
Umut Oran 
06.10. 2012 
Basın Açıklaması 
 
 
SAVAŞ TAMTAMLARINI DUYAN EKONOMİ ALARM ZİLLERİNİ ÇALIYOR 
 
2013 BU YILI DA ARATACAK 
 
VATANDAŞIN SIRTINA KAMBUR ÜSTÜNE KAMBUR 
 

 AKP’nin halka geçici ve sahte refah yaşatan, ancak uzun vadede yol açtığı ağır 
bedeller nedeniyle “sürdürülemez” nitelikteki ekonomik büyüme modeli, 2012’de 
miadını doldurdu.   

 Tüm sihri borçla tüketim artışı olan bu model, borçlanmada sınıra dayanan 
vatandaşın 2012’de tüketimde frene basması ile artık işlemez oldu. İyimser 
tahminle bu yıl büyüme yüzde 3 dolayında kalacak.  

 Vatandaş tüketimi kısınca, zaten gelirleri esas olarak tüketimden alınan “dolaylı” 
vergilere dayalı olan bütçe açık verdi. Ekonomide cari açık belasına bir de bütçe 
açığı kamburu eklendi, hükümetin “mali disiplin” maskesi düştü.  

 Hükümet, hızla büyüme eğilimindeki bütçe açığını kontrol umuduyla, dolaylı 
vergi artışları yoluyla zam bombardımanına başladı. Benzin, elektrik, doğal gaz 
gibi hem halkın temel tüketim maddesi, hem de sanayinin girdisi olan ürünlere 
insafsızca zamlar art arda gelmeye başladı. 

 Temel ürünlere yapılan zamlar, maliyet etkisiyle zincirleme biçimde halkın 
tükettiği tüm ürünlere dalga dalga yayılacak. Tüketimde fren eğilimi sürdüğü için 
hükümetin bu yolla hedeflediği ek bütçe gelirlerine ulaşması zor. Ancak, zamlar 
halkın lokmasını daha küçültecek.   

 Zamlar, son iki aydır yeniden yükselişe geçen enflasyonu son çeyrekte azdıracak, 
çift haneli düzeylere yaklaştıracak.  

 Türkiye ekonomisi için 2012 her anlamda kayıp bir yıldır.  
 İç tüketim hızla daralıyor, piyasada para dönmüyor, reel sektörde ciro ve karlar 

giderek eriyor, karşılıksız çekte, protestolu senetlerde patlama yaşanıyor, vergi 
doğuran ekonomik faaliyetlerin hacmi hızla küçülüyor. Bu da büyüyememe 
demek, vergi, bütçe, istihdam ve reel sektörde tablonun giderek daha da 
olumsuza dönmesi demek… 

 9 yıldır halının altına süpürülen gerçekler artık saklanamaz biçimde ortaya çıktı. 
2012’deki tablo katlanarak büyüyecek ve sonraki yıllara da damgasını vuracak.  

  2013’te de kimse faizlerin hızla düşmesi, kredilerin ucuzlaması ve bollaşmasını, 
iç talebin ve ticaret kanallarının yeniden canlanmasını, yatırımların, istihdamın 
artmasını beklemiyor.  

 Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir: 2013 de şimdiden kayıp yıl olacak.  
 Suriye ile ilgili yanlış politikasını inatla sürdüren hükümet, Türkiye’yi sıcak bir 

savaşın eşiğine getirdi. Savaş olmasa bile Borsa ve DİBS’e park etmiş 134 milyar 
$’lık “sıcak para”nın artan istikrarsızlık algısıyla bir anda ülkeyi terk etme 
olasılığı ağır bir ekonomik kriz tehlikesini sıcak tutuyor.  

 Böyle bir krizin zamanlaması kestirilemiyor, ancak 2013’ün ekonomide 2012’yi 
de aratacağı şimdiden belli...  

 



  
BÜYÜMEDE TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ 
 
İlk çeyrekte yüzde 3.3 olan büyüme, tüketim ve yatırımdaki fren eğiliminin artmasıyla 
ikinci çeyrekte yüzde 2.9’la daha da yavaşladı. Yılın ilk yarısındaki büyüme oranı yüzde 
3.1 olarak gerçekleşti. Tüketim ve yatırımlardaki düşüşe karşılık, bu düşük büyümenin 
de tek kaynağını “net ihracat” oluşturdu. Tüketimdeki frenle ithalat hızla düşerken, 
İran’a petrol karşılığı “altınla ödeme”nin ihracat olarak gösterildiği iddiaları nedeniyle 
tartışmalı olan “altın ihracatı” kalemindeki rekor artış net dış ticaret kalemini kağıt 
üstünde rekor düzeyde büyüttü.  
 
