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GİRİŞ 

 

Günümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde büyüme, 

işsizlik, enflasyon/deflasyon, bütçe açığı/fazlası gibi ekonominin temel problemleri 

konusunda mücadele edilme zorunluluğu vardır. Devletler bu sorunlarla mücadele 

ederken stratejik planlar oluşturmak ve belli aralıklarla oluşturdukları bu planları takip 

ederek gerekirse bu planlar üzerinde güncellemelerde bulunmaktadırlar. Çok yıllı bütçe 

kapsamında hazırlanan orta vadeli program temelde bu amaca hizmet etmekte olup 

ekonomilerdeki öngörülebilirliği arttırma amacını gütmektedir. 

Orta Vadeli Program, hem kamuya hem de reel sektör yatırımcılarına orta 

vadede belli bir perspektif verebilmek ve tahmin ve öngörüler üzerindeki sisleri 

dağıtmak için 2006 yılından itibaren ülkemiz gündemine girmiş bulunmaktadır. OVP’ler; 

büyüme, cari açık, mali disiplin, para politikası gibi ana alanlarda detaylı analiz ve 

bilgiler sunmak zorundadır. 

“Türkiye’de Orta Vadeli Programın Temel Ekonomik Göstergeler Bazında 

Eleştirisi” adlı bu çalışmada, ülkemizde 2006 yılından 2017 yılına kadar hazırlanan ve 

revize edilen OVP’ler analiz edilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. En son 

açıklanan 2018 yılı OVP ‘si ise henüz sonuçları analiz edilemeyeceğinden dolayı 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Orta vadeli mali planda olup gerçekleşmeyen 

hedeflerin gerçekleşmeme sebepleri üzerine düşünülmüş ve bunun neticesinde 

bulunan nedenlere yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. 

ÇALIŞMANIN AMACI: 

Bu çalışmanın amacı, merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan genel ve 

özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarının devri bir sekilde yapıldığı ve 

yayınlandığı OVP tahminlerinin, bütçe gerçeklesmeleri ile karsılastırılması ve 

sapmaların tespit edilmesidir. Sapmaların en çok hangi kalemlerde meydana geldiğinin 

bilinmesi gelecekte yapılacak tahminlerin sağlıklı bir sekilde yapılmasına katkıda 

bulunacağı umut edilmektedir. 



ÇALIŞMANIN KAPSAMI: 

Çalışmanın kapsamı; (2006-2008), (2009-2011), (2012-2014), (2015-2017) 

OVP’lerini ve ara yıllarda yapılan OVP revizeleri ile sınırlandırılmıştır. İncelenen 

OVP’lerde meseleye daha rahat odaklanabilmek için Büyüme, İşsizlik, Cari Açık ve 

Enflasyon hedefleri ve sapma düzeyleri esas alınmıştır. 

ANALİZ YÖNTEMİ: 

Analizde ilk olarak OVP uygulamasının teorik temelleri ortaya konulmuş ve 

sonrasında Türkiye’deki yeri ve önemine değinilmistir. Arastırmada OVP tahminleri 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından 

alınmıstır1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Orta Vadeli Program, http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1.1. TÜRKİYE’DE ÇOK YILLI BÜTÇE UYGULAMASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu mali yönetiminde gerçekleştirilen reform neticesinde uygulamaya konulan çok 

yıllı bütçe uygulaması incelenmeye çalışılmıştır. 

1.2. KAMU MALİ YÖNETİM REFORMU 

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiş ülkelerin başını çektiği birçok 

ekonomi yaşadığı ekonomik krizleri aşmak için etkin bir kamu mali yönetimi arayışına 

başlamıştır. Bu bağlamda özellikle bütçe hazırlama uygulama ve denetleme konusunda 

köklü değişiklikler yaparak en verimli ve en etkili yöntemi bulmanın peşine düşmüştür. 

Aynı dönemde Türkiye ise cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kıta Avrupa’sından 

esinlenilen klasik (geleneksel) bütçe anlayışında köklü değişiklikler yapmamış 

ekonomideki gelişimlere göre dar kapsamlı güncellemeler yapmıştır.2 

Türkiye’de 1927 yılından itibaren yürürlükte olan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununun (MUK) modern kamu mali yönetiminin ihtiyaçlarını 

karşılayamaması, AB müktesebatına uyum çalışmaları gibi sebepler Türkiye’de reform 

yapılmasının zeminini hazırlamıştır. Bu kapsamda yapılan yasal düzenlemeler ile 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmış, günümüzde gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin çoğunda tercih edilen performans esaslı bütçeleme sistemine 

geçilmiştir. Bu kanun ile bütçenin hazırlanmasında, uygulanmasında ve denetiminde, 

muhasebe sisteminde ve performans denetiminde ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bütçe 

hazırlarken yapılan gelir ve harcama tahminleri uzun ve orta vadeli bir şekilde yapılarak 

çok yıllı bütçelemeye geçilmiştir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Tolga Demirbaş, “Kamu Harcama Yönetimi Bağlamında Orta Vadeli Harcama Sistemi ve 

Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Bursa) 



1.3. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU   

Eski kanunun çok fazla merkeziyetçi ve kuralcı olması dolayısıyla katılımcılığa 

izin vermeyen bir yapısının olması, etkin bir denetim mekanizmasının kurulamamış 

olması yüzünden hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın istenilen düzeylerde olmaması ve 

çıktılardan çok girdi odaklı olması yani sonuç odaklı olamaması nedenleriyle 5018 

sayılı kanuna ihtiyaç duyulmuştur. 5018 sayılı kanunda bütçenin tanımı “Merkezi 

yönetim bütçe kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider 

tahminlerini gösteren ve bu tahminlerin uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin 

veren kanundur.” şeklinde yapılmıştır. 

1.4. STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI 
BÜTÇELEME SİSTEMİ 

Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet özel 

sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de yeni yönetim anlayışlarının doğmasına yol 

açmıştır. Türkiye’de ekonomik sorunların büyüyerek bir açmaza dönüşmesi kamu mali 

yöneticilerini daha uzun soluklu ve stratejik düşünmeye yönlendirmiştir. Bu doğrultuda 

devlet bütçesinin stratejik plana dayalı olarak hazırlanması kanaatine varılmıştır. 

Stratejik planlama bir kurumun mevcut durumunu analiz ederek, varmak istediği 

hedefleri belirleyen, bu hedeflere ulaşmak için politikalar oluşturan ve politikaları hayata 

geçirecek olan programları düzenleyen, sonuçlarını takip ederek değerlendiren bir 

planlama olarak tanımlanmış ve kamu kurumlarının bütçelerini hazırlarken bu 

planlardaki amaç ve hedeflere uygun hareket etmeleri zorunlu kılınmıştır.3 

1.5. TÜRKİYE’DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME 

Türkiye’de kamu mali yönetiminde gerçekleştirilen reform ile bütçe sisteminde 

bir dizi değişiklik olmuştur. Bu değişikliklerden biri de bütçe tahminleri hazırlanırken 

sadece gelecek mali yılın değil takip eden iki yılın da tahminlerinin hazırlanmasıdır. 

5018 sayılı kanunla bütçeye çok yıllı bir bakış açısı kazandırılarak orta ve uzun vadeli 

bütçe tahminleri yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 2003 yılının Aralık ayında kabul 

edilerek Resmi Gazetede yayınlanan bu kanun ile modern mali yönetim anlayışıyla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Hayrettin Tüleykan, “Çok Yıllı Bütçeleme Ve Türkiye Uygulaması”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009), s.96. 



bağdaşmayan 1050 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Dünya Bankası tarafından 

orta vadeli harcama sistemi olarak adlandırılan, literatürde çok yıllı bütçeleme sistemi 

olarak da bahsi geçen bu sistem bütçede yapılan en önemli yeniliklerdendir. 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı kanun ve sonrasında yapılan 

düzenlemelerle Türkiye’de bütçeler 2006 yılı itibariyle çok yıllı olarak hazırlanmaya 

başlamıştır. Çok yıllı bütçe tahminleri hazırlanırken orta vadede ekonomik denge 

sebebiyle meydana gelen kaynak sınırlamaları ve aynı dönemde izlenecek stratejik 

planlar göz önünde bulundurularak hazırlanması tahminlerin daha gerçekçi 

yapılabilmesi için zorunlu hale getirilmiştir. 

1.6. ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR? 

OVP, kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların 

gerekleri doğrultusunda, mayıs ayı sonuna kadar (2011 yılında çıkarılan KHK ile eylül 

ayı ilk haftası sonuna kadar olmuştur.) hazırlanması beklenen ve makro politikaları, 

ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan bir 

belgedir. Bütçe hazırlıklarının ilk aşaması sayılır. 

Kamu mali yönetiminin önceliklerini belirleyen, kamunun nerelere ne kadar 

para harcayacağını, hangi harcama programlarını ne saikle ihdas edeceğini, harcama 

programları vasıtasıyla Türkiye ekonomisinde neleri hedeflediğini ortaya koyan bir 

dokümandır. Bu biçimiyle OVP, hem kamu sektörü için işlerin nasıl planlanması 

gerektiğini belirleyen bir koordinasyon aracıdır hem de kamunun niyetlerini özel sektöre 

ileten bir yönlendirme aracıdır.4 

 

 

 

 

1.6.1. Orta Vadeli Programın Yasal Dayanağı Nedir? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Güven SAK, 15 Ocak 2016, http://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5481  



Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını Anayasa ve 5018 sayılı Kanundan 

almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile devlet bütçesinin 

esas ve şekle ait hükümlerini, hazırlama esaslarını ve bütçenin uygulanmasını esaslı 

bir şekilde saptamış ve yasal ilkeleri belirlemiştir. 

1.6.2. Orta Vadeli Programın İçeriği Nedir?5 

- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir. 

- Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti 

sunmaktadır. 

- Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri 

kapsar. 

- Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde 

yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder. 

- Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her 

yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder. 

- Üç yıllık perspektife sahiptir. 

Orta Vadeli Programın, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde 

kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendireceği ve kaynak tahsisini bu çerçevede 

yönlendireceği düşünülmektedir. Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracağı 

söylenen bu Program, güven ve istikrara da katkıda bulunacağı düşünülmüştür.  

 Birçok alanda bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, 

makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri 

kapsamaktadır.  

	  Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde 

Programın amaç ve öncelikleri esas alınmaktadır.6	  

1.6.3. Orta Vadeli Program Kim Tarafından Hazırlanır? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, http://www.bumko.gov.tr/TR,41/butce-hazirlama-

sureci.html 
6 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-

program.html 



OVP, 2006 yılından 2011 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 

hazırlanmıştır. 2011 yılından itibaren ise Kalkınma Bakanlığı tarafından 

hazırlanmaktadır. 

Kalkınma Bakanlığının hazırlayacağı OVP’nin, en geç Eylül ayının ilk 

haftasının sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesi ile başlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de 2006 yılından itibaren günümüze kadar 

hazırlanan OVP’ler incelenerek, bu planlarda temel makroekonomik göstergeler için 

yapılan tahminlerden bahsedilmiştir. 



2.1. ORTA VADELİ PROGRAM (2006 - 2008) 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca hazırlanan “Orta Vadeli 

Program (2006-2008)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 

23/ 05/ 2005 tarihli ve 2231 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/05/2005 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Dinamik bir yapı arzeden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık 

uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl 

yenilenmiştir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı sorumludur. 

Programın ilk uygulama yılı Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin 

başlangıcına denk gelmiştir ve sürdürülebilir yüksek büyüme sağlanmasında temel bir 

araç olması planlanmıştır. Böylece, bir yandan halkın refahı artırılırken, diğer yandan 

gelişmişlik düzeyi bakımından Avrupa Birliği ortalamalarına yakınsanması 

amaçlanmıştır. Bu yakınsamanın, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğini hızlandırması 

beklenmiştir. 

Programın, Avrupa Birliği’nin yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu diğer bölgesel 

işbirliği çabalarına ve ikili ilişkilerine de destek vereceği düşünülmüştür. 

 

 

2.1.1. Temel Amaç 

Avrupa Birliğine üyelik yolunda, toplumun bütün kesimlerinin gözetildiği ve 

ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırıldığı bir ortamda, insanımızın 

yaşam kalitesini yükseltmek Orta Vadeli Programın temel amacıdır. 

Programın temel amacına hizmet etmek üzere, ülkemizin beşeri ve iktisadi 

varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek;  

·      istikrarlı bir ortamda sürdürülebilir büyümenin sağlanması, 



·      ekonomide rekabet gücünün artırılması, 

·      insan kaynaklarının geliştirilmesi, 

·      sosyal içermenin güçlendirilmesi, 

·      bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, 

·      kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması, 

·      ve fiziki alt yapının iyileştirilmesi  

Gibi alanlarda gelişme sağlanması ve sürdürülmekte olan yapısal reformların 

tamamlanması öncelikli hedeftir. 

2.1.2 Program Dönemi Temel Ekonomik Hedef ve Göstergeleri 

2.1.2.1. Büyüme ve İstihdam 

- Program döneminde ortalama yüzde 5’lik büyüme hedeflenmektedir. 

- Program döneminde yıllık reel ortalama olarak özel tüketim harcamalarının 

yüzde 4,1, özel sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 11,8, kamu tüketim 

harcamalarının yüzde 0,6 ve kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 2,3 

oranında artacağı öngörülmektedir.  

- Yukarıdaki açıklamadan anlaşılabileceği gibi büyümenin en önemli 

belirleyicisinin özel sektör sabit sermaye yatırım harcamaları olacağı planlanmış 

durumdadır. Ülkemizde özel sektörün sabit sermaye yatırım harcamaları genellikle 

konut sektöründe yoğunlaşmakta olup büyümenin inşaat sektörüyle gelmesinin 

planlandığı anlaşılmaktadır. 

- İstihdam edilebilirliğin artırılmasına yönelik politikaların da etkisiyle, Orta 

Vadeli Program döneminde, 1,6 milyon yeni istihdam yaratılacağı öngörülmektedir.  

2.1.2.2. Kamu Maliyesi 

- 2005 yılında yüzde 4,1 olacağı tahmin edilen kamu kesimi açığının GSYİH’ya 

oranının 2008 yılında yüzde 0,1’e düşürülmesi hedeflenmektedir. 



- 2005 yılında yüzde 47,4 olması beklenen genel devlet harcamalarının 

GSYİH’ya oranının 2008 yılında yüzde 42,3’e düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- 2005 yılında yüzde 35,5 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı 

harcamalarının GSYİH’ya oranının 2008 yılında yüzde 35,7 olması öngörülmektedir. 

- 2005 yılında yüzde 12 olması beklenen genel devlet faiz harcamalarının 

GSYİH’ya oranının 2008 yılında yüzde 6,6’ya düşürülmesi hedeflenmektedir. 

- 2005 yılında yüzde 42,9 olacağı tahmin edilen genel devlet gelirlerinin 

GSYİH’ya oranının 2008 yılında yüzde 42 olması beklenmektedir.  

- 2005 yılında yüzde 31,7 olacağı tahmin edilen sosyal güvenlik primleri dahil 

vergi yükünün GSYİH’ya oranının 2008 yılında yüzde 31,1 olması öngörülmektedir.   

2.1.2.3. Ödemeler Dengesi 

- İhracatın yıllık ortalama reel olarak yüzde 12,2 oranında artarak 2008 yılında 

106 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

- İthalatın yıllık ortalama reel olarak yüzde 9,3 oranında artarak 2008 yılında 

147 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

- Turizm gelirlerinin 2008 yılında 23,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 

- Bu tahminler doğrultusunda cari işlemler açığının orta vadede önemli oranda 

iyileşme göstererek 2008 yılında 12,9 milyar dolara (GSYİH’nın yüzde 3,1’i) gerilemesi 

öngörülmektedir.  

- Görüleceği üzere dış ticaret açığı artacak olması beklense de turizm gelirleri 

sayesinde cari açığın azalacağı tahmin edilmektedir. 

- Orta vadede yıllık 5 milyar dolar civarında gerçekleşeceği tahmin edilen 

doğrudan yabancı yatırımların, cari işlemler hesabı açığının finansmanında ağırlıklı 

olarak rol oynaması öngörülmektedir. 

2.1.2.4. Fiyat 



- Yıllık TÜFE artış hızının 2006 yılında yüzde 5’e, 2007 yılında yüzde 4’e 

düşürülmesi, 2008 yılında da yine yüzde 4 seviyesinde tutulması hedeflenmektedir. 

* 2002 yılından itibaren enflasyonla mücadelede para politikası aracı olarak 

“enflasyon hedeflemesi” uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda, 2002-2005 yılları 

arasında örtük enflasyon hedeflemesi uygulanmış, 2006 yılından itibaren de açık 

enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: 

Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosu7 

  2006 2007 2008 
BÜYÜME VE İSTİHDAM    
Toplam Tüketim (1)  3.5 3.6 3.7 
Kamu  0.6 0.7 0.5 
Özel  4.0 4.1 4.2 
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1)  9.8 10.1 8.3 
Kamu  2.8 0.8 3.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden 

(http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html) alınmıştır. 

 



Özel  12.4 13.2 9.8 
Toplam Mal ve Hizmet İhracatı (1) 11.0 10.6 10.4 
Toplam Mal ve Hizmet İthalatı (1) 9.3 9.8 8.9 
GSYİH Büyümesi (1) 5.0 5.0 5.0 
GSYİH (Milyon YTL, Cari Fiy.) 536,259 588,155 642,266 
GSYİH (Milyar Dolar, Cari Fiy.) 364.9 392.5 422.4 
Kişi Başı Milli Gelir (GSYİH, $) 4,981 5,289 5,621 
Kişi Başı Milli Gelir (SAGP, GSYİH, $) 8,880 9,476 10,129 
İşgücüne Katılma Oranı (%) 48.7 48.7 48.7 
İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) 22,670 23,131 23,590 
İşsizlik Oranı (%) 10.0 9.8 9.6 
DIŞ TİCARET     
İhracat (FOB) (Milyar Dolar) 84.1 93.7 105.8 
İthalat (CIF) (Milyar Dolar) 122.6 133.7 146.8 
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)  -38.5 -40.0 -41.0 
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) -4.0 -3.5 -3.1 
Dış Ticaret Hacmi / GSYİH (%) 56.7 57.9 59.8 
KAMU FİNANSMANI (Yüzde)    
Genel Devlet Gelirleri (3) (4) / GSYİH 44.0 42.7 42.0 
Genel Devlet Harcamaları (3) (4)  / GSYİH 46.8 44.2 42.3 
Genel Devlet Borçlanma Gereği(3) (4)/GSYİH -2.7 -1.5 -0.3 
Genel Devlet Faiz Harcamaları(3) (4)/GSYİH 9.3 7.7 6.6 
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (5)/GSYİH -2.6 -1.4 -0.1 
Kamu Brüt Borç Stoku / GSYİH 71,5 68,2 63,5 
Kamu Net Borç Stoku / GSYİH 56,5 52,8 47,8 
FİYATLAR (Yüzde Değişme)    
GSYİH Deflatörü  6.0 4.5 4.0 
TÜFE Yıl Sonu  5.0 4.0 4.0 
(1)  Reel fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir. (2)  Büyümeye katkı olarak verilmektedir. 

(3)  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareleri, düzenleyici  ve 

denetleyici kurumları, sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, döner sermayeleri ve fonları 

kapsamaktadır. 

(4)  5018 sayılı Kanun kapsamında ilk uygulama yılı olması nedeniyle, özel bütçeli kuruluşlar tam olarak 
yansıtılamamıştır. (5)  Genel Devlet ve KİT’leri kapsamaktadır. 

Tablo 2: 

Temel Ekonomik Göstergeler bazında OVP Tahminlerinin Sapma 
Yüzdeleri 

Tahminler 

 

Büyüme 
% 

İşsizlik 
% 

İşgücüne 
Katılım 

Oranı % 

Cari 
Açık/GSYH 

% 

Dış Ticaret 
Dengesi (Milyar 

dolar) 

Enflasyon       
% 

2006 5 10 48,7 -4 -38,5 5 

2007 5 9,8 48,7 -3,5 -40 4 

2008 5 9,6 48,7 -3,1 -41 4 



Gerçekleşen Rakamlar       

2006 6,9 9 45 -6,1 -54 9,6 

2007 4,7 9,2 44,1 -5,9 -62,8 8,4 

2008 0,7 10 45,3 -5,7 -70 10 

Sapma % 2006 38 10 -7,6 -52,5 -40 -92 

Sapma % 2007 -6 6,1 -9,4 -68,5 -57 -110 

Sapma % 2008 86 -4,1 -6,9 -83,8 -70,7 -150 

*Tablo	  tarafımca	  TÜİK	  istatistiklerinden	  yararlanarak	  hazırlanmıştır.	  

2.1.3 OVP 2006 Yılı Değerlendirme: 

2.1.3.1 Büyüme: 

  2006 yılında Türkiye %5 büyüme hedefini %38 olumlu yönde sapmayla 

tutturarak %6,9 büyümeyi başarmıştır. Bunun sonucunda 2007 yılı ve 2008 yılı için %5 

olan büyüme hedeflerini %7’ye yükseltmiştir. 

