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GİRİŞ
2012 yılı, Euro Bölgesi ülkelerinin borç krizinin neden olduğu küresel ekonomideki daral-
ma ile ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği bir yıl olmuştur. Bu 
dönemde, Türkiye ekonomisinde de cari açığı sürdürülebilir seviyeye düşürmek için bü-
yüme hedefi küçültülmüştür. Ayrıca, cari açığı azaltmak için özellikle ithalatta gerçekleşen 
azalış ile hem ekonomik büyüme bir önceki yıla göre hız kesmiş hem de cari açık kademeli 
olarak azalmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı birinci çeyrekte gerçekleşen yüz-
de 3,4 ve ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 3 oranındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
büyüme oranı, 2012 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel ola-
rak yüzde 1,6 oranında artmıştır (Grafik 1). Böylece 2012 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH cari 
fiyatlarla 377.584 milyon Türk 
Lirası’na ve 209.248 milyon 
Amerikan Doları’na ulaşmıştır. 
Bu veriler ile birlikte  Türkiye 
ekonomisi, 2012 yılı üçüncü 
çeyrekteki büyüme oranı ile 
küresel ekonomik krize rağ-
men, 2009 yılının son çeyre-
ğinden itibaren son 12 çeyrek 
boyunca beklentilerin altında 
olsa da aralıksız  büyümesi-
ni  sürdürmüştür.  Diğer yan-
dan, 2012-2014 Orta Vadeli 
Program (OVP)’da 2012 yılı için 
hedeflenen yüzde 4 ekonomik büyüme oranı, 2012 yılında 2013-2015 yılları için hazırla-
nan son OVP’de yüzde 3,2 olarak revize edilmiştir. İlk dokuz aylık dönemde yüzde 2,6 bü-
yüyen ekonominin, 2012 için hedeflene yüzde 3,2 oranına ulaşması için son çeyrekte daha 
yüksek oranda (yüzde 4’ün üzerinde) büyümesi gerekir. 

GRAFİK 1. BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 
SABİT FİYATLARLA GSYH’DA DEĞİŞİM (YÜZDE)

Kaynak:TÜİK
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diği iyileşmeler, ulaştığı siyasi ve ekonomik istikrar 
ve sahip olduğu ekonomik büyüme potansiyeli sa-
yesinde 2002-2011 döneminde GSYH’da ortalama 
yüzde 5,2’lik reel büyüme gerçekleşmiştir. 2012 yılı 
üçüncü çeyrek döneminde de ekonomik büyümede 
yapılan frene rağmen, ekonomide büyüme trendi-
nin devam ettiği görülmüştür. Bu dönemde, G-20 
ülkeleri içerisinde en yüksek ekonomik büyüme ora-
nına sahip olan ülke yüzde 7,4 ile Çin olurken, ikinci 
ülke yüzde 6,2 ile Endonezya ve üçüncü en yüksek 
büyüme oranına sahip olan ülke yüzde 3,3 ile Meksi-
ka olmuştur. Türkiye ise beklentilerin altında olsa da 
yüzde 1,6 oranı ile AB ülkeleri ortalamasının üzerin-
de bir büyüme gerçekleştirmiştir (Grafik 3).

Yine, OECD ülkeleri içerisinde en yüksek ekonomik 
büyüme oranına sahip olan ülke yüzde 6,9 ile Şili 
olurken, ikinci ülke yüzde 3,3 ile Meksika ve üçüncü 
en yüksek büyüme oranına sahip olan ülke yüzde 
3,1 ile Estonya olmuştur. Türkiye ise yüzde 1,6 oranı 
ile beklentilerin altında ekonomik büyüme gerçek-
leştirmiştir (Grafik 4).

2012 yılı üçüncü çeyreğinde, iktisadi faaliyet kolla-
rına göre GSYH gelişme hızları incelendiğinde, en 
yüksek büyüme oranı yüzde 5,4 ile gayrimenkul 
kiralama ve iş faaliyetlerinde gerçekleşmiştir. İkinci 
en yüksek oran ise yüzde 5 ile madencilik ve taşo-
cakçılığı, sektöründe meydana gelmiştir. İmalat sa-
nayinde ise yüzde 1,3 gelişme yaşanmıştır (Grafik 2). 
2012 yılın üçüncü çeyreği içerisinde yer alan Tem-
muz ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 3,4 artmasına rağmen, 2012 
yılı Ağustos ayında sanayi üretim endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalmıştır. Ağustos 
ayında sürpriz bir şekilde gerileyen ve yumuşak ini-
şin sert düşüşe dönüştüğüne dair endişeleri arttıran 
sanayi üretimi endeksi, Eylül ayında ciddi bir artış 
sağlamıştır. Eylül ayı sanayi üretim endeksi bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artmıştır. Bu artış 
oranı ile sanayi üretim endeksi, 2005 yılından bugü-
ne kadar ki en yüksek Eylül ayı seviyesine ulaşmıştır. 
Ancak, imalat sanayi gelişme hızında birinci ve ikinci 
çeyreğe göre yavaşlama meydana gelmiştir. 2012 
yılı Eylül ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat-
ta meydana gelen yüzde 21 oranındaki artışa, sanayi 
üretiminin önemli katkısı olmuştur. Sanayi üretimin-
deki bu artışın özellikle de ihracatı geliştirme strate-
jisi hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemler-
de devam edeceği öngörülmektedir.

