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30	  Ekim	  2017	  tarihinden	  başlayarak	  önümüzdeki	  haftalarda	  TBMM’de	  2018	  bütçesi	  
tartışılıyor	  olacak.	  Bu	  ekonomi	  raporu	  görüşülüyor	  olan	  bu	  bütçeyi	  makroekonomik	  olarak	  
değerlendirmekte	  ve	  Türkiye’nin	  esasında	  nasıl	  bir	  bütçeye	  ihtiyacı	  olduğuna	  dair	  bir	  
makroekonomik	  perspektif	  ortaya	  koymayı	  amaçlamaktadır.	  Bu	  doğrultuda,	  raporun	  ilk	  
bölümünde,	  AKP	  hükümeti	  tarafından	  TBMM’ye	  sunulan	  2018	  bütçesi;	  sırasıyla	  sınıfsal	  
tercihleri	  ve	  öncelikleri,	  bütçenin	  dayandırıldığı	  küresel	  koşullara	  dair	  temel	  varsayımlar	  
ve	  bütçede	  ortaya	  konan	  makroekonomik	  hedefler	  doğrultusunda	  incelenmektedir.	  2018	  
bütçesine	  dair	  yapılan	  değerlendirmenin	  ardından,	  raporun	  ikinci	  bölümünde	  Türkiye’nin	  
nasıl	  bir	  bütçeye	  ihtiyacı	  olduğuna	  dair	  bir	  yaklaşım	  ortaya	  konmaktadır.	  	  

I.   2018	  BÜTÇESİ:	  GENEL	  BİR	  DEĞERLENDİRME	  	  
	  

A.   AKP’nin	  Bütçesi:	  Tercihler/Öncelikler	  	  
	  
Ekonomi,	  en	  basit	  haliyle,	  	  “sınırlı	  kaynaklarla	  sınırsız	  istekleri	  karşılama	  işidir’’.	  Bir	  diğer	  
deyişle,	  ekonomi	  bir	  tercihler	  bütünüdür.	  	  
	  
Bu	  tercihlerin	  ortaya	  konduğu	  en	  temel	  yer	  de	  bütçedir.	  Bir	  siyasi	  partinin,	  bir	  
iktidarın	  ekonomiye	  dair,	  dolayısıyla	  da	  nasıl	  bir	  toplum	  gelişme	  hayal	  ettiğine	  dair	  
tercihlerinin	  en	  iyi	  okunacağı	  yer	  de	  bütçedir.	  	  
	  
Bir	  bütçe	  incelendiği	  zaman	  bir	  iktidarın	  üç	  temel	  alanda	  tercihini	  ve	  önceliklerini	  
görmek	  mümkündür:	  	  
	  

1.   Bütçede	  iktidarın	  sınıfsal	  tercihleri	  belirgindir.	  Hangi	  sınıfın	  iktidarda	  olduğu,	  
iktidarın	  kimin	  çıkarlarını	  öncelediği	  bütçe	  incelendiğinde	  ortaya	  konabilir.	  	  

2.   Bütçede	  iktidarın	  hangi	  politikaları	  öncelediği,	  bu	  politikalarla	  kamuya	  
biçtiği	  rol	  belirgindir.	  Kamu	  görevinden	  iktidarın	  ne	  anladığı,	  nasıl	  bir	  toplum-‐‑
devlet	  ilişkisini	  tercih	  ettiği	  de	  bütçeden	  anlaşılmaktadır.	  	  

3.   Bütçede	  iktidarın	  kalkınma	  modeli	  belirginleşir.	  Bir	  başka	  deyişle,	  iktidarın	  
ülkeye	  dair	  gelecek	  vizyonunun	  ne	  olduğunu,	  yarınlarımız	  için	  neler	  vaat	  ettiğini	  
bütçede	  görmemiz	  mümkün.	  	  

	  
TBMM	  iktidar	  tarafından	  getirilmiş	  olan	  2018	  bütçesine	  bakıldığında	  bu	  üç	  temel	  unsura	  
dair	  şu	  değerlendirmeyi	  yapmak	  mümkün	  oluyor:	  

1.   İktidarın	  2018	  bütçesi	  tercihini	  bir	  kez	  daha	  rant	  sermayesinden	  yana	  
kullanıyor.	  Bu	  bütçe,	  bir	  kez	  daha	  rant	  sermayesini,	  emekçiler	  başta	  olmak	  
üzere	  üretici	  güçler	  aleyhine	  güçlendirmeyi	  tercih	  eden,	  halkın	  geniş	  
kesimlerinden	  aldığını,	  iktidar	  çarklarını	  besleyen	  bir	  avuç	  yandaş	  sermayedara	  
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aktarma	  bütçesidir.	  Bütçe	  ile	  ortaya	  konan	  ekonomik	  çerçeve	  dar	  gelirli	  sınıfların	  
yoksulluğun	  yönetilmesi	  yoluyla	  dar	  gelirliliğe	  mahkum	  edildiği,	  orta	  gelirli	  
sınıfların	  daha	  da	  sıkıştırıldığı,	  zenginliklerin	  üretkenlik	  ve	  üretim	  ile	  değil	  rantçı	  
faaliyetlerle	  üretileceği	  bir	  politika	  bütünüdür.	  	  

2.   İktidarın	  kamuyu	  vatandaş	  açısından	  zayıflatacak,	  ancak	  kendi	  siyasi	  
iktidarı	  için	  obezleştirecek	  anlayış	  bu	  bütçe	  ile	  perçinlenmektedir.	  Bu	  
bütçeyle,	  kamu	  vatandaşlarına	  güvenceli	  ve	  sosyal	  hak	  temelli	  bir	  sosyal	  devlet	  
çerçevesiyle	  tarif	  edilmek	  yerine,	  adına	  ‘’itibardan	  tasarruf	  olmaz’’	  denilerek	  
iktidarın	  israfına	  imkan	  sağlayan,	  iktidarın	  kendi	  siyasetinin	  devamlılığına	  
kaynak	  sağlayacak	  yapı	  olarak	  ortaya	  çıkmaktadır.	  Bir	  başka	  deyişle,	  kamu,	  
vatandaşa	  hizmet	  aracı	  olarak	  değil,	  AKP	  ve	  Saray	  rejiminin	  devamlılığına	  hizmet	  
eden	  bir	  araç	  olarak	  tarif	  edilmektedir.	  Emekçiye	  güvenceli	  çalışma	  koşulları	  
sağlamayı	  amaçlayan,	  piyasayı	  düzenleyen,	  denetleyen	  ve	  gerekirse	  üretime	  
ortak	  olan	  bir	  kamu	  yerine	  devlet	  eliyle	  imtiyaz	  	  elde	  eden	  yandaş	  sermaye	  
gruplarının	  rant	  elde	  etmesini	  sağlayacak	  ve	  düşük	  katma	  değerli	  sektörleri	  
önceleyen	  bir	  kamusal	  yaklaşım	  tercih	  edilmektedir.	  	  

3.   Bu	  bütçe	  Türkiye’nin	  kalkınmasını	  değil,	  Saray	  rejimi	  tarafından	  inşa	  
edilen	  parti	  devletinin	  geleceğini	  öncelemektedir.	  Bütçede	  öngörülen	  
harcamalar	  üretkenlik	  artışıyla	  üretimini	  arttıracak	  bir	  Türkiye	  geleceği	  yerine	  
ucuz	  emek	  gücüyle	  rekabet	  eden	  bir	  Türkiye	  ekonomisine	  işaret	  etmekte.	  Hak	  
temelli	  bir	  sosyal	  devletle	  kalkınan	  değil,	  yoksulluğu	  yöneten	  bir	  siyasi	  anlayışın	  
ürünü	  bir	  bütçe	  ile	  karşı	  karşıyayız.	  	  

	  
Bu	  bütçenin	  maliye	  politikası	  açısından	  hedefinin	  ne	  olduğu	  da	  net	  değil.	  	  
Bu	  bütçe	  ile	  iktidar	  2018’de	  harcamaları	  mı	  artırmayı	  hedefliyor	  yoksa	  kamu	  
tasarruflarını	  artırmayı	  mı	  hedefliyor	  anlaşılamıyor.	  Bu	  karışıklığın	  temelinde	  iktidarın	  
maliye	  politikasının	  da,	  maliye	  politikası	  çerçevesinin	  içeriğini	  oluşturan	  politikaların	  da	  
bütüncüllükten	  uzak	  bir	  anlayışla	  hazırlanmış	  olması	  yatıyor.	  Günü	  kurtaran,	  sorun	  
yaşanan	  alanların	  özüne	  inerek	  çare	  olmayı	  amaçlayan	  değil	  sadece	  sorunu	  kısa	  vadeli	  
rahatlatmaya	  dönük	  çare	  oluşturan	  bir	  ekonomik	  anlayış	  maliye	  politikasının	  amacını	  
yitirmiş	  bir	  araca	  dönüşmesine	  yol	  açıyor.	  Oysa	  Türkiye’yi	  düşünen	  bir	  hükümetin	  bütçe	  
önceliklerinin	  bir	  yandan	  kamunun	  sahip	  olduğu	  ekonomik	  ve	  sosyal	  enstrümanları	  
kullanarak	  (başta	  maliye	  politikası	  olmak	  üzere)	  eşitsizlikleri	  gidermek,	  öte	  yandan	  da	  
genelde	  üretimi,	  özelde	  de	  yüksek	  katma	  değerli	  üretimi	  arttıracak	  bir	  kalkınma	  
modeline	  geçmek,	  yani	  ekonomide	  kapsamlı	  bir	  dönüşümü	  gerçekleştirmek	  olması	  
gerekir.	  	  
	  
