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TCMB, önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etti. TCMB, yılın yedinci 
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde, 250bp ile 
beklentilerin üzerinde indirime gitti (Konsensüs: -100bp, Gedik Yatırım: -
100bp). Böylelikle, yılın ilk yarısı sonunda %24 seviyesinde olan politika faizi 
temmuz (-425bp), eylül (-325bp) ve ekimde (-250bp) yapılan toplam 1000bp 
indirimle %14’e geriledi. TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimlerine devam 
etmesinin ekonomiye ve piyasalara etkisini “TL varlıklar ve Enflasyon için 
Negatif, Büyüme için Pozitif” olarak yorumluyoruz. Kararla birlikte yayınlanan 
metinde özetle; (1) iktisadi faaliyetteki toparlanmanın (resmi tatillerle ilişkili 
çalışma günü etkilerine bağlı olarak yakın dönemli verilerde oynaklık gözlense 
de) devam ettiği, (2) küresel büyüme koşullarındaki zayıflama nedeniyle net 
ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceği ve cari işlemler 
dengesinde iyileşmenin yerini daha ılımlı bir seyre bırakacağı, (3) gelişmiş 
ülke merkez bankalarının para politikalarının genişleyici yönde şekillendiği, (4) 
Eylül enflasyonundaki belirgin düşüşte güçlü baz etkisine ek olarak temel ve 
gıda gruplarının etkili olduğu, (5) Güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla 
enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin 
olarak altında (bir önceki metinde “bir miktar altında”) kalabileceğine işaret 
ettiği, (6) Bu doğrultuda politika faizinin 250bp indirilmesine karar verildiği, (7) 
Bir önceki metinde olduğu gibi gelinen noktada, mevcut para politikası 
duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu 
olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Son iki PPK toplantısının ardından 
yayınlanan karar metinlerinin detaylı karşılaştırmaları sonraki sayfada yer 
almaktadır.  

Aşağı yönlü manevra alanı kısıtlı. Son iki metinde yer alan “para 
politikasında gelinen noktanın hedeflenen patikayla uyumlu olduğu” ifadesine 
ek olarak TCMB Başkanı Uysal’ın eylül sonunda Ankara Sanayi Odası Meclis 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; “Küresel gelişmelerin de etkisiyle para 
politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü Temmuz ve Eylül 
aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik. Bu kararı alırken 
hedeflediğimiz dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para 
politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun 
enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu 
değerlendirmekteyiz.” açıklaması ile yakın dönemde artan jeopolitik risk 
fiyatlaması nedeniyle konsensüs beklentiler ve bizim tahminimiz çok daha 
ölçülü bir indirim gelebileceği yönündeydi. Küresel ortamın uygun olması, iç 
talebin hâlen enflasyon üzerinde baskı yaratacak bir momentuma 
ulaşamaması ve TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini belirgin şekilde aşağı 
revize edeceği sinyali bugünkü kararın ana gerekçeleri olarak sıralanabilir. 
Enflasyon görünümünde beklenenden daha olumlu bir tablo oluşması ve 
küresel finansal ortamın uygun olması önden yüklemeli indirimler konusunda 
TCMB’nin elini güçlendiren unsurlar olsa da döviz ağırlığının toplam 
mevduatlar içindeki payının uzun bir süredir oldukça yüksek seyretmesi, 
ekonomik güvene ilişkin göstergelerde devam eden zayıflık, küresel ve 
Türkiye özelinde süregelen belirsizlik ve risk unsurlarını göz önüne alarak; çok 
ekstra olumlu bir gelişme olmadıkça, bugün yapılan indirimin, 2019 yılında 
yapılan son faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Hatırlanacak olursa, 
TCMB Başkanı Uysal tarafından yapılan makul reel getiri tanımlamasında, 
göreli risk göstergelerini de hesaba katan emsal ülkelerin ortalama reel faizi 
işaret edilirken aynı zamanda dolarizasyonu engelleyici, sermaye 
hareketlerini destekleyici, sağlıklı kredi büyümesini teşvik edici, iç-dış 
dengeleri koruyucu bir seviyenin kast edildiği belirtilmişti. Dolayısıyla, 
enflasyon görünümünde ve/veya göreli risk göstergelerinde ekstra bir iyileşme 
görülmedikçe TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son PPK toplantısında aşağı yönlü 
manevra alanının oldukça kısıtlandığını düşünüyoruz. Ayrıca, TCMB yılın son 
Enflasyon Raporu’nu 31 Ekim’de, 2020 Para ve Kur Politika metnini 5 Aralık 
tarihlerinde basın toplantılarıyla tanıtarak yayınlayacak.  

