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BASIN DUYURUSU 

 

I- HAZİRAN AYI PARA PROGRAMI GERÇEKLE ŞMELERİ 

 

 03 Mayıs 2001 tarihli niyet mektubunda yer alan Haziran ayı Merkez 

Bankası bilançosu temel büyüklüklerine ilişkin hedefler ve gerçekleşmelere ilişkin 

bilgiler aşağıdadır:  

1-                 Net İç Varlıklar kaleminin, Haziran ayı son 5 iş günü ortalamasının 

13,250 trilyon Türk Lirasının altında kalması performans kriteri 

olarak belirlenmiş olup, sözkonusu dönemde Net İç Varlıklar kalemi 

ortalaması hedeflenen tutarın altında kalarak 12,943 trilyon Türk 

Lirası olarak gerçekleşmiştir. Böylece, Net İç Varlıklara ilişkin 

performans kriteri yerine getirilmiş bulunmaktadır.  

2-                 Net Uluslararası Rezervler kaleminin, Mayıs sonu ile Haziran sonu 

arasındaki azalışının 2.9 milyar USD’nin altında kalması performans 

kriteri olarak belirlenmişti. Öte yandan, 3 Mayıs 2001 tarihli Niyet 

Mektubunda da belirtildiği üzere, sözkonusu azalış limitinin Mayıs 

ayında kullanılmayan kısmı veya 2.9 milyar USD’nin yüzde 25’i 

kadar, küçük olan rakamın esas alınması kaydı ile,  artırılma imkanı 

vardır. Nitekim, Mayıs ayında 1.5 milyar USD’lik limitin sadece 837 

milyon USD’lik kısmı kullanılmış, kalan 663 milyon USD’lik kısmı ise 

Haziran ayı azalış limitine eklenmiş ve böylece, Haziran ayı Net 

Uluslararası Rezervlerdeki azalış limiti 3,563 milyon USD’ye 

çıkmıştır. Sözkonusu dönemde Net Uluslararası Rezervlerdeki 

azalış hedeflenen tutarın altında kalarak 3,059 milyon USD olarak 

gerçekleşmiş, böylece Net Uluslararası Rezervler değişimine ilişkin 

performans kriteri yerine getirilmiş, 500 milyon USD’lik imkan 

Temmuz – Ağustos dönemine aktarılmıştır.  



3-                 Niyet Mektubunda, Türkiye’de para talebinin tahmininde karşılaşılan 

güçlükler ve belirsizlikler nedeniyle, Para Tabanına ilişkin hedefler 

performans kriteri yerine gösterge niteliğindeki tavan değer olarak 

seçilmiş, Haziran 2001 ayı son 5 iş günü ortalamasının 6,050 trilyon 

Türk Lirasının altında kalması öngörülmüştür. Ayrıca, belirsizlikler 

gözönüne alınarak, Para Tabanına ilişkin gelişmelerin yakından 

izlenerek gerektiğinde Para Tabanına ilişkin gösterge tavanların 

revize edilebileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Haziran ayında 

zorunlu karşılıklar ve serbest mevduatlardaki artış yüzde 0.3 civarı 

ile öngörülenin de altında gerçekleşirken, ayın ikinci yarısında para 

tabanının en büyük ve en değişken alt kalemi olan emisyon hacmi 

siyasi belirsizlikler, mevsimsel faktörler ve turizmdeki canlanmanın 

etkisiyle artan nakit talebi sonunda öngörülenin üzerinde artış 

göstermiştir. Emisyon hacmindeki yüksek artışlar sonucu Para 

Tabanı, hedeflenen tutarın 197 trilyon Türk Lirası üzerinde 

gerçekleşerek 6,247 trilyon Türk Lirası düzeyine ulaşmıştır.  

 

II – TEMMUZ – AĞUSTOS DÖNEMİ PARA PROGRAMI HEDEFLER İ  

 03 Mayıs 2001 tarihli niyet mektubunda;  

1-     Net İç Varlıklar kalemi için 15,850 trilyon Türk Liralık tavan değeri 

performans kriteri olarak belirlenmiştir. Hesaplama, Ağustos ayı son 

5 iş günü Net İç Varlıklar değerleri ortalaması baz alınarak 

yapılacaktır. 

2-     Para Tabanı için gösterge niteliğindeki tavan değeri 6,300 trilyon 

Türk Lirası olarak öngörülmüştür. Hesaplama, Ağustos ayı son 5 iş 

günü Para Tabanı değerleri ortalaması baz alınarak yapılacaktır. 

3-     Net Uluslararası Rezervler kalemi Temmuz – Ağustos  dönemi 

azalış limitinin 2.0 milyar USD olması performans kriteri olarak 

belirlenmiş, ancak, Haziran ayında kullanılmayan 500 milyon USD’lik 

imkanın eklenmesi ile sözkonusu limit 2.5 milyar USD’ye çıkmıştır.  

 



Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

 