Bazı	  örneklerle	  bu	  bütçenin	  var	  olan	  düzenin	  devamını	  sağlamaktan,	  hatta	  ekonominin	  
daha	  da	  derin	  sıkıntılarla	  karşılaşmasından	  başka	  bir	  vaadi	  olmadığını	  somutlaştırmak	  
mümkün:	  
	  

§   Kural	  ve	  hukuk	  tanımayan	  maliye	  politikası	  ise	  disiplinsizliği	  teyit	  edilen	  bir	  
bütçe:	  Bütçe	  açığının	  ötesinde	  borçlanma	  yapılacak	  olması-‐‑	  üstelik	  Merkez	  
Bankası’nda	  Hazine’nin	  mevduat	  hesabında	  para	  birikmiş	  olmasına	  rağmen-‐‑	  ve	  bu	  
borçlanmanın	  hangi	  amaçlara	  dönük	  yapıldığının	  ne	  kamuoyu	  ne	  de	  TBMM	  ile	  
paylaşılmış	  olmasının	  yarattığı	  tedirginlik,	  	  mali	  disiplindeki	  bozulmayı	  
derinleştirmektedir.	  Nitekim	  2018	  bütçesinin	  TBMM	  Plan	  ve	  Bütçe	  Komisyon	  
görüşmelerinde	  ısrarlı	  sorular	  üzerine,	  aşırı	  borçlanmanın	  gerekçesi,	  bizzat	  
Başbakan	  Yardımcısı	  Mehmet	  Şimşek	  tarafından	  “spekülasyonlara	  karşı	  önlem”	  
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olarak	  açıklanmış,	  bu	  açıklama	  spekülasyonları	  daha	  da	  artırıcı	  bir	  güven	  kaybı	  
ve	  endişe	  yaratmıştır.	  Bu	  yaklaşımla,	  ekonomi	  yönetiminin	  ekonomiye	  dair	  
kontrolü	  elinden	  kaçırdığı	  ve	  mali	  disiplinin	  yok	  edilmesinin	  temelleri	  de	  daha	  
belirginleşmiştir.	  Kural	  ve	  hukuk	  tanımayan	  bir	  maliye	  politikasında,	  disiplinden	  
bahsetmek	  mümkün	  değildir.	  Dolayısı	  ile	  artık	  bu	  bütçe	  mali	  disiplini	  sağlayan	  
değil,	  disiplinsizliğin	  uygulandığı	  ve	  güvenilirliği	  zedelenmiş	  bir	  bütçedir.	  
Güvenilirliği	  olmayan	  bir	  bütçenin	  ise	  faiz	  ve	  döviz	  kuru	  üzerinde	  baskı	  
yaratacağı	  	  açıktır.	  Bu	  baskı,	  	  bütçenin	  dayandığı	  OVP	  ve	  bütçe	  büyüklüklerinin	  de	  
tartışmalı	  olması	  demektir.	  	  Sadece	  bu	  bütçe	  ile	  değil,	  bu	  bütçenin	  
düzenlemelerini	  barındıran	  torba	  yasa	  tartışmaları	  da	  mali	  disiplini	  zedeleyici	  
unsurlar	  barındırmaktadır.	  Birkaç	  hafta	  arayla	  vergilere	  dair	  politika	  açıklamaları	  
180	  derece	  birbirinden	  farklı	  olan	  bir	  iktidarın	  hazırladığı	  bütçeye	  olan	  güven	  de	  
doğal	  olarak	  zayıf	  olacaktır.	  

§   Bu	  artan	  borçlanma	  ile	  ülkenin	  ihtiyaç	  duyduğu:	  
o   istihdamı	  yaratacak	  bir	  ekonomik	  büyüme	  modeline	  geçiş	  için	  yatırım	  

yapan,	  	  
o   eşitsizliğe	  çare	  olacak,	  	  
o   üretim	  kapasitesi	  ve	  üretkenliği	  rantçı	  inşaat	  yatırımlarının	  önüne	  

koyarak	  ekonominin	  yapısal	  sorunlarını	  çözen,	  	  
o   borçluluğun	  yükünü	  azaltacak	  gelir	  yaratıcı	  ve	  borçlanma	  maliyetini	  

azaltıcı	  unsurları	  barındıran	  bir	  harcama	  ve	  gider	  programı	  
ortaya	  konsaydı	  o	  zaman	  belki	  bu	  borçlanma	  anlamlandırılabilirdi.	  Ancak	  bu	  
bütçede	  burada	  saydığımız	  hedeflerin	  hiç	  birisinin	  gerçekleşeceği	  adımlar	  
atılmamaktadır.	  

§   Harcamaların	  bazı	  detaylarına	  baktığımızda	  bu	  durum	  çok	  net	  ortaya	  çıkıyor:	  
o   MEB	  bütçesi	  yarınlarına	  yatırım	  yapmayan	  iktidar	  anlayışını	  

gösteriyor:	  Bütçeden	  eğitim	  yatırımlarına	  ayrılan	  pay	  geriliyor.	  	  
§   2016’dan	  itibaren	  MEB	  bütçesinin	  merkezi	  bütçe	  içerisindeki	  

payında	  düşüş	  var.	  2018’de	  MEB	  bütçesinin	  merkezi	  bütçeden	  
alacağı	  pay	  yüzde	  12,1	  ile	  bir	  önceki	  yıldan	  1	  puan	  daha	  düşük.	  	  

§   Eğitim	  bütçesinin	  milli	  gelire	  oranı	  OECD	  ortalamasının	  çok	  
altında.	  OECD	  ortalaması	  yüzde	  6	  iken	  2018	  bütçesinde	  bu	  oran	  
yüzde	  2,7.	  	  	  

§   Bunun	  ötesinde	  MEB	  bütçesinin	  kompozisyonu	  da	  harcamaların	  
zorunlu	  personel	  harcamaları	  ağırlıklı	  olduğunu	  ve	  yatırım	  payının	  
çok	  düşük	  olduğunu	  gösteriyor.	  Zorunlu	  harcamaların	  payı	  yüzde	  
80,	  yatırımların	  payı	  ise	  yüzde	  8.	  

MEB’in	  toplam	  bütçesinde	  artış	  ihtiyacı	  burada	  çok	  belirgin.	  Zorunlu	  
personel	  harcamalarının	  güvenceli	  ve	  özlük	  hakları	  sağlamlaştırılmış	  bir	  
emek	  politikasını	  yansıttığı	  düzeyde	  olduğu,	  bununla	  beraber	  yatırımların	  
da	  arttırıldığı	  bir	  bütçeye	  ihtiyacı	  var.	  	  2018	  bütçesinin	  yeniden	  ortaya	  
koyduğu	  eğitimde	  yatırımsızlık	  politikasının	  hem	  sosyal	  hem	  de	  
ekonomik	  yükü	  vatandaşa	  yükleniyor.	  Yeterli	  okul	  ve	  yurt	  kapasitesi	  bu	  
bütçe	  ile	  de	  sağlanmıyor.	  Bu	  bütçe	  eşitsizlikleri	  gideren	  bir	  eğitim	  
politikasından	  yoksunluğuyla	  eşitsizlikleri	  pekiştiren	  bir	  bütçe	  olduğunu	  
MEB’e	  ayırdığı	  kaynak	  ile	  çok	  açık	  ortaya	  koyuyor.	  	  
	  