Buna karşılık uzun yıllar büyümenin ana kaynağı olan özel tüketim harcamalarındaki 
değişim 2009’dan bu yana ilk kez “eksi” çıktı. Yatırımlardaki düşüş de ilk yarıda 
büyümeye 2.4 puan “negatif” etki yaptı. Yani, ilk yarıdaki düşük büyümenin tek kaynağı, 
şaibeli altın ihracatı… Gerçekte Türkiye ekonomisinde büyüme değil, küçülme var.  

 
Harcamalar yöntemiyle GSYH (Sabit fiyatlarla Milyon TL) 

  
2011 2012 Değ. (%) Katkı (Puan) 

I. Ç. II.Ç. 6 ay I. Ç. II.Ç. 6 ay I. Ç. II.Ç. 6 ay I. Ç. II.Ç. 6 ay 
Özel tüketim 18.998,7 19.034,4 38.033,1 19.030,3 18.942,4 37.972,7 0,2 -0,5 -0,2 0,1 -0,3 -0,1 
Devletin tüketimi 2.519,3 2.837,2 5.356,5 2.657,8 2.962,4 5.620,2 5,5 4,4 4,9 0,5 0,4 0,5 
Yatırımlar (*) 6.961,2 8.175,6 15.136,9 6.450,7 7.359,3 13.810,1 -7,3 -10,0 -8,8 -1,9 -2,9 -2,4 
İhracat 5.966,5 6.478,4 12.445,0 6.678,0 7.759,0 14.437,9 11,9 19,8 16,0 2,7 4,6 3,7 
İthalat -8.144,0 -8.495,0 -16.639,3 -7.657,0 -8.185,0 -15.842,5 -6,0 -3,6 -4,8 1,9 1,1 1,5 
GSYH 26.301,7 28.030,8 54.332,2 27.159,8 28.838,1 55.998,4 3,3 2,9 3,1 3,3 2,9 3,1 

 (*): Özel ve kamu gayri safi sabit sermaye oluşumu ile stok hareketlerinin toplamı. 

 

Lokomotif sektörlerde kırmızı alarm 
 
Ekonomide lokomotif konumundaki özellikle inşaat, tarım, enerji, ulaştırma, tekstil ve 
otomotiv gibi sektörlerde büyüme durma noktasına geldi. İnşaatta geçen yıl ilk çeyrekte 
yüzde 15.5 olan büyüme bu yıl aynı dönemde yüzde 2.7’ye, ikinci çeyreklere göre yüzde 
13.1’den yüzde 0.4’e ve buna göre ilk altı aylık dönemlere göre yüzde 14.2’den yüzde 
1.5’e düştü. Stratejik sektörlerden toptan ve perakende ticarette de geçen yılın ilk 
yarısında yüzde 15.8 olan büyümenin bu yıl yüzde 0.9’a inmesi de ekonomideki küçülme 
eğilimi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Benzer biçimde imalat sanayiinde 
ilk altı aylık dönemlere göre büyüme oranının yüzde 12’den yüzde 3.1’e, ulaştırma, 
depolama ve haberleşmede yüzde 12.4’ten yüzde 4.5’e indiği dikkati çekiyor.   
 
Yıllık büyüme iyimser tahminle %3 
 
Yılın ikinci yarısındaki seyir de iyimser tahminle büyümenin ilk yarıdaki performansı 
tekrarlayacağı yönünde… Buna göre 2012’nin tümünde büyüme iyimser tahminlere göre 
yüzde 3 dolayında kalacak. Bu düzeyde bir büyüme ile ne istihdam yaratılabilir, ne 
yoksulluk aşılabilir ne de ekonomide canlanma sağlanabilir.  
 
