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BASIN DUYURUSU 

 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güçlü döviz rezervi 

pozisyonuna sahip olmasının uygulanan programa ilişkin güvenin artmasına sağlayacağı katkı 

ve döviz piyasasında oluşan arz fazlası dikkate alınarak, 6 Mayıs 2003 tarihinden bu yana 

günlük olarak düzenlenen döviz alım ihalelerinin miktarı Ağustos ayında 50 milyon ABD 

doları olarak belirlenmiştir. 

29 Ağustos 2003 tarihli basın duyurumuz ile de, döviz arz fazlasının Eylül ayında da 

devam etmesinin beklendiği ancak, mevsimsel faktörlerin etkisiyle arz fazlasında 

gözlemlenebilecek dalgalanmalar dikkate alınarak, ihalelerde alınacak günlük tutarın daha 

esnek bir yöntemle belirlenmesine karar verildiği, bu çerçevede, Eylül ayı günlük döviz alım 

ihale miktarının 40 milyon ABD doları olarak belirlendiği ve ihalede döviz satmaya hak 

kazanan kuruluşlara ihalede gerçekleşen ortalama fiyat üzerinden ek satım opsiyonu tanındığı, 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca, Eylül ayı içinde döviz arz fazlasında öngörülenin 

dışında gelişmeler olması durumunda, günlük ihale tutarlarında önceden duyurularak 

değişiklik yapılabileceği de belirtilmiştir.  

Eylül ayı başından bu yana yapılan 7 adet döviz alım ihalesi ve ihale sonrası ek 

satım opsiyonu kullanımları ile toplam 381 milyon ABD doları alınmıştır. Böylece, Eylül 

ayında gerek ortalama günlük alım tutarı, gerekse ihalelere gelen ortalama günlük teklif tutarı 

Ağustos ayındaki tutarlardan daha yüksek olmuştur. 

Bu gelişmeler karşısında, 11 Eylül 2003 tarihinden başlamak üzere, Eylül ayının 

kalan döneminde yapılacak günlük döviz alım ihalelerinin miktarı 50 milyon ABD dolarına 

çıkarılmıştır. Böylece, 50 milyon ABD doları ihale ve 25 milyon ABD doları opsiyon hakkı 

kullanımlarıyla olmak üzere günlük olarak alınacak tutar en fazla 75 milyon ABD doları 

olacaktır. 

Daha önceki duyurularımızda da belirtildiği üzere, dışsal bir şok ya da 

öngörülemeyen gelişmeler nedeniyle, döviz piyasasında derinliğin kaybolması, buna bağlı 

olarak, döviz fiyatlarında ortaya çıkabilecek aşırı oynaklık ve sağlıksız fiyat oluşumlarının 

gözlemlenmesi halinde, Merkez Bankası dönem sonunu beklemeden, kısa ya da uzun süreli 



olarak önceden kamuoyuna duyurmak suretiyle döviz alım ihalelerine ara verebilecektir. 

Ayrıca, her zaman olduğu gibi, döviz kurundaki oynaklık Merkez Bankası’nca yakından takip 

edilmeye devam edilecek ve kurlarda her iki yönde oluşabilecek aşırı oynaklık durumunda 

piyasaya doğrudan müdahale edilebilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


