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İktidarın 20 yıldır sürdürdüğü dövizle borçlanmaya dayalı ekonomik büyüme modeli, 

verimsiz alanlara yapılan devlet altyapı ve özel sektör yatırımları nedeniyle enflasyon ve dış 

borçlanmaya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi doğurmuş; büyüme oranında yaşadığımız 

şoklar, dış borçlar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

Bugünkü yapı itibariyle mevcut ekonomik düzenin sürdürülmesi imkânı ortadan kalkmıştır.  

 

Prof.Dr. Bilsay Kuruç, bu çöküşü şöyle özetlemiştir: “İktidarın bildiğimiz özellikleri bir yana, 

Türkiye'de 1970'lerin sonlarında sermaye sınıfı "esas sorun döviz sorunu" derdi. Aradan 40 

yıl geçti diyorlar ki; "Türkiye'nin esas sorunu döviz sorunu". Sorunu büyütmüşler. Sermaye 

sınıfı seçtiği modelle, döviz olmazsa ekonomi kuramayacağını itiraf ede ede bugüne gelmiş. 

Onun geldiği noktada şu yönetimin özelliklerini yine bir yana bırakalım, kişileri de bir yana 

bırakalım, objektif olarak döviz rezervleri kalmayan bir ekonomi, üretim yapmak için dış 

dünyaya bağımlı ve en azından 20 yıldır dışarıdan finanse edilerek üretim yapabilen bir 

ekonomi, rezervlerini de kaybederse o zaman eli kolu bağlı bir duruma geliyor. Bu durumda 

siyasi mecburiyetleri var. Nedir o? Menfaat dağıtmadan var olamaz. Bu da döviz girişine 

bağlı. İkincisi bedava kaynağa bağlı. Nedir o? Vatanı bir gayrimenkul olarak algılaması. 

Onun üzerinde yeni sermaye sınıfı katmanları yaratıyorsun, inşaatlar yollar vs. Yine bedava 

kaynak; emek. Verdiğin asgari ücret ki geri alıyorsun. İki bedava kaynak ve dışarıdan döviz 

girişi, esas girdileri bu ve bu model şimdi çalışmıyor. Neden? En başta döviz rezervin 

kalmamış esas darboğaz burada yani sermayenin var olmak için düşündüğü yegâne kaynak 

kalmamış. O durumda bedava kaynaklarla da yapabileceğin pek bir şey yok.” 

 

Türkiye ekonomisine yönelik Ek-1’de yer alan ekonomik göstergeler incelendiğinde 

ekonominin mevcut iktidarın sürdüremeyeceği ölçüde bozulduğu gözlenmektedir. Söz konusu 

verilere bakıldığında iktidarın 20 yıllık ekonomi politikaları sonucunda, tek adamlığa 

geçildiği 2018 yılından günümüze kişi başına gayrisafi milli hasıla %12 küçülmüş ve döviz 

kurları %136 artmış, halk yarı yarıya yoksullaşmıştır. 

 

Dünya aynı dönemde %8,4 büyürken Türkiye’nin dünya gayrisafi milli hasılasından aldığı 

pay %20 küçülmüştür. 

 

Mevcut iktidar döviz kur artışına karşı gayri resmi her türlü girişimi yapmasına, Merkez 

Bankası kaynaklarını tüketme pahasına dövize müdahale etmesine rağmen kurları 

düşürememiştir. Eylül 2021 itibariyle Merkez bankası Rezervleri -37 milyar USD olmuş, 

2017 yılına göre %275 azalmıştır. Çaresizlikten kur artışlarına bakamayan Hazine ve Maliye 

Bakanı’nın Yeni Ekonomik Programın üstüne açıkladığı Yepyeni Ekonomik Programda 2023 

kur hedefine bugünden ulaşılmış durumdadır. Enflasyon ve gösterge faiz oranları tek haneye 

düşürülememiştir ve düşmesi de mümkün gözükmemektedir. Aksine TÜFE oranı 2017 yılına 

göre %54 artarak 19,58’e yükselmiştir. Yepyeni Ekonomik programda açıklanan 2023 

enflasyon ve faiz hedefleri hayaldir. 



Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine göre; Türkiye 31.12.2017 

yılında yatırım yapılabilir kategoride iken ekonomi polkasındaki belirsizlikler, gerçekleşen 

ekonomik veriler 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 yükselmiştir. Her beş gençten 

ikisi işsiz konumda bulunmaktadır. 

