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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 106 

R. TARİHİ  : 29.9.2020 

Gündem : YEP Programı, Döviz Hareketliliği, 
 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. 

Tema; Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli 

olarak kaldırılacak.  

“Pandemi sonrası dünya yeni bir sınamayla karşı karşıya kaldı. Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını 

tamamen kapattılar. İşsizlik arttı. Belirsizlik ortamında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 

tüm dünyada değer kaybetti. Enflasyon oranımızdaki yükseliş trendi yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın 

ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. 

Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak.”  

SALGIN SÜRECİNDE 494 MİLYAR TL'LİK PAKET 

Salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamı 494 milyar TL ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 9 milyon 

vatandaşa 47,5 milyar TL destek verildi.  

Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıklar azaltılacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara 

öncelik verilecek.  

Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşılacak. Yılın 

tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. 

İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 

 

Yenilenecek doğalgaz kontratları ve Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin etkisiyle oluşacak uygun enerji ithalat 

fiyatları cari dengeye katkı sağlayacak. 

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda 

yüzde 3,5 olması bekleniyor. 

YEP döneminde kamu yatırımlarını sağlık, demiryolu yatırımı, sulama projeleri, eğitim alanına 

yoğunlaşılacak.  

Finansal istikrar için TL bazlı finansal ürünler teşviki, dolarizasyonun azaltılması öncelikli 

hedeflerden olacak. 

İŞTE YENİ YOL HARİTASI 

BÜYÜME 

2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5) 

2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5) 

2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5) 

2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5) 

İŞSİZLİK 

2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8 

2021 tahmini yüzde 12,9 

2022 tahmini yüzde 11,8 

2023 tahmini yüzde 10,9 

ENFLASYON 

2020 sonu TÜFE tah. % 10,5 (Önceki yüzde 8,5) 

2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6) 

2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9) 

2023 tahmini yüzde 4,9 

 

 

CARİ DENGE 

2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki 

yüzde -1,2) 

2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8) 

2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0) 

2023 tahmini yüzde 0,1 

BÜTÇE DENGESİ 

2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 

(Önceki yüzde -2,9) 

2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9) 

2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6) 

2023 tahmini yüzde -3,5 
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GSYH BÜYÜKLÜĞÜ 

2020 tahmini 702 milyar dolar 

2021 tahmini 735 miyar dolar 

2022 tahmini 801 milyar dolar 

2023 tahmini 875 milyar dolar 

 

Faiz Oranlarındaki Gelişim Süreçleri 

Tarih Borç Alma Borç Verme 

20.05.2010 - 7.00 

17.12.2010 - 6.50 

21.01.2011 - 6.25 

05.08.2011 - 5.75 

19.12.2012 - 5.50 

17.04.2013 - 5.00 

17.05.2013 - 4.50 

29.01.2014 - 10.00 

23.05.2014 - 9.50 

25.06.2014 - 8.75 

18.07.2014 - 8.25 

21.01.2015 - 7.75 

25.02.2015 - 7.50 

25.11.2016 - 8.00 

01.06.2018 - 16.50 

08.06.2018 - 17.75 

14.09.2018 - 24.00 

26.07.2019 - 19.75 

13.09.2019 - 16.50 

25.10.2019 - 14.00 

13.12.2019 - 12.00 

17.01.2020 - 11.25 

20.02.2020 - 10.75 

18.03.2020 - 9.75 

23.04.2020 - 8.75 

22.05.2020 - 8.25 

25.09.2020 - 10.25 

 

ABD Doları Karşısında TL’nin Seyri 
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MERKEZ BANKASI’NIN DÖVİZ REZERVİ  

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna göre ağustos 

sonu itibarıyla 84 milyar dolarlık bir büyüklük var. 

Ancak Merkez Bankası’nın varlığının yanında yükümlülüğü de bulunuyor. İşte bu yükümlülük varlıktan 

fazla. Ağustos ayındaki yükümlülük 121 milyar dolar ve buna göre varlık-yükümlülük farkını gösteren 

net rezerv eksi 37 milyar dolar düzeyinde. 

 

Merkez Bankası’nın ilan ettiği verilere göre net rezerv eksiye düşmüş gözüküyor. 

  

 
 