o   Üretime	  verilen	  destekler	  ne	  hukuk	  tanıyor	  ne	  de	  ülkenin	  gerçek	  
ihtiyaçlarına	  göre	  şekilleniyor.	  Tarım	  fiyatlarındaki	  oynaklık,	  temel	  gıda	  
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ihtiyaçlarının	  erişilemez	  derecede	  pahalanması,	  kentleşmenin	  yarattığı	  
sosyal	  sorunlar	  her	  günün	  gerçeği	  olarak	  80	  milyonun	  yaşamının	  parçası	  
olurken	  bu	  bütçe	  bir	  kez	  daha	  bu	  sorunları	  gidermeye	  çare	  olamayacağını	  
itiraf	  ediyor.	  Örneğin	  tarım	  desteklerine	  dair	  veriler	  bu	  gerçeği	  ortaya	  
koyuyor.	  2006’da	  yasalaşan	  Tarım	  Kanunu	  ile	  hükümete	  milli	  gelirin	  en	  
az	  yüzde	  1’ini	  tarımsal	  destek	  olarak	  verme	  zorunluluğu	  getirilmiş	  
olmasına	  rağmen,	  yasa	  geçtiğinden	  bugüne	  değin,	  10	  yıl	  içerisinde	  hiç	  bir	  
yıl	  tarımsal	  destekler	  bu	  yasal	  oranda	  verilmediği	  gibi	  2018	  bütçesinde	  de	  
bu	  anlayışın	  değişmeyeceği	  ortaya	  konulmaktadır.	  Hem	  hukuk	  tanımaz	  
bir	  anlayışı	  pekiştiren,	  hem	  de	  üretimi	  destekleyen	  değil	  köstekleyen	  
iktidar	  anlayışını	  da	  bu	  ve	  benzeri	  kalemlerde	  görmemiz	  mümkün.	  	  
	  

o   Üretkenliği	  arttırıcı	  kamu	  yatırımları	  yerine	  ekonomik	  yükünü	  
vatandaşın	  yükleneceği	  rant	  altyapı	  projelerinin	  devamlılığı	  bu	  
bütçede	  mevcut.	  Özetle	  bu	  bütçeden	  verimli	  altyapı	  yatırımları,	  
üretkenliği	  arttırıcı	  kamu	  yatırımları,	  teknoloji	  payı	  artan	  bir	  sanayi	  
üretimi	  çıkması	  mümkün	  değil.	  Bu	  bütçe	  bir	  kez	  daha	  rantçı	  inşaatı	  
destekleyen	  yatırım	  planları	  barındıran	  bir	  bütçe.	  Kamu	  yatırımları	  
içerisindeki	  en	  büyük	  pay	  29	  milyar	  TL	  ile	  ulaştırma	  sektörünün.	  Bu	  
ulaştırma	  yatırımlarının	  vatandaşın	  ihtiyacını	  giderecek,	  üreticinin	  
verimliliğini	  arttıracak	  yatırımlar	  olmadığı;	  kamu	  özel	  ortaklığı	  (KÖO)	  adı	  
altında	  mali	  yükünün	  vatandaşa	  yüklendiği	  projeler	  olduğu	  biliniyor.	  Bu	  
anlayışın	  devam	  edeceğinin	  işaretleri	  de	  hem	  bu	  bütçede	  hem	  de	  bütçenin	  
düzenlemelerini	  barındıran	  torba	  yasada	  görülüyor.	  Vatandaşa	  kullansa	  
da	  kullanmasa	  da,	  yük	  olarak	  dönen	  KÖO	  projelerini	  	  daha	  da	  
kolaylaştırıcı	  düzenlemeler	  torba	  yasada	  göze	  çarpıyor.	  

	  
o   2018	  bütçesinde	  faiz	  harcaması	  70	  milyar	  TL	  ile	  ciddi	  artış	  

gösteriyor.	  2017	  bütçesinde	  öngörülen	  faiz	  giderleri,	  57,5	  milyar	  TL	  
olarak	  bütçelenmiş,	  ilk	  9	  ayda	  46,6	  milyar	  TL	  düzeyinde	  faiz	  harcaması	  
gerçekleşmiştir.	  Bütçelenmiş	  olan	  faiz	  ödemesi	  göz	  önüne	  alındığında	  
2018	  yılında	  faiz	  harcamalarında	  öngörülen	  artış	  yüzde	  24	  oranına	  
ulaşmaktadır.	  	  Bu	  bütçe	  ortaya	  koyduğu	  hukuksuzluk,	  makro	  
çerçevesizlik	  ve	  politika	  tercihleri	  ile	  faizleri	  arttırıcı	  baskıların	  kaynağı	  
olduğu	  kadar	  bütçe	  içinde	  faize	  ayırdığı	  payın	  artışı	  ile	  de	  açıkça	  bir	  faizci	  
bütçesidir.	  

	  
o   OHAL	  ve	  maceracı	  dış	  politikanın	  devamlılığı	  bütçede	  gözüküyor.	  

Bütçede	  Milli	  Savunma	  Bakanlığı’nın	  bütçesinin	  ve	  Jandarma	  Genel	  
Komutanlığı	  bütçesinin	  yüzde	  40’ların	  üzerinde	  arttığı	  görülüyor.	  Bu	  
veriler	  OHAL’in	  devam	  edeceği,	  maceracı	  dış	  politikanın	  yarattığı	  güvenlik	  
risklerinin	  vatandaşa	  hem	  sosyal	  hem	  ekonomik	  olarak	  yüklendiğini	  
ortaya	  koyuyor.	  	  
	  

o   Özetle,	  harcama	  kompozisyonu,	  	  kurumsal	  yapıyı	  ve	  hukuku	  yıkan	  
parti	  devleti	  anlayışının	  Saray	  rejimi	  tarafından	  devam	  ettirileceğini,	  
mali	  disiplin	  çıpasının	  tamamen	  ortadan	  kalktığını,	  geleceğin	  üretim	  	  
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o   değil	  rantçı	  inşaat	  yatırımı	  yapan	  ve	  borçlanma	  ile	  büyüyen	  Türkiye	  
modelinin	  pekiştirileceğini	  açıkça	  ortaya	  koyuyor.	  	  

	  
ü   Bütçe	  gelirlerinin	  detayı	  da	  bu	  iktidarın	  sınıfsal	  tercihini	  çok	  açık	  ortaya	  

koyuyor.	  Yoksulluğu	  yöneten,	  rantçı	  sermayeyi	  destekleyen,	  dar	  ve	  orta	  gelirli	  
sınıfı	  sürekli	  daha	  zor	  hayat	  koşullarına	  iten	  anlayış	  bu	  bütçenin	  neredeyse	  her	  
kalemiyle	  pekişiyor.	  Bütçenin	  yükü	  yine	  vatandaşın	  omzunda,	  emekçinin	  
kucağında.	  

o   Bütçenin	  gelirlerinin	  yüzde	  86’sı	  vergilerden	  toplanıyor,	  yükü	  de	  
dolaylı	  vergileri	  ödeyen	  vatandaşlar	  çekiyor.	  Bu	  vergilerin	  de	  sadece	  
yüzde	  30’u	  dolaysız	  vergilerden	  toplanırken	  neredeyse	  üçte	  ikisi	  dolaylı	  
vergilerle	  toplanıyor.	  Oysa	  bu	  denge	  OECD	  ülkeleri	  arasında	  tam	  tersi	  
yönde	  işliyor:	  kazanca	  göre	  vergileme	  aracı	  olan	  dolaysız	  vergilerin	  oranı	  
OECD	  ülkelerinde	  vergi	  yükünün	  yaklaşık	  yüzde	  66’sını	  oluştururken,	  
tüketime	  bağlı	  vergilendirmelerin	  aracı	  olan	  dolaysız	  vergilerin	  oranı	  
yüzde	  34	  civarında	  kalıyor.	  	  

o   Dolaysız	  vergilerin	  de	  önemli	  bir	  bölümü	  toplam	  istihdamın	  yüzde	  
65’ine	  yakının	  oluşturan	  ücretli	  çalışanlardan	  toplanıyor.	  Hem	  
tüketimdeki	  dolaylı	  vergilerle,	  hem	  de	  gelirden	  elde	  edilen	  dolaysız	  
vergilerin	  de	  büyük	  oranda	  ödeyicisi	  olan	  emek	  2018’de	  de	  bir	  kez	  daha	  
bütçeyi	  temel	  sırtlayan	  sınıf	  oluyor.	  	  

o   Enflasyonun	  artışını	  kontrol	  altına	  alacak	  bir	  maliye	  ve	  para	  
politikası	  bu	  bütçe	  ve	  dayandığı	  OVP	  ile	  ortaya	  konmadığından	  
bütçenin	  bir	  diğer	  yükünün	  temel	  tüketim	  mallarında	  otomatik	  
olarak	  gerçekleşecek	  yeniden	  değerleme	  zamlarıyla	  da	  vatandaşa	  
yıkılacağının	  altını	  	  çizmeliyiz.	  Özellikle	  ücretli	  çalışanların	  alacakları	  
ücret	  artışlarının	  bu	  zamlarla	  anında	  eriyeceğinin,	  dolayısı	  ile	  bu	  bütçenin	  
bugün	  yaşanan	  eşitsizlikleri	  çözen	  değil	  derinleştiren	  bir	  bütçe	  olduğunu	  
bir	  kez	  daha	  bu	  veriler	  göstermektedir.	  Dar	  ve	  orta	  gelirli	  vatandaşlarımız	  
artan	  zam	  yağmurları	  altında	  ezilecekleri	  bir	  2018	  bütçesi	  ile	  karşı	  
karşıyalar.	  
	  

