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1. DÜNYA EKONOMİSİNDE
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisi yüksek ekonomik kal-
kınma potansiyeline karşın sahip olduğu
yapısal sorunların etkisiyle, bu potansiye-
lini gerçekleştirmekte zorlanmaktadır. İç
ve dış şoklara karşısında ise kırılganlık
göstermektedir. Bu sebeple, Türkiye eko-
nomisinin özellikle enerji, teknoloji, ara
girdi ve finansmanda dışa bağımlılığının
azaltılması ve ihracatta küresel rekabet gü-
cünün artırılmasına bağlı olarak Türkiye
ekonomisi yüksek iktisadi kalkınma po-
tansiyelini daha sürdürülebilir bir şekilde
gerçekleştirebilecektir.

Çalışmamızda, küresel kriz sonrası Türki-
ye ekonomisinin genel makroekonomik
görünümü temel makroekonomik değiş-
kenlerdeki değişimleri incelenerek ortaya
konulacaktır. Türkiye ekonomisi, 1990'lar
ve 2000'lerde yaşadığı finansal krizlerden

aldığı derslerle özellikle bankacılık sektörü
ve kamu kesimi finansman açığında iyileş-
me için önemli ekonomi politikaları izle-
miş ve önemli oranda başarılar elde etmiş-
tir. Bu sebeple, 2009 yılında tüm dünyada
derinleşerek ülke ekonomilerini etkileyen
ABD kaynaklı ekonomik kriz karşısında
dah önceki krizlere göre ekonomik göster-
gelerinin istikrarını önemli ölçüde koruya-
bilmiştir. Elbette daralan dış talep, dış dış
finansman koşulları ve beklentilerin bozul-
ması ile beraber krizin ilk etkileri sebebiy-
le ekonomide önemli daralmalara (2009 yı-
lında reel GSYİH daralması %4.8 ) yol aç-
mıştır. Diğer yandan ihracatta pazar çeşit-
liliği ile dış ticaret kanalının güçlendirilme-
si, finansman imkanlarında ve beklentiler-
de iyileşmeye karşısında, baz yıl etkisi se-
bebiyle de reel ekonomik büyümede 2010
(%9.2) ve 2011  (%8.8) yıllarında canlanma
gözlemlenmiştir. Ancak cari açık ve enflas-
yon riski sebebiyle iç talebin daraltılması-
na bağlı olarak 2012 yılında büyüme
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önemli ölçüde yavaşlayarak %2.2 düzeyin-
de gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi
enerji, teknoloji, ara malı ve özellikle ener-
jide dışa bağımlılık kanallarını ortadan
kaldırabildiği sürece sürdürülebilir ve güç-
lü bir reel ekonomik büyüme patikasını ya-
kalayabilecektir. Aksi durumda iç ve dış
şoklara karşı kırılgan ve yüksek  volatilite-
ye sahip bir ekonomik yapı ve büyüme gir-
dabında mücadele edecektir. 

Şekil-1'de satın alma gücü paritesine göre
dünyanın en büyük ekonomileri verilmiş-
tir. Buna göre, Türkiye ekonomisi 16. sıra-
da yer almaktadır.

Şekil-2'de satın alma gücü paritesine göre
Avrupa'nın en büyük ekonomileri veril-
miştir. Buna göre, Türkiye ekonomisi Av-

rupa ekonomileri arasında 6. sırada yer al-
maktadır. Türkiye ekonomisinin gerekli
yapısal reformları yaparak yapısal sorun-
ları aşması, dışa bağımlılığın azalması ve
küresel rekabet gücünün yükselmesi ile
dünya ve Avrupa ekonomileri arasında ko-
numunu daha da güçlendirmesi mümkün
olabilecektir.

2. EKONOMİK BÜYÜMEDE 
GELİŞMELER

Türkiye ekonomisinin ekonomik
büyüme performansı daha önce
belirttiğimiz gibi oldukça kırıl-
gan ve volatile bir yapı sergile-
mektedir.  Şekil-3. Reel GSYH bü-
yüme oranları verilmiştir. Buna
göre, 1999 ve özellikle 2001 yılla-
rındaki önemli ekonomik büyü-
me daralmalarından sonra 2002
yılından itibaran ekonomik bü-
yüme ivmesi kazanılmış ancak ne
var ki bu ivme sürekli olamamış-
tır. Çünkü Türkiye ekonomisinin
yapısal sorunları sürdürülebilir
istikrarlı büyümenin önünde te-

mel engeldir. Bu durumu 2005 sonrasında
görmekteyiz, dünya ekonomisinde ekono-
mik kriz olmasa idi yine Türkiye ekonomi-
si belirli oranda ekonomik daralma patika-
sına girmiştir. Küresel ekonomik kriz ise
bu daralmayı hızlandırmıştır. Küresel kriz-
le birlikte ise, daha önce belirtildiği gibi,

Türkiye ekonomisinin dış talep,
dış dış finansman koşulları ve
beklentilerin bozulması ile bera-
ber krizin ilk etkileri sebebiyle
ekonomide önemli daralmalara
(2009 yılında reel GSYİH daral-
ması %4.8 ) yol açmıştır. Diğer
yandan ihracatta pazar çeşitliliği
ile dış ticaret kanalının güçlendi-
rilmesi, finansman imkanlarında
ve beklentilerde iyileşmeye karşı-
sında, baz yıl etkisi sebebiyle de
reel ekonomik büyümede 2010
(%9.2) ve 2011  (%8.8) yıllarında
canlanma gözlemlenmiştir. An-
cak cari açık ve enflasyon riski se-

Şekil 2. Avrupa’nın En Büyük Ekonomileri*
(Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, Trilyon Dolar, 2012)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013    * Türkiye tahmin.

