
i)2002/2 Tarihli Düzenleme 

       2002 Şubat ayına kadar bilanço dışında izlenen bankaların repo ve ters repo işlemleri bilançolara 

dahil edilmiş ve repoya tabi menkul değerler, ilgili menkul değerler kalemleri içerisinde izlenmeye 

başlanmıştır. Repo ve ters repo işlemlerinin sektörel dağılımları (genel yönetim, bankalar, TCMB, 

hanehalkı, mali olmayan şirketler, yatırım fonları) yapılarak sektörel bilançolar ve parasal durum 

tablolarına dahil edilmiştir. 

       2002-2005 döneminde bankalarının repo yoluyla sağladığı fonlar, merkez bankası ve diğer 

bankalar ile yapılanlar hariç olmak üzere para arzı tablosuna ilave edilmeye başlanmıştır. 

ii)2007/1 Tarihli Düzenleme 

       2007 Ocak ayında yapılan düzenleme (Uluslararası standartlara uyum amacıyla parasal sektör 

tanımı Merkez Bankası ve Mevduat Bankalarına ilave olarak Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Katılı

m Bankaları ve B Tipi Likit Fonları (Para Piyasası Fonları) kapsayacak şekilde genişletilmiştir) ile, 

2005 Aralık ayından itibaren bankaların yatırım fonları ile yaptıkları repo kaleminden B Tipi Likit 

Fonlar ile yapılan repo işlemleri çıkartılmış ve bu tarihten itibaren para arzı tablosunda repo 

tutarları bankalararası ve B Tipi Likit Fonlar ile yapılanlar hariç olmak üzere izlenmeye başlanmıştı

r. 

       2007 Ocak ayında yapılan düzenleme ile 2005 Aralık ayından itibaren kalkınma ve yatırım 

bankaları tarafından yapılan repo işlemleri para arzı tablosuna dahil edilmiştir (bankalararası ve B 

Tipi Likit Fonlar hariç). 

       2007 Ocak ayında yapılan düzenleme (Uluslararası standartlara uyum amacıyla parasal sektör 

tanımı Merkez Bankası ve Mevduat Bankalarına ilave olarak Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Katılı

m Bankaları ve B Tipi Likit Fonları (Para Piyasası Fonları) kapsayacak şekilde genişletilmiştir) ile, 

2005 Aralık ay ından itibaren Merkez Bankas ın ın yapt ığı repo iş lemleri “Bankalar” , “Arac ı 

Kurumlar”, “B Tipi Likit Fonlar” ve “B Tipi Likit Fonlar Dışındaki Fonlar” sektörleri altında izlenmeye 

başlanmış olup, sektörel bilanço ve parasal durum tablolarına yansıtılmıştır. 2005 Aralık ayından 

itibaren, bu tarihe kadar “rezerv dışı yükümlülükler” içerisinde izlenmekte olan Merkez Bankasının 

“Aracı Kurumlar” ve      “B Tipi Likit Fonlar Dışındaki Fonlar” ile yaptığı repo işlemleri bu hesaptan 

çıkarılarak “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar” hesabı altında izlenmeye başlanmış olup, para 

arzı tablosundarepo işlemlerinden sağlanan fonlar kalemine dahil edilmiştir. 

 


