
00 T. C. ANADOLU ÜNiVERSiTESI 
SOSYAL BILiMLER ENSTiTÜSÜ 

~ 

TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇLARI 
VE 

EKONOMİK ETKİLERİ 

{YÜKSEK LiSANS TEZi) 

Meserret DEMiROGULLARI 

ESKIŞEHIR, 1989 



i._Q.~İ N D E K İ I, E R. 

• • • • • • • • • • • ~ • • • ~ 8 • ~ ·~ ~ 4J ' ı ( ............ . 

K I S A L T M A L A R • • • • • • • * • • • • • • • • • • • ~ ~ • • • • • • • • • ~ 

G İ Rİ ş 
• ~ • ,, • • • • 6 • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 

'> I .. 

B İ R İ N c İ BÖiıUM 

D IŞ BORÇI.JtNIVfA 

DIŞ~ BORCUN TANIMJ 4 • • ~ ~ • • • • • • ~ • • 4 t • • , • • • * • ~ • • • • w 

A~ Dı~ı _;F'inansman 2 _Dış }&ık, . Dı~ Yardım, Dı§ 

~l:Ç; Kav-:t:'am:Ları • " •••••••••• " .......... "" •••••• 

1. Dış Finansman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
';- <ııı •J W V t O:• ~ • f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ihş YF.ı:r·d.ım .. ·~ '4 • "' .. .; "' til :. ;. ·• '( ) "" ., c- • • • • .. • • • 

• • f ~ • l ~ • • • • • • • • • • • 

"j .... 

ı 

2 

3 

7 

A. Dış Borç Miktar~ ············~·· .••••••••••• 7 

'lJ,- ~ Dı.ş B.QE.9UJ.l Vadetıi ............... " •••••••••••• 
,.., 
1 

9~~~~~.~9_.~~~-pranı •...••••••.••.••.•....... 8 

'i 



\ I. 

II. 

III 

D. Dı__ş__ Bo;:ç Servisi~Oran:ı • • V e ~ • • e ~ • • e e 6 e • e • • 8 

~~ . pış Borç Yükü e e • • • • e • e • • e • • • V • $ • • e e • e e e e • • ~ e 12 

~Dış Borç Yönetimi ·~······~·Q••*••••••••••••o 12 

İKİNCİ BÖLttM 

TÜRKİYE N İ N D I Ş BORÇLAR I' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • w • TARİHSEL GE!LİŞİM ••••••••••• 

~ Osmanlı Devlet~ Dönemi . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~· 1923-1949 Dönemi~~··············~·········~· 

c. 1950-1962 Dönemi • • • • • • 8 • • • • • c • • • • • • • • • • 9 • • • • 

D. Plal}1.;ı._ Dönem 0-96J-l970·r ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. 1970-1980 Dönemi •v••~··~··•••••••••••••••••• 

.F...!... 1 ~_f10 S onra s ı Dönem •• ~ •••.•• , •••••.•••••••••• 

~ t V C ~ • • • • • • e ' • 

~ * ~ • • • • • • • • • • 

B,_ Ödemeler _Dengesi Açığın:ı.n Ka~lli!tılı.I!§il!J:. ...... .. 

C. İc 'rasarrufların Yetersizl:i.~i __ ve Ödemeler 
---~- Q.:: 

]engesi AcJğın:ı:n Kapat~lması. ·~ .• ~ ........... ~ .• 

13 

14 

15 

17 

19 

21'-

24 

28 

29 

3:3 

37 
~ 

~. DIŞ,_A,@gL.ANMA. AMAÇlı~ • " ........ ~....... • • • • . . .. • 39 

A. Yat=!:nmlaJ.~J.n Fiiı.anaman1 ..... ~ ••••••••• ,. • • • • • • 39 

B~ İthalat1n Plnan.smanı 
--~...:::..;- ·-- --- • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • e ~ 40 

c. Teknoloji ~PranHfer=!: • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • * • ~ • • 41 

D., uı~.:mlarm:;as:ı Mali Kuruluslar ve Para Pixa@---· ......... ·------ ~-__,..... 

" '1 B''t'· 1 · .=a.t::J_l;_!: ___ B.:...lUf e ş me: ••••• ~ ••••••••••••••••••• 42 

-)\ 
/ \ 



., 

IV 

./1 
/!IV. DIŞ BORÇLANMA ARA.QLARI . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 44 

A. İkili Anlaşmalar Yoluyla Sağlanan Dış 

Borçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ı. OECD ülkelerinden Sağnalanan Dış Borçlar • 

2. OPEC Ülkelerinden Sağlanan Dış Borçlar ··~ 

3 .. Diğer Ülkelerden Sağlanan Dış Borçlar • • V • 

B. Uluslararası Kuruluşlardan Sağlanan Dı§ 

44 

46 

48 

48 

Box·çlar ............ , ......................... -.;., 48 

1.. IMF' den Sağlanan Dış Borçlar .... : • • ~ * • • • • • 50 

2. IBRD, IDA, IFC'den Sağlanan Dış Borçlar ~· 51 

), BD3 tden S ağ ltill!ln 

4. BRF'den Sağlanan 

5. rnnrden Sa.ğlanan 

D1ş Borçlar 

Dış Boı•çlar 

Dı. ş Borçln:ı" 

• • • ~ • • • • • • • 1· • 

~ e • ~ u • • • • • • ~ ~ 

. . ~ . . . . . . . . . . 

52 

52 

52 

6~ OPEC Fonu'ndan Sağlanan Dış Borçlar •••••• 53 

7.. IFAD 'dan Sağlanan Dış Borçlar • • • • • • • • . • . . 5?, . 

~Uluslararası Para riyasalar~~~SağJ.~ 

Dıa Borçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

1 .. Euro-Pazarlardan Sağlanan Dış Borçlar •••• 57 

a) Eu~-Kredi ile Borçlanma Q·········~•e• 58 

b) Euro-Tahvil ile Borçlanma •············ 61 

c) Euro-Ticari Senet ile Borçlanma ••••••• 61 

D. Özel Ke~m~Sağlanan Dış Borçlar.......... 62 

b Ve.desj.no GfL;'~ ••••••..••••..• ~ ~ ~ ~ ~ • ~ • ~ : : • • • • • . • 65 

ı. Kısa Vadeli Dış Bo~çlar •:······~~~·····~· 65 

:2 .. Uzun ve O:ı.·ta Vadeli Dış :Borçlar ••••••••• a 67 

'i , 



V 

B~ Bor_ç_,&J.an:tı!_§j;ati!Jiiine Gö:r;_e Dıa Borçlar • • • • • • 68 

1.- Kamu Kes i. mi Sektö:c.•ü D::ı.ş- BorçJ..:aı"ı.. . • . . • .. • • 68 

2. Özel Kesim SektörU Dış Borçları • • • . . . . . . . 69 

~ Geri Ödeme Şekline Göre 

ı. Dövizle Ödenecek Dış 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Borçlar ............ . 

70 

71 .. 

2. Ulusal Parayla. Ödenecek D:ı.ş Borçlar....... 72 

D. Kullanım Yerine Göre........................ 72 

1. Pt•oj e Kr·edileri ••••••••••••••••• ~ ••..••• -. 72 

2~ Program Kredileri ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 

E. Kullanı ş Pı .. osedUrüne Göre ........... • ••.•.••. ,, 

1. Bağlı Dış Borçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 

2- Serbest Dış J3orçlaı.. .. •••••••••••.•••••••• ,, 

ü Ç ü _r.J · C! ·G · n ö L U !\1 

D I ş B o R (! L ·\ .N M ~~ ?~r I N' 1' ü R K İ y E ,. ... 
E K o N o ~1 İ s İ u z E R ··r N D E K İ :v. ..ı.. 

:r:; T K İ I ı E R t ..... 

73 

'7 ~ı 

7 4:. 

75 

LERLE İiı~ ........................ o. o. o •• o V. 16 

& Dı.Q.. Borç·-BüyjJm~. tlişkü:ıi\ ••••••••• ~ • • • • • • • • • .. 76 

B. Dıs_]orç-Y~t1rım -Ta!3ar:r:y:r İlişk:İ.g ••• ,. . • • • • • 77 

Q..J:ı.ş 13~-İths.lat-İhracat İ7.i~kisi 

D. Dı9 Bor_ç-Dövi~_.Gillrler~. İlişkisi 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ~ . . . 
79 

81 

!• Dış Borç-GS_lVIIi..Jf.:!._ş.k1& ••••• ~. ~ •••• ~ •••••••• , 82 

!'.!....~~z-_jn_f1_gsyon İli§.ıkl.si ••• ~ ............. ,. 82 



VI 

.. IL_J21.Ş_BOR..QiıANMANIN MALİYET ve GETİRİSİ • • • • • • • • • • e .SJ 

A. D~~Borçla~~n Maliyett ·-····· ··~········· 83 

L D:ı.ş Borçla.rımanın. Getirisi ..... ~ • • • • • • • • • • • • • • .. 84 

III. DIŞ BOHÇ ÖDEMELER"t •• ~ • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .. 85 

A. Dı rJ Bo ı• c 

B. Dı~ Borç 

c. Dı~ Borç 

Ane. Para Ödemeleri . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Faiz Ödemeleri $ • ~ ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ödeme1:_erinin Ertelenmesi • • • • • • ~ ~ ~ ~ Q 

85 

86 

88 

S O N U Ç • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • • • ......... 9:1. 

., 

KAYNAKI.AR • • • • • • • • e 



Tablo 
No: 

TABLOLAR 

;i 1 

.....__ _______ .. !~BLOIIDN ADI-------

1 Türkiye'nin Döv~zle Ödenecek Orta ve Uzun 

Vadeli DJ.ş Borçları 

2 Konsorsiyum Dış Borç Koş,:tlla:rı 

3 TUrkiye 'nin Gayri Sa:fi Finansman İhtiyacı 

4 Dış Kaynak/GSMH OranJ. (%) 

5 Toplam Yatır~mlar ve Tasarruflar (Cari Fi

yatlarla) 

6 Türkiye' nin. Dış Ticareti 

7 Türkiye 'nin Dış Borçları (Kaynaklarıne. Gö

re) (1977-1981) 

8 Türkiye 'nin DJ.ş Borçları (Kaynaklarına Gö

:ı:·e) (1982·-1987) 

9 OECD Tae.hhütler•i (Pledge j ve Kullanımları. 

Say :fa 
li!o: 

17 

21 

27 

30 

32 

36 

45 

47 

49 



VIII 

10 ·IMF 1 den Kullanım ve Ödemeler 
ı 

ll Ticari Banka Kredileri 

12 DÇM Hesapları 
•i 

13 Türkiye'nin 1988 Yılında İhraç Ettiği 

Tahviller 

14 Kred:i. Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplar-1 

15 Türkiye'nin Kısa ve Orta-Uzun Vadeli Dış 

Borçları 

16 Türkiye'nin Sağladığı Dış Krediler . 

17 ., Türkiye 'nin Dış BorçlarJ. (Dövizle ve TL .. 

ile Ödenecek) 

18 Proje ve ı->roğram K:redile:r-i (TaahhUt Ba-

zında 

19 Tiirktye tnin DJ.ş Borç Göstergeleri 

20 Türkiye'nin İhracatı :i:çinde Dış Borç 

Ödemeleri 

21 Türkiye'nin GSMH İçindeki Dış Borçların 

Pay :ı. 

22 Dış Borç Servisi 

23 Dış Borç Ödemeleri Projeksiyonu 

49 
ı' 

55 

58 

60 

69 

71 

74 

80 

88 

89 

90 

90 



•i 1 

KIS.ALTMALAR 

BIS Uluslararas:ı. Ödemeler Bankası 

DÇM : Dövize Çevrilebilir Mevduat 

DTH : Döviz Tevdiat Hesapları 

GS1ml : Gayri Sa~i Milli Has~la 

. ;• IBRD : Uluslararası imar ve Kalk:ı.ııma Bankası 

IDA : Uluslararası Kalkınına Kurtunu 

IDB : ·İslam Kalkınma. Bankası 

I:F'AD !alam Tarımsal Kalkınma Fonu 

IW : Uluslararası Finansman Kurumu 

IMF : Uluslararası Para Fonu 

I.~IBOR: Londra Bankalararas ı l'aiz Oran:ı. 

OECD İlctisadi İşbj:~liğ:i. ve Kalkınma Örgütü 

OPEC : Pe·trol İhrac Eden Ulkeler 

TPRC : UçUncU Taraf Borçları 



G İ R İ ş 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik sorun

larının başında dış borçlar gelmektedir. 

Ulke ekonomilerinin büyüme ve kalkuınıa amaçları dış 

finansman kaynaklarına başvurulmasınJ., özellikle dış borç

lanmayı zoı">tınlu kılmaktad:ı.r. 

l950'lerde, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ül

kelere doğru yoğun h.ir sermaye hareketi başlamıştır. :Bu a

rada bazı ülkele:ı."iıl gelişmelerini engelleyen iç kaynak ye

tersizliği ve döviz kıtlığı j.le karşı karşıya kalmaları, 

ülkeler arası yardımlaşmanın gerekliliğini ortaya çıkarmış

tır. Başka bir deyişle gelişmekte olan ülkeler, kalkınma 

hızını yavaşlatan ve sınırlayan sermaye yetersizliği soru

nunu çöztirnlemek ve yüksek 'Qüyüme hızına ulaşabilmek için 

dış kaynaklaı•n llaşvurmuştur. 

1970 'lerin :i.l.k ya:r:ı.sıııda petrol fiyatlarındaki aşm. 

yükselme ile, uluslararası borç ilişkilerinin kompozisyonu 

değişmiş; ikil~ ve çoklu yardımların yanında özel kesimden 



ve para piyasalarından s~ğlanan dış borçlar gUndeme gelmiş-
,, ' 

tir. 

Türkiye'nin dış borç gereksinimi tüm ge~şmekte olan 

tilkalerde görüldUğU gibi ya iç kaynaklarm yeteı-sizliği, ya 

da döviz kıtlığı şeklinde görülen ekonomik dengcsizlikler

den kaynaklanmaktadır. Türk ekonomisinde iç ve dış açığJ.n 

birlikte görülmesi ve son yıllarda dış borç ödemeler·inde 

zorluklarla kaı~şıla.şılması, dış borçlara duyula:n ger·eksini

mi daha da arttırmaktadır. 

II.Dünya Savaşı sonrası ve 1973 yılında meydana ge

len petrol bunalımı nedeniyle uluslararası borç jJ.işkilerin

de meydana gelen gelişme ve değişmelerden TUrkiye inin de et

kilendi~i görülmektedir. 

Tiirki;y-e'nin dış borçlarının ve ekonomik etkilerinin 

incelendiği bu çalışmarı:ı.n Bir-inci Bölümünde d:u;ı borcun ta

nımı ve dış borçlarla ilgili terirolerin açıklt.ımas :ı. yer al

malctadır. 

İkinci Bölümde, Ttirkiyevnin dış borçları tarihsel 

gelişimi, dış borçlanma nedenleri, amaçları ve araçları i

le tUrleri açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir~ 

Çalı~ımanın son böl'limü <>lan Üçüncü Bölümde iset dış 

borçlanmanın Tiii'kiye ekonomisi üzerindelci etkili} rj .. , bazı 

ekonomik bü:yiiklUklerle ilişkisi ı ekonomiye maliyeti ve ge

tirisi incelenmekterlir. Ayrıca dJ.ş borç ana para ve faiz 

ödemeleı .. i va 'uoJ."Ç ertelemeleri de bu bölümd$ ele allnmak

tedır. 
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B İ R İ N C İ B Ö L U M 
' 

DIŞ BORÇiıA.NMA 

I. DIŞ BORCUN TANIMI 

A~ Jll.ş li':inansman, Dı;ı AçJ:.kı D:ı.s~l'ardım_, Dış Bo1:~0 
• 

Kav:N.ı.mları 

Dış 'b orçlaı1mayla ilgil 'i olarak yap :ı. lan ça!:ı.şmad~:! 

ka.rşılaş:ı.lan en büyUk gUçlük "dış borçnun tanımlanmasında· 

ortaya ç-ı-km-aktad:ır .. Ekoııomi dill.nde 'birbi·ı.:laı·i11t; anlarr:ca. 

çok yakın olan dış f:i.nunsrnanı dış açı1c~ dış yarclım ve d1.ş 

1)orç knvl'amlarını fat• k lı_ -Y~!ıle:r-1yle ifade etı~·iek gerekme'kr-

tedi.:ı:-< 

i{ Q1· 1' 'l'Eı "'<'rt'~'lq'''ı-J,.,, .. ., .... · "J'3..; ,.,, :·;·: ·,,.,.,. ... 1.~ '·"' '/'~'b"'~'' ''1 S €'''''ffi"""'t"e ·.~·g) ··· )~ .... ·-·~ ,,~ .... (":4-l.~h·'-""~· .. ,& ••• .. , .... ~"'ı.J....&...4J ....... , .... ...,. -. .. Çt·.;; ı 

tırı.mlar·ı ye dJ: ş borçlanma şekl:Lnde, d1.ğer UlkeJ.e:r.•d.en, ·u.-· 

luslı:ıraras ı :nal i ku:L'"uluşla·;.· ve para piye.sas:ınrları, öz·el ke~ 

simden aağl.ad:ı.ğı reel ya da mali kaynaklardl.r .. 

Dış finansman kaynaklaı·:ı, gel:Lşmokte olan tilleeler

de, sermaye birikiminin yete:c•aiz oluşu nedeniyle büyük 

önem taşımaktadı~. 



.. ~ 2 -

Dış finansman ihtiyaeır cax·i işlemler açJ.ğı ile dış 

bo:r:ç ödemelerine gör~ beli't"lenmektedir (1),. Cari işlemler 

dengesinin aç~k vermesi, bu açık nasıl karşılanırsa karşı

lansın, o illkenin GSMH'na net l)ir katk:ı.da bulunduğunu gös

termektecU.r (2). Belirlenen finansman ihtiyacı gayri safi 

finansman ihtiyacıdır. Net dış finansman ihtiyacı ise bun

dan, yabancı sermaye ve özel transferierin çıkarılmasıyla 

bulunmaktadl.r. 

2v D:ış Açık: Cnı·:i. işlemler dengesi açığı, dış açık 

olarak taıı:ımlanınaktadır. Dış s.çık il_Q dış ticaret aç1.ğJ. 

birbiı·indm! fal:·klı ka·v~rruıılaı•dı:r·. D :ı. ş ticai·et a.ç:ı.ğı, ihra·~· 

cat ile ithalat urasındaki itba.1ot lchi:ao olan farktır. · 

D:ı.ş açık iHke ekeıncmisi Uz~.n:•ind.e ~ '1i11r.enin leendi iç 

ta.sru·ru:t.laı.•ıyla sağladığından daha y1Iksek düzeyde yat1rım 

yapma ola:·ıağı yerınesiyle ırtasai'rnf etkisi" yaratmaktadır (.3). 

İkinci olnı•ak da tra.nsformasyoıı -dö:oi.fşüm- etkj.si yapmak-

tndır. .!:';ğer 'U lke iç:i.ndo flormaye rnallur:ı.n:uı tti mü tir'etilmi~· 

yorsa, bir kısr:1ın:ı. dışa:r·dan almak gerekecektir. Döviz ge

lirleı•j< ekonomik kalk:ı..mna~;ın gerektirdiği yatırımları ya

paceJ: i thalnt::.:. kar ş :!.layamu(lığ~ .s'Uı·e~o 1 yurtiçi tasarruf~ 

lar yut:ı.:ı:.-ıına d.önüşemez. I>u du:ı:-umda dış açık, herhar.ı.gi bi:r 

(1) Hal:il SEYİDOGLU, !!11t . .!'lm~!J:!.as:t ~~~~t-~[3eçt:-;:_:l.'e*~:;:_,L. Po_~:~tik~-~ 
""' -- . --

~~:!-:J.Ü.illll.!tt n. 4:-;=-Ankaı·a, 1982 J s. 453. 
( 2) :Baran -TUNCER, ~~~.tve-!fı~!! .... Dış Q1.ftlllel~.Açığ1_~..11.U 

-Kaynak]~", D~~~~İQ.ı\~~--ve I~KOUOMİK GEiıİŞME, Ekonomik 
Sosyal Etüdler Konfe:t•aJJ.S Heyet:f., !.stnnbul, 1968, a.,316-317. 

(3) TUNCER, s • .31 7. 
,.-------------·-



tilkenin kendi döviz olanaklarıyla gerçakleştireceği.nden da

ha f'azla ithalat yapmaama t:ıraat ver·acektir. 

3. lhş Yardım: Ekonomik kalkınma çabası i.çindeki ge;:-

lişmekte ole.n ülkelerin. ekonomik kalkıı~alarına yardJ.mcı 

olmak amacıyla, gelişmiş ülkelerce kamu kesimi kaynakların-

dan, karşıl:t.lı:sız ya da ge):·~ek maliyet değerinin altında bir 

ödeme kaı·şıJ.:ı.ğında sağlanan kaynakla:ı:• 11 d:tş ya:::·d:ım 

adlandır~lmaktadır (4). 

olarak 

Dış yardımlar bağış (hibo) ya de. kredi şeklind.e. ya--

pılmaktadır. Yard:ı.mlar bağış şeklindeysa uluslerarası mali 

bir tranBf'er; kredi şekli:ndeyse clev·letlararas :ı. borçlanma~·· 

lar sözkonusu olmaktadıı~ (5), 

1960'lı yıllara dek devletten dsv~ete verilen dış 

yardımlar geçerli;y·Icen, ~oru:•al.arı top1.em se:ı:·nmye "t:r•ansi'eı'-· 

leri içinde ulııslararası kur,.ılu.şlar ve kcus·orsiyum a.:ra.c J.~· 

lığ:ı.yla sağlarımı kr-edilerin artt:ı.ğı gc:d.Lı..mektF:d:!.r., Bu ge-.. 

terimi daha sık kulları.ılmaya başlanm:ı.Q·t:u.: .. ÇUnkü gelişmek

te olan ülkeler·e yapılan sermaye tranB.fcrleı .. t gittikçe ti-

cari. 'bir gö:ı:·üı:ıUm lı::a.znn:ırksrLr ve:ı:·ilen bv:r·.;!un, öngörUle.n ko~· 

şullaı'- 1.1c~clenlyle t yard:rrn :r:d'tel:tği azalmaktadır ( 6) •. 

----- ·-___ ,....._.._.. .... _ 

-
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4o Dış Borç: Dış borçlar, dış yardımların bir par

çası olarak kabul ed~lmektedir. Verilen dış yardım karşılı

ğında geri 8deme koşulu ve belirli bir faiz yükü getiri

liyorsa bu, yardım alan ülke ya da kuruluş açısından "dış 

borç" olarak adlandırJ.lmaktadır. 

D:ı.ş borçlanmanın tanımı da şöyle yapılmaktadır: Yıl

lık cari işlemler açığının finansmanı, borç-dışı finansman 

ve borç finansmanı olarak iki bölüm halinde sınıflandırıl

maktadır. Borç dışı finansman, özel yabancı sermaye giriş-:· 

leri ve rezerv hareketlerinden oluşmaktadır. Borç finans

man kalemleı•inin net toplaınma, net bo:r•çlanma; net borç

lanma ile m1apara geri ödemeleri toplamına brüt borçlanma 

adı verilmektediı .. ( 7). 

Gel:tşmekte olan ülkeler ekonomft büyüme çabasına 

giriştikleri zaman, başlıca iki tür açl.k ile karşılaşmak:

tad:ı.r. İlki ·:tasarruf açığı", diğeri "dış ticaret açığı" 

dır. Bu teoriye niki açık teorisi" (two-gap theory) adı . 

verilmektedir (8). 

Yu:r-t:Lçi tasarruflarla yatırımlar arasJ.ndaki :fark, 

tasarruf açığı (savings gap); ithalat ile ihracat arasJ.n

daki fark ise, dış 'ticaret açığı v·eya döviz açl.ğı 

• y j li.: 

(7) Merih CELASUN, "Dı.ş Borç Sorunu tt, DIŞ TİCARETTE DURUM 

DERGİSİ, S.5, (Temmuz 1987), s.5. 
(8) RJ.dvıur KARLUK, "~tıomik Kalkınma Sürecinde Geliemek

te Olan Ülkelerin Karşıln~ap.11~ceği Dı~ Ticaret So:t.:!E!-
lar:ı.~, E,İ.Tiij:.,.A. DERGİSİf (Ocak 1980), s .. 142. 
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(foreign t~ade gap) olarak tanımlanmaktadır. Teorik olarak 

bu iki açığın birbirine eşit olması gerekmektedir. 

Bu durum milli gelir denklemleriyle şöyle gösterile

bilir (9): 

Y = C+I+(X-M) ••• Harcama açısından milli gelir 

Y+M :: C+I+X olur. 

Y = C+S ••• Kullanma açısmdan milli gelir 

C+S = C+I+X-M ise 

I-S :: M-X olur .. 

Kaynak açısından da iki açığın aynı olması gerekmek

tedir. Çünkü, dış borç, ek sermaye mallarını ekonomiye sun:.. 

makla hem tasarrufları, hem de ithalatı arttırmaktadır. Bu 

durumda da tasarruflar ithal fazlası olarak gözükecektir. 

Yani dış borç i thalat .fazlasJ.na eşit olmaktad:ır (lO). 

Dış borçlar, ekonomintn dış ödeme gUcünU ve ödeme

ler dengesindeki ilişkileri değiştirme yeteneğine sahip 

bulunmaktadır. 

Çağdaş hUytime teorileri içinde etkin bir yeri olan 

Harred-Domar Modeli., bUyümen:tn temel unsuru olarak yatJ.

rımları kabul etmektedir (ll): Modele göre tasarruf hac-

---·-,-----
( 9) SEYİDOGLU, s.452. 
(lO) Ertuğ:t'Ul İhsan ÖZOL, 11 Dl.ş YardJ.mlar", 2. TÜRKİYE İK- · 

TİSAT KONGHES İ, Dl.ş Ekonomik İlişkiler Komisyonu Teb
liğleri, 2-7 Kasım 1981, DPT. Ya.No.l783, s.358. 

(ll) Zafer BAŞAK, DıL~Jl;rıl ve EkOll'!mik Etkileri Tü!•kiye 
1,2.§9::1970, Hacettepe tlniverait.esi Yayınları, c.l6, 
1977, s.20. 



ı,· 1 

- 6-

mini, başka bj.r deyişle, yat:u"'ım miktar:ı.n:ı. çoğal tmak, bu

yüme h:ı.z:ı.nı arttırmak anlam:ınctaa.:ı.r. O halde büyürneyi tasaı'

ruf katsayısının düşük olmas:ı. engellemektedir. Ekonomi bu 

durumdayken, dış borç almak, mevcut tasarı~flara katkıda· 

bulunarak büyiime hızının yükselmesi:::ıi sağlamaktadır. Dış 

borçlar, sadece, yatırımlara kanalize edilebilir kaynakla

rı arttırınakla kalmamaktad:ı.r. Marjinal tasarruf eğilimi, 

ortalama tasarruf eğiliminden b'Uytlk olduğu takdirde, milli 

gelirde meydana gelen artış yurtiçi yatırım k~aklarını 

arttırmaktadır. İç tasar:ı:-uflar:m artmasıyla, dış tasarruf'

lara olan ihtiyaç ortadan kalkmakta ve ana-para, faiz öde

meleri için gerekli finansman da sağlanmış olmaktadır. 

