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Para Politikası Kurulu, Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa 

vadeli faiz oranlarının (politika faizleri) aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir: 

a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 15, borç verme 

faiz oranı yüzde 18, 

b) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması 

çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–16.30 arası gecelik vadede 

uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 11, borç verme faiz oranı yüzde 21, 

c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 

gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 17. 

Para Politikası Kurulu, son toplantının yapıldığı 7 Haziran 2006 tarihinden bu yana 

orta vadeli enflasyon görünümünde önemli bir değişiklik olmadığı değerlendirmesini 

yapmıştır. Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlerin etkisiyle enflasyonda gözlenen 

yükselişin, Haziran ve Temmuz aylarında da devam edebileceği düşünülmektedir. Ancak, 

takip eden aylarda iç talepteki yavaşlamayla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki 

dolaylı etkilerinin sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanında, para politikasının 

kontrolü dışındaki unsurların enflasyona geçmişte yapmış olduğu olumsuz etkilerin 

önümüzdeki dönemde azalma olasılığının bulunması da yıllık enflasyondaki düşüşün 2007 

yılından önce başlayabileceğine işaret etmektedir. 

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, bir önceki toplantıdaki politika duruşu 

korunmuştur. Buna göre, kararlar oluşturulurken enflasyonun 2007 yılının sonlarına doğru 

hedefe yakınsayacağı bir perspektif gözetilmektedir. Bu çerçevede, orta vadede enflasyonda 

öngörülen düşüşle beraber politika faizlerinin de düşüş yönünde olacağı bir görünüm esas 

alınmaktadır. 

Bugünkü bilgiler ışığında kısa vadede politika faizlerinin yukarı yönlü olma olasılığı 
sabit kalma olasılığına kıyasla daha az olmakla birlikte, orta vadeli enflasyon görünümünü 

etkileyebilecek olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması halinde para politikasının gerekli 

tepkiyi vereceği de belirtilmelidir. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde özellikle orta vadeli 

bekleyişleri etkileyebilecek gelişmeler, uluslararası likidite koşulları ve fiyatlama davranışları 

çok yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde ise para politikasının daha da 

sıkılaştırılmasında tereddüt edilmeyecektir. 

Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Para 

Politikası Kurulu’nun geleceğe yönelik duruşunu tekrar gözden geçirmesine neden olacağı 
özenle vurgulanmalıdır. 

Para Politikası Kurulu değerlendirmelerinin özeti 5 iş günü içinde yayımlanacaktır. 


