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Ö N S Ö Z  V E  T E Ş E K K Ü R

Kuruluşundan kısa bir süre sonra, 2002 yılında ilk genel seçimlerine katılan AK 
Parti seçimlerden birinci çıkarak tek başına iktidar olmuştur. İktidara geldikten 
sonra, ekonomi, siyaset, dış politika ve diğer alanlarda “Yeni Türkiye” olarak 
adlandırılan bir dönemi de başlatmıştır. Bu dönemde başta ekonomi olmak 
üzere gerçekleştirdiği yapısal dönüşümler üç dönem boyunca art arda AK Parti’yi 
iktidara taşımıştır.

2002’de AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından uygulamaya koyulan mali 
disiplin, yapısal reformlar ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde; Türkiye’nin 
temel makroekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi duruma gelmiştir. 
Temel ekonomik göstergelerdeki iyileşme, ülkeye sermaye girişinin artmasına, 
daha iyi şartlarda dış borç sağlamasına ve yaşam standartlarının yükselmesine 
katkı yapmıştır. Ayrıca, sosyal yardımlar ile yoksul ailelere temel sosyal hizmetleri 
sağlayan devlet kurumlarının kapasiteleri arttırılmış ve bu çabalar yoksulluğun 
azaltılmasına da katkı sağlamıştır. 

Türkiye ekonomisindeki bu iyileşmeler küresel ekonomik krizin yaşandığı ve 
dünya ticaret hacminin daraldığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Küresel ekonomik 
krizle beraber değişen ekonomik dengeler sonrasında, hükümetin başta Ortadoğu 
ve Afrika’ya yönelik açılımları Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin 
gelişmesini de sağlamıştır. Böylece, Türkiye başarılı ihracat performansı ile 
gelişmiş ülkelerden ayrışmıştır. Bu ayrışma, 10 yıllık ekonomik dönüşümün bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, 2023 yılı için bir dizi siyasi, ekonomik ve sosyal hedefler belirlenmiş, bu 
hedeflere ulaşmak için uzun vadeli program ve projeler tasarlanmıştır. Türkiye’de 
2023 için özellikle ekonomik büyüme, ihracat, enerji ve Ar-Ge’ye dayalı yeni 
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strateji ve modellerin geliştirilmesi ile hem 2023 hedeflerine ulaşılmasına hem de 
dünya’da en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmesine imkan sağlayacaktır.

Ekonomide 10 yıllık süreci bütün yönleriyle ele alan bu raporun ülke ekonomisine 
ve belirlenen hedeflere ulaşmaya katkılar sağlayacağına inanıyorum. Raporun 
hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Taha Özhan 
SETA Başkanı
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YÖNE TİCİ  ÖZE Tİ

EKONOMİK BÜYÜME VE KİŞİ BAŞI GSYH
1. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra alınan tedbirler ve uygu-

lanan ekonomik istikrar programları sayesinde Türkiye ekonomisi, 2002-
2007 arası dönemde yaklaşık yüzde 7 oranında büyümüştür. 

2. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden dolayı birçok gelişmiş ül-
kede daralma yaşanırken, Türkiye iç talep ve ihracat oranındaki artış ile 
birlikte 2009 yılının son çeyreğinden 2012 yılı üçüncü çeyreğine kadar ara-
lıksız büyümesini sürdürmüştür.

3. OECD tahminlerine göre, Türkiye 2011-2017 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 6,7 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke 
olacaktır. 

4. Kişi başı GSYH miktarı 2002 yılında 3.492 dolar iken, bu miktar 2011 yılın-
da 10.469 dolar seviyesine çıkmıştır. Türkiye 2013-2015 OVP’de kişi başına 
düşen geliri 2015 yılında 12.859 Dolar’a yükseltmeyi ve yüksek gelirli eko-
nomiler grubuna girmeyi hedeflemiştir. 

5. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan 
biri olan “Orta Gelir Tuzağı”na girmemesi için yurtiçi üretimde katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimine öncelik vermesi, ekonomik büyümeyi 
kısıtlayan tasarruf miktarını artırması ve rekabet gücü yüksek sektörlere 
odaklanması zorunlu hale gelmiştir.

FİYAT İSTİKRARI 
6. 1990’lı yıllardan itibaren her iktidar enflasyon oranını sürdürülebilir se-

viyelere indirmek için çaba harcamış; fakat AK Parti öncesinde iktidarda 
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bulunan hükümetler siyasal alanda yaşanan belirsizlikler nedeniyle, uzun 
vadede uygulanması gereken enflasyonla mücadele programlarını uygula-
mada başarısız olmuşlardır.

7. 2001 yılı sonunda yüzde 54,4 olan enflasyon oranı 2004 yılında tek hane-
ye düşerek son 34 yılın rekoru sayılan yüzde 9,4’e düşmüştür. 2012 yılında 
gerçekleşen yüzde 6,16 enflasyon oranı, 1968 yılından beri tarihin en düşük 
enflasyonu olarak tarihe geçmiştir.

8. 2005 yılında paradan altı sıfır atılmasıyla bol sıfırlı rakamların ortaya çı-
karttığı teknik ve operasyonel sorunlar aşılmış kayıt ve işlemlerde sadelik 
ve parasal tutarların ifade edilmesinde pratik faydalar sağlanmıştır. 

9. 2012 yılında uygulanan sıkı para politikası sayesinde gerçekleşen yüzde 
6,16 enflasyon oranı 1968 yılından beri tarihin en düşük enflasyon oranı 
olmuştur. Enflasyonda bu düşüş trendinin 2013 yılında da devam etmesi 
beklenmektedir.

10. 2002 yılından itibaren, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde her 
yıl artış meydana gelmiştir. Merkez Bankası altın dâhil, döviz rezervleri 2002 
yılında 28 milyar Dolar iken, 2012 yılında 122.1 milyar Dolar’a ulaşmıştır.

KAMU MALİYESİ GÖRÜNÜMÜ 
11. 2002-2008 yılları arasında hazırlanan ve uygulamaya koyulan bütçelerin 

yapısı güvenilir, şeffaf ve öngörülebilir nitelikte olmuştur. Bu dönemde büt-
çe dengesi ve mali disiplin tesis edilmiştir. Harcama azaltıcı politikaların 
yanı sıra, büyük çapta gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları hüküme-
tin temel politikaları arasında yer almıştır. Gelir ve gider politikaları arasın-
da gerçekleştirilen uyum, bütçe giderlerinde sağlanan etkinlik ve tasarruf 
ile vergi gelirlerinde gösterilen yüksek performans sayesinde bütçe gerçek-
leşmelerinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

12. AK Parti ekonomide, bütçe politikalarının ekonomik büyümeyle uyumlu 
ve tasarruf önlemlerinin de yapısal reformlarla desteklendiği bir politika 
benimsemiştir. 2001 ekonomik krizinden sonra, merkezi yönetim bütçe 
içerisindeki faiz giderlerinin GSYH’ye oranı 2001 yılında yüzde 17,1 iken 
2012 yılında yüzde 3,5’e düşmüştür.

13. 2002 Acil Eylem Planı ile ağırlıkla vergi ve harcama reformları yapılmış, ya-
pısal reform tedbirleri adı altında özelleştirmeler hızlandırılmış, reel sektör 
yeniden yapılandırılmış ve dış ticarete yönelik tedbirler alınmıştır. Özel-
leştirme kapsamında KİT’ler gruplandırılarak uygun stratejiler çerçevesin-
de özelleştirilmiştir. Gerçekleşen mali disiplin, yapısal reformlar ve kararlı 
özelleştirme politikaları sayesinde; bütçe açığının GSYH içindeki payı azal-
mıştır. Bu oran 2002 yılında yüzde 11,9 iken daha sonraki dönemlerde Ma-
astricht Kriteri olarak tanımlanan yüzde 3’ün altında kalmıştır.
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14. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı 2002 yılında yüz-
de 74 olarak gerçekleşirken, bu oran 2011 yılında yüzde 39,2’e düşmüştür.

15. 2002-2012 yılları arasında 3 genel seçim, iki yerel seçim ve 2 referandum 
gerçekleşmesine rağmen popülist politikalar uygulanmamıştır. Bu sayede 
2002 yılından itibaren sürdürülen mali disiplin ve yapısal reformlar geleceğe 
yönelik beklentilerin olumlu bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca, 
Türkiye ekonomisi, kamu maliyesinde gerçekleşen bu göstergeler sayesinde, 
2012 yılında AB ülkelerinde devam eden borç krizinin olumsuz etkilerini 
bertaraf etme ve politika uygulamada geniş manevra alanı bulmuştur. 

SOSYAL DEVLET 
16. 1990’lı yıllarda işsizliğin çözümü doğrultusunda uzun vadeli uygulamalar 

yerine kısa vadeli uygulamalar tercih edilmiş ve işgücüne katılım oranı ge-
lişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük seviyelerde kalmıştır.

17. 2001 yılı ekonomik krizinden sonra işsizlik oranı yüzde 10,3 civarında gerçek-
leşirken, bu oran küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında yüzde 14,8’e 
yükselmiştir. 2012 yılı ilk 9 ayında ise yüzde 9,1 oranında gerçekleşmiştir.

18. Türkiye’deki sosyal yardım sisteminde, 2001 yılı sonrası düzenlemeleriyle 
ödeme gücünden yoksun kişilerin sağlık hizmetleri karşılanmakta, muhtaç 
durumda olan çocuk, öğrenci, yaşlı ve engellilere yönelik ayni ve nakdi yar-
dımlar yapılmaktadır. 

19. Türkiye’de yoksulluk daha çok kırsal alanlarda olduğu için, bu dönemde 
yardımların büyük kısmı da bu alanlarda yoğunlaşmıştır. Yoksulların ye-
rinde tespitine dayalı uygulamalar neticesinde sosyal yardımlardan yarar-
lanan kişi sayısında ve sosyal yardım programlarının harcamalarında son 
yıllarda artış yaşanmıştır. 2002 yılında 1.376 milyon TL olan sosyal harca-
maların miktarı 2011 yılında 18.216 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.

20. Sosyal güvenlik reformu kapsamında “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatı-
rım Sistemi Kanunu” uygulanmaya başlamıştır. “Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasası” ile herkesin sosyal güvenlik şemsiyesi altına girme-
sine, sigorta için ödeme gücü olmayan yoksulların genel sağlık sigortası pri-
minin devlet tarafından ödenmesine başlanılmıştır. Yine “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yasası” ise Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
birleştirilerek, “Tek Çatı” olarak bilinen yeni modelle üç ayrı sosyal güven-
lik kuruluşu yerine tek bir Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. 

21. 2011 yılından itibaren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması, 
AK Parti hükümetlerinin sosyal yardım ve hizmetlere ne kadar önem ver-
diğinin de bir göstergesidir. 

22. Gelir dağılımında 2002 yılından sonra önemli iyileşmeler sağlanmıştır. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı yok-
sulluk araştırması sonuçlarına göre; kişi başı günlük harcaması 1 Dolar’ın 
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altında kalan fert oranı 2002 yılında yüzde 0,20 iken; 2006 yılında 1 Do-
lar’ın altında fert kalmamıştır.

23. Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren Gini Katsayısı 2002 yılında 0,44 
iken 2011 yılında 0,38’e düşmüştür.

24. 2000–2001 yılında ilköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95,8 iken, 2010–
2011 döneminde okullaşma oranı yüzde 98,41’e; ortaöğretimde okullaşma 
oranı 2000 – 2001 yılında yüzde 43,95 düzeyinde iken 2010-2011 yıllında 
bu oran yüzde 69,33’e yükselmiştir. 

25. 2003–2004 yılından itibaren ilköğretim okullarında; 2006–2007 yılından 
itibaren de ortaöğretim okullarında öğrencilere ders kitapları ücretsiz ola-
rak verilmektedir. 

26. AK Parti hükümeti tarafından 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm 
Programı ile birlikte sağlık sistemi bir değişim sürecine girmiştir. Hasta-
nelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiş 
ve özel sektörün de sağlık alanında yatırım yapması özendirilmiştir. Yine 
sağlık alanı iyileştirmeleri bağlamında ilk defa Aile Hekimliği uygulaması 
başlatılmış ve kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan sağlık personeli ek-
sikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER 
27. 2001 ekonomik krizi ile birlikte Türkiye IMF’den tarihindeki en büyük 

borçlanmasını gerçekleştirmiştir. 2002 yılında 23.5 milyar Dolar olan kredi 
borçlarının, 2013 yılı ilk yarısında, yaklaşık 11 yıllık bir süre içerisinde biti-
rilmesi planlanmıştır.

28. 2008 yılında sona eren 19. Stand-by anlaşmasının küresel ekonomik krizin 
başladığı tarihe denk gelmesine rağmen ve küresel ekonomik krizin tüm 
gelişmiş ülkeleri olumsuz etkilediği dönemde IMF ile yeni bir Stand-by an-
laşması yapılmayacağı hükümet tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. 

29. Türkiye, IMF’den yıllarca kaynak kullanan bir ülke durumunda iken artık 
kaynak aktaran ve dünyayı krizden koruyacak bir ülke konumuna gelmiş-
tir. 2012 yılında IMF’ye uluslararası rezervler arasında sayılmak kaydıyla 5 
milyar Dolar katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir.

30. 1950-2002 yılları arasında ülkeye giren toplam doğrudan yabancı yatırım 
miktarı 20 milyar Dolar’ın altında iken, yalnızca 2006 yılında 20 milyar 
Dolar’ın üstünde gerçekleşmiştir. Türkiye son 9 yılda 110 milyar Dolar doğ-
rudan yabancı yatırım çekmiş ve kurumsallaşan ekonomisi sayesinde 2012 
yılı için doğrudan yabancı yatırım açısından dünyanın en cazip 13. ülkesi 
olmayı başarmıştır.

31. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden iyi durumda olmasına 
rağmen kredi notu haksız bir şekilde “yatırım yapılabilir seviyenin altında” 
tutulmuştur. Bunun da ekonomiye maliyeti çok ağır olmuştur. 
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32. Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu ekonomik, finansal ve siyasi istikrar 
piyasalar tarafından kabul görürken, kredi derecelendirme kuruluşlarının 
piyasadaki bu kredibiliteyi kredi notuna yansıtmadıkları görülmüştür. Tür-
kiye ile daha yüksek kredi notuna sahip olan ülkelerin 5 yıllık CDS primle-
ri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin piyasa tarafından verilen kredi notunun 
derecelendirme kuruluşları tarafından verilen nottan daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Piyasaların Türkiye’ye verdiği notu kredi derecelendirme 
kuruluşları kasti olarak uzun süredir dikkate almamışlardır. Bu tablonun 
dikkat çekici hususlarından biri piyasa verileri ile kredi notları arasındaki 
bu kopukluğun büyük ve uzun süreli oluşudur. Kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının uzun dönem projeksiyonlarını göz önünde bulundurduklarını 
iddia etmelerine rağmen bu kadar uzun bir süre CDS’lerden kopuk olmala-
rı geleceğe yönelik uyarıda bulunma özelliklerini kaybettiklerinin bir gös-
tergesi olmuştur. 

33. Önde gelen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olan Fitch, ni-
hayet Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notunu “BBB-” yaparak “yatırım ya-
pılabilir seviyeye” yükseltmiştir. Türkiye, bu not artırımı ile 1994 yılından bu 
yana ilk kez yatırım yapılabilir seviyede not almıştır. Diğer derecelendirme 
kuruluşlarının ise halen not artırmama konusunda direndikleri görülmüştür.

34. Türkiye, 2013 yılı başında derecelendirme için Standard & Poor’s ile sözleş-
mesine son vermiş ve sözleşmesi bulunan Moody’s ile de devam etme kararı 
vermiştir. Diğer yandan, daha önce Türkiye ile sözleşmesi olmayan Fitch de-
recelendirme kuruluşu ile ayrıca derecelendirme için sözleşme imzalamıştır.

35. İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ile finansal enstrümanların 
çeşitlenmesi bu enstrümanlara kredi notu derecelendirmesi getirilmesi zo-
runluluğu hem yerli derecelendirme kuruluşlarının (kurulacak-mevcut) 
güçlenmesine hem de mevcut uluslararası derecelendirme kuruluşlarına 
olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin bölgede sağladığı 
politik gücü ekonomik boyuta taşıması ve kredi derecelendirme konusun-
da öncü olması beklenmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin düşük olan tasarruf 
oranının artmasına da katkı sağlayacaktır.

36. Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi ile beraber, Yeni Teşvik Sistemi, Mü-
tekabiliyet Yasası ve kentsel dönüşüm başta Körfez sermayesi olmak üzere 
ülkeye yabancı sermaye akmasını motive edecektir.

37. Türkiye, kalkınma yardımlarında artık donör ülke konumuna gelmiş ve 
yaptığı yardımlar ile ülkelerin kapasiteleri geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 
2011 yılında gerçekleşen kalkınma yardımları 1.2 milyar Dolar’ı aşmıştır.

DEĞİŞEN KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE 
38. 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizin etkisi ile dünyadaki 

dengeler değişmiş ve ekonomideki ağırlık gelişmiş ülkelerden, gelişmekte 
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olan ülkelere kaymaya başlamıştır. Değişen dengeler sonrasında, Türkiye’de 
dış politika kararları ekonomi ile uyumlu biçimde uygulanmaya başlamış-
tır. Türkiye bu dönemde küresel ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmeyi 
başararak ihracatta alternatif pazar arayışlarına yönelmiş ve kriz ortamının 
doğurduğu dezavantajlı ortamı lehine çevirmiştir. 

39. Hükümetin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açılımları Türkiye’nin bu ülke-
lerle olan ticari ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır. AB’ye gerçekleşen ihra-
catın 2012 yılında toplam ihracat içindeki payı yüzde 46’dan yüzde 38,2’ye 
düşmesine rağmen, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya gerçekleşen ihracat sayesinde 
hem AB ülkelerine gerçekleşen ihracatta meydana gelen düşüş telafi edilmiş 
hem de 2012 yılının tamamında geçen yıla göre yüzde 13,1 artış meydana 
gelmiştir. Türkiye’nin küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek için, Afrika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yönelmesi aslında, 
yeni imkânlar ve pazarlar geliştirme yeteneği olduğunun bir ispatı olmuştur. 

40. Türkiye’nin gerçekleştirdiği kalkınma yardımları ile uzun vadede yardımın 
yapıldığı ülke ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler için çok uygun 
bir zemin hazırlamıştır. Bu anlamda kalkınma yardımları ülke çeşitlenme-
sine katkı sağlamıştır. 

41. 2001 krizinden sonra sürekli olarak artış gösteren ihracat miktarı, küresel 
ekonomik krizin etkisiyle 2009’da ivme kaybetse de 2010 yılından sonra 
yeniden artışa geçmiştir. 2002 yılında 36 milyar Dolar olan ihracat miktarı 
2012 yılında 152.6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2023 HEDEFLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ
42. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılının daha 

anlamlı hale getirilmesi bağlamında, hükümet 2023 yılı için bir dizi siyasi, 
ekonomik ve sosyal hedefler belirlemiş ve bu hedefler doğrultusunda uygu-
lanacak tüm politikaların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurgulamış-
tır. Bu hedefler çerçevesinde 2023 yılında 2 trilyon Dolar GSYH ve 25 bin 
Dolar kişi başı milli gelir hedeflenmiştir. Ayrıca 2023 yılında ihracat mik-
tarının 500 milyar Dolar’a çıkartılması amaçlanmıştır. Bu hedefler arasında 
en iddialı olanı ise 2023 yılına kadar Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girmesi olmuştur. 

43. Türkiye’nin 2023 yılında, dünyanın ilk on ekonomisi içerisinde yer alması 
için, ekonomik büyümenin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi gerekir. Bu çer-
çevede, öncelikle yatırımların ihtiyacı olan yurtiçi tasarruflar ile karşılan-
ması zorunlu hal almıştır. 

44. Türkiye’de Ar-Ge’ye aktarılan kaynak son yıllarda artmasına rağmen son 
10 yıllık dönemde ise bu oran GSYH’nin yüzde 1’in altında bulunmakta-
dır. Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2010 yılında OECD ülkelerinde 
ortalama yüzde 2,4, AB ülkelerinde yüzde 1,95 ve Güney Kore’de ise yüzde 
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3,75 seviyelerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de ge-
rek ekonomik büyümenin istikrarlı seyretmesi gerekse 2023 hedeflerinin 
yakalanması için Ar-Ge’ye aktarılan kaynağı arttırması gerekmektedir. 

45. Cari açığın azaltılması ve kontrol altında tutulması için Türkiye’de iktisadi 
hedeflerle uyumlu enerji politikalarının uygulanması zaruri bir durum ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de enerjiye olan bağımlılığın 
azaltılması için başlatılan çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

46. Türkiye’de cari açığın GSYH’ye oranı 2011 yılında yüzde 10 civarında ger-
çekleşmiştir. Bu nedenle, 2012 yılı ekonomik büyüme yüksek cari açık 
nedeniyle yavaşlatılmış ve ekonomik büyüme beklentilerinin aşağı yön-
lü revize edildiği bir yıl olmuştur. Bu amaçla, Türkiye’de “hiç üretilmeyen 
malların” üretilmesi yeni teşvik sisteminin temel odak noktalarından birisi 
olmalıdır. Bu çabalar ithalatı azaltıcı bir etki yapacak ve ithalatın azalması 
da cari açığı düşürücü bir rol oynayacaktır.

47. Tasarruflar, yatırımların büyümeye katkı sağlamasındaki en temel kaynak-
tır. Bu nedenle Türkiye’de 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımların ihti-
yacı olan yurtiçi tasarruflar ile karşılanması zorunlu bir hal almıştır. İstan-
bul’un bölgesel ve küresel finans merkezi olması hem ülkeye uluslararası 
fon girişine katkı sağlayacak hem de yurtiçi tasarrufları artırıcı etki yapa-
cağı için yabancı sermaye giriş çıkışlarının istikrarsızlık unsuru olmasını 
engelleyecektir.

48. Ar-Ge yatırımları uzun yıllardır büyük miktarda olan ülkeler günümüzde 
bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar atmış; sanayi ve üretimleri ile 
küresel piyasada rekabet edebilirliklerini sağlamlaştırmışlardır. Dolayısıy-
la, Türkiye’nin başarılı ülke örneklerini dikkate alarak Ar-Ge alanına daha 
fazla ağırlık vermesi gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda büyümeye kat-
kıda bulanan ihracata, Ar-Ge sonucu ortaya çıkacak yüksek katma değerli 
üretimin eklenmesi ile uzun dönemde hedeflenen büyüme oranlarına ula-
şılması daha kolay olacaktır.

49. Başlatılan projeler ve özellikle de kentsel dönüşüm projesi ile hem şehirleş-
me hem de ekonominin ivme kazanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 
Kentsel dönüşüm projesi ülkeye sermaye girişini hızlandıracak bu da eko-
nomik büyümeyi daha da artıracaktır. 





21

1.  GİRİŞ 

Türkiye ekonomisi, uzun yıllar boyunca siyasi başarısızlıkların gölgesinde kalarak 
potansiyelinin altında bir performans sergilemiştir. 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi 
belirsizlikler başta ekonomi olmak üzere birçok alanı olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bu dönemde, yüksek enflasyon, dış borç, yüksek bütçe açığı ve cari açık nedeniyle iç 
ve dış şoklara karşı dirençsiz hale gelen ekonomi kırılgan bir yapıya bürünmüştür. 

Bu dönemde ayrıca, kamu açıklarının artması, öngörülen bankacılık reformları-
nın yapılmaması, döviz kurunun aşırı değerlenmesi ve düzeltici devalüasyonun 
yapılamaması sonucu yüksek bir cari açık meydana gelmiştir. Bu sorunlara karşı 
alınması gereken önlemler koalisyon hükümetlerinin siyasi zayıflığının gölgesin-
de kalmış ve zamanında engellenememiştir. Dolayısıyla, Türkiye tarihinin en ağır 
krizlerinden biri olan 2001 krizini yaşamasına neden olmuştur. Yaşanan bu kriz 
sonrasında da dönemin hükümeti IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuru-
luşlardan tarihin en büyük yardımını almak zorunda kalmıştır. 

