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ÖZET

Dış borç Türkiye gibi yükselen piyasalar ve azgelişmiş ülkeler için en önemli problemlerden bi-
risi olmuştur. Artan borçlar hem borç yükünü artırmış hem de dış borç anapara ve faiz ödemelerini 
ağırlaştırmıştır. Bu da borç ile finanse edilen yeni yatırımların üretim hacminde sağladığı artışların 
giderek azalmasına ve bir noktada üretimdeki artışların, dış borçların ödenmesi için gereken anapara 
ve faizlerin altına düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, makroekonomik istikrarın sağlanması için 
gereken en temel unsurların başında, borcun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve borç yükünün ma-
kul seviyelere indirilerek bu seviyelerde tutulması gelmektedir. Dış borç sorununun başladığı 1950-
1960’lı yıllar, yüksek borçlanma nedeniyle hem IMF ile stand-by anlaşmaların yapıldığı hem de borç 
ötelemelerinin yoğun olduğu bir dönem olmuştur. 1970 yıllarda ekonomik ve siyasi krizler yanında 
dünyada patlayan petrol krizleri, Türkiye gibi ülkelerde borçlanmanın daha da artmasına yol açmış-
tır. 1970 yılların sonunda patlayan ikinci petrol krizi nedeniyle borçların ödenmesi zorlaşmış, bu da 
borçların yeniden ötelenmesine ve ekonomik yapıda yapısal değişikliğe neden olmuştur. Bu yapısal 
değişiklik ile 1980 yıllarda ihracatın artması ile borçların sürdürülebilirliği sağlanmışsa da 1990 yıl-
larda iktidar değişikliği ile koalisyon hükümetinin (DYP-SHP) uyguladığı popülist politikalar bütçe 
açıkları doğurmuş, alınan borçların etkin kullanılmaması, yapılması gereken reformların ertelenmesi 
ve özelleştirmelerin gerçekleşmemesi krizlere adeta zemin hazırlanmıştır. Bu yüzden 1990 yılların 
sonu ve 2000 yılların başında patlak veren ekonomik kriz, Türkiye’de tarihinin en büyük IMF borç-
lanmasına neden olmuştur. 2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından uygulamaya konan 
mali disiplin, yapısal reformlar ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde; toplam kamu açığına 
ilişkin Maastricht Kriteri ilk kez tutturulmuştur. AB tanımlı brüt kamu borç yükü AB-27 ortalamaları-
nın çok altına düşmüş, net kamu borç stoku hem milli gelire oran olarak hem de mutlak değer olarak 
azalmıştır. Ülkenin kredi derecelendirme notundaki iyileşmeler sayesinde dış borçlar için ödenen 
faiz ödemeleri azalmıştır. 2010 yılı Temmuz ayı itibariyle AB üyeleri İspanya ve Yunanistan küresel 
piyasalarda borç bulabilmek için vadeyi üç aya kadar indirirken, Türkiye tarihinin en düşük faiziyle 11 
yıl vadeli (132 ay) Euro tahvil satışı ile borçlanmayı başarmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin IMF’ ye olan borcu 
2013 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.
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GİRİŞ
Genel olarak borç stoku ve dolayısıyla artan borç ödemeleri az gelişmiş ülkeler için 

büyük bir sorun teşkil etmektedir. Borç ödeme yükü, yatırımları ve sermaye birikimini 

kısıtlamakta ve yönüyle ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun 

nedenleri ise ülkedeki rezervlerin (ihracattan gelen kaynağın) borç ödemeleri için kul-

lanılması, yüksek borcun ülkenin kredi derecelendirmesini negatif yönde etkilemesi, 

dış borçların gelecekte üretim üzerinde yüksek vergi beklentisi yaratarak, özel sektör 

tarafından planlanan verimli yatırımların yapılmaması ve hükümet tarafından yapıla-

cak istikrar programlarını olumsuz yönde etkilenmesi olarak sıralanabilir. Dolayısıy-

la, dış borç ödeme yükünün artması, ülke ekonomisindeki iyileşmeden kaynaklanan 

getirilerin dış borç ödemelerine gitmesi anlamına gelmektedir. Yani alacaklı ülkeler, 

borçlu ülkenin üretiminde ve ihracattan kaynaklanan gelirden büyük pay alırlar. Bu-

nunla beraber, yüksek borç miktarı, yabancı yatırımcıların büyük bir risk algılamaları 

nedeniyle, sermaye kaçışı riskini artırabilir. Ayrıca, bir ülkenin yüksek miktarda borç-

lanması, uluslararası ilişkilerde ülkenin siyasi nüfuzunun azaltabilir.

Bunun yanında artan borçlar, hükümet üzerinde baskı yaparak borcun para basılarak 

finanse edilmesine neden olabilir. Bu durumda yüksek borç miktarı, borcun gerçek 

değerini azaltmak için hükümet için bir teşvik olabilir ama bu da enflasyona hatta hi-

per enflasyona neden olmaktadır. Neyse ki, çoğu merkez bankasının bağımsız olması 

ve hükümetlerin enflasyonu yükseltici adımlarının hem ekonomik hem de sosyal ma-

liyetleri olması sebebiyle bunun gerçekleşmesi zor görülmektedir. Dolayısıyla, mak-

roekonomik istikrarın sağlanması için gereken en temel unsurların başında borcun 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve borç yükünün makul seviyelere indirilmesi ve bu 

seviyelerde tutulması gelmektedir. Bu çerçevede, borçlanma ile ilgili oranlar, borcun 

sürdürülebilirliğine ilişkin önemli göstergelerdir. Kamunun ve ülkenin borçluluğuna 
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 Türkiye, Marshall 
Planı kapsamında 
1948-1951 yılları 
arasında özellikle 
tarım için yardım 
almış ve bu 
dönemde dış borcu 
%800 artmıştır. 

ilişkin istatistiklerin çeşitlendirilmesi, borçlanma ile ilgili tüm oranların doğru analiz 
edilmesi çok önemlidir. Çünkü borçlanmaya ilişkin oranlar ışığında yapılan analizler, 
hem politika yapıcılar hem de piyasalar açısından kritik önem arz etmekte ve yakın-
dan izlenmektedir. 

Bu raporda, Türkiye’de dış borçların yapısı ve kompozisyonu, geçmişten günümüze 
kadar incelenmiş, Türkiye’de borç krizleri ve stand-by anlaşmaları analiz edilmiş ve 
borçların büyük sorun olması nedeniyle borçlanmayı azaltmak ve sürdürülebilir bir 
borç yönetimi için öneriler sunulmuştur.

TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLAR
Dış Borçların Yapısı ve Kompozisyonu: 2002 Öncesi
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika ile yakınlaşma süreci, savaş sonrası yıllarda döviz 
bolluğu ile ithalatın artışı tüketim kalıplarını değiştirmiştir. Kentleşme, genişletici para 
ve kamu maliyesi ile desteklenince, yaratılan talebin yerli üretimle karşılanmaması it-
halatın artmasına yol açmış, bu da dış ödeme güçlülüğüne ve ekonomik bunalıma 
neden olmuştur. Bunun yanısıra Türkiye, Marshall Planı kapsamında 1948-1951 yılları 
arasında özellikle tarım için yardım almış ve bu dönemde dış borcu %800 artmıştır.1 
Marshall Planı kapsamında, Türkiye tarımının pazara açılmasına ve bunu sağlayacak 
karayolu yapımına ağırlık verilmiş, tarımın makineleşmesi kapsamında dış yardım ve 
krediler ülkeye akmaya başlamıştır. Ancak 1954 yılında kötü hava koşulları nedeniyle 
ihracatın en büyük kaynağı olan tarımsal üretimdeki azalma, hem büyümeyi olumsuz 
etkilemiş hem de borçların ödenmesini zorlaştırmıştır. Türkiye, 1950’li yılların ikinci ya-
rısında dış borçları ödemede zorluk yaşanması nedeniyle ithalata kısıtlama getirmiş, 
buna bağlı olarak üretimde azalmalar yaşanmıştır. Ayrıca her aşamada idari kontroller 
getiren kambiyo kontrolü, devlet mekanizmasının bürokrasiye boğulmasına, büyük 
rantların doğmasına ve yozlaşmaya neden olmuştur. Bu kapsamda kronik dış açıkların 
önü yine de alınamamıştır.

1960-1970 döneminde planlı kalkınma döneminin başlaması dolayısıyla dış kredi ihti-
yacı sürekli artmış, IMF ile bu dönem içinde kredi anlaşmaları yapılmış ve IMF deneti-
mi ekonomi içinde süreklilik kazanmıştır.2 Türkiye, 1961 yılından 1970 yılına kadar her 
yıl, IMF ile bir stand-by gerçekleştirmiş ve yapılan anlaşmalar genellikle bir yıl dolma-
dan sona ermiştir. 

1970-1980 döneminde ise artan kamu açıklarının finansmanı ihtiyacı, 1970 yılındaki 
devalüasyon ve 1973 yılında baş gösteren ilk petrol krizinin ardında meydana gelen 
petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle borç miktarı artmıştır. 1970 yıllarının sonundaki 
ikinci petrol krizinden sonra ise azgelişmiş ülkelerin çoğu 1980-1983 döneminde dün-
yaya yayılan ekonomik durgunluktan etkilenmişlerdir. Türkiye de dâhil olmak üzere 
çoğu borçlu ülke borçlarını ödemede zor durumda kalmışlardır. Tablo1’de görüldüğü 
üzere borç servisi/ihracat oranı 0,95 ile en yüksek değere ulaşmıştır. Yüksek dış borç 

1.  Karagöl, E. (2002) Empirical Analysis of External Debt, GNP and Rescheduling in Turkey, PhD Thesis, University 
of York, UK.
2.  Özen, A. Ve Ö. Özpençe.(2006) Osmanlı İmparatorluğu’nda Ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Borçlanma Politikaları 
Ve Sonuçları, Mevzuat Dergisi,100, http://www.mevzuatdergisi.com/2006/04a/03.htm
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yükünden dolayı yatırım miktarlarında ve GSMH büyüme oranlarında önemli düşüş-

ler yaşanmıştır. Yatırımların düşmesi ülkelerin borç ödeme kapasitesinin düşmesine 

ve yabancı sermaye akışının durmasına sebep olmuştur. Bu ise gelecekteki borçların 

ülkenin geri ödeme gücünden fazla olmasına yol açmış, yatırımlardan elde edilen ka-

zançtan alınacak vergilerin yüksek olacağı beklentisi ise yerli ve yabancı yatımcıların 

yatırım yapma cesaretini kırmıştır.3

Tablo 1. Ekonomik Göstergeler4

1960 1970 1975 1980 1985

Nüfus 27,754 35,321 40,006 44,439 50,306

Reel Büyüme Oranı* 3,48 5,78 6,07 -2,69 4,85

GSMH(000 TL) * 19,930 34,469 46,275 50,870 63,989

Uluslararası Doğrudan 
Yatırım(Milyon dolar) 24 58 - 18 99

Borç Servisi/İhracat 0,29 0,34 0,23 0,95 0,49

Borç /GSMH 0,07 0,10 0,09 0,23 0,38

Borç(Milyon dolar) 558 2,297 3,250 16,227 25, 476

* 1987 fiyatları ile deflete edilmiştir.