2006 yılında ekonomik büyümeyi üretim yönünden büyük ölçüde sanayi, ticaret, 

inşaat ve ulaştırma-haberleşme sektörleri katma değerinde meydana gelen artışlar 

etkilerken, harcamalar yönünden ise özel sektör sabit sermaye yatırımları ve 

tüketimindeki artış ile kamu sektörü tüketim harcamalarındaki artış etkilemiştir. 

Büyüme rakamını 3’er aylık dönemlerde incelersek, yılın birinci ve ikinci üç aylık 

dönemlerinde GSMH sırasıyla %6,4 ve %9,3 oranında gerçekten yüksek bir yüzdeyle 

büyümüşken, üçüncü üç aylık dönemde %4,3 ve son üç aylık dönemde de %4,6 

düzeyinde soğuma eğilimine girerek büyümüştür. 

Tablo 3: 

2006 Sektörel Büyüme Hedefleri Tablosu 

 2006 2006 

 Program Hedefi Gerçekleşme 

Tarım 1,5 2,9 

Sanayi 5,1 7,4 

Hizmetler 5,7 5,6 

GSYİH 5,0 6,1 



GSMH 5,0 6,0 

GSYİH (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 541.857 575.784 

GSYİH (Milyar Dolar) 382 400 

Kaynak: TÜİK, DPT 

2006 yılında GSYH ve GSMH'da %5 artış hedeflenirken alt sektörler itibariyle 

tarım sektöründe %1,5, sanayi sektöründe %5,1, hizmetler sektöründe %5,7 büyüme 

hedeflenmiştir. Tarım sektörü ve sanayi sektörü büyüme hızları hedeflenen değerleri 

önemli ölçüde aşarken hizmetler sektörü büyüme hızı küçük bir farkla hedefin altında 

kalmıştır. Tarım sektöründe %2,9, sanayi sektöründe %7,4, hizmetler sektöründe %5,6 

büyüme gerçekleşmiştir. GSYH, TL ve Dolar bazında hedeflenen değerin üzerine 

çıkarak 575.784 milyon YTL (400milyar dolar) seviyesine ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: 

2006 Yılı Dünya Büyüme Oranları 

Değişim % 
 2004 2005 2006 2007 (1) 

Dünya Üretimi 5,3 4,9 5,4 4,9 

Gelişmiş Ülkeler 3,3 2,5 3,1 2,5 

ABD 3,9 3,2 3,3 2,2 



Japonya 2,7 1,9 2,2 2,3 

Kanada 3,3 2,9 2,7 2,4 

Euro Alanı 2,0 1,4 2,6 2,3 

Gelişmekte Olan Ülkeler 7,7 7,5 7,9 7,5 

Çin 10,1 10,4 10,7 10,0 

Hindistan 7,8 9,2 9,2 8,4 

ASEAN-4 (2) 5,8 5,2 5,4 5,5 

Brezilya 5,7 2,9 3,7 4,4 

Rusya 7,2 6,4 6,7 6,4 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2007 

(1): Tahmin (2): Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland 

Yukarıdaki tablodan görülebileceği üzere 2006 yılı tüm dünya için yüksek 

büyüme oranlarının yakalandığı yıl olmuştur. 2006 yılı büyümesi dünya ekonomisinde 

1973 yılından bu yana yakalanan en yüksek oranlı büyüme olmuştur.8 Ülkemizde bu 

büyümeden üzerine düşen payı almış görünmektedir. 

Kişi başına gayri safi milli hasıla, 2006 yılında % 9,4 artarak 5.477 dolara 

yükselmiştir. Satınalma gücü paritesine göre kişi başına GSYH ise bir önceki yıla göre 

% 11,2 artarak 8.575 dolar olmuştur. 

 

 

 

2.1.3.2 İşsizlik: 

Orta Vadeli Programda %10 olan işsizlik tahmini %9 olarak daha iyi gelmesine 

rağmen 2007 ve 2008 işsizlik tahminleri %10,5 ve %10,6 olarak yukarıya doğru revize 

edilmiştir. İşsizliğin artacağının düşünülmesine rağmen İş Gücüne Katılım Oranı 

tahminleri %48,7’den 2007 yılı için 48,9 2008 yılı için ise %49,2 olarak yukarı yönlü 

güncellenmiştir. 
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2006 yılında 2005 yılına göre tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı % 

6,2'lik düşüşle 6.088 bin kişiye gerilerken, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 

%2,9'luk artışla 4.407 bin kişiye, hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin sayısı %5'lik 

artışla 11.835 bin kişiye yükselmiştir. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı % 

27,3, sanayi sektörünün payı %19,7, hizmetler sektörünün payı %53 olmuştur. 

  
2.1.3.3. Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 
 
Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi tahminleri ise 3 yıllık 2006-2008 yılı OVP’sinde 

ortalama %70 olumsuz sapma ile enflasyon tahminlerinden sonra en çok yanılgıya 

düşülen konu olduğu görülmektedir. Her iki makroekonomik veri de aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi 2007 yılında negatif olarak arttırılmıştır. Güçlü sıcak para girişleri ile 

yüksek gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde cari açığın finansmanında 

problem yaşanmamıştır. Doğrudan yatırımlarda (net) 19.231 milyon dolar, portföy 

yatırımlarında (net) 7.360 milyon dolar, diğer yatırımlarda (net) 18.705 milyon dolar 

girişi olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: 

Cari İşlemler Dengesi Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2006 2007 

 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 



Cari İşlemler Dengesi -22,0 -31,7 -30,4 

  Dış Ticaret Dengesi -34,3 -40,1 -40,8 

        İhracat (FOB) (1) 82,7 91,7 99,9 

        İthalat (FOB) (2) 117,0 131,8 140,7 

  Hizmetler Dengesi 16,8 13,4 15,5 

       Turizm Geliri 20,4 16,9 19,8 

  Gelir Dengesi -6,0 -6,6 -7,0 

       Doğrudan Yatırımlar (Net) -0,6 -1,0 -0,9 

       Portföy Yatırımları (Net) -0,9 -0,7 -0,4 

       Diğer Yatırımlar (Net) -4,6 -4,9 -5,7 

 Cari Transferler 1,5 1,7 1,8 

       İşçi Geliri 0,8 1,1 1,2 

         Kaynak: DPT, TCMB    (1): Bavul Ticareti Dahil      (2): Altın Ticareti Dahil 

 

2006 yılında ihracatın bavul ticareti dahil 82,7 milyar dolar, ithalatın 117 milyar 

dolar, ödemeler dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığının 34,3 milyar 

dolar olması, cari işlemler dengesinin 22 milyar dolar açık vermesi, turizm gelirlerinin 

20,4 milyar dolar, işçi gelirlerinin 0,8 milyar dolar olması hedeflenmiştir. 

Yıl sonunda ihracat (bavul ticareti dahil) 91,7 milyar dolar, ithalat 131,8 milyar 

dolar, ödemeler dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığı 40,1 milyar dolar 

olurken, cari işlemler dengesi 31,7 milyar dolar açık vermiş, turizm gelirleri 16,9 milyar 

dolar, işçi gelirleri de 1,1 milyar dolar olmuştur. 

Dünya’da kuş gribi salgını ülkemizdeki turizm gelirlerinde de düşüşe sebep 

olmuştur.  

İhracat artışına rağmen ihracatımızın ithalata bağımlılığı nedeniyle, 

ithalatımızdaki artış daha fazla olmuş bunun neticesinde dış ticaret açığı artmıştır. 

2.1.3.4 Enflasyon: 

2006 yılında enflasyon tahminlerin neredeyse 2 katı fazla gelmesine rağmen 

2007 ve 2008 yılı için olan enflasyon tahminleri %4 olarak korunmuş buna rağmen 

sapma oranı 2,5 katına çıkmıştır. 2006 yılında enflasyon hedefinin aşılmasında, ham 

petrol, altın ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarındaki artış ile güçlü iç talep etkili 



olmuştur. En yüksek fiyat artışları %14,04 ile konut, %13,54 ile lokanta ve oteller, % 

11,17 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %10,15 ile ulaştırma harcama grubu fiyatlarında 

kaydedilmiştir. 

2006 yılında uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki 

artışlar enflasyonun hedefin üzerinde kalmasında etkili olmuştur. Ekonomimiz sağlıklı 

büyüyemediğinden enflasyon bir türlü istenilen seviyeye indirilememiştir. 

 

2.1.4. OVP 2007 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

 

Tablo 6: 

2007 Yılında Güncellenen OVP 

 2007 2008 2009 
BÜYÜME VE İSTİHDAM    
GSYİH Büyümesi (1) 7,0 7,0 7,1 
İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,9 49,2 49,5 
İşsizlik Oranı (%) 10,5 10,6 10,4 
DIŞ TİCARET     
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)  -57,2 -59,2 -61,4 
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) -7,9 -7,3 -6,6 
KAMU FİNANSMANI (Yüzde)    
Kamu Net Borç Stoku / GSYİH 44,1 39,1 34,4 
FİYATLAR (Yüzde Değişme)    
TÜFE Yıl Sonu (5) 4,0 4,0 -- 
*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden 

(http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html) alınmıştır.	  

 

 

2.1.4.1 Büyüme: 

2006 yılında Türkiye %6,9 olarak %5 olan büyüme tahminlerinin üzerinde 

büyümüş bunun getirdiği cesaretle 2007 yılında büyüme tahminleri %5’den %7’ye 

çıkarılmıştır. 



2007 yılının birinci üç aylık döneminde % 7,6 düzeyinde gerçekleşen GSYH 

büyüme hızı, ikinci üç aylık dönemde güçlü bazyılı etkisiyle % 4’e gerilemiştir. Üçüncü 

üç aylık dönemde tarım sektöründeki daralmanın etkisiyle ekonomi zayıf bir performans 

göstermiş ve GSYH büyüme hızı % 3,4’e düşmüştür. Dördüncü üç aylık dönemde de 

GSYH büyüme hızı % 3,4 düzeyinde kalmıştır. 

 

Tablo 7: 

2007 Yılı Dünya Büyüme Oranları 

Değişim % 
 2005 2006 2007 2008 (1) 

Dünya Üretimi 4,4 5,0 4,9 3,7 

Gelişmiş Ülkeler 2,6 3,0 2,7 1,3 

ABD 3,1 2,9 2,2 0,5 

Japonya 1,9 2,4 2,1 1,4 

Kanada 3,1 2,8 2,7 1,3 

Euro Alanı 1,6 2,8 2,6 1,4 

Gelişmekte Olan Ülkeler 7,1 7,8 7,9 6,7 

Çin 10,4 11,1 11,4 9,3 

Hindistan 9,1 9,7 9,2 7,9 

ASEAN-4 (2) (3) 5,1 5,7 6,3 5,8 

Brezilya 3,2 3,8 5,4 4,8 

Rusya 6,4 7,4 8,1 6,8 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2008 

(1): Tahmin     (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur  

(3): 2005 yılında ASEAN-4 (Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland) 

*Yukarıdaki tabloda 2007 yılında dünya ekonomik büyüme ortalamasının %4,9 

olduğu görülmektedir. 2006 yılına göre dünya ekonomisinin daha az büyümesinin 

nedeni tablodan da anlaşılabileceği gibi gelişmiş ülkelerde gerçekleşen düşük büyüme 

rakamları olmuştur. 

Türkiye’nin büyüme hızı 2007 yılında son 6 yılın en düşük düzeyine inmiştir. 

Türkiye ekonomisi 2002-2006 döneminde yılda ortalama %7,2 büyümüştü. 

 



 

Tablo 8: 

2007 Yılı Sektörlere Göre Büyüme Oranları	  

(%) 
 2007 2008 

 Program 

Hedefi (1) 

Gerçekleşme 

(2) 

Program 

Hedefi (1) 

Tarım 2,5 -6,8 3,0 

Sanayi 5,2 5,5 5,7 

Hizmetler 5,4 6,1 5,9 

GSYH 5,0 4,5 5,5 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 632,433 856,387 717,266 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) 410,7 658,786 521 

Kaynak: TÜİK, DPT 

(1): 2007 ve 2008 program hedefleri 1987 yılı üretici fiyatları bazlı GSYH serilerine 

dayanmaktadır. 

(2): 2007 gerçekleşme rakamları 1998 temel fiyatları bazlı GSYH serilerine dayanmaktadır. 

 

2007 yılında GSYH’de %5 artış hedeflenirken alt sektörler itibariyle tarım 

sektöründe %2,5, sanayi sektöründe %5,2, hizmetler sektöründe %5,4 büyüme 

hedeflenmiştir. Yılsonunda GSYH büyüme hızı hedeflenen değerin altında kalarak 

%4,5 olmuştur. Tarım sektöründe küçülme yaşanmış ve büyüme hızı hedeflenen 

değerin büyük ölçüde altında kalırken, sanayi ve hizmetler sektörü büyüme hızları az 

bir farkla hedeflenen değerlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Tarım sektörü %6,8 

küçülürken, sanayi sektöründe %5,5, hizmetler sektöründe %6,1 büyüme 

gerçekleşmiştir. Tablodan da anlaşılabileceği üzere, tarım sektöründeki çok ciddi 

küçülme büyüme rakamlarının tutturulamamasına sebep olmuştur. Tarım sektöründeki 

bu küçülmenin sebebi 2007 yılında yaşanan kuraklıklar olmuştur.  

 

2.1.4.2 İşsizlik: 

Tam tersine, 2006 yılında işsizlik oranı %9 çıkmış ve %10 olan işsizlik 

beklentilerinin altında gelmesine rağmen, 2007 yılında güncellenen OVP’de işsizlik 

oranı tahminleri 2007 için %9,8’den %10,5’a ve 2008 yılı için ise %9,6’dan %10,6’ya 



çıkarılmıştır. Yani ülkenin büyüme oranı artarken ve işgücüne katılım oranının 

yükseleceği beklenirken işsizliğin de artacağı öngörülmüştür. 

2.1.4.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2006 yılında %-4 beklenirken %-6,1 gelmesi 

neticesinde; 2017 yılında yapılan OVP güncellemesinde bu oran 2007 yılında %-

3,5’dan %-7,9’a, 2008 yılı için ise %-3,1’den %-7,3’e fırlayacağı tahminleri yapılmıştır. 

Dış Ticaret Dengesinde de aynı cari açıkta olduğu gibi beklenen olmayınca 

2007 yılında tahminler olumsuz olarak güncellenmiştir. Buna rağmen tahminler yine de 

tutmamıştır. 

 

Tablo 9:  

Cari İşlemler Dengesi Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2007 2008 
 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 

Cari İşlemler Dengesi -30,4 -37,6 -39,2 

  Dış Ticaret Dengesi -40,8 -46,2 -46,9 

     İhracat (FOB) 99,9 114,3 124,7 

     İthalat (FOB) (1) 140,7 160,5 171,1 

  Hizmetler Dengesi 15,5 13,9 15,2 

     Turizm Geliri 19,8 18,5 19,6 

  Gelir Dengesi -7,0 -6,8 -9,2 

     Doğrudan Yatırımlar (Net) -0,9 -1,9 -1,8 

     Portföy Yatırımları (Net) -0,4 0,4 -0,2 

     Diğer Yatırımlar (Net) -5,7 -5,3 -7,2 

  Cari Transferler 1,8 2,2 1,8 
Kaynak: DPT, TCMB   (1) Altın ithalatı dahil 

2007 yılında ihracatın 99,9 milyar dolar, ithalatın 140,7 milyar dolar, ödemeler 

dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığının 40,8 milyar dolar, cari işlemler 

açığının 30,4 milyar dolar ve turizm gelirlerinin 19,8 milyar dolar olması hedeflenmiştir. 

Yılsonunda ihracat 114,3 milyar dolar, ithalat 160,5 milyar dolar, ödemeler dengesi 



tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığı 46,2 milyar dolar olurken, cari işlemler 

dengesi 37,6 milyar dolar açık vermiş, turizm gelirleri 18,5 milyar dolar olmuştur. 

2007 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda net 0,9 milyar dolarlık, portföy 

yatırımlarında net 0,4 milyar dolarlık çıkış olması öngörülmüştür. Yıl sonunda doğrudan 

yabancı yatırımlarda net 1,9 milyar dolar çıkış, portföy yatırımlarında net 0,4 milyar 

dolar giriş gerçekleşmiştir. 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi İthalat-İhracat arasındaki farkın 

artmasına engel olunamamış olup, turizm gelirlerinde de beklentiler karşılanamamıştır. 

2.1.4.4 Enflasyon: 

Enflasyonda 2006 yılında %5 olarak yapılan tahmin %-92’lik bir sapma ile %9,6 

olarak çıkmış, ilginçtir ki bu berbat tahmine rağmen yine de 2007 yılındaki güncelleme 

de enflasyonun önümüzdeki iki yıl için %4 çıkacağına dair önceki tahminler 

korunmuştur. Bu da yanılma payını daha da arttırmış ve sapma oranını sırasıyla %-110 

ve %-150’ye kadar çıkarmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. OVP 2008 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

Tablo 10: 

2008 Yılında Güncellenen OVP 



  2008 2009 2010 
BÜYÜME VE İSTİHDAM    
GSYİH Büyümesi (1) 5,5 5,7 5,7 
İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,5 48,8 49,3 
İşsizlik Oranı (%) 9,6 9,5 9,5 

DIŞ TİCARET    
Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -56,0 -59,9 -64,7 
Cari İşlemler Dengesi / GSYİH (%) -6,4 -6,3 -6,2 
FİYATLAR (Yüzde Değişme)    
TÜFE Yıl Sonu(2) 4,0 4,0 -- 
*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden (http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-        
vadeli-program.html) alınmıştır.	  

	  

2.1.5.1 Büyüme: 

2007 OVP güncellemesinde büyüme tahmini %7’ye çıkarılmıştı 2008 

güncellemesinde bu defa da hedef tutmayınca büyüme tahminleri yukarıdaki tablodan 

görülebileceği gibi tekrar indirilmiştir. 

2008 yılında büyüme hızı % 1,1 olarak gerçekleșmiștir. Bu oran 2001 krizinden 

sonra gerçekleșen, son yedi yılın en düșük büyüme oranı olmuștur. 

Büyüme hızlarındaki tek artıș tarım sektöründe gerçekleșmiștir. 2008 yılında 

tarım sektörü, mevsim șartları 2007 yılına göre daha iyi olduğu için baz etkisiyle 

büyümüștür, ancak tarımın milli gelir içindeki payı düșüktür ve bu sebeple büyümeye 

katkısı fazla olmamıștır. Milli gelir içinde en büyük ağırlığa sahip olan sanayi ve 

hizmetler sektörlerinin büyüme hızı, 2008 yılında büyük düșüș göstermiș, buna inșaat 

sektöründeki yüksek oranlı küçülmede eklenince GSYH büyüme hızı % 1,1 gibi düșük 

bir düzeyde kalmıștır.9 

Tablo 11: 

2008 Yılı Dünya Büyüme Oranları 

Değişim % 
 2006 2007 2008 (1) 2009 (2) 
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Dünya Üretimi 5,0 5,2 3,4 0,5 

Gelişmiş Ülkeler 3,0 2,7 1,0 -2,0 

ABD 2,9 2,0 1,1 -1,6 

Japonya 2,4 2,4 -0,3 -2,6 

Kanada 2,8 2,7 0,6 -1,2 

İngiltere 2,9 3,0 0,7 -2,8 

Euro Alanı 2,8 2,6 1,0 -2,0 

Gelişmekte Olan Ülkeler 7,8 8,3 6,3 3,3 

Çin 11,1 13,0 9,0 6,7 

Hindistan 9,7 9,3 7,3 5,1 

ASEAN-5 (3) 5,7 6,3 5,4 2,7 

Brezilya 3,8 5,7 5,8 1,8 

Rusya 7,4 8,1 6,2 -0,7 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Haziran 2009 

(1): Tahmin   (2): Projeksiyon    (3): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur. 

 

Yukarıdaki tablodan görülebileceği üzere, 2008 yılında yaşanan küresel krizden 

neredeyse tüm dünya etkilenmiştir. 

2008 yılında GSYH cari fiyatlarla % 12,7 büyüyerek 950.144 milyon YTL 

olmuștur. Bunun 73.748 milyon YTL’lik kısmı tarım, 185.627 milyon YTL’lik kısmı 

sanayi, 44.792 milyon YTL’lik kısmı inșaat, 645.977 milyon YTL’lik kısmı da hizmetler 

sektörü tarafından sağlanmıştır. 

