
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mart 2020: TCMB, Salgın Hastalığa Karşı Önlemlerini Açıkladı  17 Mart 2020 

TCMB PPK 

TCMB öne çektiği toplantıda güncellenen beklentilerle uyumlu indirime gitti. 

TCMB, 19 Mart tarihindeki planlı toplantısını, salgın hastalık kaynaklı riskler 

nedeniyle 2 gün öne çekti. Geçen hafta yapılan anketlerde, politika faizinde (1 

hafta vadeli repo ihale faizi) 50bp indirim (Gedik Yatırım: -50bp) yönünde oluşan 

konsensüs beklenti, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Fed’in 2 haftadan 

kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği 2 acil toplantı ile politika faizini %0-0,25 

aralığına indirip, likidite önlemleriyle birlikte varlık alım programı başlatması 

sonrasında, 100bp indirim (Gedik Yatırım: -100bp) olarak revize edilmişti.  

Metinde, kararın gerekçesi olarak yılsonu enflasyon tahmini üzerinde oluşan 

aşağı yönlü riskler işaret edildi. Karar sonrasında yayınlanan metinde, salgın 

hastalığın küresel büyüme üzerinde oluşturduğu risklere karşı merkez 

bankalarının küresel çapta koordineli bir şekilde attığı genişleyici adımlara dikkat 

çekildi. Ayrıca, küresel gelişmelerin etkisiyle TL’de görülen değer kaybına karşın, 

başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki 

sert düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulandı. Bununla 

birlikte, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi 

önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin 

arttığı da değerlendirildi. Söz konusu gelişmelerin TCMB’nin yıl sonu enflasyon 

tahmini (%8,2) üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırması yapılan 100bp’lik faiz 

indiriminin gerekçesi olarak gösterildi. Ayrıca, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin 

Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından 

finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin 

devamı büyük önem arz etmesi nedeniyle finansal istikrarı desteklemek amacıyla 

kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya konulacağı belirtildi. Bu kapsamda, PPK 

kararının hemen akabinde, bu kapsamda ihtiyaç duyulan/duyulabilecek tüm 

likiditenin karşılanmasına yönelik olarak “Koronavirüsün Olası Ekonomik ve 

Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler” başlıklı bir duyuruda paylaşıldı. Karar 

ve açıklanan tedbirlere ilişkin metinleri sonraki sayfalarda bulabilirsiniz.  

Mevcut gelişmeler ışığında TCMB’nin adımlarını yerinde ve zamanında 

alınmış kararlar olarak değerlendiriyoruz. Yakın dönemde ülke risk priminde 

artış ve TL’de değer kayıpları yaşanmış olsa da; Türk varlıkların, hem sene 

başından bu yana hem de son 1 aylık dönemde, 5 yıllık CDS primlerindeki değişim 

ve ülke para birimlerinin ABD doları karşısındaki performansına bakıldığında, 

emsal ülke varlıklarına kıyasla negatif ayrışmadığı görülüyor. Salgın hastalık 

kaynaklı belirsizlikler ile S.Arabistan-Rusya arasındaki petrol fiyatları üzerinden 

yaşanan savaşın arz ve talep tarafında eş anlı oluşturduğu risklerin ekonomi ve 

piyasaların desteklenme ihtiyacını ortaya çıkardığı da aşikâr. Merkez bankalarının 

küresel çapta bu doğrultuda gerçekleştirdiği adımların ardından TCMB’nin 

enflasyon görünümü ve talep tarafındaki aşağı yönlü riskleri işaret ederek piyasa 

beklentileriyle uyumlu bir faiz indirimine gitmesini olumlu bir adım olarak 

değerlendiriyoruz. Ayrıca, 19 Mart tarihindeki planlı toplantı beklenmeden, 18 

Mart Çarşamba günü (yarın) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması 

beklenen önlemler öncesinde, likidite koşullarını rahatlatıcı yönden kapsamlı 

tedbirler açıklamasını da yerinde bir diğer adım olarak yorumluyoruz. TCMB’nin 

sonraki rutin PPK toplantısı 22 Nisan’da.  

 

  

*TCMB’nin %8,2 olan yılsonu tahmini beklenen enflasyon olarak alınmıştır.  
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Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 

Erol Gürcan 

Ekonomist 
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Makro Görünüm – TCMB PPK 

19 Şubat 2020 PPK Karar Metni 17 Mart 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 11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmesine karar vermiştir. 

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

yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmesine karar vermiştir. 

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini 

göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; 

yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir 

sürmektedir. 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. Bununla birlikte 

kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon 

üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme 

kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi 

makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.    

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü 

zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici 

yönde koordineli adımlar atmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal 

koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel 

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. Öte yandan, son dönemde küresel büyümeye ilişkin 

artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının 

dalgalı seyretmesine neden olmaktadır.  Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi 

politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son 

dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları 

kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. 

Koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik 

göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonda hızlı bir düşüş 

sağlanmış, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlenmiştir. Finansal 

koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç 

kazanmıştır. Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış; 

bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme 

sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı 

direncini arttırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi 

üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, 

kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem 

arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek 

amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. 

Enflasyon beklentileri, 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 unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına 

katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde 

uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü 

etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim 

yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun 

hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. 

Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı 

olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel 

gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham 

petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin 

düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Ayrıca, küresel ticaret 

hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam 

talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı 

değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini 

üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 

baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. 

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. 

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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Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 

amacıyla, (i) bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, (ii) reel 

sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına, (iii) reeskont kredi 

düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik aşağıdaki tedbirler alınmıştır: 

1. TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır. 

2. 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç 

duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Bu ihalelerde kazanan 

tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi 

halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân 

tanınacaktır. 

3. Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite 

imkânına ilişkin limitler artırılmıştır. 

4. Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup 

söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecektir. 

5. Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm 

yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecektir. Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan 

bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklik, tesisi 20 Mart 

2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. 

6. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmıştır. Bankaların yeni likidite 

imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecektir. Söz konusu 

imkânların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25’i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda; 

• 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan 

altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu ihalelerde kazanılan 

tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasasında 

depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecektir. 

 

• Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili 

bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, 

euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır. 

 

• Söz konusu imkânlara dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

7. Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin 

hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik aşağıdaki önlemler alınmıştır: 

• 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade 

uzatım imkânı tanınmıştır. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak, herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın 

mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirerek bu imkândan yararlanabileceklerdir. Bu suretle toplam 

7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecektir. 

 

• Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 

aydan 36 aya çıkartılmıştır. 

 

• Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 

günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır. 
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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. 


