
TCMB 2021 yılı Para ve Kur Politikası metnini yayınlarken, TCMB Başkanı Naci Ağbal metne ve önümüzdeki dönem politikalarına 
yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Ağbal 2021 stratejisine ilişkin sunuşa geçmeden önce fiyat istikrarının önemine ilişkin de-
ğerlendirmeler yaptı. Konuşmasının ilerleyen kısımlarında da fiyat istikrarına, araç bağımsızlığına, sıkı duruşun uzun süre korunaca-
ğına, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılacağına yönelik birçok kez vurgu yaptı. 

Enflasyondaki yükselişte salgın dönemindeki kredi genişlemesine ve döviz kurlarındaki yükselişe vurgu yapıldı. Konuşmanın ilk bölü-
münde Başkan Ağbal salgın döneminde alınan tedbirlerin hızlı kredi genişlemesine ve turizmdeki düşüşle birlikte cari denge ve enflas-
yonist beklentiler üzerinde olumsuz etkiye yol açtığına değindi. Ayrıca reel kesimin döviz yükümlülüklerini azaltma eğilimi ve yurtiçi 
yerleşiklerin varlık dolarizasyonu ülke risk primini artırırken, rezervler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bu dinamiklerle döviz kur-
larının arttığını ve bu nedenle de enflasyonda hızlı yükseliş yaşandığına değindi. Bu kapsamda 2021 yılında para politikası duruşunun 
enflasyonu düşürmek üzere uygulanacağının altını çizdi. Bununla birlikte, birikmiş maliyetler, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş, 
beklentilerdeki artış eğilimi, ücret politikaları, yönetilen/yönlendirilen fiyatlara ilişkin belirsizlikler, turizm bağlantılı mal ve hizmet 
gruplarında olası talep artışları nedeniyle enflasyon üzerindeki risklerin yukarı yönde olduğunu hatırlattı. 

Para politikasında sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecekken, haftalık repo dışındaki araçların temel para politikası aracı olarak kullanıl-
mayacağı vurgulandı. Metinde de belirtildiği gibi, TCMB Başkanı Ağbal enflasyona dair yukarı yönlü risklerin parasal duruşta sıkılığı ge-
rektirdiği söyledi. Bununla birlikte enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işa-
ret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkılığın kararlılıkla korunacağını belirtti. Ayrıca, TCMB’nin temel politika aracının bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranı olduğu vurgulanırken, faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ile 
TCMB’nin nihai kredi mercii işlevini gören Geç Likidite Penceresi’nin (GLP) söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak 
kullanılmayacağını söyledi. Bununla birlikte, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal riskleri sınır-
lamak amacıyla, zorunlu karşılıklar ile diğer TL ve döviz likidite araçlarının etkin olarak kullanılacağı belirtildi. Fiyat istikrarının, finansal 
istikrar açısından bir ön koşul olduğunun altı çizilirken, finansal istikrarın da fiyat istikrarı açısından önemli unsurlardan biri olduğu vur-
gulandı. Maliye politikası enflasyonla mücadelede tamamlayıcı unsur olarak görülürken, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarla-
maları ile gelirler politikasında geçmiş enflasyona endeksleme davranışının kırılması, enflasyon hedefleriyle uyumun gözetilmesi ve 
öngörülebilirliğin artırılması enflasyonla mücadelenin başarısı için anahtar bileşen olarak tanımlandı. 

Rezervlerin güçlendirilmesi şeffaf ve planlı bir şekilde yürütülecek. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB dö-
viz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlanacağı ve buna yönelik araçların şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullar-
da kullanılacağına dikkat çekildi. Soru-cevap kısmında Başkan Ağbal bu konuya açıklık getirerek, uygun koşulları; cari dengedeki iyileş-
me, kredilerde yavaşlama, dolarizasyonda azalış ve sermaye akımlarında giriş şeklinde tanımladı. 

Karar alma süreci ve iletişim stratejisinde bazı farklı mesajlar yer aldı. Para ve Kur Politikası Metni’nde, yıl içinde “para politikası ku-
rulu” toplantı sayısı 12 olarak tutulurken, PPK toplantısı öncesindeki yedi günlük dönemi “sessiz dönem” olarak tanımlayarak dış ileti-
şim yapılmadığına dikkat çekildi. Para politikasının temel iletişim araçlarının PPK duyuruları ve enflasyon raporu olduğu yinelendi. 
Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşım kullanılacağı ve tüm paydaşlara ulaşan kapsamlı bir iletişim yürütüleceği belirtildi. 

