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AYIN EKONOMİ POLİTİĞİ

OVP’de bu 
saptamaların 
yapıldığı hafta IMF 
yayınlamış olduğu 
Küresel Finansal 
İstikrar Raporu’nda 
(Ekim 2017 gözden 
geçirilmiş hali) borç 
stokunun küresel 
ekonomide özellikle 
de gelişmekte 
olan ülkelerde 
riskleri artırdığı 
saptaması yapmıştır. 
Dolayısıyla IMF’ye 
göre bu kadar 
iyimser olmanın 
âlemi yoktur.

Ekonomilerin yönünü belirlemek 
için makro planlar yapılması, 
Sovyetler Birliği’nin kurulması 

ile başlamıştır diyebiliriz. Daha önce 
de planlar vardı, ancak bunlar makro 
nitelikte değildi, çoğu zaman sektörel 
idi. 

Türkiye’de planlama girişimi de bir-
çok reformda ve kurumsal yapılanma-
da olduğu gibi cumhuriyet ile birlikte 
başlamıştır. Cumhuriyetin inşa süre-
cinde hazırlanan sanayi planları bunun 
ilk örnekleridir. Kuruluş dönemindeki 
sanayi planlarına öncelikler nedeni ile 
sektörel bir yaklaşım egemen olmuş-
tur. Birinci Sanayi Planı, (1934-1938) 
onca yoksulluğa ve üretim faktörleri-
nin kısıtlılığına rağmen (buna işgücü 
de dâhildir) oldukça başarılı olmuş-
tur. İkinci Sanayi Planı ise II. Dünya 
Savaşı’nın başlaması ile uygulanma 
şansı bulamamıştır. 1947 yılında Hü-
kümet bir plan daha hazırlamış, ancak 
bu güdük bir planlama girişimi olarak 
kalmıştır.

Demokrat Parti döneminde plansız 
ekonomi yönetimine geçilmiş, planın 
yerini hükümet programları almıştır. 
Türkiye, planlı dönemle 196o sonrası 
tanışmıştır.  Planın hazırlanmasını da 
27 Mayıs 1960 Darbesi’nin hemen 
ardından 30 Eylül’de kurulan Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT) üstlenmiştir. 

İlk Kalkınma Planı dönemi (1963-
1967) Türkiye için bir başarı sürecini 
de ifade etmektedir. Başarı ile kast 
ettiğimiz düşük enflasyon, düşük iş-
sizlik oranı ve yüksek büyümedir. Bu 
plan sonrası hazırlanan diğer planlar 
aynı başarıyı ulusal ya da uluslararası 
sorunlar nedeni ile gösterememiştir.

Bu yazı, bir planlama dönemi analizi 
yapmayı hedefleyerek kaleme alın-
mamıştır. Amacımız AKP’nin iktidara 
gelmesi sonrası, özellikle 2011 yılında 
kapatılan DPT sonrası, uygulamaya 
koyulan üç yıllık orta vadeli program-
lar üzerinde OVP (2018-2020) için bir 
değerlendirme yapmaktır.
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Plandan Orta Vadeli Programlara: OVP 
(2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme
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Orta Vadeli Programların Başarısı

Orta Vadeli Program uygulaması ilk olarak 2006 
yılında hazırlanmış ve 2006-2008 dönemini kapsa-
mıştır. Bu program tek başına yürürlüğe girmemiştir. 
Program ile birlikte hükümet, dönemsel (3 yıllık) ana-
litik merkezi yönetim bütçesi hazırlamaya başlarken, 
TCMB’de açık enflasyon hedeflemesine geçmiştir. 

Bu üçlü yapı doğal olarak hedeflerde de aynılık 
üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bütçedeki ya da 
enflasyon hedeflemesindeki bir sapma OVP’de de 
sapmaya neden olmuştur. 

2006 yılında para politikasının enflasyon hedefle-
mesine dayandırılması ve Türk lirasından altı sıfı-
rın atılmasının yarattığı olumlu hava programa da 
yansımıştır. 2008 yılına değin uluslararası konjonk-
türün de olumlu bir seyir göstermesi, 2006-2007 
dönemini program açısından rahatlatmıştır. Bu dö-
nemde hızlanan özelleştirme ile birlikte mali istik-
rar da sağlanmıştır. 2007 yılında Cumhurbaşkanın 
değişmesi,  küresel krizin belirtilerinin artması ve 
sonunda 2008 yılında krizin patlaması, yılın üçüncü 
çeyreğinden itibaren makro dengeleri bozmuştur. 
Aslında o günden bu yana da denge bir türlü ye-
niden kurulamamıştır diyebiliriz. Bu savı ortaya 
atarken elbette ekonomide 2009 yılı dışında tüm 
yıllarda görülen büyümeyi yadsımıyoruz. Ancak bu 
büyüme çoğu zaman potansiyel büyümenin altında 
kalmıştır. Kimi yıllarda baz etkisi ile büyüme oranı 
yüksek olsa da, bu sadece görüntüyü kurtarmıştır. 
Belki bundan olsa gerek, TUİK sonunda GSYH 
hesaplama yöntemini değiştirerek en azından veri 
bankalarında durumu düzeltme yoluna gitmiştir.

