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2013 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri en çok etkileyen husus, FED’in 
likiditeyi azaltacağı yönündeki açıklamalardı. Bu doğrultuda sermayenin Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkışa geçeceği beklentisi oluştu; tasarruf oranla-
rı düşük olan Türkiye’nin dış finansman bağımlılığı nedeniyle bu durum Türk 
Lirası’ndaki değer kaybına neden oldu. Buna 2013 yılı ortasında başlayan Gezi 
Parkı eylemlerinin katkısı da yadsınamaz. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisin son 
on yılda yabancı yatırımcı gözünde kazandığı pozitif algıyı negatif açıdan etkilese 
de, kalıcı bir sonuç doğurmadı ve 2013 yılında ekonomik büyüme, hedeflerin 
üzerinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin IMF’ye olan 23,5 milyar do-
larlık borcunun son taksiti ödendi ve borç sıfırlandı. Böylece, Türkiye IMF’den 
borç alan ülke konumundayken borç veren ülke konumuna geldi. Ayrıca, önemli 
bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarınca Türkiye’nin kredi notunun 
yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi ve kamu maliyesinin katkı sağladığı 
makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeler sayesinde 2013 yılındaki iç ve dış 
şoklar Türkiye ekonomisini sarsmadı. FED’in geleceğe dönük parasal sıkılaştırma 
kararı ile Türkiye’de 17 Aralık’ta hükümete karşı gerçekleşen ve ekonomiyi hedef 
olan uluslararası operasyon aynı döneme denk gelse de, iç ve dış şokların en etkili 
olduğu Gezi olayları, 17 Aralık operasyonu ve FED kararlarına ilişkin açıklama-
lara rağmen makroekonomik görünümde ve finansal istikrarda bozulma olmadı. 
Böylece ekonomiye verilen şoklar makroekonomik istikrara zarar veremezken, 
orta vadeli hedefler yakalandı ve ekonominin gelişmiş ülkelerden küresel ekono-
mik krizle başlayan pozitif ayrışması devam etti.

ÖZET
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GİRİŞ
Türkiye ekonomisinde 2001 yılında gerçekleşen 
ekonomik kriz sonrası alınan tedbirler ve başlatı-
lan uygulamalar 2002 yılından itibaren aralıksız 
sürdürülmüştür. Bu sayede ekonomik büyüme, 
2002 – 2007 yılları arasında küresel ekonomik 
krize kadar yaklaşık yüzde 7 oranında gerçekleş-
miştir. 2008 ve 2009 yıllarında ise küresel eko-
nomik kriz kaynaklı bir daralma görülmüşse de 
Türkiye, 2009 yılının son çeyreğinden itibaren 
pozitif yönlü büyümesine başlamış ve 2013 yılı 
üçüncü çeyreğine kadar 4 yıl boyunca aralıksız 
büyümesini sürdürmüştür. Küresel ekonomik 
krizden dolayı birçok gelişmiş ülkede daralma 
yaşanırken, Türkiye ekonomisi 2013 yılı üçüncü 
çeyrek itibariyle OECD (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development) ülkeleri için-
de ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise en hızlı büyü-
yen dördüncü ekonomi olmuştur. Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer OECD ül-
keleri de Türkiye’nin gerçekleştirdiği ekonomik 
büyümenin gerisinde kalmıştır.

Bununla birlikte küresel ekonominin ve 
siyasi dengelerin sürekli olarak değiştiği küresel 
ekonomik kriz sonrası dönemde (2008-2012) 
Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaret 
pazarları içindeki payı azalırken, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın oranı 
artış göstermişti. Fakat 2013 yılında Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgesindeki siyasi belirsizlikler 
ticaretin azalmasına sebep olmuş, Avrupa Birliği 
ülkelerinde meydana gelen kısmi toparlanma sü-
reci ile başta ihracat olmak üzere dış ticaret hac-
mi artmıştır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge-
sine yapılan ihracatın payının azalmasına ve AB 
ülkelerinin tam olarak toparlanamamasına rağ-
men, 2013 yılı Ocak – Ekim döneminde 124,5 
milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın, 2014 - 
2016 Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonunda 
153,5 milyar dolara, dış ticaret hacminin ise 405 
milyar dolara çıkması beklenmektedir. 

Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelerden 
ayrışmasında en önemli katkıyı yapan mali gös-
tergelere bakıldığında ise, bütçe açığının Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2012 
yılında yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, 2013 
yılı için OVP’de yüzde 1,2 olarak öngörülmüş-
tür. Böylece Türkiye’nin bütçe açığının GSYH 
içindeki payının küresel ekonomik kriz önce-
si seviyeden daha düşük bir seviyeye gelmesi 
ve son 3 yıldır aralıksız Maastricht kriteri olan 
yüzde 3’ün altında gerçekleşmesi sağlanmıştır. 
Kamu maliyesinde gerçekleşen bu göstergeler, 
Türkiye’nin hem AB ülkelerinde devam eden 
borç krizinin olumsuz etkilerini bertaraf etmesi-
ni hem de ekonomi politikalarının uygulanma-
sında geniş manevra alanı bulmasına önemli kat-
kılar sağlamıştır. Ayrıca, söz konusu iyileşmeler 
devam ettikçe ekonominin küresel piyasalarda 
aldığı kredi notunu uluslararası kuruluşlardan 
da alması kaçınılmaz olacak ve bu durum kamu 
borçlanma faizlerinin uzun dönemde düşük ol-
masına katkı yapacaktır. 

2013 yılı Mayıs ayından itibaren küresel 
ekonomilerdeki para politikalarına ilişkin artan 
belirsizlik karşısında Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası (TCMB), temkinli bir para politi-
kası uygulamıştır. Bu doğrultuda belirsizliklerin 
olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla ek para-
sal sıkılaştırma uygulanmıştır. Buna yönelik ola-



9s e t a v . o r g

2013’TE EKONOMİ

rak da 2013 yılı başından 2013 yılı sonuna kadar 
alınan kararlar doğrultusunda Merkez Bankası 
tarafından, politika faizi yüzde 5,5’ten yüzde 
4,5 düzeyine indirilmiştir. Merkez Bankası borç-
lanma faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 3,5’e, borç 
verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 7,75’e, açık 
piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı ban-
kalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 8,5’ten yüzde 6,75’e 
indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması 
çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 12’den 
yüzde 10,25’e indirilmiştir.

Özetle, 2012 yılı için hem küresel ekonomi-
deki belirsizlikler hem de yüksek cari açığa önlem 
olarak ekonomik büyüme hedefi düşürülmüştür. 
Aynı dönemde gelişmiş ülkelerin ve diğer geliş-
mekte olan ülkelerin de ekonomik büyüme oran-
ları aşağı yönlü revize edilmiştir. Bu doğrultuda 
önceki yıla görece daha düşük oranda ekonomik 
büyüme gerçekleştirilerek cari açık düşürülmüş-
tür. Diğer yandan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
(Middle East and North Africa, MENA) ekono-
milerindeki siyasi belirsizlikler Türkiye ekonomi-
sinin 2013 yılında bölgedeki dış ticaret pazarının 
daralmasına neden olmuştur. Ayrıca 2013 yılın-
da Türkiye’de yaşanan Gezi olayları ve Amerika 
Merkez Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi 
daraltacağı yönündeki açıklamaların aynı dö-
neme denk gelmesiyle kısa süreli bir belirsizlik 
ortamı yaşansa da; ekonomik aktivite canlılığını 
korumuştur. Bu nedenle 2013 yılında, yaşanan 
siyasi olaylar ve küresel ekonomideki belirsizlik-
lere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir 
şekilde büyüyerek yükselen güç olmaya devam 
etmesi öne çıkan başlıklar olmuştur. 