Türkiye 1970–1980 yılları arasında dış borç temin etme gayretlerinin yanı sıra, geri 

ödenemeyen borçları ertelemek için çaba harcamıştır.5 Borç yönetiminde meydana 

gelen bu zorluklar ve ülke kredi notunda kötüleşmeler nedeniyle toplamda on beş 

borç ötelemesinin altısı 1978-1982 arasında gerçekleşmiştir (Şekil 1).

Kaynak: Karagöl(2002)6

3.  Krugman, P. (1988) Financing Vs Forgiving a Debt Overhang, Journal of Development Economics, 29, 253-
268.
4.  Karagöl, E. (2002) a.g.e.
5. Tanrıkulu, K. (1983) Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Dış Borç İlişkisinin Değerlendirilmesi, DPT, Ankara.
6.  Karagöl, E. (2002) a.g.e 

Şekil 1. Borç Öteleme Yılları
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1970’den itibaren 
dış açığın artması, 
artan dış ödeme 
güçlükleri, 
enflasyonun 
artması, 
devalüasyonlar, 
bütçe ve özellikle 
KİT açıklarının 
artması, siyasi 
istikrarsızlık, 
sosyal gerginlikler 
ve nihayet 
askeri darbenin 
gerçekleşmesi 1980 
yılında Türkiye 
ekonomisinde 
yapısal bir kırılma 
yaşanmasına 
neden olmuştur. 

Birinci ve ikinci petrol krizleri ve Kıbrıs ambargosu nedeniyle ötelenen dış borçların 

getirdiği problemlerden dolayı 1970’li yıllarda yapılan stand-by anlaşmaları kötü per-

formans ve diğer nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. 1970’ten, 1978’e kadar IMF’ye 

sekiz yıllık bir ara veren ve bu süre içinde stand-by anlaşması yapmayan Türkiye, 1978 

yılından 1980 yılına kadar IMF ile birer yıllık stand-by anlaşmaları gerçekleşmiştir.

1980-1990 yıllarına gelindiğinde ise ağır ekonomik şartlar ve ödenemeyen dış borçlar, 

özellikle 1970’den itibaren dış açığın artması, artan dış ödeme güçlükleri, enflasyonun 

artması, devalüasyonlar, bütçe ve özellikle KİT açıklarının artması, siyasi istikrarsızlık, 

sosyal gerginlikler ve nihayet askeri darbenin gerçekleşmesi 1980 yılında Türkiye eko-

nomisinde yapısal bir kırılma yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye yeni bir yapısal 

dönüşüm içine girerken, ekonominin yapısı yeni bir programla baştan sona değişmiş-

tir. 1980 tarihinde Türkiye ilk kez , IMF ile en uzun stand-by anlaşmasını gerçekleştirmiş 

ve bu anlaşma 1983 yılında sona ermiştir. 1983 yılında yeni bir stand-by düzenlemesi-

ne gidilmiş ve bu anlaşma bir yıl sürmüştür.

Ancak bu değişim, hızlı ve kontrolsüz dışa açılma ile büyüme yaklaşımı sonucunda dış 

borç stokunun daha da artmasına neden olmuştur. Bu dönemde cari gereksinimlerini 

finanse etmek için daha fazla dış borç ve sermaye girişleri önemli hale gelmiştir. Top-

lam dış borç stokunun GSMH içindeki payı 1970’lerin sonunda %20 düzeyinde iken 

1980’lerin sonunda %40’lara yükselmiştir.7 Dönem boyunca uygulanan politikaların 

beslediği kamu kesimi ve ödemeler dengesi açıkları, dış borç birikim süreçlerinin te-

mel belirleyicisi olmuştur. Toplam dış borçlar bu dönemde katlanarak artmaya devam 

etmiştir. 

1990-2000 döneminde ise Türkiye ekonomisi, iç ve dış borçları artan ve büyük ölçüde 

uzun vadeli yatırımların olmadığı bir hal alırken durgunluk tehdidi yaratan krizler zin-

ciri yaşamaya başlamıştır. Yıllık ortalama GSMH’da meydana gelen artış hızı daha ön-

ceki dönemlere oranla büyük ölçüde düşmüş ve 1994 yılında ortaya çıkan krizde reel 

faizlerde ve döviz fiyatında büyük artışlar gerçekleşmiştir. Ülkede yaşanan krizler de 

borç yükünü arttırmış ve özellikle 1990’lı yılların başından itibaren borç yükünde ve 

kamu kesimi borçlanma gereğinde frenlenemeyen artışlar yaşanmaya başlanmıştır. 

Açıkları kapatmak zorunda olan kamu kesimine yüksek faizler ödünç verilmiş, böylece 

iç ve dış borçlar hızla artmıştır. Ekonomik krizler karşısında alınan önlemler ve uygu-

lanan ekonomik istikrar tedbirleri çoğu kez başarısız kalmıştır. Bu durum da ülkede 

yaşanan siyasi istikrarsızlıkların önemli bir payı olmuştur. 1984’ten 1994’e kadar IMF 

ile stand-by düzenlemesine gitmeyen Türkiye, 1994’te IMF ile yeniden bir stand-by 

imzalamış ve bu anlaşma 1995’te sona ermiştir. Her ne kadar 1985’ten 1994 yılına ka-

7.  DPT.(2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Borçlanma, İç ve Dış Borç Yönetimi, Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Ankara.
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Kamuda ödenen 
ücret ve maaşlarda 

yüksek artışlar, 
tarıma yapılan 

cömertçe 
ödemeler, zarar 

eden KİT’lere 
yapılan destekler 
ve yüksek faizler 
gelecek olan bir 

krizin ayak sesleri 
olmuştur. 

dar stand-by anlaşması yapılmamışsa da, kamuda ödenen ücret ve maaşlarda yüksek 

artışlar, tarıma yapılan cömertçe ödemeler, zarar eden KİT’lere yapılan destekler ve 

yüksek faizler gelecek olan bir krizin ayak sesleri olmuştur. 1990’lı yıllarda yapılması 

gereken yapısal reformlar gerçekleşmediği için, genel de ekonomideki problemler 

kısa dönemde finansal problem olarak algılandığı için IMF ile 1994 ve 1995 yıllarını 

kapsayan anlaşmalar kötü performans ve ciddiyetsizlikten dolayı iptal edilmiştir.

Bununla beraber, özelleştirmenin başlangıç yıllarında ve özellikle 1990’lı yıllarda, özel-

leştirme uygulamalarının iptal edilmesinin Türkiye ekonomisi üzerindeki açık ve fırsat 

maliyeti gerçekten çok ağır olmuştur. Örneğin, 1996 yılında 40 milyar dolar değerinde 

olduğu iddia edilen Türk Telekom (TT) özelleştirmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal edilmiştir. Eğer Türk Telekom’un özelleştirilmesi zamanında gerçekleseydi o dö-

nemde yaklaşık olarak 65 milyar dolar olan dış borçların (kamu ve özel) azalacak olma-

sı nedeniyle, ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi daha az olacaktır. Hatırlanacağı 

üzere, TT’nin %55 hissesi 2005 yılında ancak 6,5 milyar dolara özelleştirilmiştir. Ülkenin 

özellikle dış borç yükü özelleştirmeler aracılığıyla zamanında azaltılmayınca, borçların 

yükü dolayısıyla borç maliyeti sürekli artmıştır. Bu da ülkede yaşanılan krizlerin başlıca 

nedeni olmuş ve belki de önüne geçilebilecek 2001 krizinin doğmasına yol açmıştır. 

Tablo 2. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (1983- 2001)

Yıllar
Kısa Vade

(Milyon USD)
Orta ve Uzun Vade

(Milyon USD)
Toplam 

(Milyon USD)

Stokun Vade Yapısı

Kısa 
(%)

Orta ve Uzun 
Vade (%)

1983 2,281 16,104 18,385 12,4 87,6
1984 3,180 17,479 20,659 15,4 84,6
1985 4,759 20,717 25,476 18,7 81,3
1986 6,349 25,752 32,101 19,8 80,2
1987 7,623 32,805 40,428 18,9 81,1
1988 6,417 34,305 40,722 15,8 84,2
1989 5,749 36,006 41,755 13,8 86,2
1990 9,500 39,535 49,035 19,4 80,6
1991 9,117 41,372 50,489 18,1 81,9
1992 12,660 42,932 55,592 22,8 77,2
1993 18,533 48,823 67,356 27,5 72,5
1994 11,310 54,291 65,601 17,2 82,8
1995 15,701 57,577 73,278 21,4 78,6
1996 17,072 62,284 79,356 21,5 78,5
1997 17,691 66,524 84,215 21,0 79,0
1998 20,774 75,643 96,417 21,5 78,5
1999 22,921 80,106 103,027 22,2 77,8
2000 28,301 90,505 118,806 23,8 76,2
2001 16,403 97,498 113,901 14,4 85,6

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı8

8.  www.hazine.gov.tr
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Sonuç olarak, İkinci Dünya Savaşı sonunda Marshall Planı kapsamında alınan dış yar-

dımlar ve borçlanma 1940’lı yılların ikinci yarısında temel finansman kaynağı olmuştur. 

1950’li yıllar dış borçlanmanın hızla arttığı ve dış ödemelerin zora girdiği bir dönem 

olmuştur. 1960 yıllar da ise ekonomik kalkınmanın sürdürebilmesi için Türkiye dış borç 

kullanmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde hem IMF ile stand-by anlaşmaları yapılmış 

hem de borçlar ötelenmiştir. 1970’li yıllarda özellikle birinci ve ikinci petrol krizleri ve 

Kıbrıs ambargosu nedeniyle dış borçlar artmış ve bu borçlar ötelenmiş ve ötelenen 

borçlar da borcun miktarını artırmıştır. 1980’li yıllar cari gereksinimlerini finanse et-

mek için daha fazla dış borç kullanılmıştır. 1990’lı yıllarda ise siyasi istikrarsızlık, politik 

kargaşa, yatırım yapanlara ideolojik kısıtlamalar ve ayrımcılıklar, koalisyon hükümetle-

rin başarısız ekonomi politikaları ve ekonomik tedbirlerin kararlılıkla uygulanamaması 

ve son olarak 2000 yılların başında yaşanan kriz nedeniyle ülke, aşırı borçlu konumuna 

gelmiş ve borç göstergeleri alarm vermiştir. Tablo 2’ de açık olarak görüldüğü üzere, 

dış borçlardaki artış eğilimi devam etmiş ve 1983 yılı sonunda 18,3 milyar dolar olan 

dış borç, 1994 yılında 65,6 milyar dolar ve 2001 yılı sonunda ise 113,9 milyar dolara 

yaklaşmıştır. 