Önden Yüklemeli İndirimler Devam Etti                                          24 Ekim 2019 

 
 

 
 

 
*Türkiye için OVP yılsonu tahmini baz alınmıştır  

 
Kaynak: Gedik Yatırım, TCMB, Bloomberg, Matriks, OVP 2020-2022 
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Meksika 4,6% 100 7,75% 3,00%

Rusya 2,9% 75 7,00% 4,00%

Brezilya 2,5% 124 5,50% 2,89%

Güney Afrika 2,3% 171 6,50% 4,10%

Malezya 1,9% 44 3,00% 1,10%

Türkiye 1,8% 359 14,00% 12,00%
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Çin 1,3% 40 4,35% 3,00%
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Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı 
toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın 
ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam 
ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim 
kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme 
görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki 
gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini 
sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve 
bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti 
desteklemektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin 
sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret 
etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın 
büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş 
eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte 
ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği 
öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi 
olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki 
iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. 

Son dönemde edinilen veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı 
toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Öncü 
göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki 
iyileşmenin devam ettiğine işaret etmekle birlikte 
yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Sanayi üretimi, 
son aylarda resmi tatillerle ilişkili çalışma günü 
etkilerine bağlı olarak yüksek bir oynaklık 
sergilemekle birlikte, ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını 
korumaktadır. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu 
etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki 
zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye 
katkısının azalarak da olsa süreceği, enflasyondaki 
düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte 
ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği 
öngörülmektedir. Son dönemde büyüme 
kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden 
cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı 
bir seyir izlemesi beklenmektedir. 

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması 
ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin 
belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para 
politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır. 
Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik 
talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık 
önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer 
belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret 
kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip 
edilmektedir. 

Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir 
ve enflasyona dair aşağı yönlü riskler belirginleşirken 
gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici 
yönde şekillenmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülke 
finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını 
desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel 
ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek 
sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla 
oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. 

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. 
Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon 
beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları 
çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici 
olmuştur. Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, 
enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş 
sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi 
enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana 
eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat 
fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu 
gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla 
enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen 
öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret 
etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü 
etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 
baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, 
mevcut para politikası duruşunun hedeflenen 
dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. 
Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon 
beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları 
çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici 
olmuştur. Eylül ayında tüketici enflasyonu güçlü baz 
etkisiyle de birlikte özellikle temel mal ve gıda 
gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç 
talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki 
düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair 
göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon 
görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı 
olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun 
Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin 
belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir. 
Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm 
unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan 
indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut 
para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon 
patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke 
risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi 
ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından 
büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki 
düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde 
gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun 
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal 
sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate 
alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak 
şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve 
finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün 
araçları kullanmaya devam edecektir. 

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke 
risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi 
ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından 
büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki 
düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde 
gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun 
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal 
sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate 
alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak 
şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve 
finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün 
araçları kullanmaya devam edecektir. 

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un 
geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden 
olabileceği önemle vurgulanmalıdır. 

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un 
geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden 
olabileceği önemle vurgulanmalıdır. 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde 
yayımlanacaktır. 
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GÖRSEL 1:TCMB AOFF ve Gösterge Tahvil Faizleri  GÖRSEL 2: Verim Eğrisi (2018, Önceki PPK ve Bugün) 

 

 

 

 
GÖRSEL 3: TCMB Net Fonlama (milyon TL) ve TCMB Ağırlıklı 
Ortalama Fonlama Faizi (AOFF) 

 GÖRSEL 4: Yabancı Para Mevduatın Toplam Mevduat İçindeki 
Payı (Veri Aralığı: Ocak 2006 – 18 Ekim 2019) 

 

 

 

 

GÖRSEL 5: TCMB Fonlama Faizi ve Enflasyon Göstergeleri 
 GÖRSEL 6: Enflasyon Beklentileri (TCMB Beklenti Anketi – Son 

Veri: Ekim 2019) 

 

 

 
Kaynak: Gedik Yatırım, TCMB, Bloomberg, Matriks 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 
Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 
arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve 
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-
satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; 
içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 
olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan 
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