Ayrıca, 2023 hedeflerine on yıl kala hazırla-
nan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2023 
yılı için belirlenen hedeflere ulaşmada karşılaşa-
bileceği muhtemel temel yapısal sorunlara çözüm 
olması ve kritik reformların hayata geçirmesi ha-
yati derecede önemlidir. Planda yer alan yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi 2023 ekonomi 
hedeflerine ulaşılmasında da belirleyici olacaktır. 

Özellikle orta vadeli görünüme ilişkin öngörüle-
bilirlik sağlayan hedefler doğrultusunda Türkiye 
ekonomisi küresel piyasalarda sahip olduğu gü-
ven ortamını sürdürmeye devam edecektir.

EKONOMİK BÜYÜME 
Türkiye ekonomisinde 2001 yılında gerçekle-
şen ekonomik kriz sonrası alınan tedbirler ve 
başlatılan uygulamalar 2002 yılından itibaren 
aralıksız sürdürülmüştür. Bu sayede ekonomik 
büyüme 2002 – 2007 yılları arasında küresel 
ekonomik krize kadar yaklaşık olarak yüzde 7 
oranında gerçekleşmiştir. 2008 ve 2009 yılların-
da küresel ekonomik kriz kaynaklı bir daralma 
görülmüşse de Türkiye 2009 yılının son çeyre-
ğinden itibaren pozitif yönlü büyümesine başla-
mış ve 2013 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen 
16 çeyreklik dönem boyunca aralıksız büyüme-
sini sürdürmüştür. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre, GSYH’de, 2013 yılı ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3; ikin-
ci çeyrekte yüzde 4,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 
4,4 büyüyerek dokuz aylık dönemde yüzde 4’lük 
bir ekonomik büyüme gerçekleşmiştir (Tablo 1). 
2013 yılı ilk ve ikinci çeyrekte kamu yatırımla-
rındaki ve iç talepteki artışın katkısıyla büyüyen 
Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kamu yatı-
rımları ve iç talepteki artışın yanı sıra özel sektö-
rün harcamalarının artışı da ekonomik büyüme-
ye katkı yapmıştır. Aynı zamanda, gerçekleşen ilk 

Türkiye 2009 yılının son çeyreğinden 
itibaren pozitif yönlü büyümesine başlamış 
ve 2013 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen 
16 çeyreklik dönem boyunca aralıksız 
büyümesini sürdürmüştür.
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dokuz aylık ekonomik büyüme rakamı ile Orta 
Vadeli Program’da (OVP, 2014 – 2016) hedefle-
nen yüzde 3,6’lık ekonomik büyüme oranının 
aşılacağı beklenmektedir.1

Ekonomik büyümenin bileşenlerine bakıl-
dığında, 2013 yılında ekonomik büyümede ih-
racatın katkısı önceki yıla görece düşük kalmıştır. 
Bunun en önemli nedeni hem Avrupa ülkelerin-
deki ekonomik durgunluğun, hem de Avrupa’ya 
alternatif olarak görülen Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika ülkelerinin içinde bulunduğu siyasi belirsiz-
liklerin sebep olduğu dış talep azalışıdır. Ancak, 
tüketici kredilerindeki güçlü seyir ekonomideki 
toparlanmayı olumlu yönde etkilemiştir. Böyle-
ce Türkiye ekonomisi 2013 yılı üçüncü çeyrek 
itibariyle OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ül-
keleri içinde ise en hızlı büyüyen dördüncü eko-
nomi olmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri başta ol-
mak üzere diğer OECD ülkeleri de Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği ekonomik büyümenin gerisinde 
kalmıştır (Grafik 1). Türkiye ekonomisinin eko-
nomik büyümedeki bu performansının arka-
sında bankaların güçlü sermaye yapısı ve kamu 
maliyesi göstergelerinin olumlu seyri bulunmak-

1. Erdal Tanas Karagöl, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), III. 
Çeyrek (Temmuz, Ağustos, Eylül) Değerlendirmesi”, SETA Pers-
pektif, no.25 (Aralık 2013).

tadır. Bu göstergeler sayesinde reel sektör üreti-
me devam etmiş ve ekonomik büyüme sürdürü-
lebilir bir cari açık düzeyiyle pozitif bir seyirde 
devam etmiştir. 

2008 yılı küresel ekonomik krizi ABD’de 
başlamış ve devamında Avrupa Birliği ülkele-
rinde borçluluk krizi olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu krizlerde FED para basma ve tahvil alımı 
şeklindeki genişletici para politikalarıyla ekono-
mik krizin etkilerini azaltma yoluna gitmiştir. 
FED’in politikası sonucu küresel ekonomide 
ortaya çıkan likidite bolluğu, gelişmiş ülkele-
re göre daha güvenilir liman olarak görülen ve 
faiz oranları gelişmiş ülkelere oranla daha yük-
sek olan gelişmekte olan ülkelere aktarılmıştır. 
Böylece FED’in uyguladığı genişletici para po-
litikaları nedeniyle ve gelişmekte olan ülkelere 
sermaye girişinin artışı, bu ülkeleri yükseliş dö-
nemine sokmuş, bir anlamda gelişmiş ülkelerin 
ekonomik krizi gelişmekte olan ülkelerin fırsatı 
haline gelmiştir. 

Fakat, 2013 yılı Mayıs ayında FED’in li-
kiditeyi azaltacağı yönündeki açıklamalar ve bu 
doğrultuda oluşan beklenti, sermayenin Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkışına; sermaye 
çıkışı da tasarruf oranları düşük olan Türkiye’nin 
dış finansman bağımlılığı nedeniyle Türk Lira-

TABLO 1. DÖNEMLER İTİBARİYLE GSYH (2012,2013)

Yıl - Dönem
Cari Fiyatlarla GSYH 

(Milyon TL)
Gelişme
Hızı (%)

Cari Fiyatlarla
(Milyon Dolar)

Gelişme
Hızı (%)

Sabit Fiyatlarla GSYH 
(Milyon TL)

Gelişme
Hızı (%)

2012-I 325164 12,2 181543 -1,2 27208 3,1

2012-II 349600 10,1 193526 -4,5 28864 2,8

2012-III 376901 7,3 208644 2,8 31655 1,5

2012-IV 364120 7,3 202580 9,6 29946 1,4

2012 Yıllık 1415786 9,1 786293 1,6 117674 2,2

2013-I 354895 9,1 198662 10 28016 3

2013-II 384539 10 209388 8,1 30171 4,5

2013-III 414459 10 211252 1,1 33033 4,4

Kaynak: TÜİK
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sı’ndaki değer kaybına neden olmuştur. Buna 
2013 yılı ortasında başlayan Gezi Parkı eylem-
lerinin de katkısı şüphesizidir. Fakat FED’in 
açıklamaları doğrultusunda küresel ekonomideki 
belirsizlik ortamının artması nedeniyle, Türkiye 
ekonomisinin on yılda kazandığı yabancı yatı-
rımcı gözündeki algısını negatif etkilese de kalıcı 
bir sonuç doğurmamış, 2013 yılının ekonomik 
büyümesi hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 
Çünkü, Türkiye ekonomisinde 2001 yılında ya-
şanan ekonomik krizden sonra aldığı tedbirler, 
uygulanan ekonomik istikrar programları, 2002-
2012 döneminde gerçekleşen mali disiplin, har-
cama azaltıcı politikalar, büyük çapta yapılan 
özelleştirmeler ve gerçekleştirilen reformlar kamu 
maliyesindeki olumlu görünüme katkı sağlamış-
tır. Bu çabalar geleceğe yönelik beklentileri de 
olumlu etkilemiştir. 

