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BÜLTEN

ENFLASYONUN GÖRÜNÜMÜ VE PİYASA DÜZENLEMELERİ 

2008 yılının üçüncü çeyreğinde uluslararası piyasalarda yaşanmakta olan dalgalanmalar 
ve emtia fiyatlarının yüksek seyri bütün dünyada enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya 
devam etmiştir. Son dönemde ise petrol ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen sert 
düşüşlerin enflasyonun düşüşüne olumlu yönde katkı yapacağı öngörülmektedir. 
Uluslararası piyasalardaki gelişmelerle birlikte, Türkiye’de de temel enflasyon 
göstergelerindeki yükseliş üçüncü çeyrekte de sürmüş, gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin 
gelişmeler enflasyonun temel belirleyicileri olmaya devam etmiştir. Yıllık enflasyon Ekim 
ayı itibarıyla % 11,99 olarak gerçekleşmiştir. 

Gelecek dönemde ise uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki 
sorunların iç ve dış talebi uzunca bir süre sınırlamaya devam edeceği, bu nedenle döviz 
kurlarında gözlenen hareketlerin enflasyona olan etkisinin sınırlı kalacağı, ayrıca petrol 
ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen sert düşüşlerin ve gıda fiyatlarının olumlu seyrinin 
enflasyonun düşüşüne olumlu yönde katkı yapacağı öngörülmektedir. 

Bu doğrultuda, Mayıs-Temmuz döneminde enflasyon beklentilerindeki bozulmayı 
durdurmak ve arz yönlü şokların genel fiyatlama davranışlarına yansımasını engellemek 
amacıyla toplam 150 baz puanlık faiz artırım kararı alan Para Politikası Kurulu (PPK), 
Ağustos-Ekim döneminde faiz oranlarını sabit tutmuş, Kasım ayında ise mevcut 
konjonktürde enflasyondaki düşüşün önceki tahminlere göre daha hızlı olacağı öngörüsü 
ile 50 baz puanlık faiz indirim kararı almıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Düzenlemeleri 
ABD para ve kredi piyasalarında başlayan ve küresel boyuta ulaşan finansal kriz 
sürecinde tüm dünyada merkez bankaları hızlı ve eşgüdümlü bir şekilde piyasaların 
işlerliğini sağlamak amacıyla likidite sıkışmasını gidermeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda, 
TCMB de ülkemizde finansal piyasaların işleyişini düzenlemek amacıyla;

Bünyesindeki Döviz Depo Piyasası'nda aracılık faaliyetlerine yeniden başlamış, 
sonraki aşamada ise bankaların bu piyasada işlem yapma limitlerini yükseltmiştir. 
Bankaların, Döviz Depo Piyasası'nda kendilerine tanınan borçlanma limitleri 
çerçevesinde ABD doları ve euro cinsinden TCMB’den alabilecekleri döviz 
depolarının vadesini uzatmış, söz konusu piyasada ABD doları ve euro için borç 
verme faiz oranları düşürmüştür.

Bankaların likidite durumlarını daha da güçlendirmek amacıyla döviz alım 
ihalelerine ara vermiştir.

Döviz piyasasındaki sağlıksız fiyat oluşumlarını önlemek amacıyla piyasaya döviz 
satım ihaleleri yoluyla döviz likiditesi sağlamıştır. 

•

•

•
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TÜRK LİRASI GELİYOR... PARAMIZ YENİLENİYOR

Bilindiği gibi, 1 Ocak 2005 tarihinde 
paramızdan altı sıfır atılmış, Yeni Türk 
Lirası banknot ve madeni paralar tedavüle 
çıkarılmıştır. Para reformunun bu birinci 
aşamasında birçok ülke uygulamasında 
olduğu gibi para birimimizin başına “Yeni” 
ibaresi konulmuş; ikinci aşamada ise Yeni 
Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş’ta (YKr) 
yer alan “Yeni” ibareleri kaldırılarak, asli 
para birimimiz olan Türk Lirası (TL)’na dönülmesine Bakanlar 
Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Bu doğrultuda, TCMB, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkacak olan TL banknot ve madeni paraların 
tanıtımını 3 Ekim 2008 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve TCMB Başkanı 
Durmuş Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısı ile gerçekleştirmiştir. 
“Dokuzuncu Emisyon Grubu” banknotlar olarak tedavüle çıkacak olan TL banknotlar, gelişmiş 
güvenlik özellikleri, yenilenen tasarımları ve  değişen boyutları ile tasarım bütünlüğü açısından, diğer 
emisyon grubu banknotlarda bulunmayan ve ilk kez uygulanan bazı özellikler taşımaktadır. 
TL banknotlarda;

