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2008 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

2008 Yılı Para Politikasının Temel Unsurları:
Enflasyon hedeflerinin ‘nokta hedef’ olarak saptanmasına, hedeflerin Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanan yıl sonu enflasyon oranı olarak ilan edilmesine 
ve hedef ufkunun 3 yıl olarak belirlenmesine devam edilecektir. 
Orta vadede enflasyon hedefinin yüzde 4 olması üzerinde hükûmetle görüş birliğine 
varılmıştır. Bu doğrultuda 2010 yılı hedefi de 2008 ve 2009 yılları için olduğu gibi, 
yüzde 4 olarak belirlenmiştir. 

Hedeften aşırı sapmanın tespitine yönelik bir mekanizma olan belirsizlik aralığının 
2008 yılında da nokta hedef etrafında her iki yönde 2 puan olarak korunması uygun 
görülmüştür. 

2008 Yılında Hedefle Uyumlu Patika ve Belirsizlik Aralığı (%)

Enflasyon hedefleri sadece para politikasının etkisi dışındaki unsurlara bağlı olarak 
hedeften çok büyük ve uzun süreli sapmalar görüleceğinin belirlenmesi ve orta vadeli 
hedeflerin anlamsız kalması durumunda değiştirilecektir. 
Temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Ancak, gerekli görüldüğü taktirde 
likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık oranları da etkin olarak 
kullanılabilecektir.
TCMB, enflasyondaki temel eğilimi değerlendirirken özel kapsamlı TÜFE göstergeleri 
de dahil olmak üzere birçok değişkeni incelemekte, içinde bulunulan konjonktüre bağlı 
olarak dönem dönem farklı göstergeleri ön plana çıkarabilmektedir. 
Enflasyon üzerinde doğrudan etkisi olan kamu kesiminin ürettiği mal ve hizmetlerdeki 
fiyat ve vergi ayarlamalarının önceden açıklanan bir takvim veya kural dahilinde 
yapılması, enflasyon tahminlerine ilişkin riskleri azaltacak ve enflasyon hedeflemesine 
olumlu katkıda bulunacaktır.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının (TCMB) 2008 
yılında uygulayacağı para ve 
kur politikası 18 Aralık 2007 
tarihinde düzenlenen bir basın 
toplantısı ile açıklanmıştır. 
Başkan Durmuş Yılmaz, 
basın toplantısında yaptığı 
konuşmada 2007 yılının genel 
bir değerlendirmesini yaparak, 

TCMB tarafından 2008 yılında uygulanacak para ve kur politikasının genel çerçevesini 
sunmuş ve likidite yönetiminin esaslarını açıklamıştır.

2008 2009 2010
 %4 %4 %4

 Mart Haziran Eylül Aralık
Belirsizlik aralığı üst sınırı 9,10 8,50 8,30 6,00
Hedefle uyumlu patika 7,10 6,50 6,30 4,00
Belirsizlik aralığı alt sınırı 5,10 4,50 4,30 2,00
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2008 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI 