 

Türkiye’deki asgari ücret 265 Euro ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında Bulgaristan’ın 

altında Arnavutluk’un biraz üstünde, sondan ikinci sıraya düşmüştür. Tek adamlık 

döneminde işsizlik oranı %15 artmış, 31.12.2017 yılında asgari ücretle 5,4 çeyrek altın 

alınırken bugün 3,5 çeyrek altın alabilir durumuna gelinmiştir. 

 

Kamu ihalelerinde şeffaflık ve bütçe denetimi tamamen yok edilmiş, kamu harcamalarında 

tasarruf ilkesi göz ardı edilmiş, yüksek ve verimsiz kamu harcamaları nedeniyle bütçe 

disiplini tamamen kaybedilmiştir. 2018 yılından 2021 Eylül ayı itibariyle bütçe açığı kümüle 

olarak 445 milyar TL tutarında gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığına 

ulaşılmıştır.  

 

Kamunun verimsiz yatırımları ve kamu açıkları kamu bankaları yoluyla Devlet İç Borçlanma 

Senetleri ile çevrilebilmekte, özel sektör ve devlet Türkiye’nin derecelendirme notları (420 

puanlara ulaşan CDS primleri) nedeniyle yurtdışından borçlanma imkânı bulamamaktadır. 

 

İç borçlar ve dış borçlar Cumhuriyet Tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2017 

yılından bugüne kadar 417 milyar TL faiz ödenmiş olup, ödenen bu faizlerle her ile 5 tane 

1 milyarlık üretim tesisi kurmak mümkündür. 

 

Yap-işlet-devret modeli yoluyla yapılan yatırımlar hiçbir ekonomik verimlilik ihtiyacı 

gözetmeden yapılmış, verilen hazine garantileri ve ödemelerinin bütçeye getirdiği yük, 

altından kalkılamaz boyutlara ulaşmıştır. Bütçe borçları içinde verilen hazine garantileri 

görünmemektedir. 

 

Yoksul ve çalışan sınıfın üzerinde haksız bir şekilde yüklenilen dolaylı vergilerin oranı 

(Avrupa Birliğinde %40 düzeyindedir.) tüm vergi gelirleri içinde %60’ları (%66) aşmıştır. 

Ayrıca konulan vergiler tahsil edilemez hale gelmiştir. Genel ekonomik yapının bozulması 

nedeniyle en büyük sanayi ve hizmet İlimiz olan İstanbul’da vergi gelirleri tahakkukunun 

tahsilata oranı 2017’lerdeki %69’lardan 2021 Temmuz ayında %49’lar seviyesine 

gerilemiştir. Dolayısıyla devlet koyduğu vergi gelirlerini tahsil edemez durumdadır. 

 

Sürekli dolaylı vergi artışları ve vergi afları ile kamu maliyesi vergi gelirleri dengesi 

bozulmuş, dolaylı vergi artışları ile 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 hale gelmiştir. 



Kronik haldeki dış ticaret açığı yapısal önler alınmadığı için devam etmekte, büyüme-ithalat-

dolaylı vergi sarmalında döviz ihtiyacı daha da artmaktadır. Ek-2’de yer alan 2013-2021 (6 

ay) 8,5 yıllık döneminde ortalama yıllık 63 milyar dolar olan dış ticaret açığı, döviz kurunun 

bugünkü seviyelere gelinmesindeki en önemli nedenlerden birisidir. 

 

Para piyasaları kurumları olan BDDK ve Merkez Bankası bağımsızlığını yitirdiğinden 

piyasalara olan güven tamamen yitirilmiş, hedef enflasyon ve gösterge faizler 

düşürülememiştir. Kısa dönemde bu veriler ışığında 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. 2018 yılında 

21,6 milyar USD olan net rezervler -37,8 milyar USD’ye düşmüştür. 

 

Bankalar batık kredilere karşılık ayıramadıklarından bilançoları gerçeği yansıtmaktan 

uzaklaşmıştır. Kamu bankalarının batık kredi miktarı belli değildir. 

 

Sonuç olarak, Türkiye Devleti kuruluşundan bu yana en ağır finansal ve mali krizini 

yaşamaktadır. Ülkemiz belirtilen yanlış politikalar sonucu ciddi bir yoksullaşma sürecine 

girmiştir. Bu sürecin, zaten bozuk olan gelir dağılımı nedeniyle emekçi ve yoksul 

yurttaşlarımızı çıkmaza sürükleyeceği kesindir. Mevcut iktidar durumu çözmek yerine hayal 

satmaktadır. İktidarın bu krizi çözmesi mümkün görünmemektedir. 

 

O zaman Türkiye nasıl bir ekonomik büyüme modeli benimsemelidir? 