FED’in söz konusu genişletici para politika-
sı uygulamalarını ve dolayısıyla gelişmekte olan 
ülkelere giren sermaye akışının yavaşlayacağı 
anlamına gelen tahvil alımını 2013 yılı sonunda 
aldığı azaltma kararıyla, Ocak 2014’ten itibaren 
başlamak üzere 85 milyar dolar olan tahvil mik-
tarı 75 milyar dolara düşürülmüştür. FED’in ge-
leceğe dönük parasal sıkılaştırma kararı ile Türki-

ye’de 17 Aralık’ta hükümete karşı gerçekleşen ve 
ekonomiyi hedef alan uluslararası operasyonun 
aynı döneme denk gelmesi manidardır. 

FED’in tahvil alımını 2013 yılı sonun-
da azaltma kararı alarak 85 milyar dolardan 75 
milyar dolara indirmesi kısa dönemde kurları 
bir miktar etkilese de makroekonomik gösterge-
leri etkilemeyecektir. FED’in açıklama yapması 
küresel ekonomideki belirsizlik ortamını azaltsa 
da, FED’in bu azaltımı sürdürüp sürdürmeyece-
ği önemlidir. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 
buna göre önlem alması gerekmektedir. Uzun dö-
nemde ise, FED’in tahvil alımını azaltmayı sür-
dürmesi ve tahvil alımını sonlandırması yatırım 
fonlarının gelişmekte olan ülkelerden çıkmasına, 
para birimlerinin değer kaybetmesine ve ekono-
mik büyümenin negatif etkilenmesine neden 
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Kaynak: Trading Economics

FED, Ocak 2014’ten itibaren başlamak üzere 
85 milyar dolar olan tahvil alım miktarını 75 
milyar dolara düşürmüştür.
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olabilecektir. Eğer kurda ve enflasyonda yükseliş 
devam ederse faizler yükselecek, bu durum da 
projelerin maliyetlerinin yükselmesine neden ola-
caktır. Dolayısıyla mevcut projelerin bir an önce 
hayata geçirilerek tamamlanması, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme açısından da önemlidir. Bu 
nedenle Türkiye ekonomisinin büyümesini sür-
dürmesi ve bununla birlikte cari açığı sürdürüle-
bilir düzeyde tutması önem arz etmektedir.

2013 yılı ekonomik büyüme verileri, mak-
roekonomik görünümde iyileşme beklentilerini 
yükseltmiş ve hedeflerin yakalanacağı sinyalini 
vermiştir. Ayrıca Türkiye, siyaset, ekonomi ve 
hukuk alanında gerçekleştirdiği çok sayıda köklü 
reformlarla, içeriden ve dışarıdan gelen şoklara 
karşı kendisini koruyacak bir ülke haline gel-
miştir. Diğer yandan, ekonomide sağlanan bu 
iyileşmeler neticesinde 2012 yılında Fitch, 2013 
yılında Moody’s ve JCR gibi önde gelen ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşları Türki-
ye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir seviyeye” 
yükseltmiştir. Türkiye, bu not artırımı ile 1994 
yılından bu yana ilk kez yatırım yapılabilir sevi-
yede not almıştır. Yine, son dönemde politik risk 
unsuru olarak tanımlanan gelişmelerin ülke not-
landırılırken dikkate aldıkları kriterler göz önün-
de bulundurulduğunda, mevcut notlandırmada 
bu gibi risklerin olabileceği ve dolayısıyla mevcut 
konjonktürün ekonomiye etkisinin sınırlı kalaca-
ğı beklenmektedir.2

2.Erdal Tanas Karagöl ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur, Kredi 
Derecelendirme Kuruluşları: Alternatif Arayışlar, SETA Rapor, no. 
7, (Eylül 2012).

CARİ AÇIK VE YURTİÇİ 
TASARRUFLAR 
Ekonomik büyümenin arttığı dönemlerde artan 
cari açık Türkiye ekonomisi için önemli bir ya-
pısal sorun haline gelmiş, bu sorun yüksek eko-
nomik büyüme rakamlarından vazgeçilmesine 
neden olmuştur. 2012 yılında yüzde 10 seviye-
sine yaklaşan cari açığı düşürmek için ekonomik 
büyümeden büyük oranda feragat edilmiştir. 
2013 yılında küresel ekonomideki belirsizliğin 
azalmasına bağlı olarak yeniden ekonomik büyü-
me yükselişe geçmiş, beraberinde cari açıkta da 
artış meydana gelmiştir. 2013 yılı üçüncü çeyreği 
itibariyle cari açığın GYSH içindeki oranı yüzde 
7,9 olmuştur.3 Diğer taraftan, Orta Vadeli Prog-
ram’da (OVP) istikrarlı büyümeyi sağlamak ve 
sürdürülebilir cari açık düzeyi için cari açığın fi-
nansmanının mümkün olduğunca doğrudan ya-
tırımlar ve uzun vadeli kaynaklarla karşılanması 
önem taşımaktadır. Cari açığın GSYH içindeki 
payı 2013 yılı için yüzde 7,1; 2014 yılı için yüz-
de 6,4; 2015 yılı için yüzde 5,9 ve 2016 yılı için 
yüzde 5,5 olarak hedeflenmektedir (Grafik 2). 
Ekonomik verilerdeki gerçekleşmelerin dördün-
cü çeyrekte de üçüncü çeyrektekine benzer şekil-
de gerçekleşmesi durumunda ise cari açık/GSYH 
oranı hedeflenenin altında kalacaktır. 

Türkiye ekonomisinde cari açığın yapısal bir 
sorun olarak kalmasının nedeni yurtiçi tasarruf-
ların istenilen düzeyde olmamasıdır. Yurtiçi ta-
sarrufların GSYH içindeki payının düşük olması, 
cari açığın finansmanında dış finansmana olan 
bağımlılığın artmasına neden olmuştur. Türki-
ye’de var olan yüksek düzeydeki tasarruf açığı so-
runu nedeni ile yatırımların büyük bir kısmı dış 
tasarruflar ile finanse edilmektedir. Ulusal tasar-
rufların artırılarak artan ulusal tasarrufların üret-
ken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltıl-
ması amaçlanarak Onuncu Kalkınma Planı’nda 

3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Ocak – Eylül döne-
mine ilişkin verilerden hesaplanmıştır.

2013 yılında Moody’s ve JCR gibi önde  
gelen uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu  
“yatırım yapılabilir seviyeye” yükseltmiştir.
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“Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Ön-
lenmesi Programı”na yer verilmiştir (Grafik 3). 

Diğer yandan, 2014 – 2016 dönemi için ha-
zırlanan OVP’de de cari açığın kısa vadede azal-
tılmasının yanı sıra orta ve uzun vadede de kalıcı 
bir şekilde sürdürülebilir düzeye indirilebilmesi 
hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak ise yük-
sek katma değerli ürün üretiminde artış sağla-

narak ithalata olan bağımlılığın azaltılmasıyla 
yurtiçi tasarrufların artırılması ve yüksek katma 
değerli ürünlerin ihracatının artırılmasıyla da dış 
ticaret açığını azaltıcı ve finansman kalitesini iyi-
leştirici politika hedefleri konmuştur. 

