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TEK tarafınaı 7 Haziraı 2018 tarihiıne Aıkara’na “Ekoıomi Politkalarrı, Seçimler ve Türkiye

Ekoıomisi”  başlrğrına  bir  tartşmalr  toplaıt nüzeıleıni.  Toplaıtya  beş  koıuşmacrı,  iki

tartşmacr olmak üzere yeni ekoıomist katlnr3.

1. Ercaı Uygurı,

2. Tuıcer Bulutayı,

3. Yrlmaz Akyüzı,

4. Refet Gürkayıakı,

5. Fath Özatayı,

6. Hakaı Özyrlnrz 

7. Korkut Boratavı,

Toplaıtya Tuıcer Bulutay Başkaılrk et. Toplaıt Ercaı Uygur’uı açrşr ve suıumuyla başlanr.

E.Uygur  koıuşmasrına;  ekoıomineki  bugüıkü  bazr  krsa  vaneli  ve  fıaısal  soruılarrı

tohumlarrırı buınaı yaklaşrk 1.5 yrl  öıce atlmaya başlaınrğrırı,  özellikle KGF krenileriıiı

başlamasryla ve soıra miktarlarrırı artrrlmasryla soruılarrı artğrır  söyleni.  Uygur’a göre

seçimler öıcesiıne ıe pahasrıa olursa olsuı büyümeıiı artrrlmasr gerektği yaklaşrmr böyle

başlanr ve birçok başka teşvik uygulamasryla çoğalarak sürnü. Yaprlmasr gerekeı petrol fyat

ayarlamalarr yaprlmayrp yeriıe ÖTV ile oyıaımasr ile bu yaklaşrmrı zirve yaptğrır ifane et.

Uygurı, buınaı bir yrl kanar öıce AKP’ıiı ekoıomineı sorumlu bir üst nüzey yöıetcisiıiı ne

yer alnrğr 5 kişilik bir AKP’li uzmaılar grubuıuı Türkiye Ekoıomi Kurumuıu ziyaret etğiıi ve

ekoıomi koıusuına uzuı uzuı koıuştuklarrır aılatt. Keıni koıuşmasrır şöyle özetleni; 

Türkiye’ıiı  cari  açrğr  büyüme  yükselnikçe  hrzla  artabilmektenirı,  ülke  nrş  fıaısmaıa

muhtaçtrı, nrş borcu yüksektr ve zateı eğitmı, yatrrm gibi koıularna uzuı vaneli soruılarr

olaı nrşa açrk küçük bir ekoıominirı, haliyle kreni büyümesi tehlikeli olabilirı, “KGF krenileriyle

girileı yoluı soıu korkutucu olabilir”.  

Uygur  ayrrca  nikkat  çekt;  BIS’iı  2017  verileriıe  göreı,  Türkiye’ıiı  fıaısal  olmayaı

şirketleriıiı  nrş  borcuı,  GSYH’ırı  oraır  olarak  yaklaşrk  %  69  nolayrınanrr  ve  bu  oraı

1 Bu metı “Ekoıomi Politkalarrı, Seçimler ve Türkiye Ekoıomisi” toplaıtsrına koıuşmacrlarrı yaptğr suıumlar
hakkrına Selim Soynemir’iı tutuğu ıotlarnaı oluşmaktanrr. Koıuşmacrlarrı keınileriıneı bu ıotlar içiı özel 
iziı alrımamrştr. Koıuşmacrlarrı suınuklarrınaı farklrlrk varsa sorumlu bu özet yazaınrr. TEKı, suıum 
metıleriıi naha soıra leb sayfasrına yayrılayacaktr.
Öte yaınaıı, suıumlarla ilgili bölümlerneki nipıotlar okuyucuıuı takibiıi kolaylaştrmak üzere yazar tarafınaı 
ekleımiştr.
2 TEK Vakf Yöıetm Kurulu Üyesiı, üünür.
3 Koıuşmacrlar koıuşma srrasrıa göre verilmiştr.



nüıyanaki eı yüksek altıcr borçluluk oraırnrr. Brezilyaı, Kolombiyaı, Güıey Afrikaı, üeksikaı,

Eınoıezya gibi ülkeleriı bu tür borç oraılarr ortalama olarak Türkiye’ıiı yarrsr kanarnrr. 

Uygur şöyle sürnürnü;

Buıa karşrlrk  kreni  geıişlemesi  niğer talep artrrcr  uygulamalarla  nevam et ve arnrınaı

buılarrı cari açrkı, eıfasyoı ve kurlarnaki bozucu etkileri gelni. Cari açrk ve eıfasyoınaki

artşları,  iktnarnaı  ve  hata  muhalefeteı  yeteriıce  tepki  görmeni.  Tepkilerı,  bir  yabaıcr

yazarrı neniği gibiı, “Türkiye’neki eı iyi muhalif olaı TL” nevreye giriıceı, yaıi TL hrzla neğer

kaybetmeye başlayrıca oluştu. TL’neki neğer kaybrı, nrşarrnaki parasal ıormalleşme ve faiz

artşlarr ile gerçekteı çarprcr olmaya başlanr. 

Bu aranaı, merak eneıler içiı söyleyeyim; CHP’neı herhaıgi bir kişi veya grup ile ekoıomiyle

ilgili bir görüşmemiz olmanr.

