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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 Ağustos 

ayında Rezerv Varlıklar bir önceki aya göre 12.0 milyar 

dolar artarak 117.8 milyar dolara, Yükümlülükler 7.4 

milyar dolar artarak 139.7 milyar dolara yükseldi.  

Böylece bir önceki ay –26.5 milyar dolar olan Net 

Rezerv Varlıklar 4.6 milyar dolar azalarak –21.9 milyar 

dolara geriledi.  

Rezervlerin kompozisyonuna baktığımızda altın 

rezervleri 796 milyon dolar azalarak 24.6 milyar dolara 

gerilerken, Özel Çekim Hakkı (SDR) IMF tahsisi sonrası 

6.3 milyar dolar artarak 7.9 milyar dolara yükseldi. 

Döviz rezervi ise 953 milyon azalarak –54.4 milyar dolar 

oldu. 

TCMB’nin bankalar ile yaptığı swap tutarı bir önceki 

aya göre 1.2 milyar dolar artarak 46.8 milyar dolara 

yükselirken, altın dahil toplam swap tutarı bu oranda 

artarak 67.2 milyar dolar olmuştur. Söz konusu tutarın 

28.6 milyar dolarının bir ay vadeli olduğu görülüyor. 

Önceki ay bu değerler sırası ile 66.0 milyar dolar ve 

24.3 milyar dolar idi. Ağustos ayındaki toplamın 61.9 

milyar dolarlık kısmı döviz swapları kalan 5.2 milyar 

doları ise altın (diğer) swaplarından oluşmaktadır. 

Rezerv Varlıkların 117.8 milyar dolar olduğu dikkate 

alındığında swaplar bunun yüzde 57.1’ini 

oluşturmaktadır.  

Ağustos sonu itibariyle TCMB’nin net APİ fonlaması 

318.6 milyar TL olup buna swaplar dahil değildir. Dahil 

edildiğinde toplam APİ fonlaması 710.5 milyar TL’ye 

yükselmektedir ki bu da fonlamanın yüzde 55.2’sinin 

swap kanalı üzerinden gerçekleşti r i ldiğini 

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.  

Ayrıntılı haftalık verilerden TCMB taraflı tüm swap 

işlemlerinin dağılımını hesapladığımızda TCMB’nin 

Ağustos sonunda 8.2 milyar doları BIST üzerinden olmak 

üzere yurtiçi bankalarla gerçekleştirdiği döviz ve altın 

toplam swap tutarının 46.5 milyar dolar düzeyinde 

olduğunu görmekteyiz. Bankaları ile yapılan swap 

tutarının ise aynı tarihte 20,8 milyar dolar olduğu 

hesaplanıyor. Böylece, Ağustos sonunda 26.4 milyar 

dolar hesapladığımız Net Uluslararası Rezervlerin, tüm 

swaplar hariç değeri -40.8 milyar dolara (Temmuz sonu 

-41.4 milyar dolar) iyileşmiş görünüyor. 

Nisan’da Net Uluslararası Rezervler -48.7 milyar dolar ile 

en düşük düzeyini görmüştü. Eylül’de ise (17 Eylül itibarı 

ile) TCMB’nin tüm swap stoku (Merkez Bankaları ve BIST 

dahil) 68.5 milyar dolara yükselmiş durumda. Net 

Uluslararası Rezervler ise aynı tarihte 28.4 milyar dolar 

görünüyor. Dolayısı ile tüm swaplar hariç Net 

Uluslararası Rezervlerin değeri -40.2 milyar dolar ile bir 

miktar daha iyileşmiş durumda.  
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