Kriz sonrasında yapılan 2002 genel seçimleri sonucu siyasi arenada varlığını sür-
düren köklü partiler parlamento dışında kalmış ve ülke siyasetinde yeni bir dö-
nem başlamıştır. Kuruluşundan kısa bir süre sonra ilk defa 2002 genel seçimlerine 
katılan AK Parti, bu seçimlerden birinci çıkarak Türkiye’de siyaset, ekonomi, dış 
politika ve diğer alanlarda “Yeni Türkiye” olarak adlandırılan süreç ve Türkiye’de 
yaklaşık 11 yıl sonra tekrar tek partili iktidar dönemi başlamıştır. 

2002 yılının sonlarına doğru iktidara gelen AK Parti hükümeti, ekonomik ve si-
yasi istikrarı sağlayacak adımlar atmıştır. Bu dönemde, bankacılık sisteminde yeni 
düzenlemeler yapılmış, sıkı maliye politikası uygulanmış ve özelleştirmeler hız-
landırılmıştır. Bu girişimler ile Türkiye ekonomisi uzun süreli aralıksız bir büyü-
me trendini yakalamıştır. Bu dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek 
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amacıyla Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkeleri 
ile ihracat pazarını genişletmiştir. Bu sayede, Türkiye 2009 yılındaki ekonomide 
kısmi daralmaya rağmen, 2009 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomik büyüme-
sini aralıksız sürdüren nadir ülkelerden biri olmuştur.

Ayrıca, kamu maliyesinde sağlam bir mali yapının temelleri atılmış, kamu hantal 
görünümünden ve borç-faiz kıskacından kurtarılmıştır. Türkiye’de bütçe ve borç 
göstergeleri Maastricht kriterlerine uyumlu hale gelmiş, uzun yıllar ciddi bir prob-
lem olan enflasyon uygulanan sıkı para politikası ile kontrol altına alınarak 2004 
yılında tek haneye indirilmiş ve 2005 yılında paradan altı sıfır atılmıştır. Ayrıca, yol 
haritası niteliği taşıyan, mali hedef ve politikalardan oluşan Orta Vadeli Program’lar 
hazırlanmıştır. Her yıl hazırlanan bu programlar kapsamında üçer yıllık makroe-
konomik politikaların yanı sıra temel gelişme eksenleri belirlenerek ana sektörlerin 
iyileştirilmesi ile ekonomik büyümede süreklilik ve istikrar hedeflenmiştir. 

Ekonomik göstergelerdeki söz konusu iyileşmelerin sağlanması ile sosyal yardım 
ve sosyal hizmet alanında sağlanan imkanlarda artış, sosyal güvenlik sistemindeki 
iyileşmeler, eğitim ve sağlık alanına ayrılan kaynağın miktarında gerçekleşen ar-
tış AK Partiyi 2007 ve 2011 seçimlerinde de tek başına iktidara taşımaya önemli 
ölçüde katkı sağlamıştır. 

On yıllık iktidarı döneminde AK Parti hükümetlerinin ekonomide gerçekleştir-
diği reformlar sayesinde Türkiye ekonomisinin bugün, küresel ekonomik krizle 
mücadele eden Euro Bölgesi ülkelerine nazaran birçok temel makroekonomik 
göstergelerde çok daha iyi bir performans sergilediği gözlemlenmiştir. Türkiye 
ekonomisinin bu dönüşümü, uluslararası piyasalarda karşılıksız kalmayarak 18 
yıldan sonra ilk kez bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından ya-
tırım yapılabilir seviyede kredi notu almasına katkı sağlamıştır. 

Gelinen bu süreçte, ileriye yönelik daha kalıcı adımların atılması hedefine odak-
lanılmış ve bu amaçla Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için 
bir dizi siyasi, ekonomik ve sosyal hedefler belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, AK Parti öncesi ekonomi politikalarına kısaca değinilerek Türkiye 
ekonomisinin 10 yıllık AK Parti iktidarı döneminde uygulanan ekonomi politi-
kaları analiz edilecektir. Bu doğrultuda ekonomik büyüme, dış ticaret ve para po-
litikası reformları ile fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplin ile kontrol altına 
alınan bütçe açıkları ve uluslararası piyasalarda Türkiye’nin söz sahibi olması için 
izlenen yöntemler detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, 2023 ekonomi hedef-
leri ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenen hedefler ve gele-
cek beklentileri tartışılacaktır. 
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2.EKONOMİK BÜYÜME 
ve KİŞİ  BAŞI  GAYRİ  SAFİ 
YUR TİÇİ  HASIL A (GSYH) 

2.1 EKONOMİK BÜYÜME
Türkiye, 1990-2002 yılları arasını düşük ekonomik büyüme, yüksek borç miktar-
ları, adaletsiz gelir dağılımı ve kronikleşen yüksek enflasyon ile mücadele ederek 
geçirmiştir. Bu dönemin en önemli yapısal sorunlarından biri olan kamu mali-
yesi alanında gerekli reformların yapılamaması, kamu açıklarının artmasına ve 
makroekonomik dengelerin bozulmasına neden olmuştur.1 Yine bu dönemdeki 
makroekonomik istikrarsızlık ortamı, firma ve bireylerin kısa vadeli kararlar al-
masına, ekonomide kaynak ve gelir dağılımında bozulma yaşanmasına ve üretim 
kapasitesinin düşmesine yol açmıştır. Ayrıca ekonomik durumun oldukça zayıf 
olduğu 1990-2002 yılları arasında sermaye hareketlerinin kontrolsüz biçimde ser-
best kalması, ekonomide kırılganlıkları arttırmış ve Türkiye ekonomisinin reel 
faiz düşük kur döngüsüne girmesine yol açmıştır. 

2001 yılında ekonomik aktivitedeki daralma, bankacılık sektörüne yeni mevduat 
akışının sınırlı kalmasına ve mevcut tasarrufların bir kısmının çözülmesine yol 
açarken; belirsizlik ve güven sorunu, mevduatların vadesinin daha da kısalması-
na ve Türk Lirası yerine döviz cinsinden tutulmasına yol açmıştır. Ekonomideki 
bozulmanın yanı sıra, küresel ekonomideki yavaşlama ve gelişmekte olan eko-
nomilerde yaşanan sorunlar bankaların bir diğer önemli kaynağı olan yurtdışı 
piyasalardan sağlanan fonların miktar ve maliyetini olumsuz yönde etkilemiş ve 
ülke ekonomik krize girmiştir. 

1. R. Aşkın Türeli, “Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Dengelerinin Analizi(1990-2006)”, 2. Ulusal İktisat 
Kongresi, İzmir, Şubat, 2008.
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2001 ekonomik krizi sonrası iktidara gelen AK Parti, kararlı bir şekilde demokra-
tik ve ekonomik reform programlarına önem vermiştir.2 Hükümetin AB üyeliği 
sürecinde gösterdiği istek ve bu yönde uyguladığı reformlar sayesinde, ekonomik 
göstergelerde iyileşme belirtileri görülmeye başlamıştır. Ekonominin liberalizas-
yonu çerçevesinde finans sektörünün sağlamlaştırılması, özel sektörün desteklen-
mesi ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması gibi uygulamalara 
öncelik verilmesi sayesinde makro istikrar ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu ge-
lişmeler ile birlikte yatırım ortamının iyileşmesi ve bu bağlamda özelleştirmele-
rin, şirket satın alma ve birleşmelerin sağladığı motivasyon unsurları, ekonomik 
büyüme oranları, büyük bir iç piyasanın varlığı ve tüm bu faktörlere bağlı olarak 
ülke risk priminin düşmesi ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamıştır.3 

Ekonomide öngörülebilirliğin artışıyla birlikte faizlerin göreli olarak oldukça dü-
şük seviyelere gerilemiş olması, yatırımların önündeki psikolojik engelin aşılma-
sına olanak sağlamış ve özel kesim sabit sermaye yatırımlarında yüksek oranlı 
artışlar kaydedilmiştir. Faizlerdeki düşüş tüketici kredileri yoluyla özel tüketimi 
artırıcı etki yapmıştır. Türk lirasının reel olarak değerlenmesi ve ertelenmiş tü-
ketimin de devreye girmesi, özel tüketimin oldukça yüksek oranlarda artmasını 
sağlamıştır. Ayrıca, piyasa mekanizmasının güçlendirilme çabaları artmış ve eko-
nomide devletin payının azaltılarak özel sektörün rolünün daha da artırılmış, reel 
sektörün kaynak ihtiyacını etkin bir şekilde karşılayan mali sektörün geliştirilmiş 
ve işgücünün niteliklerinin çağımız koşullarının gerektirdiği şekilde yükseltilmiş, 
kamu hizmetlerinde etkinliği artırılmış, kaynak israfının önlenmiş ve kamunun 
bazı alanlarda üretimden çekilerek piyasadaki düzenleyici ve denetleyici rolü güç-
lendirmiştir.4 Yapısal reformlar kapsamında alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmiş, 
bölgesel gelişmişlik farkları azaltılmış, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanların-
da düzenlemeler yapılmıştır. 

Ayrıca, 2001 krizi sonrası küresel piyasalardaki genişleme ve ucuz kredi imkânla-
rı, finans piyasalardan gelişmekte olan ülkelere aktarılan sermaye miktarlarında 
ciddi artışların yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde dünya ekonomisinde 
genişleyen likidite olanakları, Türkiye ekonomisindeki yüksek reel faiz oranları 
ile birleşerek ülke ekonomisini dünya piyasaları açısından cazip hale getirmiştir.5 
Bu sayede, 2001 yılında, yaşanan ekonomik krizin etkisiyle yüzde 5,7 oranında 
daralan ekonomi, 2002 yılında toparlanarak yüzde 6,2 oranında büyüme gerçek-
leştirmiştir (Şekil 1). 

2. Ziya Öniş, ‘‘The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP Era”, Koc University, 
February, 2012.
3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Deneği (MÜSİAD), “Türkiye Ekonomisi Raporu 2010” , İstanbul, Mayıs, 
2010.
4. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Katılım öncesi ekonomik programlar,.
5. Nazan Susam, Ufuk Bakkal, “Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek”, 
Maliye Dergisi, sayı 155, Temmuz-Aralık, 2008.
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2003 yılında yüzde 5,3; 2004 yılında yüzde 9,4; 2005 yılında yüzde 8,4 ve 2006 
yılında yüzde 6,9 oranlarında büyüyen Türkiye ekonomisinde, büyüme mal ve 
hizmet ihracatında gözlenen yüksek performansın yanı sıra, iç talep canlanma-
sından kaynaklanmıştır. 

Ayrıca, yüksek enflasyon ve yüksek kamu açıkları nedeniyle sıkı para ve maliye 
politikaları uygulanmıştır. Ekonomi rekabet gücü kazanarak, sıkı para politikası 
enflasyonu düşürücü etki yapmış, sıkı maliye politikası kamu dengelerini iyileşti-
rerek ve geleceğe dönük beklentiler iyileşmiş ve risk primi düşmüştür. Uygulanan 
sıkı maliye politikaları dolayısıyla kamu tüketim ve yatırım harcamaları daralır-
ken, özel sektörün ekonomide üretime katkısı artmıştır. Özel sektörün önünün 
açılması ve özelleştirmeler ile kamu kesiminin ekonomi içerisindeki payının azal-
tılması hedeflenmiş ve bankacılık sistemi de reel sektörün kaynak ihtiyacını etkin 
bir şekilde karşılayacak yapıya kavuşturulmuştur. Bu dönemde, yabancı yatırım 
artışları da üretime önemli miktarda katkı yapmıştır.

Bu nedenlerden dolayı, Türkiye ekonomisi, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz-
den sonra alınan tedbirler ve uygulanan ekonomik istikrar programları sayesin-
de dış şoklara karşı dayanıklılık kazanmaya başlamış ve ülke ekonomisi 1950 
yılından sonra en yüksek büyüme hızlarından birine, 2002-2007 yılları arasında 
ulaşmıştır. Aynı zamanda büyümede, doğrudan yatırımlar ile kısa ve uzun vadeli 
sermaye hareketleri etkili olmuştur.6 Yabancı sermaye sayesinde yurt içi tasarruf-
lar daha yüksek oranlarda yatırımı mümkün hale getirerek, sermaye ve ara malı 
ithalatını arttırmıştır. 

Bu dönemde ekonomik büyüme rakamlarındaki artışın nedenlerinden biriside 
AB tanımlı brüt kamu borç yükü, AB-27 ortalamalarının çok altına düşmüş, net 
kamu borç stoku, hem milli gelire oran olarak, hem de mutlak değer olarak azal-
mış olmasıdır. Bilindiği üzere, borç ödeme yükü yatırımları ve sermaye birikimini 
kısıtlamakta ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çünkü dış borçların gelecekte üretim üzerinde yüksek vergi beklentisi yaratarak, 
özel sektör tarafından planlanan verimli yatırımların yapılmamasına ve hükümet 
tarafından uygulanacak is tikrar programlarının olumsuz yönde etkilenmesine 
neden olacaktır. Borç yükünün az olması da tam tersi bir etki yaparak ekonomik 
büyümeyi hızlandırıcı bir etki yapacaktır. Bununla beraber, bu dönemde ekono-
mik özgürlük gerçekleşen ekonomik büyüme için önemli bir faktör olmuştur. 
Bilindiği üzere, bir ülkede ekonomideki büyüme oranı o ülkedeki ekonominin 
özgürlük ala nının genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Ekonomik özgürlük ala-
nı genişledikçe ekonomide sürdürülebilir yüksek büyüme hızına ulaşma olasılığı 
yüksek olacaktır.

6. Ercan Sancak, Nedret Demirci, “Ulusal Tasarruflar ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme için Tasarrufların 
Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt, 8, (8) 2, ss.159-198, 2012.
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2008 yılından itibaren belirtilerini gösteren küresel ekonomik kriz, başta ABD 
olmak üzere Yunanistan, İrlanda, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği’ne (AB) 
üye ülkelerin ekonomilerini derinden etkilemiştir. Türkiye, 2008 yılında yaşanan 
küresel ekonomik krizden, daha çok ticaret kanalı ile kısmen etkilenmiş ve 2009 
yılında ekonomik büyümede yüzde 4,8 oranında bir daralma yaşamıştır. Bu daral-
ma neticesinde, dış ticaretinin büyük kısmını AB ülkeleri ile gerçekleştiren Türki-
ye alternatif pazarlara yönelmiştir. İç talep ve ihracat oranındaki artış ile birlikte 
2009 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomi pozitif yönlü büyüme sürecine 
girmiştir (Şekil 1). 

Reel sektörün yeniden yapılandırılması ve canlandırılması ile tüm sektörlerin 
ekonomik büyümeye katkı sağladığı 2010-2011 yıllarında rekor sayılabilecek 
büyüme oranları gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde, Türkiye ekonomisi, 2011 yı-
lında yüzde 8,5’lik büyüme oranı ile yüzde 9,2 büyüyen Çin’den sonra dünyada 
en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. Ayrıca, sıkı mali disiplin ve istikrarlı 
ekonomi politikaları sayesinde ve başta Euro Bölgesi olmak üzere kriz etkilerinin 
küresel ekonomide ciddi boyutlarda hissedildiği bir ortamda pozitif büyümesini 
sürdürmeye devam etmiştir. Ülke ekonomisi 2002-2011 yılları arasındaki on yıllık 
dönemde ise yıllık ortalama yüzde 5,2 oranında reel GSYH büyüme gerçekleştir-
miştir (Şekil 2). 

Kaynak: TÜİK (2012), (*) Orta Vadeli Program 2013-2015

Şekil 1. Yıllara Göre GSYH Büyüme Oranı (%)
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Başta AB ülkelerinde devam eden borç krizi, küresel ekonomide yaşanan daral-
ma ve 2011 yılında gerçekleşen cari açık nedeniyle, Türkiye’nin 2012 ekonomik 
büyüme hedefi 2011 yılına oranla düşük kalmıştır. 2012 yılında uygulanan para 
politikaları kapsamında özellikle dış denge, kredi genişlemesi ve sermaye akım-
larından kaynaklanan kırılganlıklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak 
hedeflenmiştir. Dolayısıyla bir yandan ekonominin dengeli bir büyümeye devam 
etmesi amaçlanırken (cari açığın kontrol altına alınarak yumuşak inişin sağlan-
ması), diğer yandan dış finansmanın daha kaliteli bir hale getirilmesi hedeflen-
miştir.7 Bu hedefler doğrultusunda hem kısa vadeli faiz oranı aracıyla enflasyon 
oranı uyumlu seviyede tutulmaya çalışılmış hem de uygulanan faiz koridoru ile 
günlük ve haftalık frekanslarda parasal duruşa “ince ayar” yapılabilmiştir.8 

2012 yılının ilk üç çeyreklik döneminde cari açığın kontrol altında tutulması için 
ekonomide tasarlanan büyümede yumuşak iniş süreci başarı ile gerçekleşmiştir. 
2012 yılının ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen büyüme bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre daha düşük olsa da, Euro Bölgesi ülkelerinden daha yüksek seviye-
de gerçekleşmiştir. 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. Diğer yandan, 2012 yılında iç ve dış talep arasında 
dengelenme sağlamak için alternatif pazarların geliştirilmesi ile ihracat oranında 
hatırı sayılır bir artış yaşanmıştır. 2013-2015 OVP’de GSYH büyüme oranı 2012 
yılı için yüzde 3,2, 2015 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 

7. A. Hakan Kara, “Küresel Kriz Sonrası Para Politikası”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 
Haziran, 2012.
8. a.g.e

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, Nisan 2012, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 

Şekil 2. Yıllık Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları, 2002-2011 (%)
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Türkiye ekonomisi yakın tarihinde ciddi ekonomik bunalımlar geçirmesine rağ-
men bugün, ekonomik göstergeleri çoğu ülkeden daha iyi duruma gelmiştir. 
OECD tahminlerine göre, Türkiye’nin 2011-2017 döneminde yıllık ortalama yüz-
de 6,7 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olacağının 
belirtilmesi9 de bu öngörüyü güçlendirmektedir (Şekil 3). Ayrıca OECD tarafın-
dan 2012 yılının Kasım ayında yayımlanan ekonomik öngörü raporunda Türki-
ye’nin son on yıl içerisinde küresel ekonomik krizin etkilerinin kısmen hissedildi-
ği 2008 ve 2009 yılları haricinde iyi bir ekonomik performans gerçekleştirdiği ve 
sergilenen bu performans sayesinde de OECD ülkeleri arasında ekonomisi yüzde 
2,9 oranında en fazla büyüyen ülke olacağı belirtilmiştir.10 

2.2 EKONOMİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Türkiye ekonomisi 2001 krizi sonrası yaşadığı ekonomik daralmanın ardından 
küresel ekonomik krizinin başladığı yıl olan 2008 yılına kadar yüksek büyüme 
oranlarını gerçekleştirmiştir. Türkiye ekonomisinde 2002-2011 yılları arasındaki 
10 yıllık dönemde, yıllık ortalama yüzde 6,5 büyüme oranı gerçekleşmiştir. Bu 
oran şüphesiz Türkiye’nin son 30 yılda gerçekleştirdiği ortalama büyüme hızı olan 
yüzde 4,7 büyüme oranı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olmuştur.

9. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Economic Outlook 2010”. http://
www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-interim-report-september-2010_eco_outlook-
v2010-sup1-en.
10. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-outlook-volume-2012-
issue-2_eco_outlook-v2012-2-en.

Kaynak: OECD Ekonomik Görünüm 

Şekil 3. 2011-2017 Dönemi Seçilmiş OECD Ülkeleri Yıllık Ortalama Reel GSYH Büyüme 
Tahminleri (%)



2 . E K O N O M İ K  B Ü Y Ü M E  V E  K İ Ş İ  B A Ş I  G A Y R İ  S A F İ  Y U R T İ Ç İ  H A S I L A  ( G S Y H ) 

31

2002-2011 yılları arasında ülke ekonomisinde sağlanan bu büyüme performansı, 
kişi başı GSYH rakamlarına da yansımıştır. Kişi başı GSYH miktarı 2002 yılında 
3.492 dolar iken, bu miktar 2011 yılında 10.469 dolar seviyesine çıkmıştır (Şekil 4). 

Türkiye gerçekleştirdiği bu büyüme performansı ile gelişmekte olan ülkelerin kar-
şılaştığı en önemli sorunlardan biri olan orta gelir tuzağı problemini yaşamadan 
yüksek gelirli ekonomiler grubuna girmeyi hedeflemiştir. Bilindiği üzere, orta 
gelir tuzağı, kişi başına düşen GSYH bakımından orta gelir seviyesine gelmiş ül-
kelerin belirli bir gelir bandında sıkışıp kalmalarını, dolayısıyla yüksek gelir sevi-
yesine geçememelerini ifade etmektedir. Ayrıca, orta gelir tuzağına düşen ülkeler, 
standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü zayıflayan; diğer taraftan inovas-
yona dayalı büyüyen zengin ülkelere yaklaşmakta zorlanan ülkelerdir.

Dünya Bankası tarafından belirlenen ülke gruplamalarına göre kişi başı 1.005 
Dolar ve altında geliri olanlar “düşük gelirli”, 1.006-3.975 Dolar arası gelire sa-
hip olanlar “alt orta gelirli”, 3.976-12.275 Dolar arası gelire sahip olanlar “üst orta 
gelirli” ve 12.276 Dolar ve üzerinde gelire sahip olanlar da “yüksek gelirli” ülke 
grupları olarak adlandırılmaktadır (Tablo 1).11 

11. World Bank, “Country Classification”, 2012.http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/incomelevel.

Kaynak: Dünya Bankası (2012) (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)

Şekil 4. Yıllara Göre Kişi Başı GSYH Miktarı (ABD Dolar)
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Tablo 1. Ekonomilerin Kişi Başı Gelire Göre Sınıflandırılması
Ekonomilerin Sınıflandırılması Kişi Başına Yıllık Ortalama Gelir

Düşük Gelirli Ekonomiler 1.005 Dolar ve Altı

Orta Gelirli Ekonomiler 1.006 – 12.275 Dolar Arası

•	Alt Orta Gelirli Ekonomiler 1.006 – 3.975 Dolar Arası

•	Üst Orta Gelirli Ekonomiler 3.976 – 12.275 Dolar Arası

Yüksek Gelirli Ekonomiler 12.276 Dolar ve Üzeri
Kaynak: Dünya Bankası

Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ile gelişmekte olan ülke eko-
nomileri içindeki konumunu yükseltmiştir. Fakat uzun vadeli ekonomik hedefler 
açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin bugün bazı Güneydoğu Asya (Tayland, 
Filipinler, Malezya) ve Latin Amerika ülkelerinin (Meksika, Uruguay, Venezüella) 
de içine düştüğü orta gelirli ülke grubundan ivedilikle kurtulması gerekmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en önemli sorun-
lardan biri olan orta gelir tuzağına girmemesi için yurtiçi üretimde katma değeri 
yüksek ürünlerin üretimine öncelik verilmesi, ekonomik büyümeyi kısıtlayan ta-
sarrufun artırılması ve rekabet gücü yüksek sektörlere odaklanması zorunlu hale 
gelmiştir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinde verimlilik ve rekabet gücünü arttırıcı 
politikaların yanı sıra üretim, teknoloji ve eğitim alanlarında da yeni atılımların 
yapılması zorunlu hale gelmiştir. İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki gelişmeler ne-
ticesinde üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünle-
re doğru hızlı geçiş, orta gelir tuzağına yakalanmadan yüksek gelirli ekonomiler 
grubuna girmeyi kolaylaştıracaktır. Bu amaçla, Türkiye 2013-2015 OVP’de 2015 
yılında kişi başına düşen geliri 12.859 Dolar’a yükseltmeyi ve böylece yüksek ge-
lirli ekonomiler grubuna girmeyi hedeflemiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Orta Vadeli Program (OVP) 2013-2015 Beklentileri
2012 2013 2014 2015

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 1.435 1.571 1.740 1.999

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 799 858 919 998

Kişi Başına Düşen Milli Gelir( GSYH Dolar) 10.673 11.318 11.982 12.859

GSYH Büyümesi (Yüzde) 3,2 4,0 5 5
Kaynak: 2013-2015 OVP







35

3.  FİYAT İSTİKR ARI 

3.1 ENFLASYON

Ekonomik istikrarın ciddi şekilde yitirildiği 1990’lı yıllarda, kısa vadeli faiz oran-
ları yüksek seviyelere ulaşmış, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve seçim dö-
nemlerinde artan kamu harcamaları yurtiçi talebi canlı tutarak enflasyon oranını 
ciddi seviyelerde artırmıştır. Bu dönemde yurtiçi tasarruflar giderek azalmış, yur-
tiçi talep artmış ve ekonomideki kaynak açığı büyük oranda dış borçlanma yoluy-
la karşılanmıştır. Ayrıca, fiyat ve ücret ayarlamalarında geçmiş yılların enflasyon 
oranlarının baz alınması, enflasyonun düşürülmesi önündeki yapısal engeller ola-
rak kalmıştır. 1994 ekonomik krizi döneminde döviz kurlarında meydana gelen 
hızlı yükseliş maliyetleri olumsuz etkilemiş ve kamu kesimi fiyat ayarlamaları ge-
cikmeli olarak uygulanmış, sonuç olarak da enflasyon çift hanelere yükselmiştir.12 

Bu yıllarda hükümetler enflasyon oranını sürdürülebilir seviyelere indirmek için 
çaba harcamış; fakat iktidarda bulunan hükümetler siyasal alanda yaşanan be-
lirsizlikler nedeniyle, uzun vadede uygulanması gereken enflasyonla mücadele 
programlarını uygulamada başarısız olmuşlardır. Siyasi istikrarsızlık ve gerekli 
mali disiplinin sağlanamaması gibi durumlar bu girişimlerin sonuçsuz kalmasına 
neden olmuştur. 

