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Bu sayıda; 

Merkez Bankasının döviz satım ihaleleri, karşılık kararları ve 

Merkez Bankasının döviz rezervleri değerlendirilmiştir. 
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Merkez Bankası rüzgâra karşı mı yürüyor? 

 Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası almış olduğu karar ve yaptığı müdahalelerle 

piyasalarda ciddi bir şaşkınlık ve kafa karışıklığı yarattı.   

 Dolar kurunun 1,90 TL; kur sepetinin (0,5 € + 0,5 $) 2,20 TL seviyesini aşması ile 

Merkez Bankası döviz piyasasına yönelik farklı adımlar atmaya başladı. 

 

Kaynak: Turkish Data Monitor 

 Bu çerçevede Merkez Bankası bir yandan munzam karşılıklara ilişkin etkileri 

birbirinden farklı kararlara imza atarken;  bir yandan da yoğun döviz satım ihaleleri 

gerçekleştirdi.  

 Munzam karşılıklara ilişkin olarak Merkez Bankası; 

o 3 yıl vadeye kadar Döviz Tevdiat Hesaplarındaki (DTH) munzam karşılıkları 0,5 

puan indirirken; 3 yıl vadenin üzerindeki DTH’ a uygulanan karşılıklarda 2,5 

puan indirime gitti. 

o Bankaların TL yükümlülükleri karşılığında döviz cinsinden tutabileceği 

karşılıkların sınırını % 10’dan, % 20’ye çıkardı. 

o TL zorunlu karşılıklarda özellikle uzun vadeli mevduatlarda karşılık oranını 5 ve 

8 puan aşağı çekti.    

 Merkez Bankası Munzam karşılıklara ilişkin ilk adımının piyasalara 1,3 milyar dolar 

döviz likiditesi sağlayacağını açıkladı. İkinci karar ise Merkez Bankasının eriyen döviz 

rezervlerini güçlendirmek amacıyla alındı. Merkez Bankası bu kararla döviz 
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rezervlerinin 3,6 milyar dolara kadar artabileceğini açıkladı. Aldığı son kararla ise 

yoğun döviz satım ihaleleri ile piyasada oluşan TL likidite sıkıntısının aşılması 

amaçlandı.   

 Tüm bu kararlarla Merkez Bankası piyasalarda belirsizlik algısını daha da artırdı. 

 Merkez Bankası bir yandan döviz likiditesini artırmak için döviz cinsinden munzam 

karşılıklarda indirime giderken, diğer yandan ortaya çıkan bu ilave imkânı TL 

yükümlülükler karşılığında yeniden çekmeye çalıştı.  

 Tabi bu arada TL’nin itibarını korumakla yükümlü olan ve bugüne kadar TL’ye itibar 

kazandırdığını iddia eden bir iktidarın ve Merkez Bankasının neden bankaların TL 

yükümlülükleri karşılığında döviz karşılığı ayırtmaya çalıştığını da açıklaması 

gerekir.  

 Açıklanmaya ihtiyaç duyulan asıl önemli husus ise Merkez Bankasının düzenlemiş 

olduğu olağanüstü döviz ihaleleri. 

 Merkez Bankası 5 ve 6 Ekim tarihinde iki ayrı döviz satım ihalesine çıktı. Bu ihalelerde 

satılabilecek en üst döviz miktarı 1 milyar 350 milyon dolar olarak açıklandı. Yani iki 

günde Merkez Bankası 2 milyar 700 milyon dolar satabileceğini ilan etti. 

 7 Ekim 2011 tarihinde çıkılan ihalede ise ihale üst sınırı 750 milyon dolar olarak 

belirlendi. 

 5 ve 6 Ekim tarihlerindeki ihalelere gelen teklif tutarı sırasıyla 1 milyar 832 milyon ve 

2 milyar dolar 38 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 7 Ekim tarihindeki ihaleye ise 1 

milyar 331 milyon dolarlık teklif geldi. 

