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MAKROEKONOMİK GELİŞMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

Ülkemiz son dönemlerde farklı ekonomik gelişmelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde 

ekonomik üretim, ihracat ve ithalat artmaya devam ederken, enflasyon da uzun zamandır 

artmakta ve bu artış önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Küresel bir sorun haline gelen 

enflasyon, ülkemizde diğer ülkelere nazaran çok yüksek oranlarda gerçekleşmektedir. Bu 

çerçevede enflasyonist süreçlere neden olan etken ve politikaların seyri bu raporda tartışılmaya 

çalışılmıştır. 

Enflasyonla büyüyen bir ekonomi… 

Ülke ekonomi performansının ölçülmesinde en öncelikli göstergeler arasında büyüme oranları 

yer almaktadır. Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması, coğrafi olarak doğu ve batı arasında 

önemli bir köprü işlevini yerine getirmesi, ekonomik üretime dinamizm katmaktadır. Ülke 

ekonomisinde iç ve dış talebin canlılığı enflasyonist gelişmelere rağmen ekonomik büyümeye 

olumlu katkılar sunmaktadır. Bu noktada ülkemiz önemli avantajlara sahiptir. Ancak son 

dönemlerde ülkemizin yaşadığı enflasyonist sürecin doğru yönetilememesi, gelecekte 

büyümeye ilişkin farklı senaryolar doğurmaktadır. Yüksek enflasyon oranları, gelecekte gelir 

dağılımında bozulma meydana getirebileceği gibi uzun vadede büyümeyi olumsuz 

etkileyebilecektir. 

Ekonomik büyümede, sağlıklı bankacılık sistemi, krediye ulaşım, teknoloji düzeyi, araştırma- 

geliştirme faaliyetleri ve sermaye birikimi gibi etkenler sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik 

büyüme için gerekli koşullar arasında yer almaktadır. Bu koşullar dönemsel değişikliklere 

sahip olduğu için bu durum ülke ekonomik büyümesinde etkili olmaktadır. Örneğin sermaye 

birikimi azalış gösterdiğinde ülke ekonomik borçlanması artış gösterebilmekte ve finansal 

maliyetler yükselmektedir. Böylelikle uzun dönemde büyüme yavaşlayabilmektedir. 

Türkiye’nin ekonomik dinamizme sahip olması sebebiyle geçmişten günümüze olumsuz 

koşullarda bile pozitif bir büyüme sergilemiştir. Zaman zaman küçülmeler yaşasa da genellikle 

büyüme eğilimli bir ekonomik süreç söz konusu olmuştur. Covid-19 döneminde bile sadece 

bir çeyrekte küçülme yaşayan ülke ekonomimiz, diğer dönemlerde büyümüş ve üretimine 

devam etmiştir. Şekil 1’de yer alan çeyrek dönem ekonomik büyüme oranları incelendiğinde, 

2020 ikinci dönem dışındaki dönemlerde ekonomimiz büyüme sergilemiştir. Ancak bu 

büyüme oranları, 2018 yılından günümüzde kronik olarak yaşadığımız yüksek enflasyonla 

birlikte gerçekleşmiştir. 

TÜİK hesaplamalarına göre, üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının 

ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,6 artarak 3 trilyon 

418 milyar 967 milyon TL olmuştur. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları 

bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yerleşik hanehalklarının tüketim 

harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş 

hacim endeksi olarak %22,5, devletin nihai tüketim harcamaları %2,3, gayrisafi sabit sermaye 

oluşumu %4,7, mal ve hizmet ihracatı %16,4, ithalatı ise %5,8 artış göstermiştir. Bu verilerde 

ikinci çeyrekte büyüme üzerinde tüketim harcamalarının baskın olduğunu söylemek mümkün 

gözükmektedir. Ayrıca kur gelişmeleri göz önünde bulundurulduğunda, ihracatın yükselmesi 

de ekonomik büyümede önemli bir etkendir. Ancak ihracatla birlikte ithalat da yükselmeye 

devam etmektedir. Bu noktada cari açık sorunu ülke ekonomimiz için devamlılığını 

sağlamaktadır. 
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Şekil 1. Çeyrek Dönem Büyüme Hızları (TÜİK) 

