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Türkiye’nin OVP Deneyimi
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Hiçbir OVP ve OVMP zamanında 
yayımlanmadı…

• AKP geçmiş yıllardaki özensizliğini sürdürdü, kendi yaptığı son 
düzenlemedeki yeni yasal sürelere de uymadı.  

• OVP ve OVMP’yi bu yıl da yasal süresinde yayımlamadı.
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OVP’ler Ne Kadar Başarılı Oldu? 

4

Sarı satırlar: Aynı yılda o yıl için yapılan en son tahmini göstermektedir



OVP’ler Ne Kadar Başarılı Oldu? 
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OVP’ler Ne Kadar Başarılı Oldu? 
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OVP’ler Ne Kadar Başarılı Oldu? 
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2014-16 Döneminde Riskler ve Sorunlar
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2014-2016 dönemine Girerken 
Küresel Sorunlar ve Riskler

• FED artık daha az para 
basacak. Küresel 
piyasalarda ucuz ve bol 
para dönemi biteceği 
algısı güçleniyor. 

• ABD’de bütçe ve Borç 
tavanı sorunları 
çözülmedi, 2014 Ocak 
ayına ötelendi.

• Başta Çin olmak üzere
gelişmekte olan
ekonomilerde büyüme
hızı zirveye ulaştı,
ancak artık düşmeye
başladı.
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2014-2016 dönemine Girerken Türkiye’de 
Ekonomik Sorunlar ve Riskler

• Rekabet gücü sorunları, 
yetersiz iç tasarruflar ve sıcak 
paraya bağımlı büyüme. 
Sürdürülemez dış denge. 

• Harcama esnekliğini yitiren, 
sürdürülemez ekonomik 
dengeler ve bir defalık 
gelirlerle ayakta duran bütçe.

• Ekonomi yönetiminde artan 
keyfilik, yönetişim sorunları.

• Artan Siyasi Riskler: 
– Giderek otoriterleşen bir yönetim, 
– Önümüzdeki 2 Yılda 3 Seçim,
– Ekonomide daralan oyun alanı 

Hükümeti toplumda kutuplaşmayı 
artıracak seçim stratejisine sevk etti 
bunun sonucunda sosyal riskler 
artıyor,

• Dış Politikada artan hatalar; 
büyüyen jeo-stratejik riskler

• Geçmişte bu riskleri gizleyen 
küresel likidite artık yok döviz ve 
finans piyasalarında ani sıçrama 
riski. 

10



Küresel Konjonktür Değişiyor. Bedava Para 
Döneminin Sonu Geliyor.
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• 2007’den sonra gelişmiş ülke 
Merkez Bankaları dünyayı paraya 
boğdu.

• Şimdi ilkin piyasaya verilen para 
miktarı azalacak, daha sonra ise 
bu likidite çekilecek.

• Olası Takvim: En geç 2014 ilk 
yarısında FED para musluğunu 
kısmaya başlayacak,  2015’de 
musluk tamamen kapanacak, yine 
2015 sonunda faizlerde artırım 
gündeme gelecek.



Türkiye’de büyüme dış kaynak girişine ve 
borçlanmaya bağımlı…

• Türkiye son 11 yılda 
dışarıdan para bulduğu 
müddetçe büyüyen, 
bulamadığı dönemlerde ise 
büyümeden ciddi fedakarlık 
yapmak zorunda olan bir 
ekonomidir.

• Büyümek için yatırıma 
yatırım için ise tasarrufa 
ihtiyaç var. Yurtiçi tasarruflar 
düşerken yatırımları 
artırabilmenin koşulu, dış 
borcu (cari açığı) artırmaktır.
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Türkiye Yurtiçi Tasarrufları En Düşük Ülkeler 
Arasında. 

• AKP döneminde tasarruf 
oranları tarihsel olarak en 
düşük seviyelere gerilemiştir.

• Türkiye benzer ekonomiler 
içinde en düşük tasarruf 
oranına sahip ülkelerden biridir 
(137 gelişen ve yükselen 
ekonomi içinde sondan 36. 
ekonomidir)

• Bu bizi yeni küresel 
konjonktürde diğer 
ekonomilerden negatif 
ayrıştırmakta ve en kırılgan 
ekonomiler arasına 
sokmaktadır. 
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Türkiye küresel yarışta zemin 
kazanamıyor, aksine kaybediyor…
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• Bize benzer 
ekonomilerden 
ayrışıyoruz. Küresel 
yarışta geride kalıyoruz.

• Küresel sıralamadaki 
yeri 2007 den sonra bir 
basamak düşen Türkiye 
16. sırada çakıldı kaldı.