 Her üç ihalede de gelen teklif çıkılan ihale tutarını oldukça aştı. Buna karşın Merkez 

Bankası bu üç ihalede sırasıyla 750, 350 ve 350 milyon dolarlık satışlar yaptı. 

İhalelerde oluşan ortalama fiyatlar yine sırasıyla 1,8630, 1,8348 ve 1,8399 olarak 

gerçekleşti. 

 Bu son ihalelerle birlikte Merkez Bankası döviz satım ihalelerinin başladığı 5 

Ağustos 2011 tarihinden itibaren 4 milyar 670 milyon dolarlık döviz satışı 

gerçekleştirmiş oldu.  
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 Merkez Bankasının bu müdahaleleri ile 0,5 €+0,5$’dan oluşan kur sepeti 2,20’li 

seviyelerden, 2,15’li seviyelere geldi. Kur sepetinin geldiği seviye Merkez Bankası 

Başkanının Ağustos ayı ortasında kur sepeti için işaret ettiği 1,93–2,03 düzeyinin 

halen % 6 ile %12 üzerinde. 

 Yani piyasalar Merkez Bankasının işaret ettiği bu seviyeleri dikkate almadığı gibi 

Merkez Bankasını daha da fazla test etmeye başladı. Nitekim Merkez Bankasının 

açtığı her ihaleye çok daha fazla piyasa teklifinin gelmesi piyasaların bu isteğini de 

ortaya koydu.  

 Dışarıda işlerin yeniden karışması, kaybolan risk iştahı ile yabancı çıkışının hızlanması 

veya dış açık ve finansman beklentilerinin daha da bozulması durumunda kurda yeni 

rekorların gelmesi kaçınılmaz görünüyor.  

 Ancak Merkez Bankasının rezerv satışı ile kuru tutmaya çalışması, bu risklere çok da 

ağırlık vermediğini gösteriyor.  Anlaşılan Merkez Bankası risk iştahının bir müddet 

sonra geri döneceği üzerine politikalarını oluşturuyor. 

Merkezin döviz rezervleri yeterli mi? 

 Merkez Bankasının yoğun döviz satış ihaleleri ile kuru savunmaya çalışması 

beraberinde Merkez Bankası rezervlerinin yeterliliği sorusunu da gündeme getirdi.  

 Merkez Bankasının Eylül sonu itibariyle 87,5 milyar dolar brüt döviz rezervi var. Bu 

rezervlere 6 milyar dolarlık altın rezervi de eklendiğinde toplam rezerv 93,6 milyar 

dolar civarına çıkıyor.  

 Brüt rezervlerin Temmuz başında 93,9 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde 

Merkez Bankasının iki ayda 6,4 milyar dolar civarında bir rezerv kaybı yaşadığı 

anlaşılıyor. 

 Ancak Merkez Bankasının brüt ve toplam rezervlerinden daha önemlisi net döviz 

pozisyonudur. Sonuçta Merkez Bankası bilançosunda aktifte muhasebeleştirdiği 

rezervlerin bir kısmı pasifte Merkez Bankasına ait olmayan döviz yükümlülükleri ile 

finanse edilmektedir.  

 Merkez Bankasının toplam döviz yükümlülüğü, bankanın yurtiçine ve yurtdışına olan 

döviz yükümlülüğünü göstermektedir. Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı, Süper 
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Döviz Hesapları, Bankanın IMF yükümlülükleri, kamunun ve bankaların döviz 

mevduatı gibi kalemler Merkez Bankasının döviz yükümlülüğünü oluşturmaktadır. 

 

Kaynak: TCMB Haftalık Basın Bülteni  

 Merkez Bankası günlük analitik bilançolarından ve o günkü döviz alım kurlarından 

yararlanarak Net Döviz Pozisyonunu hesaplamak mümkündür.  

 6 Ekim 2011 tarihi itibariyle Merkez Bankası net döviz pozisyonunun 51,5 milyar 

dolar olduğu anlaşılmaktadır. Bu aynı zamanda, Ağustos başından bu yana net 

döviz pozisyonunda 5 milyar dolarlık bir erimeye işaret etmektedir. 