Şekil 1. Dünyanın En Büyük Ekonomileri*
(Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH, Trilyon Dolar, 2012)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
* Türkiye İran ve Güney Koretahmin.
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bebiyle iç talebin daraltılmasına bağlı ola-
rak 2012 yılında büyüme önemli ölçüde
yavaşlayarak %2.2 düzeyinde gerçekleş-
miştir.

Şekil-4’te Türkiye ekonomisi için GSYH
büyümesine katkılar verilmiştir. Buna gö-
re, Türkiye ekonomisinde harcamalar açı-
sından bakıldığında özel tüketimin ekono-
mik büyümenin itici gücü olduğu görül-
mektedir. Net ihracat ise 2012 yılı hariç çok
düşük veya negatif  katkı yapmaktadır.
Buradan hareketle iç talebe dayalı büyü-
menin sürdürülebilir olmayacağı açıktır.
Net ihracatın ekonomik büyümedeki rolü
yükseltilmelidir.

Şekil-5’te GSYH büyüme oranı için dönem
ortalaması verilmiştir. Buna göre, 1982-86
dönemi sonrasında en yüksek ekonomik
büyüme ortalaması 2002-06 yılları arasın-
da kaydedilmiştir. 1997-2001 dönemi en ise
en düşük büyüme ortalamasının olduğu
dönemdir, küresel kriz dönemide ise 2007-
12 döneminde %3.3 oranında büyüme or-
talaması gerçekleşmiştir.

Şekil-6’da ise Türkiye ekonomisi büyüme
hedefleri  2015 yılına doğru verilmiştir. Bu-
na göre, 2013 hedefi %4, 2014 ve 2015 he-
defleri ise %5 düzeyindedir. Bu hedefler
gerçekçi olmasına karşın Türkiye ekono-
misi için yeterli değildir.

Şekil-7’de Türkiye ekonomisi için  kişi başı-
na düşen GSYH seyri verilmiştir. 2002-2008
arası dönemde istikrarlı bir şekilde artış
gözlemlenirken, küresel ekonomik krizin
etkisiyle 2009'da düşüş görülmüş, 2009
sonrasında toprlanma olsa da kriz öncesi
yükseliş trendi henüz yakalanamamıştır.

Şekil 3. Reel GSYH Büyüme Oranları (Yıllık % Değişim)

Kaynak: TÜİK, Mayıs 2013

Şekil 4. GSYH Büyümesine Katkılar (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 5. GSYH Büyüme Oranı (Dönem Ortalaması, %)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 6. Türkiye Ekonomisi Büyüme Hedefleri (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 7. Kişi Başına Düşen GSYH (ABD Doları)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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Şekil-8'de satın alma gücü standardına gö-
re, AB-27=100 alındığında kişi başına Gay-
ri Safi Yurt İçi Hasıla, 2011 yılı için veril-
miştir. Buna göre, maalesef Türkiye ekono-
misi oldukça düşük kişi başına hasılaya sa-
hiptir.

Şekil-9 AB ülkeleri ve Türkiye için toplam
talebin bileşenleri  verilmiştir. Buna göre,
Türkiye ekonomisinde yatırım harcamları
yüksek gözükmesine karşın maalesef tüke-
tim ve ithalat harcamaları da oldukça yük-
sektir ihracat ise bu kalemlere göre daha
düşük seyretmektedir. Bu durumda dış
denge ve ekonomik büyümenin sürdürüle-
bilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Şekil-10'da toplam sanayi verimlilik en-
deksi verilmiştir. Buna göre, Türkiye eko-
nomisi için 2009 küresel ekonomik krizi
haricinde sanayide verimlilik artan ancak
volatile bir yapıda seyir izlemektedir.

Şekil-11'de mevsimsel düzeltilmiş olarak
sanayi üretim endeksi verilmiştir. Buna gö-
re, tıpkı sanayi verimliliğinde olduğu gibi

burada da Türkiye ekonomisi için 2009
küresel ekonomik krizi haricinde sanayi
üretim endeksi artan bir yapıda seyir iz-
lemektedir.

