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HAFTALIK AR-GE RAPORU 

 

R. NO      : 136 

R. TARİHİ : 22.6.2021 

Gündem  :  Eylem Planı, Türklerin Yurtdışı Yatırımları, Döviz pozisyon açığı, Seçilmiş Grafikler,      

Gelir dağılımı, Ekonominin geleceği.   

5 düzenlemeyle "Ekonomi Reformları Eylem Planı" 

Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemelerden 5 tanesi ön 

Haziran da yapılması gerekiyor.  

Takvime göre; proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetler sistemi kurulması yanı sıra 

KGF desteğiyle 5 ve 6’ncı bölgede imalat sanayi yatırımlarına uzun vadeli kredi desteği sağlanması, 

dolayısıyla yatırım imkanlarını kolaylaştıracak unsurlar olacak.  

Finansal tüketicilerin korunması ile Risk Merkezi’nin organizasyonu gibi iki önemli düzenleme yanı sıra, 

son günlerde sıkça tartışılan kamu görevlilerinin başka kurumların yönetiminde alabilecekleri görev 

sayısını bir ile sınırlandıran bir düzenleme daha hayata geçirilecek. 

Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi başlığı altında yer alan, Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı 

menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak.  

‘Cari Açık’ başlığı altında yer elen eylem uyarınca Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. 

Bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği 

sağlanacak.  

‘Risk Merkezi’ MB kontrolünde 

Türkiye’nin tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, Merkezi Bankası kontrolünde yeniden 

organize edilecek.  

Enflasyon dinamiğini takip için Fiyat İstikrarı Komitesi devreye girecek.  

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YATIRIMLARI 43,9 MİLYAR DOLAR 

Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk girişimcilerin yurt 

dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı. Sağladıkları istihdam ise 158 bin 66 kişiye 

ulaştı. 

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE UYGULANAN POLİTİKA FAİZLERİ 

SBB Kayıtlarına göre seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin politika faizleri (17 Haziran 2021) 

ABD EURO B. İNG.  G. KORE BREZ. RUSYA  HİND. POL. G. AFR. TÜRK. 
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TÜRKİYE'NİN DÖVİZ POZİSYONU AÇIĞI 

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin net döviz pozisyonu açığı mart ayında 2 milyar 349 milyon 

dolar artarak 157 milyar 545 milyon dolar oldu. 

Mart 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 

milyar 355 milyon dolar azaldı. İhracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 

milyar 885 milyon dolar ve 155 milyon doları arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 382 milyon dolar 

azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt 

dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 93 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar azaldı. 

İthalat borçları 3 milyar 552 milyon dolar artış kaydetti ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon 

dolar azaldı. 

DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI İSE 20 MİLYAR 567 MİLYON DOLAR 

Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar ise 119 milyar 110 milyon dolar iken, kısa vadeli 

yükümlülükler 98 milyar 543 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 

20 milyar 567 milyon dolar oldu ve şubat 2021 dönemine göre 5 milyar 304 milyon dolar azaldı. Kısa 

vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti. 

 

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu Ve Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu (Milyar.$) 

 



3 
 

Cari İşlemler Hesabı ve Finans Hesabı (Net 12 Aylık Milyar $) 

 

Reel Efektif Döviz Kuru-TÜFE Bazlı (2003=100, Aylık) 
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Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP, Milyar Dolar) 

 

Yurt İçinde Yerleşiklerin Yabancı Para Mevduatları (Gerçek ve Tüzel Kişiler Milyar $) 

 

GELİR DAĞILIMINI BOZAN GELİŞMELER 

Geçen yıl kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan kredi kampanyasıyla konut satışları 1.5 milyon 

adetle rekor düzeye yükseldi. 2020 şimdiye kadar çok konutun satıldığı yıl oldu. 

Konut kredi stoku 100 milyarlık artışla 279 milyar liraya kadar çıktı. Konut fiyatları da 2020’de yüzde 

32 artarak tarihinin en yüksek değer artışına ulaştı. 

Merkez Bankasına göre faizlerdeki bir birimlik değişme, konut fiyatlarında 2.1 birimlik değişime yol 

açıyor. 
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TÜİK tarafından açıklanan “2020 gelir ve yaşam koşulları araştırması” ortaya koydu ki, Türkiye’de konut 

sahipliği oranı artmadı daha da düştü. 

2019’da yüzde 58.8 olan oran 1 puan gerilemeyle yüzde 57.8’e indi. Uzun yıllar yüzde 59-61 bandında 

hareket eden konut sahipliğindeki bu düşüş, kredi patlaması ve artan fiyatlarla paralellik gösteriyor. 

Konutları ancak bankadan kredi kullanabilecekler ya da birikimi olanlar peşin parayla aldı. Nüfus 1.2 

milyon artarken, konut sahibi hanehalkı sayısı artmadı. Geliri olanlar ve banka kredisi kullananbilenler 

ikinci, üçüncü konutu aldı. 

Kiracıların oranı bir yılda yüzde 25.6 ‘dan yüzde 26.2’ye çıktı. Ayrıca gelir dağılımının bozulması da ev 

sahipliği oranını düşürdü. 

GELİR NASIL DAĞILIYOR? 

TÜİK’in gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre zaten bozuk olan gelir dağılımı pandemi döneminde 

daha da bozuldu. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 46.3’ten yüzde 

47.5’e yükseldi. En düşük gelirli yüzde 20’lik grubun payı ise yüzde 6.3’ten yüzde 5.9’a indi. Arada 8 katlık 

uçurum var. 

