
 

Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 

 

Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından birisi, yıllardan beri kötü yönetildiği halde sorunların 

kaynağı olan deneyimsiz, yetersiz ve yeteneksiz yönetimin iktidarını sürdürmesidir.  İktidarın, 

hukuk devletini ve düzenleyici kurumları yok ederek ve yanlış politikalar izleyerek getirdiği bu 

durumu, Türkiye’yi kıskanan dış güçlere, ekonomik haçlı seferlerine bağlamak, çözüm 

seçeneklerini de daraltmaktadır. Bu çalışma, 2017 ve 2018 yıllarındaki gelişmeleri 

değerlendirerek, ekonominin karşılaşabileceği senaryoları ve çözüm önerilerini ele almaktadır.  

İlk bölüm, ekonominin bugünkü duruma gelmesinde etken olan siyasi ve 2016 yılı öncesi iktisadi 

gelişmeleri özetlemektedir. İkinci bölüm, güncel gelişmeleri ele almakta, üçüncü bölüm de olası 

senaryoları tartışmaktadır. 

2016 yılına kadar 

2000’li yılların başındaki krizden sonra, olumlu küresel ekonomik durum ve sermaye 

akımlarından yardımıyla ekonomi istikrara ve büyüme kavuştu. 1999-2001 yıllarındaki kriz 

döneminden sonra, iktidardaki koalisyon hükümetinin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 

desteğiyle uygulamaya başladığı istikrar programı tam da sonuç vermeye başlamışken yapılan 

erken seçimleri büyük bir çoğunlukla AKP kazandı. İstikrar getirecek önlemlerin çoğunun 

alındığı ekonomi, küresel ticaretin ve sermaye akımlarının güçlü kaldıracından da yararlanarak 

2003-2007 döneminde yılda ortalama yüzde 7,3 oranında büyüdü. 2002-2007 döneminde, 

ithalat reel olarak, GSYH büyüme hızının iki katıyla, yüzde 14,8 oranında büyüdü.  Buna 

karşılık, aynı dönemde ihracatın reel yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 8 dolaylarında kaldı. 

Kısa dönemli sermaye akımlarıyla (sıcak para) karşılanan ithalat ve tüketim, büyümenin 

kaynaklarını oluşturdu. Bu arada, bir yandan istikrar programının uygulanması, öte yandan 

Liranın aşırı değerlenmesi nedeniyle, 2003 yılında yüzde 25 olarak gerçekleşen enflasyon, 2006 

yılında tek haneli bir rakama (yüzde 9,6) indi. 

2008 yılındaki küresel mali krizin olumsuz etkisiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2009 

yılında yüzde 4,7 oranında küçüldü. “Teğet geçti” söylemiyle, 2008 yılında yaşanan küresel 

kriz ciddiye alınmadı. Aksine, sıcak parayla dönen ithalata dayalı büyüme modeline sıkı sıkıya 

sarılındı. 2011 seçimlerinden sonra üçüncü kez iktidara gelmenin verdiği özgüvenle, ekonomik 

kaynakların aktığı kuruluşlar tek tek ele geçirilmeye başlandı.  Bu çabalara engel olabilecek 

yasal düzenlemeler değiştirilirken, kurumların yönetimlerine yandaşlar yerleştirildi ya da içleri 

boşaltıldı. Örneğin, 2002 yılında hayata geçirilen 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 186 kez 

değiştirilerek büyük kamu ihalelerinin iktidarın istediği kişilere ya da şirketlere verilmesinin önü 

açıldı. Benzer biçimde, yargı reformu adı altında dünyaya tanıtılan değişikliklerle, yargının 

bağımsızlığı kaldırılarak yargıç ve savcıların atamalarına karar veren Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu (HSYK), bir siyasi baskı aracı haline getirildi. Özelleştirme ve sonraları Public 

Private Participation (PPP) kisvesi altında, kamu kuruluşları ve varlıkları iktidara yakın çevrelere 

verildi. Bu uygulamaların en belirgin örnekleri olarak, içi boşaltılıp iflas ettirilmiş Tekel ile 

başlayan Telekom, Petkim, Tüpraş, Tedaş, Seka ve son dönemde şeker fabrikaları ve PPP için 

Devlet tarafından minimum araç geçme garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü verilebilir.  
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2013 yılında ekonominin yavaşlamaya başlaması ile rejimin baskısı artmaya başladı. 2010 

yılında tekrar artmaya başlayan ekonomik büyüme, 2013 yılının ikinci çeyreğinde yavaşlamaya 

başladı. Cumhurbaşkanı olmayı kendine amaç edinmiş olan Başbakan Erdoğan’ın, muhaliflerini 

susturmak amacıyla artan otoriter eğilimi, İstanbul’daki Gezi Parkını ortadan kaldırmaya yönelik 

bir projeyi protesto eden çevreye duyarlı guruplara karşı aşırı şiddet uygulamasına yol açtı.  

“Gezi olayları” olarak bilinen bu dönem, rejimin giderek artan baskıcı davranışına karşı, geniş 

tabanlı bir direnişe dönüştü. Ankara, İzmir, Eskişehir gibi diğer birçok kente de yayılan 

gösteriler, polisin aşırı şiddet kullanması ile giderek yavaşladı. 

Aynı günlerde, paylaşılması giderek güçleşen ekonomik kaynaklar ve polis ve yargıyı ele 

geçirmiş olan FETÖ’cülerin Erdoğan ve bakanlarının yolsuzluklarını ortaya çıkarma çabaları, on 

yılı aşkın bir sürede gelişmiş olan AKP-Gülen iş birliğini bitirdi. 17-25 Aralık (2013) dönemi 

olarak adlandırılan günlerde, 61. Hükümette yer alan dört bakan, rüşvet aldıkları iddiaları 

sonunda istifa ettirildi. 2008-2012 yılları arasında, orduyu yıpratmak ve siyasetten uzaklaştırmak 

amacıyla AKP-Gülen ortaklığının başlattığı Ergenekon, Balyoz gibi sahte ve kurgulanmış 

delillere dayalı bir dizi davayı düzenleyen FETÖ’cü polis, savcı ve yargıçlar hakkında 

soruşturmalar başlatıldı. Erdoğan’ın darbe teşebbüsü olarak nitelendirdiği bu dönem, mecliste 

çoğunluğu elinde tutan AKP’nin oylarıyla kapatıldı. 2014 yılında Erdoğan, beş yıl için 

Cumhurbaşkanı seçildi. 

Erdoğan’ın, başından beri kendisine destek veren Gülen hareketiyle yollarını ayırması, Gülen 

cemaatinin gelir kaynaklarından biri olan dershanelerin kapatılması ile açık bir mücadeleyi 

başlattı. 15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi 

olarak tanımlayan bir grup askerin başlattığı askerî darbe teşebbüsü, kısa bir sürede bastırıldı. 

Darbe teşebbüsünün ardından ilan edilen ve iki yıla yakın bir süre yürürlükte kalan olağanüstü 

hâl döneminde, 160 bine yakın tutuklama yapıldı ve binlerce kişi kamu kesimindeki 

görevlerinden atıldı. Eski ortağını terörist ilan eden Erdoğan, çok sayıda Gülencinin mal 

varlıklarına el koydu. Birçok ayrıntısının hala açıklığa kavuşmadığı darbe teşebbüsü, Erdoğan’ın 

otoriter konumunu daha da güçlendirerek, ülkeyi bugünkü “tek adam” yönetimine getirdi. 

