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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   66 

R. TARİHİ:  30.07.2019 

Gündem: Faiz, Albayrak’ın açıklamaları, Tüfe 

Politika faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indi! 

Merkez Bankası, yeni atanan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 

beklentilerin üzerinde sert bir şekilde 425 baz puan düşürdü. Böylece 4.5 yıllık aranın 

ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşti. 

Dolar ilk tepki sonrası gevşedi 

İŞTE PİYASALARA VERİLEN MESAJ 

PPK'nın, politika faizinin yüzde 24'ten yüzde 19,75’e indirilmesine ilişkin yorumu: 

- Son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi 

sergilediğini gösterdi. 

- Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin 

etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğiliminin sürdüğü, özellikle turizmdeki güçlü 

seyrin doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti destekledi.  

- Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdürecek. 

- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte 

ekonomideki kademeli toparlanma devam edecek.  

- Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir.  

- Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.  

- Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü 

risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para 

politikası adımları atma olasılığı güçlendi.  

- Bu durum, gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını 

desteklemekle birlikte korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair 

diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla 

oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir. 

"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir" 

- Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir.  

- Yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki 

yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilediği gözlemektedir. . 

- İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü 

desteklemektedir.  

- Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları 

enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel 

tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen 

öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, 

enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 

baz puan indirilmesine karar vermiştir.  
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- Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun 

vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından 

büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen 

patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun 

sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair 

göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde 

belirlenecektir.  

TCMB POLİTİKA 

FAİZİ ORANLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZ İNDİRİMİ 

Bakan Albayrak: Bankalar kredi faizlerinde indirim yapacak, yılın geri kalan kısmında pozitif 

dönem yaşanacak. 

Tarih Borç Alma Borç Verme 

20.05.2010 - 7.00 

17.12.2010 - 6.50 

21.01.2011 - 6.25 

05.08.2011 - 5.75 

19.12.2012 - 5.50 

17.04.2013 - 5.00 

17.05.2013 - 4.50 

29.01.2014 - 10.00 

23.05.2014 - 9.50 

25.06.2014 - 8.75 

18.07.2014 - 8.25 

21.01.2015 - 7.75 

25.02.2015 - 7.50 

25.11.2016 - 8.00 

01.06.2018 - 16.50 

08.06.2018 - 17.75 

14.09.2018 - 24.00 

26.07.2019 - 19.75 
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Bakan Albayrak’ın bugünkü önemli açıklamalarının özeti: 

- Faizde aşağı yönlü süreç devam edecek, bütçe açığının her koşulda yüzde 3'ün altında 

kalacak ve yılın ikinci yarısı ve 2020 pozitif bir dönem olacak. 

- Bayram tatilinin uzamasından yana olmadığını ifade etti.  

- Vergi reformu sonbahara hazır olacak. 

- İlk yarıda vergi gelirlerinde normalleşme olacak. Türkiye’ye güvenen kazandı. 

- Devletin konut sektörünü kurtarmaya yönelik amacı olamaz.  

- Vergi affı dönemi geride kaldı.  

- Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye'ye 10 milyar dolardan fazla para girişi oldu. 

- Beklenen kötü senaryolar gerçekleşmedi. 

- Türkiye'ye yatırım yapan 1 yıl sonra yeniden kazanacak. 

- 7 yıldır ilk kez cari fazla vereceğiz. 

- ABD yaptırımlarının olası etkilerini minimize ediyoruz. 

- Vergi yapılandırma konusunda adımlar atılabilir. 

- (Yedek akçe) MB bilançosundaki bir kalemin yer değişmesi, para basmayla ilgisi yok. 

- TCMB'nin rezerv strateji politikasını destekleriz. 

- Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı çözüm istiyoruz. 

- Otomotivde faiz düşüşü ile olumlu gelişmeler bekleniyor, gerekirse adım atarız.  

- Konut kredisi vadelerinde 10 yılın üzerini konuşmaya başlayacağız. 

- Faiz düştü, kur düştü, bu Türkiye'ye olan güvenin etkisi. 

- İlk yarıda vergi gelirlerinde normalleşme olacak. 

- Enflasyonda 2019 hedefinin altında kalacak. 

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (HAZİRAN 2019)  

 

 


