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Bu sayıda; 

2013 Kasım Kısa Vadeli Dış Borç;  

TCMB Rezervlerinin son durumu değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

Kısa Vadeli Dış Borçdaki Hızlı Artışa Dikkat... 

 Küresel ekonomide ucuz ve bol para döneminin sonlanırken, Türkiye’nin 

yüksek dış finansman ihtiyacı ve borçların kısalan vadesi endişeleri daha da 

artırıyor. 

 Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 2013’ün ilk 11 ayında 29 milyar dolar birden 

artarak 129,4 milyara dolara ulaştı.  

 Daha 2013 tamamlanmamış iken kısa vadeli dış borçlarda 29 milyar 

dolarlık artış, mevcut borç serilerinde bir rekor.  

  

Kaynak: TCMB 

 AKP iktidarı, 2009 küresel krizinden sonra, “kortizon tedavisi uygulayarak” 

sıcak parayla ekonomiyi şişirdi. 2010-2011’de, kısa vadeli dış borçlarda 33 

milyar dolarlık artışla, yıllık ortalama % 9 civarında bir büyüme yakalandı.  

 Bununla beraber, 2012-2013’de kısa vadeli dış borç 48 milyar dolar 

sıçramasına karşın;  ortalama büyüme hızı aynı dönemde % 2,9’a seviyesine 

düştü.  

 Artık daha düşük büyümeyi, daha fazla kısa vadeli dış borçla yakalar hale 

geldik. Bu, kortizon tedavisinin de artık işe yaramadığını gösteriyor. 
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Kaynak: TCMB, TÜİK 

 Kısa vadeli dış borçlar hızla artarken; TCMB kasasındaki rezervler de yetersiz. 

Nitekim AKP iktidara geldiğinde Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 16,4 milyar 

dolar iken; TCMB kasasında 28,3 milyar dolar rezerv vardı.  

 Yani bu ülke AKP’ye emanet edildiğinde “her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç 

için” Merkez Bankası kasasında “172 dolar rezerv” bulunuyordu. 2013 Kasım 

ayı itibariyle ise her “100 dolarlık kısa vadeli dış borç için” Merkez Bankası 

kasasında “105 dolar rezerv” bulunuyor. 

 Kısa vadeli dış borca bir de 12 aylık cari açık eklendiğinde durum daha da 

vahim. 2002’de AKP iktidara geldiğinde “her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç 

ve cari açık” için TCMB kasasında “166 dolar rezerv” varken; 2013 Kasım’ında 

aynı miktar kısa vadeli borç ve cari açık için Merkez Bankası kasasında sadece 

“71 dolar rezerv” var. 

 Türkiye’nin kısa vadeli dış borç ve cari açığına göre rezervleri oldukça 

yetersiz. Tam da bu nedenle ucuz ve bol para döneminin sonuna geldiğimiz 

yeni konjonktürde, Türkiye en kırılgan ekonomiler arasında ilk sıralara 

yerleştiriliyor. 
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Kaynak: TCMB 

 

TCMB Net Döviz Pozisyonu son bir ayda 5 milyar dolar eridi... 

 İktidar ekonominin gerçeklerinden hızla kopuyor. TCMB bağımsızlığı 

Başbakan’ın Dolmabahçe ofisinde rehin kaldı. TCMB Hükümet korkusundan 

elindeki tüm araçları istediği gibi kullanamıyor.  

 Kurumları baskı altına alan Hükümet, muhatap olduğu “yolsuzluk ve rüşvet 

soruşturmasının” üzerini kapatabilmek için, ülkede bir devlet krizi 

çıkarmaktan da çekinmiyor. Böyle bir ortamda artan siyasi risk primi 

doğrudan döviz kurunun ateşini yükseltiyor. 

 Elindeki tüm araçları serbestçe kullanamayan TCMB ise, döviz kurunda 

büyüyen yangını elindeki sınırlı döviz rezervleri eriterek söndürmeye 

çalışıyor. Ancak bu da yetmiyor. Döviz kuru rekordan rekora koşmaya devam 

ediyor. 22 Ocak 2014 itibariyle Dolar kuru 2,27 TL’ye Euro kuru 3,07 TL’ye 

dayandı bile. 

 Tüm bu süreçte olan da Merkez Bankasının sınırlı rezervlerine oluyor. 

Rezervler güneş görmüş kar gibi hızla eriyor. Nitekim 16 Aralık 2013 

tarihinde TCMB Net Döviz Pozisyonu “43 milyar dolar iken”, 20 Ocak 2014’de 

aynı rakam “38 milyar dolara” indi. Net döviz pozisyonu son bir ayda 5 milyar 

dolar eridi. 
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Kaynak: TCMB 

 

SONUÇ YERİNE-İkinci Kez 

 Hükümet, yüksek dış finansman ihtiyacı ve düşük rezervler nedeniyle küresel 

likiditenin azaldığı bir döneme oldukça savunmasız girdi.  

 Bu gerçek ortada olmasına karşın Hükümet, yolsuzluğunun üstünü hukuk 

devletini tepeleyerek örtmeye çalışarak ciddi bir siyasi risk yaratmayı da 

becerdi.  

 Ekonominin kırılganlığı ile siyasetin kırılganlıklarının bir araya geldiğinde 

sonuçlarının ne olduğunu bu millet 2001’de çok acı şekilde yaşadı. 2014 

Türkiye için zor bir yıl olacak.  

 Hükümet sanki “bile bile dama” stratejisi izleyerek; 11 yıldır ekonomide 

biriktirdiği tüm kırılganlıkları bir devlet krizi ile adeta temize çekmeye 

çalışıyor. Bir ekonomik krizin olası sorumluları ise şimdiden hazır. “Dış 

mihraklar”, “lobiler”, “hükümet kumpas kuran paralel yapılar”.  

 Hükümet milletimizin ve vatandaşlarımızın ferasetini küçümseyerek bir 

mağduriyet hikâyesi çıkarmaya çalışsa da bu artık çalışmaz. Tek mağdur 

milletin kendisi olur. Mağdur bir milletin mağrur bir iktidara keseceği ceza ise 

elbette ağır olur.      