2014-2018 yılları arasında, pratikte yetkileri olmayan bir başbakan ve bakanlar kurulu ile 

Erdoğan’ın istediği başkanlık sisteminin provası yapıldı. Ekonomi politikalarında son sözü, 

sorumlu kurumlar yerine Erdoğan söylemeye başladı. Bunun en güzel örneklerinden bir olarak, 

Merkez Bankası’nın uzun bir süre faiz artırımına gidemeyip, para politikasını yetersiz önlemlerle 

yönetmeye çalışması gösterilebilir. Ekonomini sorunlarının giderek artması ve ağırlaşması 

üzerine, 2019 yılında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimlerini öne alan Erdoğan, 24 

Haziran 2018’de genel seçimlerle aynı anda yapılan seçimde, yeniden cumhurbaşkanı seçildi ve 

2017 yılında referandumda kabul edilen başkanlık sistemine geçildi.  

 

2017’den bu yana 

Yıllardır uygulanan ithalata ve tüketime dayalı büyüme modelinin sürdürülebilirliği, verilen cari 

açığın (satılan mal ve hizmetler karşılığı ve yatırımlardan elde edilen dövizle, mal ve hizmet 

karşılığı harcanan ve yabancı sermaye getirileri için ödenen dövizin farkı) sürdürülebilir 

olmasına bağlıdır. Büyüme hızı ve cari denge arasındaki ilişki Çizge 1’de görülmektedir. 

Cari açık, dört değişik yöntemle karşılanabilir. Bunlardan ilki doğrudan ya da portföy yabancı 

yatırımdır. Doğrudan yabancı yatırım, yabancı bir yatırımcının, riskini alarak Türkiye’de üretim 
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yapmak ya da hizmet sağlamak için yaptığı, genellikle fiziki yatırımları içerir. Portföy yatırımları 

ise, yabancıların Türkiye’de aldıkları hisse senetleri, özel ve kamu kesimi tahvilleri ve devlet 

borçlanma senetlerini kapsar. İkinci yöntem, kamu ya da özel kesimlerin dışarıdan borç 

almasıdır. “Net Hata ve Noksan” adlandırılan üçüncü yöntem ise kaynağı belirlenemeyen döviz 

giriş ve çıkışlarını kapsar. Kara para aklamaktan, spekülatif amaçlı para aktarmasına kadar 

değişik amaçlar için bankaların dışı döviz hareketleri, ödemeler dengesini kapatan muhasebe 

kalemi olarak düşünülebilir. Dördüncü ise, ülkenin altın ve döviz rezervlerini kullanıp 

azaltılmasıdır. Ülkenin döviz gereksinmesini hesaplarken, yalnızca cari açık değil, dışarı çıkan 

ya da geri dönen sermaye ile vadesi gelen borçların geri ödemelerini de dikkate almak gerekir.  

Yabancı yatırımların kârları ya da dış borçların faiz ödemeleri, cari açığa dahildir. 

 

Türkiye’nin cari açığının çok önemli bir bölümü, portföy yatırımları ve borçlanma ile 

karşılanmıştır. (Çizelge 1)   2016 yılının ilk yedi ayında, 21,8 milyar dolara inen cari açık, 2018 

yılının aynı döneminde 33,1 milyar dolara fırlamıştır.  Doğrudan yabancı sermaye net girişleri 

son yıllarda sınırlı kalırken, net hata ve noksan kaleminden girişler 2018 yılının ilk yedi ayında 

cari açığın üçte birini karşılamıştır.  Aynı dönemde, resmi rezervlerin 5,3 milyarı doları da cari 

açığın finansmanında kullanılmıştır. 

Cari açığın 2017 ve 2018 yıllarında artmasının temel nedeni, ithalatın 2017 ve 2018 yıllarının ilk 

yedi ayında sırasıyla yüzde 13,7 ve yüzde 5,9 artarken, ihracatın sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 

5,2 artmasıdır. İhracatın ağustos ayında (böyaag)1 yüzde 6,8 azalmasına karşılık ithalatın yüzde 

                                                           
1 Bu çalışmada böyadg ve böyaag kısaltmaları, sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre ve bir önceki 

yılın aynı ayına göre anlamında kullanılmıştır. 
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22,7 azalması cari açığın genişleme hızını azaltacak, ancak tüketim, ihracat gibi 

makroekonomik büyüklükleri olumsuz etkileyecektir. (Çizge 2)   
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Cari ve sermaye açıklarının karşılanması ise, Türkiye’de yatırım yapılabilecek hukuki güvence 

olup olmamasına dayanır.  Hukuk devletinin ortadan kalkması, ekonomi yönetiminin ekonomi 

prensiplerini hiçe sayan politikaların uygulamaya zorlanması, Liranın hızla değer kaybetmesi, 

Türkiye’deki portföy yatırımlarının, eskiden olduğu gibi yüksek getiri sağlamadığının görülmesi, 

bu kaynağın hızla azalmasına yol açmıştır. 

Yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet portföyü, Ocak 2018’den bu yana 91,6 milyar 

dolardan 54,1 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolara düşmüştür. Bu azalmanın 31,7 

milyar doları borsadan, 20,1 milyar doları Devlet İç Borçlanma Senetlerinden (DİBS), kalanı da 

özel sektör tahvillerinden ve repodan gelmektedir. (Çizge 3)   MSCI yükselen piyasalar 

endeksinin2 Türkiye için dolar bazındaki hisse senetleri alt endeksinin aynı dönemde yüzde 57,5 

oranında azalması, borsadaki yabancı yatırımının yüzde 57 azalmasını açıklarken, bono 

faizlerinin neredeyse ikiye katlanması, yurtdışında yerleşiklerin DİBS yatırımlarının yüzde 62 

oranında azaltmasını önleyememiştir. (Çizge 4)   Küresel ölçekte çok yüksek olan yüzde 24 

oranındaki faizin sermaye çıkışını durduramaması, Türkiye’nin taşıdığı yüksek riski 

yansıtmaktadır. 

 

                                                           
2 MSCI Emerging Markets Index consists of 24 countries representing 10% of world market 

capitalization.  The Index is available for a number of regions, market segments/sizes and covers 
approximately 85% of the free float-adjusted market capitalization in each of the 24 countries. 
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Kredi sağlayan alacaklılar için verdikleri kredilerin geri ödenme sigortası olan Credit Default 

Swap (CDS) ya da kredi risk primi, Türkiye için Ocak 2017’de 274 baz puanı (bp) iken eylül ayı 

başında çok hızla yükselerek 574 baz puanına çıktıktan sonra son haftada 370-420 baz puan 

düzeyine seyretti. (Çizge 5)   En son verilere göre (29 Eylül 2018 itibariyle) 377 bp olan 

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i, Yunanistan için 317 bp, Brezilya için 263 bp, Rusya için 143 bp, 

İspanya için de 63 bp olarak gerçekleşmişti. CDS kredi faizinin üstüne eklediği için kredi 

maliyetini, o ölçüde artırır. CDS priminin düzeyi, ülke riskinin yanı sıra o andaki CDS talebini 

yansıtır.   

