
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TCMB politika faizini değiştirmedi, ancak açıklama metnini (daha) şahin tuttu   21 Ocak 2021 

TCMB PPK toplantısı – Ocak 2021 

TCMB politika faizi olan haftalık repo faizini piyasadaki genel 

beklentiyle uyumlu olarak 17’de sabit tuttu.  Piyasada 50-100 baz 

puan faiz artışı bekleyen az sayıda ekonomist dışında genel beklenti, 

politika faizinin sabit tutulması şeklindeydi. Bununla beraber, 

enflasyonun mevcut yüksek seviyeleri ve devam eden dolarizasyon 

trendi nedeniyle, hiç kimse 50-100 baz puanlık bir faiz indirimini de göz 

ardı etmemekte ve dolayısıyla şahin politika metni beklentileri öne 

çıkmaktaydı. Bu açıdan, hem kararın, hem de yayınlanan politika 

metninin beklentilerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.  

Açıklama metninin genel tonu oldukça şahin görünüyor. TCMB’nin, 

PPK metninde “sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir 

müddet sürdürülmesi” ve “gerekmesi durumunda ilave parasal 

sıkılaşma yapılması” gibi geçen ay yer vermediği ifadelere yer verdiği 

görülüyor. Buna göre, TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruduğunu 

ve hatta geçen aykinden daha şahin bir metin yayınladığını söyleyebiliriz. 

TCMB, iç talep koşulları, birikimli maliyet etkileri (döviz kuru), 

uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve fiyatlama 

davranışlarındaki bozulma gibi enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen 

faktörlere değinmeye devam ederek, enflasyona ilişkin temkinli tavrını 

da koruyor. TCMB aynı zamanda, yayılım endeksleri, talep ve maliyet 

unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle 

uyumu gibi enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin 

göstergeleri yakından izleyeceğini de belirtiyor. Özetle, TCMB’nin 

açıklama metni ile vurguladığı kararlı duruşunun, TL görünümünü pozitif 

etkilemeye devam etmesini bekliyoruz (küresel risk iştahında ani bir 

bozulma olmadığı taktirde).  

TCMB yılın ikinci yarısına (muhtemelen Temmuz ayına) kadar faizleri 

sabit tutma eğiliminde olabilir. TCMB güçlü parasal sıkılaştırmanın 

krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale 

gelmesi yönündeki beklentisini ifade ediyor, ki bu da önümüzdeki birkaç 

toplantı boyunca “bekle-gör” stratejisine bağlı kalabileceğini 

düşündürüyor. TCMB’yi 2021 yılında zorlu bir görev bekliyor; TCMB bir 

yandan, TL’deki değer kaybı eğilimini sınırlamak üzere prematüre bir faiz 

indirim sürecinden kaçınırken, öte yandan ekonomide soğumayı 

önlemek üzere, doğru zamanda da ayarında bir parasal gevşemeyi 

başlatmak zorunda. Bu açıdan, TCMB’nin 2021’in Temmuz ayına kadar 

politika faizini mevcut seviyelerinde tutmasını bekliyoruz. Bu süreçte 

TL’deki istikrar korunabilirse, sonrasında bir faiz indirim süreci 

başlatabileceğini ve politika faizini sene sonuna kadar %12,5-%13,0 

seviyelerine indirebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber, yüksek 

faiz ortamı nedeniyle ekonomik aktivitedeki yavaşlama önümüzdeki 

aylarda derinleştikçe, reel sektörün faiz indirimi talepleri de 

şiddetlenebilir. TCMB’nin bu taleplere ne ölçüde direne(bile)ceği 

yakından izlenecek.  

 

 

Grafik 1: TCMB politika faizleri (%) 

 

Kaynak: TCMB 

Grafik 2: Ort. fonlama faizi - bankacılık faizleri (%) 

 

Kaynak: TCMB 

Grafik 3: TCMB’nin ortalama fonlama faizi  (%) 

 
Kaynak: TCMB, Gedik Yatırım 

 

 
Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 
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Makro Görünüm – TCMB PPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