2008 sonrası Türkiye’de özelleştirme 2016 yılına 
kadar oldukça hızlı aşama kat etmiştir. Ancak dö-
nemin Bakanının ifadesi ile özelleştirilecek bir şey 
kalmayınca bütçe de teklemeye başlamıştır. Dolayı-
sıyla “Şimdilerde mali istikrarda sorun var.” denme-
sinin altında özelleştirme gelirinin ortadan kalkma-
sının da payı bulunmaktadır. 

Orta Vadeli Program (2018-2020)  Üzerine  

OVP (2018-2020), bu ekonomik ortamda oldukça 
iyimser bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. Buna da-
yanak olarak OVP’de yapılan saptamalar şöyledir:

 - Küresel ekonomide büyüme toparlanıyor.   
2002-07 döneminde %4,8 olan küresel büyüme, 
kriz sonrası dönemde %3,3’e gerilemişti. Sana-
yi üretimi ve ticaretteki artışın da etkisiyle 2017 
yılında hızlanan küresel büyümenin %3,5’e 
ulaşması beklenmektedir.  

 - Euro Bölgesi’nde de iktisadi faaliyetin bu yıl 
güçlendiği görülmektedir. Bu ülkemizin ticareti 
için olumlu bir sinyal olarak alınabilir.  

 - Küresel enflasyon ılımlı seyretmekte,  toplam 
talepteki sınırlı toparlanma ve ılımlı seyreden 
emtia fiyatları küresel ölçekte enflasyonist bas-
kıları azaltmaktadır.

 - Gelişmekte olan ülkelerde sermaye akımı po-
zitife dönmektedir.  2010-13 döneminde geliş-
mekte olan ülkelere toplamda 1,3 trilyon dolar 
net sermaye girişi gerçekleşirken, takip eden 4 
yılda toplamda 1,5 trilyon dolar net sermaye çı-
kışı oldu. Portföy akımlarına Çin hariç bakıldı-
ğında, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye 
akışı son iki yıldır pozitif seyretmektedir.  

 - Küresel krizden sonra daha da belirginleşen bir 
riskte, ticarette korumacılık eğilimleri artmıştır.  
Ülkelerin küresel ticarette uyguladığı korumacı-
lık önlem sayısı 2010 yılında 324 iken, bu ra-
kam 2016’da 1.300’e yaklaşmıştır.   

 - Türkiye alt orta gelir grubundan üst orta gelir 
grubuna yükseldi. 2002 yılında 3.581 dolar olan 
kişi başına geliri 3 katına çıkartarak 2016 itiba-
rıyla 10.883 dolara yükseldi. Son 15 yılda AB 
ile gelir farkı 25 puan azalmıştır.   

 - OVP’de bu saptamaların yapıldığı hafta IMF ya-
yınlamış olduğu Küresel Finansal İstikrar Rapo-
ru’nda (Ekim 2017 gözden geçirilmiş hali) borç 
stokunun küresel ekonomide özellikle de geliş-
mekte olan ülkelerde riskleri artırdığı saptaması 
yapmıştır. Dolayısıyla IMF’ye göre dünya ekono-
misi için bu kadar iyimser olmanın âlemi yoktur. 

OVP’nin 2018-2020 Temel Hedef ve 
Amaçları    

Şimdi bu iyimser bakış açısı ile Türkiye için belir-
lenmiş olan hedefleri sıralayalım:
 - 2017 yılında % 5,5 büyüme oranı yakalanırken, 

OVP döneminde ekonominin her yıl %5,5 bü-
yümesi hedeflenmiştir. Böylece kişi başı gelir 
nihai hedefi de 13 bin dolara yükseltilmiştir  

 - İşsizlik oranının 2019 itibarıyla tekrar tek hane-
ye düşürülmesi ve 2020 yılında %9,6 oranında 
gerçekleşeceği öngörülmüştür. 
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 - Enflasyon oranının 2017 yılsonunda %9,5 ola-
cağı öngörülmüştür. Program döneminde enflas-
yonun kademeli olarak iyileşerek %5 seviyesine 
gerilemesi hedeflenmiştir. 