Çizge 6’den görüldüğü gibi, tüketim ve 

ihracatın büyümesi ile 2017 yılının üçüncü 

çeyreğinde yüzde 10,7 olarak gerçekleşen 

GSYH büyüme hızı son üç çeyrekte 

yavaşlamaya başladı. Ödemeler dengesi 

finansmanı kısıtlayana dek, 2017’nin 4. 

çeyreği ve 2018’in birinci çeyreğinde, ithalat 

reel olarak sırasıyla yüzde 22,8 ve yüzde 

15,4 oranlarında artarak tüketimi besledi. 

Her seçim döneminde olduğu gibi, özel 

tüketim harcamalarının büyüme hızı GSYH 

büyüme hızının üzerinde gerçekleşti.  

Son üç yılda GSYH’nın ve özel tüketimin 

artış hızını olumlu etkileyen etkenlerden 

birisi, sayıları 3,6 milyonu bulan Suriyeli 

sığınmacılardır. Bu konuda yapılmış, 

genellemeler dışında ayrıntılı bir çalışma 

bulunmadığından kabaca yapılan bir 

hesaba göre, sığınmacıların GSYH büyüme 

hızına etkisi iki puan dolaylarında 

görünmektedir. Bu özel tüketimdeki artışları, 

ödemeler dengesinde görünmeyen kalem 

olarak geçen sermaye akımlarını 

içermektedir. Ancak, bu konuda 

metodolojisi düzgün çalışmaların 

yapılmasının büyük yararı olacaktır. 

Büyümeyi destekleyen diğer bir etken, 

hükümetin de TOKİ ile desteklediği ve 

kentsel dönüşüm gibi progamların 

neden olduğu ve 2017 yılının son 

çeyreğine kadar süren konut ve altyapı 

yatırımlarıdır. 2000’li yılların ortalarında 

toplam yatırımların üçte biri bina ve bina 

dışı inşaatlara, üçte ikisi ise makine ve 

teçhizata giderken, 2018 yılının 2. 

çeyreğinde yüzde 61’i inşaata, yüzde 33’ü 

de makine ve teçhizata yapılmıştır. 
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Üretim sektörlerine bakınca, sanayi ve 

inşaat sektörlerinin büyüme 

hızlarındaki yavaşlama, özellikle 2018 

yılının ikinci çeyreğinde dikkat 

çekicidir. Bir önceki yılın aynı çeyreğine 

göre, tarım katma değeri yüzde 1,5 

oranında daralmış, sanayi katma değeri 

büyümesi de yüzde 4,6’a yavaşlamıştır3. 

(Çizge 7)   Sanayi üretim endeksi ve alt 

kategorileri 2018 yılı başından bu yana 

belirgin bir yavaşlama göstermektedir. 

(Çizge 8)  Dayanıklı tüketim maları ve 

yatırım malları alt sektörlerinde, aynı 

dönemde birkaç ayda üretimde düşmeler 

görülmüştür.  

İmalat sanayi PMI endeksinde, 2018 

yılının başından bu yana gözlenen hızlı 

düşüş de,  imalat sanayinin geçirdiği ve 

geçireceği zor döneme işaret etmektedir. 

(Çizge 9)   Örneğin, 2017 yılının ilk sekiz 

                                                           
3 Ulusal hesaplar istatistiklerinde görünen tutarsızlıklardan biri, 2018 yılının 2. çeyreğinde bina ve bina 
dışı inşaat yatırımlar yüzde 6,6 oranında artıyor görünürken, inşaat sektörü katma değerinin yalnızca 
yüzde 0,6 oranında artmasıdır. 
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ayında yüzde 33 artan binek otomobili üretimi, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 8,9 oranında 

azalmıştır. Toplam otomotiv üretimi için de sırasıyla yüzde 19 artış ve yüzde 3,6 düşme 

görülmüştür. Bu gelişme, iç talepteki daralmanın yanısıra – aynı dönemde binek otomobili 

ithalatı yüzde 22 oranında azaldı - otomotıv ihracatındaki düşmeyi de yansıtmaktadır. 

İnşaat sektörünün, diğer sektörlere göre hem geri, hem de ileri bağlantıları yüksek olması, bu 

sektörde görülen bir yavaşlama ya da daralmanın inşaata girdi sağlayan ya da inşaatı kullanan 

sektörlerin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Örneğin, 2016 yılının ilk yarısında yüzde 13 

oranında artan çimento üretimi, 2017 yılının ilk yarısında yüzde 4 azaldıktan sonra 2018 yılında 

yüzde 2,5 oranında artmıştır.  

İnşaat sektöründe, özellike konut inşaatı sektöründeki gelişmeler, bu güne dek her yere 

beton dökerek ülkeyi kalkındırdığını söyleyen bir hükümet için çok endişe verici bir 

durumdadır. Tamamlanan bina inşaatlarını ölçen yapı kullanma izinleri, 2018 yılının ilk 

yarısında, 2017 yılının ilk yarısına göre metrekare olarak yüzde 0,3 aranında azalmıştır. (Çizge 

10)  Aynı oran, 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 10,2 olmuştu. İnşaat yapmaya başlama 

niyetlerinin bir göstergesi olan ve 2016 yılının ilk altı ayında yüzde 16,7, 2017 yılının ilk altı 

ayında yüzde 20,4 oranında artan yapı ruhsatları, 2018 yılında yüzde 41,8 oranında azalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konut inşaatlarındaki azalan talebin üzerine çıkan arz, özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde, 

müteahhitlerin elindeki envanterin büyümesine ve bir konut balonu oluşmasına yol açtı. Bir 

servet birikimi de olan konut yatırımları, konu fiyatlarında artışların yavaşlaması ve reel olarak 

düşmesi nedeniyle cazibesini kaybetmeye başladı. Türkiye çapında, konut fiyatları artış oranı 

nominal olarak 10,5’e inerken, TÜFE artışı ile hesaplandığında reel olarak yüzde 4,6 azalmış 

görünmektedir. Fiyatların zayıflanmasından en çok etkilenen İstanbul için aynı oranlar sırasıyla 

yüzde 3,8 ve eksi yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. (Çizge 11) 2010 yılında 100 bin dolar karşılığı 

147 bin liraya alınan bir dairenin fiyatı, 2018 Eylül ayı kuruyla, 407 bin lira karşılığı 63 bin dolar 

oldu. 
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Hem inşaat hem de konut sektörlerinin banka sistemiyle doğrudan ilişkisi, toplam 

kredilerin yüzde 18’ini oluşturmaktadır. Bu oran, inşaata girdi sağlayan sektörlere açılan 

kredileri içermemektedir.  Bu sektörlerde yaşanan sıkıntıların banka sistemine yansıması, ciddi 

sorunlara yol açabilir 

.2018 yılı, turizm gelirleri açısından bir toparlanma yılı olmuştur. Turizm gelirleri, 

konaklama, ulaştırma, ticaret gibi hizmetler sektörlerinin çoğunu doğrudan etkilemektedir. 2018 

yılına dek azalan turizm gelirleri, bu yılın ilk yarısında yüzde 30,6 artmıştır. Bu toparlanmaya, 

2016 yılında büyük bir düşüş yaşayan Rusya Federasyonundan gelen turist sayısında 2017 ve 

2018 yıllarındaki sıçrama ve Irak ve İran’dan gelenlerin sayısındaki artışlar katkıda bulunmuştur. 
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Gelir yöntemiyle bakıldığında, son iki yılda emeğin ve sermayenin göreli paylarında 

önemli bir değişik olmamıştır.  Ancak hem bölgeler arası hem de gelir gurupları 

arasındaki gelir dağılımında dikkate değer değişmeler gözlenmektedir. Bu değişmeler, 

Türkiye genelinde az da olsa Gini katsayısındaki artışın nedenleri olmuştur.  