2008 yılında GSYH’de %5,5 artıș hedeflenirken alt sektörler itibariyle tarım 

sektöründe %3, sanayi sektöründe %5,7, hizmetler sektöründe %5,9 büyüme 

hedeflenmiștir. Yılsonunda GSYH büyüme hızı hedeflenen değerin altında kalarak 

%1,1 olmuștur. Tarım sektöründe büyüme hızı hedeflenen değerin üstünde 

gerçekleșirken, sanayi ve hizmetler sektörü büyüme hızları hedeflenen değerlerin 

oldukça altında gerçekleșmiștir. Tarım sektöründe %4,1, sanayi sektöründe %1,1, 

hizmetler sektöründe %1,5 büyüme gerçekleșmiștir. 

 

Tablo 12: 



Sektörlere Göre Büyüme 

(%) 
 2008 2009 

 Program 

Hedefi 

Gerçekleşme Program 

Hedefi 

Tarım 3,0 4,1 3,6 

Sanayi 5,7 1,1 3,9 

Hizmetler 5,9 1,5 4,2 

GSYH 4,0 1,1 4,0 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 717,266 950,144 1.111,438 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) 521 742 788 

Kaynak: TÜİK, DPT 

 

2.1.5.2 İşsizlik: 

2007 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahminleri 2007 için %9,8’den 

%10,5’a ve 2008 yılı için ise %9,6’dan %10,6’ya çıkarılmıştı. Fakat işsizlik oranı 

konusundaki bu olumsuz beklentilere göre işsizlik oranları 2007 yılında %9,2 ve 2008 

yılında ise %10 olarak güncellenen beklentilerin altında gelmiştir. Fakat genç nüfus 

ișsizlik oranı % 26 ile rekor seviyelere çıkmıștır. 

2.1.5.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2017 yılında yapılan OVP güncellemesinde 2007 

yılında %-3,5’dan %-7,9’a, 2008 yılı için ise %-3,1’den %-7,3’e fırlayacağı tahminleri 

yapılmıştı fakat bu tahminler de 2007’de %-5,9 gelerek yapılmış olan tahminlerin çok 

kötümser kalmasına neden olmuştur. 2008 yılı OVP güncellemesinde bu defa abartılı 

bir biçimde yükseltilen bu %-7,3 tahmini %-6,4 olarak aşağı çekilmiştir. Fakat 2008 

yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle cari açığımız bu tahminin de kötümser 

kalmasına yol açmış ve cari açığın GSYH’a oranı %-5,7 gelmiştir. Cari ișlemler açığı 

ise enerji maliyetlerinin düșmesi ve ithalatın azalması ile geçen yıllara göre azalmıștır. 

Cari	  ișlemler	  açığı	  ithalatın	  azalması	  ile	  2001	  krizinden	  sonra	  ilk	  defa	  azalmıştır. 

Dış Ticaret Dengesinde 2007 yılında -59,2 milyar dolar olarak tahmin edilen 

açık 2008 yılı güncellemesinde -56 milyar dolara indirilmiş ama gerçekleşen dış ticaret 

açığı -70 milyar dolara tırmanmış ve tahminler yine tutmamıştır. 



2008 yılında ihracatın 124,7 milyar dolar, ithalatın 167,7 milyar dolar, ödemeler 

dengesi tablosunda yer aldığı șekliyle dıș ticaret açığının 46,9 milyar dolar, cari işlemler 

açığının 39,2 milyar dolar, turizm gelirlerinin 19,6 milyar dolar olması hedeflenmiștir. 

Yılsonunda ihracat 132 milyar dolar, ithalat 202 milyar dolar, ödemeler dengesi 

tablosunda yer aldığı șekliyle dıș ticaret açığı 53,2 milyar dolar olurken, cari işlemler 

dengesi 41,6 milyar dolar açık vermiș, turizm gelirleri 21,9 milyar dolar olmuştur. 

2008 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda net 1,8 milyar dolarlık, portföy 

yatırımlarında net 0,2 milyar dolarlık çıkıș olması öngörülmüștür. Yılsonunda doğrudan 

yabancı yatırımlarda net 2,4 milyar dolar çıkıș, portföy yatırımlarında net 1 milyar dolar 

giriș gerçekleșmiștir. 

Tablo 13: 

Cari İşlemler Dengesi Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2008 2009 

 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 

Cari İşlemler Dengesi -39,2 -41,6 -50,4 
  Dış Ticaret Dengesi -46,9 -53,2 -64,5 
     İhracat (FOB) 124,7 132 155,0 

     İthalat (FOB) -167,7 -202 -217,1 

  Hizmetler Dengesi 15,2 17,5 20,1 
     Turizm Geliri 19,6 21,9 24,9 

 Yatırım Geliri Dengesi -9,2 -7,8 -7,9 
     Doğrudan Yatırımlar (Net) -1,8 -2,4 -3,3 

     Portföy Yatırımları (Net) -0,2 1,0 2,2 

     Diğer Yatırımlar (Net) -7,2 -6,4 -6,8 

  Cari Transferler 1,8 2,0 2,2 
Kaynak: DPT, TCMB 

 

2.1.5.4 Enflasyon: 

2007 yılının ilk döneminden itibaren düșüș eğilimine giren enflasyon oranları 

aynı yılın ortalarında tekrar artmaya bașlamıștır. Bu artıș eğilimi 2008 yılının ilk yarısına 

kadar sürmüș ve Temmuz ayında zirve yaparak yıllık bazda %12’ye kadar çıkmıștır. 



Yılın ikinci yarısında ise yurtdıșı mal ve petrol fiyatlarındaki düșüșler ile yurtiçi gıda 

fiyatları artıș hızında meydana gelen önemli ölçüdeki gerilemelerle düșen yılsonu 

enflasyonu yine de hedeflenen değerin üzerinde gerçekleșmiștir.10 

 

 2.2. ORTA VADELİ PROGRAM (2009-2011) 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program 

(2009-2011)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/6/2008 

tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 16. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

2.2.1 Temel Amaç 

Orta Vadeli Programın temel amacı, Dokuzuncu Kalkınma Planında ifadesini 

bulan “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet 

gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış 

bir Türkiye” vizyonunu esas alarak, insanımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik 

program ve bütçe sürecini yönetmektir.  

Programın temel amacına hizmet etmek üzere, Kalkınma Planı’ ında ifadesini 

bulan şekilde, ülkemizin beşeri ve iktisadi varlıkları etkin bir şekilde değerlendirilerek; 

§ Ekonominin rekabet gücünün artırılması, 

§ İstihdamın artırılması, 

§ Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, 

§ Bölgesel gelişmenin sağlanması, 

§ Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomik Rapor 2008 



yolunda gerekli çalışmalar yürütülecektir. Programda makroekonomik konuların 

yanı sıra söz konusu ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde uygulamaya yön 

verecek temel politikalar yer almaktadır.   

Orta Vadeli Programın uygulama sürecinde, AB müktesebatına uyum amacıyla 

hazırlanacak olan Ulusal Program hayata geçirilecektir. 

 

2.2.2 Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri 

2.2.2.1. Büyüme ve İstihdam 

 Program döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında ekonomik büyüme 

hedeflenmektedir. 

 Program döneminde yıllık ortalamada reel olarak özel tüketim harcamalarının 

yüzde 5,5 özel sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 6,8 kamu tüketim 

harcamalarının yüzde 3,7 ve kamu sabit sermaye yatırım harcamalarının yüzde 2,4 

oranında artması öngörülmektedir. 

 İstihdam olanaklarını artırıcı uygulamaların da etkisiyle Program döneminde 

yaklaşık 1,3 milyon kişiye yeni istihdam yaratılacağı öngörülmektedir. 

  2.2.2.2. Kamu Maliyesi 

  2008 yılında yüzde 0,6 olacağı tahmin edilen kamu kesimi açığının 

GSYH’ya oranının, Program döneminde bir miktar azalması öngörülmektedir. Buna 

karşılık, genel devlet açığında sınırlı bir artış olacaktır.  

Program dönemi sonunda faiz gideri ve özelleştirme geliri hariç kamu kesimi 

fazlasının GSYH’ya oranının yüzde 3,5 seviyesinde olması beklenmektedir. 

2008 yılında yüzde 33,1 olması beklenen genel devlet harcamalarının GSYH’ya 

oranının, merkezi yönetim bütçesi cari transfer harcamalarının etkisiyle 2011 yılında 

yüzde 33,5’e yükselmesi beklenmektedir.  



2008 yılında yüzde 27,2 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı 

harcamalarının GSYH’ya oranının, 2011 yılında yüzde 29 olarak gerçekleşmesi 

öngörülmektedir.  

 2008 yılında yüzde 32,6 olacağı tahmin edilen genel devlet gelirlerinin 

GSYH’ya oranının, 2011 yılında yüzde 32,8 olması beklenmektedir.  

2008 yılında yüzde 23,8 olacağı tahmin edilen sosyal güvenlik primleri dahil 

vergi yükünün (vergi red ve iadeleri hariç) GSYH’ya oranının, dönem sonunda yüzde 

23,5’e gerilemesi öngörülmektedir.  

2007 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 38,8 düzeyinde gerçekleşen AB 

tanımlı borç stokunun Program dönemi sonunda yüzde 31’e gerilemesi 

hedeflenmektedir.     

2.2.2.3. Ödemeler Dengesi 

2011 yılında, ihracatın yıllık ortalama yüzde 10,4 oranında artarak 181,7 milyar 

dolara, ithalatın ise yıllık ortalama yüzde 9,1 oranında artarak 277,6 milyar dolara 

ulaşacağı tahmin edilmektedir.   

2009 yılında 21,4 milyar dolar olarak gerçekleşeceği öngörülen turizm 

gelirlerinin, 2011 yılında 23,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Bu çerçevede cari işlemler açığının GSYH’ya oranının Program döneminde 

yüzde 6’lar civarında olacağı öngörülmektedir.  

2.2.2.4. Fiyat 

Enflasyon hedefleri (TÜFE yıllık artış hızı) 2009, 2010 ve 2011 yılları için 

sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 6,5 ve yüzde 5,5 olarak revize edilmiştir. 

 

 

 

 



Tablo 14: 

Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosu 

  2009 2010 2011 
BÜYÜME VE İSTİHDAM    

GSYH (Milyar YTL, Cari Fiyatlarla) 1.109 1.245 1.395 

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 773 830 901 

Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, Dolar) 10.689 11.348 12.164 

GSYH Büyümesi (1) 5,0 5,5 6,0 

Toplam Tüketim (1) 4,8 5,4 5,7 

Kamu 1,8 3,7 5,5 

Özel 5,1 5,5 5,7 

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) 5,0 6,5 6,9 

Kamu -3,2 5,1 5,5 

Özel 6,5 6,8 7,2 

Toplam Nihai Yurtiçi Talep (1) 4,8 5,7 6,0 

Toplam Yurtiçi Talep (1) 4,8 5,4 5,8 

Nüfus (Yıl Ortası, Milyon Kişi) 72,3 73,2 74,0 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,1 48,4 48,7 

İstihdam Düzeyi (Milyon Kişi) 21,9 22,3 22,7 

İşsizlik Oranı (%) 9,8 9,7 9,7 

DIŞ TİCARET    

İhracat (FOB) (Milyar Dolar) 149,2 163,4 181,7 

İthalat (CIF) (Milyar Dolar) 234,6 254,4 277,6 

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -85,4 -91,0 -95,9 

İhracat / İthalat (%) 63,6 64,2 65,4 

Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) 49,7 50,3 51,0 

Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) 21,4 22,5 23,6 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -52,4 -56,2 -58,9 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -6,8 -6,8 -6,5 

Ham Petrol Fiyatı (Dolar/w) 118,6 117,2 117,2 

Ham Petrol İthalatı (Milyar Dolar) 21,5 22,5 23,8 

Enerji İthalatı (27. Fasıl, Milyar Dolar) 58,9 61,3 65,0 

ENFLASYON       

TÜFE Yıl Sonu  (% Değişme) 7,5 6,5 5,5 

(1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir. 

	  

	  



Tablo 15: 

Temel Ekonomik Göstergeler bazında OVP Tahminlerinin Sapma 
Yüzdeleri 

Tahminler 

 

Büyüme 

% 

İşsizlik 

% 

İş gücüne 

Kat. Oranı 
% 

Cari 

Açık/GSYH 
% 

Dış Tic. 

Dengesi 
(Milyar $) 

Enflasyon       

% 

2009 5 9,8 48,1 -6,8 -85,4 7,5 

2010 5,5 9,7 48,7 -6,8 -91 6,5 

2011 6 9,7 48,7 -6,5 -95,9 5,5 
Gerçekleşen 

Rakamlar 
      

2009 -4,8 13,1 45,7 -2,3 -38,8 6,5 

2010 9,2 11,1 46,5 -6,6 -71,6 6,4 

2011 8,8 9,1 47,4 -9,7 -106 10,4 
Sapma % 2009 -196 -33,6 -5 66 54,5 13,3 

Sapma % 2010 67,2 -14,4 -4,5 3 21,3 1,5 

Sapma % 2011 46,6 6,2 -2,7 -49,2 -10,5 -89 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Tablo tarafımca hazırlanmıştır.	  

2.2.3. OVP 2009 Yılı Değerlendirmeler: 

2.2.3.1 Büyüme: 

GSYH büyümesi 2008 krizinden dolayı 2009 yılında %4,8 küçülmüş olmasına 

rağmen, 2010 yılında %9,2 ve 2011 yılında %8,8 oranında gerçekleşmiş ve Türkiye, 

dünyada büyüme hızı en yüksek ülkeler arasında yer almıştır. 

Küresel krizden en çok etkilenen yer Euro Bölgesi olmuş ve ülkemiz ihracatının 

neredeyse yarısını bu bölgeye yapmakta olduğundan ciddi bir dış talep daralmasıyla 

karşı karşıya kalmıştır. 

2009 yılında hane halkının tüketim harcamaları %2,3, kamu yatırım harcamaları 

%2,2, özel sektör yatırım harcamaları ise %22,3 azalmış olup kamu tüketim 

harcamaları ise %7,8 oranında artmıştır. Görüldüğü üzere, krizin etkilerini azaltmak için 

devlet tüketim harcamalarını arttırmak zorunda kalmıştır. 

 



Tablo 16: 

2009 Yılı Dünya Büyüme Oranları 

Değişim % 
 2007 2008 2009 2010 (1) 

Dünya Üretimi 5,2 3,0 -0,6 4,2 
Gelişmiş Ülkeler 2,8 0,5 -3,2 2,3 

ABD 2,1 0,4 -2,4 3,1 
Japonya 2,4 -1,2 -5,2 1,9 
Kanada 2,5 0,4 -2,6 3,1 
İngiltere 2,6 0,5 -4,9 1,3 

Euro Alanı 2,8 0,6 -4,1 1,0 
Almanya 2,5 1,2 -5,0 1,2 
Fransa 2,3 0,3 -2,2 1,5 
İtalya 1,5 -1,3 -5,0 0,8 
İspanya 3,6 0,9 -3,6 -0,4 

Gelişmekte Olan 

Ülkeler 

8,3 6,1 2,4 6,3 
Çin 13,0 9,6 8,7 10,0 

Hindistan 9,4 7,3 5,7 8,8 
ASEAN-5 (2) 6,3 4,7 1,7 5,4 

Brezilya 6,1 5,1 -0,2 5,5 
Meksika 3,3 1,5 -6,5 4,2 
Rusya 8,1 5,6 -7,9 4,0 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2010 

(1): Projeksiyon (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi; 2009 yılında küresel çapta bir 

küçülme gerçekleşmiş olup ihracat ve dış kaynak bulma konusunda küresel ekonomik 

koşullara sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye, gelişmekte olan ülkelerde küçülme 

yaşanmamasına rağmen, neredeyse Almanya, İtalya kadar küçülmüştür. Bu büyük 

küçülmede ülkemizin bulunduğu coğrafya dolayısıyla Avrupa Bölgesine komşu olması 

ve Avrupa’nın ciddi ticari partneri olması ve ekonomide ABD’ye olan bağımlılığı sebep 

gösterilebilir.  

 

 

 

 



Tablo 17: 

Sektörel Büyüme Tablosu 

(%) 
 2009 2010 

 Program 

Hedefi 

Gerçekleşme Program 

Hedefi 

Tarım 3,6 3,6 3,0 

Sanayi 3,9 -6,9 4,4 

Hizmetler 4,2 -5,0 3,3 

GSYH 4,0 -4,7 3,5 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 1.111,438 953,974 1.028,802 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) 788 618 641 

Kaynak: TÜİK, DPT 

 

 2009 yılında GSYH’de % 4 artış hedeflenirken alt sektörler itibariyle tarım 

sektöründe % 3,6, sanayi sektöründe % 3,9, hizmetler sektöründe % 4,2 büyüme 

hedeflenmiştir. Ancak yılsonunda GSYH’da % 4,7 küçülme gerçekleşmiştir. Tarım 

sektöründe büyüme hızı, hedeflenen düzeyde gerçekleşirken, sanayi ve hizmetler 

sektörü küçülmüştür. Tarım sektörü % 3,6 büyürken, sanayi sektörü % 6,9, hizmetler 

sektörü de % 5 küçülmüştür. 

2.2.3.2 İşsizlik: 

Krizle birlikte %45’e kadar düşen iş gücüne katılma oranı, 2011 yılı itibarıyla 

%47’e kadar yükselmiştir. Fakat tablodan görüleceği üzere 2008 krizi iş gücü üzerinde 

yapılan bütün tahminleri bozmuştur. 

Aynı şekilde işsizlik oranı da krizle beraber özellikle Nisan 2009’da %13,9’a 

kadar ulaşmış daha sonra adım adım tek hanelere indirilmesi sağlanmıştır. İşsizlik 

tahminleri ancak Orta Vadeli Programın son senesinde tutturulabilmiştir. 

Toplam istihdam mevsimsel düzeltilmiş verilere göre 2009 yılı Nisan döneminde 

20,1 milyon kişi iken, 2011 yılı Kasım dönemi itibarıyla 23,5 milyon kişiye yükselmiştir. 

TÜİK internet sayfasından bu istihdamın detayları incelendiğinde, 2009 yılı Nisan ve 

2011 yılı Kasım dönemleri arasında mutlak verilere göre, tarım dışı işsizlik oranında 6,6 



puan azalmayla %16,9’dan %10,3’e, kadın işsizlik oranında 3,4 puan azalmayla % 

11,2’ye, genç nüfusun işsizlik oranında ise 10 puan azalmayla % 25’ten %15’e inmiştir. 

2.2.3.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığımız krizle beraber azalmış ülke rekor büyümeye başladığında ise yine 

tahminlerin üzerine çıkmıştır. Bu durum ülkemizin cari açık vererek sağlıksız 

büyüdüğünü göstermektedir. Uygulanan sıkı maliye politikası sonucu kamu 

tasarruflarındaki iyileşmeye rağmen özel kesimin tasarruflarının azalması sonucunda 

toplam tasarruflar düşme eğilimine girmiştir. Yurtiçi tasarruflardaki azalma dış kaynak 

ihtiyacını, dolayısıyla cari açığı artırmıştır. 

Toplam yurtiçi tasarrufların yatırımların gerisinde kalması durumunda, 

yatırımların finansmanında dış tasarruflara başvurulmakta bu da cari açık problemine 

neden olmaktadır.11 

Tablo 18: 

Yüzde 20’lik Gelir Gruplarına göre Hanehalkı Tasarruf Oranları 

% Dilimleri 2009 2010 2011 

0-20 (En Alt Gelir Grubu) -40,3 -32,3 -32,2 

21-40 -14,8 -14,1 -14,7 

41-60 -4,7 -3,1 -3,9 

61-80 6,8 3,8 4,6 

81-100 (En Üst Gelir Grubu) 26,6 24,3 24,3 

Kaynak: Pektaş Erdem B. (2017) 

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere alt gelir gruplarındaki hanehalkları negatif 

tasarruf yaparken, toplam hanehalkı tasarrufunun büyük kısmı özellikle en üst %20 

gelir grubu tarafından yapılmaktadır. Gelir dağılımını düzeltici politikalarla gelirin 

adaletsizliğinin düzeltilmesi tasarrufun tüm topluma yayılmasını sağlamak ülkemiz için 

şart görünmektedir. Toplam yurtiçi tasarrufların yatırımların gerisinde kalması 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 TC Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi, “Türkiye’de Yurt İçi 

Tasarrufların Ve Tüketimin Gelişimi”, Haziran 2017 



durumunda, yatırımları finanse etmek için yabancı ülkelerin tasarruflarına başvurulmak 

durumunda kalınmakta bu da cari açık problemine neden olmaktadır. 

Tablo 19: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2009 2010 
 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 

Cari İşlemler Dengesi -50,4 -13,9 -18,0 

 Dış Ticaret Dengesi -64,5 -24,8 -31,0 

     İhracat (FOB) 155,0 109,6 113,7 

     İthalat (FOB) -217,1 -134,4 -141,4 

 Hizmetler Dengesi 20,1 16,4 19,2 

     Turizm Geliri 21,1 17,1 18,3 

 Yatırım Geliri Dengesi -7,9 -7,6 -8,3 

     Doğrudan Yatırımlar (Net) -3,3 -2,3 -2,5 

     Portföy Yatırımları (Net) 2,2 0,3 1,3 

    Diğer Yatırımlar (Net) -6,8 -5,6 -7,0 

 Cari Transferler 2,2 2,3 2,2 
            Kaynak: TCMB 

2009 yılında ihracatın 155 milyar dolar, ithalatın 217,1 milyar dolar, ödemeler 

dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığının 64,5 milyar dolar, cari işlemler 

açığının 50,4 milyar dolar, turizm gelirlerinin 21,1 milyar dolar olması hedeflenmiştir. 