Ekonomi Politikası ne olmalıdır? 

Sorun bellidir ve çözümü vardır. 

 

Sınırların kalktığı ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüz 

dünyasında; 

 

1.Türkiye’nin ekonomik modeli dünyaya entegre ve şeffaf olmak zorundadır. Gelecek 

iktidarlar her alanda hukukun üstünlüğünü tesis etmeli ve ulusal ve uluslararası yasalara 

uygun reformlar gerçekleştirilmelidir. 

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulları tam olarak çalıştırılmalı ve Merkez Bankası tam bağımsız 

bir kurum hale getirilmedir. 

 

Merkezi Planlama Teşkilatı yeniden aktif hale getirilmeli, teknolojinin gelişmesiyle yapay 

zekâlarında kullanıldığı özel sektöre yardımcı, devlete yol gösterici yeni bir planlama modeli 

oluşturulmalıdır. 

Serbest kambiyo rejimi tam olarak uygulanmalı, serbest piyasa kurum ve kuralları tam olarak 

işletilmelidir. 

 



Kamunun acilen tasarruf yapması ve kaynaklarını verimli yatırımlara yönlendirmesi 

zorunludur. Yüksek maliyetle ve hazine garantili olarak yapılan altyapı yatırımları ve şehir 

hastanelerinin sözleşmemeleri süründürülemez boyutta olup, acilen bu tür ihaleler iptal 

edilmeli ve halkın yararına kamulaştırılmalıdır. 

 

Maliyetli karayolu taşımacılığı yerine demiryolu taşımacılığına geçilmelidir. 

 

2.Türkiye’nin üretmek ve ihraç etmek dışında bir çıkışı noktası yoktur. İthalat azaltılmalı ve 

ihracat seferberliği başlatılmalıdır. (Ek-2) 

 

Türkiye’nin görece üstün olduğu sektörler; tarım, turizm, yurtdışı inşaat, imalat sanayi ve 

sağlık sektörü hizmet ihracı devlet eliyle desteklenmeli ve özellikle imalat sanayi alanında net 

ihracatçı konumuna geçilmelidir. Bunun için gerekli teşvik ve vergi düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  

 

2013-2021 (6 ay) döneminde 8,5 yıllık dış ticaret açığına bakıldığında; Tarım ülkesi olan 

Türkiye tarım ve ormancılık ürünlerinde bile 8,5 yılda 28 milyar dolarlık dış ticaret açığı 

vermiştir. Türkiye’nin kendine özgü bir tarım modeli oluşturulmalı yerli üretim ne pahasına 

olursa olsun desteklenmeli ve sübvanse edilmedir. Tarımda Yıllık 3,3 milyar dolar açığın 

kapatılıp net ihracatçı konuma geçilmelidir. 

 

Türkiye’deki madenlerin satılması yerine Çin modelinde olduğu gibi Dünyadaki önemli 

madenler devlet olarak satın alınmalıdır. Maden üretimi ve ihracatına teşvik verilmeli, Türk 

Petrolleri ve Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü’nün stratejik yatırımlar ve kurumlar 

kapsamına alınmalıdır. 8,5 yıllık dönemde gizli veri olarak gösterilen ve muhtemelen altın 

ithalatı olan net -26 milyar dolar tutarındaki madende ithalatçı konumundan net ihracatçı 

konuma geçilmelidir. 

 

Yıllık 20 milyar dolar açık veren kimyasal madde ithalatı azaltılmalıdır. Kimyasal gübre ve 

azot bileşikleri, tohum ve gübre ithalatını azaltıp, organik atıkların değerlendirilerek yakma 

yerine kompoze atıklardan gübre üretimi desteklenmeli ve gübrede azot kullanımı 

azaltılmalıdır. 

 

Doğal ve yabanıl tarım desteklenmeli, haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin ithalatı 

azaltılarak, organik tarım ve doğal tarım üreticilerine (zirai ilaç kullanımı azaltılacak) 

destekleme primi verilmeli, aile hekimleri gibi her üreticiye veteriner ve tarım danışmanları 

atanmalıdır. 

 

Birincil formda, plastik, sentetik ve kauçuk yerli imalatı desteklenmeli, sentetik ve kauçuk 

üretiminde Güney Kore modelinin benimsenerek ithalat azaltılmalıdır. Boya, vernik ve 

benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun ithalatı azaltılarak, internet ve e-

kitap, e-gazete ve e-işlem yaygınlaştırılmalıdır. 



Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri 

imalatı kullanımı çevre mücadelesi kapsamında azaltılarak organik ve yerli üretim 

desteklenmelidir. 

 

Suni veya sentetik elyaf imalatına üretim ve AR-GE teşviki verilmeli, kok, rafine petrol 

madde ithalatını azaltılarak, acilen elektrikli araçlar yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Türkiye ithal araç çöplüğü olmaktan kurtarılmalı, kömür ithalatı yapanlara aynı miktarda 

ihracat geliri şartı getirilerek, “Yenilebilir Enerji Kaynakları” harekete geçirilmelidir. 

 

3.Ülkenin en büyük problemlerinden biri de gelir dağılımındaki adaletsizliktir, acilen gelir 

dağılımını düzeltici önlemler alınmalıdır. 

 

Kişi başına gelir dağılımında 1.000 ABD dolarının altındaki tutar ile Sudan ve Ruanda’nın 

altında olan Şırnak; Haiti’nin altında olan Hakkâri; Tanzanya’nın altındaki Muş, Van ve 

Gümüşhane’de; kişi başına gelir dağılımında 1.500 ABD dolarının altındaki tutar ile 

Bangladeş ve Pakistan’ın altındaki Mardin, Ağrı, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, Iğdır, 

Ardahan, Bayburt, Kars, Kilis, Yozgat, Tokat, Kırıkkale, Diyarbakır, Niğde, Giresun ve 

Ordu’da; kişi başına milli gelirin 1.750 ABD dolarının altındaki tutar ile Zimbabve’nin altında 

olan Osmaniye’de acilen, yeni yatırım projelerine öncelik verilmeli ve bu şehirlerimizin gelir 

dağılımından aldığı pay düzeltilmelidir.   

 

Kanal İstanbul ve ekonomik ve teknik rasyonallik taşımayan Şehir Hastaneleri projelerinin 

yerine gelir dağılımı 2.000 doların altında olan her ilimize acilen az 10 milyarlık üretim 

tesisleri yatırımı yapılmalıdır. 

 

4.Rusya, İran, Mısır, Libya, Suriye ve Irak ilişkilerinin normalleşmesinin sağlanarak, yurtdışı 

inşaat ve onarım işleri desteklenmeli, yurtdışı inşaat ve onarım işlerinde kredi ve teminat 

mektubu desteği verilmeli, ithalat ve SGK mevzuatının uygulaması kolaylaştırılmalıdır. 

 

5.Adaletli bir vergi reformu yapılmalı; dolaysız vergilerin oranı arttırılmalı ve %30’lar 

seviyesindeki kayıt dışılık kontrol altına alınmalıdır. 

 

6.Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, devlet ve özel sektör yatırımları yeniden gözden 

geçirilmelidir. Bilgi teknolojilerini kullanarak devlet ve özel sektör yatırımlarını kapsayan 

yerel ve bölgesel kalkınma planları yapılmalıdır. Az gelişmiş bölgelere bu planlar 

çerçevesinde özellikle öncelikli iller ve sektörlerde devlet ve özel sektör yatırımları 

yapılmalıdır. 

 

7.Elektronik, kimya sanayi, enerji ve madencilik alanlarında verimlilik esas alınarak devlet ve 

özel sektör ortak yatırımları yapılmalıdır. Finansal açıdan güçlüğe düşmüş istihdam ve 

teknoloji yaratan şirketlere sermaye enjeksiyonu yapılmalıdır.  

 



8.Bilgi teknolojileri ve stratejik olarak özel sektörün büyüklük olarak yapamadığı yatırımlar 

ve teknoloji altyapı yatırımları devlet tarafından yapılmalı, mevcut Kamu İktisadi ve İktisadi 

Devlet Teşebbüsleri yeniden gözden geçirilmeli, liyakat esas alınarak, tamamen özerk ve 

şeffaf olarak yönetilmeli ve sıkı bir devlet denetimine tabi tutulmalıdır. 

 

9.Özellikle bilişim, Telekom, enerji ve madencilik alanlarında Türkiye’de ve dünyanın bazı 

ülkelerinde satın alma, kamulaştırma ve özel şirketlere yatırım yapma yoluna gidilmelidir. 

Yapay zekâ konusunda geleceğe dönük20 yıllık planlar yapılmadır. 

 

10.Özel sektör - kamu ortaklığı ileuluslararası ve yerel teknoloji şirketleri yaratılmalıdır. 

 

11.Ar-ge teşvik modellemesi değiştirilmeli, genç girişimcilere uluslararası finans piyasalarına 

ulaşma desteği verilmelidir. 

