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Türkiye’nin 2000’li yıllardaki ekonomik başarımını bu yıllarda dünya ekonomisinde gözlenen 

gelişmelerle kıyaslayarak değerlendirmek daha uygun olacaktır. 

1980’li ve 1990’lı yıllarda gelişmiş ülkeler (GÜ) ve gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) ana 

gruplarındaki kişi başına GSYH ortalama artış hızları birbirine epey yakındı; ancak GOÜ’nün 

Asya alt-grubu, diğer GOÜ alt-gruplarından pozitif olarak ayrışmış, diğer alt gruplardaki 

ortalama yurttaşın geliri ile GÜ’deki ortalama yurttaşın geliri arasındaki fark hem mutlak, hem 

göreli olarak artmıştı. 
2
 

Dünya ekonomisinin 2002-13 orta dönemli çevriminde tüm GOÜ alt-gruplarındaki kişi başına 

GSYH’nın ortalama artış hızı, GÜ’dekini aştı (bkz. Tablo 1). Asya ülkeleri alt-grubunun 

(özellikle Çin’in ve Hindistan’ın) pozitif ayrışması, hem 2002-13 çevriminde, hem de bu çevrimi 

izleyen 2014-9 döneminde süregeldi: Dahası, bu alt-gruptaki ülkelerin çoğunluğu GOÜ’de 

yaygın biçimde gözlenen erken sanayisizleşme eğilimlerinden uzak kalmayı başardılar.  

“Büyük Durgunluk” deyimi ile anılan 2008-19 döneminde hem GÜ’nün, hem de GOÜ’nün 

ortalama ekonomik büyüme hızları kayda değer ölçüde geriledi; ama GOÜ ana grubunda kişi 

başına GSYH artış oranı, GÜ’dekinin üzerinde kalmaya devam etti. 

 

 

                                                           
1
 21. Yüzyıl için Planlama Grubu’nca düzenlenen 2020 Güz Konferansları’nın ikincisinde Hakan Özyıldız’ın “Fail 

Kim? Cari Açık Mı, Sermaye Hareketleri Mi?” başlıklı sunuşunu yorumlarken, konferansın zaman sınırına uyma 

kaygısıyla açıklamalarımdaki bazı bölümleri atlamak zorunda kaldım. Konferansı bant kaydından izleyecek kişilerin 

bu kısa notu da okuma zahmetine katlanmalarını rica ediyorum. 
2
 Bu notta ülke grup ve alt-gruplarını IMF-WEO Veri Tabanı’ndaki (Ekim 2019/2020) gibi tanımlıyoruz. 
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TABLO 1 : ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE GSYH ARTIŞ HIZLARI, 2002-19 (yıllık 

ortalamalar, %) ᵃ 

2002-13 Orta Dönemli Çevrimi  

Ülke Grupları / Ülkeler Çıkış 

(2002-7) 

İniş 

(2008-13) 

Ortalama 

(2002-13) 

2014-9 

Dönemi 

Dünya 4.8 3.3 4.0 3.4 

     

Gelişmiş Ülkeler 2.6 0.7 1.7 2.1 

     (ABD) (2.8) (0.9) (1.8) (2.5) 

     ( Japonya)  (1.4) (0.1) (0.8) (0.9) 

     (Almanya) (1.3) (0.6) (1.0) (1.7) 

     

Gelişmekte Olan Ülkeler 7.2 5.5 6.3 4.4 

     Asya 9.0 7.7 8.4 6.5 

     (Çin) (11.3) (9.1) (10.2) (6.8) 

     (Hindistan) (8.0) (6.8) (7.4) (6.8) 

     Avrupa 6.6 2.4 4.5 2.4 

     (Türkiye) (6.8) (3.2) (5.0) (4.3) 

     Orta Doğu & Merkezî Asya 6.9 3.8 5.3 2.7 

    Latin Amerika 4.0 3.1 3.5 0.6 

    Afrika (Sahra’nın Güneyi) 6.3 5.3 5.8 3.2 

ᵃ Ülke gruplandırması IMF-WEO (Ekim 2019)’daki gibidir. 

