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erkez Bankası Para Politi-

kaları Kurulu 12 Eylül 2019 

tarihinde bu yılki altıncı 

toplantısını yaptı. Son iki 

toplantı sonucunda toplam 750 baz pu-

anlık düşüş yaptı. Ama döviz kurlarında 

şu ana kadar ciddi bir artış olmadığı gibi 

az da olsa bir düşüş yaşandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdo-

ğan’ın ısrarla söylediği “enflasyonun artış 

sebebi faizlerin yüksek olmasıdır” söylemi 

bir aşamada test edilmeye çalışılıyor.

Bu köşe yazımda Merkez Bankası Para 

Politikaları Kurulu öncesi ve sonrasında 

döviz kurlarında ne gibi değişimler olup 

olmadığını sorgulamak istiyorum.

Finansal istikrar, genel olarak finansal 

sistemin dengelerini bozabilecek bek-

lenmedik durumlara karşı ekonominin 

dayanıklılığı olarak tanımlanır. 

Son dönemde yaşanan küresel eko-

nomik gelişmeler; finansal istikrarın 

makroekonomik istikrar için bir ön koşul 

olduğunu göstermiş, buna bağlı olarak 

merkez bankalarının finansal sistemde bi-

riken riskleri göz ardı etmemesi gerektiği 

görüşünü yaygın kılmıştır. 

Para politikasının etkinliğini önemli 

ölçüde artıran finansal istikrar sağlana-

madığı durumlarda ülke ekonomisinde 

ve toplumsal refahta olumsuzluklar ya-

ratır. Bu nedenle dünyadaki tüm merkez 

bankaları, finansal sistemin istikrarını çok 

yakından takip etmektedir.

Finansal istikrar konusu 

oldukça önem kazandı

Son dönemde yaşanan finansal krizler 

nedeniyle, fiyat istikrarı hedefinin gerçek-

leştirilmesi doğrultusunda “finansal istik-
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Son dönemde yaşanan küresel 
ekonom�k gel�şmeler f�nansal 
�st�krarın makroekonom�k 
�st�krar �ç�n b�r ön koşul 
olduğunu gösterd�, buna bağlı 
olarak merkez bankalarının 
f�nansal s�stemde b�r�ken 
r�skler� göz ardı etmemes� 
gerekt�ğ� görüşünü yaygın kıldı. 

Merkez Bankası faizleri indirirken 
dolar kuru nasıl düşüyor?

rar” konusu oldukça önem kazanmıştır. 

Merkez bankalarının para politikası ile 

ilgili gündeminin başında yer alan finansal 

istikrar, fiyat istikrarı hedefleri ile bir arada 

değerlendirilmeye başlamıştır. 

Birçok ekonomist faizlerdeki hızlı dü-

şüşün yanlış olduğunu bu yüzden önü-

müzdeki günlerde kur artışının yaşana-

bileceğini, ekonomide tekrar bir ısınma 

karşısında Merkez Bankası yöneticilerin 

bu kadar hızlı bir faiz artışı yapamayaca-

ğını bu yüzden daha temkinli olunması 

gerektiğini söylüyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bu 

yılın altıncı toplantısını Eylül ayında yaptı 

ve politika faizini 3,25 puan indirdi. Banka, 

Nisan’da gevşeme sinyali vermişti ama bi-

rikimli faiz indirimini ancak Temmuz ayında 

yapabildi. Eylül 2018’de 625 baz puan artış 

Eylül ayı toplantısı ile alınmış oldu. Ban-

ka’nın bu kararı alabilmesindeki en önemli 

değişkenlerden biri, küresel finansal piya-

salardaki durgunluğa tekrar girilme endi-

şesinden kaynaklanıyor.

IMF bu yüzden önümüzdeki dönemde 

dünya büyüme tahminlerini art arda revize 

ederek düşürüyor. 
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Para politikasının 

sınırına varıldı mı?

2019’da, küresel finansal piyasalar da-

ralmadan genişlemeye döndü. En son 

2013 yılında başlayan daralma aşaması, 

2019’un başında sonlandı. Henüz yeni 

genişleme aşamasının nasıl şekilleneceği 

netleşmiş değil. Zira merkez ülkelerde fa-

izlerin negatife dönmesi, para politikasının 

sınırına varıldığını ifade ediyor. Her ne ka-

dar ana akım iktisatçılar ısrarla maliye po-

litikası araçlarını gözlerden uzak tutmaya 

çalışsa da merkez ülkelerde 2019’daki ya-

vaşlama daha sonra resesyona dönüşürse 

bu araçlar da gündeme gelebilir.