Çarprcr kur artşr karşrsrına TCüBı, faizi  uzuı süre kullaıamanrı,  aıcak soıuına krsa vaneli

faizi büyük ölçüne yükselt. Bugüı ne bir kez naha yükseltmesi bekleıiyor. 

Şimniı, bu gelişmeler gerine kalnrı, asrl buınaı soırasrıa bakalrm; buınaı soırasr borçlarr ve

açrklarr  azaltmak  içiı  talep  krsrlarak  bir  uyum  (iıtbakk  sağlaıacakı,  her  açrnaıı,  özellikle

büyüme  ve  isthnam  bakrmrınaı  maliyet yüksek  bir  nöıem  olacaktr.  Bu  süreç  zateı

başlamrştr. 

Biriıcisiı,  hükümet  bu  koıunaı,  “seçimler  olsuı  bitsiıı,  arnrınaı  srkr  tenbirler  alacağrz”

yaklaşrmrınanrr.  Bu  koıuna  özellikle  yurt  nrşrınaki  sermaye  hareketıi  yöıleınireılere

açrklamalar yaprlnrğr söyleımektenir. 

İkiıcisiı,  Türkiye’neki  baıkalar  içiı  kur  riski  yaırına faiz  artşlarr  ile  birlikte  kreni  riski  ne

yükselni   ve  baıkalarrı  ıotlarr  nüşürülnü.  Buıuı  soıucuı,  baıkalarrı  (ve  baıka  nrşr

kesimleriık yurt nrşrınaı borçlaıma faizleri yükselmeye başlamrştr ve naha na yükselecektr.

Üçüıcüsüı,  buıuı  etkisiyle  ve  özellikle  TCüB’ıiı  krsa  vaneli  faiz  artşlarryla  baıka  kreni

faizleri  hemeı  yükselni  ve  %20’lere  ulaşt ve  hata  tcari  krenilerne  buıuı  üzeriıe  çrkt.

Bugüıkü  (TÜFEk  eıfasyoıu  alrrsakı,  %  7’ıiı  üzeriıne  reel  faiz  söz  koıusunur.  (ÜFE

kullaırlrırrsa böyle bir reel faiz yoktur.k  

Yüksek faiziı etkisi yaırınaı, seçimneı soıraki nöıemne talep artrrcr uygulamalar kalkacakı,

naraltcr  öılemler  gelecekı,  büyüme  ve  isthnam  gerileyecektr.  Birkaç  soru  akla  geliyor.

Biriıcisiı, bu öılemleri ve nrş parasal naralmayr/yükseleı faizi ne nikkate alrrsakı, büyüme ıe

kanar  naralrr  ve  haıgi  süre  ile  naralrr?  Soruıuı  yaırtırı  birçok  boyutu  varnrr.  Örıeğiıı,

turizm nahil nrş talepı, iç talepteki naralmayrı, ıe ölçüne ve ıe kanar sürene karşrlayabilir?

Sektörel üretm yaprsrı, nrş talebe (ihracatak yöıelebilecek esıeklikte minir? Belirtelimı, kur

artşlarrıa karşrlrkı, iışaat sektörüıne oluşaı fazla stok nrş satşlarla azalmamrştrı, kreni ve

vergi teşvikleri ile iç satşlarla eritlmeye çalrşrlryor.  

İkiıcisiı,  kurnaı  eıfasyoıa  geçişgeılik  ıe  kanar  yüksek  olur  ve  haıgi  hrzna  olur?  Eğer

geçişkeılik  yüksek ve hrzlr  olursaı,  eıfasyoı ve eıfalsyoı bekleıtleri  ne hrzlr  yükselecekı,

naha  yüksek  faiz  ve  ücret  talepleri  nevreye  girecekı,  ekoıomiıiı  yeıi  nuruma  uyumuıu



zorlaştracaktr. Her uyum süreciıne olnuğu gibiı, reel ücretler gerileyecek amaı, bu gerileme

ne eıfasyoı nüzeyiıe bağlrnrr. 

Üçüıcüsüı, 2019’naki  yerel  seçimleri nüşüıerek bu naraltcrı, uyum öılemleri  alrımazsa ıe

olur? Yaırt çok krsa; Türkiye ekoıomisi nuvara çarprp naha soıra çok naha büyük maliyetler

öneyerek uyum sağlamaya çalrşacaktr.

Dörnüıcüsüı,  gerekli  öılemler  alrımazı,  ve/veya  ekoıomi  yeteriıce  ve  krsa  sürene  uyum

sağlayamazsaı,  IüF’ye gitmek kaçrırlmaz  olur  mu? IüF’ye  ginilmezse başka  kayıaklar  var

mrnrr? Bu sorularr sormak naı, yaırtır aramak na biz iktsatçrlarrı sorumluluğunur.  

Uygurı,  koıuşmasrır  şöyle  bitrni;  “Şimniı,  içiıe nüşüleı bu açmazlarnaı soıraı,  ekoıomiyi

yöıeteıler ‘buıa neğer miyni?’ niye nüşüıüyorlar mrnrr acaba?” 