 AKP, iktidarı döneminde ulusal tasarruf artışı yerine sıcak para ile beslenen tüketim 

artışına-ithalat patlamasına ve borçlanmaya dayalı; hizmetler, inşaat gibi dış ticarete 
konu mal üretmeyen sektörlerin katkı verdiği bir büyüme modeli ile Türkiye’yi yıllık 
ortalama yüzde 4.5-5 oranında büyüttü. Bu sağlıksız modelde rekor cari açık ve borç 
büyümesi pahasına kaydedilen bu büyüme oranı ülkenin potansiyeline ve ihtiyacına 
göre de düşük kaldı.  AKP’nin halka geçici ve sahte refah yaşatan, ancak uzun vadede 



yol açtığı ağır bedeller nedeniyle “sürdürülemez” nitelikte olan ekonomik büyüme 
modeli, 2012’de artık miadını doldurdu.  Tüm sihri iç tüketim artışı olan bu model 
borçlanmada sınıra dayanan vatandaşın artan belirsizliklerin de etkisiyle 2012’de 
tüketimde frene basması nedeniyle artık işlemiyor.  

 
BÜTÇEDE İPİN UCU KAÇTI 
 
Sekiz aylık verilere göre toplam bütçe geliri yüzde 10.8 artışla 220.5 milyar, bütçe 
harcamaları ise yüzde 16.3 artışla 229 milyar lira oldu. Geçen yıl ilk sekiz ayda 2.1 
milyar lira fazla veren bütçede bu yıl 8,5 milyar liralık açık oluştu.  
 
Bu yıl bütçe dengelerindeki bozulma asıl olarak, iç talepteki daralma nedeniyle dolaylı 
vergi gelirlerinde yaşanan kayıplardan kaynaklandı. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 65’i 
ile bütçenin asıl finansman kaynağını oluşturan dolaylı vergilerde tahsilat ilk beş ayda 
giderek yavaşlamış ve hazirandan itibaren düşüşe geçmişti. Toplam dolaylı vergi 
tahsilatı ağustos ayında da yüzde 7.4’le düşmeye devam etti. İlk sekiz ay itibariyle 
toplam dolaylı vergi geliri sadece yüzde 5.2’lik bir artışla 112.5 milyar lira oldu. Yıllık 
enflasyonla indirgendiğinde söz konusu gelirlerdeki reel değişimin negatif olduğu 
görülüyor. Dolaylı kalemlerdeki gelişmeye bağlı olarak ağustosta yüzde 7.4 düşen 
toplam vergi geliri, sekiz ay itibariyle ise yüzde 7.5’le yıllık enflasyonun altında bir 
artışla 182.2 milyar lira oldu. Toplam bütçe geliri ağustosta yüzde 6.2 düşüşün de 
etkisiyle sekiz ayda sadece yüzde 10.8 artışla 220.5 milyar lirada kaldı, bütçe 
harcamalarının yüzde 16.3 artışla 229 milyar liraya ulaştığı bu dönemde 8.5 milyar 
liralık bütçe açığı ortaya çıktı.   
 
Ocak-ağustos döneminde özellikle en önemli gelir kalemlerinden dahilde alınan KDV’de 
tahsilat sadece yüzde 2.6’lık bir artış gösterirken, ithalden alınan KDV ise “sıfır” artış 
gösterdi. Özel tüketim vergisinde (ÖTV) de Ağustos ayında yüzde 44.5’le rekor bir düşüş 
yaşandı, sekiz aylık tutar ise sadece yüzde 2.6 arttı. Özellikle petrol ürünlerinden alınan 
ÖTV’de sekiz aylık tahsilat geçen yıla göre sadece yüzde 1.4’le enflasyonun çok altında 
bir artış gösterdi.  
 
 Vatandaş tüketimi kısınca, zaten esas gelirleri tüketimden alınan “dolaylı” vergilere 

dayalı bütçe de açık verdi. Tüketimin kısılmasıyla ithalatta başlayan düşüşe rağmen 
cari açıktaki iyileşme yetersiz kalırken, ekonomide cari açık belasına bir de bütçe 
açığı kamburu eklendi, hükümetin “mali disiplin” maskesi düştü.  

