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Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi Merkez Bankası’nın faiz kararıydı. Merkez 

Bankası her ne kadar beklendiği üzere faizi sabit tutsa da karar metnindeki bazı kritik 

değişiklikler “yeniden faiz indirimi” meselesini gündeme getirdi.  

 

 
 

Her ne kadar TCMB’nin seçime giderken politika faizini yeniden indirmeyeceğine ilişkin 

genel bir kanaat varsa da bize göre TCMB faiz indirimi hazırlığı yapıyor. Çünkü; 

 

2023 yılında çok güçlü baz etkisi ile enflasyon oranındaki düşmenin belirginleştiğini 

göreceğiz. Diğer yandan enerji grubunda kayda değer bir fiyat artışı söz konusu değil. 

Bununla birlikte hükümetin özellikle perakende sektöründe fiyatların sabitlenmesine 

yönelik yaptığı uygulamanın da enflasyon ölçülürken ciddi katkısı olacak. Son olarak 

sanayi elektriğinde ve doğalgazında yapılan indirimler de belirli ölçüde enflasyonun 

yavaşlamasına katkı sağlayacak. Özetle enflasyonun çok sert gerileyeceği bir 

dönemdeyiz. Bu durumda da TCMB’nin Erdoğan’ın isteğine cevap verecek şekilde 

politika faizini düşürmek için yeterli alanı oluşmuş oluyor.  



 

 

Muhtemelen Şubat başında Ocak ayı enflasyonu açıklandıktan sonraki PPK 

toplantısının tarihi olan 23 Şubat’ta 100 baz puanlık faiz indirimi bizi bekliyor.  

 

PARİTE BEKLENTİLERİ GİDEREK ŞEKİLLENİYOR! 

Bir önceki raporumuzda Euro/Dolar paritesine ilişkin yıl sonu tahminlerimizi 

paylaşmıştık. O rapordan sonra ortaya çıkan gelişmeler tahminimizi yukarı yönlü revize 

edecek şekilde oldu.  

 

Hafta içinde bir başkan yardımcısı olmak üzere 5 Fed üyesinin açıklamaları Fed’in 

sıkılaşma sürecini yavaşlatacağına ilişkin beklentileri netleştirdi. Bu beklentilere göre Fed 

Şubat ve Mart 25’er baz puanlık faiz artışı daha yapıp beklemeye başlayacak.  

 

Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve bazı ECB üyelerinin 

açıklamaları ECB’nin hızlı faiz artışlarına devam edeceği yönünde. Hatta Lagarde faiz 

artış hızını yavaşlatmak için çok erken şeklinde açıklama yaptı. Yani bu durumda 

Euro/Dolar paritesinin daha güçlü olacağı bir dönem bizi bekliyor. Eğer şartlar bu şekilde 

devam ederse Euro/Dolar paritesinde 1,10’un üstüne çıkacağız. 

 

 
 

 



 

 

DÖVİZ MEVDUATI ARTIŞI SÜRÜYOR! 

KKM’nin getirisinin düşmesi ile beraber yurtiçi yerleşiklerin ve firmaların da dövize 

yönelişi ikinci haftaya taşındı. Geçen hafta uzun bir aradan sonra ilk kez artan döviz 

tevdiat hesapları bu hafta da artmaya devam etti.  

 

TCMB istatistiklerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden 
arındırılmış verilerle geçen hafta 646 milyon dolar arttı. 
 
TCMB’nin bu artışın devam etmesinden endişe ettiğini biliyoruz. Bu bakımdan bir önceki 
raporumuzda belirttiğimiz üzere dövize yönelimin önüne geçmek için yeni 
regülasyonların hazırlandığını tahmin etmek güç değil.  
 
 
MERKEZ'DEN BANKALAR İÇİN YENİ DÖVİZ ADIMI 
Merkez Bankası, bankaların yabancı para zorunlu karşılık yükümlülüğünün üzerinde 
TCMB'ye döviz park etmesi durumunda %4,5 faiz ödeyecek. Ancak söz konusu ödeme, 
Türk lirası cinsinden yapılacak. 
 
Bu adımı bankaların TCMB’den talep ettiğini biliyoruz. Çünkü döviz tevdiat artışları 
devam ederken TL cinsinden kredi vermek istemeyen bankalar ciddi sıkıntı çekiyor. Bu 
geçici rahatlatıcı adım ile bankalara biraz daha zaman kazandırılmış oluyor. Diğer 
yandan 20 Ağustos 2022 tarihli makroihtiyati tedbir ile bankaların hazine kağıdı tutma 
konusundaki “zarar ediyoruz” şikayetini de hafifletmiş oluyorlar.  


