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TL NİN DEĞER KAZANIMI  

Gelişmekte olan ülke paralarına göre Türk Lirası’nın oynaklığı çok yüksek. Dolar, Euro gibi döviz 

kurlarının karşısındaki değer kaybı ne ölçüde hızlı ve büyükse, değer kazanımı da aynı hızda ve büyük 

oluyor. Kayıp ve kazanımlarının zamanı ise birbirine çok yakın. 

 

Doru nokta, 6 Kasım değer; 8.5876 , Dip nokta 8 Şubat değer 7.0280’e, Düşüş yüzde 18, değer 

kazanım yüzde 22.1 

Aşağıda yer alan tabloyada Bloomberg HT verileri ise kapanış fiyatlarına göre hesap yapmış. TL’nin 

değer kazanımı daha düşük ve aynı süre için yüzde 20.28 düzeyinde. 

6 Kasım sonrası TL değer kazanmada lider konumda 

 

 



OYNAK TL ETKİLERİ:  

- TL’nin aşırı değer kaybı yurtiçi yerleşikler açısından alım gücünün düşmesi,  

- Enflasyonun yükselmesi,  

- Şirket bilançolarının bozulması,  

- İş ve yatırım ortamının bozulması gibi ciddi ekonomik kayıplar şeklinde kabul edilebilir.  

TL’nin değer kazanımları ise tam tersi etkiler oluşturmalı,  

Türk Lirası bu iki iklim, TL kazananları, TL ile iş yapanları, TL ile borçlananları, TL ile tasarrufu ve serveti 

olanları da sürüklüyor. TL’nin oynaklığı etrafındaki her şeyi de oynatıyor. 

DÖVİZDE ÇÖZÜLMENİN ŞARTI 

-Üstelik bu tür oynaklıklar sadece geçen yıla özgü de değil. 2013 sonrası aralıklarla 

tekrarlanıyor. Tasarruf sahiplerinin yaklaşık yarısı da, TL’deki şiddetli oynaklıktan ve iklim 

değişimlerinden kendilerini kurtarmak için, dövize sığınmışlar.  

Döviz kurunun gerilemesi veya artmaması TL’ye dönüş için gerekli ama yeterli değildir. Öncelikle 

enflasyonun düşmekte olduğunu ve TL’ye reel getiri verilmeye devam edildiğini görmek 

isteyeceklerdir. 

Bu nedenle döviz mevduatlarının çözülmesi bir hayli zaman alabilir. 

 

Ekonomi için ideal durum, kur ve faizin fazla oynamamasıdır. Her ikisinin de yükselişi ayrı düşüşü ayrı 

sorun yaratır. Bu oynaklığı gidermenin tek yolu ekonominin risklerini düşürmekten geçer. Riskler 

düşerse kurun oynaklığı azalır, o zaman enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi de azalır ve dolayısıyla 

enflasyon düşer. Enflasyon düşünce de faiz de düşer. Türkiye’nin bunu başardığı en yakın örnek 2001 

krizi sonrasında başlayan ve 2009 yılına kadar süren dönemdir. O dönemde Türkiye riskleri 

düşürmeye girişmiş ve o etkiyle enflasyon ve faizler düşmüş, kurlar da durağan bir görünüme girmişti. 

Demek ki Türkiye bir dönem riskleri düşürerek yakaladığı bu başarıyı aynı yöntemle yakalayabilir.  

4. ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİ (BETAM) 

GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlerin 

hepsinde artışlar olacağını tahmin ediyoruz. En dikkat çekici büyüme rakamları hizmet sektörüne olan 



talepte yüzde 17,8 ve gelecek 12 ay yatırım beklentisinde yüzde 13,4ile gerçekleşirken diğer 

göstergelerde daha ılımlı artışlar olduğu görülmektedir (Tablo 8). 

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, hizmet sektörüne olan talep, gelecek 12 ay yatırım 

beklentisi ve kapasite kullanım oranının çeyrekten çeyreğe büyümesinin aksine yıllık bazda sırasıyla 

yüzde 4,9, yüzde 1,9 ve yüzde 1,3 daraldığını görüyoruz. Yıllık bazdaki bu azalışların salgından 

kaynaklandığını belirtmeliyiz. En güçlü toparlanma perakende sektörü fiyat beklentisinde (yüzde 13,2) 

gerçekleşirken imalat sanayi üretim endeksi yüzde 7,7 büyümüştür. Elektrik tüketimi ise daha ılımlı 

bir artış kaydetmiştir (yüzde 1,6) (Tablo 9).  

Kesinleşen Ekim ve Kasım ayı ile kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız 

hesaplamalara göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 

GSYH’nin yüzde 6,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 

GSYH’nin yüzde 2,9 genişleyeceğini öngörüyoruz. Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar 

kaydettiğini görmekteyiz. Aralık ayının başında yeniden başlayan koronavirüs tedbirlerinin verilere 

yansımasını tam olarak göremediğimizi hatırlatmak isteriz. Aralık ayını kısmen etkileyen tedbirlere 

rağmen öncü göstergeler 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyümeye işaret 

etmektedir. 

Tablo 8: Bir önceki çeyreğe kıyasla bazı öncü göstergeler.  
Per.sek.fiy.bek: Perakende sektörü fiyat beklentisi (gelecek 3 ay), 
Hiz.sek.talep: Hizmetlere olan talep (son 3 ay), Gel. 12 ay yat. bek.:  
Gelecek 12 ay yatırım beklentisi 
 

 

 

 

  

 

 

Tablo 9: Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla bazı öncü göstergeler 
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