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BASIN DUYURUSU 

  

TEMMUZ – AĞUSTOS DÖNEMİ DÖVİZ SATIŞ PROGRAMI 

 

- Bilindiği üzere Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekonomik programa 

desteği çerçevesinde, 2001 yılı içerisinde sağlanacak toplam dış kaynağın 

9,6 milyar dolarlık kısmını Hazine bütçe finansmanı ihtiyacı için 

kullanabilmektedir. 

  

- Nitekim, IMF tarafından sağlanan dış destek karşılığında Bankamızca 

Hazine’ye Mayıs ayında planlandığı şekilde 1,5 milyar dolar kredi 

kullandırılmıştır. 

 

- Haziran ayında ise 2,9 milyar dolarlık kullandırım öngörülmüş ancak bu 

tutarın 2,4 milyar dolarlık kısmı kullandırılmıştır. 

 

- Temmuz ve Ağustos aylarında ise Hazine’ye 2 milyar dolarlık kısmı yeni 

kullandırım, 500 milyon dolarlık kısmı ise geçen aydan devreden tutar 

olmak üzere Bankamızca toplam 2,5 milyar dolarlık kredi kullandırılacaktır. 

 

- Bilindiği üzere, IMF’den sağlanan krediler karşılığı Bankamızca açılan 

kredilerin Hazine’nin yurtiçi TL ödemelerinde kullanılması halinde  

piyasadaki TL likiditesinde artış olmakta ve fazla likiditenin çekilmesi için 

Bankamızca düzenli olmayan döviz satış ihaleleri düzenlenmektedir. 

 

- Hazine’nin Bankamızdan sağladığı krediyi döviz ödemelerinde kullanması 

halinde ise piyasaların TL likidite seviyesinde hiç bir değişiklik olmamakta, 



bir başka ifade ile sterilize edilmesi gerekli bir likidite fazlalığı ortaya 

çıkmamaktadır. 

 

- Esasen ekonomik programın performans kriterleri belirlenirken, IMF 

tarafından sağlanan ve Hazine’ye Bankamız üzerinden kullandırılması 

öngörülen 9,6 milyar doların tamamının yurtiçi TL ödemeler için 

kullanılmasının gerekebileceği varsayılmıştır. 

 

- Bir başka ifade ile Bankamız Bilançosunun net iç varlıklar kaleminin tavan 

değerleri, para tabanında öngörülen artışlara ilave olarak Bankamızca 

Hazine’ye kullandırılacak kredi tutarlarını aynen yansıtmaktadır. Kredi 

kullandırımının yaratacağı TL likiditesinin  gerekirse tamamının döviz satışı 

ile geri çekilmesi (sterilize edilebilmesi) için de, Bankamız Bilançosunun Net 

Uluslararası Rezerv değerleri, her ay Hazine’ye kullandırılan kredi tutarı 

kadar azaltılabilecek şekilde belirlenmiştir. 

 

- Mayıs ve Haziran aylarında döviz kurlarında aşırı dalgalanmanın önlenmesi 

yanında Hazine’ye kullandırılan kredi ile yaratılan ilave likiditenin çekilmesi 

amacı ile de zaman zaman döviz satış ihaleleri düzenlenmiştir. 

 

- 26 Haziran 2001 tarihli Basın Duyurumuzda belirtildiği üzere, Temmuz ayı 

başından itibaren Hazine’ye açılan kredilerden kaynaklanan ilave TL 

likiditesinin piyasadan çekilmesi amacıyla yapılacak döviz satış ihalelerinin 

önceden piyasaya duyurulması öngörülmüştür. 

 

- Yeni düzenleme ile amaçlanan; Bankamız döviz kuru politikasının daha 

şeffaf hale getirilmesi ve daha iyi anlaşılabilmesinin sağlanması ve para 

tabanının kontrolünün daha etkin hale getirilmesi olarak özetlenebilir. 

 

- Bu çerçevede Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak döviz satış ihaleleri 

aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 



 

- Daha önce de belirtildiği üzere Hazine, Temmuz ve Ağustos ayları içinde 

Bankamız üzerinden toplam 2,5 milyar dolar kredi kullanabilecektir.  

 

- Hazine, Bankamızdan kullanacağı 2,5 milyar doların yaklaşık 1,2 milyar 

dolarlık kısmını döviz olarak kullanacak olup bu tutarın sterilize edilmesi 

gereği bulunmamaktadır. 

 

- Geriye kalan yaklaşık 1,3 milyar dolar karşılığı ise Hazine tarafından TL 

olarak yurtiçi ödemelerinde kullanılacaktır. 

 

- Hazine’nin yurtiçi TL ödemelerinin yarattığı TL likidite fazlalığının çekilmesi 

amacıyla, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde aşağıdaki tabloda 

gösterilen miktarlarda toplam minimum 1,3 milyar dolarlık döviz satış ihalesi 

gerçekleştirilecektir. Ağustos ayında satılması planlanan minimum 600 

milyon dolarlık satışın detay programı Ağustos ayı başında ilan edilecektir. 

 

 

DÖVİZ  SATIŞ İHALE PROGRAMI 
    
İhale Günleri Mio USD 
11 Temmuz 2001 150 
13 Temmuz 2001 100 
18 Temmuz 2001 150 
20 Temmuz 2001 100 
25 Temmuz 2001 100 
27 Temmuz 2001 100 
Toplam 700 
Ağustos Ayı Toplamı 600 
Genel Toplam 1300 

 

- Program kapsamında yapılacak düzenli ihaleler yanında döviz kurunda kısa 

dönemli aşırı dalgalanmaların önlenmesine yönelik politikamız 

sürdürülecektir. 

 



- Yukarıdaki tutarlar minimum tutarlar olup, sözkonusu tutarlar Hazine’nin 

Dünya Bankası’ndan sağlamayı planladığı krediler ve diğer dış ve iç döviz 

finansman imkanlarına bağlı olarak artabilecektir. Bir başka ifade ile 

Bankamızın gerçekleştireceği döviz satış miktarları, Hazine’nin Bankamız 

üzerinden kullandığı krediler dışında, doğrudan sağladığı döviz finansman 

imkanı ve Net Uluslararası Rezervlerde meydana gelebilecek diğer artışlara 

bağlı olarak artabilecektir. 

 

- Düzenlenecek döviz satış ihaleleri miktar ihaleleri olduğundan, hiç bir 

banka ihalede satılacak toplam tutarın %20’sinden fazla teklif 

veremeyecektir. 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


