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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir 

hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek 

yüzde 10.25’te sabit tuttu. Toplantıya ilişkin 

anketlerde medyan beklenti, haftalık repo faizinin 

175 baz puan artışla yüzde 12.0 seviyesine 

yükseleceği yönündeydi. 

Buna karşılık Geç Likidite Penceresi (GLP) 

işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç 

verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı 

(yüzde 11.75) arasındaki farkın 300 baz puan olarak 

belirlenmesine karar vererek yüzde 14.75’e yükseltti. 

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini 

belirten Kurul, kredilerdeki normalleşme eğiliminin 

belirgin hale geldiğini vurgularken, atılan politika 

adımlarının kademeli olarak geri alınmasıyla 

ithalatın dengelenmeye başladığına dikkat çekti. 

Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, Emtia 

fiyatlarının düşük seyretmesi, mal ihracatının 

toparlanması ve reel kurun düzeyinin de desteğiyle 

cari işlemler dengesinin toparlanacağını bekleyen 

PPK, bir önceki toplantı metninde yer alan “turizm 

gelirlerindeki kısmi iyileşmenin başladığına” ilişkin 

ifadeyi çıkardığını görmekteyiz.  

TCMB Ekim beklenti anketinde, 2020 yıl sonu TÜFE 

beklentisi yüzde 11.8’e, 12 ay sonrası için beklenti 

yüzde 10.5’e ve 24 ay sonrası için yüzde 9.1’e 

yükselmişti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 

Temmuz’da yüzde 7.34 seviyesine kadar 

geriledikten sonra 21 Ekim itibariyle yüzde 12.52’ye 

kadar yükseldi. 
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2020 Yılı Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihleri 
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Tıpkı geçtiğimiz toplantıda olduğu gibi bu toplantıdan çıkan faiz kararı da piyasa için sürpriz ol-

du. Kararın hayal kırıklığı ve belirsizlik yarattığını kurun verdiği tepkiden görmekteyiz.  

Önümüzdeki günlerde TCMB’nin fonlama kompozisyonunda GLP kanalını etkin olarak kullana-

cağını düşünmekteyiz. Bu da efektif fonlama maliyetinin yükselmeye devam edeceği anlamına 

geliyor. 


