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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 2021 

yılı Şubat ayında “Resmi Rezerv Varlıklar” bir 

önceki aya göre 0.4 milyar dolar azalarak 95.3 

milyar dolara, “Resmi Yükümlülükler” 2.1 milyar 

dolar artarak 138.0 milyar dolara yükseldi.  

Böylece bir önceki ay -40.2 milyar dolar olan 

“Net Resmi Rezerv Varlıklar” 2.5 milyar dolar 

daha azalarak -42.7 milyar dolara yükseldi. 

“Net Resmi Rezervlerin” kompozisyonuna 

baktığımızda altın rezervlerinin 24.6 milyar 

dolar, Özel Çekim Hakkının (SDR) 1.6 milyar 

dolar olmasına karşılık döviz rezervinin –68.9 

milyar dolar olduğunu görmekteyiz. 

Toplam swap tutarı bir önceki aya göre 1.2 

milyar dolar azalarak 58.0 milyar dolara 

geriledi. Rezerv varlıkların 95.3 milyar dolar 

olduğu dikkate alındığında swaplar bunun 

yüzde 60.9’unu oluşmaktadır. TCMB’nin 

bankalar ile yaptığı swap tutarı ise bir önceki 

aya göre 1.2 milyar dolar azalarak 42.0 milyar 

dolara geriledi.  

TCMB’nin yayımlamış olduğu Uluslararası 

Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri Raporu 

ile analitik bilançosundan hareketle de “Net 

Uluslararası Rezervleri” hesaplayabilmekteyiz.  

Buna göre Şubat sonu itibariyle Net Uluslararası 

Rezervler (NUR) 13.9 milyar dolar düzeyinde 

olup rakam swapları da içermektedir. 

Rakamdan, yükümlülük olan 58.0 milyar dolar 

düzeyindeki swapları çıkardığımızda Net 

Uluslararası Rezervlerin –44.1 milyar dolar 

olduğu görülmektedir  

Şubat sonu itibariyle TCMB’nin net APİ 

fonlaması 299.5 milyar TL olurken, rakama 

swaplar dahil edildiğinde 601.8 milyar TL’ye 

yükseldiğini hesaplamaktayız. Bu da 

fonlamanın yüzde 49.8’inin swap kanalı 

üzerinden gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

TCMB taraflı swap işlemleri 29 Ocak tarihinden 

bu yana haftalık olarak yayımlanmaktadır. 

Buna göre Şubat sonunda 58.0 milyar dolar 

düzeyinde olan swapların 4.1 milyar dolar 

artarak 19 Mart haftasında 62.1 milyar dolara 

yükseldiği görülüyor. 

Nisan ayından itibaren Naci Ağbal’ın 

görevden alınmasıyla beraber vadesi dolan 

swapların yenilenmeyeceğini düşünüyoruz. 

Bunun ise kurlar üzerinde bir baskı 

oluşturacağını beklemekteyiz.   
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