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İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 121 

R. TARİHİ  : 26.01.2021 

Gündem : Dış borçlanma 

DIŞ BORÇLANMA VE TALEP 

Hazine yılın ilk dış borçlanmasına çıktı ve 3.5 milyar dolar borçlandı. Şimdiye kadarki tek 

seferde en büyük borçlanma. Daha önceki en büyük borçlanmalar 2.5 milyar dolarla Ekim 

2020 ve Ocak 2014’e aitti.  

2026 ve 2031 vadeli çift dilimli tahvil ihracı ile bu yılki toplam 10 milyar dolarlık borçlanma 

hedefinin üçte birlik kısmı sene başından realize edildi. 

15 milyar dolarlık toplam talep de, satışın 5 katına vardı ve şimdiye kadar Türkiye 

eurobondlarına gösterilen en yoğun ilgiyi oluşturdu. 

Eurobondların alıcılara getirisi 5 yıl için yüzde 4.90, 10 yıl için yüzde 5.95 düzeyinde 

gerçekleşti. (Dünya çapında Hazine garantililer arasında en yüksek faizlerden biri.) 

Dünyanın temel faiz oranı olarak kabul edilen ABD 10 yıllık tahvil faizi dün itibariyle yüzde 

1.096 düzeyinde. Bunun üzerine ülke risk primi eklenerek ülkelerin dış borçlanma faizleri 

bulunuyor. 

Türkiye risk primi ise 5 yıllık CDS’lerle 334 baz puan. Yüzde 1.096 ABD temel faizinin üzerine 

yüzde 3.34 eklendiğinde 4.44 ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık tahvilinde getiri ise yüzde 4.90. 

Yani bazın 46 baz puan daha üzerinde bir gerçekleşme oldu. 

Hazine’nin Şubat ödemesi sadece 772 milyon dolar kadar. 

Mart ayı ise, 4.66 milyar dolarla Hazine yılın en yüklü dış borç ödemesini yapacak. 

Hazine’nin TCMB’de tuttuğu döviz karşılığı mevduatı 87.5 milyar lira. Yani 11 milyar dolardan 

fazla mevduatı bulunuyor. 

Yüksek borca iki neden a) Birincisi Mart ayındaki geri ödemeyle ilişkili. b) Bir de Merkez 

Bankası’nın döviz rezervini artırma gereği. 3.5 milyar doların önümüzdeki günlerde 

açıklanacak rezerv rakamlarını artırdığını göreceğiz.  

2020 DE BORÇ ÖDEME REKORU  

2020 yüzde 35.5 ile yurtiçine verilen kredilerde en yüksek artışın gerçekleştirildiği bir yıl 

oldu. Kredi stoku 2 trilyon 482 milyar liradan 3 trilyon 360 milyar liraya yükseldi. 

Dünyaya paralel Türkiye ekonomisinde yıllık bazda 5 daralma beklenirken, kredi patlamasıyla 

yüzde 1.5 civarında büyümeye ulaştığımızı tahmin ediyoruz. 

Batık azaldı: Aşağıdaki tablodan izlenebileceği gibi ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Her yıl artarak 

gelen batık para tutarı salgın hastalık yılında dörtte üç oranında azaldı. Ya da borç 

ödemelerinde rekor artışı yakaladık. 
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2020 yılında kredi patlaması ve yaygın borç yeniden yapılandırılması yaşanırken, kredi faizleri 

enflasyon seviyesinde veya altında tutuldu. Bu durum çek ve senet ödemelerini 

kolaylaştırdı. 

Borçlular dışında faktoring şirketleri de bankalardan ucuz krediyi çektiler ve çek-senetleri 

ödediler. 

Bu sonuç, banka kredilerinden sonra en büyük iki borçlanma aracında da tarihi düşük para 

batırma düzeylerine indi.  

En zor yılda borç ödemelerinde rekor kırıldı. Nihai yük krediler yoluyla bankalarda 

toplandı. Risk burada toplandı.   

IMF'DEN TÜRKİYE RAPORU: DÜŞÜK DÖVİZ REZERVİ EKONOMİYİ ZAYIFLATIYOR 

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 4. Madde Konsültasyon Raporu özet:  

a) Düşük döviz rezervleri,  

b) Yüksek dış finansman ihtiyaçları ve  

c) Yüksek yurt içi döviz mevduatı ile birleştiğinde, ekonomiyi hem yurt içinde hem de 

yurt dışında şoklara ve değişikliklere karşı savunmasız bırakmaktadır. 

Raporda Türkiye Varlık Fonu ile ilgili de "Bütçe dışı ve diğer merkezi olmayan hükümet 

kurum ve kuruluşlarının kapsamı ve rolü, azami şeffaflık ve güçlü bir yönetişim çerçevesi ile 

dikkatle tanımlanmalı ve izlenmelidir. Bu bağlamda; Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim yapısı 

da olası çıkar çatışmalarını sınırlandırmak için iyileştirilebilir" değerlendirmesi yapıldı. 

"Ekonominin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesi bekleniyor" ifadesine yer verilen 

raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesinin beklendiği açıklandı. 

ÖDEMELER DENGESİ 

 Kasım ayı itibariyle, cari işlemler açığı 4.063 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 On iki aylık cari işlemler açığı ise Kasım ayı itibarıyla 38,0 milyar dolar seviyesindedir. 

https://www.karar.com/turkiye-varlik-fonu-nedir-1591154
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 Kasım ayında doğrudan yabancı yatırımlar 299, portföy yatırımları kaynaklı net 

sermaye girişleri 1.298 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken; diğer yatırımlar 

kaynaklı net sermaye çıkışı 692 milyon dolar seviyesindedir. 

 

 

2020 ARALIK AYINA AİT KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ 

  

2020 Yılı Genel Görünümü 

  

  

Şirket Türleri Genel Toplam 

Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif 
 

Kurulan 
Sayı 14.046 14   87.258 1.476 102.794 

Sermaye (TL) 15.444.804.283 2.965.000   34.068.269.045   49.516.038.328 

Sermayesi 

Artan 

Sayı 9.059 82   24.955 16 34.112 

Eski Sermaye(TL) 344.914.691.692 32.584.958   129.179.218.541 924.000 474.127.419.191 

Yeni 

Sermaye(TL) 860.796.697.941 118.570.930   115.280.788.165 8.424.600 

976.204.481.636 

Sermayesi 

Azalan 

Sayı - - - - - 444 

Eski Sermaye(TL) - - - - - 42.651.678.344 

Yeni 

Sermaye(TL) - - - - - 

39.525.051.851 

Kapanan Sayı 2.832 60 1 12.473 583 15.949 

Kaynak: TOBB Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi 

       


