
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oca.20: Parasal Duruş Artık Sıkı Değil  16 Ocak 2020 

TCMB Faiz Kararı 

TCMB, faiz indirimlerine devam etti. TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) 

toplantısında politika faizinde, 75bp ile beklentilerle uyumlu indirime gitti 

(Konsensüs: -75bp, Gedik Yatırım: 0bp). Böylelikle, 1Y19 sonunda %24 

seviyesinde olan politika faizi temmuz (-425bp), eylül (-325bp), ekim (-250bp), 

aralık (-200bp) ve ocakta (-75bp) olmak üzere son 5 toplantıda yapılan toplam 

1275 baz puanlık indirimle %11,25’e geriledi.  

Parasal duruş artık sıkı değil. Kararla birlikte yayınlanan metinde en dikkat 

çekici değişiklik, önceki metinde yer alan “parasal sıkılığın düzeyi” ifadesinin 

metinden çıkarılarak yalnıza “parasal duruş” ifadesinin tercih edilmesi oldu 

denilebilir. Son durum itibariyle politika faizinin, yıllık TÜFE’nin altına gerilemiş 

olması söz konusu değişikliğin ana nedeni olarak değerlendirilebilir. Yayınlanan 

metinde, iç ve dış talep koşullarına yönelik önemli bir ifade değişikliği 

görülmezken; gelişmekte olan piyasaları destekleyici yönde gelişen mevcut 

küresel finansal koşullara ek olarak yakın dönemde küresel ticaret ilişkin 

beklentilerdeki kısmi iyileşmenin de risk iştahını desteklediği ifadesi metne 

eklenmiş. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatları üzerinden 

oluşturabileceği etkilerin yakından izlendiği yönünde bir ifadenin de metne 

eklenmiş olması dikkat çekmekte. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik 

göstergelerdeki iyileşmenin risk primi ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların 

sınırlanmasına katkı verdiği ifade edilirken; “enflasyonun ana eğilimine dair 

göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu 

etkilemektedir” ifadesinin metinden çıkarıldığı görülmekte. Enflasyondaki seyrin 

yıl sonu tahminiyle (Ekim Enflasyon Raporu: %8,2) büyük ölçüde uyumlu olduğu 

ve bu çerçevede ölçülü bir indirim yapılmasına karar verildiği ifadesi kullanıldığı 

görülüyor. Ayrıca, gelinen noktada para politikası duruşunun hedeflenen 

dezenflasyon patikasıyla uyumunu korumakta olduğunun (önceki metinde 

doğrudan “uyumlu olduğu” ifadesi yer almaktaydı) değerlendirildiği belirtilmiş. 

Son iki PPK toplantısının ardından yayınlanan karar metinlerinin detaylı 

karşılaştırmaları sonraki sayfada yer almaktadır.  

Küresel risk iştahının yüksek seyretmeye devam etmesi önemli. Son durum 

itibariyle, TCMB politika faizi, yıllık TÜFE’nin altına inmiş durumda. Bizim 

tahminlerimiz ve TCMB Beklenti Anketi’ndeki aylık enflasyon tahminleri, yıllık 

TÜFE’nin Ocak-Mart 2020 döneminde yataya yakın hafif yukarı yönlü bir eğilimde 

olacağını işaret etmekte. Diğer bir ifadeyle, hâlihazırda negatif bölgeye geçen reel 

faizin gelecek birkaç boyunca bu bölgede kalması muhtemel görünmekte. Türkiye 

Ekonomisinin dengelenmeden toparlanma evresine geçiyor oluşu genel algı 

açısından olumlu bir görüntü oluşturuyor olmakla birlikte; bugünkü kararın 

ardından, başta enflasyon olmak üzere makroekonomik beklentilerdeki iyileşme 

eğiliminin bozulmaması ve finansal istikrar açısından, küresel finansal koşulların 

ve risk iştahının destekleyici olmayı sürdürmesinin daha büyük önem arz eder 

hâle geldiğini düşünmekteyiz. Toparlamak gerekirse, yapılan indirim piyasa 

beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğinden kısa vadeli piyasa etkisini “Nötr” olarak 

değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, mevcut yıllık TÜFE seviyesi ile gelecek birkaç 

aylık tahminlerimizi baz alarak söz konusu indirimin reel getiriyi eksiye getirdiğini 

dikkate alarak söz konusu kararın, TL ve enflasyon görünümü açısından 

potansiyel etkisini sınırlı negatif; büyüme açısından ise sınırlı pozitif olarak 

yorumluyoruz. 2020 yılında planlı toplantı sayısı 8’den yeniden 12’ye yükselen 

TCMB’nin bir sonraki PPK toplantısı 19 Şubat tarihinde gerçekleşecek olup 2020 

yılının ilk Enflasyon Raporu 30 Ocak’ta basın toplantısı ile tanıtılacak.  
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Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 

Erol Gürcan 

Ekonomist 

egurcan@gedik.com  

+90 212 385 42 38 

Makro Görünüm  



 

 

Makro Görünüm – TCMB – Faiz Kararı 

12 Aralık 2019 PPK Karar Metni 16 Ocak 2020 PPK Karar Metni 

Murat Uysal (Başkan), Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan 

Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş. 

Murat Uysal (Başkan), Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan 

Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş. 

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 

yüzde 14’ten yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir. 

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 

yüzde 12’den yüzde 11,25’e indirilmesine karar vermiştir. 

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini 

göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle 

birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin 

olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen 

yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve 

finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği 

öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler 

dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir 

izlemesi beklenmektedir. 

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini 

göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle 

birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin 

olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen 

yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve 

finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği 

öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler 

dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir 

izlemesi beklenmektedir. 

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş 

ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair 

beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen 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. 

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş 

ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair 

beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde 

küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal 

varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, 

korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve 

jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla 

oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. 

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerinde genele 

yayılan bir düzelme gözlenmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç 

talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon 

göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere 

makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte 

ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana 

eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon 

görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel 

tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen 

öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen 

dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir. Bu 

çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, 

politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut 

para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki 

genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik 

göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet 

unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, 

iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon 

göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu 

tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 

Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde 

ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para 

politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu 

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 duruş 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. 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 (2019, 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 – 10 Ocak 2020) 

 

 

 

 

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

Veri: Ocak 2020) 
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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. 


