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Bu sayıda; 

OECD’nin “2060’a Bakış” Çalışmasından Türkiye Ekonomisine İlişkin Tespitler ile 

TÜİK Eylül ayı sanayi üretim verileri, değerlendirilmiştir. 
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OECD: Türkiye mevcut politikalarla 10. Büyük Ekonomi Olamaz… 

 OECD 9 Kasım 2012’de yayımladığı bir raporla, 2030 ve 2060 yıllarına kadar, 

Türkiye’nin de içinde yer aldığı 40 ülkeye ait ekonomik projeksiyonları dünya 

kamuoyu ile paylaştı. 

 Çalışmanın temel tespitleri, Türkiye ekseninde, şu şekilde özetlenebilir: 1 

 Türkiye’nin 2011–2030 arasında yıllık ortalama % 4,5; 2030–2060 

arasında ise yıllık ortalama % 1,9 büyüyeceği ön görülmektedir. OECD 

Türkiye’nin, 2011–2060, arasında her yıl % 2,9 büyüyeceğini tahmin 

etmektedir.  

 Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre 2012 yılında Dünya’nın en büyük 

16. Ekonomisi olan Türkiye, önümüzdeki iki yılda da (2013 ve 2014), 16. 

büyük ekonomi olmaya devam edecektir.  

 Buna karşın Türkiye ekonomisi 2030 ve 2060 yıllarında dünyanın en 

büyük 12. Ekonomisi olacaktır. 

 Çalışmanın bulguları Türkiye ekonomisinin, mevcut eğilim ve politikalarla, 

2060 yılına kadar, ilk 10 ekonomi arasına giremeyeceğini göstermektedir.  

 Tahmini yapan kuruluş, bir sivil toplum örgütü veya düşünce kuruluşu değil; 

Türkiye’nin de üyesi olduğu ve nezdinde temsilciliğimizin bulunduğu OECD’dir.  

 OECD, Türkiye ekonomisinin, göreli olarak, 2030 yılına kadar gelişme 

göstereceğini; 2030’dan sonra ise ekonomik gelişmenin oldukça yavaşlayacağına 

işaret etmektedir.  

 Özellikle demografik fırsat penceresinin bu dönemden sonra kapanması 

(yaşlı nüfus/çalışma çağındaki nüfus oranının artması), okullaşma oranı ve 

işgücüne katılımın düşük düzeylerini koruması bu gelişmede etkili olacak 

görünmektedir.  

 

 

 

 

                                                 
1
 OECD Projeksiyonlarının veri seti “Economic Outlook No 91 - June 2012 - Long-term Baseline 

Projections” çalışmasına dayanmaktadır.  



2 

 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı  www.chp.org.tr, Ekonomik Görünüm Raporu 

  

 

Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama 

tarafımızdan yapılmıştır. 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB
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Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama 

tarafımızdan yapılmıştır. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB
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 Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda 

nispeten ilerleme göstereceği dönem önümüzdeki 18 yıllık dönemdir.  

 2012 yılında Türkiye’deki kişi başına gelir, SAGP’ ne göre, ABD’nin % 32’si 

kadarken; 2030’da % 45’e çıkmakta, 2060’da ise yalnızca % 49’a 

ulaşabilmektedir.  

 

Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama 

tarafımızdan yapılmıştır. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB
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 Uzun dönemde ABD’nin kişi başına gelirine belirli bir yakınsama olsa da, bu 

Türkiye’nin rakiplerini geçtiği anlamına gelmemektedir.  

 Nitekim ABD’nin kişi başı gelirine oran olarak, 40 ülke içinde Türkiye:  

 2012’de 34. sırada yer alırken,  

 2030’da da 34. sırada kalmaya devam etmekte,  

 2060’da ise bir basamak gerileyerek 35. olmaktadır. 

 Dolayısıyla gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda rakiplerimiz, 

Türkiye’den daha iyi bir performans göstermektedir. Bunun neticesinde, 18 

yıl sonra bile Türkiye’nin sıralamadaki yeri aynı kalmakta, 48 yıl sonra ise 1 

basamak gerilemektedir. 

