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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   76 

R. TARİHİ:  19.11.2019 

Gündem: Cari Denge, Konut Satışı, Reel Sektörün Döviz Açık Pozisyonu, UYP, Tarım Şurası  

Cari işlemler dengesi Eylül 2019 itibariyle fazla verme 

noktasında en iyi konumunu 5.895 mlr dolar ile 

yakalamış oldu.  

 

KONUT SATIŞI 

Ekim ayında 142.810 konut satışı gerçekleşti.  Eylülde 146.903 

idi. Bunlar son derece yüksek satışları ifade ediyor.  

10 ayda 1 milyon konut satışı hedefi geçildi. Yılsonuna kadar 

1.3 milyon adede yaklaşması bekleniyor.  

Kredili satışlarda patlama oldu. 50.411 adetle % 525 

seviyesinde artış kaydedildi.  

Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1.5 tan eylül ayında yüzde 6.3 e yükseldi. Enflasyona göre % 2 reel 

kayıp söz konusu. 

Konut Fiyat Endeksi (Yıllık % değişim) 

 

Türkiye'de 2019 Ekim ayında 142 810 konut 

satıldı 

 

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 

oranında  azalarak 142.810 oldu.  

          

 

 Konut satış sayıları, 2018-2019
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İpotekli konut satışları 2019 Ekim ayında 50 411 olarak gerçekleşti 

Diğer satış türleri sonucunda 92 399 konut el değiştirdi 

 

          Satış şekline göre konut satışı, Ekim 2019            Satış durumuna göre konut satışı, Ekim 2019 

      

 

Konut satışlarında 50 181 konut ilk defa satıldı 

İkinci el konut satışlarında 92 629 konut el değiştirdi 

Yabancılara 2019 yılı Ekim ayında 4 272 konut satışı gerçekleşti 

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı 

 

REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ AÇIĞI 221.5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ 

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ocak ayında 2016 sonuna göre 8 milyar 886 milyon 

dolar artarak toplam net döviz pozisyonu -

221 milyar 536 milyon dolara yükseldi. 

TCMB verilerine göre Aralık-2017 değerlerine 

göre finansal kesim dışındaki firmaların 

varlıkları 1 milyar 414 milyon dolar düşüşle 

114,1 milyar dolara gerilerken, 

yükümlülükleri ise 7 milyar 472 milyon dolar 

artışla 335,6 milyar dolara yükseldi.  

Söz konusu dönemde yükümlülüklerin vade 

yapısına bakıldığında yurt içinden sağlanan 

kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 744 

milyon dolar, uzun vadeli krediler de 2 milyar 

331 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından 

sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 

milyar 393 milyon dolar, uzun vadeli krediler 

2 milyar 17 milyon dolar arttı. Kısa vadeli 

yükümlülüklerin toplam yükümlülükler 

içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti. 

 

NET UYP AÇIĞI EYLÜLDE 351,6 MİLYAR DOLAR OLDU 

Net uluslararası yatırım pozisyonu Eylül sonunda 351,6 milyar dolar açık verdi. 

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2019 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım 

Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yılsonuna göre yüzde 8,0 

oranında artışla 247,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 oranında azalışla 599,2 milyar 
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ABD doları olarak gerçekleşti. 

 

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 

2018 yılsonunda -371,0 milyar ABD doları iken 2019 Eylül sonunda -351,6 milyar ABD doları 

seviyesinde gerçekleşti. 

Açılama detayları: 

"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yılsonuna göre yüzde 8,7 oranında 

artışla 101,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 8,8 oranında artışla 96,6 milyar ABD 

doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk 

Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,3 oranında artışla 51,1 milyar ABD doları olmuştur. 

 

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa 

değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yılsonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 

157,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Portföy yatırımları 2018 yılsonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 138,0 milyar ABD doları olmuştur. 

Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yılsonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 31,9 milyar 

ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,0 oranında azalışla 16,3 

milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) 

ise yüzde 3,3 artışla 49,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

 

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yılsonuna göre yüzde 2,5 oranında azalarak 303,8 milyar ABD 

doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 

yılsonuna göre yüzde 5,7 oranında artarak 33,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 3,6 

oranında azalarak 13,5 milyar ABD doları olmuştur. 

 

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 13,0 oranında azalarak 71,0 milyar ABD doları olurken, diğer 

sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,0 oranında azalarak 101,3 milyar ABD doları düzeyinde 

gerçekleşmiştir." 

