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TCMB PPK Kararı, Nisan 2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),
yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika
faizini beklentilere paralel şekilde %19
seviyesinde bırakarak değiştirmedi. TCMB, faizin
mevcut seviyede korunarak sıkı duruşun da
korunduğunu belirtirken, açıklama metninde
“gerekirse ek sıkılaştırmaya gidilecek” ve “uzun
bir müddet sıkı duruş” ifadeleri bulunmadı.

PPK’nın karar metninde, “Talep ve maliyet
unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve
enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler,
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep
üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki
dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu
doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı
parasal duruşun korunmasına karar vermiştir”
denildi.

Açıklamada, “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı
doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla
kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı
düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve
orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar
politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi
muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde
bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir”
ifadeleri yer aldı.

TCMB Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandığı ilk PPK toplantısında, politika faizini beklentilere paralel
şekilde %19’da sabit bıraktı. Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında TCMB karı ve yapılandırmaların
etkisiyle 23,8 milyar TL fazla verdi. Türkiye’de Şubat ayı işsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi yıllık %16,19 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi %31,20 olarak gerçekleşti. Kripto
para birimlerinin piyasa değeri 2 trilyon doları aşarken, TCMB’den kripto ödemelere yasak geldi.
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Reel Efektif Döviz Kuru

Türk Lirası reel efektif döviz kuru endeksi Mart
ayında tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 5,4 düşüş
gösterdi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre,
2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında 65,71 puana geldi. Endeks Şubat ayında
69,45 olarak açıklanmıştı.

19.Nis 5.Nis Değişim 19.Nis 5.Nis Değişim

USD/TL 8,0550 8,1840 -1,6% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,07 18,31 -7,3%

EUR/TL 9,6900 9,6170 0,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 393,78 457,52 -63,74

GBP/TL 11,1810 11,3230 -1,3% BIST 100 Endeksi 1399,63 1430,19 -2,18%

EUR/USD 1,2025 1,1752 2,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,554 1,722 -10,81%

GBP/USD 1,3885 1,3829 0,4% Altın (USD/Ons) 1788,9 1725,99 3,52%

EUR/GBP 0,8660 0,8498 1,9% Petrol (USD/Varil) 66,62 63,62 4,50%
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Bütçe Dengesi

Merkezi yönetim bütçesi Mart ayında Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) karı ve
yapılandırmaların etkisiyle 23,8 milyar TL fazla
verdi. Şubat ayında da fazla 23,2 milyar TL olarak
kaydedilmişti.

2020 yılı Mart ayında 32 milyar 379 milyon TL faiz
dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mart ayında 37
milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla verildi.Mart'ta
bütçe gelirleri 134,9 milyar TL, harcamaları ise
111,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde vergi gelirleri
77,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Mart'ta bütçe rakamlarında öncü göstergelerin de
işaret ettiği gibi Merkez Bankası'ndan aktarılan
kâr tutarı önemli etki yarattı. Daha önce açıklanan
nakit bütçe dengesi rakamlarında da yansıdığı
gibi, TCMB kâr aktarımı 44,3 milyar TL oldu. Aynı
zamanda 2020 yılı Mart ayında 32 milyar 379
milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Mart
ayında 37 milyar 992 milyon TL faiz dışı fazla
verilmişti.

İlk çeyrekte bütçe dengesi 22,8 milyar TL fazla
verdi. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi
yönetim bütçe giderleri 321,3 milyar TL, bütçe
gelirleri 344,1 milyar TL ve bütçe fazlası 22,8
milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe
giderleri 272,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 71,7
milyar TL oldu.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre % 2,0 oranında artışla 141,2
milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku % 6,1 oranında artarak 61,5 milyar ABD
doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoku % 3,7 oranında azalarak 56,9 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2021 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç
stokunun döviz kompozisyonu % 43,5’i ABD
doları, % 27,1’i Euro, % 14,5’i TL ve % 14,9’u diğer
döviz cinslerinden oluşmuştur.

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde
işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre
250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde
gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir
önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %43,4
oldu.
İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 226
bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne
katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak
gerçekleşti.



Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi üretimi yıllık %8,8 arttı. Sanayinin alt
sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü
endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%0,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %0,1 arttı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi
sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%0,8 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık
%1,08 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18
artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve
tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar
sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile
haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile
ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile
çeşitli mal ve hizmetler oldu.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %31,20, 
aylık %4,13 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre %4,13, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %8,21, bir önceki yılın aynı ayına göre
%31,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,04
artış gösterdi.

KKTC Tüketici Fiyat Endeksi

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki
gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş
perakende satış yerlerinden derlediği perakende
fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel
Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir
önceki aya göre %1.39, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %1.86 ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %13.97 değişim gerçekleşmiştir. Ana
harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en
yüksek artış %2.96 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve
Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşmiştir.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

TCMB’den Kripto Ödemelere Yasaklar

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto
varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı
şekilde kullanılamayacak. Yönetmeliğe göre
kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya
dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet
sunulamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları,
ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik
para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya
dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri
geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin
herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve
elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin
alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti
sunan platformlara veya bu platformlardan
yapılacak fon aktarımlarına aracılık
edemeyecek.Yönetmelik 30 Nisan tarihinde
yürürlüğe girecek.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, kripto
varlıkların yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi,
cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin
bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile
işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi
nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler
barındırdığı belirtildi.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, KKTC İstatistik Kurumu.

TCMB Nisan Ayı Beklenti Anketi

TCMB Beklenti Anketi Nisan ayı sonuçlarında;
geçen ay yüzde 1,12 olan Nisan ayı TÜFE
beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e
yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde
13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde
10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi
de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,95'ten
8,57'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL
beklentisi ise 8,78 oldu.

Yıllık GSYH büyüme beklentisi cari yıl için 4,3;
gelecek yıl için ise 4,2 olarak tahmin edildi.

Petrol Arzı Artıyor

OPEC+ üyesi ülkelerin bakanları önümüzdeki üç
ayda petrol üretimini kademeli olarak artırma
konusunda anlaştı. Toplantıyı gözlemleyen
delegelere göre petrol üretiminin artırılmasını
teklif eden Suudi Arabistan gönüllü olarak
uyguladığı ek 1 milyon varillik petrol üretim
kesintisine son verecek. Planla birlikte mayıs ve
haziran aylarında OPEC+ üretimine 350 bin varil
temmuz ayında ise 440 bin varil petrol üretimi
katılacak. Karar OPEC+ ülkelerinin küresel
ekonomik toparlanma sonucu petrole olan
talebin önümüzdeki aylarda artacağı varsayımına
dayanıyor. Karar petrol fiyatlarını destekledi.


