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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 artırılmasına karar vermiştir: 

a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 17,25’ten yüzde 
17,50’ye, borç verme faiz oranı yüzde 22,25’ten yüzde 22,50’ye, 

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 13,25’ten yüzde 13,50’ye, borç verme faiz oranı yüzde 25,25’ten yüzde 
25,50’ye, 

c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 21,25’ten yüzde 
21,50’ye yükseltilmiştir. 

Enflasyondaki yükseliş döviz kurunun gecikmeli etkileriyle Temmuz ayında da devam 
edecektir. Merkez Bankası’nın Haziran ayı içinde aldığı tedbirler önümüzdeki dönemde enflasyon 
üstündeki baskıyı azaltacaktır. Bununla birlikte, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların devam 
ettiği ve bekleyişlerin orta vadeli hedeflerle henüz uyumlu olmadığı göz önüne alındığında, 
enflasyona ilişkin temkinli olma gereği sürmektedir. Para Politikası Kurulu, 2007 yıl sonu 
enflasyon hedefine odaklanmış olduğundan, bütün bu unsurları göz önüne alarak ölçülü bir parasal 
sıkılaştırmanın gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. 

Para Politikası Kurulu, mevcut riskler değerlendirildiğinde, temkinli duruşun bir süre daha 
devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşünmektedir. Söz konusu duruş altında 2007 yılının 
ikinci çeyreğinden itibaren enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleşmesi beklenmektedir. 
Önümüzdeki dönemde özellikle bekleyişleri etkileyebilecek gelişmelerin başında gelen uluslararası 
likidite koşulları, iç talebin seyri, fiyatlama davranışları ve kamu gelirler politikası yakından takip 
edilecektir. 

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. 
Ekonomideki son gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin yansımalarının 
değerlendirileceği Enflasyon Raporu ise 28 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanacaktır.  

 