Dış borçların ekonomik büyürnede önemli etken oldu

ğunu savunan başka. modeller de vard.ır. Bunlar Rosenstein

Rodan, Leibenstein ve Rastow'un ekonomik modelleridir. Ay

rJ.ea Prebiach, Myrdal, Singe:ı:· gibi iktisatçılar da d:ı.ş ti

careti ve sermaye i thalat:ı.nı büyUme. sürecini etkileyen baş

lıca unsur olarak gö:L'mektedirler (12)" 

Dış borçlar~ gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki 

yerini ve önemini gösteren teorj.ler yatırım-tasarruf ve it

halat-ihracat yaklaş~mlar:ı. çerçevesinde ele alınmıştır. 

Ancak, teorilerin her biri birbirini bütünlemektedir. 

Uygulamada iki boyutlu olarak (dJ.ş ticaret ve iç 

--------~------------
(12) BAŞ.AK, s. 23" 
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tasarruf açığı nedeniyle) yapılan dış borçlanma, günümüzde 

üç boyutlu olarak (ayrıca dış borç ödemeleri için) gerçek

leşmektedir (13). 

II. DIŞ BORQLARLA İLGİLİ TERİMLER 

Gelişmekte olan Ulkeler , kalkınmaları için gerekli 

sermaye birikimini iç kaynaklarıyla tümüyle karşılayamamak

ta, çözüm olarak da dış borçlanma yoluna gitmektedir. 

Ekonomi litaratüründe, dış borçlanma ile dış borç 

vadesi, dış borç faiz oranı, dış borç servisi, dış borç 

yükü ve dış borç yönetimi birlikte bıllanılan terimlerdir. 

A. D~ş Borç Miktarı: Herhangi bir dönemde, bir ül

kenin aldığı dış borçların ana paralarının toplamı "dış 

borç mikta:rı"nl. vermektedir. Eğer borcun faizi, ana para

nın bir parçası olarak kabul ediliyorsa, borç miktarı, 

borcun anaparası ile faizlerinin toplamına eşit olmakta

dır. önceki dönemlerde alınmış borçlarm ana paralarının 

toplamı ise biriki.mli borç miktarını vermektedir • .Ayrıca -

dış borç miktarı, kullanılmamış başka bir deyişle alıcı 

tarafından çekilmemiş borçları da içermektedir~ 

B. D:ı.ş Boı•cun Vadesi: Dış borcun ana parasl. ile 

faizinin geri ödenma süresi ve ödemenin siklığı, alınan 

(13) Gazi ERÇEL, 11 Dl.ş Yar_ğ,:ı.m ve Krediler", 2. TtlR.KİYE İK
TİSAT KONGRESİ, Dış Ekonomik. İlişkiler Komisyonu Teb
liğleri, 2-7 KasJ.m 1981, DPT Ya.No.l783, s.352. 

(14) Öl-ı'"ERTtlRK, s .. 67. '' ' 
------.----·----
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' borcun iJlke ekonomisine uygun olup olmad.J.ğı konusunda fi

kir vermektedir. 

Dış borcun vade_si, borcun alındığı tarihten, geri 

ödemelerinin tamamlandığı giJne dek geçen siJredir. Kısa ya 

da uzun siJre geri ödeme gerektirmeyen (ödemesiz devreli) 

borçlar, borç alan Ulkelerin, dış borç yükUnUn gelecek dö

nemlerde alacağı görüntU bakım~dan, borcun vadesi kadar~

~aş1maktad1r. 

c. Dış Borç Faiz Oranı: Dış borçlar~ diğer finans

man kaynaklarJ.ndan farkı . karşılığında ana para ve :f'aiz 

ödeme koşulu taşJ.masıdır. 

Faiz oran1, "borç olarak sağlanan kaynağa., belirli· 

bir dönem sonunda uygulanacak ve yüzde olarak belirlenen 

bir oran" şeklinde tanJ.mlanmaktadır. Dış borç yUkünü etki-
1 / i 

leyen faiz oranı, kısa vadeli borçlanmalarla, özel kaynak

lardan sağlanan borçlanmalarda oldukça yüksek olmaktad:ı.r. 

Ayrıca borç ertelemeleri de :f'aiz oranını yükseltmektedir. 

D. Dış Borç Servisi: Dış borç servisi (external 

debt service), ana para (Principals) ile faiz (interests) 

ödemelerinin toplamından oluşmaktadır. Dış borç servisi, 

Ulkelerin borçluluk düzeyini belirleyen önemli bir göster

gedir. 

Dış borç faiz oranlarının yükselmesi, dış borç . 

servisi i.çinde faiz ödemelerinin payını arttırmaktadır. 
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Gelişmekte olan ülkelerin borç servisi yükünü art

tıran diğer bir etken de bu ülkelerin, uzun vadeli kamu 

borçlanmalar1nda, borcun dolarla belirlenen k2smının artan 

bir paya sahip olmas md an kaynaklanmaktadır. Bu durum, do

lar kurunun ve dolar f'aiz oranlarının yüksek olduğu dönem

lerde, toplam borç yüküne ek bir külfet getirmektedir (15). 

Bir ülkenin ödemeler bilançosunu oluşturan ve do

layısıyla o ülkenin kısa ve uzun vadeli borçlanma kapasi

tesi ve servislerine etki eden taktörler genel olarak şun

lardır (16): 

· ı. Dalgalanma gösteren değişken f'aktörler; ihracat, 

sermaye akımı, gerekli ithalat ve en~lasyon tahriki ile 

ek ithalatları, 

2. DUzenleyici değişken faktörler; ihtiyatlar, dü

zenleyici mali yardımlar ve ithal engelleri. 

3. Sabit değişken faktörler; ithalat zorunluluğun-

da az tolerans, borç faizleri ve borç ana para taksitleri 

.,. Borç servisi oranı, borçlu bir ülkenin bir dönem 

içinde (bir yılda) mal ve hizmet ihracatınd~ kazandığ2 

(15) Okan H~ AKTAN, "Geli~m~te Olan tllkelerde Dış Borç 
Bunalımı ve Türkiye", H.tl.İ.I.B.P. DERGİSİ, C.3, 
S.l-2, 1985, s.57. 

(16) Abdülbaki PİRİMOGLU, Türkiye'nin Dış Borçları ile 
İlgili Bir Tahlil Denemesi (1963=1980)a Atatürk Unv. 
Ya.No.600, Erzurum, 1982, s.57'den D.AVRAMOVIC, ECQ
NOMIC Growt and External Debt, 1964, s.424-444. 

·' .. :iT t \1 
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dövizlerin yüzde olarak ne kadarını dış borç servisine, 

başka bir deyişle, an~ para ve faiz ödemelerine harcadığı-
' '• 

n:ı göstermek·tedir. Bu şöyle; gösterilebilir: 

Borç servisi oranı -· Dı§ Bor2 Ana Para ve Paiz Geri Ödemeleri 
- Mal ve Hizmet İhracatı Gelirleri 

Borç servisi oranının yükselmesi, borçlu ülkenin 

ihracat gelirlerinden elde ettiği dövizlerin daha bUyük 

bir bölUmUnü borç ödemelerine ayırması demektir. 

Borç servisi or~~ı, uluslararası karşılaştırmalar

da .fazla nnlam taşımamaktadır. Ancak yıllar itibariyle bu 

oranın gösterdiği deği~im, borç servisi kapasitesi açısın

dan fikir verebilmektedir. Nitekim bıı oran ekonomik bUyüme, 

ihracat malları çeşitl:S.liği, ithalat, cari işlemler açığı 

borcun bileşimi gibi göstergelerle kullanıldığında anlam 

taşımaktadır. Borç servisi oranının, dış borç yükünün sap

tanmas ında., gerçeğe uygun sonuç vermesi için, "dış borçla

rm ithalata oranı ve dış borç ödemelerinin toplam dış 

borçlara oranı" göstergelerj.yle birlikte kullanılması ge

rekmektedir (1'7) .. 

Dış borçlanmadan ne ölçüde ve ne yönde yararlanıla

cağı konusunda, borç servisi oranl., faiz oranı ve faiz ö- :· 

demelerinin GSMH'ya oranının da hesaba katılmasıyla fikir 

(17) A., :Cıtzman i.tt!RBUZ, "Uluslararası Kredi Değerliliği ve 
1' ,• - -

TUrkiy:e 'n,!n Dul."1:!.mtı-l", YENİ İŞ DUFfASI DERGİSİ, (Tem-
muz 1984), s.33. 

\ 
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ed:lnilmek·cadir. Burada borç servisi kapasitesini, başka bir 

deyişle borç ödeme gUcünü tanımlamak gerekmektedir. Dış 

borç servisi kapasitesi ya da borç ödeme kapasitesi d~ş 

borç alan ülkelerin borçlarını ödeyebilme gücünü göstermek

tedir. Borç servisi kapasitesinin incelenmesinde aşağıdaki 

ekonomik göstergelerden yararlan~lmaktadır (18): 

ı~ İncelenen dönem içinde ülkeye giren sermaye mik-

tar ı, 

2 ~ Kişi ba.ş1.na, dilşen Gayri Safi Yiu"'t İçi Hasıla •nm 

büyüme oranı~ 

. 3 ., Borç servisi oranı (borç servisj.n.in ihracat ge

lir lerine oranı) 

4~· Döviz stoğu ile ithalat değerleri arasındaki oran 

5. Borç ödemelerinde ortalama vade 

6. !thalatın Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı 

7~ İhracat sektörUndeki büyi.ime 

8 ~ İhracat tak:!. yUksak ölçüdeki dalgalanmalar 

9, Kişi başma dilşen gelir düzeyi 

. Borç servis~. kapasitesi, bu oranlar yardımıyla dış 

borçların illke ekonomisi üzer:i.ııde ne gibi etkiler yarattı

ğını ortaya ÇJ.karma.ktadır. 
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E. Dl.ş Bo:r•ç Ytikü: Dış borç yi.ikU (.ıttternal dept bur

den}1 yıllık borç servisinin, Ulkenin y~llık döviz gelir

lerine oranı olarak ifade edilmektedir. 

Dış borç 'ükünü etkileyen unsurlar, dış borçlara uy

gıılanan faiz oranı, d:ı.ş borçlanınada ödemesiz devrenin uzun

luğu ve borcwı vadesi şeklinde sıralanmaktadır. Bu Uç unsur, 

dış borç yükUnUn gelecekteki görünümü açısından önemlidir. 

Fakat dış borçlanrnada önemle vurgulanması gereken konu, 

dış borçlar:ın gelecekte a.ğ:ır bir yük haline gelmemesi için, 

ma:ı."jinal taaarTuf eğilirnin artması, marjinal sermaye/hasıla 

ortmınJ.n dUşmesi ve ihr-acatın i"thala:ttan. daha hızlı artma

sın:ı.n sağlanmasıdır (19). 

Dış borç yükUnU ifade eden Ol"illllll. yUkselmesi, dış 

ödeme gUçlliğü içinde bulunulduğunu göstermektedir. 

li'~ Dış Borç Yönetlmi (~:x:ternal debt management): 

Dış Borç Yönetimi,. maliye polittkasının bir aracı

dır. ~aptarıan ekonomik hedeflere ulaşmak Uzere, devletin 

bor·c m:i.ktaı•ında ve bünyesj.nde değişiklikleı• oluşturması 

bu araçl.fl gerçekleştirilmektedir. Bo:ı:·ç yönetiminin para 

poli tika.s:ı.. ile :tlişkiai.nin yan:ında ödemeler dengesiyle de 

ilişkiai mevcut tm~" 

,. :::. ........ ~ ··. ~-.- ·- ---·- _:-.. - .. ı •....• ;.;.. ........ ... 

(19) Sevim GÖl!GtlN, "1!i~E·lf.!Y.2..~. :Q;u!. .. 1iQW,ar:ı. (1923-1.910)" 
TtlHKİYl~ EKONQ}.ÜSİNİN 50, YT.LI SEMİNERİv Bursa. İ.,T.İ.A. 

Ya • .J-Jo.-l, İBta.ııbulj 19'L3, s .. 369, 
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İ K İ N C İ B ö L U M 

T U R K İ Y E ' N İ N D I Ş B O R Ç L A R I 

I. TARİHSEL GELİŞİM 

Gelişmekte olan ülkeleri.n dış borçlanmaya başvurma

ları, bu Ulkelerin ekonomik yapılarından kaynaklanmaktadı.r. 

Ülke ekonomisinde, iç tasarrufların yetersizliğinin kolay

lıkla kapatılamaması ve ithalat gid.erlerinin, ihracat ge

lirlerinden de~v-amlı olarak fazla vermesi dış borçlanmaya 

gidilmesine neden olmaktadır .. II. DiJnya Savaşı sonrasmda;; 

uJ:nslars.ras:ı :i.lişkiler ekonomik ağırlJ.klı bir yapıya ka

vuşrmış, ger:!. kalmış Ulkelerin kalkınma çabaları, gelişmiş 

ülkeler tar;:ı.fl.ndan clesteklenmeye başlanmıştır. Savaştan 

sonra bazı Avrupa tilkeleı"ine ve geli.şmelrte olan ülkelere 

Marshal Pla:a.ı ile Truman Doktı"ini çerçevesinde ekonomik yar

dJ.mlar yapılmıştır. 

Cumhuriye't'in kuruluşundan gtfnümiize dek uzanan sü

reç içinde t Türki.ye ı nin ekonomik kalkınına sorunu, sürekli 

olaı•ak: d1.ş kaynak sorunu ile birlikte ele alınmaktadır. 



Tüı·kiye 'n.i.n izlediği borçlanma politikasının değer

lendirmesini yapabilmek için, dış borç.lar·:mdaki gelişmeleri 

incelemek yararlı olacaktır. 

Dış borçlar ve dış borçlanmadaki gelişmeler, Osmanlı 

Devleti Dönemi, 192.3-1949 Dönemi, 1950-1962 Dönemi, Planlı 

Dönem ve 1980 SonrasJ. Dönem olmak üzere ayrı ayrJ. ele alı

nabilir./ 

A.-. osmanlı Devleti Dönemi 

Osmanlı Devlet:i. Döncnni 'nde dış borçlimmalar, i.ilke 

kayne..kl.aı·ını diğer ülkelere aktarmada .aracı bj.r rol Ustlen

mi.ş ve ekanoninin kaynak kaybına uğı•amasına yol açmıştır. 

·Devlet geli:ı;-lal"'i, sa·\Yaşla.rın uzun sürmesi~ savaş tazminatı 

ödemek gibi nedenlerle azalmlş ve 'bUtUn bunlar hazinenin 

zayı:flsmar; :ı.. na neden o lmu.~ıtur .. 

usma~1lı İmpa:rato~.c·J.uğu ı ;nun yabancı ·ülkelerden aldı

ğ:L :l.lk dı.ş bor·ç:, ma.li b·ı:ma.l:ımda olduğu sı:t•ada, 1854 yılın

da Kırım BHvnş:ı . .sırasınd.a olmuştur (20}. Daha önce iç borç

lanma niteliği taşıyan borçlanmaların Jcaynağı da yine ya-

bancılar~ ö:ı:·neğin Galata Eanlterleri •d:Lr. 

!mpa~-rıtoı~luk, ald:ı.ğı borçların bir kısmını alt ya

pı yatırımlarında, bi~ kısmını da cari harcamalarda kullan

m:ı.~tıl·. Devletin ekor.ı.om:f.k v·e siyasi çökUşü ile birlikte 
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d~ş borçlanma hızlanmış ve zamanla borçların ana para ve 

faizlerinin ödenebilmesi için, yeniden borçlanma yoluna gi

dilmiştir. 

1879 yılında Osmanlı Devleti, iç alacaklılarla "RU

sumu Sitte Anlaşmas~"nıı '1881 yılmda da d~ş alacaklı ül

kelerde "Muharrem Kararnamesi "ni imzalamak zorunda kalmış

t~r. Kararname ile RUsum-u Sitte Anlaşması reshedilerek 

alacaklı ülke temsilcilerinin oluşturduğu DUyunu Umumiye 

İdaresi kurulmuştur. Böylece devletin her tUrlU gelirinin 

toplanması ve borçlulara tahsisi bu idareye bırakılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu •nun parçalanmaaJ.Yla, aldığı 

borçların ödenmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne kalmıştır. C~ 

huriyet yönetimi ·nuyunu Umutniye 'Yi tan.:ımadığı halde, 1933 

y~lında imzalanan Paris Anlaşmasıyla, 1912 yılından önceki 

borçların yüzde 62'sini; 1912 yılından sonrakilerin ise 

yüzde 76'sın:ı ödemeyi kabul etmiştir. Sonuçta Türkiye C~ 

huriyeti'ne aktarılan borç 84.6 milyon lira (65 milyon do

lar) dır. 

B. 1923-1949 Dönemi 

TUrkiye Cumhurj.yeti 'nin kurulmasından sonra, 1923-

1949 yJ.llarını kapsayan dönem~ ülkede devletçi bir ekonomi 

politikasının izlendiği dönemdir. Bu d~nemde Osmanlı De~ 

leti'nden devir alınan borçların-ki 1954 yılına dek .tümU 

ödenmiştir- ve ayrıca, millileştirmelerden kaynaklanan 

borçların ödenmesi nedeniyle ülkeden net sermaye çıkışı 
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olmuştur. SonuÇta borç ödemelerine ayrılan pay, toplam gi

derler arasında yUzde 20 ile ikinci sırayı almıştır (21). 

II. DUnya Savaşı öncesi, Merkez Bankası'nın kurulu

şunda .kullanılmak üzere ABD'den, dokuma sanayiinde kulla

nılmak üzere Sovyetler Birliği'nden ve Karabük Demir Çelik 

Fabrikaaı:nın kurulmasınd~,kullanılmak üzere İngiltere'den 

dış borç sağlanmıştır~ Bunun dışında, genel olarak iç kay

naklar kulla.nılaı·ak gelişme çabası göstez•ilmiştir. 

Türkiye» II~ DUnya Savaşı sonrasında 1947 Kalkınma 

Planı 7nm ı.ıygulandJ.ğJ. ve A ... B .D* 'nin belirleyici rol oyna

dığı biı .. ekonomi poli tikasınm izlendiği yıllar ya.şamışt:ı.:r. 

Truman Doktri~~·nin uygulaması ve Marshal Planı çerçevesin

de dış borçlanınada birincil kaynak A.B.D. olmuştur. Marshal 

Planı'na göre verilen dış borçlar 1957 yılına dek devam et

miş ve hemen hemen tamamı tarım, ulaştırma, madencilik sek

törlerinde kııllan:ı.lmıştır (22). 

Ulkenin d:ış boı .. çlarında, 1946 yılında Türk Lirası

nın devalüe edilmesiyle bir artış; 1949 yıl1nda da İngiliz, 

liras:ı.yla diğer .Hatı ülkeleri parala.rJ.n.m devalüe edilmesi 

sonucu bir düşme olmuştur. 1927-1949 döneminde II. DUnya 

Savaş :ı vnm etltiaiyle a.sker-i amaçla alınan dış borçlar da

h.i.l toplam dış 1Jor·ç miktarı (Tablo 1 )de verildiği gibi 

702,8 milyon dolar olmuştur .. ___ ............ _._. ...... __ _ 
(21) Stefanos YERASİMOS (Çev.Babür Kuzucu), Azgelişmişlik 

Sttr~nde T}.i~klY.f:!-> B.3, Gözlam Ya.l980. s.701. 
(22) GÖRGÜ:H 1 s .. 347,. 
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c. 1950-1962 Dönemi 

Ttirlt:iye 'nin dış borçlaı•:ında, 1950 yılından sonra 

hızlı bir artış ve çeşitlilik görülmektedir. Bu dönemde ül

kede liberal bir ekonomi ve serbest dış ticaret politikası 

yürütülmekte; gerek uluslararası sermaye akımlarında ger

çekleşen değişimlere bağlı olarak, gerekse ülke içindeki 

siyasal gelişmelere paralel olarak, d~ş borçların değişik 

kaynaklardan sağlandığı görülmektedir. örneğin bu dönemde, 

uluslararası kuruluşlardan ve konsorsiyum-ülke grupları

aracılığıyla sağlanan dış borçlar artmıştır'(23). 

Dış borçların yapısındaki değişmeler, özel sektörün 

kendi yaptığı anlaşmalarla, dış ülkelerden dış borç sağla

maya başlanıası şeklinde göri.ilmUştür .. .Ayrıca, kamu kesimin

ce alınan dış borçların önemli bir kısmı da özel sektör 

tara~ından kullanılmıştır (24). 

(TABLO I) 

TÜRKİYE • NİN DÖVİZLE ÖDENECEK ORTA VE UZUN V ADEL! 

DIŞ BORÇLARI (Milyon Dolar) 

TOPLAM BORÇ YILLIK ORTALAMA 
BORÇ 

...___..,_, 

1927·-1949 
Dönemi·· 702.8 29~6 

1950-1962 
Dönemi 979,6 81.6 

KAYNAK: T :c~ Malj.ye Ba.kanl"J.ğ:ı. Devle-t Borçları Bültenleri 

(23) ALPPJR, s.l53 .. 
(24) GÖRGUN, s.348. 
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Türkiye, 1958 yılında vadesi gelen borçlarının ana 

para taksit ve faizlerini ödeyememiş, ithal ettiği malların 

bedeli, Merkez Bankası tarafından döviz yetersizliği nede

niyle transfer edilememiştir. 

Bu dönemde Cumhuriyet TUrkiye'si dış borcu için mo

ratoryum ilanına ve elverişli bir ödeme planı üzerinde an

laşmaya varabilmak için mali ve iktisadi istikrar önlemle

ri almak zorunda kalmışt~r (25). 

Yoğun bir borçlanma süreci 1958 yılında kesilmiş, 

ülkenin morataryum isteği Uzerine, kabul edilen istikrar 

programı çerçevesinde ~irk Liras~ % 220 oran~da devalüe 

edilm1.şt:l.r.. 1959 yılında yapılan anlaşma ile de ariyere 

(gecikmiş) borçların (26) 1971 yılı sonuna dek tasfiyesi 

ve f'aizin, a.yı•ıca 19513 'den i tibaren dcığa.n döviz kuru far

kının bUtçeden karşılanması yöııttnde karar alınmıştır (27). 

1950 yılında 277 milyon dolar olan toplam dış borç

lar, 1960 yılına gelindiğinde 1.138 milyon dolara ulaşmış .. 

ve dış borç miktarırıda % 410 oran:ı.nda art:ı.ş kaydedilmiş

tir (28). 

(25) Memduh YAŞA, p~vlet Borxları, B.4, İstanbul, 1971, s.75. 
(26) Ariyere (transferi gecikmiş,· arrier ees) borçlar, ö-

zel kesimin yapt:ı.ğı ithalat karşılığında, Merkez Ban

kası 'na yat:ı.r::ı.lan mal betlellerinin, alacaklı1ar:ı.na 
d~v:i.z s:ı.kırrb.sl. nedeniyle • Merkez )3ankasl. taraf:ı.ndan 

tranateı .. ed:l..lememesi sonucu doğmuştur. 
(27) GÖRGU1Tı a.349. 

( 28) Kenan BULU~rOG1~U, 1QO~f!.g_ruda Türkii~ 'de Ya b ane ı Ser

!!!...~1!' n .. ı~ İstanbul1 1970, s .. 124 .. 
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1950 yılmdan 1962 yılına dek alınan, dövizle öde

necek dış borçlaı•ın miktarı; 1927-1949 dönemi sonunda, baş

ka bir deyişle 23 yıl boyunca alınan dövizle ödenecek dış 

borç miktarJnı aşmıştı:r:·. Bu durum (TABJ.ıO l)den izlenmekte 

ve yıllık borç ortalaması yaklaşık yUzde 26 oranında art

mıştır. 

D. Planlı Dönem (1963-1970 Dönemi) 

Planlı dönem öncesinde, dış borçlanmaya oldukça f'az

la başvuı~ılması sonucu ekonomide dış ödeme .güçlükleriyle 

karşılaşıld:ı.ğı görülmektedir .. 

Tüı•kiye •de, 1963 yılından başlayarak kalkınma plan

ları uygl.lla.mnl~şt-ır.. Planlı dönemde, ülkenin dış borç ihti

yacı ve ödeme sorunlarJ. varlığını stirdürınüş, dış borçlanma 

kaynaklar·::. genişlemj.ş ve yeni boyutlar kazanmıştır. 

1962 yılında nTürkiye Konsorsiyumu" (29) kurulmuş

tur. Ku~ım, kalkınma planlarına, yatır~lar için özellikle 

f'inansman temj.ni açısından yardımcı olan hukuki bir kuru

luştur (30). 

Planlı dönemde, planlarda belir.•lanen kalkınma hızı

nın gerçekleştirilmesi, dış borçlanınayı devamlı hale ge-

(29) Türkiye Konsorsiyumu, OECD tflkeleri olan A.B.D., B. 

Almanya, J~ransa, tngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Avusturya, Hollanda, Luxembıırg, Norveç, Danimarka, 
Kanada ile Uluslararas ı İmar ve Kalkınına Bankası da 

gözlemci <ıla:ruk katılmışlardır., 

.(JO) Halil DİRİWPEKİN, Tür~;hy-~-J~kon..Q!!!isi, Ankara, 1987, s.l30. 
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tirmiştirıı Cari işlemler dengesindeki açık ve.önceki yıl

laı·da allllmJ.ş dış borçlarm ana para ve faiz ödemelerinin 

artması dış borç gereksiniminin ytikselmesine yol açmıştır. 

Aslında plan uy~ılaması, dış borç gereksinimlerini azaltma

ya özel bir önem vermişse de bunu gerçekleştirememiştir. 

I .. Beş Yıllık Plan (196.3 1967) döneminde, kalkmma 

için yap~lacak yatırımların yüzde .3,5'unun dış kaynaklarla 

karşılanması öngörülmüştUr. II. Beş Yıllık Plan (1968-1972) 

döneminde ise kalkınma kredisi niteliğindaki dış borçlan

manın en düşUk sınırda tutulması ve dış tasarrufların GSMH'

nın 1967 YllJ.nda yüzde 2,0'den 1972 yılında yüzde 1,7'ye :· 

düşürülmesi hedeflenmiştir. 

Planlı dönemde, tek olumlu gelişme borçlanma koşul

larında olmuştur: Dış borçlal.'m Konsorsi.yum arac ılığJ.Yla 

sağlanmas l., borçlanma koşullarını iyileştirmiştir. Bu du

rum (Tablo 2)den izlenebilir. önceki yıllarda alınan bor9-

lara oranla vade ve ödemesiz devre uzatılarak, düşük faiz -

oranı uygulanmıştır (31). 

Ko:ı.lacı•siyu.m ai•acıl:ı.ğıyla sağlanan dış borçlarm ço

ğunluğu~ kamtt sektörUnün dış .finansman ihtiyacını karşı

lamak için alınmışt1r. Özel sektör yatırımlarında_~ll~ı

lanlar, Konsorsiyum'dan sağlanan toplam borçlar içinde 

yüzde 6 oran:ı.nda bir. paya sahiptj.r. 

· (31) öztin .~XGUÇ, n1!!.rlf.i..YS'~ Dı~ BorQla,pma Politikası", 
TfJRK EKONOMİSİNDE TASARRUF AÇIGI ve DIŞ FİNANSMAN 
SORTJNL.A.RI, Ekonomi ve Sosyal EtUdler Konferans Heye
ti, J:stanbul 1 1975: s .. 255. 
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(TABLO 2) 

KONSORSİYUM DIŞ BORÇ KOŞULLARI 

196.3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vade (Yıl) 22,0 25,7 27,9 28,7 27,4 24,0 25,7 17,9:· 

Ödemesiz 
Devre(Yıl) 5,6 7,7 7,8 . 7,2 7,4 5,5 5,7 4,6 

Paiz Oranl. 
(%) 2,1 1,8 2,5 2,7 2,9 3,5 3,9 4,1 

Kaynak: Sevir.nGÖRGUN~ s-352'deki Tablo 2'den alınmıştır. 

