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Para Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa vadeli 
faiz oranlarınının indirilmesine karar vermiştir: 

a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 13’ten yüzde 
11,50’ye, borç verme faiz oranı ise yüzde 15,50’den yüzde 14’e indirilmiştir, 
b) 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 9’dan yüzde 7,5’e, borç verme 
faiz oranı ise yüzde 18,50’den yüzde 17’ye indirilmiştir, 
c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 14,50’den 
yüzde 13’e indirilmiştir. 

 
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret 

etmektedir. Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunlar devam 
etmektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon 
üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia 
fiyatlarındaki birikimli düşüşler enflasyonu olumlu etkilemektedir. Bu doğrultuda, önümüzdeki 
dönemde enflasyondaki düşüşün hızlanacağı ve yıl sonu hedefine öngörülenden daha önce 
ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonunda enflasyonun hedefin belirgin şekilde altında kalma 
ihtimalinin sürdüğü değerlendirmesinde bulunan Kurul kısa vadeli faizlerin 150 baz puan 
indirilmesine karar vermiştir. 

Kurul, son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerine rağmen finansal koşullardaki ek 
sıkılığın kısmen devam ettiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Merkez Bankası, fiyat istikrarını 
sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların 
ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam 
edecektir. Küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin 
boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyretmektedir. Bundan sonraki olası faiz 
indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere 
bağlı olacaktır. 

Ayrıca Kurul, finansal sistemdeki akışkanlığın ve kredi piyasalarının etkin bir şekilde 
çalışmasının önemine dikkat çekmiş ve bu doğrultuda döviz likiditesi ile ilgili ek düzenlemelerin  
devreye sokulması konusunda mutabık kalmıştır. 

Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un 
geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.  

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır. 