Enflasyonist ortamlarda parayı elde tutmanın maliyetinin yüksek oluşu, hanehalklarını iki 

tercihle karşı karşıya bırakmaktadır. Bunlardan ilki tasarruf etmek, ikincisi harcamak. Tasarruf 

seçeneği yerine hanehalklarının harcamayı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Şekil 2’de Ocak 

itibariyle toplam mevduat içinde vadeli mevduat payları yer almaktadır. Bu oran Ocak 

2022’den Mayıs 2022’ye kadar düşüş göstermiş ve ikinci çeyrek dönemde Mayıs’ta %60,7’lik 

pay söz konusu olurken bu oranın ağustos ayına kadar gerilediği anlaşılmaktadır. Bu düşüş 

üçüncü çeyrekte de hanehalkları tüketim harcamalarının yüksek olacağı beklentisini 

artırmaktadır. 
 

 

Şekil 2. Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat % (BDDK) 
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Ekonomik büyümenin enflasyonla birlikte gerçekleşmesi gelir dağılımı sorunu ön plana 

çıkarmaktadır. TÜİK verilerine göre, işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer 

içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %32,6 iken bu oran 2022 yılında %25,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %49,2 ‘den %54,0’e çıkmıştır. Bu 

veriler gelirin işgücünden sermaye sahiplerine aktarıldığı izlenimi vermektedir. 

Ekonomik büyümede önemli bir gösterge de sanayi üretim endeksidir. Sanayi üretim endeksi 

ile ulusal ekonomik büyüme benzeşmektedir. Sanayi üretim endeksinin Temmuz ve Ağustos 

2022 dönemlerinde azalış gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durum üçüncü çeyrek büyümede 

negatif bir etki meydana getirebilir. Ayrıca sanayi üretim endeksindeki azalışın işsizliğe de 

negatif etki bırakacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir sürecin yıl sonuna kadar devam etmesi, 

stagflasyon1 ihtimalini ön plana çıkarmaktadır. 
 

 
Şekil 3. Sanayi Üretim Endeksi (TÜİK) 

Enflasyon Türkiye’de daha büyük bir sorun.. 

Küresel ekonomi, pandemi sonrasında enflasyon sorunu ile karşı karşıya kamıştır. Pandemi 

dönemi merkez bankalarının gevşek para politikaları, dönem içinde enflasyonist etki meydana 

getirmezken gecikme etkisi ve kısıtlamaların sonlandırılması sonucunda talep patlaması ve arz 

kaynaklı nedenlerle pandemi sonrasında enflasyon hızla yükselmeye başlamıştır. Bu hızlı 

yükselişe Fed ve Avrupa Merkez Bankaları gecikmeli daraltıcı para politikaları karşılık 

vermeye çalışsa da ne yazık ki enflasyon sorununa yeterli bir çözüm getirilememiştir. 

Enflasyon-faiz dengesizliği çerçevesinde yükselen enflasyona, faiz artırımları ile cevap 

vermeye çalışan Fed, Avrupa Merkez Bankası ve diğer birçok merkez bankası, enflasyonun 

artışını yavaşlatamamıştır. Bu süreçte Türkiye ise Avrupa, Amerika ve diğer ülke para 

politikalarından farklı olarak daraltıcı para politikaları yerine gevşek para politikalarını tercih 

etmiş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizlerini düşürme yönünde kararlar 

almıştır. Bu kararların Türkiye’de enflasyonist sürecin artmasında önemli etken olduğu 

ekonomistlerce tartışılmıştır. 
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Şekil 4. G20 Ülkeleri Enflasyon Oranları (Eylül, 2022) 

 

 
Enflasyon oranı, gelişmiş ülkelerde %1-3 arası hedeflenirken, gelişmekte olan ülkelerde bu 

oram %3-%6 şeklinde hedeflenmektedir. Bu noktada gelişmiş ülkelerin enflasyon oranları 

incelendiğinde Şekil 4’te Almanya’nın 2022 Eylül gerçekleşen enflasyon oranının %10 olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu oran, Almanya için hedeflenene ve geçmiş düşük enflasyon verilerine 

göre çok yüksektir. Aynı süreç Hollanda %14,5, İngiltere %10,1, Euro Bölgesi %9,9 ve 

Amerika %8,2 ve diğerleri için de geçerlidir. Bu noktada dünyada yüksek enflasyon sorunu 

birinci makroekonomik sorun olarak dikkate alınmaktadır. Şekil 4 incelendiğinde, G20 

ülkeleri   içinde en yüksek enflasyon oranının %83,45 ile Türkiye olduğu anlaşılmaktadır. 