Yılsonunda ihracat 109,6 milyar dolar, ithalat 134,4 milyar dolar, ödemeler dengesi 

tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığı 24,8 milyar dolar olurken, cari işlemler 

dengesi 13,9 milyar dolar açık vermiş, turizm gelirleri 17,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

2009 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda net 3,3 milyar dolarlık çıkış, portföy 

yatırımlarında net 2,2 milyar dolarlık giriş olması öngörülmüştür. Yıl sonunda doğrudan 

yabancı yatırımlarda net 2,3 milyar dolar çıkış, portföy yatırımlarında net 0,3 milyar 

dolar giriş gerçekleşmiştir. 

Küresel krizin hem ithalat hem de ihracatımızı çift yönlü negatif etkilemesinden 

dolayı dış ticaret hacmimiz büyük ölçüde daralmış bu olumsuz sebepten dolayı da kağıt 

üzerinde iyi gibi görünen Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık azalmıştır. 



Turizm gelirlerinde de krizin Avrupa Birliği vatandaşlarının alım gücünü 

zayıflatmasından dolayı azalma olmuştur. 

2.2.3.4. Enflasyon: 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2009 yılında yüzde 7,5 olan Orta Vadeli Plan 

hedefinin altında yüzde 6,5 olarak gelmiştir. Yıllık enflasyon Üretici Fiyat Endeksinde 

de (ÜFE) yüzde 5,93 gelmiştir.  

Merkez Bankası tarafından belirlenen enflasyon hedeflerinin aşağı ve yukarı 

olarak yüzde 2 oranında sapma belirsizlik oralıkları bulunmaktadır. Bu yüzden 

hedeflenen orandan yüzde 1’lik enflasyon düşüşü Merkez Bankası’nın uyumlu bir 

patikada kalmasına neden olmuş ve hedefleri tutturmuştur. 

2009 yılında TÜFE’de en yüksek artış yüzde 20,9 ile alkollü içecekler ve tütün 

grubunda gerçekleşmişken, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,7, gıda ve alkolsüz 

içecekler yüzde 9,2, eğlence ve kültür yüzde 8,9, ulaştırma yüzde 7,9, lokanta ve 

oteller ise yüzde 7,3 artış göstermiştir.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. OVP 2010 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 Türkiye İstatistik Kurumu, https://www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=650 



Tablo 20: 

2010 Yılında Güncellenen OVP 

 2009 2010 2011 2012 
BÜYÜME VE İSTİHDAM     

GSYH Büyümesi (1) -6.0 3.5 4.0 5.0 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,6 47,4 47,3 47.3 

İşsizlik Oranı (%) 14,8 14,6 14,2 13,3 

DIŞ TİCARET     

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -35,5 -45,5 -50,0 -57,0 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -1,8 -2,8 -3,3 -3,9 

ENFLASYON     

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (Tahmin) (3) 5,9 5,3 4,9 4,8 
*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden 

(http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-   vadeli-program.html) alınmıştır. 

2.2.4.1 Büyüme: 

2009 yılında ülkemiz küresel krizin etkisiyle %-4,8 küçülmüş ve %5 olan 

büyüme tahminleri çöpe gitmişti. Bunun üzerine daha önce %5,5 ve %6 olarak 

açıklanan 2010 ve 2011 yılı büyüme rakamları %3,5 ve %4’e düşürülmüştür. Büyüme 

rakamları güncellenen tahminlerin 2 katından fazla %9,2 ve %8,8 olarak gelmiştir. Bu 

durum krizin bu kadar çabuk atlatılabileceğinin tahmin edilmediğini gösterebilir. 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2010 yılının ilk çeyreğinde %12,0 oranında, 

ikinci çeyrekte %10,3 oranında, üçüncü çeyrekte %5,2 oranında ve son çeyrekte ise 

%9,2 oranında artış göstermiştir. Son çeyrekteki %9,2 oranındaki büyüme ile Türkiye, 

G-20 ülkeleri arasında Çin’den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke olmuştur. 

En fazla büyümenin gerçekleştiği sektör, %17,1 ile inşaat sektörü olmuştur. 

Sanayi sektörü %12,9 oranında, hizmetler sektörü %7,7 ve tarım sektörü ise %1,6’lık 

büyüme yakalamıştır. 

 

 

Tablo 21: 

Sektörlere Göre Büyüme Tablosu 



(%) 
 2010 2011 
 Program 

Hedefi 

Gerçekleşme Program 

Hedefi 

Tarım 3,0 1,2 1,2 

Sanayi 4,4 13,6 4,5 

Hizmetler 3,3 7,7 4,9 

GSYH 3,5 8,9 4,5 

GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 1.028,802 1.105,101 1.214,852 

GSYH (Cari Fiyatlarla, MilyarDolar) 641 736 781 

Kaynak: TÜİK, DPT 

 

2010 yılında GSYH’de %3,5 artış hedeflenirken alt sektörler itibariyle tarım 

sektöründe %3,0; sanayi sektöründe %4,4; hizmetler sektöründe %3,3’lük büyümeler 

hedeflenmiştir. Ancak yılsonunda GSYH’de beklentilerin üzerinde %8,9 oranında 

büyüme gerçekleşmiştir. Tarım sektöründe büyüme hızı, hedeflenen düzeyin gerisinde 

gerçekleşirken, sanayi ve hizmetler sektörü hedeflenin bir hayli üzerinde 

gerçekleşmiştir. Tarım sektörü %1,2 oranında, sanayi sektörü %13,6 oranında, 

hizmetler sektörü de %7,7 oranında büyümüştür. 

Cari fiyatlarla harcamalar yönünden büyüme rakamlarını incelediğimizde ise; bir 

önceki yıla göre, hane halkı tüketim harcamalarının %15,5, kamu tüketim 

harcamalarının %12,4 oranında arttığı görülmüştür. Kamu sektörü sabit sermaye 

yatırımları %20,4 oranında inşaat ve makine teçhizat yatırımlarının katkısıyla artmıştır. 

Özel sektör sabit sermaye yatırımları da, yine aynı kalemlerin katkısıyla %31,1 

yükselmiştir.  

2010 yılında GSYH, cari fiyatlarla %16,0 oranında büyüyerek 1.105.101 milyon 

TL’ye ulaşmış ve bunun 92.804 milyon TL’si tarım, 211.998 milyon TL’si sanayi, 45.240 

milyon TL’sı inşaat ve 755.060 milyon TL’si de hizmetler sektörü tarafından 

sağlanmıştır. 

 

 

 



Tablo 22: 

2010 Yılı Dünya Büyüme Oranları Tablosu 

Değişim % 
 2008 2009 2010 2011 (1) 

Dünya Üretimi 3,0 -0,6 5,0 4,4 

Gelişmiş Ülkeler 0,5 -3,4 3,0 2,5 

ABD 0,4 -2,6 2,8 3,0 

Japonya -1,2 -6,3 4,3 1,6 

Kanada 0,4 -2,5 2,9 2,3 

İngiltere 0,5 -4,9 1,7 2,0 

Euro Alanı 0,6 -4,1 1,8 1,5 

Almanya 1,2 -4,7 3,6 2,2 

Fransa 0,3 -2,5 1,6 1,6 

İtalya -1,3 -5,0 1,0 1,0 

İspanya 0,9 -3,7 -0,2 0,6 

Yunanistan 2,0 -2,0 -4,0 -2,6 

Portekiz 0,0 -2,6 1,1 -0,1 

İrlanda Cumhuriyeti -3,5 -7,6 -0,3 2,3 

Gelişmekte Olan Ülkeler 6,1 2,6 7,1 6,5 

Çin 9,6 9,2 10,3 9,6 

Hindistan 7,3 5,7 9,7 8,4 

ASEAN-5 (2) 4,7 1,7 6,7 5,5 

Brezilya 5,1 -0,6 7,5 4,5 

Rusya 5,6 -7,9 3,7 4,5 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Haziran 2011  

(1): Projeksiyon (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

Yukarıdaki tablodan seçili dünya ülkelerinin büyüme oranlarına baktığımızda 

ise, Türkiye’nin yakalamış olduğu büyüme rakamının Çin ve Hindistan hariç diğer 

ülkelere göre çok iyi durumda olduğu görülmekte fakat Türkiye’nin bu yüksek büyüme 

rakamında 2009 yılındaki %-4,8’lik küçülmesinin getirdiği baz etkisinin etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu yüzden Brezilya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

gibi ülkelerin yakalamış olduğu büyüme oranları çok önemli ve değerli olmaktadır.   

 



2.2.4.2 İşsizlik: 

2009 yılında işsizlik oranının %9,8 beklenmesine rağmen %13,1 gibi son yıllara 

göre rekor sayılabilecek bir rakam olarak çıkması, 2010 yılında güncellenen OVP’de 

işsizlik oranı tahminlerinin 2010 için %9,7’den %14,6’ya ve yine 2011 yılı için ise 

%9,7’den %14,2’ye çıkarılmasına neden olmuştur. Bu tahminlerin de olduğundan 

karamsar tahminler olduğu bu 2 yılın rakamları açıklandığında belli olmuştur. 2010 

yılında işsizlik oranı %11,9, tarım dışı işsizlik oranı %14,8 ve genç işsizlik oranı da 

%21,7 olarak gerçekleşmiştir. 

2.2.4.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2009 yılında %-6,8 beklenirken krizden dolayı %-

2,3 gelmesi neticesinde; 2010 yılında yapılan OVP güncellemesinde bu oranın 2010 

yılında %-6,8’dan %-2,8’e, 2011 yılı için ise %-6,5’den %-3,3’e ineceği tahmin 

edilmiştir. Bu tahminde ülkenin beklenenden çok daha fazla büyümesi neticesinde çok 

ciddi bir sapmaya uğramış ve cari açık %-6,6 ve %-9,7 olarak rekor seviyelerde 

gelmiştir. 

2010’da ithalatımız, %31,6 oranında artarak 185 milyar dolar seviyesine 

çıkmıştır. İthalatın bu denli yükselmesi cari açığın da fazlalaşmasına yol açmıştır. 2010 

yılında bir önceki yıla göre %84,5 oranında artan dış ticaret açığı son yılların en büyük 

dış ticaret açığı değeri olmuştur. 

Dış Ticaret Dengesinde de aynı cari açıkta olduğu gibi kriz nedeniyle 2009 yılı 

için beklenenden daha iyi bir düzelme oluşunca 2010 yılında tahminler 2010 yılı için -91 

milyar dolardan -45,5 milyar dolara ve 2011 yılı için -95,9 milyar dolardan -50 milyar 

dolara olumlu olarak güncellenmiştir. 2010 yılında açık 71,6 milyar dolar ve 2011 

yılında 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve tahminler olduğundan fazla iyimser 

tutulduğundan büyük bir sapma gerçekleşmiştir. 

2010 yılında ihracatın 113,7 milyar dolar, ithalatın 141,4 milyar dolar, ödemeler 

dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığının 64,5 milyar dolar, cari işlemler 

açığının 31 milyar dolar, turizm gelirlerinin 18,3 milyar dolar olması hedeflenmiştir. 

Yılsonunda ihracat 120,9 milyar dolar, ithalat 177,3 milyar dolar, ödemeler dengesi 

tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığı 56,4 milyar dolar olurken, cari işlemler 



dengesi 48,6 milyar dolar açık vermiş, turizm gelirleri 16 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo23: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2010 2011 
 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 

Cari İşlemler Dengesi -18,0 -48,6 -42,2 

 Dış Ticaret Dengesi -31,0 -56,4 -54,4 

     İhracat (FOB) 113,7 120,9 132,0 

     İthalat (FOB) -141,4 -177,3 -185,5 

 Hizmetler Dengesi 19,2 14,2 16,9 

     Turizm Geliri 18,3 16,0 23,8 

 Yatırım Geliri Dengesi -8,3 -7,8 -7,1 

     Doğrudan Yatırımlar (Net) -2,5 -2,9 -2,6 

     Portföy Yatırımları (Net) 1,3 -0,5 0,1 

     Diğer Yatırımlar (Net) -7,0 -4,3 -4,6 

 Cari Transferler 2,2 1,4 2,5 
Kaynak: DPT, TCMB 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, ülkemiz rekor büyüme 

gerçekleştirdiği 2010 yılında bu büyümeyi dış ticaret açığı ve cari açık verme pahasına 

gerçekleştirmiştir.  

2010 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda net 2,5 milyar dolarlık çıkış, portföy 

yatırımlarında net 1,3 milyar dolarlık giriş olması öngörülmüştür. Yılsonunda doğrudan 

yabancı yatırımlarda net 2,9 milyar dolar, portföy yatırımlarında net 0,5 milyar dolar 

çıkış gerçekleşmiştir. 

2.2.4.4 Enflasyon: 

Enflasyonda 2009 yılında %7,5 olarak yapılan tahmin beklentilerin altında %6,5 

olarak gelmiş, bunun üzerine daha önce %6,5 olarak belirlenen 2010 yılı enflasyon 

tahmini %5,3’e, 2011 yılı enflasyonu da %5,5’den 4,9’a indirilmiştir. Beklenen yine 

olmamış ve enflasyon 2010 yılında %6,4’e 2011 yılında ise %10,4’e kadar tırmanmıştır. 



2010 yılında TÜFE’de 2009 yılına göre en büyük yıllık artış oranlarının 

gözlendiği ana harcama grupları alkollü içkiler ve tütün, gıda ve alkolsüz içecekler ile 

ulaştırma grupları olmuştur. 

2.2.5. OVP 2011 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

Tablo 24: 

2011 Yılında Güncellenen OVP 

 2010 2011 2012 2013 

BÜYÜME VE İSTİHDAM     

GSYH Büyümesi (1) 6,8 4,5 5,0 5,5 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,8 48,3 48,4 48,5 

İşsizlik Oranı (%) 12,2 12,0 11,7 11,4 

DIŞ TİCARET     

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -65,8 -72,5 -79,0 -85,0 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -5,4 -5,4 -5,3 -5,2 

ENFLASYON     

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (Tahmin) (3) 7,5 5,3 5,0 4,9 

 *Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden (http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta- 

vadeli-program.html) alınmıştır. 

2.2.5.1 Büyüme: 

2010 yılında %4’e düşürülen 2011 yılı büyüme rakamı %4,5’e çıkarılmıştır. Yine 

de bu yukarı doğru yapılan güncellemeye rağmen büyüme rakamı %8,8 olarak 

tahminlerin yine çok üstünde gelmiştir. Türkiye, 2011 yılı ilk çeyreğinde GSYİH’deki 

%11,9 oranındaki artış ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmuştur. GSYİH’de ikinci 

çeyrekte %9,1 oranında, üçüncü çeyrekte %8,4 oranında, son çeyrekte biraz hız 

keserek %5,2 oranında büyüme olmuştur. En fazla büyümenin gerçekleştiği sektör, 

%11,2 oranı ile inşaat sektörü olmuştur. En az büyüyen sektör ise %5,3 ile tarım 

sektörü olmuştur. Büyüme oranları, sanayi sektöründe %9,2 oranında, hizmet 

sektöründe ise %8,4 oranında gerçekleşmiştir. 

 

 



 

 

Tablo 25: 

Sektörlere Göre Büyüme Oranları Tablosu 

(%) 
 2011 2012 

 Program Hedefi Gerçekleşme Program Hedefi 

Tarım 1,2 5,3 3,0 

Sanayi 4,5 9,6 3,5 

Hizmetler (1) 4,9 8,4 4,3 

GSYH 4,5 8,5 4,0 

GSYH (Cari fiyatlarla, milyon YTL) 1.215 1.295 1.426 

GSYH (Cari fiyatlarla, milyar Dolar) 781 772 822 

             Kaynak: TÜİK, KB 

      (1): Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyonlar hizmete dahil edilmiştir.  

Not: Sektörlerin büyüme hızları sabit fiyata göre değişim oranıdır. 

2011 yılında GSYİH’de %4,5 oranında artış hedeflenirken alt sektörler itibariyle 

tarım sektöründe %1,2; sanayi sektöründe %4,5; hizmet sektöründe %4,9 oranlarında 

büyüme hedeflenmiştir. Ancak, yılsonunda GSYİH’de beklentilerin üzerinde %8,5 

oranında büyüme gerçekleşmiştir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyüme hızı, 

hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tarım sektörü %5,3 oranında, 

sanayi sektörü %9,6 oranında, hizmet sektörü de %8,4 oranında büyümüştür. 

Cari fiyatlarla harcamalar yönünden büyüme rakamlarını incelediğimizde ise; bir 

önceki yıla göre, hane halkı tüketim harcamalarının %16,9, kamu tüketim 

harcamalarının %14,7 oranında arttığı görülmüştür. Kamu sektörü sabit sermaye 

yatırımları %11,9 oranında inşaat yatırımlarının katkısıyla artmıştır. Özel sektör sabit 

sermaye yatırımları da, yine aynı kalemlerin katkısıyla %42,7 yükselmiştir.  

 

 

 

 



 

 

Tablo 26: 

2011 Yılı Dünya Büyüme Oranları Tablosu 

Değişim % 
 2010 2011 2012 

Dünya Üretimi 5,1 3,9 3,2 

Gelişmiş Ülkeler 3,0 1,6 1,3 

ABD 2,4 1,8 2,3 

Japonya 4,5 -0,6 2,0 

Kanada 3,2 2,6 2,0 

Almanya 4,0 3,1 0,9 

Gelişmekte Olan Ülkeler 7,4 6,3 5,1 

Çin 10,4 9,3 7,8 

Hindistan 10,1 7,9 4,5 

ASEAN-5 (1) 7,0 4,5 5,7 

Meksika 5,6 3,9 3,8 

Güney Afrika 2,9 3,5 2,3 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ocak 2012  

(1): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

Dünya’da büyüme oranlarına baktığımızda ise; Türkiye’nin 2011 yılında 

yakalamış olduğu %8,8 büyüme oranı Çin hariç tutulduğunda tablodaki en yüksek 

büyüme oranıdır. Bu nedenle 2011 yılının Türkiye açısından başarılı bir yıl olduğunu 

söyleyebiliriz. 

2.2.5.2 İşsizlik: 

2010 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahmini 2011 yılı için %9,7’den 

%14,2’ye çıkarılmıştı. Bu defa 2011 yılı OVP güncellemesinde işsizlik oranı tahmini 

%12’ye düşürüldü. Fakat 2011 yılında gerçekleşen işsizlik oranı %9,1 olmuştur. Olumlu 

yönde de olumsuz yönde de yapılan tahminler görüldüğü gibi abartı olmaktadır. 

 



 

 

Tablo 27: 

İşsizlik, İstihdam ve İşgücüne Katılım Oran ve Hedefleri Tablosu 

Gösterge 2011 2012 

 OVP Hedefi Gerçekleşme OVP Hedefi 

İstihdam Düzeyi (000 kişi) 23.925 24.110 24.257 

İstihdam Oranı 44,7 45,0 44,5 

İşgücüne Katılım Oranı 49,9 49,9 49,7 

İşsizlik Oranı 10,5 9,8 10,4 

Kaynak: KB, TÜİK 

OVP’de 2011 yılında istihdamın 23.925 bin kişi olacağı hedeflenirken, bu 

öngörünün 185 bin üzerine çıkılarak 24.110 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. İstihdam 

oranının ise %44,7 olması hedeflenirken, %45,0 oranında gerçekleşmiştir. Özellikle 

2011 yılında hedeflenenin üzerinde istihdam düzeyi gerçekleşmiş olmasına karşın, 

çalışma çağındaki nüfus artışının, istihdama katılan nüfustan daha yüksek olması 2011 

yılı istihdam oranının hedeflenen rakamın altında gerçekleşmesine neden olmuştur. 

İşgücüne katılım oranı hedeflendiği gibi %49,9 oranında gerçekleşmiştir. İşsizlik 

oranının %10,5 olması hedeflenirken, hedeflenen rakamdan 0,7 puan daha düşük bir 

oranda %9,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin büyüme rakamları işsizlik oranını tek haneye düşürmeyi başarmıştır. 

2.2.5.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2010 yılında yapılan OVP güncellemesinde 2011 

yılı için ise %-6,5’den %-3,3’e ineceği tahmin edilmişti. 2011 yılında yapılan 

güncellemede bu defa bu oran %-5,4’e yükseltilmiştir. Cari açık %-9,7 olarak rekor 

seviyede açıklandığında bu tahminin ne kadar yanlış olduğu belli olmuştur. Dış ticaret 

dengesindeki bozulma cari açığın artışını desteklemeye devam etmiştir. 