 

12.Toplam çalışanlar içinde %20’lere ulaşan evden bağımsız çalışan olarak adlandırılan hem 

ekonomik hem sosyal güvencesizlik hâli olarak tarif edilen prekarya’nın sosyal güvenlik ve 

sosyalleşme sorunu çözülmelidir. 

 

Güventürk Kalaslıoğlu, YMM-Geçmiş Dönem Maliye Bakanlığı  

       Hesap Uzmanları Kurulu Üyesi 



EK-1 EKONOMİK VERİLER 
 
 
I. GENEL EKONOMİ Birim 31.12.2017 2021 Artış Oranı 2021  

      
 

Döviz Kuru USD/TL 3,77 8,88 136% Eylül  

GSYİH USD Milyar 851 748,6 -12% Yıl Sonu Tahmini  

Kişi Başına GSYİH USD 10.602 8.868 -16% Yıl Sonu Tahmini  

GSYİH Büyüme % 7,5 9 20% Yıl Sonu Tahmini  

Dünya GSMH USD Trilyon 80,50 88,10 9% 2020 yıl sonu  

Dünyadaki GSMH'deki Türkiye Payı % 1,06 0,9 -20% Yıl Sonu Tahmini  

Tüfe % 11,92 19,58 64% Yıl Sonu Tahmini  

Gösterge Tahvil Faizi % 13,4 18,2 36% Yıl Sonu Tahmini  

      

 

II. İSTİHDAM PİYASALARI Birim 2017 2021 Artış Oranı 2021  

İşsizlik Oranı % 10,4 12 15% Yıl Sonu Tahmini  

Asgari Ücret Brüt TL 1.778 3.578 101% Eylül  

Asgari Ücret Net TL 1.404 2.826 101% Eylül  

*Asgari Ücret Brüt USD 472 403 -15% Eylül  

*Asgari Ücret Net USD 372 318 -15% Eylül  

*Çeyrek Altın TL 260 811 212% Eylül  

*Asgari Ücret/Çeyrek Altın ADET 5,4 3,5 -35% Eylül  

       

III. KAMU MALİYESİ Birim 2017 2021 Artış Oranı 2021  

Bütçe Açığı MİLYAR TL   -455,9 Toplam 2017-2021  

Bütçe Açığı Faiz Dışı MİLYAR TL   38,1 Toplam 2017-2021  

Faiz Ödemesi  MİLYAR TL   -417,8 Toplam 2017-2021  

*Vergi Gelirleri MİLYAR TL 292.134  581.688 99% Temmuz  

*Dolaysız Vergiler MİLYAR TL 89.513  183.561 105% Temmuz  

*Dolaylı Vergiler MİLYAR TL 202.621  398.127 96% Temmuz  
**Dolaylı Vergi Oranı % 69%  68,4% 1% Temmuz  

*İstanbul İli Vergi Gelirleri Tahakkuk Tahsilat Oranı % 71,60%  48,90% -32% Temmuz  

      

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BORÇLANMA GÖSTERGELERİ Birim 2017 2021 Artış Oranı 2021 

Merkezi Yönetim İç Borç Stoku MİLYAR TL 535,5 1.135,40 112% Ağustos  

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku USD Milyar 90,2 102,2 13% Ağustos  

Merkezi Yönetim Toplam Borç MİLYAR TL 876,5 2.026,80 131% Ağustos  

Merkezi Yönetim Toplam Borç USD Milyar 232,5 228,2 -2% Ağustos  
Kamu+Özel Sektör Borç Stoku USD Milyar 454,8 446,5 -2% Ağustos  

       

 
V. ÖDEMELER DENGESİ 

 
 

Birim 

 
 

2017 

 
 

2021 

 
 

Artış Oranı 

 
 

2021  

İhracat (Fob) USD Milyar 90 120,4 34% Temmuz  

İthalat (Fob) USD Milyar 130 136,8 5% Temmuz  

Dış Ticaret Dengesi (Fob) USD Milyar -40 -16 -59% Temmuz  

Cari İşlemler Dengesi 12 ay USD Milyar -37,11 -27,8 -25% Temmuz  

      

 

VI. MERKEZ BANKASI REZEVLERİ Birim 2018 2021 Artış Oranı 2021  

Merkez Bankası Brüt Rezervleri % 92 122 33% Eylül  

Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervleri USD Milyar 72 82,8 15% Eylül  

Merkez Bankası Altın Rezervleri   20 39,2 96% Eylül  

Merkez Bankası Swap Hariç Net Rezervleri   21,6 -37,8 -275% Eylül  

Kredi Stoku MİLYAR TL 2.123 3.907 84% Eylül  
 
 

