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Temel Sorunlar 
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Büyüme Modeli Sorunlu, Büyüme Dış Borca 

Bağımlı  
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• Uluslararası rekabete 
kapalı sektörler 
(hizmetler + konut) 
öncülüğünde dalgalanan 
büyüme. 

• Ekonomi Dünyada artan 
dış finansmana rağmen 
2004 ten sonra 
yavaşlıyor büyüme  
kendi lig ortalamamızın 
altına düşüyor. 2010-11 
döneminde sıcak paraya 
dayanan hızlı 
büyümeden sonra 
yeniden nefesi kesiliyor.  

 



Rekabet Gücümüz Eriyor. 
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• Peterson Enstitüsü’ne 

göre değeri en çok şişen 
para birimi TL. 

 
 

• Yüksek cari açık 
sıralamasında 40. sırada 
başladık, son on yılda ilk 
10’a yerleştik… 

  



Sanayimiz Zemin Kaybediyor. 
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• 1990 ve 2000’de Dünyanın en 

büyük 15 İmalat Sanayi 
ekonomisinden biri olan 
Türkiye 2010’da bu listede yok. 

 
• İthalat artışı uluslararası 

rekabete açık olan imalat 
sanayimizdeki üretim artışının 
çok üstünde. 
 

  



İnsanların Gelirleriyle Umutları Arasındaki 
Uçurum Borçla Kapatılıyor.  
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• Türkiye’nin 
borçluluğunun GSYH’ ya 
oranı 2002’de % 103; 
2011’de % 119 

• Kamu Borçlanmayı özel 
kesimin üstüne yıkıyor 
(Sistemik Risk). 

• İç tasarruflar tarihi 
düşük seviyelerinde. 
(%14 civarında) 

 

  



2013 e Nasıl Giriyoruz?  
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Beş Yıl Geçti, Küresel Kriz Bitmedi 

• Dünya ekonomisi yeniden yavaşlamaya başladı. 
– Avrupa’da durgunluk sürüyor, 
– ABD ekonomisi beklenen performansın altında, 
– Gelişmekte olan ekonomiler de yavaşlıyor. 

• Yeni bir daralma riski göz ardı edilmemeli. 
– Euro bölgesinde krizin derinleşmesi, 
– ABD Bütçesinde aşırı kesinti, (Mali Uçurum) 
– Ham petrol fiyatlarını sıçratabilecek jeopolitik riskler, 
– Tüketici güvenini olumsuz etkileyen yüksek işsizlik, 
– Yükselen piyasa ekonomilerinin iç talebi artırmalarına 

dönük süreç. 
(OECD 27 Kasım 2012)  
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Yavaşlayan Bir Ekonomiyle 
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• Üretim, Kapasite Kullanım ve 
Altın Hariç ihracat artış hızları 
düşüyor. 

• 2012’de cari açığı 18,5 milyar 
dolar düşürebilmek için, 
GSYH 41 milyar dolar geriledi. 

• 2012 yılında Türkiye, bir 
önceki yıla göre, Dünyanın en 
hızlı yavaşlayan 9. ekonomisi 
oldu. 

• Hükümetin 2012 için son 
büyüme tahmini % 3,2; Buna 
karşın IMF % 3, OECD % 2,9 
büyüme tahmininde 
bulunuyor. 

  



Düşmeyen Enflasyon ve Artan İşsizlikle 
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• Daralan iç talep ve düşen 
büyümeye rağmen 
enflasyon hedeften % 42 
daha yukarıda. 
 

• Türkiye’de her 100 
çalışandan 40’ı kayıt dışında. 

 
• Buna karşın Türkiye’de kayıt 

dışı (İŞ-KUR’a başvurmayan) 
işsiz neredeyse kalmadı.  
 

• İşsizlik yeniden artmaya 
başladı. 

  



Dış Dengede Yavaşlayan Düzelmeyle 
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• Altınla yapılan 
ödemeler ihracat 
oldu! 