Dış borçluluk düzeyini ve dış borçlanma kapasitesinin sınırlarını ölçmede kullanılan 

oranlar incelendiğinde, ekonominin genel kredibilitesini ölçmede kullanılan toplam 

dış borç/GSMH oranı, yaşanan ekonomik krizler ve dolayısıyla artan borçlar nedeniyle 

1995 yılında 43 iken, 2001 yılında 78 olmuştur. Yine, dış borcun anapara ve faizi öde-

me kapasitesini gösteren dış borç servisi / ihracat oranı 1995 yılında 55 iken, bu oran 

2001 yılında 71,7 olmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. Dış Borç Göstergeleri (1991-2001)

 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Toplam Borç /
 GSMH (%)

33,2 34,6 37,0 49,6 43,1 43,2 43,8 46,7 55,6 59,3 78,0 

Kısa Vadeli Borç / 
Toplam Borç 

18,1 22,8 27,5 17,2 21,4 21,5 21,0 21,6 22,2 23,9 14,4 

Kısa Vadeli Borç /
 Orta Ve Uzun Vadeli Borç 

22,0 29,5 38,0 20,8 27,3 27,4 26,6 27,5 28,6 31,4 16,9 

Mal İhracatı (Fob) / 
Toplam Borç

26,9 26,5 22,8 27,6 29,5 40,4 38,1 31,9 28,0 25,9 30,2 

Faiz Ödemeleri / 
Mal İhracatı (Fob) 

25,3 23,4 23,3 21,7 19,9 13,1 14,3 15,7 18,9 20,5 20,8 

Borç Servisi / 
Mal İhracatı (Fob) 

55,6 59,3 53,6 55,2 55,0 35,6 38,7 53,9 63,5 71,4 71,7 

Borç Servisi / 
Toplam Cari İşlemler 
Gelirleri

26,9 29,8 26,4 30,1 28,0 22,5 21,5 26,7 34,9 38,0 44,5 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı9

9.  www.hazine.gov.tr

Koalisyon 
hükümetlerin 
başarısız ekonomi 
politikaları 
ve ekonomik 
tedbirlerin 
kararlılıkla 
uygulanamaması 
ve son olarak 2000 
yılların başında 
yaşanan kriz 
nedeniyle ülke, aşırı 
borçlu konumuna 
gelmiş ve borç 
göstergeleri alarm 
vermiştir. 
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Dış Borçlanmada Eğilim: 2002 Sonrası

1994 ekonomik krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik durum, ertelenen problemler ve 

reformlar, 2000 ve 2001 krizi olarak patlak vermiş topluma ve ekonomiye ağır mali-

yetler yüklemiştir. Tablo 4’te görüldüğü üzere, 1994 yılından 1999’a kadar stand-by 

düzenlemesine gitmeyen Türkiye, 1999-2002 döneminde 17. stand-by düzenlemesini 

gerçekleştirmiştir. 1999-2000 yıllarında ve 2001 krizini izleyen dönemde IMF ile 2002 

ve 2005 yılında ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldırmak ve ekonomiyi yeniden 

ayağa kaldırmak için 18. ve 19. stand-by anlaşmaları imzalanmıştır. Hatırlanacağı üze-

re, son iki stand-by anlaşması herhangi bir ekonomik kriz olmadan hayata geçirilmiştir. 

Uygulamaya konulan ekonomik istikrar programı ile bir taraftan makroekonomik is-

tikrarın sağlanması, diğer taraftan ise ekonomide yapısal reformların gerçekleştirilme-

si amaçlanmıştır. Ekonomide makroekonomik istikrarın yeniden tesis edilmesi temel 

amaç çerçevesinde, maliye politikası alanında faiz dışı fazla verilmesi ile mali disiplinin 

sağlanması hedeflenirken, para politikası alanında önce örtük sonra açık enflasyon 

hedeflemesi rejimine geçilerek, enflasyonun düşürülmesi amaçlanmıştır. Uygulanan 

ekonomik istikrar programı sonucunda büyüme yeniden tesis edilmiş, enflasyon uzun 

yıllardan sonra tek haneli seviyelere indirilmiş, kamu borç stokunun milli gelir içindeki 

payı düşürülerek borçların sürdürülebilirliği sağlanmıştır.10

1961 yılında imzalanan ilk stand-by anlaşmasından 2008’de sona eren 19. stand-by 

anlaşmasına kadar geçen yaklaşık 50 yıllık sürede, IMF’den 50 milyar dolara yakın kay-

nak sağlanmıştır. Türkiye, toplam olarak yaklaşık 32 yılı kapsayan bir IMF ile birlikte 

yaşama döneminde, IMF’nin mali destek sağladığı 64 ülke içinde en çok kredi çeken 

ülke olmuştur. İmzalanan 18. ve 19. stand-by anlaşmaları Türkiye’de çok önemli yapısal 

reformların gerçekleştirilmesine öncülük etmiştir. AK Parti hükümetinin stand-by an-

laşmaları uygulama aşamasında ikircikli11 olmaması nedeniyle uluslararası sermaye ve 

yatırımcılar için güven verici bir ortam oluşmuştur. Bu da ülkeye giren uluslararası ser-

maye nedeniyle ekonomik büyümede çok anlamlı bir artışa ve 1986’dan beri enflas-

yonun tek haneli rakama ulaşmasına katkıda bulunmuştur. Bunun için, yeni hükümet 

sıkı maliye politikası ve merkez bankasının fiyat istikrarı hedefi için, merkez bankası 

bağımsızlığına çok önem vermiş ve ekonomik göstergelerin Avrupa Birliği standart-

larına ulaşmasına yardım etmiştir. 2008 yılının ortalarında başlayan küresel ekonomik 

kriz, aslında 19. stand-by anlaşmasının son dönemine denk gelmiştir. Belli çevreler ve 

özellikle TÜSİAD, IMF stand-by anlaşmasını kriz döneminde güvenlik şemsiyesi ve ko-

10.  Türeli, R.A. (2008) Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Dengelerin Analizi (1990-2006) Ulusal İktisat 
Kongresi / 20-22 şubat 2008 / DEÜ,IIBF, iktisat Bölümü / İzmir – Türkiye.
11.  1961 yılında yapılan ilk stand-by anlaşmasından en son 2005 tarihinde yapılan anlaşmaya kadar, Türkiye 
ile IMF arasında on dokuz stand-by anlaşması imzalanmıştır. Yapılan on dokuz stand-by anlaşmalarından ancak 
dokuz stand-by anlaşması, 1963, 1966, 1967, 1968, 1970,1980, 1999, 2002 ve 2005, zamanında ve başarıyla 
tamamlanmış ve bu anlaşmaların gerektirdiği yükümlülüklere uyulmuştur. Kalan on stand-by anlaşması ya kötü 
performans ya da anlaşmanın şartlarına uyulmadığı için iptal edilmiştir. Örneğin, IMF ile 1994 ve 1995 yıllarını 
kapsayan stand-by anlaşmaları yapılması gereken yapısal reformlar gerçekleşmediğinden, kötü performans ve 
ciddiyetsizlikten dolayı iptal edilmiştir.
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ruma kalkanı olarak görmüşlerdir. Bunlara göre IMF finansal güçlük yaşayan ülkelere 

ucuz maliyetle mali yardımda bulunmakta ve stand-by anlaşması ile beraber genellik-

le IMF tarafından mali disiplin talep edilmekte ve stand-by anlaşması sıkıca denetlen-

mektedir. Bu aynı zamanda o ülkenin kredi piyasalarından daha ucuza borçlanmasını 

sağlayacaktır. Yine TÜSIAD tarafından ifade edildiği gibi “İçinde bulunduğumuz küresel 

ekonomik ve finansal kriz ortamında, Türk ekonomisinin göreli istikrarını ve kazanımları-

nı korumak ve krizin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini en aza indirgemek bakımından, 

uzun bir süredir yapılan görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılarak, IMF ile bir Stand-by 

anlaşması yapılmasının son derece gerekli olduğuna inanılmaktadır.”12 Bunlara rağmen, 

hükümet yeni bir stand-by imzalamamaya karar vermiştir.

Tablo 4. Türkiye’de Stand-by Anlaşmaları (1961-2008) Milyon SDR
Stand-by No Anlaşma 

Tarihi
Tamamlanma
(veya) İptal 
Tarihi

Süre Önerilen Miktar 
(SDR13 Milyon)

Kullanılan 
Kota
(SDR Milyon)

1. Stand-by 01.01.1961 31.12.1961 12 37,5 16
2. Stand-by 30.03.1962 31.12.1962 9 31 15

3. Stand-by 15.02.1963 31.12.1963 11 21,5 21,5

4. Stand-by 15.02.1964 31.12.1964 11 21,5 19

5. Stand-by 01.02.1965 31.12.1965 12 21,5 -

6. Stand-by 01.02.1966 31.12.1966 12 21,5 21,5

7. Stand-by 15.02.1967 31.12.1967 11 27 27

8. Stand-by 01.04.1968 31.12.1968 9 27 27

9. Stand-by 01.07.1969 30.06.1970 12 27 10

10. Stand-by 17.08.1970 16.08.1971 12 90 90

11. Stand-by 24.04.1978 19.07.1979 24 300 90

12. Stand-by 19.07.1979 17.06.1980 12 250 230

13. Stand-by 18.06.1980 17.06.1983 36 1,250 1,250

14. Stand-by 24.06.1983 23.06.1984 12 225 56,2

15. Stand-by 04.04.1984 03.04.1985 12 225 168,7

16. Stand-by 08.07.1994 26.09.1995 14 610,5 460,5

17. Stand-by 22.12.1999
21.12..2000

04.02.2002 36 15,038,4
(SRF**) 5,784 

11,738,9
(SRF**) 5,784

18. Stand-by 04.02.2002 04 .02.2005 36 12,821,2 11,914

19. Stand-by 11.05.2005 10.05.2008 36 6,662 6,662

Toplam 37,707 32,817

Not:1969 yılına kadar ABD Doları cinsinden olan rakamlar 1 SDR =1 ABD Doları kuru üzerinden SDR’ 
ye dönüştürülmüştür. ** Özel Rezerv İmkânı (Special Reserve Facility)

Kaynak: 13Binay (2004)14 ve Hazine Müsteşarlığı

12.  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/11457611.asp
13. Şu anda yaklaşık olarak 1 Özel Çekme Hakkı (SDR)=1.49015 ABD Doları
14.  Binay, S. (2004) Tarihsel Süreçte IMF, TCMB, Ankara, Türkiye, ve hazine.gov.tr
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Türkiye ekonomisinin, özellikle bankacılık alanlında gerçekleştirilen reformlar saye-

sinde yeterince güçlü ve uygulanan iktisat politikası sayesinde kredibilitesi yüksek 

olduğu dolayısıyla etkisi devam eden yeni küresel ekonomik şoklara karşı daha da di-

rençli olacağı beklentisi haklı çıkmıştır. Bu da Türkiye ekonomisinin, küresel ekonomik 

krizden diğer ülke ekonomilerine nispeten daha az etkilenmesini sağlamıştır. Ayrıca, 

AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını uygularken takındığı disiplinli tavır ulus-

lararası sermaye ve yatırımcılar için güven verici bir ortam oluşturmuştur. Bu da ülkeye 

giren uluslararası sermaye sayesinde ekonomik büyümede çok anlamlı bir artış sağ-

lanmıştır. Tablo 5’de görüldüğü üzere özellikle 2004 sonrası ülkeye gelen uluslararası 

doğrudan yatırım miktarı 1950, 1960, 1970, 1980 ve 1990 yıllarla karşılaştırılmayacak 

düzeyde yüksek olmuştur. 1950-1990 yılları arasında toplam uluslararası doğrudan 

yatırım miktarı 9,337 milyon dolar iken 2004 yılında bu miktar 10,031 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5. Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $)
Tarih Miktar Tarih Miktar Tarih Miktar
1950 5 1990 684 2001 3,352
1960 24 1991 810 2002 617
1970 58 1992 844 2003 737
1980 18 1993 636 2004 1,191
1983 46 1994 608 2005 10,031
1984 113 1995 885 2006 20,185
1985 99 1996 722 2007 22,047
1986 125 1997 805 2008 18,269
1987 115 1998 940 2009 7,955
1988 354 1999 783
1989 663 2000 982

Kaynak : T.C. Merkez Bankası15

2002 yılından itibaren kesintisiz bir istikrara kavuşan ekonomi ve üretimde gerçek-

leşen büyüme ve borç göstergelerindeki iyileşmeler sayesinde, geçmiş dönemler-

de alınan borçların büyük ölçüde ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere 

Türkiye, 1961 yılında başlayan IMF ile macerasında, tarihinin en büyük borçlanmasını 

2000, 2001 ve 2002 yıllarında yani 2001 krizinin hemen öncesinde ve sonrasında yap-

mıştır. 2002-2010 döneminde yani 9 yılda yaklaşık olarak 22 milyar dolar geri ödeme 

yapılmıştır. Bu dönemde alınan IMF borcunun tamamına yakın kısmı ödenmiş bulun-

maktadır. IMF ile yapılan ilk anlaşma tarihinden günümüze kadar geçen sürede IMF’ye 

yaklaşık 50 milyar dolar borçlanılmıştır. Bu borcun 22 milyar dolarlık kısmı AK Parti 

iktidarı döneminde, 2002-2010 yılları arasında ödenmiştir. Son dönemde IMF’ye olan 

borcu bitirme noktasına gelinmiştir. Türkiye, 2013 yılı sonuna kadar borcun tamamını 

ödemiş olacaktır (Şekil 2). 