İlk değişme, İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinde, Gini katsayılarının artışından görüldüğü 

gibi gelir bölüşümündeki bozulmadır. (Çizge 13) Bu iki bölge ve Ege bölgesi dışındaki 

bölgelerde, gelir bölüşümünün 2017 yılında düzeldiği gözlenmektedir. Doğu Karadeniz ve 

Kuzeydoğu Anadolu, en düşük Gini katsayılarıyla, en adil gelir bölüşümü olan bölgeler olarak 

ortaya çıkmaktadır. İstanbul ve Doğu Marmara’daki bozulmanın temel nedenleri arasında, kırsal 

bölgelerden ya da küçük kentlerden gelen iç göçler sayılabilir. 

İkinci değişme, nüfusun gelirin en yüksek bölümünü alan yüzde 20’sinin, gelirden aldığı payın 

2014 yılında yüzde 45,9’dan 2017 yılında yüzde 47,4’e yükselmesidir. (Çizge 14) Alt gelir 

guruplarında hafif ölçüde iyileşme görülürken, üçüncü ve dördüncü gelir guruplarının payı, 2014 

yılında yüzde 37’den 2017 yılında yüzde 35,7’ye düşmüştür. Bu rakamlar, “orta gelir” 

düzeyindeki toplum katmanların giderek sıkıştığını öne süren değerlendirmeleri 

desteklemektedir.  (Çizelge 2) 
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Gelir bölüşümün yanı sıra servet dağılımı verileri de orta sınıfın giderek ortadan kalktığı 

söylemlerini desteklemektedir. Credit Suisse (CS) tarafından yayınlanan Küresel Servet Veri 

Çalışmasına göre, 2013 yılında yetişken nüfusun yüzde 67’sinin geliri 10 bin doların altında iken 

2017 yılında bu oran yüzde 75,6’ya yükselmiştir. Buna karşılık, geliri 10 bin dolarla 100 bin dolar 

arasında olanların oranları da yüzde 30,3’den yüzde 22,5’e düşmüştür. Yüz bin doların üzerinde 

gelirleri olan gurubun payları ise sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 1,8 olmuştur. Aynı verilere göre, 

Gini katsayısı 0.837’den 0,818’e düşmüştür. (Çizelge 3)   Kur etkisi çıkarılsa bile, gelir gurupları 

arasındaki kayma endişe vericidir.  

Fiyat istikrarını sağlamak yerine, seçimler 

öncesi kredi musluklarının açılması, 

politika faizlerinin baskıyla düşük 

tutulması gibi tutarsız ve bilinçsiz 

uygulanan para politikaları, para arzında 

büyük artışlara neden olup hem döviz 

kurları hem de fiyatlar üzerinde ciddi 

baskılar oluşturdu. Banka kredileri, 2018 

yılının ağustos ayında, bir önceki yıla göre 

yüzde 35 arttı.  (Çizge 15)   2017 yılı başında 

200 milyar lira dolaylarında olan taksitli 

ticaret kredileri, 2018 yılının ağustos ayında 

neredeyse ikiye katlanarak 400 milyar lira 

oldu. Son sekiz ay içinde ekonomiye yarım 

trilyon lira kredi olarak pompalandı. Konut ve 

tüketici kredilerinin artışı haziran ayından bu 

yana büyük ölçüde yavaşladı, ancak kredi 

kartlarındaki artış devam etti. (Çizge 16) 
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Bu denli hızlı kredi artışına rağmen, 

takipteki alacakların çok sınırlı ölçüde 

artması ya da azalması, bankaların 

takipteki alacaklarını varlık yönetimi 

şirketlerine satarak bilanço dışına 

çıkarmalarına bağlanmaktadır. Takipteki 

taksitli ticari kredi oranının 2017 yılı 

sonunda yüzde 4,1’den 2018 yılının eylül 

ayında yüzde 4,8’e çıkması kaygı vericidir 

ve banka sisteminin yumuşak 

karınlarından biridir. Takipteki taksitli ticari 

kredilerin en fazlası özel bankalarda, en 

azı da katılım bankalarının bilançolarında 

görünmektedir. (Çizelge 4) 

Hızlı kredi artışı, liranın zayıflaması ve 

düşük tutulan politika faizinden dolayı para 

arzının artış hızı, M1 için 2018 yılının 

mayıs ayında yüzde 10 iken ağustos 

ayında yüzde 36’ya, M3 için ise sırasıyla 

yüzde 17’den yüzde 36’ya fırladı. (Çizge 

17) Eylül ayında, faizlerin artması ve 

ekonomik faaliyetin yavaşlaması ile para 

arzının ve banka kredilerinin artış hızı 

yavaşladı. 
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Liranın hızla değer kaybetmesi ve denetimsiz parasal genişleme fiyatları etkilemekte 

gecikmedi. Yıllık TÜFE artışı, 2017 yılı sonundaki yüzde 11,9’dan bu yılın eylül ayında yüzde 

24,5’e fırladı. Çekirdek enflasyon da benzer bir biçimde arttı. (Çizge 18)   Liranın değer 

kaybından doğrudan etkilenen Yurtdışı üretici fiyatları endeksi ağustos ayında (böyaag) yüzde 

59,1 oranında, kurdan daha dolaylı etkilenen yurtiçi üretici fiyatları endeksi de eylül ayında 

yüzde 46,2 oranında arttı. 

Doğal olarak, kurdaki değişmelerin enflasyona yansıması daha başlangıç aşamasındadır 

ve birkaç ay gecikmeyle manşet enflasyonun daha da hızlanmasına neden olacaktır. 

Özellikle fiyatları denetim altında olan akaryakıt gibi ürünlerde, kur etkisinin bir bölümü o 

ürünlerden alınan dolaylı vergilerin alınmaması ile tüketicilere yansıtılmamaktadır. Ancak, vergi 

gelirlerinin en önemli kalemlerinden biri olan dolaylı vergilerden olan kayıpları bütçenin 

karşılayabilme olanağı neredeyse sıfır olduğu için, bu ürünlerdeki fiyat artışlarını tüketiciye 

yansıtmamak sürdürülebilir değildir.  

