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Terör ve sosyal medya üzerinden giderek tırmanan siyasi ve toplumsal 
gerginlik, yeni haftaya dolar-TL'nin 3,0465 TL ile yeni bir rekorla başlamasına 
sebep oldu. FED'in toplantısına 10 gün kala, 12 Eylül'deki AK Parti Kongresi 
gibi siyasi konuların da dikkatle takip edildiği bir hafta olacak. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağırlığını koyması gerekiyor. 
 

 7-11 Eylül haftasına, küresel piyasaların zihnini bir hayli karıştırmış olan ABD ağustos ayı 

tarım dışı istihdam verilerinin ardından, 4 Eylül Cuma gününü 96,23 puandan kapatmış, 

yeni haftaya ise 96,08 ile 96,32 puan aralığında dalgalanarak ve gecen cuma günkü 

kapanışına yakın değerlerde tutunmaya çalışan bir Dolar Endeksi ile başlıyoruz. Her 

zaman ki gibi hatırlatalım, Dolar Endeksi için 97,72 ile 98,12 puanların bir hayli 

uzağındayız ve 96,20 puan civarında dolaşan bir Dolar Endeksi, şu an için piyasaların 

16-17 Eylül ABD Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından 

kesinkes bir faiz artışı kararı bekledikleri izlenimi vermiyor. Son 15 gün içerisinde 

1,1619 dolar gibi hayli yüksek bir seviyeyi test etmiş olan euro-dolar paritesi ise, FED'in 

toplantısına 10 gün kala, yeni haftaya 1,1143-1,1174 dolar bandında bir hareket ile 

başlıyor. 

 

 Dolar Endeksi ve euro-dolar paritesi, FED'in FOMC toplantısının 10 gün öncesi 

itibariyle, 7 Eylül haftasına sakin başlamış iken, yurt içinde, siyasi gerginlik döviz 

kurlarını etkilemeyi sürdürüyor. Geçen hafta İpek-Koza Grubu'na ve bu gruba bağlı 

basın-yayın kurumlarına yönelik polis baskını ve ardından başka medya gruplarına 

yönelik olarak da baskınların yapılacağına dair sosyal medya ortamında çıkarılan 

dedikodu ve iddialar sonrasında, dün akşam Dağlıca'da terör örgütünün mayınlı tuzağı 

nedeniyle çok sayıda şehit ve yaralı haberlerinin olduğu dakikalarda, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın Ahaber'e verdiği canlı yayın röportaj esnasında sarf ettiği cümlelerin Doğan 

medya grubunun internet yayıncılığı haberinde veriliş şekli sonrasında, yine sosyal 

medya üzerinden bir anda parlayan polemik, 100'ün üzerinde kişinin Hürriyet binasına 

saldırmasıyla farklı bir boyuta girdi ve terörün kahrettiği bir ortamda, bu tür olaylarla 

artan siyasi gerginliğin de etkisi ile, 7 Eylül haftasına, 2,96-3,00 bandını da kırmış, 3,00-

3,04 TL bandını zorlayan bir Dolar-TL kuru ile giriyoruz. 
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 Uluslararası finans kurumları tarafından yayınlanan çok sayıda raporda, dolar-TL kuru 

için 3,08 TL düzeyinin test edilebileceği yönündeki raporlar dikkat çekiyor. Bu 

değerlendirmelerde, geçen hafta beklenenden yüksek çıkan enflasyon değerleri 

çerçevesinde, yeniden yükselişe geçme eğilimi gösteren yıllıklandırılmış manşet 

enflasyona ve FED'in olası faiz artışı kararına rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası'nın bir türlü 'para politikası faiz oranı' silahını devreye almamasının nedenleri 

üzerine piyasada gözlenen tartışmanın dolar-TL kuru üzerindeki etkisi göz ardı 

edilmemeli. Dolar-TL kurunun 3,0465 TL ile, yeni bir rekorla 7 Eylül haftasına başlaması, 

döviz kurlarının istikrara kavuşmasını arzu eden piyasa profesyonelleri ve reel sektör 

açısından olumlu bir ipucu vermiyor. 

 

 Yeni haftaya 3,21 TL düzeyinden başlayan sepet kur için, Citigroup, Türk Lirası'nda 

sepet kur karşısında 3.25 hedefi ile "short" pozisyon tavsiyesinde bulunmuş. Aralarında 

Luis Costa'nın da bulunduğu Citigroup analistleri, e-posta raporlarında, Citigroup'un Türk 

Lirası'nda sepet kur karşısında, 3 ay vadeli forwardlar yoluyla ve 3.25'i hedefleyerek 

"short" gidilebileceği tavsiyesinde bulundu. Analistler TL sepet kurda 'stop loss' 

seviyesinin 3.0950'de olduğunu belirtmişler. Citigroup analistleri, raporlarında, "Merkez 

