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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 86 

R. TARİHİ  : 11.2.2020 

Gündem : Türkiye’nin Konumu, 2019 Batak rakamları, 2020 yılı projeksiyonu 

TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ YERİ 

Ekonomik, sosyal, siyasal göstergeler ve endeksler açısından Türkiye’nin dünyadaki yeri  

Ekonomik açıda Türkiye’nin dünyadaki yeri özetle aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Gösterge 2018 Yayınlayan Kuruluş 

GSYH Sıralaması (1 en yüksek) 19/191  (IMF verilerinden derleme) 

Kişi Başına Gelir (1 en yüksek) 72/191  (IMF verilerinden derleme) 

Enflasyon (1 en kötü) 13/176  (IMF verilerinden derleme) 

İşsizlik (1 en kötü) 19/109  (IMF verilerinden derleme) 

 

Türkiye GSYH büyüklüğü açısından dünyada en büyük ilk 20 ekonomi arasında yer almakla birlikte bu 

büyüklüğünü dengeli, sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomik güce döndürebilmiş değildir.  

Dünya Kredibilite Haritası  

 

 (Kaynak: http://www.worldgovernmentbonds.com/world-credit-ratings/) 

 

http://www.worldgovernmentbonds.com/world-credit-ratings/
https://1.bp.blogspot.com/-BSGKQGeE8O0/XjJWQZpTFwI/AAAAAAAAaSo/Vjvr0_TdZ308iI3e_qKvaedixEobiI_KQCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
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Standard and Poor’s’un bu haritası, ülkelerin kredi notlarını gösteriyor. Haritaya göre, Türkiye, kredi notu 

açısından spekülatif not kategorisinde yani çok riskli ülkeler arasında yer alıyor. CDS primi de son dönemde 

oldukça gerilemiş olmasına karşın hala riski yüksek ekonomiler arasında bulunuyor.  

Sosyal ve Siyasal Görünüm 

Endeks 2018 Yayınlayan Kuruluş 

İnsani Gelişme Endeksi (1 en iyi) 59/188 BM Kalkınma Programı (UNDP) 

Daha İyi Yaşam Endeksi (1 en iyi) 35/38 OECD 

Hukukun Üstünlüğü (1 en iyi) 101/113 Dünya Adalet Projesi (JWP) 

Yargı Bağımsızlığı (1 en iyi) 111/140 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 

Yolsuzluk Algı Endeksi (1 en iyi) 91/180 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency 

International) 

Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi (1 

en iyi) 81/159 Fraser Enstitüsü/Kanada 

Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi (1 en 

iyi) 130/144 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 

Ekonomik Kırılganlık Endeksi (1 en 

kötü) 1/145 BM Kalkınma ve Analiz Bölümü (UNDESA) 

Dünya Rekabet Sıralaması (1 en iyi) 61/140 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 

İş Yapma Kolaylığı Endeksi  (1 en iyi) 43/190 Dünya Bankası (World Bank) 

Açık Pazar Endeksi (1 en iyi) 53/75 Uluslararası Ticaret Odası (ICC) 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik 

Endeksi (1 en iyi) 70/167 BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 

Bütçe Şeffaflığı Endeksi (1 en iyi) 58/102 Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezi (IBF) 

PISA Öğrenci Başarı Endeksi (1 en iyi) 49/72 OECD 

 

Bu tablo; Türkiye’nin ekonomi dışı alanlarda ki yerini olduğunu ortaya koyuyor. Tabloya göre en kötü notların 

hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yolsuzluk endekslerinde bulunuyor.  

Türkiye’nin reformlara başlaması gereken alanlar demokrasi, hukuk, eğitim gibi temel alanlardır. Ekonomide 

yapılacak reformlar bu tablodaki görünümü düzeltecek sosyal ve siyasal reformlarla birlikte yapılmalıdır.   

Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortası şirketlerinden Coface,  8 kademeden oluşan ülke risk 

değerlendirmesinde Türkiye’nin notunu bir kademe iyileştirerek C’den B’ye çıkardı. 

