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PARA POLİTİKASI KURULU KARARI 
Toplantı Tarihi: 16 Ekim 2007 
 
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri 
Durmuş Yılmaz (Başkan), Erdem Başçı, Burhan Göklemez, M. İbrahim Turhan, Mehmet 
Yörükoğlu. 

 

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

a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 17,25’den 16,75’e, borç 
verme faiz oranı yüzde 22,25’den 21,50’ye, 

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 13,25’den 12,75’e, borç verme faiz oranı yüzde 
25,25’den 24,50’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’den 20,50’ye 
indirilmiştir. 

Son dönemde açıklanan iktisadi faaliyete ve enflasyona ilişkin veriler Temmuz Enflasyon 
Raporu’nda ortaya koyulan görünümle uyumludur. Özel kesim yatırım ve tüketim talebinde 
toparlanma işaretleri görülürken, dış talebin büyümeye katkısı azalmakta ve toplam talep 
koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine verdiği destek sürmektedir. Hizmetler sektöründeki 
enflasyon olumlu seyrini sürdürmektedir. Enerji ve gıda fiyatları ile yönetilen/yönlendirilen fiyatlara 
ilişkin risklere rağmen güçlü parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileriyle enflasyonun düşmeye 
devam etmesi beklenmektedir. 

Kurul, uluslararası likidite koşullarındaki ve kredi piyasalarındaki gelişmeleri yakından 
izlemektedir. Geçen ayki toplantıda faiz indirim sürecinin erkene alınmasının orta ve uzun vadeli 
faizlerin belirgin şekilde düşmesine yol açtığı ve yüzde 4’lük enflasyon hedefine ulaşılmasına 
ilişkin küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklanabilecek aşağı yönlü riskleri azalttığı 
kaydedilmiştir. 

Bu doğrultuda Kurul, kısa vadeli faiz oranlarındaki ölçülü indirim sürecine bu toplantıda da 
devam edilmesine karar vermiştir. Bu karardan sonra da kısa vadeli faizlerin seviyesinin 
enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Kurul, faiz indirimlerinin temkinli ve 
ölçülü tutulduğu mevcut duruş çerçevesinde enflasyonun orta vadeli hedefe yakın gerçekleşme 
olasılığının yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Bundan sonraki olası faiz indiriminin 
zamanlaması ve miktarı küresel piyasalardaki  gelişmelere, dış talebe, kamu harcamalarına ve 
orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyen diğer değişkenlere bağlı olarak belirlenecektir. 

Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Kurul’un geleceğe 
yönelik duruşunu gözden geçirmesine neden olacağı önemle vurgulanmalıdır. 

Kurul, Yeni Türk Lirası faizlerindeki düşme eğilimini dikkate alarak, gecelik vadedeki 
faizlerin potansiyel oynaklık aralığının daraltılması amacıyla borç alma ile borç  verme faiz oranları 
arasındaki farkın kademeli bir şekilde azaltılmasını gerekli görmüştür. Bu doğrultuda borç alma 
faizleri 50 baz puan, borç verme faizleri ise 75 baz puan indirilmiştir. Ancak, borç verme 
faizlerindeki bu ilave indirimin teknik bir ayarlama olduğu vurgulanmalıdır. 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktır. 


