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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 110 

R. TARİHİ  : 27.10.2020 

Gündem : 

KUR SORUNUMUZ 

Yapısal bir sorun haline gelen kur sorunu, ciddi yapısal reformlar yapmadan ve ekonomi 

politikalarını ciddi şekilde değiştirmeden stabil ve istenen hale dönüşmeyecektir.  

Sadece ödemeler dengesi meselesi bile bir sorun olarak kur riskini çağırmak için yeterlidir.  

-Yatırımlar durma aşamasında, ekonomi küçülme sürecinde buna rağmen yüksek cari açık 

veriyoruz. 8 aylık cari işlemler açığı 26.46 milyar dolar. Altın hariç cari açık 13.32 milyar dolar 

-8 aylık turizm gelirlerinde geçen yıla göre 18.69 milyar dolarlık bir kayıp var. Aynı dönemde cari 

açıkta meydana gelen bozulmanın miktarı 31.76 milyar. 

-Sermaye hareketlerinde bozulma var: Geçen yılın ilk 8 ayında ülkeden çıkan net döviz miktarı 

1.08 milyar dolarken, bu yıl 12.54 milyar dolara olmuş. Neredeyse 11 kat.  

-Yabacılardan gelen kaynak 11.60 milyar dolar azalmış.  

-Yabancıların kar payı, faiz ve portföy geliri olarak çıkardığı 5.95 milyar dolara ulaşmış.  

-Kaynağı belirsiz döviz olarak 8 milyar dolar da dışarı çıkmış. 

-Sonuç, döviz rezervleri 8 ayda 39 milyar dolar erimiş.  

-Bu tablo kurları doğal negatif yönde olarak hareketlendirir.   
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Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre, aşağıdaki grafikte, finans sektörü dışında faaliyet 

gösteren şirketlerin döviz cinsinden ve dövize endeksli borçları ile döviz cinsinden veya dövize 

endeksli alacakları arasındaki farkın (açık pozisyonunun) GSYH’ye oranının seyri gösteriliyor. 

2007’nin ilk çeyreği ile 2020’nin ikinci çeyreği arasındaki dönem ele alınıyor. 

2007’nin başında GSYH’nin yüzde 5’i kadar açık pozisyon. 2018 krizine girmeden önce GSYH’nin 

yüzde 25’ine yükseliyor.  

Trump tweetleri bu dönemin hemen önüne denk geliyor.  Ekonomimiz o dönemde tahribat yiyor 

ve kriz oluyor. Sebep açık pozisyon. Zira tweetler, açık pozisyona sahip şirketlerin döviz borçlarını 

ödemek için dış borç bulmalarını zorlaştırdı. Bu da kuru sıçrattı.  

 

Yeni Ekonomik Program, Ek Tablo 1’deki lira GSYH değerinin dolar GSYH değerine oranı 

Açık pozisyon, döviz varlığınızın döviz borcunuzu ödemeye yetmediğinin ilanıdır.  Kurun sıçraması, 

aradaki farkın lira cinsinden de sıçraması demek. Böyle olunca, şirketler zor durumda kalıyorlar ve 

faaliyet hacimlerini azaltmak zorunda kalıyorlar. 

Yani: 1) İşçi çıkarıyorlar. 2)  Diğer şirketlerden daha az girdi temin ediyorlar. 3) Yatırımlarını 

kesiyorlar. Dolayısıyla, ekonomi krize giriyor. 

Son dönemde açık pozisyonun GSYH’ye oranı düşüyor. İki nedenle: 1) dış borç bulmak zorlaşıyor. 

2) Döviz geliri olmayanların döviz cinsinden borçlanmaları 2018 başında alınan bir kararla 

zorlaştırılıyor. Ancak, azalmasına rağmen açık pozisyon oranı hala yüksek: GSYH’nin yüzde 22.3’ü 

kadar. Bu hiç de olumlu bir gelişme değil.  

YENİ YAPILANDIRMA KARARI 

Son yapılandırmada yıllık tahsilat oranı yüzde 8’de kalmış.   

Geçen hafta Meclis komisyonunda kabul edilen kanun kapsamında 4 milyon kişinin 500 milyar 

liraya yakın vergi ve ceza borçları yapılandırılacak. Son yapılandırmada Mart 2018- Ocak 2019 

tarihleri arasında tahsil edilen SGK prim borcu 3,5 milyar liraydı 

Her 100 kişiden 71’inin “taksit ödemem ya da borcum var” Diyor.  
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Türkiye  İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu verinin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği 

de 33,5 milyon kişinin kredi borcu olduğunu söylüyor. Üstelik bu sayı, geri ödenemeyen takipteki 

kredileri kapsamıyor.  