     

 

VII. DERECELENDİRME Birim .2017 2021 Artış Oranı 2020  

Fitch Not BB+ BB- 
3 Kademe 

Aşağı Eylül  

Moodys Not Ba1 B2 
4 Kademe 

Aşağı Eylül  

S&Poors Not BB+ B+ 
3 Kademe 

Aşağı Eylül  

Risk Primi 5 YILLIK CDS 266,5 420 58% Eylül  

EK-2 Uluslararası standart sanayi sınıflamasına (ISIC, Rev.4) göre ithalat, 2013-2021 (genel ticaret sistemi) 



  

Yıllar 2021 
(r)

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 TOPLAM ORTALAMA 

  Yıllar İtibariyle Toplam Fark -
29.779.504 

-
49.879.052 

-
29.512.481 

-
53.983.726 

-
74.220.509 

-
52.942.243 

-
62.637.098 

-
84.637.567 

-
99.341.888 

-
536.934.067 

-
63.168.714 

           

  A Tarım, ormancılık ve balıkçılık - Agriculture, forestry and 
fishing 

-3.192.908 -3.877.309 -4.246.847 -3.651.495 -3.795.066 -1.658.344 -2.207.713 -3.236.795 -2.453.317 
-28.319.794 -3.331.740 

01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili  hizmet 
faaliyetleri - Crop and animal production hunting and related 
service activities 

-3.583.461 -4.394.148 -4.705.671 -4.072.224 -4.162.630 -1.961.734 -2.413.190 -3.424.587 -2.557.377 -31.275.021   

02 Ormancılık ve tomrukçuluk - Forestry and logging -6.911 -4.740 -5.939 -13.863 -24.902 -54.493 -74.246 -89.263 -95.869 -370.225   

03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği - Fishing and 
aquaculture 

397.464 521.579 464.763 434.592 392.466 357.882 279.722 277.055 199.929 3.325.452   

B Madencilik ve taş ocakçılığı - Mining and quarrying -
18.676.376 

-
19.401.890 

-
28.495.597 

-
25.584.841 

-
22.726.988 

-
16.321.915 

-
24.833.339 

-
33.539.476 

-
34.268.124 

-
223.848.546 

-
26.335.123 

05 Kömür ve linyit çıkartılması - Mining of coal and lignite -2.192.846 -2.715.512 -3.514.607 -4.379.088 -4.068.284 -2.630.672 -2.925.833 -782.392 -814.078 -24.023.313   

06 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı - Extraction of crude 
petroleum and natural gas 

55.549 93.124 224.936 166.138 149.966 133.728 168.176 226.136 248.753 1.466.505   

07 Metal cevheri madenciliği - Mining of metal ores -213.888 141.237 -11.006 55.853 310.754 204.752 102.052 324.776 525.300 1.439.830   

08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı - Other mining and 
quarrying 

919.382 1.106.428 1.387.074 1.483.675 1.577.135 1.255.149 1.246.966 1.391.694 1.504.023 11.871.526   

09 MadenciIiği destekleyici hizmet faaliyetleri - Mining support 
service activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

00 Gizli veri - Confidential data -
17.244.574 

-
18.027.167 

-
26.581.993 

-
22.911.419 

-
20.696.558 

-
15.284.872 

-
23.424.699 

-
34.699.689 

-
35.732.122 

-
214.603.093 

-
25.247.423 

C İmalat - Manufacturing 166.242 -
19.855.822 

9.075.400 -
17.399.109 

-
41.167.857 

-
30.613.088 

-
30.842.319 

-
40.278.146 

-
54.694.776 

-
225.609.475 

-
26.542.291 

10 Gıda ürünlerinin imalatı - Manufacture of food products 5.896.567 7.881.876 7.792.709 7.111.988 6.354.662 5.968.963 6.600.224 6.453.416 5.797.812 59.858.217   

11 İçeceklerin imalatı - Manufacture of beverages -203.638 -248.196 -198.883 -266.025 -352.796 -233.380 -169.960 -189.096 -244.106 -2.106.080   



12 Tütün ürünleri imalatı - Manufacture of tobacco products -68.433 -14.385 -95.197 -100.137 -82.587 -99.025 -205.151 -307.342 -473.069 -1.445.326   

13 Tekstil ürünlerinin imalatı - Manufacture of textiles 6.555.287 7.476.051 6.896.245 6.788.315 6.238.743 6.491.841 6.273.715 6.801.346 6.449.015 59.970.558   

