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Sayı: 2010-32        24  Haziran 2010 

 

 

 

2010 YILI KALAN DÖNEMİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ  

ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU 

 

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası), 10 Aralık 2009 tarihli 

“2010 Yılında Para ve Kur Politikası” konulu duyurusunda, likidite yönetimi araç 

çeşitliliğinin ve operasyonel esnekliğinin korunabilmesi için teknik nedenlerle 

açık piyasa işlemleri portföyünde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 

bulundurması gerektiğini, portföyünde bulunan DİBS’lerin 2010 yılında 

vadesinin geleceğini dikkate alarak ikincil piyasadan DİBS doğrudan alım 

işlemleri gerçekleştireceğini ilan etmiştir. DİBS alım işlemlerine ilişkin detaylar 

ise söz konusu duyurunun 60 ıncı maddesinde açıklanarak;  

a. 2010 yılı sonuna kadar 8 milyar Türk Lirası (TL) civarında DİBS alımının 

gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, 

b. Alım işlemlerinin, Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı kuralları 

çerçevesinde geleneksel ihale yöntemi ile gerçekleştirileceği, 

c. İhalelerin, 23 Aralık 2009 – 23 Haziran 2010 döneminde her hafta, 

Çarşamba ve Cuma günleri saat 13.30’da gerçekleştirileceği, her bir 

ihale tutarının en fazla 100 milyon TL olacağı, böylece 50 ihale ile en 

fazla 5 milyar TL’lik DİBS alımının gerçekleştirileceği, 

d. Daha sonraki dönemdeki alım işlemlerinin ise gerekli görülen haftalarda 

gerçekleştirileceği, 

e. İhaleler ile alınacak DİBS’lerin her ayın ilk iş günü saat 10.00’da Reuters 

sisteminin “CBTL” sayfasında duyurulacağı, her bir ihalede alınacak 

kıymetlerin ise ihale günü saat 10.00’da ilan edileceği 

belirtilmiştir.  

2. Bu çerçevede, 23 Aralık 2009 – 23 Haziran 2010 döneminde gerçekleştirilen 

toplam 50 doğrudan alım ihalesi ile 5 milyar TL nominal tutarda DİBS alımı 

gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası, gerçekleştirdiği işlemlerde şeffaflığa ve 

öngörülebilirliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle, yılın kalan döneminde 

gerçekleştirilmesi öngörülen toplam 3 milyar TL civarındaki DİBS alım işlemleri 
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ihalelerinin şimdiye kadar olduğu gibi önceden açıklanan bir program 

çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre;  

a. İhaleler, 25 Haziran – 30 Temmuz 2010 döneminde her hafta Çarşamba 

ve Cuma günleri, 4 Ağustos – 22 Aralık 2010 döneminde ise her hafta 

sadece Çarşamba günleri (8 Eylül 2010 hariç) saat 13.30’da 

gerçekleştirilecektir. 

b. Her bir ihale tutarı en fazla 100 milyon TL olmaya devam edecek, 

böylece toplam 30 ihale ile 3 milyar TL nominal tutarında DİBS alımı 

gerçekleştirilecektir.  

c. 25 Haziran 2010 ve 30 Haziran 2010 tarihli ihalelerde TRT250112T14 

tanımlı kıymet alınacak, diğer aylarda alınacak kıymetler her ayın ilk iş 

günü saat 10.00’da, her bir ihalede alınacak kıymet ise ihale günü saat 

10.00’da Reuters sisteminin “CBTL” sayfasında ilan edilmeye devam 

edilecektir.  

 

 Kamuoyunun bilgisine sunulur.  