3. ENFLASYONDA GELİŞMELER

Türkiye ekonomisi özellikle 1990'lı yıllar-
da önemli ölçüde muzdarip olduğu yük-
sek enflasyon oranlarından, 2002 sonrası
para politikasında alınan tedbirler ve uy-
gulamaya konulana enflasyon hedefleme
stratejileri ile önemli ölçüde kurtulmuş-
tur. Ancak enflasyonun temel kaynakları
yüksek kamu açığı, yüksek faiz ve fiyat-

lama davranışlarındaki bozulmalar iyileş-
mesine karşı para politikası kontrolü dışın-
da olan küresel emtia fiyatlarındaki geliş-
meler ve ekonomideki yapısal dengesizlik-
ler sebebiyle enflasyonun daha da düşük

Şekil 10. Toplam Sanayi Verimlilik Endeksi

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 11. Sanayi Üretim Endeksi
(Mevsimsel Düzeltilmiş)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 8. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 2011
(Satın Alma Gücü Standardı, AB-27=100)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 9. AB Ülkeleri ve Türkiye’de Talebin Bileşenleri
(2001=100)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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seviyede istikrar kazanması zor olmaktadır.
Şekil-12'de Türkiye ekonomisi ortalama
enflasyon oranı dönemlere göre verilmiştir.
Buna göre, 1983-94 döneminde ortalam enf-
lasyon %62.7 iken, 1995-2001 döneminde
ise %71.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2002
sonrasında ise %10'nun altına düşmüştür.

Şekil-13’te ise Türkiye ekonomisi için 2013-
2015 enflasyon tahminleri verilmiştir. Buna
göre, 2015 yılına doğru enflasyon %5 düze-
yinde hedeflenmektedir.

Şekil-14’te Türkiye ekonomisi için enflas-
yon gelişmeleri verilmiştir. Buna göre, iş-
lenmemiş gıda ve enerji dışı TÜFE'nin yak-
laşık %5-10 düzeyinde dalgalanmaktadır.
Enerji fiyatları ise küresel ekonomik kriz
öncesi zirve yapmasına karşın krizle birlik-
te düşmüştür.

Şekil-15'te enflasyon ve enflasyon beklenti-
lerindeki yıllık değişim verilmiştir. Buna
göre, enflasyon beklentileri 2015 yılına
doğru %5'e yaklaşmaktadır.

Şekil-16'da dünyada ve Türkiye ekonomi-
sinde enflasyon gelişmeleri verilmiştir. Bu-
na göre, Türkiye ekonomisi maalesef dün-
ya ve bölge ortalamalarına göre yüksek bir
enflasyona sahiptir. Ancak, 2007 sonrası
dönemde Gelişmekte Olan Ülkeler'in enf-
lasyon düzeyine yaklaşma söz konusudur.

Şekil-17 Türkiye'nin enflasyon sıralama-
sında dünyadaki yeri verilmiştir. Buna gö-
re, 2004 yılına kadar dünyada en yüksek
enflasyona sahip ilk 10 ülke arasında iken,
2004 sonrası yüksek enflasyonlu ülke du-

Şekil 12. Türkiye ekonomisi Ortalama Enflasyon
Oranı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 13. 2013-2015 Enflasyon Tahminleri (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 14. Enflasyon Gelişmeleri

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 15. Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri*
(Yıllık % Değişim)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 16. Dünyada Enflasyon Gelişmeleri

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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rumunda kısmen uzaklaşarak en son 2012
yılında 184 ülke arasında 50. Sırada yer al-
mıştır.

4. İŞGÜCÜ PİYASASI, İŞSİZLİK
VE İSTİHDAM

Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ül-
ke olmanın getirdiği nüfus, istihdam ve iş-
sizlik alanındaki sıkıntılarını aşmak için
ekonomi politikaları üretmeye ve uygula-
maya çalışmaktadır. Genç nüfus yoğunlu-
ğu açısından bu dönemde önemli nicelik
avantajına sahip Türkiye ekonomisi ne var
ki bu genç nüfusun niteliğini iyileştirmek-
te zorlanmaktadır. Diğer yandan ekono-
mik büyüme cephesindeki istikrarsızlıklar
da istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu-
na karşın özellikle küresel ekonomik kriz
süreci ve sonrasında Türkiye ekonomisi iş-
sizlikle etkili bir şekilde mücadele ederek
işsizliği kriz dönemine göre makul seviye-
de tutabilmiştir.

İşgücü piyasasında ise işletmelerin rekabet
gücünün artırılması ve emek piyasasının
daha sağlıklı işleyebilmesi için Şekil-17'de
detayları verilen  işgücü piyasası reformla-
rı yapılmıştır. Bu çerçevede işgücü mali-
yetlerinin azaltılması, aktif işgücüne ayrı-
lan kaynağın aktarılması, doğrudan olma-
yan mali yüklerin azaltılması, istihdam pi-
yasasının esnekleştirilmesi ve kayıtdışılık-
la mücadele konusunda reformlara yapıl-
mıştır.

Şekil 18. İşgücü Piyasası Reformu

� İşgücü Maliyetlerinin Azaltılması Kapsamın-
da:
� Sosyal güvenlik işveren primlerinde 5 pu-

anlık indirim yapılmıştır.
� 5 puanlık prim indirimi teşvikinden, diğer

teşviklerle eş zamanlı olarak yararlanma
imkanı sağlanmışıtır.

� İstihdama yeni katılan, tüm kadın ve genç
işçilerin işveren primlerinin İşsizlik Sigor-
tası Fonu’ndan karşılanması sağlanmıştır.

