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Temel Sorunlar 
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Büyüme Modeli Sorunlu…  
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• Yurtiçi Talebe 
yaslanarak 

 

 ve 

 

 

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

  



Büyüme dış kaynağa ve borçlanmaya 
bağlı… 
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• Ekonomi 2 yıl hızlı 
büyüyor ardından 
nefesi kesiliyor.  

 

  

 

• 2007’den sonra 
borçlanmada hızlı 
artış. 

  



Rekabet Gücümüz Eriyor. 
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• Yüksek cari açık 
sıralamasında 41. sırada 
başladık, son on yılda ilk 
10’a yerleştik…  

 

  

• İthalat artışı uluslararası 
rekabete açık olan 
imalat sanayimizdeki 
üretim artışının çok 
üstünde. 

  



Kırılganlıklar artırıyor… 
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• 2002’de her 100 dolarlık 
kısa vadeli borca karşın 
171 dolar Merkez 
Bankası kasasında rezerv 
varken, 2012’nin II. 
Çeyreğinde bu 96 dolara 
düştü. 

 
  
• Merkez Bankasının brüt 

rezervlerindeki artış net 
rezervlerine (Dış varlık-İç 
döviz yükümlülükleri) 
yansımıyor.  

  



Göstermelik Mali Disiplin: 10 yılda 7 mali af 
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• Harcamalar istikrarlı bir 
şekilde artarken, 

• Vergi gelirleri konjonktüre 
ve kırılganlık yaratan 
makro dengelere yaslanan 
dolaylı vergilere aşırı bağlı.  

• Mali denge, aflar ve 
özelleştirmelerle sağlanan 
bir defalık gelirlerle 
götürülüyor. 

• Maliye politikasının 
esnekliği yok. 

 

  



Ekonomide iyi yönetişim yok, 
koordinasyon kayboldu…  

• Son örneği: 

• Babacan: " Yolcular 
şoföre gaza bas dese de, 
şoför gaza basmayacaktır 
" (24 Eylül 2012) 

• Çağlayan: "İleri sürüş 
tekniğini bilen şoförler 
her zaman frene 
basılmayacağını bilir" (25 
Eylül 2012) 

• Kim doğruyu söylüyor? 

 

 

 

 

 

• Ekonomide koordinasyon 
kayboldu.. 
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OVP 2013-15 Dönemine Nasıl 
Giriyoruz?  
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Hızla Daralan İç Talep ve Düşen Büyümeyle 
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• 2012’de ekonomideki 
düzeltme  kontrolsüz. İç 
talep çakıldı (2011’de 10 
büyüyen iç talep, 2012’de 
0,1 daraldı). 
 

• 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.  

  



 Büyüme,  Enflasyon ve ? İşareti Dolu 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.  

  



Altın Şalı Örtülen Dış Ticaret Dengesiyle 
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• Altınla yapılan ödemeler 
ihracat oldu! 

• Geçen yılın ilk 9 ayında 
her 100 $ ihracatın 2,4 
$’ı altın iken, bu yılın 
aynı döneminde bu 
rakam 11,3 $’a çıktı.  

• Altın, ihracat artışını ve 
dış ticaret dengesindeki 
düzelmeyi olduğundan 
çok daha iyi gösteriyor .   

 

  



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

• TCMB’nin çok araçlı ve 
çok amaçlı para 
politikası fonlama 
maliyetlerindeki 
düşüşün kredi faizlerine 
yansımasını önlüyor.  

 

  



OVP Önündeki Temel Riskler 

• Tüketici ve yatırımcı 
güveninin geri gelmesi 
önündeki en önemli 
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) 
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Orta Vadeli Program 2013-15 
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AKP’nin Yaptığı Program Nasıl Güven Versin? 
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OVP’ de Temel Amaçlar  

• Getirilen metindeki 
cümlelerin % 40,2’si bir 
önceki yılın OVP’ si ile aynı; 
 

• OVP’ nin hiçbir iddiası yok, 
potansiyel büyümeyi 
yakalamayı başarı sayan bir 
program; 
 

• Refah veya refahı artırma 
9950 kelimelik OVP 
metninde bir kere bile 
geçmiyor. 
 
