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BASIN DUYURUSU 

  

20 Mart 2003 tarihinde Irak’a yönelik olarak başlatılan askeri operasyonun 

ülkemiz piyasalarına olası olumsuz yansımalarının en aza indirilmesi, fiyat 

istikrarının sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması ve başta 

bankalarımız olmak üzere finansal sistemin istikrarının sürdürülmesi amacı ile 

aşağıdaki tedbirler bu sabah itibariyle yürürlüğe konulmuştur: 

  

A)          Türk Lirası Para Piyasası 

Türk lirası para piyasalarının likidite seviyesi finansal sistemin ihtiyacını 

karşılayabilecek düzeydedir. Yine de piyasada ilave Türk lirası likidite ihtiyacının 

ortaya çıkması halinde, gerekli likidite Merkez Bankası’nca aşağıda yer alan 

düzenlemeler çerçevesinde sağlanacaktır: 

        Merkez Bankası nezdinde faaliyet gösteren Bankalararası Para 

Piyasası’nda saat 16:00-16:30 arasında geçerli olan “Geç Likidite 

Penceresi”nden bankalara limitsiz olarak sağlanacak fonlamanın faiz 

oranı 5 puan düşürülerek yüzde 56 olarak belirlenmiştir. 

        Ayrıca, Merkez Bankası’nca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(İMKB) Repo Pazarında da gerekli görülürse, yüzde 51 faiz oranıyla 

O/N vadede fonlama yapılacaktır. 

  

B)          Döviz Piyasası 

2001 yılı Şubat ayında uygulamaya giren dalgalı döviz kuru rejiminin Merkez 

Bankası’nca kararlılıkla sürdürülmesi ve bankalarımızın döviz kur riskinin 

yönetimine verdikleri önem sonucunda, bankacılık sisteminin döviz dengeleri ve 

döviz likidite seviyesi kuvvetlenmiştir. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar 

nedeniyle, piyasada ilave döviz talebinin ortaya çıkması halinde, gerekli likiditenin 

Merkez Bankası’nca sağlanmasına ve döviz piyasasının işleyişine yönelik olarak 

aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 

        Merkez Bankası nezdinde faaliyet gösteren Döviz ve Efektif 

Piyasaları’nda bankalara, mevcut durumda olduğu gibi borç alabilme 

limitleri çerçevesinde bir hafta vadeli ABD doları döviz deposu 

sağlanacaktır. Söz konusu depolara uygulanacak faiz oranı, bugün 

itibariyle yüzde 12’den yüzde 8’e indirilmiştir. 

        İçinde bulunduğumuz dönemde oluşabilecek olası yabancı ülke 

banknot (efektif)  talebini karşılamak üzere Bankamız şubelerinde 



gerekli hazırlıklar yapılarak efektif mevcudu artırılmış olup, ihtiyacı 

karşılayabilecek durumdadır. Bu çerçevede, Merkez Bankası nezdinde 

faaliyet gösteren Döviz ve Efektif Piyasaları’nda işlem yapmaya yetkili 

kuruluşların, efektif  talepleri karşılanacaktır. 

        Geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası’nın temel amacı olan fiyat 

istikrarı çerçevesinde önemli kazanımlar sağlanmış olup, döviz 

kurlarında bu kazanımları tehlikeye sokabilecek hareketlerin 

yaşanmaması büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz 

dönemde, finansal sistemdeki oyuncuların gereken sağduyuyu 

göstereceğine kuşkumuz bulunmamakla birlikte, piyasa likiditesinin 

azalması ya da istikrarı bozucu spekülatif hareketler sonucu döviz 

kurlarında görülebilecek aşırı dalgalanmalar yakından takip edilecek ve 

kurlarda her iki yönde oluşacak aşırı dalgalanma durumunda eskiden 

olduğu gibi doğrudan müdahale edilecektir. 

  

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

  

 