Söz konusu hedefler ile hem ekonomik gö-
rünümdeki iyileşmeler desteklenmiş hem de be-
lirsiz küresel ekonomiye karşı önlem alınmıştır. 
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Özellikle Euro bölgesi ekonomilerinde süren be-
lirsizlik ortamında, Türkiye ekonomisinin makul 
bir ekonomik büyüme gerçekleştirerek cari açı-
ğın düşürülmesiyle, Türkiye’nin kredi notunun 
2012 yılı Kasım ayında uluslararası bir kredi de-
recelendirme kuruluşu tarafından, 2013 yılında 
ise iki kuruluş tarafından daha yatırım yapılabilir 
düzeye çıkartması, cari açıkta oluşan düzelme 
ve yeni bir not artırımı yönündeki beklentilerde 
olumlu etki oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2012 
yılının ikinci yarısından itibaren 2013 yılı Mayıs 
ayına kadar Türkiye mali piyasaları istikrarlı bir 
şekilde büyümüş ve diğer ülkelere göre olumlu 
yönde ayrışmıştır.

Türkiye özelinde yatırım hedeflerine ulaş-
mada en büyük katkıyı tasarrufların yapacağı 
öngörülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin 2023 
ekonomik hedefleri kapsamında, gerekli yatırım-
ların yapılmasında yurtiçi kaynaklı tasarrufların 
kullanılması zorunlu hale gelmiştir. İstanbul 
Finans Merkezi (İFM) projesi kapsamında İs-
tanbul’un küresel bir finans piyasası haline ge-
tirilmesi hem uluslararası fon girişlerine aracılık 
edilmesini sağlayacak hem de çeşitlenen finansal 
enstrümanlar sayesinde yurtiçi tasarrufları arttı-
ran bir rol üstlenecektir. Bu sayede Türkiye eko-
nomisinin sıcak para olarak adlandırılan yabancı 
sermaye giriş ve çıkışlarına karşı olan kırılganlığı 
azaltılmış olacaktır. 

DIŞ TİCARET 
Dış ticaret, küresel ekonomide rekabetin en be-
lirleyici unsurlarından birisidir. Bu doğrultuda 
Türkiye ekonomisi bu küresel rekabet ortamın-
da 2002 yılından itibaren girdiği yeni ekonomik 
süreçle birlikte sürekli artan bir pazar büyüklü-
ğüne ulaşmıştır. Ayrıca dış ticaret hacmi 2008 
küresel ekonomik kriz yılına kadar sürekli art-
mıştır. 2009 yılında küresel ekonomik krizin 
etkisiyle dış ticaret hacmi düşmüş, fakat 2010 
yılındaki hızlı toparlanmayla birlikte dış ticaret 
hacminde de artış başlamıştır (Grafik 4). Bu-
nunla birlikte ihracat ve dış ticaret hacmi artma-

ya devam etmiştir. 2013 yılı Ocak – Ekim dö-
neminde 124,5 milyar dolar olarak gerçekleşen 
ihracatın yıl sonunda 153,5 milyar dolara çık-
ması, dış ticaret hacminin ise 405 milyar dolara 
çıkması beklenmektedir.

Dış ticaretin küresel ekonomideki seyri ise 
2008 küresel ekonomik krizinden sonra değiş-
miştir. Gelişmekte olan ülkeler küresel ekono-
mik krizin olumsuz etkilerini kısa sürede gide-
rirken, gelişmiş ülkeler krizle mücadeleye devam 
etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin küresel 
ekonomik kriz sonrası istikrarlı makroekonomik 
göstergeleri dış şokların etkisinin minimize edil-
mesini sağlamıştır. Türkiye’nin de bu süreçte en 
büyük ticaret pazarı olan Avrupa Birliği ülkele-
rine ihracatı düşmüş, fakat Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerine yaptığı pazar genişlemesi ile 
krizden ihracatını yükselterek çıkmıştır. Tür-
kiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin dünya üretimindeki payı artarken ge-
lişmiş ülkelerin ekonomik büyüme hızları düş-
müş, küresel ekonomide de yeni aktörler ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası Para Fonu (International 
Money Fund, IMF) ve Financial Times’a göre 
1980’li yıllarda, dünya ekonomisinde ekonomik 
büyüme hızı en yüksek ilk 10 lider ülke içinde 
yedi gelişmiş ülke (ABD, G. Kore, Japonya Ka-
nada, İngiltere, Almanya ve İtalya) ve üç geliş-
mekte olan ülke (Brezilya, Hindistan ve Çin) var 
iken, 2012 sonrasında tam tersine yedi gelişmek-
te olan ülke (Brezilya, Hindistan, Çin, Türkiye, 
Endonezya, Rusya, Meksika) ve üç gelişmiş ülke 
(ABD, G. Kore ve Japonya) yer almıştır. Diğer 
yandan, Goldman Sachs verilerine göre, Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan ve BRIC ola-
rak adlandırılan ülkelerin toplam GSYH miktarı 
2030’dan sonra sanayileşmiş yedi büyük ülkenin 
(ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtal-
ya, Kanada) GSYH’sini geçecektir. Tabi ki, BRIC 
grubu ülkelere başka ülkelerin de (Güney Afrika, 
Meksika ve belki Türkiye) katılması halinde bu 
süre daha da kısalacaktır.4

4. Erdal Tanas Karagöl, “Dünya Ekonomik Çekim Merkezi Değişi-
yor Mu?”, Sabah , 10 Ağustos 2013.
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Türkiye ekonomisinin küresel ekonomik 
krizden hızlı çıkışına en önemli katkılardan biri 
ihracat pazarlarında yaptığı genişleme sayesinde 
gerçekleşmiştir. 2010 yılına gelindiğinde Türki-
ye’nin en önemli ticaret ortağı olan Avrupa ül-
kelerinin halen toparlanamamış olması, 2011 yı-
lına gelindiğinde ise mali bir kriz içine girmeleri 
nedeniyle bölgeye yapılan dış ticaret azalmıştır. 
Türkiye ekonomisi bu süreçte başta Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere küresel ekono-
mideki yeni pazarlardan pay alarak ihracat oranı-
nı sürekli olarak artırmaya devam etmiştir. Hatta 
2011 ve 2012 yıllarında ekonomik büyümeye en 
önemli katkı ihracattan gelmiştir. Böylece 2012 
yılında cari açığın GSYH içindeki payı hedefle-
nen düzeye indirilerek, sağlıklı bir ekonomik bü-
yüme gerçekleştirilmiştir.

Küresel ekonominin ve siyasi dengelerin 
sürekli olarak değiştiği küresel ekonomik kriz 
sonrası dönemde Avrupa Birliği ülkelerinin dış 
ticaret içindeki payı azalırken, Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika ülkelerine yapılan ihracat artış göster-
mişti. Türkiye küresel ekonomik krizden bu yana 
gelişmiş ülkelerden kaybettiği dış ticaret pazarını 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açılarak bu pazarla-
rı eksen genişlemesi ile telafi etmişti. Fakat bölge-
deki gerilimli ortam ticari ilişkileri yavaşlatmıştır. 
Bu nedenle 2013 yılı ilk dokuz aylık döneminde 
bölgeye gerçekleşen ihracatın, önceki dönemlere 
görece, toplam ihracat içindeki payı azalmıştır. 
Başta Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ih-
racatta meydana gelen azalış olmak üzere diğer 
ülkelere yapılan ihracat da yüzde 19,6 oranında 
azalmıştır.5 Diğer yandan, Avrupa ülkeleri az da 
olsa toparlanma sürecine girmiştir. Bu nedenler-
den dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin 
ihracatındaki payı 2012 yılında yüzde 38,6 iken 
2013 yılında yüzde 41,4’e yükselmiştir (Tablo 2).

