
Kira Sertifikası İhracının Etkisiyle Brüt Rezervler 100 Milyar Doları Aştı 

1 Temmuz 2021 • E.0530 

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

Döviz Rezervleri  

18 Haziran haftasında 97.3 milyar dolar düzeyinde olan 

TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 25 Haziran itibariyle 

2.8 milyar dolar artarak 100.2 milyar dolara yükseldi. 

Böylece brüt rezervler 13 Mart 2020’den beri ilk defa 

100 milyar dolar seviyesini aştı. Altın hariç brüt rezervler 

3.2 milyar dolar artarak 59.2 milyar dolara yükselirken, 

altın rezervleri 0.4 milyar dolar azalarak 40.9 milyar 

dolara geriledi. Brüt rezervlerin artmasında Hazine’nin 

2.5 milyar dolarlık yurtdışı kira sertifikası ihracı etkili oldu. 

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net 

uluslararası rezervleri (NUR) ise 2.5 milyar dolar artarak 20.9 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada, TCMB 

taraflı swap işlemleri (stok) bir önceki haftaya göre 0.2 milyar dolar azalarak 45.5 milyar dolara gerilemişti. 

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 18 Haziran haftasında 

225.9 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin 

döviz mevduat hesapları 25 Haziran ile biten dönemde 

620 milyon dolar artarak 226.5 milyar dolara yükseldi. Söz 

konusu dönemde tüzel kişi hesaplar 241 milyon dolar, 

gerçek kişi hesaplar 379 milyon dolar artış kaydetti. 

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli 

maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna 

göre ise DTH’lar 538 milyon dolar, altın mevduatı 82 

milyon dolar artış kaydetmiştir. Yılbaşından bu yana değişim 8.2 milyar dolar ile azalış yönünde olurken, parite ve 

ons etkisi dikkate alındığında azalış 5.3 milyar dolar düzeyindedir.  2020 yılında YP mevduatlar 42.0 milyar dolar 

artarken, altın ve parite etkisinden arındırıldığında artış 31.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz 

haftanın verileri, parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerden arındırıldığında DTH’ların nette 397 milyon dolar 

arttığına işaret etmektedir. 
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Menkul Kıymet Hareketleri  

18 Haziran haftasında 21.08 milyar dolar olan 

yabancıların hisse stok miktarı 25 Haziran ile biten 

haftada 21.07 milyar dolara, 257 milyon dolar olan özel 

sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 235 milyon dolara 

gerilerken, 7.55 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 7.78 

milyar dolara yükseldi. Piyasa fiyatı ve kur 

hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 

geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 3.4 

milyon dolar ile satış tarafında yer aldıkları görülüyor. 

Benzer şekilde ÖST’lerde 21.2 milyon dolar satış yaban yabancılar, DİBS’lerde ise 172.5 milyon dolar alış 

gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 147.9 milyon dolar giriş olurken, 2021 yılı başından bu 

yana yabancıların sermaye piyasalarından çıkışı 626 milyon dolar düzeyine geriledi. 
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