 - 2016 yılında GSYH’ye oranı %3,8’e kadar ge-
rileyen cari işlemler açığının 2017 yılında altın 
ve enerji dengesindeki bozulma nedeniyle art-
masını beklenmektedir. 2020 yılı hedefinde ise 
%3,9’a kadar düşeceği sanılmıştır.   

 - Bütçe açığının GSYH’ye oranı 2018 yılında 
%1,9’a, program dönemi sonunda ise %1,6’ya 
düşürülmek istenmektedir.   

Bu amaçlara erişmek için izlenecek politikaların 
altyapısında ise şunlar bulunmaktadır:
 - Lisanslı depoculuk hizmetleri özel sektör eliyle 

yaygınlaştırılacak.   Tarladan son tüketiciye ka-

dar soğuk zincir yatırımları desteklenecek. Top-
tancı hal yasası çıkarılacak. 

 - Kamuda mali sürdürülebilirlik için; taşıt kulla-
nımında tasarruf sağlanacak.  Süreklilik arz et-
meyen gelirlerle kalıcı mahiyette harcama prog-
ramları yaratılması önlenecek. Kamu hizmet 
binası yapımına izin verilmeyecek. Kamulaştır-
ma yapılmayacak.  

 - Gelir, Vergi, Usul, Katma Değer, Emlak Vergile-
rine yönelik mevzuat güncellenecek.   Tarımsal 
amaca ayrılan hazineye ait tarım arazileri satı-
lacak.  

 - Altına dayalı tahvil/kira sertifikası ihracı ger-
çekleştirilecek.  

 - Bireysel Emeklilik Sistemi gözden geçirilecek 
ve kapsamı genişletilecek. 

 - Faizsiz finans sistemi geliştirilecek. Reel sektö-
rün kur riskini azaltmak ve yönetmek için makro 

ihtiyati düzenlemeler yapılacak.
 - Eximbank’ın ödenmiş sermayesi artırılacak 
 - Büyük OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm 

merkezleri kurulacak. İlaç ve tıbbi cihaz sana-
yii, raylı sistem ve havayolu araçları, savunma 
sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim ve haber-
leşme sistemleri alanlarına öncelik verilecek.  

 - KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştır-
mak üzere banka teminat mektubu yerine Kefa-
let Sigortası kullanabilmesine imkân sağlayacak 
bir düzenleme oluşturulacak. Bölgesel girişim 
sermayesi uygulaması başlatılacak. 

Sonuç

OVP oldukça iyimser varsayımlar üzerine kurgu-
lanmıştır. Bundan dolayı da değişkenler arasında 
bağlantı da zayıf kalmıştır. Örneğin %5,5’lik dört 
yıllık büyüme hedefine erişmek mevcut ortamda zor 
bir hedeftir. Bu hedef tutturulduğunda da döviz kuru 
bu düzeyde kalmayacaktır. Faiz oranını, OVP adeta 
atlamıştır. Hâlbuki faiz oranı, uygulanan enflasyon 
hedeflemesi nedeniyle enflasyon oranı, döviz kuru 
ve büyüme açısından önemlidir. 

OVP’de 2017 yılı büyüme oranının %5,5’e ulaş-
masının kredi genişlemesi sayesinde olduğu ihmal 
edilmiştir. Bu genişlemeyi 2018’de devam ettirmek 
için Türkiye’ye yönelik ciddi bir sermaye akımının 
olması gerekir. Hâlbuki FED, Aralık ayında faiz 
oranını artıracağını ifade etmiştir. Bu durumda kü-
resel ölçekte parasal genişleme daralacağı için ülke-
mize sermaye girişi de zayıflayacaktır. Buna karşı 
yapılacak faiz artırımları ise enflasyon ve büyüme 
oranı üzerinde sorun yaratacaktır. 

Hükümetin, en azında 2018 yılında, derdinin ma-
liyeye para bulmak olduğu görülmektedir. Bunun 
altında da 2017 yılındaki bütçe açığının yüksek dü-
zeylerde seyretmesi yer almaktadır. 

Nitekim 2016 yılı Ağustos ayında, 3 milyar 592 mil-
yon TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi, 2017 
yılı Ağustos ayında 874 milyon TL açık vermiştir. 
Yine 2016 yılı Ağustos ayında 8 milyar 441 milyon 
TL faiz dışı fazla veren bütçe, 2017 yılı Ağustos 
ayında ancak 4 milyar 552 milyar TL faiz dışı fazla 
yaratabilmiştir.