 “Seri tasarım anlayışı” hayata geçirilmiştir.
 Konu bütünlüğü bulunmaktadır.
 Özellikleri itibarıyla dünyada ilk kez uygulanan “holografik şerit folyo” kullanılmıştır.
 Renk değiştiren şerit bulunmaktadır.
 Renklendirilmiş banknot kağıdı kullanılmıştır.
 Üzerinde kupür değeri ile “TL” harfleri bulunan ve UV ışık olarak bilinen mor ışık altında 

parlayan emniyet şeridi bulunmaktadır.

Ayrıca, TL banknotlarda, mevcut özelliklere ilave olarak görme engelliler için farklı değerdeki 
banknotlar farklı boyutlarda basılmış ve kabartma baskı özelliğinden de etkin bir şekilde 
yararlanılmıştır.
TL banknotların arka yüzlerinde ulusal ve uluslararası ölçekte değer yaratmış ve tarihe mal olmuş 
ünlü kişilerin portreleri ile çalışma alanları ve eserlerini temsil eden öğeler bulunmaktadır. 
TL banknotlarda portreleri kullanılan şahıslar;

 Bilim insanı veya sanatçı olmaları,
 Milli değer olmaları,
 Evrensel değer taşımaları,
 Herhangi bir siyasi görüşle özdeşleştirilmemeleri,
 Daha önce tedavüle çıkan banknotlarda veya diğer ülke paralarında yer almamış olmaları

temel kriterlerine göre belirlenmişlerdir.

TL banknotlarda ilk kez uygulanan “seri tasarım anlayışı” çerçevesinde;
Tasarımlar ay-yıldız figürüne dayalı ortak bir zemin içermektedir.
Birbirini takip eden ikişer kupürde ortak olmak üzere belirli açılarla 3 farklı Atatürk portresi 
kullanılmıştır. 
Birbirini takip eden kupürler kontrast pastel renklerden oluşmaktadır.
Güvenlik özellikleri, banknotların ön ve arka yüzüne dengeli bir şekilde dağıtılmıştır ve tüm 
kupürlerde aynı yerde bulunmaktadır.
Her bir kupürün ön ve arka yüzünde birbiriyle bağlantılı motifler kullanılmıştır. Ayrıca kupürler 
arasında bağlantılar ve ortak özellikler bulunmaktadır.
Seri içinde sistematik boyut farklılığı sağlanmıştır. Banknotların kupür değeri olarak küçükten 
büyüğe doğru boylarında her kupürde 6 mm’lik artış sağlanmıştır. Enlerinde ise ikişerli gruplar 
halinde her grup arasında 4’er mm’lik fark yaratılmıştır. 
Seri ve sıra numarası 9 haneden 10 haneye çıkarılarak YTL’ye göre banknot boyutlarıyla 
uyumlu bir şekilde küçültülmüştür.

•
•

•
•

•

•

•

TL banknotlar, 
gelişmiş güvenlik 

özellikleri, yenilenen 
tasarımları ve  

değişen boyutları ile 
tasarım bütünlüğü 

açısından, diğer 
emisyon grubu 
banknotlarda 

bulunmayan ve 
ilk kez uygulanan 

bazı özellikler 
taşımaktadır. 
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TÜRK LİRASI GELİYOR... PARAMIZ YENİLENİYOR

5 Türk Lirası

5 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen kırmızı ay-yıldız motifi ve stilize edilmiş  
atom motifi” bulunmaktadır. Arka yüzde bilim tarihçisi 
Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın portresi bulunmaktadır. 
Arka yüzde ayrıca, bilim tarihindeki bazı önemli olayları 
sembolize etmek üzere; “güneş sistemi, atomun yapısı,  
DNA ve ilk çağ mağara resimleri” gibi motifler kullanılmıştır.

10 Türk Lirası

10 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen mor ay-yıldız motifi, ikili sayı sistemini ifade eden 
rakamlar, içinde abaküsten bir kesit bulunan yedigen şekil ve 
abaküs motifi” bulunmaktadır. Arka yüzde ise matematikçi 
Ordinaryus Prof. Dr. Cahit Arf’ın portresi yer almaktadır. 
Arka yüzde ayrıca; “aritmetik diziler, abaküs, sayılar, ‘Arf 
Değişmezi’nden bir kesit ve ikili sayı sistemini ifade eden 
rakamlar” bulunmaktadır.