Yıllardan beri Türkiye’de alınan dolaylı vergilerin payı, doğrudan vergilere oranla çok 

daha yüksektir. 1980’li yıların ortasından beri, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki 

payı, diğer ülkelere göre aşırı derece yüksektir. (Çizge 19)   Sık sık ve bazen kişiye/şirkete özel 

yapılan vergi afları da, mali disiplinin bozulmasının başka bir boyutunu oluşturmaktadır. Dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı OECD ülkelerinde üçte bir iken, Türkiye’de yarıya 

yakındır. 
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Bunun en önemli nedenlerinden birisi 1985 yılında uygulanan katma değer vergisinin (KDV) ile 

başlayan dolaylı vergiler zincirine özel tüketim vergisi (ÖTV), özel iletişim vergisi, elektrik 

tüketim vergisi gibi toplanması kolay olan vergilerin eklenmesidir. Siyasi tabanının büyük bir 

bölümünün gri (kayıt dışı) ekonomiden nemalandığı AKP döneminde, gelir vergisinin tabanını 

genişletecek reformlar yapılmadı. Gelişmiş ülkelerde GSYH’nın yüzde 10’u dolaylarında 

hesaplanan kayıt dışı ekonominin payı, Türkiye’de 2017 yılı için yüzde 27,2 olarak tahmin 

edilmektedir.4 Bu, Avrupa ülkeleri arasında Bulgaristan’dan sonra ikinci yüksek orandır.  Ancak 

son yıllarda, milyonlarca sığınmacının Türkiye’den transit geçmesi ya da Türkiye’de yaşaması 

                                                           
4 Medina, L., F. Scneider, 2018, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 
20 Years?, International Monetary Fund, WP/18/17. 
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ve komşu ülkelerde devlet denetimi olmayan bölgelerle yapılan ticaretin artması, bu oranın daha 

da yüksek olabileceği kanısını uyandırmaktadır. 

Mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler azalan oranlı vergiler olup, düşük gelirliler için 

yüksek gelirlilere göre, gelir ve servet açısından daha yüksek bir yük oluşturur. Ayda 

2000 lira kazanan bir kişinin bir litre benzin için ödediği vergi ile ayda 20 bin lira kazanan birinin 

ödediği ile aynı olduğu için, düşük gelirlinin benzindeki vergi yükü yüksek gelirlinin on katıdır.  

Dolayı vergilere aşırı yüklenmenin önemli bir zararı, ekonominin rekabet gücünü azaltmasıdır. 

Enerji, ulaştırma, iletişim gibi üretim girdilerinin maliyetlerin diğer üretici ülkelere yüksek olması 

hem ihraç mallarının için hem de ithal edilen malların yerli ürünlerle rekabetini güçleştirmektedir. 

2000’li yıllarda, Türkiye’de birçok ara malının yerli üretimine son verilerek ithalatına başlanması, 

ihracatı ithalata aşırı bağımlı bir duruma getirmiştir. 

Makroekonomik dengeleri koruma kaygıları ve bütçe disiplini 2016 yılı ortalarında 

terkedildikten sonra, bütçe tekrar seçim harcamaları için kullanılmaya başlanılarak, bütçe 

dengeleri alt üst edildi. Bütçe harcamalarının GSYH’daki payı artarken, gelirlerin payı azaldı.  

2017 yılının üçüncü çeyreğinde, bütçe genel açığı GSYH’nın yüzde 2’sini geçti. Faiz dışı fazla 

da negatife döndü. (Çizge 20) 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi, GSYH’nın yüzde-1.5’i olan, 

47,4 milyar lira açıkla kapandı. 
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2018 yılının ilk sekiz ayında, bütçe gelirleri, (böyadg) yüzde 18,8 artarken bütçe giderleri yüzde 

23,7 oranında arttı. Yukarıdaki paragraflarda tartışıldığı gibi dolaylı vergilerin artışı yavaşladı ve 

toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 65’den yüzde 62’ye düştü. (Çizelge 5)   2018 yılının 

ağustos ayının sonunda, bütçe açığı, 2017 yılına göre ikiye katlanarak 50 milyar liraya fırladı. 

 

2016 yılı sonunda, 834 milyar lira olan 

kamu kesiminin toplam borcu, Ağustos 

2018’de 1,15 trilyon liraya fırladı. (Çizge 

21)   Bu artışın 100 milyar lirası iç borçların 

artmasından, 200 milyar lira da büyük 

ölçüde kurdaki değişmenin etkisiyle dış 

borçların artmasından geldi. 

Artan bütçe açığını kapatmak için Hazine’nin 

borçlanması da artarken, borçlanma 

maliyetlerindeki artışlar da faiz giderlerinin 

artmasına yol açtı. Hazinenin iç borçlanma 

maliyeti, 2016 yılında ortalama yüzde 10,3, 

2017 yılında yüzde 11,4 iken, 2018 yılının 

eylül ayında yüzde 25,05’e fırladı. (Çizge 

22) Nisan ayında yapılan yurt dışı tahvil 

ihracı da ABD hazine bonolarının üzerine 

337 baz puanı spread ile gerçekleşti. 

Ağustos ortasında JPMorgan EMBI Global 

diversified index’e göre, Türkiye’nin spreadi 

462 baz puana yükseldi. 
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 Faiz dışı fazlanın negatife dönmesi, bütçenin 

hareket yeteneğini büyük ölçüde kısıtlamaya 

başladı. Kamu harcamalarının aşırı artmasının 

ardında, lüks tüketimle yapılan israfın (makam 

arabaları, saraylar, uçaklar) yanı sıra, kamu 

kurumlarının yandaş personelle doldurması ve 

kurumların ana işlevlerinin bile özel şirketlere 

yaptırılması gösterilebilir. 

Kamu kesimin iç ve dış borçlarındaki hızlı 

artış kadar kaygı veren başka bir gelişme de 

hazine tarafından, kamu projelerini yap-işlet-

devret (YİD) ya da başka yöntemlerle 

üstlenmiş özel şirketlere sağlanan hazine 

garantileri ve borç yüklenme anlaşmalarıdır. 

2018 yılının haziran ayı sonu itibariyle hazine 

garantisi verilen borç stoku 14,1 milyar dolar, 

borç üstlenme anlaşmalarının toplamı da 15,4 

milyar dolar olmuştur. Hazinenin koşullu 

yükümlülüklerinin, özellikle ekonomik getirileri 

sorgulanabilir projelerin finansmanı için giderek 

artması, önümüzdeki yıllarda ekonomi 

politikalarını kısıtlayacak ve bütçeye boyunduruk 

giydirebilecek bir etkendir. 

Bu krizi, 1998-2001 krizlerinden farklı kılan 

bir gelişme dış borçların özel sektör ve kamu 

kesimi arasındaki dağılımıdır. 1998-2001 krizlerinde, ödeme sorunları yaratan borç, kamunun 

dış borcu iken, son on yılda özel sektörün hızla dış yükümlülükler edinmesi, sorunu büyük 

ölçüde ürettiği mal ve hizmetler talep azalmasının yanı sıra bilançoları bozulan reel sektör ve 

dolayısıyla bankaların üzerine yıkacaktır.  

Özel sektörün 2013 yılının temmuz ayı sonundaki borcu 240,5 milyar dolardı. Bunun yüzde 92’si 

uzun dönemli (vadesi 12 aydan fazla), yüzde 8’si de kısa dönemliydi. Toplam borcun yüzde 

52’si bankalar gibi finansal kuruluşların, yüzde 48’si de finansal olmayan (reel sektör) 

kuruluşların yükümlüğüydü. (Çizge 23)   Özel sektör borcu, 2014 sonunda GSYH’nın yüzde 

24’ünden 2017 sonunda yüzde 39’una yükseldi. 