Bu dönemde Japonya. j.le Rusya 'dan dış· borç al::ı.nmış 

EMA (Avrupa Para Anlaşması) ve IMP (Uluslararası Para Fonu) 

den sağlanan kısa vadeli dış borçlar da cari işlemler bi

lançosundaki açığı gidermek üzere kullan:L1ınıştı.r. 1963-1969 

döneminde toplam 1P97 milyon dolar dış kredi alınmış, bunun 

yaklaşık yüzde 90'J. ana para ve faiz ödemelerinde kullanıl

mıştır. 

E. 1970-1980 Dönemi 

197.3-1977 y:LllarJ.nl. ·.içine alacak I!I.Beş Yıllık 

Plan, genel olarak tflke içi gelişmeler ve ekonomik bunalı

mın etkisiyle emacJ.na ulaşamamıştn• • .Ayrıca 1978-198.3 dö

n.eminde uygulanacak IV. Beş Yılll.k Plan da ekonomik ve si

yasal sorunların önemli boyutlara ulaşmasJ. nedeniyle ge

cikmeli olarak uygulamay~-a. konmuştur. Sonuç olarak, plan

larda öngörttlen politikalar ancak, 1970 yJ.l:tnJ.n sonuna 

kadar uygıtJ.anabilmL;ıti.r. 
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Türkiye, 1970 yılında Türk Lirasını devalüe etodş 

bundan sonra, ülkenin dış gelirlerinde işçi dövizleri ve 

ihracat gelirlerinde artış görUlmüştür. Bu gelişmelerin ar

dından diğer ülkeleri de etkileyen petrol şoku, Türkiye'nin 

döviz rezervlerini kısa sürede eritmiş, döviz darboğazı, 

1973 yılından sonra, resmi ve özel kaynaklardan daha fazla 

dış borç al~asını gerektirmiştir. 

Bu dönemde dış borçlanmanın büyük ölçüde artmasına, 

ödemeler dengesi açığı ve ülkedeki_ sınai üretimin, girdi 

olarak ithalata bağımlı olması neden olmuştUr. Bu ise, kıs~ 

süreli ve yUksak f'aizli borçlanmayJ. zorunlu kılmıştır. Ul

kede, harcama arttırıcı politikalar uygulanması, uluslara

rası kuruluşlar dışında özel sermaye piyasalarından da 

borçlanılmasına yol açmıştır • .Ayrıca Dövize Çevri:le.bilir 

Mevduat (DÇM) şeklindeki kısa süreli borçlanmaya fazlaca 

başvurulmas~la 1973 yıl~da 234 milyon dolar olan DÇM 

borçları, 1978 yılında 3,6 milyar dolara yükselmiştir. 

1970'li yılların ikinci yarısında kısa vadeli borç

lar, toplam borçların yiizde 60 '.ina ulaşmıştır. 1958 ve 

1969 yıllarında olduğu gibi 1977 yılının ortalarında da 

Türkiye ödeme kriziyle karşı karş~a kalmıştır. Toplam 

borçlar yaklaşık ll milyar dolara ulaşmış ve bunun yakla

şık 6 milyar dolarlık kısımıkısa vadeli borçlar oluştur

muştur. 1975 sonrası dövizle ödenecek dış borçlar büyük 
' •j 1 

oranda artmıştır. Borçlar Avrupa Para Piyasası, diğer ül

keler, yabancı firmalar ve uluslararası kuruluşlardan te-
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min edilmiş; bunlardan kamu kesimine aç~lanlar uzun dönemli 

proje kredileri, özel kesime aç~lanlar ise özel yat~~la

rında kullanacaklar~ d~ş borçlanma niteliğinde gerçekleş

miştir. 

D~ş borçların vade yap~s~ 1974 y~l~dan sonra sUrat

li bir değişime uğram~şt~r. 1972 y~l~nda d~ş borç toplam~

m~z~ binde 7'si k~sa vadeli iken, bu oran 1977 y~l~ sonun

da yüzde 52,5'a ulaşmışt~r. 1980 yılında dış borçların yüz

de 13.7'si kısaJyüzde 80!i orta ve uzun vadeli niteliğe dö

nüşmüştUr. 1975-1980 döneminde d~ş borçlar ortalama 12,4 

yıl vadeli ve 4 yıl ödemesiz dönem koşullarıyla alınm~ş

t~r (32). 

Sonuçta 1978,1979,1980 y~llar~nda alacaklılarla ya

p~lan Uç ayrı borç erteleme anlaşmas~la yaklaşık 5,5 mil

yar dolayındaki borç yeni bir ödeme plan~a bağlanm~ş ve 

IMF ile 300 milyon dolar tutar~nda yeni bir stand-by an

laşmas~ imzalanm~şt~r (33). 1978-1980 yıllarında ödenmesi 

gerektiği halde, ertelemelerle ileri bir tarihe aktarılan 

borç ödemeleri kadar, ekonomiye dış kaynak girişi olmuş, 

böylece ekonomide geçici bir genişleme sağlanmışt~. Daha 

sonra ekonomj_de 24 Ocak 1980 kararlarıyla bir dönüştim baş

latılmış ve 1.stikrar önlemleri uygulamaya konmuştur. 

(32) ERÇEL, s.351. 
( 33) SEYİDOGLU' B. 473. 'i ' 
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F. 1980 Sonrası Dönem 

1978-1979 yıllarında Türk ekonomisi, alınan kararlı

lık önlemlerine rağmen bunalıma girmiştir. 24 Ocak 1980 ta

rihinde yeni bir ekonomi politikası uygulanmaya başlamış- _ 

tır. Politika, bunalımı giderme amacının yanında yeni bir 

ekonomik gelişme anlayışı taşımaktadır. 

24 Ocak Kararları olarak bilinen bu programda dış 

finansman kaynaklarının, ekonomik büyümede, gelişmede ta

şıdığı önem vurgulanmaktadır. 24 ocak Kararlarının uygula

ması sırasında dış sermaye hareketliliği artmıştır. Piyasa 

ekonomisi modeline dayalı bu uygulama, Türkiye'ye borç sağ

layan kaynaklarca, örneğin.IMP, ABD, gelişmiş ülkeler ve . ı, 1 

özel bankalarca desteklenmiş; programın uygulanmasıyla eş 

anlamlı olarak 'l'Ürkiye •ye yeniden dış borç verilmesine baş

lanmıştır. 

Dönem sUresince, IMF ve program kredileri önce hız

la artmış daha sonra azalma eğilimine girmiştir. Buna kar

şılık proje kredileri yıllık düzeyini korurken, bu tUr kre

dilerin sanayi dışı alanlara verildiği, nitelik değiştir

diği görülmektedir (34)~ 

İstikrar Programı, 6224 sayılı ve 1954 tarihli Ya

bancı Sermaye Yasası'nın düzenlemelerini yetersiz bulmuş 

(34) Yakup KEPENEK, Türkiye Ekonomisi Gelişimi, tlretim 
Yapısı ve Sorunlarıyl~; Savaş Ya. İktisat Dizisi ı, 
Ankara, 1984, s.492. 

L, 
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ve yeni düzenlemelerle "yabancı sermayenin çalışma alanla

rı tarım, madencilik ve petrol alanlarında genişletilmiş, 

serbest bölgeler oluşturulması için çalışmalar yapılmış 

ve garantiaiz ticari borçların yabancı sermaye yatırımı 

biçiminde kullan_ılmas ı" özendirilmiştir ( 35) • 

1980 yılından sonra dış borç miktarında ve ana para, 

faiz ödemelerinde büyUk artışlar meydana gelmiştir. 1980-

1983 döneminde alınan dış borçlar, borç ödemelerinden faz

la; 1984-1986 döneminde borç servisi, net borç miktarından 

fazla olmuştur. 1986 yılının ilk yarısına kadar dış borç 

ana para ödemeleri; uzun vadeli dış borçlanmadan fazla mik

tarda, gerçekleşmiştir. Bu dönemde ülkeden-net uzun vadeli. 

net sermaye çıkışı (36) olmuştur. Böylece 1986 yılı orta

larına dek cari işlemler açığının finansman ve rezerv bi

rikimi için kısa vadeli dış borçlanmad.an yararlanılmıştır. 

1986 yılının ikinci yarıs~da ise net sermaye girişi olmuş, 

cari. işlemler açığının daralması kısa vadeli borç ihtiya

cını azaltmıştır. 

1984 YJ.l:ı.ndan sonra kambiyo z·ejiminin liberalleşme

si ve dış ticaret hacminin artmasJ.yla ticari bankalardan 

(35) KEPE}lEK, s.490 .. 
(36) Net Sermaye Transferi tÇıkışı-Girişi): Brüt borçlanma 

(bir yılda al:ı.naıı borçlarla önceden alman borçlarm 
ana paı"a ödemeleri toplamı) ile borç servisi arasın
daki f'm•k net sermaye trans.feridir .. Eğer brüt borç
lanma borç servistnden fazla ise net sermaye girişi; 
az :n~e· net sermaye çıkışı olmaktadır .. 
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sağlanan. kredile:I'in payı yUkselmiştir. Ayrıca döviz tevdi- . 

at hesaplarının payı da 198ü-l987 döneminde artmıştır. Böy

lece kısa vadeli borçların payı artmıştır. 1983 yılına dek 

DÇM'lerin kısa vadeli borçtar içindeki payı yüzde 50 ora

nındayken, son dört yıl içinde bu oran sıfıra ulaşmıştır. 

Türkiye'nin dış borçları ile ilgili olarak şimdi de 

gayrisafi dış finansman ihtiyacına bakalım. Gayrisafi dış 

finansman ihtiyacı, dış borç ana para ödemeleri ile cari 

işlemler açığı toplamüı.dan oluşmaktadır. 

{Tablo 3) de Türkiye'nin 1967-1987 döneminde gayri

safi dış finansınan ihtiyacı verilmektedii' (37). Tablodan 

anlı.=ı.ş:ı.lacağı gibi, 1973 yıl:ı.na kadar gayri.safi dış finans

man ihtiyacı artmakta ve istikrarlı bir seyir izlemektedir. 

Sadece 197.3 yıl ında. ı:~ ari j_şlemler açığı fazla vermekte, 

dolayısıyla dış kaynak gereksinimi duyulmama.ktadır. 1973 

yılından sonı•a gayrisafi dış finansman ihtiyacı giderek 

yükselmektedir,. 

özet olarak 22 yıllık bir süreç içinde Türkiye'nin 

dış finansman ihtiyacı azalmama.ktadır .. Bu ise dış borç yU-

künün giderek artmasına yol açmaktadlr. Ayrıca borç ödeme 

kapasites:Lni az al taealt yönde gel:f.şen marjinal tasarruf eği

limi 1969· .. :1.987 dönemi boyunca hep dtişük düzeyde ortalama 

yi.izde 17·20 oranında ger-çekleşmiştir. Bunun yanında ___ . ....__ ..... __ _.._ .... _ 
(37) Gayrisafi dış finansman iht:i.yac:ı.ndan bedelsiz itha

lat Vf; özel aerme.ye gj.r:i.şleı"i. çıkarılarak net finans
man ihtiyac ı lmlu.nmaktad.ır" 
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marjinal sermaye/has~la katsay~s~ da reel bir art~ş seyri 

izlediğinden d~ş borçlanmaya süreklilik kazand~rmıştır. Oy

sa gelişme, d~ş kaynaklara duyulan ihtiyac~ azalması halin

de hedeflenen düzeye ulaşabilir. 

(T.ABLO 3) 

TURKİYE 'NİN GAYRİ SAFİ FİNANSMAN İHTİYACI 
(Milyon Dolar) 

Dış Borç '! Çari Toplam Gayri-
Ana Para Işlemler safi Dış Fi-

Yıllar Ödemesi Açığ~ nansman Ihtiyacı 

1967 -79 -115 -194 
1968 -72 -224 -296 
1969 -87 -220 -307 
1970 -131 -171 -302 
1971 -91 -109 -200 
1972 -235 -8 -243 
1973 -~72 +473 +401 
1974 -126 -719 -845 
1975 -118 -1880 -1998 
1976 -119 -2301 -2420 
1977 ·-214 -3385 -3599 
1978 -256 -1418 -1674 
1979 -544 -1108 -1652 
1980 -576 -3095 -3671 
1981 -551 -1968 -519 
1982 ··852 --861 -1713 
1983 -1093 -1828 -2921 
1984 -1107 -1407 .-2514 
1985 -1858 -1013 '"-2871 
1986 -2145 -1528 -3673 
1987 -2657 -987 -3644 

Kaynak: T~C. Merkez Baıikası Y~llık Raporları 
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II. DIŞ BORÇLANMA NEDENLERİ 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından 

biri, ekonomik büyürneyi gerçekleştirecek sermaye birikimi

nin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Büyüme, üretim sü

recinde doğal kaynaklar, işgücü ve sermaye şeklindeki fak

törlerin etkinliğiyle; özellikle sermayenin artış oranıyla 

yakından ilişkilidir. 

Gelişmekte olan ülkelerin ulusal gelirleri alt dü

zeylerde oluştuğundan bu gelirlerden yatırımlara ayrılan 

pay da düşüktür; bu ise kalkınma hız~ı olumsuz yönde et

kilemektedir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak yatır1mla

rın gerçekleştirilmesine, bu da yatırımları finanse edecek 

dış kaynağın (borcun) ·sağlanmasına bağlıdır. 

tilkclerin borçlanma nedenleri hakkında, farklı iki 

görüş bulunmaktadır. Bu görüşler dış borçlanmayı; 

A. İç tasarrufların yetersizliğinden doğan tasarruf 

açığı 

B. Dış ödemeler açığ~ın yarattığı döviz yetersiz

liğinin doğurduğunu. savunmaktadır. Ayrıca her ilci nedenin 

birlikte.dış borçlanmaya nedenolduğu görilşU de ileri sil

rülmektedir .. 

İç tasarrufları yeterli olmayan gelişmekte olan ül

keler "kalkınmak için"; dış ticaret ilişkileri gelişmiş 

ülkelerle rekabet edebilecek güçte olmayan gelişmekte o

lan ülkeler de "dJ.ş ticaret dengesl.ni ve uluslararası dış 
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dengeyi sağlamak için" dış kaynağa başvurmaktad:ı.r. 

A. İ9 ~asarrufların Yetersizliği 

Gelişmekte olan Ulkelerde kişi başına düşen gelirin 

düşük olması nedeniyle, marjinal tasarruf eğilimine bağlı 

olarak, artan gelirden tasarrufa ayrılan pay düşük olmakta

dır (38). le tasarrufların düşük düzeyde olması ülkedeki 
\'--.....:-~-·· 

yatırımların geı-çekleştirilememesine neden o~maktad:ı.r. ~-~! .. 

tasarruf açığının doğması, başka bir deyişle, yatırımlarla 

iç tesarruf'far-a~a:s·1ndlCofr ··f~k oluşması ve bu farkın gi

derilememesi dJ.ş finansman kaynaklarına -dış borçlanmaya

başvurulmasını gerektirmekted~. Hedef olarak seçilen büyü-
-· -~--- ............ _, ____ ,_- -'" ,_ - -/~_..,_,. 

.,./ 

me hızı ve onu gerçekleştirmek için genellikle Harrod-Domar 

Modeli•ne uygun olarak hesaplanan yatırım ihtiyaçlarının 

iç tasarruf'la:t'la karşılaname.yan kısmJ. 'bakiye olarak dış 

ys.rdımlai'a (dış tasarru.fa) b:ı.rakılmaktad:ı.r (:~9). 

-Türkiye 'nin dış finansman ka.ynakla.r·ma başvurması-
" ' 

nın ilk nedeni iç tasarru:tlarmm yeteı"sizliğinden ·kaynak

lanma.ktadJ.:t•. tllkemiz gerek Cumhuriyet ön.oesi, gerekse Cuın

hu:r:Lyet kı.u-ulduktan sonra (ki iç't;bcrçlanma olanaklarmm 

sın:ı.rl:ı. olrrıaı:ıı cla bur!da etkendir) gereklj. kaynağı genel-

·. likle d:ı.şar:ı.dan sa,fi;lam:ı.şt:ı.r. II. Dünya Savaşı sonuna dek 

( '•Q. 
,) •• 5 j 

. .., ., ) 
ı ··'·' \ ,;.J 

Oeman ~ .. Z ILiıiOGLlJ, Q.!2.J:.i§mille Olruı JJlkelerde Dış Borç 

Q,\?J.~j A .. U.İ.İ.B.P. Ya.No .. 60/17 Eskişehir» 1984, s.5. 
Kenan BüLUTOGLU-İUıan O!IDR, "~:r.-kiye.'.de Dı!i BorÇlarırin 

Q~~il.f?l~' Mod~ .. ın, İK11:İS.A.Dİ GEiıİŞME ve DIŞ YARDIM, 

İ~tİ. Y .... No.l442, İktisat FakUltesi Maliye EnstitUsü, 

No .. 250;~,,J, İstanbul, 1969, s.l7.'3 .. 
,._.ı,. 

s..- .~ 
-~ :.. ,_ . 
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yap~lan d~ş borçlanmalar, ekonomik kalkınma için zorunlu 

yatır:ı.mlarır.t :f'"lnansmar.u.n:ı. temin etmek amacıyla yapl.lmıştJ.r. 

Planlı kalkmma dönemine gelinceye kadar, Türk eko

nomisinin dış kaynak iht'iyacı önceden belirlenmiş ve ona 

göre sağlama yolları aranmış değildir. Kaynak gereksinimi 

ekonomik faaliyet içinde kendini hissettirmiş, olEUlak öl

çüsünde karşılanmış ve GSMH'ya oranı da sonradan hesaplan

mıştır ( 40) .. 

1963 yılından itibaren uygulamaya konan kalkınma 

pla.nlar·mdaj d:ı.ş kaynak ihtiyac:ı, ~sak büyüme hızlarını 
-- - ---------------------------~-------- ...... _ - _ .. -··--- . 

gerçekleşti~ı:-€•.bilecek bir düzeyde saptanmıştır. (Tablo 4) :de 

planlarda belirlenen dış kay11ak ihtiyacının Ga:y-r:i. Safi 

Milli Hasılaye. oranı görülmektedir. Ancak bu oranlar uygu

lamad.a sürekli yükselmiş ve bu ihtiyaçtan doğan dış bol'"ç 

miktarı sUr-ekli aı .. t:Lş gösterm:Lştiı". 

.......... -....... -,. 

Yıller 

1963-1967 
1968-19'72 
1973-·1977 
1978-1982 

1984·· 1989 

(TAJ3LO 4) 

DIŞ K.Al.'1JAK/GSMH ORANI 
(%) 

ı:l1op. Tasarruf/ iç T"asarruf7 
GSMH GSMH 
.~ ..... ~·--

18,3 14,8 
22,7 20,8 

24ıı2 23,3 
24,4 22~4 

>')c. 4 ,_..::ı, . 20:~5 

Dış Tasarruf/ 
GSMH 

3,5 
1,9 
0,9 
2,0 

6,3 
·-----~--.._,._~ ......... _ ...... - .... --~-...----·----

Kaynak: 1. :' II., III~ t :nr,. ~ V .• Beş Yıll::tk Kalk:ı.nına Planları 
... -.---;..·_........,.__..., ... w •• -.:~.~~.-..- .... -

'AQ) "{'etA 'l?J t. '+. . lı.~.:-., 1 a. c:.~ • 
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Türk ekonomisinin uzun vadeli ve en önemli sorunu, 

amaçladığı gelişme için, yeterli iç kaynakları yaratamama-

sından kaynaklanmaktadır. Oldukça yilksek gelişme hedefieri

ni gerçekleştirmek kaynaklar-harcamalar dengesinin dış öde

meler denges:L ile uyumunu sağlamak için, kalkınma planla-

. rmda yer alan tasarruf' hedeflerinin gerçekleştirilememesi, 

tasarruf açığın~n giderek büyümesine ve ekonominin dış kay

nak gereksi.n:tminin artmasına yol açmışt:ır (41J. 

Türkiye'nin yatırım-tasarruf eşitsizliğinden kaynak

lanan başka bir deyişle iç ·;tasarruf yeterstzliğinin doğur

duğu ~9-ıUp.,Y:_nak ihtiyacı (Tablo 5) 'de yıllar itibariyle ve-
~------·-··· 

rilmektedir~ 1963-1987 dönemi boyunc:a (1973 yılı hariç), 

iç kaynak-tasarnıf açığı sözkonus~dur. 

Yurt içi tasarrufların toplam yatırımları karşılama 

oranı 1963 yılında yüzde 74,3, 1970 yılında yüzde 92, 1980 

yılın.da yüzde 74,2 olaı.•ak gerçekleşmektedir. 1985, 1986, 

1987 yıllarında sırasıyla yüzde 90,2, 89,4, 94,1 oranında

dır. Toplam yu:rt içi tasarrufların toplam yatırımları kar

şılama oran:ı.~ 197 4 y:i.lına dek sürekli yUkselmekte, hatta 

1973 yıl:ı.nda. ödemeler dengesinin fazla vermesiyle yurt içi 

tasarruflar yat:ı.r:ı.mla:rı aşmaktadır~ 1974-1981 döneminde 

bu oı."an dü~ımüş ve dış kaynF.lklara gereksinim artmıştır. 

___,_taı __ -----·------

( 41) İbrahim ÖNGÜT, nP.~~§ I},ı::ıi'~].anma ve Yabang :ı Sermaye Po-
1..tiikalnr:ı.n, ~mRK EKONOiıf.İSİNİN DIŞA AÇILMA SORUNLARI, 

gıcon.oın:lk ye Bcn:ıya.J. EtUdl.e:ı:- Kcmfaranz Heyeti» İstanbul, 

·ı 979 21 i:'" .~ ı· s • - ... ) ~ 
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(T.ABLO 5) 
•j 

TOPL~~ YATIRIML)JR ve T.A.SARRU~"'LAR 

(Cari Fiyatlarla-Milyar TL) 

(DIŞ TAS.) 
TASARRUF 

TOPLAM YATIRThl YURTİÇİ TASAR. AÇIGI (%) (%) 
YILLAR (1) (2) (1-2)=3 (2/1) (3/1) 

1963 11,3 8,4 2,9 74,3 25,7 
1964 11,8 10,8 ı,o 91,5 8,5 
1965 12,7 12,1 0,6 95,.3 4,7 
1966 17,2 15,8 1,4 91,9 8,1 
1967 ıs.s 17,7 1,,1 94,1 5,9 
1968 ?? 5 _._._' 20,5 2 91,1 8,9 
1969 25,2 23.2 2 92,0 8,0 
1970 29~3 "7 ., "" , .J 2 93,1 6,9 
1971 35,9 34,3 lı6 95,5 4,5 
1972 48~5 48,4 o~ı 99,8 0,2 
1973 56,2 62,9 -6<;7 111,9 -llıı9 
1974 88,5 78t6 9,9 88,8 11,2 
1975 120,3 93,4 26,9 77,6 22,4 
1976 166,9 130,4 36,5 '78,1 21,9 
1977 217')8 157,4 60,4 72,2 27,8 
1978 238,9 204,9 34,0 85,8 14,2 
1979 401,9 355,5 46,4 88,4 11,6 
1980 947,9 703,8 244tl 74,2 25,8 
1981 1408,6 1177,9 230,7 83,6 16,4 
1982 1740,6 1553v1 . 187' 5 89,2 10,8 

1983 2311.,0 1901,4 409,6 82,2 17,8 
1984 3549t9 J035ır5 514,4 85,5 14,5 
1985 t:;'7Q>-; '7 

--~ 1 ... • .... t ' 
r:"07,., 7 ~);_ ı..ı i 525~0 90,2 10,8 

1986 9''5 -, o <h8 8631,8 1023~0 89#4' 10,6 
1987 ı 394,., " - •. , "!- 13128,5 818,9 94,1 5,9 --- --ıoı:ı-.. ....----

KAYNAK: DFC Yıllık ProgramJ.e.rında:.f'J. hesapla.nm':l.ştır. 
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Türkiye' de yurt içi tasarrufl8.l .. l.n Gayri Safi Milli 

Hasıla içindeki payı hep tasarıananın altında seyretmiştir. 

Ulkemiz iç tasarrufları arttırmak amacıyla, vergi sistemi

nin etkinliğini sağlamak, tüketim (özellikle lüks tüketim) 

talebini düşürmek ve tasarr-.ltları teşvik etmek (örneğin 

sermaye piyasasına işlerlik kazandırılarak) konusunda ön

lemler uy~~lamak zorundadır* 

Türk ekonomisinde iç kaynak yaratma sorununa çözüm 

bulunamadığı siirece, dış kaynak sağlama olanağına sahip 

olamayacağ:ı. bilinmektedira O halde kısa süreli istikrar ön

lemleriyle birlikte, vergi önlemleri, kamu iktisadi kuru

luşlarının kaynak yaratma sorununun çözümü ve para-sermay~· 

piyasalarının etkj.nliğini arttıracak politika ve uygulama

larının önemi ortaya çıkmaktadır (42). 

~· Ödemeler Dengesi ~çığının Kapatılması 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyUmelerini, 

gelişmelerini engelleyen unsurlard~1 }:>iri de döviz gelir- _ 

lerinin, döviz giderlerine oranla az miktarda gerçekleşme

si sonucu meydana gelen ödemeler dengesi aç:ı.ğıdır\ İç ve 

dış denge- ilişkisi:; iki açık ya..lclaşımı çerçevesinde ince

lendiğinde., iilkelerin kalk:uıma süreci içinde tasarruf-ya

tırım ·ve c:.::h.dz gereksinmesi aç:tğ:ı. ile ka.rşılaşacakları be

lirtj.lmekted:Lr ( 43) .. 

---·--·----
( 4-2) 

(43) 
O··ı.raitm s "':116 'f u .. L-,· •.• ~ • 

Gerald M .. ıva~İER (Çe·~:.om:r :h'aı~lk. 13AT.:mı:Iı) ', .~~~?' Q~~fım 
y~ Borçcl~~u) .AZGE.LIŞMIŞ tlLKEiiE:fl~~I'Y.E!SİN:PE,.S ,ÇME 
YAZTiı.AR, İı!Jtanbul, 1978, s .. ıoe.. • ... :_ '· _,.-·· 
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Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmaları için gerekli 

yat:ı.rım mallaı•m:ı. i thal etmekte, bunun .f'inansman:ı.n:ı. ihra

cat gelirleriyle sağlayamadJ.klarından, başka bir deyişle 

ödemeler dengesi açık verdiğinden, dış borçlar karş:ı.lamak

tad:ı.r .. (Bu iilkei~;de-i~ienenpolitikale.r sonucunda oluşan 
ekonomik yapı, ülkenin ithal gereksinmesini arttırarak dış 

açığı büyütmekte ve verimlilik ilkesi dikkate al~madan ya

pılan ithal ikamesi yatırımlar, dış kaynak gereksinmesini 

gidererek arttırarak ülkenin ihracat olanaklarını kısıtla

maktadır (44). 

Dış borçlar, k:ı.sa dönemde, i.flkenin yatırımları için 

gerekli mal, hizmet ve teknik bilgiyi sağlamak, uzun dönem

de de ithalat gereksinimini azaltmak, ihracat gelirlerini 

artt:ı.rınak amacıyla kullanılmaktadır. 

Dış ticat'et açığının artmasJ., d.:ı.ş borçlanmay:ı. zorun-
• lu hale getirmektedir~ Buna ilaveten ülkenin bir yönden ge-

lirleri azalırken, diğer yönelen harcamalarm artması ülke-

yi dış borçlanmaya götüren bir diğer motif'tir (45). 