Kaynak : IMF-WEO Veri Tabanı (Ekim 2019 / Ekim 2020); Türkiye için sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal 

gostergeler (erişim: Ekim 2020). 
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Türkiye’nin GOÜ topluluğu içindeki göreli başarımı üzerine şunları söyleyebiliriz: 

(1) Türkiye ekonomisi, dünyanın 2002-13 orta dönemli çevriminde yıllık ortalama % 5.0, bu 

çevrimi izleyen 2014-9 döneminde yılda ortalama % 4.3 büyümüştür. Bu hızlar hem GOÜ genel 

ortalamasından, hem de GÜ içinde pozitif olarak ayrışan Asya alt-grubunda erişilen hızlardan 

düşük, Avrupa ve Orta Doğu & Merkezî Asya alt-gruplarındaki ülkelere yakındır. Türkiye’nin 

XXI. yüzyılın ilk iki onyılındaki büyüme başarımı, XX. yüzyıldaki uzun dönemli tarihsel 

ortalamasından çok da farklı olmamıştır. 

(2) Türkiye’nin Dünya Bankası GOÜ kümelendirmesindeki “üst-orta gelir grubunda yer alan 

ülke” konumu değişmemiştir. TL’nin 2005-10 döneminde aşırı değerlenmesi nedeniyle, 10000 

$’lık kişi başına GSYH eşiği arızî olarak aşılmış; ancak bu düzey korunamamıştır. Anlamsız 

tartışmalardan kaçınmak üzere, Türkiye’deki kişi başına reel GSYH düzeyinin TL cinsinden, 

sabit fiyatlı GSYH serileriyle ifade edilmesi salık verilir.
3
 

İkinci bir gösterge olarak, Türkiye’nin 2000’li yıllarda dış alemden sağladığı net kaynak 

transferlerini ne kadar etkin kullandığını irdeleyebiliriz. Söz konusu net kaynak transferlerinin 

tatminkâr bir ölçüsü, pozitif işaretle hesaba katılacak cari işlemler açığından ülkenin dış aleme 

yaptığı net faiz ve kâr aktarımlarının düşülmesiyle elde edilebilir (Boratav, 2009). Bu notta 

kapsamlı bir araştırmaya girmemiz mümkün olmadığından, net kaynak transferinin ölçüsü olarak 

cari işlem açıklarını kullanıyoruz. 
4
 

Cari işlem dengeleri ve net gelir hesaplarının göreli büyüklükleri gözönünde bulundurulursa, 

yakıt ihracatçıları dışındaki GOÜ’nün 1980-96 döneminde genel olarak GÜ’den net kaynak 

transfer ettiği söylenebilir. 1998-2013 döneminde (yani 1994-2001) çevriminin iniş evresinde ve 

2002-13 çevriminde) bu eğilim tersine dönmüştür (Tablo 2). 

                                                           
3
 Bu önermemiz, TÜİK’in GSYH istatistiklerini türetmekte daha özenli davranması şartına bağlıdır. 

4
 Türkiye örneğinde net gelir akımlarının hesaba katılması dış alemden Türkiye’ye kaynak transferi tutarını azaltsa 

da, kaynak transferinin yönü değişmemekte, kaynak transferi/GSYH oranı yüksek düzeylerde kalmaya devam 

etmektedir.  
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Sözü geçen görece uzun (ve çağdaş kapitalizm için atipik sayılabilecek) dönemde GÜ’nün cari 

açıkları toplamı, yaklaşık 2.8 trilyon $’dır; ABD yaklaşık 7.5 trilyon $ açık, diğer GÜ 4.7 trilyon 

$ fazla vermiştir.
5
Buna karşılık, aynı dönemde GOÜ’nün toplam cari fazlası 4.3 trilyon $’dır. 

Ülke alt grupları itibariyle GOÜ cari fazlasına başlıca katkılar, 2.5 trilyon $ ile Asya ve 2.8 

trilyon $ ile Orta Doğu & Merkezî Asya alt-gruplarından gelmiştir. Asya alt-grubunun pozitif 

katkısını hemen hemen tümüyle Çin sağlamıştır (2.4 trilyon $). Orta Doğu & Merkezî Asya 

ülkelerindeki fazla ise, bu alt-grupta önemli yer tutan yakıt ihracatçılarının yaşadıkları elverişli 

fiyat konjonktürünü yansıtmaktadır. Diğer ülke alt-grupları (Avrupa, Latin Amerika, Sahra’nın 

Güneyindeki Afrika), birlikte, yaklaşık 1.0 trilyon $ açık vermişlerdir. 