Toplaıt Başkaır  Tuıcer  Bulutay  ise  hükümetlerne  “büyüme  fetşizmi  olnuğuıu”ı,

“iktnarlarrır sürnürebilmek içiıe büyümeyi sürnürmek zoruına olnuklarrır” nüşüınükleriıiı,

bu  ıeneıle  ne  yavaşlamaırı  gerekli  olnuğu  nöıemlerne  nemokrasileriı  yavaşlamayr

yapamanrğrır  aılat.  Aıcak  bu  büyüme  fetşizmiıiı  külfetıiı  keınileriıce  neğil  gelecek

hükümetler ve ıesiller tarafınaı öneıeceğiıi ne vurgulanr. Türkiye’ıiı sağlam kayıaklara

nayaımanaı büyümesiıiı soıucuıuı ise cari açrklar olnuğuıu aılat. 

Yrlmaz Akyüz’üı koıuşmasrı,  www.ipsıews.ıet’ne 5 Haziraı2018’ne yayrılaıaı yeıi yazrsr

üzeriıe  kurulmuştu.  Akyüz  koıuşmasrıa  Gelişmekte  Olaı  Ülkeleriı  (GOÜk  şimniye  kanar

fıaısal bir kriz yaşamanrklarrırı, buıuı temel ıeneıiıiı yöıetcileriıiı başarrlr olmasr neğilı,

global  koşullarrı  oılar  açrsrınaı  çok  iyi  olmasrınaıı,  uluslararasr  piyasalarnaki  likinite

bolluğuınaı  ve  bu  bolluğuı  GOÜ’ye  akmasrınaı  kayıaklaınrğrır  vurgulayarak  başlanr4.

Piyasalar bu bolluk süreciıneı yavaş yavaş üiısky Aır’ıa yaklaşryornu5. ABD ıormalleştkçe

bizim gibi ülkelerne soruı başlryorı, neriıleşiyornu. İlk soruı Arjaıtı’ne çrkt. Daha 2017’ne

100  yrllrk  tahvil  ihraç  eneı  Arjaıtı  IüF’e  başvurnu.  Üçüıcü  nüıya  ülkeleri  öıce  IüF’e

gitmeyi istemezler. IüF’iı kaprsrıa gitmeneı öıce elleriıneki faizleri ve reservleri bitrirler ve

IüF’ye ne naha zayrf koşullarnaı, pazarlrk imkaılarrır kaybetmiş halne ginerler.

IüF’iı  geıel  yaklaşrmr  borçlularrı  temerrüne  nüşmesiıi  eıgellemekı,  naha  noğrusu

nüıyanaki  foı akrmlarrırı kesiıtsiz nevamr sağlamaktr.  IüF borçlulara harcamalarrır  krsı,

borçlarrır  öne niyor.  Bu nurum borçlu ile alacaklr  arasrına cinni  bir  neıgesizlik  yaratyor.

Kreni  vereıiı hiçbir  riski  kalmryorı,  halbuki  o  na risk  üstleımeli.  Kreni  vereıler  açrsrınaı

moral hazarn (ahlaki tehlikek yaratyor. IüF’neı geleı para böylece özel kesimiı kurtarrlmasr

içiı  harcaıryor.  Soıra  2000lerneı  itbareı  IüF  kreni  vereılerle  görüşüp  alacaklrlarrı

alacaklarrır ertelemesiıi ve krsmeı ne borcuı bir krsmrınaı vazgeçmesiıi ileri sürüyor (Buıu

UNCTAD 1990larna ileri sürmüştük. IüF alacaklrlarrı bu sürece göıüllü girmesiıi istyor ama

4 11 Eylül 2001 Yrlrına ABD’neı, New York ve lashiıgtoı’na yolcu uçaklarryla iıthar salnrrrlarr olmuş ve New 
York’na İkiz kuleler yrkrlmrşı, biılerce kişi ölmüştü. Buıuı yaratacağr paıikteı korkaı Fen faizleri nüşürmüş ve 
piyasalarr likiniteye boğmuştu. Bu likinite ne nalga nalga nüıyaya yayrlmrşt.
5 Hymaı üiısky tarafınaı geliştrileı bu kavrama göre gelişme nöıemleri tüketcileri aşrrr iyimser yaparı, 
iyimserlik oılarrı naha çok borçlaırp tüketmesiıe yol açar. Bu borçlaımaırı soıucuına ise borçlarrır 
öneyebilmek içiı varlrklarrır satmaya başlarları, satşlar varlrk fyatlarrırı nüşmesiıe yol açar (fre salek ve 
borçlarrır öneyemezler. Bu nefa na kreni kuruluşlarr satş nalgasrıa başlarlar. İşte bu varlrk fyatlarrırı aıi 
nüşmesi aırıa üiısky Aır neıir.



olmuyor. Hükümetler ne tek tarafr borcu noınursuı niyor. IüFı, tek tarafr olarak borçlarrır

önemeyi noınuraı ülkelere borç verirsek o ülkeyi nesteklemiş ve keıniıi toparlamasr içiı yol

açmrş oluruz nemişt ama bu yol ABD tarafınaı eıgelleıni.  2002lerneı itbareı sermaye

hareketleri hrzlaırıcaı, fıaısal akrm çoğalnr ve bu yollar uıutulnu. 

Bu  öıeri  AB  tarafınaı  Yuıaıistaı  krizi  srrasrına  güıneme  getrilniı,  aıcak  borçlarrır

öneyebilmesi6 içiı  yeıi  kreni  verilni.  Sürnürülebilir  neğilniı,  ıitekim  sürnürülemeni  ne.

Alacaklrlar borçlarrı bir krsmrınaı vazgeçmeliyniı, ama yiıe olmanr.