1950 yılı ön.cesirıd.e, Türkiye 'nin. cari işlemler den

gesi genel ola:r·ak her yıl fazla. vermiştir-. 1950-1962 döne-_ 

minde ithalatJ.n artan b:tr sey:i.r :i.zlemesi, ancak ihracatın 

bunu karşılayacak dtizeyde olmamas:ı. nede.niyle d:ı.ş ticaret 

(44) ÖNGUT, s.212. ~ 

(45) ~r.eı .. esa HAYTER (Çev.Sonay ÖZDEMİR), Emperyalizmin Yaı
§JJıl!' B.l) Yönetim Ys..No,,5, Bi.linı., Ara~tırma Belgeler 

Dizisi, No.l, s.22. 
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aç~ğı da yükselmiştir. Bu durum dış açık ve dış borç ihti~ 

yacının dış ticaret açığınca belirlendiğini göstermektedir. 

1963-1970 döneminde ise ihracatta arz ve talep açıa~dan 

sınırl:ı. olunması, ithalatta da Türkiye'nin dışarıdan sağ

lanan ara ve yatırım mallarına kesin bir şekilde ihtiyac:ı. 

olduğundan dış tica:ı:•et açığı büyümüştUr. Ancak işçi döviz

lerinin 1964 yılından sonra ülkemize girmeye başlamasJ.yla, 

borç ihtiyacının belirlenmesinde, dış ticaret açığının ro-:· 

lü azalmıştır. Nitekim TUrkiye'nin ekonomik göstergeleri, 

bir tasarru:f açJ.ğından çok bir ticare·t açığinın, dış borç 

ihtiyacı yaı'att:ığını göstermektedir (46). 

1970'1erden sonra işçi dövizi girişlerinin fazlalaş

ması dış ticaret açığının artmasına rağmen ekonomide bir 

rahatlama yaratmıştı~. -~cak 1973 yılı sonrası petrol zam

ları bu rezeı:"'-vlcri eri terek, ekonomide kısa dönemli borç

lanmalara (DÇM)'lere çokça başvurulması sonucunu doğurmuş

tur. Hızını arttıran ekonomik bunalımt istikrar programı

nJ.n uygulanmasına (ye :i.şçi dö·vizlerinin artmasına) rağmen 

dış 'ticaret açığının 4,5 milyar dolara, cari işlem açığı

nın 3 milyar dolara ulaşmasına engel olamamıştır.(47). 

---s··-~• .. Oı&•11o"'••-o.-.---.. 
(46) Onu:ı. .. KUMBAH..ACIBii.ŞI,·. "~'iJ:f»JQ~!!,in 'Q:ı.sr. YardJ.m Sorunu", 

KO!\TFJSRAlmLAR 2, A.İ~T.İ.A .. Ya .. }IJ"o .. 40 Maliye ve Vergi 

Hukuku Ensv Ya~2, Ankara, 1971, s.l97. 
(47) BORATAVs TURKC-Ui, ERDOST •• ve DİGE!ffiERİ, IMF, İstik

rar Poli:tikaları ve 'l1Jrkiye, E .ı, ::>avaş Yayınları 

GiJncel Sorunlaı• Dizisi 2, ·Ankara., 1982, s.l47-173. 



- 36-

(TABLO 6) 

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET! 

(Milyon Dolar) 

YILLAR 
İTR~AT İHRACAT DIŞ AÇIK 

(1) (2) (1-2):3 
(İhrac./İth.) Dış Açık/İth. 

1/1 (%) 3/1 (%) 

1963 688 368 320 53,5 46,5 
1964 537 411 126 76,5 23,5 
1965. 572 464 108 81,1 18,9 
1966 .. (18 491 227 68,3 31,7 
1967 685 522 1.63 76,2 23,8 
1968 764 496 268 65,0 35,0 
1969 801 537 264 67s0 33,0 
1970 948 589 359 62,1 37,9 
1971 1171 677 494 57,8 42,2 
1972 1563 885 678 56,6 43,4 
1973 2086 1317 769 63,1 36,9 
1974 3778 1532 2246 40,5 59,5 
1975 4739 1401 3338 29,6 70,4 
1976 5129 1960 3169 38,2 61,8 
1977 5796 1753 4043 30,2 69,8 

! ·; ' 
1978 4599 2288 2311 49,7 50,3 
1979 5069 2261 2808 44,6 55.4 
1980 7909 2910 4989 36,8 63,2 
1981 8933 4703 4230 52,6 47,4 
1982 8843 5746 3097 65,0 35,0 
1983 9235 5728 3507 62,0 38,0 
1984 10757 7134 3623 66,3 33,7 
1985 11343 7959 3386 70,2 29,8 
1986 11105 1'4·57 3648 67,2 32~8 
1987 14163 10190 3973 71~9 28,1 

.--..... --~ ..-..·--
Kaynak: DİE verilerinden. 
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1985 yılından sonra borç servislerinin artması ve süren 

dış ticaret açıkları borçlanma ihtiyacını arttırmıştır. 

(Tablo 6)'da. 1963-1987 döneminde d:ı.ş ticaretin du-

rumu verilmektı~ ve sürekli olarak i thalatı11 ihraca:t:ı. aşt:ı.

ğı, ihracatın i thalatı karo:ı.lı:urıa cran:ı.nm 1973-1980 döne

minde ~rUzde 30- 3'7 dolayında olduğu gözlenmektedir. Dış a-

ç:ı.ğ:ın i thalat içindeki. pay:ı.~ dış aç::ı.ğ:ın e .. zald:ı..ğı y:ılla:rcla 

düşmektedir. Örneğin, 1985, 1986, 198'7 y:ı.llarında dış açık/ 

i thalat oranı yüzde 30~ 33 ve 28 olarak gerçek1eşm1ştiı·. 

İhracat ve i tbalattaki 1980 .sonr&s ı a:ı:·tışlaı·, ihracatın it

halatı karşılama oranlru:·ınm 1980 y:ı.lınd.a. yüzd.e 36,8 fden 

19'33'de ylizde 64,9'ar 1985,1986~1987 yıllar:ı.rıda da S'lra

sıyla % 70,67 ve 72 oranla.rına yükselmesini ·sa.ğJ.amışt::ı.l~~ 

Bir ekonomide aynı zamanda hem i:asarruf-ya.t:ı.r:ı.m a-· 

ç:ığı !ıem ele ihracat-i tlıaJ.aLt açığı olabilir. :Bu durtımda. e-

ğer dış kaynak sağlama olanağı bu1unarnazsa, bUyüme, en sı-

nırlayJ.c :ı. etkeın htı.ng:i.si :tse onun imkan nnğJ..e.d:ı.ğ:ı. h:ı.zda 

gerç .,_,ı,.ı r • .::ı4 ,.. \.' If 8) 
... . 'V J\,.. ·- ı;r ~~ ..... _. ....... 4lo 

İthala.t-:l.hre.ce.t der.ıg;esizli.ğinin aon\ıcn clu.şan d;ı.ş 

açık iJ.e yat :t.r·:ualar ve tasart"1.t.t'lar ar·aE; ın daki. rlengesizltk-

ten ks.yı:ı.aklana:n j.ç açık Eıkononı:Lda ka:;;nak yete:rsizliği.nir.ı. 

göstorgeuidil'. Bunun o:ı. .. tadan Jr.ald:ı..rıl J.1"i 0kOl'10mik gelişme-

( ~a) öi·.rı:.'nn H'·· 1K ··ı ,~... ,-u:,ı • .'U!"';. t S '• b t> '; 1 



- 38-

nJ.n sağıonabilmesi için daha önce belirtildiğ:f. gibi dış 

borçlanma gerekmektedj.ı .... 

l950'li, 1960•lı ve (bir iki yıl dışında) 1970'11 

y~llar boyunca bir çok gelişmekte olan ülkeler gibi TUrki

ye de sUrekli dış ödemeler dengesi gUçlUkleri ile iç içe 

yaşamıştır .. Dış ödemeler açığını finanse etmek ve ekonomi

deki ta.saı·r·uf-yatırım açığ:ı.nı kapatmak için, önemli ölçilde 

dış kredi ve yardım almış; buna rağmen dış der~e sorununu 

uzım döuemde s ağlıklı bir çöz 'Uma kavuşturarnamışt ır ( 49) • 

Türk1.ye ekonomisi, iç tasarı.·u.flarının yetersiz dü

zeyde olma s J. ve kann.ı harcamalarının artmas ı nedeniyle; öde-
• 

meler dengeshıdeki açık (t tlıalat-im'E!cat dengesinin sağ

lanamay~tşı i bazı. sermaye malla1:ı ve teknolojilerin i thal edil

ınesi zorunluluğu oluşu ve erıerji kaynağ~L olarak petrole 

ağlı olunuşu nedcni.yle dJtJ boı"çlanmayu bEuj'il1.U:·maktadJ.r. 

Özellikle 1984 y:ı.lu~.de.n sonra geı•çek1en.:ıtirilen yi1ksek bü

y\:ime h:ı.zlaı~ın:ın çok bUyUk ölçüde iç ve d:ış borçlanınayla 

finanse edildiği gör·ülmelctedir ( 50) 4 

(4.9) Suat ÖKSÜZ, 11K~1.!~:.13ma ş_ure_gJnde Döviz_ KUI'U Politika~];, 

Dış .Aç:ık, En:flasyo:n va Büyiime Hız ı İlişkisi: Türkiye 

Daneyi~~i'~2. TtlRKtYl~·İKTİSAT KONGltESİ, Dış Ekonomik 
. - . 

:tlişktler Ko:nisyonu Tebliğleri, DPT Ya .. No.l783,, s .. 3~2. 
( 50) Nın:· i. :t IIıDDUMı ·a,l~trkiye D;&ş Borç Jg:_izintn Ne Kadar 

Uzağ:ı.ncla :Bulurıuyo1:•?n, 1tAPİ1I'AL DERG!Sİ, (15 Ocak-15 _,.,.,.__ ______ _ 
Şubat) 1988, s.J6~ 
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III. DIŞ BORÇLANMA .AMAÇLARI 

GtlniimUzde ister gelişmiş* ister gelişmekte olan ül

keler yönlinden dış borçlanmalarbtlyUk önem taşımaktadır. 

özellikle ekonomik gelişmeye yaptığı katkı, uluslararas:ı. 

mali ve iktisadi ilişkilerde gözlenen gelişmeler dış borç

lanmanın yarattığı olumlu etkilerdir~ 

Dış borçlanm~tasarruf-yatırım açıkları, ödemeler 

dengesi açJ.klaı .. ı şeklindeki parasal yetersizlikleri çözüm

lemekle kalmayıp mal, hizmet ve teknoloji transferi konu-

sunda da U lk o skoncm:t.ler:Lne yararlı olmaktadır • 

.A,. ~atırınıları:ı::ı Finansmanı 

Gelişmekte olan iillre ekonomile:r.1., amaçlad:ı..klar:ı. 

Gayri Safi Milli Hasılary:z. sağlamak ivin iç tasarruflarla 

geı•çekleşti:ı:·emedikleri yatırımları dış borçlarla gerçek

leştirme çabasınd.adırlar. Başka bir deyişle i.ilke ekorıomi

ain1n mevcut ka.ynakla:r-ıyla gerçeklaştirilemayen yatırl.IIllar 

d :ış borç e elinilerek yapılmaktadır. 

Ttirktye, l92J y:ı.l:ı.nd.an i tibaren pek çok yatırımını 

d :ış bOJ:'Ç kullanarak gerçekleştirmiştir. Çünkü daha önce 

değindiğimiz gibi tilleemiz sUrekli bir· şekilde iç tasarruf 

yetersizlig;tyle karşı kı.:u•ş:ıya kalm:ı.ştn•. Tüı'kiye 'nin dış 

kaynaklardan sağladığl. borçla't', genel olarak belirli bir 

ya.tıı·:ımın t:i.nansmanw:ın gerçekleştiJ:ilmesi amac :ı.yla kul la-
. . 1 ·; ' 

nılm:ışt ır·. ~'Uı·k:tye 1987 v leı•de de dış borçlanma yoluyla 

büyük çaplı yat:ır:ım1uı•ın :u1 f'i:muısmanı.r.:ı. sağlaınaktadJ.r. 
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B. İthala.tın Finansmanı 

Gelişmekte olan Ulkelerin ekcnomik gelişmelerini sağ

layıp sUrdUrebilmeleri, baz·:ı. mal ve hizmetlerin i thal edil

mesine bağlı olmaktadır. 

Gelişmekte olan -tilkelerin ithalatı karşl.laştırmalı 

üstünlük esasına göre değil, ~~-~~~~~ıll: __ mutl~ak __ ekF3ik

liği sonucu oluşmaktadıı~. üstelik bu i.ilkeleı" i thal etmek 

zorunda kaldıkları malların üı•etimini kısa sUrede gelişti-:· 

re bilmek olanağından da yoksundur ( 51) .. Bu durumda, ekono

mik büyümallin gerçekleşti::ı:•ilebilnıesi için gerekli kaynaklar 

dış borçlanma yoluyla karş:ı.lcınmaktadır/-Dış bor·çlanma, uzun 
.--·· ~-----·-· ... 

dönemde i thalat ve ihracat m bileşj.rrıinde ihracat lehine bir 

değişme sağlamayı ve d:ı.ş borç gereksinimini azaltınayı amaç

ı amal{t ad l.:t' .. 

T-tirki.ya •n.:i.ı1 ekonomik gôsterge1e.:r-i incelendiğinde ge-

nel ola.rftk i:iderneler dengesi açığı, özellikle de dış ticaret 

tı.ç:ığ.ının y;.:ı.ıa:ı:· i tiba:ı.'lyla arttığı gö::r:Ulrnoktedir-. Bu durum, 

dış borçlauma ilıtiyacı:cn.:n doğıı:asına vı:J n:ı::tmasına yol açan 

e:n bUyük etkendir. 

Planlı dönemin başladığı 1963 yıl1ndan 1980 yılının 

başına dek Ti.irkiyewnin dış borçlarl. l5s2 milyar dolara yük

uelm:Lştir .. :Bu yükseliş s 'kalkJ.nınada geı:•ekli yatırım ve ara 

malı i"thalat1.n:ı.n artmasından kayna.klar.unıştır. Ödemeler 

dengesindeki açığın v~ ithalat1n artışı da d1ş borçlanmayı 

( 51) J3AŞAK, s • 2 5 • 
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sürekli bir ihtiyaca çevirmeldedir. t1lkemizin i thalat mm 

art:ı.ııında, enerji kaynağı olarak dışarıya olan bağımlılığı 

.fazlaca rol oynamak'tad::ı.r. 

Türkiye ekonomik ka.lk:ı.nması için dışa dönük bir eko

nomi po li tj.kası uygulamam:ı.ş, i thalata yönelik bir politika 

uygulam:ı.şt:ı.r. Böylece dış ticaret ekonominin gelişmesini ;· 

sınırlayan bir etken haline gelmişti:ı. ... İ-thalatın .fina..'l'lBma

nı, ihracatı arttırıcı önlemler alınarak gerçekleştirilmek 

yerine, dış borçlanma yoluyla .finanse edilmiştir. 

Türkiye'de ithalatır. artmasında, enflasyon nedeniy-

le etkisiz kalEm ithalat denetimleri ya da .farklı döviz 

kurları uygulamasJ. rol oynamalctadır. İthalatteki bu artJ.ş::ı. 

karşJ.layacuk yeterli döviz rezervlerinin olmayış::ı. da itha

latı yükseltmektedir. Bundan dolayı ithalatın büyük bir 

bölümü kısa ve orta ·vadeli dış borçlarla sağlanmaktadır (52). 

Gelişmekte olan ülkelerin, i!1ke dışında borç sağla

ma ihtiyacı sadece iç .kaynakların yeter·sizliğinden ve sı

nırl:ı.. yap:ı.daki j.hracat ol&naklarıyla dış ticaret a.ç:ı.kları 

sonu::m aluşan döviz yeteraizliğinden kaynaklanmamaktadır. 

Özellikle ekouomileı·in galü;meain:i. tt:~mam.Jayaınaınış ülkele

rin, gelişmelarinin ger•3ktirdiği teknoloji transferi de 

borç alınmasını gerektiı·mektedir. 

----------w-----.------
(52) PIRİMOÖLU, s.83w 



Gelişmekte olan Ulkeler, ithal etmekte olduğu yatı

rJ.m malları ile, aynı zamanda te1:noloji. transferi de yap

maktadll' (53). 

Ttirkiyeıı yuı•t d:ı.ş:ı.nda teknik bilgi tr·anaferi, proje 

ve dan:ı.şmanlık hizmetlerinin temini için dış borç almakta .... 

dır. Dışarıdan sağlanan, teknik yarüım adı al tındaki bu 

borçlanmalar ekonominin dengeli bilyümeaini engelleyici bir 

f'aktöril etkisiz hale getirmektedir. 

Tilrkiye 'nin üstün ve ileri -tekr.ı.olojj_ sağlayamamas :ı. 

ve benzeı .. teknolojilerin ülkeye defalarca ithal edilmesi 

sonucu, teknoloji transf'eJ:•in::f.n finanse edilmesinde gerekti

ğinden fazla borçlanma. ya.pılmaktadJ.r. 

Türkiye son yıllarda gelişrn:t.ş ülkelerde meydana ge

len teknolojik ilerlemelere uya'k uytht:rmak üzere girişimler

de bulunmaktadır .. Kısaca. ülke içinde üretim ve bi. lgi biri

kimi olmadığın.d8Jl teknolojı aç1.ğın1 d~ş borçlanma yoluyla 

çözmeye çalışmaktadJr~ 

p. Ulusla:r·aras:.ı. Mali Kuruluşlar ye Para Piyasaları 

r~.e EUtUnlc~mrıe 
----~--

Dış borçla.nma:;rı=.ı. "bs:~~Vl!:O:'Hl'l üllr:eJ.cn't· ·:::ıu kaynaklaı .. ı 

sağla.d:ı.ğı ·kurum ve ku.t'uluşlar·le. çok yönlü ilişkilere gir

mektedir. D:ı.ş finanoma.Jı çevreleri, borcu isteyen ülkeler 

ya da ku~ı·ı.lltlşla:ı:-ın borç alma ve ödeyeüilme duı-umla.r:ı. ile 

(53) Er-cl MA.NİSALI, Q~J..!§.ple.;Ş,~çıpom.!ll, B .. l, İstanbul, 1982, 
s.l5. 
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ilgili b:i.lgi edinme gereği duyarlar. Gelişmekte olan ülke

ler de ekonomik durumlarıyla ilgili bazı göstergelari ile

terak finans çevreleriyle ilişkiye gireı•ler. Borç isteği 

böylece ülkenin d~şa yönelmasine aracı olur ve ilişkilerin 

gelişmesini sağlar. 

Son yıllarda uluslaı-arasJ. mali ve ekonomik ilişki

lerde büyük etkinliği olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya. Eankas :ı. (IBRD) gibi kuruluşlaı•, gelişmekte olan ülke

leı"lrı örneğin borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağla

mak için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. · 

Özellikle son yıllarda döviz de.rboğazınJ. olanca gü

cüyle hisseden Tifrkiye inin ulusal ekonomi dışlndaki öd·ünç 

for.Ll~ı:ra yönel:i.şi li.ili.inya Savaşı b:f. timine kadar uzanmakta.-

d:ı.:ı:' .. MaxalıaLl Planı Çerçevesinde büyük ölçüde Amerikan kay-

nakll. aske:r•i yord1m ve lıibnleP sonrası 1960 'larda devletle-

ruraaı ikili sözleşrrıelerle ye ulusla:ı:•.:-1ras:L f'i:ua.ns kuruluş...;· 

larından aağJ..anan kaynaklar:m. önem kazanmaya başlad:ı.ğı gö-

l"'Ülmeki:t:diı·. 1J(.t.ha so:ı:n·a (li.tn.ya ekonomisini sarsan 1973 pet-

rol krizinin Türl: c1:eıno::nisine ya.n:JJ.masl. smı.urm., 1970 'li 

yJ.lların ik:inci yar:ısında yaşanan döviz darhoğazl ulus-

lara.ras1. para pa~!'ıarlarına yönelme olgusunu ortaya çıkar-· 

m:ışt:tr ( 54) .. 

(54) İhsan EHSAN, FJurn···Paza:r•lar VE~ Tt'ir.>k:i.ye, Fl.nans ve Pi-................. -... -..... ~--~ 

nansal Kurumls.r Yönet~.mi Enstitüsü Yayınları No.2, 

İstanbul s 1979, n .. 135---·137" 
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IV. DIŞ :BORÇLANMA Aru .. ÇL.ARI 

GünUmUze kadar, gelişmekte olan ülkelerin d~şardan 

sağladıkları tonların kaynaklarında bUyUk değişiklikler ol

muştur. Gelişmekte olan ülkelerde 1950'lerden 1970'lere ge

linceye dek iki tarafl~ anlaşmalar yoluyla ve uluslararası 

kuruluşlardan yapılan d~ş borçlanmalro· söz konusuyken, 1970 '

in ikinci yar1sındun itibaren uluslararas1 para piyasala-

rı ve özel kasimden dış kaynak sağltm.dığı görülmektedir .. 

Türkiye dış borç ihtiyac :ı.n~ ka:ı"şl.layacak a:ı. .. aç ola

rak ulusla.J:;erası anlaşmalai~ sonucu ülke ve ·guruplarmdan:. 

uluslaı~ara.s~ kuruluşlaı•da.n,, uluslararası para piyasasmdan 

ve özel kesimden yars.rlanmaktadırw 

A!-Jki~.i Anlaşmalar Sonucu Sağlanan Dlş Borçlar 

~~rürkj.ye ikili anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke

lerden dış boı•ç almakta, ancak bu kred.ileı"in verilmesinde 

daha çok politik etkenler rol oyııamcık.tadlrJ TUrkiye 'nin 

19'77-1981 ve 1982-1987 döneminde ikili anlaşmalar çerçeve"" 

sinde ülke gur·upla.r1rıdan ald:ığ:ı. dl.ş harçlar (Tablo 7) ve 

(Tablo 8) 'de verilmektediı~ .. 

J-980 sonra.s:ı.. uygıılarıan intikrar politikala.rmm 

atküllyle d:ı.ş borç J.hti.ys.c:ı.n:ı.n büyi.ik bil:· bölümünün ikili 

anlaşmala:r· Joluyla gideı•i.l:]j.ğ:i görülmeldedir__p 1982 y:ı.l:ın~· 

da ikili t:uılRtimalarla sağlana~ı orta ve uzun vadeJ.i dJ.fJ 

bor·çla:ı:·:ı:n, toplanı ortn-uzun vadeli d:ı.ş borçıaı.~ içindeki 

pa.y:ı. yUzdu ~4 7 8; 19131 y:Ll:ı.rda d& yU zıle 41, 6 oranxmladır. 



•; 

1 
•.. 

- '·? -· 

( TJı.JJLO 7) 
T.ÜRKİYE 'NİN DIŞ BORÇLARI (Kaynaklarına Göre) 

(1977 - 1981) 
Milyon Dolar 

1977 1978 1979 1980 1981 

KUJ:LA1'IILMIŞ BOH.Ç BAKİYESİ 11643 15053 15299 15173 15519 

ORTA VE UZUN VADELİ 5527 7854 11743 12693 13408 
--

İKİLİ ~~ŞMAJ~AR 3045 4595 5031._, 6026 6712 
OECD thke1eri 2077 4196 4847 5253 5901 
OPEC tllke1eri 33 37 104 392 449 
Diğer tllkeler J05 362 350 381 362 

ULUSLARAP..A.S I KURULUŞ 1273 1519 1742 2213 2598 
nmn 4-88 631 838 1158 1522 
IDA 180 185 189 184 188 

I:FC 117 ı os 100 96 73 
EIB 398 4-46 471 447 427 
ERF 90 145 14.8 253 287 
IDB 60 86 
OPEC Fonu (1) -- 15 1~ 

TİCARİ BANKA KREDİ 385 587 3429 3436 3257 
Evro-Kredileri 385 587 600 763 651. 

Ertelenmiş DÇM (2) 2269 2137 2077 
Ert ~Barıker• Kredileri 430 429 429 
Ert. U çUnci.i Taraf E orç. ( '~ ·.: lJO 107 100 

özel Kesim 415 531 638 1018 841 
özel Kredller· 218 242 
Ertalen.Mal Mik~İth. 415 531 638 soo 600 

-

KISA YADELİ 6116 5282 2452 2480 2111 

Kaynak: TC .. Morkoz :Banka.s:ı. Yı1l:tk Raporlar 

(1) .Eski Kuveyt KE~l'k:ı.nma Fonu: 1974 y:tlıııdan sonra, zengin

leşeu OP'F1C Ulkelerinin bu tür mali ö:ı:•gUtler kurarak ge

lişmekte olan ülkelere e.ktard:ı.klar:ı. kredilerdir .. 
( 2) Ertele~tıniş DÇ!M t Daha önce lc:ı.aa vo.deli DÇM şeklinde olan 

'borçlaı•1n 197'9 y::ı.l 1nde. er'tE;leneı·ek, ödeme planına bağ
lanun VE1 uzun vaclo1.i h~le get:t.ı~ilen box•olt:ı.rd:ı.r .. 
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İkili anlaşmalar yoluyla, kısa vadeli olaı•ak sağlanan dış 

borçla.rdan 1982 y:ı.lmdan sonra. yararlanılmadığı, bu ka.yna

~:ı.n yerini uluslararası para piyasası ve Bzel kesimden sağ

lanan 'dış borçların aldı'ğ:ı ., görUlmektedir. 

1·-- OECD lllkalerinden Sağlanan Dış Borçlar 

~Urkiye•nin dış borçlanma sürecina bı~ıld~ğında, i

kili anlaşmaler kanalıyla OECD Hlkeler~inden (55) önemli. 

miktarlarda borçlandlğl görülmektedir. Bunun en somut örne

ği Planlı dönemin ba.şlad:ı.ğı y:ı.llarda OECD (Ekonomik İşbiı

ı;ği ve Kalkınma ÖrgUtü)'nün bUnyesinde kurulan ~Jrkiye'ye 

Yardım Korsorsiyumu'ndan sağlanan d:ı.ş borçlar oluşturmakta-

dır.· 

OECD Ulkelel~inden sa.[tlanan dış bo:t•çların (TABLO 7)' 

de göriildUğü gibi toplam orta ve uzun vadeli borçlar için

deki payı 1977 yılında yüzde 37, 5, 1979 y:ı.lında··.· yijzde 41,2 

·ve 1981 yılında yUzde 44 o:ı:ıanle.rmda gerçeJcleşınişti:r.. (TAB-· 

LO 8)'da 1982-1987 döneminde OECD ülkelerinden sağlanan 

dış borçla:t>ın miktarı gÔrlilrnektedir.. OECD kredileri toplam 

ikili. anle.şmalaı•la sağlanan borçlar içinde 1982 yılında 

yi.izde 86~ 198'7 :; ılıneta da yiizde 84 oran:ırıda pay almıştır. 

( T.4J3:LO 9) 1 d n ise Ol~OD 'ııin 1982-1987 dönl:}rnindeki taahhüt le-

:r·i ve kullunımlar::ı. v·erilmektodir. 

