
TCMB piyasa ortalama beklentilerinin biraz ötesinde bir adımla, ancak “ölçülü” bir indirime devam etti. Haftalık repo faizini, 75 

baz puan indirerek %11,25’e çekerken, para politikası duruşuna ilişkin tanımlamasında değişikliğe gitti. 

TCMB karar metninde ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerinde önemli bir değişikliğe gitmezken, görünümü etkileyen 

küresel gelişmelere dair temkinli bir dil kullandı. Ekonomik aktivitede toparlanma ve sektörel yayılımda iyileşmenin sürdüğü teyit 

edilirken, küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen sınırladığı hatırlatıldı. Destekleyici küresel finansal koşulla-

ra ve dünya ticaretine ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşmeye rağmen, jeopolitik belirsizliklerin sermaye akımları ve emtia fiyatları 

üzerindeki etkilerinin yakından takip edileceği belirtildi. 

Bununla birlikte TCMB, enflasyon gelişmelerinin tahminleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekerken, beklentilerde genele yayılan 

iyileşmenin devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda, makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü des-

teklediğini ve maliyet unsurları üzerindeki baskıyı sınırladığını değerlendiriyor. 

Bu dinamiklerle mevcut para politikası duruşunun dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğuna dikkat çekerken, yapılan indi-

rimin “ölçülü” olduğunu belirtti. Ayrıca, TCMB daha öncesinde para politikası duruşuna ilişkin “sıkı” olan tanımlamasını kaldırdı. 

Yapılan bu tanımlama değişikliklerinin önümüzdeki dönem faiz kararları açısından bir sonuç doğurup doğurmadığını görmek için 

kısa vadeli enflasyon gelişmelerinin önemli olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönem olası faiz indirimlerinin yine 

“ölçülü” kalacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, zamanlamasının ve indirimlerin boyutunun makroekonomik veri akışı ve fi-

nansal piyasa gelişmelerine duyarlılığının artacağını tahmin ediyoruz. Enflasyon ve enflasyon görünümünü etkileyen unsurlar, 

TCMB’yi seri indirimlerden ziyade aralıklı adımlar atmaya itebilir. Bu doğrultuda, Şubat ayındaki toplantı öncesinde 30 Ocak’taki 

2020’nin ilk Enflasyon Raporu ve hemen arkasından 3 Şubat’taki Ocak ayı enflasyon rakamları önemli olacak. 

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

  
Bir hafta vadeli 
repo ihale faizi 

Marjinal fonla-
ma oranı 

Merkez Bankası        
borçlanma faizi 

Geç likidite        
penceresi faizi 

Önceki 12.00% 13.50% 10.50% 15.00% 

Gerçekleşme 11.25% 12.75% 9.75% 14.25% 
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