� Özürlülerin işveren primlerinin bütçeden
karşılanması öngörülmüştür.

� Kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanla-
rına genel ekonomik krizin yanı sıra sektö-
rel ve bölgesel krizler de eklenmiştir.

� Kısa çalışma ödeneği tutarı brüt kazancın
%40’ından %60’ına yükseltilmiştir.

� Aktif İşgücü Programlarına Ayrılan Kaynağın
Artırılması Kapsamında:
� Aktif işgücü programlarına ayrılan kaynak

4 kat arttırılmış ve yıllık yaklaşık 1.5 Milyar
TL’ye yükseltilmiştir. (Önceki düzenlemede
devlet katkısının %30’u iken son düzenle-
me ile tüm prim gelirlerinin %30’u olmuş-
tur.)

� Doğrudan Olmayan Mali Yüklerin Azaltılması
Kapsamında:
� Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kal-

dırılmıştır.
� Spor merkezi ve kreş zorunlulukları esne-

tilmiştir.
� Sağlık merkezi açma ve doktor bulundur-

ma zorunlulukları esnetilmiştir.
� İstihdam Piyasasının Esnekleştirilmesi Kapsa-

mında:
� Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigor-

talılara borçlanma yoluyla tam süreli çalış-
maya benzer şekilde emekli olma hakkı ta-
nınmıştır.

� Kısmi süreli çalışan kişilerin İşsizlik Sigor-
tası kapsamına alınması sağlanmıştır.

� Kayıt Dışılıkla Mücadele Kapsamında:
� Cezaların Arttırılması ve denetimlerin güç-

lendirilmesi sağlanmıştır.
� Yeşil kart sahiplerinden 5510 sayılı Kanuna

tabi sigortalı olarak çalışnların bu çalışma-
lardan dolayı elde edecekleri gelirlerine ba-
kılmaksızın yeşil kartlarının iptal edilmeye-
rek askıya alınması hüküm altına alınmış-
tır.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 17. Türkiye’nin Enflasyon Sıralamasında
Dünyadaki Yeri

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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Türkiye ekonomisinde istihdam profilini
diğer ülkeler karşısında incelediğimizde
Tablo-1'den görülebileceği gibi, istihdamın
yaklaşık %24 tarımda, %27'si sanayide ve
%49.5 hizmetler sektöründe istihdam edil-
mektedir. Sanayideki istihdamın payı di-
ğer ülkelere yakınken maalesefe Türkiye
ekonomisinde tarım sektöründe istihdam
düzeyi diğer ülkelerin oldukça üzerinde-
dir.

Şekil-19’da Türkiye ekonomisi için istihda-
mın 2008 sonrası seyri verilmiştir. Buna gö-
re, küresel ekonomik kriz haricinde istih-
dam düzeyi artış göstermektedir.

Şekil-20’de Türkiye ekonomisi için işsizlik
oranı verilmiştir. Buna göre, küresel eko-
nomik kriz öncesi %10-11 bandında seyre-
den işsizlik oranı küresel ekonomik krizle
birlikte %14'e çıkmış ancak bir yandan iş-
sizliği düşürmeye yönelik politikalar diğer
yandan ise krizin etkilerinin azalması ile
işsizlik 2012'de %9'lara kadar düşüş gös-
termiştir.

Şekil-21’de Türkiye ekonomisi için illere
göre işsizlik oranları verilmiştir. Buna göre,
büyük şehirlerde aşırı göç, kırsalda ise iş
kısıtı sebebiyle işsizlik yüksek gözlemlen-
mektedir.

Tarım Sanayi Hizmetler
Türkiye 23,7 26,8 49,5
İspanya 4,4 28,0 67,7
Kanada 2,4 21,5 76,1
Japonya 4,2 27,4 78,4
İtalya 3,7 30,0 66,2
İngiltere 1,5 21,3 77,2
G.Kore 7,2 25,5 67,3
Meksika 13,0 27,1 59,9
Polonya 14,7 30,7 54,4
Çek. Cum. 3,3 40,7 56,0
Macaristan 4,5 32,4 63,1

Tablo 1. İstihdamın İktisadi Faaliyet Kollarına
Göre Dağılımı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 19. İstihdam
(Mevsimsel Düzeltilmiş, Milyon Kişi)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 20. Türkiye ekonomisi İşsizlik Oranı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 21. İllere Göre İşsizlik Oranları

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 22. Toplam Sanayi Sektöründe Verimlilik ve
Ücretler, (Çalışılan Saat Başına)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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Şekil-22’de toplam sanayi sektöründe ve-
rimlilik ve ücretler verilmiştir. Buna göre,
kriz öncesi dönemde reel ücret endeksi ve
verimlilik endeksi yakın gitmesine karşın,
krizle birlikte reel ücret endeksi, verimlilik
endeksi altında seyretmektedir. Bu durum-
da işçiler verimliliklerinin altında ücret ala-
rak kısmen hak kaybına uğramaktadırlar.