Döviz borcu miktarı aynı kalmasına rağmen bilançolarındaki yükümlülükleri 578 milyar 

lira (GSYH’nın yüzde 13’ü) artan özel kesimin bu şoku atlatması çok güç olacaktır. 

Özellikle, satış gelirleri dolar ya da Euro olmayan, inşaat gibi ve iç tüketime çalışan şirketlerin, 

ihracat yapan şirketlere göre daha çok sıkıntı çekeceği açıktır. 

2018 yılının son çeyreğinde ödemesi gelen dış borçların borçlulara göre dağılımı finansal 

kuruluşların 11,2 milyar dolar, diğer özel kuruluşların 5 milyar uzun dönemli ve 7 milyar dolar 

kısa dönemli olmak üzere 23,1 milyar dolar ana para geri ödemesi olduğunu göstermektedir.  
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Bankaların ve finansal olmayan şirketlerin 

ana para geri ödemelerinden sonra 

ellerine kalacak döviz pozisyonları ne 

ölçüde ve ne fiyatlarla dış borçlarını 

çevirebildiklerine bağlı olacaktır. Son 

yıllarda yüzde 100’ün üzerinde olan kerdi 

çevirme oranın önümüzdeki günlerde ne 

düzeyde olacağı, büyük bir ölçüde alınan 

ve izlenen ekonomi politikasına bağlıdır. 

Basındaki haberlere göre, Akbank’ın 

geçen hafta yaptığı avro ve dolar 

cinsinden Sendikasyonları, 980 milyon 

dolarlık bölümünü Libor+%2,75 ve 

Euribor+%2,65 faizle bir yıl uzattı.  Bu 

sendikasyon, yüzde 104 çevirme oranıyla 

gerçekleşirken faiz oranının iki ay 

öncesine göre 75 bp arttığı da haberler 

arasındaydı.  

İstanbul borsasının yabancı 

yatırımcılara çok cazip olduğu 2002-

2007 döneminde borsanın dolar 

bazındaki değeri 5,4 katı arttı. 2008 

yılındaki küresel mali krizin etkisiyle de 

2009 yılının başında büyük bir düşüş 

yaşadı. (Çizge 24)   2012 yılına kadar iniş 

çıkışlar yaşadıktan sonra sürekli 

düşmeye başladı. 2013 yılı başında 78 

milyar dolar olan yabancı yatırım, 2018 

yılının eylül ayı sonunda 27,5 milyar 

dolara düştü. Çizge 24’ün üst kısmında 

görüldüğü gibi 2016 yılı başlarında 

Türkiye endeksi yükselen piyasalar 

endeksinden ayrışmaya başladı. 

Türkiye’nin bir aralar cazip bir yatırım 

olarak görülmesinin temel nedeni hem 

borsanın değerlenmesi hem de liranın 

değerlenmesiydi. Böylece yatırımcılar, 

diğer yükselen ülkelerle 

karşılaştırıldığında çok yüksek getiriler 

elde edebiliyorlardı.  

Ancak Türkiye’deki yatırımların son 10 

yıl içindeki getiri oranlarına 

bakıldığında, diğer ülkelerin performanslarından çok daha düşük olduğu görülmektedir. 

Piyasaların belleklerinin zayıf olmasına ve getirisi yüksek ülkelere akın ettikleri bilinen gerçek 

olmasına rağmen, bu performanstan ve diğer yükselen pazarla ayrışmasından sonra yabancı 

fonların yarın koşarak Türkiye’ye geleceklerini beklememek gerekir. 
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Ekonominin yavaşlamaya başlaması ile tarım dışı işsizlik oranı da artmaya başladı. 

Mevsimsel etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı 2018 yılının ocak ayında yüzde 

11,8’den haziran ayında yüzde 12,8 oldu. (Çizge 25)   Genellikle, kış aylarından yaz aylarına 

doğru giderken azalan işsizlik oranının 2018 yılında artması, ekonominin iş yaratmadığını 

göstermektedir. 2017 yılının ocak ayı ile haziran ayı arasında işgücünün 1,3 milyon artmasına 

ve 2,0 milyon iş yaratılıp işsiz sayısının 700 bin azalmasına karşılık, 2018 yılının aynı 

döneminde işgücündeki 1,2 milyon artışa karşılık 1,3 milyon iş yaratılarak işsiz sayısı 100 bin 

azalmıştır. 

2016 yılına kadar kamuya personel alımları istihdam yaratılmasına önemli katkılarda 

bulunmuştur. 2011 ve 2016 yılları arasında, işgücü 4,5 milyon kişi artarken, istihdam 3,7 

milyon, işsizlik ise 800 bin artmıştır. Yaratılan 3,7 milyon işin 560 bini kamu kesiminden 

gelmiştir. Bunun istisnası 2016 yılından bu yana, kamu kesiminden işten çıkarılan/atılanlar 

dolayısıyla 20 bin kişi azalmasıdır. Daha önce de sözü edildiği gibi, kamu personel alımı, 

AKP’nin oldukça yoğun kullandığı bir istihdam yöntemi olmuştur. 2003 yılında 1,820 bin olan 

kamu personeli sayısı, yüzde 71 artarak 2018 yılında 3,129 bin oldu. 2002 yılında 74 bin kişi 

olan Diyanet işleri kadro sayısı ise aynı dönemde 74 binden neredeyse ikiye katlanarak 144,5 

bine çıkmıştır. 
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Son iki yılda reel asgari ücrette düşme gözlenmektedir. 2016 yılında yüzde 33,5 artışla 

1.301 lira olan asgari nominal ücrete, haziran ayları itibariyle hesaplanınca, 2017’de yapılan 

zam reel asgari ücretin yüzde 2,7 oranında, 2018 yılında yapılan zam yüzde 1 azaldığını 

göstermektedir. Diğer bir değişle, 2016’da 1.301 lira olan asgari ücretin satın alma gücü, 

2018’de cari olarak 1.603 lira olmasına rağmen, -47 lira azalarak 1.253 lira olmuştur. (Çizelge 7) 
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Memur maaşları için yapılacak benzer bir hesaplama da, reel memur maaşlarının daha da 

büyük ölçüde azaldığını gösterecektir. Örneğin 2018 yılı başında verilen yüzde 4’lük zam, yılın 

ilk yarısındaki yüzde 9,2 oranındaki enflasyon ile reel olarak eridi. Temmuz ayında verilen yüzde 

3,5 oranındaki zamma, yüzde 5,12’lık enflasyon farkıyla beraber yüzde 8,7 oranında arttı. Yıl 

sonu enflasyon beklentisinin Yeni Ekonomi Planında yüzde 20,8 olduğu (Bu çalışmanın tahmini 

yüzde 27 dolaylarındadır) olduğu göz önüne alınırsa, reel erimenin büyüklüğü anlaşılır. 

