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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan artırarak 

yüzde 10.25’e yükseltti.  

Kurul politika faizinde artışa gerekçe olarak 

dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini 

beklerken, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan 

hızlı toparlanmanın ve finansal piyasalarda yaşanan 

gelişmelerin enflasyonda öngörülenden daha yüksek bir 

seyre neden olmasını göstererek sıkılaştırma adımlarını 

desteklediğini belirtmektedir. 

TCMB Eylül beklenti anketinde, 2020 yıl sonu TÜFE 

beklentisi yüzde 11.5’e, 12 ay sonrası için beklenti yüzde 

10.2’ye ve 24 ay sonrası için yüzde 8.9’a yükselmişti. 

Medyan değerler itibariyle, politika faizinin bu ay yüzde 

8.25’te sabit kaldığı görülürken, bir önceki ay yüzde 10.0 

olan TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 

beklentisi yıl sonu için yüzde11.25 şeklinde oluşmuştu. Eylül 

sonu itibariyle TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 

beklentisinin yüzde 8.62 olması ise katılımcıların bir 

kısmında faiz artırımı beklentisi olduğuna işaret ediyordu. 

Diğer taraftan Foreks anketi ise, piyasanın faizde bir 

değişim beklentisi içerisinde olmadığını göstermişti. 

Geçtiğimiz aylarda politika faizini artırmak yerine 

fonlama kompozisyonunda değişikliklere giderek likiditeyi 

sıkıştıran TCMB’nin kararları neticesinde bankalara 

sağlanan fonlamanın ağırlıklı ortalama maliyeti 16 

Temmuz’da yüzde 7.34 seviyesine kadar geriledikten 

sonra 23 Eylül itibariyle yaklaşık 330 baz puan artarak 

yüzde 10.65’ kadar yükseldi. 

Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların farklı 

kanallar üzerinden yurt içi fiyat düzeyini etkilediği 

bilinmektedir. Bu dalgalanmalardan ilki ithalat kanalıyla 

üzerindendir. Diğeri, kurda yaşanan şokun büyüklüğü 

fiyatlar üzerindeki geçişkenliği etkileyerek fiyatlara 

yansıması şeklindedir. Son olarak döviz kuru rejimi döviz 

kurunun fiyatlara geçiş etkisini belirlemektedir. Dalgalı kur 

rejiminde enflasyon hedeflemesi uygulayan bir 

ekonomide döviz kuru ile fiyatlar arasındaki ilişki 

zayıflamaktadır. Bunları son dönemde kurda yaşanan 

yükseliş ile beraber değerlendirdiğimizde enflasyon 

görünümündeki bozulma daha belirgin hale 

gelmektedir.  

Özetle TCMB, daha önceki toplantı metinlerinde arz 

yönlü unsurların ortadan kalkacağını beklerken talep 

yönlü enflasyonla karşılaşılmasını faiz artışına gerekçe 

olarak göstermiştir.  

Karar sürpriz olmakla birlikte TCMB’nin fonlamada nasıl bir 

yol izleyeceğini dikkatle takip etmek gerektiğini 

düşünüyoruz.  

Fonlama kompozisyonunun politika faizinden, faizi 

piyasada belirlenen geleneksel usulde repo ihalelerinden 

ya da Geç Likidite Penceresinden olup olmaması farklı 

düzeyleri ifade etmekte. Örneğin politika faizi olan yüzde 

10.25’ten piyasanın fonlanması reel faizin yine negatif 

olması anlamına gelmektedir. 
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