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İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 127 

R. TARİHİ  : 09.03.2021 

Gündem : Borçlanma, Yabancı Sermaye, Reel kur meselesi, Altın-Döviz hareketi, 

Küresel büyüme 

 

BORÇLANMA İLE GELEN TUZAK 

Türkiye 2020 de üçü bir arada genişleme karışık politika seti uyguladı: Hem parasal 

genişleme, hem mali genişleme, hem de büyük bir kredi genişlemesi.  

Bu politikanın sonucu: Batmayan şirketler ve büyüme oldu.  

Büyük kredi genişlemesi ile de özel sektöre bütçe kaynaklarından büyük yardımlar yapmak 

zorunluluğuna düşülmemesi. 

Yardım paketleri toplam 50 milyar lira civarında, Merkez Bankası kaynaklarına 500 milyar lira 

civarında, Kredi genişlemesine ise 1 trilyon lirayı civarında başvuruldu. Ancak, toplam borçlar 

1.75 trilyon lira arttı ve 7.56 trilyon liraya yükseldi. Yani % 29.5 arttı. Türkiye’nin borçlarını 

kamu-özel ve iç-dış diye ayırarak takip etmek gerekir. 

Asıl artış içeriden olmuş: 215 Milyardan 4.78 Trilyona ulaşmış 

Türkiye’nin Toplam Borçları (İç-Dış) Milyar TL 

 

Reel sektör kredilerindeki artış yüzde 26 ile daha düşük. 781 milyar lira artan reel sektör 

kredileri 3.77 trilyon liraya çıktı. 

Hane halkının borçları da 585 milyar liradan bir yılda 880 milyar liraya çıktı ve yüzde 50 

yükseldi. 

Dış borç ağırlığı kamudan özele geçti 
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Türkiye’nin Toplam Borçları (Kamu-Özel) Milyar TL 

 

Kamu kesiminin borçtaki payı 2002’ye göre yarı yarıya düştü ve yüzde 70.5’ten yüzde 33.8’e 

indi. Özel sektörün borçlanmadaki payı 2002’deki 29.5 düzeyinden 2020’de yüzde 73.4’e 

çıktı. Yaklaşık 2.5 kat büyüdü. 

Aşırı borçlanma şirketlere yanlış yaptırıyor. Yüksek faizi ve düşük öz sermayeyi telafi etmek 

için, yerli parayla borcun yanında dış borca veya dövizle borca başvuruluyor. 

Kur yükselince de dövizle borçlardan ve açık pozisyonlarından dolayı bu kez şirketler kur 

zararı yazıyorlar. 

Kurların kontrol altına alınması için faizler yeniden artırıldığında şirket kârları da bir yüksek 

faizden bir yüksek kurdan darbe yiyor. Bu da şirketlerinin finansmanda düştükleri tuzak 

oluyor. 

YABANCI SERMAYE  

Yabancı kaynak girişleri;  

1) Doğrudan yabancı sermaye yatırımı ( 

2) Portföy yatırımı  

3) Borç verme  

Türkiye 1954 yılına kadar Osmanlı dış borçlarını ödemekle uğraştıkları için yabancı sermaye 

gelmedi.  

1923 – 1954 arasındaki 31 yılda yalnızca 2,4 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı 

girmiştir.  

1954 – 1985 yılları arasındaki 31 yılda toplam 833 milyon dolar tutarında yabancı sermaye 

girişi olmuştur. 

Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişi, 2005 yılında Avrupa Birliğiyle tam üyelik 

müzakeresine başlama kararından sonradır.  

Aşağıdaki tablodan izlemek mümkündür (Diğer başlığı altında uluslararası sermayeli 

firmaların yabancı ortaklarından aldıkları krediler demektir.)  
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Raporları, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası 

Yatırım İstatistikleri. 

Aşağıdaki grafik 2005 yılından bu yana Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarını 

göstermektedir.  

 

a) Mavi doğrudan yabancı sermaye girişleri,  

b) Kırmızı yabancıların gayrimenkul alımları. 