 

Rakamlar koronavirüs salgını döneminde 2000’li yılların en hızlı gelir dağılımı bozulması yaşandığını 

gösteriyor. 

Gelir dağılımındaki bozulmayı sürekli yoksulluk oranının 1 puan, maddi yoksulluk oranının 1.1 puan 

artması da yansıtıyor. 
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Gelir dağılımını yansıtan GİNİ katsayısı da 0.395’ten 0.402’ye yükseldi. Yine bu oranda 2000’li yılların en 

kötü rakamı 0.403 ile 2006’da, en iyi rakamı 0.379 ile 2014’te yaşanmıştı. Oranın yükselmesi gelir 

dağılımında bozulmayı, düşmesi ise iyileşmeyi gösteriyor. 

 

KREDİ PATLAMASI ETKİSİ 

Gelir ve servet dağılımını hızlı kredi artışının genelde düşük faiz üzerinden yapılması da bozdu.   

Bunun yanında beklentilerin bozulmasından dolayı döviz ve altın alımlarını yükselterek de varlıklı kesimin 

servetinin büyümesine yol açtı. 

Ekonomik krize müdahale asıl kredi artışı ile yapıldı. Faizlerin hızla indirilmesi ve Merkez Bankası’nın 

yarım trilyon lirayı aşan parasal genişlemeye gitmesinin sonucunda kredi stokundaki artış yıl içinde 

yüzde 44’e, yılsonu itibariyle yüzde 35’e çıktı. 

Krediler 1 trilyon TL kadar arttı. Bu da geçen yıl için açıklanan 5 trilyon liralık GSYH’nın beşte biri demek. 

Hatta yılın üçüncü çeyreğinde OECD ülkeleri arasında Türkiye kredi genişlemesinde ilk sıraya yükseldi. 

Kredi artışı, varlıklı kesimdeki servet büyümesi ve koronavirüs etkisi çakışınca ortaya belirli ürünlerde 

tüketim patlaması çıkıyor. 

Dolaylı vergilerin etkisiyle toplam vergi gelirleri mayıs ayında yüzde 69.2, beş aylık dönemde de yüzde 

51 gibi çok yüksek oranda arttı.   

Dolaylı vergiler içinde dahilde alınan KDV mayısta yüzde 633.2, beş ayda ise yüzde 126.9 arttı. 

Özel tüketim vergisi mayısta yüzde 17.6, beş ayda yüzde 24.2 büyüdü. 

İthalde alınan KDV de mayısta yüzde 122.5, beş ayda yüzde 92.8 yükseldi. 

Bu üç verginin toplam vergi gelirlerine oranı geçen yılın ilk beş ayında yüzde 45 iken, bu yılın aynı 

döneminde yüzde 50’ye yükseldi. 

Güçlü tüketim konjonktüründe Merkez Bankası’nın faizi düşürmesi tüketimi körükler, ithalatı ve cari 

açığı artırır, gelir dağılımı daha da bozar. 

DAHA ZOR DÖNEME DOĞRU MU? 

D. ACEMOĞLU: Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) neredeyse yüzde 30’u yatırıma gidiyor. Ama bu yüzde 

30’un sadece yüzde 10’u makina ve imalat yatırımlarına gidiyor, yüzde 20’si ise inşaata gidiyor. Çok 

dengesiz bir büyüme. Bu sürdürülmesi gerçekten zor bir büyüme. 

Son dönemlerde Türkiye’de artık özel bankalar kredi vermiyor. Ama krediler devlet bankalarından 

veriliyor. 

Yüksek kaliteli büyüme eşitsizliği azaltır. Kalitesiz büyümeyi sürdürmek çok zordur. Giderek problemleri 

kat kat artırıyor. Bunlardan biri cari açık ve enflasyon. Enflasyon son dönemlerde yine artıyor. Bu bazı 

problemlerin bir semptomu. 
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Kovit-19 sonrası bu problemler birkaç kat arttı. Türkiye Kovid-19 döneminde doğru mali politikalar 

kullanmadı. Ciddi bir Kovid-19 darbesi yedi. Büyüme artıyor ama daha kalitesiz bir büyümeye döndü. 

2010’da büyümenin pozitif yönü istihdam üretiyordu. Ama artık istihdam artışı olmuyor. Genç işsizliği 

yüzde 25’ten inmiyor. 

Türkiye’de kurumsal gerileme 14 yıldır sürüyor. Bağımsız özel kuruluşların devreden çıkarılması 2006’da 

başladı. 2010’da Türkiye’ye ciddi yatırımlar geldi. Türkiye’ye yatırımda bulunanlar kendi taleplerini 

yaratıyorlardı. Yabancı sermaye Türkiye’deki kurumsal kötüleşmeyi ya zamanında görmedi ya da 

görmemeyi tercih etti. Yabancı sermaye daha sonra kısa vadeli yatırıma geçti. Ama artık çok yüksek faiz 

almadan yatırıma gelmek istemiyor. 

Türkiye siyasal olarak ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. 

Türkiye gibi ülkeler demokrasiden uzaklaştılar. Birçok ülke ekonomi için demokrasinin önemli olmadığını 

düşünüyor. Demokrasi bir lüks tüketim maddesi değil. Ekonomi için de çok önemli.  

Freedom House’ye göre, 2006’dan bu yana demokrasiden uzaklaşan ülkelerin sayısı artıyor. 

Demokrasinin geleceği hiç parlak değil. Covid-19’dan sonra demokrasiden uzaklaşanlar artacak. 

 


