
Türkiye Ekonomik Görünümü 2017-2020 
Bir Derleme ve Değerlendirme Çalışması 

 

Güventürk Kalaslıoğlu 

 

Türkiye'de siyasal sistem 2017 Anayasa Referandumu ile birlikte önemli bir sistem 

değişikliğine adım attı.  Gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi olarak adlandırılan yeni yürütme mimarisi, aynı zamanda yasama ve yargı erklerinin 

kendi içlerinde ve birbirleri ile karşılıklı işleyişi alanlarında da kritik dönüşüm süreçlerinin 

önünü açtı.   

Bu genel yapı değişimi içinde bütün karar ve yönetim süreçlerinde olduğu gibi ekonomi 

yönetimi alanında da yeni sistemin işletme kavramı ile uyumlu bazı yeni uygulama ve idare 

yaklaşımları yaşama geçirildi.  Bu yaklaşımlar yalnızca yapılar anlamında değil, uygulama 

yöntemleri ve kadrolar açısından da önemli farklılar öngörmekteydi. 

Bu derleme çalışması, 2017 sistem değişikliğinden bu yana temel ekonomik göstergelerdeki 

değişimleri tespit etmek ve ileriye dönük analizlere ışık tutacak değerlendirmeler getirmek 

üzere hazırlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 

İlgili değerlendirme döneminde döviz kuru dolar 

bazında %93 artmıştır. Bu oran bugünlerde %100’ 

yakın. Dünya ölçeğinde TL yarı yarıya değer 

kaybetmiştir. 

Ciddi bir küçülme dönemine girilmiş Kişi başına 

gayrisafi milli hasıla %21 azalmıştır.  

Dünya aynı dönemde 8,4 büyürken Türkiye’nin 

Dünya gayrisafi milli hasıladan aldığı pay-%8,5 

küçülmüştür. 

Yeni ekonomik Program çökmüştür. 2020 sonunda 

tek haneye, 2021 sonunda yüzde 6,0’a gerilemesi 

beklen 2020 enflasyonağustos ayında %11,76 

olarak gerçekleşmiş, 2021 sonunda %6 beklentisi 

tamamen hayal olmuştur. 

Yeni ekonomik Programda gösterge faiz beklentisi 

%10’lar seviyesinde iken, yeni beklenti %13,33 

olarak gerçekleşmiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.İSTİHDAM PİYASASI 

II.KAMU MALİYESİ 

Bütçe -139 milyar ile Cumhuriyet tarihinin en büyük 

açığına ulaşmış, yeni sisteme geçildikten sonra bütçe 

%193 artmış durumdadır. 

Bütçe açığının en temel nedeni kamunun yüksek 

harcamaları ve vergi gelirlerinin tahsil edilememesidir.  

Genel ekonomik yapının bozulması ile en büyük sanayi 

ve hizmet İlimiz olan İstanbul ilinde vergi gelirleri 

tahakkukun tahsilata oranı %66’lar seviyesine 

gerilemiştir. Dolayısıyla devlet koyduğu vergi gelirlerini 

tahsil edemez durumdadır.  

Sürekli dolaylı vergi artışları ile kamu maliyesi vergi 

gelirleri dengesi bozulmuş, dolaylı vergi artışlarıile 

ithalat ve tüketim üzerinden vergi gelirleri artırılmaya 

çalışılmış bu nedenle vergi sistemi hem adaletsiz bir 

yapıya bürünmüş hem de ithalat tüketim-vergi 

sarmalına girildiğinden dış ticaret açıkları kapatılamaz 

boyutlara gelmiştir. Türkiye’de dolaylı vergilerin oranı 

%60’ların üstündedir. Eurozone ortalaması %40 

oranındadır. 18 yıldır sürekli olarak yapılan vergi afları 

ile kayıt dışı mücadelede hiçbir yol alınamamıştır. Kayıt 

dışı ekonominin Gayri safi milli Hasılaya oranı %25’ler 

civarındadır. Eurozone ortalaması %15’ler civarındadır. 

Kayıt dışı istihdam oranı ise %28’ler seviyesindedir. 