TARIM ŞURASI (18-21 Kasım) 

Tarımda gelecek 25 yılın yol haritasının belirlenmesi hedeflenen 3’üncü Tarım ve Orman Şurası 

İlki 1999 yılında, ikincisi 2004 yılında gerçekleştirilen Tarım Şurası, 15 yıl aradan sonra yeniden 

gerçekleştirildi.  

Şura kapsamında 21 farklı çalışma grubu oluşturuldu. 

81 ilde, 7 bin sektör paydaşıyla bir araya gelindi ve 200’ü aşkın toplantı gerçekleştirildi. 

Şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar 7 bin civarında telefon, e-posta 

ve mektup ile web sayfasından 23 bini aşkın görüş sunuldu. 

Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi  21 Kasım ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açıklanacak. 

2004 yılındaki Şura’da alınan kararlardan öne çıkan 36 maddelik eylem planı şöyle: 

1- Doğal kaynakların envanterinin çıkarılması,  

2- Doğal kaynakların erozyon, kirlenme ve yanlış kullanımı önleyici tedbirlerin alınması, 

3- Gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması,  

4- Mera ıslah çalışmalarının tamamlanması,  
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5-  “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” nun çıkarılması,  

6- Arazi kullanım planlarına uygun olarak mutlak tarım arazilerinin korunması,  

7- Basınçlı sulamanın yaygınlaştırılması,  

8- Toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması,  

9- Tarım Havzalarının oluşturulması,  

10- İşletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi,  

11- Tarım-sanayi-pazar entegrasyonunun sağlanması,  

12- Yüksek kaliteli tohumluk, fide ve fidan ihtiyacının öncelikle yurt içi üretimle karşılanması ve 

kullanımının teşvik edilmesi,  

13- Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi,  

14- Sürdürülebilir üretim teknikleri ve biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması,  

15- Et, süt ve su ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun üretiminin 

sağlanması,  

16- İhtisas işletmelerinin özendirilmesi,  

17- Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması, gelecek 10 yıl içerisinde 

hayvan hastalıkları ile ilgili kontrol ve eradikasyon programlarının tamamlanması,  

18- Çiftlikten-sofraya gıda zincirinin incelenerek gıda güvenliğini sağlayacak mevzuat düzenlemesi ile 

uygulama yöntemlerinin belirlenmesi, 

19- E-tarım ticaretinin geliştirilmesi,  

20- Tarımsal desteklerin, tarımının yapısal problemlerinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde 

düzenlenmesi,  

21- Doğrudan gelir desteğinin tarımsal destekler içindeki payının azaltılarak sadece seçilen belli 

ürünlerde çok amaçlı olarak uygulanması,  

22- DTÖ kuralları çerçevesinde prim ödemelerinin maksimum düzeyde uygulanması ve gerektiğinde 

Fark Ödeme Sistemine dönüştürülmesi,  

23- Hayvancılık desteklerinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması,  

24- Uzun dönemde, örgütlü, ekonomik, büyüklükte ve ileri teknolojiyi kullanan hayvancılık 

işletmelerinin oluşturulması,  

25- Tarımsal desteklerin GSMH içerisindeki payının iki yıl içerisinde %2’ye yükseltilmesi ve daha sonra 

artırılması,  

26- Tarım ürünleri sigortalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve mal sigortalarının yanı sıra can 

sigortalarının da geliştirilmesi,  

27- Kırsal alanda yaşayanların girişimcilik yeteneklerinin artırılması,  

28- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yüklendiği yeni fonksiyonlar göz önüne alınarak yeniden 

adlandırılması,  

29- Bakanlığa bağlı olarak “Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü” nün kurulması, 

30- Ulusal programda öngörüldüğü gibi, Bakanlık tarafından AB ölçütlerini dikkate alarak “Kırsal 

Kalkınma Stratejisinin” hazırlanması,  

31- İlk öğretim müfredatına “Tarım” dersinin konulmasının sağlanması,  

32- Tarımsal öğretim ve araştırma alanında üniversite – bakanlık – özel sektör – sivil toplum örgütleri 

arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi,  

33- Üretici örgütlenmesinin dağınık yapısının önlenmesi amacı ile kooperatiflerin bir ulusal 

birlik altında toplanması,  

34- AB Ortak Tarım Politikalarının gerektiği “Ödeme Kurumu” başta olmak üzere gerekli tüm idari 

yapıların tamamlanması,  

35- AB ile müzakere sürecine hazırlık amacı ile Bakanlığın uzman kadrosunun güçlendirilmesi,  

36- Dünya Ticaret Örgütü Doha müzakerelerine aktif katılım sağlanması ve hassas ve özel ürünler ile 

gıda güvenliği açısından önem taşıyan ürünlerimizin etkilenmesinin önlenmesi. 
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