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

Döviz Rezervleri  

26 Mart haftasında 90.6 milyar dolar düzeyinde olan 

TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri takip eden 2 Nisan 

ile biten haftada 3.2 milyar dolar azalarak 87.5 milyar 

dolara geriledi. Altın hariç brüt rezervler 2.8 milyar 

dolar azalarak 48.1 milyar dolara, altın rezervleri 0.4 

milyar dolar azalarak 39.4 milyar dolara geriledi. Stand-

by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası 

rezervleri (NUR) ise 2.1 milyar dolar azalarak 10.7 milyar 

dolara geriledi. Söz konusu haftada, TCMB taraflı swap 

işlemleri (stok) bir önceki haftaya göre önemli bir 

değişim göstermeyerek 42.7 milyar dolar ile yatay seyretti. Bankalar döviz mevduatı değişimleri NUR kalemini 

etkilemezken, Hazine döviz mevduatındaki değişimler, swap işlemleri ve TCMB’nin TL karşılığı döviz alım-satım 

işlemleri NUR seviyesini değiştirmektedir. 
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Döviz Tevdiat Hesapları  

Banka ve para istatistiklerine göre 26 Mart haftasında 

223.7 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin 

döviz mevduat hesapları 2 Nisan haftasında 2.5 milyar 

dolar azalarak 221.2 milyar dolara geriledi. Söz konusu 

haftada gerçek kişi hesapları 1.0 milyar dolar, tüzel kişi 

hesaplar 1.4 milyar dolar gerileme kaydetti. Yabancı 

para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) 

depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre azalışın 

2.3 milyar doları DTH, 0.1 milyar doları altın 

mevduatındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır. Yılbaşından bu yana değişim 14.5 milyar dolar ile azalış 

yönünde oldu. 2020 yılında YP mevduatlar 42.0 milyar dolar artmıştı.  

Parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerden arındırıldığında DTH’ların söz konusu haftada nette 2.0 milyar dolar 

azaldığı görülmektedir. Azalış gerçek kişi hesapların 0.7 milyar dolar, tüzel kişi hesapların 1.3 milyar dolar 

gerilemesinden kaynaklandı.  
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Menkul Kıymet Hareketleri  

26 Mart haftasında 23.78 milyar dolar olan 

yabancıların hisse stok miktarı 2 Nisan ile biten 

haftada 23.41 milyar dolara, 7.67 milyar dolar olan 

DİBS stok miktarı 7.37 milyar dolara, 265 milyon dolar 

olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 261 milyon 

dolara geriledi.  Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden 

arındırılmış olarak hesaplandığında yurt dışı yerleşikler 

hisse senetlerinde 364.4 milyon dolar çıkış 

gerçekleştirdiler.  

Bir önceki hafta 1.1 milyar dolar çıkışın gerçekleştiği DİBS’lerden 140.4 milyon dolarlık çıkış oldu. ÖST’lerden 

de 4.1 milyon dolarlık çıkışın olduğu haftada böylece menkul kıymetlerden toplam çıkış 508.9 milyon dolar 

ile bu yılın en yüksek ikinci düzeyinde gerçekleşti. Yılın başından bu yana yabancılar sermaye 

piyasalarından 1.41 milyar dolar çıkarmış oldular. 
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