
Türkiye’nin Döviz Rezervleri 

 “Delikli Para” Hikayesi… 

 

Anayasamıza göre tarafsız olması gereken 
Cumhurbaşkanı,  14 Mart ve 16 Mart 2017 tarihlerinde, 
sırasıyla Ankara ve Sakarya’da yaptığı konuşmalarda;  

 
-Adalet ve Kalkınma Partisi’nin göreve geldiği dönemde, 

Türkiye’nin delikli paraya muhtaç olduğunu,  
 
-Şimdi ise Türkiye’nin döviz rezervinin 120 milyar dolara 

çıktığını,  
 

-Türkiye’nin sahip olduğu bu gücün birilerini ürkütüp, korkuttuğunu belirtmiştir. 
 
Kuşkusuz güçlü döviz rezervlerine sahip olmak Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşını 

sevindirir, rahat ettirir. Bununla beraber, geleceğe dönük politikalar oluşturulurken öncelikle 
mevcut durumu hamaset ve abartıdan uzak, doğru şekilde tespit etmek gerekmektedir.  

 
Rezervlerimiz gerçekten de ifade edildiği gibi 2002’den bu yana daha güçlü hale gelmiş 

midir? Merkez Bankası’nın rezervleri, gerçekten de iddia edilen seviyede midir ve ülkemizi 
küresel ekonomik şoklara karşı korumaya yeterli midir?  

 
Bu çalışmada, uluslararası kabul görmüş bazı kriterleri ve karşılaştırmaları kullanarak bu 

ve benzeri sorulara yanıt aramaya çalıştık.  

 

 

 

Faik ÖZTRAK 

CHP Tekirdağ Milletvekili 

 

 

 

 

 



Türkiye’nin bugün itibariyle ne kadar döviz rezervi var? 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasasında, 10 Mart 2017 tarihi itibariyle 16,9 milyar 

doları altın, 92,7 milyar doları brüt döviz rezervi olmak üzere toplam 109,6 milyar dolar rezerv 

bulunmaktadır. Altın dahil brüt rezervimiz, Cumhurbaşkanının iddia ettiği 120 milyar dolar seviyesinin 

10 milyar dolar altındadır.  

 

 

 
 

Bu rezervin tamamı TCMB’ye mi ait? 

Hayır. TCMB kasasındaki dövizlerin önemli bir kısmı yurtiçi ve yurtdışında bulunan ekonomik 

aktörlere aittir. TCMB kasasındaki dövizlerin sahipleri arasında, yurtdışında çalışan işçilerimiz, 

uluslararası kuruluşlar, yurtdışı bankalar, kamu kuruluşları ve yurtiçi bankalar bulunmaktadır. Tüm bu 

aktörlere ait döviz rezervleri ayıklandığında kalan, “TCMB net döviz rezervi” olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çerçevede hesaplanan TCMB kasasındaki net döviz rezervi, 15 Mart 2017 itibariyle 30,6 milyar 

dolardır. 



 

 

Başkanlık tartışması rezervleri nasıl etkiledi?  

Başkanlık tartışmalarının TCMB brüt rezervlerini neredeyse 10 milyar dolar erittiği 

görülmektedir. TCMB rezervleri, Cumhurbaşkanının iddia ettiği 120 milyar dolar seviyesine 2016’nın 

Ekim ayı ortasında ulaşmıştır. Fakat Başkanlık tartışmalarının yarattığı belirsizlik, TCMB rezervlerinin 

110 milyar dolar seviyesine inmesine neden olmuştur.  

 

 



Türkiye 2002’de mi, 2017’de mi delikli kuruşa muhtaç oldu?  

Türkiye’nin 2002’de 27,8 milyar dolar brüt döviz rezervine karşılık, vadesine bir yıldan az kalan 

dış borcu 16,4 milyar dolardı. Yani 2002’de her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç için TCMB kasasında 

169 dolar bulunuyordu.  

2017 Ocak ayı itibariyle ise TCMB’nin kasasında 107,8 milyar dolar rezerv varken, Türkiye’nin kısa 

vadeli dış borcu 99,8 milyar dolara çıktı. Yani kısa vadeli dış borç kasadaki paradan çok daha hızlı arttı. 

Bu nedenle artık her 100 dolar kısa vadeli dış borç için, TCMB kasasında 108 dolar bulunuyor. 