Şekil-23’te toplam istihdamın kayıt ve ka-
yıt dışı yapısı verilmiştir. Buna göre, kayıt-
dışı istihdam oranı, maalesef en az kayıtlı
istihdam oranı kadar yüksek bir düzeyde
seyretmektedir

Şekil-24’de ise eğitim seviyesine göre istih-
dam oranın yapısı verilmiştir. Buna göre,
toplam çalışma çağındaki istihdamın yak-
laşık 1/3'ü lise altı eğitime sahiptir. Diğer
yandan lise ve dengi eğitime sahip olanla-
rın istihdamdaki payı yaklaşık %20 ban-
dında seyrederken yükseköğretimlilerin

istihdamdaki payı ise düşük düzeyde de
olsa gittikçe artmaktadır.

5. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER
DENGESİNDE GELİŞMELER

Türkiye ekonomisinin dış ticaret yapısını
incelediğimizde ise ihracatın değeri 150, it-
halatın değeri ise 240 milyara ulaşmıştır.
Ne var ki, ihractın ithalatı karşılama oranı
yaklaşık 2/3 düzeyinde dalgalanmaktadır.

Şekil-25'te Türkiye ekonomisi ödemeler
dengesi bileşenleri verilmiştir. Buna göre,
dış ticaret açığı cari işlemler açığına yön

Şekil 24.Türkiye ekonomisi İhracat ve İthalat
Değerleri (Yıllık, Milyar ABD Dolar)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

İhracat

Şekil 25. Türkiye ekonomisi Ödemeler Dengesi
Bileşenleri (Milyar ABD$, Aylık)

Kaynak: Alkin K., Okay, E., Sarıdoğan E., (2013). Küresel Reka-
bet Gücü Perspektifinden Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler
Dengesinin Sürdürülebilirliği, İst. Tic. Ünv. Yayını. Yayın aşama-
sında.

İthalat

Şekil 23. Toplam İstihdam,
(Milyon, 2001 Sonrası, 4-Çeyrek Hareketli Ortalama)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 24. Eğitim Seviyesine Göre İstihdam Oranı
(Toplam, Çalışma Çağındaki Nüfusa Oran,
4-Çeyrek Hareketli Ortalama)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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vermektedir. Diğer yandan sadece hizmet-
ler dengesi pozitif bakiye vermektedir. Bu
durumda, dış ticaret dengesi iyileşmedikce
cari işlemler dengesinin iyileşmesi zor gö-
zükmektedir.

Şekil-27’de Türkiye ekonomisi için ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı ve cari işlemler
dengesi verilmiştir. Buna göre, ihrcatın it-
halatı karşılama oranı ve cari işlemler den-
gesinin GSYİH'a oranı yaklaşıl birlikte ha-
reket etmektedir.

Şekil-28’de Türkiye ekonomisi cari işlem-
ler dengesi ve enerji ithalatının rolü  veril-
miştir. Buna göre, Alkin vd. (2013) belirtti-
ği gibi, Türkiye ekonomisi için enerji açığı
haricinde cari işlemler dengesinin önemli
bir risk teşkil etmediği görülmektedir. Bu
sebeple, enerji açığını kısa, orta ve uzun
vadede yurtiçi kaynaklarla kapatmaya yö-
nelik politikalar geliştirilmelidir.

Şekil-29’da Türkiye ekonomisi cari işlem-
ler dengesi finansman kalemleri verilmiş-
tir. Buna göre, cari işlemler dengesi finans-
manında, net doğrudan yatırımın payı
azalırken, portföy ve diğer yatırım kalem-
lerinin payı azalmaktadır. Bu ise cari işlem-
ler açığının finansmanın sağlıklı olmasını
olumsuz etkilemektedir.

Şekil-30’da Türkiye ekonomisi için ödeme-
ler dengesinde sermaye girişi yapısı veril-
miştir. Buna göre, küresel ekonomik kriz
sonrasında portföy yatırımı ve kısa vadeli
sermaye girişlerinin payı artış gösterirken,
doğrudan yatırımlar azalış göstermiştir.

6. BORÇ YÖNETİMİ VE KAMU 
MALİYESİ

Türkiye ekonomisinde kesimlerin borç ya-
pısını incelediğimizde kamu kesiminin
borç yapısının özel sektöre göre daha dü-
şük bir hızda arttığı Tablo-2'de görülmek-
tedir.

Şekil 27. Türkiye ekonomisi İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı ve Cari işlemler dengesi (%)

Kaynak: Alkin K., Okay, E., Sarıdoğan E., (2013). Küresel Reka-
bet Gücü Perspektifinden Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler
Dengesinin Sürdürülebilirliği, İst. Tic. Ünv. Yayını. Yayın aşa-
masında.

Şekil 28. Türkiye ekonomisi cari işlemler denge-
si ve enerji ithalatının rolü  (Milyar ABD$)

Kaynak: Alkin K., Okay, E., Sarıdoğan E., (2013). Küresel Reka-
bet Gücü Perspektifinden Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler
Dengesinin Sürdürülebilirliği, İst. Tic. Ünv. Yayını. Yayın aşa-
masında.