 

 



 

 

Tablo 28: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2011 2012 
 Program 

Hedefi 
Gerçekleşme Program 

Hedefi 

Cari İşlemler Dengesi -42,2 -77,2 -65,4 

   Dış Ticaret Dengesi -54,4 -89,4 -81,8 

           İhracat (FOB) 132,0 143,5 152,6 

           İthalat (FOB) -185,5 -232,9 -248,7 

   Hizmetler Dengesi 16,9 18,2 21,5 

          Turizm Geliri 23,8 18,0 26,0 

  Yatırım Geliri Dengesi -7,1 -7,6 -6,8 

          Doğrudan Yatırımlar (Net) -2,6 -2,8 -2,6 

          Portföy Yatırımları (Net) 0,1 -0,9 -0,3 

          Diğer Yatırımlar (Net) -4,6 -3,9 -3,9 

  Cari Transferler 2,5 1,7 1,8 
Kaynak: KB, TCMB 

2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da yüksek büyüme rakamları cari açık ve 

dış ticaret açığı verilerek sağlanmış ve yine turizm geliri tahminleri beklentilerin altında 

gelmiştir. 

Dış Ticaret Dengesinde kriz nedeniyle 2009 yılı için beklenenden daha iyi bir 

düzelme oluşunca 2010 yılında tahminler 2011 yılı için -95,9 milyar dolardan -50 milyar 

dolara olumlu olarak güncellenmişti. 2011 yılında bu defa -50 milyar dolarlık açık 

tahmini yukarıdaki tablodan görülebileceği üzere -72,5 milyar dolara çıkartılmıştır. Bu 

güncellemeye rağmen tahminler yine tutmamış ve dış ticaret açığı 2011 yılında -106 

milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve yine büyük bir sapma gerçekleşmiştir. 2011 yılında 

ihracatımız %18,5 artmasına rağmen ithalatımızın %29,8 artmasından dolayı dış ticaret 

açığımız tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştır. 

2.2.5.4 Enflasyon: 



Enflasyonda 2010 yılında yapılan güncelleme ile 2011 yılı enflasyonu %5,5’den 

%4,9’a indirilmişti. Bu defa 2011 yılında yapılan güncellemede “2011 Yılında 

Güncellenen OVP” tablosundan görülebileceği gibi enflasyon tahmini %5,3 olarak 

yükseltilmiştir. Beklenen yine olmamış 2011 yılında enflasyon (TÜFE) malesef %10,4’e 

kadar tırmanmıştır.  

TÜFE’de en yüksek artış %18,5 artış ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşmiştir. Ulaştırma %12,2, gıda ve alkolsüz içecekler %12,2 ve ev eşyası 

%11,04 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları olmuştur. 

 

2.3. ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) 

2.3.1. Temel Amaç: 
	  

2012-2014 döneminde maliye politikalarının temelini yurt içi tasarrufu 

arttırmak, büyümede istikrar sağlamak, istihdamı arttırmak ve mali disiplini 

güçlendirmek oluşturmaktadır. Etkin kamu mali yönetimine sahip olmak için kamu 

giderleri mevzuatında rasyonelleştirme yapılarak kamu harcamalarının 

önceliklendirilmesi hedeflenmiştir. 

2.3.2. Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri 

2.3.2.1. Büyüme ve İstihdam 

   GSYH büyümesinin 2012 yılında yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında ise büyümenin potansiyel seviyesine 

yaklaşarak yüzde 5 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Büyümenin özel tüketim ve 

özel yatırım kaynaklı olması öngörülmektedir.  

Program döneminde, reel olarak yıllık ortalamada, özel tüketim harcamalarının 

yüzde 3,3, özel sabit sermaye yatırımlarının yüzde 8,7, kamu tüketim harcamalarının 

yüzde 2,9, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 3,6 artması öngörülmektedir.  

Kriz döneminde Program dönemi boyunca kamu ve özel kesimin tasarruflarında 

artış,  kamu ve özel kesim tasarruf yatırım açığında ise azalma hedeflenmektedir. 



Ekonomik büyümenin yanı sıra, işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek 

politikaların da uygulanmasıyla Program döneminde, tarım dışında 1,5 milyon kişi ilave 

istihdam yaratılması beklenmektedir. Bu dönemde tarım istihdamında beklenen sınırlı 

gerilemenin etkisiyle toplam istihdam artışının 1,3 milyon kişi olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Dönem sonunda istihdam oranının yüzde 44,8, işsizlik oranının ise yüzde 9,9 

olması beklenmektedir. 

            2.3.2.2. Kamu Maliyesi 

 Kamu kesimi açığının GSYH’ya oranının, 2011 yılı için tahmin edilen yüzde 

1’lik seviyesinden Program dönemi sonunda yüzde 0,4’e gerileyeceği öngörülmektedir. 

 Genel devlet açığının GSYH’ya oranının da 2011 yılı için tahmin edilen yüzde 

1’lik seviyesinden Program dönemi sonunda yüzde 0,4’e gerileyeceği öngörülmektedir. 

 2011 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 2,2 düzeyinde olan faiz giderleri ve 

özelleştirme gelirleri hariç kamu kesimi fazlasının Program dönemi sonunda aynı 

seviyede gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 2011 yılında yüzde 37,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen genel devlet 

harcamalarının GSYH’ya oranının, 2014 yılında yüzde 36,5’e düşmesi beklenmektedir.  

 2011 yılında yüzde 33,9 olacağı tahmin edilen genel devlet faiz dışı 

harcamalarının GSYH’ya oranının, Program dönemi sonunda yüzde 33,2’ye gerilemesi 

beklenmektedir. 

 2011 yılında yüzde 36,1 olacağı tahmin edilen özelleştirme gelirleri hariç 

genel devlet gelirlerinin GSYH’ya oranının, 2014 yılında yüzde 35,4 olması 

beklenmektedir. 

 2011 yılında yüzde 27,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen sosyal güvenlik 

primleri dahil vergi yükünün (vergi red ve iadeleri hariç) GSYH’ya oranının, 2012 ve 

2013 yıllarında yüzde 27,1 olarak gerçekleşeceği ve Program dönemi sonunda yüzde 

26,9 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir. 

 GSYH’ya oran olarak, 2010 yılında yüzde 42,2 düzeyinde gerçekleşen AB 

tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun 2011 yılında yüzde 39,8 düzeyine 



gerilemesi beklenmektedir. Söz konusu oranın düzenli bir azalma eğilimi göstererek, 

Program dönemi sonunda yüzde 32 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 Program döneminde özelleştirmeler sonrasında küçülen KİT sisteminin, 2011 

yılında yüzde 0,2 olması tahmin edilen faiz dışı açığının GSYH’ya oranının Program 

dönemi sonunda kapanması beklenmektedir.  

  2.3.2.3. Ödemeler Dengesi 

Ticaret ortaklarımızın büyümesinin 2010 ve 2011 yıllarına göre nispeten daha 

yüksek olacağı ve ihracatı artırmaya dönük politikaların etkisini göstererek, ihracatın 

cari fiyatlarla yıllık ortalama olarak yüzde 11,2 oranında artacağı ve 2014 yılında 185,1 

milyar dolara ulaşması beklenmektedir.   

Büyüme dönemlerinde ithalatta gerçekleşen yüksek artış oranlarının, program 

döneminde alınacak politika tedbirleriyle yerini daha ılımlı artışlara bırakacağı ve 

ithalatın yıllık ortalama yüzde 7,7 artışla 2014 yılında 295,9 milyar dolara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir.  

2011 yılı sonunda 49,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen yakıt ithalatının (27. 

Fasıl) dönem sonunda 56,8 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.  

Turizm gelirlerinin GSYH içindeki payının Program dönemi boyunca ortalama 

yüzde 3,3 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.  

2011 yılı sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler 

açığının GSYH’ya oranının dönem sonunda yüzde 7’ye inmesi hedeflenmektedir.  

 2.3.2.4. Fiyat 

TÜFE yıllık artış hızının, 2012-2014 yıllarında orta vadeli hedef olan yüzde 5’e 

yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

 



 

 

Tablo 29: 

Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosu 

 20

11 

2012 2013 2014 
BÜYÜME VE İSTİHDAM     

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 1.281 1.426 1.572 1.733 

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 766 822 888 952 

Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, Dolar) 10.363 10.973 11.716 12.412 

GSYH Büyümesi (1) 7,5 4,0 5,0 5,0 

Toplam Tüketim (1) 6,2 3,0 3,5 3,4 

Kamu 6,5 3,1 3,4 2,2 

Özel 6,1 3,0 3,5 3,5 

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) 19,3 6,2 8,8 8,5 

Kamu 7,7 -0,6 7,7 3,8 

Özel 22,3 7,7 9,0 9,4 

Toplam Nihai Yurtiçi Talep (1) 9,3 3,9 4,9 4,8 

Toplam Yurtiçi Talep (1) 9,4 3,9 4,8 4,7 

İşgücüne Katılma Oranı (%) 49,9 49,7 49,7 49,7 

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) 23.925 24.257 24.752 25.264 

İstihdam Oranı (%) 44,7 44,5 44,6 44,8 

İşsizlik Oranı (%) 10,5 10,4 10,2 9,9 

DIŞ TİCARET     

İhracat (FOB) (Milyar Dolar) 134,8 148,5 165,7 185,1 

İthalat (CIF) (Milyar Dolar) 236,9 248,7 272,5 295,9 

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -102,1 -100,2 -106,8 -110,8 

İhracat / İthalat (%) 56,9 59,7 60,8 62,6 

Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) 48,5 48,3 49,3 50,5 

Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) 24,0 26,0 29,0 31,0 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -71,7 -65,4 -67,0 -67,1 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -9,4 -8,0 -7,5 -7,0 

ENFLASYON     

GSYH Deflatörü 8,0 7,0 5,0 5,0 

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (Tahmin) (3) 7,8 5,2 5,0 5,0 
(1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir. 



(2) İthal edilen ham petrolün ortalama maliyetini yansıtmakta olup Kalkınma Bakanlığı 

tarafından tahmin edilmiştir. 

(3) 2012 ve 2013 yılı rakamları TCMB Enflasyon Raporu 2011-III’te yer alan tahminlerdir. 

Tablo 30: 

Temel Ekonomik Göstergeler bazında OVP Tahminlerinin Sapma Yüzdeleri 

Tahminler 

 

Büyüme 

% 

İşsizlik 

% 

İş gücüne 

Katılım 
Oranı % 

Cari 

Açık/GSYH 
% 

Dış Ticaret 

Dengesi 
(Milyar dolar) 

Enflasyon% 

2012 4 10,4 49,7 -8 -100,2 5,2 
2013 5 10,2 49,7 -7,5 -106,8 5 
2014 5 9,9 49,7 -7 -110,8 5 

Gerçekleşen       

2012 2,2 8,4 47,6 -6,1 -84 6,1 
2013 4,2 9 48,3 -7,9 -99,8 7,4 
2014 2,9 9,9 50,5 -5,5 -84,5 8,2 

Sapma % 2012 -45 19,2 -4,2 26,2 16,2 -17,3 
Sapma % 2013 -16 11,7 -2,8 -5,3 6,5 -48 
Sapma % 2014 -42 0 1,6 21,4 23,7 -64 

  *Tablo tarafımca hazırlanmıştır. 

2.3.3. OVP 2012 Yılı Değerlendirmeler: 

2.3.3.1 Büyüme: 

Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, büyüme tahminleri 2012-2014 

OVP’sinde tutmamıştır. Dış Ticaret Dengesi ve Cari Açık/GSYM rakamlarına 

baktığımızda ise rakamlarda iyileşme göze çarpmaktadır. Cari açığa sebep olan en 

önemli kalemlerden biri olan dış ticarette, ithalatın artması büyümeyi hızlandıran bir 

işlev görmektedir. İthalat düşüşlerinde ise ülkemiz büyümesi azalmakta ama cari açık 

azalmakta ve Dış Ticaret Dengesi düzelmektedir. Maalesef cari işlemler açığı, büyüme 

sürecinin en önemli belirleyicisi durumuna gelmiştir. “Cari işlemler açığı ile büyüme 

arasındaki ilişkinin ana kaynağı, milli gelir seviyelerinde meydana gelen artışların iç 

talepte meydana getirdiği yükselmelerdir. Buna göre iç talepte meydana gelen 



yükselmeler, ithalatı artırmakta, buna bağlı olarak dış ticaret dengesinde yaşanan 

bozulmalar da cari açığa sebebiyet vermektedirler.13 

2013 yılında, sanayi sektöründe yüzde 3,4, hizmetler sektöründe yüzde 5,6 ve 

tarım sektöründe yüzde 3,5 oranında katma değer artışı kaydedilmesi %4,2 büyümeyi 

sağlamıştır. Sanayi ve hizmetlerde büyüme hızları beklentileri aşarken, tarım 

sektörünün büyüme hızı beklentinin altında kalması nedeniyle %5’lik tahmin yine 

yakalanamamıştır. 

Üretim faktörlerinin büyümeye katkısı incelendiğinde, 2013 yılında büyümeye 

katkının tamamen sermaye stoku ve yüksek oranda artış gösteren istihdamdan geldiği 

görülmektedir. 

GSYH’de sabit fiyatlarla 2012 yılı ilk çeyreğinde %3,3 oranında artış olurken, 

ikinci çeyrekte % 2,9, üçüncü çeyrekte %1,6, son çeyrekte de %1,4 oranında artış 

olmuştur. 

Türkiye ekonomisi, GSYH’de görülen artış ile 2012 yılında dünyanın en büyük 

16. ekonomisi haline gelmiştir. 

En fazla büyümenin gerçekleştiği sektör, %3,5 oranı ile tarım sektörü olmuştur. 

İnşaat sektörü %6, sanayi sektöründe %2,0 ve hizmet sektöründe ise %2,6 büyüme 

gerçekleşmiştir. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞİT ve Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU, “Türkiye’de Cari İşlemler 

Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Var Analizi”, Harran Üniversitesi. 



	  

Tablo	  31:	  

2012	  Yılı	  Dünya	  Büyüme	  Oranları	  Tablosu	  

Değişim % 
 2011 2012 2013 

Dünya Üretimi 3,9 3,2 3,0 

Gelişmiş Ülkeler 1,7 1,4 1,3 

ABD 1,8 2,8 1,9 

Japonya -0,5 1,4 1,5 

Kanada 2,5 1,7 2,0 

İngiltere 1,1 0,3 1,8 

Euro Bölgesi 1,6 -0,7 -0,5 

Almanya 3,4 0,9 0,5 

Fransa 2,0 0,0 0,3 

İtalya 0,5 -2,4 -1,9 

İspanya 0,1 -1,6 -1,2 

Yunanistan -7,1 -7,0 -3,9 

Gelişmekte Olan Ülkeler 6,3 5,1 4,7 

Rusya 6,3 5,1 4,7 

Çin 9,3 7,7 7,7 

Hindistan 6,6 4,7 4,4 

ASEAN-5 (1) 4,5 6,2 5,2 

Brezilya 2,7 1,0 2,3 

Meksika 4,0 3,9 1,1 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2014 

(1): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

 

Dünya’da büyüme oranlarına baktığımızda ise; Türkiye’nin 2012 yılında 

yakalamış olduğu %2,2 büyüme oranının dünya ortalamasının altında kaldığı, son 2 

yıldır yakalamış olduğu yüksek büyüme rakamlarının cari açık/dış ticaret açığı 

pahasına yakalanmış olduğu ve sürdürülebilir bir büyüme olmadığı anlaşılmaktadır. İki 

yıldır esen yüksek büyüme rüzgarının kesintiye uğradığı görülmektedir. 

 



 2.3.3.2 İşsizlik: 

Mevsimsel etkilerden arındırılmış yeni istihdam serisi verilerine göre, 2012 yılı 

başından itibaren gerek işgücüne katılma oranı gerekse istihdam oranı artış eğilimi 

içerisindedir. Ancak, istihdam artışına nazaran işgücüne katılma oranlarındaki artışın 

işsizlik oranı üzerindeki etkisinin daha güçlü olması sonucunda 2012 yılının 

ortalarından itibaren işsizlik oranında bir artış eğilimi yaşanmaktadır. Bu artış eğilimi 

2014 yılının ikinci çeyreğinde daha da ivmelenmiş ve Haziran döneminde işsizlik oranı 

yüzde 9,9’a yükselmiştir. 

2.3.3.3 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari işlemler açığının GSYH’ya oranı 2012 yılındaki yüzde 6,1’lik seviyesinden 

2013 yılında yüzde 7,9’a yükselmesinin nedeni altın ticareti olduğu detaylar 

incelendiğinde anlaşılmaktadır. Altın ticareti hariç tutulduğunda ise cari açık aynı 

dönemde % 6,5’e gerilemektedir. 

Her halükarda, cari açığın GSYH’ya oranı düşürülmüştür. Fakat bu durumda dış 

finansmanla yatırım yaparak büyüyen ülkemizin daha az finansmanla daha az yatırım 

yaparak daha düşük büyümesine neden olmuştur diyebiliriz. 

İran’a yapılan altın ihracatının ihracat rakamlarına olan katkısı ve büyümedeki 

sert düşüşün ithalat rakamlarını azaltması nedenleriyle dış ticaret açığının ve bunun 

doğal bir sonucu olarak cari açığın olumlu yönde etkilendiği söylenebilir. 

2012 yılında Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla göre %13,1 artarken ithalatı 

%1,8 azalmıştır. 

Dış ticaret açığı geçen yıla göre %20,7 azalarak 84 milyar dolara gerilemiştir. 

 

 

 

 

 



Tablo 32: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2012 
 Program Hedefi Gerçekleşme 

Cari İşlemler Dengesi -65,4 -46,9 
     Dış Ticaret Dengesi -81,8 -84,0 
           İhracat (FOB) 152,6 152,5 

           İthalat (CIF) -248,7 -236,5 

     Hizmetler Dengesi 21,5 24,0 
           Turizm Geliri 26,0 21,6 

    Yatırım Geliri Dengesi -6,9 -6,7 
           Doğrudan Yatırımlar (Net) -2,6 -2,1 

           Portföy Yatırımları (Net) -0,3 -0,6 

           Diğer Yatırımlar (Net) -3,9 -3,7 

    Cari Transferler 1,8 1,4 
Kaynak: TCMB, KB 

“TCMB Ödemeler Dengesi 2012 Raporu”na göre; 

- 2012 yılında ithalatın gerilemesinde büyük ölçüde yurt içi talebin ılımlı 

seyri ve kredi artış hızını sınırlayıcı politikalar etkili olmuştur. 

- Toplam ihracat artışına en yüksek katkı, yılın son çeyreğinde 

yavaşlamasına karşın, İran’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan altın ihracatından 

gelmiştir. 

 

2.3.3.4 Enflasyon: 

Enflasyon tahminleri ise her zamanki gibi %5 rakamında ısrar edilmiş ve yine 

hedefe yaklaşılamamıştır. Bu gelişmede, Türk Lirasında yaşanan değer kayıpları ve 

enflasyon beklentilerindeki bozulmanın fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisi 

sonrasında çekirdek enflasyonda kaydedilen artışlar belirleyici olmuştur. Bununla 

birlikte olumsuz hava koşulları nedeniyle belirgin bir şekilde ivmelenen gıda fiyatları ve 

tütün ürünleri fiyatlarındaki artış da TÜFE birikimli artış hızının ivmelenmesinde etkili 

olmuştur. 



Enflasyonda belirlenen hedef tutturulamamasına rağmen gerçekleşen enflasyon 

rakamı son 44 yılın en düşük rakamı olmuştur. 

2.3.4. OVP 2013 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

 

Tablo 33: 

2013 Yılında Güncellenen OVP 

 2012 2013 2014 2015 
BÜYÜME      

GSYH Büyümesi (1) 3,2 4,0 5,0 5,0 

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH (%) 14,3 15,0 15,7 16,7 

İSTİHDAM     

İşgücüne Katılma Oranı (%) 49,6 49,6 49,7 49,8 

İşsizlik Oranı (%) 9,0 8,9 8,8 8,7 

DIŞ TİCARET     

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -90,0 -95,0 -99,9 -104,1 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -7,3 -7,1 -6,9 -6,5 

ENFLASYON        

TÜFE Yıl Sonu % Değişme  7,4 5,3 5,0 5,0 

*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden 

(http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html) alınmıştır. 

2.3.4.1. Büyüme: 

2012 yılında ihracattaki yüksek artışa rağmen özel tüketim ve yatırımlarda 

tahmin edilenden daha fazla bir daralma yaşanması nedeniyle 2012 yılı büyüme %3,2 

olarak düşürülmesine rağmen yine de tahminler tutmamış ve büyüme oranı %2,1 

olarak gerçekleşmiştir. Daha önce %5 olarak açıklanan 2013 ve 2014 yılı büyüme 

rakamları da %4 ve %5 olarak güncellenmiştir. 2013 yılı büyüme oranı %4,2 olarak 

güncellenen orandan iyi gelmiştir ama 2014 yılı için yapılan %5 tahmin yine başarısız 

olmuş ve büyüme o yıl %2,9 olmuştur.    