2001 ekonomik krizinden sonra uygulanmaya başlayan enflasyon hedeflemesi 
rejimi ile hedefler önceden belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bilindi-
ği üzere, enflasyon hedeflemesi rejiminin uzun vadeli bir avantajı, kamuoyunun 

12. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), “1996 Yılına Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi 
Raporu”, İstanbul, Ocak, 1996.
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ilgisini kısa vadeli müdahaleci politikalardan uzaklaştırıp düşük ve istikrarlı enf-
lasyon gibi makroekonomik büyümeyi destekleyen bir politika amacına yaklaş-
tırmasıdır. Aynı zamanda enflasyon hedeflemesi, sadece para politikasının değil, 
maliye politikalarının da hesap verilebilirliğini ve disiplinini artırmaktadır.13 Mer-
kez Bankası belirli bir süre sonunda belirlenen hedefe ulaşılacağını taahhüt ede-
rek, tüm para politikası araçlarını yine bu belirlenen enflasyon hedefine ulaşmak 
için kullanmıştır.14 Bu uygulama altında Merkez Bankası’nın kullanmış olduğu 
temel politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır. Merkez Bankası’nın enflasyon ve 
diğer ekonomik büyüklüklere ilişkin öngörüleri, gelecekteki enflasyonist baskı-
lara karşı önceden uyarı niteliği taşımış ve faiz kararlarının alınması aşamasında 
Merkez Bankası’na yol göstermiştir.

Başlatılan reform programları ve geliştirilen ekonomik programın ortaya çıkardı-
ğı koşullar Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir yüksek enflasyona yol açan makro-
ekonomik yapının da değişmesine ön ayak olmuştur. Ekonomik krizin büyüklüğü 
ve meydana getirdiği etkiler neticesinde, hem reel sektörün hem de mali sektö-
rün yeniden yapılanmasına gidilmiş ve bu zorunlu yapılanma süreci ekonomik 
programın içerdiği köklü değişikliklerle desteklenmiştir. 2001 yılında dalgalı kur 
rejimine geçiş, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, parasal ve mali disiplinin korun-
ması gibi faktörler enflasyon artışını engellemiştir.15 2001 krizinin yaşanması ile 
“döviz kuru hedeflemesine dayalı para politikası” terk edilerek “örtük enflasyon 
hedeflemesine” geçilmiş ve bu sayede 2001 yılı sonunda yüzde 54,4 olan enflasyon 
oranı 2004 yılında son 34 yılın rekoru sayılan tek haneli rakam olan yüzde 9,4’e 
düşmüştür (Şekil 5). 

Enflasyonun tek haneli rakamlardaki seyrini 2008 küresel ekonomik krizi olumsuz 
etkilemiştir. 2008 yılında yüzde 10,1 olan enflasyon oranı 2009 ve 2010 yıllarında 
tekrar tek haneye inmiştir. 2010 yılında yüzde 6,4 olarak gerçekleşen enflasyon 
rakamı, 2011 yılında işlenmemiş gıda ürünleri, petrol ve altın fiyatları gibi para 
politikasının kontrol edemediği arz şokları nedeni ile yükselmiştir. 2011 yılında 
yüzde 10,45 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, 2012 yılında yüzde 6,16 ile 1968 
yılından beri tarihin en düşük enflasyon oranı olmuştur. Enflasyondaki bu düşüş 
trendinin 2013 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

AK Parti yönetiminde Türkiye, fiyat istikrarı odaklı geniş kapsamlı bir ekonomik 
programı enflasyon beklentilerindeki yüksek tahminlere rağmen sürdürebilmiş-
tir. Ayrıca, bu dönemde canlanan iç talebin enflasyonist bir baskı yapması da ön-
lenmiştir. Böylece enflasyon öngörüleri başarılı bir şekilde yönetilerek ekonomide 
güven artışı sağlanmıştır. Bu hamleler sayesinde Türkiye’de enflasyonist sürece yol 

13. Nazan Yiğit, “Enflasyon Hedeflemesi”, Ankara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Dalı, Ankara, 
2006.
14. A. Hakan Kara, Musa Orak, “Enflasyon Hedeflemesi”, Merkez Bankası, Araştırma ve Para Politikası Genel 
Müdürlüğü, Ekim, 2008.
15. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ‘‘Türkiye Ekonomisi 2004’’ , İstanbul, Aralık ,2004.
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açan etmenlerin başında gelen döviz kuru, kamu kesimi ve genel fiyatlama davra-
nışında önemli kazanımlar elde edilmiştir.

3.2 TL’DEN ALTI SIFIR ATILMASI VE REZERVLER

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, parada aşırı değer kaybına neden olmuş ve 
1980’lere kadar ekonomideki nakit ihtiyacı kısa vadelerle tedavüle çıkartılan üst 
değerde yeni banknotlarla karşılanmıştır.16 Ekonomik değerlerin milyon, mil-
yar, trilyon ve katrilyon ile ifade edilmesine neden olmuş; ülkede herkesin ironi 
ile milyoner olarak anılmaya başlamıştır. Bu bağlamda, dünyanın en büyük ku-
pürlü banknotunun Türkiye’de kullanılması ülke parasının itibarını da olumsuz 
etkilemiştir. Aynı zamanda paranın bol sıfırlı olması, parasal değerlerin günlük 
yaşamda ve çeşitli işlemlerde, hem yazımında hem de ifade edilmesinde çeşitli 
zorlukların yaşanmasına yol açmıştır.17 1990’lı yıllarda paradan altı sıfır atılması 
konusu birkaç kez gündeme gelmiş fakat dönemin ekonomik ve siyasi koşulların-
da ortaya çıkan belirsizliklerden dolayı uygulamaya geçilememiştir. 2005 yılında 
ise paradan sıfır atılması reformunun başarıya ulaşmasında gerekli koşullar olan; 
siyasi kararlılık, kamuoyu desteği ve ekonomide sağlanan istikrar sayesinde Türk 
Lirası’ndan altı sıfır atılması kararı alınmıştır.18 

16. Mehmet Alagöz, “Paradan Sıfır Atmanın Gerekçeleri, Sonuçları ve Türk Lirasına İade-i İtibar”, Selçuk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), ss. 39-56, 2005.
17. Ahmet Turan Adıyaman, “ Türk Lirası’ndan Sıfır Atılması Operasyonu ve Olası Ekonomik Sonuçları”, 
Sayıştay Dergisi, (52), ss.101-120, 2004. 
18. İbrahim Al, “Parasal Reformlar Kapsamında Türkiye’deki Paradan Sıfır Atılması Operasyonu Üzerine Bir 
Araştırma”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, Haziran, 2007.

Kaynak: T.C. Merkez Bankası (2012), TÜİK (2012)

Şekil 5. Yıllara Göre Enflasyon Oranları (%)
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Enflasyonun kontrol altına alınmaya başlandığı 2004 yılı ile birlikte 2005 yılın-
da paradan altı sıfır atılması, enflasyonu düşürücü bir araç olarak kullanılmıştır. 
Paradan altı sıfır atılmasıyla bol sıfırlı rakamların ortaya çıkarttığı teknik ve ope-
rasyonel sorunlar aşılarak kayıt ve işlemlerde sadelik ve parasal tutarların ifade 
edilmesinde pratik faydalar sağlanmıştır. Böylece bu dönemde enflasyonun tek 
haneli rakamlara düşürülmesi ile birlikte çok uzun süre kupür kompozisyonunda 
değişiklik yapılmaması da sağlanmıştır. 2004 yılından itibaren enflasyonun tek 
haneye düşürülmesi ve Türk Lirası’ndan altı sıfırın atılması, TL’nin itibarını da 
yükseltmiştir. 

Diğer yandan, 2001 krizinden sonra uygulanan dalgalı kur rejimi ile Merkez Ban-
kası hem döviz kurundaki aşırı oynaklığı önlemek için belirli aralıklarla piyasalara 
müdahale etmek, hem de rezerv biriktirmek amacıyla günlük döviz alım ihaleleri 
düzenlemeye başlamıştır. Rezervler, fiyat istikrarını sağlamak amacı güden Merkez 
Bankası’na para politikalarını etkin bir şekilde uygulanmasında esneklik ve hareket 
alanı sağlamıştır.19 Rezervler, para ve kur politikalarına olan güveni sağlayıp bu 
politikaları desteklemiştir. Ayrıca Hazine iç ve dış borç servisi için gerekli döviz li-
kiditesi bulundurmak, iç ve dış şoklara karşı kırılganlıkları azaltmak ve uluslararası 
piyasalarda ülke ekonomisine duyulan güveni artırmak için rezerv tutmuştur. 2002 
yılından itibaren, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde her 
yıl artış meydana gelmiştir. Merkez Bankası altın dâhil, döviz rezervleri 2002 yı-
lında 28 milyar Dolar iken 2012 yılı sonu itibariyle 122.1 milyar Dolar’a ulaşmıştır 
(Şekil 6). 1 Şubat 2013 itibariyle de 125.2 milyar dolara ulaşmıştır.

19. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), “Merkez Bankalarında Rezerv ve Risk Yönetimi-TCMB 
Rezerv ve Risk Yönetimi”, 2011.

Kaynak: T.C. Merkez Bankası

Şekil 6. Merkez Bankası Rezervleri(Altın+Döviz) : (2002-2012) ( Milyar Dolar) 
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4.  K AMU MALİYESİ 
GÖRÜNÜMÜ 

4.1 BÜTÇE PERFORMANSI

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler, genelde bütçe açığı, dış borç ve cari açı-
ğın yükselmesinden kaynaklanmıştır.20 2001 ekonomik krizi öncesi dönemde de 
kamu kesimi borçlanma gereksiniminde belirgin artışlar yaşanmış, kriz öncesi 
dönemde bütçe açıkları ve cari açıklar sürdürülemez boyutlara yükselmiştir. Bu 
dönemde faiz oranları artmış ve bunun sonucunda iç borç faiz ödemeleri bütçeye 
ciddi boyutlarda yük getirmiştir. 2001 krizi öncesinde 1999, 2000 ve 2001 yılların-
da kamu bütçe açıklarının milli gelire oranı sırasıyla yüzde 11,86, yüzde 10,93 ve 
yüzde 16,91 olarak gerçekleşmiştir.21 Bu nedenle 2001 ekonomik krizinden sonra 
2002 yılında IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmasının önemli maddelerinden 
biri de kamu kesimi dengesini sağlamak olmuştur. 

Kamu borç stokunun milli gelirin tamamına yakın seyrettiği, vergi gelirlerinin 
tümünün borç-faiz ödemelerine gittiği bir ekonomide, yapısal düzenlemelerle 
sağlanacak yeni bir mali yapının oluşturulması dışında geçerli bir alternatifin ol-
madığı görülmüştür. Bu amaçla, 2002 yılında yapılan genel seçimler sonrasında 
başlayan yeniden yapılanma sürecinde sağlanan mali disiplinle bütçe açığı azaltıl-
mış ve buna bağlı olarak kamu mali dengesinde iyileşme yaşanmaya başlamıştır. 

AK Parti, 2003 yılında uyguladığı istikrar programları ile enflasyonun düşürül-
mesi ve bütçe açığının azaltılması yönünde uygulamalara gitmiştir. 2004-2007 

20. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ‘‘1995 yılına Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi 
Raporu’’, İstanbul, Ocak, 1995.
21. T.C. Maliye Bakanlığı; “2006 Bütçe Gerekçesi”, T.C. Hazine Müsteşarlığı, Aralık, 2005.
 http://www.hazine.gov.tr/stat/e-gosterge.htm.
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yılları döneminde de kamu maliyesi açısından daraltıcı tedbirlerin yoğunluk ka-
zandığı hükümet programları uygulamasına devam edilmiştir. Mali alanda, mali 
milat kaldırılmış, vergi yükü tabana yayılmış, vergi mevzuatı basitleştirilmiş, vergi 
barışı projesi uygulanmış ve vergi affı ile mükellef sayısı artırılmıştır. Bu nedenle, 
toplanan vergi gelirlerinin artırılması uygulanan programların vergileme ayağını 
oluşturmuştur. 2004-2005 yıllarında, bütçe açığının GSYH’ye oranının azaltılması, 
bütçede iç borçlanma ihtiyacının en düşük seviyelerde tutulması, reel faiz oranla-
rının düşürülmesi ve daha önceden belirlenen faiz dışı fazla hedeflerine konsolide 
bütçenin büyük ölçüde katkı sağlamasına yönelik politikalar uygulanmıştır. 2005 
yılında özellikle faiz dışı fazla hedefinin tutturulmasına yönelik düzenlemelere 
devam edilirken, aynı yıl için hedeflenen ve gerçekleşen vergi gelirleri ile harca-
ma miktarı birbiriyle uyum içinde gerçekleşmiştir. Böylece 2005 yılında toplanan 
vergiler, hedeflenenin üzerinde olurken, gelirlerin harcamaları karşılama oranı da 
artarak bütçe dengesinde iyileşme gerçekleşmiştir. 

2002-2008 yılları arasında hazırlanan ve uygulamaya koyulan bütçelerin yapısı 
güvenilir, şeffaf ve öngörülebilir nitelikte olmuştur. Harcama azaltıcı politikala-
rın yanı sıra, büyük çapta gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları hükümetin 
temel politikaları arasında yer almıştır. Gelir ve gider politikaları arasında gerçek-
leştirilen uyum, bütçe giderlerinde sağlanan etkinlik ve tasarruf ile vergi gelirle-
rinde gösterilen yüksek performans sayesinde bütçe gerçekleşmelerinde olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH’ye oranı ile 
faiz giderlerinin hem bütçe içindeki hem de GSYH içindeki oranı azaltılmış, bütçe 
açığı belirgin bir şekilde düşürülmüş ve her yıl istikrarlı bir şekilde elde edilen 
faiz dışı fazla neticesinde kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun 
GSYH’ye oranında kayda değer düşüşler sağlanmıştır (Şekil 7). 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)

Şekil 7. Türkiye’de Yıllara Göre Bütçe Açığı/GSYH Oranı (%)
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Bu olumlu bütçe performansı, küresel ekonomik krizin başlangıç yılı olan 2008 
yılında da devam etmiştir. 2008 yılında bütçe açığının GSYH içindeki payı da 
yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiştir.22 2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel 
ekonomide meydana gelen daralmaya bağlı olarak Türkiye ekonomisi yavaşlama 
eğilimine girmiştir. Bu durum, 2008 yılı bütçe gelirine de yansımış, özellikle cari 
dönem ekonomik gelişmelerine daha duyarlı olan vergilerde bir düşüş yaşanmış-
tır. Bu doğrultuda kamu açıkları ve kamu borç stokunun GSYH’ye oranını azalt-
mak için yüksek faiz dışı fazla vermek, önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da 
maliye politikasının en önemli hedeflerinden biri olmuştur. 2009 ve 2010 yılında 
harcama reformuna ilişkin düzenlemelere devam edilmiş ve kamu harcamaları-
nın etkinliğinin sağlanmasına önem verilmiştir. 

Bu dönemde ve 2011 yılında kamu harcamalarının etkin bir biçimde gerçekleşti-
rilmesine yönelik çalışmalarda sosyal güvenlik, sağlık ve personel alanlarına ön-
celik verilmiştir. Özellikle 2011-2012 yılları, mali disiplinin sürdürüldüğü yıllar 
olmuştur. Bu yıllardaki kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici 
mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilmiştir. 
Kamu maliyesi alanındaki disiplinli tutumun sürdürüleceği yönündeki politikalar 
da OVP beklentilerine yansımış, 2012 yılında GSYH’ye oranı yüzde 2,3 olan bütçe 
dengesinin 2015 yılında yüzde 1,8 olacağı hedeflenmiştir.

2001 ekonomik krizinden sonra, merkezi yönetim bütçe içerisindeki faiz giderle-
rinin GSYH’ye oranı 2001 yılında yüzde 17,1 iken 2012 yılında yüzde 3,4’e düş-
müştür (Şekil 8). Bütçe rakamlarında göze çarpan en önemli gelişmelerden biri 
de daha önceki dönemlere kıyasla vergi gelirlerindeki artış ve faiz ödemelerinde-
ki azalış olmuştur. Yine bu dönemde maliye politikalarının temel hedefi önemli 
oranda faiz dışı fazla vererek kamu borç stokunun azaltılması ve bu borçların çev-
rilebilirliğini sağlamak olmuştur. Bu hedefler çerçevesinde gelir arttırıcı ve harca-
ma disiplini sağlayıcı tedbirlere ve düzenlemelere önem verilmiştir. Böylece bütçe 
içindeki en büyük gider kalemi olan, faiz ödemelerinden sosyal koruma olarak 
adlandırılan sosyal yardım, hizmet ve sosyal güvenlik kurumlarına aktarılmıştır. 

22. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ‘‘2011’e Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi Raporu’’, 
İstanbul, Aralık, 2010.
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4.2 ÖZELLEŞTİRME

1990’lı yıllarda koalisyon hükümetlerinin gerekli reformları yapmaması, popülist 
politikaların yol açtığı yüksek bütçe açıkları ve özelleştirilmelerin gerçekleşmeme-
si ya da hedeflenenin altında kalması 2001 krizinin başlıca nedenleri olmuştur. Bu 
dönemde özelleştirmelerin zamanında yapılmaması borç yükünü artırarak, borç-
lanma maliyetlerini de artırmıştır. 2002’de ise AK Parti’nin iktidara gelmesinin 
ardından ise popülist uygulamalar terkedilerek mali disiplin sağlanmış, yapısal 
reformlar yapılmasına ilişkin yol haritası belirlenmiş ve özelleştirme politikaları 
kararlılıkla uygulanmıştır.23 Böylece kamudaki ağır yükün ve sürekli artan borç-
lanma ihtiyacının önüne geçilerek ekonomide verimlilik artırılmıştır. Bu politika-
lar kapsamında KİT’ler gruplandırılarak uygun stratejiler çerçevesinde ivedilikle 
özelleştirilmiştir. 

1985-2002 yılları arasında toplam özelleştirme gelirleri 8 milyar Dolar iken, sade-
ce 2005 yılında toplam 8 milyar Dolar’ı aşan miktarda özelleştirme sağlanmıştır. 
Bu özelleştirmeler ile ülkeye yapılan yatırımlar ve döviz gelirleri artmıştır. Ser-
maye piyasasını genişleten ve mali yapının güçlendirilmesini sağlayan bu durum 
sayesinde ekonomi 2008 küresel ekonomik krizden asgari düzeyde etkilenmiştir. 
İç ve dış borç finansmanına katkı sağlayan özelleştirmeler, kamu bütçesi üzerinde 
ağır yük olan KİT’lerin devlet üzerindeki yükünü de azaltmıştır. Böylece devlete 
ek gelir sağlanmış ve ekonomik özgürlük alanı genişlemiştir. 2010, 2011 ve 2012 

23. Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, SETA Analiz, 2010.

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri (2012)
(*) OVP 2013 – 2015 

Şekil 8. Yıllara Göre Merkezi Yönetim Bütçe İçerisindeki Faiz Giderlerinin GSYH’ye Oranı (%)
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yıllarında yaklaşık 7.5 milyar Dolar özelleştirme geliri sağlanmıştır (Şekil 9). Bu 
özelleştirme gelirleri ile hazinenin borçlanma ihtiyacı azaltılmış ve kamunun rolü 
asgariye indirilmiştir. 

4.3 BORÇLAR

Türkiye ekonomisinde dış borç sorunu ciddi bir sorun olarak uzun yıllar devam 
etmiştir. 1990’lı yıllarda yüksek dış borç yükünden dolayı yatırım miktarların-
da ve GSYH büyüme oranlarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Borç miktarında 
meydana gelen artışlar, yatırımlardan elde edilen kazançtan alınacak vergilerin 
borç ve faizin ödemesinde kullanılması ve vergilerin yüksek olacağı beklentisi, 
yabancı yatırımcıların yatırım yapmasını engellemiştir.24 Bu da yatırımların azal-
masına, ülkenin borç ödeme kapasitesinin düşmesine ve yabancı sermaye girişi-
nin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, reel faiz oranları 
ve döviz fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı dikkat çekmektedir. Bu artışlar ne-
ticesinde ülke borç yükünün ödenmesi uzun yıllar alacak şekilde artmıştır.25 Aynı 
zamanda, bu yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık ve yönetim krizleri beraberinde 
yaygınlaşan rüşvet, yolsuzluk, banka hortumlamaları ve özelleştirme politikaları-
nın yanlış uygulanması, yatırım yapan yatırımcılara uygulanan ideolojik ayrımcı-
lıklar ve uygulanması gereken ekonomik tedbirlerin kararlılıkla uygulanamaması 
da sermaye girişini azaltmıştır. 

24. Paul Krugman, “Financing vs Forgiving a Debt Overhang”, Journal of Development Economics, 29,pp.253-
268, 1988.
25. Ali Yavuz, “Başlangıcından Bugüne Türkiye’nin Borçlanma Serüveni Durum ve Beklentiler” , SDÜ Fen 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss.203-226, Aralık, 2009.

Kaynak: T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (2012)

Şekil 9. Yıllara Göre Özelleştirme Gelirleri (Milyon Dolar)
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Türkiye ekonomisinin küresel piyasalardaki riskli görünümüne ek olarak bu dö-
nemde kredi derecelendirme kuruluşlarının yayınladığı raporlar, borçlanma ma-
liyetlerini artırmıştır. 1990-2001 yılları arasında kısa aralıklarla seçimlerin yapıl-
ması ve kurulan tüm koalisyon hükümetlerinin kısa ömürlü olması, bu dönemde 
siyasi ve ekonomik istikrar ortamının oluşmasını engellemiştir. Dolayısıyla başa-
rılı bir ekonomik programın oluşturulup uygulanması için gerekli olan sürenin 
ortalama 4-5 yıl olduğu düşünüldüğünde bu dönem koşulları daha iyi anlaşıl-
maktadır. 2001 ekonomik krizi öncesi yaklaşık 15 yıllık zaman diliminde politik 
risk ve kutuplaşmalar ile kısa ömürlü koalisyonların varlığı, sosyal çatışma, grev 
ve kitlesel eylemler neticesinde istenilen ekonomik istikrar sağlanamamıştır. Yine 
bu dönemde siyasi partilerin kamu kaynaklarını kullanabilmek için birbirleriyle 
mücadele içerisine girmeleri, kamu harcamalarını arttırdığı gibi ortaya çıkan se-
çim ekonomisi de ülke ekonomisine fazlasıyla zarar vermiştir.
Geçmiş yıllardan itibaren Türkiye’de dış borç olgusu, iktidara gelen hükümetlere 
devrolan bir mirasa benzetilmektedir. Yaşanan krizler borç yükünü arttırmış ve 
1990’lı yılların başından itibaren borç yükünde ve kamu kesimi borçlanma gereğin-
de durdurulamayan artışlar yaşanmıştır. Açıkları kapatmak zorunda olan kamu ke-
simine yüksek faizlerle ödünç para verilmiş, böylece iç ve dış borçlar hızla artmıştır. 
AK Parti, devraldığı dış borç miktarının GSYH içerisindeki oranını azaltmayı ba-
şarmış ve borçların geri ödenmesini ve çevrilebilirliğini sağlamıştır. 2002 yılından 
itibaren uygulana politikalar ile GSYH’de ve dolayısıyla ihracatta meydana gelen 
artış ile birlikte borç göstergelerinde iyileşmeler sağlanmıştır. Hatta, Türkiye borç 
göstergelerinde bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi duruma gelmiştir.26 Tablo 3’te 
görüldüğü gibi 2002 yılında net dış borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 38,4 iken 
bu oran 2011 yılı itibariyle yüzde 23,9 olmuştur. 