Şekil 29. Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler
Dengesi Finansman Kalemleri (Milyar ABD$)

Kaynak: Alkin K., Okay, E., Sarıdoğan E., (2013). Küresel Reka-
bet Gücü Perspektifinden Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler
Dengesinin Sürdürülebilirliği, İst. Tic. Ünv. Yayını. Yayın aşa-
masında.

Şekil 30. Sermaye Girişi (Milyar ABD$)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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Tablo-3'te Türkiye ekonomisi için dış borç
stokuna ilişkin oranlar verilmiştir. Buna gö-
re, toplam dış borç stoku GSYİH'nın
%43'ne ulaşmıştır. Özel sektörün borç yükü
ise %28.7'ye ulaşmıştır. Özel sektör net dış
borç riskinin azaltılması gerekmektedir.

Şekil-31’de Uluslararası Para Fonu
(IMF)'na olan borç stoku verilmiştir. Buna
göre, 2003 Mayıs ayı itibariyle IMF'ye borç
sıfırlanmıştır. Dahası IMF'ye Merkez Ban-
kası tarafından kredi kullanıldırılması he-
deflenmektedir.

Şekil-32’de Türkiye ekonomisi için reel
borçlanma faiz oranı verilmiştir. Buna gö-
re, reel faizler yaklaşık %40'lardan, günü-

müzde reel olarak %0'lara inmiştir. Bu ge-
lişme kamu kesimi reel borçlanma maliyet-
lerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tablo-4'de toplam kamu net borç stoku ve-
rilmiştir. Buna göre, brüt borç stoku artma-
sına karşın net borç stoku 2012 itibariyle
azalma göstermektedir.

Tablo-5'de AB Üyesi Ülkelerde AB Tanımlı
Borç Stoku / GSYH (%) verilmiştir. Buna
göre, Türkiye ekonomisi 2008 yılından iti-
baren en iyi borç yapısına sahip Avrupa
ekonomisidir.

Milyar USD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOPLAM 170,5 208,3 250,3 281,0 269,2 291,9 304,2 336,9

KISA VADE 38,9 42,9 43,1 52,5 49,0 77,4 82,0 101,0
UZUN VADE 131,6 165,5 207,2 228,5 220,2 214,6 222,2 235,9
KAMU SEKTÖRÜ 70,4 71,6 73,5 78,3 83,5 89,1 94,3 103,1

Kısa Vade 2,1 1,8 2,2 3,2 3,6 4,3 7,0 11,0
Uzun Vade 68,3 69,8 71,4 75,0 79,9 84,8 87,3 92,1

TCMB 15,4 15,7 15,8 14,1 13,4 11,9 9,9 7,7
Kısa Vade 2,8 2,6 2,3 1,9 1,8 1,6 1,3 1,1
Uzun Vade 12,7 13,1 13,5 12,2 11,6 10,4 8,6 6,6

ÖZEL SEKTÖR 84,7 121,1 161,0 188,7 172,4 190,9 200,0 226,0
Kısa Vade 34,0 38,5 38,7 47,4 43,6 71,5 73,7 88,8
Uzun Vade 50,6 82,5 122,3 141,3 128,7 119,4 126,3 137,2

Tablo 2. Türkiye Brüt Dış Borç Stoku
(Milyar Dolar)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOPLAM DI  BORÇ STOKU / 
GSY H 35,4 39,6 38,6 37,9 43,7 39,9 39,3 42,8

ÖZEL SEKTÖR DI  BORÇ STOKU / 
GSY H 17,6 23,0 24,8 25,4 28,0 26,1 25,8 28,7

TOPLAM DI  BORÇ STOKU / 
HRACAT (FOB) 232,1 243,6 233,4 212,9 263,6 256,3 225,5 220,8

ÖZEL SEKTÖR DI  BORÇ STOKU / 
HRACAT (FOB) 115,2 141,5 150,1 142,9 168,8 167,6 148,3 148,2

TCMB REZERVLER (BRÜT) / 
TOPLAM DI  BORÇ 29,6 29,2 29,3 25,3 26,3 27,7 25,8 29,7

TCMB REZERVLER (BRÜT) / 
KISA VADEL  BORÇLAR 129,8 142,1 169,9 135,2 144,3 104,3 95,7 99,0

Tablo 3. Dış Borç Stokuna İlişkin Oranlar (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 31. Uluslararası Para Fonu’na Olan Borç
Stoku, (Milyar SDR)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 32. Reel Borçlanma Faiz Oranı (Bileşik, %)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I- Toplam Kamu Brüt Borç Stoku 351,3 365,9 355,5 408,2 465,7 497,1 546,5 562,9

