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 TLREF, Türk lirası cinsi devlet iç borçlanma senetleri teminatlı gecelik repo işlemleri 

kullanılarak hesaplananan ve finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli 

finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma 

ölçütü olarak kullanılabilen Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranıdır

 Değişken faiz, ülke ekonomisinin gelecekte daha istikrarlı bir şekilde gitmesi 

durumunda TÜFE endeksinde yaşanacak olan düşüşlere paralel olarak düşmesi 

beklenen TLREF ve üzerine koyulan primin toplamı değişken faiz oranıdır ve TLREF ile 

her ay değişir 

TLREF ve değişken faiz nedir?

SABİT FAİZ

TLREF

%22

%18

Prim (Banka Kârı) %3

Para Swapı %1

≠
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 Türk Lirasının referans faizi olan TLREF, sabit 

risk primiyle birlikte değişken TL faiz oranının 

oluşturan iki bileşenden biridir

 TLREF bazlı değişken TL faiz sayesinde artık 

enerji yatırımları yüksek faiz ortamında dahi 

hayata geçebilecek ve yatırımlar aylarca 

faizlerin düşmesini beklemeyecektir

 LIBOR ve EURIBOR gibi Türk Lirasının 

referans faizi olarak Ağustos 2019'da piyasalara 

sunulan TLREF artık TL gelirli GES kredilerinde 

de kullanılacak, bu sayede 5 aydır süregelen 

yüksek faiz ortamı nedeniyle duran GES 

yatırımları faizlerin düşmesi beklenmeden 

hayata geçebilecektir

Neden şimdi TLREF?

❖Türkiye Bankalar Birliği'nin 

bilhassa kredilerde TL kısa vadeli 

referans faiz oranı ihtiyacını 

karşılamak üzere TLREF 

çalışmalarına devam ettiğini 

Nisan 2021'de açıklamasıyla, 

TLREF değişken faizinin GES 

proje finansmanında 

kullanılmasının önü açılmıştır:

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/

duzenlemeler/ibor-gecis-sureci-ve-

tlref-calismalari/4528

Neden GES finansmanında değişken faiz?

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/duzenlemeler/ibor-gecis-sureci-ve-tlref-calismalari/4528
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TLREF ve enflasyon ilişkisi

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

TLREF 1 yıl TÜFE 1 yıl



Private & Confidential

Yüksek faiz ortamında        
DEĞİŞKEN FAİZ

Orta Vadede

 Enflasyon beklentisi AŞAĞI

 Faiz beklentisi AŞAĞI

Düşük faiz ortamında             
SABİT FAİZ

Orta Vadede

 Enflasyon beklentisi YUKARI

 Faiz beklentisi YUKARI

Ne zaman sabit ne zaman değişken faiz?

PARA

SWAPI

SABİT Faiz

DEĞİŞKEN Faiz
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PARA SWAPI NEDİR?

❖ Swap yani bir diğer adıyla 

takas; iki tarafın bir varlık 

veya yükümlülüğe bağlı olan 

nakit akışını aralarında 

değiştirdikleri işlemdir

❖Para swapında değişken

faizli bir para birimi 

üzerinden o gün valörlü sabit 

faiz belirlenir

❖Örneğin TLREF %18 

seviyesindeyken + %3 prim 

ile yapılan bir anlaşmada 

sabit faiz %22 olarak işlem 

vadesi boyunca belirlenir

Swap Bankası

Değişken Kredi Alan Firma

Değişken Kredi Veren Banka
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Hangi GES kredileri için TLREF?

✓ GES proje gelirleri 

TL bazında 

öngörülebilir olan

✓ Bilançosu para 

swapı yapacak 

güçte olan

✓ Uzun vadeli kaynağa 

sahip bankalarla   

kredi ilişkisi olan 

✓ TL gelirli GES projesi 

için TL kredi          

sağlayabilen

✓ TL banka 

faizlerinde orta vadede 

düşüş bekleyen

✓ Enflasyonda

orta vadede düşüş 

bekleyen

TL

REF
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TCMB başkanı faiz projeksiyonu
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TCMB ANKETi

❖ TCMB Nisan 2021 

Beklenti Anketi'ne göre 

yıl sonu Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE) 

beklentisi %13,12 oldu

❖ 12 ay sonrası TÜFE 

beklentisi %10,47'den 

11,26'ya, 24 ay sonrası 

TÜFE beklentisi de 

%9,18'den 9,55'e 

yükseldi

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi

/merkez-bankasi-nisan-ayi-

beklenti-anketi-

yayimlandi/2203153

Faiz beklentileri
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Türkiye Bankalar Birliği bankaları
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Teşekkürler

This short presentation is not a proposal und also not a request for proposal. The sole purpose of this presentation is to inform about the investment described before. The statements and

hypotheses outlined therein only have limited expressive power without additional explanations provided by one of our advisers. An investment decision can not be based on the given

information. Only relevant is the prospectus (in the context of a private placement), which gives also detailed information to the risks of this investment. Your advisor will provide you with the

prospectus. Subscriptions can only be made in connection with the prospectus. We recommend to interested investors to discuss the tax aspects of this investment with their tax advisors

before investing. The given statements and information include risks and uncertainties, also the total loss of the invested capital is possible. All given statements do not guarantee, that the real

performance of the investment will be in accordance with the planning. We reserve the right to make changes to these documents. While the documents are based on information which we

believe to be reliable, we cannot guarantee that they are correct and complete.

This presentation is not intended as a general investment guideline or as a concrete investment recommendation, nor does it contain an offer to purchase or any recommendations with regard

to an investment strategy or specific investment objectives, since investment strategies and objectives are dependent on the specific situation of an investor. Calculations contained in this

document are not to be understood as yield promises; they are purely indicative and based on data and assumptions which may not occur in practice, or may only occur with different values

or at other points in time. As a result, there is a risk that lower yields or even losses, including a total loss, may occur in practice.

Please note that Actus Solar does not provide legal or tax-related advisory services. We recommend that you obtain the services of a trusted legal and tax adviser for the purpose of

examining the suitability of specific products.

Actus Investment UK Ltd Astoria, Büyükdere Cad. No: 127

Tower B 4th Floor, Esentepe 34394 Istanbul

M: + 90 532 264 5436

info@actusgroupsolar.com

www.actusgroupsolar.com


