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Türkiye’nin IMF’ye 1,7 milyar dolar borcunun kaldığını, bu borcun da Nisan 2013 
itibariyle tamamen sıfırlanacağını açıkladınız. Buna karşılık Hazine Müsteşarlığı’nın 
açıkladığı verilere göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 2011 sonu itibariyle Dünya 
Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar ile yabancı bankalara olan ve uluslararası 
piyasalarda tahvil ihraçları yoluyla gerçekleşmiş toplam dış borç stoku 94 milyar 
doları aşıyor. Özel sektöre ait 203 milyar ve Merkez Bankası’na ait 10 
milyar dolara yakın tutarla birlikte Türkiye’nin toplam dış borcu 307 
milyar dolara ulaşıyor. Bu devasa dış borç stokunun yaklaşık üçte birini devlete 
ait tutar oluşturuyor.  
 
Toplam dış borç stokunun yaklaşık 95 milyar dolarlık bölümünün, kısa vadeli dış 
borçlardan oluşması, küresel finansal konjonktürde ciddi bir kur riski anlamına 
geliyor. Ayrıca Türkiye’nin Nisan 2012 sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın 
gelecek bir yıl içinde yapması gereken toplam dış borç servisi ise 141,5 milyar dolar 
düzeyinde bulunuyor.  
 
Bu tespitler ışığında;  
 

1- Toplam ülke ve kamu dış borcu içinde çok küçük bir ağırlık oluşturan IMF’ye 
borcun kapanma noktasına gelmesi, Türkiye’nin borçsuz bir ülke olduğunu, 
borçluluktan kurtulduğunu gösterir mi? 

2- IMF’ye olan borç sıfırlansa bile, bu durumu öne çıkarıp, bunun dışında kalan 
üçte biri kamuya ait toplamı 300 milyar doları aşan ülke dış borç stokunu yok 
sayarak, “borcu olmayan bir devlet” görüntüsü vermeniz gerçeklerle bağdaşır 
mı?  

3- Türkiye’nin IMF’ye olan borcunu tamamen sıfırlaması durumunda, 
hesabı kapatmayı, IMF ile ilişkileri sonlandırmayı düşünüyor 
musunuz?  

4- Küresel ekonomide devam eden sıkıntıların da etkisiyle Türkiye ekonomisine 
dış kaynak girişinin geçen yıla göre önemli ölçüde yavaşladığı gözleniyor. 
Özellikle sıcak para kaçışı başta olmak üzere sermaye hareketleri kaynaklı 
şoklar yaşanması durumunda, özel sektörün ve kamunun devasa boyutlardaki 
dış borcunun çevrilmesinde yaşanabilecek risklere karşı önlemleriniz 
nerelerdir? 

5- Türkiye’de 5 milyar dolar ile bir yılda kaç ilave istihdam 
yaratılabilir? 


