PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER

M1
Ocak 2007’de M1 tanımlı para arzında 2006 yılı sonuna göre yüzde 1,12 oranında
gerileme olmuştur. Bu dönem içerisinde M1 para arzının alt bileşenleri incelendiğinde
vadesiz ticari mevduat yüzde 2,66, vadesiz tasarruf mevduatı yüzde 3,71 daralmış, vadesiz
diğer mevduat yüzde 3,85, KKTC Merkez Bankası’ndaki mevduat yüzde 950, oranında
genişlemiştir. Ocak 2007 dönemi sonunda M1 para arzının alt bileşenleri TP-YP olarak
incelendiğinde en büyük artış yüzde 7,68 oranında TP vadesiz diğer mevduatta, en büyük
azalışın ise yüzde 8,86 oranında TP vadesiz ticari mevduat kaleminde olduğu
görülmektedir. Şubat 2007 dönemini 2006 yılı sonuna göre incelediğimiz zaman ise,
M1’deki artış sadece yüzde 0,36’dır. Bu dönemde vadesiz ticari mevduat ve vadesiz
tasarruf mevduat kalemlerinde azalış, vadesiz diğer mevduat ve KKTC Merkez
Bankası’ndaki mevduatta artış olduğu gözlenmektedir. Bu dönemde M1 para arzının
bileşenleri TP-YP olarak incelendiği zaman en büyük genişleme yüzde 59,66 ile YP
vadesiz diğer mevduatta, azalış ise yüzde 14,50 oranında TP vadesiz ticari mevduatta
meydana gelmiştir. Ocak 2007 - Şubat 2007 döneminde ise M1 yüzde 1,50 oranda
genişleyerek 783,5 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde M1 para arzını
oluşturan alt bileşenlerinin tümünde artış olduğu görülmektedir. Aralık 2006 - Mart 2007
dönemine bakıldığı zaman M1 yüzde 2,11 oranında yavaşladığı görülmektedir. Bu
dönemde M1 alt bileşenlerinden vadesiz diğer mevduatta yüzde 13,42 artış olurken,
vadesiz ticari mevduatta yüzde 2,07, vadesiz tasarruf mevduatta yüzde 3,82 ve
KKTCMB’deki mevduatta yüzde 11,70 oranında azalış olmuştur. Bu dönemde en büyük
artış yüzde 22,69 oranında YP vadesiz diğer mevduatta, azalış ise yüzde 10,99 ile TP
vadesiz tasarruf mevduatta olmuştur. M2 para arzı bir önceki aya göre Mart 2007 dönemi
sonunda 19,2 milyon YTL azalarak 764,2 milyon YTL’ye gerilemiştir.
PARASAL BÜYÜKLÜKLER TABLOSU
(YÜZDE DEĞİŞİM)

AÇIKLAMA

31.12.2006

31.01.2007

28.02.2007

31.03.2007

M1

12,19

-1,12

1,50

-2,46

M2

27,69

0,89

0,76

0,55

M3

26,26

0,81

0,80

-0,01

KREDİLER

47,67

-0,81

-0,49

0,80

Not: 2006 yılı yıllık yüzde değişimi, 2007 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları ise bir önceki aya göre yüzde değişimi ifade
etmektedir.
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M2
M2 tanımlı para arzı 2007 Ocak döneminde 2006 yılı sonuna göre yüzde 0,89 oranında
artış göstermiştir. Bu dönemde M2 para arzının alt bileşenlerinden olan vadeli tasarruf
mevduatı ile vadeli diğer mevduat artış göstermiş, ancak vadeli ticari mevduat bileşeninde
5,43 oranında gerileme olmuştur. Bu dönemde M2 para arzının bileşenleri TP-YP olarak
incelendiği zaman en büyük genişleme, yüzde 14,88 oranında TP vadeli diğer mevduatta
daralma ise yüzde 9,09 oranında TP vadeli ticari mevduatta olmuştur. Aralık 2006 - Şubat
2007 döneminde M2’deki artış yüzde 1,65 olmuştur. Bu dönemde M2 tanımlı para arzının
alt bileşenleri incelendiğinde artışın vadeli tasarruf mevduatında, azalışın ise vadeli ticaret
mevduatı ile vadeli diğer mevduat kalemlerinde olduğu görülmektedir. Şubat 2007
sonunda M2 tanımlı para arzı Ocak 2007 sonuna göre sadece yüzde 0,76 oranında
genişlemiştir. Bu dönem içerisinde M2 tanımlı para arzının alt bileşenleri incelendiğinde
vadeli tasarruf mevduat kaleminde, yüzde 1,48 oranında artış, vadeli ticaret mevduatı ile
vadeli diğer mevduat kalemlerinde ise azalış olduğu görülmektedir. M2 para arzı bir
önceki aya göre Şubat 2007 dönemi sonunda 32,9 milyon YTL artarak 4.390,9 milyon
YTL’ye ulaşmıştır. M2 para arzı Aralık 2006 - Mart 2007 döneminde 95,6 milyon YTL
artarak 4,415 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde M2 alt bileşenlerinden vadeli
tasarruf mevduatı yüzde 4,41 oranında artmış, ancak vadeli ticari mevduat yüzde 3,52, ve
vadeli diğer mevduat yüzde 20,45 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu dönemde en
büyük artış yüzde 6,83 oranında TP vadeli tasarruf mevduatta, azalış ise yüzde 26,54 ile
YP vadeli diğer mevduatta olmuştur.