Türkiye, yapısal nedenlerden dolayı artan cari açık 
problemine rağmen ekonomik büyümede son 10 
yılda önemli gelişmeler göstermiştir. Türkiye eko-
nomisinin makroekonomik değişkenlerde göster-

GRAFİK 2. İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINA GÖRE GSYH 
GELİŞME HIZLARI (YÜZDE)

Kaynak: TÜİK

GRAFİK 3. 2012 YILI III.ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI: 
SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ (YÜZDE)

Kaynak: OECD

GRAFİK 4.  2012 YILI III. ÇEYREK BÜYÜME ORANLARI: 
SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ (YÜZDE)

Kaynak: OECD
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ralmaya karşın büyümeye katkı yapmıştır. İç talebin 
daralmasına bağlı olarak ithalatın gelişim hızında 
yüzde 2,4 azalma, ihracat oranı gelişim hızında ise 
yüzde 11,9 artış gerçekleşmiştir. İç talep azalırken 
net ihracatın ekonomik büyümeye katkısı devam 
etmiştir (Grafik 5). 

Son iki yıldır sürekli olarak artan ihracat, 2012 yılı bi-
rinci ve ikinci çeyrekte olduğu gibi üçüncü çeyrekte 
de Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynağı haline 
gelmiştir. Bu dönemde ekonomik büyüme net ihra-
cattaki artış ile sağlanmış, ihracatın ithalattan daha 
fazla artması anlamına gelen bu durum ekonomik 

İÇ TALEP DARALMAKTA, İHRACAT 
BÜYÜMEYE KATKI YAPMAYA DEVAM 
ETMEKTEDİR 
2011 yılındaki yüksek cari açığa önlem olarak, Türki-
ye ekonomisi, ekonomik büyüme ve cari açık arasın-
da tercih noktasına gelmiştir. Bu tercih doğrultusun-
da Avrupa Birliği ülkelerindeki parasal genişlemenin 
aksine bir politika izlenerek sıkı para politikası he-
deflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak Merkez Ban-
kası tarafından kredi hacmi daraltılarak iç talep 
yavaşlatılmıştır. 2012 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 
yurt içi nihai talep daralmaya devam etmiş, ihracat 
ise küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya 
rağmen artış eğilimini korumuştur. Bu doğrultuda, 
toplam talepte meydana gelen düşüş enflasyonda-
ki düşüşü desteklerken cari işlemler açığı kademeli 
olarak azalmaya devam etmiştir.1

Diğer yandan, 2012 yılında azalan iç talep nedeniyle 
reel kalemlerin büyüme artış hızında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre düşüş yaşanmıştır. Özel sektör 
gelişim hızı imalat sanayindeki bu azalışa bağlı ola-
rak yüzde 11,1 küçülmüştür. Kamu sektörünün geli-
şim hızı ise yüzde 11,2’lik artış ile özel sektördeki da-

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 
Toplantısı, 18 Eylül 2012.

GRAFİK 5.  ÖZEL SEKTÖR, KAMU SEKTÖRÜ, İHRACAT VE 
İTHALAT GELİŞİM HIZLARI (YÜZDE)

Kaynak:TÜİK

TABLO 1. ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT 

Ülke Grupları
Ocak-Eylül Dönemi

2011 2012  

İHRACAT
Değer

(Yüzde)
Değer

(Yüzde)
Değişim

(000 $) (000 $) (Yüzde)
GENEL TOPLAM 99 443 639 100,0 113 022 734 100 13,7

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (AB-27) 46 950 015 47,2 43 260 938 38,3 -7,9
TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1 805 419 1,8 1 732 060 1,5 -4,1
DİĞER ÜLKELER 50 688 204 51,0 68 029 736 60,2 34,2
 1-Diğer Avrupa Ülkeleri 9 235 645 9,3 10 086 367 8,9 9,2
 2-Afrika Ülkeleri 7 396 957 7,4 9 808 461 8,7 32,6
 Kuzey Afrika Ülkeleri 4 852 888 4,9 6 919 198 6,1 42,6
 Diğer Afrika Ülkeleri 2 544 068 2,6 2 889 263 2,6 13,6
 3-Amerika Ülkeleri 5 816 318 5,8 7 102 612 6,3 22,1
 Kuzey Amerika Ülkeleri 3 925 739 3,9 4 929 732 4,4 25,6
 Orta Amerika ve Karayip Ülkeleri  460 428 0,5  610 844 0,5 32,7
 Güney Amerika Ülkeleri 1 430 150 1,4 1 562 036 1,4 9,2
 4-Asya Ülkeleri 27 765 600 27,9 40 588 701 35,9 46,2
 Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 20 224 535 20,3 32 932 103 29,1 62,8
 Diğer Asya Ülkeleri 7 541 065 7,6 7 656 598 6,8 1,5
 5-Avustralya ve Yeni Zelanda 345 642 0,3  355 895 0,3 3,0
 6-Diğer Ülkeler 128 043 0,1  87 700 0,1 -31,5

