerini sunması ile birlikte doların güçlenmesi, ABD hükümet tahvilleri için 12.2 

trilyon dolarlık piyasadan uluslararası yatırımcıların çıkmamasına yardımcı olabilir. 

Goldman Sachs Group Asset Management yöneticilerinden Philip Moffitt, “ABD 

Hazine Tahvilleri ile görece yüksek bir faiz alırken aynı zamanda güçlenen dolardan 

kazanç sağlıyorsunuz” noktasını hatırlattı. Endonezya Maliye Bakanı Chatib Basri ise, 

Asya’daki gelişmekte olan ülkelerin Fed’in faiz oranlarını yükseltmesi ile gelecek yılki 

ekonomik büyümelerinden biraz ödün vermek zorunda kalabileceklerini ifade etti. G-

20 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarda Basri, ABD’de yükselen faizlerin potansiyel 

yansımalarına karşısılık Asya ekonomilerinin kendi ekonomik istikrarlı tutmaya 

odaklanmaları gerektiğini dile getirdi. 

 

 FED’in faiz oranlarını yükselteceği beklentilerinin fonları çektiği belirten Maliye 

Bakanı Basri, sermaye çıkışlarının gelişmekte olan piyasaların karşı karşıya olduğunu 

bir tehdit olduğunu vurguladı. Endonezya’da gösterge faiz oranının zaten 2009’dan 
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bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyleyen Basri, ülkenin yatırımcılara olan 

görünümünü korumak için politika yapıcıların daha ileri bir sıkılaşmaya gitmek 

zorunda kalabileceklerini kaydetti. Basri, “Kısa vadede bazı gelişmekte olan piyasalar 

istikrar ve büyüme arasında seçim yapmak zorunda kalabilirler. Bu konu ile 

ilgilenirken bir yandan da ekonomik büyümeyi teşvik edemezsiniz. Durumu daha da 

kötüleştirecektir” diye konuştu. 

 

 JP Morgan, TCMB'nin enflasyon hedefini yakalayamamasının kredibiliteye zarar 

verdiğini ve enflasyon bekleyişlerinin daha da yükselmesi halinde bunun 

dezenflasyon sürecini tehlikeye sokabileceğini bildirdi. Türkiye'de enflasyonun yıl 

sonuna kadar yüksek seyretmeye, yüzde 9,5 civarında kalmaya devam etmesinin 

beklendiğini ifade eden JP Morgan, enflasyonun yükselmesinin arkasındaki 2 önemli 

faktör olarak hava şartlarına bağlı olarak tarımsal ürünlerde yaşanan arz sorunlarını 

ve yüksek kurun fiyatlara geçmesini işaret etti. Israrcı şekilde yüksek enflasyon, 

TCMB'nin daha fazla kredibilite kaybetmesine yol açtığını ve bunun fiyatlama 

disiplininde genel bir kötüleşme riskini artırdığını belirten JP Morgan, TCMB'nin 

enflasyon hedefini yakalayamaması ve politik baskılara yönelik spekülasyonların 

TCMB'nin kredibilitesini zarar verdiğini, enflasyon bekleyişlerini yükselttiğini 

vurguladı.  

 

 Enflasyon bekleyişlerinin daha da yükselmesi halinde, gıda fiyatları gerilese ve kur 

yatay kalsa bile dezenflasyon sürecinin tehlikeye girebileceğini savunan JP Morgan, 

"TCMB'nin önümüzdeki aylarda mümkün olduğu kadar ihtiyatlı olmaya devam 

etmesi ve politik baskılara direnmesi gerekli" değerlendirmesinde bulundu. Son 

dönemde TCMB'nin de çok daha ihtiyatlı davrandığını belirten JP Morgan, politika 

faizlerinde daha fazla indirimi muhtemel görmediklerini, TCMB'nin kredibiliteyi 

onarmak ve kuru desteklemek için likiditeyi geçici olarak sıkılaştırabileceğini 

vurguladı. 

 