 Karar Alma Süreci ve İletişim
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ilan edilen 
tarihlerde yapılmaya devam edecektir. Para politikası 
kararı ile gerekçesini özetleyen kısa metin toplantının 
yapıldığı gün saat 19.00’da bir basın duyurusu ile 
TCMB İnternet sitesinde açıklanacaktır. Kararın 
İngilizce çevirisi ise aynı gün içinde yayımlanacaktır.
“Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti”nin toplantıyı 
takip eden 8 iş günü içinde TCMB İnternet sitesinde 
Türkçe ve İngilizce olarak açıklanmasına devam 
edilecektir.
TCMB’nin uyguladığı para politikasının temel iletişim 
aracı olmasının yanı sıra hesap verme işlevini 
de yerine getiren Enflasyon Raporu ilan edilen 
tarihlerde yayımlanacaktır. 
Aylık “Fiyat Gelişmeleri” Raporu enflasyon 
verilerinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü içinde 
yayımlanacaktır. 
TCMB yetkililerinin yurt içi ve yurt dışı toplantılarda 
yaptığı sunum ve konuşmalar iletişim politikasının 
önemli bir ayağını oluşturacaktır. Bankamızca 
yayımlanan araştırma tebliğleri, kitapçıklar ve 
teknik notlar ile düzenlenen konferans ve çalıştaylar 
da iletişim politikasının etkin bir unsuru olarak 
kullanılacaktır.
Finansal İstikrar Raporu ilan edilen tarihlerde yılda 
iki kez yayımlanmaya devam edecektir.
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2008 Yılı Döviz Kuru Politikası ve 
Likidite Yönetimi
2008 yılında döviz likidite koşullarında olağanüstü 
farklılaşmalar görülmedikçe açıklanan program 
çerçevesinde döviz alım ihalelerine devam edilecektir. 
2008 yılında ihalelerde alımı yapılması öngörülen tutar, 
günlük 30 milyon ABD doları ihale ve 60 milyon 
ABD doları opsiyon olmak üzere en fazla 90 milyon 
ABD dolarıdır. Döviz arzına ilişkin gelişmeler yakından 
takip edilerek, öngörülenin dışında gelişmeler olması 
durumunda ilan edilmiş olan günlük ihale ve/veya 
opsiyon tutarlarında önceden duyurularak her iki yönde 
de değişiklik yapılabilecek ve gerektiğinde ihalelere ara verilebilecektir.
Döviz kurundaki oynaklık yakından izlenecek, döviz kurlarında oluşan ya da oluşabilecek 
aşırı oynaklık durumunda piyasaya doğrudan müdahale edilebilecektir.
2008 yılı likidite yönetimi genel çerçevesinde önemli bir değişiklik öngörülmemektedir. 
Böylelikle, gecelik piyasa faiz oranlarının TCMB borç alma faiz oranları düzeyinde 
seyretmesi ve söz konusu faiz oranlarının para politikası referans faiz oranı niteliğini 
sürdürmesi beklenmektedir. 
Piyasa koşullarında beklenmedik değişikliklere ve ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre, 
likidite yönetimi stratejisinde ve TCMB borç alma / borç verme faiz oranları aralıklarında 
değişikliklere gidilebilecektir.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Temel Politika Metinleri) 
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2008 Yılı Para Politikası Kurulu 
Toplantı Takvimi

17 Ocak 2008
14 Şubat 2008
19 Mart 2008
17 Nisan 2008
15 Mayıs 2008

16 Haziran 2008
17 Temmuz 2008
14 Ağustos 2008

18 Eylül 2008
22 Ekim 2008
19 Kasım 2008
18 Aralık 2008

Enflasyon Raporu 
Yayımlanma Tarihleri

31 Ocak 2008
30 Nisan 2008

28 Temmuz 2008
31 Ekim 2008

Finansal İstikrar Raporu 
Yayımlanma Tarihleri

30 Mayıs 2008
28 Kasım 2008

"TCMB’nin 

uyguladığı para 

politikasının 

temel iletişim 

aracı hesap 

verme işlevini 

de yerine 

getiren 

Enflasyon 

Raporu'dur." 
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AÇIK MEKTUP

Bankamız Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Hükûmete Gönderilen Açık Mektup
2007 yılı sonunda enflasyon, hedef enflasyona bağlı olarak ilan edilen belirsizlik aralığının üst sınırının üzerinde, 
yüzde 8,39 olarak gerçekleşmiştir. TCMB bu sapmanın nedenlerini, hedefe tekrar ulaşılması için alınan tedbirleri ve 
bu çerçevede oluşan orta vadeli enflasyon görünümünü hükûmete ve kamuoyuna 31 Ocak 2008 tarihli “açık mektup” 
aracılığı ile açıklamıştır.

Hedeften Sapmanın Nedenleri:
Türkiye’de 2007 yılında yaşanan kuraklığın neden olduğu arz yönlü şokun yanı sıra, bazı gıda ürünlerinin alternatif 
yakıt üretiminde kullanılması, dünyada artan gıda talebi ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar gibi gelişmeler 
yalnızca işlenmemiş gıda fiyatlarını değil, aynı zamanda işlenmiş gıda fiyatlarını da olumsuz etkilemiştir. Bunun 
sonucunda yıllık enflasyonun 3,4 puanı sadece gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 
Ham petrol fiyatlarının 2007 yılında yaklaşık yüzde 50 civarında artış göstermesi, akaryakıt ürünlerinden alınan özel 
tüketim vergisindeki ayarlamalar ve belediyelerin su fiyatlarına yaptığı zamlar, enerji ve yönetilen \ yönlendirilen ürün 
fiyatlarında artışlara yol açmıştır. Söz konusu fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi 1,6 puandır. 