20 Türk Lirası 

20 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen açık kahverengi ay-yıldız motifi ve mimarlık ile ilgili 
sarı-beyaz geometrik bir şekil” bulunmaktadır. Arka yüzde 
ise Mimar Kemaleddin’in portresi yer almaktadır. Portrenin 
sol tarafında; “Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası’nın 
çizgisel bir çalışması, kemer ve dairesel bir motif ile mimarinin 
üç boyutlu yapısını simgelemek üzere küp, küre ve silindir 
biçimlerine” yer verilmiştir.

50 Türk Lirası

50 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen pembe ay-yıldız motifi, hokka ve tüy kalem  
figürü” bulunmaktadır. Arka yüzde yazar ve felsefeci 
Fatma Aliye Hanım’ın portresi bulunmaktadır. Portrenin sol 
tarafında, Fatma Aliye Hanım’ın edebiyatçı ve felsefeci kişiliğini 
vurgulamak üzere; “hokka, tüy kalem, kağıt ve kitap motifleri” 
kullanılarak bir kompozisyon oluşturulmuştur.

100 Türk Lirası

100 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen mor ay-yıldız motifi, içinde müzik notası figürü 
bulunan pembe renkli daire motifi” bulunmaktadır. Arka 
yüzde, besteci Itrî olarak bilinen Buhurizade Mustafa Efendi’nin 
portresi bulunmaktadır. Portrenin sol tarafındaki alanda; 
“müziği simgeleyen notalar, kudüm ve ud gibi enstrümanlar ile 
Buhurizade Mustafa Efendi’nin Mevlevi kişiliğini vurgulamak 
üzere ney üfleyen Mevlevi derviş figürü yer almaktadır.

200 Türk Lirası 

200 Türk Lirası’nın ön yüzünde; “Atatürk portresi, portreyi 
çevreleyen mavi ay-yıldız motifi ve turuncu renkli sekizgen 
şekil” bulunmaktadır. Arka yüzde Anadolu halk ozanı Yunus 
Emre’nin portresi yer almaktadır. Portrenin solunda; Yunus 
Emre’nin dizelerinde bulunan “gül motifi, barışı, kardeşliği ve 
tasavvufta dervişin ruhunu simgeleyen güvercin motifi, ‘Sevelim 
Sevilelim’ sözü ve Eskişehir Mihalıççık’taki anıt mezarının 
görüntüsü”ne yer verilmiştir.

KUPÜR BAZINDA TL BANKNOTLARIN ÖZELLİKLERİ
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Her madeni paranın ön yüzünde de standart bazı tasarım özellikleri bulunmaktadır. Ön yüzlerde: 

-1 TL: Halka içine yerleştirilmiş bitki formlu bordür ile orta daire içinde “Rumi” motif 
-50 Kuruş: ‘’Boğaziçi Köprüsü’’ motifi 
-25 Kuruş: “Kufi” yazı ile geçme desen  
-10 Kuruş: ‘’Rumi’’ motif  
-5 Kuruş: ‘’Hayat Ağacı’’ motifi 
-1 Kuruş: ‘’Kardelen Çiçeği’’ motifi 
 bulunmaktadır. 

TÜRK LİRASI GELİYOR...PARAMIZ YENİLENİYOR

TL BANKNOTLARIN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

TL banknotlarda yer alan güvenlik özellikleri 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar halka yönelik 
özellikler, profesyonellere yönelik özellikler, makinelere yönelik özellikler ve TCMB’ye münhasır 
özelliklerdir. Halka yönelik özellikler 6 başlık altında şu şekilde sıralanmaktadır:

MADENİ PARALAR

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 
1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılacak olan madeni paralar için düzenlenen tasarım yarışması 
sonunda, yarışmaya katılan tasarımların içinden 6 eser kullanılmaya değer görülmüştür.
Tüm madeni paraların arka yüzünde, paranın ortasında, bir daire içinde Atatürk’ün aynı tip 
rölyefi kullanılmıştır. Bu rölyef, halen kullanılmakta olan 5 Yeni Kuruş’un üzerinde bulunan 
Atatürk rölyefinin aynısıdır. Atatürk rölyefinin çerçevesinde ise ‘’Türkiye Cumhuriyeti’’ yazısı yer 
almaktadır. 

1. Kabartma baskı 

Banknotun ön yüzünde 
farklı yerlerde bulunur ve 
dokunulduğunda hissedilir. 

