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

Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu 

2019 yılının Nisan ayında 217.5 milyar dolar düzeyinde olan özel 

sektörün toplam borcu bu yılın aynı ayında 35.7 milyar dolar 

azalarak 181.8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde bankalar 

24.2 milyar dolar, reel sektör 6.2 milyar dolar ve bankacılık dışı 

finansal kuruluşlar 5.3 milyar dolar borçlarını azalttı. 

Bankacılık sektörünün toplam borcu geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre 24.2 milyar dolar azalırken sektörün uzun vadeli 

borçları 22.2 milyar dolar,  kısa vadeli borçları ise 2.0 milyar 

dolar azalış gösterdi. Bir önceki aya göre ise sektörün uzun 

vadeli borçları 1.8 milyar dolar azalırken, kısa vadeli borçlarının 

0.3 milyar dolar arttığını görmekteyiz. 

Reel sektörün toplam borcu bir önceki aya göre 1.3 milyar 

dolar azalırken sektörün uzun vadeli borcun  1.4 milyar dolar 

azalması bunda etkili oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre 

ise uzun vadeli borçları 4.6 milyar dolar, kısa vadeli borçları 1.6 

milyar dolar, toplamda 6.2 milyar dolar azalış kaydetti. 

Özel sektörünün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla 

kadar olan vade dağılımına bakıldığında Mayıs 2020-Nisan 

2021 döneminde ödenecek toplam borcunun 42.8 milyar dolar 

olduğunu görmekteyiz. Bu tutarın 21.8 milyar doları bankaların, 

16.3 milyar doları reel sektörün ve 4.7 milyar doları ise bankacılık 

dışı finansal kurumların borcundan oluşuyor.   

 

Türkiye’nin Kısa Vadeli Borcu 

Kısa vadeli dış borç stoku geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre 10.7 

milyar dolar, 2019 sonuna göre 3.7 milyar dolar azalarak 164.6 

milyar dolara geriledi.  

Borcun 76.4 milyar dolarının bankalar, 71.6 milyar dolarının diğer 

sektörler kaynaklı. olduğunu görmekteyiz. Bankalar ve reel 

sektör bu süreçte sırasıyla 11.9 ve 6.8 milyar dolar net borç geri 

ödeyicisi konumunda oldu. Yılın başından bu yana da bu eğilim 

sürmekte. 

TCMB’nin brüt rezervleri Nisan sonu itibariyle  86.2 milyar dolar 

düzeyinde olduğu dikkate alındığında mevcut rezervlerin kısa 

vadeli dış borçları karşılama oranı yüzde 52.4 oldu. 

(milyar dolar) Nis.19 Nis 20 r Aylık r Yıllık

Uzun Vade 205,72 173,64 4,27 32,09

Kısa Vade 11,79 8,14 -0,30 3,65

Toplam 217,51 181,78 3,97 35,73

Özel Sektör Yurt Dışından Neden Borçlanıyor? 

Yurt içi tasarrufların yetersiz olduğu durumlarda özel sektörün yurt 

dışından borçlanma yoluna gittiğini görmekteyiz.  

Döviz kredisi bularak bunu Türk Lirasına dönüştürerek TL kredi ver-

mek isteyen bankacılık sektörü tarafından yurt dışından borçlan-

ma tercih edilmektedir. Reel sektörün ise döviz kurlarının istikrar 

kazandığı dönemlerde, kredi maliyetinin görece daha ucuz ol-

ması nedeniyle yurt dışından borçlanma yoluna gitmekte. 

Kısa Vadeli Borç Stoku 

Uzun ve kısa vadeli dış borç stoku bir ülkedeki yerleşiklerin o ülke-

de yerleşik olmayanlara olan, vadesi genellikle en fazla 1 yıl süreli 

borçlarını nitelemektedir.  

Kısa vadeli borçların bir yıllık süre zarfında ana para ve/veya faiz 

ödemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uzun vadeli borç-

lanmanın aksine bu tip borçlanmaların büyüme rakamlarına anlık 

yukarı yönlü etkileri olabilmektedir. 

Finansal koşullardaki bozulma, dış ticaret savaşları, yapısal bozukluk kaynaklı kırılganlıklar ve en önemlisi kur şoku bu verileri önemli hale 

getirmekte. 

Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç tutarı gerilemeye devam ediyor. Nisan sonu itibariyle rakam 164,6 milyar dolara geri lerken, 

detaylarda özel sektörün borçları azalırken kamunun borçlarının artış eğilimi içerisinde olduğu görülüyor.  

Nisan itibariyle kamunun kısa vadeli borcu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 8.4 milyar dolar artarak 39.4 milyar dolar yükseldi. 2017 

sonunda 29.3 milyar dolar olan kamunun kısa vadeli borcu 2019 sonunda 30.5 milyar dolar düzeyindeydi.  

Özel sektör ise borç azaltmaya devam ediyor. 2018 yılının Ocak ayında 153.3 milyar dolar ile en yüksek düzeyine çıkan özel sektörün 

son 1 yılda ödeyeceği kısa vadeli dış borcu o tarihten sonra azalış eğilimine girerek Nisan 2020 itibariyle 115.8 milyar dolar ile 2012 yılı 

Mart ayına kadar geriledi. 

BDDK, almış olduğu kararlar ile TL’yi konvertible bir para olmaktan hızla uzaklaştırdı. Bu, kısa vadede 164.6 milyar dolara borç öde-

mesi gereken Türkiye’nin, ihtiyaç duyacağı döviz miktarını temin etmekte sıkıntılı bir duruma sokmaktadır. 

(milyon dolar) Nis 19 Ara 19 Nis 20 r Çeyreklik r Yıllık

Merkez Bankası 5.424 8.413 9.370 957 3.946

Genel Yönetim 3.027 4.291 7.118 2.827 4.091

Bankalar 88.356 81.582 76.452 -5.130 -11.904

Diğer Sektörler 78.489 73.952 71.642 -2.310 -6.847

Toplam 175.296 168.238 164.582 -3.656 -10.714
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