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Yeni Ekonomi Programında Gerçekçi Revizyon 

Bugün açıklanan 2019-2021 dönemine ait Yeni Ekonomi Programında (YEP) başta 

büyüme ve enflasyon olmak üzere önümüzdeki 3 yıla ait tahminlerde gerçekçi revizyonlar 

yapıldı. Kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, 

ekonomide yeniden dengelenmenin ve bütçe disiplinin sağlanması, orta vadede 

sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi 

programın temel amacı olarak tanımlanıyor.   

İktisadi faaliyette yılın ikinci yarısında iç talepte yavaşlama ile birlikte 2018 yılında 

büyümenin %3,8’e gerilemesi öngörülüyor. Gelecek yıl toplam tüketim ve yatırımlardaki 

gerilemenin etkisiyle büyüme %2,3’e geriliyor. Detaylardan yatırım kalemindeki 

yavaşlamanın büyük ölçüde kamu yatırımlarındaki yıllık bazda %36 daralmadan 

kaynaklandığı, özel sektör yatırımlarının ise %2’lik yıllık büyüme ile 2018’e göre azalsa da 

halen artıda kaldığı anlaşılıyor. 2020 yılında ise özel tüketimdeki ılımlı seyrin devam 

edeceği, yatırımlarda ise canlanmanın başlayacağı varsayılıyor. Bu bağlamda büyüme 

2020’de %3,5’e yükseliyor. Son olarak tüketimde canlanmanın başlaması ile 2021 yılı 

itibariyle büyüme %5 patikasına geri dönüyor. Öte yandan 2018 ve 2019 yılında 

büyümeye kayda değer katkı veren net ihracat katkısının 2020 itibariyle önemli ölçüde 

azalması dikkat çekiyor.    

Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması YEP’in öncelikli 

hedefi olarak ortaya koyuluyor. Maliyet yönlü gelişmelerin gecikmeli etkileri ile (başta kur 

geçişkenliği) tüketici enflasyonunun yıl sonunda %20’8’e ulaşması bekleniyor. Para ve 

maliye politikalarında eşgüdümün güçlendirilmesi ve alınacak ilave tedbirlerle enflasyonun 

2019’da %15,9’a, 2020’de tek haneye, 2021’de ise %6,0’ya düşürülmesi amaçlanıyor. 

Enflasyon tahminlerindeki güncellemenin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Ancak 

önümüzdeki yıllarda enflasyondaki düşüşün görece yavaş olması para politikasının sıkılığı 

konusunda bazı soru işaretleri yaratabilir.     

Cari açığın sürdürebilir seviyeye indirilmesi ve böylece dış kaynak gereksiniminden 

kaynaklanan kırılganlıkların azaltılması ve yurtiçinde üretim ve istihdamın desteklenmesi 

YEP’de öne çıkarılan diğer önemli hedef. Programa göre, bu yılın ikinci yarısında TL’deki 

değer kaybının ihracata olumlu yansıması ve turizm gelirlerindeki artış ile cari açıkta 

kayda değer bir dengelenme süreci bekleniyor. Bu bağlamda cari açığın 2018 yılında 36 

milyar dolar ile milli gelirin %4,7’sine gerilemesi bekleniyor. Turizm gelirlerinde beklenen 

güçlü artış ve ekonomideki dengelenme sayesinde cari açığın 2019’da 26 milyar dolara 

(milli gelirin %3,3’ü) gerilemesi bekleniyor. Orta vadede ise ihracat ve turizmde yapılacak 

dönüşüm programları ve tasarruf oranlarının arttırılması ile cari açığın kalıcı olarak 

düşürülmesi amaçlanıyor.  

Maliye politikasında mali disiplinin devamlılığını amaçlayan bir çerçeve benimseniyor. 

Yapılacak kalıcı tasarruflar ile önümüzdeki üç yıl içerisinde bütçe açığı milli gelir oranının 

%2 seviyesinin altında kalması, faiz dışı fazlanın ise 2021 sonunda %1’i aşması 

hedefleniyor. Kamu maliyesinde öncelik harcamaların azaltılması yönünde şekilleniyor.  

Bu bağlamda 2019 yılında 60 milyar TL’lik tasarruf öngörülüyor (31 milyar TL’si 

harcamalardaki kesinti). Ayrıca tek seferlik gelir kaynaklarına karşılık kalıcı harcamaların 

oluşturulmayacağının belirtmesi orta vadede bütçe adına olumlu bir adım. Maliye 

politikasına yönelik görüşümüzde değişiklik yok. Bütçe açığının önümüzdeki yıllarda 

önceki yıllara kıyasla genişlese de diğer emsal ülkelere kıyasla kabul edilebilir ve 

yönetilebilir seviyelerde kalacağını düşünüyoruz.   

Son olarak YEP’te Dolar/TL’nin 2018 ortalamasında 4,9, gelecek yıl 5,6, 2020 ve 2021’de 

sırasıyla 6,0 ve 6,2 olacağı varsayılıyor. Kur tahminlerinde TL’nin reel olarak değer 

kazanacağı varsayılıyor. Kur cephesinde YEP’in iyimser olduğunu düşünüyoruz. 

Öngörülen patikada ilerlemek için risk iştahında düzelme ve sermaye girişinde toparlanma 

olması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, 
yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy 
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan 
alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu 
değildir. 

Özetle yeni açıklanan programda verilen hedeflerin ve revizyonların döviz kuru dışında 

gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda program piyasalar tarafından kısmen 

olumlu algılanacaktır. Ayrıca başlanmamış projelerin askıya alınacağının ve mega projeleri 

doğrudan yatırım ve uluslararası finansman ile sağlanacağının söylenmesi kamu maliyesi 

cephesinde iyi haber. Yine de bu cephede daha detaylı açıklamaların yapılması 

gerecektir.  Öte yandan kamu maliyesi ve enflasyon cephesinde öngörülen düzeltmenin 

görece sınırlı olması OVP kaynaklı iyimserliği bir miktar sınırlayabilir. Son olarak 

Bankacılık sektörüne dair son dönemde çıkan yeniden yapılandırma ve ilave önlemler 

konusunda detaya yer verilmemesi piyasalarda artan beklentinin törpülenmesine neden 

olabilir. Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörüne dair atılacak adımların yakından 

izlenmesi gerektiği kanısındayız.   

Yeni Ekonomi Programı - Öngörüler 2018GT 2019 2020 2021

GSYH (milyar, TL) 3,741 4,450 5,150 5,742

GSYH (milyar dolar) 763 795 858 926

GSYH büyümesi (%) 3.8 2.3 3.5 5.0

Cari Açık (milyar dolar) 36.0 26.0 23.5 24.1

Cari Açık / GSYH (%) 4.7 3.3 2.7 2.6

Sene sonu TÜFE (%) 20.8 15.9 9.8 6.0

Dolar/TL (ortalama) 4.9 5.6 6.0 6.2

Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) 1.9 1.8 1.9 1.7

İş Yatırım Tahminleri 2018GT 2019 2020 2021

GSYH (milyar, TL) 3,685 4,411 5,225 6,140

GSYH (milyar dolar) 727 714 757 807

GSYH büyümesi (%) 2.5 1.0 3.0 4.0

Cari Açık (milyar dolar) 43.0 25.0 30.3 36.3

Cari Açık / GSYH (%) 5.9 3.5 4.0 4.5

Sene sonu TÜFE (%) 21.0 16.0 14.0 12.0

Dolar/TL (ortalama) 5.1 6.2 6.9 7.6

Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) 2.0 2.3 2.5 2.2

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, İş Yatırım 


