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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 92 

R. TARİHİ  : 24.4.2020 

Gündem : Faiz Oranları, Emisyon Hacmi, Yazılımcı yetiştirme, Petrol Fiyatları,  

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ 

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75’ten 

yüzde 8,75’e indirilmesine karar verdi. 

GEREKÇE; Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki 

zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar 

atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia 

fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. 

 İktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı 

olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır.  

 Kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz 

etmektedir. 

 Parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve 

salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.  

 Cari işlemler dengesi, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir 

izleyeceği öngörülmektedir. 

 Enflasyon beklentileri, eğilimleri ılımlı seyretmektedir.  

 Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham 

petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün 

devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.  

 Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı olarak yılsonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı 

yönlü olduğu değerlendirilmiştir.  

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin 

aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını 

değerlendirmektedir.  

Faiz Oranları:  

Tarih Borç Alma Borç Verme 

20.05.2010 - 7.00 

14.09.2018 - 24.00 

26.07.2019 - 19.75 

13.09.2019 - 16.50 

25.10.2019 - 14.00 

13.12.2019 - 12.00 

17.01.2020 - 11.25 
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20.02.2020 - 10.75 

18.03.2020 - 9.75 

23.04.2020 - 8.75 

 

Merkez Bankası Para Basıyor mu? 

Merkez Bankası analitik bilançolarında son üç yılın 17 Nisan günlerindeki emisyon miktarları ve 

bunların önceki yıla göre değişim oranları (%)  

Milyon TL 2018 2019 Değişim(%) 2020 Değişim(%) 

Emisyon 133,4 131,3 -1,57 204,1 55,45 

(kaynak: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/IScH%2BA8YwOo%3D/tr) 

Bu tablo bize Merkez Bankası’nın emisyon yani piyasaya sürdüğü banknot miktarında geçen yıllara 

göre büyük bir artış olduğunu gösteriyor. 2019 yılında piyasaya sürülen banknot miktarı bir yılda 

yüzde 1,57 azalmışken bu yıl piyasaya sürülen banknot miktarı geçen yıla göre yüzde 55,5 artmış 

bulunuyor. Bu artış fersude para değişimi ya da dönemsel emisyon genişlemesiyle açıklanamayacak 

kadar ciddi bir artış.  

Merkez Bankası bastığı bu paraları nerede kullanıyor? Bu sorunun yanıtını Merkez Bankası analitik 

bilançosundaki menkul kıymetler kaleminden görmek mümkün olabilir:  

Milyon TL 2018 2019 Değişim(%) 2020 Değişim(%) 

Menkul Kıymetler 14,4 13,1 -9,03 48,2 267,94 

(kaynak: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/IScH%2BA8YwOo%3D/tr): 

Tablodan görüleceği gibi Merkez Bankasının menkul kıymetler portföyünde son bir yılda ciddi artış 

var. Merkez Bankası, yasasındaki hüküm gereği devlet iç borçlanma senetlerini (DİBS) Hazine’den 

doğrudan alamasa da bu kâğıtları ikincil piyasadan (bankalardan) almasında bir sınırlama 

bulunmuyor. Merkez Bankasına DİBS’leri ikincil piyasadan satın almasına izni verilmesinin nedeni 

Hazineyi fonlamak değil, likiditeyi düzenlemek için yapacağı açık piyasa işlemlerinde kullanacağı 

enstrümanları almasını sağlamaktır. Merkez Bankası son dönemde menkul kıymet portföyünü hızla 

artırmıştır.   

Şimdi geldik analizin son kısmına. Burada da bir soru var: Merkez Bankasının piyasaya sürdüğü para 

artarken menkul kıymetler portföyü de artıyorsa ne oluyor?  Bu sorunun yanıtı da şöyle: Merkez 

Bankası Hazineyi dolaylı olarak fonluyor. Sistem şöyle işliyor: 

 

 

1. Hazine çıkardığı DİBS’leri bankalara satıyor ve bunun karşılığında para alıyor. 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/IScH%2BA8YwOo%3D/tr
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/IScH%2BA8YwOo%3D/tr
https://1.bp.blogspot.com/-hYAu5hEJey4/Xp7fmCw7hGI/AAAAAAAAaog/v4DYpCwxRRccbtqyZIX_qph0_imPPyMfQCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
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2. Merkez Bankası para basıyor ve bu parayla bankalardan Hazinenin DİBS’lerini alıyor 

karşılığında bankalara para veriyor.  