GOÜ’leriı  2017’neki  cari  açrklarrırı  birikimli  tutarr  2  trilyoı  nolarnrr.  Ama  bu  ülkeler

toplamna  4  trilyoı  nolar  borçlaımrşlarnrr.  Aranaki  farkrı  büyük  krsmr  ise  yurt  nrşrıa

taşrımrştr7. IüF’iı kayıaklarrırı toplamr ise 800 milyar nolar gibinir. Bu nurumna IüF bütüı

kayıaklarrır seferber etse bile bu soruıu çözemeyecektr.

İlgiıç  olaı  ise  ülkeleriı  IüF’e  gitmekte  göıülsüz  olmalarrnrr.  Arjaıtı  ise  erkeı  git.  Bu

ülkeler kroıik nrş açrk soruıu ile yaşayaı ülkelernirı, o ıeneıle borçlarrır noınuramazları, foı

girişiıe (brrakrı borçlarrır önemeyi ekoıomiıiı ıormal seyriıne nöımesi içiı bile yabaıcr

kayıağa ihtyaçlarr vark muhtaç olnuklarrınaı koıtrol ne getremezler.

Ne yapabilirler? Piyasanaı alamanrklarrına nevleteı nevlete kayıak bulabilirler. Ama buıuı

piyasanaı naha iyi koşullarna olacağr innia enilemez. Üstelik kreniıiı miktarrır bilebiliriz ama

karşrlrğrına ıe verilniğiıi hiç bilemeyiz.

IüF krizleri hakkaıiyetle yöıetemeniğiıneı geleı kriz naha kaılr olacaktr. Öıceki krizler 1-2

yrl içiıne çözümleıir ve ekoıomiler çrkrşa geçerlerni. Halbuki görüıeı onur kiı, geleı kriziı bir

10 yrl gibi süreceğinir. Öıümüzneki nöıem kayrp 10 yrl olabilecektr.

Akyüzı,  koıuşmasrırı  soıuına “ıe yaparsak  bu süreyi  krsaltabiliriz?”  neni  ve  cevabeı ne

öıcelikle artk koıuıuı ekoıomi olmaktaı çrktğrır hukukı, analetı, güveı ve siyaset soruıu

haliıe gelniğiıi vurgulanr. Akyüz soı olarak na alrıaı borçlarrı geri öneımesiıne borcuı tüm

toplum tarafınaı üstleıilmesi yeriıe esas olarak o borçlarr kullaıaılar tarafınaı öneımesi

gerektğiıe  nikkat  çekerek  yurt  nrşrına  varlrk  buluınuraı  şirketleriı  borçlarrırı  kamu

tarafınaı üstleıilmemesiıiı altır çizni.

Akyüz geleı bir soru üzeriıe krsa vanene alrıaı borcuı üstüıe yatlabileceğiıiı, ama uzuı

vanene  buıuı  çok  büyük  soruılar  yaratacağrır  aılat.  Para  gelirkeı  kaprırı  kapaımasr

kolaynrrı, ginerkeı kapaımasr çok zor neniı, çüıkü yabaıcr paraya sanece borcumuzu önemek

içiı neğil cari açrk içiı ne ihtyacrmrzrı var olnuğuıu vurgulanr

Üçüıcü koıuşmacr  Refet  Gürkayıak  ise  üerkez Baıkasr’ırı  125 baz  puaılrk  faiz  artrrmr

haberiıi vererek koıuşmasrıa başlanr ve ilk olarak makroekoıomiıiı iyi olmanrğrır ve buıuı

na ıeneıiıiı  keıni  tercihlerimiz  olnuğu tespitıne buluınu.  Bugüı yaşanrğrmrz  nurumuı

6 Borcuı borçla öneımesi olayr Poızi fıaısmaır olarak na biliıir.
7 1990 yrlrına Reaniıg Üıiversitesi’ıne yüksek lisaıs yaparkeı uluslararasr iktsat nersiıne bir tartşma çrkmrşt.
Tartşma üeksikalr bir arkanaşla nersiı öğretm üyesi Johı A. Caıtwell arasrınaynr. üeksikalr arkanaş batlrlarrı 

yüksek kreni faizleri ile üeksika gibi ülkeleri soynuğuıu ileri sürnüğüıne Dr. Caıtwell GOÜ’e gineı paraırı 
hemeı hemeı yarrsrırı ertesi güıü inarecileriı İsviçre’neki hesaplarrıa gelniğiıiı, garibaı ülkeleriı ne 
nolayrsryla iki kat faiz önemek nurumuına kalnrklarrır aılatmrşt.



nrşarrnaki bazr güçleriı etkisi soıucu neğil  esas olarak keıni iktsani ve siyasi tercihlerimiz

soıucu olnuğuıu vurgulanr.

“Ne yaptk ta buraya gelnik?” sorusuıu sornu. Oı yrl  kanar öıce iktsani temeller sağlam

neıiyornu. “Ama bu 10 yrlna o kanar çok borç biriktrnik kiı, buınaı soıraki siyasi süreçler

çok iyi olsa bile ekoıomi eı iyisiıneı yavaşlayacak. 2001-2007 nöıemiıne iktsat politkalarr

iyiyni.  İyi  kapitalist-kötü  kapitalist  ayrrabiliyornuıuz  ve  iyi  kapitalist tercih  etmek

gerekiyornu.  1990larna  ve  2001-2007  nöıemleriıne  iktsani  politkalara  üerkez  Baıkasr-

Haziıe ilişkisi namgasrır vurmuşkeıı, 2007 soırasrına “ahbap-çavuş” kapitalizmi öıe çrkt.

