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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 13,25’ten 

yüzde 15’e, borç verme faiz oranı yüzde 16,25’ten 18’e, 

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 9,25’ten yüzde 11’e, borç 

verme faiz oranı yüzde 19,25’ten yüzde 21’e, 

c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri 

yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 

15,25’ten yüzde 17’ye yükseltilmiştir. 

Nisan ve Mayıs aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinin ardından yıllık 

enflasyon, hedefle uyumlu patikanın belirgin olarak üzerine çıkmıştır. Bunun yanında, 

yakın zamanda mali piyasalardaki dalgalanmaların ardından oluşan döviz kuru 

hareketlerinin doğrudan etkileriyle, önümüzdeki aylarda yıllık enflasyon rakamlarının 

geçici olarak bir miktar daha yükselmesi söz konusu olabilecektir. Para Politikası 

Kurulu, söz konusu kısa vadeli gelişmelerin orta vadeli bekleyişler ve fiyatlama 

davranışları üzerinde kalıcı etkiler oluşturmasını önlemek ve orta vadede enflasyon 

eğiliminin hedeflerle uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla politika faizlerini gözden 

geçirme gereği duymuştur. 

Bugünkü bilgiler ışığında, kısa vadede politika faizlerinin yukarı yönlü olma 

olasılığı bir önceki döneme kıyasla azalmıştır. Ancak para politikası kararlarının 

yönünün, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelere bağlı olarak farklılaşmasının 

mümkün olduğu da unutulmamalıdır. Kararlar oluşturulurken, enflasyonun 2007 

yılının sonlarına doğru hedefe yakınsayacağı bir perspektif gözetilecektir. Dolayısıyla 

orta vadede, enflasyonda öngörülen düşüşle beraber politika faizlerinin de düşüş 
yönünde olacağı bir görünüm esas alınmaktadır. 

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. 


