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

2020 yılı Temmuz ayı itibariyle, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 

yılı sonuna göre 21.2 milyar dolar azalarak 232.1 milyar dolar 

olurken, yükümlülükleri 14.1 milyar dolar artarak 611.0 milyar 

dolara yükseldi.  

Yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı olarak 

tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) geçtiğimiz 

yılın sonuna göre 35.3 milyar dolar artarak -378.9 milyar dolar 

açık seviyesine yükseldi.  

Varlıkların detaylarında rezerv varlıklar kalemi 2019 sonuna göre 

15.4 milyar dolar azalışla 90.3 milyar dolara, diğer yatırımlar 

kalemi 7.0 milyar dolar azalışla 88.1 milyar dolara geriledi. Diğer 

yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk 

Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.7 oranında 

azalarak 46.7 milyar dolar oldu. 

Yükümlülüklerin detayında doğrudan yatırımlar geçtiğimiz yıl 

sonuna göre 41.7 milyar dolar artarak 201.8 milyar dolara 

yükseldi. 

Portföy yatırımları bu dönemde 26.1 milyar dolar azalarak 109.8 

milyar dolar olurken, hisse senetleri 8.7 milyar dolar, DİBS’ler 8.8 

milyar dolar, hazine tahvil stoku 2.4 milyar dolar azalış kaydetti. 

Böylece Temmuz sonu itibariyle yabancıların hisse senedi stoku 

23.9 milyar dolara, DİBS stoku 6.6 milyar dolara ve Hazine’nin 

tahvil stoku 46.8 milyar dolara geriledi. 

Diğer yatırımlar 2019 sonuna göre 1.5 milyar dolar azalarak 299.4 

milyar dolara geriledi. Yabancıların yurt içi yerleşik bankalardaki 

DTH’ları 2.1 milyar dolar azalarak 32.6 milyar dolara gerilerken, TL 

mevduatları 2.1 milyar dolar artarak 15.7 milyar dolara yükseldi. 

Bankaların toplam kredi stoku 3.5 milyar dolar azalarak 63.6 

milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 3.5 

milyar dolar azalışla 93.3 milyar dolara geriledi. 

Net yatırım pozisyonunun (açığının) milli gelire oranı 2019 yıl 

sonunda yüzde 45.6 düzeyindeyken 2020 Temmuz sonu itibariyle 

yüzde 50.0’ye yükseldiğini hesaplamaktayız.  

Ülkenin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin 

farkı olarak tanımlanan, bir anlamda eksi olması nedeniyle 

Türkiye’nin dünyaya borcunu ifade eden net uluslararası yatı-

rım pozisyonu açığı geçtiğimiz yıl sonuna göre Temmuz’da 35.3 

milyar dolar artarak 378.9 milyar dolara yükseldi. 

Dolar kurunun bu dönemde TL karşısında yüzde 16.8 değer 

kazanması, bir başka ifadeyle de TL’nin dolar karşısında yüzde 

14.4 değer kaybetmesi belirleyici faktör olmaya devam ediyor. 

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk varlıklarından uzaklaşması 

da bu duruma eşlik ediyor. 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Nedir? 

Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ülkedeki yerleşik 

kişilerin yurtdışı yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile re-

zerv varlık olarak tutulan finansal varlıklarının (örneğin altın) ve 

yerleşiklerin yurtdışı yerleşik kişilere olan finansal yükümlülükleri-

nin belli bir tarihteki stok değerini ifade 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 durumu-

nun göstergesidir. Ülkenin net döviz varlığının veya açığının 

(borcunun) ne olduğuna işaret eder. Bir diğer ifadeyle, ülkenin 

dünyanın diğer ülkelerine karşı ulusal bilançosudur. 
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AB Tanımlı Borç Stoku GSYH Oranı (%)

2019 4Ç 2020 2Ç 2020 Tem

Varlıklar 253.306 227.318 232.094

Yükümlülükler 596.836 568.615 610.980

Doğrudan Yatırımlar 160.053 165.963 201.750

Portföy Yatırımları 135.923 110.193 109.829

Diğer Yatırımlar 300.860 292.459 299.401

UYP Net -343.530 -341.297 -378.886