The economist2 dergisine göre, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik 

yüksek faiz politikaları uygulasa da enflasyonun hızının düşmesinde son dönemde enerji ve 

gıda fiyatlarındaki düşüş etkili olmuştur. Özellik enerji maliyetlerinin enflasyona baskı yaptığı 

son dönemde, enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıyı yavaşlattığı ifade edilmiştir. 

Ayrıca merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için yüksek faiz politikasını devam ettirmesi, 

kamu maliyesi borçlanma maliyetlerini artıracak ve daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya 

kalınabilecektir. Bu yüzden The ecenomist, enflasyonu düşürmede sıkı maliye politikalarının 

uygulanmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü ülkeler, işsizliği azaltmak ve 

büyümeyi sağlamak için gevşek maliye politikaları uygulamaktadır. 

Merkez bankalarının geç de olsa daraltıcı para politikaları, küresel ticaret hacmi ve büyüme 

oranlarını gerileteceği beklentisini ortaya çıkarmıştır. IMF’nin Dünyanın Ekonomik Görünümü 

Raporunda 2023 yılına ilişkin küresel ticaret hacmi %2,3 olarak tahmin edilmektedir. Bu oran 

2022 yılı için %4,3 olarak belirtilmiştir. Ayrıca küresel enflasyonun 2021'de yüzde 4,7'den 

2022'de yüzde 8,8'e yükseleceği, ancak 2023'te yüzde 6,5'e ve 2024'te yüzde 4,1'e düşeceği 

tahmin ediliyor. Söz konusu raporda IMF de daraltıcı maliye politikası önerisinde 
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bulunmaktadır. IMF raporunda Türkiye’nin 2022 yılı için ortalama %73,1 enflasyon oranı 

tahmin edilirken, 2023 yılı için %51,2’lik bir tahmin söz konusu olmuştur. 3 

Türkiye’de enflasyon oranları Şekil 5’te görüldüğü gibi Kasım 2021 itibariyle hızla yükseliş 

sergilemiştir. Türkiye’de yaşanan enflasyonun nedeni taleple başlamış, arz kaynaklı ve 

bekleyişler de eklenerek üç kaynağın da gerçekleştiği bir süreç halini almıştır. Alt ürün ve 

hizmet gruplarından yıllık en yüksek enflasyonun sırasıyla ulaştırma (%117), gıda ve alkolsüz 

içecekler (%93,05), ev eşyası (%89,68) ve konut (%84,67) olduğu anlaşılmaktadır (TÜİK). 
 

Şekil 5. Enflasyon Oranı-% (TÜİK) 

Para ve maliye politikaları enflasyonist sürecin en önemli belirleyicisi 

Ülkemizde yaşanan enflasyon sorununa ilişkin en temel yanlışlıkların uygun para ve maliye 

politikalarının gerçekleştirilmemesi olarak görülmektedir. Merkez bankasının beklenilmeyen 

faiz politikaları, iktisadi kurumlara olan güvenin zayıflaması, piyasada enflasyonist 

bekleyişlerin yüksek oluşu ve enflasyona ilişkin belirsizliğin devam etmesi, enflasyonist 

sürecin hızlanmasına katkı sağlamıştır. TCMB para politikalarının enflasyonist süreçte önemli 

etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son üç ayda 350 baz puan 

indirim yaparak politika faizini yüzde 14’ten yüzde 10,5’e çekmiştir. Bu indirimler, mevduat 

faizini aşağı yönlü etkilerken, kredi faizlerinin düşmesini yapışkan hale getirmiştir. Buradaki en 

