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Sayı:2007-32               14 A�ustos 2007 
 
 
PARA POL�T�KASI KURULU KARARI 
Toplantı Tarihi: 14 A�ustos 2007 
 
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri 
Durmu� Yılmaz (Ba�kan), Erdem Ba�çı, Burhan Göklemez, M. �brahim Turhan,  
Mehmet Yörüko�lu. 

 
Para Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para 

Piyasası ve �stanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda 
uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının a�a�ıdaki gibi sabit tutulmasına karar 
vermi�tir: 
a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 17,50, borç verme 
faiz oranı yüzde 22,50, 
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 13,50, borç verme faiz oranı yüzde 25,50, 
c) Açık piyasa i�lemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo i�lemleri yoluyla 
gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 21,50. 

Son dönemde iktisadi faaliyete ve enflasyona ili�kin veriler Temmuz Enflasyon 
Raporu’nda ortaya koyulan görünümle uyumludur. Özel kesim yatırım ve tüketim 
talebinde toparlanma i�aretleri görülürken, dı� talebin büyümeye katkısı azalmakta ve 
toplam talep ko�ullarının enflasyondaki dü�ü� sürecine verdi�i destek sürmektedir. Kurul, 
hizmet enflasyonunda 2007 yılının ba�ından itibaren gözlenen olumlu geli�meleri 
kaydetmi�tir. Enerji ve gıda fiyatlarına ili�kin riskler devam etmekle beraber güçlü parasal 
sıkıla�tırmanın gecikmeli etkileriyle enflasyon öngörülen �ekilde gerilemektedir. Kurul, 
uluslararası likidite ko�ullarındaki ve kredi piyasalarındaki geli�meleri yakından 
izlemektedir. Söz konusu geli�melerin bu a�amada Türkiye’nin enflasyon görünümünü 
olumsuz etkileyecek nitelikte olmadı�ı de�erlendirilmi�tir. 

Bu de�erlendirmeler çerçevesinde Kurul, Enflasyon Raporu’ndaki politika duru�unu 
korumu� ve kısa vadeli faiz oranlarında öngörülen ölçülü indirim sürecinin, yılın son 
çeyre�inde ba�layabilece�i de�erlendirmesini teyid etmi�tir. Ancak önümüzdeki dönemde 
uluslararası likidite ko�ullarındaki geli�melere, dı� talebe, kamu harcamalarına ve orta 
vadeli enflasyon görünümünü etkileyen di�er de�i�kenlere dair veri ve bilgi akı�ına ba�lı 
olarak olası faiz indirimlerinin zamanlaması ve miktarı farklıla�abilecektir.  

Enflasyon görünümüne ili�kin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Kurul’un 
gelece�e yönelik duru�unu gözden geçirmesine neden olaca�ı önemle vurgulanmalıdır. 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz i� günü içinde yayımlanacaktır. 
 

 

 

 