 
FATURA, ZAM YOLUYLA HALKA YÜKLENDİ 
 
Ekonomide ipin ucunu kaçıran AKP, bu yıl 25 milyar lira dolayında öngörülen bütçe 
açığının bunu fazlasıyla aşacağı anlaşılınca, dolaylı vergi artışı yoluyla zam 
bombardımanına geçerek çözümü halkın cebine atmakta buldu. 1 Ekim’den geçerli 
olmak üzere doğalgaza yüzde 9.8 ve elektriğe ise yüzde 10.1 oranında zam yapıldı. Ekim 
2011’de doğalgaz fiyatlarına konutlarda yüzde 12.28 ile yüzde 14.35 arasında, elektrik 
fiyatlarında ise 9.07; Nisan 2012’de de doğalgaza yüzde 18.72, elektriğe yüzde 9.26 
oranında zam yapılmıştı. Buna göre hem halkın temel tüketim maddesi hem de 
sanayinin ana girdisi olan bu ürünlere bir yıl içinde üçüncü kez zam yapılmış oldu. Bir 
yıllık zam oranı doğalgazda yüzde 49’a, elektrikte yüzde 31’e ulaştı. Eylül ayının son 



haftasında da akaryakıt fiyatlarına yüzde 10’un üzerinde zam geldi; mazota yüzde 13.5, 
benzine yüzde 12 ve kömüre de yüzde 9.5 zam yapıldı. 
 
Merkez Bankası’nın faiz koridorunu daraltmasının kredilerde canlanma yoluyla inşaat 
sektörüne olumlu etki yapacağı beklenirken, tapu harcında oranın binde 16.5’ten binde 
20’ye çıkarılması, son yıllardaki dinamizmiyle genel ekonomideki canlılığa önemli katkı 
veren, ancak bu yıl yavaşlama ve ciddi risklerin ortaya çıktığı sektör için olumsuz bir 
gelişme oldu. Sektörde,  uzun süredir KDV ve tapu harçlarında artış olasılığı zaten 
satışları yavaşlatmıştı. Bu artırımla 300 bin liralık bir taşınmazın tapu işlemlerinde 
alınan harç miktarı 1.050 lira artarak 4 bin 950 liradan 6 bin liraya yükseldi. 
 
 Zamlar nedeniyle sanayi ve tarımdaki maliyet artışı, iğneden ipliğe bütün tüketim 

mallarına yansıyacak. Gaz, elektrik, benzin gibi ürünlere art arda yapılan yüksek 
oranlı zamlar, zincirleme biçimde ete, süte ve diğer nihai tüketim maddelerine 
yayılacak.  Gelirleri bu paralelde artmayan geniş halk kitleleri, reel olarak daha da 
yoksullaşacak. Bütçe açığını kapama telaşıyla yapılan bu zamlar, vatandaşın geliri 
aynı düzeyde artmadığı için harcamalarda duraklamaya yol açacak, zaten frene 
basılan iç tüketimi iyice yavaşlatacak. Tüketim gerileyeceği için, devletin buradan 
elde etmeyi umduğu gelir artışı da gerçekleşmeyecek.  Zamlar ekonomideki sorunu 
daha da derinleştirecek.  

 
TÜİK’İN İŞSİZLİK İLLÜZYONU? 
 
AKP döneminde güvenirliliğini yitiren TÜİK’e göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 8’le 
2001’den bu yana olan dönemin en düşük düzeyine indi. Bu gelişmede, son bir yılda 
kaydedilen net 676 bin kişilik istihdam artışı etkili olurken, bu artışın ise ekonominin 
kendi gelişim ivmesi ve üretimle ilgili başat sektörlerden çok, devletin yoğun memur 
alımlarından kaynaklandığı belirlendi. TÜİK verilerine göre kamu ve özel sektörde 
toplam istihdam Haziran itibariyle son bir yılda net 676 bin kişi artarak 25 milyon 576 
bine ulaştı. Bu dönemde en hızlı artışlar ise kamunun payının yüksek olduğu istihdam 
alanlarında yaşandı.  Devletin idari, güvenlik, eğitim ve sağlıkla ilgili kadrolara personel 
alımları bir yandan işsizliği düşürürken, diğer yandan da ağırlaşan personel yükü 
nedeniyle bütçeye oldukça ağır bir fatura yükledi. Emekli olan ve ayrılanlar 
düşüldüğünde toplam memur sayısı haziran itibariyle son bir yılda net olarak 240 bin 
262 kişi artarak 2 milyon 610 bin 813’e ulaştı. 
 
