
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumunda, 2020-2022 dönemine ait 

hedef ve stratejileri kapsayan yol haritasının ana temasının ‘değişim 

başlıyor’ şeklinde belirlendiği görülüyor. Geçen yıl açıklanan ve yaz 

döneminde yaşanan finansal dalgalanma sonrasında ekonomide oluşan 

kırılganlıkları dikkate alan 2019-2021 dönemine ait YEP’nin ana 

çerçevesi; ekonomik dengelenme, mali disiplin, ve üretim ve ihracatta 

katma değer odaklı değişim şeklinde inşa edilmişti. Ekonomik veri ve 

gelişmelerin de teyid ettiği üzere, ekonomide bu yıl yeniden 

dengelenmenin  başarıldığı görülüyor. Büyümede yumuşak iniş; cari 

açıkla mücadelede önemli aşama; enflasyonun tekrar sürdürülebilir 

seviyelere çekilebilmiş olması; bütçe açığının hala uluslararası 

karşılaştırmalarda düşük seviyesini koruyor olması şeklinde 

özetlenebilir. Sonuç olarak, yeniden dengelenme sürecinin ardından 

yeni YEP ile birlikte, değişim döneminin başlayacağına dair beklenti 

resmiyet kazanmış oldu. 

Yeni YEP’nin ekonominin ana dinamiklerine dair öngörülerine 

değinmek gerekirse; 

• Dezenflasyon sürecinin, yıllık TÜFE enflasyon oranının 2022’de 

%4,9’a kadar ineceği güçlü bir ivmeyle devam etmesi 

bekleniyor. Bilindiği gibi, yıllık enflasyon oranı geçen yılın Ekim 

sonunda %25’in üzerine çıkarak, yılı %20,3 ile tamamlamıştı. Bu 

yılın ilk yarısında %20’nin altına hafif bir salınım göstermiş olsa da; 

ilk yarı sonundan itibaren hızlı bir düşüş trendine girmiş oluyor. Baz 

etkisine bağlı olarak Eylül-Ekim döneminde tek haneli seviyeleri 

beklerken; yeni YEP’nin yıl sonu enflasyon tahmini %12 düzeyinde. 

2020’de ise %8,5’e düşerek dezenflasyon sürecinin tekrar ivme 

kazanacağı öngörülüyor. Özellikle, enflasyonun gelişiminde önemli 

bir rolü olan gıda enflasyonunun kontrol altına alınmasına dair 

önlemler öne çıkıyor; 

• Cari açıkla mücadelede elde edilen kazanımın kalıcılığı 

hedefleniyor.  Yeni ekonomi yaklaşımı çerçevesinde ortaya konan 

üretim ve ihracatta katma değer odaklı yaklaşımı destekleyen 

politikalara ek olarak; iç talepte gözlenen yavaşlama, kurda değer 

kaybı ve ılımlı enerji maliyeti ile desteklenen cari dengenin bu yıl 

GSYH’ye oranla %0,1 fazla vermesi; gelecek iki yıllık dönemde 

%1’in hafif üzerinde ve altında açıklarla sınırlı kalması; 2022’de de 

tekrar denge düzeyine ulaşması bekleniyor; 
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Tablo 1: Orta Vadeli Program (2020-2022) 

Kaynak: Hazine 

2018 2019T 2020P 2021P 2022P

TÜFE (dönem sonu) 20,3% 12,0% 8,5% 6,0% 4,9%

GSYH (Milyar TL) 3.724 4.269 4.872 5.484 6.070

GSYH (Milyar Dolar) 789 749 812 856 900

GSYH  Büyüme 2,8% 0,5% 5,0% 5,0% 5,0%

Cari Denge (Milyar $) -27,0 1,0 -9,6 -7,0 0,0

   İhracat (Milyar $) 176,9 181,4 190,0 202,0 213,0

   İthalat  (Milyar $) 231,2 207,8 231,5 247,0 260,0

Cari Denge / GSYH -3,4% 0,1% -1,2% -0,8% 0,0%

Bütçe açığı / GSYH 2,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,6%

İşsizlik Oranı 11,0% 12,9% 11,8% 10,6% 9,8%

Makro Ekonomik Göstergelere İlişkin Tahminler

Yeni Ekonomi Programı
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• Potansiyel büyüme düzeyine doğru hızlı çıkış. Geçen yıl 

yaşanan kur şoku ve hızlı bir şekilde ‘teknik resesyon’a girişin 

ardından bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda büyümeye tekrar 

başlanarak yine hızlı bir şekilde resesyon sürecinden çıkıldığı 

görülüyor. Özellikle, yılın ikinci yarısından itibaren özel tüketim 

harcamalarında beklenen artışla yıllık bazda da büyüme oranlarına 

dönülmesi beklenirken; YEP’nin tüm yıl için büyüme tahmini %0,5. 

Ancak, 2020 yılından itibaren %5’li büyüme oranlarına geri 

dönüleceği ve bunun sürdürülebilir olacağı öngörülüyor. Özel 

sektörün yanı sıra, mali disiplin çerçevesinde kalmak şartıyla, 

kamunun yatırım harcamalarıyla da destek vereceği anlaşılıyor; 

• Bütçede, mali disiplin çerçevesinde büyümeyi destekleyici 

resim korunuyor. Geçen yıl %2,0 düzeyinde gerçekleşen bütçe 

açığı oranının, hem büyümedeki yavaşlamanın gelirler üzerinde 

aşağı yönlü baskısı, hem de bu bu yavaşlamayı sınırlamak amaçlı 

yapılan büyüme destekleyici harcamalar sonrasında, bu yıl %2,9’a 

yükselmesi bekleniyor; 2020-21 döneminde de bu düzeyde kalacağı 

öngörülüyor. Her ne kadar açıkta bir yükseliş gözlense de, gerek 

bahsedilen seviyelerin uluslararası karşılaştırmada hala ılımlı 

düzeylere işaret ediyor olması, gerekse de 2022’den itibaren bütçe 

açığının daha ılımlı seviyelere gerilemesinin hedefleniyor olması 

orta vadeli dengeler açısından destekleyici görünüyor. 

Özetle, yeniden dengelenmenin ardından değişimi ana tema alan yeni 

YEP’nin hedeflerine ulaşmasında, bu yıl yeniden inşa edilen ekonomi ve 

finansal güven ortamının yanı sıra, küresel merkez bankalarının 

genişlemeci yaklaşımlarını önemli destekleyici unsurlar olarak görmek 

mümkün. Bu noktada, küresel resesyon ve merkez bankalarının 

destekleyici tutumlarının sürdürülebilirliği konusunda devam eden 

belirsizlikler ve öngörülmeyen şoklar, iç dinamiklere yönelik risk unsuru 

olarak takip edilecektir. 
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ÇEKİNCE 
 

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım 
bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk 
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın 
rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren 
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti 
kapsamında değildir. 
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