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TCMB, bugünkü PPK toplantısında, piyasadaki medyan beklentinin üzerinde, 125 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirmiştir. Ya-
rından itibaren TCMB’nin politika faizi (1 haftalık repo faiz oranı) %17,75 olacaktır. Bugün piyasa kapanışı ile tamamlanacak olan 
geçiş dönemi sonrasında (yarından itibaren), Banka’nın günlük fonlamayı %17,75 seviyesine çekilen 1 haftalık repo faizi üzerinden 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu karar sonucunda faiz koridorunda yer alan diğer faizler, yani Merkez Bankası borç verme oranı 
(faiz koridoru alt bandı) ve marjinal fonlama oranı (faiz koridoru üst bandı), sırasıyla, %16,25 ve %19,25 olarak belirlenecektir. 
 
Karar metninde büyümeye ilişkin olarak iktisadi faaliyette devam eden dengelenmeye dikkat çekilmiş ve güçlü dış talebin yanın-
da iç talebin ılımlı seyrine değinilmiştir. Faiz artışının temel gerekçesi, maliyet yönlü baskılar neticesinde, enflasyonun mevcut 
yüksek seviyesi, fiyat baskısının TÜFE sepeti geneline yayılması ve enflasyon beklentilerinde devam eden bozulma olmuştur. Talep 
koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları 
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Para Politikası Kurulu (PPK), fiyat istikrarını desteklemek amacıyla, parasal 
sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. TCMB ihtiyaç duyulması halinde ek parasal sıkılaştırmanın yapılabileceğini yineli-
yor.  
 
Enflasyondaki yükseliş trendine TCMB’nin 25 Nisan'dan başlayarak verdiği faiz tepkisi 500 baz puanlık artış oldu. TCMB'nin 2017 
başından bugüne gerçekleştirdiği faiz artışı ise ile bugünkü adımla birlikte 947 baz puana ulaştı. Diğer yandan, bankanın alışılagelmi-
şin dışında para politikasını terk ederek yarın itibarıyla sadece tek faizden fonlama sağlayacak olması da piyasadaki iyimserliği des-
tekleyen bir başka unsur oldu. Kararın hemen sonrasında dolar/TL’de 10 kuruşluk (%2) sert bir geri çekilme gerçekleşti ve kur 4,47 
seviyesinin altına indi. BIST 100 endeksi PPK öncesi %0,8 yükselişle işlem görürken karar sonrası kazançlarını bir ara %2,4 civarına 
taşıdı. Bankacılık endeksinde ise PPK öncesi %0,9 civarındaki değer artışı kararın ardından en yüksek noktada %3,9'e yaklaştı. Karar 
öncesi %15,22 seviyesinde işlem gören gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi karar sonrası 30 baz puanın üzerinde düşüşle %
14,89'a kadar geriledi. Gösterge 2 yıllık tahvil getirisi ise karar öncesine göre anlamlı bir değişim göstermedi, tahvil %18,32 bileşik 
faiziyle işlem görmektedir. 
 
Bir sonraki faiz toplantısının 24 Temmuz tarihinde olduğunu hatırlatırız.  
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