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

TCMB Başkanı, son Enflasyon Raporu sunumunda kısa vadeli 

dış borç istatistiklerinde revizyon yapılacağını duyurmuş, 

raporunun içinde ise mevcut kısa vadeli dış borç 

istatistiklerindeki yanlılıkları gösteren bir çalışma sunulmuştu. 

Hatırlatmak gerekirse kısa vadeli dış borç istatistikleri, 

yurtiçinde yerleşik kişilerin bir yıl ve daha kısa vadeli yurtdışı 

yükümlülüklerini göstermektedir. 

Revizyonun, ticari krediler altında yer alan “İthalat Borçları” 

verisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan 

raporlama yöntemiyle derlenmesi ile menkul kıymetlerin 

sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına 

geçilmesi; yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında vade ayrımının 

yapılarak uzun vadeli mevduatların kısa vadeli dış borç 

kapsamından çıkarılması nedenleriyle gerçekleştirildiği 

belirtildi.  

Bunun sonucunda “Bankalar/Krediler”, “Bankalar/Döviz 

Tevdiat Hesabı ve TL Cinsinden Mevduat” ve “Diğer Sektörler/

Ticari Krediler/İthalat Borçları” kalemlerinin etkilendiğini 

görmekteyiz. 

Bir önceki ay 23.6 milyar düzeyinde olan TCMB’nin borcu 3.5 

milyar dolar artarak Haziran’da 27.1 milyar dolara yükseldi. 

TCMB’nin borcu, yabancı merkez bankalarıyla yapılan swap 

anlaşmalarından doğan yükümlülükler ve yurt dışı bankaların 

TCMB’deki depo hesaplarından oluşmaktadır. Genel 

hükümetin borcu ise bir önceki aya göre 512 milyon dolar 

azalarak 4.9 milyar dolara geriledi. Bu borcun da Hazine’nin 

ihraç etmiş olduğu Eurobond ödemelerinden kaynaklandığını 

belirtmeliyiz. 

Mayıs ayında 75.0 milyar dolar olan reel sektörün kısa vadeli 

dış borcu ise revizyon sonrası Haziran’da 25.9 milyar dolar 

azalarak 49.1 milyar dolara gerilemiş bulunuyor. Mayıs 

ayındaki borcun 59.4 milyar dolarlık kısmı dış ticaret 

kredilerinden oluşurken, bu rakam Haziran’da 25.6 milyar 

dolar azalarak 33.8 milyar dolara gerilemiş bulunuyor. Sonuç 

olarak azalış reel sektörün ticari kredileri kaynaklı olmuştur.  

Bankaların kısa vadeli borcu ise söz konusu dönemde 1.5 

milyar dolara azalarak 85.3 milyar dolardan 83.8 milyar dolara 

geriledi.  

Bankaların kısa vadeli yurt dışı kredi yükümlülüğü 34.7 milyar 

dolardan 39.7 milyar dolara yükselirken, döviz tevdiatı, banka 

mevduatı ve TL cinsi mevduat toplamı 5.3 milyar dolar 

azalarak 50.6 milyar dolardan 44.2 milyar dolara geriledi. 

Gerileme, revizyon öncesi bankaların yurt dışı yerleşiklerden 

topladığı mevduatın tamamı kısa vadeli olarak kabul 

edilirken, revizyon sonrası vadesi bir yılın üstünde olan 

mevduatların kısa vadeli borç istatistiklerinden çıkarılmasından 

kaynaklandı.  

Bankaların kısa vadeli borcunu etkileyen bir diğer husus ise 

menkul kıymet istatistiklerinde sahiplik tanımında yapılan 

değişiklik oldu. Yasal sahiplikten ekonomik sahipliğe geçilirken, 

böylece yurt dışı yerleşikler açısından yasal sahipliğin el 

değiştirdiği fakat ekonomik sahipliğin değişmediği işlemler 

(repo, teminat ve ödünç işlemleri), bir başka ifadeyle yurt 

dışından repo yoluyla sağlanan kaynaklar revizyon sonrası 

kredi yükümlülüğü olarak kabul edilerek bankaların kısa vadeli 

kredi stokunu artırmış oldu. 

Sonuç olarak revizyon öncesi Mayıs sonu itibariyle kısa vadeli 

dış borç stoku 189.4 milyar dolar iken, TCMB’nin döviz rezerv-

leri 92.6 milyar dolar düzeyindeydi ve brüt rezervler vadesine 

1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 

48.9’unu karşılayabilmekteydi. 

Revizyonlar sonrası Haziran sonunda kısa vadeli dış borç stoku 

165.0 milyar dolara gerilerken, TCMB’nin döviz rezervleri ihra-

cat reeskont kredileri, swaplar, Hazine’nin döviz cinsi iç ve dış 

net borçlanmaları ile bankalar döviz mevduatlarındaki artışın 

da etkisiyle 100.2 milyar dolara yükselirken, brüt rezervlerin 

vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku-

nu karşılama oranı yüzde 60.7’ye yükselmiş oldu. Bir anlamda 

eşitlikte revizyon sonrası pay azalırken, paydanın artmasının 

etkisini görmekteyiz. 

Bir diğer önemli değişiklik ise TCMB’nin Kısa Vadeli Dış Borç 

İstatistiklerinde yanlılıklar olarak değerlendirdiği hususta ger-

çekleşti. Mayıs sonu itibariyle Türkiye’nin 12 aylık birikimli itha-

latı 240.4 milyar dolar iken ithalat borçları 56.7 milyar dolar, 

borcun ithalata oranı yüzde 23.7 düzeyindeydi.  

Haziran’da ithalat 246.7 milyar dolar olurken, revizyon sonrası 

kısa vadeli dış borç istatistikleri ithalat borçlarının 31.1 milyar 

dolara gerilediğini ortaya koydu. Dolayısıyla borcun ithalata 

oranı da yüzde 12.6 ile gelişmekte olan ülkeler seviyesine in-

miş oldu. 

(milyon dolar) Haz 20 May 21 Haz 21 r Önceki Ay r Yıllık

Merkez Bankası 19.633 23.621 27.071 3.450 7.438

Genel Yönetim 5.670 5.446 4.934 -512 -736

Bankalar 79.104 85.322 83.844 -1.478 4.740

Diğer Sektörler 66.964 74.996 49.127 -25.869 -17.837

Toplam 171.371 189.385 164.976 -24.409 -6.395

(milyon dolar) Haz 20 May 21 Haz 21 r Önceki Ay r Yıllık

Özel Sektör 66.964 74.996 49.127 -25.869 -17.837

Ticari Krediler 47.261 59.413 33.785 -25.628 -13.476

İthalat Borçları 43.946 56.748 31.124 -25.624 -12.822

Pref.&Peşin İhracat 3.315 2.665 2.661 -4 -654

Diğer Krediler 19.703 15.583 15.342 -241 -4.361