Tablo 3. Yıllara Göre Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH ve Net Dış Borç Stoku/GSYH
Yıllar Kamu Net Dış Borç/GSYH Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)

2002 25,2  38,4

2003 17,2 31,6

2004 13,4 26,4

2005 6,5 20,6

2006 4,0 20,6

2007 1,3 20,7

2008 2,1 20,8

2009 2,7 23,9

2010 1,2 23,7

2011 0,6 23,9
Kaynak: T.C. Hazine Müsteşarlığı, Dış Borç İstatistikleri 

26. Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, SETA Analiz, Ağustos, 2010.



4 .  K A M U  M A L İ Y E S İ  G Ö R Ü N Ü M Ü 

47

Ayrıca, 2002 yılı itibariyle kamu net dış borç stokunun GSYH içindeki payı 25,2 
iken 2011 yılında bu oran yüzde 0,6 olmuştur. 2012 yılında ise bu oran sıfır olmuş-
tur. 2011 yılında büyümenin motoru özel sektör olurken, ülke net dış borç stoku-
nun GSYH’ye oranı da yüzde 23,9 olarak gerçekleşmiştir.27 10 yıllık AK Parti ik-
tidarı döneminde, net dış borç stokunun GSYH içerisindeki oranı küresel ekono-
mik krizin etkilerinin hissedildiği 2009 yılı haricinde sürekli azalmıştır (Tablo 3). Dış 
borç oranının yüksek olması hem büyüme hızını hem de mali disiplini etkilediği 
için bu dönemde borç yönetimi ve kamu mali yönetimi alanlarında düzenlemeler 
yapılarak ekonomik büyümede istikrar sağlanmıştır. 

Diğer yandan, AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stoku, AB ekonomik 
ve parasal birliğine geçişin ön koşulu olan “Maastricht Kriterleri” AB ülkeleri ile 
karşılaştırma açısından aslında çok önemli bilgiler vermektedir. Euro bölgesi için 
borç stokunun üst sınırı milli gelirin (GSYH) yüzde 60’ı olarak kabul edilmekte-
dir. Bu tanımlamada da Türkiye’nin Borç Stoku / GSYH oranı 2004 yılından itiba-
ren üst sınırın altında gerçekleşmiştir. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun 
GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 74 olarak gerçekleşirken, bu oran 2004 yılında 
yüzde 54,9 ve 2011 yılında yüzde 39,2’ye inmiştir (Şekil 11). 
Bu doğrultuda belirtmek gerekirse hesaplanan tüm göstergeler, borç oranında-
ki düşüşün tanımlardan değil, Türkiye’nin uyguladığı mali disiplinden ve ger-
çekleştirdiği ekonomik performanstan kaynaklandığını ortaya çıkartmaktadır.28 
Küresel ekonomik kriz etkilerinin özellikle AB ülkelerinde ciddi şekilde hissedildi-
ği bir dönemde, Türkiye’nin bu alanda gerçekleştirdiği iyileşme oldukça önemlidir. 

27. T.C. Hazine Müsteşarlığı, “Dış Borç Göstergeleri”, Ekim, 2012. http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymo
us?NavigationTarget=navurl://ca8a5b252efea63752b1cb4e1cc81997&InitialNodeFirstLevel=true
28. Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, SETA Analiz, Ağustos, 2010.

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)

Şekil 10. Yıllara Göre Kamu Net Borç Stoku/ GSYH Oranı (%) 
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (2012)

Şekil 11. Yıllara Göre AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH Oranı (%) 
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5.  SOSYAL DE VLE T

5.1 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

1990’lı yıllardan itibaren tarım sektöründe artan makineleşme, azalan sübvansi-
yonlar ve düşük ücretler nedeniyle, kırsal alanlardan kentlere göç artmış ve bunun 
sonucunda da işsizlik oranları artmıştır.29 Bu dönemde istihdam, tarım sektörün-
den sanayi ve hizmet sektörüne kayarken, kentsel ekonomide yeni iş pozisyonla-
rı yaratılmış, ancak kırsal kesimde de ciddi iş kayıpları yaşanmıştır. Başta sana-
yi sektörü olmak üzere yatırım miktarında sürekliliğin sağlanamaması ve tarım 
kesimindeki işgücü fazlasının tarım dışındaki sektörler tarafından yeterli ölçüde 
istihdam edilememesi bu dönemin tipik özellikleri arasında yer almıştır.30 Ülkede 
işsizlik daha çok kentsel bir sorun niteliğinde boy gösterirken, gençler, kadınlar 
ve düşük eğitimliler arasında yoğunlaşmıştır. 1990’lı yıllarda işsizliğin çözümü 
doğrultusunda uzun vadeli uygulamaların yerine kısa vadeli uygulamalar tercih 
edilmiş, ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki fark işgücüne katılım oranını 
etkilemiş, bunların sonucunda da işgücüne katılım oranı gelişmiş ülkelere kıyasla 
oldukça düşük seviyelerde kalmıştır.31 Türkiye’de özellikle bu yıllarda uygulanan 
kalkınma programlarında işsizlik ve istihdam politikalarına yeterince önem veril-
memiş, kısa vadeli uygulamaların sorunu çözeceği beklentisi ekonomik aktivite-
lerin gerilediği her dönem işsizlik oranını da artırmıştır. 

29. Erdal Karagöl ve Tekin Akgeyik, “Türkiye’de İstihdam Durumu; Genel Eğilimler”, SETA Rapor, Mayıs 2010.
30. E. Yasemin Uyar Bozdağlıoğlu, “Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları” , Adnan 
Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 2008.
31. Mehmet Hüseyin Bilgin, “Türkiye’de İşsizliğin Yapısal Analizi” , Öneri Dergisi, 19(5), Ocak, İstanbul, ss. 
137-143.
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Yine, 1990-2001 yılları arasında yaşanan yüksek enflasyon oranı, döviz kurla-
rındaki dalgalanmalar, 1994-2001 krizlerinin oluşturduğu kaos ortamı ve buna 
bağlı olarak iç talepte meydana gelen daralma, kontrol edilemeyen yüksek reel 
faiz oranları ve yatırımların azalması neticesinde artan işgücü istihdamının kar-
şılanamamasına neden olmuştur. Bu bağlamda belirtmek gerekirse; işgücü pi-
yasalarındaki sorunlar özellikle kriz dönemlerinde etkilerini daha net biçimde 
göstermiştir. 

2001 kriziyle yükselen işsizlik oranları kronik hale gelmiş ve Türkiye’nin istihdam 
yaratmayan bir büyüme trendine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 2001 
yılından itibaren gerçekleşen sürekli büyümeye rağmen, işsizliğin düşürülmesin-
de aynı istikrar yakalanamamıştır.32 Çünkü sermaye yoğun üretim, verimlilik ar-
tışı aynı zamanda tarım sektörünün istihdam alanındaki payının düşük olması, 
işgücüne her yıl yaklaşık 800 bin kişinin katılması ve büyümenin ithalata dayalı 
karakterinin de cari açık yaratmasının da işsizliği etkilediği görülmüş, işsizlik ora-
nı 2002-2007 yılları arasında ortalama yüzde 10 civarında seyretmiştir. AK Parti 
bu anlamda işsizliği azaltmak ya da belirli bir seviyeye düşürmek için uzun vadeli 
hedefler koymuş ve yeni üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için politikalar belir-
lemiştir. Uygulanan teşvik sistemlerinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istih-
damın artırılması yönünde de adımlar atılmıştır. Bu hususta belirtilmesi gereken, 
birçok bileşene sahip olan işsizlik oranın azaltılması birden fazla alanda yapılacak 
uygulamalarla gerçekleştirileceği için hükümetin istihdamı doğrudan etkileyecek 
unsurlara yoğunlaşması ve yapısal tedbirlere ağırlık vermesi gerekmektedir. 

32. Dani Rodrik, “The Turkish Economy After The Crises”, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA 02138, 
November, 2009.

Kaynak: TÜİK (İşgücü İstatistikleri)

Şekil 12. Türkiye’de Yıllara Göre İşsizlik Oranları (%)
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2003 yılı öncesinde “İş ve İşçi Bulma Kurumu” olan ve istihdama katkısı kurum 
içi istihdamı geçmeyen iş bulma kurumu 2003 yılında Türkiye İş Kurumu’na (İş-
Kur) dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm ile birlikte kurum, işgücü piyasası politi-
kası araçlarını etkin bir şekilde kullanan ve istihdam yaratma sürecinde aktif rol 
oynayan bir yapıya kavuşmuştur. İşsizlik sigortası fonunun da kuruma devredil-
mesiyle İş-Kur’un bu yeni yapısı, işgücünü istihdama hazırlayıcı ve yönlendirici 
politikalar üretme imkanı sağlanmıştır. Bu politikalar kapsamında, iş ve meslek 
danışmalığı yapılmış, özel istihdam kurumları teşvik edilmiş ve aracı kurumsallık 
güçlendirilmiştir. 33

Küresel ekonomik kriz nedeniyle işsizlik oranı 2009 yılında yüzde 14,8’e yüksel-
miştir (Şekil 12). 2009 yılında işsizlikte yaşanan bu artış, kriz nedeniyle Türkiye’nin 
ihracat yaptığı ülkelerde talep daralmasının yaşanması ve ihracat yapan sektör-
lerin bu durumdan olumsuz etkilenmesinden kaynaklanmıştır. Bu doğrultuda, 
2009 yılında küresel ekonomik krizin oluşturduğu olumsuzluklardan kurtulmak 
amacıyla bir takım tedbirler devreye sokulmuştur.34 Kriz nedeniyle durgunlaşan 
ekonomik aktivitenin canlandırılması için üretim ve istihdam üzerindeki potan-
siyel etkilerin sınırlandırılması yönünde önlemler aşağıda sıralanmıştır;
•	 İstihdam kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla kısa çalışma ödeneği ve iş-

sizlik sigortası ödeme koşulları iyileştirilmiştir. 
•	 Mahalli idarelere aktarılan kaynak miktarları arttırılmış, GAP ve diğer altyapı 

projelerine ek kaynak sağlanmıştır.
•	 Bu dönemde, kriz nedeniyle ortaya çıkan dış likidite sıkıntısının giderilmesi 

için vergi kolaylıkları hayata geçirilmiştir. 
•	 İşgücü maliyetlerini düşürmek ve istihdam imkânlarını arttırmak için, işveren 

sigorta primini düşürücü düzenlemeler yapılmıştır. 
•	 Yurtiçi talebin desteklenmesi amacıyla krizden önemli ölçüde etkilenen sek-

törlerde çeşitli vergi indirimlerine gidilmiştir. 
•	 Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ve bölgelerarası gelişmişlik düzeyinin 

asgari seviyeye indirilmesi için teşvik sistemi kapsamında vergi indirimi uygu-
lamalarına gidilmiştir. 

Bu önlemler neticesinde 2009 yılında yüzde 14,8 olan işsizlik oranı 2010 yılına 
gelindiğinde düzelmeye başlamıştır. Ekonomide kaydedilen toparlanma, diğer 
gelişmiş ülkelerden farklı olarak işsizlik rakamlarında gerilemeyi de beraberinde 
getirmiştir. Krizin istihdam üzerindeki etkisinin göreli olarak sınırlı kalmasında 
ve yaşanan hızlı toparlanmada, alınan ekonomik tedbirlerin yanında kısa çalışma 
uygulaması ve istihdam teşvikleri gibi istihdamı korumaya yönelik tedbirlerin de 
önemli katkısı olmuştur.35 

33. Tekin Akgeyik, “Türkiye’de Ekonomi ve Sosyal Politikalar” İçinde “2000’li Yıllarda Sosyal Politika Trendleri: 
Değişim ve Reform Gündemi”, Meydan Yayıncılık, 2011.
34. Erdal Tanas Karagöl, “Cari Açık Tartışmaları Gölgesinde Türkiye Ekonomisi”, SETA Analiz, Kasım, 2011.
35. Ulusal İstihdam Stratejisi, Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012–2023)
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Diğer yandan, işsizliğin karar alıcılar arasında yakın zamana kadar genellikle sa-
dece bir büyüme sorunu olarak algılanmış olması, bu soruna karşı kapsamlı ve 
bütüncül bir strateji geliştirilmesini önlemiştir. Son yıllarda sorunun ciddiyetinin 
daha iyi kavrandığı görülmektedir. Özellikle küresel kriz dalgasının yaratmış ol-
duğu işsizlik baskısı sorunun istihdam odaklı bir zeminde ele alınmasını zorunlu 
kılmış, aktif işgücü piyasası politikaları girişimleri ön plana çıkmıştır. İstihdamın 
artırılması, Dokuzuncu Kalkınma Planında belirlenen gelişme eksenlerinden biri 
olmuş ve bu amaçla Plan’da işgücü piyasasının geliştirilmesi, eğitimin işgücü tale-
bine duyarlılığının artırılması ve aktif işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesi 
politika öncelikleri olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten de Ulusal İstihdam Strate-
jisinin hazırlanması öngörülmüştür.

Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), “Ulusal İstihdam Stra-
tejisi” hazırlık çalışmalarına 2009 yılında başlamıştır. Hazırlık çalışmaları, istih-
dam alanında uzman akademisyenler ile kamu görevlilerinin katılımıyla oluştu-
rulan “İstihdam Danışma Kurulu” tarafından yürütülmüştür. Stratejinin hazırlan-
masında istihdamın artırılması politikalarının ancak bütüncül bir anlayışla genel 
bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünde başarılı sonuçlar ortaya çıkarabileceği 
gerçeği, temel motivasyon olmuştur. Strateji dört temel politika ekseni üzerine 
inşa edilmiştir. Temel politika eksenleri belirlenirken, makroekonomik politi-
kaların istihdamı teşvik edecek biçimde sürdürülmesi, işgücünün verimliliğinin 
artırılması, işgücü piyasalarının katılıktan arındırılması, çalışanların istihdam gü-
vencesinin artırılması, istihdama erişimde güçlüklerle karşılaşan özel politika ge-
rektiren grupların işgücüne katılımının desteklenmesini ve bütün bu reformların 
sosyal koruma şemsiyesi genişletmesi amaçlanmıştır. “Ulusal İstihdam Stratejisi” 
uygulamaya halen konulmayı beklemektedir. Tabi ki, 2023 hedefleri doğrultusun-
da bu stratejinin uygulanması gerekir.

2011 yılında yüzde 9,8’e ve 2012 yılı ilk 9 aylık dönemde de yüzde 9,1 seviye-
sine inmiştir. Bu düşüşün esas kaynaklarında birisi şüphesiz, bu dönemde artış 
trendine devam eden ihracat önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, küresel ekonomik 
kriz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile birlikte, OECD tahminlerine göre ise 
Türkiye’deki işsizlik oranı 2012 yılında yüzde 9 ile, yüzde 11,1 olan Euro Bölgesi 
ülkelerinden daha düşük olacaktır. 2013 ve 2014 yıllarında ise Türkiye’deki işsiz-
lik oranının yüzde 9,3 ve yüzde 8,7 oranında gerçekleşerek yine Euro Bölgesi ül-
kelerinden daha iyi bir oranda gerçekleşeceği öngörülmektedir.36 OVP’de işsizlik 
oranının 2012 yılında yüzde 9 ve 2015 yılında yüzde 8,7 olacağı hedeflenmiştir. 

36. OECD Economic Outlook, Vol. 2, November 2012.
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5.2 SOSYAL KORUMA: SOSYAL YARDIMLAR VE SOSYAL 
GÜVENLİK

1994 ve 2001 yılları arasında ülke ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan 
istikrarsızlık, yüksek borç-faiz sarmalı ve çeşitli istikrar programlarına karşın, 
yüksek oranlı ve değişken enflasyon oranları bu dönemin genel özellikleri olarak 
ortaya çıkmıştır.37 Bu kötü tablo doğal olarak gelir eşitsizliğini arttırmış ve netice-
sinde de kentsel yoksulluk oranında ciddi artışlar yaşanmaya başlamıştır. 1990’lı 
yıllarda, sosyal yardım politikalarının uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasın-
da etkin bir işbirliği sağlanamamıştır. Sosyal hizmet ve yardımlar konusundaki 
dağınıklık 2000 yılına kadar devam etmiştir. Bu dönemde kurumlar arasındaki 
işbirliği eksikliği ve nitelikli personel sıkıntısı gerçek ihtiyaç sahiplerine istenen 
düzeyde hizmet sunulamamasına neden olmuştur. 2001 ekonomik krizinden son-
ra yoksul olan veya yoksulluk çizgisinin altına düşme riski taşıyan kesim, ülke 
nüfusunun çoğunluğunu oluşturur hale gelmiştir.38 

2001 yılında Dünya Bankası’ndan, “Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)” adı 
altında 2001-2006 yıllarını kapsayacak şekilde 500 milyon Dolar kredi alınmış-
tır. SRAP’ın hedefi özellikle ekonomik krizlerin yoksul haneler üzerindeki et-
kisinin azaltılması ve hanelerin gelecekte meydana gelebilecek benzer risklerle 
başa çıkma kapasitelerinin iyileştirilmesidir.39 Dolayısıyla, SRAP projesi ile Tür-
kiye’deki yoksulluğun izlenmesi ve azaltılması için kurumsal ortamın güçlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. Zira ekonomik krizden etkilenen gruplar için yeni sosyal 
destek programlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere yardım girişimleri ile 
hassas gruplara yönelik sosyal korumanın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 
SRAP’dan sonra bazı yardım ve proje programları devam etmiştir.40 

Türkiye’deki sosyal yardım sisteminde, 2001 yılı sonrası düzenlemeleriyle çok kap-
samlı sosyal yardım programları olduğu gibi, bu programlar çok sayıda kurum ve 
kuruluş tarafından yürütülmüştür. Sosyal yardım sistemi kapsamında; ödeme gü-
cünden yoksun kişilerin sağlık hizmetleri karşılanmakta, muhtaç durumda olan 
çocuk, öğrenci, yaşlı ve engellilere yönelik ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. 
Herhangi bir ayrım gözetmeksizin muhtaç kesimleri kapsayan ayni ve nakdi yar-
dım programları da yürütülmektedir. Yapılan yardımlar eğitim, sağlık, barınma, 
yakacak, işsizlere, yaşlılara ve özürlülere yapılan yardımları içerdiği gibi giyim ve 

37. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, “Sosyal Yardım İstatistikler 
Bülteni”, Haziran, 2012.
38. Orhan Bilge, “Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri” , T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara, Mayıs, 2009.
39. World Bank, Project and Operations; http://web.worldbank.org/Wbsite/External/Countries/Ecaext/Turkeyi
nturkishextn/0,,contentMDK:20815989~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:455688,00.html
40. Ersin Biçer, “Yoksullukla Mücadele Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak 
Modellenmesi”, T.C. Başbakanlık SYDGM, Ankara, 2009. 
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ev eşyası yardımları şeklinde de gerçekleştirilmektedir.41 Bu programlar çerçeve-
sinde yardım yapılan kişi sayısı ve programlara aktarılan kaynak miktarları, sosyal 
yardımlara olan ihtiyaç doğrultusunda yıllar itibariyle artış göstermiştir.42 

2002 yılından itibaren sosyal yardım sisteminin değişen koşullara cevap verebil-
mesi ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 2004 
yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük 
olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuş-
muştur. Yeni yapılandırma ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve 
sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekil-
de ulaştırılması amaçlanmıştır. 2011 yılında ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2005 yılında belediyelere de, belediye sınırları içerisinde sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerini yapma veya yaptırma görevi verilmiştir. Bu düzenlemelerle hizmet 
ve yardımlardan yararlanacak kişilerin belirlenmesi, yardımların zamanında ve 
verimli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde 
serbest piyasa merkezli bir yaklaşım politikası benimseyen, kamunun ekonomik 
alandaki etkisini asgari düzeye indirgeyen, iç piyasa ile uluslararası piyasayı bü-
tünleştirmeyi amaçlayan AK Parti’nin sosyal politika uygulamalarında benimse-
diği ekonomi politikalarının derin izleri bulunmaktadır.43 

Bu dönemde sosyal yardımlar ile ekonomik krizlerin yoksul haneler üzerindeki 
etkisinin azaltılması ve bu hanelerin gelecekte meydana getirebileceği benzer risk-
lerle başa çıkma kapasiteleri iyileştirilmiştir. Yoksul ailelere temel sosyal hizmet-
leri sağlayan kamu kurumlarının kapasitesi arttırılmıştır. Bu doğrultuda nüfusun 
en yoksul kesimini hedefleyen, temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha iyi kul-
lanılması koşuluna dayanan bir sosyal destek sistemi uygulaması olan Şartlı Nakit 
Transferleri (ŞNT) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yoksullara yönelik gelir getirici ve 
istihdam olanaklarını arttırıcı nitelikteki sosyal hizmetlere erişim arttırılmıştır. 
Ayrıca, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri ile sosyal yardım veren kurumlar 
arasında etkin eşgüdüm sağlanarak tek çatı altında toplanmıştır. Böylece sosyal 
yardım yararlanıcılarına ait sağlıklı bir veri tabanı oluşturularak, sosyal yardım-
lardan mükerrer yararlanmanın önüne geçilebilmiştir. Sosyal Yardım sunumunda 
hane yaklaşımına geçilerek, ulaşılamayan yoksul kesimlere ulaşılmaya başlanmış-
tır. Bu amaç kapsamında oluşturulan tek başvuru formu ile sosyal hizmetlerde 
standardizasyon sağlanmaya başlanmıştır. 

41. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım İstatistikler 
Bülteni, Haziran 2012.
42. Hande Hacımahmutoğlu,“ Türkiye’de Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi” , DPT-Uzmanlık Tezleri, 
Ankara, 2009.
43. Selahaddin Bakan, Hakan Özdemir, “Sosyal Politika Açısından CHP ile AKP’nin Karşılaştırılması”, Akademik 
Yaklaşım Dergisi, İlkbahar, 3(1), 2012.
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Türkiye’de yoksulluk daha çok kırsal alanlarda olduğu için, AK Parti iktidarı dö-
neminde yardımların büyük kısmı da bu alanlarda yoğunlaşmıştır. Yoksulların 
yerinde tespitine dayalı uygulamalar neticesinde sosyal yardımlardan yararlanan 
kişi sayısında ve sosyal yardım programlarının harcamalarında son yıllarda artış 
yaşanmıştır. Gerçekleştirilen bir diğer uygulama da sosyal yardım yararlanıcıla-
rının belirlenmesine yönelik “Puan” projesinin gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu 
uygulama ile sosyal yardım yararlanıcıları tarafsız bir şekilde belirlenerek, tüm 
yardım kategorileri göz önünde bulundurulmuş, yararlanıcıların bölgesel farklı-
lıkları ve kır-kent ayrımı çerçevesinde ölçülebilen göstergelere dayalı hane halkı 
ziyaretleri ile doğrulanabilen bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. Sosyal yardım 
başvurusu yapanların muhtaçlık ve kişisel verilerinin merkezi veri tabanında tes-
pit edilmesi ve mükerrer yardımların önlenmesi için kurumlar arası veri payla-
şımı amacıyla puanlama sistemi sonuçlarına göre yardım alacak yararlanıcıları 
belirlenmiştir.