Özetle,	  bu	  bütçede:	  	  
•   İyi	  ücret,	  	  güvenceli	  iş	  yok,	  yeterince	  istihdam	  yok.	  Yani	  emekçi	  yok.	  
•   İnovasyona,	  Ar-‐‑Ge’ye,	  	  eğitime	  yatırım	  yok.	  Yani	  gelecek	  yok.	  
•   Üretim	  alt	  yapısını	  güçlendirmeye,	  üretimi	  özendirmeye	  yönelik	  doğru	  politikalar	  

yok.	  Yani	  katma	  değer	  yaratan	  üretici	  yok.	  	  
•   Hak	  temelli,	  sosyal	  adaleti	  sağlamaya	  yönelik	  sosyal	  politikalar	  yok.	  Yani	  dar	  

gelirli	  yok,	  yoksul	  yok,	  emekli	  yok.	  
•   Eşitlikçi	  bir	  vergi	  politikası	  yok.	  Yani	  dar	  ve	  orta	  gelirli	  sınıf	  yok.	  

	  
2018	  bütçesinde	  rant	  sermayesi	  var,	  Saray	  rejiminin	  devamına	  uygun	  bir	  	  kaynak	  
tanzimi	  var.	  	  
	  

B.   AKP’nin	  Bütçesi:	  Varsayımlar/Küresel	  Koşullar	  	  
	  
Bütçe	  yaparken,	  hükümetler	  sınıfsal	  öncelikleri,	  politika	  öncelikleri	  ve	  kalkınma	  
öncelikleri	  doğrultusunda	  yön	  çizerler.	  Bir	  bu	  kadar	  önem	  verilmesi	  gereken	  konu	  da	  
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bütçenin	  gerçekçi,	  ülkenin	  sorunlarını	  tespit	  edebilen	  ve	  bu	  sorunlara	  bütüncül	  çözüm	  
önerileri	  sunan	  bir	  çerçeveyi	  ortaya	  koymasıdır.	  	  	  
	  
Bunun	  için	  bütçenin	  partizanca	  gerçekleri	  çarpıtan	  değil,	  veriye	  dayalı	  bir	  analizle	  
hazırlanması	  elzemdir.	  Ancak	  ne	  yazık	  ki;	  AKP	  döneminde	  veri	  temelli	  ve	  bilimsel	  
düşünme	  alışkanlığı	  büyük	  ölçüde	  ortadan	  kalktı.	  Bu	  rapor	  veri	  temelli	  bir	  
makroekonomik	  analiz	  ile	  bütçenin	  genelini	  değerlendirmeyi	  amaçlamaktadır.	  	  
	  
Türkiye	  ekonomisi	  AKP’nin	  iktidarı	  döneminde	  dış	  kaynağa	  bağımlı	  bir	  ekonomik	  
model	  ile	  yönetilmektedir.	  	  Dolayısıyla	  bu	  	  derece	  dışa	  bağımlı	  bir	  ekonominin	  
bütçesine	  dair	  yapılacak	  her	  değerlendirmenin	  önce	  küresel	  koşullara	  dair	  sağlıklı	  bir	  
değerlendirme	  ile	  başlaması	  gereklidir.	  	  
	  
TBMM’ye	  sunulan	  bütçenin	  sunuşunda	  ortaya	  konan	  küresel	  ekonomi	  
değerlendirmesi	  kısa	  vadeci	  bir	  yaklaşım	  sergilemektedir.	  Orta	  ve	  uzun	  vadede	  
ortaya	  çıkacak	  küresel	  koşullara	  dair	  gerçekçi	  bir	  değerlendirme	  yapılmadığından,	  hatta	  
kısa	  vadeye	  dair	  değerlendirmeler	  de	  yanlı	  olarak	  içselleştirildiğinden,	  bu	  derece	  dışa	  
bağımlı	  bir	  ekonominin	  bütçesinin	  gerçekçi	  olması	  mümkün	  olmamıştır.	  Nitekim	  
bütçenin	  dayandığı	  makroekonomik	  öngörülerin	  de,	  	  küresel	  koşula	  dair	  
değerlendirmelerin	  de	  ne	  derece	  hatalı	  olduğu	  daha	  henüz	  bütçe	  TBMM’de	  yeni	  
görüşülmeye	  başlanmışken	  döviz	  kuru	  tahminlerinin	  çöküşü	  ile	  ortaya	  çıktı.	  OVP	  ve	  
buna	  dayanarak	  hazırlanan	  2018	  bütçesinde,	  dolar	  kur	  tahmini	  2017	  yıl	  sonu	  için	  3,64	  
TL,	  2018	  sonu	  tahmini	  ise	  3,82	  TL.	  Oysa	  2018	  bütçesinin	  TBMM	  Plan	  ve	  Bütçe	  
Komisyonu’nda	  görüşülmeye	  başlandığı	  hafta	  dolar	  kuru	  3,8’ye	  ulaşmış	  hatta	  aşmış	  
durumda.	  
	  
Bütçenin	  dayandığı	  küresel	  ekonomiye	  dair	  değerlendirmeler	  IMF’nin	  Ekim	  2017	  tarihli	  
Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  raporuna	  dayandırılmaktadır.	  Bu	  sebeple,	  bütçeye	  temel	  
oluşturan	  varsayımları	  değerlendirmek	  için,	  takip	  eden	  değerlendirme	  de	  aynı	  raporu	  
temel	  almaktadır.	  	  
	  
IMF’nin	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  raporunun	  sunduğu	  değerlendirmeleri	  
iktidar	  siyaseten	  kendi	  işine	  gelen	  biçimde	  yorumlamıştır.	  IMF	  raporda	  2016’nın	  
ikinci	  yarısından	  itibaren	  küresel	  ekonomik	  koşulların	  olumluya	  döndüğüne	  ve	  bu	  
olumlu	  havanın	  devam	  ettiğine	  işaret	  etmektedir.	  Bu	  değerlendirme	  iki	  türlü	  
yorumlanabilir:	  Bir	  yorum	  küresel	  ekonomide	  işlerin	  yolunda	  olduğu,	  dolayısı	  ile	  fazla	  
kafa	  yormaya	  gerek	  olmadığı	  şeklinde	  oluşturulabilir.	  Alternatif	  yorum	  ise	  bu	  bilginin	  
küresel	  koşulların	  çok	  hızlı	  değişebildiğine	  dair	  kuvvetli	  bir	  işaret	  olduğu,	  dolayısı	  ile	  
ihtiyatlı	  olunması	  gerekliliği	  ve	  etraflıca	  düşünülüp	  riskleri	  hakkıyla	  değerlendirmeden	  
politika	  yapılmaması	  gerekliliği	  yönündedir.	  İktidar	  tercihini	  ilk	  yorumdan	  yana	  
kullanmıştır:	  Gözünü	  olası	  tüm	  risklere	  kapatmıştır.	  Oysa	  daha	  sağlıklı	  olanı	  ikinci	  
yoruma	  dayanan	  bir	  çerçeveyle	  bütçeyi	  oluşturmaktır.	  Özellikle	  küresel	  koşullar	  bir	  yıl	  
içerisinde	  bu	  kadar	  kolay	  değişebilecek	  düzeyde	  oynak	  ve	  belirsizken	  sağlıklı	  tercih	  bu	  
yönde	  olmalıdır.	  Ayrıca	  iktidarın	  değişecek	  küresel	  koşulların	  gelişen	  ülkelerin	  yapısal	  
sorunları	  olduğunun	  arkasına	  gizlenen	  değil,	  bu	  koşullar	  değiştiği	  zaman,	  GSYH’sinin	  
%51,8’i	  	  kadar	  dış	  borcu	  olan	  bir	  ülkenin	  ekonomisinin	  başında	  olduklarını	  hatırlayarak	  
iş	  yapmaları	  gerekir.	  	  
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IMF	  Küresel	  Görünüm	  Raporu’nun	  daha	  ilk	  sayfasında	  ‘’daha	  yakından	  bakınca	  
küresel	  toparlanmanın	  sürdürülebilir	  olmadığı	  da	  göze	  çarpıyor’’	  tespiti	  not	  
edilmiştir.	  Bununla	  birlikte	  aynı	  sayfada	  küresel	  olarak	  orta	  vadeli	  görünümün	  risk	  
değerlendirmesinin	  olumsuz	  yönde	  ağır	  bastığı	  ifade	  edilmektedir.	  	  
	  
İktidar	  bütçeyi	  hazırlarken	  IMF’nin	  küresel	  koşulların	  çok	  uzak	  olmayan	  bir	  
gelecekte	  işlerin	  zora	  girebileceğine	  dair	  yaptığı	  uyarıları	  göz	  ardı	  eden	  bir	  
yaklaşımla	  hazırlamıştır.	  IMF	  küresel	  koşullara	  dair	  değerlendirmesini	  özetle	  
bugünün	  koşullarının	  rahatlamış	  olmasının	  politika	  yapıcıları	  rahatlatmaması	  
gerektiğine	  işaret	  ederek	  tamamlamaktadır.	  	  
	  