önemli güvence, mevduatların kur korumalı olması ve bankacılık sisteminin bu politikadan 

beslenmesidir. Bankacılık uzmanlarına göre, mevduat faizlerinin merkez bankası kararıyla 

150 baz puan düşüş yaşanması beklenmektedir. Ancak bu para politikası tercihinin bankacılık 

uzmanlarına göre, kamu tarafının yaptığı satışlar ve yatay seyreden dolar/TL nedeniyle 

gelecekte kur korumalı mevduatlara ilginin azalacağı izlenimini vermektedir. Bu da 

tasarrufların azalacağı beklentisini artırmaktadır4. Bu beklentinin habercisi olarak Şekil 2’deki 

vadeli mevduat paylarının azalışı sinyal vermektedir. 
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Para politikalarına ilişkin son dönemlerde tartışılan bir konu da politika faiz indirimlerinin 

kurlar üzerinde etkisini yitirmesidir. Merkez bankası her ne kadar politika faizi açısından 

gevşek para politikası uygulamalarına gitse de makro ihtiyati politikalar (kredi sınırlamaları 

vb), liralaşma, rezerv politikaları, ödemeler dengesi net ve noksan fazlalıkları kurlar üzerinde 

önemli bir etki bırakabilmektedir. Ayrıca piyasada merkez bankası kararlarına ilişkin 

bekleyişlerin gerçekleşmesi de kurlar üzerindeki spekülatif saldırıları bastırabilmektedir. 

Politika faiz indirimleri, kamu maliyesinde bütçe açık finansman maliyetlerini de olumlu 

etkilemesi beklenmektedir. İç borçlanma faiz maliyetlerindeki düşüşle mali disiplinin önemli 

bir göstergesi olan faiz dışı dengenin artması, bütçe politikasına katkı sunacağı tahmin 

edilmektedir. 

Enflasyonist süreçlere etki eden önemli faktörlerden biri de para arzıdır. Merkez bankası para 

politikalarını belirlemede fiyat istikrarı için para arzını kontrol eder. TCMB istatistiklerine 

bakıldığında M1 ve M2 para arzının 2021’den 2022’ye hızla yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Pandemi sürecinde dünya merkez bankalarının para arzını (büyüme verileri dikkate 

alınmaksızın) artırması, gelişmekte olan ülkeleri de bu yönde politikaya itmiştir. Para arz 

artışında TCMB aynı politikayı benimsemiş, diğer bazı merkez bankaları daralmaya giderken, 

Türkiye para arz artışını devam ettirmiştir. Para arzının üretim artışından daha yüksek bir 

seviyede gerçekleşmesi enflasyonist bir sürece hizmet eder. Zaman zaman bunun istisnaları 

gözlemlenmiştir (Pandemi süreci). Şekil 6’da 0cak 2021’den Temmuz 2022’ye haftalık M1 ve 

M2 para arz artış miktarları verilmiştir. Ocak 2021-Ocak 2022 arası yıllık para arzı artış oranı 

hesaplandığında M1 için %73, M2 için %56 oranında bir oranla karşılaşılmaktadır. Ocak 2022- 

Temmuz 2022 arasına bakıldığında da M1 için %40 ve M2 için %48 oranlarda artış 

gerçekleşmiştir. Nitekim enflasyon sürecinin oluşumunda merkez bankasının gevşek para 

politikasının etkin olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Şekil 6. M1 ve M2 Para Arzı5 

Mali disiplin önemli.. 

Ülke ekonomisinde büyüme, istihdam ve enflasyonist süreçlerde maliye politikaları kayda 

değer bir etkiye sahiptir. Kamu maliyesi incelendiğinde, Ocak-Eylül 2022 dönemi bütçe açığı 

45 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu açık 61 Milyar TL olarak 
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gerçekleşmiş ve bu dönemde açığın azaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle Mayıs 2022’de 

bütçenin rekor fazla vererek 143 Milyar TL gerçekleşmesi, bütçe açığının kümülatif azalışında 

önemli bir etken olarak görülmektedir. Nitekim, bütçe açığı mali disiplin açısından geçmiş 

yıllara göre daha olumlu sonuçlar verse de harcamaların ve gelirlerin %90-95 aralığında artması 

toplam talep üzerinde pozitif bir etki bırakmış ve enflasyonist süreç artışlardan payını almıştır. 
6 

İşsizlik ve enflasyon arasında ters yönlü ilişki söz konusu.. 