2. Gizli görüntü

Banknota yatay konumda ve göz 
hizasında bakıldığında, Atatürk 
portresinin sağ alt köşesindeki 
yedigen şeklin içinde kupür değeri 
görülür.

3. Holografik Şerit Folyo

Banknot tasarımıyla uyumlu çeşitli 
motiflerden oluşur. Banknota farklı 
açılardan bakıldığında bu motifler 
renkli ve parlak yansımalar verir. 
Dikdörtgen şekli içindeki “TL” 
harfleri kupür değerine dönüşür.

1 4 51

2 63
4. Renk Değiştiren Şerit

Banknota farklı açılardan bakıldığında 
altın sarısına dönüşür. Üzerinde kupür 
değeri ve “TL” harfleri bulunur.

5. Emniyet şeridi

Kağıda gömülü olarak yer alır.  
Üzerinde kupür değeri ile “TL”  
harfleri bulunur. Banknot ışığa 
tutulduğunda her iki yüzden de 
kesintisiz bir hat şeklinde görülür.

6. Filigran

Banknotların ön yüzünde bulunan 
Atatürk portresinin küçüğü ile  
kupür değerini gösteren sayıdan  
oluşur. Banknot ışığa tutulduğunda  
her iki yüzden de görülür. 

* Bir banknotun gerçekliğini saptamak için lütfen birden fazla güvenlik özelliğini kontrol ediniz.
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

ÇALIŞMA TEBLİĞLERİ VE ÇALIŞMALAR
“İşlenmiş Gıda Fiyatlarını Belirleyen Faktörler” (Yusuf Soner Başkaya, Tuğrul Gürgür, Fethi Öğünç, Çalışma Tebliği 
No. 08/09, Ağustos 2008) 
“On the Stability of Domestic Financial Market Linkages in the Presence of Time-Varying Volatility” (Thomas J. Flavin, 
Ekaterini Panopoulou, Deren Ünalmış, Working Paper No.08/10, September 2008)
Küresel Isınmanın Ekonomik, Politik ve Sosyal Etkileri Eskişehir Kent Merkezinde Bir Araştırma, (Ümit Çağlar, Oytun 
Meçik, Songül Carkanat, Gamze Karataş, M. Turan Onan, Mayıs 2008 )
Enerji Tüketimindeki Değişimin Küresel Isınmaya Etkisi ve ABD, AB Ülkeleri, Japonya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması: 
1980-2004  (Erdem Rıfat Özcan - Selçuk Kayman) 
Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kitapçığı (2008)
Enflasyon Hedeflemesi (A.Hakan Kara, Musa Orak, Ekim 2008) 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Araştırmalar, Kitaplar / Çalışmalar)

•

•

•

•

•
•

AÇIK MEKTUP
2008 yılının üçüncü üç aylık döneminin sonu için % 8,3 olan belirsizlik aralığı üst sınırı, 
yıllık TÜFE artışının % 11,13 olarak gerçekleşmesi ile aşılmıştır. TCMB, enflasyonun 
hedeflenen patikadan sapma nedenlerini, hedefe tekrar ulaşılması için alınan tedbirleri 
ve bu çerçevede oluşan orta vadeli enflasyon görünümünü Hükümete ve kamuoyuna  
31 Ekim 2008 tarihinde “açık mektup” ile açıklamıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Duyurular)

“KÜRESELLEŞME, ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI” 
KONULU ULUSLARARASI KONFERANS
TCMB tarafından düzenlenen “Küreselleşme, Enflasyon ve Para Politikası” 
konulu uluslararası konferans, 21-22 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Konferansta, küreselleşme, para politikası ve finansal 
istikrar arasındaki ilişki; küreselleşmenin makroekonomik sonuçları ve 
bunların para politikası üzerindeki yansımaları; küreselleşmenin gelişmekte 
olan ülkelerin para politikaları açısından oluşturduğu zorluklar ve finansal 
piyasalarda son dönemde yaşanan sorunlardan çıkarılan dersler tartışılmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Konferanslar)

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) - DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI
IMF - Dünya Bankası yıllık toplantıları 11-13 Ekim 2008 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilmiştir. Toplantılara 
katılan Başkan Yılmaz, Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak çeşitli platformlarda konuşmalar yapmış ve yatırımcılar ile 
görüş alışverişinde bulunmuştur.