Yıllara ve aylara göre memur sayısı  

  2010 2011 2012 

OCAK 2.224.741 2.287.487 2.563.237 

ŞUBAT 2.232.394 2.301.439 2.576.419 

MART 2.233.661 2.306.478 2.574.644 

NİSAN 2.228.659 2.305.863 2.569.269 

MAYIS 2.220.134 2.312.096 2.574.350 

HAZİRAN 2.250.200 2.370.551 2.610.813 

TEMMUZ 2.238.882 2.376.533 

AĞUSTOS 2.244.534 2.509.484 

EYLÜL 2.246.537 2.537.648 

EKİM 2.263.442 2.579.366 

KASIM 2.260.299 2.543.634 

ARALIK 2.282.511 2.554.200 

Kaynak: SGK 

 



 Bütçede 8.5 milyar liralık açık verilen ve yıllık hedeflerin aşılacağının kesinleştiği ilk 
sekiz ayda devletin personel maaşları ve sosyal güvenlik primi olarak toplam yükü 
geçen yıla göre 10.5 milyar TL arttı. Hükümet, bu duruma memurlara verilen maaş 
zammını gerekçe gösterme eğiliminde. Bütçe dengelerinde yaşanan bozulmanın 
nedenleri arasında devletin hızla artan personel yükünün yer aldığı doğru... Ancak 
yükü artıran asıl unsur, mevcut maaşlara uygulanan zam oranı değil, kamu personeli 
sayısındaki hızlı artış oldu. 6’şar aylık dönemler için yüzde 4+4 şeklinde uygulanan 
zamlar ve enflasyon farkları ile birlikte memur maaşları bu yılın ortalamasında, 
geçen yıla göre yüzde 11 dolayında bir cari artış kaydetti. Personel giderlerinde aynı 
dönemlere göre yaşanan yüzde 18.8’lik cari artışın 8 puana yakın kısmı personel 
sayısındaki net artışın getirdiği ek yükten kaynaklandı. 

 
Memur maaş endeksi (2010=100) 

  2011 2012 
Yıllık artış 

(%) 

Ocak 104,22 115,75 11,06 
Şubat 104,22 115,75 11,06 

Mart 104,22 115,75 11,06 

Nisan 104,22 115,75 11,06 
Mayıs 104,22 115,75 11,06 

Haziran 104,22 115,75 11,06 
Temmuz 108,39 120,38 11,06 

Ağustos 108,39 120,38 11,06 
8 aylık ort. 105,26 116,91 11,06 

Eylül 108,39   
 Ekim 108,39   
 Kasım 108,39   
 Aralık 108,39   
  

ENFLASYON CANAVARI YENİDEN HORTLAYACAK 
 
Enflasyonda mevsimsel olarak yaz aylarında yaşanan düşüş sürecinin ardından, 
Ağustosta başlayan yükseliş eğilimi, Eylülde daha da güçlendi. Geçen ay enflasyon hem 
tüketici hem üretici fiyatları bazında yüzde 1.03’le beklendiği gibi yüksek çıktı. TÜFE’de 
yılın ilk dokuz ayındaki artış yüzde 3.34 olurken; eylül sonu itibariyle yıllık enflasyon 
yüzde 9.12’ye, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 9.53’e yükseldi.  
 

 Hükümetin elektrik, gaz, akaryakıt gibi temel girdilere vergi artışı yoluyla yaptığı 
zamlarla, zincirleme biçimde tüm tüketim maddelerinde yaşanacak fiyat artışları 
nedeniyle son çeyrekte enflasyonda yükseliş hızlanacak. Kronik yapısal 
sorunların getirdiği noktada iç talepteki belirgin daralma sonuca Türkiye 
ekonomisinde tablo hızla kötüleşiyor, ekonomi durma noktasına geliyor. Buna 
karşılık enflasyon yükselişe geçmiş bulunuyor. Yükseliş seyrinin son çeyrekte 
devam etmesi, enflasyonda 2012’nin çift haneli düzeylerde kapanması, güçlü 
olasılık…   

 
BAZI GÖSTERGELER 

 Sanayide geçen yıl Temmuz ayında % 7 olan üretim artışı, bu yıl aynı ayda 
% 3.4’e geriledi. Geçen yıl ilk yedi ayda % 10.4, yıllık bazda % 8.9 olan 
sanayi üretim artışı, bu yıl ilk yedi ay itibariyle % 3.2’ye indi.  

