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TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 

EYLÜL 2001 AYI DÖV İZ SATIŞ PROGRAMI HAKKINDA 

BASIN DUYURUSU 

 

Bilindiği üzere, Uluslararası Para Fonu’ndan sağlanan krediler 

karşılığında Bankamızca açılan kredilerin Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yurtiçi TL ödemelerinde kullanılması durumunda piyasada oluşan fazla TL 

likidite programlı döviz satım ihaleleri yoluyla piyasadan çekilmektedir. 

Benzer şekilde, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediler ile Hazine 

Müsteşarlığı’nın yurtiçi döviz borçlanmalarının yurtiçinde TL olarak 

kullanılması durumunda da piyasada oluşan fazla likidite döviz satım 

ihaleleri yoluyla sterilize edilmiştir. Bu doğrultuda, Ağustos ayı boyunca 

haftada iki kere olmak üzere 10 adet döviz satım ihalesinde toplam 600 

milyon ABD doları satılmıştır. 

Ağustos ayı boyunca ayrıca, Bankamızın müdahaleleri yok 

sayılabilecek bir düzeye inmiş ve döviz piyasalarında dengeler kendi iç 

dinamikleri ile oluşmaya başlamış, ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın 

gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma Senedi ihaleleri ve halka arzlar da 

başarılı olmuştur. Özellikle bu iki olumlu gelişme neticesinde bir taraftan 

piyasalarda güven artarken, diğer taraftan Bankamız tarafından sterilize 

edilmesi gereken TL likidite fazlası da küçülmeye başlamıştır.  

Bu çerçevede, döviz satım ihalelerine Eylül ayında da devam edilecek 

olmakla beraber, haftada iki gün yerine her iş günü döviz satım ihalesi 

düzenlenmesine karar verilmiş, her bir ihalede satılacak döviz tutarı ise 20 

milyon ABD doları olarak belirlenmiştir. Böylece, Eylül ayı içerisinde 

toplam 380 milyon ABD doları satılacaktır.  



Her iş günü döviz satışı yapılmak suretiyle, çekilecek TL fazlasının 

belirli günlerde yoğunlaşmaması ve böylelikle herhangi bir likidite 

sıkışıklığına yol açılmaması planlanmaktadır. Ayrıca, döviz arzının ayın ve 

haftanın belli günlerine yoğunlaştırılması yerine her güne eşit yayılması, 

döviz ihalelerinin döviz kurlarında yaratabileceği dalgalanma ihtimalini de 

ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca, bir bankanın toplam teklifini ihalede satılacak tutarın yüzde 

20’si ile sınırlayan uygulamaya son verilmiştir.  

Ekim ayına ilişkin döviz satım ihale programı ise, Hazine 

Müsteşarlığı’nın Eylül ve Ekim ayları içerisinde sağlaması muhtemel iç ve 

dış döviz finansman imkanlarına bağlı olarak belirlenip, Ekim ayı başında 

duyurulacaktır.  

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


