
TCMB’den yerinde müdahale, rezervlerin seyri kritik önemde... 

19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para 

Politikası Kurulu (PPK), yaptığı olağanüstü toplantı ile 

politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 

baz puan düşürerek yüzde 10,75’ten yüzde 9,75’e indirdi. 

Covid-19 salgınının küresel büyüme görünümünü 

zayıflatması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez 

bankalarının bu doğrultuda adımlar attığı süreçte bu 

kervana TCMB’nin de katılarak bir indirim kararı alması 

beklenmekteydi.  

Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini 

sınırlandırmak, finansal piyasaları, kredi kanalını ve 

firmaların nakit akışını sağlıklı işletmek açısından kararı 

önemli ve yerinde buluyoruz.  

PPK kararının ardından TCMB’nin bir dizi önlem daha 

aldığını gördük ki bunların faiz kararından daha kritik 

önemde olduğu değerlendirmekteyiz. 

TCMB, bankaların TL ve yabancı para likidite yönetiminde 

esneklik sağlamak, reel sektöre kredi akışının kesintisiz 

devamını temin etmek üzere bankalara hedefli ilave 

likidite imkânları tanımak ve reeskont kredi 

düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının 

desteklemek üzere şu tedbirleri devreye alacak: 

1. Bankalara, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar 

çerçevesinde ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak. 

2. İhtiyaç duyulan günlerde piyasaya 91 gün vadeye 

kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek. 

3. Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri 

çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler 

artırılacak. 

4. 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak gerçekleştirilen ABD doları 

karşılığı swap ihaleler euro ve altın karşılığı da 

düzenlenebilecek. 

5. Zorunlu karşılıklar uygulaması, reel kredi büyüme 

koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu 

karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade 

dilimlerinde 500 baz puan indirilecek. Bu, koşulları 

sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı 

döviz ve altın cinsi likidite imkanı anlamına geliyor.  

6. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamı için 

bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınırken, 

bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami 

fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi 

tutarları ile ilişkilendirilecek. Bu, TCMB politika faiz oranı 

olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan 

altında faiz oranına karşılık gelmekte.  

Ayrıca, miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı 

Türk lirası swap ihaleleri düzenlenirken, söz konusu swap 

ihaleleriyle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir 

hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında 

faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk 

lirası likidite sağlanacak. 

7. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 

kredilerine yönelik olarak: 

18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne 

kadar vade uzatım imkânı tanınırken, bu suretle toplam 

7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri 

ödemesi ertelenebilecek. 

TCMB ayrıca 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 

tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek 

taahhüt kapama süresi verilerek bu kredilerin taahhüt 

kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkarttı. 

Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri de kısa vadeli 

kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli 

kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldı. 

9,75
9

13

17

21

25

Eyl.18 Mar.19 Eyl.19 Mar.20

Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (%)

Faiz Koridoru

AOFM

Haftalık Repo Faizi

TCMB’nin almış olduğu gerek faiz indirimi kararını gerek 

bankaların TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik 

sağlamak, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını 

temin etmek üzere bankalara hedefli ilave likidite imkânları 

tanımak ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı fir-

maların nakit akışının desteklemek üzere uygulamaya koy-

duğu tedbirleri yerinde buluyoruz.  

Küresel finansal koşullar dikkate alındığında TCMB beklenti-

ler doğrultusunda faiz indirimi kararı almış ve uygulamaları 

devreye sokmuş olsa da piyasalarda likiditeye ilişkin endi-

şelerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu bağlamda döviz 

rezervlerinin seyri yakından izlenecektir. TCMB’nin Zorunlu 

Karşılıklara ilişkin kararı brüt döviz rezervinde 5,1 milyar dolar 

azalışa neden olurken, net rezervleri etkilemeyecek. Rees-

kont kararı ise net ve brüt döviz rezervlerine önümüzdeki 3 

ayda eklenecek 7,6 milyar doların gelmemesi anlamına 

gelmekte. 