Şartların lehimize geliştiği şanslı bir dö-

nemden geçiyoruz. Zira gerek ABD Merkez 

Bankası (Fed) gerekse Avrupa Merkez Ban-

kası (AMB) gibi büyük merkez bankaları 

yeni bir düşük faiz bol likidite döneminin 

sinyalini veriyorlar. Kontrolümüz dışın-

da gelişen küresel rüzgârların her an ters 

yönde esebileceğini de hesaba katacak 

kararlar almalıyız.

Şimdi de tablomuzu yorumlamaya ça-

lışalım…

Dolar kurunda Para Politikaları Kurul 

toplantısı ve sonrası ciddi bir değişim ol-

madığını görüyoruz.

Nisan toplantısından itibaren döviz 

kurlarında ciddi bir artış olmadığını söyle-

yebiliriz.

Son iki toplantıda yapılan 750 baz pu-

anlık düşüşe rağmen döviz kurunda artış 

olmadığı gibi yaklaşık %3’lük bir düşme 

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTIDAN 
1 HAFTA ÖNCE

TOPLANTIDAN 
1 GÜN ÖNCE

TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTIDAN 
1 GÜN SONRA

TOPLANTIDAN 
1 HAFTA SONRA

ORTALAMA FONLAMA 
FAİZİ

FAİZ BAZ PUAN 
ARTIŞI

DOLAR ENDEKSİ

18 OCAK 2018 3,79 3,75 3,81 3,81 3,81 %12,75 - 88,9

7 MART 2018 3,81 3,81 3,80 3,81 3,86 %12,75 - 89,8

25 NİSAN 2018 4,09 4,08 4,07 4,07 4,12 %12,75 75 97,9

23 MAYIS 2018 4,46 4,58 4,85 4,70 4,48 %13,50 300 93,9

7 HAZİRAN 2018 4,59 4,61 4,55 4,50 4,71 %16,50 125 94,3

24 TEMMUZ 2018 4,84 4,75 4,77 4,85 4,90 %17,75 150 95,1

13 EYLÜL 2018 6,59 6,40 6,35 6,07 6,27 %19,25 475 94,7

25 EKİM 2018 5,55 5,71 5,68 5,62 5,57 %24,00 - 94,8

13 ARALIK 2018 5,36 5,36 5,36 5,37 5,26 %24,00 - 97,1

16 OCAK 2019 5,50 5,44 5,40 5,35 5,31 %24,00 - 95,7

6 MART 2019 5,34 5,37 5,38 5,43 5,45 %24,00 - 96,8

25 NİSAN 2019 5,81 5,86 5,93 5,95 5,94 %24,00 - 97,9

12 HAZİRAN 2019 5,80 5,78 5,80 5,83 5,85 %24,00 - 97,01

25 TEMMUZ 2019 5,69 5,71 5,70 5,66 5,66 %19,75 -425 98

12 EYLÜL 2019 5,67 5,77 5,68 5,67 %16,50 -325 98,97

olduğu görülüyor.

Bunun sebeplerinden bazılarını yukarı-

da açıklamaya çalıştık zaten.

Bu kadar faiz düşüşüne rağmen IMF’ye 

kayıtlı 189 ülke içinde en yüksek politika faiz 

oranına sahip sekizinci ülke konumundayız.

Aynı zamanda IMF’ye kayıtlı 189 ülke 

içinde en yüksek enflasyon yaşayan 12. ülke 

konumundayız. Diğer ülkelere baktığımızda 

Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Sudan, 

Güney Sudan, İran, Liberya, Haiti, Etiyopya, 

Angola ve Sierra Leone olduğu görülüyor.

Faizleri konuştuğumuz kadar enflasyo-

nu konuşsak ve çözüm üretsek birçok so-

runu da çözmüş olacağız. Çünkü enflasyon 

her gün sabit gelirlinin, sigortalının sofra-

sındaki peyniri, zeytini ve ekmeği eksiltiyor.
Kaynak: Merkez Bankası