 Sanayide, geçen yıl Temmuzda % 29.3 olan sipariş artışı bu yıl aynı ayda % 
5.2’ye, aynı dönemde ciro artışı % 25.5’ten % 6.6’ya düştü. 

 İmalat sanayiinde geçen yılın Eylül ayında % 76’nın üzerinde bulunan 
kapasite kullanım oranı bu yıl aynı ayda % 74’e geriledi. 



 İlk sekiz ayda açılan firma sayısı geçen yıla göre % 28.6 geriledi. Aylık 
bazda düşüş ağustosta % 38’e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 
ise geçen yılın % 1 üzerinde gerçekleşti. 

 İlk sekiz ayda beyaz eşya satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 1, 
otomobil satışları ise % 11.3 azaldı. 

 Kısa vadeli dış borç stoku, özellikle son iki yıldaki hızlı artışla 100 milyar 
doları aşarak ikiye katlandı. Merkez Bankası rezervlerinin 2007’de yüzde 
190 olan kısa vadeli dış borcu karşılama oranı yüzde 96’ya geriledi. 

 Reel kesimin döviz pozisyon açığı 130 milyar dolara yaklaştı.  
 

HÜKÜMET PROGRAMI S.O.S. VERİYOR 
 
Hükümet, bu yıl ekonomi yaşanan daralma eğilimini görerek, “yumuşak iniş” 
senaryosuyla bunun kendi kontrolü ve inisiyatifinde bir gelişme gibi gösterme çabasıyla 
2012 Yılı Programında daha iddiasız hedefler ortaya koymuştu. Orta Vadeli Plan ve 2012 
Programında yer alan son derece iddiasız hedefler bile çoktan şaştı. Bu yıl için öngörülen 
yüzde 4’lük büyüme hedefi bile yakalanamıyor. Bu yıl yüzde 3 büyüme beklenen tüketim 
de yüzde 6.2’lik artış öngörülen yatırımlar da “eksi”de… Aşağıdaki tabloda yer alan 2012 
hedeflerinin hemen hemen tümü kağıt üzerinde kaldı. Yeni OVP üzerinde çalışmalara 
başlayan hükümetin bu hedef ve tahminleri tümden yenilemesi gerekiyor.  
 
AKP’nin 2012-2014 dönemi makro ekonomik hedefleri  

  2011 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 
Nüfus (Yıl Ortası, Bin Kişi) 73.950 74.885 75.811 76.707 

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 
Ham Petrol Fiyatı (Dolar/w) (2) 104,7 97,0 101,5 102,2 

Enerji İthalatı (27. Fasıl, Milyar Dolar) 49,6 49,5 53,6 56,8 

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 gösteriyor. 
(2) İthal edilen ham petrolün ortalama maliyetini yansıtıyor; Kalkınma Bakanlığı tarafından tahmin edildi. 
(3) 2012 ve 2013 yılı verileri TCMB Enflasyon Raporu 2011-III’te yer alan tahminleri gösteriyor. 

 

SAVAŞ SÖYLEMİ EKONOMİK KRİZİ DAVET EDİYOR 
 



Düşürülen Türk uçağının yankıları dinmeden, Akçakale’ye isabet eden top mermisi ile 5 
yurttaşın yaşamını yitirmesi üzerine Suriye ile savaş olasılığının yeniden dillendirilmeye 
başlanmasıyla Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi tehdit oluşturan bir sürece de girildi.  
 

 Sıcak bir savaş olmasa bile sınır ötesi operasyon tezkeresi ile bu olasılığın, 
piyasada somut bir beklentiye dönüşmesi durumunda Türkiye’den sermaye 
kaçışını tetiklemesi bekleniyor. “Sıcak para” olarak adlandırılan fonlar, savaş ya 
da ekonomik istikrarsızlık durumunda, anında pozisyon değiştirerek ülkeyi terk 
edebilme niteliği dolayısıyla bulunduğu ekonomi için her zaman risk oluşturuyor. 
2001’de olduğu gibi ani sermaye çıkışı, ekonomide tüm dengeleri alt üst eden ve 
etkileri uzun yıllara yayılacak bir krize yol açıyor. Her an pozisyon değiştirerek 
ülkeyi terk etme ihtimali bulunan 134 milyar dolara yakın sıcak para, Türkiye 
ekonomisinde adeta canlı bomba gibi. Savaş, istikrarsızlık algısıyla sıcak paranın 
kaçması durumunda, ekonomide tüm dengeleri alt üst edecek zincirleme bir kriz 
sürecinin başlaması işten değil.  