İşsizlik oranı 2017 Yılından buyana %24 

artmıştır. 

Asgari ücret net %22 gerilemiş ve 318 dolar 

seviyelerine gelmiştir. 

Asgari ücret ile 6 çeyrek altın alınırken 

bugün 3 çeyrek altın alınabilmektedir. 

Genç Nüfus işsizliği % 25’ler seviyesindedir.  

Pandemi sonrası bu oranların çok 

yükseleceğini tahmin etmek zor değildir. 

İstihdam piyasasında her 4 gençten biri 

işsiz. Aslında bu orana iş aramaktan 

vazgeçenler ve geçici işlerde çalışanlar dahil 

ettiğimizde 3 gençten 1’i işsiz olup, İş 

bulanların %80’i de asgari ücreti kabul 

etmek durumundadır. 

Üniversiteler işsiz deposu konumuna 

getirilmiştir. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990’lı yıllarda kamu ve özel sektörün toplam 

yurtdışı borcu 52 milyar dolarken. 2020 

Ağustos’ta 431 milyar dolar olmuştur. Bu 

rakam 2017 yıl sonunda 450 milyar dolarlara 

çıkmıştır. Yeni sistem değişikliği ile yurt 

dışından borçlanamadığımızın göstergesi 

olarak borç miktarımız 20 milyar dolar 

civarında azalmıştır. 

Kamunun toplam 248 milyar dolar (151 iç+97 

dış) iç ve dış borcu bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı döneminde 

(31.12.2017’den bugüne kadar) kamu 80 

milyar dolar borçlanmıştır. Bu tutarlara hazine 

garantileri dahil edilmemiştir. 

2000’li yıllardan bugüne kadar Türkiye 

dışarıdan 400 milyar dolar borçlanmıştır. 

Özel sektörün 1990 yılında 10 miyar dolar olan 

borcu, bugün 334 miyar dolara yükselmiştir. 

III.BORÇLANMA GÖSTERGELERİ 

KAMU BORÇLARI NEDENİYLE FAİZ ÖDEMESİ TEMMUZ SONU 13 MİLYAR DOLAR YIL SONU 22 

MİLYAR DOLAR OLACAKTIR. PARA PİYASALARI BÖLÜMÜNDE YER ALDIĞI ÜZERE 

DÜNYADAKİ FAİZ ORANLARI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EKSİ SEVİYESİNDE İKEN, CDS PRİMİMİZ 5,29 

OLDUĞUNDAN (CDS RİSK PRİMİ KADAR SİGORTA GİDERİ ÖDEMEK GEREKTİĞİNDEN) TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ YAKLAŞIK BORÇLANMA FAİZİ %8,5-%9’LAR SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR. 

IV.ÖDEMELER DENGESİ 

Ödemeler dengesi sürekli açık veriyor. 

Kurların yükselmesi ve ekonomik daralma ile 

birlikte bir miktar gerileyen dış ticaret açığı 

büyüme ile artıyor. Ara malları, kimya ve 

petrol ürünlerinin ithalatının çok yoğun 

olduğu ülkemizde kronik hale gelmiş 

dışticaret açığına çözüm bulamıyor. Bunun 

için alınması gerek uzun vadeli yapısal 

önlemler alınmamış. Yukarıda belirtildiği gibi 

büyüme ile dış ticaret açığı ve vergigelirleri 

artıyor, küçülünce azalıyor. Bir sarmal 

oluşmuş durumda ilk 7 ayda ekonomi 

küçülmesine rağmen 18 milyar dolar 

dışticaret açığı oluşmuştur. Özellikle ara 

malı üreten imalat ve kimya sanayinde 

yapısal çözümler bulunamamışdurumdadır. 

18 yıldır ucuz dövizle ithalat cenneti haline 

gelmiş ülkemizin döviz bulamaması 

nedeniyle kritik gıda maddelerini ve ilaç gibi 

sağlıkla ilgili girdileri ithal edemez duruma 

gelebilir. 



