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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-Kurul), politika faizi olan bir 

hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek 

yüzde 14.0’te sabit tuttu.  

Geçtiğimiz yılın eylül ayında başlayıp aralık toplantısına 

kadar  geçen süreçte 500 baz puanlık faiz indirimine 

giden ve politika faizini yüzde 14.0’e kadar düşüren Kurul, 

2022 yılının ilk toplantısında indirime ara vermişti. Böylece 

şubat ayı da pas geçilmiş oldu.  

Toplantısı sonrası açıklanan karar metnine baktığımızda:  

- Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarına etki 

yapan faktörlere enerjinin de eklendiğini, 

- Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin 

güçlenerek devam etmesi için fiyat istikrarı vurgusu tekrar 

edilirken, bunun için uzun vadeli Türk lirası yatırım 

k red i le r i n i n  öne ml i  b i r  ro l  o yna y ac a ğı 

değerlendirilmesinde bulunulduğunu, 

- Enflasyonda gözlenen yükselişte “döviz piyasasında 

yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına 

endeksli fiyatlama davranışlarından” kaynaklandığına 

ilişkin ifadenin “ekonomik temellerden uzak” ifadesiyle 

değiştirildiğini görmekteyiz.  

Öte yandan şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 

ay sonrası için beklenen enflasyonun yüzde 24.8’e 

gerilediğini görmüştük.  

Politika faizi üzerinden hesaplanan geleceğe dönük (ex-

ante) reel faiz yüzde -8.7, gerçekleşen enflasyon (ex-

post) üzerinden hesaplanan reel faiz ise yüzde -23.3 

olmuştu.  

Enflasyonun şubat ayında, piyasa katılımcıları 

anketindeki beklenti doğrultusunda yüzde 4.2 düzeyinde 

gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 53.5’e 

yükseldiğini göreceğiz. Bu da ex-post reel faizin yüzde -

25.7 olacağı anlamına gelmektedir.  

 

Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB, enflasyonun yüzde 

70.0 olasılıkla, 2022 yılı sonunda orta noktası yüzde 23.2 

olmak üzere, yüzde 18.6 ile yüzde 27.8 aralığında 

gerçekleşeceğini tahmin ederken, tahmin patikasına 

ilişkin öngörüleri yıllık enflasyonun mayıs ayında zirveyi 

gördükten sonra temmuz ayına kadar yüzde 50.0 

düzeyinde seyredeceğine işaret etmişti. 
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