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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 (Kurul), politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 

19’da sabit tuttu. Gerek TCMB beklenti anketinde gerek 

piyasa anketlerinde politika faizinde değişim 

beklenmemekteydi. 

Öte yandan TCMB beklenti anketinin detaylarında 2021 

yıl sonu TÜFE beklentisinin yüzde 11.54’ten yüzde 

13.12’ye, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisinin yüzde 

10.47’den yüzde 11.26’ya, 24 ay sonrası için TÜFE 

beklentisinin ise yüzde 9.18‘den yüzde 9.55’e 

yükseldiğini görmüştük. 

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu son olarak TCMB 

olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada 

“enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu 

yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu 

gerektirdiğini” belirterek “enflasyonda kalıcı düşüşe 

işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika 

faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek 

şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya 

devam edileceğini” ifade etmişti. 

Mart ayında TÜFE yüzde 16.2 olurken, gerçekleşen 

enflasyona göre (ex-post) mevcut politika faizi 

üzerinden hesaplanan reel faizi yüzde 2.4 düzeyindedir. 

Ancak TÜFE ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Y-ÜFE) 

arasındaki makasın Mart’ta 15 puan açıldığını ve Y-

ÜFE’nin yüzde 31.2’ye yükseldiğini gördük. Bu da 

önümüzdeki dönemde kur ve maliyet kaynaklı baskıların 

devam edeceğini, Nisan-Mayıs aylarında yıllık 

enflasyonun yüzde 18.0’e kadar yükseleceğini hatta 

aşacağını düşündürmektedir. Bu durumda reel faiz 

daha da aşağıya gelecektir. 

Açıklanan metine baktığımızda salgının sınırlayıcı 

etkilerine rağmen, iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi 

iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine dikkat çeken Kurul, 

talep ve maliyet unsurlarının bazı sektörlerde yaşanan 

arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek 

seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon 

görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini 

belirtmektedir. Öte yandan  mevcut parasal duruşun 

krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin 

önümüzdeki dönemde belirginleşeceğini öngörerek 

politika faizinin sabit tutulmaya karar verildiği 

açıklanmıştır. 

Kurulun “gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma 

yapılacaktır” ifadesi ile “sıkı para politikası duruşunun 

kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine” ilişkin 

vurgusunu metinden çıkardığını görmekteyiz. 
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