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Bu sayıda; 

Başbakan’ın Taksim Gezi Parkında vatandaş ile inatlaşmasının ekonomiye maliyeti 

değerlendirilmiştir. 
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Ekonomi iç ve dış şoklara karşı kırılgan… 

 Türkiye son 10 yıldır izlenen politikalar neticesinde ekonomide ciddi kırılganlıklar 

biriktirdi. Ailelerin ve özel kesimin hızla borçlandırılarak imkânlarının ötesinde 

yaşatılmasına dayanan ve ekonomiyi sıcak paraya bağımlı hale getiren politikalar 

özellikle 2008–09 krizinden sonra ciddi bir ivme kazandı.  

 ‘Taşıma su ile değirmen döndürme’ çabaları ülke ekonomisinde iki koldan kırılganlığa 

yol açtı. Bir yandan ülkenin finansal açık pozisyonu (net finansal borcu) hızla 

yükselirken; diğer yandan kısa vadeli borçların toplam borç içindeki payı artış 

gösterdi.   

 

 

Kaynak: TCMB 
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 AKP Hükümeti, ekonomide biriken bu kırılganlıklara karşın, ekonomiyi tahkim 

edecek güvenlik çapalarını da oluşturmadı. Aksine, çapalar daha da gevşedi. 

Nitekim 2002 yılında her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç ve cari açık için Merkez 

Bankası kasasında 166 dolar rezerv var iken; 2013’ün ilk üç ayında aynı miktarda 

borç ve cari açık için kasada 78 dolar rezerv tutulur oldu.  

 Tüm bunlar ekonomiyi iç ve dış şoklar karşısında savunmasız bıraktı.  Nitekim Mayıs 

ayı sonlarında başlayan ve arka arkaya gelen dış ve iç şoklar CHP’nin yıllardır yaptığı 

uyarıların ve tedbir alınmasına yönelik çağrılarının haklılığını gözler önüne bir defa 

daha serdi. 

 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

 

Kaynak: TCMB 
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Ekonominin geleceği sıcak paranın insafına terk edildi… 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 16 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Hazinesinin borçlanma kâğıtlarına ‘yatırım yapılabilir’ notunu verdi. Bunun ardından 

Japon derecelendirme kuruluşu JCR’da benzer bir karar aldı.  

 Böylece Türkiye, bu iki kuruluş ve daha önce aynı notu vermiş FITCH ile beraber, üç 

derecelendirme kuruluşundan ‘yatırım yapılabilir ülke’ notunu almış oldu.  

 Bu not artırımları piyasalar tarafından henüz hazmedilememiş iken, bu sefer okyanus 

ötesinden önemli bir haber daha geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke, 22 

Mayıs’ta, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada parasal genişlemenin sonuna 

yaklaşıldığına yönelik ‘zayıf’ bir imada bulundu. Bernanke’den gelen tek bir zayıf ima 

bile dünya piyasalarını karıştırmaya yetti. Ancak bir piyasa vardı ki Bernanke’nin 

sözlerinden en çok etkilenen de o oldu.  

 O piyasa, 6 gün önce notu artmış, AKP Hükümetinin tabiriyle başarısı tescillenmiş 

Türkiye idi.  

 Bernanke’nin iki dudağından çıkan sözlerle Türkiye’nin dış şoklara karşı 

bağışıklığının ne kadar zayıf olduğu açıkça görüldü. 

 Nitekim gelişmekte olan ülke borsalarındaki şirketlerden oluşan MSCI endeksi 22–

28 Mayıs tarihleri arasında % 1,6 değer kaybederken; Borsa İstanbul (BİST) aynı 

dönemde % 4,7 değer yitirdi. Bir diğer ifade ile Türkiye’deki borsa Bernanke’nin 

sözlerine 3 kat daha fazla tepki verdi ve benzer ekonomilerdeki borsalardan ayrıştı. 

 28 Mayıs tarihinden sonra Türkiye’de başka gelişmeler de yaşanmaya başladı. Taksim 

Gezi Parkında başlayan tamamen demokratik bir direniş, Hükümetin aşırı güç 

kullanımı ile çığ gibi büyümeye başladı. Başbakanın uzlaşmaz, hoyrat ve ortamı daha 

da geren söylemleri eylemlere adeta benzin döktü.  
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 Toplumun beklentilerinin aksine özellikle 3 Haziran tarihinde Başbakan tarafından sarf 

edilen kışkırtıcı sözlerle ‘nurtopu gibi bir siyasi istikrarsızlık şoku’ Başbakan tarafından 

piyasaların kucağına bırakıldı.  

 Oysa 31 Mayıs tarihinde açıklanan ve beklentilerin çok üzerinde gelen Nisan ayı dış 

ticaret açığına İstanbul Borsası zaten sert tepki vermiş; MSCI endeksinin % 0,7 

düştüğü bir günde % 1,5’uğa yakın bir gerileme göstermişti.  

 Başbakan piyasaların Türkiye’ye yönelik hassasiyetini ve piyasadaki kırılganlığı bile 

görememiş veya görmek istemeyerek 3 Haziran’da siyasi istikrarsızlık şokunun fitilini 

ateşlemiştir. 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor, Endekslerin bazı tarafımızdan değiştirilmiştir. 