Türkiye son dört-beş yılda ekonomi yönetiminin ve daha geniş kapsamlı yönetişimin değişik 

boyutlarını diğer ülkelerle karşılaştıran endekslerde puan kaybederek sıralamalarda geriye 

düşmektedir. Bu göstergelerden birisi, ülkelerdeki yolsuzlukları değerlendiren ve ülkeleri 

yolsuzlukların yaygınlıklarına göre sıralayan, Yolsuzluk Algı Endeksidir.  Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü'nün (Transparency International ya kısaca TI) her yıl hazırladığı bu endekse göre 

Türkiye’nin puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri hızlı bir biçimde geriledi.  

2013 yılında 175 ülke arasında 50 puanla 53. sırada yer alan Türkiye 2017 yılı endeksinde 

180 ülke arasında 40 puanla 81. sırada yer aldı. Endekste dört yıldan bu yana gerileyen 

Türkiye, son beş yıl içinde 10 puanlık bir düşüşle 28 sıra birden kaybetti. (Çizge 26) 

 

Hukukun üstünlüğünü konu alan Dünya Hukukun Üstünlüğü endeksinde, 2014 yılında 99 

ülke arasında 59. olan Türkiye, 2017/18 endeksinde 113 ülke arasında 101. oldu.  (Çizge 

27) Endeksin alt kategorileri arasında olan “temel haklar” için, 107. sıraya düşerken, “hükümetin 

gücünün denetlenebilmesi” için 111. yani sondan ikinci oldu.  

Dünya Bankası tarafından yayınlanan yönetişim endekslerine göre, Türkiye, 2013-2017 

döneminde endeksin, bütün alt kademelerinde gerileme göstermiştir. (Çizge 28) 
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Siyasi alandaki gerilemenin yanı sıra sosyal alanda da gerilemeler beraber geldi. Dünya 

Ekonomik Forumu’nun 2017 Cinsiyet Eşitsizliği Uçurumu raporuna göre cinsiyet eşitsizliğinde 

140 ülke arasında 2016 yılında 130’uncu sıradayken, 2017 yılında 131’inci sıraya geriledi. 

(Çizelge 8)   Aynı çalışmaya göre, cinsiyet eşitliği için 2016 yılında 83 yıl geçmesi gerekirken, 

2017 yılındaki araştırmaya göre artık 83 değil 100 yıl, kadınların erkeklerle eşit ücreti 2016 

yılında 170 yıl sonra alabileceği öngörülürken, 2017 verilerine göre kadınların erkeklerle aynı 

ücreti almaları için ancak 217 yıl geçmesi gerekecek. 

Bu göstergelerin çoğunun ekonominin yönetimine doğrudan etkisi vardır. Hem yatırım yapmayı 

düşünen yatırımcılar hem de yatırımını yapmış ve işletenler bu etkenlerden olumlu ya da 

olumsuz etkilendikleri için dikkatle izlenir. Ekonominin rekabetçilik gücünü, diğer ülkelerle 

karşılaştıran Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017/18 Rekabetçilik raporuna göre, Türkiye 

2012/13 yılında, 43. sırada iken 2016/17 yılında 55. sıraya düştü. Aldığı puan değişmese de 

2017/18 sıralamasında 53. oldu. (Çizge 29)   Bu endeksteki değişmeler rekabet gücünün hukuk 

devleti ilkeleri, mülkiyet hakları, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade 

özgürlüğü gibi alanlarla doğrudan ilgili olduğunu gösteriyor. 

Dünya Bankasının hazırladığı “İş Yapma kolaylığı” raporlarına5 göre, Türkiye’nin sınıra uzaklık 

puanı son üç yılda ilerleme kaydetmeden 69.2’de kalmıştır.  2018 yılında, 190 ülke arasında 60. 

sıradadır. 

                                                           
5 Bu raporlar, değişik ülkelerde şirket kurma ve işletme, sınır ötesi ticaret yapma, vergi ödeme ve iflas 

prosedürleri gibi bir ekonomideki işletmelerin yaşam döngüleri boyunca geçerli olan düzenlemeleri analiz 

etmektedir. 
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Son olarak da finans piyasalarındaki değerlendirme kuruluşlarının, Türkiye’ye verdiği uzun 

dönemli yabancı para yatırma riskini ölçen notlarda 2017 yılının başından beri izlenen 

gerilemeyi göz önüne almak gerekmektedir: 
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2018’in kalan ayları ve 2019 yılı görünümü 

Yukarıdaki paragraflarda tartışıldığı üzere, 2018 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda 

Türkiye’nin içinde olduğu siyasi ve ekonomik durum şöyle özetlenebilir: 

• 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle hayata geçirilen 

başkanlık sistemi, ülkede kuvvetler ayrımını ortadan kaldırıp yargı ve yasamayı 

tamamen yürütmenin denetimine geçirdi.  

 

• Ekonominin yönetimi, tek adamın emirlerini uygulamaktan başka bir niteliği 

olmayan deneyimsiz bir kadronun elindedir. Düzenli bir parasal yönetimin önemli 

bir aracı olan faiz politikasının anlamsız gerekçelerle aylar boyunca 

kullandırılmaması, makro ekonomik dengelerin bozulmasına yol açtı.  

 

• “Faizler indirilsin” buyruğu, hazinenin borçlanma maliyetini on sekiz ayda yüzde 

10’dan yüzde 25’e çıkardı. Aylarca sabit tutulan politika faizi, mali piyasalarda bir 

dizi çarpıklığa yol açtı. Merkez Bankası, sağladığı finansmanla hazine bonosu 

alanlara açık sübvansiyon sağladı. 

 

• Ekonominin sıkışmakta olduğunu göre göre seçim öncesinde “KOBİ’lere destek 

sağlıyoruz” diye geri dönüşü güç olan kredi furyası parasal genişlemeyi zorladı. 

 

• Bir yandan son yıllarda üst üste yapılan seçimler ve referandumlar nedeniyle 

yapılan, öte yandan kaynakların büyüklüğünü ve sürdürebilirliğini yanlış 

değerlendirmekten dolayı artan israf/savurgan harcamalar nedeniyle bütçe 

disiplini bozuldu. 

 

• Dışarıdan finansman bulması güç olan alt yapı projelerine verilen hazine 

garantileri ve borç üstlenme anlaşmaları ülkenin dış yükümlülük dengesini bozdu. 

 

• Ekonomi yönetimine olan güvenin yitirilmesi, sıcak para adı verilen kısa dönemli 

sermaye akımlarının yönünü değiştirerek geri gitmeye başlamasına neden oldu. 

Piyasalardaki Türkiye riski iştahı, dış politika hatalarından da dolayı oldukça 

azaldı. 

 

• Hukuk devletinin ortadan kalkmasıyla mülkiyet haklarına saygı konusunda 

kaygıların artmasına yol açmaktadır. Örneğin, İş Bankası hisseleri konusundaki 

söylemlerin yatırım ortamını olumsuz etkilediğinin farkında olunmadığını 

göstermektedir 

 

• Kurdaki aşınmanın ve gevşek para politikası yüzünden hızla artan enflasyon ve 

dış kaynak sıkıntısı iş işten geçtikten sonra frene basmaya çalışmanın ciddiyeti 

konusundaki kaygıları artırdı. 
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• Fiyat kontrolleri ve polisiye önlemlerle enflasyonun önüne geçebilmiş ülke yoktur. 