2007-9 küresel finans krizi sonrasında bu eğilimin sona ermekte olduğunun işaretleri ortaya 

çıkmıştı. 2014-9 döneminde kapitalizmin daha önceki kaynak transferi örüntüsüne dönüldü. Söz 

konusu dönemde GÜ’nün verdiği 2.1 trilyon $’lık fazla, ABD’nin 2.5 trilyon $’lık açığı ile diğer 

GÜ’nün 4.6 trilyon $’lık fazlasının toplamıydı. 
6
 GOÜ’nün toplam fazlası 2014-9 döneminde 

hemen hemen sıfırlandı; Asya alt-grubu yaklaşık 1.0 trilyon $ fazla, diğer alt-gruplar ise, birlikte, 

1.1 trilyon $ açık verdiler. Asya alt-grubunun cari fazla vermesini 1.1 trilyon $’lık katkısıyla Çin 

sağladı. 

Burada bir parantez açarak, ülkesel ödemeler dengesi verilerindeki kayıt hataları ve tanım 

farklılıklarının küresel ölçekteki toplulaştırmalarda ciddi tutarsızlıklara yol açabileceğine dikkat 

çekmeliyiz. Örnek olarak, 2014-9 dönemini ele alalım: IMF Veri Tabanı’nda bu dönem için 

verilen sayılara göre, yaklaşık 2.1 trilyon $ tutarındaki GÜ cari işlemler fazlasının 1.2 trilyon $’I 

GÜ dışına net sermaye ihracı için kullanılmış, 1.0 trilyon $’lık rezerv artışı sağlanmıştır. Kaynak 

ve kullanım arasındaki 0.1 trilyon $’lık fark, net hata ve noksan kaleminden gelmektedir. GOÜ 

bütünü için görünüm ise şöyledir: Yaklaşık 0.1 trilyon $’lık cari işlemler fazlası ve 0.9 trilyon 

$’lık net sermaye ithali ile oluşan toplam kaynak, 0.5 trilyon $’lık rezerv artışını finanse etmiştir; 

0.5 trilyon $’lık kalıntı ise net hata ve noksandır.  

 

                                                           
5
 Diğer GÜ’nün bu fazlaya erişebilmesi, Japonya ve Almanya’nın birlikte 4.2 trilyon $ fazla vermeleriyle mümkün 

olmuştur.  
6
 Diğer GÜ’deki fazlaların çoğunu yine Almanya ve Japonya birlikte sağladılar (2.7 trilyon $). 
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TABLO 2 :ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE CARİ İŞLEM DENGELERİ, 1998-2019 

(dönem toplamları, milyar dolar) ᵃ 

2002-13 Orta Dönemli Çevrimi  

Ülke Grupları / Ülkeler 1988-2001 

Dönemi 

2002-7 (çıkış) 2008-13 

(iniş) 

2014-9 

Dönemi 

Gelişmiş Ülkeler -511 -1806 -480 +2149 

     (ABD) -1297 -3463 -2707 -2465 

     Diğer +786 +1657 +2227 +4614 

     ( Japonya)  (+446) (+987) (+744) (+936) 

     (Almanya) (-89) (+743) (+1336) (+1717) 

     

Gelişmekte Olan Ülkeler +46 +2182 +2083 +58 

     Asya +183 +1049 +1252 +1017 

     (Çin) (+90) (+865) (+1401) (+1104) 

     (Hindistan) (-8) (-17) (-313) (-194) 

     Avrupa +29 +12 -236 +130 

     (Türkiye) (-5) (-112) (-274) (-145) 

     Orta Doğu & Merkezî Asya +102 +928 +1768 +28 

    Latin Amerika -245 +116 -594 -764 

    Afrika (Sahra’nın Güneyi) -23 +77 -107 -353 

 

ᵃ Ülke gruplandırması IMF-WEO (Ekim 2019)’daki gibidir. 

