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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 aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir: 

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 işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla 
gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 21,50. 

 

Para Politikası Kurulu, son bir ay içinde enflasyon görünümünde bir önceki 
döneme kıyasla önemli bir değişiklik olmadığı değerlendirmesini yapmıştır. Öncü 
göstergeler, toplam talepte bir yavaşlama görüleceği ancak bunun keskin olmayacağı 
görüşümüzü desteklemektedir. Özel kesim talebine ilişkin göstergeler dikkate değer 
bir yavaşlamaya işaret ederken, dış talep öngörülen kadar olmasa da göreli olarak 
güçlü seyretmektedir. Enflasyon beklentilerinde gözlenen iyileşme devam etmektedir. 
Ancak, orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz hedeflerle uyumlu olmaması, hizmet 
fiyatlarına ilişkin yeni risklerin ortaya çıkmış olması ve küresel ekonomideki 
belirsizliklerin devam etmesi, orta vadeli perspektifte ihtiyatlı olma gereğini de 
beraberinde  getirmektedir. 

Para Politikası Kurulu, bu gelişmeler ışığında 2007 yılı sonunda hedefe 
yakınsanabilmesi için temkinli duruşun devam etmesinin gerektiği değerlendirmesini 
yapmıştır. Kurul, Haziran ayından itibaren gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın 
gecikmeli etkilerini yakından takip etmektedir. Bunun yanında gelirler politikasındaki 
ayarlamaların ve kamu kesimi faiz dışı harcamalarındaki gelişmelerin 2007 enflasyonu 
üzerindeki olası yansımaları da dikkatle izlenmektedir. Merkez Bankası, orta vadeli 
enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkileyecek gelişmelerin gözlenmesi halinde 
parasal sıkılaştırmaya gitmekten kaçınmayacaktır. 

Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin, Para 
Politikası Kurulu’nun geleceğe yönelik duruşunu tekrar gözden geçirmesine neden 
olacağı önemle vurgulanmalıdır. 

Para Politikası Kurulu değerlendirmelerinin özeti 5 iş günü içinde 
yayımlanacaktır. 