Aynı	  rapor	  açıkça	  bir	  uyarı	  daha	  yapmakta,	  politika	  yapıcıların	  finansal	  
piyasalardan	  daha	  derin	  ve	  yapısal	  sorunlara	  eğilen	  bir	  ekonomik	  yaklaşıma	  
sahip	  olması	  gerekliliğini	  vurgulamaktadır.	  Finansal	  piyasaların	  sığ	  
değerlendirmelerle	  bazı	  riskleri	  görmezden	  gelerek	  siyasilere	  yanlış	  sinyal	  
gönderebileceği,	  bu	  görmezden	  gelen	  tavrın	  yıkıcı	  yeniden	  fiyatlamalarla	  
sonuçlanabileceğine	  dair	  uyarının	  altı	  çizilmektedir.	  Bir	  iktidarın,	  ülkeyi	  yönetirken,	  
finansal	  piyasaların	  sığlığının	  ötesine	  geçen	  bir	  küresel	  okuma	  yaparak	  ekonomiyi	  
yönlendirmesi	  kamusal	  sorumluluğun	  gereğidir.	  	  
	  
Küresel	  koşulların	  olumlu	  olduğu	  dönemler,	  yapısal	  reformları	  tamamlamak,	  
ülkenin	  üretkenliğini	  arttırıcı	  atılımları	  yapmak	  için	  iktidarlar	  tarafından	  fırsata	  
dönüştürülmelidir.	  Ancak	  2000’lerden	  beri	  yaşanan	  olumlu	  küresel	  koşul	  
dönemlerinde	  iktidar	  bu	  fırsatları	  Türkiye	  ekonomisinin	  üretkenliğini	  arttırıcı	  yatırımlar	  
için	  hiç	  kullanmadığı	  gibi	  bu	  bütçe	  ile	  şu	  anda	  açılmış	  olan	  küresel	  fırsat	  penceresini	  de	  
kullanmayacağını	  da	  	  bir	  kez	  daha	  ortaya	  koymuştur.	  	  Daha	  önce	  de	  küresel	  koşullar,	  
Türkiye’yi	  de	  içeren	  yükselen	  piyasalara	  böyle	  altın	  fırsatlar	  sundu.	  Ancak	  AKP	  iktidarı,	  	  
küresel	  koşulların	  rahatlığını,	  kurumları	  ve	  ekonomik	  kuralları	  tamamen	  ortadan	  
kaldırmak,	  için	  kullandı.	  	  Kısa	  vadeci	  talep	  temelli	  politika	  yapmayı	  arz	  temelli	  
politikalara	  ve	  	  üretime	  dönük	  yapısal	  reformlara	  odaklanmaya	  tercih	  etti.	  Üstelik,	  bu	  
politikaları	  demokratik	  bir	  tartışma	  zemininde	  oluşturmak	  yerine,	  	  torbalar	  hatta	  artık	  
çuvallarla	  bir	  bütüncüllükten	  uzak	  yamalı	  bohça	  iş	  yapma	  biçimiyle	  yasalaştırmayı	  
tercih	  ettiler.	  Bu	  bütçenin	  işaret	  ettiği	  gibi,	  açılan	  bu	  yeni	  ve	  çok	  kısa	  soluklu	  fırsat	  
penceresi	  de,	  aynı	  biçimde,	  yani	  iktidarın	  devamını	  sağlamayı	  amaç	  edinen	  kısa	  vadeci	  
politikalarla	  değerlendirilirse,	  bu	  kez	  ödenecek	  bedelin	  ve	  ülke	  için	  maliyetin	  daha	  
yüksek	  olacağı	  görülmektedir.	  	  
	  

C.   AKP’nin	  Bütçesi:	  Hedefler	  	  
	  
2018	  bütçesi,	  iktidarın	  ekonomi	  anlatısının	  salt	  büyümeyle	  sınırlı	  olduğunu	  bir	  
kez	  daha	  göstermektedir.	  Bütün	  iktidar	  kurmaylarından	  ekonominin	  coşacağı,	  çift	  
haneli	  büyümeler	  yakalanacağı,	  Türkiye’nin	  rekorlar	  kıracağını	  duyuyoruz.	  Oysa	  bu	  
büyüme	  rakamlarının	  arkasında	  çok	  açık	  bir	  başka	  makroekonomik	  tablonun	  yaşandığı,	  
vatandaşa	  değmeyen	  büyümenin	  kağıt	  üzerinde	  kaldığını	  gösteren	  somut	  veriler	  her	  
alanda	  kendisini	  gösteriyor.	  Takip	  eden	  tartışmada	  hem	  kağıt	  üzerinde	  gözüken	  
büyümeye	  dair	  hem	  de	  bunun	  arkasında	  gizlenmeye	  çalışılan	  makroekonomik	  durum	  
verilerle	  anlatılmaktadır.	  	  
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Bu	  dış	  borçlanmaya	  bağımlı	  ekonomik	  düzende	  Saray	  Rejimi’nin	  tek	  ekonomik	  
hedefi	  büyüme	  olmuştur	  ve	  olmaya	  devam	  etmektedir.	  Ekonomik	  büyümeyi	  ülkede	  
yaşanan	  sorunları	  çözmek	  için	  fayda	  sağlaması,	  ülkenin	  kalkınması	  için	  araç	  olarak	  
gören	  değil	  kendi	  içinde	  bir	  amaç	  olarak	  gören	  bu	  yaklaşımın	  ortaya	  çıkarttığı	  tablo	  80	  
milyon	  açısından	  çok	  sorunludur.	  	  
	  
Bunun	  ötesinde,	  2018	  bütçesinde	  eşitsizliği	  giderecek,	  istihdamı	  ihtiyaç	  duyulan	  
oranda	  arttıracak,	  sürdürülebilir	  bir	  ekonomik	  büyümeyi	  mümkün	  kılarak	  
borçlanma	  ihtiyacını	  azaltacak,	  borçluluğun	  yükünü	  azaltacak,	  ekonominin	  temel	  
yapısal	  kırılganlıklarını	  azaltacak	  ciddi	  bir	  çerçeve	  de	  yok.	  Hatta	  bu	  bütçede	  
bunların	  samimiyetle	  istendiğine,	  hedef	  olarak	  öncelendiğine	  dair	  gösterge	  dahi	  yok.	  	  
	  
Tam	  aksine	  bu	  bütçede	  tüm	  makroekonomik	  sorunları	  derinleştirecek,	  
sınırlarına	  dayanmış	  Saray	  Rejimi’nin	  ekonomik	  modelinin	  devamlılığı	  var.	  Bu	  
bütçede	  eşitsizliği	  daha	  da	  arttıracak,	  istihdam	  piyasalarındaki	  sorunları	  daha	  da	  
derinleştirecek,	  bırakın	  kalkınma	  modelinde	  doğru	  yönde	  kapsamlı	  ve	  sürdürülebilir	  bir	  
dönüşümü,	  siyasetle-‐‑rant	  çarklarının	  birbirini	  besleyecek	  şekilde	  döndüğü,	  “devlet	  
kapitalizminin”	  daha	  da	  derinleştiği,	  tükenmiş	  bir	  modelin	  derinleştirilmesi	  var.	  	  
	  
Özetle,	  AKP’nin	  TBMM’ye	  getirdiği	  2018	  bütçesi,	  hem	  tek	  hedef	  olarak	  büyümesi	  
görmesi	  bakımından,	  hem	  de	  öngörülen	  büyüme	  biçiminin	  Türkiye’nin	  temel	  
ekonomik	  sorunlarına	  çare	  olmaktan	  uzak	  olması	  bakımından	  da	  sorunludur.	  	  
	  
Büyüme	  rakamı,	  ekonominin	  geri	  kalanının	  işaret	  ettiğinin	  aksine	  Türkiye	  
ekonomisinin	  yüksek	  bir	  oranda	  büyüdüğünü	  iddia	  ediyor	  ancak	  bu	  rakamlar	  
yaşanan	  ekonomik	  gerçeklikleri	  yansıtmıyor.	  Bu	  büyümenin	  ne	  işsizlik	  endişesinin	  
azalmasına,	  ne	  yoksulluk	  sorunun	  çözümüne,	  ne	  de	  yarınlara	  dair	  yüksek	  üretkenlik	  ve	  
verimle	  coşacak	  bir	  üretim	  ve	  gelir	  kapasitesine	  işaret	  etmiyor	  olduğu	  somut	  verilerle	  
sabittir.	  

	  
Rakamlara	  salt	  rakam	  olarak	  baktığımızda	  karşımıza	  çıkan	  tablonun	  özeti	  
şöyledir:	  
ü   Yeni	  milli	  gelir	  hesaplama	  yöntemiyle	  hesaplanan	  büyüme	  2010’dan	  beri	  yıllık	  

ortalama	  %6,5’a	  yaklaşmaktadır.	  
ü   G20	  ülkeleri	  içinde	  Çin	  ve	  Hindistan’dan	  sonra	  en	  yüksek	  büyüme	  oranına	  sahip	  olan	  

ülke	  Türkiye’dir.	  	  	  
	  
