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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 117 

R. TARİHİ  : 15.12.2020 

Gündem : 2021 Şirket pozisyonları, CAATSA Yaptırımları, Dış borç özeti, Küresel 

büyüme, İthalat ve ihracatta bazı ağrılıklar, SGP.  

2021 borçlarla mücadele yılı 

Yurtiçi krediler kasım sonunda 3 trilyon 468 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon 

465 milyar lira olan kredi stoku bir yılda 1 trilyon 3 milyar lira arttı. Yükseliş oranı yüzde 40.7. 

Borç miktarı, 4 trilyon 743 milyar liralık GSYH’nın yüzde 21’ine denk geliyor.  

Ekonomiye GSYH’nın beşte biri kadar para enjekte edilmiş. Üçüncü çeyrekten başlayan yüksek 

büyümenin temelinde bu kredi artışı yatıyor. 

GSYH’nın yüzde 73’üne çıkan stoku şimdilik bir kredi balonu oluşturmuyor.  

Ancak kısa sürede olması; piyasalarda, ekonomide, bankacılık isteminde güçlü bir karışıklık yarattı: 

Dış açık, döviz kurları, enflasyon, arttı ve makro dengeler iyice bozdu. 

Tahsili gecikmiş alacakların toplamı 151 milyar lira. Bankaların bu krediler için ayırdığı karşılık 113 

milyar, karşılık oranı yüzde 75. Avrupa bankaları ise yüzde 45 karşılık ayırıyor. 

Yakın izlemedeki kredilerin toplamı 382 milyar lira. Ayrılan karşılık 58 milyar lira. Karşılık oranı yüzde 

15. Avrupa bankalarının bu guruptaki karşılık oranı yüzde 6. Buna göre bankaların son derece güvenilir 

ve sağlıklı olduğu ifade ediliyor.  

Gidiş nereye doğru?  Büyük şirketler dışında orta ve küçük ölçekli şirketlerin finansal açıdan dayanma 

gücü yapılan farklı anketlere göre ortalama 2-3 aydır. Bu imkanlarını da kısmen veya tamamen 

pandeminin ilk dalgasında kullandılar. 

Bundan sonra pandemi bitene kadar gelirler düşük, buna karşılık kredi desteği pek olamayacak. Bu 

durumda şirketler kendi başlarının çaresine bakmaları gerekecek: a) Sahiplerinin, ortaklarının şirkete 

sermaye koyması, b) Küçülmeye gitmesi, c) Yeni ortaklıklar kurması, d) Şirketi satması, kısaca 

yeniden yapılanma. 

CAATSA YAPTIRIMLARI MESELESİ 

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle CAATSA çerçevesinde Türkiye'ye bazı yaptırımlar 

uygulama kararı aldı.  

Türkiye’ye yaptırım başlıkları:  

A) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 

B) Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve  

C) Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım 

listesine alındı.  

Yaptırımları: "ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin 

yasaklanması." 

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? 

Uzun haliyle CAATSA, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası demek.  
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2017'de ABD Kongresi tarafından onaylandı ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye 

yaptırımlar uygulandı. 

Yasa maddesi, "Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına 

çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım 

uygulanmasını" öngörüyor. 

Yasadaki bu madde Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının yasal dayanağını 

oluşturuyor. 

CAATSA YAPTIRIMLARI NASIL İŞLİYOR? 

CAATSA'ya göre ABD Başkanı, yasada belirtilen 12 yaptırım maddesinden beşini uygulanması için 

seçiyor. 

Yaptırımlar sadece yaptırıma neden olan konunun ortadan kalkmasının ardından ABD Başkanı 

tarafından iptal edilebiliyor. 

Yasaya göre ABD Başkanı'nın içinden seçim yapacağı 12 maddelik yaptırımlar listesi şu şekilde: 

1. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, 

2. Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi, 

3. ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi, 

4. Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi, 

5. Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, 

6. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması, 

7. Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması, 

8. Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması, 

9. Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi 

olmasının yasaklanması, 

10. ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç 

alışverişinin yasaklanması, 

11. Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı, 

12. Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de 

yaptırım uygulanması. 

DIŞ BORÇ RAPORU 

2017 yılında en yüksek düzeyine çıkan dış borç stoku 2018 yılından itibaren düşüşe geçmiş bulunuyor. 

Bir başka ifadeyle Türkiye 2018 yılından itibaren dış borçlandığından daha fazla dış borç ödüyor. Buna 

karşın dış borç yükü azalmıyor. Bu ilginç konuyu inceleyelim. 

Türkiye’nin dış borçlarının gelişimi 2000 -2020 yılı ortasına kadar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

kaynak: https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri 

https://1.bp.blogspot.com/-JOwms0VpHmU/X9WvYrm3UDI/AAAAAAAAdRs/TPhrjinEgB0Zi90NYdIs2cgj68mrCoXwQCLcBGAsYHQ/s770/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
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Tabloda en çok dikkat çeken nokta 2017 yılından 2020 yılına geçişte dış borç miktarı 453,8 milyar 

dolardan 32 milyar dolarlık azalışla 421,8 milyar dolara düştüğü halde dış borç yükünün (dış borç stoku 

/ GSYH) yüzde 52,8’den yüzde 61,6’ya yükselmiş olmasıdır.  

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla mevcut 421,8 milyar dolarlık toplam dış borcun 123,7 milyar doları kısa 

vadeli, 298,2 milyar doları da uzun vadeli borç. Toplam 421,8 milyar dolarlık dış borç stokunun 116,7 

milyar doları tahvil borcu. 

Eldeki son projeksiyonlara göre 2021 yılında kamu kesimi 24,6 ve özel kesim de 34 milyar dolar olmak 

üzere toplam 58,6 milyar dolarlık dış borç ödemesi yapacaklar. Bu projeksiyon yeni kısa vadeli 

borçlanmaların tabloya eklenmesiyle değişecektir. 

Dış borç yükünü düşürebilmek için TL’nin değer kaybını önlemekten başka çare görünmüyor. Bunun da 

yolu riskleri düşürmekten geçiyor. 

Küresel Büyüme 

 

İhracatın Ana Mal Gruplarına Göre Dağılımı (milyon dolar) 
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İthalatın Ana Mal Gruplarına Göre Dağılımı (milyon dolar) 

 

Satınalma Gücü Paritesi, 2019 SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 59 oldu 

 

Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı 

ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları 

giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir. 

 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi 

hasıla (GSYH) endeksi 2019 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu 

değer Türkiye için 59 oldu ve AB ortalamasının %41 altında kaldı. 

SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değerleri, 2019 [AB27=100

          
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) 

 

 