 

 

• Büyümeyi potansiyel 
seviyesine çıkarmak, 

• İstihdamı artırmak, 
• Kamu dengelerini 

İyileştirmek; 
• Enflasyonla mücadeleye 

devam etmek, 
• Cari İşlemler Açığındaki 

Düşüş Eğilimini Sürdürmek, 
• Yurtiçi Tasarrufları artırmak. 
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Hedefler Program Dengeleriyle Uyumlu mu? 

• Potansiyelin altında kalan 
büyüme … 

• 2013-15’de iç talebe 
yaslanarak büyüyen ekonomi, 

• Peki iç talep nasıl 
canlanacak? 
– 2012 deki yavaşlama nedeniyle 

borç yükü altında ezilen ve vergi 
yükü de artan vatandaş nasıl 
harcamaya başlayacak? 

– Ödeme sorunlarının artması 
nedeniyle KOBİ lere kredileri 
kısan bankalar ne olacak da kredi 
musluklarını gelecek yıl açacak? 

– Suriye krizi derinleşip, siyasi 
belirsizlikler de artarken iç talep 
artar mı? 
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İşgücü piyasasına katılım ciddi şekilde artmazken; gelir 
ve tasarruf nasıl artacak? 
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• İşgücü arzında katılık 3 yıl 
boyunca devam edecek, OVP 
bu katılığı kırmak için tek bir 
kelime söylemiyor.  

• İşgücüne katılım sabit 
tutularak, işsizlik 2,5 milyon 
kişi seviyesinde bağlanıyor.  

• İstihdamda her yıl 505 bin 
kişilik artış ön görülüyor. 

• İşgücü arzındaki artış kadar 
istihdam sağlanıyor. İşsiz 
stokunda çok sınırlı bir 
gerileme öngörülüyor. 

 

 

 



OVP’ de Öngörülen Büyüme İşsizliği Düşürür mü? 
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• Ortalama % 5 Büyüme 
Türkiye ekonomisinde 
tarihsel olarak % 10 işsizlik 
oranına tekabül eder. 

• 2007-2011 döneminde 
büyüme performansı 
düşerken, ekonominin 
istihdam yaratma 
kapasitesindeki olağanüstü 
artışı açıklamak çok zor. 

• OVP eski paradigmaları 
değiştirmediğine göre 2011-
15 dönemi için öngörülen 
0,5 lik istihdam esnekliği 
yüksek.  

 

 

 



Bu OVP Cari Açık Sorununa Çare Değil.  
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• OVP cari açığın, ekonominin 
Aşil topuğu olmaya devam 
edeceğini söylüyor.  

• Değerlenen TL ile, OVP’ de 
öngörülen cari açığın 
sağlanması bile kuşkulu. 

• Suriye ve diğer jeopolitik 
riskler dış dengede hiç 
dikkate alınmamış (örneğin 
Turizm gelirlerinde 2013 için 
% 8,1 artış öngörülüyor).  

 

 

 

 



Bu OVP ile Enflasyon % 5’lere inmez… 
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• Enflasyon hedefinden sapma 
2009-10 yılları hariç % 100’e 
yakındır. 

• Gerekli kredibilite 
biriktirilememiştir. 

• OVP, gelişen ve yükselen 
ekonomilerin enflasyon 
oranına yakın bir enflasyonu 
hedeflemektedir. 

• Kaldıki iç talebin daraldığı bir 
yılda % 7,4 olan enflasyonun, 
iç talebin hızla canlanacağı 
bir dönemde % 5’lere inmesi 
çok zor. 