• Altın hariç 
bakıldığında, ihracat 
geriliyor, dış ticaret 
dengesindeki düzelme 
yavaşlıyor.  

  



Artan kırılganlıklarla… 
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• Kısa vadeli dış borçların 
toplam borç içindeki payı 
artıyor.  

• 2002’de her 100 dolarlık kısa 
vadeli borca karşın 171 
dolarlık rezerv varken, 
2012’nin III. Çeyreğinde bu 
113 dolara düştü. 

• Türkiye gelecek yılın Ekim 
ayına kadar 142 milyar dolar 
dış borç ödemesi yapacak. Bu 
borcun % 50’si bankaların % 
36.5’i reel sektörün.  

• Dış borç servisine gelecek 
yılın cari açığını da eklersek 
gelecek yıl çarkların dönmesi 
için 202,5 milyar dolarlık 
paraya ihtiyaç var. 

  



Ailelerin Hızla Artan Borçları ve Artan Ödeme 
Güçlüğüyle 
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• Tüketici + kredi kartı 
borcu  başta olmak 
üzere ailelerin finansal 
borcu son üç yılda 
önemli artış gösterdi,  
 

• Kredi kartı ve bireysel 
kredi kartı borcunu 
ödeyemeyen 
vatandaşlarımızın 
sayılarında ciddi artış 
var.  

 

  



Şirketlerin Ödeme Gücündeki Aşınmayla 
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• İmalat sanayinde 
firmalarımızın mali 
kırılganlığı yüksek…  
 

• Bu yılın ilk 9 ayında 
karşılıksız çek 
sayılarındaki artış: % 
76,1; 
 

• Aynı dönemde Protesto 
edilen senet tutarındaki  
artış: % 37,9 

 

  



Ekonomi yönetiminde kaybolan 
koordinasyonla…  

• Gaz fren tartışması 

• Bu politikalarla 2023’te 
ilk ona girmek hayal mi? 

• İran’a giden altınlar 
İhracat- Gaz için yapılan 
ödeme… 

• Emekli maaşları 
yüksek… 

• Bürokratik oligarşi 
elimizi tutuyor….  

 

 

 

 

 

 

 

• Ekonomide koordinasyon 
kayboldu.. 

• Bakanlar vatandaşın 
durumundan bihaber. 

• 10 yıllık iktidar hala 
bürokrasiden şikayet 
ediyor. 

 İKTİDAR YÖNETME 
KABİLİYETİNİ YİTİRİYOR. 

  

15 



Temel Riskler 

• Ailelerin ve şirketlerin 
artan borçluluğu, 

• FATF’ın , Kara Para 
Aklayan Ülkeler 
Listesine Girme Riski,  

• Suriye ve diğer 
jeopolitik riskler, 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Siyasi Riskler: 3 yılda 3 
seçim, dindar, laik, etnik 
çatışmalar (Moody’s, 
JCR)  

• FED ve ECB’nin para 
basmaktan vazgeçmesi, 
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Orta Vadeli Program 2013-15 
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Bu OVP ile Türkiye Yerinde Sayar… 
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Dünya’nın En Büyük 20 Ekonomisi (Cari GSYH, Milyar Dolar)  



Bu OVP ile cari açıkta konumumuz 
düzelmez… 
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Bu OVP ile işsizlik sıralamasında 
konumumuz düzelmez… 
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OECD: Mevcut Politikalarla Türkiye İlk 10 
Ekonomi Arasına Giremez… 
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ÇÖZÜM: CHP  
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Ekonomide Yeni Bir Stratejiye İhtiyaç Var 
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• Türkiye ortalama % 7 büyüme hızını yakalayabilir ve 
bunu Cumhuriyetin 100. yılına kadar sürdürebilir. 

 
• Bunun için dış rekabete açık sektörler öncülüğünde 

yüksek büyümeyi, refahın artırılmasını ve adaletli bir 
şekilde paylaşılmasını sağlayacak sürdürülebilirliği 
gözeten politikalara ihtiyaç vardır. 