Türkiye’de ekonomideki iyileşmelere bağlı olarak, sosyal harcamalar (sosyal yar-
dım ve hizmet) için ayrılan kaynakta da artışlar meydana gelmiştir. 2002 yılında 
GSYH’nin yüzde 0,5’ini oluştururken 2011 yılında bu oran (SGK tarafından ya-
pılan ve tazminat niteliği taşıyan ödemeler de dahil olmak üzere) yüzde 1,42’ye 
yükselmiştir (Şekil 14).44 Aynı zamanda, 2002 yılında 1.376 milyon TL olan sosyal 
harcamaların miktarı 2011 yılında 18.216 milyon TL civarında gerçekleşmiştir 
(Şekil 13). 

44. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım İstatistikler 
Bülteni, Eylül, 2012.

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)

Şekil 13. Türkiye’de Sosyal Harcamalar (Milyon TL)
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2011 yılından itibaren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması da, AK 
Parti hükümetlerinin bu alana ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olmuştur. 
2013 yılı bütçesinde diğer bakanlıkların bütçe içindeki payları ile karşılaştırıldı-
ğında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın toplam bütçe içindeki payının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 2012 yılında 8.8 milyar olan Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı bütçesi, 2013 yılında 14.7 milyar TL’ye çıkartılmıştır (Şekil 15). 

Sosyal korumada en önemli adımlardan birisi de, sosyal güvenlik sisteminin kök-
lü bir reforma tabi tutulmasıdır. Sosyal güvenlik sistemi, 1990’lı yıllarda en fazla 
yıpranan kavram ve kurumlardan birisi olmuştur. Toplumsal değişimler, demog-

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)

Şekil 14. Türkiye’de Sosyal Harcamalar / GSYH (%)

Kaynak: 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı

Şekil 15. 2013 Yılı Bütçesinden Bakanlıklara Ayrılan Pay (Milyar TL)
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rafik baskılar, emeklilik fonlarının etkin bir şekilde yönetilememesi bu dönem-
de geleneksel sosyal güvenlik sistemini iflasın eşiğine getirmiştir. Problem ancak 
2000’li yıllardaki reform yaklaşımları ile aşılabilmiştir. Yapısal uyum programla-
rının etkinliğini desteklemede önemli bir işlevsel rol oynamış ve finansal istikrara 
katkıda bulunmuş olan reform süreci ile sosyal güvenlik açıklarının 40 yıllık bir 
periyotta gerileyeceği ve 2045 yılında sistemin dengeye ulaşacağı varsayılmıştır. 
Ayrıca değişim programı bireysel emeklilik sistemini reforme edilmiş zorunlu si-
gortacılık sistemiyle bir arada kurgulamış, böylece kamunun modeldeki ağırlığı 
varlığını korumuştur.45

Sosyal güvenlik reformu kapsamında “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sis-
temi Kanunu” hayata geçmiştir. Bu yasa ile bireylerin emekliliğe yönelik tasarruf-
larının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir yaratılması-
nı, böylece bireysel refah seviyesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Yasanın bir 
diğer hedefi ise, bireysel tasarrufları teşvik ederek, yatırım fonlarını geliştirmektir. 

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” uygulamaya konulmuştur. Bu 
düzenleme ile sigortalılar arasındaki hak ve sorumlulukları eşitlemeye çalışmakta-
dır. Genel Sağlık Sigortası ile her kesin sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmesine, 
sigorta için ödeme gücü olmayan yoksulların genel sağlık sigortası priminin devlet 
tarafından ödenmesine başlanılmıştır. Yeni sistem özellikle emeklilik hakları açısın-
dan tüm sigortalılara paralel bir emeklilik formülasyonu getirmeyi öngörmüştür. 

Ayrıca, “Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası” Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sos yal Sigor-
talar Kurumunun “Tek Çatı” olarak bilinen yeni modelde üç ayrı sosyal güvenlik 
kuruluşu yerine Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. Tek Çatı ilkesinin sosyal 
güvenlikte operasyonel ve kurumsal maliyetleri azaltacağı varsayılmakta, birleşme-
nin işgücünün kamu ve özel sektör arasında geçişini kolaylaştıracağı öngörülmekte-
dir. Kurumsal yapının tek kurum olarak düzenlenmesi hizmetlerin finansmanında 
standardın yakalanmasına olanak sağlayacağı gibi kaynak etkinliğini destekleyen 
bir süreç de yaratacaktır.46 Ayrıca bu üç kurum tek çatı altında toplanmadan ve ya-
pılandırılmadan önce idari özerlik yoktu. Bu nedenle kurumsal yapılardaki norm 
ve standart farklılıkları, mesleki faaliyetlerde, sağlık hizmetlerinden yararlanma da 
ve yasal düzenlemelerde faklı sistemler yürütülmekteydi. Bu karmaşık ve merkezi-
yetçi sistem içinde iyi bir yönetim, doğru karar verebilme, yüksek hizmet kalitesi ve 
sürdürülebilir mali yapı mümkün olmamıştır. Üç kurumun tek çatı altında birleşti-
rilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturulması ise bu etkinsiz yapının sistema-
tiğinin çözüme kavuşması açısından yeni bir süreci başlatmıştır.47

45. Tekin Akgeyik, “Türkiye’de Ekonomi ve Sosyal Politikalar” İçinde “2000’li Yıllarda Sosyal Politika Trendleri: 
Değişim ve Reform Gündemi”, Meydan Yayıncılık, 2011.
46. Anne-Marie Brook, Edward Whitehouse, “The Turkish Pension System: Further Reforms To Help Solve The 
Informality Problem” OECD Working Paper (No. 529), Paris: OECD, 2006.
47. Erdal Gümüş, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Öneriler”, SETA Analiz, 
Ağustos, 2010.
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5.3 GELİR DAĞILIMI

2001 ekonomik krizi öncesi gelir dağılımındaki adaletsizliğin artması sosyal ve 
ekonomik sorunların yaşanmasına da neden olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye’de ge-
lir dağılımının daha adil bir hale getirilmesinin öncelikli bir durum olduğu ortaya 
çıkmıştır. 2002 sonrası AK Parti tarafından uygulanan kalkınma programları ve 
teşvik sistemlerinde bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması için politikalar 
belirlenirken, daha adil bir gelir dağılımın sağlanması da hedeflenmiştir. Aynı za-
manda, rekabeti engelleyici uygulamaları yasaklayan yasal düzenlemeler, serma-
ye piyasasını geliştirici düzenlemeler ve enflasyonu azaltıcı uygulamalar da gelir 
dağılımının daha adil düzeyde gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Bu dönemde, yoksulluk ölçümünde dünya genelinde kullanılan tüm kıstaslar-
da ciddi iyileşmeler yaşanmıştır. Bu iyileşmelerin temelinde, ekonomide sağla-
nan gelişmeler, GSYH’de artış ve ekonomik büyümenin sürekliliği, risk priminin 
düşmesi ve dolayısıyla bütçe içindeki faiz giderlerinin azalması nedeniyle sosyal 
transferlerde meydana gelen artışlar vardır. Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı 
2002 yılında yüzde 43,2 iken; 2012 yılında bu oran yüzde 13,4’e düşmüştür. Aynı 
şekilde faiz giderlerinin GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 14,8 iken; 2012 yılında 
3,4 olmuştur. 2002 öncesi dönemlerde vergi gelirlerinin tamamına yakını faiz gi-
derlerini karşılamaktadır. 2002 yılında ise vergi gelirlerinin yüzde 85’i faiz gider-
lerine tekabül ederken, 2012 yılında vergi gelirlerinin yüzde 17’si faiz giderlerine 
aktarılmıştır.

Sosyal yardım niteliğindeki transferlerin GSYH’ye oranı 2002 yılında yüzde 0,3 
iken bu oran 2010 yılında yüzde 1,2’ye çıkmıştır.48 Bu rakamlardan da anlaşılacağı 
üzere, son yıllarda Türkiye’de sosyal yardım sisteminin kapsamı ve içeriği giderek 
genişlemiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı yoksulluk 
araştırması sonuçlarına göre; kişi başı günlük harcaması 1 Dolar’ın altında kalan 
fert oranı 2002 yılında yüzde 0,20 iken; 2006 yılında bu oran sıfır olmuştur (Şekil 
16). Yani 1 Dolar’ın altında fert kalmamıştır. Yine, kişi başı günlük harcaması 2.15 
Dolar’ın altında kalan fert oranı 2002 yılında yüzde 3,04 iken; 2011 yılında ise 
yüzde 0,14’e düşmüştür. Kişi başına günlük harcaması 4.3 Dolar’ın altında olan 
fert oranı 2002 yılında yüzde 30,3 iken, 2011 yılında yüzde 2,79’a düşmüştür. Bu 
yoksulluk eşiği değerlerine göre Türkiye’de yoksul fert oranlarında azalma oldu-
ğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, 2002 yılında gıda yoksulluğu yüzde 1,35 iken bu 
oranın 2009 yılında yüzde 0,48’e, 2002 yılında gıda ve gıda dışı yoksulluk oranının 
yüzde 26,9’dan 2009 yılında yüzde 18’e düştüğü görülmektedir (Tablo 4).

48. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, “Sosyal Yardım İstatistikler 
Bülteni”, Haziran, 2012. 
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Tablo 4. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fertlerin Yoksulluk Oranları
Yöntemler Fert Yoksulluk Oranı (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gıda Yoksulluğu 
(Açlık)

1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48

Yoksulluk 
(Gıda+Gıda Dışı)

26,96 28,12 25,6 20,5 17,81 17,79 17,11 18,08

Kişi Başı Günlük 1 
Dolar’ın Altı

0,20 0,01 0,02 0,01 0.00 - - - - -

Kişi Başı Günlük 
2.15 Dolar’ın Altı

3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14

Kişi Başı Günlük 
4.3 Dolar’ın Altı

30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79

Harcama Esaslı 
Göreli Yoksulluk

14,74 15,51 14,18 16,16 14,5 14,7 15,06 15,12

Kaynak: TÜİK, 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları48

Bir ülkedeki hane halklarının, gelirin yüzde kaçına sahip olduğunu gösteren 
Lorenz eğrisiyle tespit edilen Gini katsayısı 2002 yılında 0,44 iken 2011 yılında 
0,38’e düşmüştür. Bu hususta belirtilmesi gereken önemli noktalardan biri de ge-
lir dağılımının iyileşmesinde hızlı ve istikrarlı ekonomik büyümenin katkısının 
olduğudur.49 Bu bağlamda değerlendirildiğinde Türkiye’de son yıllarda sağlanan 
büyüme trendi gelir dağılımı üzerinde de olumlu bir etki yaratmıştır. Şekil 17’de 
de görüldüğü gibi Türkiye’de 2005-2012 yılları arasında gelir eşitsizliğinde azalma 
olmuştur. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin artması, aynı zamanda, gelir dağılı-
mının daha adil olacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de kayıt dışı 

49. Yeşim Kuştepeli, “Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İşletme Fakültesi, İzmir, 2009. 

Kaynak: TÜİK

Şekil 16. Günlük Kişi Başı 1 Dolar’ın Altı Fert Yoksulluk Oranı
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ekonomi, göç ve enflasyon gibi alanlarda uygulanan politikalar doğal olarak gelir 
dağılımı üzerinde de olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca, gelişmiş bir ekono-
mik yapıya sahip ülkelerde kullanılan araçlar ve uygulanan politikaların etkinli-
ğinin fazla olması, gelir dağılımı ile ilgili politikaların da başarısını arttıracaktır. 
Türkiye’de maliye, para, fiyat ve dış ticaret politikalarının daha etkin olması gelir 
dağılımını uzun vadede daha adil bir duruma getirecektir. 

5.4 EĞİTİM VE SAĞLIK

2001 ekonomik krizlerinin toplumsal ve ekonomik etkileri nedeniyle aile gelirle-
rinin reel olarak ciddi bir kayıp içine girmesi ve erkek çocukların aile bütçesine 
katkıda bulunmak için enformal sektörde çalışmaya yönelmesi nedeniyle okul-
laşma oranı düşmüştür. 2001 krizi öncesinde Türkiye’deki sorunlu alanlardan biri 
olan eğitim sisteminin, nicel ve nitel sorunlarını çözmek için 2002 yılından iti-
baren önemli adımlar atılmıştır. Tüm kademelerde okullaşma oranlarının artı-
rılması, müfredat değişikliği ve mesleki eğitimin restorasyonu gibi birçok alanda 
çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca okulların teknolojik ve fiziki altyapısı, öğretmen 
sayısı, sınıfların büyüklüğü, öğretmen/öğrenci oranları konularında ciddi bir re-
form süreci başlatılmıştır. Bu reform süreci bütçede eğitime ayrılan paydaki artışı 
beraberinde getirmiştir. 

Ayrıca sosyo-ekonomik yetersizlikleri olan bölgelerde okullaşma oranını artırma-
ya yönelik adımlar atılmıştır. Okul öncesi eğitimde 2000-2001 yıllarında yüzde 
5,38 olan okullaşma oranı 2010-2011 yılında yüzde 29,85’e çıkmıştır.50 Öğrenci 
sayısında ise 11 yılda 4,9 kat artış gerçekleşmiştir. İlköğretimde ise 2000-2001 yı-

50. Bu oranın yakalanmasında 2007 – 2008 yıllarında başlatılan “13 ilde Mobil anaokulu projesi” katkı sağlamıştır.

Kaynak: International Human Development Indicators (2009)

Şekil 17. Yıllara Göre Gini Katsayısı
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lında okullaşma oranı yüzde 95,8 iken, krizin etkisiyle 2004-2005 yılında yüzde 
89,66 düzeyine inmiştir. 2010-2011 döneminde okullaşma oranı artarak yüzde 
98,41 olmuştur. Ortaöğretim okullaşma oranı 2000-2001 yılında yüzde 43,95 dü-
zeyinde iken 2010-2011 yıllında yüzde 69,33’e yükselmiştir. 

Diğer yandan, 2003-2004 yılından itibaren ilköğretim okullarında; 2006-2007 
yılından itibaren de ortaöğretim okullarında öğrencilere ders kitapları ücretsiz 
olarak verilmektedir. 2005- 2006 yılından itibaren liselerin eğitim süresi dört yıla 
çıkarılmıştır. 51 Eğitime yönelik en kapsamlı reformlar 2012 yılında gerçekleştiril-
miştir. Bu reformlardan en önemlileri üniversitelerin birinci öğretimlerinde harç-
ların kaldırılması, zorunlu eğitimin 4+4+4 olarak 12 yıla çıkarılması olmuştur. 
Söz konusu eğitim politikalarının uygulanması, öğretmen ve okul ihtiyacını ar-
tırdığı için buna yönelik harcamalar eğitim harcamalarının bütçe içindeki payına 
dâhil olmuş ve eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin içindeki payı art-
mıştır. Ayrıca Fatih Projesi adı altında eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağ-
lanması ve okullardaki teknolojinin iyileştirilmesi amacıyla bilişim teknolojileri 
araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyindeki okullara 570 bin dersliğe akıllı tahta ve internet ağ altyapısının sunul-
ması kararlaştırılmıştır. 2011-2014 yıllarını kapsayan bu proje ile her öğretmen 
ve öğrenciye tablet bilgisayar tahsis edilmiştir. Eğitime ayrılan bütçe 2002 yılında 
11.3 milyar Lira’dan 2013 yılında 68.1 milyar Lira’ya çıkartılmış, böylece eğitime 
ayrılan bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı 2002 yılında yüzde 10,1 
iken 2011 yılında yüzde 14,6’ya yükselmiştir (Şekil 18). 2013 yılında ise eğitime 
ayrılan bütçenin toplam bütçe içindeki oranı yüzde 17 olarak belirlenmiştir.52 

51. Bekir S. Gür, “2000’li Yıllar Türkiye’de Eğitim”, Meydan Yayıncılık, İstanbul, 2011.
52. TBMM, Kanun Tasarısı, “2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller”, 2012. http://
www.tbmm.gov.tr/butce/2013/kanun_tasarisi.pdf

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO )

Şekil 18. Yıllara Göre Toplam Milli Eğitim Bütçesi/Merkezi Yönetim Bütçe İçindeki Payı (%)
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AK Parti hükümetleri, Türkiye’de kronik sorunlardan biri olan sağlık alanında 
çok ciddi düzenlemeler yapmıştır. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye paralel 
olarak artan satın alma gücü ile daha nitelikli sağlık kuruluşlarının yaygınlaştı-
rılması ve daha geniş nüfusa ulaştırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Avrupa 
Birliği üyeliği kapsamında sağlık hizmeti standartlarının artması sağlık harcama-
larını da artırmıştır. 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlik-
te sağlık sistemi bir değişim sürecine girmiştir. Hastanelerin idari ve mali açıdan 
özerk bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiş ve özel sektörün de sağlık alanında 
yatırım yapması özendirilmiştir.53 Yine sağlık alanı iyileştirmeleri bağlamında ilk 
defa Aile Hekimliği uygulaması başlatılmış ve kalkınmada öncelikli bölgelerde 
yaşanan sağlık personeli eksikliğinin giderilmesine çalışılmıştır. Türkiye’de sağ-
lık hizmetleri ağırlıklı olarak kamu tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle 2002 
yılından bu yana kamu sağlık harcamalarının bütçe içindeki payı artmıştır (Şekil 
19). Diğer yandan, AK Parti döneminde sosyal güvenlik sisteminde işsizlik sigor-
tası kapsamında iyileştirmeler yapıldığı gibi sosyal güvence kapsamında olanlar 
ve olmayanlar arasındaki ayrım kaldırılmış, hiçbir sosyal güvenceye sahip olma-
yan vatandaşlar da Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştır. 

53. “T.C. Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri 2002-2008”, Ankara, 
2008.

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)

Şekil 19. Yıllara Göre Kamu Sağlık Harcamalarının Bütçe İçindeki Payı (%)
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6.  ULUSL AR ASI 
KURULUŞL AR İLE 

İL İŞKİLER 

6.1 TÜRKİYE - IMF İLİŞKİLERİ

1961 yılında imzalanan ilk Stand-by anlaşmasından 2008’de sona eren 19. Stand-
by anlaşmasına kadar geçen yaklaşık 50 yıllık sürede ve 32 yıllık beraberlikte 
IMF’den 50 milyar Dolar’a yakın kaynak sağlanmıştır. Türkiye, yaklaşık 32 yılı 
kapsayan IMF ile birlikte yaşama döneminde de, IMF’nin mali destek sağladığı 64 
ülke içinde en çok kredi çeken ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye, 1961 yılında 
başlayan IMF ile macerasında, tarihinin en büyük borçlanmasını 2000, 2001 ve 
2002 yıllarında yani 2001 krizinin hemen öncesinde ve sonrasında yap mıştır.

2002 yılından itibaren istikrara kavuşan ekonomi, üretim ve büyüme göstergele-
rindeki iyileşmeler ve özellikle kamu maliyesindeki iyileşmeler sayesinde geçmiş 
dönemlerde alınan borçların ödemeleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2002 yı-
lında IMF’ye 23.5 milyar Dolar olan kredi borçları yaklaşık 11 yıllık süre içerisin-
de tamamen ödenerek 2013 yılı ilk yarısında bu borcun sıfırlanması beklenmek-
tedir (Şekil 20). 

Diğer yandan, IMF ile yapılan Stand-by anlaşmalarının sonuncusu olan ve 2008 
yılında sona eren 19. Stand-by anlaşması küresel ekonomik krizin başladığı tarihe 
denk gelmesine rağmen, Türkiye IMF ile yeni bir Stand-by anlaşması yapmamış-
tır. O dönem sıkça dile getirilen küresel ekonomik ve finansal kriz ortamında, 
Türk ekonomisinin göreli istikrarını ve kazanımları nı korumak ve krizin Türk 
ekonomisi üzerindeki etkilerini en aza indirgemek açısından IMF ile bir Stand-by 
anlaşması yapılmasının son derece gerekli olduğu dile getirilmiştir. Bunlara rağ-
men, hükümet yeni bir Stand-by imzalamamaya karar vermiştir.
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Bugün gelinen nokta da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda gelişmek-
te olan ülke, IMF kaynaklarının güçlendirilmesi ve küresel finansal istikrara katkı 
yapmak amacıyla IMF’ye taahhütte bulunmuştur. Bu kapsamda, Türkiye IMF’ye 
uluslararası rezervler arasında sayılmak kaydıyla 5 milyar Dolar’a kadar katkıda 
bulunmayı taahhüt etmiştir. Türkiye küresel ekonomik krizin tüm gelişmiş ülke-
leri olumsuz etkilediği bu dönemde, IMF’den yıllarca kaynak kullanan bir ülke 
durumunda iken artık kaynak aktaran ve Türkiye’yi IMF’den yardım alan ülke 
statüsünden yardım veren ülke statüsüne yükseltmiştir. Ayrıca, yıllarca krizler ile 
mücadele eden Türkiye artık dünyayı krizden koruyacak ülkeler arasına girmiştir. 
Üstelik IMF’ye taahhüt edilen 5 milyar Dolar yardımın kullanımı için TCMB’nin 
IMF’yi aralıklı olarak denetleyecek olması da Türkiye’yi denetlenen konumdan 
denetleyen statüsüne terfi ettirmiştir. Bununla beraber, Türkiye’nin IMF’nin yü-
rütme organı sayılan İcra Direktörleri Kurulu’nda ilk kez yer alacak olması da 
dünyadaki ekonomik kriz yönetimlerinde daha etkin ve öncü rol almasına fırsat 
verecektir.54

6.2 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Türkiye’ye 2002 yılından sonra doğrudan yabancı yatırımlarda patlama yaşan-
mıştır. Bu patlamanın nedenin ekonomide gerçekleştirilen yapısal reformlarla is-
tikrarlı bir görünümün kazanılması ve bu görünümün sürdürülmesidir. Türkiye 
ekonomisinde yakalanan yüksek büyüme performansı, başarılı bütçe göstergeleri 
ekonominin küresel piyasalara uyumunu ve entegrasyonunu güçlendirerek reka-

54. M. Süheyb AYAZ, “Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Türkiye”, http://www.bilgesam.org.

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, (1SDR= 1,54 Dolar)

Şekil 20. Yıllara Göre Uluslararası Para Fonuna (IMF) Borçlar (Milyar SDR)
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bet gücünü artırmıştır. Bu gelişmeler Türkiye’yi bölgesel bir aktör haline getirmiş 
ve yabancı yatırım çekmede rekor seviyelere ulaştırmıştır. AB’ye üyelik sürecinde 
yapılan reformlar ekonomi ve finans sektörlerinde devrim niteliğinde yeniliklerin 
önünü açmıştır. Bu yeniliklerle ekonomideki devletin yükü hafifletilerek hantal 
yapısından kurtarılmış, ayrıca finans sektöründe verimlilik artmıştır. 

Ekonomi ve finans sektöründe gösterilen bu performansın en önemli unsurla-
rından biri yine sürdürülebilirliktir. Bu nedenle İstanbul’un finans merkezi hali-
ne getirilmesi bunun sürdürülmesinde ve ekonomik yapıdaki sıçrayışta başat rol 
oynayacaktır. İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi küresel 
ekonomideki dengelerin değiştiği mevcut süreçte çok stratejik bir öneme sahiptir. 
Özellikle orta vadede çok büyük bir hacme ulaşması beklenen Ortadoğu ve Körfez 
ülkeleri sermayesinin Türkiye’ye gelmesi için finans seköründeki gerekli altyapı ve 
faaliyet birimlerinin oluşturulması, vergi teşviki politikasının hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.55 Yabancı yatırımları çekmeye yönelik bu politikaların izlenmesin 
de uluslararası doğrudan yabancı yatırım stratejisi belirlenmelidir. Bu strateji kap-
samında kısa ve uzun vadede izlenmesi gereken yol haritası çizilmelidir. 

