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Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile 

Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul 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 12,5, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri 

yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 12, 

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 15,5. 

Son dönemde açıklanan veriler iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü 

şekilde sürdüğünü teyid etmektedir. Yurt içi nihai talep yavaşlarken net ihracatın büyümeye 

katkısı artmaktadır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde ekonomideki dengelenme eğiliminin 

süreceği ve cari işlemler açığının kademeli olarak azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

Kurul, 2011 yılının son çeyreğindeki birikimli fiyat artışları nedeniyle kısa vadede 

enflasyonun yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekmiştir. Bu durumun beklentileri bozmasına 

izin vermemek için Merkez Bankası, Ekim ayından bu yana para politikasında önemli bir 

sıkılaştırmaya gitmiştir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde yurt içi talep büyümesinin ılımlı bir 

seyir izlemesi beklenmektedir. Yakın dönemde tüketici kredilerinde ve firmaların iç piyasa 

siparişlerinde gözlenen eğilimler bu öngörüyü desteklemektedir. Dolayısıyla, geçici fiyat 

hareketlerinin ikincil etkilerinin sınırlı kalması ve özellikle 2012 yılının son çeyreğinde baz etkisinin 

de katkısıyla enflasyondaki düşüşün hızlanması beklenmektedir. 

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünün orta vadeli hedeflerle uyumlu olması için 

para politikasındaki sıkı duruşun bir müddet daha sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Öte 

yandan, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle para politikasında 

esnekliğin korunmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, alınan tedbirlerin krediler, yurt 

içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri dikkatle takip edilecek, bir hafta vadeli repo 

ihalesi ile yapılan Türk lirası fonlamasının miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü 

ayarlanacaktır. 

Ayrıca Kurul, cari denge dinamiklerindeki düzelme eğilimi ve küresel koşullardaki ani 

değişimler göz önüne alındığında, gün içi döviz satım ihalelerinin düzenli döviz satım ihalelerine 

kıyasla daha etkili ve para politikası amaçlarına daha uygun olacağı değerlendirmesinde 

bulunmuştur.  

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. 