•

•

Enflasyonun Hedefe Ulaşması İçin Alınan Önlemler: 
2006 yılı Mayıs-Haziran döneminde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından enflasyon beklentilerinin 
belirgin bir biçimde bozulmasıyla TCMB politika faizlerini 425 baz puan yükseltmiştir. Ancak, döviz kurlarındaki 
hareketin gecikmeli etkileriyle enflasyonun uzunca bir süre yüksek seviyelerde seyretmesi, beklentilerin hedeflerin 
belirgin olarak üstünde kalmasına neden olmuştur. Buna ek olarak, para politikası aktarım mekanizmasına ilişkin 
belirsizlikler ve süregelen arz şoklarının genel fiyatlama davranışlarında oluşturduğu risklere bağlı olarak takip eden 
dönemde TCMB politika faizleri 13 ay boyunca sabit tutulmuştur. 
Bu sıkı para politikası neticesinde özel kesim tüketim talebi yavaşlamıştır. Buna ek olarak, 2007 yılı Ağustos ayından 
itibaren gelişmiş finansal piyasalarda görülen dalgalanmalar, küresel yavaşlamanın beklenenden erken başlaması 
ihtimalini artırmıştır. Bu çerçevede PPK ölçülü faiz indirimlerine Eylül ayında başlamış ve o dönemden 
31 Ocak 2008'e kadar geçen sürede politika faizlerini toplam 200 baz puan indirmiştir.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Basın Duyuruları) 

•

•

Yıl Sonu TÜFE Enflasyonuna Katkı (yüzde pay)

Gıda ve alkolsüz içecekler Tütün ve alkollü içecekler Enerji Diğer

2004-2006 Ortalaması 2007

49.4

9.7

17.0

23.9
30.1

10.4

18.7

40.8

Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü:
Önümüzdeki dönemde petrol ve gıda fiyatlarının 2007 yılına kıyasla daha ılımlı seyredeceği varsayımı altında 
enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceği öngörülmektedir. 
Mevcut arz ve talep koşulları enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. 
Son dönemde politika faizlerindeki indirimlere rağmen para politikası halen sıkı konumuyla enflasyondaki düşüşe 
destek vermektedir. 
Kredilere ilişkin veriler para politikasının sıkı olduğunu teyit etmektedir.
Son dönem verileri dış talebin yavaşlamakta olduğunu göstermektedir.
Bu bilgiler ve yapılan varsayımlar doğrultusunda, TCMB orta vadeli bir bakış açısı ile önümüzdeki dönemdeki faiz 
indirimlerinin enflasyonun orta vadeli görünümünü etkileyen unsurların seyrine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.  

•

•
•

•
•
•
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

BAŞKAN YILMAZ’IN TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA YAPTIĞI SUNUM

TCMB Kanunu ve hesap verebilirlik ilkesi gereğince 
TCMB Başkanı yılda iki defa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmektedir. 
Bu kapsamda Başkan Yılmaz 27 Aralık 2007 tarihinde 
yaptığı sunumda 2007 yılı enflasyon gelişmelerine, 
enflasyonun görünümüne ve risk unsurlarına değinmiş, 
ayrıca faiz ve kur politikası, büyüme, istihdam, yapısal 
reformlar ve ödemeler dengesi gelişmeleri hakkında 
bilgi vermiştir. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr 
(Başkanın Konuşmaları) 

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU

Yılda iki kez yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nun beşinci sayısı 30 Kasım 2007 
tarihinde kamuoyuna sunulmuştur. Rapor'da uluslararası piyasalardaki gelişmeler, ABD 
eşikaltı ipotekli konut finansmanı piyasalarında yaşanan sorunlar, merkez bankalarınca 
alınan önlemler ve gelişmekte olan ülkelere etkileri kapsamında incelenmiştir. Öte 
yandan, Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler özetlenmiş, mali sektörün 
genel yapısı ise, bankacılık sektörü ve bu sektörün kârlılık ve sermaye yeterliliği ile 
riskleri açılarından ele alınmıştır. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 