Kaynak : IMF-WEO Veri Tabanı (Ekim 2019/Ekim 2020); Türkiye için sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler; hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler (erişim: Ekim 2020). 
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TABLO 3 : TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER DENGESİ, 1998-2019 (dönem toplamları, milyar 

dolar) ᵃ 

2002-13 Orta Dönemli Çevrimi  

 1998-2001 

Dönemi 

2002-7 (Çıkış) 2008-13 (İniş) 2014-9 Dönemi 

Cari İşlemler 

Dengesi 

-5 -112 -274 -145 

Sermaye Girişi 

(Net) ᵇ 

-1 +161 +320 +119 

Rezerv 

Değişmeleri ᶜ 

+10 -50 -48 +24 

Net Hata ve 

Noksan ᵈ 

-4 +1 +2 +3 

 

ᵃ Basitliği dolayısıyla TCMB’nin 2004 öncesindeki ödemeler dengesi sunum “format”ı 

tercih edilmiştir. Toplamlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir. 

ᵇ Artı işaret, girişi gösterir. 

ᶜ Ödemeler dengesi tablosunda “Genel Denge” olarak kaydedilen bu sayılarda eksi işaret, 

rezerv artışını gösterir. 

ᵈ Dönem toplamları sıfıra yakın olmakla birlikte, yıllık değerler büyük dalgalanmalar 

göstermektedir. 

 
Kaynak : İlk üç sütun için sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler; son sütun için 

hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler (erişim: Ekim 2020). 

Bu sayıların imâ ettiği sermaye hareketleri örüntüsü, “uzaya kapalı” bir dünya ekonomisi ile 

tutarlı değildir. Mevcut hata marjlarının büyüklüğü nedeniyle, Tablo 2’deki veriler ihtiyatla ve 

mutlak değerlerden çok, değişme yönleri esas alınarak yorumlanmalıdır.  

Türkiye, Tablo 2’deki resmin neresinde konumlanıyor? GSYH’sına kıyasla çok yüksek oranda 

açıklar veren, “kırılgan” ekonomiler arasında …2002-13 orta dönemli çevriminin çıkış evresi 

olan 2002-7’de 112 milyar $, 2008-13’ü kapsayan iniş evresinde 274 milyar $, 2014-9 

döneminde 145 milyar $ cari açık verdik. Bu sayıların göreli büyüklüğü, örnek ülke grupları 

ve/veya ülkelerdekiyle kıyaslandığında daha iyi anlaşılacaktır (bkz. Tablo 2). Daha da kötüsü, 
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ekonomik büyüme tempomuzun 2002-7’den sonra gerilemesi cari açıklarımızı azaltmadı; aksine 

daha düşük hızlarda büyüyebilmek için daha fazla cari açık verdik ve dış aleme daha fazla 

borçlanmak zorunda kaldık (bkz. Tablo 3). Bunun temel nedenleri arasında erken 

sanayisizleşme, yurtiçi hasılayı ithal ara mallarına aşırı bağımlı kılan üretim yapıları ve görece 

düşük yatırım / GSYH oranlarımızın arzulanan faktör verimliliği artışlarını sağlamakta yetersiz 

kalması vurgulanabilir. Doğu ve Güney Doğu Asya’daki bazı GOÜ’nün sınai üretim yapılarını 

derinleştirerek kaçındıkları bu handikapları aşamadık. 

Halen içinde bulunduğumuz kriz ortamı Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuz etkilerinin çok 

ötesinde, yapısal sorunlarla yüklü. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için (i) genelde kaynak 

tahsisi, özelde sanayileşme politikalarımızı yeniden formüle etmek; (ii) kur ve ticaret 

politikalarımızda aşırı cari açıklara yol açacak uygulamalardan kaçınmak; (iii) sermaye hesabının 

yönetimi için gerçekçi ve akılcı araçları kullanmak; (iv) günübirlik tepkilerle yürütülmeyen, 

özenli talep idaresi programlarını izlemek zorundayız. Yaşanmakta olan başarısızlıklar salt 

ekonomi üst-yönetiminin liyakatsizliğine bağlanmamalı; geçmiş yirmi yıldan miras alınan 

politika araçlarının çoğu işlevsel ve geçerli olmaktan çıkmış bulunuyor. 
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