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Merkez Bankası'nın Salı günkü toplantısı için, 

piyasaların zihni karışık. 1 veya 1 puanı aşan faiz 

indirimi 'siyasi baskıya boyun eğme' olarak okunacak. 

Dolar kuru bandındaki değişim, 0,50 ile 0,75 arası bir 

faiz indirimine işaret ediyor. 

 

 Nasıl ki, 16-20 Haziran haftasının kritik önemdeki başlığı ABD Merkez Bankası FED'in 

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve bu toplantıdan çıkacak olan kararlardı; 23 

Haziran ile başlayan bu haftanın kritik önemdeki başlığı da 24 Nisan salı günkü 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. 

FED Başkanı Yellen'ın mesajları, FED'in para politikası faizini yeniden arttırma 

sürecine girmek için hevesli olmadığına işaret edince, bu karar hem euro-dolar 

paritesini 1,36 dolar bandına, hem de altının ons fiyatını 1300 doların üstüne, hatta 

1320 dolar düzeyine taşıdı. Irak ve Şam İslam Devleti'nin (Işid) Irak'ın kuzeyinde 

sürdürdüğü şiddet ve rafineri saldırısı, petrolün varil fiyatını da 114 doların üzerine 

taşıdığından, altın fiyatı yüksek seyreden petrol fiyatlarında da nemalanıyor. Bu 

noktada, emtia fiyatlarında genel bir hareketlenme olduğu da göz ardı edilmemeli. 

Bu iki kritik önemdeki emtianın fiyatlarının hareketlenmesinde, ABD Başkanı 

Obama'nın müdahale sinyali veren açıklamaları da göz ardı edilmemeli. 

 

 Altın ve petrol fiyatlarındaki trend, Türk ekonomisi açısından iki açıdan sıkıntılı bir 

sürece işaret ediyor. Eğer, ABD'nin devreye girmesi ve/veya İran'ın Şii Maliki 

başkanlığındaki Irak Merkezi Hükümeti'ne desteği ve benzeri gelişmelerle, Irak'ta 

devlet otoritesi sağlanır ve Işid geri püskürtülebilir ise, Işid'in elindeki Türk 

rehinelerin serbest kalması sağlanır ise, Irak'ın petrol üretimi ve üretilen petrolün 

dünyaya sevkinin güvenlik altına alınmasıyla, petrol ve altın fiyatları gerileyecektir. 

Aksine, Işid'in Irak'ın petrol üretimi ve sevkiyatına verdiği zararlar büyür ve 

Bağdat'a yürümesi engellenemez ve petrol ile altın fiyatlarındaki artış sürer ise, 

Türkiye hem cari açığının büyümesi, hem de yurtdışından olumsuz bir enflasyon 

etkisine maruz kalması gibi iki olumsuz gelişme yaşayacak. Söz konusu riskler ele 

alındığında, TCMB PPK'nın para politikası faiz oranını değiştirmemesi, değiştirse 

bile, en fazla 0,50 puanlık, diğer bir deyişle 50 baz puanlık bir faiz indirimi 

gerçekleştirmesi daha akıl karı gözüküyor. 
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 TCMB PPK'nın 1 ve/veya 1 puanı aşan bir faiz indirimi ise, Türkiye'nin çevresindeki 

Ukrayna, Irak ve Suriye belirsizliklerine, artan petrol ve altın fiyatlarına, dolar-TL 

kurunun kısa sürede 2,06-2,12 TL bandından, 2,12-2,18 TL bandına oturmasına 

rağmen, TCMB üst yönetiminin siyasi baskıya boyun eğdiği şeklinde yorumlanacak. 

Kaldı ki, TCMB'nin enflasyonla mücadelesi ve fiyat istikrarı açısından, dolar-TL 

kurunun tekrar 2,12-2,06 TL bandına dönmesine ihtiyacı var. Aksi durumda, dolar-

TL kurunun, 2,12-2,18 TL bandını da aşarak, 2,14-2,20 TL bandına oturması, TL'nin 

kısmen değerlenmesinin manşet enflasyonu yumuşatma olasılığını, TCMB'nin 

elinden alacak. Bu nedenle, TCMB'nin dolar-TL kurunun 2,12-2,06 TL bandına 

dönebilmesi için, para politikası faizini 0,50 puanın üzerinde indirmemesi etkili 

olabilir gibi gözüküyor veya algılanıyor. 