ENFLASYON RAPORU

Enflasyon Raporu’nun 2008 yılı ilk sayısı 31 Ocak 2008 tarihinde Başkan Yılmaz’ın 
sunum yaptığı bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Rapor'da 2007 yılının 
genel bir değerlendirmesinin ardından uluslararası ekonomik gelişmeler incelenmiştir. 
Bu kapsamda Rapor'da Yuan’ın değer kazanması ve Çin ekonomisindeki olası gelişmeler 
üzerine kısa bir değerlendirme içeren bir bilgi kutusuna yer verilmiştir. Rapor'da ayrıca, 
ülkemizdeki enflasyon, arz ve talep gelişmeleri ile finansal piyasalar ve kamu maliyesine 
ilişkin değerlendirmeler yapılmış, mevcut duruma ilişkin saptama ve beklentilere geniş 
yer verilmiş, risk unsurları değerlendirilmiş ve bu bilgiler ışığında güncellenen orta 
vadeli enflasyon tahminleri yer almıştır. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar) 

ISSN 1305 - 8584 (Basılı)
ISSN 1305 - 8576 (Online)

MERKEZ BANKALARI TEMSİLCİLİKLERİ TOPLANTISI 

Frankfurt’ta bulunan diğer ülke merkez bankaları temsilcilikleri 
arasında geleneksel olarak düzenlenmekte olan yemekli 
toplantıya TCMB Frankfurt temsilciliği, 6 Kasım 2007 
tarihinde ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya İtalya, Çin, Japonya 
ve Güney Kore Merkez Bankaları temsilcilikleriyle birlikte, 
Avrupa Merkez Bankası ve Alman Merkez Bankası yetkilileri 
katılmıştır. Toplantıda katılımcılar ülkelerinde yaşanan son 
ekonomik gelişmeleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların 
etkilerini değerlendirmişlerdir. 
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

TCMB’NİN MALİ DESTEKTE BULUNDUĞU FAALİYETLER

TCMB Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı çerçevesinde,   
üniversiteler ve ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren kurum 
ile kuruluşlar tarafından düzenlenen akademik ve/veya politika 
üretmeye yönelik faaliyetlere mali destekte bulunmaktadır.

Bu kapsamda TCMB tarafından desteklenen;

Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen 
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 28-30 Kasım 2007 
tarihleri arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre'de merkez bankacılığı 
konulu bir oturum düzenlenmiştir.

İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından düzenlenen Uluslarararası 
6.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 26-28 Aralık 2007 tarihleri 
arasında  İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi'ne atfen Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü tarafından düzenlenen, 2. Ulusal İktisat Kongresi 20-22 Şubat 2008 tarihleri arasında Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

•

•

•

PARİS EKOLÜ SERGİSİ

TCMB Sanat Koleksiyonu’ndan seçkilerle 
hazırlanan “Paris Ekolü” sergisi 25 Aralık 2007 
- 28 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara’da, 
TCMB Sanat Galerisi’nde ziyarete açılmıştır. 
Sergide, 19. yüzyılın sonlarından başlayarak 
20. yüzyılın son çeyreğine kadar olan dönemde, 
Paris’in sanat ortamına göç eden sanatçı 
toplulukları arasında varlık gösteren ve soyut 
anlatımlarda özgün yorumlara ulaşan Türk 
ressamlarından Fikret Mualla, Hakkı Anlı, 
Mübin Orhon, Nejat Devrim, Selim Turan, 
Tiraje Dikmen, Avni Arbaş ve Yüksel Arslan’ın 

yapıtları sanatseverlerle paylaşılmıştır. Serginin kalıcılığını sağlamaya yönelik olarak bir katalog da hazırlanarak 
sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. 

"MEVLANA'NIN DİLİNDEN" KONSERİ

Mevlana’nın 800. doğum yıldönümü nedeniyle 
UNESCO 2007 yılında Mevlana’nın üye ülkelerde 
çeşitli etkinliklerle anılmasına karar vermiştir. Buna 
bağlı olarak TCMB tarafından düzenlenen kültürel 
etkinlikler çerçevesinde 28 Aralık 2007 tarihinde 
Ankara Milli Eğitim Bakanlığı  Şura Salonu’nda 
“Mevlana’nın Dilinden” adlı bir konser düzenlenmiştir. 
Mevlana'nın eserlerinden, Mesnevi ve Rubailerin 
günümüz Türkçesine çevrilmiş sözlerinin Şef İhsan 
Özer tarafından bestelenen bir bölümünden oluşan 
repertuar solist Ahmet Özhan ile 50 kişilik Senfoni ve 
Türk Müziği Orkestrası tarafından 8 kişilik semazen 
gösterisi eşliğinde icra edilmiştir.

