
Sayı:2007-08                   15 Mart 2007 

PARA POL�T�KASI KURULU KARARI 
Toplantı Tarihi: 15 Mart 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 16.00–16.30 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. 

Kurul, son dönemde açıklanan verilerin Ocak ayı Enflasyon Raporu’nda ortaya 
koyulan görünüm ile büyük ölçüde uyumlu oldu�u de�erlendirmesini yapmı�tır. Özel 
kesim tüketim talebindeki yava�lama devam ederken dı� talep gücünü korumaktadır. 
Toplam talep ko�ullarının enflasyondaki dü�ü� sürecine verdi�i destek sürmektedir. Bu 
çerçevede, enflasyondaki dü�ü� e�iliminin yılın ikinci çeyre�inden itibaren 
belirginle�ece�i öngörülmektedir. Bununla birlikte, küresel ekonomideki belirsizliklerin 
devam etmesi, enflasyon beklentilerinin henüz hedeflerle uyumlu olmaması ve hizmet 
fiyat enflasyonuna ili�kin riskler para politikasındaki sıkı duru�un korunmasını 
gerektirmektedir. Kurul, bir önceki toplantıda dikkat çekti�i yönetilen/yönlendirilen ürün 
fiyatlarındaki artı�ların Mart ayı enflasyonu üzerindeki muhtemel etkilerini teyid etmi�tir. 

Bu geli�meler ı�ı�ında Kurul, orta vadede enflasyon hedefine ula�ılması için 
temkinli duru�un devam etmesinin gerekti�i de�erlendirmesini yapmı�tır. 2006 Haziran 
ayından itibaren gerçekle�tirilen parasal sıkıla�tırmanın gecikmeli etkileri yakından takip 
edilmektedir. Bunun yanında yapısal reform sürecindeki geli�melerin, gelirler 
politikasındaki ayarlamaların ve kamu kesimi faiz dı�ı harcamalarının enflasyon ve 
enflasyon beklentileri üzerindeki olası yansımaları da dikkatle de�erlendirilmektedir. 
Merkez Bankası, Ocak ayı Enflasyon Raporu’nda sunulan orta vadeli enflasyon 
görünümünde bozulmaya yol açacak geli�melerin ortaya çıkması halinde mevcut 
duru�unu daha da sıkıla�tırmaktan kaçınmayacaktır. 

Para Politikası Kurulu de�erlendirmelerinin özeti sekiz i� günü içinde 
yayımlanacaktır. 
 