15.  www.tcmb.gov.tr, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri www.tcmb.gov.tr, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı16

Dış Borçların Yapısı ve Kompozisyonu: 2002 Sonrası

2002 sonrası dönemde, toplam borç stoku içinde kısa vadeli borçların payı 2004 yı-

lında bir ara %20’ye çıkmış, bu oran 2007 yılında 17,3’e gerileyerek azalış sergilemesi-

ne rağmen, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında 19,2’ye yükselmiştir. Ancak 

2002 yılından sonra kısa vadeli borçların yeniden artış eğilimine girmesi de ilgi çekici-

dir. Bu artış tamamen özel sektör dış borçlanmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 6. Özel Sektör Borcu (Milyon $)
Yıllar Özel Sektör Borcu Toplam Borç
1989 6,637 41,755
1990 10,770 49,035
1991 11,128 50,489
1992 15,390 55,592
1993 23,579 67,356
1994 17,186 65,601
1995 21,774 73,278
1996 26,725 79,356
1997 33,523 84,215
1998 42,027 96,417
1999 48,011 103,027
2000 54,431 118,806
2001 42,112 113,901

Kaynak: T.C.Merkez Bankası17

16. http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Istatistikler/Borc_Gostergeleri_
Sunumu/borc_gostergeleri.pdf
17.  http://evds.tcmb.gov.tr/ http://evds.tcmb.gov.tr/

Şekil 2. Uluslararası Para Fonuna (IMF) Borçlar (Milyar SDR)
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Hatırlanacağı üzere, 2000 öncesinde kamu bankaları likidite ihtiyaçlarını kısa vadede 

iç piyasadan karşılamaları faiz oranlarını yükseltmiştir. Yüksek düzeylere ulaşan reel 

faizler ise özel kesimi kur riskine rağmen yüksek faiz oranlarında dış kredi bulmaya 

yönlendirmiştir. Ancak alınan krediler yüksek faiz ve dolayısıyla yüksek risk primin-

den dolayı maliyetli olduğundan kullanılan kredi miktarı sınırlı kalmıştır (Tablo 6). Bu 

durum 2000’li yılların ortalarında tam tersine dönmüş, ekonomideki iyileşme, siyasi 

konjonktür ve hükümetin uyguladığı politikalara güven sayesinde özel sektör yurt dı-

şından ucuz faizle, hatta sıfır faizle kredi bulabilmiş dolayısıyla dışarıdan borçlanması 

daha kolay olmuştur. Özel sektörün borçlanması ülkenin dış borç stokunu devamlı 

artırmıştır. Bankaların ve şirketlerin borçlarının toplamından oluşan özel sektörün dış 

borçları 2002 yılında 43 milyar dolarken, 2003 yılında 49 milyar dolara, 2004 yılında 

64 milyar dolara, 2005 yılında 84 milyar dolara yükselmiştir (Tablo 7). 2005 yılından 

itibaren özel sektör borcu kamu sektörü borcunu aşmıştır.

Tablo 7’de görüldüğü üzere 2009 yılı sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 

46,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutar içinde bankacılık sektö-

rünün payı 24,6 milyar dolar ile %52,7’dir.18 Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 2009 yılı 

sonu itibarıyla 271,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Özel sektör borçlarının 

toplam dış borç stoku içerisindeki payı 174,4 milyar dolar ile %64,3 ve kamu kesimi 

borçlarının payı 83,5 milyar dolar ile %30,8’dir. T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam 

borç stoku içerisindeki payı ise 13,3 milyar dolar ile %4,9’dur. Kamu kesimi dış borçları-

nın büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır. Zira kamunun 

kısa vadeli dış borç stoku 3,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, özel sek-

törün 2009 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 127,7 milyar 

ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlar 92,3 milyar ABD dolar 

borç ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmuşlar-

dır.19 Orta ve uzun vadeli borçlar ise istikrarlı bir biçimde artmıştır. Orta ve uzun vadeli 

borçlarda son dönemdeki artış içinde IMF’den kullanılan kaynakların büyük payı var-

dır. Kamu sektörü borcundaki son dönem artışların tamamı 2001 krizi sonunda alınan 

IMF kredisinden kaynaklanmaktadır. Özel sektör içinde yer alan finansal sektörün bor-

cunda 2001 krizinden sonra önemli bir düşüş yaşanmış ancak krizden sonra yeniden 

bir artış eğilimi içine girilmiştir. Reel sektör içinde değerlendirilen diğer özel sektörün 

borcu ise sürekli bir şekilde artış kaydetmiştir.

Tablo 7’de görüldüğü üzere, özel sektörün dış borç miktarı son yıllarda artmış gözük-

mektedir. Bunun nedeni ise 2002 sonrası dünyadaki sermaye bolluğu ve IMF stand-by 

anlaşmaları ile düşük tutulan kurlar sayesinde özel sektörün yurt dışından düşük hat-

18. http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous�NavigationTarget=navurl://0f333cb9d16b54b9d7010a3ehttp://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous�NavigationTarget=navurl://0f333cb9d16b54b9d7010a3e
d707fb74&InitialNodeFirstLevel=true
19. http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous�NavigationTarget=navurl://0f333cb9d16b54b9d7010a3ehttp://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous�NavigationTarget=navurl://0f333cb9d16b54b9d7010a3e
d707fb74&InitialNodeFirstLevel=true
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ta sıfır faizle kredi bularak borçlanmayı tercih etmesidir. Dış borçlanma ile ülke için-

de yüksek faiz yükünden kurtulan özel sektörü, uygun kredi koşulları ve artan kredi 

sonuncunda Türkiye’de gerçekleşen yüksek ekonomik büyüme rakamları dışarıdan 

daha çok borçlanmaya özendirmiştir. Hata, gerçekleştirilen bazı özelleştirmeler de dış 

borçlanma ile gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, özel sektörün borçlanabilmesi ile 

ekonominin gücü ve uluslararası piyasalardaki güvenirliliği arasındaki pozitif bir ilişki 

mevcuttur. Bilindiği gibi, borç ancak borcunu çevirebilen, güvenirliği yüksek ve uygun 

kredi koşullarına sahip firmalara verilmektedir.

Tablo 7. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (2002-2009)
(Milyon $) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOPLAM DIŞ BORÇ 
STOKU 129,523 144,092 160,980 169,732 207,593 249,386 277,669 271,140

KISA VADE 16,424 23,013 32,205 38,283 42,616 43,134 50,447 52,030
Kamu 915 1,341 1,840 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598
TCMB 1,655 2,860 3,287 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776
Özel 13,854 18,812 27,078 33,387 38,303 38,689 45,325 46,656

UZUN VADE 113,099 121,079 128,775 131,449 164,977 206,252 227,222 219,110
Kamu 63,619 69,503 73,828 68,278 69,837 71,361 75,037 79,856
TCMB 20,348 21,513 18,123 12,662 13,115 13,519 12,192 11,529
Özel 29,133 30,063 36,824 50,508 82,025 121,371 139,993 127,725

KAMU SEKTÖRÜ 64,534 70,844 75,668 70,411 71,587 73,524 78,285 83,454
Kısa Vade 915 1,341 1,840 2,133 1,750 2,163 3,248 3,598
Uzun Vade 63,619 69,503 73,828 68,278 69,837 71,361 75,037 79,856

TCMB 22,003 24,373 21,410 15,425 15,678 15,801 14,066 13,305
Kısa Vade 1,655 2,860 3,287 2,763 2,563 2,282 1,874 1,776
Uzun Vade 20,348 21,513 18,123 12,662 13,115 13,519 12,192 11,529

ÖZEL SEKTÖR 42,987 48,875 63,902 83,895 120,328 160,060 185,318 174,381
Kısa Vade 13,854 18,812 27,078 33,387 38,303 38,689 45,325 46,656
Uzun Vade 29,133 30,063 36,824 50,508 82,025 121,371 139,993 127,725

DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE DAĞILIMI (%)

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kısa Vade 12,7 16,0 20,0 22,6 20,5 17,3 18,2 19,2
Uzun Vade 87,3 84,0 80,0 77,4 79,5 82,7 81,8 80,8
Kamu Sektörü 49,8 49,2 47,0 41,5 34,5 29,5 28,2 30,8
TCMB 17,0 16,9 13,3 9,1 7,6 6,3 5,1 4,9
Özel Sektör 33,2 33,9 39,7 49,4 58,0 64,2 66,7 64,3

DIŞ BORÇ STOKUNDAKI YÜZDE DEĞİŞİM (%)

Toplam 14,0 11,2 11,7 5,4 22,3 20,1 11,3 -0,7
Kısa Vade 0,1 40,1 39,9 18,9 11,3 1,2 17,0 4,1
Uzun Vade 16,4 7,1 6,4 2,1 25,5 25,0 10,2 -1,7
Kamu Sektörü 36,9 9,8 6,8 -6,9 1,7 2,7 6,5 -0,1
TCMB -9,6 10,8 -12,2 -28,0 1,6 0,8 -11,0 -2,4
Özel Sektör 2,1 13,7 30,7 31,3 43,4 33,0 15,8 -0,8

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı(2010)20

20.  http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous/DisBorcIstatistikleri http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous/DisBorcIstatistikleri
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Özel kesimde  
borcun büyük 

kısmı özel 
alacaklılardan ve 
parasal olmayan 

kuruluşlardan 
sağlanmıştır. 

Tablo 8’de Türkiye brüt dış borç stokunun alacaklı dağılımı verilmektedir. Kısa vadeli 

borçların tamamı özel alacaklılardan ve parasal olmayan kuruluşlardan sağlanmıştır. 

2009 yılı itibariyle 178,211 milyon dolar olan uzun vadeli borçların 139,714 milyon do-

ları özel alacaklıdır. Bu miktarın 119,023 milyon doları parasal kuruluşlardan ve büyük 

kısmı da yabancı ticari bankalardan (73,876 milyon dolar) sağlanan borçlardır.

