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DÖVİZ ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

BASIN DUYURUSU 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Aralık 2009 tarihli ‘2010 Yılında Para 

ve Kur Politikası’ başlıklı duyurusu ile 2010 yılında uygulanması öngörülen kur 

politikasının genel çerçevesini ve döviz rezervi biriktirme amacıyla düzenlenen döviz 

alım ihalelerine devam edileceğini kamuoyuna açıklamıştır. Söz konusu duyuruda, 

2010 yılı için günlük döviz alım ihale tutarı 30 milyon ABD doları ve opsiyon tutarı 30 

milyon ABD doları olmak üzere en fazla 60 milyon ABD doları olarak belirlenmiş ve 

döviz likidite koşullarında olağanüstü farklılaşmalar görülmedikçe açıklanan program 

çerçevesinde döviz alım ihalelerine devam edileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, 

Merkez Bankasınca döviz alım ihalelerine yeniden başlanıldığı Ağustos 2009 

döneminden bugüne kadar, yani son bir yıllık dönemde, toplam 11.1 milyar ABD 

doları alınmıştır.  

Merkez Bankasınca düzenlenen döviz alım ihalelerinin esas amacı, 

uygulanmakta olan dalgalı kur rejiminin temel ilke ve işleyişi ile çelişmeyecek şekilde 

döviz rezerv seviyesini artırmaktır. Bu nedenle, Merkez Bankası döviz arzının döviz 

talebine kıyasla arttığı dönemleri rezerv seviyesini artırmak için bir fırsat olarak 

değerlendirmektedir. 

Ocak-Temmuz 2010 döneminde küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve 

risk iştahındaki değişimlere bağlı olarak ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin 

dalgalı bir seyir izlediği, son günlerde ise küresel finansal piyasalardaki gelişmeler 

nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemize yönelik sermaye 

girişlerinin de daha istikrarlı bir şekilde güçlendiği gözlenmektedir. Bu nedenle, rezerv 

birikiminin hızlandırılması amacıyla 3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlamak 

üzere ihalelerde alımı yapılacak tutarın günlük 40 milyon ABD doları ihale ve 40 

milyon ABD doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon ABD doları olarak 

artırılmasına karar verilmiştir.  

Döviz alım ihale miktarının yüzde 33 oranında artırılması sonucunda ihale 

miktarlarında başka bir değişiklik yapılmaması halinde, önümüzdeki bir yıllık 



dönemde piyasadan yaklaşık 14.5 milyar ABD doları satın alınabileceği tahmin 

edilmektedir.  

Diğer taraftan, önceki uygulamalarımızda olduğu gibi, döviz arz ve talep 

koşulları yakından takip edilerek, öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda 

günlük ihale ve/veya opsiyon tutarlarında önceden duyurularak her iki yönde de 

değişiklik yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihalelere kısa ya da uzun süreli olarak 

ara verilebilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