Yılın ilk sekiz ayında ise bütçe açığı geçen yıla göre 
oldukça yüksek düzeylerde seyretmiştir. 2016 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde 4 milyar 870 milyon TL 
fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Ağustos döne-

2017* 2018 2019 2020

Enflasyon Oranı (%) 9,5 7 6 5

İşsizlik Oranı (%) 10,8 10,5 9,9 9,6

Büyüme Oranı (5) 5,5 5,5 5,5 5,5

Kur Artışı (%) 4 4,8 3,6

Ortalama Kur 3,56 3,7 3,88 4,08

GSYH (Milyar Dolar) 852,2 930,2 997,6 1074,4

Cari Açık/GSYH (%) 4,6 4,3 4,1 3,9§

 n Tablo: OVP (2018-2020) Temel Makro Hedefler

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı web sayfası
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minde 25 milyar 184 milyon TL açık vermiştir. Di-
ğer yandan 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 40 
milyar 307 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken, 
bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 12 milyar 994 
milyon TL faiz dışı fazlaya ulaşılabilmiştir.    
Bütçe açığı, hükümeti 2018 yılında vergi yükü-
nü ağırlaştırıcı maliye politikasına itmiştir. Ancak 
bunun da tek başına çözüm olma olasılığı zayıftır. 
Çünkü bütçe harcamalarında fonksiyonel bir deği-
şim söz konusu değildir.  
2017 yılı Türkiye ekonomisi açısından bütçe açığı-
nın ve cari açığın artış hızının yüksek olduğu bir yıl 
olmuştur. Cari açık ilk yedi ayda geçen yılın aynı 

dönemine göre %20,8, merkezi yönetim bütçe açığı 
ise yılın ilk sekiz ayında 2016 yılının aynı dönemine 
göre %617 artmıştır. İktisat teorisi bu durumu ikiz 
açık olarak nitelendirmektedir. 
İkiz açık ekonomide para ve maliye politikasının 
etkinliğini azaltmaktadır. TCMB’nin tüm ısrarlara 
rağmen faiz oranını düşürememesinin nedenlerinin 
başında da bu olgu gelmektedir. Bundan dolayı ik-
tisadın temel taşları ile oynamanın anlamı yoktur, 
aksi takdirde ekonomi daha büyük risklerle karşı 
karşıya kalacaktır.

Kalkınma Ekonomisi
Feride Gönel

Dar tanımıyla ekonomik kalkınma, temelde insanoğlunun ekonomik 
koşullarının zaman içerisinde nasıl değiştiğini ve değiştirmek için neler 
yapabildiğini gösterir. Ancak, insanoğlunun daha iyi, daha mutlu bir 

yaşama olan gereksinimi, bizi sadece ekonomik olandan farklı, daha geniş bir 
tanım yapmaya zorlar. Dolayısıyla ekonomik kalkınma tanımının içine sadece 
ekonomik koşulların değil, şüphesiz bu koşulların da büyük ölçüde belirleyici 
olduğu, insanoğluna ait sıkıntıların, acıların, açlığın ve hastalıkların, eğitimin, 
hak ve özgürlüklerin, kültürel açıdan yeterliliklerin ve yetersizliklerin, kısacası 
insanoğlunun yaşamı ile ilgili unsurların girmesi gerekir. Bu nedenle hem 
ekonomik hem de ekonomi dışı faktörler ekonomik kalkınma kavramı içerisinde 
bir arada değerlendirilmelidir.

Sosyal Sermaye ve Kalkınma
Halil İbrahim Aydın

Sosyal sermaye, insanlar arası güveni, birlik ve bütünlük 
duygusunu, uyum içinde yaşayabilme potansiyelini 
kapsamaktadır. Toplumsal olduğu kadar ekonomik bir kavram 

olan sosyal sermaye; bürokrasi, yolsuzluk, işgücü piyasası, bilgi, 
iktisadi krizler, yoksulluk, suç, yatırım ve demokrasi gibi konularda 
sağlamış olduğu yarar ile ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde 
kilit rol üstlenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, sosyal sermaye ile ekonomik kalkınma 
arasındaki ilişki çerçevesinde, sosyal sermayenin Avrupa Birliği 
ülkelerinin kalkınma düzeylerini etkilemede ne denli bir role sahip 
olduğunu ekonometrik bir analiz çerçevesinde ortaya koymaktır.


