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17 Ağustos 1999 sabahı ülkemizde meydana gelen deprem sonucunda yaşanan 

elektrik kesintileri ve iletişim hatlarındaki arızalar, ülke genelinde bilgisayar 

sistemlerini olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır.  

Merkez üssü İzmit olarak belirtilen deprem sonucu oluşan sarsıntılardan ve elektrik 

kesintilerinden İstanbul ve Ankara�daki önemli sayıda bankanın bilgisayar 

altyapısı da etkilenmiştir.  

Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör sistemlerinde, sarsıntılar sonucu arızalar 

yaşanmış ve elektrik kesintileri ile UPS arızalarının aynı anda oluşması bilgisayar 

sistemlerinde sorunlar yaratmıştır.  

Ülke genelinde, şehir şebekeleri zaman zaman devre dışında kalmakta ve iletişim 

hatları düzenli olarak çalışamamaktadır.  

Diğer taraftan, halen yaşanmakta olan deprem sonrası şokların sonucunda da, yeni 

elektrik kesintilerinin oluşması ve bu durumun ilave sorunlara yol açması ihtimal 

dahilinde bulunmaktadır.  

T.C. Merkez Bankası, bu çerçevede, finansal sistemin Türk Lirası ve döviz 

likiditesini gerekli seviyede tutmak amacıyla, piyasalar açılış saati itibarıyla 

aşağıdaki tedbirleri almış bulunmaktadır:  

   

 EFT İşlemleri: Bugün itibarıyla, EFT Sistemi kapsamında yapılacak tüm 

işlemler, ticari bankaların T.C. Merkez Bankası�nın Ankara Şubesi nezdindeki 

mevduat hesapları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ticari bankalarca yapılacak 

ödemelerin banka bazında birleştirilmesi suretiyle elde edilecek toplam ödeme 

tutarlarını gösteren listelerin anılan şubeye iletilmesi gerekmektedir. 

 APİ İşlemleri: Bugün vadesi gelen haftalık ve O/N repo dönüşleri bankaların 

taleplerine bağlı olarak ilgili ihalelerde gerçekleşen ortalama faiz oranlarından 1 

gün süreyle uzatılabilecektir. 

 Hazine İhalesi İşlemleri: Bugün yapılması gereken DİBS ihalesi aynı gün 

valörle yarın (18/8/1999) gerçekleştirilecektir. 

 Döviz piyasası işlemleri: Döviz ve Efektif Piyasası işlemlerine kuruluşların 

işlem limitleri dahilinde, verecekleri teklif ya da talepler doğrultusunda devam 



edilecektir. Ancak, aynı gün valörlü bankalararası Türk Lirası - Döviz piyasası 

oluşmamış olması nedeniyle, günlük gösterge kuru ilan edilmeyecek, 16/8/1999 

tarihinde ilan edilmiş olan gösterge kurları bugün için de geçerli olacaktır. 

 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri: Piyasamızda bugün vadesi gelen 

işlemler aynı koşullarla (tutar, faiz oranı) 1 gün süre ile uzatılmıştır. Fon 

ihtiyacı olan bankalara limitleri çerçevesinde piyasamız kotasyonundan 

likidite temin edilecektir. 

EFT Sistemi yarın (18/8/1999) işletime sokulacak olup piyasa işlemleri normal 

seyrine dönecektir. Meydana gelen gelişmelerden, piyasalar anında haberdar edilip 

gerekli tedbirler alınacaktır. Bankaların karşılaştıkları ya da haberdar oldukları her 

türlü sorunu T.C. Merkez Bankası'nın ilgili birimlerine anında iletmeleri 

gerekmektedir.  

   

   


