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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 

Haziran ayında Rezerv Varlıklar bir önceki aya göre 

5.6 milyar dolar artarak 97.7 milyar dolara, 

Yükümlülükler 3.4 milyar dolar artarak 132.8 milyar 

dolara geriledi.  

Böylece bir önceki ay –37.4 milyar dolar olan Net 

Rezerv Varlıklar 2.2 milyar dolar artarak –35.2 milyar 

dolara geriledi.  

Rezervlerin kompozisyonuna baktığımızda altın 

rezervleri 24.9 milyar dolar, Özel Çekim Hakkı (SDR) 

1.6 milyar dolar düzeyinde olmasına karşılık döviz 

rezervinin –61.6 milyar dolar seviyesinde olduğu 

görülmektedir. 

TCMB’nin bankalar ile yaptığı swap tutarı bir önceki 

aya göre 5.0 milyar dolar artarak 44.75 milyar 

dolara yükselirken, altın dahil toplam swap tutarı bir 

önceki aya göre 5.0 milyar dolar artarak 65.1 milyar 

dolar olmuştur. Rezerv Varlıkların 96.7 milyar dolar 

olduğu dikkate alındığında swaplar bunun yüzde 

70.8’ini oluşturmaktadır.  

Haziran sonu itibariyle TCMB’nin net APİ fonlaması 

292.2 milyar TL olup buna swaplar dahil değildir. 

Dahil edildiğinde toplam APİ fonlaması 681.8 milyar 

TL’ye yükselmektedir ki bu da fonlamanın yüzde 

57.1’inin swap kanalı üzerinden gerçekleştirildiğini 

göstermektedir. 

Bilindiği üzere TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz 

Likiditesi Gelişmeleri Raporunu aylık olarak 

yayımlanmakta olup net durum ancak takip eden 

ayın sonunda görülebilmektedir. Öte yandan IMF 

tanımlı Stand By Bilançosu ve 29 Ocak tarihinden 

bu yana her hafta açıklanmaya başlayan swap 

verilerini kullanarak “Net Uluslararası Rezervleri” 

haftalık olarak takip etmek ve hesaplamak artık 

mümkün hale gelmiştir.  

Örneğin Haziran sonu itibariyle Net Uluslararası 

Rezervler (NUR) 21.0 milyar dolar düzeyinde olup, 

rakam swapları da içermektedir. Bundan 

yükümlülük olan 65.1 milyar dolar düzeyindeki altın 

dahil swaplar çıkarıldığında Net Uluslararası 

Rezerv ler  –44.2 mi lyar  dolar  ola rak 

hesaplamaktaydık.  

Nisan sonunda bu rakamın –47.6 milyar dolar 

olduğu dikkate alındığında net uluslararası 

rezervlerde 3.4 milyar dolarlık bir iyileşme 

olabileceğini düşünmekteydik. Gerçekleşme bu 

beklentimizin altında 2.2 milyar düzeyinde oldu.    

16 Temmuz tarihli IMF tanımlı Stand By Bilançodan 

hareketle net uluslararası rezervlerdeki iyileşmenin 3 

milyar dolar ile Temmuz ayında da süreceğini 

görmekteyiz. 

Hazine’nin Haziran ayındaki 2.5 milyar dolarlık 

yurtdışı kira sertifikası ihracı ile 30 Haziran tarihinde 

geçekleştirdiği 1.5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları 

rezervlerin artmasında belirleyici oldu. 
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