Kağıt	  üzerindeki	  bu	  büyüme	  rakamları,	  iktidar	  tarafından	  ‘’faiz	  lobisi’’	  denilen	  grupları	  
memnun	  etmenin	  ötesinde	  vatandaşa	  dokunan,	  ülkenin	  sorunlarına	  çare	  üretecek	  bir	  
makroekonomik	  denge	  ortaya	  çıkartmamaktadır.	  Gerçek	  tablo,	  	  	  vatandaş	  açısından	  bir	  
coşma,	  bir	  müthiş	  kalkınma	  tablosu	  koymaktan	  çok	  uzak.	  	  

	  

1.   Bu	  büyüme	  ile	  işsizlik	  sorunu	  çözülmüyor,	  sorun	  derinleşerek	  devam	  
ediyor.	  

	  
İşsizliğe	  dair	  veriler	  sorunun	  nerede	  yattığını	  ve	  bütçenin	  neden	  umut	  
olamayacağını	  da	  çok	  açık	  gösteriyor.	  Bu	  tespitleri	  ortaya	  koymak	  bütçeyi	  
tasarlarken	  hangi	  politikalar	  ışığında	  bütçenin	  oluşturulması	  gerektiğini	  belirlemek	  
açısından	  da	  elzem.	  Yeterli	  istihdam	  yaratılması	  için,	  yaratılan	  istihdamın	  toplumsal	  
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cinsiyet	  eşitliğini	  arttırıcı,	  kapsayıcı,	  eğitimle	  uyumlu	  bir	  tablo	  sergilemesini	  sağlamak,	  
için	  bir	  dizi	  reform	  ve	  politikaları	  barındıran	  bir	  bütçeye	  ihtiyaç	  var.	  Ancak.	  2018	  bütçesi	  
bu	  reform	  ve	  politikaların	  yapılacağına	  dair	  bir	  işaret	  vermediği	  gibi,	  	  bu	  bütçenin	  ortaya	  
çıkartacağı	  ekonomik	  büyümenin	  de	  bu	  sorunlara	  kendiliğinden	  çare	  teşkil	  edeceğini	  
düşünmek	  gerçekçi	  değildir.	  	  
	  
İşsizliğe	  dair	  yapılacak	  değerlendirmeye	  iktidarın	  yaklaşımını	  ortaya	  koyarak	  
başlamak	  gereklidir.	  İktidar	  yaptığı	  değerlendirmelerde	  ekonomide	  yaratılan	  
istihdama	  vurgu	  yapmaktadır.	  Oysa	  iktidar	  bunu	  yaparak	  yaratılan	  istihdamın	  Türkiye	  
demografisinin	  ihtiyaç	  duyduğu	  istihdam	  yaratma	  oranlarının	  çok	  altında	  olduğu	  
gerçeğini	  gizlemektedir.	  Kadınlara	  daha	  çok	  çocuk	  yapmalarını	  öğütleyen	  bir	  siyasi	  
anlayışın	  doğacak	  çocukların	  gelecekte	  iş	  bulabilecekleri	  bir	  ekonomik	  düzen	  ortaya	  
çıkartma	  kaygısı	  olmadığının	  altını	  çizen	  bu	  yaklaşım,	  ekonomiyi	  ülkenin	  kalkınmasının	  
belkemiği	  olarak	  değil	  iktidarın	  kendi	  siyasi	  geleceğinin	  devamlılığının	  aracı	  olarak	  
gören	  yaklaşımın	  da	  tekrarı	  niteliğindedir.	  	  
	  
Gerçek	  şudur:	  Ülke	  ekonomisi	  vatandaşların	  ihtiyaç	  duyduğu	  oranda	  istihdam	  
yaratamamaktadır.	  Bunun	  temelinde	  de	  iktidarın	  ekonomik	  anlayışı	  yatmaktadır.	  Şekil	  
1a,	  1990’dan	  itibaren	  işsizlik	  oranlarını	  göstermektedir.	  2016	  itibariyle	  yıllık	  işsizlik	  
oranı	  2008-‐‑2009	  küresel	  krizinden	  sonra	  en	  yüksek	  düzeye	  çıkmış	  durumda.	  Tarihsel	  
olarak	  yüksek	  olan	  bu	  işsizlik	  oranı,	  uluslararası	  karşılaştırmalar	  baz	  alındığında	  da	  
Türkiye’de	  işsizliğin	  çok	  yüksek	  olduğunu	  göstermektedir.	  	  
	  
Uluslararası	  karşılaştırmalarda	  Türkiye	  kendisine	  benzer	  “Yükselen	  
Ekonomilerle”	  karşılaştırıldığında	  işsizliğin	  bu	  anlamada	  da	  yüksek	  olduğu	  ortaya	  
çıkıyor.	  AKP’nin	  yaptığı	  gibi	  büyüme	  rakamlarında	  yükselen	  ekonomilerle,	  işsizlik	  
rakamlarında	  gelişmiş	  ekonomilerle	  karşılaştırma	  yapan	  bilimsellikten	  uzak	  bir	  çerçeve	  
yerine	  tüm	  makroekonomik	  karşılaştırmalar	  aynı	  ülke	  grubuyla	  yapılmaktadır.	  Çin	  ve	  
Hindistan’la	  beraber	  çok	  hızlı	  büyüdüğü	  iddia	  edilen	  Türkiye’de	  büyüme	  Çin	  ve	  
Hindistan’ın	  aksine	  işsizliğe	  çare	  olamamaktadır.	  2016	  verilerine	  bakıldığında,	  Şekil	  
1b’de	  görüldüğü	  üzere	  Türkiye	  Çin,	  Hindistan	  gibi	  düşük	  işsizlik	  ülkesi	  olmanın	  aksine	  
kendisine	  benzer	  ekonomiler	  arasında	  en	  yüksek	  işsizlik	  oranına	  sahip	  ülkeler	  arasında	  
yer	  alıyor.	  2018	  bütçesinin	  bu	  durumu	  değiştirmeyeceği	  de	  çok	  açık.	  Eski	  düzenin	  
devamını	  vaat	  eden	  bu	  bütçeyle	  Türkiye	  nüfusunun	  ihtiyaç	  duyduğu	  oranda	  istihdam	  
yaratılamayacak	  ve	  işsizlik	  yükselmeye	  ve	  yüksek	  kalmaya	  devam	  edecektir.	  Özetle,	  AKP	  
iktidarının	  ekonomik	  anlayışı	  ‘’işsizliği	  arttıran	  büyüme’’	  kavramının	  öncüsü	  oluyor.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Şekil	  1a:	  İşsizlik	  Oranı	  (%),	  tarihsel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Şekil	  1b:	  İşsizlik	  Oranı	  (%),	  uluslararası	  karşılaştırma	  

	   	  
Kaynak:	  TÜİK	  (Şekil	  1a),	  IMF	  Küresel	  Görünüm	  Raporu,	  2017	  (Şekil	  1b).	  
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Resmi	  rakamlara	  göre	  iş	  arayan	  ancak	  bulamayan	  3	  milyon	  443	  bin	  vatandaşımız	  
var,	  ama	  gerçekte	  işsiz	  vatandaşlarımızın	  sayısı	  bunun	  çok	  üstünde.	  Resmi	  işsizlik	  
oranı	  yüzde	  10,7;	  oysa	  umudunu	  kaybettiği	  için	  çalışabilir	  durumda	  olmasına	  rağmen	  iş	  
aramaktan	  vazgeçmiş	  milyonları,	  iş	  bulma	  umudu	  kalmadığı	  için	  güvencesiz,	  tam	  
zamanlı	  olmayan	  işleri	  kabul	  etmek	  zorunda	  kalan	  binleri	  de	  eklediğimizde	  gerçek	  
işsizliğin	  yüzde	  17	  olduğunu	  görüyoruz.	  AKP	  ekonomisi	  ve	  Saray	  rejiminin	  coşan	  
ekonomisinde	  milyonlar	  açısından	  coşan	  tek	  gerçek	  işsizlik	  ve	  umutsuzluk.	  	  
	  
İşsizlik	  en	  çok	  gençleri	  ve	  kadınları	  vuruyor.	  Gençler	  arasında	  işsizlik	  oranı	  yüzde	  
21,1’e	  yükseldi,	  bugün	  her	  5	  gençten	  biri	  işsiz.	  Daha	  önemlisi,	  çalışmayan	  ve	  eğitimde	  
olmayan	  15-‐‑24	  yaş	  arasındaki	  gençlerin,	  toplam	  genç	  nüfus	  içerisindeki	  oranı	  yüzde	  24;	  
şu	  anda	  her	  4	  gençten	  biri	  ne	  okulda	  ne	  de	  işte.	  Genç	  işsizliği	  sadece	  tarihsel	  olarak	  değil	  
uluslararası	  karşılaştırmalarda	  da	  büyük	  bir	  sorun	  olarak	  karşımıza	  çıkıyor.	  Şekil	  2	  
Türkiye’nin	  genç	  işsizliği	  sorununda	  da	  hızlı	  büyüyen	  Çin	  ve	  Hindistan’dan	  ayrıştığı	  çok	  
net	  ortaya	  çıkıyor.	  
	  