 
• CHP olarak aşağıdaki politikaları uygulayarak 

ülkemizi Dünya ekonomi liginin üst sıralarına 
taşımayı hedefliyoruz. 



Rekabet Gücümüzü Ayağa Kaldıracağız 

• Makro Politikalar hazmetme 
kapasitemizin üstünde sermaye 
girişlerinin rekabet gücümüzü suni 
biçimde aşındırmasına Para, Maliye 
Politikalarını ve  Düzenleyici-Denetleyici 
Çerçeveyi etkin kullanarak izin 
vermeyeceğiz. 

 

• İstihdam Politikaları iş gücü kullanımını 
özendirecek, nitelikli işlerin yaratılmasını 
ve mevcut istihdamın korunmasını 
sağlayacak politikaları uygulayacağız. 

 

• Sektörel Politikalar 

• Eğitim,  

• Bilgi Ekonomisine Geçiş,  

• Sanayi, Tarım, Enerji ve Diğer 
Altyapı alanlarında köklü 
değişimleri hedefliyoruz.  

• En önemli üstünlüğümüz olan genç 

insan gücünü  üretim sürecinde seferber 

edeceğiz,  

• İstihdam kalitesini artıracağız, 

• Toplam verimlilik artışını sürekli kılacak 

yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz; 

 Yüksek girdi maliyetlerini düşüreceğiz, 

 Finansa erişimi kolaylaştıracağız, 

 Teknoloji, AR-GE ve yenilikçilik 

düzeyini artıracağız, 

 Devlet desteklerini daha etkili hale 

getireceğiz.  
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Sosyal Devleti Güçlendireceğiz 

Geleceğe güvenle bakan umudunu 

yitirmemiş nesiller hızlı büyümenin ve 

sosyal istikrarın ön şartıdır. 

• Türkiye büyüyecek, yaratılan geliri 

adil paylaşacak.  

• Örgütlü çalışma yaşamı adil bir 

bölüşüm için ön koşuldur.  

• Etkin çalışan sosyal güvenlik ve 

destek sistemi yalnızca sosyal adalet 

için değil, etkin bir talep yönetimi 

için de teminattır. 
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• Çalışma hayatı Dünyada genel kabul 

gören Uluslararası Çalışma Örgütü 

normlarını uygulayacağız., 

• Etkin ve kurallı sosyal destek sistemi, 

hak tabanlı, objektif kriterlere 

dayanarak otomatik devreye giren, 

işgücü piyasası ile bağlar kurarak 

çalışmaktan caydırmayan bir sistem 

kuracağız. 

• Maliye Politikası, Dolaysız vergilere  

ağırlık veren artan oranlı bir vergi 

sistemi kuracağız. 

 

.  

 



Ekonomide İstikrarı Gözeteceğiz 

• Ekonomide öngörülebilirliği ve 

şeffaflığı yok eden, mevcut 

emniyet mekanizmalarını 

gevşeten, keyfi siyasi müdahaleleri 

artıran uygulamalara son 

vereceğiz. 

• Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlara ve ekonominin günlük 

işleyişine siyasetin müdahalesi 

engellenecek, 

• Mecliste başkanı ana muhalefetten olan 

ayrı bir Kesin Hesap Komisyonu 

kurulacak. 

 

 

• Sürdürülebilir yüksek büyüme, fiyat 

istikrarı, finansal istikrar ve sağlam 

kamu borç dinamiği kırmızı 

çizgilerimiz. Bunlardan taviz 

vermeyeceğiz. 

• Kamu Borç Stoku /GSYH Oranını 

% 40’ın altında tutacağız, 

• Cari Açık /GSYH oranı % 4’ün 

altında tutulacak, 

• İç tasarruf oranı % 18 in altına 

inmeyecek, 
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TEŞEKKÜRLER! 
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