Bankası, FED'in Eylül ayında faiz artırımına gidip gitmeyeceğinden bağımsız olarak, 

önümüzdeki birkaç aylık dönemde faizi kayda değer bir şekilde artırmaya zorlanabilir" 

dedi. Raporda, "Piyasa, özellikle enflasyonun muhtemelen bu hafta açıklanan 

seviyeden daha da yukarı çıkabileceği dikkate alındığında, Türk Lirası kurlarındaki 

mevcut baskının geçici olduğu düşüncesinde yanılıyor" denildi 

 

 Bu arada, Washington'daki başarılı B-20 Zirvesi sonrasında, bir diğer başarılı zirve de 

Ankara'da gerçekleşti. Ama, terör, siyasi gerginlik ve bir türlü sakinleşmeyen piyasa 

ortamı nedeniyle, yine Ankara'daki G20 ve B20 toplantılarının, W20 toplantısının etkisi 

ve Türkiye için olumlu yönleri arada kaynadı, gitti. Merkez bankası başkanlarının, IMF 

Başkanı Lagarde'ın da katıldığı toplantılarda, Türkiye'de, Antalya'da 14-15 Kasım'da 

yapılacak G20 liderler zirvesi öncesi hazırlık mahiyetinde, 4-5 Eylül tarihlerinde 

düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sonrası sonuç 

deklarasyonu da yayımlandı. Deklarasyonda, birçok ülkede tekrar hız kazanan ekonomik 

aktiviteye ilişkin memnuniyet ifade edilirken, küresel büyümenin ise beklentilerin 

uzağında kaldığına dikkat çekildi. Bu bağlamda, G20 üyelerinin, ekonomik toparlanmayı 

desteklemek üzere daha güçlü adımlar atılması konusunda taahhütlerde bulunduğu 

ifade edildi. 

 

 Makro ekonomik ve yapısal reformların sürdürülebilir ve güçlü büyüme performansı için 

hayati önemde olduğu vurgulanan deklarasyonda, "Para politikaları, merkez bankalarının 
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görev tanımları içinde ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir. Fakat para 

politikaları tek başına dengeli bir büyümeye götürmez" ifadelerine yer verildi. Ilımlı 

ekonomik toparlanmayla beraber gelişmiş ekonomilerde parasal koşulların sıkılaşma 

ihtimalinin arttığı belirtilen raporda, piyasalar tarafından belirlenen döviz kuru 

sistemlerine doğru ilerleme konusunda üyelerin kararlılığına vurgu yapıldı. 

 

 Ekonomik temelleri ve göstergeleri yansıtmayan, ekonomik yapıya uyumsuz döviz 

kurlarından kaçınmak için esnek döviz kur sistemlerinin önemine vurgu yapan üyeler, 

"Rekabetçi devalüasyonlardan uzak duracağız. Korumacılığın her türlüsüne karşı 

mücadele edeceğiz. Borçların milli hasılaya oranını sürdürülebilir bir seviyede tutarken 

yakın dönem ekonomik şartları dikkate alarak büyüme ve istihdam yaratmak için 

esnek mali politikalar kullanacağız. Bu amaçla verimliliği ve kapsayıcılığı desteklemek 

için bütçe harcamalarının ve gelirlerin kompozisyonunu da gözden geçireceğiz" 

taahhüdünde bulundular. Üyeler, para ve maliye politikası değişikliği kararlarını da 

önceden paylaşacaklar. Deklarasyonda, özellikle başka ülkeleri ya da coğrafyaları da 

etkileyebilecek büyüklükte para ve diğer politika değişikliklerinin negatif bulaşıcılık etkisi, 

belirsizliği azaltmak ve saydamlığı artırmak adına daha önceden ayarlanıp açıkça 

paylaşılacağı belirtildi. 

 

 Potansiyel ve gerçekleşen büyüme rakamlarında ilerlemenin küresel ekonomi için hala 

en büyük zorluk olduğunu ifade eden üyeler, talebi güçlendiren ve potansiyel büyümeyi 

destekleyen büyüme stratejilerini uygulama konusunda kararlı olduklarını belirtti. 

Deklarasyonda ayrıca, yapılacakları izlemek için ilk defa hazırlanan yol haritasına göre 

hali hazırda üyelerin, taahhüt edilen uygulamaların önemli bir kısmını hayata geçirdiği 

bilgisine de yer verildi. 

