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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 19.0’da sabit tuttu. Gerek Piyasa Katılımcıları 

Anketinde gerek piyasa anketlerinde politika 

faizinde değişim beklenmemekteydi. 

Piyasa Katılımcıları Anketinin detaylarında 2021 yıl 

sonu beklentisi yüzde 14.5’ten yüzde 15.6’ya 

yükselmişti. Benzer şekilde 12 ay sonrası için TÜFE 

beklentisinin yüzde 12.1’den yüzde 12.6’ya, 24 ay 

sonrası için TÜFE beklentisinin yüzde 10.2‘den yüzde 

10.4’e yükseldiğini görmüştük. 

Haziran ayında TÜFE yüzde 17.5 olurken, 

gerçekleşen enflasyona göre (ex-post) mevcut 

politika faizi üzerinden hesaplanan reel faiz yüzde 

1.3 düzeyine gerilemişti.  

Açıklanan karar metnine baktığımızda para 

politikası duruşuna ilişkin mesajların korunduğunu 

görmekteyiz. 

Kurul aşılama programlarındaki hızlanmanın, 

küresel ekonomideki toparlanmayı desteklediği, 

bununla bağlantılı olarak da küresel talepteki hızlı 

toparlanmanın, küresel enflasyon ve enflasyon 

beklentilerine ilişkin riskleri arttırdığına dikkat 

çekmeye devam etti. 

Yurt içinde ise ertelenmiş talebe bağlı olarak artış 

gösteren bireysel kredi kullanımının alınan 

makroihtiyati tedbirler üzerinden izleneceği; olumlu 

dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para 

politikasının cari işlemler dengesini pozitif 

etkileyeceği bekleniyor. 

Yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, talep 

koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve açılmanın 

etkisiyle yaz aylarında enflasyonda “oynaklık” 

görü leb i leceğ i  b e l i r t i l i r ken ,  en f la syo n 

beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama 

davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk 

oluşturduğuna dikkat çekiliyor.  

Sonuç olarak para politikası duruşuna ilişkin 

mesajların korunması, ay sonunda açıklanacak 

olan Enflasyon Raporu’nda TCMB’nin bir değişikliğe 

gitmeyeceğine ilişkin algı yaratıyor. Diğer taraftan 

Kurulun yaz aylarında enflasyonda “oynaklık” 

görülebileceğine ilişkin ifadenin ise bu algı ile ters 

düştüğünü ve değişikliğe açık kapı bıraktığını 

düşünüyoruz. 
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