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Milli Gelir Erimeye Devam Ediyor 

Milli Gelir Dolar bazında %4.5 küçüldü… 
2014 yılının Mayıs ayında FED’in bilanço küçültme kararını 
açıklaması sonrası Türkiye ekonomisinin bir küçülme sürecine 
girdiği görüldü.  

Bu trend 2019’da da devam etti ve Milli Gelir bir önceki yıla 
göre %4.5 küçüldü. FED kararından bu yana Milli Gelir %21 
daraldı. 
 

 
 

Kişi Başına Düşen Milli Gelir de geriledi… 
Kalkına Planlarında ve Hükümet Programlarındaki iddialı 
hedeflere ragmen, Kişi Başına Düşen Milli gelir 9.127 $ ile 10 yıl 
geriye düştü. 

Bundan 2-3 yıl öncesinde Türkiye orta gelir tuzağından 
kurtulmayı ve Kişi Başına Milli Gelirini 20 bin Dolar seviyesine 
nasıl çıkartacağını tartışırken, gelinen noktada 10 bin Dolar 
seviyesinin altı kalıcı hale gelmiş görünüyor. 
 

 

 

 

 

Milli Gelir 2010’dan bu yana en düşük 
performansı sergiledi… 
TL bazında Milli Gelir 2019 yılında, özellikle son iki çeyrek 
içerisinde kredi pompalaması ile meydana gelen tüketim artışı 
sayesinde %0.9 büyüyebildi. Bu oran 2010’dan bu yana ortaya 
çıkan en düşük performans anlamına geliyor. 

 

Genel Değerlendirme 
Türkiye ekonomisi son çeyrekte TL bazında %6 büyüyerek 
2019’u yüzde 0,9 büyüme ile tamamladı. Bu performans, 2009 
yılında yaşanan küresel krizden bu yana gördüğümüz en düşük 
büyüme oranını ifade etmektedir. Bu düşük büyümeyi özel 
tüketim sürükledi. Özel tüketimi ise, kredi kaynaklı büyüme 
desteklerken, net ihracatın büyümeye katkısı negatif oldu. Kredi 
destekli ve iç talep kaynaklı bir büyümenin sınırları bulunmaktadır 
ve sürdürülebilir olduğu düşünülmemektedir. 
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2020’ye Bakış 
Hükümet Programında 2020 yılı için öngörülen büyüme hedefi %5’tir. 
Bu hedefin yakalanabilmesi önünde hem içsel hem de dışsal engeller 
olabileceği görülmektedir.  

Coronavirüs’ün Dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve 
ticaret savaşlarında bir mutabakata varılamamış olması, Türkiye 
ekonomisini de olumsuz etkileyecebilecek faktörlerdir. 
Coronavirüs’ün ülkemizde de görülmesi ve yaygınlaşması ihtimali, bu 
olumsuz etkiyi artırabilecektir. 

Suriye ile yaşadığımız sorunların özellikle Turizm sektörüne olumsuz 
etkisi (bilhassa Rusya’dan gelecek turist sayısında yaşanabilecek bir 
azalma), Rusya’ya ihracatın olumsuz etkilenme ihtimali, tüm bu 
faktörlerin kur üzerinde yaratacağı artış etkisi, bir bütün olarak 2020 
hedeflerinin tutturulmasını zorlaştırabilecek etkenler olarak 
görülmektedir. Mülteci krizi üzerinden Avrupa Birliği ülkeleri ile 
yaşanabilecek sorunlar, finansman açısından Türkiye’yi 
zorlayacaktır.  

Dünyada yaşanan bu olağandışı gelişmeler karşısında, Türkiye’de 
ülkeyi yönetenlerin daha şeffaf olmaları, hukuk ilkelerine sadık 
faaliyetler yürütmeleri, üretim ekonomisinden yana tercihlerde 
bulunmaları, 2020 yılı hedeflerinin tutturulabilmesine katkı 
sağlayacaktır. 


