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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 beklentilerin ötesinde 200 

baz puan azaltarak yüzde 18.0’den yüzde 16.0’ya 

indirdi.  

Kurul, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak 

politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl 

sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını belirterek, bir 

anlamda “beni rahat bırakın” mesajı verdi. 

Karar metninde öne çıkan hususlar ise şu şekildedir: 

 Dayanıklı tüketim malları talebinin yavaşladığı, 

dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma 

gözlendiği belirtilirken, ihracattaki güçlü artış 

eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari 

işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesinin 

beklendiği ifade edilmektedir. 

 Bir önceki metinde “yılın geri kalanında cari 

iş lemler hesabının fazla vermesinin” 

beklendiğine ilişkin ifadenin “yıllıklandırılmış cari 

işlemler dengesindeki iyileşme” şeklinde revize 

edilmesi dikkat çekiyor. 

 Kurulun, enflasyondaki yükselişin nedenlerden 

biri olarak saydığı ithalat fiyatlarındaki artışta 

enerjinin öne çıkarıldığını görmekteyiz.  

 Son olarak, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri 

sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana 

hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan 

sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli 

bir politika olarak desteklenmesine ilişkin karar 

alındığı belirtilmiş. 

 

 

 

Sonuç olarak beklentilerin üzerinde faiz indiriminin 

piyasalardaki ilk yansıması sert oldu. Dolar/TL kuru 9.50 

ile tarihi zirvesini görürken, Euro/TL 11 lirayı aştı. Bu 

bağlamda Orta Vadeli Programda 2022 yılı için 

öngörülen ortalama dolar kurunun 9.27 TL olduğunu 

hatırlatmak isteriz. 

Çekirdek enflasyon yüzde 17.0 düzeyindeyken, 

politika faizinin bunun da altına yüzde 16.0’ya 

indirilmesi kararını rasyonel olarak yorumlamakta 

zorlanıyoruz. 

Üstelik FED’in oyun planı büyük ölçüde netleşmişken, 

önümüzdeki dönemde Dolar Endeksi’nin hem Euro 

hem de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında 

değer kazanacağı beklenirken, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke merkez bankalarının faiz artışına gittiği 

böylesi bir dönemde politika faizinin düşürülmesi, 

akıntıya karşı kürek çekmekten öte bir anlam 

taşımamaktadır.  
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