Artk makro ekoıomik neıgesizliklerimiz var. Eı öıemli göstergesi ne ülke ekoıomisiıneki

kalnrraçtrı, borçlaımanrr. Aıcak soı yrllarna ıiteliği bir hayli neğişt. 2001’e kanar ikili açrktaı,

bütçe  açrğr  ülke  açrğrır  zorlarkeıı,  şimni  artk  özel  açrk  ülke  açrğrır  zorlayaı  kalem olnu.

İktsani  soruılarrmrz  geıel  meseleıiı  ıeneıi  neğil  soıucu  ve  buıuı  na  aıa  belirleyicisi

yurtçi politkalarnrr.

Aklr  başrına iktsat politkasr  ve reform yapacak  siyasi  irane mevcut neğilniı,  bütüı iktsat
politkasr  üerkez  Baıkasrınaı  bekleıni  ve  inare  eneriz  ile  vakit  geçt.  Diğer  kurumlarr
yükümlülükteı kurtarnrk. 

Yavaşlama başlanr. 1990larrı soıuına ıe yapacağrmrzr biliyornukı, hala biliyoruz. O kanar ki
Osmaılr’ırı yrkrıtlarrınaı Cumhuriyet kurnuk.  Halbuki  2001-2007 nöıemiıne görülnüğü
gibi reform yapmak mümküınü ve yapabiliyornuk. Türkiye’ıiı bu kapasitesi var.

Türkiye fakirce bir ülkeı, büyümeye çok ihtyacr var.
Hrzlr büyümek içiı iki yol varnrr:

1. Talebi inare etmekı, (atl kapasite varsa talebi artrrrsrırzı, 2008-2009’na aılamlrynrk 
2. Yaprsal reformlar.

Buılarnaı  haıgisiıiı  işe  yarayacağr  büyümeıiı  öıüıneki  eıgelleriı  ıeler  olnuğuyla
alakalrnrr.
Geçtğimiz 10 yrlna 

1. 2008-2009’na talep yetersizliği 
2. Diğer nöıemlerne ise hep üretm kapasitesi yetersizliği öı plaıa çrkmrştr.

Hükümet faizi nüşürüıce talep artmrşt ve iş böyle yaprlrr nemişt. Artk hastalrk neğiştı, ilaç
bir  kez  işe  yaramrşı,  talebi  körüklemişt.  İktsat  politkasr  tepkisi  ise  “talebi  körüklemek”
olmuştur. Bugüı Türkiye’ne uygulaıaı iktsat politkalarrına herhaıgi biliımeyeı bir özellikı,
bekleımeyeı bir soıuç yok. Uygulaıaı politkalarrı soıuçlarr bu olacakt.

Talebi fazla körüklemeıiı soıucuına ise 
 Coşaı fyatlar (eıfasyoık
 Coşaı ithalat (cari açrkk olmuştur.

1990larna  cari  açrk  GSüH’ırı  %3’ü  kanarnr  ve  borçlaıabilme  kapasitesiyle  uyumluynu.
2000lerne  ise  borç  alaı  sayrsr  art ve  hacim  yükselniı,  borçlaıabilme  kapasitesi  ne  art.
Üstelik  nüıyaırı  borç  verme  kapasitesiıiı  artmasr  borçlaıma  kapasitesiıi  ne  yükselt.
1990larna kamu borcu ikeıı, 2000lerne özel sektör borçlaınr. Ama özel kesim bu türneı yurt
nrşrınaı  borçlaımaya  alrşkrı  neğilni.  Özel  kesim  ilk  nefa  yurt  nrşrınaı  bu  boyuta
borçlaıryornu.  Haıe  halkr  ise  ilk  nefa  ıet  borçlu  haliıe  gelmişt.  2002  soırasrına  artaı



tüketci krenileriıiı ulaştğr boyutlar bizim bilniğimiz yaprlar neğilni.  Öneımeme olursa ıe
olur bilemiyornuk.

2011’neı itbareı iışaat yatrrmlarr hrzla artarkeıı, makiıe ve ekipmaı yatrrmlarr artmamrşı,
yaıi ekoıomiıiı üretci kapasitesi artrrlmamrştr.

Kolay ama kötü tercihleriı soıuçlarr na kötü olur. İyi yöıü bu politka bizim. Ne yaptğrmrz
biliyoruz. Soruı borcu öneyeceğizı, ama ıasrl?

 Duvara çarparak mr?
 Yavaşlayarak mr?

Her ikisiıi  ne biz yapacağrzı,  nrşarrnaı bir güce işaret etmeneı ıeyiı ıeneı olnuğuıuı, ıe
olacağrır  biliyoruz.  Biriktrileı  borç  öneıecekı,  kalnrraç  azaltlnrktaı  soıra  yeıi  bir  yol
çizebiliriz.
"Gizil güçlerı," "üst akrlı," "üç harfiler" yok. Şu aıki siyasi ve kurumsal yapr ile bu soıuçlar
ıormalnir.
Üretm iısaılarrı makiıeleri becerileriyle kullaımalarryla olur. Büyümek içiı emekı, sermaye
ve beşerî sermaye gereklinir. Bu na merkez baıkasrırı işi neğilnir. üerkez baıkasr yapamaz.
O ıeneıle yaprsal reformlar gerekir. Temel meseleleriı yerli olmasrırıı, ginişat üzeriıne söz
sahibi olmamrzrı ıeneıi ne bunur.

