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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

TCMB’nin yayımladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz 

Likiditesi Gelişmeleri raporuna göre rezerv varlıklar bir 

önceki aya göre 1.8 milyar dolar azalarak 82.7 milyar 

dolara gerilerken yükümlülükler 131.4 milyar dolar 

düzeyi ile yatay seyretti.  

Net rezerv varlıklar bir önceki aya göre 1.8 milyar dolar 

azalarak –48.7 milyar dolara yükseldi. 

Toplam swap tutarı bir önceki aya göre 3.4 milyar 

dolar azalarak 63.4 milyar dolara gerilerken, -77.1 

milyar düzeyinde olan döviz rezervleri 0.9 milyar dolar 

artarak –76.3 milyar dolara geriledi. TCMB’nin net 

uluslararası rezervleri Kasım sonu itibariyle 13.7 milyar 

dolar olup bu rakama swaplar dahildir. Swaplar hariç 

tutulduğunda net uluslararası rezervler –49.7 milyar 

dolar düzeyindedir. 

Öte yandan brüt döviz rezervlerinin yüzde 76.7’si 

swaplardan oluşmaktadır. TCMB’nin bankalar ile 

yaptığı swap tutarı Kasım’da bir önceki aya göre 3.4 

milyar dolar azalarak 47.4 milyar dolara geriledi. Kasım 

sonu itibariyle TCMB’nin net APİ fonlamasının 242.9 

milyar TL olduğu dikkate alındığında fonlamanın 

yüzde 65.7’sinin swap kanalı üzerinden 

gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 

TCMB Başkanının 2021 yılı para ve kur politikası 

sunumunda 2019 yıl sonu itibarıyla 74 milyar TL olan 

swap işlem tutarının 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 352 

milyar TL seviyesine yükseldiğini, bir başka ifadeyle 

toplam fonlamanın yüzde 62.0’sinin swap kanalıyla 

yapıldığını görmüştük. 

Önümüzdeki yıl içerisinde TCMB, bankalara sağlanan 

swap imkânı kullanımının, piyasa şartlarına göre 

kademeli olarak azalabileceğini öngörmektedir.  

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TCMB Başkanı 

Naci Ağbal’ın yaptığı sunumda, yılbaşından itibaren 

çok gecikmeli olarak akan swap işlemleriyle ilgili 

bilgilerin günlük olarak verilmeye başlanacağı 

belirtmesi önümüzdeki dönemde bu konuda daha 

şeffaf ve hızlı bilgilenebileceğimizi düşündürüyor. 
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