--·-···---~---
(55) OECD tflkeleri, ~elçike., LUxemburg, Danimarka, 'Pranaa, 

Almanyu, İtalyaı- Holla.nda, Yunanistan, İı:Jpanye, Por
tekiz, İngiltere, İrla.nda,.Avlleturya,· Finlandiya, İz
landa, Norveç, İaveç, İa·viçre, Tül""k:l.ye, ABD, Kanada, 

Japonya. Avus·t:c-alya, Yen.i Zelanda. 
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(TABLO 8) 

TttrudYE 'NİN DIŞ BORÇL.ARI (Kaynaklarına. Göre) 

(1982 - 1987) 
Milyon Dolar 

1982 1983 1984 1985 ..__... __ -....,., __ --
İKİ Lİ ANLAŞMAI.AR 

ORTA VE UZUN V .AD. 7115 6560 7204 7955 10187 12316 
OECD UiıKELE:Hİ 6146 5607 598'"( 6528 8270 10.324 
OPEC ÜI..KEJ,ERİ 587 535 603 640 1027 1118 
DİGER ÜLKELER 382 418 614 787 890 874 

. - b4 1 

KISA VADELİ 68 o o 
k ... .., __ ...__ _____ .-_,-,.ol~.------·-··--· .... ·· ............ --
ULUSLARA.HASI KaRL. 

ORTA \TE UZUN VADELİ 4531 4916 5494 6157 6588 7780 
Dilli' 1455 1572 1426 1326 1085 770 
IBRD, IDA, IFC 2115 2488 3044 3490 3643 4452 
EIB 420 393 391 449 573 676 
ERli' 384 399 554 815 1197 1757 
IDB 117 22 35 35 53 9l;. 

OPEO Fonu 40 40 40 35 29 25 
Ilı"AD -. . 2 4 '7 8 9 ___ .,.,..,..._ __ --- .._.._. __ 

KISA VADELİ 
IDB 73 94 6ı::; ... 30 33 36 

----·-.. -...---...&-. 

TİCARİ BAHKA4AR 
Orta Vfj Uzun. Vadeli 322° < ,/ 3262 3704 4351 4833 5702 .... _ ... _______ --
Kısa Ve.deli 146 392 941 1465 2624 3257 ------- --a·--L•&.o•···-·-.------·-------.......-ı 

ÖZEL K.ESİM 
Orta ve Uzun Vadeli 980 1366 1676 2127 2709 3814 

·--· 
Kısa Vadeli 1477 1795 2174 3264 4254 5399 

-·-··· 
Iilli!LANIJ,JMIŞ BORÇ BAKİ. 17619 18385 21258 25349 31228 38304 

ORTA V"R trow· "'' 1.1. ,ı.:J 
. ' ~·t VAD.ı:~lı. .. 15855 l'JO·' IJ . •r 18078 20590 24317 29612 

KISA V.A.DEL:t ~- <7f14 .L 1 :) . 2281 3180 4'759 6911 8692 
............,.,.......,......,.aA~ e ~~e.-.-.-,-.,.--~- ••"'-.~-- . ._-_.w.---..:-~.---.·ı..··--~·tlot'...,.- .. ....... ~-
Kaynak: Merke~ Banka.sJ. Yıllık Rapoı•J.ar. 
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2- OPEC lllkalerinden Sağlanan D~ş Borçlar 

~i.h.•kiye ilcili anla.şmala.:l."'a dayalı olarak OPEC U lkele

rinden (56) dış borç alınaktadır. Özellikle petrol fiyatla

r~ndaki artış Uzerine, OPEC ülkelerinin dış fazlalarl.n~ g~ 

lişmekte olan Ulkelero tranafer etmeye başladıktan sonra 

Türkiye de bu kredilerden yararlanm~ştır~ 

OPEC Ulkelerinden sağlanan borçlar, ikili anlaşma

lar çerçevesinde sağlanan borçlar1n 1977 y~lında yüzde ı, 

1979 y~lında da y~zde 2'sini oluşturmaktad~r (TABLO 7). 

(Tablo 8)'de OPEC ülkelerinden alınan kredilerin i-. . 

kili anlaşmalarla sağlanan d~ş borçlar içindeki payı 1982 

yılı11da yüzde 8 iken, 1987 yılmda yilzde 9 oran:uıda ger

çekleştiği görülmektedir~ · 

.3- Diğer tilkalerden Sağlanan Dış Bor·çlar 

D:J.ğer ülkelerden ise (Tablo 7) ve (Tablo 8) 'de gö

ritldü~il gibi 1977 yıl::ı.nda ytizde 10, 1960 'de yüzde 6, 1982 

y~lında yUzde 5, 1987 yJ.lında da yüzde 7 ~.oranında ikili 

anlaşmala:ı' çerçevesinde kredi kulla.nJ.lmışt~ı:. 

B, Ultıslararas~ Kuruluşlardan Sağlanan DJ.ş Borçlar 

TUrkiye 'nin ulualara):•as:ı kuruluşlardan sağlad:ı.ğı 

d~ş borçlar:m toplam orta ve uzun vadeli borçlar içinde 

(56) Ol?EC Ülkeler:t; S .. Arabistan, Kuveyt, İran, Irak, Ceza-. 
yi~, Libya. Nijerya, Gabon, VenezUella, Ekvator, Abu
da.1>i, Dubai Birloşik Arap Eıniı•likleri, Katar ve Endo-

nezya .. 
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'i ' 

('flı.ELO 9) 
OECD TAARlrtJTLERİ (PLEDGE) ve J(1JLLA1~L\IT.ıARI 

(:u) 

Yıllar Pledge 1983 1984 1985 1986 1987 KullanJ.lmayan 

1982 719,5 170,7 289,2 19,5 40,1 

1983 578, 4(:ii) 218,5 138,5 140,9 12,5 68,0 

1984 . 236,'6 175,0 16,3 45,3 

1985 156,3 100,0 56,3 

81986 6,2 - 6,2 

1987 688,7 325,5 363,2 

TOPLAM 2385,7 485,2 605,3 374,6 260,1 325,5 437,4 

Ka~nak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

~ Mikta.r·lar yenj. ihracat kr~·dilerini içe:·mektedir. 

:s Bu süttındaki bazı miktarlar çeşitli pı'ojeler için tahsis 
edilmiş til". 

Not: PLEDGE miktarlar•J. ile kullanım veya :h.""tıllan:ı.lacak mik
tarlar arasındaki fark Pledge'lerin sona ermesinden 

veyo. iptalinden kaynaklanmaktndJ.r. 

(TABLO 10) 
IMF' DEN KULLANIM VE ÖDEMELER 

(Milyon Özel Çekme HakkJ.-SDR) 

Stand-by Anlaşmasına Göre 
Brüt Kullanımlar •.••••• 

Tela:fi Edici Ji'inruısmen Ko1ay
lıklarl.ndan (Compenyaatory · 
Fina.ncj.ng Pacility) Brtit Kul .. 
'Rezerv Trans 'dan :Brtit KÜllanım. 
Toplam Brüt Kullanımlar ••••••• 
BrUt Kullanımlaı- .•••••••••••••• 

Net Kullaıum 
---·.....-.......-.-~ .... -,_____.., ___ _ 

1983 1984 1985 1986 1987 

346 169 

346 
168 
178 

169 
211 248 
-42 

320 275 

Kaynak: Hazine ve D:ış T.j.carBt Müsteşurlığ:!. 
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1980 y~lında yüzde 23,5, 1982 y~l~nda yUzde 28,5 ve 1987 

y~lında da ytızde 26,3 oranında payı bulunmaktadır. 

If ' 

ı- IMF'den Sağlanan Dış Borçlar 

Ulualararası Para Fonu, TUrkiyetnin gUndeminde 1947 

y~lırıda i.iye elmaBından sonra, özellikle de 1954 yılından 

i tibaren ekonomik önlem ye öneriler aunal"'ak sürekli olarak 

yer alm:ı,ştır~ Tüm ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkile

yen petrol bunalımı sorıras:ında.; TUrk:tye döv:iz s:ı,kıntısı i

le kn..ı:şılaşmıştır. IMF'nin 19tSO 1 lı yıllarm sonlarında ge

liştirdiği Ve uluslararası ödemelerde, ülkenin fondaki pa

Yl. oran:ı.rıda kullanılabilen özel çekme hakları (SDH) 'nı ül

kemiz özellikle 1975 yılJ.r.ı.dan sonra kullanmaya başlamıştır. 

Daha CSnce IMF'den nadece destekleme Itredileri temin edil-

miştir. Ayrıca Petrol Kolaylığ:ı. Fonu olarak adlandırJ.lan 

IMF kredilerinden 1976 yılJ.nda yararlandığı görtilmektedir. 

1982-1987 dönemi boyunca TOrkiye'nin IMF'den kullandığı 

kredi ve ödemeler (Tablo lO)'dan izlenebilir. 

Tiirkiye '.nin 1975 yılına dek IMF ile ilişkilerin kopuk 

olması ve döviz s1kıntısı olmaması nedeniyle fondan borç 

almadlğı gc:ı."Ulmaktedir. 1975 yılJnda TI!F'den 243 milyon 

dolar bo:r·v Gağ1arırınşt:ı:ı::·., 1980 'e gelindiğ:inde ise toplam 

borçlar i. çinde IM'E1 kredile:ı:·inin payı yüzde 6, 2 oran ma ve 

toplanı miktarı 1, 094 milyem dolara ulaşmıştır. 

1982 yıl :ında n.n;ı kı:edileri, toplam or·ta ve uzun 

vadeli l'rediler :lçinde yiizde 9 r 1 oranınde, 1987 yılında 
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da yüzde 2,6 oran~nda paya sahiptir (Tablo 8). 1987 y~l2n

da IMF kredilerinin payl.nm düşmesi, ülkemizin ticari ban

ka ve özel kea:lmden sağlanan kaynaklara yönelmesinin bir 

sonucuduı-. 

2- IBRD, IDA, IFC'den Sağlanan Dış Borçlar 

IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), IDA 

(Uluslararası Kalkınma Birliği) ve IFC (Uluslararası Fi

nansman Kurumu), gelişmekte olan ülkelere proje kredisi 

sağlamaktndı.ı'~ IDA, özellj~kie sosyal amaçlı projeler~ uzun 

vadeli, düşUk faizli ve ödemeaiz d&Vl'es:L ıızun, tavizlj. kre-

dil er (yüz u~ 25 ya da daha i'a~laaı bağ1.ş niteliğinde o·1an 

lcredile:r:·) sağlamakta; IBRD ve IP~ kredileri ise IDA'ya o

ranla. do.lı.u kısa. vadeli ve yi.iksek faizl:t elmaktadır ( 57), 

~>ür·kiye 'nin bu k"Ur:.ü uşla:ı.•da:ı."! sağladığJ. kredilertn 

1966 yıl:ı.nda dövi~~ le ödenecek borçlai• i<;;indeki pay~ yüzde 

4,9 'duı•4 1970 yılında% 7;4; 1973 yı1J.nda. ise yüzde 9,1 

oranında go:ı."çekle~tiği göl."'\ilırıoktedir. (Tablo 7) 'de veril

diği gibi. 

IBRD, IDA ve IFJ kredilerinin toplam orta ve uzun 

vadeli krediler içindeki pay~ 1977 y~lında yüzde 14, 1980 

yılında yiizd.e ll oı .. enJ.ndayken, 1982 yılında yüzde 13 ve 

1987 yılJ.nda da yüzde 15 orrutında gerçekleşmiştir • 

........ -=----~--.: ..... - -· _._._. ____ &L.-~···'·-

(57) AKGliÇı s.258, 
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3- EIB'den Sağlanan Dış Borçlar 

EIB (Aı."l"'upa Yutırıın Bankası) bazı projelerin gerçek-, ı, 1 

leştil"ilmesi amacıyla krediler vermektedir. 1977 yılında 

Türkiye'nin bu kaynaktan orta-uzun vadeli krediler içinde 

yUzde 7, 2 oran.ında kredi temin ettiği görülmektedir- (Tablo 

7) .. 1980'de ise bu kı·cdilerin payı yüzde 3,5 oranındadır. 

(Tablo 8)'de ise 1983 yılında yüzde 2,4 olan kredilerin o

ranı l987'ye gelindiğinde yüzde 2,2 oranında görülmektedir. 

4- ERFiden Sağlanan Dış Borçlar 

ERP (Avrupa İskruı Fonu)'ndan 1977 yılinda orta ve 

uzun vadeli krediler içinde yüzde l,b oranında gerçekleşen 

kredi alınmı0tır. 1980 ~rılmda ayn:ı. kred.:i.lerin payı yUzde 

1, 9 oranındadıı" t Tablo 7).. 1982 yılında orta ve uzun vade

li borçlar içiııde yi.lzde 2,4, 1987•de ise yüzde 5,9 oranın

da pay alnnştlr .. 

5--- ll)]·- tl en flağlanan Dış Borolar 

Türkiye, IDB (İslam Kalkınma Bankası)'den program 

kredisi olarak ham petrol alımlarında kullanmak üzere d:ı.ş 

borç almaktad:n." .. 

1982 Y:L.lında orta ve u2.un vadeli olaı·ak uluslarara

s ı kurı.ı.luşlardan sağlanan dış borçlar içinde IDB kredile

rinin pay:ı yUzde 2 ~ 5; 1987 yıl uıc.la yüzde 1, 2 oranında ger

çekleşmiştiı•. lDE' den k ıs u vadeli olarak sağlanan kredj le

:t'in, uluslararas:ı. kuruluşlaı•clan aa.ğlanan toplam borçlar 

;içindeki payı yüzde ),5, iken., 1987 'de binde 4 oran1na dUş

mUştur. 



- 53 -

6- OPEC Fonu 'ndan Sağlanan Dış Borçlar 

1974-1980 döneminde, a~ nUf'uslu ve bilyUk petrol ih

racatçısı ülkeler (S.Arabistan, Libya, Katar, Kuveyt, Bir

leşik _A.rap Emirlikler·i) in ellerinde, cari işlemler fazla

lığından doğan bir fon birikmiştir (58). Bu birikim, pet

rol ithal eden ülkel~rin açıklarının kapatılması amacıyla 

yönlendirilmiştir. Daha önce Kuveyt ~alkınma Fonu olarak ad

landırılan bu kredilerden . Tür~iye 198Q yılından sonra ya

rarlwunıştır. Türkiye, 198D-1983 arasında OPEC Ponu•ndan 

program kredisi niteli.ğinde dış borç sağlamJ.ştır. 1982 

yılında uluslaı~arası ktu"tÜUQla.l'dan al:ı.nan orta ve uzun va

deli borçlar içinde binde 8 oı'anında, 1987 y:ılında da bin

de 3 oranında paya sahip olan OPEC Fonu li:l"edilerinin payı) 

yıllar itibariyle sza.lrrıaktadır (Tablo 8). 

7- !!~'dan Sağlanan Dış Borçlar 

IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), bazı 

Ulkelerce yapılac.alt: borç ödamele:rindeu bir kısmının yerli 

para einsinde:n yap:ı.laı"'ak bir .fonda toplanmasını, daha son

ra bu :tonun, hüklimf;t dış:ı. h.LU"u1uşlar ile yakın işbirliği 

yapl.la.rak: tar1msal kalkıtıma ve kJ.rsal gelişme için 

kullanılmRsıın. yönlendi:r.mektedir ( 59). 

Till"'kiye, IFAD Pdan 1983 yılınd.a 2. milyon dolar kre

di sağlamışt:ıı·: 1987 yılına l::ada:ı; artan bu borçlaı' yıl so

nunda 9 mi.lyor.. dolara ulaşmı.şt ıı·. 
--....... ..ı··---~~--- ... .._. .. _. 
(58) BAŞKAYA, s,.'j7. 
( 59) TC. ll.a!.iye ve. Gümrük Be.kanl:ı.ğ:ı. 1987 ·t.::.ll:ık Ekonomik 

1 .~"'9 Rapo:r.•, o .. ~u .., 
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C. TJlusle.r·e.:r•as:ı PaJ~a Piyasalarından Saftlanan Dı~ 

Borçl~ 

:ııu.alararası para piys.salar:ı. k:ısa ve orta. vadeli 

borçlanma ihtiyacını karşılamaltta ve ticari bankalarili di

ğeı;• finansal aracılar tH:r-a.f'ından yöı:ıet:I.lmokted:i.r. 

1970 'li yıllaı .. bir taraftan gelişmekte olan ülkele

rin dış kaynnk gereks:lı:ı.imleı·in1 artt::ı.r·ıoı baskı yaratmış, 

diğer yandruı da. lıu ülkelere yönelik geloneknel (örneğin i

kili ve çoklu yard:un niteliğindek:O kaynak tra.ns.ferini da-

raltmıştıı;• (60). 

Türk:tye, 19'73 sonrası ulualara:ı'aaı para ve sermaye 

pj.yasEtla:ı.. .. ::ına başvurmak zorunda lralrnıırt:ı.r. ÇUnkü 1973 son

rası btiyUk bir döv1.z darboğazJ.na g~ı'm:!.ş ve okonomilı: geliş

menin gerektir·diği :yat:ı.rJmlar daha çok ticari bankaların 

ağırlıkl:ı. olduğu bu p:tyasalardan karşılamaya başlamıştır. 

(Tablo 'l) 'de gö:ı:-illdUğti gibi 1977 vde ticarj. banka kredileri-
. . . 

nin miktar::. oldukça dHşiiktü:r·. 1.978 sonuna dek ~'uro-kredi

lere eşlt olan bn borçlanmaler 1978,197Q,l980 YJ.lla.rında 

yapılan hor~. cı"r·telemeleritlin son~1nda ertelenmiş DÇM, ban-
.. 

ker krod:i.lori: liçUncU ta::·at borçlar:ı.:n.:ı. da içermektedir. 

(Tablo ô) 1de ticari bunkalaı•dmı sağlanan dış borç-

lnr ve:rilmekcodi:r•: ~:ıcaı•i tanka1.ardan sağlEman lr..:rediler 

1980 y:.ı.l:ıncta o:r-ta. ve uzun. ve.d.aJ.:i. kredile:r·in yüzdt3 27 'sini, 

(60) BAŞKAYA, a.)6, 
'• 
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(TABLO ll) 

TİCARİ BANKA KREDİLERİ 

(Milyon Dolar) 
-~ .......... -

1983 1984 1985 1986 1987 -- . ---
TİCARİ BANKA KREDİLERİ 3262 370t1r 4351 4833 5702 

·Merkez Banka s ı 3067 3103 3120 2730 2525 
Gaı·antili o 49 33 16 o 
Garantisiz 707 973 1352 1319 1549 
•Ertelenmi.ş Borçlar 2360 2051 1735 1395 976 
DÇM'ler 1886 1651 1420 1166 833 
Bt3.nkeı· Kredileri 429 400 315 229 143 
Üçüncü Taraf Borç(TPRC) 45 o o· o o 

.özel Sektör o 83 100 164 324 

.Kamu Sektörü 195 548 1131 1939 2853 
Garantili 'i f"'! 128 264 729 1987 
Garantisiz 188 420 867 1210 866 --

Kaynak: Hazine ve Dış Tica~et Mü~teşarlığı ve Merkez B an-

kas ı. 

Uluslararası para piyasasını yönlendiren ticari ban

kalar tek başlarına sağlayamadıklarl. .:t'onlaı .. ı 'bir araya ge

lerek, sendikalaı~ halinde birleşerek sağleımışlardır. Ulus

lararasJ. para piyasnlaı .. ll1da ticari banl;:Eılar• ar·acılığıyla 

gerçekleştlr:llen ve Euro~-pazar kı .. edilel'i olarak adlandırı

lan borçlanmaJ..nrdan TUı~k:i.Jre şimdiye dek DQMj Euro-kredi, 

Euro-tahvil, Ettı·o~ticuri senet g:lbi yollarla yararlanmış-

tır .. 

-



1987 y~l~nda ise yüzde 19,JPünü oluş~~aktadır. Ticari ban

kalardan sağlanan k~sa vadeli borçlar 1980 yılında toplam 

borçlar içinde yüzde 21,8 pay al~rken 1987 y:ıl:ı.nda bu pay 

yüzde 37,4'e yUkaelmiştir. Türkiye ticari bankalardan özel-

likle ihracata ve projeye yönelik olmak Uzere kısa vadeli 

ve yilksek .faiz li krediler alm:ı.şt:ıı--. 

'!"icari bankalardan sağla.--ıan kredileı•in toplamı 1988 

yılında 2 milyıu• 595 milyon dolardır. {Tablo ll) 'de ticari 

banka kredilerinin kullan:ı.cılru:• a.çısmdan görününıli sunul

maktad:ı.r. Ticar·i banka. k~edilerinin yitzde 44 'UnU Merkez 

Bankası kullanmaktadır. Ertelenmiş borçlar kaleminde yer 

alan v~cl983 1 den 1987 y:ı.l:ına dek azalmakta olan borçların 

payı ise yüzde 17 oraınndad:ı.r. Bu borçlardan özellikle ü

çüncU ~araf' borçlar1 ( 61) 1984 yıl:ındmı i tibaren sona er

miştir.~. Özel sektörün 1984 :'l::ı.lında .. kanıb:tyo rejiminin libe

ralleşmesiyle-dış kredi aldlğı gör-tilmektedir. Kamu sektö

rünün ticaı•i bankalardan aldığı kredileı" tse en ytiksek pa

yı oluşturmaktadır. 1983 y:ılı:nda kamu sektörü bu kredile

rin yUzde 5'in:l; 1987 y:ı.l:.nda yüzde 50'sin:i. borç olarak 

kullanmıı;rtn ... (Tablo 12). 

---__ _;.._~----
( 61) UçürıcU ıı~a:r·a.f Bo:r.·gları (TPHC): Merkez 13an1ca.s:ı. ya da 

döviz 1.şlamleri ya:pme.~·a yetkili Ti.ir·k bankalar·ı tru:·a

_f:ı.ndan, yabancı muhabir hankalarda kaı"ş:ılığı olmaksı
zın dıŞalım ve akr~editil:'ler uçt:ı.:r•:ı.lm:ı.ştı:ı:-. Tür·kiye 'ye 
mal sa:tau yabancı iJı.racatç:. akreditif'in aç:ı.ldıihna i

lişkin belgeye dayanarak muhabi:r• bruıku yeı•i11e kendi ça

llQt:ı.ğl l)nnkadan mal bodeli dövizi alm:ı.ştır •. Ancak ak
redi ti.f:I. ödeyen bımka 1 yahaııcı muhab:tr bankaya. başvu
:C'Uşunda, akradi tifi:n J::arşı.lığ1nın bulunmadığı yan~ t ını 
e.lm:ı.ş ve Türkiye 'den nlactll!:l:ı. hale gEılrııi.ştir· .. 
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1- Euro-Pazarlardau Sağlanan :OJ.ş Bc,ı•çlar 

Eurodolar· ıre daha genel adJ.yla Euro-para piyasası 

olarak anılan uluslararası para piyasas~dan, Clkemiz ilk 

kez DÇM (Dövize Çevı·ilebilir Mevduat) uygulamaaJ.yla borç 

almıştır (62)( 1967 yılında (9 Haziran 1967 tarih ve 1267 

Nolu kararnameyle) DÇM hesapları ilk kez gündeme gelmiş, 

enflasyonun ivme kazanması üzerine, enflasyonist kredi ge

nişlemesi yarattığı gerekçesiyle (3 Ocak 1973 tarih ve 105-

106 Nolu Te.bliğle) tasfiye ve bir daha açılmamasJ.na karar 

verilmiştir (63). (Tablo 12)'den Ulkemi?.e giren ve çıkan 

DÇM Hesaplarının 1967 yıll;lldan 1977 y:ı.l:ına dek gelişimi 
·; 1 

görUlmektedir .. 

,_ DÇM Hesapla:rı Tür·kiye ekonomisi üzerinde kısa vade

li borçların toplem borçlar içinde yüksek miktar ve oran

ıara erişmesine yol açacak, olumsuz etki yaratmıştır. üs

telik uluslm:•arasJ. finans çevrelari.nde bu tUr borçlanma, 

ödenme aşamas:ında i..flkemizill kredi saygJ.nlJ.ğın:ı.n azalması 

sonucunu doğurırruştur~ Son yıllnı•da DÇM yoluyla borçlanma 

uygulamasınm ör.ı.enıini kaybettiği gözlenmektedir .. 

-------·--._ .. ........_ 

( 62) Evı .. en ARTAN, "!:11-'d.şlaraı•as ı Para ve Seı•maye Piyasala
rından Kaynak Bulma Sorunu", 2. TtiJ:Ud:YE İKTİSAT KONG

RESİ, D1ş Ekonomik~İlişkiler Komisyonu Tebliğleri, 
DPT Ya.No.l783,1981, s.385-387 

( 63) Gül ten KAZGAN, Dı~a Aç:ıJf_ BtiyünH~, Al t:ı.n Ki taplar Bi
limsel So~ınlar Dizisi, B.2, 1988, s.285. 
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(T.AJ3!J0 12) 

DÇM HESAPLARI ., ' 

(Milyon Dolar ) 

Yıllar DÇM Girişi DÇM Çıkışı Fark 

1967 9,1 1,6 +7,5 
1968 2"'(' ı 5/7 21,4 
1969 41.6 16,3 25,3 
1970 49t2 30,3 18,9 
1971 90,2 28,1 62,1 
1972 380,5 52,9 327,6 
1973 30,7 347,1 316,4 
1974 36,9 210,0 83,1 
19r;•r:: ı? 1029,0 117,5 91 1 5 . ... ' 
1976 1296,5 558,3 738,2 
1977 941,3 666,1 275,2 

1977 Sonu 
Toplamı 3.932 1943 .. 9 1 .. 988,2 ---
Euro-pazarlardan borçlanmanın Euro--kredi ve Eura

tahvil olmak üzere başlıca iki yolu bulWllllaktadır. Ay'ı"ıca 

Mevduat belgeleri, EURO-tica:t·i senet ye borç senedi şek

linde uygulamaları da bulunmaktadır. 

a- Eıxro-·K:redi ile Borçlanma 

Sen y:ı.llarda dUnyada devletsj.z paı•aların dolaştığı 

biiyUk bir J!;u.·r·o-rıara havuzu oluşmuştur. Gelişmelrte olan ül

keleı~in uluslarar·ası finansal pazarlara lEura-para havu

zuna) başvuı""ma.ları ·ve Euı .. a-kred.i ile boı•çlannıa yolunu seç

meleı•i bu Ulkeleri nkredi dağerliliği11 sorunu ile karş:ı. 

karş1ya b:ı.rakmaktadır·- Uluslare.ı•as:ı. ticari bankalar, kredi 
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verirken en başta kredi verilen ülkenin ekonomik ve poli

tik durwnuna bakmaktadır (64). Euro-krediler sadece bir 

bankanın değil rizikoyu paylaşan bir bankalar gurubunun so

rumluluğunda olup, Euro-doların Londra faizi olan LİBOR (65) 

un biraz üzerinde faiz oranı artı ek bir faiz ~pread) ekle

nerek verilmektedir (66). 

Türkiye, Euro-pazar; i'çinde önemli yeri olan Euro

kredi yoluyla borçlanınayı denemiş ve ilk olarak 19'73 yılın

da gerçekleşen Euro-kredi ile borçlanma girişimleri olumlu 

sonuç verınemişti:ı· .. 

Ulusleu~arası para piyasasından sağlanan kredilere 

bakıldığında 1977 yılında 385 milyon dolar Euro-kredi alı.n

dı.ğı. görülmektedir~ Bunun toplam borçlar içindeki oranı 

~lzde 3,3'dür. 1980 yılında ise aynı oran yüzde 5'e ulaş-

mıştır. 

Ülkemizin son yıllarda uluslararası. para piyasala

rından sağladığı. krediler 1982 yılında toplam borçlar için

de yüzde 4 oranında pay alırken, 1985 yılında bu oran yüz

de ıo•a 1987 yılında da yUzde 12'ye yükselmiştir. 

