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TCMB MEKTUBU 

Tüketici enflasyonu, 2020 yılı sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 5 hedefi 

etrafında belirlenen belirsizlik aralığının dışında kalmıştır. Enflasyondaki yükselişte hem 

talep hem de maliyet yönlü unsurlar etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 civarında 

yatay bir seyir izleyen tüketici enflasyonu, salgına bağlı etkilerle Nisan ayında yüzde 10,94 ile 

yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yılın ikinci yarısında ise güçlü kredi ivmesine bağlı 

etkiler doğrudan ve dolaylı kanallarla enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. 

 

Türk lirasında gözlenen değer kaybı, tüketici enflasyonundaki yükselişte önemli rol 

oynamıştır.  

Döviz kuru gelişmeleri ve emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin yanı sıra güçlü talep 

koşulları ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları neticesinde üretici enflasyonu da yılın 

ikinci yarısında hızlı bir şekilde yükselmiş ve yılsonunda yüzde 25,15 olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılı genelinde Türk lirası döviz kuru sepeti karşısında yüzde 25 değer kaybetmiştir.  

Hedefe Ulaşmak İçin Alınan Önlemler 

Kasım ayı PPK toplantısında, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda; 

 parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık 

düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir.  

 Bu çerçevede, reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık oranları ve 

faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına ve zorunlu karşılık 

oranlarının ve faiz/nema oranlarının tüm bankalar için aynı oranlar üzerinden 

uygulanacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. 

 Zorunlu karşılık sisteminin sade bir çerçevede uygulanması, para politikasında 

şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artmasına katkı sağlamıştır.  

Aralık ayında, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal 

sıkılaştırmaya gidilmiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15’ten 

yüzde 17’ye yükseltmiştir.  
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BORÇLARIMIZIN DURUMU 

Son verilere göre, toplam dış borç stokumuz 435 milyar dolar, iç borç stokumuz ise 1.1 trilyon 

liraya yakın. 

Borç durumu değişmiyor; iç borç da, dış borç da öde öde bitmiyor. Zira her yıl ödediğimizden 

daha çok borç alıyoruz ve böylece borç stoku her geçen yıl artış gösteriyor. 

Son onaltı yıllık dönemde, iç borç için 1.7 trilyon lirası anapara, 743 milyar lirası da faiz için 

olmak üzere 2.4 trilyon lira ödeme yapılmış. 

Bu dönemdeki dış borç ödemesinin toplamı, 184 milyar dolar. 117 milyarı anapara, 68 milyarı 

faizden oluşuyor. 

 

2020’de 218 milyarı anapara, 96 milyarı da faiz olmak üzere 314 milyar lira iç borç ödendi.  

İç borç çevirme oranı da, yani toplam borçlanmanın anapara ve faizden oluşan ödemeye 

oranı da geçen yıl rekor kırdı. Değişim ihaleleri dışında geçen yılın tümünde 200 milyarı 

anapara, 90 milyarı da faiz olmak üzere 290 milyar lira iç borç ödemesi gerçekleştirildi.  

Buna karşılık borçlanma tam 421 milyar lira oldu. Bunun sonucunda borçlanmanın ödemeye 

oranını gösteren iç borç çevirme oranı yüzde 145 düzeyinde oluştu. 
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Dış borç ödemelerinde hemen her yıl 4.0-4.5 milyar dolar arasında dış borç faizi ödüyorüz. 

Anapara ödemesi de adeta 6-7 milyar dolara bağlanmış gibi. 

Faiz ödemesi azalmıyor. Çünkü Türkiye giderek daha yüksek faizle borç alıyor. Etkileri daha 

sonraki yıllarda görülüyor. Geçen yılki dış borçlanmada faizlerini günü geline bir hayli 

yüksekten ödeyeceğiz.  

2012’ye gelinceye kadar 2009 yılındaki istisna dışında faiz ödemesinin anapara ödemesine 

oranı yüzde 60’ı geçmemişti. Sonrasında denge hızla bozuldu. Son iki yıldır faiz ödemesinin 

anapara ödemesine oranı yine yüzde 70’in üstüne çıktı. 2020’deki yüksek faizli borçlanma 

yüzünden önümüzdeki yıllarda bu oranın daha da yukarı gideceğine tanık olacağız. 
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GIDA FİYATLARI 

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin denetim başta olmak üzere pek çok idare tedbir alındı.  

Fahiş fiyata karşı erken uyarı sistemi çalışacak: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 

oluşturuldu 

Haksız fiyat artışına önlem alacak.  

Rekabet Kurumu da takip edeek. 

GİB "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı.  

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da özellikle salgın sürecinde yaşanan fiyat artışları 

üzerine takip yapacak.  

Dış ticaret önlemi alınıyor: Piyasa ihtiyaçlarına göre, dinamik tedbirler uygulanacak.  

YILIN İLK AYINDA İHRACAT  

Türkiye ekonomisinin ihracatı, geçen ocak ayında yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon 

dolar odu.  

İthalat, yüzde 5,6 azalarak 18 milyar 123 milyon dolar olurken dış ticaret açığı yıllık bazda 

yüzde 32'lik düşüşle 3 milyar 75 milyon dolar oldu. 

Genel Ticaret Sistemine göre, ocak ayında dış ticaret hacmi, yıllık bazda yüzde 2,12 azalarak 

33 milyar 171 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83 oldu. Altın hariç 

ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87 seviyesinde. 

12 aylık ihracat yüzde 6,5 azaldı 

En fazla ihracat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda: 2021 yılı Ocak en çok ihracat;  

 “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 515 milyon dolar) grubunda, 

 “Tüketim malları” (5 milyar 911 milyon dolar) ve  

 “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 567 milyon dolar) grupları takip etti. 

En fazla ithalat “Ham madde (Ara mallar)” grubunda: 2021 yılı Ocak ayında en çok; ithalat;  

 “Ham madde (Ara mallar)” (13 milyar 830 milyon dolar) grubunda  

 “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 520 milyon dolar) ve  

 “Tüketim malları” (1 milyar 753 milyon dolar) grupları oldu. 

An fazla ihracat yapılan Almanya; (1 milyar 455 milyon dolar) en fazla ithalat ise Çin, (2 

milyar 200 milyon dolar) 

 

 

 

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/fahis-fiyata-karsi-erken-uyari-sistemi-nasil-calisacak-551899.html
https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/fahis-fiyata-karsi-erken-uyari-sistemi-nasil-calisacak-551899.html
https://www.trthaber.com/etiket/arastirma/