M3
M3 tanımlı geniş para arzı Ocak 2007 döneminde 2006 yılı sonuna göre sadece yüzde 0,81
oranında genişleme göstermiştir. Bu dönem içerisinde M3 para arzının alt bileşenleri
incelendiğinde en büyük genişleme yüzde 33,75’lik oranla vadesiz resmi mevduat
kaleminde görülmektedir. Vadeli resmi mevduatta ise yüzde 1,00’lik artış olurken,
KKTCMB’deki diğer mevduat kaleminde ise yüzde 23,25 oranında azalış meydana
gelmiştir. Bu dönemde en büyük azalış yüzde 40,97 oranında YP vadeli resmi mevduatta,
artış ise yüzde 37,67 ile TP vadesiz resmi mevduatta olmuştur. Aralık 2006 - Şubat 2007
dönemine bakıldığı zaman M3’deki artışın yüzde 1,62 oranında olduğu görülmektedir. Bu
dönemde M3 alt bileşenlerinden olan vadeli resmi mevduatta yüzde 4,08’lik artış olurken,
vadesiz resmi mevduat yüzde 1,58, KKTCMB’deki diğer mevduatta yüzde 13,80 oranında
gerileme olmuştur. Bu dönemde en büyük azalış yüzde 14,68 oranında TP vadesiz resmi
mevduatta, artış ise yüzde 44,89 ile YP vadesiz resmi mevduatta olmuştur. Ocak 2007 Şubat 2007 döneminde ise M3’de sadece yüzde 0,80 oranında artış olmuştur. Bu dönem
içerisinde M3 tanımlı para arzının alt bileşenleri incelendiğinde ise artışın vadeli resmi
mevduat ile KKTCMB’deki diğer mevduat kaleminde olduğu, azalışın ise vadesiz resmi
mevduat kalemlerinde olduğu görülmektedir. Bu dönemde M3 para arzının bileşenlerini
TP-YP olarak incelediğimiz zaman en büyük genişleme, yüzde 20,89 oranında YP vadesiz
resmi mevduat kaleminde, en büyük daralma ise yüzde 38,02 oranında TP vadesiz resmi
mevduatta olduğu görülmektedir. M3 para arzı Şubat 2007 dönemi sonunda 39,2 milyon
YTL artarak 4.938,5 milyon YTL olmuştur. Aralık 2006 - Mart 2007 dönemine bakıldığı
zaman M3 yüzde 1,61 oranında artış görülmektedir. Bu dönemde M3 alt bileşenlerinden
vadeli resmi mevduatta yüzde 4,85 artış olurken, KKTCMB’deki diğer mevduatta yüzde
48,38, vadesiz resmi mevduatta yüzde 10,89 oranında azalış olmuştur. Bu dönemde en
büyük artış yüzde 10,14 oranında TP vadesiz diğer mevduatta, azalış ise yüzde 13,02 ile
TP vadesiz resmi mevduatta olmuştur. M3 para arzı bir önceki aya göre Mart 2007 dönemi
sonunda 0,372 milyon YTL azalarak 4,938 milyon YTL’ye gerilemiştir.
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KREDİLER
Sektör kredileri (TGA dahil) Ocak 2007 sonunda 2006 yılı sonuna göre yüzde 0,81
oranında azalmıştır. Bu dönem içerisinde TP krediler yüzde 0,34, YP krediler yüzde 1,48
oranında gerilediği görülmektedir. Aralık 2006 - Şubat 2007 dönemine bakıldığı zaman,
kredilerde yüzde 1,30, azalma olmuştur. Bu dönemde TP kredilerde yüzde 1,34, YP
kredilerde ise yüzde 1,25 oranında daralma olmuştur. Krediler Ocak 2007 - Şubat 2007
döneminde de yüzde 0,49 oranında gerileme olmuştur. Bu dönemde krediler TP-YP olarak
incelendiğinde; TP kredilerin yüzde 1 oranında daraldığı, YP kredilerin ise yüzde 0,23
oranında genişlediği görülmektedir. Aralık 2006 - Mart 2007 dönemine bakıldığı zaman
krediler (TGA dahil) 6,3 milyon YTL artarak 2,324 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Krediler
Şubat 2007 - Mart 2007 döneminde yüzde 1,59 oranında genişlediği görülmektedir. Bu
dönemde TP krediler de yüzde 2,42 azalış, YP kredilerde ise yüzde 0,34 oranında artış
meydana gelmiştir.
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1.729.104 2.317.526 3.017.747 3.382.852 4.319.530 4.357.997 4.390.925 4.415.145
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KKTC Merkez Bankası
İdare Merkezi
Araştırma ve Fon Yönetimi Müdürlüğü
Tel: 0392 – 228 3216
Internet: http://www.kktcmb.trnc.net
E - mail: ileti@kktcmb.trnc.net
Bu yayının tüm hakları saklıdır. Sadece ticari amaçlı olmayan eğitim, araştırma vb. çalışmalarda kaynak
gösterilerek kullanılabilir.
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