Refet Gürkayıak koıuşmasrır kolaylrkla yapabileceklerimizi srralayarak bitrni:
 O kanar verimsizı,  o kanar nüşük girnili  üretm yapryoruz ki büyüme içiı tekıolojik

ilerlemeneı çok naha kolay işler yapabiliriz
 Kanrılarrı iş gücüıe katlrmrı, ufuk açaıı, beceri kazaınrraı bir eğitm sistemiı, çalrşaı

bir analet sistemi çrğrr açaı üretmneı naha kolay

Oıa göreı, ikisiıi ne yapmamak içiı ıeneı yok ama ilk tür iş kolay ve olmazsa olmaz iştr.
“Buılarr yakrı geçmişte bir nefa zateı yaptk zateı bir kez naha yapabiliriz” neni.

Kötü  tercihleriı  kötü  soıuçlarr  varnrr.  Bir  nurguıluk  yaşayacağrzı,  kriz  yaşamak  zoruına
neğiliz.
Durguıluktaı soıraki patkaı, yiıeı, politka tercihlerimize bağlr  olacak. Türkiye’ne noğru işi
nüşüımek ve yapmak o kanar na zor neğilı, yapabiliriz.

Dörnüıcü koıuşmacr Fath Özatay olnu. Özatay koıuşmasrır nört aıa başlrk altına yapt.

1. Krsa Vaneli Temel Soruılar
2. Uzuı Vaneli Temel Soruılar
3. Küresel soruılarrı mevcut soruılarr ağrrlaştrmasr
4. Uçuş serbest

Bu çerçeveneki soruılarr şu aıa başlrklar haliıne özetleni.

1. Türkiye’ne tasarruf ve Yatrrm oraılarr çok nüşüktür. Hata yatrrm oraırı gelişmekte
olaı  ülke  ortalamasrırı  altınanrr.  Bu  ıeneıle  innialr  olmayaı  bir  yatrrm  nüzeyiıe
ulaşabilmek içiı bile yurt nrşrınaı borçlaımak şartr.



Bu  süreç  Uluslararasr  Yatrrm  Pozisyoıu  (UYPk  tablolarrınaı  na  yakrınaı  izleıebiliyor.
UYP’neki açrkı, Türkiye’yi uluslararasr yatrrmcrlarrı risk iştahlarrıa bağrmlr hale getriyor. Ya
nrşarrna yaşaıaılarnaı ya na içerineki saçmalamalarrmrznaı bu iştah soı zamaılarna öıemli
boyutlarna zayrfanr.

2. Uzuı vanene gelişmiş olaı ülkelere yakrısayamryoruz. Yakrısamak içiı ıe yapmamrz
gerektği aslrına çok açrkı, yakrısayaı ülkeler ıe yapmrş oıa bakmakı, oılarr yapmak yeter.
Yakrısayaı ülkeleriı bazr ortak özellikleri var.

a. Yüksek yatrrm oraılarr varı, Türkiye buıuı altına.
b. Eğitm nüzeyleri hem ıicelik hem ne ıitelik olarak bizneı yüksek (Kore’ne zoruılu

eğitm 13 yrlı, bizne 8 yrlkı, ayrrca korkuıç ıitelik farkr var (PİSA test soıuçlarrk.
3. 1&2’ıiı türevi  olarak yüksek tekıolojili  ürüıleriı ihracat içiıneki  payr  oılarna çok

yüksek.

Özellikle soı 5 yrlna bu temel soruılara bazr soruılar na ekleıni.

4. Batnaki  nüşük faiziı ve bol  likiniteıiı soıucu yabaıcr  sermaye bizim gibi  ülkelere
akrı etı, saıki gökteı para yağnr. Bu na yüksek kreni geıişlemesiıe yol açt ve yüksek kreni
geıişlemesi ise krizleriı öıcü göstergesinir.

5. Yatrrmlar makiıe teçhizat yeriıe iışaata yöıelniı, bu na üretm kapasitesiıi olumsuz
etkileni.

6. Kreni/mevnuat oraır %140lara trmaınrı, keıni üretğimiziı çok üzeriıne kreni hacmi
oluşturnuk.

7. Özellikle kamu yatrrmlarrına yap işlet nevret yöıtemi yüzüıneı nevletı üstleıniği
yüküı boyutuıu bilemiyoruz. Daha na ötesi verileı gelir garaıtleri ise başa bela.

8. Srk aralrklarla yaprlaı seçimleriı soıucuına gevşeyeı maliye politkalarr ise tam başa
bela.

9. üerkez  baıkasrırı  eıfasyoıu  nüşürme  heneferi  ise  hep  %5lerne  olmuş  ama
%8lerne  gerçekleşmişı,  soı  zamaılarna  artk  naha  yukarrya  yöıelni.  üerkez  baıkasrırı
politkalarr  eıfasyoı yeriıe kur ve faizlere bağlr  olnu.  Bu na merkez baıkasrırı onağrırı
kaymasrıa yol açt.

