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Dış Borç Sorunu ve Devletlerin İflası 
Çerçevesinde Yunanistan Krizi

Özet
Dış borç sorunu sermaye piyasalarının liberalleşmesi ile birlikte günümüzde 
uluslararası ilişkilerde ve finansal piyasalarda en önemli konulardan biri haline 
gelmiştir. Günümüzde neredeyse borçsuz insan olmadığı gibi borçsuz devlette 
yok gibidir. Genel olarak devletlerin kendi kaynakları yetmediğinde bazı kamusal 
hizmetleri yerine getirmek için diğer devlet ya da uluslararası finans kuruluşların-
dan borçlanmaya gittikleri görülmektedir. Bununla birlikte bu borç alan devlet için 
alındığı dönemde karlı bir durum olsa da ödenirken eğer alınan borçla bir kat-
ma değer meydana getirilememişse büyük bir sorun olmaktadır. Öyle ki devletle-
rin artan borç stoklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetememeleri sonucu bu geri 
ödemeler bazı durumlarda devletlerin iflas etmelerine neden olmaktadır. Özellik-
le az gelişmiş veya gelişmekte olan devletlerde görülen bu durum günümüzde 
Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan gibi kişi başına düşen milli geliri yaklaşık 28 
bin $ olan devletlerde de meydana gelebilmektedir. Bu sebeple bu makale “Dış 
Borç Sorunu ve Devletlerin İflası Çerçevesinde Yunanistan Krizi”ni incelemek-
te olup giriş ve sonuç bölümleri hariç iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde dış 
borç kavramı ifade edilerek devletleri dış borca götüren sebepler ile dış borcun 
devletlere olumlu ve olumsuz etkileri ile dış borçların sınırları incelenmiş ve ayrı-
ca devletlerin teknik olarak iflas edip edemeyecekleri anlatılmıştır. İkinci bölüm-
de ise Yunanistan’ı iflasa götüren süreç tarihsel olarak anlatılarak, devletin içinde 
bulunduğu krizin sebepleri ve son olarak alınan tedbirler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Devletlerin İflası, Küresel Mali Kriz, Yunanistan 
Mali Krizi, Kamu Harcamaları.

Greece Crisis in the Framework of Foreign Debt 
and Bankruptcy of the States

Abstract
Recently, with the liberalization of capital markets, the foreign debt problem has 
become one of the most important issues in the international relations and finan-
cial markets. In today’s world, there is no almost any person without debt and 
smilarly there is no any country without debt. In general when the own resources 
of states are not sufficient, It’s seem that they borrow from the other states or fi-
nancial institutions to accomplish some public services. With this regard, even 
though this debt is profitable for the debt receiving state, It can be trouble during 
pay back time of the debt If It has not been achieved value added in the meanti-
me of the using debt. Such that, those pay back of the debt led to bankcruptcy of 
the states as a result of not to manage rising debt stocks in a sustainable man-
ner. Specifically the less developed and devoloping countries face with this situ-
ation frequently. Nowadays this could be even happen in a European Union sta-
tes like Greece which has $ 28 thousands GDP/per capita. In this respect this ar-
ticle analyses “Greece Economic Crisis In the Framework of Foreign Debt and 
Bankruptcy of the States” and this study is consisting two parts. In the first part 
meaning of foreign debt is being explained and reason of the foreign debt posi-
tive and negative effects of the foreign debt for the states and also limits of fo-
reign debts are being examined furthermore It’s explained that in terms of tech-
nical whether states go to bankruptcy or not. In the second part, the process of 
Greek bankruptcy is being explained in historical perspective and reason of eco-
nomic crisis and finally taken precautions against to economic crisis are being 
examined.
Keywords: Foreign Debt, Bankruptcy of the States, Global Financial Crisis, 
Greece Financial Crisis, Public Expenses. 
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