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

Türkiye’nin Kısa Vadeli Borcu 

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku 2019 sonuna göre 

9.6 milyar dolar artarak 132.8 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz 

yılın aynı ayında kısa vadeli dış borç stoku 118.7 milyar dolar 

düzeyindeydi. 

Borçlu bazında incelendiğinde, kamu sektörünün kısa vadeli 

borcu 2019 yıl sonuna göre 0.8 milyar dolar artarak 25.9 milyar 

dolara yükselirken, özel sektörün borcu 3.9 milyar dolar azalarak 

85.8 milyar dolara geriledi. 

Merkez Bankası borcu 2019 sonuna göre 12.7 milyar dolar artışla 

21.1 milyar dolara yükselirken, bankaların borcu 0.4 milyar dolar 

azalarak 55.6 milyar dolara, özel sektörün borcu 2.7 milyar dolar 

azalarak 56.0 milyar dolara geriledi. 

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 

geçtiğimiz yıl sonuna göre 0.4 milyar dolar artarak 8.0 milyar 

dolar olurken, sektörlerin ithalat borçları 0.4 milyar dolar artarak 

51.0 milyar dolara yükseldi.  

Yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı bir önceki yılın Ekim 

ayına göre 0.3 milyar dolar artarak 21.3 milyar dolar olurken, 

mevduatları 1.1 milyar dolar azalarak 12.5 milyar dolara geriledi. 

TL cinsinden mevduatları ise değişim göstermeyerek 13.7 milyar 

dolarda yatay seyretti. 

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 

2019 yılı sonuna göre 12.8 milyar dolar artarak 181.0 milyar 

dolara yükseldi. Borcun 41.2 milyar doları kamunun, 21.1 milyar 

doları Merkez Bankasının, 118.7 milyar doları ise özel sektöründür. 

 

Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 

2019 sonuna göre 18.1 milyar dolar azalarak Ekim’de 161.2 

milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu 0.8 milyar dolar 

azalarak 7.9 milyar dolara geriledi. Böylece özel sektörün 

toplam kredi borcu bu dönemde 18.9 milyar dolar azalarak 

169.0 milyar dolar oldu.  

Söz konusu dönemde bankacılık sektörünün toplam borcu 3.3 

milyar dolar azalarak 66.3 milyar dolar oldu. Sektörün uzun 

vadeli borçları 3.4 milyar dolar azalarak 60.5 milyar dolara 

gerilemesine karşılık kısa vadeli borçları 0.1 milyar dolar artarak 

5.8 milyar dolara yükseldi. 

Reel sektörün toplam borcu 2019 sonuna göre 11.9 milyar dolar 

azalarak 92.4 milyar dolara gerilerken uzun vadeli borçların 11.2 

milyar dolar azalarak 91.1 milyar dolara indi. Sektörün kısa vadeli 

borçlarının da bu dönemde 0.6 milyar dolar gerileyerek 1.3 

milyar dolara indiği görülüyor. 

Bankacılık dışı finansal kuruluşların toplam borcu geçtiğimiz yıl 

sonuna göre 3.8 milyar dolar azalarak 10.3 milyar dolara 

gerilerken, uzun vadeli borçlar 3.4 milyar dolar azalarak 9.6 

milyar dolara, kısa vadeli borçlar 0.4 milyar dolar azalarak 0.8 

milyar dolara geriledi. 

Özel sektörünün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla 

kadar olan vade dağılımına bakıldığında Kasım 2020-Ekim 2021 

döneminde ödenecek toplam borç tutarı 40.7 milyar dolar olup, 

bu tutarın 24.9 milyar doları bankaların, 12.6 milyar doları reel 

sektörün, 3.2 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kurumların 

borcundan oluşuyor.   

2020 yılı Ekim sonu itibarıyla Türkiye’nin kısa vadeli borç stokunun 132.8 milyar dolar olmuştur. Ekim sonu itibariyle TCMB’nin döviz re-

zervlerinin 84.4 milyar dolar düzeyinde olmasından hareketle rezervlerin borcu karşılamaya yetmemektedir. Borç, daha dar tanımlı 

olarak banka kredileri, banka mevduatı, diğer krediler, Merkez Bankası ve genel yönetim borçları şeklinde sınırlandırıldığında 92.1 

milyar dolara gerilemesine rağmen durum değişmemektedir. 

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 181.0 milyar dolar olurken, brüt rezervler bu borcun yüzde 46.6’sını an-

cak karşılamaktadır.  

(milyon dolar) Eki 19 Ara 19 Eki 20 r Yıl Sonu r Yıllık

Merkez Bankası 6.406 8.413 21.132 12.719 14.726

Genel Yönetim 4.644 4.291 5.807 1.516 1.163

Bankalar 80.474 81.582 82.929 1.347 2.455

Diğer Sektörler 75.870 73.952 71.124 -2.828 -4.746

Toplam 167.394 168.238 180.992 12.754 13.598
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(milyar dolar) Eki.19 2019 4.Ç Eki 20 r YTD

Uzun Vade 191,5 179,2 161,2 18,1

Kısa Vade 11,0 8,7 7,9 0,8

Toplam 202,5 187,9 169,0 18,9