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Yüzde)
2011 Ocak-Eylül 2012 Ocak-Eylül

54,7 64

Kaynak: TÜİK
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büyümeye önemli katkılar sağlamıştır. Euro Bölgesi 
gelişmelerine bağlı borç krizi neticesinde 2012 Tem-
muz-Eylül döneminde yapılan ihracat, 2011 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarken, Avrupa 
Birliği ülkelerine gerçekleşen ihracat yüzde 7,9 azal-
mıştır. İhracatın yaklaşık yarısının gerçekleştiği Av-
rupa Birliği ülkelerinde meydana gelen talep daral-
masının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Yakın 
ve Ortadoğu ülkelerine ve Afrika ülkelerine gerçek-
leşen ihracat artırılarak pazar çeşitliliği sağlanmıştır.

TÜİK2 verilerine göre, 2011 Temmuz-Eylül dönemin-
de AB ülkelerine gerçekleşen ihracatta meydana ge-
len daralmaya karşın, Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 
olan ihracat toplam ihracat içindeki payı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 62,8 artarak 2012 
üçüncü çeyreğinde 20,3’den yüzde 29,1’a yüksel-
miştir. Aynı dönemde Afrika ülkelerine yapılan ih-
racat ise yüzde 32,6 oranında artmıştır. Dolayısıyla, 
AB ülkelerine gerçekleşen ihracatta meydana gelen 
düşüş önemli ölçüde telafi edilmiş hatta toplamda 
ihracat artmıştır. Euro Bölgesindeki borç krizine rağ-
men, Türkiye’nin dış ticarette coğrafi çeşitliliği sağ-
layarak pazar payını büyütmesi sayesinde ihracat 
pozitif bir ivme kazanmıştır. Böylece, hem ihracatta 
artış devam etmiş hem de Türkiye küresel ticaret di-
namiklerine hızla adapte olduğunu göstermiştir. 

Bunun yanı sıra, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde yüz-
de 54,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ihracat-
ta meydana gelen artış ve ithalatta meydana gelen 
azalma dolayısıyla 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi itiba-
riyle yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).

SONUÇ VE BEKLENTİLER
TÜİK tarafından açıklanan 2012 yılı üçüncü çeyrek 
büyüme verileri, ekonomide iç ve dış talep arasın-
daki dengelenmenin devam ettiğini göstermekte-
dir. 2012 üçüncü çeyrek döneminde (Temmuz-Ey-
lül) iç talepte daralma ve dış ticaret açığında yüzde 

2. TÜİK(2012), Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül. 

22,8 oranında azalma meydana gelmiştir. Özellikle, 
ekonomik büyümeye önemli katkılar yapan ve son 
dönemlerde ihracatta meydana gelen artışlar da 
cari açığı azaltmada önemli rol oynamaktadır. Bu 
çerçevede, önümüzdeki dönemde ekonomideki 
dengelenme eğiliminin süreceği, petrol fiyatların-
daki düşüş ve dolayısıyla ithalatta kademeli olarak 
meydana gelecek düşüş ile cari işlemler açığındaki 
küçülmenin devam edeceği beklenmektedir. 

Diğer yandan, Para Politikası Kurulu 2012 yılı Eylül 
ayında borç verme faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 
10’a, açık piyasa işlemleri çerçevesinde, bankalara 
repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz 
oranı yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürülmüştür. Bu 
düşüşün devam etmesi ile tüketimi ve konut sektö-
rünü bir miktar hareketlendirerek, ekonomik büyü-
meye de ivme kazandıracağı öngörülmüştü. Ancak, 
bu sınırlı parasal genişleme ekonomik büyüme için 
yeterli olmamıştır. Üçüncü çeyrekte ekonomik bü-
yümenin beklentilerin altında gerçekleşmesi nede-
niyle, önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası›nın 
olası politika faizinde indirime gitmesi artık zorunlu 
hale gelmiştir. Politika faiz oranındaki indirim kredi 
faizlerinin önemli oranda düşmesine ve dolayısıyla 
önümüzdeki dönemlerde iç talebin de ekonomik 
büyümeye katkı yapması gerekir. 

Diğer yandan, Türkiye’nin kredi notunun yatırım ya-
pılabilir seviye yükselmesi ile olası sermaye girişleri 
TL’nin değerlenmesine neden olabilir. Bu dönemde 
ekonomik büyümenin lokomotifi olan ihracatta de-
vam eden artış trendin sürdürülmesi için, TL’nin aşırı 
değerlenmemesi gerekir. 

Son olarak, önümüzdeki dönmelerde cari açık ve 
ekonomik büyüme arasında tercih noktasına gel-
memek için, ekonomide uygulanacak uzun vadeli 
yapısal önlemler ile cari açığı artırmadan ekonomik 
büyümenin sağlanması gerekmektedir. Söz konusu 
uzun vadeli yapısal önlemler olan katma değeri yük-
sek üretim ve yurt içi tasarruflar ile sürdürülebilir bir 
ekonomik büyüme sağlanmalıdır. 