Küresel ekonomi dengelerindeki bu deği-
şim nedeniyle Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı 
gelişmiş ülkeleri de kaygılandırmıştır. Bunun se-
bebi, küresel ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan 
ticari fırsatların Türkiye ve diğer gelişmekte olan 
ülkeler lehine gelişmiş olmasıdır. Değişen denge-
ler sonrasında gelişmekte olan ülkelerin dış tica-

5. Erdal Tanas Karagöl, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), III. Çey-
rek (Temmuz, Ağustos, Eylül) Değerlendirmesi, SETA Perspektif, 
no.25 (Aralık 2013).
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retteki eksen genişlemesi Latin Amerika, Afrika, 
Ortadoğu, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ticari or-
taklıklar gerçekleştirmesi ve karşılıklı ekonomik 
çıkar sağlanması, gelişmiş ülkeler aleyhine olmuş-
tur. Ayrıca, üretimin ve yeni pazarların doğuda 
yani gelişmekte olan ülkelerde olması, gelişmekte 
olan ülkeleri daha da avantajlı hale getirmiştir.

KAMU FİNANSMANI 
Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana 
sürdürdüğü kamu maliyesi performansı 2013 
yılında da gerçekleşmiş ve mali hedefler tutturul-
muştur. Gerek küresel ekonomilerdeki belirsizlik, 
gerekse gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu yük-
sek borç oranları göz önünde bulundurulduğun-
da Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte 

olan ülkelerin kamu maliyesi göstergelerindeki 
sürdürülebilir düzeyler bu ülkelerin önemli öl-
çüde ayrışmasını sağlamaktadır. Kamu maliyesi 
alanında gösterilen performanstaki iyileşmeler, 
dış ticarette gelişmiş ülkelerin ekonomik krizleri 
ve Ortadoğu ülkelerinin siyasi krizlerine rağmen, 
ekonominin diğer alanlarında da başarılı bir sevi-
yeye ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. 

Türkiye ekonominin gelişmiş ülkelerden 
ayrışmasında en önemli katkıyı yapan mali gös-
tergelere bakıldığında bütçe açığının GSYH 
içindeki payı 2012 yılında yüzde 2,1 olarak ger-
çekleşirken, 2013 yılı için yüzde 1,2 olarak ön-
görülmüştür. Böylece Türkiye’nin bütçe açığının 
GSYH içindeki payının küresel ekonomik kriz 
öncesi seviyeden daha düşük bir seviyeye gelmesi 

TABLO 2. ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT OCAK – EKİM DÖNEMİ

 2012 2013  Değişim

Ülke Grupları Değer (%) Değer (%) (%)

Genel toplam 126 103 208 100,0 124 539 102 100,0 -1,2

A-AVRUPA BİRLİGİ (AB-28) 48 663 286 38,6 51 546 791 41,4 5,9

B-TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1 912 857 1,5 1 988 506 1,6 4,0

C-DİĞER ÜLKELER 75 527 064 59,9 71 003 805 57,0 -6,0

 1-Diğer Avrupa Ülkeleri 11 579 356 9,2 11 664 156 9,4 0,7

 2-Afrika Ülkeleri 10 995 091 8,7 11 677 203 9,4 6,2

 Kuzey Afrika Ülkeleri 7 760 166 6,2 8 293 895 6,7 6,9

 Diğer Afrika Ülkeleri 3 234 924 2,6 3 383 308 2,7 4,6

 3-Amerika Ülkeleri 7 948 250 6,3 8 120 319 6,5 2,2

 Kuzey Amerika Ülkeleri 5 538 851 4,4 5 492 045 4,4 -0,8

 Orta Amerika ve Karayip Ülkeleri  657 533 0,5  872 157 0,7 32,6

 Güney Amerika Ülkeleri 1 751 865 1,4 1 756 117 1,4 0,2

 4-Asya Ülkeleri 44 511 233 35,3 38 984 587 31,3 -12,4

 Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 35 920 056 28,5 29 153 700 23,4 -18,8

 Diğer Asya Ülkeleri 8 591 177 6,8 9 830 888 7,9 14,4

 5-Avustralya ve Yeni Zelanda  401 069 0,3  442 383 0,4 10,3

 6-Diğer Ülkeler  92 066 0,1  115 157 0,1 25,1

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 64,4 60,1 -4,3

Kaynak: TÜİK



17s e t a v . o r g

2013’TE EKONOMİ

ve son 3 yıldır aralıksız Maastricht kriterinin sağ-
lanması hedeflenmiştir (Grafik 5).

Kamu maliyesi performansını gösteren bir 
başka veri de AB tanımlı genel yönetim nominal 
borç stokunun GSYH içindeki payıdır. Türkiye 
ekonomisinde sağlanan mali disiplin, borçların 
GSYH içindeki payının her yıl kademeli olarak 
düşüşünü beraberinde getirmekte, bir anlamda 
yerli kaynakların yurtiçine aktarılmasına fırsat 
doğmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye ekonomi-
sindeki AB tanımlı genel yönetim nominal borç 
stokunun GSYH içindeki payı 2003 yılından 
2008 yılına kadar sürekli azalmıştır. 2008 ve 
2009 yıllarında küresel ekonomik krizin etkisiyle 
az da olsa artan oran 2010 yılı itibariyle yeniden 
azalışa geçmiştir. Bu kısa süreli artışa rağmen 
2003 yılından bu yana Maastricht kriterlerinin 
altında kalmıştır (Grafik 6). 

Kamu maliyesindeki bu performans sürdü-
rülebilir ekonomik büyümenin de başlıca kaynağı 
olmuştur. 2002 yılından bu yana devam eden sıkı 
mali disiplin 2013 yılında da dış şoklara ve belir-
sizliklere karşı istikrarlı görünümün korunması-
na katkı sağlamıştır. Böylece ekonomik büyüme 
sürdürülmüş ve makroekonomik göstergelerde 

hedeflenen seviyeler yakalanmıştır. Buna yönelik 
olarak yapısal reformların yapılması ve yurtiçi ta-
sarrufları artırmaya yönelik önlemlerin artırılması 
gerekmektedir. Bu sayede kamu maliyesindeki ve 
diğer makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeler 
kalıcı hale gelecek ve en önemli yapısal sorun olan 
cari açığın da önüne geçilebilecektir. 

Diğer yandan 2013 yılında kamu maliye-
sinde gerçekleşen bir başka iyileşme de Türki-
ye’nin IMF’ye olan borçlarında gerçekleşmiştir. 
2013 yılı Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin IMF’ye 
olan 23,5 milyar dolar olan borçları sıfırlanmıştır 
(Grafik 7). Türkiye – IMF ilişkilerinde yeni dö-
nem olarak adlandırılacak bu borçsuz dönemde, 
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Bütçe açığının GSYH içindeki payı 2013 yılı 
için yüzde 1,2 olarak öngörülmüştür. Böylece 
Türkiye’nin bütçe açığının GSYH içindeki payı 
küresel ekonomik kriz öncesi seviyeden daha 
düşük bir seviyeye gelmiştir.