Türkiye’de faaliyette de olan bu şirkete göre, Türkiye’deki şirketlerin borç ödeme kapasitelerinde iyileşme 

var. 

2019’DA 102 MİLYAR LİRA BATAK 

Açıklanan son veriler ile 2019 yılına ait çek, senet ve banka kredilerindeki batak alacak tutarı  

hesaplandı. Senetlerde 21, çeklerde 27 ve banka kredilerinde 53.4 milyar lira olmak üzere üç kalemden 

oluşan batak alacak tutarı 102 milyar liraya ulaştı. 

2019 yılındaki artış tutarı 21 milyar lira ve artış oranı da yüzde 26. Önceki yıla göre iyileşme olmakla birlikte 

2019 verileri oran olarak da tutar olarak da yüksek. 
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Ancak eğilimde iyileşme var. Çünkü 2018 yılı çok daha kötüydü. 2019’daki 21 milyar liralık batak alacak tutarı 

2018 yılında 45 milyar liraydı. Yıllık artışı da yüzde 127’yi bulmuştu. 

İyileşmenin bir nedeni de aynı yıl başlatılan KGF kredileriydi. Kredi Garanti Fonu’ndan alınan uygun koşullu 

kredilerle şirketler hem banka kredilerini kapatma ve azaltma hem de çek ve senetten oluşan piyasaya 

borçlarını küçültme yoluna gittiler. 

 

Borç ödeme gücü azalan şirketler yatırım yerine yükümlülüklerini azaltma yoluna gittiler. 

Şirketler dövizdeki açık pozisyonlarını 222 milyar dolardan 175 milyar dolara düşürdüler.  

150 MİLYAR BANKA ALACAĞI SORUNLU 

Bankaların tahsili gecikmiş alacak tutarı 96.6 milyar liradan 150 milyar liraya ulaştı. 

ÇÖZÜM BÜYÜMEDE 

Yüzde 5 dolayında büyüme sorunların çözümü için başlangıç olacaktır.  

İthalat aralık ayında yüzde 15 artmıştı. Ocak ayındaki artışı da Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre 

yüzde 19 düzeyinde. Yatırım malları ithalatında artış yüzde 45. Ara malları ve hammadde ithalat artışı da 

yüzde 15. Bunlar yatırımda ve üretimde kullanılacak. İyiye işaret. 

22 AY SONRA GELEN BÜYÜME 

Sanayi sektörü ocak ayında 22 ay sonra ilk kez genişleme eğilimi gösterdi. İSO’nun İmalat Sanayi Satın Alma 

Endeksi PMI  ocak değeri, 2018 Ocak ayından sonra ilk kez sınır değer olan 50’nin üzerine çıkarak 51.3’e 

yükseldi. Sanayideki istihdam da artıyor. 

2020 BELİRSİZLİKLER YILI 

ABD Başkanı Trump, ikinci dönem için Başkanlığa devam edecek gibi gözüküyor. Onun politikaları aynen 

devam ederse; ABD ve dolayısıyla diğer ülkelerin daha fazla içe kapandığına; ABD ve Avrupa ülkeleri göçmen 

politikalarının daha sertleştiğine; ticari gerginliklerin artması sonucu, dünya ticaretinin daraldığına; IMF – 

Dünya Bankası – Birleşmiş Milletler - NATO - Dünya Ticaret Örgütü(WTO) gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası 

kurumların itibar kayıplarına ve kaosun arttığına şahit olacağız. 
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Düzelme eğilimi: Aşağıdaki grafikler Türk ekonomisinde düzelmeye işaret ediyor: 

 

 

Tüketim ve üretim artıyor: Üretim ve tüketimin artması, ekonomimizdeki toparlanmanın başladığının işareti 

oluyor. Aşağıdaki grafikler bu durumu gösteriyor. Merkez Bankamız da, alacağı kararlarda, aşağıdaki 

göstergelere bakıyor. 

 

Acil sorunların, verimlilik artışının sağlanamaması, yabancı sermayenin gelmemesi, işsizliğin azaltılamaması ve 

tarım ile hayvancılığın geliştirilememesi olduğu anlaşılıyor. 

  


