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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. Piyasa Katılımcıları Anketi 

ve diğer piyasa anketlerinde beklenti, politika 

faizinin değişmeyeceği yönündeydi.  

Kurul en son18 Mart tarihindeki toplantısında 

politika faizini yüzde 17.0’den yüzde 19.0’a 

yükseltmişti. Böylece takip eden 5. toplantıda da 

mevcut duruş korunmuş oldu.  

Piyasa Katılımcıları Anketinin detaylarında 2021 yıl 

sonu beklentisi yüzde 15.6’dan yüzde 16.3’e 

yükselmişti. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 

12.6’dan yüzde 12.5’e gerilerken, 24 ay sonrası için 

TÜFE beklentisi ise yüzde 10.4‘ten yüzde 10.5’e 

yükselmişti. 

Enflasyonun Temmuz ayında yüzde 19.0’a 

yükselmesiyle politika faizi aynı seviyeye gelmiş ve 

gerçekleşen enflasyona göre (ex-post) hesaplanan 

reel faiz sıfırlanmıştı.  

TCMB, Temmuz ayı Enflasyon Raporunda 2021 yıl 

sonu enflasyon tahminini yüzde 12.2’den 14.1’e 

yükseltmişti. TCMB’nin tahmin patikası yıllık 

enflasyonun Ekim sonuna kadar yüzde 19.0 

etrafında seyredeceğini ve yılın son iki ayında bazın 

da etkisiyle gerilemeye başlayacağına işaret 

etmekteydi.  

Açıklanan karar metnine baktığımızda para 

politikası duruşuna ilişkin mesajların aynen 

korunduğunu görmekteyiz.  

“Tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim 

koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz 

yansımalarının olması” metne yeni bir ifade olarak 

girmiştir. Kurul, bu durumun Temmuz ayında gıda 

fiyatlarında gözlenen artışta ve enflasyondaki 

yükselişte belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. 

Yıllık enflasyonun Temmuz ayında yüzde 19.0 

olmasından hareketle TCMB’nin yüzde 14.1 olarak 

öngördüğü tahmine ulaşılabilmesi ancak 

enflasyonun önümüzdeki  Ağustos -Aral ık 

döneminde aylıkta yüzde 0.65 ya da dönemin 

tamamında yüzde 3.34 oranında gerçekleşmesi 

halinde mümkün görünmektedir. Tarihsel 

gerçekleşmelere baktığımızda ise bunun olası 

olmadığını hesaplamaktayız.  

Sonuç olarak enflasyonun yılı en iyi ihtimalle yüzde 

17-18 aralığında tamamlayacağını bu nedenle bu 

yıl içerisinde TCMB’nin faiz indirimi için bir alanı 

olmadığını ve yıl sonuna kadar politika faizinin sabit 

kalmasını bekliyoruz. 
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