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Tabloların incelenmesinden görülebileceği gibi Türkiye 1990 yılında da 2019 yılında da GSYH büyüklüğü 

olarak dünyada 19’uncu sırada yer alıyor. Kişi Başına Gelir sıralamasında ise 1990’da 49’uncu 

sıradayken 2019’da 74’üncü sıraya gerilemiş görünüyor. Aradan geçen 30 yılda Türkiye GSYH’sini ve kişi 

başına gelirini artırdı ancak diğer ülkelerin artışları yanında önemli bir ilerleme sağlayamamış 

gözüküyor.  

Bir Başka Analiz Tablosu:  

Türkiye'nin GSYH ve Kişi Başına Gelir Açısından Dünya Sıralamasındaki Yeri ve Güney Kore'nin 

Sıralamadaki Yeriyle Karşılaştırılması (Yıllar İtibarıyla 1990 - 2019) 

 

(Kaynak: https://knoema.com/atlas) 

DÖVİZ SORUNU 

Döviz mevduatı hesabı;  

Kasım ayındaki tabloya göre;  

 Toplam mevduat 3.5 trilyon TL düzeyinde.  

 Bunun 1.5 trilyon TL‘lik bölümü (yüzde 44,7) TL mevduatı.  

 Yüzde 55.3’lük bölümünü oluşturan 1.9 trilyon TL‘lik kısmı ise döviz mevduatı.  

Toplam döviz hesapları 225.7 milyar dolar tutarında. (Bunun 141.1 milyarlık bölümü gerçek kişilere, 
84.6 milyar dolarlık bölümü ise tüzel kişilere ait.)  

Tasarruflar ağırlıklı olarak döviz mevduatına yönelmiş durumda. Oysa döviz mevduatı 2014’de %30’lar 
seviyesindeydi.  

Ülkedeki, ulusal para birimi yerine döviz esaslı fiyatlandırmalar bitirilmelidir.  

Kamu yönetiminin dolara bağımlılığı artıran bu durumdan çıkışı sağlayacak adımları hızla atmalı.  

 Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği projelerinde verilen ‘’döviz garantili’’ havalimanı, otoyol, 

şehir hastaneleri anlaşmalarının TL bazına çevrilmesi gerekiyor.  

 Yeni anlaşmaların tümünün bundan böyle TL bazlı yapılması gerekiyor.  
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YENİ TİCARET BLOKU 

Asya’da kurulan dünyanın en büyük serbest ticaret bloğu ile yeni bir aşamaya geçti. 8 yıl süren görüşme 

maratonunun ardından 10 ASEAN ülkesi ile, Çin, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda 

arasında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşması (İngilizce adıyla Regional Comprehensive 

Economic Partnership-RCEP) imzalandı. 

Paktın imzalayanlar, ekonomik kalkınmaya öncelik verdiklerini ortaya koydular. 

Mesela Japonya ve Avustralya gibi, güvenlik konularında Batı’yla, özellikle de ABD ile birlikte hareket 

eden ülkeler, konu ticaret olunca ABD’nin “can düşmanı” Çin’le anlaşma imzalamaktan çekinmediler. 

Anlaşma Çin açısından da bir ilk; Bu güne kadar hep ikili serbest ticaret anlaşmaları yapmayı tercih 

etmiş olan Çin ilk kez bir ticaret bloğunun içine girmiş oldu. 

RCEP’in imzalanmasında Başkan Trump’ın, Obama döneminde ABD öncülüğünde imzalanan Trans-

Pasifik Ortaklık Anlaşmasından (TTP) çekilme kararı da etkili oldu. ABD’nin bıraktığı boşluğu Çin 

doldurdu.  

Anlaşma, Çin açısından sadece ABD’ye karşı bir “ticaret üstünlüğü” değil, aynı zamanda bir “halkla 

ilişkiler zaferi” de barındırıyor; RCEP, Batı’da başlayan “Covid 19 pandemisinin kaynağı olan Çin’e 

yaptırım uygulanması” harekatını başlamadan bitirecek ölçüde büyük bir zafer. 

RCEP anlaşmasının içeriği: 

 Gümrük vergilerinin kaldırılması.  

 RCEP anlaşmasının güçlü tarafı ise menşei kuralı konusundaki maddeleri; 

 Menşei kuralı hükümleri şirketlere, blok sınırları içinde kalmak kaydıyla, hiçbir vergi ödemeden 

tedarik zinciri oluşturmalarına imkan tanıyor. Böylece RCEP sayesinde Kuzeydoğu Asya ile 

Güneydoğu Asya ekonomileri birbirine bağlanmış oluyor. 

Bu durum ayrıca, ABD ya da diğer Batı ülkelerinden Çin’e karşı oluşabilecek olası bir ekonomik yaptırım 

kararında, Vietnam, Tayland ya da Malezya gibi ülkelerde yapılacak yatırımlarda Çin mallarının rahatça 

kullanılabilmesinin önünü de açıyor. 

Türkiye’ye muhtemel etkiler: 

Olumlu yönü, halihazırda Asya’da üretim yapmakta olan Türk firmaları açısından tedarik zinciri 

kurmanın çok kolaylaşacak olması. 

Olumsuz yönü; Blok içindeki ticaret hacmi arttıkça, Türkiye’de üretilmekte olan mallara yönelik 

ihtiyacın da azalması söz konusu olabilir. Mesela Türkiye’de üretilip Çin’e ihraç edilen bir malı, Çin blok 

içinde gümrük vergisi olmadığından daha ucuza bulabilir. 

 


