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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
 

DEMOGRAFİK YATIRIMLAR: Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar için yapılan harcama-
lardır. 

 

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ilk kurumu 1946'da oluşturulan İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU'dur. 

 

TASARRUFLARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER: 

 Bireysel emeklilikte %25 devlet katkısının getirilmesi,  

 İşverenlerin çalışanları için yaptığı emeklilik katkısına teşvik getirilmesi,  

 Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması,  

 Tasarruf bilincini artırmaya yönelik çeşitli kampanyalar,  

 Kredi kartı limitlerine ve taksitlerine sınırlama getirilmesi gibi birçok önlem alınmıştır.  

 

DURGUNLUK: Büyümenin yatay seyretmesidir. Büyüme hızı birkaç çeyrek dönem veya birkaç yıl üst üste % 
1 ile 3 arası gerçekleşmişse ekonomide durgunluk söz konusudur. 

 

RESESYON: Sıfır (0) veya negatif (-) büyümedir.  

 

STAGFLASYON: Durgunluk + Enflasyon + İşsizlik oranlarında yükselmedir. 

 

KRİZ: Büyüme hızında ani düşüştür. 

 

Lorenz Eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşması gelir dağılımının bozulduğunu, yaklaşması 
gelir dağılımının daha adil olduğunu gösterir. 

 

BİREYSEL VERGİ YÜKÜ: Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır.  

(Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri) 

 

NET VERGİ YÜKÜ: (Ödenen tüm vergiler-Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar)/Gelir 

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİ denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kana-
lizasyon idareleri bütçeleridir. 

 

 TARIM, BİRİNCİL,  

 SANAYİ, İKİNCİL,  

 HİZMETLER ise ÜÇÜNCÜL SEKTÖR  

 

Türkiye’de tarım arazileriyle ilgili en önemli sorun, çoğunlukla arazilerin oldukça küçük birimlerden oluşması 
ve aşırı parçalılık durumudur. 

 

AB ile 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği gerçekleştirilmiştir. 
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FİNANSAL KRİZLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: 

 Arz ve talepteki ani dalgalanmalar 

 Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması 

 Enflasyon ve enflasyonu düşürmeye dönük yanlış politikalar 

 Firma bilançolarının bozulması 

 Finansal serbestleşmeye erken geçiş ve deregülasyon 

 Aşırı borçlanma, faiz oranlarının yükselmesi ve uluslararası sermaye hareketleri 

 Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikaları 

 

YENİDEN İHRACAT (RE-EXPORT): Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan baş-
ka ülkelere satmasıdır. 

 

Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere, KONVERTİBL DÖVİZ ve yapılan bu işle-
me KONVERTİBİLİTE denir. 

 

Türkiye'de Ödemeler Bilançosu verilerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hazırlamaktadır. 

 

Ulusal gelir hesaplarında toptan ve perakende ticaret diğer bir deyişle iç ticaret, ulusal gelire katkı açısından 
bütün hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt hizmet sektörüdür. 

 

Türkiye'de liman başına elleçlenen (handling) yük miktarları AB'nin Akdeniz'deki limanlarındaki ortalamalar-
dan düşük kalmaktadır. 

 

Cumhuriyet’in ilk on yılında hükûmet sanayi sektörüne öncelik veren bir kalkınma stratejisini benimsemesine 
rağmen, tarım sektörünü ihmal etmemiş ve bu sektörü desteklemeye devam etmiştir. 

 

Türkiye'de yük taşımalarında ağırlık karayollarındadır. 2015 yılında yurt içi yük taşımacılığında kara-
yollarının payı %89,1’dir. Ucuz ve güvenli demiryollarının payı %3,6, denizyollarının payı ise %6,1’dir. 

 

2008’de başlayan küresel krizin ardından küresel ekonomide artan finansal riskleri göz önünde bulundurarak 
TCMB fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da öncelikli hedefi olarak beyan etmiştir. 

 