10. Ekoıomiıiı  bu  şekilne  oluşaı  sürnürülemez  büyümesi  ile  beraber  ginişat  risk
algrlamalarrır yükseltyor.

11. Ekoıomiyi etkileyeı uluslararasr gelişmeleriı başrına ise AB/Türkiye ilişkisi olmuştur.
2004-2007 nöıemiıne olumlu gineı ilişkiler naha soıra tersiıe nöımüştür. Drş politkalarna
na  özellikle  Suriye/Irak  ilişkileriıneki/politkalarrınaki  gelişmeler  bu  risk  algrlamalarrır
artrmrştr.

12. İç politkalarnaki yaprsal reformlarr zorlaştraı ve riskleri artraı kutuplaşma ve gelir
nağrlrmrınaki bozulma yaprsal  reformlarrı yaprlmasrır  ginerek naha na zorlaştrryor. Zateı
zor bir nöıemneı naha zor bir nöıeme geçerkeı nurum herhaıgi bir şoka karşr naha krrrlgaı
bir yapryr işaret etmektenir.

Artk koıular sanece iktsat olmaktaı çok öteye geçmiştr.
1. Olmazsa  olmaz  koıu  artk  iktsat  nrşrnrrı,  hukukturı,  nrş  politkanrrı,  nemokrasinirı,

liyakatr oyuıuı kurallarrırı srk srk neğiştrilmemesi ve uygulaımasrnrr.
Buılar içiı büyük tasarrufara gerek yok ve hrzla yaprlabileceklernir.

2. Krsa vaneli alrıabilecek tenbirlerneı bazrlarr iseı,



üaliye politkasr çerçevesiıneı koşullu garaıtler ile gelir garaıtleriıiı şefafaştrrlrpı, stres
testleri ile olayrı yaratabileceği riskler tespit enilmelinir.

Para  politkasr  açrsrınaı  na  başka  maceralar  araımamalrı,  eıfasyoı  politkalarr  öıe
çekilmelinir.

Fiıaısal  sistem stres  testıe  tabi  tutulmalrı,  öneımeme riskiıiı  boyutlarr  tespit  enilmeliı,
növizle borçlaıma zorlaımalr. Bu zorlaştrma yaprlnr ama küçüklerneı başlaınr.

3. Temel soruılarrı üzeriıe ginilmeli ve kamu tasarrufarr artrrlmalrnrr.
Kamu  İhale  Kaıuı  nüzeıleımeli  ve  soı  yrllarnaki  oılarca  neğişiklik  temizleımeli  ve
saneleştrilmeli
Arsa Raıt vergileınirilmeli
Eğitm  ele  alrımalr  (okul  öıcesi  eğitmiı  verimliliği  çok  yüksekı,  öğretmeıleriı  kalitesi
artrrlmalrı,
 Kötü  noktora  programlarr  kapatlmalr  ve  bu  reformlar  verimlilik  artşlarrıa
nöıüştürülmelinir.

Hakaı Özyrlnrz ise beşiıci koıuşmacr olarak “Kaptaı bir Cisim Yaklaşryor” başlrklr suıumuıu
yapt.  Özyrlnrz  suıumuıaı,  1994  ve  2001  krizleriıne  Haziıe  üüsteşarlrğr’ına  öıce  kamu
fıaısmaı  geıel  münürü  soıra  na  üüsteşar  Yarnrmcrsr  olarak  görev  yapmasr  ıeneıiyle
yaklaşaı (veya yaşaıaık soruılara ateı “beı namnaı nüştüm” niyerek başlanr. Türkiye’ıiı
borç soruıuıa öıce tarihsel  bir  perspektieı yaklaşaı Özyrlnrzı,  Krrrm Savaşr’ırı  ve oıuı
yaratğr  borç  soruıuıa  neğiıerekı,  1989  yrlrınaki  fıaısal  serbestleşme  kararlarrır  soı
nöıemiı başlaıgrcr olarak neğiıni. 

Hakaı Özyrlnrz’a göre 2001 kriziıiı temel ıeneıi kamuya borç vermek içiı açrk pozisyoınaı
kayıak yarataı baıkalarrı sabit kurnaı nalgalr kura geçilmesiyle beraber krize girmeleriyni.
Soıraki yrllarna ise borçlaıma özel kesime ve haıe halkrıa kaymrşt.

2009 yrlrına 32 Sayrlr  TPKKHK’na yaprlaı neğişiklikle “növiz geliri  olmayaı frmalara” yurt
nrşrınaı  borçlaıma  imkaırırı  sağlaımasryla  birlikte  özel  kesimiı  borçlaımasr  naha  hrzlr
artmaya başlanr. 

2013 yrlrına ABD’ıiı “taper taıtrum8” mesajr  vermesiıe rağmeı 24 milyar nolarlrk Kamu
Özel İş birliği programlarrıa başlaınr. 

Özyrlnrz  Türkiye’ne  yaşaıaı  krizler  (ve  TL’ıiı  büyük  boyutlu  nevalüasyoılarr  ve  neğer
kayrplarrk  ile  arnrınaı geleı seçimlerne hükümetleriı  seçimleri  kaybetğiıe nair  tarihteı
örıekler verni. Aıcakı, 2009 yrlrınaki krizneı soıra ise Hükümet nevam et. Bu süreçte ise
hükümete yarnrma geleı uluslararasr likinite olnu.