18

ANALİZ 

s e t a v . o r g

Türkiye IMF’den borç alan ülke konumundayken 
borç veren ülke konumuna gelmiş, kaynak sağla-
yıcı rolleri değişmiştir. 2012 yılı başından itibaren 
IMF kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışma-
lar kapsamında, çeşitli ülkeler tarafından 461 mil-
yar tutarında kaynak taahhüt edilmiş, Türkiye’de 
G-20 Los Cabos Liderler Zirvesi’nde 5 milyar do-
lar kaynak taahhüdünde bulunmuştur.6 

Kamu maliyesinde gerçekleşen bu gösterge-
ler, Türkiye’nin AB ülkelerinde devam eden borç 
krizinin olumsuz etkilerini minimize etmesine 
ve ekonomi politikalarında geniş manevra alanı 
bulmasına katkı sağlamıştır. Bu sayede Türkiye 
küresel ekonomideki olumsuz tablodan diğer 
gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az etkilen-
miştir. Ayrıca kamu maliyesinin katkı sağladığı 
makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeler sa-
yesinde 2013 yılındaki iç ve dış şoklar Türkiye 
ekonomisini sarsmamıştır. Böylece ekonomiye 
verilen şoklar makroekonomik istikrara zarar ver-
memiş, orta vadeli hedefler yakalanmıştır. İç ve 
dış şokların en etkili olduğu Gezi olayları ve FED 

6. Erdal Tanas Karagöl ve Ahmet Semih Bingöl, Türkiye – IMF İliş-
kilerinde Yeni Dönem, SETA Analiz, no. 67 (Mayıs 2013).

kararlarına ilişkin açıklamalara rağmen makroe-
konomik görünümde ve finansal istikrarda bo-
zulma olmamıştır. 

PARA POLİTİKASI 
2012 yılından bu yana süren küresel ekonomi-
deki belirsizlikler 2013 yılında da devam etmiş, 
ABD ekonomisindeki ve gelişmiş ülkelerdeki to-
parlanma henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. 
Bu nedenle küresel piyasalardaki finansal imkan-
lar azalmış ve parasal sıkılaştırma politikaları dev-
reye girmiştir. Bu durumun önümüzdeki dönem-
de de devam edeceği göz önünde bulundurularak 
Türkiye ekonomisindeki para politikasına ilişkin 
hedefleri belirlenmiştir. 

2013 yılı ilk çeyreğinde enflasyon bir önceki 
çeyreğe kıyasla artarak yüzde 7,29 seviyesine yük-
selmiştir. İç talepteki ve ekonomik aktivitedeki 
yavaş seyir enflasyonda sınırlı bir artışa neden olsa 
da, gıda ve tütün ürünlerindeki fiyat artışları enf-
lasyonun artmasına sebep olmuştur.7 Yılın ikinci 
çeyreğinde işlenmemiş gıda fiyatları ve hizmetler-

7. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 2.
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deki artış ile yüzde 8,30 olarak gerçekleşmiştir.8 
Üçüncü çeyrekte ise işlenmemiş gıda fiyatlarında-
ki olumlu seyir ve Türk Lirasında yaşanan değer 
kaybının etkisiyle yüzde 7,88 olarak gerçekleşmiş-
tir. 2013 yılı son çeyreğinde ise enerji fiyatların-
daki düşüşün olumlu katkı yaparak enflasyonu 
düşürücü etki yapması beklenmektedir.9 Böylece 
2014 – 2016 OVP’de 2013 yılı için yüzde 6,8 enf-
lasyon oranı hedeflenmiştir (Grafik 8). 

2013 yılı Mayıs ayından itibaren küresel 
ekonomilerdeki para politikalarına ilişkin artan 
belirsizlik karşısında TCMB, temkinli bir para 
politikası uygulamıştır. Bu doğrultuda belirsiz-
liklerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 
ek parasal sıkılaştırma uygulanmıştır. Buna yö-
nelik olarak da 2013 yılı başından sonuna kadar 
Merkez Bankası tarafından, politika faizi yüzde 
5,5’ten yüzde 4,5 düzeyine indirilmiştir. Merkez 
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 
3,5’e, borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 
7,75’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa 
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan 
borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8,5’ten 
yüzde 6,75’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi 

8. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 3.

9. TCMB Enflasyon Raporu 2013 – 4.

uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı 
yüzde 12’den yüzde 10,25’e indirilmiştir. 10

TCMB’nin döviz kuru ve faize yönelik attı-
ğı adımlar ekonomik büyüme başta olmak üzere 
birçok makroekonomik göstergede belirleyici 
olmuştur. 2013 yılında faizde yapılan değişiklik-
ler ve kuru dengelemek için yapılan döviz satım 
ihaleleri ile TL’nin değeri korunmaya çalışılmış 
ve sermaye çıkışları önlenmeye çalışılmıştır. Bu 
doğrultuda Türkiye’nin bir avantajı da kredi 
notunda gerçekleşen iyileşmelerdir. Ayrıca ban-
kaların güçlü sermaye yapısı ve sağlam kamu 
maliyesi göstergeleri 2009 yılı son çeyreğinden 
itibaren devam eden ekonomik büyüme süre-
cinin devamına önemli katkılar sağlamıştır. Bu 

10. TCMB’nin 2013 yılı para politikası kararlarından derlenmiştir.
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2013 yılı Mayıs ayından itibaren  
küresel ekonomilerdeki para politikalarına 
ilişkin artan belirsizlik karşısında TCMB, 
temkinli bir para politikası uygulamıştır.
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durum kamu maliyesindeki sıkı tutumun devam 
ettirilmesini gerektirmektedir. Böylece ekono-
mide kırılganlık unsuru olan gelişmelerin etkisi 
minimize edilecek iç ve dış şoklara karşı daya-
nıklılık korunacaktır. 

Merkez Bankasının faizde yaptığı uygulama-
lar makroekonomik göstergelere katkı sağlarken, 
ekonomideki dengesizliklerden rant sağlayan ve 
faiz lobisi olarak adlandırılan kesimin ise çıkarları 
ile örtüşmemiştir. Çünkü AK Parti döneminde 
faizler tek haneli rakamlara düşmüş ve devletin 
üzerinde ciddi bir yük olan faiz ödemeleri azal-
mıştır. Bu durum faiz lobisinin siyasi ve ekono-
mik istikrara spekülatif saldırıları ile kendini gös-
termiştir. Faiz lobisi 2013 yılında ciddi bir faaliyet 
içinde bulunarak para ve sermaye piyasalarındaki 
getirilerini güçlendirmek amacıyla yurt içinde 
kaos ortamını derinleştirerek, mevcut karlılıkla-
rını korumaya çalışmışlardır. Bu amaçla faizlerin 
düştüğü dönemlerde siyasi istikrara saldıran bu 
kurumlar yüksek faizlerin oluşması için siyasi or-
tamı gerecek hareketten uzak durmamışlardır.

Bu ortamda kar sağladığı koşulların geri 
gelmesini isteyen faiz lobisinin Gezi eylemini 

destekleyici faaliyetleri ve FED’in para politika-
larındaki söylemlerine ilişkin değişiklik ile mali 
piyasalar üzerinde olumsuz etki bırakarak faizle-
rin yükselmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de 2013 
yılının son günlerinde yaşanan siyasi gerginlik 
ortamı da faiz lobisinin halen aktif olduğunun 
bir göstergesi olmuştur.

