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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  

Yurtiçinde yerleşik kişilerin bir yıl ve daha kısa vadeli yurtdışı 

yükümlülüklerini gösteren kısa vadeli dış borç istatistiklerine 

göre 2021 yılı Ağustos sonunda 125.9 milyar dolar olan borç 

stoku Eylül ayı itibariyle 1.5 milyar dolar azalarak 124.4 milyar 

dolara geriledi. 

Söz konusu dönemde borçlu bazında kısa vadeli borç stoku 

özel sektörde 1.2 milyar dolar azalarak 73.3 milyar dolara, 

Merkez Bankasının borcu 1.6 milyar dolar azalarak 25.4 milyar 

dolara gerilerken, kamunun borcu 176 milyon dolar artarak 

25.6 milyar dolara yükseldi. 

Kısa vadeli borç stokunun detaylarına baktığımızda, 

bankaların borcu bir önceki aya göre 1.3 milyon dolar 

azalarak 58.0 milyar dolara gerilerken, özel sektörün borcu 

339 milyon dolar artarak 40.9 milyar dolara yükseldi. 

Bankaların 58.0 milyar dolar borcunun alt detayında yurt 

dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 566 milyon dolar 

azalarak 12.8 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin 

döviz tevdiat hesapları 238 milyon dolar artarak 16.0 milyar 

dolara yükseldi. Mevduatlar 438 milyon dolar artarak 15.1 

milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları 1.4 milyar dolar 

azalarak 14.1 milyar dolara geriledi. 

Özel sektörün borcundaki 339 milyon dolarlık artışın 447 milyar 

doları ithalat borçları ile peşin ihracat kaleminden 

kaynaklanırken, özel sektör kredilerinin bu dönemde 108 

milyon dolar azalarak 2.8 milyar dolara gerilediğini 

görmekteyiz. 

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

2021 Ağustos sonuna göre 1.8 milyar dolar azalarak 167.4 

milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde borç 

182.5 milyar dolar, yıl sonunda ise 188.8 milyar dolar 

düzeyindeydi. Kamunun borcu bir önceki aya göre 1.1 milyar 

dolar artarak 37.3 milyar dolara yükselirken, özel sektörün 

borcu ise 1.3 milyar dolar azalarak 104.7 milyar dolara, Merkez 

Bankasının borcu 1.6 milyar dolar azalarak 25.4 milyar dolara 

geriledi.  

 

Hatırlatmak gerekirse kısa vadeli dış borç istatistiklerinde 

Haziran ayında revizyona gidilirken, bunun 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 belirtilmişti.   

Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu  

Eylül sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi 

borcu bir önceki aya göre 1.4 milyar dolar azalarak 171.6 

milyar dolara geriledi. Borcun 163.1 milyar dolarının uzun 

vadeli, 8.5 milyar dolarının ise kısa vadeli borçlardan oluştuğu 

görülmektedir. 

Bankacılık sektörünün toplam borcu bir önceki aya göre 530 

milyon dolar azalarak 62.8 milyar dolar olurken bunun 57.1 

milyar doları uzun vadeli, 5.7 milyar doları kısa vadeli 

borçlardan oluşmuştur. 

Reel sektörün toplam borcu ise bu dönemde 806 milyar dolar 

azalarak 98.9 milyar dolara gerilerken, bunun 97.4 milyar 

doları uzun vadeli, 1.5 milyar doları ise kısa vadeli borçlardan 

oluşmuştur. 

Bankacılık dışı finansal kuruluşların toplam borcu Ağustos 

sonuna göre 72 milyon dolar azalarak 9.9 milyar dolara 

gerilerken, azalış kısa vadeli borçların gerilemesinden 

kaynaklanmıştır. 

Özel sektörünün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla 

kadar olan vade dağılımına bakıldığında Ekim 2021-Eylül 2022 

döneminde ödenecek toplam borç tutarı 39.9 milyar dolar 

olup, bu tutarın 25.4 milyar doları bankaların, 11.1 milyar doları 

reel sektörün, 3.4 milyar doları ise bankacılık dışı finansal 

kurumların borcundan oluşmaktadır. 

Eylül sonunda kısa vadeli dış borç stoku 167.4 milyar dolara 

gerilerken brüt rezervlerin vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 

kısa vadeli dış borç stokunu karşılama oranı yüzde 72.7 oldu. 
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