3. Bankalar aldıkları bu parayla Hazineden yeni DİBS’ler alıyor.  

4. Böylece Merkez Bankası dolaylı yoldan giderek para basıp Hazineye vermiş oluyor.  

1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI 

Amaç ve Kapsam;  

Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen 

vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” uygulaması 

geliştirilmiştir. Uygulama, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir 

proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dâhilinde vatandaşlarımızın öz geçmişlerinin 

dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi uygulaması da online bilgi 

teknolojileri eğitim hizmeti sunacaktır. https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden 

erişilecek olan uygulamada kullanıcılar e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sistemde yüklü olan 

derslere kaydolup, takip edebileceklerdir.  

BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde 

kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 

istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda 

ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli 

bir referans olacaktır. 

 

ARZ KESİNTİSİ HABERLERİ PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ 

Petrol fiyatları, üretimlerin kısılmaya başlandığına dair gelen haberlerle dünkü yükselişini 

bugün de sürdürüyor. Brent petrol 22 doların üzerinde seyrederken; ABD ham petrolü 20 

dolara yaklaşıyor. 

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Kuveyt'in OPEC+ anlaşmasının 1 Mayıs'ta yürürlüğe 

girmesini beklemeden üretimini kısmaya başladığı haberleri ve başka üretici ülkelerin de 

Kuveyt'i takip edecekleri beklentisi ile yeni güne yükselişle başladı. 

Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 1,21 dolar artışla 22,54 dolar/varil seviyesinden 

işlem görüyor. 

Batı Teksas petrolü de düne göre 1,33 dolar artışla 17,83 dolar/varil seviyesinde. 

Analistler, Batı Teksas petrolünde fiyatın yeni bir aşağı hareketten önce yükselişini 19,0 

dolar/varile kadar devam ettirebileceğini ifade ediyorlar. Buranın aşılması halinde bir sonraki 

hedef ise 22 dolar. 

 

PETROL FİYATLARI NEDEN BU HALE GELDİ?: 

Ana Neden: Arz/Talep Dengesizliği 

Aralık 2016'dan beri OPEC ve Suudi Arabistan'ın yanına başını Rusya'nın çektiği bir grup 

üretici daha dahil oldu. 

Oluşan yeni grup OPEC+ olarak tanımlandı ve düzenli olarak yapılan toplantılarda aldıkları 

kararlar ile üç yıldır petrol fiyatının 50-70 dolar arasındaki bir bantta kalmasını sağladılar. 

OPEC'in arzı kontrol ederek petrol fiyatını belli bir seviyenin üzerinde tutmasından ABD'li 

kaya petrolü üreticileri de faydalandılar. 
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Geçtiğimiz 10 yıl içinde dünyada artan petrol talebinin dörtte üçü ABD'li üreticiler tarafından 

karşılandı. 

Bunun sonucu olarak ABD'nin dünya petrol üretimindeki piyasa payı da arttı. O kadar ki, 

2010'da dünya ham petrol üretiminde OPEC'in payı %37, ABD'ninki %10 iken, 2019'da 

OPEC'in payı %33'e düştü, ABD'ninki %19'a çıktı. 

 
 

Ülkelerin küresel petrol arzındaki payları 

Venezula, İran, Libya gibi OPEC üreticilerinin piyasadan çekilmek zorunda kaldılar. Neticede 

bu üreticilerin piyasadan çekilmeleri nedeniyle toplam üretimde OPEC'in payı geriledi ama 

örneğin Suudi Arabistan'ın payı 2010-2019 arasında %11 civarında sabit kaldı. 

En son Haziran 2019'da bir araya gelen OPEC+ üyeleri, arz kontrol uygulamasını Mart 2020 

sonuna kadar uzatmaya karar verdiler. 

Bu esnada geçen yılın sonunda sahneye yeni bir oyuncu girdi: Covid-19. 

Bir taraftan petrol arzı hızla artırırken, bir yandan da talep Covid-19 tedbirleri nedeniyle 

düşmeye devam etti. 

Ülkelerin küresel petrol arzındaki payları 

Kaynak: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2019 verileri 

WTI' (Vadeli İşlemler Fiyatı) 

den kaynaklanan yapısal sorun 

Covid-19'a çare bulunmadığı 

sürece talebin zayıf kalacağı 

aşikar. 

Bunun neticesinde petrolünü 

satacak pazar bulamayan 

üreticiler vanaları kapamaya 

başlayacaklar, yani arz lojistik 

nedenlerden ötürü mecburen 

kısılacak. Ekonomisi petrole 

dayanan ülkeler zarar görecekler. 