Başbakan’ın kibri piyasaları gerdi… 

 Başbakan’ın 3 Haziran’da Kuzey Afrika’ya gidişinde sarf ettiği sözlere borsanın anlık 

tepkisi 1000 puanın üzerinde düşüş oldu. Ancak ikinci seansta hızlanan satışlarla 

beraber borsa tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı ve 3 Haziran’da endeks % 

10,5 gerileyerek 77 bin seviyesinin hemen altına indi. Aynı gün borsada dolar 

cinsinden kayıp % 10,8 oldu. Oysa 3 Haziran tarihinde bize benzer ülke borsalarında 

(MSCI endeksi) sadece % 1’lik bir kayıp vardı.  
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 Bunun neticesinde BİST’te işlem gören şirketlerin piyasa değeri sadece tek bir günde 

ve Başbakanın tek bir konuşmasıyla 33 milyar dolar eriyerek 273 milyar dolara indi.  

 28 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında Başbakan’ın izlediği gerilim siyasetinin 

Borsaya toplam maliyeti ise % 15’e yakın bir kayıp oldu. MSCI ise aynı dönemde 

sadece % 3,1 değer kaybetti. Dolayısıyla dışarıdan gelen şoka bir de içeriden siyasi 

belirsizlik ve sosyal gerilim şoku eklenince Türk borsası benzerlerine göre 5 kat hızlı 

düştü. Bu çakılma sonucunda borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 28 

Mayıs-3 Haziran döneminde 53 milyar dolar eridi.  

 4 Haziran tarihinde bu kayıpların bir kısmı ( 16 milyar dolar civarında) geri alınmış 

olsa da olayların başladığı 28 Mayıs tarihinden bu yana şirketlerin piyasa değerinde 

37 milyar dolarlık bir erime söz konusu.  

 

Kaynak: BİST 
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Kaynak: Turkey Data Monitor 

 Başbakan’ın tarzı siyaseti Türkiye ekonomisini sadece borsa ve eriyen şirket değerleri 

üzerinden etkilemedi. Başbakanın iç istikrarı bozan siyaset tarzı döviz kurunun da 

ateşini çıkardı. Bugün bu ülkenin finansal döviz açık pozisyonu 424 milyar dolar, 

reel sektörün döviz açık pozisyonu ise 146 milyar dolardır. 

 Başbakan’ın 3 Haziran’da yaptığı tek bir konuşma dolar kurunun 1,86’lardan 1,89’lara 

sıçramasına neden olmuştur. Başbakanın ağzından cümleler dökülmeye başladığı 

anda dolar kurunda yaşanan artış reel sektörün anlık yükünü 1 milyar TL, Türkiye’nin 

yükünü ise 3,3 milyar TL arttırmıştır. 

  

Kaynak: Turkey Data Monitor 
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 Gün bittiğinde ise Başbakanın konuşmasıyla dolar kurunda yaşanan sıçramanın reel 

sektöre maliyeti 2,9 milyar TL’ye (1,5 milyar $); Türkiye’ye maliyeti ise 10,5 milyar 

TL’ye (5,5 milyar $) ulaşmıştır. 

 Başbakan’ın marifetiyle, 28 Mayıs–3 Haziran arasında, dolar kurunda yaşanan 

artışın döviz pozisyon açığı kanalından Türkiye’ye toplam maliyeti 17,4 milyar TL 

(9,2 milyar dolar), reel sektöre maliyeti ise 5,8 milyar TL (3,1 milyar dolar) olmuştur. 

 Türkiye Dış Şokların Yanına Toplumsal Gerilimi Artıracak İç Şokları Ekleme 

Lüksüne Sahip Değil…  

 AKP iktidarı son 10 yıldır ekonominin temel yapısal sorunlarına çözüm bulacak 

adımları atmamış; sıcak para ve kısa vadeli borçla şişirilen bir büyüme modeline ülkeyi 

hapsetmiştir. Bunun neticesinde biriken kırılganlıklar ekonomiyi dış şoklara karşı 

oldukça korunaksız bırakmıştır. 

 Nitekim Mayıs ayının son haftalarında ABD Merkez Bankası Başkanının açıklamaları 

ekonominin yumuşak karnını gözler önüne sermiştir. Türkiye benzer ekonomilerden 

hızla ayrışmıştır. 

 Dış şoklara karşı ekonominin zayıf bünyesi deşifre olmuşken; ülkemizde toplumsal 

gerilimin birden bire yükselmesi ilave bir şokun daha test edilmesine neden olmuştur. 

Türkiye’nin ardı ardına yaşadığı bu stres testleri ne yazık ki başarıyla geçilmemiştir. 

 Arka arkaya gelen ilkin dış sonra iç şoklar ekonomiyi ciddi derecede sarsmıştır. Tüm 

bu süreçte Başbakanın önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. 

 76 milyon vatandaşın Başbakanı olma sorumluluğunu taşıyan ‘makam’ ülkeyi oy 

dilimlerine bölerek sadece % 50’lik dilimin Başbakanı olduğu mesajını kamuoyuna 

vermiştir. Toplumda kutuplaşmayı, ayrışmayı benimseyen bu anlayışın siyasi istikrarı 
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yok edeceği ve zaten dış şoklara karşı kırılgan olan ekonominin yükünü daha da 

artıracağı açıktır.  

 