 

 Bu noktada, piyasada geçen hafta sonu itibariyle dillendirilen anketlere bakmakta 

yarar var. Önde gelen uluslararası haber ajansı Reuters'in anketi, anketi katılan tüm 

finans kurumu temsilcilerinin  politika faizinde indirim beklediklerini, TCMB Başkanı 

Doç. Dr. Erdem Başçı'nın faizlerdeki indirimin ölçülü olacağı yönündeki mesajına bağlı 

olarak, indirim beklentisinin 50 baz puanda yoğunlaştığına işaret ediyor. Reuters'ın 

anketine 20 kurum katılırken, bir kurum hali hazırda yüzde 9.50 seviyesinde olan 

politika faizinde 25 baz puan, 16 kurum 50 baz puan, üç kurum ise 75 baz puan 

indirim beklediğini belirtmiş. 

 

 Başkan Başçı, 16 Haziran'da Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirdiği konuşmada, 

2015 sonunda enflasyonu yüzde 5'e indirmek için bütün şartların olduğunu 

söyleyerek, enflasyonda düşüşü gördükçe ölçülü faiz indirimleri yapılabileceğini; 

ancak bunu engelleyecek geçici faktörlerin ortaya çıkması halinde de daha temkinli 

bir indirim süreci izleyebileceklerini söyledi. Başçı, "Şimdiye kadar ölçülü faiz indirimi 

dediğimizde ya 25 ya 50 ya 75 baz puanlık değişiklikler yaptığımız oldu aşağı veya 

yukarı yönde. Dolayısıyla ölçülü indirim dediğimizde piyasa aşağı yukarı bunlardan 

biri olarak algılar. Ölçülü dedikten sonra daha farklı bir değişiklik yaptığımız olmadı 

şimdiye kadar. Olmayacak diye söylemiyorum ama şu ana kadar öyle bir örnek yok" 

yönünde de görüşlerini ortaya koydu. 

 

 TCMB'nin gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 12 seviyesinde, açık piyasa işlemleri 

çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 

imkanı faizi yüzde 11.5 seviyesinde, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 8 

seviyesinde bulunuyor. Ankette 10 katılımcı, TCMB'nin bir kaç yıldır uygulamakta 

olduğu faiz koridorun üst bandının sabit kalmasını beklerken, yedi katılımcı 50 baz 

puan, iki katılımcı 75 baz puan indirim bekliyor. Koridorun alt bandında ise 12 
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katılımcı sabit kalmasını, dört katılımcı 50 baz puan, iki katılımcı 75 baz puan, bir 

katılımcı ise 100 baz puan indirim bekliyor.   

 

 Piyasa Yapıcı bankalara uygulanan borçlanma faizi imkanında ise 10 katılımcı sabit 

kalmasını beklerken, yedi katılımcı 50 baz puan, iki katılımcı 75 baz puan indirim 

bekliyor. TCMB'nin bu ay TL ve döviz cinsi zorunlu karşılıklar ile ROK'ta değişiklik 

yapması beklenmezken, iki katılımcı bu ay, bir katılımcı ise temmuzda zorunlu 

karşılıklara telafi faizi uygulamasının başlayabileceği görüşünde. Bu arada, Irak'taki 

ani ve hayli sıkıntılı gelişmeler gündeme gelmezden önce 2,06 TL düzeyini bile 

gören dolar kuru, piyasa profesyonelleri nezdinde, TCMB'nin sınırlı miktarda döviz 

satım ihalelerini tamamlayıp, artık döviz alım ihalelerine başlaması gerektiği 

yönündeki tartışmaları alevlendirmişti. Aniden tırmanan yeni siyasi belirsizliklerin 

ışığında, piyasa aktörleri bu tür beklentilerini doğal olarak erteleyeceklerdir. 

 

 Bir diğer anket çalışması olarak, Anadolu Ajansı Finans Portalı'nın Merkez Bankası'nın 

24 Haziran'da gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin piyasa beklenti anketine 

katılan 19 ekonomistin tamamı, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranı) indirim beklerken, beklentilerin medyanı 50 baz puan oldu. 16 ekonomist 50 

baz, 2 ekonomist 75 baz  ve 1 ekonomist 25 baz puan indirim olacağını tahmin 

etmiş gözüküyor. Ankete göre, 7 ekonomistin piyasa yapıcısı bankalara sağlanan 

fonlama faiz oranındaki indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan olurken, 

marjinal fonlama oranında indirim bekleyen 8 ekonomist ve borçlanma faiz oranında 

indirim bekleyen 6 ekonomistin tahminlerinin medyanı da 50 baz puan gerçekleşti. 

Hafta sonu bir televizyon kanalına konuşan Maliye Bakanı Şimşek de, ölçülü faiz 

indirimine işaret ederek, tüketim harcamalarının kontrol altında tutulmayı 

gerektirdiğini hatırlattı. 