 

 

 

 



Bu OVP ile Türkiye, 2023’de İlk 10 Ekonomi 
Arasına Giremez… 
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Bu OVP ile cari açık ve işsizlik sıralamasında 
da konumumuz düzelmez… 
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2013 Bütçe Kanunu 
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Vergi yükü artıyor, ancak harcamaya gidiyor… 

26 

• Vergi yükü 2013’de bir puana 
yakın artırıyor. Yani 2013 de 
kazanılan her yüz lira için bir 
lira daha fazla vergi 
ödenecek. 

• Vergi yükündeki bu artış 
2012 sonunda yapılan vergi 
artışları ve ithalattan alınan 
KDV başta olmak üzere yine 
dolaylı vergilerden geliyor. 

 

 

 

 



2013’de harcamalar kısılamıyor. Harcama esnekliği 
yok… 

27 

 

• Yatırım harcamalarının GSYH 
içindeki payı düşüyor ama 
toplam faiz dışı harcamalar 
artıyor.  

• 2013 yılında GSYH içindeki 
payı artan tek harcama   cari 
transferler. 

• Artışın yarısı sağlık, emeklilik 
ve sosyal yardım 
giderlerinden. 

• Sonuçta bütçe açığındaki 
azalma vergi yükündeki 
artışa göre çok sınırlı kalıyor. 

 

 

 



Yatırımlar KİT ve Mahalli İdarelere Kaydırılmış, 
Suriye Riski Bütçede Yok. 
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• 2013’de Yatırım Harcamalarının 
GSYH içindeki payında çok sınırlı 
bir artış var (0,1 puan).  

 

• Buna karşın yatırımlar Merkezi 
Yönetimden, KİT ve Mahalli 
İdarelere Kaydırılmış…  

 

• Toplam Bütçe Giderleri İçinde 
Savunma Harcamalarına Ayrılan 
Pay Geriliyor.  

 

• Bir F-16’nın kalkıp inmesi 80 bin 
dolar. Suriye riski bütçe 
dengelerinde hiç yok. 



TBMM’nin Bütçe Yapma Hakkına Saygı Duyulmuyor 
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• Geçmişte getirilen bütçelerin hiçbirinde 
Meclisin verdiği harcama yetkisine saygı 
duyulmadı.  

 

• Bu nedenle bütçeler samimi değil. 
Örneğin 2012 için TBMM’nin verdiği her 
100 liralık mal ve hizmet alım yetkisine 
karşın bu kalemde yapılan harcama 116 
lira.  

 

• TBMM’den, 301 milyar TL’lik faiz dış 
harcama yapma yetkisi almasına karşın 
AKP, 2012’de 314 milyar TL harcadı. 

 

• Özellikle yatırım giderlerinde başlangıç 
ödenekleri her yıl düşük gösteriliyor. 
Daha sonra yıl içinde otomatik ödenek 
alan (personel gibi) kalemlerden buraya 
aktarmalar yapılıyor.  

 

 

 



SONUÇ 

• Bu program ile bu büyüme 
olmaz, büyüme olursa bu cari 
açık olmaz. 

• Bu program ile Türkiye 
gelişmiş ülkelerle arasındaki 
makası kapatamaz,  

• 2023’de ilk 10 ekonomi 
arasına giremez. 

• İşsizlik ve cari açıktaki 
konumunu düzeltemez. 
 
 
 
 

 

• OVP ve 2013 bütçesi, 2023 te 
dünyada ilk on ekonomi arasına 
girmeyi hedefleyen bir ülkenin 
iddialarını yansıtmıyor.  

• Her geçen gün iflas ettiği ortaya 
çıkan eski paradigmalara dayanan 
ve sıcak paraya yaslanan, yüksek 
cari açıkla büyüme  modelini 
sürdürmeye çalışıyor. 

• Seçimi dikkate alan dengeler, 
yapısal sorunları, hane halkı ve 
reel sektör borçluluğunu, 
jeopolitik ve siyasi riskleri hiç 
dikkate almamış, 
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TEŞEKKÜRLER! 
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