GSYH yılın ilk çeyreğinde % 2,9, ikinci çeyreğinde % 4,5, üçüncü çeyreğinde % 

4,3 ve son çeyreğinde % 4,4 artış göstermiştir. Hizmetler sektörü %5,5 büyürken, 

sanayi %3,4 ve tarım %3,1 oranında büyümüştür. 



 

Tablo 34: 

2013 Yılı Dünya Büyüme Oranları Tablosu 

Değişim % 
 2011 2012 2013 

Dünya Üretimi 3,9 3,2 3,0 
Gelişmiş Ülkeler 1,7 1,4 1,3 

ABD 1,8 2,8 1,9 
Japonya -0,5 1,4 1,5 
Kanada 2,5 1,7 2,0 
İngiltere 1,1 0,3 1,8 

Euro Bölgesi 1,6 -0,7 -0,5 
Almanya 3,4 0,9 0,5 
Fransa 2,0 0,0 0,3 
İtalya 0,5 -2,4 -1,9 
İspanya 0,1 -1,6 -1,2 

Yunanistan -7,1 -7,0 -3,9 
Gelişmekte Olan Ülkeler 6,3 5,1 4,7 

Rusya 6,3 5,1 4,7 
Çin 9,3 7,7 7,7 

Hindistan 6,6 4,7 4,4 
ASEAN-5 (1) 4,5 6,2 5,2 

Brezilya 2,7 1,0 2,3 
Meksika 4,0 3,9 1,1 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2014  

(1): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

2013 yılı Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaları rahatlatmak için 

verdiği bol miktarda likitideyi kısacağını açıklamıştır ve yüksek cari açık ve düşük tasarruf 

oranına sahip olan Türkiye bu duruma hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri olmuştur. Döviz 

kuru ve faizler yükselmiş, net sermaye girişleri azalmıştır. 

Dünya’da büyüme oranlarına baktığımızda ise; Türkiye’nin 2013 yılında 

yakalamış olduğu %4,2 büyüme oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğu 

görülmektedir. Türkiye’nin dış ticaret hacminde çok önemli bir yer tutan Euro 

Bölgesi’ndeki küçülmeye rağmen yakalanan bu büyüme oranı dikkate değerdir. 

2.3.4.2. İşsizlik: 



2012 yılındaki işsizlik oranı tahminleri %10,4 beklenirken başarılı bir şekilde 

%8,4 gelmesi 2013 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahminlerinin fazlaca 

özgüvenli ve iyimser bir şekilde 2013 yılı için %10,2’den %8,9’a ve yine 2014 yılı için 

%9,9’dan %8,8’e radikal bir şekilde indirilmesine neden olmuştur. Bu tahminlerden 

2013 yılı tahmini %9 ile başarılı olmuş fakat 2014 yılında %9,9 olan işsizlik oranı 

güncellemenin yanlış tahminle sonuçlanmasına sebep olmuştur.  

2013 yılında istihdamda artış gerçekleşmiş olmasına rağmen işgücüne katılımın 

istihdamdaki artıştan daha yüksek olması işsizlik üzerinde olumsuz etki yapmıştır. 

2.3.4.3. Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2013 yılında yapılan OVP güncellemesinde 2013 

yılında %-7,5’dan %-7,1’e, 2014 yılı için ise %-7’den %-6,9’a ineceği tahmin edilmişti. 

Bu tahminlerden 2013 yılı için olanı %-7,9 olarak tutmamış fakat ülkenin potansiyel 

büyümesinin altında kalması sonucunda 2014 yılı için %-5,5 olarak gelmesi neticesinde 

tutmuştur. Büyüme tahmini rakamlarındaki güncelleme aşağıya çekilmesine rağmen 

cari açık tahminleri %5’in üstünde tutulmuştur bu da ülkemiz açısından kötü bir 

göstergedir. 

Dış Ticaret Dengesinde 2013 yılında tahminler 2013 yılı için -106,8 milyar 

dolardan -95 milyar dolara ve 2014 yılı için -110,8 milyar dolardan -99,9 milyar dolara 

olumlu olarak güncellenmiştir. 2013 yılında denge -99,8 milyar dolar ve 2014 yılında -

84,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve her iki yılın dış ticaret açığı tahminleri 

tutmuştur denilebilir. 

İhracat 2013 yılında %0,4 küçülmüş, ithalat % 6,4 artmıştır. Bunun sonucunda dış 

ticaret açığı % 18,7 artmıştır. 

 

Tablo 35: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2013 

 Program Hedefi Gerçekleşme 
Cari İşlemler Dengesi -60,7 -64,9 



     Dış Ticaret Dengesi -95,0 -79,9 

           İhracat (FOB) 158,0 151,8 

           İthalat (CIF) -253,0 -251,6 

     Hizmetler Dengesi 22,5 23,1 

           Turizm Geliri 25,4 23,2 

    Yatırım Geliri Dengesi -7,5 -9,3 

           Doğrudan Yatırımlar (Net) -2,4 -3,7 

           Portföy Yatırımları (Net) -0,5 -1,3 

           Diğer Yatırımlar (Net) -4,6 -4,0 

    Cari Transferler 1,8 1,2 
Kaynak: TCMB, KB 

Cari işlemler açığı 60,7 milyar dolar olarak program hedefinin biraz üzerinde 

gerçekleşerek 65 milyar dolar olsa da; resmi rakamlara göre, altın ticareti hariç cari 

işlemler açığı 53 milyar dolar olmuştur. Altın ticaretini dışarıda bırakırsak cari açık 

düşmüş oldu. Türkiye ekonomisinin reel olarak büyüdüğü bir yılda cari açığın bu 

seviyelerde gelmesi olumlu bir durumdu. 

2.3.4.4. Enflasyon: 

Enflasyonda 2012 yılında %5,2 olarak yapılan tahmin beklentilerin üzerinde 

%6,1 olarak gelmiş, bunun üzerine daha önce %5 olarak belirlenen 2013 yılı enflasyon 

tahmini %5,3’e çıkarılmış, 2014 yılı enflasyonu ise yine %5 olarak sabit bırakılmıştır. 

Beklenen yine olmamış ve enflasyon 2013 yılında %7,4’e 2014 yılında ise %8,2’ye 

çıkmıştır. Özellikle enflasyon yükselme eğilimindeyken 2013 yılı enflasyon tahmininin 

sabit tutulması %5 enflasyon fetişini göstermesi bakımından ironiktir. 

2.3.5. OVP 2014 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

Tablo 36: 

2014 Yılında Güncellenen OVP 

 2012 2013 (1) 2014 (2) 2015 (2) 2016 (2) 
BÜYÜME       

GSYH Büyümesi (3) 2,2 3,6 4,0 5,0 5,0 

Toplam Yurt içi Tasarruf / GSYH  14,5 12,6 13,8 14,9 16,0 

İSTİHDAM      

İşgücüne Katılma Oranı (%) 50,0 51,0 51,3 51,6 51,9 



İşsizlik Oranı (%) 9,2 9,5 9,4 9,2 8,9 

DIŞ TİCARET      

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -84,1 -98,0 -95,5 -98,0 -102,5 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -6,1 -7,1 -6,4 -5,9 -5,5 

ENFLASYON         

TÜFE Yıl Sonu % Değişme  6,2 6,8 5,3 5,0 5,0 

*Tablo Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinden    

(http://www.bumko.gov.tr/TR,42/orta-vadeli-program.html) alınmıştır.	  

 2.3.5.1. Büyüme: 

 2012 ve 2013 yıllarındaki Orta Vadeli Programlarda aynı şekilde %5 olarak 

güncellenen büyüme oranı 2014 yılındaki OVP’de yukarıdaki tabloda görülebileceği 

üzere %4’e çekilmiş ancak ekonomik büyüme tahmini yine de tutmamış ve %2,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranıyla peş peşe üç yıldır potansiyel büyüme oranımızın 

gerisinde kalmış oluyorduk. Dış finansman sıkıntıları dolayısıyla cari açığın düşürülme 

zorunluluğunun ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da ekonominin yavaşlaması 

büyüme oranını aşağı çekmiştir. Bu düşük büyüme oranları ile cari açık/GSYH 

oranımızın görece yüksek kaldığı ve önümüzdeki yıllarda cari açık probleminin 

ülkemizin başına bela olmaya başlayacağı belli oluyordu. 

 Tarım sektörü yaşanan kuraklığa bağlı olarak % 1,9 küçülürken, hizmetler 

sektöründe % 4,0 ve sanayi sektöründe % 3,5 büyüme gerçekleşmiştir. 

 GSYH 2014 yılının ilk çeyreğinde % 4,9, ikinci çeyreğinde % 2,3, üçüncü 

çeyreğinde % 1,9 ve son çeyreğinde % 2,6 artış göstermiştir. 

 

Tablo 37: 

2014 Yılı Dünya Büyüme Oranları Tablosu 

Değişim % 
 2013 2014 2015 (1) 

Dünya Üretimi 3,3 3,4 3,1 

Gelişmiş Ülkeler 1,1 1,8 2,0 

ABD 1,5 2,4 2,6 

Japonya 1,6 -0,1 0,6 

Kanada 2,0 2,4 1,0 



İngiltere 1,7 3,0 2,5 

Euro Bölgesi -0,3 0,9 1,5 

Almanya 0,4 1,6 1,5 

Fransa 0,7 0,2 1,2 

İtalya -1,7 -0,4 0,8 

İspanya -1,2 1,4 3,1 

Yunanistan -3,9 0,8 -2,3 

Gelişmekte Olan Ülkeler 5,0 4,6 4,0 

Rusya 1,3 0,6 -3,8 

Çin 7,7 7,3 6,8 

Hindistan 6,9 7,3 7,3 

ASEAN-5 (2) 5,1 4,6 4,6 

Brezilya 2,7 0,1 -3,0 

Meksika 1,4 2,1 2,3 
Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2015 

(1) 2015 yılı verileri tahmindir. (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 

Dünya’da büyüme oranlarına baktığımızda ise; Türkiye’nin 2014 yılında 

yakalamış olduğu %2,9 büyüme oranının hem dünya ortalamasının hem de kendi tarihi 

ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir. Euro Bölgesine baktığımızda durgunluk 

devam etmekle birlikte 2013 senesine nazaran büyümenin biraz da olsa ivme 

kazandığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de ise Türkiye kadar keskin olmasa 

da büyüme hızlarının 2013 yılına nazaran ivme kaybettiği söylenebilir. Dünya 

ekonomisinin bir numarası ABD’de ise büyüme oranına baktığımızda, ekonomik 

konjonktür göz önüne alındığında, güçlü bir büyüme segilediği görülmektedir. 

   2.3.5.2. İşsizlik: 

2013 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahmini 2014 yılı için %9,9’dan 

%8,8’e düşürülmüştü. Bu defa 2014 yılı OVP güncellemesinde işsizlik oranı tahmini 

%9,4’e çıkarılmıştır. Fakat 2014 yılında gerçekleşen işsizlik oranı %9,9 olmuştur. Bu 

güncellemeye rağmen tahminlerden daha kötü işsizlik oranı gelmiştir. 

Tarihsel ortalamalarının altında büyüyen Türkiye ekonomisi buna rağmen 

istihdamda artış sağlamıştır. Fakat işgücüne katılanların sayısının fazlalığı nedeniyle 

işsizlik oranının artmasına engel olamamıştır. 

 



 

 

2.3.5.3. Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2013 yılında yapılan OVP güncellemesinde 2014 

yılı için ise %-7’den %-6,9’a ineceği tahmin edilmişti. 2014 yılında yapılan 

güncellemede bu oran %-6,4’e kadar indirilmiştir. Cari açık 2014 yılında %-5,5 olarak 

tahminlerin de ötesinde daha düşük olarak açıklanmıştır. 

2013 yılındaki Dış Ticaret Dengesi tahmininde 2014 yılı için -99,9 milyar dolar 

açık tahmin edilmişken 2014 yılı için bu tahmin -95,5 milyar dolara indirilmiştir. Bu 

güncelleme ile 2014 yılında -84,5 milyar dolar olarak tahminlerin altında dış ticaret açığı 

oluşmuştur. 

2014 yılında ihracat % 3,8 artmış, ithalat ise %3,8 düşüş kaydetmiştir. Bunun 

sonucunda, dış ticaret açığı %15,3 daralmıştır. Cari işlemler açığı, 2014 yılında % 29,1 

azalmıştır. 

Tablo 38: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2014 
 Program Hedefi Gerçekleşme 

Cari İşlemler Dengesi -55,5 -45,8 

     Dış Ticaret Dengesi -95,5 -84,6 

           İhracat (FOB) 166,5 157,6 

           İthalat (CIF) -262,0 -242,2 

     Hizmetler Dengesi 26,1 25,3 

           Turizm Geliri 31,0 29,6 

    Yatırım Geliri Dengesi -8,8 -8,3 

           Doğrudan Yatırımlar (Net) -3,3 -2,3 

           Portföy Yatırımları (Net) -1,0 -2,0 

           Diğer Yatırımlar (Net) -4,5 -4,0 

    Cari Transferler 1,2 1,1 
Kaynak: TCMB, KB 



Cari İşlemler açığı 2014 yılında Dış Ticaret Dengesindeki azalma ve geçen 

seneye göre turizm gelirlerindeki artış ile beraber azalmıştır. 

 

2.3.5.4. Enflasyon: 

Enflasyonda 2013 yılı güncellemesinde 2014 yılı enflasyon tahmini %5 olarak 

korunmuştu. Bu defa 2014 yılında yapılan güncellemede yukarıdaki tablodan 

görülebileceği gibi enflasyon tahmini %5,3’e yükseltilmiştir. Fakat 2014 yılında 

enflasyon malesef %8,2 gibi beklenenin çok üstünde gelmiştir. 

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin en önemli nedenleri arasında 

döviz kuru ve gıda fiyatlarındaki artışları sayabiliriz. 

  2.4. ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)   

   2.4.1. Temel Amaç 

  Başlıca amaç olarak enflasyonla mücadelenin seçildiği programda, Türkiye’nin 

yapısal problemlerinden biri olan cari açığın düşürülerek büyümenin devam etmesi he-

deflenmiştir.14 

  2.4.2. Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri 

  2.4.2.1. Büyüme    

  2015 yılında GSYH büyümesi yüzde 4 olarak öngörülmüştür. 2016 ve 2017 

yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi 

tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle GSYH artış 

hızı yüzde 5 olarak hedeflenmiştir. Bu dönemde büyüme artırılırken cari açığın da 

tedricen düşürülmesi öngörülmüştür. 

  Program döneminde, reel olarak yıllık ortalamada, özel tüketim harcamalarının 

yüzde 4, kamu tüketim harcamalarının yüzde 3,1, özel sabit sermaye yatırımlarının 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Erdal Tanas KARAGÖL, “Orta Vadeli Program 2015-2017 Değerlendirmesi”, Seta Perspektif 

Dergisi, Ekim 2014, Sayı:76 



yüzde 8,7, kamu sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 2,7 oranında artması 

öngörülmektedir.  

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program 

(2009-2011)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/6/2008 

tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 16. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

  2.4.2.2. Kamu Maliyesi 

  Kamu kesimi açığının GSYH’ya oranının 2015 yılı sonunda yüzde 0,4’e 

düşmesi ve Program dönemi sonunda yüzde 0,1 fazlaya dönmesi hedeflenmektedir. 

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program 

(2009-2011)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/6/2008 

tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 16. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır.   

  2.4.2.3. Ödemeler Dengesi 

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program 

(2009-2011)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/6/2008 

tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 16. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır.  

  2.4.2.4. Enflasyon 

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program 

(2009-2011)”ın kabul edilmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/6/2008 

tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 16.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2008 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

  2.4.2.5. İstihdam 



  Program döneminde işgücüne ve istihdama katılımın artırılmasına yönelik 

uygulanacak politikalar sonucunda tarım dışında ilave 2.158 bin kişinin istihdam 

edilmesi beklenmektedir. Bu dönemde tarım istihdamında beklenen azalmanın etkisiyle 

toplam istihdam artışının 1.775 bin kişi olacağı öngörülmektedir. 2014 yılı sonunda 

yüzde 50,1 olması beklenen işgücüne katılım oranının Program dönemi sonunda yüzde 

50,5’e ulaşması hedeflenmektedir. 2014 yılında yüzde 45,3 olması beklenen istihdam 

oranının dönem sonunda yüzde 45,9’a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, dönem 

sonunda istihdam edilen kişi sayısı 27.599 bine ulaşacaktır. İstihdamda tarım 

sektörünün ağırlığının 2014 yılında yüzde 21,3 olarak gerçekleşmesi beklenirken, 

dönem sonunda bu oranın yüzde 18,5’e gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2014 yılı 

sonunda yüzde 9,6 olacağı tahmin edilen işsizlik oranının 2017 yılında yüzde 9,1 

seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir. 2023 hedeflerini kapsayan 10. Kalkınma 

Planı’na uygun olarak belirlenen 25 maddelik dönüşüm paketi, program içeriğine dahil 

edilmiştir. Ayrıca 10. Kalkınma Planı’ndaki reformların uygulanacağı dönem OVP 

(2015-2017) ile başlamış bulunmaktadır. Bu nedenle, OVP (2015- 2017) Yeni 

Ekonomik yapının yol haritasını oluşturması bakımından diğer programlardan 

ayrışmaktadır. 

 

Tablo 39: 

Temel Ekonomik Büyüklükler Tablosu 

 2013 2014 (1) 2015 (2) 2016 (2) 2017 (2) 

BÜYÜME       

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 1.565 1.764 1.945 2.150 2.370 

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 822 810 850 907 971 

Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, Dolar) 10.807 10.537 10.936 11.541 12.229 

GSYH Büyümesi (3) 4,1 3,3 4,0 5,0 5,0 

Toplam Tüketim (3) 5,2 1,9 3,8 4,0 3,9 

Kamu 7,1 4,5 2,2 3,8 3,3 

Özel 4,9 1,6 4,0 4,0 4,0 

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (3) 4,5 -1,8 4,2 8,9 9,3 

Kamu 20,7 -0,9 -2,1 7,2 3,3 

Özel 0,7 -2,1 6,1 9,3 10,9 

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH  13,4 14,9 15,2 16,2 17,1 



Kamu 3,4 3,2 3,1 3,6 4,0 

Özel 9,9 11,7 12,2 12,6 13,1 

Toplam Tasarruf -Yatırım Farkı / GSYH (4) -7,6 -5,7 -5,4 -5,4 -5,2 

Kamu -1,5 -1,6 -1,4 -1,1 -0,6 

Özel -6,0 -4,1 -4,0 -4,3 -4,6 

Toplam Nihai Yurtiçi Talep (3) 5,0 1,0 3,9 5,1 5,3 

Toplam Yurtiçi Talep (3) 6,7 1,3 4,0 5,2 5,0 

İSTİHDAM      

İşgücüne Katılma Oranı (%) 48,3 50,1 50,2 50,3 50,5 

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi) 24.601 25.824 26.340 27.002 27.599 

İstihdam Oranı (%) 43,9 45,3 45,4 45,7 45,9 

İşsizlik Oranı (%) 9,0 9,6 9,5 9,2 9,1 

DIŞ TİCARET      

İhracat (fob) (Milyar Dolar) 151,8 160,5 173,0 187,4 203,4 

İthalat (cif) (Milyar Dolar) 251,7 244,0 258,0 276,8 297,5 

Ham Petrol Fiyatı-Brent (Dolar/Varil)  109,4 105,4 101,9 100,4 98,8 

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) -99,9 -83,5 -85,0 -89,4 -94,1 

İhracat / İthalat (%) 60,3 65,8 67,1 67,7 68,4 

Dış Ticaret Hacmi / GSYH (%) 49,1 49,9 50,7 51,2 51,6 

Turizm Gelirleri (Milyar Dolar)  28,0 29,5 31,5 33,5 35,5 

Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -65,1 -46,0 -46,0 -49,2 -50,7 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) (4) -7,9 -5,7 -5,4 -5,4 -5,2 

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH 

(%) 
-6,5 -5,6 -5,1 -5,1 -4,8 

ENFLASYON         

GSYH Deflatörü 6,1 9,1 6,0 5,3 5,0 

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (5)  7,4 9,4 6,3 5,0 5,0 

Not: (1) Gerçekleşme tahmini,  (2) Program, (3) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir, 

(4) Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında ihracat ve ithalat 

ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır, (5) 2014 ve 2015 yılı rakamları Kalkınma 

Bakanlığı tahminidir. 

