
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faiz kararı beklendiği gibi, açıklamanın tonu daha az şahin  15 Nisan 2021 

TCMB PPK toplantısı – Nisan 2021 

TCMB politika faizini beklendiği gibi %19,0’da sabit bıraktı, ancak daha az şahin 
bir mesaj yayımladı.  TCMB politika faizi olan haftalık repo faizini piyasadaki genel 
beklentiye (ve bizim beklentimize) paralel, %19,0 seviyesinde sabit bıraktı. Ancak, 
gerekmesi durumunda ek parasal sıkılaştırma yapılacağı ifadesinin metinden 
çıkarılmış olması nedeniyle, geçen aya göre daha az şahin bir duruş sergilediği 
söylenebilir.  

TCMB sıkı duruşunu koruyor, ancak açıklamanın tonu daha az şahin. Yayınlanan 
açıklama metni tamamen değişmiş görünse de, temelde verilen mesajlarda ufak 
değişiklikler var. Ancak, değişikliklerden en dikkat çekici olanı, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, ek parasal sıkılaştırma vurgusunun metinden çıkarılmış 
olması, ki bunun da $/TL kurunda olası bir pozitif tepkiyi engellediğini 
düşünüyoruz. Bu ifadenin kalması halinde, küresel risk iştahının da destekleyici 
olduğu göz önüne alındığında, $/TL kuru kısa vadede örneğin 8.00 seviyesinin 
altına gerileyebilirdi. Buna ek olarak, daha önce “enflasyonda kalıcı düşüşe ve 
fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası 
duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğini” belirten TCMB, şimdi 
“enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli 
yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi 
muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya 
devam edileceğini” söylüyor. Son olarak, son dönemde tüketici kredilerindeki 
büyümeye de vurgu yapmaya devam ediyor. Ancak geçen ay, bu canlanmanın iç 
talepteki gerilemeyi geciktirebileceğini söylerken, bu ay mevcut parasal duruşun 
krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde 
belirginleşeceğini belirtiyor. Bu değişiklik de, para politikası duruşunda bir miktar 
gevşemeye işaret ediyor.  

Olası faiz indirim süreci çok kademeli olabilir. Son kur gelişmelerinin ardından, 
daha önce Nisan ayında kabaca %17,0 seviyesinde zirve yapmasını beklediğimiz 
TÜFE enflasyonunda artık Mayıs ayında %18’0’e yaklaşabileceğini (hatta bir 
miktar aşabileceğini), çekirdek TÜFE enflasyonunun ise bu süreçte %19,0’u 
geçebileceğini düşünüyoruz. Sonrasında da, kurda ek değer kayıpları görülmese 
bile TÜFE enflasyonunun yılın başında yapılan öngörülerin çok üzerinde bir 
patikada, %17 civarı seviyelerde dengelenmesini bekliyoruz. Enflasyonda bu 
görünümün kısa vadede para politikasında bir gevşemeye izin vermediğini 
düşünüyoruz. Sıkı para politikası duruşunun korunmasıyla kurda ek değer 
kayıpları önlenirse, üçüncü çeyrek içinde (muhtemelen Ağustos ya da Eylül’de) 
çok kademeli bir faiz indirim süreci (50 baz puan gibi sembolik bir indirimle) 
başlatılabilir. Mevcut durumda, politika faizini sene sonunda %17,0 civarında 
öngörmekle birlikte, TCMB’nin daha agresif bir indirim süreci yürütmesi ihtimalini 
göz ardı etmiyoruz. Gerekmesi durumunda ek faiz artışı yapılacağı ifadesinin 
çıkarılması da, TCMB’nin şartlar izin verdiğinde faiz indirim sürecini başlatma 
niyetini yansıtıyor da olabilir.  

 

 

 

Grafik 1: Ort. fonlama faizi - bankacılık faizleri (%) 

 
Kaynak: TCMB 

Grafik 2: Kredi Büyümesi (yıllıklandırılmış 13 haftalık ort.)* 

 
Kaynak: TCMB 

* kur değişimlerine göre düzeltilmiş 

Grafik 3: Enflasyon patikasına ilişkin öngörümüz 

 
Kaynak: TCMB, Gedik Yatırım 

 

 
Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 

Serkan Gönençler 
Ekonomist 

serkan.gonencler@gedik.com  
+90 212 385 42 38 
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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. 