1) Hangi borçlar yapılandırılacak? 

SGK prim borçları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar 

vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar 

Genel Müdürlüğü’ne olan (KYK) borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırma 

kapsamına alınacak.  

Ayrıca “idari para cezaları”:  Karayolları, köprü gibi yerlerden usülsüz geçişlerde kesilen para 

cezaları, trafik, seçim, nüfus para cezaları.  

Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.  

Odalara olan borçlar, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve 

reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif 

ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. 

Vergi, prim ve idari cezaların yanı sıra gecikme faizleri ve gecikme zamlarında da birtakım 

yapılandırma ve indirimler olacak.  

2) Hangi borçlar kapsam dışı? 

Maske yasakları gibi koronavirüs salgını tedbirleri ile sigara yasaklarına uymayanlara kesilen 

cezalar yapılandırma kapsamına girmeyecek.  

Bunun yanı sıra çiftçinin çok uzun süredir beklediği borç yapılandırma da pakette yok. 

3) Borçlu sayısı ve miktarı 

4 milyon vatandaşın borcu yapılandırılacak.  

Miktar yaklaşık 500 milyar lira.  

Vergi borcu; yaklaşık 289 milyar lira.  

SGK'nın 165 milyar liralık alacağı var. 

4) Borçların ödenme şekli   

31 Ağustos 2020’ye kadarki borçları kapsayan yapılandırma için başvurular, iki ay devam edecek 

ve yılsonunda bitecek.  

İlk taksit ödemeleri, Ocak 2021’de olacak. Yalnızca SGK’ya olan ödemelerin birinci taksidi şubatta 

başlayacak.  

Borçlara yapılacak maksimum taksit sayısı 18. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Borcun tamamının 

ödenmesi için verilen maksimum süre 36 ay.  

İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.  

5) Gecikme faizleri ne olacak?  

Eski borçlar için gecikme cezası silinecek. Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) farkı 

ödenecek. Bu farkta da indirim uygulanacak.  

Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın 24 Ekim’de kaleme aldığı yazıya göre Kasım 2016’dan 

günümüze kadar yüzde 93 oranında artan Yİ-ÜFE farkı kullanılmayacak. (Kasım 2016’de 266,16 

olan yurt içi üretici fiyat endeksi, Eylül 2020’de 515, 13’e çıktı.  

Yeni yapılandırmada gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken yüzde 0,35 gibi bir sabit 

rakam baz alınacak. Ki bu da yıllık yüzde 4,20’ye denk geliyor.  
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Kıvanç’ın aktardığına göre Kasım 2016 - Eylül 2020 arasındaki dönemde Yİ-ÜFE yüzde 93 arttığı 

halde sadece yüzde 16,1 oranında enflasyon farkı uygulanacak. Daha eski tarihli borçlarda ise 

Kasım 2016 tarihinden öncesi için, gerçek enflasyon rakamları dikkate alınacak. 

6) Peşin ödemede ne olur  

İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılması halinde borç faizinin yüzde 90'ı, ilk iki taksidin 

ödeme süresi içinde yapılırsa yüzde 50'si silinecek. Ana para borcu ise yapılandırma kapsamında 

ödenecek. 

7) Önceki dönemlerde yapılandırılan borçların tahsil miktarı  

(SGK) verilerine göre yapılandırma öncesi SGK prim borcu tutarı 48,6 milyar liraydı. Bu miktar 

43,4 milyar liraya geriledi.  

 
2011-2014 yılları arasında tahsilat oranı yüzde 55,17’ydi.  

2017’de yapılandırılan borçların tahsilatı ise yüzde 16,10.  

8) Borçluların önceki kanunlar kapsamında yapılandırdıkları borçlarının durumu  

2018’deki borç yapılandırma da borçlarını ödemeye devam edenler, isterlerse yeni kanundan 

faydalanabilecek.  

 

FRANSA’YA BOYKOT 

Cumhurbaşkanı Fransız mallarına karşı milleti boykota çağırdı. Fransa ile olan ticaretimiz:  
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Kaynak: Trademap/Ticaret Bakanlığı 