SONUÇ 
2012 yılında cari açığa önlem olarak önceki yıla 
nispeten daha az büyüyen Türkiye ekonomisi, 
cari açıktaki azalışla birlikte ekonomik büyüme-
de yeniden yükselişe geçmiştir. Bu yükselişe iç 
talep ve kamu yatırımları ağırlıklı katkı yapmış; 
son dönemde özel sektörün ve ihracatın katkısı-
nın azalmış olması ile sürdürülebilir seviyede cari 
açık korunmuştur. Ayrıca bütçe açığının GSYH 
içindeki payı 2002 sonrası yıllarda olduğu gibi 
2013 yılında da Maastricht kriterlerin altında ka-
larak ikiz açık oluşması önlenmiştir. 

2013 yılı ekonomik gelişmelerinde Euro 
Bölgesi ülkelerinin kısmen düzelmiş olsa da ha-
len istenilen seviyede toparlanamaması ve ABD 
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ekonomisinin parasal sıkılaştırma yönündeki 
kararları belirleyici olmuştur. Tüm bunların yanı 
sıra Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkileyen 
bir başka unsur da Türkiye’nin alternatif ticaret 
pazarı olarak belirlediği Ortadoğu ülkelerinde 
yaşanan siyasi kriz olmuştur. Ekonomik aktivi-
tenin durma noktasına geldiği bölgede Türkiye 
ekonomisinin de payı azalmış ve başta dış ticaret 
kanalı olmak üzere olumsuz etkilenmiştir.

Küresel ekonomideki tüm bu belirsizliklere 
rağmen Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güç-
lü bankacılık sektörü ve başarılı mali gösterge-
leri gelişmiş ülkelerden olumlu ayrışmasını sağ-
lamıştır. Başta ekonomik büyüme olmak üzere 
makroekonomik iyileşmelere sahip olan Türkiye 
ekonomisinde iç tasarrufların azlığı, buna bağlı 
olarak da ekonomik büyümenin artışıyla birlikte 
cari açığın artıyor olması, halen bir takım yapısal 
reformların ihtiyacını ortaya koymaktadır. Özel-
likle Ar-Ge harcamalarının artırılması ve enerji 
sektöründe gerçekleşecek olan yatırımlar, Tür-
kiye ekonomisinin cari açığını ve finansmanda 
dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak, orta ve 
uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır. 

Türkiye ekonomisinin gerçekleşen göster-
gelerine bakıldığında 2023 hedefleri ile uyumu 
açısından en önemli unsurlar olan GSYH ve 
ihracat miktarlarına bakıldığında, hedefler açı-
sından önümüzdeki ilk beş yılın planlamasını 
içeren Onuncu Kalkınma Planı, gerek ekono-
mik gerekse sosyal refahı artırmaya önemli kat-
kı sağlayacaktır. Özellikle orta vadeli görünüme 
ilişkin öngörülebilirlik sağlayan hedefler doğ-
rultusunda Türkiye ekonomisi küresel piyasa-
larda sahip olduğu güven ortamını sürdürmeye 
devam edecektir. Söz konusu iyileşmeler ger-
çekleştiğinde ekonominin küresel piyasalarda 
aldığı kredi notunu uluslararası kuruluşlardan 
da alması kaçınılmazdır. Bu durum ve maliye 
politikasındaki sıkı disiplin, para politikasının 
hareket alanını genişletecek ve kamu borçlanma 
faizlerinin uzun dönemde düşük olmasına katkı 
yapacaktır. 

Sermaye giriş ve çıkışlarının istikrarsızlık 
unsuru olmaması ve uzun vadeli yatırım fonla-
rının Türkiye’ye çekilmesi için bu projelerin en 
önemlilerinden biri İstanbul Finans Merkezi  
projesidir. Bu proje ile sermaye giriş çıkışlarının 
istikrarsızlık unsuru olması engellenecek, ülkeye 
uluslararası fon girişine katkı sağlayacak ve yurti-
çi tasarrufları artırıcı etki yapacaktır. 

Küresel ekonomide ise 2008 yılında baş-
layan küresel ekonomik krizin etkileri gelişmiş 
ülkelerde borçluluk krizi olarak artmaya devam 
etmektedir. Bu nedenle Türkiye ekonomisi ya-
tırımcılar açısından hem makroekonomik gös-
tergeleri hem de jeopolitik konumuyla daha 
stratejik ve karlı bir ortam olarak görülmektedir. 
Özellikle Türkiye ekonomisinin 2009 yılı son 
çeyreğinden itibaren aralıksız 4 yıllık ekonomik 
büyüme göstermesi gelişmiş ülkelerden önemli 
ölçüde ayrışmasını sağlamıştır. Bu durum siyasi 
istikrarsızlık kaynaklı kur değişimlerinden fayda 
sağlayan kesimi rahatsız etmiş ve Türkiye’deki 
istikrarlı ortamın bozulmasına yönelik çabalar 
başlamıştır. Gezi parkında başlayan eylemler de 
bu kesime önemli bir fırsat vermiş, hatta bu olay-
ların sürmesini adeta teşvik etmişlerdir.

AK Parti 2023 hedeflerine yönelik önemli 
adımlar atmaktadır. Türkiye ekonomisinde başta 
enerjide olmak üzere bazı mallarda dışa bağımlı-
lık gibi yapısal bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu 
yapısal sorun, özellikle üretim olmak üzere eko-
nominin hemen her alanını, bilhassa da cari den-
geyi olumsuz etkilemektedir. Bu amaçla, enerjide 
hem ithalattan kaynaklı faturaları düşürmek hem 
de enerji güvenliğini sağlamak için hedeflenen  
projelerin hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiş-
tir. Bu kapsamda, Hazar Bölgesi zengin petrol ve 
doğal gaz kaynaklarıyla Türkiye’nin artan enerji 
ihtiyacını karşılaması önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda Hazar Bölgesi’ndeki doğalgazın Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına yönelik 
olarak hazırlanan Trans Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı Projesi’nin (TANAP) faaliyete geçmesi, 
ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kul-
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lanma ve enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtul-
mak için nükleer enerji santrallerinin kurulması 
kararları önemli adımlardır. Çünkü enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılması için kaynak çeşitlendi-
rilmesi ve kendi öz kaynaklarının geliştirilmesi, 
artık bir zorunluluk halini almıştır. Kaynak çe-
şitlendirilmesi kapsamında Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde za-
man zaman sekteye uğrayan Ortadoğu politikası 
ekonomi ekseninde gelişmeye başlayacaktır. Irak 
Bölgesel Kürt Yönetimi petrol ve doğal gaz kay-
nakları ucuz petrol arayışlarında kritik bir öne-
me sahiptir. Diğer yandan, Türkiye coğrafi ko-
numundan kaynaklı enerji üssü olma avantajını 
yıllarca değerlendirememiş, enerjide bölgesel bir 
aktör haline gelememiştir. Bu kapsamda, Türkiye 
Enerji Borsası çok büyük bir potansiyele sahip-
tir. Enerji Borsası’nın kurulması da Türkiye’nin 
enerjide bölgesel bir aktör haline gelmesi, enerji 
ticaret üssü olması hususunda atılan önemli bir 
adımdır. Enerji Borsası kurulduğunda, Avru-
pa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra dünyanın 
üçüncü büyük Enerji Borsası olacağı öngörül-
mektedir.11 Türkiye enerjide transit ülke olması, 
doğu ile batıyı birleştirmesi nedeniyle çok fazla 
gelişme potansiyeline sahiptir.

