
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, %8,25 seviyesindeki haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %10,25 seviyesine yükseltti. Enflasyonun 

öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğini belirten TCMB, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkı-

laştırma adımlarını güçlendirmeye karar verdi. 

Karar metninde TCMB, küresel görünümle ilgili değerlendirmelerini büyük ölçüde değiştirmezken, ülkelerin destekleyici parasal  ve mali duruşlarının sürdürüldü-

ğüne dikkat çekerken toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiğini belirtti.  

Öte yandan Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerinde kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanm a gözlendiğini belirten TCMB, 

güçlü kredi ivmesinin ekonomide sağladığı hızlı toparlanma ve finansal piyasa gelişmeleri neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek gerçekleştiğini 

belirtti. Karar metninde enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlan-

manın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.  

Karar sonrasındaki metinde ticari kredilerde görülen yavaşlama eğiliminin bireysel kredilerde de başladığının altını çizen TCMB, ertelenmiş talebe ve salgın ted-

birleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, destekleyici politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltıl-

masıyla dengelenmesinin beklendiğini ifade etti. TCMB geçtiğimiz aylarda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratan arz yönlü unsurların kademeli olarak 

ortadan kalkacağını ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin belirginleşeceğini vurgulamaktaydı. Bu ay yayınlanan karar metninde ise güçlü kredi ivmesinin sağla-

dığı hızlı toparlanma ve finansal piyasa gelişmelerine atıfta bulunarak enflasyonun öngörülenden yüksek seyrettiğinin altını çizdi. Bu durum TCMB’nin enflasyon 

görünümünü etkileyen değişkenlere ilişkin yaklaşımında  bir değişime işaret ediyor.  

Anketlerde TCMB’nin faizleri değiştirmeyeceği beklentisi hakimken gelen faiz artırım kararı döviz ve hisse piyasalarını ilk etapta olumlu etkiledi. TCMB aldığı 

kararla politika faizini, %10,65 seviyesinde olan Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’ne (AOFM) yaklaştırdı. Bugün alınan kararla gecelik borç verme faizi        

%11,75’e, geç likidite pencere faiz oranı ise %13,25’e yükseltilmiş oldu. Böylece TCMB gün içi fonlama kompozisyonunu değiştirerek AOFM’yi %13’ler bandı-

na kadar yükseltebilme imkanını kazanmış oldu. İzleyen dönemde ihtiyaç duyulması halinde TCMB’nin sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonu üzerin-

den mi, yoksa politika faizini artırarak mı gerçekleştireceği takip edilecek.  

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

  Haftalık repo faizi Gecelik borç verme faizi Gecelik borçlanma faizi Geç likidite penceresi faizi 

Önceki 8.25% 9.75% 6.75% 11.25% 

Gerçekleşme 10.25% 11.75% 8.75% 13.25% 
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi 

için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece 

bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk 

veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul 

kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma 

girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde 

bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil 

olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki 

performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif 

için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin 

menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı 

hizmetleri de verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  