(64) A. Osman GtlRBUZ, ;•Uluslararası Kredi Değerliliği ve 
Türkiye 'nin Durumu-=-:1I;: YENİ fŞ DÜNYASI DERGİSİ, (T;m-- -- --------- --- -- --

muz) 1984. s~35. --------- -~---~---- ------- ---· --- --- - ----~ 

( 65) Euı·o-dolar pazarından ac;p.lan k:ı:•edilere uygulanan faiz 
oranı, LİBOR (London !nterbank Offered Rate) un biraz 
üzerinde belirlenmektedir ve altı ayda bir ayarlarunak
tadır • .Ayl·ıca LİBOR 'a bankaların karını sağlayan ilave 
bir pay "SPnEAD11 eklsnmektedir. 

(66) BAŞKAYA, s.43. 



(TABLO 13) 

TURKİYE'NİN 1988 YILINDA İHRAC ETTİGİ TARVİLLER (~) 

1 

ttşlem ' ! va- Faiz İhraç 
~ay1s:ı ; İHRAC EDEN ' AHA C I/ G ARA-NTÖR TUTARI des i (%) Fiyatı Tarihi 

., Commerzbank/ 300 Milyon-DM 6,75 100 .ı.. MER.lffiZ EANKAS I 1995 Mart ; T.C., Bi.ikümeti {177. 76m.ABD S) ! 

-i •• • " 
Dresdrıer BEJ.J:lk/ 200 Milyon DM 2 TUHKil"E IHF.ACAT 

1994 6,75 100 Ocak KF.EDİ BANK AS I T.C. Hükümeti (120 ~ 13m' .. ABD S) 

' 500 Milyon DM 
3 ; T. C 4 . HUKUMETİ Commerzbank 1995. 6,50 100 Nisan {299. 23m.ABD S) -- -

----~ 
4 ' 

TURİZM Nikko Securities/ lOMilyar JPY. ıgq- 6,40 ıoo . Mart BANY~SI A.Şc T .. C., Hükümeti (77 .82m •. ABDS ) ~' 
---

5 ' T. G. ·HUKUMETİ Bank er Trl.tst İnt ~· 150 ABD S 1988 11,125 100 Kasım 
., 

; 

-.. 
--

- 6 .. T.C. HUK1JMETİ D:resdner Bru1k 3,00 Milyoİı.DM 1995. 6,50 100 -
- -----

1 

TOPLAM . {ABD Dolar1) 
i 

~ 844~07 Milyon " 
--------~- -------~-- ---- .. 

' 
Kaynak: .International F.ina_-rıcing Heyiev- (Cumhuriyet Gazetesi - 7 .2.1989) 

~ İlk dört işlem 1988 yıl1n1n ilk altı ay1nde gerçekleştirilmiştir. 

·' 
1 

:; 

c-. 
o 
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b- Euro-Tahvil ile Borçlanma 

Euro-tahvil yoluyla borçlanmaya, gelişmekte olan ül

keler yoğun bir şekilde,başvurmaktadır. Bu yBnlenmede sabit 

faiz bazına dayalı borçlanma istemi yanında Euro-tahvil pa

zar~da borçlanabilen bir ülkenin kendi kendini kanıtlaması 

büyük rol o~ıamaktadır (67). 

Türkiye, 1988 yılında dış pazarla--dan kaynak bulmak 

için altı tahvil sat~şı gerçekleştirmiştir (Tablo 13)'de 

görülditğU gibi bunların dördUnU hazine, 1.k:Ls.ini de i.hJ:tacat 

Kredi Bankası ile Turizm Ba.ııkası Hazin.e garantisi altında 

çıkarmıştır .. 

~irkiye'nin Kasım ayında çıkardığı tahvillere yüzde 

11,25 orru1~da yüksek faiz uygulanması, dış kaynak sağlan

ması uğruna ağır bir yük altına girildiği sawnulmaktadır. 

Soloman Brothers•:ın yaptığı bir araştırma, gelişen ülke 

kredilerinin ikincj.l piyasadaki fiyatları açısından, Türki

ye kredileri en pahalı satıJ.anlar arasındadır. En borçlu 

13 ülke arasındat Türkiye kredilerinin fiyatı 1987 Eylül 

ayında 1 dıllarlık tahvll 96; 50 cent' e satılırken 1988 Ey-

lül •ünde 98,50 cent 'e ulaşaı•ak 2 puan artış göstermiştir (68). 

c- Eu.ı•o-Tico.ı"i Senet jJ.e Borçlanma 

Euı~o---dolar piyasasında bol."çla.nma yollarınden biri 

de Eura-tica.:e:i. senet (coınıııercial paper)tlir. Bu boı•çlanma 

(67) ERSJü~, s.l90. 
(68) Şebnem ATIYAS• "Bir Yılda 5,5 Alilyar Dış Borç", CUM-

---------------------~--~ HURİYET . GAZE'.CESİ, 7 Şubat 1989, s. 1. 
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aracı ilk kez 1970•lerin b~şında orta~a çıkarak sınai ve 

ticari işl~tmeler tarafından k~sa süreli fon sağlamak üze

re borç senedi ihrac~yla başlamıştıı·~ 

TUrkiye Euro-ticari !Hluet (commercial pa.per) aracıy

la ilk olarak Eylül 1988 tarihinde Merkez BankasJ.'nm Lond

ı .. a Piyasasına i.iç yabancı banls::a arac:ı.lığıyla 100 milyon do- · 

larll.k ticari senet (commercial paper)ısatJ.şa sunmasıyla 

başlamıştır ( 69). Bu serıetierin tümü alıcı bulurken, alıcı

lar arasında bazı bankaların ve büyük şirketlerin bulunduğu 

belirtilmektedir. Bu Commercial paper satışı Merkez Banka

sı'nln ilk kez dış piyasada Hazine garantisi olmadan borç

lanmaya gitmesi açJ.s:ıııdan önem taşımaktadır. Bu senetlerin 

faiz oranı. Libor artı yüzde 0.55-0.66 olarak belirlenmiş

tir, Merkez Hankası'n:ı.n dış kredi alımlarında, proje veya 

yatırım kredisi yerine orta. vadeli borçlanma araçları kul

lanmas :ı. yönUndeki _ p_Qli tikas ının ilk Urünü olan btı uygul_a

madan elde edilen gelir r~~eı•v :ı;>p.ra (')l~r~ kull~.J.laca.lttJ.:r~ 

D.. özel Kesimden Sağlanan D:ı.ş Borçlar 

.~ Uluslar·ar-e,sJ.. kuruluşlardan sağlanan d:ı.ş borçlarm, 

borçlan('Ttı iiJ.keni:a ekouoıni po li tikas :nı~ beli:z:•leıne yetkisini 

de taşımas:ı. hu tUr kayne.klara olan ilgiy-l azaltma.ktadJ.r;-' 

Ulke ekoııonıiıTirte htiklrıetmeyen sadece, mali kaynak sağlayan 

-------------------
(69) Şebnem .ATIYAS, 11Boı•ç GırtlağJ. Aştı", CUMHURİYET GAZE-_____ .,_.........._. 

TESİ, ll Eylül 1988t ı:ı .. l. 
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özel kesim, bu yönUyle borç kaynağ:ı olarak çekici gelmek

tedir. 

·J Türkiye 'nin özel kesimden sağlanan borçlar:ı 1980 y:ı

lından önce düşük düzeydedir~ 1977 yılında orta ve uzun vadeli 

krediler içindeki payı ytizde 7,5 olan özel kesim kredileri, 

bu pay:ın:ı 1980 yılında yüzde 8'e çıkarmıştır. Toplam borç-

lar içinde özel kredilerin payı yüzde 41,4 oran:ındadır. o

ranın yüksekliğine kısa vadeli özel kesim kredilerinin 

toplam borçlar içinde yUzde 37,8 oranında bir paya sahip 

olmas:ı yol açmaktadır.~l980 yılında ise kısa vadeli özel 

kesim kredileri toplam borçlar içinde yüzde 6,8 oranında 

pay almJ.şt:tr. özel kesimden sağlanan ~~_oplam - kredilerin 

toplam borçla:ı• içindeki oranı. da yüzde 13,5'dir. ~. 

özel kesim kredj.leı~i içinde 1982 yılından i tibaren 

görülen Döviz Tevdiat Hesaplarında (70) büyük aı'tış olmuş

tur •. (Tablo 14) 'de Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplar:ı 

görUlmektedir ·~ 1982 yıl:ı.nda DTH 'n:tn toplam borçlar içinde

ki payJ. yi.izde 4, 6 oranındadır .. 1984 yılında yüzde 8, 3, 

1987 yılında ise yüzde 14,6 oran:ında gerçekleşmiştir. KJ.

sa vadeli DTH'n.in. kısa vadeli borçlar içindeki oranl. ise 

(70) Döviz Tevdiat Hesabı: Yurtd:ışJ.nda bulunan işçilerimi-
zj.n ve diğer yurtdışındaki yerleşiklerin bankalar nez
cl:l.ndeki mevduat hesaplaridır. Alman Dresdner Bankas:ı 
bu kredile:t·i ko,or~iııa ettiğinden Dreadner Hesabı ola-
rak da anJ.lmaktadır. Ayrıca, yurtdışındaki Türk işçi
lerinin Merkez Bankası nezdinde açt:ı.rt:ı.klar:ı. mevduat 
hesaplarına Xı•edi Mektuplu Döv·,iz 'l'evdiat Hesabl. adı 
veriln1ektedir. Çoğunluğu Almaıı Markı cins:i.nden ve ya
rısından fazlası bi~ yıldan fazla vadeli olan heaaplardır. 
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1982 yılında yüzde 23,6, 1984'de 14,2, 1987 yılında ise bu 

oran yüzde 60,3 •e yükselmiştir. Bunun nedeni 1984 yılından 

itibaren uygulamaya konan libe:ttal bir kambiyo rejimidir .. .-

özel kesimden sağlanan DTH dışındaki diğer borç mik

tarı ise garantisiz ticari borçlar (71) dır.v Bu borçların 

özel kesimden sağlanan borçlar içindeki pay~ 1985 yıl:ı.n-

da yüzde 12 oranında, 1987 yılırıda ise yüzd.e 4 oranın-

dadır. 

(TABLO 14) 

KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİA1' BES.li.PLAHI (Milyon Dolar) 

Toplam 

orta ve Uzun vad. 
Kısa vadeli 

Birikim li 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 Toplam 

871 1251 1778 2678 3778 5617 15.919 

400 758 1326 1858 2480 3651 

417 493 452 820 1308 1966 

DIŞ TİCARET AÇIGI 3097 3507 3623 3386 3648 3973 21.234 
--------------------·----·--------------------------------------
Kaynak: T.C. :Me:ı:·kez Bankası 

DTH toplamı Türkiye 'nin dış ticare·t açığının yüzde 

75 'inj. ka.rşılarnaktad:ı..r. Böylece yu.r"tdJ.şında çalışanlar sa

yesinde sağlru1n.n döviz kazane :t. önemli bir boyut ve orana 

ulaşmaktadır~ 
........-------fl··-·--·--
(71) Ga:rantiE.ıi.z t:i.caı:i borgl.P.J."t herhe.ııg:i. bir sigorta ya da 

devlet garantisi elmadmı ya.p:ı.lu:n i thalat ta, i thalat 
bedelinüı, clöv:iz darboğa.z::t. nedeniyle tranafer edileme
ınesi sonucu oluşmuştul'. 1979 yılı sonunda Türkiye 'nin . 
garantisiz ticari borcu 1,5 milyar dolard~r. 1980 Ni
san' :ında bıuıuıı 1, 2 milyaı'· doları yeııi ödeme plan..J.J:.l,~' 
ba.ğlarım:ış, ge:t•i ödemenin. cl öviz ve TIJ il~ .. yapl.labi'hfıes+ 
sağlarım:u;ıtır. ~,~;~o'·' ....... ~··-····;.:.~~ 

\J.,ı.:J.ı.;o.U. .. '~'""~ 
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V. DIŞ BORÇLARIN TÜRLERİ 

Dış borçlar, vadeye, borçlanan kesime, geri ödeme 

şekline, kullanım yerine ve kullanış prosedürüne göre ayı

rıma tabi tutulmaktadır. 

A. Vadesine Göre Dış Borçlar 

Dış borcun, alınışından ödenmesine kadar geçen süre, 

kullanılacak. dış borcun ülke ekonomisine etkilerinin başka 

bir deyişle, borç yükünün belirlenmesinde büyük önem taşı

maktadır. Dolayısıyla borcun kısa ya da orta·ve vadeli ol

ması borçlanan ülkeler açısından üzerinde du:ı.:•ulmas:ı gereken 

bir faktördür. 

1- Kısa Vadeli Dış Borçlar 

Bir yıl ve daha kısa süreli bo:c:•çla:ı .. kısa vadeli borç

lardır. Borç veren ülkeler j_çin kısa yadeli borç vermek bu 

Ulkelerin ekonomik koşulları açısından daha uygun olmakta

c1ır. 

Türkiye kısa v·adeli dış borçlanmaya, ödemeler 

dengesindeki açıklanın g1.derilmesi, vadesi gelen ana para 

taksit. ile :faizlerinin ödenmesi ve i thalat t ıkanıklıkları

nın giderilmesi aınar.n,yla başvurme.ktadır. Ancak bu tür borç

lanmaya sık sık başvurulması borç seı""Vis oranının yükselme

sine yol açmaktadır .. üstelik kısa süreli borçlanmalar bor

cun ödenmes1.ni sağlayacak, yeni bir kapasi tenin yaratılma

s 1na olanak vor·ıneruektedir. 



- 66 -

~Jı•kiye ~ genel olaı:·ak uzun dönemli borçlanmalardan 

yaı•arlandığı halde, Planlı D,önem•e girildiğ:l.nd.e, dış tica

ret aç'~~ı kapamaya yönelik olarak kısa vadeli borçlanma

lara ağırl:ık vermiştir. Kısa vadeli boı•çlara özellikle 1974 

yılından sonra sık sık başvuı~lınuştur. 

{TABLO 15) 

TURKin 'NİN KISA VI~ ORTA-UZUN VADELİ DIŞ BORÇLAR! 

(Milyon Dolaı·) 

KISA VADE
Lİ DIŞ 

YILLAR BORÇI,J.AR 

1962 
1967 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

123 
19 

279 
216 

1155 
3050 

7199 
3556 
24BO 
2111 
1764 
2281 
3180 
4759 
6911 
8692 

UZUN VADE
Lİ DIŞ 
BORÇIJAR 

857 
1318 
2519 
2984 

3280 
3579 
4263 

::·527 
7854 

11'743 
12693 
l3tl08 
·ı r::"l"\f."5 ..... :)O) 

16104 
18078 

20590 

24317 
29612 

TOPLAM !{ISA YD ... B. UZUN VD.B. 
DIŞ TOPLAM B. TOPLAM B. 
BORÇLAR (%) (%) 

857 
1441. 
2538 

. 3263 
3496 

4'734 
7313 

11643 
15053 
15299 
15173 
15519 
17619 
1.8385 

21258 
25349 
31228 

.38304 

8,5 
0,7 
8,5 
6,2 

24j4 
41,6 
52,5 
47,8 
23,2 
16,3 
13,6 
10,0 

12,4 
15,0 
18,8 
22,1 
22,7 

100 

91,5 
99,3 
91,5 
93,8 
75,6 
58,4 
47,5 
52,2 
76,8 
83,7 
86,4 
90,0 

87,6 
85,0· 

81,2 
77,9 
77,3 

------·------------·-----~----------------------,----------
Kaynak: TC. Merka!li Dankas :ı. Yıllık Raporları verilerinden 

hesap laı:ıaı ı ııt ır .. 
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(Tablo 15) 'do göriJlduitü gibi 1974 yılından sonra kı

sa vadeli d:ı.ş boı•çlar yıldan yıla artmaktadır. Toplam dış 

borçlar içinde kısa vadeli borçların payı 1975 yıl:ında yak

laşık dört kat artarak yilzde 24,4'e yükselmiş; 1977 ve 1978 

yıllarında ise yüzde 52,5 ve 47,8 oranına ulaşmıştır. 1978, 

1979,1980 yıllarında Paris'te yapılan borç ertelemeleri so

nuöu toplam 4.642.3 milyon dolarlık kısa vadeli borç, uzun 

vadeli boı"ç haline dönüştüı"ülmliştUr. 1983 yıl:ı.na dek toplam 

borçlar içindeki payı azalan kısa vadeli dış borçların,l984 

yılından sonra özellikle kambiyo rejimi.ndeki. liberalleşme 

~oğı"Ul tusunda yeniden yUksel me eğilimine girdiği görülmek

tedir~ 1983 yılına dek yüzde 50 oranına yakın payı olan 

DÇM Hesaplarının son dört yıldaki payı aıtıra yaklaşmış, 

bunun yerini Dövlz Tevdiat Hesaplar:t almışt:ır. 

2. Orta ve Uzun Yadeli Dış Borçla:r 

Ödeme süı•esi bir yıldan daha uzun olan dış borçlara 

orta ve ıızun vadeli dış borçlar denilmektedir. Bu tür borç

lanmaya, büyük altyapı yat1rımlar~nın gerçekleştirilmesi 

amacıyla gidilmektedir~ 

~eUrld.yc:~ ~nin orta ve uzun vadeli borçları içinde en 

yüksek payı ön.celori OECD Ulkele:r•i almaktaydı. Ancak gUnü

müzde ulusla:rara.ı:n kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi

ler daha ±'"azla or·anda yer almaktadı:ı:· .. (Tablo 15) 'den izle

nebileceği gibi TUrkiye'nin 1980 yılından itibaren orta 

ve uzun vadoli krcdilerin topla.'Tl bcrçlm ... içindeki payı art-
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maktadıra Bunda borç ertelemeleri ve 1980 yılında ekonomiyi 

istikrara kavuşturma çabalarının~ uluslararası finansman ku

ruluşlarınca uzun vadeli kredilerle desteklenmesi bUyük I•ol 

oynamıştır .. 

B. Borç .A.lan:ı.n Sta.tüstine Göre Dış Borçlar 

Dış borçlar çeşitli kaynaklardan ya kamu kesimince 

ya da özel kesim tararından hıllanılmak üzere.temin edil

mektedir. 

ı- Kamu Kesim:f. Dış Borçları 

Borç alan taraf'ın genellikle devlet ya da bir kamu 

kuruluşu olması, başka bir deyişle borç ilişkisinin borçla

nan ülke hükümeti ya da bir kamu kuruluşunca sağlanması du

rumunda kamu kesimi dış borcundan söz edilmektedir. 

Türkiye•nin dış borçlarından tamamına yalan bir bö

lümü, kumu kesimi borçlarından oluşmaktadır. 1963-1970 dö

neminde kamu sektörü borçlarının toplanı borçlar içindeki 

payı yüzde 89,8 oranındadır. 1974 yılından 1980 yılına ge

linceye dek,kamu kesimi dış borçları ya.klaşık dört kat bü

yümUştür.- Özellikle 1.978 y·11ında yapılrm borç ertelemele

riyle, yaklaşık 2, 5 rrıilyorı dolarlık özel kesim ı.ıçM borçları 

Merkez Bankası borcuna dönüşttb . ..,Ulmüştti:ı:•., Bu nedenle kamu 

sektörü dış borçlerının yanınila ktiçük tutarlarda gerçekle

şen ve bUtçe d1şı kamu kesimi borcu ola.ı .. ak a.nJ.lan bu borç

lardaı 1979 yılından sonra art:ış görtilmektedir. Sonuçta 
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uzun vadeli kamu kesimi borçları 1978'de toplam borçlar 

içinde yüzde 45,4 oranuıdayken 1979ida yüzde 71,2 oranında 

gerçekleşmiştir .. Kısa vadeli kamu kesimi borçlar:ı da düş

müştür. 1982 yılında oı·ta ve uzun vadeli kamu kesimi dış 

borçlarının toplam boı•çlar içindeki payı yüzde 84,8; 1985 

yılında yüzde 77w8 ve 1987 yılında da yüzde 74 oran~ndad~r. 

Kısa vadeli kamu kesimi borçları ise 1982'de yüzde 3,9, 

1987 yılında yüzde 10,7 oranında toplam borçlar içinde pay 

almıştır. 

(Tablo 16)•da 1984-1987 döneminde kamu kesimine or-

ta ve uzun vadeli olarak sağlanan dış krediler görülmekte-

dir. 

. (TABiıO 16) 

TÜRKİYE 'NİN SACJ~A.DIGI DIŞ KREDİI~R 

-----------~··-·u..., .... ...., ______ _.._ Milyon Dolar 

1984 1985 1986 1987 

KAMU SEKTÖRÜ 3170 3978 5367 6623 
Orta ve Uzun Vd .. 

ÖZEL SEKTÖR 217 355 212 638 
Ortu ve Uzun Vd. 

--------·--·--------------
TOPLAM 3387 4333 5579 7261 ----·-·-·...;__.._ ___________ _ 

Kaynak: Hazj.ne ve Dış Ticaret Miisteşa.rlığ:ı. 

2- Özel Kesim Dış Borçları 

Borçlanma ilişkisinin bir ülkenin özel kesimince, 

gerçekleştirilmesi halinde b11 tür borçlar söz konusudur. 
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Aslında d~ş borçların bir k~smı özel kesim tara~~dan kul

lan~ld~ğ~ halde, d~ş borcun temin edilişi devlet garantisi 

gerektirdlğinden bunlar kamu kesimi dış borcu olarak göste

rilmektedir. 

~Jrkiye'nin özel kesim dJş borçları 1963-1970 döne

minde toplam dış borçlar içinde yüzde 10,2 oran~dadır. 

1978 yılında toplam borçlar içinde orta ve uzun vadeli ö

zel kesim borçlarının pay~ yüzde 2,6'dır. 1979 yılında da 

aynı dUzeyde kalmıştır~ K~aa vadeli özel kesim borçlarının 

toplam borçlaı• içindeki payı 1978 yıl:ında yü'zde 38,3 ora

nındayken>l979 y~lında kısa, vadeli özel kesim borçlar~in 

payı yüzde 18 oranına dUşmUştUr. Buna daha önce belirttiği

miz gibi kısa v·adeli özel kesim DÇM boı ... çlarınJ.n, borç erte

lemeleri çerçevesinde u~.;un vadeli borç haline dönüştUrül

mesi ned.en olmuştur. 1982. yıl:ında toplam 'borçlar içinde or

ta ve uzun vadeli özel kesim borçlarının payı yüzde 5,1, 

1985 yılında ~!zde 3 5 4, 1987 yılında da yüzde 3,2 oranın

dadır. Kısa vadeli özel kesim borçlar~ ise toplam borçlar 

içinde 1982 yılında yüzde 6~ 1985 yılında ll, 2 1987 y~lın

da da yüzde 12 oranında -pay almı~Jtll' (Tablo 16) 'da orta .. J'e 

uzun ·vadel:f. özel sektör borçlarJ. verilmektedir. 

~ Ge:c~ Ödeme. §ekli:~le Göre D:lş Borçl~ 

D::ı.ş boı"çların geri ödemelerinin en :f'azla dövizle 

gerçekleştirildiği, bazen de borç alan ülke parasıyla ya 

da malla yap:ı.ld~ğ:ı. göı>Ulmektedir. 
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ı- Dövizle ödenecek Dış Borçlar 

Borcun sağlandığı kaynağa. bakılmaksızın, ana para ve 

faiz ödemeleri dövizle ya da konvertibiliteye sahip bir pa

ra birimiyle yapılan dJ.ıJ borçla~·dır .. 

Tür·kiye 1nin döv-:Lzle ödenecek dış borçlarJ. 1984-1987 

döneminde (Tablo 17)'de verilmektedir. Dövizle ödenecek d~ş 

borçlar:ın konsolide bütçeden ödenecek kıamJ. 1984 yJ.lında 

yüzde 64,4; 1987 yılmda 66,7 ora:nındadır. Diğer kamu sek

törü tarafından ödenecek borçların, toplam döviz borçlarJ. 

içinde 1984 yılJnda yüzde 32.4, 1987 yılında yüzde 28,9 

oı~anında pay :ı ·bulunmaktad l.l' ., 

(TABLO 17) 
TÜRKİYE 'NİN DIŞ BORÇLAR? (Dövizle ve TL ile Ödenecek) 

DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR 
(Milyon Dolar) . 

KONS .. BtlT. :DİG.IU~MU ÖZEL SEKT. 

(=E :.ı:) 
TüRK PARASI İLE ÖDENECEK 
DIS BORÇLAR (Bin Dolar) 

KONS.BtlT. DİG.KAMU 
YILLAR TOPLAM ÖDEJ\lECEKLEH. SEK~BORÇ BOH.ÇLARI TOPLAM ÖDENECEK. SEK .. BORÇ 

1984 

1985 
1986 
1987 

14.991 9.660 4.861 470 56.287 39.944 16.343 
17.159 11.081 5.482 596 45.414 37.139 8~275 

20 .. 532 13.373 6 .. 431 '728 34 .. 540 34.288 252 
25 .. 028 16.705 '/' ~ 2ı~·G ''1 ~077 31.516 31.360 156 - ....... 

Kaynak: Hazine ve DJ.ş T:i.caret MtisteşarlJ.ğJ. 
:E Dış Borç rakamle.::.:·ına, dolaı•. ça.rpra.z kurlarJ. esas 

alınartı.k lı.o&aaplandığlndan dolar değerindeki değ:t.ş
melerclen doğan stok değerlernesi dahi1diı' .. 

5~ Revize edilmiştir. 



- 72-

Dövizle ödenecek dış borçların 1984 yılında yUzde 

3,1'1 1987 yılında yiizde 4,3'ü özel kesim tarafından öde

necektir. 

2- 'l'üı•k Lirası ile Ödenecek Dış Borçlar 

Box•ç veren tara.fm kabul etmesi halindaı dış borç 

ana para ve faiz ödemeleı•i borçlanan Ulke pax•asıyla yapJ.-· 

labilmektedix·. 

Ttirkiye 'nin Tü'l'k Lirası j.le ödenecek dış borçları. 

ekonomj.k lcalkmmaya yardım amac J.yla verilen ·Kalkınma İk

raz Fonu (DLF)nun -ki bu :ron daha sonra Uluslararası Kal

kınma Örgütti (AID)'ne dönüşmüştür- kredilerinden doğmuş

tur. Tüı,kiye •ye IL Dtinya savaşJ. sonrasında ABD taraf'In

dan verilen Marshal Yardımları ve tar1m UrUnleri :razlala

rJ. (PL 480) yoluyla verilen krediler de Türk Lirası ile 

ödenecek dış borçları oluşturmuştur. (Tablo lT.J 'da TL ile 

ödenecek d.ış borçlar ver:Llmektedir. Görüldüğü gibi öneın

siz bir tutar oluşturduğu ve ödeme kolaylJ.ğı taşıdığın.dan, 

ihmal edilebilecek düzeyde bulunmaktadır. 

]2 .. Borcu.rL.IDdllanım Yerine Göre Türleri 

Dış borçlar verilirkt:m herhangi bir koşula bağlanıp 

bağlanmamas:ına göre ayrılmaktadır .. 

1- P:ı:,ogram D:ış Borçlm.>ı 

He::.·ha.ngi bil' kof)ul taş ırnadan, gelişmekte olan til

kalerin dış finansıi1a.n ihtiya.Qlaı":ını kB.l:'şılamaya yönelik 

kredile:ı:'e pı'oğram k:&.~edileri ·denilmektedir .. Bu tür kredi-
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ler herhangi bir projeye bağlı değillerdir; genel olara.k 

dış ödeme açıklarını gidermelc, gerekli ithalatın yapılma

sını sağlamak üzere ikili anlaşmalar çerçevesinde verilir~ 

ler. 