Bütçede Esneklik Yok, Bir Defalık Gelirlerle ve 
Bozulan Dış Denge ile Bütçe Hedefleri Tutuyor
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• Esnekliği Düşük 
harcamaların (Personel 
+ SGK Primleri + Cari 
Transferler) harcamalar 
içindeki payı artıyor.

• Bir defalık gelir ve 
harcamaların ayıklandığı 
program tanımlı faiz dışı 
dengenin GSYH içindeki 
payı oldukça düşük.



Ekonomide Keyfilik ve Yönetişim 
Sorunları Giderek Artıyor…
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• Bakanların gaz,  fren 
tartışmaları.

• TCMB Başkanı (27 
Ağustos): «dolar kuru yıl 
sonunda 1,92 veya 
altında olursa 
şaşırmayın.»

• Sayıştay’ın “2012 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi Genel Uygunluk Bildirimi Raporu 
(sayfa 19):

«…merkezi yönetim toplamında 
15.074.821.500,06 Türk Lirasına ulaşan 
ödenek üstü gider için, 5018 sayılı Kanunun 
yukarıda yer verilen 20, 26, 31 ve 70. 
maddeleri ile 2012 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununun yukarıda yer verilen 9, 23 
ve 24. maddeleri bağlamında tamamlayıcı 
ödenek verilip verilmemesi hususu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin takdirindedir.»

Sayıştay denetleme raporlarının özet, gerçek 
raporlarında ek haline getirilerek Milli 
İrade’den kaçırılması. 



Türkiye’ye sermaye girişi Mayıs’tan itibaren 
durdu. Türkiye en fazla sarsılan ekonomi oldu.
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Türkiye Neden Bu Kadar Çok Sarsıldı?
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22 Mayıstan sonra en kırılgan ekonomi 
oluverdik
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• Küresel likiditenin artık 
artmayacağı anlaşılınca IMF, Dünya 
Bankası, OECD, derecelendirme 
kuruluşları ve yatırım bankaları 
Türkiye’ye farklı bakmaya başladı. 
En başarılı ekonomi kategorisinden 
en kırılgan ekonomiler kategorisine 
indik.



Bu Defa da
KÜRESEL LİKİDİTE ARTINCA 

TÜRKİYE’DE SEL, AZALINCA ÇÖL 
OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.
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Küresel Ekonomide Önümüzdeki Yıla 
İlişkin Beklentiler
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Küresel Ekonomide Belirsizlikler Devam Ediyor
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Küresel Ekonomide Belirsizlikler Devam Ediyor
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Yeni OVP 2014-16 için Neyi Vaat Ediyor?

24



Temel Hedefler
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OVP’nin Temel Öncelikleri 11 yıllık AKP 
iktidarının hatalarını inkar anlamına geliyor. 

OVP’nin Temel Öncelikleri: 
•Cari Açığı Azaltmak,

– Yurtiçi tasarrufları artırmak,

•Enflasyonu Düşürmek,
•Kamu Maliyesinde Güçlü Duruşu Sürdürmek,
•Büyüme ve istihdamı Artırmak.
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Bu OVP ile Cari Açık Sorunu Çözülmez. 
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• Ortalama büyüme hızı 
düşerken; cari açığın milli 
gelir içindeki payı artmaya 
devam ediyor. 

• Türkiye, en yüksek cari açık 
veren 3. gelişen ve yükselen 
ekonomi olmaya devam 
ediyor. 



Tasarrufları Artıracak Bir Politika Çerçevesi OVP’ 
de Yok. 
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• 2014’de özel tasarrufları GSYH’ ya oran olarak 
1,7 puan artıracak mekanizmanın ne olduğu 
belirli değildir. 

• Özel harcanabilir gelirin GSYH’ya oran olarak 
sadece 0,4 puan arttığı bir yılda bu kadar 
tasarruf artışı nereden gelecek? 2015-16’da 
özel harcanabilir gelir düşerken, tasarruf nasıl 
artacak?

• Ailelerin borçlanmasına sınır getirmek, 
tasarrufu artırmak için yeterli değildir; 
Şirketler kesiminin tasarruflarını artıracak ne 
tür politikalar uygulanacak OVP’de bunlar 
belirli değildir. 



TCMB ve Hükümetin Enflasyon Karnesi Zayıf 
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• Açık enflasyon 
hedeflemesine geçilen 
2006’dan bu yana hedef 6 
kez ıskalandı. 

• Küresel likiditedeki daralma 
Döviz Kuruna yaslanarak 
enflasyonu düşürme 
politikasını zorlaştırıyor. 