İşsizlik, ülke ekonomik üretim performansını etkileyen bir makroekonomik değişkendir. Ülke 

üretiminin artmasıyla işsizlik azalış gösterebilmektedir. Nitekim çeyrek dönemler itibariyle 

büyüme performansı gösteren ülke ekonomisinde işsizlik oranlarının azalış gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Ancak işgücü verilerine işgücüne dahil olmama nedenler arasında yer alan 

“iş bulma ümidini kaybedenler” istatistikleri eklendiğinde geniş işsizlik oranını elde 

edilmektedir. Kendi hesaplamalarımızdan elde ettiğimiz verilere göre Tablo 1’de geniş 

işsizlik oranı %17,9’dan %15,9’a gerilemiştir. 2021 itibariyle yükselen enflasyonist süreç göz 

önünde bulunduğunda enflasyon-işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığı ilgili dönemler 

için gerçekleşmiş gözükmektedir. Yani enflasyon yükseliş gösterirken, işsizlik oranlarında 

azalışlar söz konusu olmuştur. 

Tablo 1. İşsizlik Oranları (TÜİK) 
 

Dönemler Geniş İşsizlik Oranı İşsizlik oranı 

2021-1.Dönem 17,96 13,5 

2021-2. Dönem 16,46 11,8 

2021-3. Dönem 17,09 11,7 

2021-4. Dönem 16,52 11 

2022-1.Dönem 17,16 11,6 

2022-2.Dönem 15,91 10,1 

 

Sektörel bazda istihdam verileri incelendiğinde Şekil 7’de en yüksek istihdam alanının 

hizmetler sektöründe olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 2021- 1. dönemine göre en yüksek 

istihdam artışının da hizmetler sektöründe olduğu ve istihdamın yarısını oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Tarım sektöründe ise aynı dönemler arasında azalma olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu durum istihdamın hizmetler sektörüne kaydığı izlenimi vermektedir. 
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Şekil 7. İstihdamın Sektörel Dağılımı (İşgücü Payı %) 

Bir ülkenin nüfusunun genç olması üretim performansında ve ekonominin geleceği açısından 

önem arz etmektedir. Bu noktada ülkenin genç nüfusu iyi değerlendirmesi, nitelikli hale 

getirmesi ekonomik projeksiyon için gereklidir. 2022 2. Dönem itibariyle 15-24 yaş arası 

işsizlik oranı %19 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2021 yılının 1. Döneminde %25 olarak 

gerçekleşmişti. Geçen yıla göre her ne kadar genç işsizlik azalış gösterse de %19 hala yüksek 

bir oran olarak değerlendirilmektedir. 

Ekonomik güven azalıyor.. 

Ekonomide güven, iktisadi kurumların bekleyişleri yönetebilmesi açısından bir veri 

sunmaktadır. TÜİK verilerine göre, Şekil 8’de 2022 Ocak-Ekim arası tüketici güven endeksi 

%70 düzeylerinde seyretmektedir. Bu oranın 100’ün altında olması tüketici açısından 

ekonomiye dair kötümser bir tablonun oluştuğu bilgisini verir. Reel kesim güven endeksi de 

100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Reel kesim güven endeksinin 100’ün üzerinde olması 

ekonomiye dair üretimin artacağı ve hammadde siparişlerinde artış olacağı bilgisini 

vermektedir. Ancak reel kesim güven endeksinin Ocak 2022’ye göre de 100’e yaklaştığı 

gözlemlenmektedir. Nitekim sanayi üretim endeksindeki azalış da üretim bir daralma ihtimalini 

göz önüne getirmektedir. Hem tüketici hem de reel kesim güven endeksinden meydana gelen 

ekonomik güven endeksi incelendiğinde Eylül 2022 için 94,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 

ekonomiye güvenin kötümser olarak algılandığını ortaya koymaktadır. 
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Şekil 8. Ekonomi Güven Endeksi (TÜİK) 

Sonuç olarak.. 