8 2008 Kriziıiı yaratacağr naralmanaı korkaı ABD’i krizneı çrkrş içiı piyasalarnaki nolarr kamu kağrtlarrır alarak
(quaıttatve easiıgk bollaştrmrşt. Daha soıra na 2013 yrlrına na yavaş yavaş bu bollaşmaırı biteceğiıi beyaı 
etmiş ve zamaı içiıne parasal naraltmaya geçmiştr. Bu geçişe taper taıtrum neımektenir.



Türk ekoıomisiıneki öıemli iki kavşak ıoktasr ise 2009 ve 2013 yrllarrına özel kesimiı ve
kamu kesimiı  borçluluğuınaki  büyük nöıüşüm olnu.  Kamuıuı borçluluğu nüşerkeı özel
kesimiıki çok naha hrzlr art. Reel kesimiı borçlarr GSüH’ırı ıereneyse %70’iıe ulaştğrır ifa
eneı Özyrlnrzı,  portöyı,  haziıe boıosu ve krsa vaneli  girişler  olarak  taırmlanrğr  srcak para
girişleriıiı GSYH içiıneki payrırı tepe yaptğr yrllarrı arnrınaı geleı ekoıomik krizlere işaret
et.

Öte yaınaı oluşturnuğu maliı, nrş ve fıaısal krrrlgaılrk eıneksleriıiı gösterniği tehlikeye ne
işaret eneı Özyrlnrz 2001 kriziıneı oluşturulaı baıkacrlrktaı sorumlu bağrmsrz kuruluş olaı
BDDK ile siyasi süreçlerneı bağrmsrz olarak baıkacrlrk sektörüıne bypass yaprlnrğrır ve bazr
namarlarrı  neğiştrilniğiıi  vurgulanr.  Baıkacrlrktaki  yeıineı  yaprlaınrrmaırı  boyutu  47ı,2
milyar nolara ulaşrrkeı IüF ve Düıya Baıkasr’ınaı 52ı,3 milyar nolar borç alrınrğrır aılat.

Hakaı Özyrlnrzı, suıumuı soıuına ise haıe halkr nahil borçluluğuı ulaştğr boyutlarr nikkate
alarak  növiz  kuruıuı  nalgalaımasrırı  hemeı  hissenilmeniğiıi  bu  ıeneıle  kriz  var
neıemeyeceğiıiı,  lakiı  önemeıiı  ıasrl  yaprlacağrırı,  borç  yüküıüı  ekoıomik  sektörler
arasrına ıasrl nağrlacağr sorusuıu güıneme getrni. 

Bu yükü;
 Patroılar mr? (ek özkayıak ihtyacrk
 Çalrşaılar mr? (işsizlikk
 Tüketci mi (eıfasyoık
 Alacaklr baıka mr? (Tahsili gecikmiş alacakk
 Devlet mi (bütçe açrğr ve ek borçlaımak üstleıecek ve/veya buılar arsrına ıasrl 

paylaştrrlacak? Diye sornu.

Özyrlnrz suıumuıu aşağrnaki çözüm öıerileriyle bitrni:

 OHAL kalkmalrı,
 Eğitm aynrılaımayr esas alaı ve şu aınakiıiı tam tersiıi içereı reformlarla yeıineı 

yaprlaınrrrlmalrı,
 Hukukuı üstüılüğü mutlak olarak sağlaımalrı,
 Sözleşme ve mal güveıliği güveıce altıa alrımalrı,
 Srcak paraırı «akrlcr yöıetmi» ıe geçilmeli (IüF bile nestekliyork
 Kayrt nrşrlrkla mücanele artk başlamalrı,
 Para politkasrına büyüme ve isthnama vurguı,
 üaliye politkasrına;

 Aıayasal mali kural (Borçlaımaya veya kamu açrğrıak

 Dolaylr vergileri azaltaı kapsamlr bir vergi reformu yaprlmalr (Gerekirse servet 
beyaır + Nereneı bulnuı?k

 Harcamalarna; (Plaıa nayalr tarrmsal nesteklemeı, Üretme yöıelik sosyal 
yarnrmlark

• Kamu ihale sistemiıiı şefafrk temeliıne yaprlaımasrı,
• KİT’lerne verimliliği esas alaı ve ekoıomiye yük olmayacak şekilne 

yeıineı yaprlaınrrmaı,
• Saıayi eıvaıteri ve saıayileşme öıcelikli teşvik sistemiı,



 Bütçe Drşr İşlemlere Srırrlama getrilmeli. KGFı, TVFı, TOKİı, İşsizlik Foıu 
harcamalarr ile Haziıe garaıtleri ve KÖİ projeleriıiı yükleriıiı ranikal bir 
şekilne ele alrımalr.

Krsacasr Yeıi Bir Dağrtm üoneliıe Geçilmeli. «Kamu Eliyle Zeıgiı Yaratma üoneli» Terk 
Enilmeli.

Tartşmacr olarak toplaıtya katlaı soı koıuşmacr Korkut Boratav ise IüF politkalarrırı 

Artcle 4 üzeriıe kurulnuğuıu ve bu çerçevene Türkiye’ye ilişkiı neğerleınirmelerne faiz nrşr 

neıgeıiı -%1ı,5’taı %2 çrkarrlmasrır öıerniğiıi vurgulanr.  Buıuı aılamrırı ise harcamalarna

naralmayr işaret etğiıneı bahsenerek gelecek koıusuına bu fazlayr sağlayamazsak bizi borç

yaprlaınrrmasrırı bekleniğiıe işaret et.


