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PARA POLĐTĐKASI KURULU KARARI
Toplantı Tarihi: 21 Haziran 2012
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri
Erdem Başçı (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Turalay Kenç, Necati Şahin, Abdullah Yavaş,
Mehmet Yörükoğlu
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile
Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarının aşağıdaki gibi sabit
tutulmasına karar vermiştir:
a)
Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,75,
b)
Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5, borç verme
faiz oranı yüzde 11,5, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo
işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,
c)
Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması
çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 14,5.
Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü
şekilde sürdüğünü teyid etmektedir. Yılın ilk çeyreğinde iç talepte belirgin bir yavaşlama
gözlenirken öncü veriler ikinci çeyrek için ılımlı bir toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel
büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen ihracat artış eğilimini korumaktadır. Bu çerçevede,
toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyeceği, cari işlemler açığının ise
kademeli olarak azalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.
Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarının Nisan Enflasyon Raporundaki varsayımlara kıyasla
daha olumlu seyretmesi enflasyon görünümünü iyileştirmektedir. Bununla birlikte, enflasyonun
bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek olması fiyatlama davranışlarına dair temkinli bir
duruş gerektirmektedir. Dolayısıyla, gerekli görülen günlerde Nisan ve Mayıs Kurul kararlarında
ifade edilen ek parasal sıkılaştırmaya gidilebilecektir.
Kurul, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasında
esnekliğin korunmasının uygun olacağını belirtmiştir. Alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve
enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, Türk lirası fonlama miktarı
gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır.
Ayrıca Kurul, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, Türk lirası yükümlülükler için
tutulması gereken zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsinden tesis imkanına dair getirilen
esnekliğin bir miktar daha artırılmasını uygun bulmuştur.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu
değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

