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İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 125 

R. TARİHİ  : 23.02.2021 

Gündem : Yabancı Yatırım, TCMB Dövizleri, TÜFE Sepeti Güncelleme, Fitch ve IMF 

değerlendirmeleri  

YABANCI YATIRIM 

2020 yılına ait açıklanan ödemeler dengesi verilerinden doğrudan yatırımlar ile portföy yatırımlarının 

uzun vadeli seyrine göre, ödemeler dengesi verileri gösteriyor ki, son 20 yılda 180.2 milyar dolar 

doğrudan yatırımı, 151.4 milyar dolarlık da kısa vadeli sermaye yani sıcak para girişi sağlandı. Son 

20 yılda Türkiye’ye uzun ve kısa vadeli toplamda 331.6 milyar dolarlık yabancı sermaye geldi. 

 

Ancak bu tutarın önemli kısmı 20’li yılların ilk bölümünde geldi.  

Son yıllarda ise doğrudan sermaye ve portföy yatırımları giderek azalıyor. Kredi kanalı ise daha çok 

mevcut dış borçların çevrilmesi olarak korunuyor. 

2020 yılındaki 4.6 milyar dolarlık net doğrudan sermaye yatırımı ile 2004 yılına geri dönüldü.  

2020 yılında Türkler yurtdışında 3.1 milyar dolarlık, yabancılar Türkiye’de 7.7 milyar dolarlık doğrudan 

yatırım yaptı. Yabancıların Türkiye yatırımlarının 4.4 milyar doları gayrimenkul alımından 

oluştu. Yabancı doğrudan yatırımlar en yüksek düzeyine 19.9 milyar dolarla 2007 yılında ulaştı. 

Son 20 yılda yabancıların yurtiçindeki yatırım toplamı 229.5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde 

yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı yatırımları 49.3 milyar dolara çıktı. Böylece net yabancı doğrudan yatırım 

tutarı 180.2 milyar dolar oldu. Her yıla ortalama 9 milyar dolarlık doğrudan yatırım düşüyor. 
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Yabancı yatırımların 57.2 milyar doları gayrimenkul alımlarıyla gerçekleşti. Yabancılara bu imkan 

2003 yılından itibaren sağlandı. 

151 MİLYAR DOLAR SICAK PARA 

Sıcak para diye tanımlanan yabancıların sermaye veya portföy yatırımları da son yıllarda iyice 

zayıfladı.  

Hatta son 20 yılın 3 yılında üst üste net bazda sermaye çıkışı yaşandı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 

sırasıyla 3, 1.5 ve 5.5 milyar dolarlık çıkışlar oldu. 

Tabloda Türkiye’ye sermaye girişleri, portföy yatırımları sütununda eksi işareti ile gösteriliyor. 20 yıllık 

net sermaye girişleri toplamı 151.4 milyar dolara vardı. Bu da her yıla ortalama 7.5 milyar dolarlık 

sermaye girişi demek. 

20 yılda hisse senedi yoluyla gelen sermaye toplamı 27.1 milyar dolar olurken, borçlanma senetleri 

yoluyla 152.6 milyar dolara vardı. 

DYY GELEN İSTİKRAR, SICAK OLAN İSTİKRARSIZLIK GETİRİYOR 

Tabloda doğrudan yatırımların portföy yatırımlarına oranla daha istikrarlı bir seyir 

izlediği görülüyor.  

180.2 milyar dolarlık doğrudan yatırıma karşılık 151.4 milyar dolarlık portföy yatırımının olması 

olumlu bir sonuç. Yani her 100 dolarlık doğrudan yatırıma karşı 84 dolar sıcak para geldi.  

EKONOMİYİ DE DALGALANDIRDI 

Kısa vadeli sermaye gelip gittiğinde, sermaye girişleri azalıp çoğaldıkça finansal piyasalar da, döviz 

kurları da indi, çıktı. Sonuçta finansmanın, kurların ve faizlerin dalgalanmasından ekonomi ve 

büyüme de etkilendi. 

Sıcak parayı Türkiye’de kalıcı kılamadık. İçeriden de dışarıya doğru sermaye akışı da sürdü. 

TCMB DÖVİZİ NEREYE GİTTİ? 

Merkez Bankası’na 2020 yılında yaklaşık 93 milyar dolarlık döviz talebinin nereden geldiğini, satışın 

kimlere ve nerelere yapıldığına ilişkin açıklama:  

2020 yılında Türkiye ekonomisi 36 milyar dolarlık cari açık vermiştir, 36 milyar dolarlık döviz açığı 

ortaya çıkmıştır. Cari açığın kaynağı da dış ticaret açığıdır. 2020 yılında TCMB cari açığın finansmanı 

için 36 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirmiştir.  

2020 yılındaki cari açığın 36 milyar dolara ulaşmasının 2 nedeni var:   

a) Birinci nedeni, 2020 yılında pandemi nedeniyle turizm gelirlerinin 25 milyar dolar azalması,  

b) İkinci nedeni ise, 2020 yılında 26.6 milyar dolarlık altın ithal edilmesidir. 

 

A- 2020 yılında yabancı portföy yatırımcısı 9.3 milyar dolarlık çıkış yapmıştır. Daha önceki yıllarda 

Türkiye’ye getirip TL’ye çevirdiği ve ağırlıklı olarak BİST’e ve kamu kağıtlarına yatırdığı dövizinin 9.3 

milyar dolarlık kısmını tekrar dövize çevirip geldiği ülkeye geri götürmüştür. 