Ülke ekonomimizin dinamik bir yapısı olması, üretim performansın önemli bir ölçüt olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak ülkemizin son yıllarda yaşadığı yüksek enflasyonist süreç 

ekonominin geleceğine dair belirsizlikleri artırmaktadır. Bu noktada en öncelikli hedef, 

enflasyonist süreci para ve maliye politikalarıyla doğru yöneterek fiyat istikrarını (finansal 

istikrarı da gözeterek) sağlamak olmalıdır. Merkez bankasının araç bağımsızlığı göz önünde 

bulundurularak siyasal baskıdan etkilenmeden para politikalarında belirleyici olmalı ve en 

temel amacı olan fiyat istikrarını önceliklendirmelidir. Ek olarak, merkez bankasının politika 

faizinde genişletici, kredi kısıtlamaları veya sınırlılıkları gibi daraltıcı politikalara başvurması 

politika karmaşasını ortaya koymaktadır. Merkez bankası politikalarında çelişmemeli ve net 

olmalıdır. 

Enflasyon, sadece merkez bankasının değil, iktidarın da önemli sorumluluk alanlarındandır. Bu 

sebeple, enflasyonist süreçte mali politikalar gözden geçirilerek bütçe harcamaları ve yatırımlar 

verimlilik önceliklerine göre gözden geçirilmelidir. Piyasaya müdahale çeşitliliğinin artması 

denetimleri zorlaştırmakta ve kayıtdışı faaliyetlerin artışına neden olabilmektedir. Ayrıca bu 

noktada müdahalecilik, yargı üzerindeki yükü de artırmaktadır. Bu nedenle iktisadi araçlarla 

piyasaya müdahale edilmesi, üretici ve tüketicilerin kararlarında etkili olacaktır. 

İstihdamın artması ülke ekonomik üretiminin artmasına katkı sağlamaktadır. İşsizliğin olduğu 

bir ülkede ekonomik sorunlarla birlikte sosyal sorunlar da kendini göstermektedir. Enflasyonist 

süreçle büyüyen ekonomimizde işsizlik verilerinde gerileme olduğu anlaşılmaktadır. 

Gerilemeye rağmen işsizliğin hala önemli bir düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. 

Ekonomik daralma senaryoları dikkate alınarak işsizliğin artmaması için şimdiden gerekli 

politikalar gündeme gelmelidir. 

İktisadi kurumlarda şeffaflık dikkate alınmalıdır. Ekonomik birimlerin güveninin kazanılması, 

ekonomik bekleyişlerin yönetilebilmesi açısından önem arz etmektedir. TÜİK, Merkez Bankası 

ve diğer kamu kurumlarının ekonomiye dair açıklamalarında yanıltıcı bilgi ve verilerden 

kaçması, piyasada bu konuya ilişkin güveni kazanması, uzun vadede belirsizliklerin azaltılması 

için önemli görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların uzun vadeli çekilmesi için de hukuki, 
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siyasi ve ekonomik güvenin verilmesi ekonomide kalıcı yatırımlara yol açacaktır. Bu çerçevede 

ilgili politikaların titizlikle yerine getirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

yabancı portföy yatırımlarının azalışı, merkez bankası net rezervlerinin azalışı ve kurlardaki 

yükseklikler TL değerinde kayıplara yol açmaktadır. TL’ye güvenin azalışı ve TL’den kaçış 

yerel ekonomik belirsizlikleri artırmakta ve enflasyon sorununu daha da kronikleştirmektedir. 

Bu çerçevede TL’yi güçlendirecek kalıcı adımların atılması, doğrudan yabancı yatırımları 

istihdam oluşturacak alanlara kaydırılması, ihracatın TL değerlense bile kalıcı hale gelmesini 

sağlayacak yüksek teknolojik ürünlerde yapılmasının sağlanması gibi temel politikalara öncelik 

verilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır. 

 

 
Dr. İrfan Ersin 

ESAM İstanbul Ekonomi Direktörü 
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