Metin’de TL ve döviz likiditesi gelişmeleri konusunda şeffaflığı artırıcı bilgi-
ler paylaşıldı. 14 Aralık itibarıyla sistemin fonlama ihtiyacının 2019 sonuna 
göre 483 milyar TL artışla 567 milyar TL’ye çıktığı belirtildi. Söz konusu artı-
şın belirleyicileri olarak emisyon hacmindeki yükseliş ile Hazine’nin TL ve dö-
viz cinsinden net borçlanmasındaki artış sıralandı. Sistemin fonlama ihtiyacı-
nı azaltan unsurlar ise reeskont kredileri ile TCMB DİBS alımları oldu. Siste-
min fonlama ihtiyacı geçtiğimiz dönemde net açık piyasa işlemleri ve altın ve 
döviz karşılığı swap işlemlerle karşılandı. 2019 sonunda 74 milyar TL karşılığı olan swap işlemler 14 Aralık tarihinde 278 milyar TL arta-
rak 352 milyar TL’ye çıktı. 2019 sonunda 9,9 milyar TL olan açık piyasa işlemleriyle yapılan fonlama 205 milyar TL artarak 215 milyar 
TL’ye ulaştı. 14 Aralık itibarıyla TCMB’nin bankalarla 36,1 milyar dolar tutarında döviz karşılığı, 7,6 milyar dolar tutarında da altın karşı-
lığı swap işlem hacmi bulunuyor. TCMB söz konusu swap işlem hacminin yurtiçi yerleşiklerin varlık dolarizasyonundaki azalmayla birlik-
te zaman içerisinde azalabileceğini değerlendiriyor. 
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Sistemin Fonlama İhtiyacı 83.9 566.9

Karşılanılan Kaynaklar

Swap 74.0 352.0

Net APİ 9.9 214.9
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Menkul kıymet alımlarına gelecek yıl devam edilmeyeceği ifade edildi. TCMB, 2020 yılında 45,9 milyar TL’si geleneksel ihale yönte-
miyle ve 7,6 milyar TL’si piyasa yapıcısı bankalardan miktar ihalesiyle toplamda 53,5 milyar TL tutarında devlet iç borçlanma senedi 
(DİBS) alındığını açıkladı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun bankalara sattığı menkul kıymetlerin TCMB tarafından alınması yoluyla alınan DİBS 
stokunun ise 12,2 milyar TL olurken, vadesi gelenlerle netleştirildiğinde nominal olarak TCMB bilançosunda 79,9 milyar TL tutarında 
menkul kıymet olduğu açıklandı. 2021 yılında ise itfa olacak 16,1 milyar TL tutarındaki menkul kıymetin yerine alım yapılmayacağı du-
yuruldu. 

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın ilk sunumu ve metinde verilen mesajlar ile soru-cevap kısmı genel olarak piyasa tarafından olumlu kar-
şılandı. Enflasyon konusundaki yüksek hassasiyet ve TCMB bağımsızlığına dair mesajların bankanın kredibilitesini desteklediği görü-
lürken, likidite işlemlerine yönelik verilen bilgilerin şeffaflığı artırdığını değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, soru-cevap kısmında 
son açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ve yakın dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler çerçevesinde atılabilecek adımlar 
konusunda verilen mesajların yeterli netlikte olmadığını düşünüyoruz. Çünkü açıklanan Kasım enflasyonu sonrasında piyasa katı-
lımcıları gelecek haftaki PPK toplantısında politika faizinde 150 baz puan civarında bir faiz artırımı beklentisine girdi. Ancak Başkan 
Ağbal bu kapsamdaki sorular üzerine TCMB’nin elindeki tüm araçları güçlü bir şekilde kullanmaya devam edeceğini ifade etse de 
faiz artırımı yönünde çok net bir sinyal vermedi. Bu durumun da 24 Aralık toplantısına yönelik piyasa beklentisinin karşılanıp karşı-
lanmayacağı konusunda bir belirsizliğe yol açabileceğini düşünüyoruz. 

 

14-Ara

TCMB Bünyesinde 30.5

Kotasyon 3.6

Geleneksel Yöntem 26.9

BİST 5.6

Döviz Toplam 36.1

Döviz Swap İşlemlerinin Dağılımı (Milyar Dolar)

14-Ara

TL Karşılığı Kotasyon 36.2

TL Karşılığı İhale 52.3

Döviz Karşılığı İhale 43.8

Altın Toplam (Ton) 132.3

Altın Toplam (Milyar dolar) 7.6

Altın Swap İşlemlerinin Dağılımı

Nominal Değer Alımlarla Piyasaya Verilen TL Piyasa Değeri

Geleneksel Yöntem 45.9 47.9 45.6 A

Piyasa Yapıcılardan Alınan 7.6 8 7.5 B

Doğrudan Alımların Toplamı 53.5 55.9 53.1 C=A+B

Menkul Kıymetler Büyüklüğü 67.7 D=C+Önceki Yıllardan Varolanlar - İtfası Olanlar

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklı Alımlar 12.2 20.7 21.9 E

Toplam 79.9 88.5 F=D+E

TCMB Doğrudan DİBS Alımları
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

 