Şekil	  2:	  Genç	  İşsizliği	  (%),	  Uluslararası	  Karşılaştırma	  (2016	  verisi)	  

	  
Kaynak:	  IMF	  Küresel	  Görünüm	  Raporu,	  2017.	  
	  

Kadınlar	  arasında	  işsizlik	  artış	  eğilimi	  içerisinde,	  en	  güncel	  veriye	  göre	  evde	  
bakım	  yapan	  kadınlar	  istihdama	  dahil	  edildiğinde	  dahi	  kadın	  işsizliği	  yüzde	  14,6.	  
Bu	  oran	  genç	  kadınlar	  arasında	  daha	  da	  yaygın;	  genç	  kadınlar	  arasında	  işsizlik	  oranı	  
yüzde	  27.	  Eğitim	  de	  işsizliğe	  çare	  olmuyor;	  üniversiteli	  kadınların	  işsizliği	  de	  yüzde	  21.	  
	  
Bu	  veriler,	  bir	  kez	  daha	  kurulan	  düzenin	  kapsayıcı	  niteliğinin	  ne	  kadar	  zayıf	  
olduğunu,	  eşitsizlikleri	  ne	  kadar	  pekiştirdiğini	  ortaya	  koyuyor.	  İşsizliğin	  düzeyi	  de,	  	  
gösterdiği	  eğilim	  de	  uygulanan	  ekonomi	  politikalarının	  ve	  hatta	  daha	  geniş	  siyasi	  
tercihlerin	  bedelinin	  vatandaşlarımıza	  işsizlik	  olarak	  da	  yüklendiğini	  açıkça	  ortaya	  
koyuyor	  
	  
Bir	  başka	  deyişle,	  bu	  bütçe,	  hem	  işsizliğe	  çare	  olmayarak,	  hem	  de	  vergi	  ve	  
zamlarla	  tüm	  yükü	  bir	  kez	  daha	  vatandaşın	  sırtına	  yüklüyor.	  	  Böyle	  bir	  
görünümde,	  iktidarın	  görevi	  kuşkusuz,	  ülkenin	  ihtiyaç	  duyduğu	  düzeyde	  istihdam	  

7,9 9,6 10,6
15,5 16,6 17,0 18,9 21,1

24,6

52,3
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yaratamayan	  bir	  büyüme	  ile	  övünmek	  yerine,	  	  ne	  yaparsak	  büyüme	  herkes	  için	  iş,	  aş	  ve	  
zenginlik	  yaratır	  meselesine	  kafa	  yormak	  olmalıdır.	  	  	  
	  
Türkiye	  ekonomisini	  ‘’işsizlik	  yaratan	  büyüme’’	  gerçeği	  ile	  karşı	  karşıya	  bırakan	  
Saray	  Rejimi’nin	  ekonomik	  modeli	  aynı	  zamanda	  ‘’eğitimli	  işsizlik’’	  gerçeğini	  de	  
tüm	  gençlerin	  karşısına	  bir	  karanlık	  olarak	  dayatıyor.	  OECD	  verilerine	  göre	  Türkiye	  
yükseköğretim	  mezunlarının	  işsizlik	  oranlarında	  en	  olumsuz	  tablonun	  yaşandığı	  ilk	  üç	  
ülke	  arasında	  yer	  alıyor.	  	  
	  
Kayıtdışı	  çalışanların	  oranı,	  yüzde	  35,2	  oldu.	  Her	  3	  kişiden	  biri	  kayıtdışı	  çalışıyor,	  
yani	  yarın	  ne	  olacağını	  bilmiyor,	  güvencesiz	  ve	  yarınsız.	  Üstelik	  kayıtdışılık	  kadın	  
çalışanlar	  arasında	  çok	  daha	  yaygın:	  kadın	  emekçilerin	  neredeyse	  yarısı,	  yüzde	  47’si	  
kayıtdışı	  çalışmaktadır.	  Güvencesiz	  ve	  güvensiz	  çalışan	  milyonlar	  iş	  cinayetlerinde	  
Avrupa	  birincisi	  olan	  ekonomik	  düzenin	  en	  zorlu	  koşullarında	  yaşayanları	  oluşturuyor.	  	  

2.   Büyümenin	  kaynağı	  gelecek	  dönemlerin	  üretim	  kapasitesini	  arttırıcı	  
unsurlar	  değil,	  bu	  büyüme	  sürdürülebilir	  değil	  

	  
2018	  bütçesine	  bakıldığında	  AKP’nin	  tüketim	  kaynaklı	  ve	  borca	  dayalı	  modelinin	  
devamlılığı	  belirgindir.	  Bu	  bütçenin	  de	  ortaya	  koyduğu	  büyüme	  çerçevesi	  üretim	  
kapasitesini	  arttırıcı	  unsurlara	  dayanmak	  yerine	  tüketim	  kaynaklı	  ve	  sürekli	  bir	  dış	  
kaynak	  girişine	  muhtaç	  olduğu	  için	  sürdürülebilir	  olmaktan	  uzaktır.	  	  Nitekim	  
yatırımların	  kompozisyonuna	  baktığımızda,	  günü	  kurtarmanın,	  hatta	  doğrudan	  iktidarı	  
kurtarmanın	  ötesinde	  bir	  vizyon	  olmadığının	  belirgin	  bir	  kanıtı	  olarak	  yine	  inşaat	  odaklı	  
olduğunu	  görüyoruz.	  	  
	  
Bu	  dönemde	  gerçekleşen	  ekonomik	  faaliyetlerin	  gelecek	  dönemlerin	  üretim	  
kapasitesine	  dönük	  yatırımlar	  barındırıp	  barındırmadığını	  en	  net	  ortaya	  koyan	  
veri	  ‘’makina	  ve	  teçhizat	  yatırım’’	  verisidir.	  	  
	  
Türkiye’de	  makina	  ve	  teçhizat	  yatırımları	  son	  4	  çeyrektir,	  yani	  son	  bir	  yıldır,	  
sürekli	  bir	  azalış	  eğilimi	  içerisindedir.	  	  İlk	  çeyrekte	  yüzde	  12	  düşüş,	  ikinci	  çeyrekte	  
ise	  yüzde	  8,6	  düşüş	  gerçekleşmiştir.	  Bu	  rakamlar	  Türkiye’nin	  gelecekte	  yapacağı	  üretimi,	  
kendi	  imal	  ettiği	  makina	  ve	  teçhizatla	  değil,	  	  ithal	  etmeye	  muhtaç	  olacağı	  girdilerle	  
yapacağını	  ortaya	  koymaktadır.	  Bir	  başka	  deyişle,	  bu	  büyüme	  Türkiye’nin	  üretiminin	  
dışa	  bağımlılığı	  sorununu	  çözen	  değil	  bu	  sorunu	  derinleştiren	  bir	  büyümedir.	  	  
	  
AKP’nin	  ekonomik	  modeli	  Türkiye’yi	  dışarıya	  finansman	  kaynağı	  ihtiyacıyla	  
bağımlı	  hale	  getirdiği	  gibi,	  üretimde	  dışarıya	  bağımlılığı	  da	  derinleştirici	  adımları	  
atmaya	  devam	  etmektedir.	  2018	  bütçesi	  üretimin	  yapısını	  dönüştürecek,	  dışa	  
bağımlılığını	  azaltacak,	  yatırım	  tercihini	  betondan	  değil	  gelecekten	  yana	  kullanacak	  
üreticileri	  destekleyici	  unsurlar	  barındırmamaktadır.	  	  
	  
Tekrar	  altını	  çizelim:	  Saray	  rejimi	  ile	  coşan	  bir	  ekonomi	  yoktur,	  dışa	  bağımlılığı	  her	  
anlamda	  pekiştirilen,	  	  dolayısı	  ile	  çöken	  bir	  ekonomi	  vardır.	  	  
	  