Türkiye ekonomisinin yapısı gerek iç pazar gerekse avantajlı coğrafi konumu ile 
sahip olduğu çevre pazarlar ve geniş telekomünikasyon ağına sahiptir. Bu yapı 
yabancı yatırımcıları çekmeden cazip bir ortam oluştursa da yabancı yatırım çek-
mede yeterli büyüklüğe ulaşamamıştır. Bunun nedeni uluslararası şirketlerin ül-
keler arasında tercih yaparken Türkiye’nin alternatiflerine nispeten dezavantajlı 
konumda olmasıdır. 

Türkiye’deki iç tasarrufların yetersiz olması ve yatırımları dış borçlanma ile finan-
se etmenin maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle doğrudan yabancı yatırım-
ların getireceği teknoloji, know-how, modern işletme ve pazarlama yöntemleri, 
sürdürülebilir kalkınmaya ve yüksek teknolojili üretime geçişte çok önemlidir. 

2001 krizi öncesinde Türkiye içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler arasında 
demografik ve jeopolitik konum bakımında yabancı sermaye çekmede olması ge-
reken konuma gelememiştir. 2002 sonrasında ise ekonomide özellikle bankacılık 
sektöründeki yeniden yapılanma ve ekonomideki mali reformlar sayesinde, dış 
şoklara karşı kırılganlığı azalmış böylece Türkiye’nin kredibilitesi artmıştır. Buna 
paralel olarak doğrudan yabancı yatırımlarda yüksek oranlarda artış meydana 
gelmiştir. 2007 yılında da 22 milyar dolarlık yabancı yatırım çekilerek Türkiye 
ekonomi tarihinin en büyük sermaye girişi meydana gelmiştir.56 

55. M. Emin Erçakar ve Erdal Tanas Karagöl, “Türkiye’ de Doğrudan Yabancı Yatırımlar” SETA Analiz, Şubat, 
2011.
56. M. Emin Erçakar ve Erdal Tanas Karagöl, “Türkiye’ de Doğrudan Yabancı Yatırımlar” SETA Analiz, Şubat, 
2011.
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Türkiye’ye 1950- 2002 arası dönemde toplamda 13.5 milyar Dolar olan yaban-
cı yatırım miktarı, 2002 yılında 617 milyon Dolar iken, bu miktar 2007 yılında 
22.047 milyon Dolar seviyesine çıkmıştır. 2008 yılında ise küresel ekonomik kriz-
den diğer ülkelere nispeten daha az etkilenmiştir fakat doğrudan yabancı yatırım 
oranlarında düşüş gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise ekonominin finansal altyapısı 
ve şoklara karşı dirençli yapısı ile doğrudan yabancı yatırım miktarı yeniden ar-
tışa geçmiştir. Türkiye son 9 yılda 110 milyar Dolar doğrudan yabancı yatırım 
çekmiş ve kurumsallaşan ekonomisi sayesinde de 2012 yılı için doğrudan yabancı 
yatırım açısından dünyanın en cazip 13. ülkesi olmayı başarmıştır (Şekil 21).57

Uluslararası doğrudan yatırımlarda enerji ve otomotiv sektörü yatırımlarının 
payı artarken, ucuz işgücü, pazarlara ulaşım (gelişmiş ve düşük maliyetli deniz 
ulaşımı) gibi faktörler de yatırımların belirlenmesinde etkili olmuştur. Yatırım 
ortamının iyileştirilmesi amacıyla uygulanan teşvik sistemleri, vergi, gümrük ve 
danışmanlık alanlarındaki düzenlemeler ile yapısal faktörler yabancı yatırımların 
ülkeye çekilmesinde etkili olmuştur. Bu yatırımları etkileyen faktörler incelendi-
ğinde piyasa hacmi, ekonomik ve politik istikrar, ithalat ve ihracat serbestisinin 
olması ve beşeri sermaye gibi unsurlar Türkiye açısından olumsuz bir tablonun 
olmadığı ve dolayısıyla bu olumlu durumunda yabancı sermaye yatırımlarının 
artmasında etkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Ayrıca 2002-2011 yılları arasında 
yükselen ihracat hacmi ile dinamik özel sektörün varlığı da yabancı yatırımla-
rın şekillenmesinde etkili olmuştur. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlarda 
gerçekleştirdiği artışın bir diğer nedeni de, doğrudan yabancı yatırım üzerindeki 

57. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, www.invest.gov.tr.
 http://www.invest.gov.tr/tr-TR/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası

Şekil 21. Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Fiili Girişler, Milyon Dolar)
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kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeleri arasında ikinci en büyük reformcu 
ülke olmasıdır.58 Rekabetçi yatırım koşullarının yanı sıra güçlü sanayi ve hizmet 
sektörünün varlığı, tüm yatırımlara eşit muamele ve transfer garantisi gibi iyileş-
tirmeler yabancı yatırım çekilmesinde öne çıkan uygulamalar olmuştur. 

Diğer yandan, 2012 yılında uygulanmaya başlanan yeni teşvik yasası ile Türkiye 
Kürt sorununun çözüm noktasında olduğu bu dönemde, bölgede huzur ve güven 
tesis edilmesi durumunda bölgenin var olan ekonomik cazibesi yurtiçinden, yurt-
dışından yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artıracaktır. Bu çabalar doğru bir 
vizyonla birleşince başta bölgede olmak üzere ülkede olağanüstü bir ekonomik 
potansiyel ortaya çıkacaktır.

6.2 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

Bir ülkenin özellikle yabancı yatırım çekmesinde kredi derecelendirme kuruluşla-
rından aldığı notlar büyük öneme sahiptir. 1990’lı yıllarda yaşanan politik ve eko-
nomik belirsizlikler uzun yıllar boyunca kredi derecelendirme kuruluşlarından 
olumlu notların alınamamasına neden olmuştur. 

2002 yılından itibaren, gerçekleşen ekonomik büyüme rakamları, dış borç 
gösterge lerindeki iyileşmeler, siyasi istikrar ve uluslararası sermaye girişlerindeki 
artışa rağ men kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı önyargılı tu-
tumları ile Türkiye ekonomisinde gerçekleşen iyileşmeler göz ardı edilmiştir. Son 
yıllarda Türkiye’nin çoğu borçlu ülkeden ekonomik performans, borç göstergeleri 
ve istikrar anlamında daha iyi şartlarda olmasına rağmen büyük bir haksızlık ile 
karşı karşıya kaldığı görülmüştür.59

Piyasayı yönlendirme gücü çok yüksek olan kredi derecelendirme kuruluşları, 
Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu, uzun süre artırmayarak bir anlamda ül-
keye gelecek yabancı yatırımlara da engel olmuşlardır. Zira Türkiye’nin ekonomik 
göstergeleri birçok ülkeden iyi durumda olmasına rağmen kredi notu uzun süre 
yatırım yatırılabilir seviyenin altında tutulmuştur. Ayrıca, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının notları ile CDS gibi piyasayı daha hızlı takip eden göstergelerde de, 
piyasanın kredibiliteye verdiği not ile kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği 
not arasında büyük fark olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye ile daha yüksek kredi 
notuna sahip olan ülkelerin 5 yıllık CDS primleri karşılaştırıldığında, Türkiye’ye 
piyasa tarafından verilen kredi notunun çok daha yüksek olduğu görülmektedir 
(Şekil 22). 

58. OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2012. http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/
investmentstatisticsandanalysis/48684001.pdf
59. Erdal Tanas Karagöl, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar” SETA Analiz, Ankara, 2010.
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Diğer yandan, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeye aldıkları 
kriterlerdeki bu uyumsuzluk, analistlerin sübjektif yargılarını daha ön planda 
tutarak karar verdiklerini, bunun da kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi-
bilite ve geleceğe yönelik uyarı mekanizması işlevinin güvenilirliğini yitirmesine 
neden olmuştur.

Ekonomideki bu gelişmeler kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye’nin 
notunun yatırım yatırılabilir seviye yükseltmeleri için baskı yapmıştır. Bu yüzden, 
Fitch derecelendirme kuruluşu Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notunu “BBB-” 
ile “yatırım yapılabilir seviyeye” yükseltmiştir. Bu not artırımı ile 1994 yılından bu 
yana Türkiye, yatırım yapılabilir seviyede bir notu ilk kez almıştır. Bu not artırı-
mının gerekçelerinde ise kısa vadede azalan makro-finansal riskler, sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye geri dönüş, kamu borç yükünün azalması, cari açık ve enf-
lasyondaki azalış, güçlü bankacılık sistemi ve krizlere karşı direncin artması gibi 
faktörler not artırımındaki temel gerekçeler olarak nitelendirilmiştir.60 Bu not ar-
tırımında ekonomik iyileşmenin yanı sıra ülke ekonomisinin küresel piyasalarda 
görünümünün iyileşmesinde etkili olmuştur. 

Kredi derecelendirme sektörünün oligopol bir yapıda olduğu düşünüldüğünde; 
bir ülkenin kredi notu kuruluşlardan biri tarafından artırıldığında, yapılan not 
artırımına karşı diğer kuruluşlarda kayıtsız kalamayacakları için, Standard & 
Poors’s ve Moody’s gibi derecelendirme kuruluşlarının da yakın zamanda Tür-
kiye’nin kredi notunu yükseltecekleri beklentisi güçlenmektedir. Mevcut durum-

60. Reuters,“Fitch Upgrades Turkey to Investment Grade”, November,5, 2012. http://uk.reuters.com/
article/2012/11/05/uk-turkey-fitch-rating-idUKBRE8A40GI20121105

*Ülke isimlerinin yanındaki kredi notları Fitch’in söz konusu ülke için döviz cinsinden uzun vadeli kredi notudur. 
Kaynak: Bloomberg

Şekil 22. 5 Yıllık CDS Spreadleri (Bps, 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle*)
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da kontrollü büyümesini sürdürürken, cari açığı da kontrol altına almaya çalışan 
Türkiye, bu not artırımı ile hedefini daha kolay gerçekleştirebilecektir. Bu bağlam-
da uzun vadede ülkenin, ekonomik büyümesini besleyen kalemler arasına, artan 
oranda doğrudan yabancı yatırımların dâhil olacağı beklentisi kuvvetlenecektir. 

Diğer yandan, Türkiye 2013 yılı başında Standard & Poor’s ile var olan derecelen-
dirme sözleşmesine son vermiştir. Bu dönemde derecelendirme için Moody’s ve 
Fitch derecelendirme kuruluşları ile sözleşme imzalamıştır.

Ayrıca, Türkiye’nin bölgede sağladığı politik güç, ekonomik boyuta taşınmalı ve 
kredi derecelendirme konusunda lider konumda olmalıdır. Bu kapsamda İstanbul 
Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ile finansal enstrümanların çeşitlenmesi bu 
enstrümanlara kredi notu derecelendirmesi getirilmesi zorunluluğu hem yerli dere-
celendirme kuruluşlarının (kurulacak-mevcut) güçlenmesini hem de mevcut ulus-
lararası derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacaktır.61

Türkiye yakaladığı bu büyüme trendini istikrarlı bir biçimde sürdürmek ve cari 
açığı kontrol altına almak, kredi derece kuruluşlarından alınacak yüksek notlar 
doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi bağlamında olumlu sonuçlar do-
ğuracaktır. Dolayısıyla yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi hem sürdürülebilir 
büyümenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak hem de yeni istihdam alanları-
nın oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

61. Erdal Tanas Karagöl, Ülkü İstiklal Mıhçıokur, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar”, 
SETA Rapor, Eylül, 2012.
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7.  DEĞİŞEN KÜRESEL 
EKONOMİ:  TÜRKİYE VE 

DIŞ  TİC ARE T 

7.1 DEĞİŞEN KÜRESEL EKONOMİ VE DIŞ TİCARET 

2008 yılı ortalarında ABD finans sektöründen kaynaklanan kriz beklenmeyen bir 
şekilde kısa sürede küresel çapta bir mali ve reel sektör krizine dönüşmüştür. Bu 
krizin en ağır etkileri Euro bölgesinde hissedilmiş ve bölge ekonomisinde ciddi 
şekilde daralma yaşanmıştır. Yaşanan kriz ortamında Türkiye’nin de bölge ülke-
leri ile olan ihracatında azalmalar olmuş ve ülkeye sermaye girişinde düşüşler ya-
şanmış ve dolayısıyla dış talep daralmasıyla karşı karşıya kalınmıştır. 2008-2009 
yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizin etkisi ile dünyadaki dengeler değişmiş 
ve ekonomideki ağırlık gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş yükselen piyasalara kay-
maya başlamıştır.

Değişen dengeler sonrasında, Türkiye’de dış politika kararları ekonomi ile uyumlu 
biçimde uygulanmaya başlamıştır. Hükümetin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açı-
lımları Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin gelişmesini de sağlamıştır. 
Değişen dengeler sonrasında, Türkiye’de dış politika kararları ekonomi ile uyumlu 
biçimde uygulanmaya başlamıştır. Hükümetin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açı-
lımlar Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin gelişmesini de sağlamıştır. 
Bu açılımlar dış ticarette eksen kayması olarak tartışılsa da esasen bu açılımlar dış 
ticarette ülke çeşitliliğini arttırdığı görülmüştür. Bu çeşitliliği artırmaya yönelik 
yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve vize muafiyetleri gibi uygulamalar Türkiye 
ekonomisinin dış ticaretteki eksen genişlemesi olarak adlandırılmalıdır. Dış tica-
retteki eksen genişlemesi Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar bölgeleri 
ile; Rusya ve Çin gibi ülkelerle ticari ortaklıkların yapılması ve karşılıklı ekono-
mik çıkar sağlanması 1990’larda başlayan küresel ölçekli değişim trendi ile paralel 
bir görünüm arz etmektedir. Türkiye’de gelişmekte olan ülkeleri yükselişe geçiren 
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küresel ölçekli bu değişimi doğru izleyen bir yaklaşımı benimseyerek istikrarlı 
ekonomik görünümü ile etkin bir dış ticaret politikası izlemiştir.62

Türkiye bu dönemde küresel ekonomik krizin etkilerini bertaraf etmeyi başara-
rak ihracatta alternatif pazar arayışlarına yönelmiş ve kriz ortamının doğurduğu 
dezavantajlı ortamı lehine çevirmiştir. Türkiye ekonomisi, yaşanan küresel eko-
nomik krizin etkilerini bu sayede asgari düzeye indirmeyi başarmıştır. Bu amaçla, 
Uzak Doğu, Hindistan, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde 
yeni imkânlar ve pazarlar geliştirilerek olumsuz etkiler bertaraf edilmiştir. Özel-
likle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) Türkiye için ihracatta alternatif 
bir pazar haline gelmiştir. 2010 yılından itibaren Türkiye MENA ülkeleriyle çeşitli 
sektörlerde ticaret yapmaya başlamıştır. 2011 yılında Türkiye’nin Asya ülkelerine 
(Yakın, Ortadoğu ve diğer Asya) yaptığı ihracatın toplam ihracat içindeki payı 
28,3 iken, bu oran 2012 yılında yüzde 34,8’e çıkmıştır (Tablo 5).63 

Türkiye son yıllarda Afrika ülkeleri ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkile-
rini ciddi şekilde arttırmıştır. 2008 yılından itibaren bölge ülkeleri ile olan tica-
ret hacminde artış yaşanmış, aynı yıl yaşanan küresel ekonomik kriz neticesinde 
2009 yılında düşüş yaşanmış olsa da, Afrika ülkelerine yönelik ticaret istikrarlı bir 
şekilde artış göstermiştir. Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisi 2003 yılında Dış Tica-
ret Müsteşarlığı bünyesinde “Afrika ile Ticari İlişkileri Güçlendirme Stratejisi” ile 
başlamıştır. 2005 yılı Türkiye’de Afrika yılı olarak ilan edilmiş, 2008 yılında Tür-
kiye, Afrika Birliği tarafından stratejik ortak ilan edilmiş ve yine aynı yıl Türki-
ye, Afrika Kalkınma Bankası üyesi olmuştur.64 Türkiye’nin Afrika ile siyasi, ticari 
ve sosyal ilişkilerindeki köklü geçmişi, bölge ülkeleri ile olan ticari ilişkilerinin 
gelişmesinde önemli etkendir. Ayrıca, Türkiye’nin sanayi ve dış ticaret yapısının 
Afrika ekonomilerini tamamlayıcı nitelikte olması Türkiye açısından avantajlı bir 
durumdur. 

62. Mehmet Babacan, “Whither Axis Shift: A Perspective from Turkey’s Foreign Trade.” SETA Policy Report, 
No. 4, 2010.
63. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracat Rakamları”, 2012. http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-
rakamlari-tablolar.html.
64. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), “Afrika’da Türk İşadamları”. http://www.dtik.org.tr/FaydaliBilgiler/
Makaleler.html
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Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret (Milyon Dolar)
Ülke Grupları

2011 2012

İhracat Değer Pay-% Değer Pay-%

GENEL TOPLAMI 134.906 100,0 152.560 100,0

 A- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ (27) 62.347 46,2 59.240 38,8

 B- TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 2.544 1,9 2.295 1,5

 C- DİĞER ÜLKELER 70.014 51,9 91.025 59,7

 1- DİĞER AVRUPA 12.976 9,6 14.373 9,4

 2- AFRİKA 10.333 7,7 13.361 8,8

 Kuzey Afrika 6.700 5,0 9.449 6,2

 Diğer Afrika 3.633 2,7 3.913 2,6

 3- AMERİKA 7.926 5,9 9.636 6,3

 Kuzey Amerika 5.459 4,0 6.673 4,4

 Orta Amerika ve Karayip 626.3 0,5 770 0,5

 Güney Amerika 1.840 1,4 2.193 1,4

 4- ASYA 38.134 28,3 53.058 34,8

 Yakın ve Ortadoğu 27.935 20,7 42.477 27,8

 Diğer Asya 10.199 7,6 10.582 6,9

 5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 480.7 0,4 490.5 0,3

 6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 163.7 0,1 105.2 0,1
Kaynak: TUİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2012

2011 ve 2012 yıllarında Türkiye, ihracat pazarının yarısını oluşturan Avrupa Birli-
ği bölgesindeki borç krizine rağmen, pazar payını büyütmesi ve coğrafi çeşitliliği 
sağlaması sayesinde ihracatta pozitif bir ivme yakalamıştır. Böylece hem ihracatta 
artış devam etmiş hem de ülke küresel ticaret dinamiklerine hızlı adapte olduğu-
nu göstermiştir. 2011 yılında, ekonomik büyümenin görece yavaşlama eğiliminde 
olduğu dönemde, iç talep daralması ile üreticiler daha fazla dış talebe yönelmiş 
ve ihracat miktarında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca, TL’deki değer kaybı da dünya 
piyasalarında rekabet gücü kazanılmasında ve ihracatta meydana gelen bu artışın 
yaşanmasında önemli bir etken olmuştur. 2012 yılı bi rinci ve ikinci çeyrekte ol-
duğu gibi üçüncü çeyrekte de ihracat Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynağı 
haline gelmiştir. Ekonomik büyüme iç talebin azaltılmasıyla, net ihra cattaki artış 
ile sağlanmış, ihracatın ithalattan daha fazla artması anlamına gelen bu durum 
ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamıştır.

Şekil 23’te de görüldüğü gibi, 2001 krizinden sonra sürekli olarak artış gösteren 
ihracat miktarı, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009’da ivme kaybetse de 2010 
yılından sonra yeniden artışa geçmiştir. 2002 yılında 36 milyar Dolar olan ihracat 
miktarı 2012 yılında 152.6 milyar Dolar olarak rekor olarak tarihe geçmiştir. 
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İhracatın bu ülkelere gerçekleştirilmesinde, bu ülkelere Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan kalkınma yardımlarının da önemli 
payı vardır. Türkiye, kalkınma yardımlarında artık dönor ülke konumuna gelmiş ve 
gerçekleştirdiği yardımlar ile ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine önemli kat-
kılar sağlamıştır. Bu anlamda kalkınma yardımları ülke çeşitlenmesini artırmıştır.

Kalkınma yardımlarının ülkeler arasında ticari işbirliğinin artırılmasında çok 
önemli payı vardır. Ayrıca, teknik iş birliği çalışmaları ile sosyal ve ekonomik alt 
yapılar ve üretim sektörlerinin geliştirilmesi sağlanarak, iki ülke arasında yatırım-
lar için elverişli ortamlar temin edilmiştir. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımı 
hacmi küresel ekonomik krize rağmen, 2009 yılında 707 milyon Dolar’a, 2010 
yılında 967 milyon Dolar’a ve 2011 yılında ise 1.2 milyar Dolar’a ulaşmıştır (Şekil 
24). Türkiye, OECD ülkeleri arasında da kalkınma yardımları miktarını en faz-
la artıran ülke olmuştur. Ancak, kalkınma yardımlarının etkinliğinin artırılması 
için yeni bir strateji geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Başka bir anlam kazanan faktör ise ülkeler arasında gerçekleşen ticarette önemli 
katkısı olan Türk Hava Yolları’nın (THY) 2003-2011 döneminde açmış olduğu yeni 
uçuş güzergahlarıdır. Türk Hava Yolları, 2003 yılında 104 olan uçulan nokta sayısını 
2011 sonu itibari ile 149 dış, 40 iç hat olmak üzere toplam 189’a çıkarmıştır. Uçulan 
ülke sayısı 82 ve uçulan Şehir sayısı 149 olmuştur. Uçuş güzergahlarının artması ve 
böylece hemen her kıtadaki ticari merkezlere doğrudan uçuşlar sağlanması, ticaret 
yapan iş adamlarının yeni anlaşmalar yapmasını kolaylaştırmıştır.65 

65. Türk Hava Yolları. http://www.turkishairlines.com

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Şekil 23. Yıllara Göre İhracat Miktarı (Milyar Dolar)
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Yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde yeni imkânlar ve pazarlar geliştirme 
eğilimi, Türkiye’yi diğer AB üyesi ülkelerden ayrıştıran temel bir faktör olarak öne 
çıkmıştır. AB ekonomilerinin parasal genişleme ile beraber önünü alamadıkları 
bütçe açıkları bu ekonomileri küresel ticaret sahnesinde arka plana iterken, Tür-
kiye’nin mali disiplini sayesinde, ekonomik istikrar devam etmiş ve ekonominin 
kredibilitesi yükselmiştir. Bu yükseliş sadece rakamlarda kalmamış aynı zamanda 
üretime dolayısıyla ihracata da yansımıştır. Ayrıca, Türkiye’nin ihracatta sektör ve 
ülke bazında çeşitliliğini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu açıdan, dış talepte mey-
dana gelen ve gelecek olumsuzlukları bertaraf ederek istikrarlı bir ihracat perfor-
mansı ortaya koyması önem arz etmektedir. Türkiye’nin, ihracatta gerçekleştirdiği 
bu artışı sürdürebilmesi için rekabet gücünü arttırarak elde edilen bu pazarları 
kalıcı hale getirmesi gerekmektedir. 

Hükümetin de, cari açık sorunu ile mücadele kapsamında Türkiye’nin dış ticaret 
ve cari dengesinin sağlanması için etkin ekonomi politikalarının uygulanması ve 
bu doğrultuda sektörlerin uluslararası rekabette ve küresel pazarlarda payının ar-
tırılması için çabalar sarf ettiği görülmektedir.66 Ayrıca, üretim ve ihracatın, itha-
lata olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, ara malı ve yatırım mallarında yurtiçi 
üretim kapasitesini artırıcı politikalar da uygulanmaya başlamıştır. Diğer yandan, 
2012 yılında uygulamaya konulan “Yeni Teşvik Sistemi” ile bölgesel gelişme po-
litikaları belirlenmiş, bu politikalar dâhilinde bölgelere yenilikçi, rekabet gücü 
yüksek ve yüksek katma değer yaratabilen sektörlerin teşviki amaçlanmıştır.67 İh-
racat miktarının yükseltilmesi için yatırımlara uygun koşulların yaratılması ve ve-
rimli işgücü politikalarının geliştirilmesi hedeflenirken, meslek eğitimi reformları 
sayesinde nitelikli işgücü arz ve talebinin de arttırılması öngörülmektedir. Zira 

66. 61. Hükümet Programı, http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pMain.aspx.
67. Erdal Tanas Karagöl, “Cari Açık Tartışmaları Gölgesinde Türkiye Ekonomisi”, SETA Analiz, Kasım, 2011.