Uzun vadeli borçların 38,497 milyon dolar olan diğer kısmı resmi alacaklılardan sağ-

lanmıştır. Resmi alacaklılar içerisinde en büyük pay uluslararası kuruluşlara aittir. Bu 

uluslararası kuruluşlar içinde en büyük alacaklı ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası olmuştur. IMF tarafından 17., 18. ve 19. stand-by kapsamında sağlanan 

finansman ile Türkiye tarihinin en büyük borçlanması gerçekleşmiş olması bu sonuçta 

etkilidir. IMF tarafından 2002 yılında 22,009 milyon dolar, 2003 yılında ise 24,004 mil-

yon dolar kaynak sağlanmıştır. 

Bunun yanında, özel kesimde ise borcun büyük kısmı özel alacaklılardan ve parasal 

olmayan kuruluşlardan sağlanmıştır. 127,725 milyon dolar olan uzun vadeli borcun 

en büyük kısmını oluşturan 119,680 milyon dolar özel alacaklılardan ve bu miktarın 

ise 110,522 milyon doları parasal kuruluşlardan ve bunun büyük kısmı olan 69,262 

milyon doları ise yabancı ticari bankalardan sağlanan borçlardır. Kamu sektöründe 

ise, 2009 yılında uzun vadeli borçların 38,957 milyon dolar olan diğer kısmı resmi ala-

caklılardan ve resmi alacaklılar içerisinde en büyük pay sahibi olan uluslararası kuru-

luşlardan sağlanmıştır. Bu uluslararası kuruluşlar içinde ise en büyük alacaklı, resmi 

alacaklılardan Uluslararası Para Fonu (IMF) olmuştur. Bu, IMF tarafından 17.,18. ve 19. 

stand-by kapsamında sağlanan borçlanma ile gerçekleşmiştir. 
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Tablo 8. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı (Milyon $)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOPLAM 129,523 144,093 160,980 169,732 207,593 249,386 277,669 271,140

BORÇ 105,928 116,981 130,901 138,172 171,246 210,642 238,763 230,241

KISA VADELİ BORÇLAR 16,424 23,013 32,205 38,283 42,616 43,134 50,447 52,030

Özel Alacaklılar 16,424 23,013 32,205 38,283 42,616 43,134 50,447 52,030

Parasal Kuruluşlar 5,187 8,260 12,886 17,439 20,754 16,378 21,837 23,506

Parasal Olmayan 
Kuruluşlar 11,237 14,753 19,319 20,844 21,862 26,756 28,610 28,524

Resmi Alacaklılar 0 0 0 0 0 0 0 0

UZUN VADELİ 
BORÇLAR 89,504 93,968 98,696 99,889 128,630 167,508 188,316 178,211

Özel Alacaklılar 49,155 50,940 57,177 67,440 98,908 138,119 154,595 139,714

Parasal Kuruluşlar 32,581 32,843 38,387 49,266 79,354 116,406 132,896 119,023

Bankacılık Dışı 
Finansman Kuruluşları 3,009 2,673 2,842 3,168 5,246 6,810 6,714 6,602

Özel Yatırım Ve 
-Kalkınma Bankaları 0 0 0 28 32 50 40 36

Yabancı Ticari Bankalar 23,132 23,204 25,923 32,079 52,148 75,044 81,550 73,876

Yerli Ticari Bankaların 
Yurtdışı Şubeleri ve 
Diğer

6,440 6,965 9,623 13,991 21,929 34,503 44,592 38,510

Parasal Olmayan 
Kuruluşlar 16,574 18,097 18,790 18,174 19,553 21,712 21,699 20,691

Resmi Alacaklılar 40,349 43,028 41,519 32,448 29,723 29,389 33,721 38,497

Hükümet Kuruluşları 9,330 9,514 8,927 7,206 6,746 6,594 7,203 7,501

Kamu Finansman 
Kuruluşları 1,121 1,329 1,424 1,177 1,256 1,322 1,681 2,140

Merkez Bankaları 0 0 0 0 0 0 0 0

Merkezi Hükümetler 2,446 2,177 1,831 1,369 1,138 812 634 497

Resmi Kalkınma 
Bankaları 5,763 6,008 5,672 4,660 4,352 4,459 4,888 4,864

Uluslararası Kuruluşlar 31,019 33,514 32,592 25,243 22,977 22,795 26,517 30,996

IMF-Uluslararası Para 
Fonu 22,009 24,004 21,440 14,647 10,759 7,144 8,563 9,434

IMF SDR Tahsisatı 0 0 0 0 0 0 0 1,499

IBRD-Uluslararası İmar 
ve Kalkınma Bankası 5,369 5,215 6,153 5,830 6,855 7,563 8,013 9,753

Diğer Uluslararası 
Kuruluşlar 3,641 4,295 4,999 4,766 5,363 8,088 9,941 11,809

TAHVİL (1) 23,595 27,112 30,079 31,560 36,347 38,744 38,907 40,899

(1)Yurt dışına ihraç edilen senetlerin tamamı uzun vadeli olup, ilk ihraç bilgilerine göre alacaklı 
sınıflaması “parasal kuruluşlar”dır.

Kaynak: hazine.gov.tr21

21.  www. hazine.gov.tr, Kamu Finansmanı, Dış Borç Stoku Verileri
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Her ne kadar “Net 
Dış Borç Stoku” 

mutlak olarak 
artmışsa da Net 
Dış Borç Stoku / 

GSYİH oranı 2001 
yılında 39,9 iken 

bu oran azalan 
bir eğilim ile 2009 
yılında 23,6 olarak 

gerçekleşmiştir.

FARKLI DIŞ BORÇ TANIMLAMALARINA GÖRE BORÇ STOKU 

Net Dış Borç Stoku

Bir ülkenin dış borç stoku ve bu borcun geri ödeme gücü, dış yükümlülükler ve döviz 

cinsi likit varlıklar dikkate alınarak birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle dış yüküm-

lülüklerin, uluslararası rezervler ve döviz cinsi mevduatlar gibi likit varlıklarla netleş-

mesi yolu ile hesaplanan “Net Dış Borç Stoku”, dış borç ödemelerinin ifa edilmesi için 

önemli bir gösterge olarak alınmaktadır. Dolayısıyla, dış borç ödemeleri ile (anapara 

ve faiz ödemelerin) ilişkin olası risklerin ve Türkiye’nin dışsal şoklara dayanıklılığının 

doğru tespiti için, döviz cinsinden yükümlülüklerin yanı sıra döviz cinsinden likit var-

lıkları da göz önünde bulunduran “Türkiye Net Dış Borç Stoku, (TNDBS)” hesaplanmış-

tır. Türkiye’nin net dış borç stoku, Bankacılık Sektörü Hariç Brüt Dış Borç Stokundan 

(BSHBDBS) Bankacılık Sektörü Net Dış Varlıklarının (BSNDV) çıkarılması suretiyle elde 

edilmektedir.22 Tablo 9 ve Şekil 3’te ifade edildiği gibi her ne kadar “Net Dış Borç Stoku” 

mutlak olarak artmışsa da Net Dış Borç Stoku / GSYİH oranı 2001 yılında 39,9 iken bu 

oran azalan bir eğilim ile 2009 yılında 23,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kamu Net Borç Stoku 

Borçlanma seviyesi için kabul edilen diğer veri ise “Kamu Net Borç Stoku” gösterge-

sidir. “Kamu Net Borç Stoku” hesaplamanın arkasındaki temel argüman,” kamu sektö-

rünün iç ve dış borç yükümlülüğü toplamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu 

varlıkların düşülmesi, böylece bir netleştirme işlemi yapılmasıdır.23 Kamu kesimi brüt borç 

stoku, bir ülkede kamu kesimini oluşturan ve kendi başına borçlanma yetkisi bulunan 

kurumların o güne kadar aldığı ve henüz geri ödemediği borçların anaparası ile o gün 

itibarıyla tahakkuk etmiş faizlerinin toplamını gösterir24. Dolayısıyla, kamu brüt borç 

stokundan “Kamu Net Borç Stoku” göstergesini hesaplayabilmek için kamu brüt borç 

stokundan Merkez Bankası net varlıklarını, kamu mevduatını ve İşsizlik Sigortası Fonu 

net varlıkları düşülmesi gerekir.25 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, “Kamu Net Borç Stoku” mutlak olarak artıyor görünüyorsa 

da, bu tanımlamada en önemli gösterge olan Kamu Net Borç Stoku / GSYİH oranı 2001 

yılında 66,3 iken bu oran azalan bir eğilim ile 2007 yılında 28,2 ve küresel ekonomik 

krize rağmen 2009 yılında 32,5 olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber, “Kamu Net Dış 

Borç Stoku” ve Kamu Net Dış Borç Stoku / GSYİH oranı ciddi miktarda azalmıştır. 2001 

yılında 27,6 olan Kamu Net Dış Borç Stoku / GSYİH oranı azalarak 2007 yılında 1,3 ve 

küresel ekonomik krize rağmen 2009 yılında 2,7 olmuştur.

22.  www.hazine.gov.tr
23.  www.hazine.gov.tr
24.  Eğilmez, M.(2005) a.g.e
25.  Eğilmez, M.(2005), Net Borç Stoku Güncellenmeli, Radikal, 01.09.2005
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Tablo 9. Net Dış Borç Stoku (Milyon $)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Net Dış
Borç Stoku 

78,50 88,42 96,21 102,95 98,84 108,35 133,60 150,68 145,69

Net Dış Borç 
Stoku / GSYİH (%)

39,9 38,4 31,6 26,4 20,5 20,6 20,6 20,3 23,6

Kamu Net Borç ve Kamu Net Dış Borç Stoku (Milyon $)

Kamu Net Borç 
Stoku

159,335 215,305 250,584 274,179 270,244 258,154 248,396 267,970 309,810

Kamu Net Borç 
Stoku / GSYİH (%)

66,3 66,3 55,1 49,0 41,6 34,0 29,5 28,2 32,5

Kamu Net Dış 
Borç Stoku

66,235 88,359 78,316 74,897 42,051 30,469 11,280 19,609 25,816

Kamu Net Dış 
Borç Stoku / 
GSYİH (%)

27,6 25,2 17,2 13,4 6,5 4,0 1,3 2,1 2,7

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

AB Tanımlı Borç Stoku

Diğer tanımlamalardan biri olan, “AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku”, AB 

ekonomik ve parasal birliğe geçişin ön koşulu olan “Maastricht Kriterleri” çerçevesinde 

hesaplanmaktadır. “AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku merkezi yönetim, ma-

halli idareler, bütçe dışı fonlar, döner sermayeler ve sosyal güvenlik kurumlarını (İşsizlik Si-

gortası Fonu dahil) içermektedir. KİT’ler AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku kap-

samına girmemektedir”.26 Bu gösterge, AB ülkeleri ile karşılaştırma açısından aslında 

çok önemli bilgiler vermektedir. Euro bölgesi için borç stokunun üst sınırı milli gelirin 

(GSMH) %60’ı olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamada da Türkiye’nin Borç Stoku / 

26.  www. hazine.gov.tr, Kamu Borç Yönetimi Raporu, 2010 www. hazine.gov.tr, Kamu Borç Yönetimi Raporu, 2010

Şekil 3. Net Dış Borç Stoku/GSYİH (%)
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GSMH oranı kabul edilebilir durumdadır (Şekil 4). Euro bölgesi için Borç Stoku / GSMH 

oranı 2009 yılında 78,7 iken aynı oran Türkiye’de 45,4 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa 