Grafikten açıkça görüleceği üzere son iki yıla gelinceye kadar gibi yatırım amaçlı doğrudan 

yabancı sermaye girişleri düşerken gayrimenkul alımı için gelen yabancı sermaye yatırımları 

yükseliş göstermiş, son iki yılda gayrimenkul alımı için gelen yabancı sermaye de de düşüş 

başlamış bulunuyor. 

https://1.bp.blogspot.com/-UY_azZzwzqA/YEHW9IjIANI/AAAAAAAAdnw/VEZou8ROnPkx5CDBVAKM8-0myUmk6cUygCLcBGAsYHQ/s612/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-oMEdxehfYxg/YEHXL_JjEKI/AAAAAAAAdn0/uetFt28TIYQCG0yMdPG2n7VOeErQZ5UxQCLcBGAsYHQ/s608/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-UY_azZzwzqA/YEHW9IjIANI/AAAAAAAAdnw/VEZou8ROnPkx5CDBVAKM8-0myUmk6cUygCLcBGAsYHQ/s612/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-oMEdxehfYxg/YEHXL_JjEKI/AAAAAAAAdn0/uetFt28TIYQCG0yMdPG2n7VOeErQZ5UxQCLcBGAsYHQ/s608/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
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Türkiye’nin 2003 – 2020 yılları arasında çektiği doğrudan yabancı sermaye yatırımı toplamı 

224,6 milyar Dolardır.  

Tabloda 2005 ile 2008 yılları arasındaki dönem Türkiye ile Avrupa Birliği’nin tam üyelik 

müzakerelerini ciddiyetle yürüttüğü dönemdir. Bu dönemde Türkiye’ye gelen doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları tutarı 71,5 milyar dolardır.  

 

‘REEL KUR’ ÜZERİNDEN EKONOMİ OKUMASI YAPMANIN SORUNU  

Esasen Reel kur gerçekten önemli bir makroekonomik göstergedir. İhracatta ve ithalatta 

yaşanan dalgalanmalar ile reel kurdaki dalgalanmalar arasında yakın bir ilişki var. Mesela 

TL’nin reel değer kaybı (diğer belirleyici unsurlar aynı kalmak üzere) ihracatı artırır. ‘Diğer 

belirleyici unsurlar’ koşuluna dikkat etmek gerekir. Mesela, Küresel kriz sırasında ya da 

2020’de olduğu gibi paranız reel olarak değer kaybetse de ihracatınız belirgin biçimde 

düşebilir. Mal sattığınız ülkelerin gelirindeki dalgalanmalar da önemli olur.  

‘Reel kur’ bakış açısının sorunları:   

1) TL’nin yabancı paralar karşısında nasıl değer kaybettiği çok önemlidir. Risk arttığı için TL 

cinsinden mali varlıklardan kaçılıyorsa; döviz talebi artıp, TL talebi azalıyor. Kur sıçrıyor. Bu 

ortam faizin de risk nedeniyle yükseldiği bir ortam olur. Yüksek faiz ve yüksek kur aynı anda 

gözleniyor. Mesela 2018’in nerdeyse tamamı. Bu ortamda, bir yandan ihracat artarken, diğer 

yandan faiz artışı ve artan belirsizlik iç talebi düşürüyor. Bir de şirketlerinizin döviz cinsinden 

borcu çok yüksekse, kur artışı bilançolarını bozuyor. Üretimi azaltıp, işçi çıkarıyorlar. 

Büyümeye net etki olumsuz oluyor. 

2) Geçmişten yüklü döviz borcu dolu bilançolar var. Enflasyon yüksek. Verimlilik yerlerde. Bu 

durumda yapısal değişiklik yapmadan TL reel olarak değer kaybetsin de ihracat artsın demek 

yanlış bir politika olur. Yapısal değişiklik yapmadan TL’ye reel olarak değer kaybettirmeye 

çalışmak, üstelik bunu hızlı biçimde yapmak, ekonomiyi krizin eşiğine getirir.  

ALTIN FİYATI YENİDEN 1.700 DOLARIN ÜZERİNDE DOLAR DÜŞMEYE MEYLETTİ.  

Dün 1.675 dolar seviyesine kadar çekilen spot altın,  ABD Hazine tahvil faizlerinin hafif geri 

düşmesinin ardından bugün yeniden 1.700 doların üzerine çıktı. Spot altındaki yükselişin 

desteğiyle gram altın 420 liraya doğru hareketlendi. 

Uluslararası piyasalarda spot altın, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile yaşanan düşüşün ardından 

toparlanmaya çalışıyor. ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin 1,60 sınırından geri 

gelmesi altındaki yükselişin gerekçeleri arasında yer alıyor. Öte yandan Temsilciler 

Meclisi'nin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Çarşamba günü görüşeceğinin açıklanması da 

altındaki yukarı yönlü hareketlerde etkili oldu. 

Dün, 5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.675 dolar seviyesini test eden 

spot altın, bugün 1.700 doları geçti. 

Gram altın 420 liraya doğru hareketlendi 
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2020 YILINDA VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI (%) 

 

 

IMF’İN KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ 

 

 