 

 Geçtiğimiz hafta küresel hisse senedi piyasalarının yükselişini sürdürmesinin ve emtia 

fiyatlarının hareketlenmesinin önemli gerekçelerinden birisi, hiç kuşkusuz FED 

Başkanı Janet Yellen'ın 'güvercin ötesi' açıklamalarıydı. 18 Haziran perşembe günü, 

Türkiye saati ile 21:30'da kararlarını açıklayan FED Açık Piyasa Komitesi, para 

politikası faizini değiştirmediğini ve tahvil alım programını da küresel piyasaları 

etkilemeyecek şekilde azaltmayı sürdüreceğini belirtti. Karar açıklandıktan sonra 

basın toplantısı düzenleyen FED Başkanı Yellen, "FED'in politika yapıcılarının 

gerektiğinde faizleri yükseltmek için gerekli araçları olduğunu" dile getirdi, FED'in 

büyük bilançosunu "bir süre" daha taşımaya devam edeceğini de ekledi. Başkan, 

faiz artışı konusunda mekanik bir formül olmadığını da vurguladı. 
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 Yellen, "İstihdam piyasası koşulları iyileşti" derken ekonominin iş piyasasına katkı 

sağlamak için yeterli derecede güçlü olduğunu ifade etti. Bununla birlikte yüksek 

işsizlik oranının büyümenin önünde engel oluşturacağını söyledi. "Düşük enflasyon 

ekonomik performans için risk" diyen Yellen, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru 

kademeli olarak ilerleyeceğini belirtti, artan enflasyonun bir risk oluşturmadığının 

altını çizdi. FED'in tahvil alımlarından çıkarken tedbirli bir yol izlediğini belirtti. 

 

 Yellen, maaşların enflasyonun önüne geçeceği öngörüsünde bulundu. ABD'nin 

potansiyel büyümesinin daha düşük olabileceğini vurgulayan Yellen, "Yatırımcılar 

para politikasındaki görünümün belirgin olmadığını bilmeliler" uyarısında bulundu. 

Yellen, büyümedeki yavaşlığın da yatırım eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti. ABD 

ekonomisinde krizden kalma etkilerin görülebileceğini belirten Yellen, hızlı kredi 

büyümesinin risk oluşturmadığını vurguladı. Gelişmekte olan piyasalarda ılımlı bir 

büyüme beklediğini aktaran Yellen, Fed'in bilançosuna rağmen hareket etme gücü 

olduğunu da sözlerine ekledi. Yellen ayrıca "Irak'taki gelişmeler enerji arzı için 

potasiyel bir endişe kaynağı" değerlendirmesinde de bulundu. Yellen'a piyasadaki 

rehavet de soruldu. FED Başkanı "Eğer düşük oynaklık risk alımını artırır ise bu 

endişe yaratır" dedi. 

 

 Bu noktada, 6-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 48 ekonomiste sorularak 

hazırlanan The Wall Street Journal'ın anketine de bir göz atalım. Ankete katılan 

ekonomistlerin görüşleri, FED'in altı buçuk yıldır sıfır yakınlarında tuttuğu faiz 

oranlarını Haziran 2015'ten itibaren adım adım yükseltmeye başlayacağını tahminine 

işaret ediyor. Anket, ABD ekonomisinin 2014'e zayıf bir başlangıç yapmasının 

ardından yılın ikinci yarısında güçlü bir seyir izleyeceği varsayımı ile gerçekleştirildi. 

Ekonomistlerin hepsi anketteki her soruyu cevaplamadı. Ticaret Bakanlığı'na göre, 

ABD'de milli gelir ilk çeyrekte yıllık bazda en az yüzde 1 daraldı ve veri 

güncellendiğinde muhtemelen daha da zayıfladığı görülecek. 

 

 Decision Economics Inc. küresel piyasalardan sorumlu baş ekonomisti ve stratejisti 

Allen Sinai de ilk faiz artışının gelecek Haziran'da yapılacağını tahmin eden isimlerden 

biri. National Association of Realtors baş ekonomisti Lawrence Yun ise "enflasyonun 

beklenenden güçlü gelmesinin" ardından Fed'in gelecek Mayıs ayında harekete 

geçeceğini tahmin ediyor. "Enflasyon, faiz artışına erken gitmek için aşırı derecede 

zayıf olacak. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin gelecek yıl oy hakkına sahip olacak 

