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DÖVİZ VE EFEKTİF PİYASALARI İŞLEM LİMİTLERİNE 

İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

BASIN DUYURUSU 

  

Bilindiği üzere son dönemde uluslararası kredi piyasalarında yaşanan 

sorunların ülkemiz finans piyasalarını etkileyerek likidite akışında sorun 

yaşanmasını önlemeye yönelik olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nca çeşitli önlemler alınmaktadır. 

Bu çerçevede, Merkez Bankası 9 Ekim 2008 tarihinde kendi 

nezdindeki Döviz Depo Piyasasında aracılık faaliyetlerine başlamış, ayrıca 

14 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bankaların Döviz ve 

Efektif Piyasaları işlem yapma limitleri bilanço büyüklükleri gözönüne 

alınarak toplamda 5.4 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir.  

Son başvurulacak piyasa özelliğine sahip olması, yani bankalarımızın 

birbirleriyle doğrudan işlem yapmalarını teşvik amacıyla bu piyasaya has 

olmak üzere komisyon oranları yüksek düzeyde belirlenmiştir. Tasarlandığı 

gibi işlemeye devam eden bu piyasada işlem hacimleri son derece düşük 

gerçekleşmekte, piyasa faizleri sağlıklı olarak arz ve talep koşulları 

çerçevesinde belirlenmektedir. Döviz Depo Piyasasında aracılık 

faaliyetlerine tekrar başlandığı 9 Ekim 2008 tarihinden itibaren bankaların 

birbirleri ile gerçekleştirdiği işlemlerde faiz oranları hem ABD doları hem de 

euro cinsinden işlemlerde düşüş göstermiştir.  

Söz konusu piyasada yapılan işlemler sonucu toplam borç bakiyesi 

22 Ekim 2008 tarihinde 193 milyon ABD doları olmuştur. Bu tutar toplam 

limitlerin sadece yüzde 4’ü kadardır. 

Diğer taraftan, 18 Aralık 2007 tarihinde yayınlanan ‘2008 Yılında Para 

ve Kur Politikası’ duyurusu ile kamuoyuna açıklandığı üzere, 

bankaların Döviz Depo Piyasasında kendilerine tanınan limitler 

çerçevesinde Merkez Bankası’ndan ABD doları ve euro cinsinden haftalık 

vadede borç alabilmeleri de mümkündür. Son borç verme fonksiyonu 

çerçevesinde yüksek belirlenmesi gereken bu faiz oranlarından şimdiye 

kadar hiç bir bankamız için bu imkanın kullanım gereği doğmamıştır. 



Bununla birlikte, Türk bankacılık sisteminde bir döviz likidite sorunu 

olmamasına rağmen sistemin önümüzdeki aylar boyunca olası döviz likidite 

ihtiyaçlarını hiç bir sorun yaşamadan sağlayabilmesi için, 24 Ekim 2008 

tarihinden itibaren bankaların Döviz ve Efektif Piyasaları işlem yapma 

limitleri her bir kurum için 2 katına çıkarılarak toplamda 10.8 milyar ABD 

dolarına yükseltilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