ülkelerine bakıldığında İtalya’da Borç Stoku / GSMH oranı 115,8 iken Yunanistan’da bu 

oran 115,1 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 10). Hesaplanan tüm göstergeler, bize borç 

oranındaki düşüşün tanımlardan değil, Türkiye’nin uyguladığı mali disiplinden ve ger-

çekleştirdiği ekonomik performanstan kaynaklandığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu 

da söylenenlerin aksine Türkiye’de bir dış borç sorunu olmadığını göstermektedir.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı27

Tablo 10. AB Üyesi Ülkelerde AB Tanımlı Borç Stoku / GSMH (%)
Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Euro Bölgesi (16 Ülke) 69,5 70,1 68,3 66,0 69,4 78,7
AB (25 ülke) 62,5 63,1 61,9 59,4 62,3 74,3
AB (27 ülke) 62,2 62,7 61,4 58,8 61,6 73,6
İtalya 103,8 105,8 106,5 103,5 106,1 115,8
Yunanistan 98,6 100,0 97,8 95,7 99,2 115,1
Belçika 94,2 92,1 88,1 84,2 89,8 96,7
Macaristan 59,1 61,8 65,6 65,9 72,9 78,3
Almanya 65,7 68,0 67,6 65,0 66,0 73,2
Fransa 64,9 66,4 63,7 63,8 67,5 77,6
Portekiz 58,3 63,6 64,7 63,6 66,3 76,8
Avusturya 64,8 63,9 62,2 59,5 62,6 66,5
Hollanda 52,4 51,8 47,4 45,5 58,2 60,9
İngiltere 40,6 42,2 43,5 44,7 52,0 68,1
İspanya 46,2 43,0 39,6 36,2 39,7 53,2
Türkiye 59,2 52,3 46,1 39,4 39,5 45,4

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı28

27. http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Istatistikler/Borc_Gostergeleri_http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Istatistikler/Borc_Gostergeleri_
Sunumu/borc_gostergeleri.pdf
28. http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Istatistikler/Borc_Gostergeleri_http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Hazine%20Web/Istatistikler/Borc_Gostergeleri_
Sunumu/borc_gostergeleri.pdf

Şekil 4. AB Tanımlı Borç Stoku / GSMH (%)
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Dış borç stokunun 
GSMH’ye oranı 
özellikle 2002 
yılından itibaren 
düşme eğilimine 
girmiştir. 

DIŞ BORÇ VE EKONOMİK PERFORMANS

Dış borç miktarı kadar, bu borcun ekonomi performansı üzerindeki etkisi de çok önem-

lidir. Alınan dış borcun ekonomi performansı üzerindeki etkisi incelendiğinde, asıl hu-

sus ekonomik büyümeye yaptığı ve yapacağı katkının ne olduğudur. Eğer alınan dış 

borçlar verimli kullanılmış ise bu yatırımlara ve dolayısıyla ekonomik büyümeye yansı-

yacak ve katkısı olumlu olacaktır, aksi halde alınan borçların ekonomi üzerindeki etkisi 

negatif olacaktır. TÜİK29 verilerine göre, 1991-2009 döneminde sabit fiyatlarla ekono-

mi büyüme oranları ve ülkenin dış borçluluk düzeyini ve dış borçlanma kapasitesinin 

sınırlarını ölçmede kullanılan Dış Borç Stoku/GSMH oranları Şekil 5’te verilmektedir. 

Buna göre, 2001 yılında %78 olan Dış Borç Stoku / GSMH oranı 2008 yılında %37,4’dir. 

2009 yılında küresel borç krizine rağmen bu oran %43,9 olarak gerçekleşmiştir. Dış 

borç stokunun GSMH’ye oranı özellikle 2002 yılından itibaren düşme eğilimine girmiş-

tir. 2002 yılından itibaren iktidara gelen AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalarla 

ile her ne kadar dış borç stoku miktarı mutlak olarak artmışsa da, GSMH’da meydana 

gelen artış ve dolayışıyla ihracattaki artış ile birlikte borç göstergelerinde iyileşmeler 

sağlanmıştır. Hata, Türkiye borç göstergelerinde bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi 

duruma gelmiştir. 

Şekil 5’te görüldüğü üzere, Dış Borç Stoku/GSMH oranı ile ekonomik büyüme arasında 

birebir ilişki mevcuttur. Bu oranın yüksek olduğu dönemlerde dış borç, dış borç stoku-

nun yaratığı stresten dolayı yatırımlar dolayısıyla GSYİH üzerinde negatif bir etki yap-

mıştır. Dış Borç/GSMH oranının yüksek olduğu 1994, 1999 ve 2001 yıllarında negatif 

büyüme rakamları yaşanmıştır. 2002 yılından itibaren Dış Borç Stoku/GSMH oranında 

meydana gelen düşüşler ile birlikte, ekonomik büyüme rakamlarında artışlar gerçek-

leşmiştir. Küresel ekonomik kriz yılı olan 2009 yılı istisna olmak üzere 2002-2008 yıl-

ları arasında yaklaşık olarak ortalama %6’lık bir büyüme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 

bu büyüme oranları, siyasi istikrar yanında, tek parti iktidarının uyguladığı popülist 

olmayan politikaların sonucu gerçekleşmiştir. Bununla beraber, bu dönemde ekono-

mik özgürlük gerçekleşen ekonomik büyüme için önemli bir faktör olmuştur. Bilindiği 

üzere, bir ülkede ekonomideki büyüme oranı o ülkedeki ekonominin özgürlük ala-

nının genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Ekonomik özgürlük alanı genişledikçe 

ekonomide sürdürülebilir yüksek büyüme hızına ulaşma olasılığı yüksek olacaktır.30 

Yine, bu dönemde yapılan özelleştirmelerden, önceki dönemlerde gerçekleşen özel-

leştirmelerden farklı olarak, ciddi anlamda gelir elde edilmiştir. 1986-2002 döneminde 

yaklaşık 8 milyar dolar gelir elde edilirken, 2002-2009 döneminde 38,6 milyar dolar 

gelir edilmiştir. Ayrıca, 2002 öncesi yapılan özelleştirmelerde genel olarak özelleştirme 

ödemeleri devlet bankaları tarafından finanse edilmiş, kamuya devredilen bankalar 

29.  www.tuik.gov.tr
30.  Yaşar, S. (2010) IMF’siz Ne Kadar Büyürüz� Taraf, 30.06.2010 Yaşar, S. (2010) IMF’siz Ne Kadar Büyürüz� Taraf, 30.06.2010
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ve kredi veren devlet bankalarının kredilerinin de batması nedeniyle devletin kaynak-

larının heba olmasına neden olunmuştur.31 Bu da, Türkiye gibi ülkeler için gerekli olan 

kaynakların, verimsiz hata üretim dışı alanlarda kullanılması nedeniyle, ekonomik bü-

yüme üzerinde negatif etki yapmıştır.

Kaynak: TÜIK32ve DPT

Tablo 11’de Dış Borç Stoku / GSYİH oranı ile dış borcun vadesi, kamu sektörü ve özel 

sektör ilişkisi incelendiğinde, kısa vade borcun GSYİH içindeki oranı çok yüksek olma-

sa da artmıştır. Bu borçlanmada özel sektörün büyük payı vardır. Çünkü özel sektörün 

dış borç kullanım oranı artmış ve özel sektör borcunun GSYİH içindeki oranı 2002 yı-

lında 18,6 iken 2009 yılında bu oran 28,2 olmuştur. Dolayısıyla özel kesimde borcun, 

kamunun aksine özel kesim tarafından ödeneceği algısı nedeniyle alınan dış borçlar 

verimli bir şekilde kullanılmıştır. Özel kesimim tarafından kullanılan dış borçlar üre-

timde kullanılmış ve bu dönemde büyümenin motor gücü özel kesim olmuştur. Bu 

dönemde ortalama olarak %6 büyüyen ekonomiye, özel kesimin katkısı yadsınamaz. 

Dış borç stokunun GSMH’ye oranı 1991-2001 arasında ortalama 47,7 iken, bu oran 

2002-2009 arasında 42,38 olarak gerçekleşmiştir.

31.  Toruk, I.(2005) Son Dönem Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış, Konya Ticaret Odası, http://www.kto.org. Toruk, I.(2005) Son Dönem Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış, Konya Ticaret Odası, http://www.kto.org.
tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp�yno=327&ano=47
32.  www. tüik.gov.tr ve www. dpt.gov.tr www. tüik.gov.tr ve www. dpt.gov.tr

Şekil 5. Ekonomik Büyüme ve Dış Borç Stoku (1999-2009)(%)
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Bununla beraber, uzun vade borcun GSYİH içindeki oranı azalmıştır. Her ne kadar mut-

lak olarak dış borç miktarı artsa da kamu sektörünün dış borcu azalmış hatta 2002 

yılında kamu sektörü borcunun GSYİH içindeki oranı 28 olurken, bu oran 2009 yılında 

13,5 olmuştur. Bu da kamu sektöründe dış borçluluk oranının azaldığını göstermek-

tedir (Tablo 11).

Tablo 11. Dış Borç Stoku / GSYİH Oranı (%)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Toplam 56,2 47,3 41,2 35,3 39,4 38,4 37,4 43,9
Kısa Vade 7,1 7,5 8,2 8,0 8,1 6,6 6,8 8,4
Uzun Vade 49,1 39,7 33,0 27,3 31,3 31,8 30,6 35,5
Kamu Sektörü 28,0 23,2 19,4 14,6 13,6 11,3 10,5 13,5
TCMB 9,5 8,0 5,5 3,2 3,0 2,4 1,9 2,2
Özel Sektör 18,6 16,0 16,4 17,4 22,9 24,7 25,0 28,2

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı33

Kamunun dış borç stokunda borç yaratan faaliyetler olarak faiz ödemelerinin GSMH’ye 

oranı da yine Tablo 12’de sunulmaktadır. Yıllar itibarı ile borç yaratan faaliyet olan faiz 

ödemelerinin GSMH’ye oranı da azalmıştır. 2002 yılında 2,8 olan bu oran, 2009 yılında 

1,7 olmuştur. Bunun da en önemli sebebi reel faiz oranlarındaki gerileme olmuştur. 

Böylece kamu dış borç stoku üzerindeki faiz yükü azalmıştır. Meydana gelen bu olum-

lu durum, aslında ekonomik performans ve bunlara bağlı olarak dış borç göstergele-

rinde meydana gelen iyileşmeler, ülke için yapılan derecelendirme ve kredi notunda 

gerçekleşen iyileşmeden kaynaklanmıştır. Bilindiği üzere, bir ülkenin kredi notu o ül-

kenin uluslararası sermaye piyasalarındaki borçlanmasının temel göstergesidir. Çünkü 

derecelendirme ülkeler için borçlanma işleminde maliyet tasarrufu da sağlar. Bu ta-

sarrufun ne kadar olacağı ise verilen kredi notuna bağlıdır. Kredi notu yüksek olduğu 

dönemlerde ülkenin finansman maliyetlerinde önemli azalmalar gerçekleşmiş ve risk 

primleri düşmüştür. Yüksek kredi notuna bağlı olarak da düşük maliyetli dış borçlan-

ma gerçekleşmiştir.