B- 2020 yılında, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki döviz mevduatı 28 milyar dolar, tüzel 

kişilerin döviz mevduatı ise 13 milyar dolar artmıştır. Türkiye’de yerleşiklerin bankalardaki döviz 

mevduatlarında toplam 41 milyar dolarlık artış meydana gelmiştir. 41 milyar dolarlık bu dövizler 

2020 yılında Merkez Bankası tarafından satılmıştır. 

https://www.dunya.com/finans/altin/XAU-USD/altin-amerikan-dolari
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C- 2020 yılında TCMB, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan ve Merkez Bankası bilançosunun net 

hata ve noksan kaleminde yer alan 3.3 milyar dolarlık döviz talebi için satış yapmıştır. 

D- 2020 yılında TCMB, özel sektörün kısa vadeli dış borcunun finansmanı için 3 milyar dolar döviz 

satışı gerçekleştirmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, Merkez Bankası tarafından karşılanan toplam döviz miktarı 93.3 milyar 

dolara ulaşmaktadır.”   

"Satılan dövizin 26.6 milyar doları altın ithalatında kullanıldı" 

2020 yılında Merkez Bankası tarafından satılan dövizin 26.6 milyar dolarının altın ithalatında 

kullanıldı. Bu altın hane halkının yani Türk vatandaşının yastık altında durmaktadır.  

Satışı yapılan 41 milyar dolarlık döviz Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınmış olup 

bu dövizler Türkiye’deki bankalarda mevduat olarak durmaktadır.   

Kalan kısmın ise ithalatın finansmanında, özel sektör kısa vadeli dış borcun ödenmesinde ve yabancı 

portföy yatırımcısının döviz talebinin karşılanmasında kullanılmıştır.  

TÜİK ENFLASYON SEPETİNDEKİ ÜRÜNLERİ VE AĞIRLIKLARINI GÜNCELLEDİ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi, 

sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak. 

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim yerleri ve iş yerleri, endeks 

sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıkları ile ürünlerin tanımları güncelleniyor. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek birey ya da belirli 

bir gelir grubuna ait olmayıp, ülke ortalamasını ifade ediyor. 

En çok satış yapan firmalardan fiyat derlemesi amaçlanıyor 

2021 yılında TÜFE'de 81 ilin tamamı ve 225 ilçe kapsamında, 27 bin 980 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 

(kira), 415 madde, 901 madde çeşidi için her ay yaklaşık 550 bin 632 fiyat derlenecek. 

Her yıl aralık ayında yapılan güncellemede, ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil 

edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkartılıyor. Bu nedenle, TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin 

sayısı her yıl değişim gösteriyor. 

Güncellemeye göre, sepete giren maddeler turşu ve sweatshirt (kadın için) oldu. 

Sepetten çıkan maddeler ise tere, erik, normal buzdolabı (derin donduruculu), karışım kumaşlar ve 

şofben olarak belirlendi. 

Ana grup ağırlıkları 

2021 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da belirlendi. 

Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 22,77'den yüzde 25,94'e çıkarıldı. Salgın 

sürecinde önemi artan sağlığın ağırlığı ise yüzde 2,80'den yüzde 3,25'e yükseltildi. 

Konut, haberleşme, ev eşyası gruplarının ağırlığı artarken, alkollü içecekler ve tütün, giyim ve 

ayakkabı, eğitim, lokanta ve oteller gibi grupların ağırlığı azaldı. 

Söz konusu ağırlıklar; 

- Alkollü içecekler ve tütün için yüzde 4,88,  

https://www.dunya.com/finans/doviz/USD-TRL/amerikan-dolari-turk-lirasi
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- Giyim ve ayakkabı için yüzde 5,87,  

- Konut için yüzde 15,36,  

- Ev eşyası için yüzde 8,64,  

- Ulaştırma için yüzde 15,49,  

- Haberleşme için yüzde 4,64,  

- Eğlence ve kültür için yüzde 3,01,  

- Eğitim için yüzde 2,28,  

- Lokanta ve oteller için yüzde 5,91,  

- Çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 4,73 oldu. 

Kovid-19 salgını, hane halkı tüketim harcamalarını önemli derecede etkiledi 

Barkod verileri, veri derleme sürecine entegre edildi 

FİTCH TÜRKİYE’NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜNÜ “DURAĞAN”A YÜKSELTTİ.  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB seviyesinde teyit 

ederken, not görünümünü “negatif” ten “durağan” a yükseltti. Fitch karara gerekçe olarak son 

dönemde izlenen tutarlı politikaların dış kırılganlıkları azalttığını belirtti. Yapılan açıklamada, Türkiye 

ekonomisinin 2020'de %1,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, 2021’de de büyümenin %5,7 oranında 

gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Fitch’in Türkiye’ye ilişkin enflasyon tahminleri ise 2021 ve 

2022 yılsonları için sırasıyla %11 ve %9,2 seviyesinde bulunuyor. 

IMF TÜRKİYE 2020 BÜYÜME TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm raporu Ocak ayı güncellemesinde 2020 için 

Türkiye büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi. IMF Ekim ayında yüzde 5 küçülme tahmini 

yayımlamıştı. 

2021 büyüme tahmini Ekim ayına göre 1 yüzde puan artırılarak %6’ya yükseltildi. IMF 2022 Türkiye 

büyüme tahminini ise Ekim ayına göre 0,5 yüzde puan düşürerek yüzde 3,2 olarak açıkladı. 

IMF, dün Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, 

ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. 