Söz konusu çabaların yanı sıra faiz lobisini 
en çok telaşlandıran gelişmelerden bir diğeri de 
İstanbul Finans Merkezi projesidir. İstanbul Fi-
nans Merkezi’nin kurulması ile Türkiye’nin böl-
gesel bir güç haline gelerek dev işlem hacmine 
ulaşması Türkiye’nin ihtiyacı olduğu sermayeyi 
daha uygun koşullarda sağlamayı kolaylaştıracak-
tır. Ayrıca, İstanbul’un bölgesel ve küresel finans 
merkezi olması hem ülkeye uluslararası fon giri-
şine katkı sağlayacak hem de yurtiçi tasarrufları 
artırıcı etki yapacağı için yabancı sermaye giriş 
çıkışlarının istikrarsızlık unsuru olmasını engel-
leyecektir. Yatırım ve tasarruf artışlarının katkı-
sıyla istihdam ve ekonomik büyüme artacaktır. 
Dolayısıyla tüm bu hususlar çerçevesinde Gezi 
olayları ile birlikte hareket eden faiz lobisi ülkeye 

11.Erdal Tanas Karagöl ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur, Türkiye’de 
Enerji Borsası, SETA Analiz, no. 68, (Temmuz 2013).

finansal piyasalar açısından maliyetler yüklemiş-
tir. Bu doğrultuda, faizler yükselmiş, kur artışı ile 
kısa vadeli borcun miktarı yaklaşık 5 milyar Türk 
lirası (TL) artmış ve Borsa İstanbul nezdinde iş-
lem görmekte olan pay senetleri açısından bakıl-
dığında yaklaşık 50-60 milyar TL değer kaybına 
neden olmuştur. Faiz lobisi sıklıkla gerçekleştir-
diği ataklardan bir tanesini daha denemiş; ama 
ekonominin güçlü olması nedeniyle hedefledik-
leri amaçlarına tam olarak ulaşamamışlardır. 

Diğer yandan, Türkiye’nin önemli bir soru-
nu olan Kürt meselesinin çözümü için Çözüm 
Süreci’nin başlatılması, bölgenin kalkınması ve 
yeni yatırımların çekilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Dolayısıyla Kürt meselesinin çözül-
mesi ve siyasi istikrarsızlık unsuruna neden olan 
bütün sebeplerin ortadan kalkması da faiz lobisi-
ni rahatsız etmiştir.
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22 Ocak  Merkez Bankası tarafından, politika faizi yüzde 5,5 düzeyinde sabit tutulmuştur. Merkez Bankası borçlanma 
faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e, borç verme faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 8,75’e, açık piyasa işlemleri çerçe-
vesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8,5’ten 
yüzde 8,25’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 12’den 
yüzde 11,75’e indirilmiştir. 

19 Şubat  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, borç verme faiz oranı yüzde 8,75’ten yüzde 
8,50’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 8,25’ten yüzde 8’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, 
borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 11,50’ye indirilmiştir. 

26 Mart  Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 8,50’den yüzde 7,50’ye, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa 
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 8’den yüzde 7’ye indiril-
miştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 11,50’den yüzde 10,50’ye 
indirilmiştir.

1 Nisan  Türkiye ekonomisinin 2012 yılı son çeyreğinde yüzde 1,4, yılın tamamında ise yüzde 2,2 büyüdüğü TÜİK tara-
fından açıklandı.

16 Nisan  Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,5’den yüzde 5’e indirilmiştir. Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4’e; borç verme faiz oranı yüzde 7,5’den yüzde 7’ye, açık piyasa iş-
lemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise 
yüzde 7’den yüzde 6,5’e indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı 
yüzde 10,50’den yüzde 10,0’a indirilmiştir.

14 Mayıs  IMF’ye olan borcun son taksidi ödenerek, IMF ile borçlar 19 yıl aradan sonra ilk kez sıfırlandı.

16 Mayıs  Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,5’e indirilmiştir. Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranı yüzde 4’ten yüzde 3,5’e; borç verme faiz oranı yüzde 7’den yüzde 6,5’e, açık piyasa iş-
lemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise 
yüzde 6,5’ten yüzde 6’ya indirilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Merkez Bankası borç 
verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 9,5’e indirilmiştir. 

16 Mayıs Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1”den 
“Baa3”e yükseltti ve not görünümünü durağan olarak açıkladı. Böylelikle Türkiye’nin kredi notu, Moody’s tara-
fından da yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi. 

23 Mayıs  Uluslararası Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR) Türkiye’nin kredi notunu 
“BB”den, “BBB-”ye, “yatırım yapılabilir” ülke seviyesine yükseltti. Not görünümü ise “durağan” olarak belirlendi.

11 Haziran  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin 2013 yılı birinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdüğü açıklandı.

2 Temmuz  Kalkınma Bakanlığı tarafından, Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) açıklandı. 

23 Temmuz  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı borç verme faiz oranı yüzde 6,5’ten yüzde 7,25’e, açık piyasa işlemleri 
çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 
6’dan yüzde 6,75’e yükseltilmiştir. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı yüzde 
9,5’ten yüzde 10,25’e yükseltilmiştir. 

20 Ağustos  Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 
7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltilmiştir.

10 Eylül  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin, 2013 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 4,5; ilk altı aylık dönemde ise yüzde 
3,7 büyüdüğü açıklandı.

8 Ekim  2014 – 2016 Orta Vadeli Program açıklandı.

10 Aralık  TÜİK tarafından, Türkiye ekonomisinin, 2013 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4; ilk dokuz aylık dönemde ise 
yüzde 4 büyüdüğü açıklandı.
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2013 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri en çok etkileyen husus, 
FED’in likiditeyi azaltacağı yönündeki açıklamalardı. Bu doğrultuda serma-
yenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden çıkışa geçeceği beklentisi 

oluştu; tasarruf oranları düşük olan Türkiye’nin dış finansman bağımlılığı nedeniy-
le bu durum Türk Lirası’ndaki değer kaybına neden oldu. Buna 2013 yılı ortasın-
da başlayan Gezi Parkı eylemlerinin katkısı da yadsınamaz. Bu gelişmeler, Türkiye 
ekonomisin son on yılda yabancı yatırımcı gözünde kazandığı pozitif algıyı negatif 
açıdan etkilese de, kalıcı bir sonuç doğurmadı ve 2013 yılında ekonomik büyüme, 
hedeflerin üzerinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık 
borcunun son taksiti ödendi ve borç sıfırlandı. Böylece, Türkiye IMF’den borç alan 
ülke konumundayken borç veren ülke konumuna geldi. Ayrıca, önemli bazı ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuruluşlarınca Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapı-
labilir seviyeye yükseltilmesi ve kamu maliyesinin katkı sağladığı makroekonomik 
göstergelerdeki iyileşmeler sayesinde 2013 yılındaki iç ve dış şoklar Türkiye ekono-
misini sarsmadı. FED’in geleceğe dönük parasal sıkılaştırma kararı ile Türkiye’de 17 
Aralık’ta hükümete karşı gerçekleşen ve ekonomiyi hedef olan uluslararası operas-
yon aynı döneme denk gelse de, iç ve dış şokların en etkili olduğu Gezi olayları, 17 
Aralık operasyonu ve FED kararlarına ilişkin açıklamalara rağmen makroekonomik 
görünümde ve finansal istikrarda bozulma olmadı. Böylece ekonomiye verilen şok-
lar makroekonomik istikrara zarar veremezken, orta vadeli hedefler yakalandı ve 
ekonominin gelişmiş ülkelerden küresel ekonomik krizle başlayan pozitif ayrışması 
devam etti.