2002 yılından itibaren, gerçekleşen ekonomik büyüme rakamları, dış borç gösterge-

lerindeki iyileşmeler, siyasi istikrar ve uluslararası sermaye girişlerindeki artışa rağ-

men kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı ikircikli tutumu ile adeta 

Türkiye’nin ekonomi yönetiminin başarısı göz ardı edilmiştir. Son yıllarda Türkiye’nin 

çoğu borçlu ülkeden ekonomik performans, borç göstergeleri ve istikrar anlamında 

daha iyi şartlarda olmasına rağmen büyük bir haksızlık ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Türkiye’nin kredi notları belirlenirken krizle boğuşan Yunanistan ile karşılaştırıldığında 

ciddiye alınmayacak değerlendirmeler yapılmıştır. Yatırım yapılamaz duruma gelen ve 

borç batağındaki Yunanistan, Standart and Poor’s, Moody’s ve Fitch Ratings tarafından 

tüm dünyada yıldızı parlayan ve yabancı sermayenin gözdesi olan Türkiye’den daha 

33.  www.hazine.gov.tr
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güvenli bir yerde konumlandırılmıştır. Dolayısıyla finansal piyasalarda derecelendir-

me işinin ciddiyetini kaybettiği söylenebilir.34 Bu nedenle, ABD’de Senato tarafından 

onaylanan tasarıda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşları iyi not verdikleri ama 

performansı kötü çıkan finans kurumlarının sebep oldukları zararlara ve ekonomiye 

getirecekleri yüklere ortak etmek gerekecektir. Bu gibi önlemler kredi derecelendir-

me kuruluşlarının kendilerine çeki düzen vermelerine ve daha adil bir derecelendirme 

yapmalarını sağlayacaktır.

Bununla beraber, ülkenin borç ödeme kapasitesini gösteren Toplam Dış Borç Stoku /

İhracat oranı, ihracat gelirlerinin toplam dış borç stoku üzerindeki uzun dönemli etki-

leri konusunda da bazı ipuçları verebilmektedir. Toplam Dış Borç Stoku /İhracat oranı 

2002 yılında 359,2, 2007 yılında 232,5 ve 2009 yılında ise küresel ekonomik krizin et-

kisiyle 265,5 olarak gerçekleşmiştir. Dış borç karşılama oranı olarak da adlandırılan Dış 

Borç Servisi / GSYİH oranı, ülke dış borçlanma giderlerinin (anapara ve faiz) üretimde 

aldığı payı göstermektedir. Buna göre, Dış Borç Servisi / GSYİH oranı 2002 yılında 12,5, 

2007 yılında 7,5 ve 2009 yılında ise küresel ekonomik krizin etkisiyle 9,3 olarak gerçek-

leşmiştir (Tablo 12).

Tablo 12. Türkiye Dış Borç Stoku Göstergeleri (2002-2009)

 (Milyon $) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Toplam Dış Borç Stoku / İhracat 
(FOB) 359,2 304,9 254,8 231,0 242,7 232,5 210,3 265,5

Dış Borç Servisi / GSYIH 12,5 9,1 7,8 7,6 7,6 7,5 7,2 9,3

Dış Borç Servisi / İhracat (FOB) 80,0 58,9 48,3 50,1 46,8 45,4 40,4 56,5

Özel Sektör/İhracat (FOB) 119,2 103,4 101,2 114,2 140,7 149,2 140,4 170,7

Faiz / GSYIH 2,8 2,3 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7

Faiz / İhracat (FOB) 17,8 14,8 11,3 10,9 10,9 10,1 8,9 10,1
TCMB Rezervler (Net)/ Dış Borç 
Stoku 21,7 24,4 23,4 30,9 30,5 30,7 26,7 27,6

TCMB Rezervler (Net)/ Kısa 
Vadeli Borçlar 170,9 152,8 116,9 137,0 148,5 177,2 147,2 143,8

TCMB Rezervler (Brüt)/ Toplam 
Dış Borç 20,7 23,3 22,4 29,8 29,3 29,4 25,6 26,1

TCMB Rezervler (Brüt)/ Kısa 
Vadeli Borçlar 163,2 146,1 111,8 132,0 142,9 170,0 140,8 135,9

TCMB Rezerv (Brüt)/ İthalat 
(CIF) -52,0 -48,5 -36,9 -43,3 -43,6 -43,1 -35,2 -50,2

TCMB Rezerv (Net)/ İthalat (CIF) -54,4 -50,7 -38,6 -44,9 -45,3 -44,9 -36,8 -53,1

Cari İşlemler Dengesi / TCMB 
Rezerv (Brüt) -2,3 -22,4 -40,1 -43,7 -52,6 -52,1 -58,9 -19,6

Cari İşlemler Dengesi / TCMB 
Rezerv (Net) -2,2 -21,4 -38,3 -42,1 -50,6 -50,0 -56,3 -18,5

Cari İşlemler Dengesi / GSYIH -0,3 -2,5 -3,7 -4,6 -6,1 -5,9 -5,6 -2,2

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı(2010)35

34.  ntvmsnbc.com, NTV, 15 Haziran 2010 ntvmsnbc.com, NTV, 15 Haziran 2010
35.  www.hazine.gov.tr
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Ülkenin dış borç stoku kadar dış borç ödemeleri de (anapara ve faiz) önemlidir. Ülke-

nin dış borçlarını ödeyebilme kabiliyeti dövizi elde etme yeteneğine bağlıdır. Dış borç-

ların geri ödemelerinin finanse edilmesi de doğrudan mal ve hizmet ihraç edebilme 

kapasitesine ve yeteneğine bağlıdır. Kısaca yüksek bir “Dış Borç Servisi / İhracat oranı 

yüksek bir borç geri ödeme kapasitesi ve yeteneği ile birlikte dışa açık bir ekonomiyi 

gösterir. Tablo 12’de görüldüğü üzere, 2002 yılında 80,0 olan Dış Borç Servisi / İhracat 

oranı 2007 yılında 45,4 ve 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle 56,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Bununla beraber, dış borç servisi ve dış borç servisinin önemli bir kıs-

mı olan anapara ödemesi mutlak olarak artmış olmasına rağmen dış borç servisinin 

diğer kısmı olan faiz ödemeleri, anapara ve dış borç servisini takip etmemiştir. Çünkü, 

faiz ödemeleri kredi notundaki iyileşmeler ve ülkenin uluslararası sermaye piyasala-

rındaki pozitif algılamaya bağlı olarak giderek azalmıştır (Şekil 6).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu raporda yıllarca Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan dış borç sorunu in-

celenmiştir. Türkiye’nin 1945 yılında başlayan borçlanma serüveni, 1970’li yıllarda dış 

borç bulunamayan, meşhur tabiriyle, “yetmiş sente muhtaç olunan” bir kabusa dönüş-

müştür. Türkiye birinci ve ikinci petrol krizinin etkisiyle de 1977’de vadesi gelen dövize 

çevrilebilir mevduat (DÇM) borçlarını ve bunların faizlerini ödeyemez hale gelmiştir. 

Bu durum Türkiye’de hem borçların yeniden yapılandırmasına hem de ötelemesine 

neden olmuştur.

Şekil 6. Dış Borç Servisi 1993-2010 (1) (Milyar $)



S E T A  
A N A L İ Z

26

1980 yıllarda dışa açık ekonomiye geçen ülkede, ekonomik kalkınma için gerekli olan 

kaynak dış ülkelerden karşılanmaya çalışılmış ve dış borç miktarında yıllar itibariyle 

büyük artışlar göstermiştir. Ancak, ihracattan elde edilen gelirler ile dış borç ödemele-

ri (anapara ve faiz) ve dolayısıyla borcun sürdürülmesi sağlandığı için Türkiye ekono-

misi açısından dış borçlanma başarılı olmuştur. 

1990 yıllarda alınan dış borçlar büyük ölçüde yanlış alanlarda kullanılarak israf edilmiş-

tir. 1990’lı yıllar da koalisyon hükümetlerin kötü ekonomik performansları nedeniyle 

alınan dış borçlar popülist politikalar için heba edilmiştir. Kamuda çalışanlara verilen 

yüksek ücretler ve dolayısıyla ortaya çıkan KİT ve kamu açıklarına, vergi gelirlerinin 

dış borç ödemelerini karşılamamasına ve iç piyasadaki açığa bağlı olarak döviz re-

zervlerinde hızlı erimeler olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde alınan dış borçlar, döviz 

yaratıcı gelir oluşturamadığı için yapılan dış borç servisi (anapara ve faiz) ekonomide 

büyük bir sızıntıya neden olmuş ve bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir. 

Buna ek olarak, ülkedeki mevcut siyasi istikrarsızlık, uygulanan popülist politikalar, 

beceriksizlik ve hesap verememe nedeniyle, Türkiye ekonomisi 1994 yılında önem-

li bir iç borç baskısı altında kalmış, Türkiye’de ilk defa dış borç ödemek için, içeride 

daha fazla borçlanılmıştır. Devletin sürekli bütçe açıkları vermesi, dış borç ödemek 

için bile dış borçlanmaya ihtiyaç duyar bir borç sarmalına girmiş bulunması, devletin 

temel görevlerini de yapamaz hale gelmesine sebep olmuştur.36Bu dönemde hükü-

metler tarafından gerçekleştirilen özelleştirmeler hep başarısızlık ile sonuçlanmıştır. 

Çünkü, devlet kendi bankalarından kredi vererek gerçekleştirdiği özelleştirmelerde, 

devredilen bankaların ile birlikte kredi veren devlet bankalarının kredileri de batması 

nedeniyle kamu kaynaklarının çarçur edilmesine neden olmuştur. Bu da ekonominin 

üretimden gittikçe uzaklaşmasına neden olurken 2000 yılların başında çıkacak krizin 

de ilk işaretini vermiştir37 2001 krizi ile birlikte Türkiye, tarihinin en büyük IMF borçlan-

masını gerçekleştirmiş, devalüasyon ile birlikte dış borcun TL karşılığı olan borç yükü 

katlanarak artmıştır.

2001 krizi sonrası IMF destekli 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın ekonomi-

deki olumlu etkisi ve 2002’de iktidara gelen AK Parti hükümeti tarafından gerçekleşti-

rilen yapısal reformların sonucu, finansal sistem güçlendirilmiş, program istikrarlı bir 

biçimde devam etmiş ve kamu dengelerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Bu 

program, hem ülke ekonomisine istikrar kazandırırken hem de ekonomik büyüme 

oranlarında artışa ve borcun yükünün sürdürülmesi konusunda olumlu katkılar sağ-

lamıştır. 2001 krizinden sonra ve uygulanan tutarlı politikalarla 2002 sonrası, her ne 

kadar mutlak olarak dış borç stoku artmış görünüyorsa da kamu sektörünün dış borcu 

azalmış hatta 2002 yılında GSYİH içindeki kamu kesiminin payı 28 olmasına rağmen 

bu oran 2009 yılında 13,5 olmuştur. Ama özel sektör dış borç stokunun GSYİH içindeki 

36.  Karluk, R. S. (2002) Türkiye Ekonomisi, Beta Yayınları No:1295, İstanbul. Karluk, R. S. (2002) Türkiye Ekonomisi, Beta Yayınları No:1295, İstanbul.
37.  Toruk, I.(2005) a.g.e Toruk, I.(2005) a.g.e
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payı 2002 yılından itibaren artmış ve 2002 yılında 18,6 iken 2009 yılında bu oran 28,2 

olmuştur. Ayrıca, ülke için yapılan derecelendirme ve kredi notundaki yükselmeler so-

nucu reel faiz oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak faiz ödemelerinin GSYİH içindeki 

oranı 2002 yılında 2,8 iken bu oran, 2009 yılında 1,7 olmuştur. Böylece kamu borç sto-

ku içindeki faiz yükü azalmıştır.