TUrkiye proğram kredisi niteliğindaki dış borç-

larını Planlı Dönem başlarında kurulan Konsorsiyum aracı

lığJ.yla temin etmiştir·. 1963 yılında p:roğram krediler:i.n:i.n 

konsorsiyuı:rı kredileı .. i içindeki payı yüzde 61, 1971 yılın

da yi.izde 24 oran:ı.ndad:tr. 1963·-1977 döneminde ise konsor

siyum kredileı"iniıı yUzde 23 ''il program kı•edis:i. niteliğinde

dir. (Tablo 18) 'de 1983-1987 döneminde proğrarn kredileri

nin kaynakları görülmektedir. Buna göre ikili anlaşmalar 

çerçevesinde ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan p:r·oğ·· 

ram kredilerj., toplam proğram ve proje kredileri içinde 

1983 yıluıda, sırasıyla yüzde '7 ve yüzde 28 oranında pay 

almaktadır.. 

2- Proje DJ.ş Borçlar:ı. 

Belirli bir projenin finanse edi.lmesi amacıyla 

verilen koşullu krediler proje kredileridir. Kredi hangi 

proje için tahsis e<lilm:i.ş ise yalnızca o projenin gerel~-· 

tirdj.ği i thalat :i. çin kullan :ı. lmak zorundadır. 

TUr1dyo p:ı.:-oj e k:ı:-ed:Lei :niteli.ğind eki ct ış borçlarını 

ko:nsorsiynıri ars.c:il.ığ:ıyla temtn etmiştir~ 1963-1977 döne

minde konsorstyı.lm kr·edileri içindF.ı prtCıja kredilerinin 

toplam :proje ve proğ:.c·am kr·edileri içiildeki payı 1983 
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(TABLO 18) 

PROJE VE PROGRM~ KREDİLERİ (Taahhüt Bazında) 

Milyon Dolar 

_, l~8J 128~ 1282 1286 ı.~sz 
PROJE VE PRO~RAM KREDİLERİ 1869 2307 4204 5020 662.3 

Proje Kredileri 1209 1696 3592 4342 4712 
Proğram Kredileri 660 611 612 679 1911 

İk::l. Anlaşmalar 144 175 254 121 1490 
OECD 144 175 104 6 689 
Suidi Arabistan 150 
Diğer .- 115 801 

Uluslaı·aras ı 516 436 358 557 411 
IBRD 301 "7"' j o 172 385 159 
IDB 90 60 55 ll 5 
ERF 125 130 161 257 
OPEC Fonu 

-------------------------------------------
Kaynak: Hazine 'Ve D:ış Ticaret MUsteşarll.ğl.. 

yl.lJ.nda yüzde 64, 6, 1985 ve 1987 yıllarında da yüzde 85 ve 

yüzde 71 ornnındad.ır~ Bu' k:rediler genellikle çok tarafll 

yardımlar ç,:erçeves:i.nde verilmektedir. 

E. Kullanış Prossd.ilrüne Göre DJ.ş Borçlar 

ı- Bağlı D:ı.ş Borçlar 

Kredi açan Ulkelerin ihraç rnallar:mın satın al:ı.n

masJ. koşuluyla. r:ıağlana.bilen kredilere bağlı krediler den

mektedir. Bu kred:tler, gelişm:tş ülkelerin u1uslararruJJ. 

pazarlaı•da;karşılaştıklar-:ı. j_hracat soı"U.nlarını bir öl<,.~ü

da hafifleta'bilmek :tç.i.n ve d ış c5detnfl aç:ı..klarJ.nı dengel e-
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yebilmek amacıyla verilir. Bu tUr krediler gelişmekte olan 

Ulkelere pahalıya mal olmakta ve çoğu kez düşük kaliteli 

malları ithal etmek zorunda bırakmaktad~r. 

Ti.frkiye 1963-19'73 yılları arasında konsorsiyum ka

nalıyla proğram ve proje kredisi olarak aldığı yardımların -

yüzde 47'si bağlı yardım niteliğindedir. Planlı dönem bo

yunca bağlı yardımlar giderek azalmıştır. 

2- Serbest Dış Borçlar 

Dl.ş borcun herhangi bir kay :ı t ·v-e koşul bulunmaks l.

zın verilmesi halinde serbest krediler söz konusudur. 

TUrkj.ye konsorsiyum taratından verilen, proje ve 

proğrrun kredisi niteliğj.n~eki dış borçlarm 1963-1977 dö-
'i 1 

neminde yüzde 53'U serbest olarak sağlanmıştır. 

ilitm anlatılanlarm dış:ı.nda göze çarpan rö.finansman 

kredileri iae vadesi geldiği halde ödenmeye.n borçlarm 

karşılanması ve ertelenmesi amacıyla sağlanan kredilerdir. 



U Ç U N C tl B Ö L U M 

D I Ş B O R Ç 1 A N M A N I N T U R K I Y E 
E K O N O M İ S İ U Z E R İ N D E K İ 

E T K İ L E R İ 

I DIŞ Bo n L 11 :tr IN ... I Kr.O B··y·· LüK---ERL •' ·r-r.t"" ·. i· • , ____::lÇ ·Aı·HvıAN BAZ ~ M.A J.t- · U U1S L 1:!--~::.:~-~l,S __ 

A. D~~ Borç-BfiyUme İlişkisi 

DJ.Ş borçlar sermaye birikimi sağlayarak gal:i.:]r.:ekte 

olan ülkeler· in tasarruf ve dövi?. yete:rsizl iğirıi g:1.clermek-

tedir. 

Ekonomik büjUr.rıe d:tş borçlar yard:tmıyla gc::cçekleşti

rildiği:cde yat:ı.rırrı olanaklurı arttırılmakta ve sosyal ser-

mayede aı·t:ı.ş sağlanmaktad:n."'. Böylece d1şsal ekonomi ola

nakları da ytllmalr.ıcktcd:lr . .Ayrıca mnJ.iyei:le:r·in diişmesi de 

ekonomik ge1i~meyt h:tzlruıcl:;.ı•maktadlr (72). 

Tü:r·1d;re ekonomisinde hedeflenen kalkJnma ya da bü

yüme h:tz:tnın sağlanabilrm:si, dış bo:ı:•çlrmmay:;. geı .. ekli kıl-· 

maktedır. Planlı dönemin başlangıcından güntimüze kadm:' 

(72) PİRİMOGLU. s.49. 
., 
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geçen süre içinde yurtiçi tasarrufların büyüklüğü yüksek 

bir büyüme hızını gerçekleştirecek ve gerekli yatırımlarJ. 

karşJ.layacak düzeyde olmamJ.ştJ.r. Ele aldığJ.mız dönem için

de ortalama yüzde 5,5 oranmda bir btiyüme hızı gerçekleşti

rilmiştir. 1970 yılından sonra ulaşJ.lan, yüksek oranl:ı. bü

yüme hızları, özellikle 1984 yılından sonra da aynı düzeyi

ni korumuştur. Fakat yüksek büyüme hJ.zlar:ı.nın gerçekleşti- · 

rilmesi genellikle dJ.ş borçlarla finanse edilmiş, bu dönem

de dJ.ş borçlara olan ihti.yaç artmJ.ş ve süreklilik kazanmış

tır. 

B. Dış Borçlar-YatırJ.m-Tasarruf İlişkisi 

Bir ülkeye dış borçlanma yoluyla kaynak girişi eko

nominin tüketim ve yatırım dengelerini değiştirmektedir. 

ÇiinkU i.ilkeye net kaynak-dış borç-girişi, cari işlemler a-

çığını bUyütmekte ve ttiketimin kısıl1p iç tasarrufların 

arttırJlmasına gerek duyulmadan yatırımları ar·tmakta ve bü

yüme hızlanmaktadır. 

Planlı dönemi kapsayan 25 yıllık süre içinde Türki

ye 'de yurtiçi tasarrufların büyüklüğü, yüksek bir büyüme 

hJ.zınJ. gerçekleştirecek yatırımları karşılayacak düzeyde 

olmamıştır. Dönem içinde özellikle 1970 YJ.lından sonra ya

tırımların GSMH içindeki payının arttığı görülmektedi:ı:·. 

Fakat, marjinal tasarruf eğilimi_nin dü;ıük dü~eyde olması 

nedeniyle dış borçlanma ihtiyacı artmaktadır. 
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Türkiye ekonomisinde 1963-1987 dör.smi boyunca yilksek 

bir marjinal sermaye/hasıla oranl. söz konusu olmaktadır. 

Marjinal sermaye/hasıla oranının yi.iksek seyi:ı:· izlemesi ise 

GSMH'da bir birimlik artış~ gerçekleştirilebilmesi ~e da

ha f'azla miktarda yatırım yapılmasını gerekti:ı:·mektedir. Fa

kat iç tasarru.fların yetersiz olması dış boı:·ç.lanmaya başvu

rulmasına neden olmaktadır. 

(Tablo 19 ) 'da 196.3-·1987 döneminde Türkiye 'n:tn sürek

li bir şekilde kaynak dengesi açığJyla karş:tlaştığı görül

mektedir. Planlı dönenıe girildiğinde bu açJ.k yüzde 4,4 ora

nındadır. 1973 yılı dışında yatırımların GSMJf•ya oranl., ta

sarrufla:ı:-:ın GSMII'ya olan oranından yüksek dUzeydedirv 1977 

yılında kaynak açığının en yüksek düzeyine: ulaştığı ve ya

tırımlaJ:ın flSMR'daki payı yüzde 24t9 iken1 tasarrufların · 

GSMH 1 daki payı du yi.izcle 18 oranında olmaktadır. Bu durumda 

kaynak dengesindeki açık GSMH'nın yi.izde E; 9 ~·Jna ulaşmakta

dır. 

Özetle, Türkiye 'nin ekonomik göstcrgela:d.~ marjinal 

tasarruf eğilimi ve marjinal sermaye/hasıla katsayısı dış 

borçlanma ihtiyacını azaltacak oranlarda gelişmemektedir. 

Burada belirtilmes:i geı:•eken, son 5 yılda TUrkiye '

nin dış borçlanrrıalar· yoluyla önemli yatırımlar yaptığı .fa

kat verimliliği uzun sürede alınan yatırımlarda da bultua

duğu konusunda.dır. Bu ise lcalklnmanın dış borçlarla, başka 

ülke kaynaklarıyla gerçekleştirildiğinin bir göutergesi 

olmaktadır~ 



.\ 
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c~ Dış ~orç-İthalat İhracat ilişkisi 

Türkiye'de yatırım harcamaları ve yatırımlarm ge

l"aktirdiği i thalat, sürekli olarak ekonominin mali gücünü 

a.şaca.k ölçüele geı•çekleşrni.ştir. Çalışmamızl.n :tkinci. BöltimUn

de yel" alan (Tablo 6) 'da ithalat-ihracat r:iengesizliği:nden 

doğan açığın i thalat lehine gerçekJ.eştiğf gö:ı:,Ulmekteclir. 

Bu açık süreklilik kazandığından yıllar i tlbar·iyle d :ış borç 

ihtiyacı da art:t.ş göste~\mişt.ir. 
Türk ekonomisi öz~likle enerji kaynağı olen."'ak pet

role bağlı olmaşından dolayı ithalat giderü~:r·:~ f.trtma.kta ve 

bunu karşılayacak döviz gelirlerinin de ih:r.'ac.:r:ı.t bülirle:r'iY-· 

le ka:rşılanarnamas:ı. sonucu dış borç ihtiyat;:ı. dn;';;mı:ı.Jccadı:::'·,. 

-\vrıca ekonomik bu'ty'u'ıne.nin su"rekl; li~?J'ııı' "', .. ;.-;.·ı n·v·<::·ı•·, '" ()'t'i'r·,n'l 't• ~...., ~ ! ..... o . .. ,., ...... c;:..·-""~ • ., ı.... ....... u ... ~ ...... ,..ı..,·" 

i thalat gideı .. lerinin karşılanması da d :ış beırç.l.:.'tnmay:ı. gerek-

li kılmaktadır. 1973 sonrasıs petrol .fiyatlarındaki cinemli 

:yilkselme döviz kıtl:ığ:ı. yara.trnış 1 bu da dış borçlanman:ın 

rı .. rtmasın.a neden olrm..ıştur. 

TUrl!iye ekononrl.sincle ih:ı:·acat:ı.n ithala:t:ı. karşılama 

oranı 1963 y:ı.l:ı.ndan 1970 'lore kadar yiiz<i& 60 7 la:ı:·nı Uzerin-' 

de seyrett1.ği halde, (1973 yılı dışında) 19g0 y:ı.l~L ı;tonu:na 

dek sttrekli düşme eğil:i.mi göstermiştir. 

T''·-.}~.f ı il ·to] ·•d'~j k ' i li't.•ı .. n .. •·.• .. -.UJ. ~..ı..ye n r ....... e J.c, . e onc:.rn po ı~ _ _,.ıı...ı:.o 

i .ı .. •. 1 ·t .. <:> .... ~ l d •.• . ::.· ' ~ . .,., ., t . 1 ' n "'•fr . ı~ ı J. "'ril'';•o {~· ·: !''.ı cı+ -t -~.. . rır~· l-lla a p l.ı;;u.ı. ı on._ru.Le~ ..... ı u are . ,.;> ıı . e ~~- J.. .:; ,, l ..... , ., .: ... -ı .. ı.. •,: •. . ı.... • ~ 

neğin 1963 y:ı.l::ı.nda GSMH 'nın ~rüzde 9 1 2 'sini oiu.ntu:r·ı:.nı i tha~· 

lat, 1980 yılında GSM!Pn:ı.n yUzde 13,5 ve 1987 yılında da 

yUzde 21,9'una ulaşmaktadır. 
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(TABLO 19) 
'PÜRKİYE'NİN DIS BORÇ GÖSTERGELERİ 

-------------·------------·-.~-......'liii.Ool<...... . ··~~~ 
Milyon TL 

GSMH 
Yl.l (Cari F) 

(%) Milyon D .. (~) 
··"-"~---~~~~-

Top .. Yat/ Top.Tas/ Kı\.YU..ıUC İth./ İhr.-/ :th:r•J R·e-~ Rez .. / 
GSMH GSMH DENGİBİ GSMH GSMH D.B:r:ç ze:cv !tn~· 

------------·---------------------------------·-----··--- -------1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
~.969 

1970 
1971 
1972 

66.8 
71.3 
76.7 
91 .. 4 

10155 
112 .. 5 
124.9 
147.7 
192 .. 6 
240.8 

1973 309 .. 8 

1974 427.0 
1975 535.7 
1976 674 .. 9 
1977 872.9 
197B 1 .. 290.7 
1979 2.199.5 
1980 4 .. 435.1 
1981 6.553.5 
1982 B.,735.0 
19B3 11.551.8 
1984 18.374 .. 8 
1985 27 .. 789. ·1-

1986 39.177 .. 1 
19<37 55.757 .. 2 

16.9 
16.5 
16 .. 5 
18w8 

18.5 
20a0 

20.1 

19.8 
··s·· 6 .ı... • 

20.1 
ıs. ı 

20.7 
?""> 4 -t:.· 
24,7 
24.9 
18.5 
18.2 

21.3 
21.4 
19.9 
20.0 

19~3 

20.8 

24.6 
25.0 

12.5 
15.1 
15 .. 7 
17.2 

.. l'l .. 4 

18.2 
18.5 
18~4 

17.8 
20.0 
20.3 

18.4 
17 .. 4. 

19~3 

18.0 

15.8 
16.1 
15 .. 8 

17 .. 9 
17.'7 
16.4 
16.5 
18.9 
22.0 

-4.4 9.2 
-1.4 6.7 
-0.8 6.7 
-1 .. 6 7.0 
-ı.ı '- 6"0 

-ı.a 6 .. 1 

-1.6 5-7 
-1.4 9-.0 
-0.8 9.0 
-0~1 9.0 

-2.3 
-5 .. 0 

-~ 5 .. 4-
-6.9 
-2.7 
-2.1 
-5.5 
-3-5 
··2. 2 

-3 .. 6 
-2.8 

-1 .. 9 

-2.6 

9.4 
12.3 
12.6 
12.4. 

11.7 
8.5 
9~5 

13 .. 5 
15.0 
16 .. 2 
17 .. 9 
21.3 
21.1 
18.9 

4,9 9 .. 8 36 
5 .. 1 11.9 )0 
5.4 
4-,.8 ·ı·ı L. .... ~ • D 

60 
25 
45 

359 '11 .. 8 40 
3 .. 8 11 .. 6 169 
ı:· 9 :>w " 
ı:: ,.. . 
,J. c. 

5.1 

..1. '1 .. 

4 .. 2 

7.1 
10.5 
11.1 
14.1 
l A -;.: 

'T•'-' 

12.7' 

18 .. ~! 402 

16.1 748 
14.7 1312 
l•l·· 7 2039 
11~5 1608 
12~5 1192 
17 .. :7 1080 

25.9 1209 

32' ~- 1979 
~35. 6 2C8S 
f •. 1.>' ... ::ı 3 1. n r:ı - '- '"i"''--"''"··· 

. .,. ") ~)'t'.!'7C.ı l.ff iii • .' - J 

-5.2 
9 .. 3 
10~4 

3 .. 4 
6.5 
5.2 

21.0 
4-2.4 
63.8 
8,3. 9 
97 .7· 
42.5 
25.1 
21.,0 

10.8 

15.4 
13.9 

18.5 
22 .. 3 
22.6 

32.) 

28.9 
39.1 

-ı. 5 21.9 15.8 59.5 5212 26.8 

Kaynak: T.C. Me:ı:·lı::ez nanlcaa:ı. Yıll:ı.klar:ı. DİE, DPT ve (Tablo 5- Tablo6) 

verilerinden, 
'i 
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TUrkiye 'nin i thalatının GSMH içinde ytrksel-t <.lrP...na u

laşması .dövız ihtiyacmJ.n artmasına dolayı~~:ıyla d:ış borç.J.a

ra daha fazla başvurulmasına neden olmaktadır., 

Bu arada 1980 yılından sonra. ihracc.:.·::a yö:n.el:Lk bi:ı:· 

politika izlenıneye başlanması, ihracat:ın USMH iç:Ludeki :pa-,. 

Ylllı 1963-1987 dönemi boyunca ilk kez yüzde ıorıın üzerine 

çıkarmıştır. İhracat, GSMH'dan 1963 yJ.lllld a yiJzde 4. 9 ora

nında, 1973 yılında yi.izde 5t 9 ve 1985 ile: 19B7 yı11ro•ınde. 

da yüzde 14.8 ve yüzde 15,8 oı"'anında pay almışt1r .. Bu ge-

lişmelei· d.:ı.ş borçlarlll a.~alrnas ı na neden olmasa da dış borç 

sağlama konusunda başka bir deyişle kredi alabilirliliğt 

konusundft olumlu etki yaratmaktadır. 

Türkiye 'nin döviz gelirleri yrı. di.l :::ı1t:ın ·ve ko:n.\Yer-

tibil di5v:i.z toplamını V'eren net rezerv durumu i1.e toplam 

i thalat arasındaki oı•an dış borç dtı.rurm.ıyla :ilgili bir gc5s .... 

tergedir.- 1970 yıll.na kadar bu oran kiiçUk :ı:ı:i.ki:aı·J.arda :Lken 

1970-197 4- dC5nernincle olumlu yUksalişlel' ka~,'d.etm:i~Jti:c-. Özel-
' 

lik le 1973 y:ıl:ı.nda. yüzde 97,7 oranlna \ll&l)m::ı.:;;:-t ı:ı•.. (Tablo 

19) t da yıllaı:• i tibariyle net rei:erv /i.thaL:rt o:ı·aru. ve:ril-

nıekte ve i thalat hacminde art :ı. ş olduğu y:::.~.l:n:da toplnm re-
._ 

zervler-:i.n ithalat:ı kaı~şılama oranı düışmektecliı·. 

D ' , t. , ... . ış norç_ar::ı.n ar ·cıg::ı. yo-

ğur..laşt:ı.ğ:ı.. son :y:ı.l.lm.'*deı. ırıa.l ve hi::;met ihracat: :ı..yla e ağlanan 

dö·viz gelirleri de azalmakta, ülkeelen net kaynak ç~:ı.k:ışı 

gerçekleşmektedirq 
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E._Qış Bo~ç-GSMH İlişkisi 

GSIY'"Jftnın artışı gerek döviz yetersizliği,. gerekse 

iç tasarru.f yetersizliğinin dJ.Ş borçlaı• yoluyla gide:ı:.~ilmesi 

sonucu sağlanabilmektedir. 

Türkiye 'nin ekonomik göstergeleri :L~r:.celend.iğirıde 

dış borçlaı·ın GSMH'dan daha hızlı büyüdi..iğü ortaya ç:ıkmakta

dır. Bu ise d1ş bo:r•ç ihtiyacını daha da c.:r·tt:ırmakta: borç 

ödemeler·inin zorlaşrıasına ve borcu borçlu. ôcler .:=;· duruma ge-

11.nmesine neden olmuıytur. 

·p. IhA 'Borç·.-j''!nf1ssvon İlişkirıi _.,.._ ... ~_ .. .a.---... , .. -::...ı.... _....__.-. 
Eui'lasyon oranlarınlll artması bo:r.·(~~ veren ve alan Ul-

keler arasındaki iltşkilere önemli ölçüde yan.r:nmaktadır (73). 

1973 yılı soırr"aaı petı'ol f'iyatlm: :~:u.:ı.n yi':lkselmes:i. 

1970'lerden sonra enflasyon oranlarının hız1a yi.ikselmesiue 

neden olmuştur .. En.flasyondaki artışlar reel faiz orr.t."lları

nı ve devlet borçların:m. GSMH :i.çiıı.deki pa.~·ı:::a geÇ<J.ci ola.-

rak düşürmUştür. Bu ise bir çok \ilkeyi bo:ı: i_::la:wncı..::::ı.:ın ze.:r.ar

lı olmadığı yönünde yanl:ı.ş bir düııUnceye ::r<5ne1 tmi_çtir ~ Oy

sa artan enflasyon, kişilerin aktiflerini k::ısn YEH1eli değiş

ken J'aizli alanlarda değerlendirmelerine y(.ü açmışt:ı.:r· .. Aı•-

tan ekonomik bunalım maliyeti yüksek tophunsnl hr.U'canıt1.la·-

r>] .. n :f.'inansmaıı:ını olanaksız hale getirmiş·~ir {7 4). 
-----·k--·-----------(73) GUH.BÜZı lfUlusl<:n:t.u:·us:ı. Kredi Değe:ı:•liliği Ye Türkiye ı· 

nin Du:r·umu I 11 , s .. 34 ~ 

(74) 
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Türkiye petrol fiyatlarının yükse:ım.es::.~d.erı soura az 

da olsa iatikrarın sağlandığı 1974 ile bc::·ç ertelemeler•ine 

kadar geçen süre içinde gerekli parasal 7<'3 ys.p:ısal ayarla

maları yapmamıştır. 

Tiirkiye'rı.in dl.ş borçları özellikle sc.ın yıllarda yo

ğun bir seyiı• izlemektedir .. Bu i.ç tasar:r·u.f ore.nuı:nı düşme

sine, ttiketim eğiliminin artmasına ve e:nJ:'lasyon baskısının 

artmasına yol açm:ıştı:ı:. Dış borçların y\ikseldiği dönernde 

enflasyon oranının yükselmesi de doğal k::x·şı.lanmaktadlr .. 

özellikle Türk Lirası vnın devalU e edilrr:~;:ı:i so:mıcu-. kamu ke

siminin i thal ettiği mal !'iyatları yi.ikselt:1oktı:: f 1.ın i.Hke i

çinde fiyat artışlarına neden olmaktad::ı.r. D:ış bo:r·çl.a.r as 

lında ilk aşamada. enf'lasyonist baskıyı azalt::wı etki ya.rat

maktadır.. Fakat dış borçlar ve bunların faiz yiJkli~r:L birl

kinıli olarak artt:ı.kça ekonomideki enflas~ronist b!:\:Jk.ılar. 

şiddetlenmektedir. 

II. DIŞ J:IORQL.ANMANIN MALİYET! ~~T:(Rİ~J..:t 

~;Q]. ;ı~ Bp'f'çlanınarll!L .Ma~!_~ t :h 

Ge1J.şmekte oJ.ruJ. ülkelı:n· dış ·borçlar.1 ktıllruımakla 

borç yUkU ü1t:ı:na. gi:Prnekteclirleı· .. Dlş kay:nakl~ırda.J:ı dış borç

lar, vadel~>ri gt1ldiği za:ma.n faj.z ve ana pı.:r.'alar:ı.yla birlik

te ödemnek. ~":oruncle.dır ki. yen:tden borçla:nım: o1anağ:u:w . .sahip 

!Jlunab:Llsln"' 

TUrk:iye dış borçları, borçla:ı:·:ı.n:ı .;.;.J..d:df;:l ve öd.eye

c~ği konvertibl dövizin diğer döviz ler~· gö:ı.:·.s kt;·i~ de:ğ::!..şirn-
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lerinden olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilenmekted:.t:t:' .. f 
1987 yılı so11u i tibariyle 2.1U:rkiye 'nin d:u;ı bor'çlarının yüz-· 

de 57,2 ~si dolar dış ı para birimlerindeı-1. oJ.uşını:ı.ktad:ır. Bu 

da değer kaybetmesi sonucu Türkiye 'nin d:.:; bol'·ç miktarnn.n: 

artmasına yol açmıştır. Eğer Ttirkiye 'nin d:.Lş bo:r·ç1rı.:r·ı 1986 

yılı sonu kurları esas alınarak yapılsa~ d.:.r;ı ·nor-çların. yıl-.. 

lık artış hızının yüzde 22,6 oranında değ] 1 c. e ::rUzd.e ll o

ranında olduğu görUlür. Türkiye 'nin borçlanmalar:ı.nı f~n faz

la .ABD Doları, F. Alman Markı ile yapmaktaô.:ı.r. 

rnu··r·k_i_ye 'nin d.ı2 bo,..çlanma SOnU"'U r:"'"'"''c·ı: .• >r"i .:ıı:rtı·' )···'l·ı.· ;y,.; .1. Ç .. ·' """' (j f.:~· ..,.. 'S ,.,~ L1 . .J.... -.... -";);~ •· ""-~ (':)...ı-

yatır:ımlar dış borç maliyetini, başka bir·· i:fad.ey1e borç fa-

iz ve ana pE:.ı·a ödemelerini aşacak dü2;eyde ol1'iuğu .::rlirece ao-

run yarstr:u-:ı.maktad1r .. At.tlSÇ 1 Ulke ekonomisird.n kend:i. kı.:~n.d:i.:rıi 

yöne'tecek bi.r gelişme düzı::~yi J.çin geT.'ekLi sermaye ile iç 

tasarruf ve yat.:ı.:r·1m kapa13i tes:i a.ras :ı.nda!ci. eçJ.ğ::ı. kapatacak 

miktarda d :ı. i] borçlanma olrnaktad1r. Dış 'tH;:rç;.laı"':ı.n ülkeye 

i'Eız1a bi:r• kUlf'et yUklemem8si ihr~lcat g~::l :L:·ler·:Lrıi artı!':tC.l. 

yararlanmasına ba~lıdır. 

Dış borçh~.r ekonomik ve toplumue.l -:,.önl.lyle Ulkey·o 

yararlı olmaktadır. 

TUrkiye bil:lnd.iğj. gibi yat:ı.r:ımJ.m:·:ını g;e:r•ç.ekleşti:r--

mek ve döviz geli:r·1.erinin yeterli olmnma;:nr:ıdnn clı::,;lr:1.y:ı cari 
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işlemler dengesini sağlamak üzere dış bo:r ç1auraaya baş'\ıur-

maktadır. Ti.frk ekonomisi üzerinde üretim artışJ. ile birlik

te belirli projelerin gerçekleştirilmesini sağladığı ölçüde 

yararlı olmuştur. Ayrıca üretim artışıyla birlikte ihracat 

artışı sağlmıarruc ödemeler dengesi açığı sorununa çözüm ol

muştur. 