      • Merkezi Yönetim 331,5 345,1 333,5 380,3 441,5 473,6 518,4 532,2

      • Di er Kamu 19,8 20,8 22,0 27,9 24,2 23,5 28,2 30,7

II- Varlıklar ve Kamu Mevduatı 81,0 107,7 107,1 140,2 155,8 179,3 256,4 322,3

      • Merkez Bankası Net Varlıkları 30,8 45,7 41,8 60,4 66,0 86,2 143,2 189,5

      • Kamu Mevduatı 32,2 38,3 34,6 41,5 47,7 47,2 59,8 71,6

      • sizlik Sigortası 18,0 23,7 30,7 38,4 42,1 45,9 53,5 61,2

III- Toplam Kamu Net Borç Stoku 270,3 258,2 248,4 268,0 309,9 317,8 290,1 240,6

Tablo-4 Toplam Kamu Net Borç Stoku
(Milyar TL)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Euro Bölgesi (17 ülke) 66,4 70,2 80,0 85,4 87,3 90,6
AB (27 ülke) 59,0 62,2 74,6 80,0 82,5 85,3
Yunanistan 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9
talya 103,3 106,1 116,4 119,3 120,8 127,0
Portekiz 68,4 71,7 83,7 94,0 108,3 123,6
Belçika 84,0 89,2 95,7 95,5 97,8 99,6
Fransa 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2
ngiltere 44,2 52,7 67,8 79,4 85,5 90,0
spanya 36,3 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2
Almanya 65,2 66,8 74,5 82,4 80,4 81,9
Macaristan 67,0 73,0 79,8 81,8 81,4 79,2
Avusturya 60,2 63,8 69,2 72,0 72,5 73,4
Hollanda 45,3 58,5 60,8 63,1 65,5 71,2
Türkiye 39,9 40,0 46,1 42,3 39,1 36,1

Tablo 5. AB Üyesi Ülkelerde AB Tanımlı Borç
Stoku / GSYH (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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Şekil-33’te Merkezi Yönetim Bütçe Açığı /
GSYH (%) verilmiştir. Buna göre, 2012'de
bu oran %1.4 olup, sonraki yıllarda %2 ci-
varında olması beklenmektedir.

Şekil-34’te ülkelere göre genel yönetim
bütçe açığı verilmiştir. Buna göre, 2010 yılı
itibari ile Türkiye ekonomisi Maastrich
Kriteri olan %3 oranını tutturan az sayıda
ülkeden birisidir.

7. PİYASA GÖSTERGELERİ VE 
MALİ SEKTÖR

Türkiye ekonomisinde piyasa göstergeleri
bir yandan küresel gelişmelerden diğer
yandan Türkiye ekonomisi dinamiklerin-
de etkilenerek şekillenmektedir. Şekil-
34'de Dolar kuru verilmiştir. Buna göre,
2008'in son çeyreğine kadar değerlenen
TL, küresel ekonomik krizin etkisiyle
önemli ölçüde değer kaybetmiştir. TL'deki
değerlenme cari işlemler dengesini olum-
suz etkilediği için 2012 yılı itibari ile TL de-
ğer kaybetmeye devam etmiştir.

Şekil-36’da İkincil Piyasa İç Borç Faiz Ora-
nı verilmiştir. Buna göre, 2003'te yaklaşık
%70'lerde olan faizler, 2013'te %10'un altı-
na düşmüştür. Bu Türkiye ekonomisi için
önemli bir gelişme olmasına karşın, tasar-
ruf açığının kapatılması için etkin politika-
lar uygulanmalıdır.

Şekil-37’de İkincil Piyasa ve TCMB Politi-
ka Faiz Oranları verilmiştir. Buna göre,
TCMB faizleri günümüze %5'lere kadar
düşmüştür. Para politikasının bir yandan
ekonomin arz cephesini desteklemesi di-

Şekil 33. Merkezi Yönetim Bütçe Açığı /
GSYH (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 34. Genel Yönetim Bütçe Açığı
(2010 Yılı, % GSYH)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 35. Döviz Kuru (TL/Dolar)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 36. Faiz Oranı (%)
(İkincil Piyasa İç Borç Faiz Oranı)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 37. İkincil Piyasa ve TCMB Politika
Faiz Oranları

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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ğer yandan ise dış denge ile enflasyonu
göztemesi gerekmektedir. 

Şekil-38’de Türkiye ekonomisi için BIST
100 Endeksi verilmiştir. Buna göre, küresel
ekonomik kriz haricinde Türkiye ekono-
misinde borsa endeksi yükseliş trendi gös-
termektedir.

Şekil-39’da Türkiye ekonomisi Dış Borç
Risk Primi verilmiştir. Buna göre, Türkiye
ekonomisi küresel ekonomik kriz sonra-
sında risk yapısı önemli iyileşme göster-
miştir. 

Tablo-6'da Türkiye'nin kredi notları veril-
miştir. Buna göre, Türkiye ekonomisinin
başta kamu maliyesi, enflasyon ve banka-
cılık sektöründeki iyileşmeler ve siyasi is-
tikrarın da etkisiyle Türkiye ekonomisinin
notları S&P hariç yatırım yapılabilir sevi-
yeye getirilmiştir. Türkiye ekonomisi cari
işlemler dengesinin sürdürülebilirliğigüç-
lendikçe notlarda yükselmeye devam ede-
cektir.

Şekil-40’da Türkiye ekonomisi için banka-
cılık sektörü, sermaye yeterlilik oranı veril-

miştir. Buna göre, sermaye yeterlilik
oran dalgalanma göstermesine karşın
temel gerekliliklerin oldukça üzerin-
de seyretmektedir.