Kaynak: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Şekil 24. Yıllara Göre Resmi Kalkınma Yardımları (Milyon Dolar)
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doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi için yasal ve hukuki alanlarda 
olumlu düzenlemeler yapılarak küresel piyasalardaki ekonomik ilişkilerin ulusla-
rarası rekabet yöntemleri doğrultusunda revize edilmesi ihracatı geliştirmek için 
uygulanacak adımlar olarak nitelendirilmektedir.68 

68. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi”, 2010.
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8.  2023 STR ATE JİK 
VİZ YONU VE GELECEK 

BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisinin son 10 yılda gösterdiği ekonomik performans ile birçok gös-
tergede ciddi iyileşmeler olduğu görülmektedir. Bu iyileşmeler son 10 yılda sağlanan 
siyasi ve ekonomik istikrar, Türkiye ekonomisinin demografik yapısı, özel sektörün 
etkinliği ve kapasitesi ve bölgede sahip olduğu özgüveni sayesinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılının daha anlamlı 
hale getirilmesi bağlamında, AK Parti 2023 yılı için bir dizi siyasi, ekonomik ve 
sosyal hedefler belirlemiş ve bu hedefler doğrultusunda uygulanacak tüm poli-
tikaların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. 10 yıl öncesinde bir 
sonraki günü bile tahmin edemeyen karar vericiler, bugün 10 yıllık hedefler ile 
ekonomiyi yönlendirmektedirler. Bu hedefler, hem ekonomide daha yüksek he-
deflere ulaşmayı hem de toplumun tüm kesimlerini motive etmeyi sağlamıştır.

Bu hedefler çerçevesinde 2023 yılında 2 trilyon Dolar GSYH ve 25 bin Dolar kişi 
başı milli gelir hedeflenmiştir. Ayrıca 2023 yılında ihracat miktarının 500 milyar 
Dolar’a ve 50 bin olan ihracatçı sayısının da 100 bine çıkartılması amaçlanmıştır. 
Diğer taraftan 2023 yılına kadar enflasyon ve faiz oranlarının kalıcı biçimde tek 
haneli rakamlara indirilmesi ve İstanbul’un dünyada ilk 10 finans merkezi arasın-
da yer alması hedeflenmiştir. Zira bu hedefler arasında en iddialı olanı ise 2023 
yılına kadar Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi 
olmuştur. Türkiye 2011 GSYH rakamlarına göre ülkeler sıralandığında 18. sıra-
da olmakla beraber, satın alma gücü paritesine göre ise 15. sırada yer almaktadır 
(Tablo 6).

Türkiye ekonomisinin yapısı düşünüldüğünde, 2023 yılı için belirlenen yol ha-
ritası gerçekçi ve ekonominin tüm aktörleri tarafından benimsenen hedefler  
olmuştur.
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Tablo 6. 2011 Yılı GSYH Miktarı (Milyar Dolar)
GSYH’ye Göre GSYH, Satın Alma Gücü Paritesi ’ne Göre

Ülkeler GSYH
(Milyar Dolar) Ülkeler GSYH, Satın Alma Gücü 

Paritesi (Milyar Dolar) 
1- ABD 15.076 1- ABD 14.991

2- Çin 7.298 2- Çin 11.290

3- Japonya 5.867 3-Hindistan 4.503

4- Almanya 3.607 4- Japonya 4.385

5- Fransa 2.278 5- Almanya 3.227

6- Brezilya 2.493 6- Rusya 3.015

7- İngiltere 2.431 7- Fransa 2.306

8- İtalya 2.199 8- Brezilya 2.289

9- Rusya 1.850 9- İngiltere 2.233

10- Hindistan 1.827 10- İtalya 1.983

11- Kanada 1.739 11- Meksika 1.752

12- Avusturya 1.487 12- Güney Kore 1.507

13- İspanya 1.480 13- İspanya 1.481

14- Meksika 1.154 14- Kanada 1.392

15- Güney Kore 1.116 15- Türkiye 1.259

16- Endonezya 846 16- Endonezya 1.123

17-Hollanda 838 17- Avusturya 898

18- Türkiye 774 18-İran 841

19- İsviçre 661 19-Polonya 812

20- S.Arabistan 593 20-Arjantin 715
Kaynak: Dünya Bankası

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için 2023 yılına 10 yıl gibi bir sürenin kaldığı bu dö-
nemde ekonomide bu hedeflere ulaşmada bazı yapısal sorunlara da odaklanmak-
ta fayda vardır.

8.1 TASARRUF VE YATIRIM

1990’lı yıllarda tasarruf oranlarının düşük olması kamu sektöründeki yüksek büt-
çe açıkları, sosyal güvenlik kuruluşları ve KİT’lerdeki açıklardan kaynaklamıştır. 
2002 yılından sonra ise tasarruflardaki düşüşün kaynağı özel sektör tasarrufların-
daki azalmadır. 2002 sonrası sağlanan mali disiplin kamu tasarruflarını artırmış 
fakat özel tasarruflardaki düşüşü karşılamaya yetmemiştir. Bu dönemde makro-
ekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun yavaşlaması, faiz oranlarının düş-
mesi, kredi imkanlarındaki artış ve artan iç talep özel sektör tasarruf oranlarının 
düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, 2002 sonrası ekonomik büyümede ve ge-
lirde meydana gelen artış tasarruflara yansımamıştır. Özel sektör, yurt içi tasarruf 
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oranlarındaki düşüşü daha fazla yabancı sermayeyle finanse etmeye başlamış bu 
da cari açığın sürdürülebilirliğini gündeme getirmiştir.69 Ayrıca, Türkiye’de tasar-
ruf yapma alışkanlığının olmaması, bağımlılık oranının yüksek olması ve tasarruf 
için ürün çeşitliliğinin az olması gibi nedenler ile tasarruf oranı düşük kalmıştır.

Türkiye’nin 2023 yılında, dünya ekonomileri arasında ilk 10 içerisinde yer alması 
için yüksek büyüme hızını sürekli hale getirmesi gerekmektedir. Türkiye’deki dü-
şük tasarruf oranları ise sürdürülebilir yüksek büyümeyi olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle sürdürülebilir büyümenin yapı taşlarından olan yatırımlarda yurtiçi ta-
sarruf oranlarının düşük olması yatırımlarda sürekli olarak yabancı yatırımlara ve 
dış finansmana olan bağımlılığı artırmaktadır. 

Tasarruflar, yatırımların büyümeye katkı sağlamasındaki en temel kaynaktır. Bu 
nedenle Türkiye’de 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımların ihtiyacı olan yur-
tiçi tasarruflar ile karşılanması zorunlu bir hal almıştır. Tasarrufların yatırımları 
karşılaması ile cari açığın sürdürülebilirliği ve ekonomide dış etkilerin kırılganlık 
unsuru olmaktan çıkması kolaylaşacaktır. Yurtiçi tasarrufların azlığı dış finans-
mana bağımlılığı artırmaktadır. Yabancı kaynaklara bağımlılığın ekonomik büyü-
me üzerinde olumsuz etki yaratma riski bulunmaktadır.

Tasarruf yetersizliğinin, sürdürülebilir yüksek hızlı büyümenin önünde engel ol-
maması için, makroekonomik istikrar, güçlü ve sistematik bir şekilde düzenlen-
miş finansal sektör, artan yatırım miktarları ve yatırımların desteklendiği bir vergi 
sisteminin varlığı gibi faktörler tasarruf miktarının artırılması için hayati önem 
taşımaktadır. Bu amaçla özellikle 2023 için hedeflenen değerlere ulaşmak için ta-
sarrufları artırıcı çabalar hızlanmıştır. Bu nedenle toplam tasarrufun artırılması, 
kamu ve özel sektör tasarruflarının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması ve 
tasarruf oranlarının yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde istikrarlı bir seviyede 
gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Diğer yandan, Türkiye’nin ilk 10 ekonomi içinde yer alması için tasarruf oranları 
yüksek büyüme oranlarına sahip olan ülkelerin tasarruf oranları ile rekabet içinde 
olması gerekmektedir. Ülkelerin tasarruf oranları karşılaştırıldığında tasarruf, ya-
tırım ve büyüme arasındaki pozitif ilişki kendini göstermektedir. Yükselişte olan 
Çin ve Güney Kore gibi sürdürülebilir hızlı büyümeye ulaşarak gelişmiş ülke se-
viyesine yükselen ülkelerin tasarruf oranları ile yatırım oranları arasındaki fark 
pozitifken Türkiye’de bu fark negatiftir. Çin’in yüzde 52,6, Güney Kore’nin yüzde 
29,3 oranında tasarruf oranına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye’nin de tasarruflarını artırmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmak-
tadır (Şekil 25). 

69. T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların 
Rolü: Türkiye Ülke Ekonomik Raporu”, 2011.
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Bu kapsamda, 2012 yılında Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yaşanan aksak-
lıklar dikkate alınarak yapılan değişikliklerle yaşanan küresel ekonomik krize 
paralel olarak bireysel tasarrufların artırılması amaçlanmıştır. Tasarrufların artı-
rılması amacıyla BES’te yer alan ve esasen vergiden indirim şeklinde uygulanan 
teşvik sitemi yerine devlet katkısı getirilerek düzenlemeler yapılmıştır.70 

2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte ülkeler yeni finansal mimari arayışlarına 
girmiş, düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların güncellenmesi ve uluslararası iş-
birlikleri de gündeme gelmiştir. Dolayısıyla kaynakların toplanması ve etkin bir 
şekilde dağıtılmasını sağlayan, küresel piyasalarla entegre olan ve bünyesinde çe-
şitli sektörleri barındıran, katma değeri yüksek ürün üretme kapasitesine sahip 
olan finans sektörü, küresel ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde ekonomik 
büyümenin itici gücü olarak görülmektedir.71 Bu bağlamda, Türkiye’de krizi bir 
fırsata çevirmek amacıyla İstanbul’u bölgesel ve küresel finans merkezi haline ge-
tirmeyi hedeflemiştir. Tasarrufların artırılması için sermaye piyasalarının önemi 
düşünüldüğünde; İstanbul’un Finans Merkezi (İFM) haline getirilmesi hem ta-
sarrufların artırılmasına olumlu katkı sağlayacak hem de ekonomik büyümenin 
önemli faktörlerinden biri haline gelecektir. 

İstanbul’un bölgesel ve küresel finans merkezi olması hem ülkeye uluslararası 
fon girişine katkı sağlayacak hem de yurtiçi tasarrufları artırıcı etki yapacağı için 
yabancı sermaye giriş çıkışlarının istikrarsızlık unsuru olmasını engelleyecektir. 
Yatırımcıların taleplerine elverişli ortamın oluşması ve kamuyu bilgilendirme-

70. Altan Yılmaz, “Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sisteminde Yeni Teşvik Uygulaması”, Vergi Mükelleflerinin 
Haklarını Koruma Derneği, 3Ağustos 2012.
71. İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM), “İstanbul Bölgesi ve 
Uluslararası Finans Merkezi (İFM)”, Ekim, 2012. 

Kaynak: Dünya Bankası, OECD, EUROSTAT

Şekil 25. Seçilmiş Ülkelerin Yatırım-Tasarruf Oranlarının GSYH’ye Oranı
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nin öneminin artmasıyla şeffaf ve güvenilir bir piyasa oluşturulacaktır. Yatırım-
lar ve tasarruf artışlarının katkısıyla istihdam ve ekonomik büyüme artacaktır.72 

Bu noktada İstanbul’un finans merkezi haline getirilmesi yatırımcıların sermaye 
piyasaları, sermaye piyasası kurumları ve araçları, yatırımcıyı korumaya yönelik 
düzenlemeler, yatırım riskleri ve bu konularda birlik sağlanması açısından olduk-
ça önemlidir. Bunun yanı sıra ulusal finansal okuryazarlığın artmasına katkıda 
bulunacak ve tasarruf kararları üzerinde önemli etki yapacaktır. Böylece karar alı-
cılar piyasaya girdikleri andan itibaren bilinçli mali kararlar alarak tasarruflarını 
artırmaya odaklanacaklardır.73 

İşgücüne katılımda ayrımcılıkların ortadan kaldırılması hem kadının üretime 
katkı yapmasına hem de kadının işgücüne katılarak bağımlılık oranının düşmesi 
ile tasarruf oranın artışına da katkı yapacaktır. Özellikle de kadınların hiçbir kısıt-
lama olmadan kamu ve özel kesimde istihdamının sağlanması hem sosyal devlet 
hem de demokratik sistemin icabıdır.

8.2 ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE CARİ AÇIK

Diğer yandan, üretimin sürdürülmesi için en önemli girdi olan enerjide Tür-
kiye büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bu durum da cari açık üzerinde artırıcı etki 
yapmaktadır.74 Cari açığın artması aslında tasarruf edilecek kaynağın yurtdışına 
transferine neden olmaktadır. 2011 yılında cari açık 77 milyar Dolar ve cari açığın 
GSYH içindeki payı yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir. Cari açığın GSYH 
içindeki payının büyümesinin nedeni ara malı ithalatına bağımlılık nedeniyle ar-
tan ithalattır. 2011 yılında 240 milyar Dolar olarak gerçekleştirilen ithalatın 54 
milyar Dolar’ını enerji ithalatı oluşturmuştur.75 2011 yılında 240 milyar Dolar ola-
rak gerçekleşen ithalat kalemleri incelendiğinde ithalatın; 

•	 100 milyar Dolar’ı, yani ithalatın yüzde 42’lik kısmı, Türkiye’de “üretilen ancak 
üretimi ve kalitesi yetersiz olan mallardan”, 

•	 100 milyar Dolar’ı, bu da ithalatın yaklaşık yüzde 42’si, ise Türkiye’de “üretimi 
olmayan ya da az olan mallardan”,

•	 40 milyar Dolar’ı, yani ithalatın yüzde 16’lık kısmı ise, Türkiye’de “yeteri kadar 
üretildiği halde dışarıdan alınan mallardan” oluştuğu görülmektedir. 

Bu nedenle, Türkiye’de “üretimi olmayan ya da az olan malların” üretilmesi temel 

72. Devlet Planlama Teşkilatı , “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı”, Ankara, 2009.
73. T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların 
Rolü: Türkiye Ülke Ekonomik Raporu”, 2011.
74. Rüstem Yanar, Güldem Kerimoğlu, “Türkiye’de Enerji, Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi”, 
Ekonomi Bilimler Dergisi, Cilt,3,No:2, 2011.
75. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, “ Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Görünümü Raporu”, 2012. http://www.
enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Dunyada_ve_Turkiyede_Enerji_Gorunumu.pdf.
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odak noktalarından birisi olmalıdır. Bu çabalar, ithalatı azaltıcı bir etki yapacak ve 
ithalatın azalması da cari açığı azaltacaktır. 

Türkiye’de yüksek katma değer yaratan sektörlerde ihracat yapabilmek için yük-
sek oranda ithalat yapmak zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca ithalatın yüzde 42 gibi 
büyük bir kısmı yurt içinde üretimi hiç olmayan ya da çok az olan mallardan 
oluşmaktadır.76 Bu bağlamda ithalatın yaklaşık yüzde 72’sini oluşturan ara malı 
üretiminin yurt içinde gerçekleşmesi stratejik önem taşımaktadır Yeni teşvik sis-
temi ile sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik sektörlere destek 
artırılmalıdır. Tasarlanan yeni teşvik sisteminde de özellikle bağımlılığın yüksek 
olduğu ara mallara öncelik verilerek cari açığın azaltılması hedeflenmiştir.

Aynı zamanda küresel rekabetin arttığı mevcut ortamda, rekabet gücü kazanmak 
için Ar-Ge ve ileri teknolojiye dayalı üretime geçilmesi sürdürülebilir büyüme 
için zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle cari açığın azaltılması ve sanayinin tek-
nolojik dönüşümünün sağlanması, yapılacak olan yatırımın sektör bazlı olması 
önem arz etmektedir.

Diğer yandan, cari açığın azaltılması için Türkiye’de ucuz ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının temin edilmesi için çalışmaların yapılması enerjide dışa bağımlı-
lığın azaltılmasında faydalı olacaktır. Beraberinde alternatif enerji kaynaklarına 
yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve enerji altyapısının modernizasyo-
nu, hem enerji tasarrufu hem de enerji verimliliğinin artırılmasında etkili ola-
caktır. Ekonomik büyümenin enerji olmadan gerçekleştirilemeyeceği ve 2023 yılı 
için 500 milyar Dolar ihracat hedefinin de enerji olmadan yapılmasının zor oldu-
ğu düşünüldüğünde, Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığın düşürülmesi oldukça 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla, hem cari açığın azaltılması hem de iktisadi he-
deflerle uyumlu enerji politikalarının uygulanması zaruri bir durum olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu kapsamda, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, başta nükleer 
enerjinin hızlıca devreye girmesi zorunlu bir hal almıştır. 

Türkiye’nin 2023 ekonomik hedeflerine ulaşması açısından değerlendirildiğinde, 
cari açığın diğer ülkelerle aynı seviyelere indirilmesi gerekmektedir (Şekil 26). 
Ekonomide yumuşak iniş süreci ile birlikte cari açığın kontrol altına alınması 
OVP tahminlerine yansımış, cari işlemler açığının GSYH’ye oranı 2012 yılı için 
yüzde 7,3 ve 2015 yılı için de yüzde 6,5 olarak belirlenmiştir. Mevcut veriler ile 
2012 yılında cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yaklaşık yüzde 6,5 civarında 
gerçekleşeceği beklenmektedir.

76. T.C. Ekonomi Bakanlığı “İthalatın Değerlendirilmesi”, İstanbul, 14 Şubat, 2012.
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8.3 AR-GE HARCAMALARI

1990’lı yıllarda dünyada bilgi ekonomisi yatırımları artmaya başlamış ve şu an ge-
lişmiş olan birçok ülke Ar-Ge ve inovasyona büyük miktarlarda kaynak aktarmış-
tır. O dönemde aktardıkları kaynakların karşılığını orta ve uzun vadede almışlar 
ve 1990’lı yılların sonuna gelindiğinde ise ülke ekonomilerinin ana gündemini 
Ar-Ge ve inovasyon oluşturmuştur. Ar-Ge harcamaları, araştırma ve henüz bu-
lunmamış bir ürün ya da bilgiyi geliştirmek doğrultusunda yapılır.77 Dünya’daki 
bu eğilim, 1990’lı yıllardan itibaren teknolojik gelişme ve yenilik makro düzey-
de ekonomik büyümeye katkı sağladığı gibi mikro düzeyde de firmaların pazar 
paylarının arttırılmasında öncü bir rol oynamıştır.78 Böylece firmaların pazar 
paylarını artırması, bu firmaların bulunduğu ülkelerin daha hızlı gelişmesini sağ-
lamaktadır. Bu firmalar ve kurumlar kendi rekabet güçlerini ve pazar paylarını ar-
tırırken bulundukları ülkenin de uluslar arası piyasalarda güçlenmesine katkı sağ-
lamaktadır. Ülkelerin yakaladığı bu gelişmişlik düzeyi de sürdürülebilir kalkınma, 
daha iyi yaşam koşulları ve hızlı ekonomik büyümeyi beraberinde getirmiştir. 

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ülkelerin katma değeri yüksek ürün üre-
timini arttırmasının küresel rekabet ortamında ciddi iyileşmeleri beraberinde ge-
tirdiği düşünüldüğünde Ar-Ge çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge 
harcamalarının ekonomik büyümeye pozitif etkisi, Ar-Ge faaliyetlerini ekonomik 
büyümenin önemli bir kaynağı haline getirmektedir. Ar-Ge sonucunda daha önce 

77. Dilşad Erkek “Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye: Neredeyiz?”, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2011.
78. Onur Altın, A. Ayşe Kaya, “Türkiye’de AR-GE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik 
İlişkisinin Analizi”, Ege Akademik Bakış, 9(1), ss.252-259, 2009.

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, OECD, EUROSTAT

Şekil 26. 2011 Yılı Cari Açık/GSYH Oranı (%)
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benzeri olmayan bir ürün/hizmet ya da benzer işi yapan bir ürün/hizmetin geliş-
tirilmiş hali ortaya çıkacaktır. Bu yeni ürün/hizmet piyasaya sunulacak; yarattığı 
farklılık ile tüketicinin dikkatini çekecek; ithalat ve ihracatları gerçekleşecek, kâr 
sağlayacak, istihdam sağlayacak ve küresel piyasada ülke/şirketin rekabet gücü-
nü artıracaktır. Dolayısıyla, birçok gelişmiş ülkede 2008 küresel ekonomik kri-
zi etkilerinin yaşandığı böyle bir dönemde, krizden daha hızlı ve kalıcı bir çıkış 
arayışı içinde olan ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyonu teşvik etmeleri bek-
lenmektedir. Ar-Ge harcamaları diğer ülkelere kıyasla çok fazla olan ülkelerin en 
gelişmiş ve zengin ülkelerden olmaları tesadüfi değildir. Ar-Ge harcamalarının 
GSYH içindeki payı yüksek olan ülkeler günümüzde bilim ve teknolojide büyük 
fark yaratan ve rekabette önde olan ülkelerdir. Ar-Ge yatırımları uzun yıllardır 
büyük miktarda olan ülkeler günümüzde bilim ve teknoloji alanında büyük adım-
lar atmış; sanayi ve üretimleri ile küresel piyasada rekabet edebilirliklerini sağ-
lamlaştırmışlardır.79 Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2010 yılında OECD 
ülkelerinde ortalama yüzde 2,4, AB ülkelerinde yüzde 1,95 ve Güney Kore’de ise 
yüzde 3,75 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda ABD’de 2,9, Çin’de 1,77, 
İsrail’de 4,40 ve Polonya’da 0,74 olarak gerçekleştirilmiştir Türkiye’de ise Ar-Ge’ye 
aktarılan kaynak gelişmiş ülkelere nispetten düşük kalmış ve son yıllarda artması-
na rağmen bu oran halen yüzde 1’in altında seyretmiştir (Şekil 27).80

Bu nedenle, Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanacak teşvik ve des-
tekler, sürdürülebilir büyümenin istikrarlı bir biçimde sağlanabilmesi açısından 
hayati önem arz etmektedir. Türkiye’nin gerek ekonomik büyümede istikrar sağ-
laması gerekse 2023 hedeflerini yakalaması için Ar-Ge’ye ağırlık vermesi ve bu 
alana aktarılan kaynağı arttırması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’nin 2023’te ilk 
10 ekonomi içerisinde yer alması hedefine yönelik politika belirlerken, gelişmiş 
ülkelerin ekonomik sıçramaları göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, Tür-
kiye’nin başarılı ülke örneklerini dikkate alarak Ar-Ge alanına daha fazla ağırlık 
vermesi gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda büyümeye katkıda bulanan ihra-
cata, Ar-Ge sonucu ortaya çıkacak yüksek katma değerli üretimin eklenmesi ile 
uzun dönemde hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılması daha kolay olacaktır. 