 

 

 

Tarım ve Ormancılık 
 -$23.414  3,00% 

Balıkçılık $2.409  -0,31% 

Madencilik Toplam -$291.214  37,31% 

Altın 
  İmalat Sanayi Toplam -$392.125  50,24% 

Kok, Rafine Petrol -$97.846  12,54% 

Kimyasal Madde -$244.001  31,26% 

Ana Metal -$75.087  9,62% 

Elektrikli Makine + Cihazlar -$82.459  10,56% 

Motorlu Taşıtlar $8.006  -1,03% 

Elektrik Gaz Su -$755  0,10% 

Atık ve Hurdalar -$74.977  9,61% 

Gayrimenkul -$7  0,00% 

Diğer -$446  0,06% 

Toplam -$780.529  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PARA PİYASALARI 

2008-2018 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI ORTALAMA 78 MİLYAR DOLARDIR. 

10 YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞININ DETAYI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 

Merkez Bankası rezervleri doları frenlemek adına 

eritilmiş, hiçbir işe yaramamıştır, Döviz kurları 

düşürülemediği için şimdilerde rekabetçi kurdan 

bahsediliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine 

geçilmesinden bu yana MB Döviz rezervleri 

%15’e yakın azalmış durumda bu arada da 

yerelbankaların döviz rezervleri kullanılmıştır. 

Söz konusu rezerv tutarlarına yapılan Swap 

anlaşmaları dahil edilmemiştir. Swaplar dahil 

edildiğinde net rezervler eksiye geçmiş 

durumdadır. Pandemi ile birlikte haziran -

temmuz aylarındaparasal genişleme politikası 

izlenmiş, kamu bankları zarar etmek uğruna %7 

faiz ile kredi vermiş, ancak alınan tüm krediler 

dolarborçlarının kapatılmasına ve döviz alımına 

yönlenmiştir. Aynı kamu bankaları bugünlerde 

%100 artışla %14’lerden kredi vermektedir. 

Parasal olarak Merkez Bankası Emisyon hacmi 

%67,4 artarak 220 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. 



 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8,25% 

Federal Rezerv (FED) 0,00%-0,25% 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 0,00% 

İngiltere Merkez Bankası (BOE) 0,10% 

İsviçre Merkez Bankası (SNB) -0,75% 

Avustralya Merkez Bankası (RBA) 0,25% 

Kanada Merkez Bankası (BOC) 0,25% 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) -0,10% 

Rusya Federasyonu Merkez Bankası (CBR) 4,25% 

Hindistan Merkez Bankası (RBI) 4,00% 

Çin Merkez Bankası (PBOC) 4,35% 

Brezilya Merkez Bankası (BCB) 2,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖSTERGE TAHVİL FAİZ ORANLARI 3 YILDIR DÜŞÜRÜLEMEMİŞTİR. AŞAĞIDA YER ALAN DÜNYA 

MERKEZ BANKALARININ GÖSTERGE DOLAR BAZLI TAHVİL FAİZ ORANLARINA BAKILDIĞINDA 

TÜRKİYE VAHİM DURUMDADIR. 

•  

V. PARA PİYASALARI 

*2017 Yılı aynı dönem karşılaştırmalı, Diğerleri 

31.12.2017 Yılı Verileri 

**Avrupa Birliği Dolaylı Vergi oranı Ortalaması 

%40 civarı 

Yukarıda yer alan verilere göre 

Cumhurbaşkanlığı Rejimine geçildiğinden 

bugüne kadar ciddi bir fakirleşme sürecine 

girildiği gözlenmektedir. Bu veriler ışığında 

aşağıdaki genel değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

https://tr.investing.com/central-banks/central-bank-of-turkey
https://tr.investing.com/central-banks/federal-reserve
https://tr.investing.com/central-banks/european-central-bank
https://tr.investing.com/central-banks/bank-of-england
https://tr.investing.com/central-banks/swiss-national-bank
https://tr.investing.com/central-banks/reserve-bank-of-australia
https://tr.investing.com/central-banks/bank-of-canada
https://tr.investing.com/central-banks/bank-of-japan
https://tr.investing.com/central-banks/central-bank-of-the-russian-federation
https://tr.investing.com/central-banks/reserve-bank-of-india
https://tr.investing.com/central-banks/people's-bank-of-china
https://tr.investing.com/central-banks/central-bank-of-brazil


