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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

2006 YILI DÖVİZ ALIM İHALELERİ ve YENİ TÜRK LİRASI FAİZ 

ORANLARINA 

İLİŞKİN BASIN DUYURUSU 

  

2006 yılında uygulanacak kur politikası ve döviz alım ihaleleri ile likidite 
yönetimine ilişkin genel çerçeve, 5 Aralık 2005 tarih ve 2005-56 Sayılı “Enflasyon 
Hedeflemesi Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur 
Politikası” başlıklı basın duyurusu ile kamuoyuna açıklanmıştı. Söz konusu 
duyuruda yer alan ve 2 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olacak ’Döviz Alım 
İhale Esasları’nın ve ‘Merkez Bankası Kısa Vadeli Faiz Oranları’nda yapılacak 
değişikliklere ilişkin aşağıda yer alan hususların tekrar hatırlatılmasında fayda 
görülmektedir: 

  

Döviz Alım İhaleleri 

1.      2006 yılında düzenlenecek olan döviz alım ihalelerinde uygulanacak esaslar 
aşağıda yer almaktadır: 

a)      2006 yılı için günlük ihale tutarı 20 milyon ABD doları olarak belirlenmiştir. 

b)      Türkiye’de işgünü olmasına rağmen; Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde, yarım işgünlerinde ve ihale 
öncesinde Merkez Bankası’nca dövize doğrudan alım ya da satım yönünde 
müdahale edilen günlerde ihale düzenlenmeyecektir. Bu çerçevede, 2 
Ocak 2006 tarihi ABD’de tatil olduğundan ihalelere 3 Ocak 2006 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

c)      Sadece ihalede kazanan bankalara mahsus olmak üzere, ihalede 
gerçekleşen ortalama fiyat üzerinden ek satım opsiyonu tanınacaktır. Bu 
şekilde kullanılabilecek opsiyon tutarı her bankanın ihalede sattığı tutarın 
yüzde 200’ü kadar olacaktır. Böylelikle, 20 milyon ABD doları ihale ve 40 
milyon ABD doları opsiyon hakkı olmak üzere günlük olarak alınacak tutar 
en fazla 60 milyon ABD doları olacaktır. 

d)      İhale numarası saat 13.30’da Reuters sisteminin CBTQ sayfasında ilan 
edilecektir. Bankalar ihale tekliflerini saat 13.30-13.45 arasında 
verebileceklerdir. 



e)      İhale sonuçları Reuters sisteminin CBTQ sayfasında ilan edildikten sonra 
bankalar saat 14.00’e kadar opsiyon haklarını kullanabileceklerdir. 

f)       Döviz alım ihalesiyle ilgili diğer koşullar değiştirilmemiş olup, önceki 
dönemdeki gibi uygulanmaya devam edilecektir. 

g)      Büyük bir dışsal şok ya da öngörülemeyen olağanüstü gelişmeler 
nedeniyle döviz piyasasında derinliğin kaybolması; buna bağlı olarak döviz 
fiyatlarında ortaya çıkabilecek aşırı oynaklık ve sağlıksız fiyat oluşumlarının 
gözlenmesi halinde, önceden kamuoyuna duyurularak döviz alım 
ihalelerine ara verilebilecektir. 

  

Yeni Türk Lirası Faiz Oranları 

2.      Teknik faiz düzenlemeleri çerçevesinde, 2 Ocak 2006 tarihinden itibaren 
Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası’nda ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanacak kısa vadeli 
faiz oranları aşağıdaki gibi olacaktır: 

a)      Gecelik Faiz Oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı 

yüzde 13,50 olarak kalırken, borç verme faiz oranı yüzde 17,50’den yüzde 

16,50’ye düşürülmüştür. 

b)      Diğer Vadeler: 1 haftalık vadede borçlanma faiz oranı ilan edilmesine 

son verilmiştir. 

c)      Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi 

uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–

16.30 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz 

oranı yüzde 5’ten yüzde 9,50’ye yükseltilirken, borç verme faiz oranı 

yüzde 21,50’den yüzde 19,50’ye düşürülmüştür. 

d)      Yüzde 15,50 olan açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı 

bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan 

borçlanma imkanının faiz oranları değiştirilmemiştir. 

3.      5 Aralık 2005 tarihli basın duyurusunda belirtildiği üzere, faiz oranlarındaki bu 
değişiklikler, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini dikkate alarak yaptığı 
bir faiz oranı değişikliği anlamına gelmemekte olup, sadece gecelik vadedeki 
faizlerin potansiyel oynaklık aralığını azaltmaya yönelik teknik bir 
düzenlemedir. Zira, fazla likidite koşullarında gösterge faiz oranı niteliği 
taşıyan, Merkez Bankası’nın gün içindeki borçlanma işlemleri için belirlediği 
faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 

  

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
  



 