 

 Uluslararası Piyasalar 17 Eylül'e kadar nefesini tutmayı sürdürecek. FED'in kiritik 

toplantısı öncesi, önce, ABD Merkez Bankası'nın (FED) neden faiz arttırmak istediğine 

değinelim. 2008 yılı eylül ayında patlak veren ve hala küresel finans sistemini etkisi 

altında tutan son küresel finans krizi, dünyanın önde gelen merkez bankalarını, FED'in 

öncülüğünde , karşılıksız para basmaya, parasal genişleme yapmaya zorladı. 6 trilyon 

dolar civarına ulaşmış olan bu parasal genişleme, finans kurumlarına tanınmış olan 

'kaldıraçlı işlem', yani öz kaynağın bir kaç katı işlem yapma imkanı ile, küresel borsalar 

ve piyasalar üzerinde 9 trilyon dolarlık bir etkiye sebep oldu ve Başta Çin olmak üzere, 

önde gelen ülkelerin tümünde gayrimenkul (arsa, arazi, konut) fiyatları ve hisse 

senetleri fiyatlarını ciddi anlamda şişirdi. FED, bu gelişmenin, yani 'varlık fiyat balonu 

riski'nin yeni bir krizin tetikleyicisi olacağını düşünmeye başladı.  
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  Bu nedenle, FED ve İngiltere Merkez Bankası üzerinden, para politikalarının 'genişleme' 

döneminden 'sıkılaştırma' dönemine geçmesi ve 'normalleşme'nin başlaması 

gerekmekte. 2013 yılından bu yana FED'den beklenen bu önemli adım için, ertelene 

ertelene, 16-17 Eylül'deki FED toplantısına geldik ve bugün itibariyle 17 Eylül'ün 'o tarih' 

olabileceği hususunda piyasalarda genel bir kanaat var. 4 Eylül Cuma günü açıklanan 

ABD ağustos ayı işsizlik oranının yüzde 5,1'e gerilemesi ve istihdam verilerindeki kimi 

detaylar da bu duruma işaret ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

gibi kimi uluslararası ekonomi kurumları ve finans aktörleri, FED'in 'normalleşme'ye 

başlamamasın maliyetinin, başlamasından daha yüksek olduğunu vurgulamaktalar. Bu 

nedenle, veri saat 15:30'da veri açıklandıktan sonra hem yurtdışı, hem de yurtiçi 

piyasalarda ciddi bir çalkantı gözlemledik. 

 

 Buna karşılık, Uluslararası Para Fonu (IMF), farklı uluslararası kurumlar ve hatta kimi FED 

yetkilileri ise, FED'in 17 Eylül'de faizi artırması halinde, böyle bir adımın küresel 

büyümeyi, ABD dahil, daha da zora sokacağını, büyümenin toparlanmasına sekte 

vuracağını düşünmekteler. Bu nedenle, FED'in 'normalleşme' adımını önümüzdeki 

aralık ayı veya 2016 yılı mart ayına ertelemesi gerektiğini savunmaktalar. FED, bu 

noktada kendi karizması ve piyasa beklentisini dengelemek adına, politika faizini 

arttırmayıp, faiz aralığının tanımını değiştirebilir. FED şu anda politika faizini '0 ile 0,25 

arası' diye tanımlıyor ise, '0,25-0,50' diye tanımı değiştirebilir; ama 0,25'den piyasayı 

fonlamaya devam ettiğini söyleyebilir. Yani, hem faizi değiştirmiş olur,hem de piyasayı 

sıkıntıya sokmamış olur. Ama, kanımca halen FED'in faiz arttırması zor ve Çin başta 

olmak üzere bir çok ülke bu ihtimal için tepkili. 

 

 Dünya piyasaları, eylül ayında bir faiz artış kararı alma olasılığı olan ABD Merkez Bankası 

FED'e ve ABD'li yetkililere mesaj vermeyi sürdürüyor. Bir örnek olarak, Çin içinde 

bulunduğumuz günlerde, milyarlarca dolarlık ABD Hazine tahvili satmaya hazırlanıyor. 

Çin Merkez Bankası'nın geçen ayki sürpriz devalüasyon kararının ardından, Çinli yetkililer 

Çin şirketlerinin hisse senetlerinin işlem gördüğü borsalarını desteklemek adına, dolar 

cinsinden yatırım araçlarından çıkıp yuan alma kararı aldılar.Fransız finans kurumu 

Societe Generale'in tahminine göre, Çin MB rezerv varlığını 11 Ağustos'tan beri 100 

milyar dolar azalttı. Çin'in son verilere göre 3,7 trilyon dolarlık rezerv varlığı bulunuyor. 

ABD finans kurumu Goldman Sachs'ın makro ve piyasa araştırma eş başkanı Francesco 

Garzarelli'nin yazdığı rapora göre ise, Çin ekonomisi yavaşlarken ve piyasalarda 

çalkantı yaşanırken, yatırımcıların paralarını sabit getirili varlıklara park etmesinin, 

Çin'in ABD Hazine tahvillerini azaltmasını dengelemekte. Garzarelli'ye göre, toplamda 

11,4 trilyon dolar varlık tutan Çin ve diğer merkez bankalarının rezervlerindeki azalış 
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dolar cinsinden tahvilleri uzun vadede olumsuz etkileyecek. Garzarelli, yatırımcıların 

eninde sonunda tahvillerden çıkıp daha riskli varlıklara yöneleceğine dikkat çekiyor.  

 

 


