
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hükümet 2021’de pandemi öncesi seviyelere dönülmesini bekliyor  30 Eylül 2020 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) / 2021-2023 

2021-2023 dönemi yeni ekonomi programı (YEP) hedefleri açıklandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin 2021-2023 dönemi 

yol haritası ve makro hedefleri ile beraber, 2020 için revize tahminlerini 

açıkladı. Hükümet, genel anlamda ekonomik aktivitedeki toparlanmanın 

devam etmesini beklerken, salgına özgü makro dengelerdeki (geçici) 

bozulmanın, 2021 yılında ortadan kalkmasının amaçlandığını belirtiyor. 

Yeni ekonomi programının ana temaları “yeni dengelenme”, “yeni 

normal” ve “yeni ekonomi” olarak lanse edildi. Yeniden dengelenme 

temasına ilişkin olarak, salgın dönemine özgü genişlemeci politikaların 

Ağustos’tan itibaren terkedilmeye başlandığı (Berat Albayrak aktif 

rasyosu şartlarının esnetilmesini örnek gösteriyor) ve bu surecin devam 

etmesiyle makro dengelerin yeniden tesis edileceği ifade ediliyor. Yeni 

normal temasına ilişkin olarak, hükümet salgının ekonomide iş yapış 

şekilleri ve tüketici davranış ve tercihlerini değiştirdiğine vurgu yaparak, 

bu yeni sürece uyum sağlamak adına e-hizmetlerin yaygınlaştırılacağı, 

dijital dönüşüme hız verileceği ve yeni finansal çözümler ve yeni çalışma 

modelleri konusunda adım atılacağını belirtiyor. Yeni ekonomi temasına 

ilişkin olarak da, küresel tedarik zincirinde salgına bağlı yaşanan 

aksamaları fırsata dönüştürerek, Türkiye’yi bir üretim ve yatırım merkezi 

yapma hedefine vurgu yapılıyor. 

2020-2023 arası makro hedefler biraz iddialı gözüküyor. Berat 

Albayrak, öncü göstergelerin V-tipi bir toparlanmaya işaret ettiğini, bu 

sayede 2020 yılı GSYH büyümesinin %0,3 oranında olsa da pozitif 

gerçekleşmesini beklediklerini belirtti (iç talep kaynaklı olarak). 

Hükümet, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğiliminin devam etmesini 

ve bu sayede 2021 yılı GSYH büyümesinin baz etkisinin de yardımıyla 

%5,8’e ulaşmasını bekliyor. Sonrasında da 2022 ve 2023’de %5,0 

büyüme hedefleniyor. Albayrak, salgın koşullarındaki normalleşmenin 

tersine döndüğü kötümser senaryoda ise, 2020 yılında %1,5 daralma, 

2021’de %3,7 büyüme beklediklerini söyledi. 2020 sonu için %10,5’lik 

TÜFE enflasyonu tahmini, %8,9’luk mevcut TCMB tahminine göre ciddi 

anlamda revize edilmiş olsa da, bu tahminin çok iyimser kaldığını 

düşünüyoruz. YEP dezenflasyon sürecinin 2021-2023 boyunca da 

süreceğini ve TÜFE enflasyonunun 2021 sonunda %8,0, 2022 sonunda 

%6,0 ve 2023 sonunda %4,9’a gerileyeceğini öngörüyor. Salgına bağlı 

olarak turizm gelirlerindeki kayıp ve altın ithalatında artışın olumsuz 

etkisiyle, cari açığın 2020 sonunda 24,4 milyar $’a (GSYH’nin %3,5’i) 

yükselmesi, ancak sonrasında ihracat artışı ve turizm gelirleri ve altın 

ithalatında normalleşmeyle, sırasıyla -%1,9, -%0,7 ve %0,1 olarak 

şekillenmesi bekleniyor. Son olarak hükümet, 2020 sonunda bütçe 

açığı/GSYH oranının, salgın kaynaklı harcama artışı nedeniyle, sene 

başındaki %2,8 hedefini ciddi anlamda aşarak %4,9’a ulaşmasını 

bekliyor. Sonrasında ise, kademeli olarak azalarak, 2021’de %4,3’e, 

2022’de %3,9’a ve 2023’te %3,5’e gerilemesi bekleniyor.  

 

Grafik 1: GSYH Büyümesi Hedefleri 
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Grafik 2: TÜFE Enflasyonu Hedefleri 
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Grafik 3: Cari Denge ve Bütçe Dengesi Hedefleri 
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Lütfen raporun sonundaki yasal uyarıları göz önünde bulundurunuz. 

 

Serkan Gonencler 

Ekonomist 

serkan.gonencler@gedik.com  

+90 212 385 42 38 
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Tablo 1: Yeni Ekonomi Programı Hedefleri; Özet (2020-2023) 
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Tablo 2: Yeni Ekonomi Programı Hedefleri (2020-2023) 
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YASAL UYARI  

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. 

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, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir 

olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