 

 

 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin göreve geldiği dönemde, döviz rezervlerimizi, ülkemizin bir yıllık 

döviz ihtiyacının bir göstergesi olan “kısa vadeli dış borç ve bir yıllık cari açık toplamına” 

oranladığımızda rezervlerin yetersizliği daha net şekilde ortaya çıkmaktadır. Mevcut iktidarın göreve 

geldiği 2002 yılında her 100 dolarlık döviz ihtiyacı için TCMB kasasında 163 dolar rezerv varken, bu 

yıl Ocak ayı itibariyle bu rakam yarı yarıya düşerek 81 dolara gerilemiştir.  

Cumhurbaşkanının Türkiye’nin delikli kuruşa muhtaç olduğunu söylediği 2002’de TCMB 

kasasındaki rezerv, hem 12 aylık cari açığı hem de vadesi bir yıldan az dış borçları karşılıyordu. Bugün 

Cumhurbaşkanının övündüğü rezervler ise kısa vadeli dış borç ve bir yıllık cari açığın toplamından 

oluşan “yıllık döviz ihtiyacını” karşılamaya yetmemektedir.  

 



 

 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin göreve geldiği 2002 sonundaki dış borç ve bir yıllık cari açık 

karşılığında mevcut rezerv oranını bugün korumuş olsaydık, TCMB kasasında bulunması gereken 

rezerv miktarı 216,5 milyar dolar olacaktı. Oysa şu an itibariyle kasadaki para 109,6 milyar dolardır. 

 

 

60 milyar dolarlık kamu varlığını satmış bir iktidarın, “Delikli paraya 

muhtaç bir ülke devraldık” deme hakkı var mıdır? 

Hayır. Cumhurbaşkanı 23 milyar dolarlık IMF borcunu ödemekle övünürken, ödenen borcun 3 

katı tutarında kamu varlığını sattıklarından söz etmemektedir. Satılan milyarlarca dolarlık kamu 

varlığına karşın; rezervlerin dış borç ve cari açığı karşılama oranının 2002’ye göre yarıya düşmüş 

olması akla, “Nereye gitti bu dolarlar?” sorusunu getirmektedir. 



 

           

Benzer ekonomilerle karşılaştırıldığında rezervlerin durumu nedir? 

Türkiye benzer ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip pek çok ülkenin rezervlerinden hem değer 

olarak hem de GSYH’ya oran olarak daha düşük rezerv düzeyine sahiptir. Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanının iddia ettiği gibi Türkiye’nin “Başkalarını ürkütecek derecede” bir döviz rezervi de 

bulunmamaktadır.  

 

 



 

 

 

Sonuç olarak:  

Ülkeler zor günler için rezerv biriktirirler. Bu rezervler, döviz bolken ekonomide sel olmasını, döviz 

yokken de çöl olmasını engellemek için kullanılır. Türkiye’de ise mevcut yönetim, ihtiyat akçesi olan 

rezervlerimizi dünyada şartların çok uygun ve dövizin bol olduğu 2013 yılının ortasına kadar süren 

dönemde yeterince güçlendirmemiştir. İzlenen yanlış politikalarla sıcak para bağımlısı haline getirilen 

ekonomimiz, dünyanın en riskli, en kırılgan ekonomileri arasına girmiştir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin göreve geldiği 2002 yılında ülkemizin rezervleri, yıllık döviz 

ihtiyacının 1,6 katı iken; şimdi sahip olunan rezervler ihtiyacı karşılayamaz haldedir.   

Ekonomimizin güvencesi olan rezervlerimiz, 2002 sonundaki döviz ihtiyacını karşılama gücünü 

korumuş olsaydı TCMB kasasında bugün 216,5 milyar dolar bulunması gerekirken, şu an itibariyle 

kasadaki para sadece 109,6 milyar dolardır. 

Özetle bugün Türkiye ekonomisi; Cumhurbaşkanı, Saray ve Hükümet temsilcilerinin iddialarının 

aksine, 2002 yılına göre çok daha fazla dış kaynağa bağımlıyken rezervlerinin düzeyi ise yetersizdir.  

Böyle bakıldığında, ekonomimiz asıl bugün “Delikli paraya muhtaç” durumdadır.  

 

 

 