Ayrıca, dış borç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelendiğinde, 2002 sonrası 

dönemler hariç ekonomik büyüme rakamları hep zikzaklar çizmiştir. Dış borç stoku-

nun artığı dönemlerde ekonomik performansta zayıflama ile birlikte büyüme rakam-

ları düşmüştür. Ama 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle hem dış borç sto-

kunda azalma görülmüş hem de ortalama %6’lık bir büyüme rakamına ulaşılmıştır. 

Bu ekonomik performans nedeniyle hem dış borçlar zamanında anapara ve faiziyle 

ödenmiş hem de daha önceki iktidarların bir alışkanlık haline getirdikleri borcu borç 

ile ödeme dönemi sona ermiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye ve AB ülkeleri karşılaştırıldığında, tüm ülkelerden daha düşük Dış 

Borç Stoku/GSYİH oranlarına sahiptir. Türkiye’de dış borç stoku ve borç stokunun GS-

YİH içindeki payı söylenenlerin aksine 2002 yılından itibaren düşmeye başlamıştır. 

2002 yılında 56,2 olan bu oran 2009 yılında küresel finans krizine rağmen 43,9 olmuş-

tur. Hatta toplam kamu açığına ilişkin Maastricht Kriteri tutturulmuş, AB tanımlı brüt 

kamu borç yükü, AB-27 ortalamalarının çok altına düşmüş, net kamu borç stoku, hem 

milli gelire oran olarak, hem de mutlak değer olarak azalmıştır.

Bilindiği üzere, borç ödeme yükü yatırımları ve sermaye birikimini kısıtlamakta ve 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü dış borçların 

gelecekte üretim üzerinde yüksek vergi beklentisi yaratarak, özel sektör tarafından 

planlanan verimli yatırımların yapılmamasına ve hükümet tarafından uygulanacak is-

tikrar programlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Dış borcun eko-

nomi üzerindeki etkisini olumluya çevirmek veya olumsuz etkilerini bertaraf etmek 

için, mutlaka bazı kriterlere uyulmalıdır.

•	 Dış borçlar, üretimi artırıcı yani dış borcun anaparasını ve faizini ödeyecek 

alanlarda kullanılmalıdır. Eğer alınan dış borçlar tüketim harcamaları, üretken 

olamayan (savunma harcamaları gibi) harcamalar, oluşan bütçe açıklarını ka-

patmak veya popülist bazı politikalar için kullanılıyorsa, borcun geri ödemesi 

geldiğinde bu borcun ödemesi ya vergilerle ya da dış borçla olacaktır. Vergilen-

dirmelerde kısıtlamalar nedeniyle genelde alınan borcun geri ödemeleri, alına-

cak yeni dış borçla yapılacaktır. Bu da borcun katlanarak artmasına neden ola-

caktır. Dolayısıyla, Türkiye’nin yaşadığı krizlerden elde ettiği deneyimler ve bu 

krizlerin ekonomiye verdiği ciddi zararlar ve dolayısıyla ekonomiye yüklenen 

ilave maliyetler ciddi bir dış borç yönetiminin özellikle gelişmekte ve yükselen 

piyasalar için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. TCMB 
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başkanı Yılmaz’ a göre; “Uygulanan maliye politikalarının başarısı, orta ve uzun 

vadede sürdürülebilir bir kamu borç yapısının varlığına bağlıdır. Aksi takdirde, bu 

tür politikalar ekonomide hedeflenen genişletici etkisini kaybedecek, tam aksine 

risk primini ve faiz oranlarını artırarak iç talepte daha sert bir düşüş yaşanmasına 

neden olacaktır.”38

•	 Dış borçlar, dış borç servisi (anapara ve faiz) için yabancı para cinsinden gelir 

getiren yatırımların finansmanında kullanılmalıdır. Bu da borcun, ihracat üstün-

lüğüne sahip veya mutlak veya karşılaştırmalı üstün olan alanlarda yatırımların 

finansmanında kullanılmasını gerektirmektedir. Küresel ekonomik kriz gibi ne-

denler ile uluslararası talepte meydana gelen daralmalar ihracat olanaklarının 

azalmasına ve bu da dış borç servisinde yüksek riskliliği daha da önemli hale 

getirmektedir. Dolayısıyla, dış borç ödemeleri için gerekli olan kaynakların ihra-

cattan elde edilen gelirlerden karşılandığı için dış ticarette ülke çeşitlendirme-

si çok önemli ve yerinde bir karardır. Çünkü, Türkiye’de şu anda dış politikada 

eksen kayması değil, tam aksine olması gereken dış ticaret çeşitlendirmesi ve 

yörünge gelişmesi yaşanmaktadır.

•	 Alınan dış borcun ekonomiye katkısı veya ekonomide meydana getirdiği eko-

nomik büyüme dış borcun anapara ve faiz ödemlerinden fazla olmalıdır. Bu da 

borcun faizi ve anapara ödemesi ile ekonomideki büyüme oranı arasında fark 

ekonomide gerçekleşen büyüme oranı lehine olmalıdır. Aksi halde borcun eko-

nomiye katkısı dış borcun geri ödemelerinin neden olduğu dışarıya kaynak ak-

tarımından düşük olma durumu (debt overhang)39 ortaya çıkacaktır.

•	  Her ne kadar Türkiye’de ara malı ve enerji girdilerinden dolayı döviz ihtiyacı 

artıyorsa da, yapılacak genişletici harcamalar düşürülmeli ve özel sektör tara-

fından kullanılacak kaynakların kamu tarafından kullanılması azaltılmalıdır. Bu 

aslında ekonomide yüksek faiz dolayısıyla crowding-out (dışlanma) etkisinin or-

tadan kalkmasına ve bütçe açığının azalmasına katkı sağlayacaktır. Elde edile-

cek bu kazanımlar ile yüksek faizin neden olduğu kırılganlıklar azalacak ve risk 

priminin düşmesi sağlanacaktır. 

•	 Özelleştirilecek olan kamu varlıklarının, özelleştirilmesi çok hızlı bir şekilde ta-

mamlanmalıdır. Elde edilecek özelleştirme geliri ile hem kamu açığının gide-

rilmesi sağlanacak hem de kamu finansmanı için gerekli olan kaynağın temini 

sağlanacaktır. Bu da kamu sektörünün ödeyeceği faiz yükünü azaltacaktır.

•	 Piyasada zayıf halka olarak tanımlanan kurumların oluşturabileceği riskler mut-

laka izlenmelidir. Sistematik riskler düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafın-

dan izlenmeli, hesaplanmalı ve piyasa ile paylaşılmalıdır. 

•	 Ama orta vadeli programda ifade edilen ‘mali kural’ ekonomide çıpa olması 

38.  Yılmaz , D.(2008) Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız� Türkiye 
Ekonomi Kurumu Çalıştay: Küresel Bunalım ve Türkiye Ekonomisi, 27-28 / Aralık / 2008.
39.  Karagöl, E. (2002) a.g.e.
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konusunda bir beklenti oluşmuştur. Mali kural ile Türkiye’nin mevcut koşulla-

rı arasında uyum sağlanmalıdır. Mali kural ekonomi yönetiminin elini kolunu 

bağlayıcı bir rol oynuyorsa kısa dönemde pek çok soruna neden olabilir. Çünkü 

ekonomide gerçekleşecek olan sert iç ve dış şoklar karşısında, hükümetlerin 

duruma göre yeni maliye politikalarını tasarlayıp ve bunları uygulama iradesi 

ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, mali kuralın daha esnek hali olan borç kuralı ile 

GSYİH`nın yüzdesi olarak bir borç sınırı kullanmak daha uygun olacaktır.

•	 Gelinen noktada, küresel ekonomik dalgalanmanın devam ettiği bir ortamda, 

dünyadaki küresel finansal krizden korunmayı başarabilen Türkiye ekonomisi, 

artık kendi bağımsız ekonomik politikalarını hazırlayıp uygulama zamanı gel-

miştir.







Dış borç Türkiye gibi yükselen piyasalar ve azgelişmiş ülkeler için en önemli prob-
lemlerden birisi olmuştur. Artan borçlar hem borç yükünü artırmış hem de dış 
borç anapara ve faiz ödemelerini ağırlaştırmıştır. Bu da borç ile finanse edilen yeni 
yatırımların üretim hacminde sağladığı artışların giderek azalmasına ve bir nokta-
da üretimdeki artışların, dış borçların ödenmesi için gereken anapara ve faizlerin 
altına düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, makroekonomik istikrarın sağlan-
ması için gereken en temel unsurların başında, borcun sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması ve borç yükünün makul seviyelere indirilerek bu seviyelerde tutulması 
gelmektedir. Dış borç sorununun başladığı 1950-1960’lı yıllar, yüksek borçlanma 
nedeniyle hem IMF ile stand-by anlaşmaların yapıldığı hem de borç ötelemelerinin 
yoğun olduğu bir dönem olmuştur. 1970 yıllarda ekonomik ve siyasi krizler yanın-
da dünyada patlayan petrol krizleri, Türkiye gibi ülkelerde borçlanmanın daha da 
artmasına yol açmıştır. 1970 yılların sonunda patlayan ikinci petrol krizi nedeniyle 
borçların ödenmesi zorlaşmış, bu da borçların yeniden ötelenmesine ve ekonomik 
yapıda yapısal değişikliğe neden olmuştur. Bu yapısal değişiklik ile 1980 yıllarda 
ihracatın artması ile borçların sürdürülebilirliği sağlanmışsa da 1990 yıllarda ikti-
dar değişikliği ile koalisyon hükümetinin (DYP-SHP) uyguladığı popülist politikalar 
bütçe açıkları doğurmuş, alınan borçların etkin kullanılmaması, yapılması gereken 
reformların ertelenmesi ve özelleştirmelerin gerçekleşmemesi krizlere adeta zemin 
hazırlanmıştır. Bu yüzden 1990 yılların sonu ve 2000 yılların başında patlak veren 
ekonomik kriz, Türkiye’de tarihinin en büyük IMF borçlanmasına neden olmuştur. 
2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından uygulamaya konan mali disiplin, 
yapısal reformlar ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde; toplam kamu açığına 
ilişkin Maastricht Kriteri ilk kez tutturulmuştur. AB tanımlı brüt kamu borç yükü AB-
27 ortalamalarının çok altına düşmüş, net kamu borç stoku hem milli gelire oran 
olarak hem de mutlak değer olarak azalmıştır. Ülkenin kredi derecelendirme notun-
daki iyileşmeler sayesinde dış borçlar için ödenen faiz ödemeleri azalmıştır. 2010 
yılı Temmuz ayı itibariyle AB üyeleri İspanya ve Yunanistan küresel piyasalarda borç 
bulabilmek için vadeyi üç aya kadar indirirken, Türkiye tarihinin en düşük faiziyle 11 
yıl vadeli (132 ay) Euro tahvil satışı ile borçlanmayı başarmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin 
IMF’ ye olan borcu 2013 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır.
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