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Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir 

hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan 

düşürerek yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e indirdi. 

Beklenti 50 baz puan indirim olacağı 

yönündeydi. 

Kurulun politika faizinde “ölçülü” indirim 

yapılmasının gerekçeleri olarak şu gelişmeleri 

saydığını görmekteyiz:  

• Nisan’da yavaşlayan iktisadi faaliyet, 

Mayıs ayının ilk yarısı itibariyle kısmi 

normalleşmeyle beraber dipten dönüş 

sinyalleri veriyor, 

• Finansal piyasaların, kredi kanalının ve 

firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin 

devamı önemli. 

• İhracat ve turizm gelirlerinde düşüşe 

rağmen, emtia fiyatları ve ithalatın 

sınırlayıcı etkisiyle beraber cari işlemler 

dengesinin ılımlı seyretmesi bekleniyor. 

• Çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı 

seyrederken TL’deki değer kaybına 

rağmen, uluslararası emtia fiyatları 

enflasyon görünümünü olumlu etkiyor. 

• Birim maliyetler artış göstermiş olsa da 

talebin enflasyonu sınırlayıcı etkisinin 

artmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında talep 

yönlü dezenflasyonist etkilerin daha 

belirgin hale geleceği öngörülüyor.  

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı 

açısından şu üç şeyin büyük önem taşıdığını 

vurguluyor: 

• Ülke risk priminin gerilemesi  

• Uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi 

• Ekonomideki toparlanmanın güç 

kazanması 
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2020 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihleri 

TCMB, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi-

ne gitti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana 

yapılan indirim 1575 baz puan (15,75 yüzde 

puan) oldu. 

Önceki toplantı notlarında yıl sonu tahmininde 

aşağı yönlü risklere dikkat çeken bir vurgu söz 

konusuyken, bugün gerçekleştirilen toplantı 

metninde enflasyonun tahminlerle uyumlu görü-

nüm sergilediği belirtiliyor.  

Faiz indirimlerinin daha da hız keseceğini bekle-

mekteyiz. 