79. Dilşad Erkek “Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye: Neredeyiz?”, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2011.
80. OECD, Main Science and Technology Indicators ,2012. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB.
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Ar-Ge harcamalarının çıktıları açısından kamu ve özel sektörün birlikte hareket 
etmesi önemlidir. Bu kapsamda, üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu-
nun için de üniversitelere ayrılan kaynağın artırılması, üniversite-sanayi işbirli-
ğinin geliştirilmesi ve kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması 
önem arz etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde özel sektörün Ar-Ge yatırımları kamu sektörünün yatırımla-
rından daha fazladır. Türkiye’de de kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalı ve 
sanayi sektörünün katılımı teşvik edilmelidir. Bu nedenle Ar-Ge yatırımlarında 
özel sektörün yer alması önemlidir, fakat kamu sektörü planlamasının da bilgi 
ekonomisine ağırlık veren uygulamaları olmalıdır. Bunun yanı sıra ekonomileri 
daha bilgi yoğun hale getirme çabaları için bilimsel teknolojik insan kaynaklarının 
varlığı temel bir koşuldur. Gelecekte mezunların verimli bir şekilde istihdamının 
sağlanması, beceri açıklarının ya da uyumsuzlukların önlenmesi için iyi işleyen 
bir işgücü pazarının oluşması da Türkiye’nin hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Böy-
lece Türkiye küresel piyasada fark yaratabilecek ve rekabet gücü kazanacaktır.81

81. Dilşad Erkek, “Ar-Ge, İnovasyon ve Türkiye: Neredeyiz?”, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2011.

Kaynak: OECD, Main Science and Technology Indicators (2012)

Şekil 27. 2010 Yılı Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı (%)
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9.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

9.1 EKONOMİK BÜYÜME VE KİŞİ BAŞI GSYH

•	 Türkiye ekonomisi, küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 2009 
yılı haricinde başarılı bir ekonomik büyüme performansı göstererek son 
10 yılda yüzde 5-6 arasında büyüme gerçekleştirmiştir. Bu performansla 
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumuna gel-
miştir. 2009 yılının son çeyreğinden itibaren pozitif ekonomik büyümesini 
aralıksız sürdürmektedir.

•	 Son 10 yılda ekonomik büyümede gerçekleştirilen bu performans ile kişi 
başı milli gelirde de yaklaşık 3 kat artış kaydedilmiştir. Kişi başı GSYH 
miktarı 2002 yılında 3.492 dolar iken, bu miktar 2011 yılında 10.469 dolar 
seviyesine çıkmıştır. 

•	 Kişi başı milli gelirde yakalanan bu seviye ile Türkiye’nin orta gelir tuzağı-
na düşmemesi için inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretim ve ihracatta 
yüksek katma değer sağlayan ileri teknoloji ürünlerine geçiş yapılması ge-
rekmektedir. Buna yönelik olarak hem ülke bazında hem de bölgesel baz-
da kalkınma programları ile tüm bölgelerin 2013-2015 OVP ile uyumlu 
bir şekilde 2015 yılında yüksek gelirli ülke grubuna girmesi için çalışmalar  
hızlandırılmalıdır.

•	 Aynı zamanda istikrarlı ekonomik büyümenin devam ettirilmesi için eği-
tim, bilim ve bilgi teknolojileri alanında Türkiye ilerlemeler kaydetmelidir. 
Zira genç nüfus avantajından yararlanılması ve mesleki eğitime önem ve-
rilmesi, insan kaynağının belirli bir noktaya getirilmesini sağlayacaktır. Bu 
alanda önemli adımlar atan Kore ve Tayvan gibi ülkelerin ekonomik büyü-
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me deneyimleri incelendiğinde, bu ülkelerin hızlı büyüme dönemlerinde 
Ar-Ge iyileştirici uygulamalara yöneldikleri ve ekonomik büyümelerine 
süreklilik kazandırdıkları görülmüştür.82 

•	 Ekonomik büyümenin işgücünden faydalanmadan gerçekleştirilmesinin 
mümkün olmadığı düşünüldüğünde, Türkiye sahip olduğu yüksek genç 
nüfus oranını avantaja çevirmelidir. Bu hususta yapılması gereken de iş-
gücünün istihdam edilerek yeni istihdam alanlarının yaratılması olacaktır. 
Zira ülkeye yapılacak yatırımlar yeni istihdam alanlarının açılmasında et-
kili olacağı gibi işgücünden faydalanmayı da sağlayacaktır. 

9.2 İHRACAT PERFORMANSI
•	 2001 krizinden sonra sürekli olarak artış gösteren ihracat miktarı, küresel 

ekonomik krizin etkisiyle 2009’da ivme kaybetse de 2010 yılından sonra 
yeniden artışa geçmiştir. 2002 yılında 36 milyar Dolar olan ihracat miktarı 
2012 yılında 152.6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yüzden, özellik-
le, son dönemlerde ekonomik büyümeye önemli katkılar yapmaya devam 
etmektedir.

•	 Türkiye, cari açığın olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve dış ti carete yön ver-
mek için Uzak Doğu, Hindistan, Afrika, Ortadoğu ve hatta Latin Amerika 
ülkelerinde yeni imkânlar ve pazarlar geliştirmiştir. Özel likle Ortadoğu’da 
Arap Baharı ve Kuzey Afrika’da meydana gelen siyasi gelişmeler yeni pazarlar 
ortaya çıkarmıştır. Bu durum Türkiye’yi küresel ekonomik krizin etkileriyle 
mücadele eden birçok ülkeden ayırarak avantajlı bir konuma getirmiştir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin dünya ihracatı içerisindeki payında son yıllarda artış 
gözlemlenmiştir.83 Bu artışın hedeflenen seviyelere çıkması için ürün bileşi-
mi ve çeşitliliğinde de artış gerçekleştirilmeli, bu ülkelerin ihracat pazar payı 
artırılmalı ve yeni pazarlara girme girişiminde bulunulmalıdır. Değişen den-
geler nedeniyle, Asya ile özellikle de Şangay İşbirliği Örgütü ve ASEAN ile 
ilişkiler artırılmalıdır. 

•	 2012 yılında uygulamaya konulan “Yeni Teşvik Sistemi” ile bölgesel gelişme 
politikaları belirlenmiş, bu politikalar dahilinde bölgelere yenilikçi, rekabet 
edebilen ve yüksek katma değer yaratabilen sektörlerin kurulması amaçlan-
mıştır.84 Bu kapsamda, ihracat miktarının yükseltilmesi için yatırımlara uy-
gun koşullar oluşturmalı, verimli işgücü politikalarının geliştirilmesi hedef-
lenmeli ve meslek eğitimi reformları sayesinde nitelikli işgücü arttırılmalıdır. 

82. J. Pierre Lehman, “Still After All These Years: The Lessons of East Asia’s Miracle”, Fung Global Institute, 2012. 
http://www.fungglobalinstitute.org/publications/articles/still-relevant-after-all-these-years-the-lessons-of-east-
asias-miracle-231.html.
83. Fuat Erdal, Öner Günçavdı, Saime Kayam, “Is There Room For Manoeuvre? Impact Of Exchange Rate On 
Turkish Exports” Istanbul Technical University, Economic and Social Research Center (ITU-ESRC), İstanbul, 2012.
84. Erdal Tanas Karagöl, “Cari Açık Tartışmaları Gölgesinde Türkiye Ekonomisi”, SETA Analiz, Kasım, 2011.
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•	 Türkiye, kalkınma yardımlarında artık donör ülke konumuna gelmiş ve 
yaptığı yardımlar ile ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağ-
lamıştır. Bu anlamda kalkınma yardımları ülke çeşitlenmesini artırmıştır. 
Ancak, kalkınma yardımlarının etkinliğinin artırılması için yeni bir strateji 
geliştirilmesi önem arz etmektedir.

9.3 KAMU MALİYESİ
•	 AK Parti döneminde gerçekleşen mali disiplin, yapısal reformlar ve özel-

leştirme politikaları sayesinde; bütçe açığının GSYH içindeki payında yıl-
lar itibariyle azalmalar gerçekleşmiştir. Bütçe açığının GSYH içindeki payı 
2002 yılında yüzde 12,4 iken ilerleyen yıllarda Maastricht Kriteri olarak ta-
nımlanan yüzde 3 seviyesinin altında kalmıştır. Aynı zamanda AB Tanımlı 
Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı ise 2002 yılında yüzde 74 
olarak gerçekleşirken, bu oran 2011 yılında ise yüzde 39,4’e düşmüştür.

•	 AK Parti iktidarı geçmiş yönetimlerden devraldığı dış borç miktarının 
GSYH içerisindeki oranını yıllar itibariyle azaltmayı başararak borçların 
geri ödenmesini ve çevrilebilirliğini sağlamıştır. IMF ile yeni bir Stand-by 
anlaşmasının yapılmaması bunun en somut örneği olmuştur. 

•	 Türkiye’nin üretimde dolayısıyla ihracat miktarında gerçekleştirdiği artışın 
arkasında sağlanan mali disiplin ve ekonomik istikrar yatmaktadır. Bu iyi-
leşmeler ekonominin kredibilitesini yükseltirken ülke ekonomisine küresel 
piyasalarda güçlü bir konum kazandırmıştır.

•	 Türkiye’de 2008 yılında dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz ortamın-
da iç talebi güçlendirme amacıyla mali araçlar kullanılmış ve mali-bütçe 
disiplinine önem verilerek zaman aşımına uğramış vergi alacakları taksit-
lendirilip ek gelir elde edilmiştir.85 2008 küresel krizinden kısa sürede çıkıl-
masında ve ekonomi politikalarının uygulamasında geniş manevra alanı 
bulunmasında Borç/GSYH ve Bütçe Açığı/GSYH oranlarında iyileşme ve 
bankaların sermayelerinin güçlendirilmesinin önemli payı vardır. 

•	 Küresel ekonomik krizden dolayı piyasalarda belirsizliklerin hüküm sürdü-
ğü bir ortamda Türkiye’nin geleceğe yönelik hedef ve uygulamalarını kap-
sayan OVP’lerin uygulamaya konulması önem teşkil etmektedir.

•	 2023 ekonomi hedeflerinin gerçekleştirilmesi bağlamında başta kayıt dışı 
istihdam olmak üzere ekonomide kayıt dışılığın önüne geçilmesi için ön-
lemler artırılmalıdır. Bu doğrultuda vergi denetlemeleri sıkılaştırılmalı ve 
koordinasyon artırılmalıdır. Aynı zamanda işgücü düzenlemelerinin daha 
esnek hale getirilmesi ile kayıt dışı istihdamın engellenmesi için düzenle-

85. Pelin Bolcan, “Türkiye Krizden Nasıl Çıktı?”, BİLGESAM, Ağustos, 2010. http://www.bilgesam.org/tr/
index.php?option=com_content&view=article&id=758:tuerkiye-krizden-nasl-ckt-&catid=116:analizler-
ekonomi&Itemid=145
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meler yapılmalıdır. İşveren örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri 
gibi faklı gruplara erişimi sağlayacak tamamlayıcı politikalar kayıt dışılığı 
azaltmayı hedefleyen genel bir strateji çerçevesinde vergi ve çalışma haya-
tındaki reformlar ile desteklenmelidir.86 Kayıt dışılık ile mücadele çerçeve-
sinde 2011 yılında hazırlanan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi 
Eylem Planı”nın87 etki ve uygulama alanı genişletilerek işgücü piyasaları ve 
sosyal yardım programları alanlarına ağırlık verilmelidir.

9.4 SOSYAL DEVLET
•	 Türkiye ekonomisinde yakalanan büyüme ivmesinin istihdama yansıması 

uzun yıllar almıştır. İşsizlik oranı 2002-2007 yılları arasında ortalama yüz-
de 10 civarında seyretmiştir. Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında 
yüzde 14,8 olan işsizlik oranı 2011 yılında yüzde 9,8’e ve 2012 yılı ilk 9 aylık 
dönemde de yüzde 9,1 seviyesine düşmüştür. 2013 - 2015 OVP’de küresel 
ekonomik kriz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile birlikte, işsizlik ora-
nının 2012 yılında yüzde 9 ve 2015 yılında yüzde 8,7 olacağı hedeflenmiştir.

•	 Hükümetin istihdamı doğrudan etkileyecek unsurlara yoğunlaşması ve 
yapısal tedbirlere ağırlık vermesi gerekmektedir. 2001 krizi yüksek işsizlik 
oranlarının kronik hale geldiğini göstermiştir. Türkiye’de kronik bir yapıya 
sahip olan işsizliğin azaltılması için eğitim politikalarının işgücü piyasası 
ile örtüşen bir yapıya kavuşması uzun vadede işsizlik oranının azaltılması-
na katkı sağlayacaktır.

•	 Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvence ve 
esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artı-
rılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesini öneren ve 
2009 yılında hazırlık çalışmalarına başlanılan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin 
uygulamaya geçmesi önem arz etmektedir.

•	 AK Parti hükümetleri sosyal politika alanında önemli iyileştirmeler ger-
çekleştirmiştir. Türkiye’de sosyal harcamalar (sosyal yardım ve hizmet) 
2002 yılında GSYH’nin yüzde 0,5’ini oluştururken 2011 yılında bu oran 
(SGK tarafından yapılan ve tazminat niteliği taşıyan ödemeler de dahil ol-
mak üzere) yüzde 1,42’ye yükselmiştir.88

•	 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı yok-
sulluk araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de kişi başı günlük harcaması 1 

86. Dünya Bankası, “Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar”. http://web.worldbank.org/wbsite/external/
countries/ecaext/turkeyinturkishextn/0,contentMDK:22624315~pagePK:1497618~piPK:217854~theSite
PK:455688,00.html
87. Başbakanlık Gelir İdaresi Başkanlığı, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2011-2013” 
Ankara, 2011.
88. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım İstatistikler 
Bülteni, Eylül, 2012.
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Dolar’ın altında kalan fert oranı 2002 yılında yüzde 0,20 iken; 2006 yılında 
1 Dolar’ın altında fert kalmaması gelir dağılımında da 2002 yılından sonra 
önemli iyileşmelerin sağlandığını göstermektedir.

•	 Sosyal hizmet ve yardımların daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi için 
2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın, toplam bütçe içindeki payı her geçen yıl art-
maktadır. 2012 yılında 8.8 milyar TL olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı bütçesinin, 2013 yılında 14.7 milyar TL’ye çıkartılması sosyal hizmet ve 
yardımlara verilen önemi göstermektedir.

•	 Yoksulların yerinde tespitine dayalı uygulamalar neticesinde sosyal yar-
dımlardan yararlanan kişi sayısında ve sosyal yardım programlarının har-
camalarında son yıllarda artış yaşanmıştır. Aynı zamanda sosyal yardım ya-
rarlanıcılarının belirlenmesine yönelik tüm yardım kategorileri göz önün-
de bulundurulmuş, yararlanıcıların bölgesel farklılıkları ve kır-kent ayrımı 
çerçevesinde ölçülebilen göstergelere dayalı hane halkı ziyaretleri ile doğ-
rulanabilen bir “Puan” projesi başlatılmıştır. Bu uygulama ile sosyal yardım 
yararlanıcılarının tarafsız ve adil bir şekilde belirlenmesi ve mükerrer yar-
dımların önüne geçilerek kaynakların verimli kullanılması amaçlanmıştır.

9.5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİ
•	 2001 krizi döneminde IMF’den alınan ve 2002 yılında 23.5 milyar Dolar 

gibi yüksek bir miktar olan bu borçların geri ödemesi AK Parti hükümet-
lerinin mali disiplini sayesinde, yaklaşık 11 yıllık bir süre içerisinde, 2013 
yılı ilk yarısında tamamlanacaktır. Ayrıca, IMF ile yapılan Stand-by anlaş-
malarının sonuncusu olan 19. Stand-by anlaşmasından (2005-2008) sonra 
IMF ile yeni bir anlaşma yapılmamıştır. Uluslararası bir kuruluşun sağladı-
ğı fona bağlı olmadan yoluna devam etmesi, Türkiye’nin kendi kaynakları 
ile ekonomik istikrarını sürdürebildiğini göstermesi açısından önemlidir.

•	 Türkiye küresel ekonomik krizin tüm gelişmiş ülkeleri olumsuz etkilediği 
bu dönemde, IMF’den yıllarca kaynak kullanan bir ülke durumunda iken 
artık kaynak aktaran bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin de araların-
da bulunduğu çok sayıda gelişmekte olan ülke, IMF kaynaklarının güçlen-
dirilmesi ve küresel finansal istikrara katkı yapmak amacıyla destek verme 
taahhüdünde bulunmuştur. 

•	 İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ile finansal enstrümanların 
çeşitlenmesi bu enstrümanların derecelendirmesine yönelik bir zorunlu-
luğun getirilmesi hem yerli derecelendirme kuruluşlarının (kurulacak-
mevcut) güçlenmesine hem de mevcut uluslararası derecelendirme ku-
ruluşlarına olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu sayede 
kredi derecelendirme sektöründe uluslararası arenada bir paya sahip olmak 
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ve Türkiye’nin bölgede sağladığı politik gücü, ekonomik boyuta taşımak  
gerekmektedir.89

•	 Yaşanmakta olan küresel ekonomik belirsizlik ortamında uygulanan doğru 
maliye ve para politikaları istikrarlı ekonomik büyümeyi de beraberinde 
getirmiştir. Bu istikrar trendi Türkiye ekonomisinin küresel ekonomideki 
bozulma dan kaynaklanan dış şoklardan ciddi şekilde etkilenmesine engel 
olmuştur. Fitch derecelendirme kuruluşu da Kasım 2012’de Türkiye’nin 
kredi notunu “BBB-” ile “yatırım yapılabilir seviyeye” yükseltmiş ve Türki-
ye 1994 yılından bu yana ilk defa yatırım yapılabilir seviyede not almıştır. 
Bu bağlamda, diğer derecelendirme kuruluşlarının da not artırımı yapma-
ları için, bu kuruluşların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. 

•	 Türkiye, 2013 yılı başında Standard & Poor’s ile sözleşmesini sonlandırmış, 
daha önce sözleşmesi bulunan Moody’s ile de yeniden devam etme kararı 
vermiştir. Ayrıca, Fitch derecelendirme kuruluşu ile derecelendirme için 
sözleşme imzalanmıştır.

9.6 2023 HEDEFLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

•	 2023 yılında Türkiye’nin 2 trilyon Dolar GSYH’ye, 25 bin Dolar kişi başı 
milli gelire ve 500 milyar Dolar ihracata ulaşması hedeflenmiştir. Bu he-
defler arasında en iddialı olanı ise 2023 yılına kadar Türkiye’nin dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasına girmesidir. Piyasa aktörlerine geleceğe yönelik ya-
tırımlar için güven veren bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için tasarlanan 
yapısal reformlar oldukça önem arz etmektedir. Bu güven ortamı yatırım-
cıları ülkeye çekerek hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

•	 Ar-Ge’ye aktarılan kaynağın GSYH’ye oranı son 10 yıllık dönemde yüzde 
1’in altında gerçekleşmiştir. Ar-Ge harcamalarının GSYH’ ye oranı 2010 
yılında OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2,4, AB ülkelerinde yüzde 1,95 
ve Güney Kore’de ise yüzde 3,75 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıy-
la Türkiye’nin gerek ekonomik büyümede istikrar sağlaması gerekse 2023 
hedeflerini yakalaması için bu alana ağırlık vermesi ve Ar-Ge’ye aktarılan 
kaynağı arttırması gerekmektedir. 

•	 Yatırımların artışı tasarruf oranlarının yatırımları karşılayacak şekilde, 
istikrarlı bir seviyede gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla 
İstanbul’un dünya da ilk 10 finans merkezi arasında yer alması hedefi, fi-
nansal araçlardaki çeşitlenme ile tasarruf oranında gerçekleştirilecek artış 
ile hem yatırımlarda artışa dolayısıyla da GSYH’de artışa neden olacaktır. 
Bu yüzden, makroekonomik istikrar, güçlü ve sistematik bir şekilde düzen-

89. Erdal Tanas Karagöl, Ülkü İstiklal Mıhçıokur, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar”, 
SETA Rapor, Eylül, 2012.
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lenmiş finansal sektörün varlığı, artan yatırım miktarları ve yatırımların 
desteklendiği bir vergi sisteminin varlığı gibi faktörler tasarruf miktarının 
artırılması için hayati önem taşımaktadır.

•	 Son yıllarda başlayan projeler, başta kentsel dönüşüm projeleri ile, ülkeye 
yabancı sermayenin girmesini hızlandıracaktır. Kentsel dönüşüm projeleri 
hem ülkenin çehresini değiştirecek hem de ekonomiye ivme verecek bir 
proje olarak birçok hedefi yerine getirecektir.

•	 Ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve 2023 yılı için hedeflenen GSYH 
miktarına ulaşmak için en önemli girdi olan enerjide Türkiye büyük oran-
da dışa bağımlıdır. Ayrıca, Türkiye’nin enerji tüketimi her yıl bir önceki 
yıla göre artış göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Türkiye 
enerji tüketimi en hızlı artan ülkelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla, 
ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve cari açığın azaltılması için Türki-
ye’de iktisadi hedeflerle uyumlu enerji politikalarının uygulanması zaruri 
bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

•	 Ekonomik büyümenin enerji olmadan gerçekleştirilemeyeceği ve 2023 yılı 
için 500 milyar Dolar ihracat hedefinin de enerji olmadan yapılmasının 
zor olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığın düşü-
rülmesi oldukça önem arz etmektedir. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi 
kapsamında, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, enerji altyapısının mo-
dernizasyonu ile enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin artırılması gerek-
mektedir. Ayrıca, başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji kaynakları-
nın çeşitlendirilmesi ve nükleer enerjinin devreye girmesi zorunlu bir hal 
almıştır. 

•	 Cari açığın azaltılması için Türkiye’de “hiç üretilmeyen malların” üretilmesi 
temel hedeflerden birisi olmalıdır. Bu da ithalatı azaltıcı bir etki yapacak ve 
ithalatın azalması da cari açığı düşürecektir. 
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RAPOR

AK PARTİ DÖNEMİ 
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra alınan tedbirler ve 
uygulanan ekonomik istikrar programları sayesinde ülke ekonomisi 
2002-2007 arası dönemde yaklaşık yüzde 7 oranında büyümüştür. 2008 
yılında yaşanan küresel ekonomik krizden dolayı birçok gelişmiş ülkede 
daralma yaşanırken, Türkiye 2009 yılının son çeyreğinden itibaren pozitif 
yönlü büyümesine başlamış ve 2012 yılı üçüncü çeyreğine kadar aralıksız 
büyümesini sürdürmüştür. 

2002-2012 döneminde gerçekleşen mali disiplin, harcama azaltıcı 
politikalar ve büyük çapta yapılan özelleştirmeler kamu maliyesindeki 
olumlu görünüme katkı sağlamıştır.  Bu çabalar geleceğe yönelik 
beklentileri de olumlu etkilemiştir. Ayrıca, kamu maliyesinde gerçekleşen 
bu göstergeler sayesinde,  hem Türkiye AB ülkelerinde devam eden borç 
krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etmiş hem de ekonomi politikalarının 
uygulamasında geniş manevra alanı bulmuştur.

Ülkenin 2001 krizi döneminde IMF’den aldığı ve 2002 yılında IMF’ye 23.5 
milyar Dolar olan kredi borçlarının 2013 yılı sonuna kadar, yaklaşık 11 
yıllık bir süre içerisinde, bitirilmesi planlanmıştır. Türkiye son 9 yılda 110 
milyar Dolar doğrudan yabancı yatırım çekmiş ve 2012 yılı için doğrudan 
yabancı yatırım açısından dünyanın en cazip ülkelerinden birisi olmayı 
başarmıştır.  Diğer yandan,  ekonomide sağlanan bu iyileşmeler 
neticesinde Fitch derecelendirme kuruluşu Kasım 2012’de Türkiye’nin 
kredi notunu BBB- ile “yatırım yapılabilir seviyeye” yükseltmiştir. Türkiye, 
bu not artırımı ile 1994 yılından bu yana ilk kez yatırım yapılabilir 
seviyede not almıştır. 

Türkiye küresel ekonomik kriz döneminde ihracatta alternatif pazar 
arayışlarına yönelmiş ve kriz ortamının doğurduğu dezavantajlı ortamı 
lehine çevirmiştir. Hükümetin Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik açılımları 
Türkiye’nin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerinin gelişmesini de sağlamıştır. 
2002 yılında 36 milyar Dolar olan ihracat miktarı 2012 yılında 152.6 
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son olarak, ekonomide artık uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu 
hedefler için politikalar uygulanmıştır.  Bu amaçla, 2023 yılı için 2 trilyon 
Dolar GSYH, 25 bin Dolar kişi başı gelir ve 500 milyar dolar değerinde 
ihracata ulaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefler arasında en iddialı olanı 
ise 2023 yılına kadar Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girme hedefi olmuştur.  