Karaborsa ve rant yaratmaktan başka yararı olmamaktadır. 

 

• Yıllarca IMF’ye yüklendikten sonra, tekrar IMF finansmanına gerek duymanın 

yaratacağı siyasi ayıbın korkusuyla, el altından IMF’le anlaşabilmek için yabancı 

danışmanlık şirketlerinden medet umulması, sonra da gelen fermanla yapılan 

anlaşmadan vazgeçilmesi tutarsız ve beceriksiz yönetimin devam etmekte 

olduğunu gösterdi. 

 

• Basında yer alan haberlere göre, fiyat istatistiklerinin yüksek çıkmasına tepki 

olarak TÜİK yönetimde yapılan değişikler, güven kaybının daha da artmasına 

neden olacaktır.  

 

• Tribünlere oynamak için ekonomiye dış güçlerin saldırdığı ve gelişmeleri 

değerlendiren, yorum ve eleştiri yapan yerli ve yabancı gözlemcileri ihanetle ya 

da saldırı ile suçlamanın zararı ilerde büyük olacaktır.   

TÜİK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan tüketicilerin ve reel sektörünü nabzını 

ölçen ve beklentilerini sorgulayan anketlere göre yılbaşından bu yana süregelen güven 

azalması hazirandan bu yana hızlandı. (Çizge 30)  
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2018 Eylül ayı ortasında “Yeni 

Ekonomi Programı (YEP)” adıyla 

açıklanan program, hangi 

politikaların izleneceği konusunda 

ayrıntı içermeyen ve esastan çok 

süreçleri anlatan bir belgeden ileri 

gitmemektedir. “Enflasyonla Topyekün 

Mücadele Programı hayata 

geçirilecektir” türünden ortaya konan 

söylemler, nasıl ve ne yapılacağı 

konusunda bilgi olmaması nedeniyle 

inandırıcı değildir. 

YEP’in ciddiyeti ve inandırıcılığı 

konusundaki kaygılar çoktur. Bunlar, 

belgede sunulan çizelgelerin 

arkasındaki varsayımlarda görülebilir. 

Temel Ekonomik Büyüklükler başlığı 

altında verilen Ek Tablo 1’de, 2018 

yılının ortalaması için varsayılan 

TL/Dolar kuru 4,90’dır. Yılın ilk dokuz 

ayında ortalaması 4,61 olarak 

gerçekleşmişken, yıllık ortalamanın 

4,90 olabilmesi için, dördüncü çeyrekte 

ortalamanın 5,77 olması gerekir. 

Benzer biçimde, 2019 yılı kur 

ortalamasının 5,59, 2020 yılı için 6 

varsayılmasının inandırıcılığı zayıftır. 

YEP’deki tutarsızlıklardan birisi de 

cari açık tahminin çok düşük 

olmasıdır. 2018 yılının ilk dokuz 

ayında toplam ihracat 122 milyar dolar 

(aylık ortalama 13,6 milyar dolar) olarak 

gerçekleşmişken, yılın tümü için 170 

milyar dolar varsayılması, yılın son üç 

ayında ihracatın ayda ortalama 16 

milyar dolar olması gerekmektedir. 

Reel efektif döviz kurunun hızla 

düşmesinin ihracatın artmasına ve 

ithalatın azalmasına neden olacağı 

beklense de geçen on yılda ihracatın 

ithal girdilere bağımlılığının artması 

nedeniyle kur etkisi sınırlı kalmaktadır. 

(Çizge 31)   YEP’in 2018 yılı için cari 
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açık varsayımı 36 milyar dolardır. Yukarıda sözü edilen iyimser dış ticaret rakamları 

gerçekleşse bile, cari açığın 46 milyar doların altına düşmesi olanağı çok azdır. Bu açık 

da kura göre düzeltilmiş GSYH’ya oranı yüzde 6,1 olmaktadır. YEP’de bu oran yüzde 

4,7 olarak verilmektedir. 2019 yılı için varsayılan 26 milyar dolarlık açık, yüzde 2,3’lük 

büyüme oranıyla tutarlı değildir 

YEP’in bir başka tutarsızlığı da yıl sonu enflasyon varsayımıdır. Yıl sonu 

enflasyonun yüzde 20,8 olarak varsayılması, önümüzdeki üç ay içinde deflasyon 

olacağını öngörmektir. (Çizge 32)   Ne kadar beklenti anketleri yüzde 20 dolaylarında 

gösteriyorsa da yerli ve yabancı ÜFE’lerinin TÜFE’ye yansıması kaçınılmazdır. Yıl sonu 

enflasyon, büyük bir olasılıkla yüzde 27 dolaylarında olacaktır 

YEP’deki kamu kesimi dengeleri varsayımlarına göre, vergi yükü ve diğer gelirlerin 

GSYH’ya oranları çok az azalmaktadır. Mali dengeyi düzletmek için önerilen tedbir, 

2019 yılında, kamu yatırım harcamalarının reel olarak yüzde 36 azalmasıdır. Ancak 

ulusal gelir tablolarında yüzde 36 olarak verilen bu azalma, kamu kesimi tablolarında 

cari olarak yüzde 23’e karşılık gelmekte ve programın tutarsızlığının bir başka örneğini 

oluşturmaktadır. 

Kamu yatırım harcamalarında bu denli kesinti, kamu ihalelerinden en çok nemalanan 

yandaş iş adamlarının ve politikacıların canını yakacağı için siyasi olarak gerçekçi bir 

tedbir olarak görülmemektedir. 

YEP’nın dengelerinin daha tutarlı varsayımlara dayanarak yeniden hesaplanması yararlı 

olacaktır. Ancak, ekonomik durumun düzelmesi ve sürdürülebilir bir büyüme konumuna 

getirilmesi bir dizi önlem almanın yanı sıra çok köklü siyasi ve ekonomik reformları 

gerektirecektir. Ekonominin bu duruma gelmesine neden olan siyasi ortam ve yönetişim 

düzeltilmeden alınacak tedbirler etkisiz kalacak ve/veya çarpıklıkları daha da belirgin 

hale getirecektir.  

Hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi, yargı bağımsızlığının sağlanması, temel hak ve 

özgürlüklerin üstündeki baskının kaldırılması, kamu harcamalarına şeffaflık ve 

denetimin getirilmesi, kamu ihale kanunun 2002 yılındaki kapsamını içeren bir duruma 

getirilmesi, Merkez Bankasının bağımsızlığın geri getirilmesi, kamu görevlilerinin 

atanmalarında liyakat ve deneyimin geçerli olması gibi bir dizi yasal değişiklerin 

yapılması ve uygulanmalarına inandırıcılık sağlanmadan, bu ekonominin sağlığına 

kavuşup, sürdürülebilir olarak büyümesi olanaksızdır.  

Aksi durumda, son üç ayda görüldüğü gibi, ekonomi dümeni bozuk bir gemi gibi 

sağdan sola savrulacak ve çok küçük bir azınlık dışında halkın yaşam koşulları ve 

çözüm bulma giderek güçleşecektir.  

 

K. Tanju Yürükoğlu 
8 Ekim 2018 
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