üyeleri bu yılki üyelerden çok daha güvercin olacak," diye konuşan Mesirow Financial 

baş ekonomisti Diane Swonk ise, FED'in faiz oranlarını yükseltmeye başlamak için 

gelecek Temmuz'a kadar bekleyeceği görüşünde. 
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 İlk çeyreğe ilişkin bazı verilerin zayıf gelmesi bazı yıllık tahminlerin üzerinde baskı 

yarattı. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yıllık büyümenin yüzde 3'e ulaşacağı 

görüşü halen mevcut. Ekonomistlerin beklentilerine göre FED yetkilileri gelecek iki yıl 

içinde faiz oranlarında önemli bir artışa gitmeyecek. Ekonomistler gösterge federal 

fon oranlarının Aralık 2015'te yüzde 1, Aralık 2016'da ise yüzde 2,5 olmasını bekliyor. 

Analistlerin Mart ayında katıldığı ankette ise, bu tahminler sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 

2,25 idi. Enflasyon, FED'in yüzde 2 olan hedefinin oldukça altında ve FED yetkilileri bu 

durumun bir süre daha sürmesini bekliyor. Resesyon döneminde yüzde 10 ile zirve 

yapan işsizlik ise yüzde 6,3 ile halen oldukça yüksek. 

 

 17 Haziran'da açıklanan veri gösterdi ki, ABD'de enflasyon, geniş çaplı etkilere bağlı 

olarak, mayıs ayında beklentinin üzerinde yükselerek, FED'in hedefine giderek 

yaklaştığı sinyalini verdi. Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 

0.4 artarken, Şubat 2013'ten bu yana en dik artışı kaydetti. TÜFE bir önceki ayda 

yüzde 0.3 artmıştı. Bloomberg anketine katılan 81 ekonomistin tahmin medyanı 

yüzde 0.2 artış olacağı yönündeydi. TÜFE Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2.1 artarken, 

beklenti yüzde 2 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2 

yükselerek Ağustos 2011'den bu yana en yükseğe ulaşırken, aylık bazda yüzde 0.3 

artarak yüzde 0.2'lik beklentiyi aştı. Beklentiyi aşan TÜFE sonrasında 10 yıl vadeli 

ABD Hazine tahvili faizi yüzde 2.5898'den yüzde 2.6169'a yükseldi. Veriden bir gün 

sonra, FED Başkanı Yellen, açıklanan enflasyon verisinin kararlarını değiştirecek bir 

etkiye sahip olmadığını vurguladı.  

 

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal ve reel sektörde karar alıcı 

ve uzman kişiler ile profesyoneller ve yabancı finansal kuruluşların uzmanları 

arasından seçilen 75 katılımcıyla gerçekleştirilen 2014 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi 

20 Haziran cuma günü yayımlandı. Haziran 2014 Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu 

TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8.33 iken bu anket döneminde 

yüzde 8.29'a geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise bu anket 

döneminde sırasıyla yüzde 7.19 ve yüzde 6.62 olarak gerçekleşti. 

 

 2014 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket 

döneminde yüzde 0.25 iken, bu anket döneminde yüzde 0.22 oldu. Temmuz ayı TÜFE 

beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,.7 ve yüzde 0.15 oldu. Ağustos 

ayı TÜFE beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 0.15 olarak gerçekleşti.  BİST Repo 

ve Ters -Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki 

anket döneminde yüzde 10.20 iken, bu anket döneminde yüzde 9.25'e geriledi. 
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 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde 

yüzde 10.00 iken, bu anket döneminde yüzde 9.41 olarak gerçekleşti. 2014 yılı 

Haziran ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç 

Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri bir önceki anket 

dönemine göre gerileyerek, cari ay ve 1, 3, 6, 12, 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 

8.74, 8.61, 8.55, 8.56, 8.52 ve 8.41 oldu. Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre 

kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki 

anket döneminde yüzde 9.38 iken, bu anket döneminde yüzde 8.85'e geriledi. 

 

 Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa 

yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.69 ve 

yüzde 9.21 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 

6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 9.17, 8.71, 8.57, 8.44 ve 8.45 oldu. 

 

 2014 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket dönemine göre 

değişmeyerek 2.17 TL olarak gerçekleşti.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı 

anket dönemlerinde sırasıyla 2.22 TL ve 2.23TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı cari 

işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50.3 milyar dolar iken, bu 

anket döneminde 50.1 milyar dolar oldu. 2015 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 

bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 54.8 milyar dolar oldu. GSYH 2014 

yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2.8 iken, bu anket 

döneminde yüzde 3.3'e yükseldi. 2015 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket 

dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 3.9 olarak gerçekleşti. 

 