 
Sıcak para portföyü (14 Eylül; Milyon $) 
Hisse senedi (İMKB) 65.645 
Devlet iç borçlanma senetleri (Tahvil, bono) 50.193 
Eurobond 418 
Mevduat 17.396 
TOPLAM 133.652 

 
Enerjide hassas denge 
 
Bu arada Türkiye, tamamen dışarıya bağımlı olduğu doğal gaz ve petrolün çok büyük bir 
bölümünü, mevcut Suriye yönetimini destekleyen Rusya ve İran’dan tedarik etmesi, 
Türkiye’nin Suriye’ye karşı savaş kararı alabilmesini zorlaştırırken, savaş olasılığında da 
elini zayıflatan önemli bir faktörü oluşturuyor. Suriye’ye olası bir saldırıyı kendisine 
yapılmış sayacağını ilan eden bu ülkeler, Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 77’sini, 
petrol ihtiyacının da yüzde 64’ünü karşılıyor. Türkiye’nin elektrik üretiminin yarıya 
yakını doğal gazla gerçekleştiriliyor. Doğal gaz, sanayi üretiminde önemli bir paya sahip 
bulunuyor, ülke genelinde konut ısıtmasında da yaygın olarak kullanılıyor. Başka deyişle 
Türkiye, ekonomisi için hayati önemdeki petrol ve gazda bu iki ülkeye bağımlı durumda. 
Suriye’ye yönelik NATO ile ya da tek başına bir savaş durumunda Türkiye, Rusya ve 
İran’ı karşısına almış olacak. Olası bir bölgesel savaşta karşı kamplarda yer alacak 
tedarikçi ülkelerin petrol ve gaz akışını kesmesi durumunda, Türkiye’nin üretim çarkını 
döndürme şansı bulunmuyor.  
 
SONUÇ:  

 Türkiye için 2012 kayıp bir yıldır.  
 Temel ürünlere yapılan zamlar zincirleme biçimde halkın tükettiği tüm ürünlere 

dalga dalga yayılırken, tüketimde fren sürdüğü için bu yolla hedeflenen ek bütçe 
gelirlerine ulaşılamayacak, zamlar enflasyonu azdıracak, halkı daha da 
yoksullaştıracak.   

 İç tüketimde daralma, piyasada durgunluk, reel sektörün ciro ve karında erime, 
karşılıksız çek ve protestolu senetlerde artış, vergi doğuran ekonomik 
faaliyetlerin hacminde daralma artarak devam edecek.  

 Büyüme hızında düşüş, yerini küçülmeye bırakacak,  vergi, bütçe, istihdam ve reel 
sektörde tablo giderek daha da olumsuza dönecek. 



 Ekonomi yönetiminde koordinasyon giderek bozuluyor, ilgili bakanlar kötüye 
gidişten dolayı birbirini suçluyor, hayali mazeretler üretme peşindeler. 

 2012’deki tablo arızi olarak kalmayacak, katlanarak büyüyecek ve sonraki yıllara 
da damgasını vuracak.  

  2013’te de kimse faizlerin hızla düşmesi, kredilerin ucuzlaması ve bollaşmasını, 
iç talebin ve ticaret kanallarının yeniden canlanmasını, yatırımların, istihdamın 
artmasını beklemiyor.  

 Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir: 2013 de şimdiden kayıp yıl olacak.  
 Suriye ile sıcak bir savaş ihtimali konuşulurken, Borsa ve DİBS’e park etmiş 134 

milyar $’lık “sıcak para”nın artan istikrarsızlık algısıyla bir anda ülkeyi terk etme 
olasılığı ağır bir ekonomik kriz tehlikesini sıcak tutuyor.  

 Böyle bir krizin zamanlaması kestirilemiyor, ancak 2013’ün ekonomide ve her 
alanda 2012’yi de aratacağı kesin...  

 Vatandaşların da iş dünyasının da 2013 için hesaplarını iyi yapması, kendisini en 
olumsuz koşullara hazırlaması gerekiyor. 