 Özetle OECD’nin 2030 ve 2060 tahminleri Türkiye için iyimser bir tablo 

çizmemektedir. Bunun gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir: 

 Türkiye’nin gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda önünde 18 yıllık bir 

süre vardır ve bu sürede mevcut büyüme hızıyla ilk 10 ekonomi arasına 

girmek mümkün görünmemektedir. 

 OECD, Türkiye’nin kalkınma yolunda en önemli üstünlüğü olan genç 

nüfusundan yeterince yararlanamayacağına inanmaktadır. Yapılan tahminler 

buna işaret etmektedir.  

 Günümüzde OECD’nin en düşük işgücüne katılım oranına sahip ülkesi 

Türkiye’dir. Türkiye’nin, 2025–2030 döneminde de, İtalya’dan sonra en 

düşük ikinci iş gücü katılım oranına sahip OECD ülkesi olacağı 

anlaşılmaktadır. Türkiye, 2055–60 arasında ise en düşük işgücüne 

katılım oranına sahip 5. ülke olacaktır.  

 OECD bugün 6,6 yıl civarında olan okulda kalma süresinin 2060’da 10,3 

yıla çıkacağını tahmin etmektedir. Bu, önümüzdeki 50 yılda ortalama 

okullaşmanın her yıl yüzde 0,9 artacağı anlamına gelmektedir.  

 2060 yılında gerek okulda kalma süresi, gerekse bu döneme giderken 

okullaşmanın artış hızı oldukça düşüktür. OECD, nitelikli iş ve istihdama 

erişimde en temel sıkıntı olan beşeri sermayemizin niteliği konusunda 

parlak bir tablo çizmemektedir.  
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Üretim ve Kapasite kullanım verileri birbirini doğrulamıyor… 

 Eylül’de sanayi üretimi piyasa beklentilerini (% 2,2) aşarak; geçen yılın aynı 

ayına göre, % 6,2 artış gösterdi. Aynı dönemde imalat sanayi üretimi de % 6,2 

arttı.  

 Mevsim ve takvim etkisinde arındırılmış sanayi üretimi Eylül’de %3,9 artarken; 

aynı dönemde imalat sanayi üretimi % 4 arttı.  

                        
Kaynak: TÜİK 
 

                     
Kaynak: TÜİK, TCMB 

 

 İmalat sanayi kapasite kullanımı ile üretimi arasında, 2012 yılının ilk aylarında 

başlayan ayrışma, Eylül ayında daha da belirgin bir hal aldı.  

 Mevsim etkilerinden arınmış kapasite kullanımı Eylül’de 0,1 puan gerilerken, 

aynı etkilerden arınmış üretimin % 4 artması izaha muhtaç bir tabloya 

dönüşmektedir. Kapasite kullanımı, üretim ve büyüme açısından öncü gösterge 

olma niteliğini hızla kaybetmektedir. 
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 Eylül verisi ile birlikte yılın üçüncü üç ayına ilişkin üretim artışı da netleşmiş 

oldu. Bu yılın ilk ve ikinci üç ayında sanayi üretimi sırasıyla % 2,8 ve % 3,5 

artarken, üçüncü üç ayda sadece % 2,7 artış gösterebildi. Sanayi katma değeri de 

bu civarda bir artış gösterirse yılın üçüncü üç ayında sanayi sektöründen 

büyümeye 0,7 puan civarında bir katkının geleceği anlaşılmaktadır. 

 

Kaynak: TÜİK 
 
 Üretimin alt detaylarına bakıldığında ise Eylül’de, geçen yılın aynı dönemine göre, 

ara malı imalatının % 5,3, dayanıklı tüketim malları üretiminin% 8,6, dayanıksız 

tüketim malları üretiminin % 8,7, enerji üretiminin % 5,1 ve sermaye malı 

imalatının % 4,5 arttığı dikkati çekmektedir.  

 Üçer aylık dönemler itibariyle üretimin gelişimine bakıldığında ise özellikle 

sermaye malı üretimindeki % 3,2’lik gerileme yılın üçüncü üç ayında özel yatırım 

harcamalarında da ciddi bir gerileme olacağına yönelik sinyaller vermektedir. 

                   
Kaynak: TÜİK 

 


