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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

2020 Mayıs sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 

yıl sonuna göre 26.0 milyar dolar azalarak 227,3 milyar dolar, 

yükümlülükleri ise 36.2 milyar azalarak 562,1 milyar dolar 

oldu. Böylece yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan 

yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası 

yatırım pozisyonu (UYP) geçtiğimiz yıl sonuna göre 10.2 

milyar dolar artışla -334,8 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşti. 

Varlıkların detaylarında rezerv varlıklar kalemi geçtiğimiz yılın 

sonuna göre 14.8 milyar dolar azalışla 90,9 milyar dolarına, 

diğer yatırımlar kalemi 11.7 milyar dolar azalışla 83,4 milyar 

dolara geriledi.  

Yükümlülükler detayında ise doğrudan yatırımlar 4.7 milyar 

dolar azalarak 155.4 milyar dolara gerilerken bunda piyasa 

değeri ve kurdaki değişimin etkili olduğu anlaşılıyor. 

Portföy yatırımları 2019 sonuna göre 23.0 milyar dolar 

azalarak 112,8 milyar dolar olurken bu azalışın 9.8 milyar 

doları hisse senetlerinde, 7.9 milyar doları DİBS’lerde, 1.0 

milyar doları hazine tahvil stokundaki azalıştan kaynaklandı. 

Böylece Mayıs sonu itibariyle yabancıların hisse senedi stoku 

22.7 milyar dolar, DİBS stoku 7.6 milyar dolar ve Hazine’nin 

tahvil stoku 48.1 milyar dolara gerilemiş oldu. 

Diğer yatırımlar 2019 sonuna göre 8.5 milyar dolar azalarak 

293,8 milyar dolara, yabancıların yurt içi yerleşik 

bankalardaki DTH’ları 2.5 milyar dolar azalarak 32,2 milyar 

dolara gerilerken, TL mevduatları 1.8 milyar dolar artarak 

15,4 milyar dolara yükseldi. 

Bankaların toplam kredi stoku ise 4.4 milyar dolar azalarak 

62,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 4.7 

milyar dolar azalarak 93,6 milyar dolara geriledi. 

Net yatırım pozisyonunun (açığının) milli gelire oranı 2019 yıl 

sonunda yüzde 45.8 düzeyindeyken Mayıs sonu itibariyle 

yüzde 44.2’ye gerilerken, AB tanımlı borç stokunun milli gelire 

oranı açısından incelediğimizde ise 2019 sonunda yüzde 

32.8 olan oranın 2020 yılı ilk çeyrek itibariyle yüzde 35.1’e 

yükseldiğini görmekteyiz.  

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) yabancıların Türkiye’deki 

fiziki portföy ve doğrudan yatırımlarının azalmasının da etki-

siyle iyileşirken, TL’nin ABD doları karşısındaki değer kaybı ve 

yabancıların Türkiye’deki varlıklarının değerinin erimesi belir-

leyici olmaya devam ediyor.  

İrtifa kaybettikçe hem yurt içi hem yurt dışı yerleşikler Türk 

varlıklarından uzaklaşıyor. 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nedir? 

Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ülkedeki 

yerleşik kişilerin yurtdışı yerleşik kişilerden olan finansal ala-

cakları ile rezerv varlık olarak tutulan finansal varlıklarının 

(örneğin altın) ve yerleşiklerin yurtdışı yerleşik kişilere olan 

finansal yükümlülüklerinin belli bir tarihteki stok değerini ifa-

de eder. Özetle Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına 

olan yükümlülüklerinin farkıdır. 

Ödemeler Dengesi İstatistikleri, ekonominin güncel döviz 

gelir gider durumunu ortaya koyarken, UYP yapısal döviz 

durumunun göstergesidir. Ülkenin net döviz varlığının veya 

açığının (borcunun) ne olduğuna işaret eder. Bir diğer ifa-

deyle, ülkenin dünyanın diğer ülkelerine karşı ulusal bilanço-

sudur. 
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AB Tanımlı Borç Stoku GSYH Oranı (%)

2019 1Ç 2019 4Ç 2020 Nis

Varlıklar 243.272 253.324 227.316

Yükümlülükler 584.659 598.352 562.123

Doğrudan Yatırımlar 131.931 160.148 155.447

Portföy Yatırımları 142.905 135.860 112.841

Diğer Yatırımlar 309.823 302.344 293.835

UYP Net -341.387 -345.028 -334.807