Dış borçlanma.n:ln getirisi, Türk ekonomisi üzerinde 

dış borçların katkısı, borç ödeme kapasit.;rıi yu-:::•d:ı.mıyla öl

çülmektedir•. Dış borçlar·la yapılan yatırJ.;·n1n :i.tcr·e.catı art

t ırma ve i thalatı az al tma bi.çiminde bir d~htiz kazane :ı sağ

lamas ı büyük önem taş ımaktadır. Bir bU ı.: ür~ o lar· ak ve uzun 

vadede dış borçlanma, ekonomirıin verimlj.i:iğine yarJtığı kat

kı ve borç ödemelerini gerçekleştirdiği ölçüde getiri sağ

lamaktadır. 

Türkiye 'nj.n bu bağlamda ihracat gelirJ.e:r·inin dış 

borç unapa:r·a v:a faiz ödemelerini karşılama o:x:•an:ı. 1977 'le

re delt dUşrne göstermektedir. Ayrıca dış borç ödemeleri ih

racat gelirlerinın yaklaşık yüzde 45-50 ~ s:L oranında seyret

tiğt görUlmektedir. 

'1 • 

b. P:uı Borç Anapara Ödemelert, 

Türkiye 'nin 1963-1978 döneminde d:l.J bo:cçla:ı-:ıl:nl.n al

dığı görünüm {Tablo 20) •den izlenmektedh. D::ı.~ Eo:ı:çla:ı•m 
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ana para ödemeleri de artış kaydetmiştir~ Toplam borç 

ödemelerinin önemli bir kalemini oluşturan. anapaı'a ödemele

ri 1963 yılında borç ödemelerinin yüzde 79'unu, 1977 y~lın

da yüzde 37rsini ve 1987 yılında da yüzde 52'sini oluştur

makta ve görüldüğü gibi yıllar itibariyle artmructadır. 

(Tablo 23) 'de: dış borç anapara taksi tlerj.nin gele(;ek 

yıllarda ödenecek miktarJ. verilmektedir. 1988-1992 dönemin

de kamu sektörünün, Merkez Bankası'nın ve özel sektörün borç 

anapara ödemeleri giderek azalmaktad1r~ Toplam borç ödemele

rinin içinde anapara ödemeleri 1988 y:ı.lında yüzde 67, 1992 

y1.lında :rüzde 73 oran::ı.nda pay almaktadır. 

Türkiye Trı:tn dış bor·ç faiz ödemeleri. anapara ödemele-

rinin toplanı ödemeler içindeki payı azaldığı siirece art1.ş 

göstermiştiı•. Dış borçlar:;.n faiz ödemelerl(Tablo 20) rde ve

rilmektedir. J.i'aiz ödernelertnin borç se·rvlsi J.çind.eki payı 

1972 yılJ.ndan sonra artmaktadıra 

1i'a.iz ödemelerinin ih.re.cat iç:i.nr1eki payı 197'7 y:ı.l:ı.n.

dan sonra artarkeni bo:r•ç serviai içind.ek:I. payı da 1973 yı-

l:ı.ndan itibHren vxtrnişt:tr. Bunda 197.3 yll:ındau itibaren 

kısa vadeli ve yüksf~k frdzli. borçlanmale.ra başvı.ırulması 

büyük etkend:L:ı:•. 

Anapara. ve :faiz ödemelerinin toplamını oluşturan. 

'dış. boı .. ç · ::ı0rvlsi ise yine (Tablo 20) 'de göri.ildüğü gibi 

m:-tmaktad ır-. 'Borç öd.eme riüotinün önemli ·ı:ıir göstergesi olan 
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(TABLO 20) 

TURK!YE 'NİN İHRA.CNI.1I İÇİNDE DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ 
(Milyon Dolar) 

% 

Toplam D :ı. ş Dış Bol"Ç Anapara Faiz Borç Faiz.Ö; Faiz 
Borç Anapara · Ödeme- Öd~ Serve Borç Öde. 

Yıl Miktarı İ!rı:ıacat ve Fa. öd. leri rnel .. !'I_=;..racat Ser. '!ll'r. -- __ .. ·-.. ---
1963 857 381 127 100 27 33 .. .3 21.2 
1967 1e441 522 133 79 54 25 .. 47 .5r0. 6 

1972 2 .. 538 885 297 235 62 33.5 20.8 

1973 3-.263 J •• 317 131 72 59 9.97 44.9 
1974 3 .. 496 1 .. 532 228 126 102 14 .. 88 44.7 
1975 4.734 1.401 242 118 124" , 7 '>7 

J.. ·-
51.2 

1976 7.313 1.960 )':l' ~_..,b 119 217 17.14 64.5 
1977 11 .. 643 ı •7f' 3 .. 1 :; 583 214- 369 33 .. 25 63 .. 2 

1978 15.05.3 2.288 663 256 407 28.97 61.4 

1979 15.299 2.261 1090 544 546 48.20 50.0 
1980 15.17.3 2 .. 910 1244- 576 668 42.74 53.7 
1981 15.519 4 .. 703 1744 551 119J 37~08 68.4 

1982 1'7.619 5.?46 2317 852 1465 40.32 63 .. 2 

1983 18.385 5.728 r);::. 35 
'-- _,- 1093 1.1.4'"' •• c:. 44.3 56 .. 9 

1984 21.258 7 ·ı-:ı4 ..... _, 2693 1107 1586 37 .. 74- 58 .. 9 

1985 25.349 7 9ı:-o • )';! -.c-. ı 
.:ı ,J .L -· 

~185H ... ~- 1753 45~37 48.5 
1986 31.228 '7 .. 457 4279 ~~145 2134- 57.38 49~8 

1987 38.304 10 ~190 5164_ 2657 2507 50.67 48 .. 5 
---~_.._._, . .,.,,._,_w---~, ... ..,,..,,,.. .. __ ,,;;!--"~· .. ,...._.._- .... , .• ..,..-_.._., .. • .. :, . ....,...._.,.__ ___ .. ..,.;-,ı.-,, •• , .•..• --.• "-'-·" ____ 

Kaynak: T .C. Merkez ]m:ıkas :ı. Y:ı1.lık Ha.porJ.e..:ı•:ı_ı· Maliye ve Gi.imrUk 

Bakanlığ:ı_ Y:ıllık Ekoncm:Uc Raporle..r~.lt D:tB ver:Lleriııd.en .. 

7.0 
10 .. 3 
7.0 
4.4 
6.6 
8.8 

11.0 
21.0 
17.7 
24.1 
22.9 
25.3 
25.4 
25.1 
22.2 

_.22 .• o 
28 .. 6 
26 .. 0 
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borç servisinin ihracat gelirlerine oran2 ise 1979 y2lın

dan i tibaren yükselmekted.ir. Borç karşılama oranı olar·ak 

adlandır:ıla:n borç ödemelerinin mal ve hizmet ihracatı ge

lirlerine olan oranı 1963 yılında yiizde 33,3, 1973 yıl:ında 

9t9, 1977 y:ıl:ı.nda 17,1, 1980 yJ.lında. 42,7, 1985 yılında ise 

45,3 olmuşt\.1:1.""., 1985 y:ı.l1ndu ertelenen bor·çlarJ.n geri ödeme

leri başladığ:ından bor-ç karşılama orauı (borç servj.si/ihra

cat) 1986 yılında yiizde 57,3, 1987 YJ.l1nda da ')0,'7 oranına 

1988-1992 yıllarında boı:·ç se:rvisi ise (ırabl.o 23) td,e 

verilmekted1.r • 

. Ayrıce. (Tablo 22) !de dış borç ödemelerı toplam döviz 

geliı•leri.ne oranlanarak verilmektedir. Faktör dışı gelirle

rini. de kapsayan döviz gelirleri d1.ş b(n:>ç karşılama ora."Yl.ını 

iyileştirmektedir. 

Tf.· rlı-iye .l. 9 rr· 8 ·. 1 a 7 9 '\T6 ., 9 8 rı ı 'l d . . ı . b - . J ~ -v Y~-· arın a onem ı orç 

erteleınele:r·in:Ln sağland:ı.ğJ. s.nlaşmala:r· yapm1ştJ.r. Borç öde-

me s.:ı:c ... u:ı.la:.;-;._:.:nn 1980 ·; loı:·::le cl·:or..ornik, siyasi ve toplumsal 

dengclel·i dr: zor1G.ynn bir düz;f.:ys ule§mas::i. bıum gerektirmiş

t:tr·. Eös·ıoce toplam 4 milyar · 642 milyon dolarlJ.k dış boı·ç 

larak t~kon~ım:üıüı b·.JI-Q y"i.ikü ha:f':U'J.etilmiştiı• .. 

Tflrk L:i.l'as:ı. 1 n:ın devalüe edilmos:L sonucu kamu sektö5
• 

rif gelirlo:c:i. (5zel sektör·e kayınaktad:ı.l~. 
'/ 
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1~ÜRK:CYE 1 l'IİN GSMH İÇİ!fDB :OIŞ BORÇI.ı.A.RIN PAYI 

--------- ---·------Oool"'--~-_r------

YILLAH 

GAYRİ SAFI MİLLİ HASILA DIŞ BORÇLAR 

Milyon TL. Milyon Dolar Milyon Dolar 

a--------
D:ı.ş Dış 
D:ı.ş Borç/ Borç 
GSMH Y:ı.llJ.k 

% Artış % 
.. -----~.........---·~ .. -~·~---- lı·----·-~---- '"'*'-"'"~----

., 06' .L.~~ j ,...6 C·•')"' 4 b ~ı.)\. .ı. ... 7 lı')'"' 4 • : .. c...~., .. 728 9.8 
1964 71 .. 312.8 7~92Jc6 946 ., ... 9 

ı• . - ~ 29 .. 9 
1965 76,726.3 8.525 .. 1 985 11.5 4.1 
., (.~ ,.. ,.. 
.l.~<::ıO 

ı::•ı ,ı·ı r~ () 
,1 .ı. ,, ')' .; ••. · • ,) :!.0.157 .. 7 118'! ~.ı~ 6 20.5 

1967 101 ~ 4-80~ 6 :.U.o2'"'t5.E :1-.3~!9 11.7 11~9 

1968 1 1" 4~1'' ,< -· ~ .. -~· ... _) .-:- . .:.:· 1~?.,.499.3 1481 :t1 .• E~ 11 .. 4 
1969 124.892 .. 9 .. , 'J 9'77 ~ .. ı .. .-., ••• u 1619 11..6 0~3 

"19""'0 ... 1 . 147 .. 776*1 9 19 5~1 > 3 1816 18.2 12 .. 1 
1971 192 ~ 60~~. 3 i') 969 (J -t- ~ J '» ';) 2091':3 1641 15 .. 3 
19'"(2 240,180~1~~~2 1?',200 •. '7 2538 14.7 21 .. 1 
1973 309.829.4 c!2 .. 1JC,7 25JB J..l(w

17 28~5 

1974 4~~7 w097 .O 30.507.0 3496 11.,5 7 -.. l. 

1975 ı::.'".!5 7TL O "".... ' . .. 37.598 .. 0 4734- 12.5 35 .. 4 
... ''7~ .!..:;» o · 6'74-.9B5.:r 41. 28:~. 5 ~131.3 17~7 54~4 

197.7 .872 •. t193~8 49.,177 .. 1 11643 ~~J 1i 6 t:i9 ~:; 
_ .. ' 41 ....... 

1978 1.290:723 .. 4 ~:- J ,. O i) vy '.) "0~·'- .. ; ~.t ~505.3. 28.l) 29.2 

1979 2 .. 199.520 .. 0 52~962~2 ı >'>00 ·~ :> L. ,., .') '28.,8 1~6 

1980 4 13~ ., L-3 1'\ .,.t. )t· .. v/• ,.V :;e. 480 w 4 1 ı::ı7"" .... .-' .) 25 .. 9 0.9 
1981 6~5:5.3 •. ~196~2 ··g .-·rın A :>- ~ ::> \,. c! 11 •• 

-, r- '" ..... , <..i 
.!. :>:ı :ı-~ 26 .. 1. 2.2 

1982 8. 735 .OlO.tJ. 54.308.7 17619 32.4 13 ı:-, ... J 

l9B3 , 1 ~7C:} e<:ı 3 H• ".ıoJ/ .. 6 p\J'·v· e s 51 .. 570,8 l8JB5· .35 ·~ 6 ı ·:ı 
1 -. .. .1 

1984 18,)'{4.839 .. 9 ... "'\ '}, ') '! )\. ... : \).::. ,. 21258 4-~~) 2 1~). 6 

1985 ,..,"'( 7f' 0 1 ı 1~ Q ~ .... ) ;J ..... ...ı... 10' \.~· "3 , ......... '1 :; . ~ t) • .l.. l- .. ; 25349 47 .. 3 19 .. 2 

l9B6 JS. J.7'f ~-.i)'J .·.· 6 58.526 ... 7 31228 53v4 23~1 

"! ü87 ...... ., . ., ~) :1 . ~! 5·"7 "; ;2:2 ()~-~I. () ~~- 1 t!·· '2 E~ .. ~·~·r! :;F3 ]Cl fı. h9 ,. 
,..! •. , 22.6 
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(TABLO 22) 

DIŞ BORÇ SERVİSİ (Milyon Dolar) 

·----------, --------·-------------------------------DIŞ BORÇ ÖDEMELBRİ DÖVİZ G.ELİRLEP..İ DIŞ BORÇ ;DÖVİZ 
YILLAR (Arıa.para+Faiz) (:t:) ÖDEMELERİ GELİRİ(%) 

1981 1.744 7.o818 22,3 

1982 2 .. 418 10.117 23~9 

1983 2.522 9.515 26.5 
1984 2 .. 693 11.656 23.1 
1985 3~611 13.185 27.4 
1986 4.279 12.551 34.1 
1987 5.164 14.716 35.0 -- --·~-., 

Kaynak:. Merkez Bankası 
(?!:) İhı:acat 1 Turizm.ve Dış Seyahat Gelirleri, İşçi 

Dövizleri ve Navlun Gelirleri kapsamıdır. 

(TABI..O 23) 

DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ PRO~TEKSİYONU (~) 

(Milyon Dolar) 
--...-....... -·'IC--..... 

1988 1989 1990 1991 1992 
,......._ _ ___..__.. 

TO I) LAM 5.808 5~628 5 .. 131 4.756 4.709 
Ana. Paı"a ':ı 93q .-'>l ~ 3.756 3.3i34 3 .. 263 3 .. 463 

Faiz 1.869 ·ı ı::ı ,.., ') 
.-:...~w ( '- 1.747 1.493 1 .. 246 

Kamu. Sektö:r:-ü 

A!ıa Para. 2 .. 559 2 ·p ı • ,, ~J 2.870 2 .. 977 2 .. 961 
Fa:lz 1.607 1 .. 706 1 .. f35 1.419 1.198 

Merkez Banke.sı 
Ana Pa:ı:•a 911 802 289 134 363 

Faiz 169 94 57 .35 2.3 
Özel Sektör 

.Ana Para 469 230 225 152 139 
Faiz 93 72 55 39 25 

.( .... __.._ __ --------
Kaynak: Merkez Bankas2 

(~) Ann pa.ra. öc1emeleı .. ine IMF, :f'aiz ödemeler:Lcrıe kıae. 

vadeli faiz ~demeleri dahil edilmemiştir. 
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Dış borç servisinin GSMH'n~n yüzde lO,l'e ulaşması 

kişi başına. dU şen borcu ödemelerinin artmasına yol açmak

tadır. (Tablo 2l)'de de dış borç/GS~m oranı 1983-1987 döne

minde yüzde J6•dan yüzde 59'a çıkmıştır. Ayrıca kısa vadeli 

borçların toplam borçlar içindeki payı artmış ve borç erte

lemelerinin etkisiyle borç servisleri net borçlanmalardan 

daha fazla olmaktadır. 

TUrkiye'de özellikle son yıllarda yapılan dış borç-

lanma.lars üretim artışları sağlamak üze:re kullanılmamıştır. 

Dış bo:r·çlanma daha. çok cari .ticaret açıklar~nı kapatmak, 

vi trinleri i thal mallarJ.yla doldurmak amacıyla. kullanJ.lmış-

tır. 

İhracat yoluyla kazanılan dövizlerin, ençok özel 

sektörU ilgilendirmesi, bü~Jk ihracatçı firmalar içinde ka

mu kesimine ait işletmelerin çok az yer alması..'ldan kaynak

lanmaktadır. Ayrıca ihracattan sağla.'Ylan gelirlerin (vergi 

gelirlerinin) düşük düzeyde olmasl., dış borç yüktinün kamu 

sektörü üzerine binmasine yol açmakta.d:ır~ İlu·acat artJ.şı 

borç ödemelerinin karı:;nlanmas ına yetmemektedir. 



S O N U Ç 

Dış bo:rçlaı:,. gel:i.şmekte olı:nı Ulke ekonomilerini sağ-

le..nd.:ı.ğ::ı. kayrtaklar, kullan:ı1cl::.ı.ğ;ı alan1a:r· ve ödendikleri dö-

nemlerde yaı•att:ığ:ı. etk:i.ler'' a'ç1s ınd..an çeşi tl:i. yönler:Lyle 

ilgilendirmektedir. 

Uluslararas_ı il:i.şkile:r, para ve nıal hareketlerin:ln 

belir:t.ed:tği çari;eırede~ Ulkeler araı:J~mdak:L ekonomik farklı-

1 :ıkla:r:ın. gidı:-ırilineAirıı;: ve yakı:nlaşmala:r::ı.n dcığnw.s Jna katkı-
. 1 

da bulu.nırıalr.t~dır ~ 

Türldye öz,~llikle II., DUnya Savs.şı 'ndffi-ı sonra yeni 

',•)ı .• ·._..... .-.-o·· . .,U .. '"'u··m kc-, •7. '''(1''"1' 1' ·ı 10 ol O'l'K_,.,.,,. ~., •t" ı :ı· <.•'Ir :ı" ·ı.,. ... , i' çı' ne~"'' yerı' ni . ·'"- 0 J. ,_., • ı .c;...<J-(:1. .. cı..<J . ..,.._~u""·'-''·"' c,.,. <.i.t:.ı..ı. • --"t~•··· c:... • .l.v 

aJ..m:ışt ı:r·., 

19~50 ııeı"ıie ABD ektm.ord.k destek kampanyasına giriş-

rn5.ş, 'J:U:L'l-::iye de bu yo.:rd:nrılEtrd.ı;ı:rı. Mo..rsha.ll r•ıaıı:ı. ve ~I'r: uman 

borçlanma dönemine girmtştir. 1960 yılına kadı-u" herhangi 

plan ya da prcg:ı:·e.ma bı:>.ğ;:i.l olmadan borç u1ınm:ı.ş ve dış borç 

ihtiyr;ı.c ı 1963 y:ı.1 :-ınd:;:ı.n i tibe.ı·en I>laulı Dönem v in pol~.tika-



... q {_. 
-·-' 

larına uygun olı1:rak önceden saptamaya. başlamıştır. Kalkın

ma hızının iç tasarruflarla karşılanamad:ı..ğı ölçüde dış :fi

nansmana ba.şvurulmakta ve bu ihtiyacın dönemler itibariyle 

#azalması hedeflend:i.ğt halde gerçekleşınediği görülmektedir .. 

Planl:ı Dönem 'irı başlangıcından günümüze kadar uzanan 

süreç i.çinde, ikili-çoklu anlaşmalat·la., uluslararası piya

salarla ve özel kesi.r.ıden temin edilen tl:ı.ş borçlara, ülk.e 

içinde mikt?:.r vE: yararla.11.aca.k kesirrı gibi konule.xda hiçbir 

s ı..'l'lır-lama getiı-tlmemiştir. Bu konuda tek s ı..ıı:ı.rlama d :ış bor-

c~u veren illke, kuJ:uluş, :p:i.yasa ya da knn:i.md.en gelmiştir. 

Çiinkü TH:ı~kiye borç geri ödemeler:Lnclt7 t:ı.kan:ı.kl:ı.kla ka.rş:ı.laş

m:ış ve l970~1ere kadar iki kez:- 1958 ve 1969 yıllarında ol-

mak Uzere borç e:r:telenı:?lerinde bulı.ırıınlu~tu:ı:, 1978 ve izleyen 

iki yılda d.a te!n·arlanan üç borç; erteleme-ı;ıi ise "Ulkemiz hak-

kıncia özellikJ.e ki·edi a1abil:i..:r:·l:i.ğ:L kmıusı:mdt:ı.ki güveni sars-

~l1,J.81:'1r.~ l .. lX~ .. ~.t~C.r•A g.~-... ~e~~ il"llro ~~J."Uıda~ı· a~ı~--~Aı~·r gerDkSe U ıl 'J w --.1 -,_ ~- . '"' ~ '-'< • • " .1. Ç . '" A f;"; 1.:: • .!.. ':{ 1 lv. '~ • ' ") · • ~ -

1usle.raras J. geli~meler doğ:rul tnsıında ıneydaı:ı.a gelen borç lan-

ma zorJ.u.kJ.ar:ı.., humlan sonraki döneındı:: drüw dikkatli olunma-

Türkiye 1973 y:ıl:ında:ı.ı son:r·n. ekonorrd.de düşük oranl:ı. 

büyüme h:ızı, :ıüknek e:nfJ.asyon ve artan :Lşsi.zlikle birlik-

t ·· ~ · · · · .. -· · · · · ı .. , t u·tı·ı · d e 1 oneml.:ı. oJ.çı.:de uo·ır:ı.z t ıke..:r.n.~c.:ı.gı yı;u;:ıa.rn::ı.ş :ı.r. n:em:ı.z e 

yaşanan. ekonomik hu.n9.1J.m d ::i ş borçlcmmsy:--.ı. tercih olmaktan 

·çıkarıp zorunlu bir hal\~ getirmiştir~ 

Ttirk:i.yo ~ni:r.::ı dış i'inHnsmı:ın :Lht:i.yacı ekonorrd.nin den-

gel:l ve kr:U't:ı,J:l:ı b:lr biç:t.rnd.e gel1şmesin:J. engelleyen yurtiçi 
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tasarruf yetersizliği ile döviz açıkları sonucunda doğmuş, 

bu arada dış borçlanma konusunda aşırıya kaçılması,yine dış 

borçlanınayla çözümlenıneye çalışılmıştır; öyle ki dış borç 

ödemeleri için de dış borçlanmaya gidilmesi bunun en somut 

örneğidir. 

Ulkemizin dış borçları, sağlandığı kaynak itibariyle 

değişirken dış borçların niteliği ve yapısı da yeni bir gö

rünüm kazanmıştır. örneğin uzun vadeli borçlanmaların yeri

ni kısa vadeli, yüksek faizli krediler almıştır. 

1970'in ikinci yarısından itibaren dış borçlar ikili 

anlaşmalar çerçevesinde resmi kaynaklardan değil, borç ih-;· 

tiyacının ivedi bir duruma gelmesi sonucunda ticari kesim

den sağlanmaya başlamıştır. 

Sonuçta hem kısa vadeli- yüksek faiz li, hem de ti

cari kesimden sağlanan dış borçlaı~ülke içinde daha çok u

zun vadeli ve verimliliği uzun vadede sağlanan yatırımlara 

kanalize edilmiştir. Bu durum ise alJ.nan dış borcun geri 

ödenmesinde önemlt sorunlar yaratmıştır. Dolayısıyla genel 

bir borç yön.etimi uygulanmamJ.ş olması, dış borcun sınırsız 

olarak sağlanması ve vade yapıs:ı.nın dJ.ş borçt.an sağlanacak 

getiriyi silecek ya da sonuç elde edilmesine süre tanımaya-
l.t· .. • .. ,1 

cak şekilde gel:lşmesi en öne nı li sorunu oluşturmuştur.· :Bu 

arada, son yıllarda ülkemizde devlet güvencesi altında, 

dış borç temin eden kamu kuruluşları ve belediyeler gibi 

yerel yönetimlerin borçlannıası, Uzerin.de durulması gereken 

bir konuduı·. 
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Sorı y:ıJ.larda özellikle belediyeler; sağladıkları 

dış boı•çlar:ı.. hizmet yarışına girerek genellikle şehirlerin 

güzelleşt1.rilınesi gi.bi verimi gelecekte alınacak yatırımlar

da kullan~· '.i.m:ı.şlard:ı.r. Kamu kuruluşları ise yine alt-yapı 

yatı:rımlar:ında kullanmak üzere kısa vadel:i. dış borçlara baş-

vurmaJet ad :ır lar. 

Göx•iildüğ'U gtbi ü1.kemi.z yüksek bir bUyürne hızı sağla-

mak pa.1-.J.a.sı:na da ol.sa dış kay:rıaklara .fazla.sJ.yla başvurmakta, 

bu ise ekonomiye ağ'J.:r· bir yUk getirmekte, :i.ç tazarru.f ar·a-

rıın:ı.n dti,şme::ı:Lne ~ gene 1 tüketim hacırd.r.ı.:i.n artmasına ve enflas-

yon bask :u:: ııı ın Jt"Ük.selmesüH·; neden olmaktadJ.ı". 

1 Dı.ş borç i'a:i.z ödemelerirtin borç ödemeleri içinde 
1 ... 

yi.izde 4Br 5 ora11ınde. pe.y aJ.dığı; GSMH iç1.udf~ d::ı.ş borçlarm 

yüzde 60 oraıuııa ulaşt:ığ:ı. ve J.hracat gelirle:ı. .. inin yaklaşJ.k 

d .. t k '" .. , ı d.". ı... • k . J 1 ı ı ·ı ili ı:>r a·t,J.na yu.trse ... :tgı ~~J.r e o:nom.:t. ülŞ ,)orç e..ı .. _a ı g· 

pek çok önlemin al:ınrrıa.sı ger·eği'r.ii .o.rtaya. koym~ktadır.) 

Türld.ye kısa ırade li horçla.r:ı.mal.ara dab.a az başvurmak 

ve kamu km:ııluşla.:r·:ı. :Lle Yert.:'l yönetimler:Ln borçlanmal arına 

bir denet.irt getirmek zoru:.."lc~a.clır. i2ürkiye tnin d.J.ş borç ihtj.ya-

c :ı.:n:ı.n azalı:ıt:ı.n :ı.,~,ch.şu dönLik 8e.nayiJ.eşme po li t:i.kalar:ın:ı.n sUrdU-

•••1 l .~ •• • "'i • ı > 
0 ı ' .., ~ V ı ı kt d ru-eceı.ır üovı~~ ge~:u:-.. erın:ı.:n aı:··:·ı;:ır:u.masına oag :ı. o mru a ır. 

timi s:uı~n·lcıtJta_yan bir d.üzey·de ithı:s.latın daraıt~ılması, ih

:rac.atı uyarsın ist.ikı~a:t' politikal.ı:Yr::ı.n.:ı..n UY61.Üama.ya kanarak 

a.' r:;..,.,ı· -~ den -:ı· e o "1 ı···ı "r'' s. q>;, l .~ ~·ırıı~' 0 ., w'l a o"l ,, ·n t~·1c·J :ı.c'f 1"' .. \"*''il ıAJ -Q '-J..J... :·ı- ....... J. l..·v~·_:1 •.ı...Ö . .ı..," ı .... ;ıı.i--:_1 ..l-.ıY ..- ..,.,.,~ .... ~ ,,,. ... ""' .,L. .,_ J 
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