ENFLASYON RAPORU 2008-IV
Enflasyon Raporu’nun 2008 yılı son sayısı 31 Ekim 2008 tarihinde Başkan Yılmaz ve PPK üyelerinin de hazır bulunduğu 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Rapor’da uluslararası ekonomik gelişmeler, arz ve talep gelişmeleri, 
finansal piyasalar, kamu maliyesi ile enflasyon ve para politikası gelişmeleri çerçevesinde orta vadeli öngörüler ve sayısal 
enflasyon tahminleri yer almaktadır. Rapor’da ayrıca, bitkisel üretim tahminleri ve fiyat gelişmeleri, petrol fiyatları 
üzerine ampirik bulgular ve Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynakları başlıklı bilgi kutuları da yer almaktadır. 

Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar)

SERGİ
“2008 Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye” etkinlikleri çerçevesinde, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Koleksiyonundan Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatı” sergisi 16 Ekim - 5 Kasım 2008 tarihleri arasında 
Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenmiştir. Serginin açılışı, Frankfurt’ta 16 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen 
bir kokteyl ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hans-Joachim 
Tonnelier ve TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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KISA KISA...

YTL'DEN TL’YE GEÇİŞ TANITIM KAMPANYASI İNTERNET SİTESİ
YTL’den TL’ye Geçiş Tanıtım Kampanyası kapsamında kamuoyunu bilgilendirmek 

amacıyla, kampanya ile ilgili tüm malzeme ve bilgileri içeren, TL banknot  
ve madeni paraların güvenlik özelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacak sayfaların 

ve kampanya kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının yer aldığı bir İnternet  
sitesi hazırlanmıştır.
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan sitede, TL’ye geçiş ile ilgili mevzuat, TL banknot 
ve madeni paraların fiziki ve güvenlik özelliklerine ilişkin tüm teknik bilgilerin yanı 
sıra, kampanyaya ilişkin her türlü yazılı, görsel ve işitsel malzemeler, basın bültenleri 
ve sunumlar yer almaktadır. Ayrıca sitede bulunan “Sorular ve Cevaplar” bölümünde 

TL’ye geçiş ile ilgili temel konular 47 soru ve cevap çerçevesinde açıklanmıştır. 
Kampanyanın çeşitli aşamalarında TL’ye geçiş hakkındaki mevcut haberdarlık, bilgi 
düzeyi, tutum ve davranışların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen kamuoyu 
araştırma sonuçlarına da siteden erişmek mümkündür. Bunlara ek olarak, sitede 
yer alan “Çocuklara Özel” bölümünde, çocukların paraları tanımalarına yönelik 
özel olarak hazırlanan tanıtım malzemelerinin yanı sıra interaktif oyunlar da 
bulunmaktadır. 
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr/tlkampanya/

DOLAŞIMDA EN ÇOK HANGİ BANKNOTLAR 
KULLANILMAKTADIR? YENİ DOLAŞIMA 
ÇIKARILACAK OLAN 200 TL SADECE 
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE Mİ 
KULLANILACAKTIR?

Ekonomik açıdan istikrarlı ülkelerdeki kupür 
dağılımına bakıldığında, en çok kullanılan 
banknotların orta büyüklükte satın alma gücüne 

sahip kupürler olduğu görülmektedir. Ülkemizde de adet olarak sırasıyla 50 YTL ve 
20 YTL en çok kullanılan kupürlerdir. Dolaşıma çıkarılacak olan 200 TL banknotların 
kullanımı konusunda bir sınırlama söz konusu olmayıp, 200 TL’nin daha çok bankalararası 
işlemlerde yoğun bir şekilde kullanılacağı tahmin edilmektedir.

* 21 Kasım 2008 tarihi itibarıyla.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TCMB Faiz Oranları*

Gecelik (o/n. %)

Borç Alma

16,25

Borç Verme

18,75

Merkez Bankası Döviz Rezervleri (21.11.2008, Milyar ABD Doları)

Enflasyon - Ekim 2008 (TÜFE, Yıllık %)

69,14

11,99

FİRMALARIN DÖVİZ POZİSYONU GÖSTERGELERİ
Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt 
dışı yerleşiklerle olan döviz işlemlerini içeren kayıtları, döviz varlık ve yükümlülüklerine, 
dolayısıyla taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlamaktadır. Bu göstergelerden 
yararlanılarak firmaların kur riskinin güncel olarak değerlendirilebilmesini sağlamak 
amacıyla, söz konusu göstergeler TCMB İnternet sitesinde, “Finansal Kesim Dışındaki 
Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” başlığı altında üç ayda bir yayımlanmaya 
başlamıştır.
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.tcmb.gov.tr (Süreli Yayınlar)