Şekil-41’de seçilmiş gelişmekte olan
ülkelere göre, bankacılık sektörü ser-
maye yeterlilik oranları verilmiştir.
Buna göre, Türkiye ekonomisi olduk-
ça iyi bir konumdadır.

Şekil 38. BIST 100 Endeksi

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 39. Dış Borç Risk Primi (bp)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil 40. Bankacılık Sektörü: Sermaye
Yeterlilik Oranı (%)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013

Şekil-40  Bankacılık Sektörü: Seçilmiş
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sermaye Yeterlilik
Oranları (%, 2012Ç2)

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013Tablo-6 Türkiye’nin Kredi Notları

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Mayıs 2013
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8. SONUÇ

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları şu
şekilde özetleyebiliriz. Türkiye ekonomisi
yüksek ekonomik kalkınma potansiyeline
karşın sahip olduğu yapısal sorunların et-
kisiyle, bu potansiyelini gerçekleştirmekte
zorlanmaktadır. İç ve dış şoklara karşısın-
da ise kırılganlık göstermektedir. Bu se-
beple, Türkiye ekonomisinin özellikle
enerji, teknoloji, ara girdi ve finansmanda
dışa bağımlılığının azaltılması ve ihracatta
küresel rekabet gücünün artırılmasına
bağlı olarak Türkiye ekonomisi yüksek ik-
tisadi kalkınma potansiyelini daha sürdü-
rülebilir bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme
performansı daha önce belirttiğimiz gibi
oldukça kırılgan ve volatile bir yapı sergi-
lemektedir. Küresel krizle birlikte ise, daha
önce belirtildiği gibi, Türkiye ekonomisi-
nin dış talep, dış dış finansman koşulları
ve beklentilerin bozulması ile beraber kri-
zin ilk etkileri sebebiyle ekonomide önem-

li daralmalara (2009 yılında reel GSYİH da-
ralması %4.8 ) yol açmıştır. Diğer yandan
ihracatta pazar çeşitliliği ile dış ticaret ka-
nalının güçlendirilmesi, finansman imkan-
larında ve beklentilerde iyileşmeye karşı-
sında, baz yıl etkisi sebebiyle de reel eko-
nomik büyümede 2010 (%9.2) ve 2011
(%8.8) yıllarında canlanma gözlemlenmiş-
tir. Ancak cari açık ve enflasyon riski sebe-
biyle iç talebin daraltılmasına bağlı olarak
2012 yılında büyüme önemli ölçüde yavaş-
layarak %2.2 düzeyinde gerçekleşmiştir

Türkiye ekonomisi özellikle 1990'lı yıllarda
önemli ölçüde muzdarip olduğu yüksek
enflasyon oranlarından, 2002 sonrası para
politikasında alınan tedbirler ve uygula-
maya konulana enflasyon hedefleme stra-
tejileri ile önemli ölçüde kurtulmuştur. An-
cak enflasyonun temel kaynakları yüksek
kamu açığı, yüksek faiz ve fiyatlama dav-
ranışlarındaki bozulmalar iyileşmesine
karşı para politikası kontrolü dışında olan
küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeler ve
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ekonomideki yapısal dengesizlikler sebe-
biyle enflasyonun daha da düşük seviyede
istikrar kazanması zor olmaktadır. 

Türkiye ekonomisi gelişmekte olan bir ül-
ke olmanın getirdiği nüfus, istihdam ve iş-
sizlik alanındaki sıkıntılarını aşmak için
ekonomi politikaları üretmeye ve uygula-
maya çalışmaktadır. Genç nüfus yoğunlu-
ğu açısından bu dönemde önemli nicelik
avantajına sahip Türkiye ekonomisi ne var
ki bu genç nüfusun niteliğini iyileştirmek-
te zorlanmaktadır. Diğer yandan ekono-
mik büyüme cephesindeki istikrarsızlıklar
da istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu-
na karşın özellikle küresel ekonomik kriz
süreci ve sonrasında Türkiye ekonomisi iş-
sizlikle etkili bir şekilde mücadele ederek
işsizliği kriz dönemine göre makul seviye-
de tutabilmiştir.

Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesi

bileşenleri açısından ise dış ticaret açığı ca-
ri işlemler açığına yön vermektedir. Diğer
yandan sadece hizmetler dengesi pozitif
bakiye vermektedir. Bu durumda, dış tica-
ret dengesi iyileşmedikce cari işlemler
dengesinin iyileşmesi zor gözükmektedir.

Türkiye ekonomisinin başta kamu maliye-
si, enflasyon ve bankacılık sektöründeki
iyileşmeler ve siyasi istikrarın da etkisiyle
Türkiye ekonomisinin notları S&P hariç
yatırım yapılabilir seviyeye getirilmiştir.
Türkiye ekonomisi cari işlemler dengesi-
nin sürdürülebilirliği güçlendikçe notlarda
yükselmeye devam edecektir.

Sonuç olarak Türkiye ekonomisi dışa ba-
ğımlılık kanallarını azalttıkça, yapısal so-
runlarını aşıp küresel rekabet gücünü yük-
selttikçe uzun dönemde sürdürülebilir
ekonomik büyüme patikasına geçebilecek-
tir.