Tablo: Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu (Milyon $) 

  31/12/10 31/3/11 30/6/11 29/7/11 2/8/11 6/10/11 

   Dış Varlıklar (I) 
                    

87,669  
                    

93,864  
                 

101,082  
                 

100,358  
                 

100,234  
    

93,381  

   Toplam Döviz Yükümlülükleri (II) 
       

37,392  
                    

40,108  
                    

45,514  
                    

44,139  
                    

43,820  
    

41,869  

     —Dış Yükümlülükler 
                    

13,561  
                    

14,163  
                    

13,828  
  

13,577  
                    

13,607  
    

12,195  

     —İç Yükümlülükler 
                    

23,831  
                    

25,945  
                    

31,686  
                    

30,562  
                    

30,213  
    

29,674  

       (i) Döviz Ola. Takip Olunan Mevduat 
                      

4,850  
                      

6,378  
                      

6,442  
                      

5,787  
                      

5,573  
      

3,878  

       (ii) Bankaların Döviz Mevduatı 
                    

18,981  
                    

19,567  
                    

25,244  
                    

24,775  
                    

24,640  
    

25,796  

   Net Döviz Pozisyonu (I)-(II) 
                    

50,277  
                    

53,756  
                    

55,568  
                

56,219  
                    

56,413  
    

51,511  

Kaynak: Merkez Bankası, Günlük Analitik Bilançolardan hesaplanmıştır. 
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 Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonunun pozitif olması elbette olumludur. Ancak net 

döviz pozisyonundaki hızlı erime ve döviz cinsinden kısa vadeli borçların düzeyi 

dikkate alındığında mevcut rezervlere güvenmek mümkün değildir.  

 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verileri de farklı bir açıdan bu durumu teyit 

etmektedir. Bize benzeyen diğer ekonomilerin altın hariç rezervleri yaklaşık 11 aylık 

ithalatlarını karşılarken; aynı oran Türkiye’de 2,6 aydır.  

 İşin ilginç yanı Merkez Bankası Rezervlerini artırmakla övünen bu iktidar 

döneminde rezervlerin ithalatı karşılama oranı 1995 yılının da gerisinde kalmıştır. 

 

Kaynak: TCMB, Günlük Analitik Bilançolardan kendi hesaplamamız 

 

Kaynak: TCMB 
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Kaynak: IIF, TCMB, TÜİK, Türkiye 2011 verisi Ağustosa göre hesaplanmıştır.  

Sonuç 

 Merkez Bankası’nın son hamleleri piyasada şaşkınlığı daha da artırmıştır. Merkez 

Bankası etkileri birbiriyle çelişen farklı adımlar atmaktadır. Bir yandan döviz likiditesini 

artırmaya yönelik karar almakta, diğer yandan bu likiditeyi bana getir demektedir. 

 Bu en önemli sermayesi güven olan Merkez Bankası açısından kaygı vericidir. Merkez 

Bankası Başkanı’nın beyan ve açıklamaları da güven sermayesini hoyratça 

tüketmektedir.  

 Merkez Bankası Başkanı Ağustos ayı ortasında dolar kuru 1,77; Euro kuru 2,50 

düzeyinde iken, kurlar %5–10 daha değerli diyerek kur da düzey sinyali vererek olası 

spekülatif atakların önünü açmıştır.  

 Şu anki Başkanın selefi bile kurda düzey işaret ederseniz birileri de o düzeyi aşmaya 

çalışır deme ihtiyacı hissetmiştir. 

 Merkez Bankasının mevcut rezervleri büyük bedeller ödenerek toplanmıştır. Kaldı ki 

toplanan rezervler benzer ekonomilere göre de oldukça düşüktür. Bu nedenle Merkez 

Bankası piyasalara karşı oynamak yerine, piyasayı birbirine karşı oynatmalı ve dalgalı 

kur rejiminin gereklerini yerine getirmelidir.  

 Aksi halde risklerin yeniden arttığı bir dönemde rezervlerin yok yere hızla erimesi 

kaçınılmazdır. 

 


