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DÖVİZ SATIM İHALELERİ VE YENİ TÜRK LİRASI DEPO ALIM 

İHALELERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU 

 

Para Politikası Kurulu dün yapılan toplantısında (25 Haziran 2006) politika faizlerini 

gözden geçirmiş ve güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gidilmesine karar vermiştir.  Enflasyon 

hedeflemesi rejimi uygulayan Merkez Bankası bu kararının etkinliğini güçlendirmek amacıyla 

para piyasalarından Yeni Türk Lirası likiditesi çekilmesini de planlamıştır.  

Ayrıca, Para Politikası Kurulu toplantısında  döviz piyasalarında daralma olduğu 

tespiti yapılmış, etkin çalışan bir döviz piyasasının fiyat istikrarı hedefi için ön koşul olması 

nedeniyle Merkez Bankasının elindeki araçlar ve mekanizmalarla döviz likiditesinin 

sağlanması yolunda Merkez Bankası İdare Merkezi’nin etkili bir şekilde müdahalesine 

Kurulun tam desteği ifade edilmiştir. 

Son dönemde, ülkemiz finansal piyasalarında, ozellikle de kurlarda aşırı 

dalgalanmalar gözlenmekte, dalgalanmaların asıl olarak dışsal faktörlerden kaynaklandığı,  

döviz likiditesindeki azalmanın kurlardaki dalgalanma sürecini beslediği, bu sürecin 

spekülatif davranışları da cesaretlendirdiği değerlendirilmektedir. 

Para Politikası Kurulu değerlendirmeleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası 26 Haziran 2006 tarihinden başlamak üzere, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

“Döviz Satım İhalesi” ve “Yeni Türk Lirası Depo Alım İhalesi” düzenlemeye karar vermiştir. 

 

A) DÖVİZ SATIM İHALESİ 

 

Merkez Bankası, dalgalı kur rejimi ilkelerine bağlı kalarak, dışsal koşulların, 

belirsizliklerin ve spekülatif davranışların kurlarda ekonominin temellerinden kopuk ve 

piyasalardaki istikrarı zayıflatan aşırı oynaklıklara duyarsız kalmayacak, döviz piyasalarında 

likiditenin azaldığı, sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlemlendiği ortamlarda, ihale yöntemi ile 



piyasaya döviz likiditesi sağlayacaktır. Döviz ihalelerinın döviz piyasalarındaki likidite 

ihtiyacını tam olarak karşılamadığı, ihalelere rağmen likidite azalmasına bağlı olarak oluşacak 

spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda aşırı dalgalanma gözlenmesi halinde ise her zaman 

olduğu gibi Merkez Bankası doğrudan döviz satış müdahalelerinde bulunmaktan da 

çekinmeyecektir. Döviz satım ihale tutarları ihtiyaç duyulan günlerde saat 10.00’da 

kamuoyuna açıklanacaktır. 26 Haziran 2006 için belirlenen günlük ihale tutarı en fazla 500 

milyon ABD doları olup, ihalelere ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır. 

Döviz Satım İhale Esasları: 

1. İhaleye, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili kuruluşlar 

katılabileceklerdir. 

2. İhale numarası saat 13.30’da Reuters sisteminin “CBTQ” sayfasında ilan 

edilecek, kuruluşlar ihale tekliflerini saat 13.40-14.00 arasında 

verebileceklerdir. Teklifler daha önceden olduğu gibi Elektronik Fon 

Transferi (EFT) sistemi aracılığı ile gönderilecektir. 

3. İhale çoklu fiyat ihalesi yöntemi ile yapılacaktır. 

4. İhale sonuçları Reuters sisteminin “CBTQ” sayfasında ilan edilecektir. 

5. İhalede teklif miktarı minimum 1 milyon ABD doları ve katları üzerinden 

verilecektir. 

6. Her bir kuruluşun ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale 

tutarının  % 20 si ile sınırlı olacaktır. 

7. Kuruluşlar verdikleri teklif tutarlarını ve fiyatlarını ihale süresince 

değiştiremeyeceklerdir. 

8. İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal 

olarak yapılacaktır. 

9. İhale yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlara Döviz ve Efektif 

Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacaktır. 

 

B) YENİ TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ 

Merkez Bankasınca gecelik vadede çekilen fazla likidite tutarı 10-15 milyar Yeni 

Türk Lirası aralığında dalgalanmaktadır. Para politikasının etkinlik ve esnekliğinin  artırılması 



amacıyla, Bankalararası Para Piyasası’nda var olan işlem çeşitlerine ek olarak aşağıda 

detayları açıklanan, 1 ve 2 hafta standart vadeli Yeni Türk Lirası depo alım ihalesi işlemlerine 

başlanması kararlaştırılmıştır. 

 

Yeni Türk Lirası Depo Alım İhale Esasları: 

  

1. Yeni Türk Lirası depo alım ihaleleri, 26 Haziran 2006 tarihinden başlamak 

üzere, haftanın her iş günü 1 hafta vadeli ve 2 hafta vadeli olarak 

düzenlenecektir. 

2. Her iki ihalede alınacak toplam tutar 500 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayacak, 

bu tutarın ihaleler arasında dağıtımı gelen tekliflere göre Merkez Bankasınca 

belirlenecektir. 

3. Yeni Türk Lirası depo alım ihalesi çoklu fiyat ihalesi yöntemi ile yapılacaktır. 

4. İhaleye Bankalararası Para Piyasası’na üye tüm bankalar katılabileceklerdir. 

5. İhale duyurusu Reuters sisteminin “CBTY” sayfasında, ihale sonucu ise 

“CBTZ” sayfasında ilan edilecektir. 

6. Bankalar, ihale tekliflerini saat 10.00 – 11.00 arasında verebileceklerdir. 

7. İhale teklif miktarı minimum 1 milyon Yeni Türk Lirası ve katları üzerinden 

verilecektir. 

8. Bankalar verdikleri teklif tutarlarını ve faizlerini ihale süresince 

değiştiremeyeceklerdir. 

9. İhalede teklif edilecek faiz oranlarının yıllık bazda tam, tamın yüzde biri ve 

katları (Örn: XX.01, XX.02, XX.03 v.b.) şeklinde tanımlanması ve bunlar 

dışında küsürat kullanılmaması gerekmektedir. 

10. İhalenin kesildiği faiz oranında birden fazla teklif olması halinde, dağıtım 

oransal olarak yapılacaktır. Çıkan tutarlar 50 bin Yeni Türk Lirası ve katları 

olarak aşağı yuvarlanacaktır.  

11. İhaleye katılmak isteyen bankalar tekliflerini, EFT üzerinden “HABR-TKLF” 

mesajı ile vereceklerdir. Söz konusu mesajlarda ihale kodu “7” olarak 

belirlenmiş olup, ihale numarası her ihale günü tarafımızca Reuters Sistemindeki 

“CBTY” sayfasında ilan edilecektir. 



12. İhalede kazanan bankalar ihale bedellerini işlem valöründe en geç saat 17:30’a 

kadar MERB-PAR1 mesajı, “IHL” referansı ve “Inter-Ihale Bedeli” açıklaması 

ile Merkez Bankası’na ödemekle yükümlü olacaklardır. 

13. İhalelerde işlem komisyonu alınmayacaktır.  

14. İhalelerde yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara uygulanacak cezai faiz 

oranı ve idari müeyyideler konusunda Bankalararası Para Piyasası işlemlerindeki 

mevcut uygulamamız aynen geçerli olacaktır. Bankaların yükümlülüklerini 

belirtilen saate kadar yerine getirememesi halinde talimatlarımız ve bankalarca 

imzalanmış bulunan Bankalararası Para Piyasası Taahhütnamesi çerçevesinde 

işlem yapılacaktır. 

15. Yeni Türk Lirası depo alım ihalelerine ilişkin hususlarda herhangi bir değişikliğe 

gidilmesi veya ihalelere son verilmesi durumunda kamuoyu önceden 

bilgilendirilecektir.  

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

 


