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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 104 

R. TARİHİ  : 15.9.2020 

Gündem : Derecelendirme Kuruluş Notları, Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos Bütçe 

Gerçekleşmeleri, Anlaşma. 

MOODY’S: 'ÖDEMELER DENGESİ SORUNU YAŞANABİLİR 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak daha 

düşürerek B1 düzeyinden B2 düzeyine indirdi. Görünüm değerlendirmesini ise negatif olarak açıkladı. 

Buna göre ülke; “yüksek derecede spekülatif” grubu içinde yer alıyor. 

Bu notlandırmayla: a) Yatırımcılara gecikmede sakınca var, b) Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kredi 

notunun daha da düşme ihtimali var, c) Ödemeler dengesi krizi tehlikesi var demiş oluyor.  

Moody’s not kararını şu temellere dayandırmış: 

►Türkiye’nin dış kırılganlıklarının bir ödemeler dengesi krizine yol açma ihtimali güçleniyor. Merkez 

Bankası’nın TL’yi savunmak için 2020 başından beri yaptığı başarısız girişimler yüzünden Türkiye’nin 

döviz rezervleri, hem net hem de brüt bazda onlarca yıldır görülmemiş bir düzeye indi. Altın hariç 

brüt rezervler yılbaşından bu yana yüzde 40 azaldı. 

►Brüt rezervleri artırmak için Katar ile swap miktarını artırmak, bankaların zorunlu karşılık oranlarını 

yükseltmek gibi önlemler alındı. Ancak bu şekilde sağlanan artışlar, Türkiye’nin önündeki dış borç 

ödemeleri karşısında çok yetersiz. 

►Merkez Bankası’nın swap piyasasındaki açık pozisyon miktarı 53 milyar dolara ulaştı. Vadesi gelen 

swap işlemleri yenilenemezse, ticari bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları döviz, bu açık 

pozisyonu kapatmaya yetmeyecek. Çünkü bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları dövizler hariç 

Merkez Bankası’nın net rezerv miktarı sıfıra dayanmış durumda. 

►Yüksek dolarizasyon da riskleri artıran bir faktör. 

►Türkiye ekonomisinin yıllardır en güçlü noktalarından birisi olan mali tamponlar aşınıyor. Bütçedeki 

bozulmanın, önümüzdeki dönemde tahminlerden daha hızlı ilerlemesi ihtimali yüksek. 

►Riskler artarken sorunlara yönelik etkin çözümler bulma noktasında ekonomi yönetimi, ya isteksiz 

ya da yeteneksiz gözüküyor. Yönetimin aldığı önlemler yetersiz. 

►Politik baskılar ve merkez bankası bağımsızlığının sınırlı olması, Merkez Bankası’nın yavaş hareket 

etmesi ve öngörülebilir olmaması, döviz kurlarında ve ekonomide “düzensiz uyum” ihtimalini 

artırıyor. 

►Başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana yürütme, parlamento onayı aramadan kararnamelerle 

birçok alanda önemli değişiklikler yapıyor. Bu müdahaleler 2018’deki döviz krizinden sonra sıklık 

kazandı. Bunlara ilaveten yürütme, temel kurumların bağımsızlığını zayıflatıyor ve bu da kurumların 

kredibilitesini ve etkinliğini zayıflatıyor. 

►Türkiye’nin birçok cephede karşı karşıya bulunduğu jeopolitik riskler arttı. ABD ve Avrupa Birliği 

ilişkilerindeki sorunlar ile Doğu Akdeniz’deki gerilimler bir krizin hızlandırıcısı olabilir. 
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Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye kredi notları  

 

Türkiye’nin S&P, Moody’s ve Fitch’den Aldığı Kredi Notlarının Tarihsel Seyri 

Yıllar S&P Moody's Fitch 

1992 BBB (negatif) Baa3 - 

1993 BBB (negatif) Baa3 (negatif) - 

1994 B+ (durağan) Ba3 B 

1995 B+ (durağan) Ba3 BB- 

1996 B (durağan) Ba3 B+ 

1997 B (durağan) B1 B+ 

1998 B (pozitif) B1 B+ 

1999 B (pozitif) B1 (pozitif) B+ 

2000 B+ (durağan) B1 (pozitif) BB- 

2001 B- (durağan) B1 (negatif) B (negatif) 

2002 B- (durağan) B1 (negatif) B (durağan) 

2003 B+ (durağan) B1 (durağan) B (pozitif) 

2004 BB- (durağan) B1 (durağan) B+ (pozitif) 

2005 BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (pozitif) 

2006 BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (pozitif) 

2007 BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (durağan) 

2008 BB- (negatif) Ba3 (durağan) BB- (durağan) 

2009 BB- (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) 

2010 BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) 

2011 BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) 

2012 BB (durağan) Ba1 (pozitif) BB- (durağan) 

2013 BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) 

2014 BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) 

2015 BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) 

2016 BB (durağan) Ba1(durağan) BBB- (negatif) 

2017 BB (negatif) Ba1 (negatif) BB+ (durağan) 

2018 B+ (durağan) Ba3 (negatif) BB (negatif) 

2019 B+ (durağan) B1 (negatif) BB- (durağan) 

2020/Eylül B+ (durağan) B2 (negatif) BB- (durağan) 

Tabloda yeşil boyalı sıralar Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir düzeyde olduğu tarihleri 

gösteriyor.  
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Derecelendirme kuruluşlarının notları ve ifade ettikleri anlamları 

 

 

Uzman değerlendirme özetleri:  

 Moody’s notu ilk defa bu kadar düşük olmuştur: B2.  
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 Bu not seviyesinin ana etkeni, önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisini bekleyen döviz 

açığı ve finansman ihtiyacıdır.  

 Ancak, B2 kredi notu seviyesinde olan diğer ülkelerin bize kıyasla ekonomilerinin daha 

küçük olduğunun bilinmesi gerekir.  

 Ancak yabancılar son dönemde TL enstrümanlarını ciddi bir şekilde sattılar. Dolayısıyla 

fiyatlamayı da önceden yaptılar. Bu yüzden kısa vadede oluşacak olumsuz etki sınırlı 

olacak. 

Bunun için; Ekonomik reformların bir an evvel ve hızlıca yapılmalıdır.  

 

Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2020 de yıllık %4,4 arttı 

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%) Temuz 2020 

 

 

 

Sanayi üretimi aylık %8,4 arttı. 
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AĞUSTOS 2020 BÜTÇE GERÇEKELEŞMELERİ 

BÜTÇE DENGESİ 

2020 YILI GERÇEKLEŞMESİ (Milyon TL) 

 
Bütçe (Hedef) 

Ağustos 

(Ay İçi) 

Ağustos 

(Kümülatif) 

Bütçe Geliri 956.588 108.566 650.506 

Bütçe Gideri 1.095.461 80.345 761.432 

Bütçe Dengesi -138.873 28.220 -110.926 

 

2020 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 761,4 milyar TL, bütçe gelirleri 

650,5 milyar TL ve bütçe açığı 110,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 

669,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 19,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

İSRAİL İLE BAE VE BAHREYN ARASINDA "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)"   BEYAZ SARAYDA 

İMZALANDI   

Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin 

Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı. 
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"İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden, ticarete, sağlıktan güvenliğe 

kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar."  

"İbrahim Anlaşması, tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail'deki kutsal mekanları ziyaret etme ve 

Mescid-i Aksa'da barış içinde ibadet etme imkanı olacak.  

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü 

Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu. 

 

 

 


