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NİSAN AYI PARA PROGRAMI  GERÇEKLEŞMELERİ HAKKINDA 

BASIN DUYURUSU 

 

I.  NİSAN 2004 DÖNEMİ PARA PROGRAMI GERÇEKLEŞMELERİ 
 

02 Nisan 2004 tarihli Niyet Mektubu ile Nisan ayı sonu Para Tabanı ve Net 

Uluslararası Rezervler için performans kriteri niteliğinde, Net İç Varlıklar için ise gösterge  

niteliğinde hedefler belirlenmiştir. Nisan ayı sonu itibariyle Para Tabanı hedeflenen düzeyin 

çok sınırlı miktarda üzerinde kalırken, Net İç Varlıklar hedeflenen üst sınırın altında, Net 

Uluslararası Rezervler ise hedeflenen alt sınırın üstünde gerçekleşmiştir. 

1. Niyet Mektubunda performans kriteri niteliğinde olan Nisan ayı Para Tabanı üst 

sınırı son 5 iş günü ortalamasına göre belirlenmektedir. Nisan ayı son 5 iş günü  Para Tabanı 

ortalaması 17.508 trilyon Türk lirası olarak gerçekleşerek, 17.500 trilyon Türk liralık hedefi 8 

trilyon Türk lirası aşmıştır.  

2.  Kamuoyunca da yakından takip edildiği ve 2 Nisan 2004 tarihli basın duyurumuzda 

da detaylı olarak açıklandığı üzere, Merkez Bankası’nın para politikası, gelecekte enflasyonun 

izleyeceği seyrin hedeflenen enflasyon rakamları ile tutarlılığı paralelinde şekillenmekte, 

parasal büyüklüklere ait gelişmeler sadece gelecek enflasyona dair içerdiği sinyaller açısından 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası’nın temel para politikası aracı parasal 

büyüklükler değil, kontrolünde bulunan kısa vadeli faiz oranlarıdır. Nisan ayında Para 

Tabanının hedeflenen düzeyi çok sınırlı bir şekilde aşması, enflasyon hedefini tehdit edecek 

düzeyde tüketim talebindeki keskin bir canlanmadan ziyade, enflasyon ve faiz oranlarındaki 

gerileme, artan güven ortamı ve ters para ikamesinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.  

Kuşkusuz, uygulanmakta olan para politikası stratejisinin doğal bir uzantısı olarak parasal 

büyüklüklerin uzun dönemde içerdiği bilgilere de dikkat edilmekte ve parasal 

büyüklüklerdeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.   

3.  Nisan ayı sonu Net Uluslararası Rezervler alt sınırı, (eksi) – 2.000 milyon ABD 

doları olarak belirlenmiştir. 30 Nisan 2004 tarihi itibariyle, Net Uluslararası Rezervler ve alt 

kalemlerine ilişkin gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

  

 

 (Milyon ABD doları) 



Merkez Bankası Net Uluslararası Rezervleri                     (1)      16.287  

Hazinenin IMF’ye borcu                                                   (2)     14.496 

Hazinenin 1 yıldan kısa vadeli döviz cinsi borcu              (3)      - 

Program tanımı Net Uluslararası Rezervler                (4=1-2-3)      1.791 

  

Böylece, programda tanımlanan Net Uluslararası Rezervler  1.791 milyon ABD doları 

olarak gerçekleşerek, performans kriteri niteliğindeki (eksi) – 2.000 milyon ABD dolarlık alt 

sınırın  üzerinde kalmıştır.  

 4.  Para programında gösterge niteliğinde belirlenen Nisan ayı sonu Net İç Varlıklar 

üst sınırı ise 31.600 trilyon Türk lirası olarak belirlenmiş olup, hesaplama son 5 iş günü 

ortalaması alınarak yapılmaktadır.  

Söz konusu dönemde, Net İç Varlıklar ve alt kalemlerine ilişkin gerçekleşmeler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.   

  

 (Trilyon TL) 

Merkez Bankası Net İç Varlıkları                                     (1) 5.208       

Hazinenin IMF’ye borcu                                                  (2) 20.867 

Hazinenin 1 yıldan kısa vadeli döviz cinsi borcu             (3)                        - 

Program tanımı Net İç Varlıklar                                (4=1+2+3)              26.076  

  

Böylece, söz konusu dönemde Net İç Varlıklar ortalaması 26.076 trilyon Türk lirası 

olarak gerçekleşerek, gösterge niteliğindeki 31.600 trilyon Türk liralık üst sınırın  altında 

kalmıştır.  

    

II– MAYIS - AĞUSTOS  2004 DÖNEMİ PARA PROGRAMI  HEDEFLERİ  

  

 2 Nisan 2004 tarihli Niyet Mektubu ile belirlenen Mayıs-Ağustos 2004 dönemi para 

programı hedefleri aşağıdadır:    

  1. Gösterge niteliğinde belirlenen Ağustos ayı sonu Para Tabanı üst sınırı 19.200 

trilyon Türk lirasıdır. Hesaplama, Ağustos ayı son 5 iş günü değerleri ortalaması  alınarak 

yapılacaktır.  

2. Gösterge niteliğinde belirlenen Ağustos ayı sonu Net Uluslararası Rezervler alt 

sınırı (eksi) – 2.000 milyon ABD dolarıdır.   



  3. Gösterge niteliğinde belirlenen Ağustos ayı sonu Net İç Varlıklar üst sınırı 33.300 

trilyon Türk lirasıdır. Hesaplama, Ağustos ayı son 5 iş günü değerleri ortalaması alınarak 

yapılacaktır.  

 Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 

  

 


