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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

BASIN DUYURUSU 

  

A)    Haziran Ayı Döviz Alım İhale Programı 

  
Bilindiği üzere, Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadede daha güçlü 

bir rezerv pozisyonuna sahip olmasının uygulanmakta olan programa ilişkin 
piyasa güveninin artmasına katkı sağlayacağı dikkate alınarak, 1 Nisan 
2002 tarihinde başlanan rezerv seviyesini artırmaya yönelik döviz alım 
ihaleleri uygulamasına, Mayıs ayı içinde de devam edilmiştir. Söz konusu 
döviz alım ihaleleri ile amaçlanan, ödemeler dengesindeki gelişmelere bağlı 
olarak, piyasada belirlenen döviz kurları üzerinden ve herhangi bir kur 
seviyesi hedeflenmeden, ekonomide oluşacak döviz arz fazlasının döviz 
kurlarında ilave bir oynaklık yaratmayacak ve bankaların döviz 
pozisyonlarını bozmayacak şekilde, Merkez Bankası rezervlerinde 
birikiminin sağlanmasıdır. 

  
            Bu amaç doğrultusunda, günlük 20 milyon ABD doları tutarındaki 

döviz alım ihalelerine Haziran ayı içinde devam edilecektir. Ay içinde 20 

işgününde döviz alım ihalesi düzenlenecek ve alımı yapılabilecek toplam 

tutar en fazla 400 milyon ABD doları olacaktır. 

  

Haziran ayı döviz alım ihalelerinde, Mayıs 2002’de başlanmış olan, ay 

içinde bazı ihalelere teklif gelmemesi ya da günlük ihale tutarından daha az 

teklif gelmesi nedeniyle alımı yapılamayan kümülatif döviz tutarlarının daha 

sonraki ihalelerde telafi edilmesi uygulamasına devam edilecektir. Bu 

uygulama çerçevesinde, günlük alım tutarlarına telafi amacı ile ilave 

edilecek tutar, Haziran ayı için 20 milyon ABD doları ile sınırlı tutulacak ve 

ihalelerde alımı yapılabilecek tutar en fazla 40 milyon ABD doları olacaktır. 

Mayıs ayında programlandığı halde alımı yapılamayan döviz tutarları 

Haziran ayı ihalelerinde telafi edilmeyecektir. 

  

B)    Haziran Ayı Türk Lirası Depo Alım İhale Programı 

  



Merkez Bankası’nın Türk Lirası likidite fazlalığını sterilize etme 

işlemlerindeki etkinliğinin artırılması amacıyla, Nisan 2002’de Bankalararası 

Para Piyasası’ndaki mevcut işlem çeşitlerine ek olarak başlatılan 4 hafta 

standart vadeli Türk Lirası depo alım ihalelerinin Haziran ayında da 

sürdürülmesine karar verilmiştir. 

  

            Haziran ayında döviz alım ihalelerine devam edilecek olması ve 

piyasadaki Türk Lirası likidite seviyesi dikkate alınarak, haftalık olarak 

ihaleler yoluyla alınacak en fazla tutar 250 trilyon Türk Lirası’ndan 350 

trilyon Türk Lirası’na yükseltilmiştir. Ancak, Nisan ve Mayıs aylarındaki 

uygulamadan farklı olarak, Haziran ayında, diğer koşullar aynı kalmak 

üzere, Türk Lirası depo alım ihaleleri her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 

düzenlenecek ve her ihalede alınacak toplam tutar en fazla 175 trilyon Türk 

Lirası olacaktır. 

  

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


