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TCMB, bugünkü PPK toplantısında, piyasadaki medyan beklentinin üzerinde, 75 baz puanlık ölçülü bir faiz artırımı gerçekleştir-
miştir. Banka, cari durumda günlük fonlamanın tamamını sağladığı Geç Likidite Penceresi faizini mevcut %12,75'ten %13,50'ye 
yükseltmiştir. Faiz koridorunda yer alan diğer faizler (marjinal fonlama oranı, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı, bir hafta va-
deli repo ihale faiz oranı) ise mevcut seviyelerinde korunmuştur.  
 

 Marjinal fonlama oranı %9,25 (cari durumda kullanılmıyor). 
 Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %7,25 (cari durumda kullanılmıyor). 
 Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8 (cari durumda kullanılmıyor). 

 Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı %13,50 (tüm günlük fonlama bu pencereden sağlanıyor). 
 
Kararın hemen sonrasında dolar/TL’de 5 kuruşluk (%0,5) bir geri çekilme gerçekleşti. Ancak TL gün boyu kuvvetlenen küresel dolar  
hareketi (UST 10YR: %3,01)  ve netice itibarıyla gelişmekte olan ülke (GOÜ) kurlarına gelen ek baskı sonucunda TL gün içi gördüğü 
bu en düşük seviyeyi koruyamadı (TL diğer GOÜ para birimleri içerisinde 2017 yıl sonundan bu yana en çok baskı gören para birimi 
olmayı sürdürüyor, alttaki grafik). Bir sonraki faiz toplantısı 7 Haziran tarihinde. TCMB ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkı-
laştırma yapabileceğini yineledi. Bu ihtiyacı doğurabilecek iki faktöre bugün yayınlanan metinde yer verilmiş oldu: (1) TL kurunda ek 
baskı, (ii) dolar bazlı petrol ve emtia fiyatlarında yükseliş.  
 
Karar metninde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz 
etkisine tekrar dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda son dönemde TL’de gerçekleşen hızlı değer kaybı ve Brent petrol fiyatındaki artışla 
birlikte ithalat fiyatlarındaki yükselişin yarattığı enflasyona dair riskler de karar metninde yer bulmuştur. Dolayısıyla, Merkez Bankası 
enflasyon beklentilerindeki bozulmanın etkisiyle ölçülü bir sıkılaştırmayı tercih etmiş durumda. (Bknz. TCMB Nisan ayı Beklenti An-
keti: 12 ve 24 aylık ileriye yönelik enflasyon beklentilerinde, sırasıyla, 38 ve 32 bps bozulma). Zira enflasyonun sepet içerisindeki 
yüksek oranlı yayılımı TCMB'nin sıkı duruşunu gerekli kılıyor. Nisan ayı sonunda TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıklayacak ve 
muhtemelen yukarı yönde revize edilecek olan enflasyon beklentilerini paylaşacak. Ölçülü sıkılaştırmanın beklentilerden bir parça 
daha yüksek gerçekleşmiş olması ile Banka’nın yıl sonu enflasyon tahminindeki yükselişin görece sınırlı olacağını öngörmekteyiz. 
Öte yandan Banka’nın karar metninde büyümeye ilişkin olarak iç ve dış talep adına olumlu ifadeler korunmuştur.  
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