
TCMB faiz indiriminde beklentilerin ötesine geçti 

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) piyasa beklentilerinin ötesinde bir adımla politika faizi olan haftalık repo faizini 250 baz puan 

indirerek %14,00’a çekti. Anketlerdeki ortalama beklentiler 100 puanlık ılımlı bir indirim yapılacağı yönündeydi. Bununla birlikte 

TCMB, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinde bir takım değişikliklere gitse de önümüzdeki dönemde para politikası duru-

şuna ilişkin mesajlarını bir öncekiyle hemen hemen aynı tuttu. 

TCMB karar sonrasındaki para politikası metninde, sanayi üretiminde resmi tatiller kaynaklı oynaklıklar olsa da genel itibarıyla ılımlı 

artışını koruduğunu belirtirken Türkiye’nin rekabet gücünün küresel ekonomideki ivme kaybı kaynaklı aşağı yönlü riskleri kısmen 

hafiflettiğini öne sürdü. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının azalarak da olsa süreceğini öngö-

rürken cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini tahmin ediyor. Enflasyon görünümü üzerindeki aşağı yönlü risklerin belir-

ginleştiğini teyit ederken yıl sonunda enflasyonun Temmuz enflasyon raporundaki tahminlerin altında kalabileceği sinyali verdi.  

Aynı zamanda TCMB, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlen-

dirmesini yinelerken parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağ-

layacak şekilde belirleneceğini vurguladı. 

12 Eylül’deki faiz indirimi sonrasında yapılan açıklamalarda, TCMB’nin faiz indirimlerinde önden yüklemeli adımlar attığı belirti-

lirken sonrakilerde temkinli bir duruş sergilenerek daha yavaş adımlar atılabileceğinin sinyali verilmişti. Bugünkü kararla, TCMB 

piyasa beklentilerinin bir miktar önüne geçerken sonraki adımlarının verilere bağlı olacağına işaret etti.  

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TCMB Faiz Koridoru
1 Haftalık Repo (Politika) Faizi

Ortalama Fonlama Maliyeti

BIST Gecelik Repo Faizi

Geç Likidite Penceresi

2

6

10

14

18

22

26

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gösterge Faiz ve Fonlama Maliyeti

2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi Ortalama Fonlama Maliyeti

  
Bir hafta vadeli 
repo ihale faizi 

Marjinal fonla-
ma oranı 

Merkez Bankası        
borçlanma faizi 

Geç likidite        
penceresi faizi 

Önceki 16.50% 18.00% 15.00% 19.50% 

Gerçekleşme 14.00% 15.50% 12.50% 17.00% 
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