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TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, piyasadaki hakim beklentiye paralel olarak faiz oranlarını sabit 
tuttu. Böylece 1 haftalık repo faizini (politika faizi) %24, borç verme oranını (faiz koridoru alt bandı) ve marjinal fonlama 
oranını (faiz koridoru üst bandı) da, sırasıyla %22,50 ve %25,50 seviyelerinde sabit bıraktı. TCMB önceki karar metnindeki “iç 
talepteki yavaşlamanın hızlanması” vurgusuna bu metinde yer vermiyor. Ancak iç talepteki yavaşlamanın devam ettiğini belir-
tiyor. Ayrıca CMB'nin karar metninde "iç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sı-
nırlayacağı" vurgusu dikkat çekiyor.  
 
Merkez Bankası bir önceki, 13 Eylül tarihli, toplantısında  beklentilerin üzerinde 625 baz puan bir faiz artışı gerçekleştirmişti. 
Söz konusu faiz artışının sonrasında azalan jeopolitik risklerin de katkısı ile TL'nin değer kayıplarının bir kısmını geri aldığını 
gördük. Banka, dengelenme süreci ile birlikte iç talep koşullarının fiyatlama davranışlarında görülen bozulmayı sınırladığını 
söylese de enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ifade ediyor.  
 
Ekim ayında açıklanan ve yılsonuna kadar devam edecek olan Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında atılan adımların 
önümüzdeki dönemde yaşanacak fiyat artışlarını sınırlaması muhtemel görünüyor. Ancak kalıcı bir iyileşme olup olmayacağı 
takip edilmeli. Kurul bu toplantısında da “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki 
sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.” vurgusunu yineledi. 
 

Önümüzdeki dönem için Merkez Bankası'nın 31 Ekim'de açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu önemli görünüyor. Rapor-
da, enflasyondaki genel görünüme, TL'deki değer kayıplarının fiyatlara geçişkenlik etkisine ve fiyat artışlarının genele yayılımı-
na yönelik vurguların takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TCMB’nin para politikası aktarım mekanizmasında faiz kanalı 
yanında iletişim kanalının öneminin daha da artacağı bir döneme giriyoruz. Bu bağlamda 31 Ekim tarihli Enflasyon Raporun-
dan gelecek sinyallerin de önemi artıyor.  (Bir sonraki toplantı 13 Aralık 2018 tarihinde) 
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