
TCMB piyasa ortalama beklentileri dahilinde “daha” ölçülü bir adımla indirime devam etti. TCMB, haftalık repo faizini 50 baz puan indi-

rerek %10,75’e çekerken, para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğunu yineledi. 

Para Politikası Kurulu (PPK), karar metninde ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerinde daha iyimser olmakla birlikte birtakım 

değişikliklere gitti. Bu kapsamda, ekonomideki toparlanmanın ve sektörel yayılımdaki iyileşmenin sürdüğü yinelenirken, yatırımlarda ve 

istihdamda zayıf seyir sürse de toparlanma sinyalleri alındığı belirtildi. Öte yandan, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış 

denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Cari işlemler dengesinin ılımlı seyir izlemesinin makro 

politika bileşimi açısından önem taşıdığı belirtilirken, gerekmesi halinde makro ihtiyati tedbirlere başvurulabileceği ima ediliyor. 

Bununla birlikte TCMB, küresel görünüme ilişkin daha kötümser bir ton kullandı. Gelişmiş ülkelerdeki genişleyici para politikası duruşu-

nun korunması beklentisi yinelense de, görünüm üzerindeki belirsizliklerin yüksekliğine dikkat çekildi. Dış ticarette korumacılık, ekonomi 

politikalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve son olarak Çin’de yaşanan virüs salgınının oluşturabileceği etkilerin yakından takip 

edildiği belirtildi. Bu da küresel ticaret, emtia fiyatları ve sermaye akımları açısından farklı etkiler yaparken, TCMB’nin faiz indirim imkânını 

genişleten bir çerçeve sunuyor. 

Bu gelişmeler ışığında TCMB, karar metninde enflasyon dinamiklerine yönelik iyimser değerlendirmelerde bulunurken, yaptığı indirimi 

“daha” ölçülü olarak tanımladı. Enflasyon beklentileri, iç talep ve maliyet unsurlarına bağlı olarak çekirdek göstergelerin ılımlı seyrettiğine 

dikkat çekilirken, enflasyon gerçekleşmelerinin tahminlerle büyük ölçüde uyumlu olduğu söylendi. Bu çerçevede enflasyon görünümünü 

etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, 50 baz puan ile bir öncekine kıyasla “daha” ölçülü bir indirime gidildiği belirtildi. 

Sonuç olarak, TCMB para politikasında temkinli duruşun korunmasının önemini yinelese de ilave indirimler için kapıyı tümden kapat-

madı. Yurtiçinde enflasyonda yükselişin sınırlı kalması ve görünümü olumsuz etkileyebilecek bir şok yaşanmaması koşuluyla, küresel 

gelişmelerin önümüzdeki dönemde TCMB’ye yavaşlatarak da olsa, faiz indirimlerine devam edebilmesi için alan açtığını düşünüyoruz. 

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

  
Haftalık repo 

faizi 
Gecelik borç verme 

faizi 
Gecelik borçlanma 

faizi 
Geç likidite penceresi 

faizi 

Önceki 11.25% 12.75% 9.75% 14.25% 

Gerçekleşme 10.75% 12.25% 9.25% 13.75% 
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