 

Tablo 40: 

Temel Ekonomik Göstergeler bazında OVP Tahminlerinin Sapma Yüzdeleri 



 

Tahminler 

 

 

Büyüme 

% 

 

İşsizlik 

% 

İş gücüne 
Katılım 

Oranı % 

Cari 
Açık/GSYH 

% 

Dış Ticaret 
Dengesi (Milyar 

dolar) 

Enflasyon       
% 

2015 4 9,5 50,2 -5,4 -46 6,3 

2016 5 9,2 50,3 -5,4 -49,2 5 

2017 5 9,1 50,5 -5,2 -50,7 5 

Gerçekleşen 

Rakamlar 

      

2015 4 10,2 51,7 -4,5 -63,4 8,8 

2016 2,9 10,9 52,4 -3,8 -56 8,5 

2017 7,4 9,9 53,1 -5,5 -76,8 11,9 

Sapma % 2015 0 -7,4 3 16,6 -37,8 -39,7 

Sapma % 2016 -42 -18,5 4 29,6 -13,8 -70 

Sapma % 2017 48 -8,8 5 -5,7 -51,5 -138 

	   	   	  

 
2.4.3. OVP 2015 Yılı Değerlendirmeler: 
 
2.4.3.1. Büyüme: 
 

2015-2017 OVP’sinde tablodan da anlaşılabileceği gibi büyüme rakamlarında 

gözle görülür bir dengesizlik vardır. Ülkemiz bu 3 yıllık dönemde sürdürülebilir büyüme 

rakamları yakalayamamıştır. Özellikle son yıl olan 2017’de birçok ekonomistin 

bahsettiği gibi ekonomi aşırı ısındırılarak yüksek bir büyüme oranı yakalanmış, bu 

büyüme cari açık büyütülerek ve dış ticaret dengesi bozularak sağlanmıştır. Kredi 

genişlemesi özellikle Kredi Garanti Fonunun (KGF) kaynaklarının işletmelere düşük 

faizle kullandırılması ve vergi indirimleri de büyüme oranının 2017’de beklentilerden 

yüksek gelmesinde etkili olmuştu. 

Büyümeye en büyük katkı iç tüketimdeki artıştan gelmiştir. Kamu 

harcamalarındaki artış da büyümeyi artırıcı etki yapmıştır. 



Türkiye ekonomisinde ana sektörler itibarıyla, tarım sektörü olumlu seyreden 

iklim koşullarının etkisiyle % 7,6 büyürken, hizmetler sektörü % 4,8, sanayi sektörü % 

3,3 büyüme göstermiştir. 

Türkiye ekonomisi, 2015 yılının birinci çeyreğinde %2,5, ikinci çeyreğinde % 

3,7, üçüncü çeyreğinde % 3,9 ve son çeyrekte % 5,7 büyüme göstermiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 41: 

2015 Yılı Dünya Büyüme Oranları Tablosu 
Değişim % 

 2014 2015 2016 (1) 

Dünya Üretimi 3,4 3,2 3,1 

Gelişmiş Ülkeler 1,9 2,1 1,6 

ABD 2,4 2,6 1,6 

Japonya 0,0 0,5 0,5 

Kanada 2,5 1,1 1,2 

İngiltere 3,1 2,2 1,8 

Euro Bölgesi 1,1 2,0 1,7 

Almanya 1,6 1,5 1,7 

Fransa 0,6 1,3 1,3 

İtalya -0,3 0,8 0,8 

İspanya 1,4 3,2 3,1 

Yunanistan 0,7 -0,2 0,1 

Gelişmekte Olan Ülkeler 6,8 6,6 6,5 

Rusya 0,7 -3,7 -0,8 

Çin 7,3 6,9 6,6 

Hindistan 7,2 7,6 7,6 

ASEAN-5 (3) 4,6 4,8 4,8 

Brezilya (2) 0,1 -3,8 -3,3 

Meksika 2,2 2,5 2,1 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Ekim 2016  (1) Hindistan hariç tahmindir. 

(2): 2015 ve 2016 yılı verileri tahmindir. (3): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Singapur 



 

               2015 yılında %4 oranında büyüyen Türkiye, dünya ortalaması olan 

%3,2’den daha fazla büyümüş olsa da gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan %6,6’nın 

altında kalmıştır. Brezilya ve Rusya’daki ekonomik daralmalar da 2015 yılının ekonomik 

gündeminde yer almıştır.  

 
 
 
 
2.4.3.2 Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi:  
 

Gelişmekte olan ülkelerde krizin temel göstergelerinden biri olarak kabul 

edilen cari işlemler dengesi açığının sürdürülebilirliği konusunda cari işlemler 

dengesi/GSYİH oranının belirli bir eşik değeri aştıktan sonra krize neden olacağı 

görüşü oldukça yaygındır. Bazı iktisatçılar bu eşik değerin (cari işlemler dengesi/GSYİH 

oranı) %4 olduğunu ve eşik değerin aşılmasının bir kriz sinyali olarak algılanması 

gerektiğini belirtmektedir. Ancak cari işlemler dengesi/GSYİH oranının belirli bir eşik 

değeri aştıktan sonra krize neden olacağı konusunda ortak bir görüş birliği 

bulunmamaktadır.15 

2015 yılında 2014 yılına göre ihracat, % 8,7 ve ithalat % 14,4 azalma 

göstermiş, ithalatın ihracattan daha hızlı azalmasının bir sonucu olarak Türkiye’nin dış 

ticaret açığı 2015 yılında % 25,2 oranında daralmıştır. 

 

Tablo 42: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2015 
 Program Hedefi Gerçekleşme 

Cari İşlemler Dengesi -46,0 -32,2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Yakup Koray Duman, “Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki 

İlişki”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), Akdeniz Üniversitesi, 2017 

Cilt:2 Sayı: 4 



     Dış Ticaret Dengesi -65,4 -63,7 

           İhracat (FOB) 173,0 143,9 

           İthalat (CIF) -258,0 -207,6 

     Hizmetler Dengesi 26,2 24,0 

           Turizm Geliri 31,5 26,6 

    Yatırım Geliri Dengesi -7,7 -9,5 

           Doğrudan Yatırımlar (Net) -2,9 -3,2 

           Portföy Yatırımları (Net) -1,1 -2,5 

           Diğer Yatırımlar (Net) -3,7 -3,4 

    Cari Transferler 1,1 1,1 
Kaynak: TCMB, KB 

 

2015 yılında cari işlemler açığı petrol fiyatlarındaki gerilemeden dolayı 11,3 

milyar dolar azalmış olup 32,3 milyar dolara inmiş ve program hedefi olan 46 milyar 

dolar açık rakamından pozitif olarak ayrışmıştır. İthalat rakamındaki ciddi miktardaki 

düşüşün nedeni de enerji ithalatındaki düşüştür.  
 
2.4.3.3 İşsizlik: 
 

2015 yılında büyümeye en büyük destek özel tüketimden gelmiş, istihdamda 

beklenen artış sağlanamamıştır. İşsizlik oranı da bir önceki seneye göre 0,4 puan 

artarak çift hanelere çıkmıştır. 

Türkiye İstatiktik Kurumu’nun verilerine göre,16 Türkiye genelindeki işsiz sayısı 

bir önceki yıla göre 204 bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 

erkeklerde %9,2, kadınlarda ise %12,6 olmuştur. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 

%71,6 ve kadınlarda %31,5 olmuştur. 

 

2.4.3.4. Enflasyon: 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2015 yılında yüzde 6,3 olan Orta Vadeli Plan 

hedefinin üzerinde yüzde 8,8 olarak gelmiştir. Yıllık enflasyon, Yurt İçi Üretici Fiyat 

Endeksinde (ÜFE) ise yüzde 5,71 gelmiştir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), “İşgücü İstatistikleri 2015” 



TÜFE’de en yüksek artış yüzde 13,23 ile lokanta ve oteller grubunda 

gerçekleşmişken, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 

10,87, eğlence ve kültür yüzde 11,56, ev eşyası ise yüzde 10,95 artış göstermiştir.17 

 

 

 

 

2.4.4. OVP 2016 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

Tablo 43: 

2016 Yılında Yapılan OVP Güncellemesi 

 2014 2015 (1) 2016 (2) 2017 (2) 2018 (2) 

BÜYÜME        

GSYH Büyümesi (4)  2,9 4,0 4,5 5,0 5,0 

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH   15,0 15,6 16,5 17,2 17,8 

İSTİHDAM       

İşgücüne Katılma Oranı (%)  50,5 51,3 51,7 52,1 52,4 

İşsizlik Oranı (%)  9,9 10,2 10,2 9,9 9,6 

DIŞ TİCARET       

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)  -84,6 -63,1 -55,2 -67,2 -71,8 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) (5)  -5,8 -4,4 -3,9 -3,7 -3,5 

ENFLASYON          

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (6)   8,2 8,8 7,5 6,0 5,0 

*(1) Gerçekleşme tahmini (2) Program (3) OECD tanımlı (4) Sabit fiyatlarla yüzde değişim     
(5) Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında 
ihracat ve ithalat ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır  
(6) 2016-2018 dönemi rakamları Kalkınma Bakanlığı tahminidir.   

 
2.4.4.1. Büyüme: 

2015 yılında %5 olarak açıklanan 2016 ve 2017 yılı büyüme rakamları 

tahminleri 2016 yılı OVP güncellemesinde 2016 yılı için %4,5’a düşürülmüşken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Türkiye İstatistik Kurumu, https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21684 



2017 yılı büyüme tahminine dokunulmamış %5’te sabit bırakılmıştır. Büyüme 

rakamları 2016 yılında %2,9 olarak bir hayli düşük gelirken 2017 yılında %7,4 gibi 

beklentilerin bir hayli üstünde gelmiştir. Bu durum ülkemizdeki büyüme oranlarındaki 

istikrarsızlığı göstermesi açısından iyi bir örnektir. 

   2016 yılında tarım sektörü % 4,1, hizmetler sektörü %0,8 küçülürken, sanayi 

sektörü % 4,5, inşaat sektörü % 7,2 büyümüştür. 

Türkiye 2016 yılının birinci çeyreğinde % 4,5, ikinci çeyreğinde % 5,3 

büyümüşken yılın üçüncü çeyreğinde % 1,3 küçülmüş, düşen turizm gelirleri, darbe 

girişimi bu küçülmede etkili olmuştur. Son çeyrekte, sanayi ve tarımdaki 

toparlanmayla birlikte tüketim harcamaları hız kazanmış, ekonomi % 3,5 büyümeyi 

başarmıştır. Fakat yine de Türkiye ekonomisi yıllık bazda % 4,5 olan 2016 yılı 

program hedefinin altında % 2,9 oranında büyümüştür. 

 

Tablo 44: 

2016 Yılı GSYH Dünya Büyüme Hızları Tablosu 

Değişim % 
 2015 2016 2017 (1) 

Dünya Üretimi 3,5 3,2 3,8 

Gelişmiş Ülkeler 2,3 1,7 2,3 

ABD 2,4 2,6 1,6 

Japonya 1,4 1,0 1,7 

Kanada 1,0 1,4 3,0 

İngiltere 2,3 1,9 1,8 

Euro Bölgesi 2,1 1,8 2,3 

Almanya 1,5 1,9 2,5 

Fransa 1,1 1,2 1,8 

İtalya 1,0 0,9 1,5 

İspanya 3,4 3,3 3,1 

Yunanistan -0,3 -0,2 1,4 

Gelişmekte Olan Ülkeler 4,3 4,4 4,8 

Rusya -2,5 -0,2 1,5 

Çin 6,9 6,7 6,9 



Hindistan 8,2 7,1 6,7 

ASEAN-5 (2) 4,9 5,0 5,3 

Brezilya -3,6 -3,5 1,0 

Meksika 3,3 2,9 2,0 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2018 

(1): 2017 yılı verileri tahmindir. (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam 

2016 yılında %2,9 oranında büyüyen Türkiye, dünya ortalaması olan %3,2’den 

daha düşük bir büyüme ortalaması tutturmuştur. ABD ekonomisi 2008 krizinden sonraki 

toparlanmasını sürdürmüştür. Çin uzun süredir tutturduğu yüksek büyüme 

oranlarındaki ivmesini yitirmeye başlamıştır.  

 

2.4.4.2. İşsizlik: 

2016 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahminlerinin 2016 için %9,2’den 

%10,2’ye ve yine 2017 yılı için ise %9,1’den %9,9’a çıkarılmasına neden olmuştur. Bu 

güncellenen tahminlerden 2016 yılı için olanı %10,9 gelerek az farkla beklentilerin 

üzerinde gelmiş olup 2017 yılı tahmini ise %9,9 olarak tam olarak tutmuştur.  

Türkiye İstatiktik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye genelindeki işsiz sayısı 

bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 

erkeklerde %9,6, kadınlarda ise %13,7 olmuştur. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 

%72 ve kadınlarda %32,5 olmuştur. İstihdam edilenlerin %19,5’i tarım, %19,5’i sanayi, 

%7,3’ü inşaat ve %53,7’si hizmetler sektöründe yer almıştır. 18 

 

2.4.4.3. Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2016 yılında yapılan OVP güncellemesinde bu 

oranın 2016 yılında %-5,4’ten %-3,9’a, 2017 yılı için ise %-5,2’den %-3,7’ye ineceği 

tahmin edilmiştir. Bu tahminlerden 2016 yılına ait olan %-3,8 olarak tutmuş fakat 2017 

yılı cari açık/GSYH oranı %-5,5 olarak tahminlerden çok daha kötü gelmiştir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Türkiye İstsatistik Kurumu (TUİK), “İşgücü İstatistikleri 2016” 



Dış Ticaret Dengesinde 2016 yılında tahminler 2016 yılı için -56 milyar dolardan 

-55,2 milyar dolara ve 2017 yılı için -76,8 milyar dolardan -67,2 milyar dolara olumlu 

olacak biçimde güncellenmiştir. 2016 yılında açık 56 milyar dolar ve 2017 yılında 76,8 

milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ilginç bir şekilde güncelleme yapılmadan önce 

2015 yılı OVP’sinde tahmin edilen rakamlar bire bir tutmuşken 2016 yılı tahmin 

güncellemesi ile tutacak olan tahminler bozulmuştur. 

2016 yılında 2015 yılına göre ihracat, % 0,9 ve ithalat %4,2 azalmış olup bunun 

neticesinde dış ticaret açığı % 11,6 oranında daralmıştır. 

 

 

 

Tablo 45: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2016 

 Program Hedefi Gerçekleşme 

Cari İşlemler Dengesi -28,5 -32,6 

     Dış Ticaret Dengesi -55,2 -56,0 

           İhracat (FOB) 155,5 142,6 

           İthalat (CIF) -210,7 -198,6 

     Hizmetler Dengesi 23,2 15,4 

           Turizm Geliri 27,0 18,7 

    Yatırım Geliri Dengesi -10,1 -9,0 

           Doğrudan Yatırımlar (Net) -4,1 -2,7 

           Portföy Yatırımları (Net) -2,4 -2,1 

           Diğer Yatırımlar (Net) -3,6 -3,5 

    Cari Transferler 1,1 1,8 
Kaynak: TCMB, KB 

2.4.4.4. Enflasyon: 



Enflasyonda 2015 yılında %6,3 olarak yapılan tahmin beklentilerin üzerinde 

%8,8 olarak gelmiş, bunun üzerine 2015 yılında %5 olarak belirlenen 2016 yılı 

enflasyon tahmini %7,5’a, 2017 yılı enflasyon tahmini de %5’den %6’ya çıkarılmıştır. 

Beklenen yine olmamış ve enflasyon 2016 yılında %8,5’a çıkmış özellikle 2017 yılında 

ise %11,9’a kadar ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiştir. 

2016 yılı başında asgari ücrette yapılan artış, yıl içinde tütün ve alkollü 

içecekler, akaryakıt ve otomobile yapılan ÖTV ayarlamaları enflasyonu olumsuz 

etkilemiştir. TCMB de hükümete gönderdiği mektupta, 2016 yılında enflasyonun 

belirgin olarak hedefin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olan temel unsurlar olarak; 

vergi ayarlamaları, ücret artışları ve Türk lirasında gözlenen değer kaybını göstermiştir. 

 

 

 

2.4.5. OVP 2017 Yılı Güncellemesi Değerlendirme: 

Tablo 46: 

2017 Yılında Yapılan OVP Güncellemesi 

 2015 2016 (1) 2017 (2) 2018 (2) 2019 (2) 

BÜYÜME   

GSYH Büyümesi (4)  4,0 3,2 4,4 5,0 5,0 

Toplam Yurtiçi Tasarruf / GSYH   14,3 13,5 14,6 15 16,0 

İSTİHDAM   

İşgücüne Katılma Oranı (%)  51,3 51,8 52,3 52,9 53,5 

İşsizlik Oranı (%)  10,3 10,5 10,2 10,1 9,8 

DIŞ TİCARET   

Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)  -63,4 -54,9 -60,7 -66,9 -68,7 

Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) (5)  -4,5 -4,3 -4,2 -3,9 -3,5 

ENFLASYON   

TÜFE Yıl Sonu % Değişme (6)   8,8 7,5 6,5 5,0 5,0 

(1) Gerçekleşme tahmini (2) Program (3) OECD tanımlı (4) Sabit fiyatlarla yüzde değişim  

(5) Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında 

ihracat ve ithalat ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 



(6) 2016-2019 dönemi rakamları Kalkınma Bakanlığı tahminidir. 

  

  2.4.5.1. Büyüme: 

  2015 ve 2016 yıllarındaki Orta Vadeli Programlarda aynı şekilde %5 olarak 

güncellenen 2017 yılı büyüme oranı tahminleri 2017 yılında güncellenen OVP’de 

yukarıdaki tabloda görülebileceği üzere %4,4’e indirilmiş ancak ekonomik büyüme 

tahmini %7,4 olarak beklentilerin çok üzeride gerçekleşmiştir. 

  Türkiye G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmuştur. 2017 

yılındaki bu yüksek oranlı büyümeye, uygulanan teşvik politikaları kapsamında 

sağlanan kredi kolaylıklar, vergi indirimleri, istihdam teşvikleri ile iç tüketimde ve 

yatırımlarda yaşanan canlanma, düşük baz etkisi ve küresel ekonomilerdeki canlanma 

katkı yapmıştır.19 

2017 yılında tarım sektörü % 4,7, hizmetler sektörü %10,7, sanayi sektörü % 

9,2, inşaat sektörü % 8,9 büyümüştür. 

Türkiye ekonomisi 2017 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde üst üste % 5,4 

büyüme hızı yakalamış, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranı düşük bazın da etkisiyle 

% 11,3’e yükselmiş, son çeyrekte ise % 7,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 47: 

2017 Yılı Dünya Ekonomisi Büyüme Oranları Tablosu 

Değişim % 
 2015 2016 2017 (1) 

Dünya Üretimi 3,5 3,2 3,8 

Gelişmiş Ülkeler 2,3 1,7 2,3 

ABD 2,4 2,6 1,6 

Japonya 1,4 1,0 1,7 

Kanada 1,0 1,4 3,0 

İngiltere 2,3 1,9 1,8 

Euro Bölgesi 2,1 1,8 2,3 

Almanya 1,5 1,9 2,5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomik Rapor 2017 



Fransa 1,1 1,2 1,8 

İtalya 1,0 0,9 1,5 

İspanya 3,4 3,3 3,1 

Yunanistan -0,3 -0,2 1,4 

Gelişmekte Olan Ülkeler 4,3 4,4 4,8 

Rusya -2,5 -0,2 1,5 

Çin 6,9 6,7 6,9 

Hindistan 8,2 7,1 6,7 

ASEAN-5 (2) 4,9 5,0 5,3 

Brezilya -3,6 -3,5 1,0 

Meksika 3,3 2,9 2,0 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2018 

(1): 2017 yılı verileri tahmindir. (2): Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam 

2017 yılında dünya büyümesi, 2011 yılından sonraki en güçlü değerini 

yakalamış ve %3,8’e ulaşmıştır. Japonya ve Kanada da uzun süre sonra toparlanmış 

bir görüntü vermiştir. Euro Bölgesinde büyüme konusunda beklentileri karşılayamayan 

ülke ise İngiltere olmuştur. Rusya’da 2015 yılında yaşanan resesyon 2017 yılında 

iyileşmiştir. Bu toparlanmada OPEC toplantısında alınan petrol fiyatlarının yükseltilmesi 

kararı etkili olmuştur. 

  2.4.5.2. İşsizlik: 

2016 yılında güncellenen OVP’de işsizlik oranı tahmini 2017 yılı için %9,1’dan 

%9,9’a yükseltilmişti. Bu defa 2017 yılı OVP güncellemesinde işsizlik oranı tahmini 

%10,2’ye çıkarılmıştır. Fakat 2017 yılında gerçekleşen işsizlik oranı %9,9 olmuştur. 

2016 yılı güncellemesi görüldüğü gibi tam olarak tutarken 2017 yılında işsizlik 

beklentisinin daha olumsuza dönmesi sonucu gerçekleşenden daha karamsar ve 

umutsuz işsizlik tahmininde bulunulmuş ve sapmaya neden olunmuştur. 