 

 

 

 

 

 

 

 

V.GENEL DEĞERLENDİRME 

Yukarı yer alan veriler 2017-2020 Ağustos verileri değerlendirildiğinde; 

Tüm ekonomik verilerin ciddi anlamda bozulduğu gözlenmektedir. İlgili dönemde kişi başına gayrisafi milli 

hasıla %21 küçülmüş, döviz kurları %93 oranında artmıştır. Cumhurbaşkanlığının ve ilgili kurumların döviz 

kur artışına karşı her türlü önlemi almasına rağmen kurları düşürememiştir. Bunun temel nedeni Büyüyen 

borçlanma, dış ticaret açıkları nedeniyle Ülkeye olan güvenin yok olması ve Merkez Bankası yönetiminin 

bağımsızlığını kaybetmesidir. Enflasyon ve gösterge faiz oranları tek haneye düşürülememiştir. Nitekim 

yukarıda yer aldığı üzere derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine göre 31.12.2017 yılında Türkiye 

yatırım yapılabilir kategoride iken ekonomi polkasındaki belirsizler, gerçekleşen ekonomik nedeniyle 

risklerin gerçekleşme olasılığı yüksek risk (Substantial Risk) grubunda ve yatırım yapılabilir ülke kategorisinin 

beş kademe altında değerlendirilmiştir. Bu nedenle özel sektör ve kamu bankaları kredi alamaz hale gelmiş 

olup, yabancı sermaye girişi de pek mümkün görünmemektedir. 

İşsizlik önlemez boyutlara yükselmiş, her üç gençten birisi işsiz konumda bulunmaktadır. Değerlendirme 

dönemde işsizlik oranı %25 artmış 31.12.2017 yılında asgari ücretle 6 çeyrek altın alınırken bugün 3 çeyrek 

altın alabilir durumdadır. 

Bütçe disiplini kaybedilmiş, kamu tasarruf ilkesi hiç uygulanmamıştır. Kamu açıkları Kamu Bankaları yoluyla 

DİBS ile yapılabilir hale gelmiştir. Dolaylı vergiler önemli ölçüde artarken vergiler tahsil edilemez 

durumdadır. 

Kronik haldeki dış ticaret açığı yapısal önler alınmadığı için devam etmekte. Büyüme-İthalat -dolaylı vergi 

sarmalında döviz ihtiyacı artmaktadır. 2008-2018 döneminde ortalama yıllık 78 milyar olan dış ticaret açığı 

döviz kurunun bugünkü seviyelere gelinmesindeki en önemli nedenlerden birisidir. 

Para piyasaları kurumları olan BDDK ve Merkez Bankalarının bağımsızlığını yitirdiğinden piyasalara olan 

güven yitirilmiş. Hedef enflasyon ve gösterge faizler düşürülememiştir. Kısa dönemde bu veriler ışında 

enflasyon ve faizin düşmesi mümkün görünmemektedir. Bankaların özellikle kamu bankalarının finansal ve 

döviz rezerv yapıları ciddi anlamda bozulmuş, Merkez Bankası, bankaların döviz rezervlerini kullanır hale 

gelmiştir. Bankalar batık kredilere karşılık ayıramadıklarından bilançoları gerçeği yansıtmaktan uzaklaşmıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye Devleti Cumhuriyetten bu yana en ağır finansal ve mali krizini yaşamaktadır. Bu 

haliyle de mevcut yapının bu krizi çözmesi mümkün görünmemektedir. Ülkemiz yanlış politikalar sonucu 

ciddi bir yoksullaşma sürecine girmiştir. Ciddi önlemler alınmaz ise krizin daha da derinleşeceğini ve 

yoksullaşma sürecinin artacağını tahmin etmek hiç de zor değildir.  

 

Kaynaklar: Merkez Bankası, TÜİK, Hazine Bakanlığı, İş yatırım, Mahfi Eğilmez, Bütçe Strateji Dairesi, Doğruluk 

payı, TRInvesting.com.tr., investing.com, Prof. Dr. BilsayKuruç 

 