Potansiyelin altında büyümeye razı bir OVP
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• Türkiye’nin çok partili 
yaşama geçtiği 1946 ile 2012 
arasındaki ortalama büyüme 
hızı % 5,2’dir.

• OVP, 2014-16 döneminde 
ortalama % 4,7’lik büyümeyi 
başarı saymaktadır.

• Türkiye bu büyüme hızları ile 
rakipleri ile arasındaki 
mesafeyi kapatamaz.



Bu büyüme hızları ile Türkiye ilk 10’a giremez.
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• Bu büyüme ile Türkiye, Satın 
Alma Gücü Paritesine Göre, 
en büyük 20 ekonomi 
arasında 16. sırada kalmaya 
devam eder.



Bu OVP ile Türkiye orta gelir tuzağından 
çıkamaz…
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Yer: Kocaeli Ticaret Odası, Tarih: 21 
Eylül 2012 
Sunum Sahibi: TCMB Başkanı  



Bütçe Dengelerinde Seçim Varken, Kamu 
Maliyesinde Güçlü Duruş Nasıl Olacak? 
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Bütçe harcamalarında reel artış, gelirlerinde 
reel azalış var.
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• Gelecek yıl faiz dışı 
harcamalardaki artış (% 7,9), 
enflasyondan (% 5,3) yüksek  
öngörülmüş. Harcamalarda 
reel artış var.

• Buna karşın gelir artışı (% 
4,1) enflasyon hedefinin 
altında.

• Bütçe açığı 2014’de % 70,6 
artacak.

• Faiz Dışı Fazla % 39,4 
gerileyecek.



2014 bütçesinde tasarruf azalıyor, faiz dışı 
fazlada ciddi gevşeme var. 
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• Kamu tasarruflarının 
GSYH’ ya oranı 2014’de 
0,5 puan düşerek; % 
2,4’e ineceği ön 
görülüyor. 

• Merkezi Yönetim Bütçe 
faiz dışı fazlasının GSYH’ 
ya oranı 0,9 puan 
gerileyerek % 1,1’e 
inecek.

• Bütçe açığının GSYH’ya
oranında 0,7 puanlık 
bozulma var.



Bir defalık gelir ve giderlerin etkisi ayıklandığında 
bütçenin faiz dışı dengesi daha da zayıflıyor.

36

• Bir defalık gelir ve giderler 
ayıklandığı program tanımlı faiz 
dışı denge, GSYH’nın binde 5’ine 
geriliyor. 

• 2013’te Genel Bütçe 
Gelirlerindeki (GSYH’nın 1,9’u 
kadar) artışın, büyük ölçüde 
BOTAŞ ve TEDAŞ’ın geçmiş 
yıllarda tahsil edilemeyen vergi 
gelirleri ve sosyal güvenlik 
primlerini ödemesinden 
kaynaklandığı  anlaşılıyor (OVP 
Madde 50).



AKP bütçenin samimiyet ilkesini yok saymaya 
devam ederken, bu dengelere nasıl güveneceğiz?
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• AKP, özellikle sermaye giderlerini 
baştan düşük gösterip, daha 
sonra bu ödenekleri aşma 
uygulamasına devam ediyor. 

• Bütçede bir defalık gelir 
artışlarının önemli bir kısmı , 
sermaye giderlerine aktarılıyor. 

• Kamunun yatırım harcamaları 
elbette önemlidir. Ancak bu 
uygulamanın gelenek haline 
gelmesi bütçe samimiyetini 
ortadan kaldırmaktadır. 



SONUÇ

• Bu program ile Türkiye rakipleri 
ile arasındaki makası 
kapatamaz, 

• 2023’de ilk 10 ekonomi arasına 
giremez.

• Dünyanın en yüksek cari 
açıklarından birini vermeye 
devam eder.

• OVP (2014-16) ile AKP iktidarı 11 yıllık 
hatalarını inkar etmekte, cari açık ve 
yurtiçi tasarruflarda biriken sıkıntıları, 
“Açık finanse edildiği sürece sorun 
değildir” diyerek göz ardı eden AKP, 
şimdi bunun sorun olduğunu kabul 
etmektedir.

• 11 yıldır izlenen politikalar neticesinde 
Türkiye, küresel likidite daralmaya 
başladığında en kırılgan ekonomiler 
listesinin başında yer almıştır. 

• OVP’deki “iddiasızlık”, “gerçekçilik” 
olarak takdim edilmekte, radikal bir 
politika değişikliğine gidilmeden cari 
açık sorununun tedavi edilebileceği 
düşünülmektedir. 
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