Türkiye İstatiktik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye genelindeki işsiz sayısı bir 

önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 

erkeklerde %9,4, kadınlarda ise %14,1 olmuştur. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 



%72,5 ve kadınlarda %33,6 olmuştur. İstihdam edilenlerin %19,4’ü tarım, %19,1’i 

sanayi, %7,4’ü inşaat ve %54,1’si hizmetler sektöründe yer almıştır. 20 

 

2.4.5.3. Cari Açık ve Dış Ticaret Dengesi: 

Cari açığın GSYH’ya oranının 2016 yılında yapılan OVP güncellemesinde 2017 

yılı için %-5,2’den %-3,7’ye ineceği tahmin edilmişti. 2017 yılında yapılan güncellemede 

bu oran %-4,2’e çıkartılmıştır. Cari açık 2017 yılında %-5,5 olarak tahminlerin ötesinde 

yüksek olarak açıklanmıştır. 

2016 yılındaki Dış Ticaret Dengesi tahmininde 2017 yılı için -67,2 milyar dolar 

açık tahmin edilmişken 2017 yılı için bu tahmin -60,7 milyar dolara indirilmiştir. Fakat bu 

olumlu bekleyişler dış ticaret dengesinin -76,8 milyar dolar açık vermesiyle olumsuza 

dönmüştür. 

İhracat	   2017	   yılında	   2016	   yılına	   göre	  %	   10,2,	   ithalat	   da	  %	   17,7	   artmış	   olup	   dış	  

ticaret	  açığı,	  2017	  yılında	  %	  36,9	  genişlemiştir.	  

Tablo 48: 

Ödemeler Dengesi Gerçekleşme ve Hedef Tablosu 

(Milyar Dolar) 
 2017 

 Program Hedefi Gerçekleşme 

Cari İşlemler Dengesi -32,0 -47,1 

     Dış Ticaret Dengesi -60,7 -76,8 

           İhracat (FOB) 153,3 157,0 

           İthalat (CIF) -214,0 -233,8 

     Hizmetler Dengesi 18,0 19,9 

           Turizm Geliri 23,5 22,5 

    Yatırım Geliri Dengesi -8,3 -11,0 

           Doğrudan Yatırımlar (Net) -1,9 -2,9 

           Portföy Yatırımları (Net) -2,5 -3,4 

           Diğer Yatırımlar (Net) -3,9 -4,0 

    Cari Transferler 1,9 2,7 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), İşgücü İstatistikleri 2017. 



Kaynak: TCMB, KB 

 

Avrupa	  Birliği’nde	  gerçekleşen	  toparlanma	  süreci	  ihracatımızı	  desteklerken,	  enerji	  

fiyatlarındaki	  yükseliş	   ithalat	  değerlerimizin	  daha	   fazla	  artmasına	  dolayısıyla	  Dış	  Ticaret	  

Dengesi’nin	  bozulmasına	  sebep	  olmuştur.	  

Turizm	   (Seyahat)	   gelirlerinde	   program	   hedeflerinin	   altında	   kalınmasına	   rağmen	  

bir	   önceki	   seneye	   göre,	   özellikle	   Rusya	   ve	   çevre	   ülkelerden	   gelen	   turist	   sayısının	  

artmasının	  katkısıyla	  %39,7	  oranında	  yükseliş	  gerçekleşmiştir.	  

2.4.5.4. Enflasyon: 

Enflasyonda 2016 yılı güncellemesinde 2017 yılı enflasyon tahmini %5’ten 

%6’ya çıkarılmıştı. Bu defa 2017 yılında yapılan güncellemede yukarıdaki “2017 Yılında 

Yapılan OVP Güncellemesi” tablosundan görülebileceği gibi enflasyon tahmini %6,5’a 

yükseltilmiştir. Fakat 2017 yılında enflasyon malesef %11,9 gibi beklenenin çok daha 

üstünde gelmiştir. 

Yapılan işsizlik güncellemelerinde ülke olarak artık çift hanelere alışıldığı ve 

işsizlik probleminin önümüzdeki yıllarda tekrar histeri durumuna gelebileceği 

görülmektedir. 

Enflasyonun çift hanelerde gelmesinin nedeni, Türk lirasındaki yüksek değer 

kaybı, ithalat fiyatlarındaki yükseliş, gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarındaki yükselişler 

olmuştur. 

 

Grafik 1: 

Reel Kur Değişimi Grafiği (2015-2017) 

 



 
 

Reel kur 2015 yılından itibaren düşmesine rağmen TL’nin değersizleşmesinin 

ihracat ve ithalat arasındaki makası kapatmaya etkisinin 2017 yılında pek etkili 

olmadığı görülmektedir. Ülkemizde döviz kurları düştüğünde tüketim hemen ithalatı 

arttırmakta dış ticaret açığımız artmakta fakat kurlar düştüğündeyse aynı etki ihracat 

bacağında aynı yüzdeyle gerçekleşmemektedir. Bunun sebebi dünya çapında 

rekabetçi olabilecek ve döviz kazandıracak temel alanlara yatırım yapmamış 

olmamızdır. 
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Tutarsız tahminler, bütçe ile ilgili tahminleri gözönüne alarak orta vade yol 

haritasını çizen ve bu tahminlerle herhangi bir şekilde ilgili olan sektörler için giderek 

önemini ve anlamını yitirmektedir. Bu zamana kadar tahminlerin gerçekleşmelerden 
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sapmalarını en aza indirecek etkin bir mekanizma oluşturulamamıstır. Asıl sorun 

tahminlerin gerçekçi hazırlanmaması, daha çok temennileri yatsıtmasında 

görünmektedir. Çünkü uzun vadeli hedefler tutarlı ve mantıklı orta vadeli planların 

hazırlanması ile gerçekleştirilebilecektir.  

Enflasyon konusunda bu kadar başarısız olunmasının nedenlerinden biri Türk 

hükümetinin enflasyon düzeyinde %5 seviyesine karşı olan takıntıları gelmektedir. 

Ayrıca enflasyon hedefleri TÜFE’deki değişimler baz alınarak verilmektedir. Fakat 

TÜFE içerisinde enflasyonu etkileyen enerji fiyatları da olup ülkemizin enerji fiyatları 

üzerinde herhangi bir fiyat belirleme gücü bulunmamaktadır. TÜFE yerine mevsimsel 

dalgalanmalardan ve enerji fiyatlarından arındırılmış olan Çekirdek Enflasyon 

kullanılması tahminler açısından daha realist olabileceği düşünülmektedir. Böylece 

hükümet tarafından etkileme gücü zayıf olan bir verinin tahminler içerisine alınarak işin 

şansa bırakılması belki de önlenmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: 

Enflasyon Tahmini ile Gerçekleşen Arasındaki Sapma Yüzdesi 

 



	  
 

Açıklanan Orta Vadeli Programlardaki enflasyon tahminlerindeki sapmalar 

yukarıdaki tabloda görülmektedir. Açık enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçildiği 

2006 yılından beri, sadece 2009 ve 2010 senesinde enflasyon tahminlerin aşağısında 

gelmiş olup diğer senelerde enflasyon hedeflemeleri hep başarısız olmuştur.	  

	  

Grafik 3: 

GSYH Büyüme Tahmini ile Gerçekleşen Arasındaki Sapma Yüzdesi 

 

 
Büyüme performansı yıllara göre dalgalı bir seyir izlemektedir ve istikrarlı ve 

sürdürülebilir bir büyüme sağlanamadığı görülmektedir. Yukarıdaki grafikten görüleceği 

üzere, bu istikrarsız büyüme performansı, Orta Vadeli Planlarda büyüme tahminlerinin 
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de mantıklı düzeyde kalmasını engellemektedir. Ülkemizin sadece büyümeye değil 

aslında rasyonel, mantıklı ve optimum bir büyüme oranlarına ulaşması elzemdir.  

Ekonomik büyüme sağlanmasına rağmen, işsizlik oranlarındaki artış devam 

etmektedir. Bu açıdan, Türkiye ekonomisinin, istihdam yaratamayan bir büyüme 

sergilediği görülmektedir.  

İstihdam oranı artmasına rağmen, işsiz sayısı ve işsizlik oranı da artmaya 

devam etmektedir. 

 

 

Grafik 4: 

İşsizlik Oranı Tahmini ile Gerçekleşeni Arasındaki Sapma Yüzdesi 

	  

	  

 

İşşizlik ile ilgili tahminlerdeki sapmalara baktığımızda, 2008-2010 arası küresel 

kriz nedeniyle işsizlik rakamlarının tahminlerin üzerinde çıktığı, sonraki 4 yıl işsizlik 

tahminlerinin tutturulduğu fakat 2015-2017 arasındaki 3 yılda yine tahmin edilenden 

yüksek işsizlik rakamları açıklandığı görülmektedir. 

Bu şekilde bakıldığında, işsizlik tahminlerinin belli periyotlarla başarılı olup 

sonraki periyotlarda başarısız olduğu zannedilmekte ise de, aşağıdaki tabloya 
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bakıldığında aslında işsizlik hedeflerinin adeta mehter marşı adımları gibi aynı 

seviyelerde kaldığı bir türlü istenilen seviyelere indirilemediği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 49: 

OVP Dönemleri İşsizlik Tahmin ve Ortalamaları 

 
OVP DÖNEMLERİ İŞSİZLİK TAHMİNLERİ % ORTALAMA % 
2006-2008 10 9,8 9,6 9,80 

2009-2011 9,8 9,7 9,7 9,73 

2012-2014 10,4 10,2 9,9 10,16 

2015-2017 9,5 9,2 9,1 9,26 
 

2018 yılında açıklanan Yeni Ekonomi Planında da 2021 yılı için % 10,8 işsizlik 

tahmini yapılmıştır. Görüldüğü üzere ülkemiz 15 yıldır yapılmakta olan işsizlik oranı 

hedeflerinde azalma şöyle dursun daha kötüye gidiş beklenmektedir. 

 

Grafik 5: 

İş Gücüne Katılım Oranı Tahmini ile Gerçekleşeni Arasındaki Sapma 

Yüzdesi 
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sapma yüzdeleri azalmış ve nihayet 2014-2017 yılları arasında tahminler başarılı 

olmuştur. İlginç bir şekilde bu son 4 yıldaki hedeflerin de başarı yüzdeleri artarak 

devam etmiştir. 

 

Grafik 6: 

Cari Açık/GSYH Oranının Tahmini ile Gerçekleşeni Arasındaki Sapma 

Yüzdesi 

	  

	  

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, cari açığın GSYH’a oranının tahmini 

konusunda da istikrarsız bir durum söz konusudur. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 

tahminler pozitif (olumlu) sapmaya uğrarken, 2017’de yine az bir farkla tutmamıştır. 

Türkiye Ekonomisi 1947 yılından beri sürekli olarak dış ticaret açığı vermektedir. 

Dış ticaret açığı artık kronik bir hal almış ve giderilemez duruma gelmiştir. Dış ticaret 

açığının önlenememesinde, ihracatın ithal girdiye dayalı olarak yapılması ve katma 

değeri yüksek olmayan ürünler üretilmesi gibi temel bir yapısal sorun bulunmaktadır.21 

 

Tablo 50: 

OVP Cari Açık/GSYH Tahmin ve Ortalamaları 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Güngör URAS, “100 Dolarlık İhracatta 58,5 Dolar İthal Girdi Var”, Milliyet, 18 Şubat 2013. 
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OVP DÖNEMLERİ CARİ AÇIK/GSYH TAHMİNLERİ % ORTALAMA % 
2006-2008 -4 -3,5 -3,1 -3,53 

2009-2011 -6,8 -6,8 -6,5 -6,70 

2012-2014 -8 -7,5 -7 -7,50 

2015-2017 -5,4 -5,4 -5,2 -5,33 

	  

İşsizlik oranları tahminlerinde olduğu gibi Cari Açık/GSYH oranı tahminlerinde 

de hükümet tarafından cari açıkla sert ve radikal bir mücadele yapılmayacağı, bu 

sorunla ilgili yapısal reformlar yapmak yerine ara malı ve enerji ithalatına devam ederek 

büyüme oranları yakalanmaya çalışacağı düşünülmektedir. Ülkemizdeki cari açık 

ancak kritik seviyeyi geçtiğinde ya da ekonomide dalgalanma görüldüğünde (2008 krizi 

gibi) zorunlu olarak azalma eğilimine girmektedir. 

Sayın Esen ÇAĞLAR “OVP'de sıralanan politika öncelikleri, uzun bir çarşaf 

listenin özeti niteliğinde olduğunu, yıllık program ve katılım öncesi ekonomik program 

gibi belgelerdeki içeriği özetlemek dışında, OVP'nin politika önceliklerini net biçimde 

ortaya koyduğunu söylemenin oldukça zor olduğunu” yazmaktadır.22 

Grafik 7: 

Dış Ticaret Dengesi Tahmini ile Gerçekleşen Arasındaki Sapma Yüzdesi 

	  

Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere, 2006-2008 yıllarındaki ilk OVP’de ve 

2015-2017 yılları arasındaki OVP’de ülkemiz tahmin edilenden daha fazla dış ticaret 

açığı vermiştir. Yükselen yıllar içinde biriken dış ticaret açıkları sonunda ülkemiz milli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Esen ÇAĞLAR, “Orta Vadeli Program nasıl daha ciddi hale gelebilir?”, Türkiye Ekonomi   

Politikaları Araştırma Vakfı, 21.10.2010, http://www.tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/2055 
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parasının değer kaybıyla, döviz kurlarında artışla ve sonunda da büyümeye gelen sert 

frenle sonuçlanmaktadır. 

 

Tablo 51: 

15 Yaş Üstü İş Gücünün Sektörlere Göre Dağılımı 

[15+ yaş] 
 

 
  

     (Bin kişi)  

     Yüzde-(%)  
Yıllar -   Toplam  Tarım Sanayi                                                                                   İnşaat Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2006 Yıllık - 100,0  23,3 21,9 6,0 48,8  

2007 Yıllık - 100,0  22,5 21,8 6,1 49,6  

2008 Yıllık - 100,0  22,4 22,0 6,0 49,5  

2009 Yıllık - 100,0  23,1 20,3 6,3 50,4  

2010 Yıllık - 100,0  23,3 21,1 6,6 49,1  

2011 Yıllık - 100,0  23,3 20,8 7,2 48,7  

2012 Yıllık - 100,0  22,1 20,5 7,2 50,2  

2013 Yıllık - 100,0  21,2 20,7 7,2 50,9  

2014 Yıllık - 100,0  21,1 20,5 7,4 51,0  

2015 Yıllık - 100,0  20,6 20,0 7,2 52,2  

2016 Yıllık - 100,0  19,5 19,5 7,3 53,7  

2017 Yıllık - 100,0  19,4 19,1 7,4 54,1  
                

TÜİK, İşgücü İstatistikleri 
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Tablo 52: 



2017 Yılı İş Gücünün Sektörlere Göre Dağılımı 

	  

	  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hesaplarına göre, 2017 yılında işgücüne 

katılma oranı dünya sıralamasında Türkiye %51,5 düzeyindeki işgücüne katılma oranı 

ile 188 ülke arasında 163. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin %32 dolaylarındaki kadın 

işgücüne katılma oranı ile bu sıralamadaki yeri 165 iken, OECD ülkeleri ortalama kadın 

işgücüne katılma oranı %51’dir. Erkeklerin işgücüne katılımında ise Türkiye OECD 

ortalaması olan %68,5 değerinin üzerinde ve 188 ülke arasında 104. Sıradadır.23 

Türkiye’de 2016 yılı verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı %33,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Kayıt dışılığın en yoğun olduğu sektör %82 ile tarım sektörü olmuştur. 

İkinci sırada %35,7 ile inşaat sektörü yer almaktadır. Bunu %20,35 ile sanayi sektörü 

ve %20,2 ile hizmetler sektörü takip etmektedir.24 Kadınlarda ise kayıt dışı istihdam 

oranı 2016 yılında %44 düzeyindedir.25 

İşsizlik oranından işgücüne katılma oranına doğru gelişebilecek bir ilişki 

ekonomik konjonktür ile ilişkilendirilmekte ve bu çerçevede ilişkinin yönü iki farklı 

şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu etkilerden ilki, konjonktürün daralma evresinde 

işsizlik oranının artması ve bu evrede iş bulmanın daha zor olması nedeniyle işgücü 

piyasasından çıkışlara bağlı olarak ortaya çıkan gücenmiş işçi etkisidir. Diğer bir 

deyişle gücenmiş işçi etkisi, işsizlik oranı artışlarının işgücüne katılma oranlarında 

düşüşe neden olduğu bir durumdur. İkinci etki ise daralma dönemi öncesinde işgücü 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23World Bank, World Development Indicators, 2017 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.TLF.CACT.FE.ZS&coun

try=#advancedDownloadOptions 
24Sosyal Güvenlik Kurumu, www.sgk.gov.tr 
25 DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi, Kayıtdışı İstihdam Raporu: Kasım 2017, 

Ankara. 



piyasasında olmayan aile bireyinin, ailenin geçimini sağlayan bireyin işsiz kalmasıyla 

hanede ortaya çıkacak gelir kaybını telafi etmek amacıyla işgücü piyasasına çıkması ile 

oluşmaktadır. İlave işçi etkisi olarak adlandırılan bu etki, işsizlik oranı artışlarının 

işgücüne katılma oranında da artış oluşturması şeklinde gözlenmektedir.26 

AB ülkelerinin OVP’lerinin açıklanma tarihlerine bakıldığında en geç Nisan ayı 

sonuna kadar açıklandığını bunun da kamu kurumlarına OVP hedef ve amaçlarına 

hazırlanma fırsatı verdiği, özel sektörün bu hedeflerden erkenden haberdar olup 

aksiyon almasını sağladığı ayrıca hedeflerin kamuoyu ve akademi tarafından 

tartışılarak eleştiri ve önerilerin erkenden yapılabilmesine olanak sağladığı 

görülmektedir. Ülkemizde ise açıklanması gereken OVP’ler hep yasal sürenin sonuna 

kadar beklenerek sanki zorunluluktan açıklanmış iması bırakmaktadır. Görülen o ki; 

Orta Vadeli Programlar ülkemizde uzun soluklu beklenti ve projeksiyonlardan ziyade 

olması istenen temenniler biçimini almış görünmektedir Bu durum da ekonomi 

üzerindeki etkisini silikleştirmekte ve tutarlılığı ve inandırıcılığını azaltmaktadır. 

Tahminlerin yeterince başarılı olamamasının nedenleri arasında; bu sistemin 

kurumlarımız tarafından yeterince özümsenememesi, ekonomik politikaların ve 

tahminlerin ekonomik gelişmeler iyi analiz edilmeden oluşturulması, oluşturan 

politikaların etkin denetlenmemesi sayılabilir.  

Gelişmiş ülkeler 30 yılı aşkın süredir bu sistemi kullanmakta olup ülkemizin OVP 

tecrübesi gelişmiş ülkelere nazaran çok daha yenidir. Ayrıca İsveç, Yeni Zelanda, ABD 

gibi gelişmiş ülkeler bu yeni sistemi tüm kamu kurumları ve paydaşlarınca 

özümseyerek uygulamakta olup ülkemiz maalesef diğer birçok şey gibi yaşadığı kriz 

sonrası (2001 krizi) dış baskılarla (İMF ve Dünya Bankasının istekleriyle) bu yeni 

sisteme atapte olmaya çalışmaktadır.   

Ülkemizin dünya ekonomisine yön verecek çapta büyük ekonomi olmaması, 

tasarruf açıklarından dolayı dış borca bağımlı büyümesi ve bu yüzden dünya 

ekonomisindeki dalgalanmalardan ilk etkilenen ülkelerden biri olması ve yine dövizdeki 

dalgalanmalara karşı savunmasız olması nedenlerini de OVP tahminlerinin realiteden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Füsun Yenilmez ve Esin Kılıç, “Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: 

Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, İktisat 

Bölümü, Ağustos 2018. 



uzaklaşmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Döviz yükselişleri ithalata bağımlı olan 

ülkemizde üretim maliyetlerini de arttırmakta bu da enflasyon ve küçülmeye neden 

olmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin katma değer katan sektörlerde gerekirse ithal 

ikameci anlayışa tekrar dönmesi faydasına olacaktır. 

Ülkemizde çok sık seçim atmosferinin yaşanması hükümetlerin harcama (sosyal 

yardımların arttırılması, emeklilere ikramiye verilmesi vb.) ve gelir politikalarında (vergi 

afları vb.) rasyonel olmayan kararlar vermelerine neden olmakta bu da OVP ‘deki 

tahminlerin başarısız olmasına bir diğer neden olmaktadır. 

Yapılmış olan tahminler ertesi yıl revize edilmekte ama planların tutup tutmadığı 

hakkında hiçbir bilgi verilmemekte ve başarıya ulaşamamanın nedenleri yeterince 

raporlarda irdelenmemektedir. 

Vergi adaletinin sağlanması, daha verimli ve orantılı tabana yayılmış vergi 

toplayarak gereksiz borçlanmaların önüne geçilmelidir. Sık sık vergi affı çıkarılması 

uygulaması da vergi adaletine zarar vermekte vergi ahlakını zayıflatmaktadır. 
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