Fikret Mualla, 1966, İsimsiz
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Bankası tarafından üç 
ayda bir yayımlanır. 
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Bankası adına 
Sahibi ve Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü:                 
Nesrin Doğaneli

Yayın Kurulu:      
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Gamze Doğan
Ayşen Üstün
Tangül Hınçal

Dilek Kalındemir
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Zeynep Özge Yetkin
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Matbaası Genel 

Müdürlüğü

Ücretsiz dağıtılmaktadır. 
Abonelik için: 

iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

KISA KISA...

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINI BİLGİLENDİRME 
PROGRAMLARI

Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda uygulanmakta olan 
Bankamız politikalarının akademik ortamda daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda Bankamızda 

ve üniversitelerde bilgilendirme programları düzenlenmektedir. 
Program Bankamız çalışanlarınca yapılan sunumları, soru cevap bölümünü, “Geçmişten 
Geleceğe TCMB Belgeseli” gösterimini ve Bankamız Müzesi gezisini kapsamaktadır. 
Programda İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından “TCMB Örgüt Yapısı” ve 
“Para Politikasının Genel Çerçevesi ve Enflasyon Hedeflemesi Rejimi” başlıklı sunumlar 
yapılmakta, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Bankamızdaki kariyer olanakları 
anlatılmaktadır. Ayrıca öğrencilere Bankamızın yayınları dağıtılmaktadır. 
Bu kapsamda 2007 yılı Aralık ayında Dumlupınar, Dokuz Eylül, Bilkent ve Uludağ 
Üniversitelerinden çeşitli öğrenci toplulukları ile Boğaziçi Üniversiteliler Derneği TCMB’nin 
bilgilendirme programlarına katılmışlardır. Yine aynı dönemde İzmir Ekonomi Üniversitesi 
son sınıf öğrencilerine İzmir’de “Para Politikası ve TCMB Uygulamaları” konulu bir sunum 
yapılmış ve öğrenciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır. 

TCMB GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ DÖVİZ KURLARI NASIL 
BELİRLENMEKTE VE NE ZAMAN İLAN EDİLMEKTEDİR? 

TCMB tarafından her iş günü saat 10.30-15.30 arasında toplam 
6 defa, bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında 
Türk parası cinsinden kotasyon veren bankaların alım ve satım 
fiyatlarının ortalamalarının aritmetik ortalaması tespit edilmekte 
ve saat 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki 1 ABD doları 
döviz satış kuru olarak belirlenmektedir. 

TCMB tarafından ilan edilen diğer döviz kurları ise yine belirtilen saatlerde 
tespit edilen çapraz kurların aritmetik ortalamaları esas alınarak hesaplanmaktadır. 

Döviz alış kurları döviz satış kurlarının döviz cinslerine göre farklılaşan oranlarda 
iskonto edilmesi yöntemi ile hesaplanmaktadır. Efektif alış kurları hesaplanırken döviz 
alış kurları belli marjlar dahilinde azaltılmakta, efektif satış kurları hesaplanırken ise, 
döviz satış kurları belli marjlar dahilinde artırılmaktadır.

Her iş günü döviz alış satış kurları TCMB İnternet sitesinde 16.00-16.30 saatleri 
arasında güncellenmekte ve ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek açısından, gösterge niteliğindeki TCMB döviz kurlarının 
hesaplanmasında esas olan ortalama kurlar ve ABD doları / Euro çapraz kurları, ertesi 
iş günü TCMB İnternet sitesinde “Piyasa Verileri” bölümünde ilan edilmektedir. 

•

•

•

•

•

TCMB Faiz Oranları*

Gecelik (o/n. %)

Borç Alma

15,25

Borç Verme

19,25

Merkez Bankası Döviz Rezervleri (15.02.2008, Milyar ABD Doları)

Enflasyon-Ocak 2008 (TÜFE, Yıllık %)

* 25 Şubat 2008 tarihi itibarıyla.

70,55

8,17

SIKÇA SORULAN SORULAR

DÜZELTME
TCMB Bülten 8. Sayı'da yer alan "TÜFE, Hizmetler ve Mal Grubu Enflasyonu" grafiğinde "TÜFE" ve "Mal 
Grubu Enflasyonu" tabirleri birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Bilgilerinize sunarız.