14 Giyim eşyalarının imalatı - Manufacture of wearing apparel 10.851.638 13.881.110 14.780.973 14.264.617 13.532.429 13.171.225 13.030.535 14.369.993 13.089.252 120.971.773   

15 Deri ve ilgili  ürünlerin imalatı - Manufacture of leather and 
related products 

393.099 318.337 424.698 211.374 41.985 -152.652 -357.859 -597.496 -692.502 -411.016   

16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya 
hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşya 
ima. - Manufacture of wood and of prod. of wood and cork 
except furniture; manuf. of articles of straw and plaitIig 
materials 

608.412 545.399 502.518 53.879 -288.257 -481.794 -639.276 -522.566 -725.371 -947.056   

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı - Manufacture of paper and 
paper products 

-572.429 -772.327 -919.625 -1.421.149 -1.528.273 -1.608.983 -1.692.400 -1.941.803 -1.874.675 -12.331.664   

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması - Printing and 
reproduction of recorded media 

-6.808 -17.966 -16.494 -2.249 -26.658 -31.882 -26.845 -34.195 -33.673 -196.771   

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı - 
Manufacture of coke and refined petroleum products 

-3.151.114 -3.941.346 -3.822.975 -
10.723.118 

-8.233.502 -6.100.436 -7.058.451 -
13.038.479 

-
11.105.414 

-67.174.835 

-7.902.922 

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı - Manufacture of 
chemicals and chemical products 

-
16.006.912 

-
16.940.759 

-
18.270.726 

-
20.771.502 

-
21.507.923 

-
18.462.059 

-
19.298.378 

-
23.451.178 

-
22.498.428 

-
177.207.864 

-
20.847.984 

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin 
imalatı - Manufacture of basic pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

-3.918.893 -3.498.617 -3.822.646 -3.528.055 -3.804.813 -3.575.748 -3.649.672 -3.894.761 -3.639.035 -33.332.240   

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı - Manufacture of rubber 
and plastics products 

2.835.484 3.149.697 3.245.004 2.666.684 1.494.218 1.274.191 1.591.943 2.280.934 1.930.035 20.468.190   



23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı - 
Manufacture of other non-metallic mineral products 

2.700.465 3.374.661 3.143.946 2.372.716 1.871.333 1.823.514 1.929.489 2.091.833 2.211.996 21.519.952   

24 Ana metal sanayii - Manufacture of basic metals -6.773.521 -
26.033.353 

-
12.291.540 

-
13.334.295 

-
17.551.039 

-4.728.026 -4.474.186 -
10.628.228 

-
18.254.159 

-
114.068.345 

-
13.419.805 

25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
- Manufacture of fabricated metal products except machinery 
and equipment 

4.675.348 4.340.523 4.261.365 3.429.649 2.469.914 1.712.800 2.178.643 3.184.997 2.125.272 28.378.512   

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı - 
Manufacture of computer electronic and optical products 

-7.832.696 -
11.241.974 

-9.280.025 -
10.335.936 

-
14.627.281 

-
13.230.854 

-
12.408.241 

-
12.826.864 

-
12.216.405 

-
104.000.276 

-
12.235.327 

27 Elektrikli teçhizat imalatı - Manufacture of electrical 
equipment 

1.894.167 2.064.557 2.953.425 1.741.134 758.533 361.759 575.554 1.554.460 831.170 12.734.759   

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı - 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 

-5.654.139 -7.056.793 -3.557.797 -8.454.565 -
11.181.848 

-
13.015.170 

-
11.651.511 

-
12.229.981 

-
14.663.443 

-87.465.248 

-
10.290.029 

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı - Manufacture of motor vehicles trailers and 
semi-trailers 

3.896.920 4.660.827 14.595.539 10.995.688 4.996.109 918.739 -1.146.730 1.182.930 -927.305 39.172.718   

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı - Manufacture of other 
transport equipment 

-1.138.662 -2.370.236 -2.221.493 -2.125.342 -3.078.378 -3.494.159 -2.926.113 -1.511.573 -1.423.800 -20.289.754   

31 Mobilya imalatı - Manufacture of furniture 2.132.086 2.636.237 2.594.871 2.136.358 1.629.180 1.517.137 1.358.588 1.401.021 1.249.861 16.655.338   

32 Diğer imalatlar - Other manufacturing 3.054.014 1.950.855 2.381.509 1.890.863 1.708.390 1.360.910 1.323.761 1.574.485 392.196 15.636.983   

33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı - Repair and 
installation of machinery and equipment 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

  



D Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı - Electricity, gas, steam and air conditoning supply 

107.312 26.238 63.843 42.648 -3.621 -200.024 -251.313 -349.946 -305.238 -870.103 -102.365 

35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sIstemi üretim ve 
dağıtımı - Electricity, gas, steam and air condItioning supply 

107.312 26.238 63.843 42.648 -3.621 -200.024 -251.313 -349.946 -305.238 -870.103   

E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme 
faaliyetleri - Water supply; sewerage waste management and 
remediation activities 

-8.147.196 -6.752.157 -5.881.767 -7.256.508 -6.343.926 -3.922.194 -4.225.922 -6.928.596 -7.307.280 -56.765.546 -6.678.300 

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması - Water collection 
treatment and supply 

29.483 38.194 46.724 45.637 48.673 49.010 42.937 41.301 33.992 375.951   

37 Kanalizasyon - Sewerage 1 27 21 5 1 20 15 0 142 232   

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin 
geri kazanımı - Waste collection treatment and disposal 
activities; materials recovery 

-8.176.680 -6.790.378 -5.928.512 -7.302.150 -6.392.600 -3.971.225 -4.268.874 -6.969.897 -7.341.414 -57.141.729 

-6.722.556 

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri - 
Remediation activities and other waste management services 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

H Ulaştırma ve depolama-Transportation and storage 0 -12 -11 0 -10 -9 0 -183 -10 -235 -28 

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı- Land transport 
and transport via pipelines 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

50 Su yolu taşımacılığı-Water transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

51 Havayolu taşımacılığı- Air transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   



52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler-
Warehousing and support activities for transportation 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

53 Posta ve kurye faaliyetleri - Postal and courier activities 0 -12 -11 0 -10 -9 0 -183 -10 -235   

J Bilgi ve iletişim - Information and communication -33.583 -21.395 -31.850 -129.775 -153.241 -190.847 -243.537 -252.702 -274.752 -1.331.681 
-156.668 

58 Yayıncılık faaliyetleri-Publishing activities 3.861 31.223 8.315 -52.683 -79.302 -69.571 -90.878 -98.169 -87.602 -434.805   

59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses 
kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri-Motion picture video 
and television programme production sound 

-37.443 -52.618 -40.165 -77.092 -73.938 -121.276 -152.660 -154.534 -187.150 -896.876   

60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri-Programming and 
broadcasting activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

61 Telekomünikasyon-Telecommunications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili  faaliyetler - 
Computer programming, consultancy and related activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

63 Bilgi hizmet faaliyetleri - Information service activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

K Finans ve sigorta faaliyetleri - Financial and insurance 
activities 

6 0 0 0 5 -7 -7 -54 -3 -62 

-7 

64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri - 
Financial service activities except insurance and pension 
funding 

6 0 0 0 5 -7 -7 -54 -3 -62   

65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik 
fonları - Insurance reinsurance and pension funding except 
compulsory social security 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   



66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı 
faaliyetler - Activities auxilIary to financial service and 
insurance activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler - Professional scientific 
and technical activıties 

-265 -151 232 -1.024 -2.545 -1.031 -778 -572 2.198 -3.936 

-463 
 

69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri - Legal and accounting 
activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

70 İdare merkezi faaliyetleri; İdari danışmanlık faaliyetleri - 
Activities of head offices; management consultancy activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve 
analiz - Architectural and engineerIng activities; technical 
testing and analysis 

-197 -96 275 -693 -1.954 -221 10 187 2.748 58   

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri - Scientific 
research and development 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

73 Reklamcılık ve pazar araştırması - Advertising and market 
research 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

74 Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler - Other 
professional scientific and technical activities 

-68 -55 -42 -331 -592 -811 -788 -759 -550 -3.995   

75 Veterinerlik hizmetleri - Veterinary activities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

R Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor - Arts entertainment 
and recreation 

-2.734 3.446 4.115 -3.622 -27.259 -34.783 -32.168 -51.097 -40.587 -184.689 

-21.728 
 



 

90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri - 
Creative arts and entertainment activities 

-1.037 5.474 3.770 -671 -23.608 -28.801 -27.457 -46.662 -33.550 -152.541   

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler - 
Libraries archives museums and other cultural activities 

-1.698 -2.028 345 -2.951 -3.651 -5.982 -4.711 -4.435 -7.038 -32.148   

92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri - Gambling and betting 
activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

93 Spor faaliyetleri ve eğlence ve oyun faaliyetleri - Sports 
activities and amusement and recreation activities 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

             