Makina	  ve	  teçhizat	  yatırımlarının	  bu	  oranlarda	  küçülüyor	  olması	  endişe	  vericidir.	  
Bu	  konuda	  öncü	  göstergeler	  bulunmasa	  da	  yapılan	  bazı	  analizlerde	  yatırım	  mali	  ithalatı	  
verisi	  ve	  makina	  ve	  teçhizat	  yatırımları	  arasında	  sayılan	  ticari	  araçlara	  dair	  istatistikler	  
değerlendirilmektedir.	  Her	  iki	  veri	  de	  bu	  durumun	  önümüzdeki	  dönem	  sürdürülebilir	  
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yönde	  değişmesi	  ihtimalinin	  de	  düşük	  olduğuna	  işaret	  etmektedir.	  İktidar	  ticari	  araç	  
alımlarının	  artan	  motorlu	  taşıt	  vergisinden	  (MTV)	  olumsuz	  etkilenerek	  makina	  ve	  
teçhizat	  yatırım	  rakamlarının	  daha	  da	  düşeceği	  endişesine	  kapılmış	  olmalı	  ki	  MTV	  
artışıyla	  beraber	  esnafa	  sıfır	  faizli	  kredi	  ile	  araç	  alma	  imkanı	  tanınacağı	  Başbakan	  
tarafından	  duyuruldu.	  Ancak	  anlaşılıyor	  ki,	  iktidar	  için	  mesele	  yine	  makine	  ve	  teçhizat	  
yatırımlarının	  kalıcı	  bir	  şekilde	  artırılması	  değil,	  günü	  kurtarmaya	  dönük	  bir	  telaşla,	  
düşük	  faizle	  satışı	  artırılacak	  olan	  araçlardan	  toplanacak	  akaryakıt	  vergisi	  ve	  MTV	  
gelirlerinin	  artırılması	  ve	  böylece	  giderek	  artan	  bütçe	  açığının	  göstermelik	  de	  olsa	  
azaltılması.	  
	  	  
Tabii	  üretim	  kapasitesini	  arttırmak	  için	  salt	  makina	  ve	  teçhizat	  yatırımı	  yeterli	  
değildir.	  Makina	  ve	  teçhizatın	  içine	  konacağı	  fabrika	  binası,	  üretilecek	  ürünün	  pazara	  
taşınmasını	  sağlayacak	  yolların,	  köprülerin,	  tren	  yollarının,	  limanların	  yapılması	  da	  
önemlidir.	  Ama	  inşaat	  yatırımları	  da	  verimlilik	  ve	  üretkenlik	  üzerinden	  değil,	  	  rant	  
kaygısı	  üzerinden	  ele	  alındığı	  için	  sorun	  makina	  ve	  teçhizat	  yatırımlarının	  düşüklüğü	  ile	  
sınırlı	  kalmaz,	  kıt	  kaynaklarımızı	  gereksiz	  beton	  yığınlarına	  gömmenin	  de	  maliyetini	  
hem	  üretimdeki	  durumla,	  	  hem	  de	  artan	  vergi	  ve	  zam	  ihtiyacıyla	  80	  milyon	  hep	  beraber	  
yaşarız.	  Nitekim	  her	  inşaatı	  bir	  gayrimenkul	  kazanç	  aracı	  olarak	  gören	  yaklaşım,	  
kendisini	  bu	  bütçede	  de	  göstermektedir.	  OSB’lerdeki	  üretim	  yapılarını	  böl-‐‑parçala-‐‑
kiralat	  yöntemiyle	  işletme,	  aklı	  üretken	  işlere	  değil	  inşaata	  yatırım	  yapanların	  sonradan	  
işi	  kurtarmak	  için	  düşüneceği	  ciddiyetsizliğin	  ötesine	  geçmiyor.	  	  
	  
Burada	  yollar	  ve	  köprülere	  yapılan	  yatırımlara	  da	  değinmek	  gerekir:	  Verimlilik,	  
üretkenlik	  ve	  vatandaşın	  ihtiyacını	  gidermek	  üzerinden	  fizibilite	  çalışması	  
yapılan	  değil	  rant	  projeleri	  olarak	  tasarlanan	  yollar	  ve	  köprüler	  ancak	  devlet	  
katkısıyla	  ayakta	  durabiliyorlar.	  Tabii	  bu	  noktada	  devlet	  katkısının	  da	  artan	  vergiler	  
ve	  zamlar	  yoluyla	  vatandaş	  tarafından	  sağlanıyor	  olduğunun	  altı	  çizilmelidir.	  Ayrıca	  
2018	  bütçesinde	  kamu-‐‑özel	  ortaklığı	  adı	  altındaki	  bu	  tarz	  rantçı	  projelere	  6,2	  milyar	  
TL’lik	  kaynak	  ayrıldığı,	  bu	  harcamaların	  önümüzdeki	  yıllarda	  hızla	  artacağı	  gerçeğiyle	  de	  
karşı	  karşıyayız.	  İşte	  bu	  projelerden	  kaynaklanan	  6,2	  milyar	  TL’lik	  ek	  yükü	  karşılamak	  
için	  bütçede	  vatandaşa	  internet	  vergisi,	  kurumlar	  vergisi,	  motorlu	  taşıt	  vergisi	  artışı	  
suretiyle	  birçok	  ek	  yük	  getirilmektedir.	  Üstelik	  bu	  garanti	  ödemelerin	  döviz	  kuruna	  bağlı	  
olduğu	  da	  düşünüldüğünde,	  bugünden	  kur	  tahminleri	  olumsuz	  yönde	  şaşan	  bir	  OVP’ye	  
dayanan	  bütçenin	  dolara	  bağlı	  harcama	  kalemlerinin	  de	  öngörülenden	  yüksek	  olacağını	  
tahmin	  etmek	  zor	  değil.	  	  

	  
Bir	  diğer	  çarpıcı	  gerçek	  de	  inşaat	  yatırımları	  verisi	  ile	  ortaya	  çıkıyor.	  Beton	  dışında	  
bir	  kalkınma	  ve	  yatırım	  vizyonu	  olmayan	  iktidarın	  ekonomi	  politikalarının	  sonucunda	  
makina	  ve	  teçhizat	  yatırımları	  ciddi	  düşüş	  eğilimindeyken	  inşaat	  yatırımları	  aynı	  hızda	  
bir	  	  artış	  eğilimindedir.	  İnşaat	  yatırımlarında	  2017’nin	  ilk	  çeyreğinde	  yıllık	  yüzde	  14,	  
ikinci	  çeyrekte	  ise	  yıllık	  yüzde	  25’lik	  bir	  artış	  görülmektedir.	  Bu	  rakamlar	  inşaat	  
yatırımları	  ve	  betona	  gömülme	  ile	  büyüyebileceğimizi	  ve	  kalkınabileceğimizi	  sanan	  bir	  
iktidarın	  çöken	  anlayışını	  da	  yansıtmaktadır.	  Bu	  bütçede	  bu	  anlayışı	  değiştirecek	  
herhangi	  bir	  politika	  yoktur.	  	  
	  
	  
	  



Ekonomi	  Bilgi	  Notu	  	   	   	   	   	   2018	  Bütçesi:	  Nedir?	  Ne	  Olmalıydı?	  
	  

Selin	  Sayek	  Böke	   	   Kasım	  2017	   	   	   	   	   	   Kasım	  	  13	  

3.   Bu	  büyüme	  Türkiye’nin	  ‘’sanayisizleşme’’	  sorununu	  çözmüyor,	  bilakis	  
derinleştiriyor.	  	  

	  
Yukarıda	  da	  tartıştığımız	  gibi	  ekonomik	  faaliyetler	  bu	  iktidar	  tarafından	  üretim	  
kapasitesini	  arttırmaya	  yönlendirilmemektedir.	  Üretim	  kapasitesi	  inşa	  edilmeyince	  
“sanayisizleşme”	  de	  doğal	  bir	  sonuç	  olarak	  ortaya	  çıkmaktadır.	  	  
	  
Veriler	  dünyada	  imalat	  sanayi	  üretimi	  içinde	  Türkiye’nin	  payının	  zaman	  içerisinde	  nasıl	  
eridiğini,	  Türkiye	  ekonomisinde	  sanayinin	  payının	  zaman	  içerisinde	  eridiğini	  ve	  
teknoloji	  üretiminde	  ciddi	  sıkıntılar	  olduğunu	  da	  gözler	  önüne	  seriyor.	  	  

ü   Türkiye	  1990	  ve	  2000’lerin	  başında	  imalat	  sanayi	  üretiminde	  dünyanın	  en	  büyük	  
15	  ülkesi	  arasındaydı.	  Ancak	  2013	  yılına	  geldiğimizde	  Türkiye	  ilk	  15	  arasındaki	  
yerini	  kaybetti.	  Bu	  dönemde	  	  Hindistan	  ilk	  10	  ülke	  arasına	  girmiş,	  Türkiye	  bu	  
ligden	  düşmüştür.	  	  

ü   2000	  yılında	  imalat	  sanayinin	  toplam	  ekonomideki	  payı	  yüzde	  21	  iken	  bu	  oran	  o	  
yıldan	  itibaren	  düşüş	  eğilimine	  girmiştir.	  2016	  yılında	  bu	  oran	  yüzde	  19’a	  
gerilemiştir.	  Aynı	  oran	  Güney	  Kore’de	  yüzde	  30’dur.	  

ü   İleri	  teknolojinin	  ihracatımız	  içerisindeki	  payı	  yüzde	  3,5’tür.	  	  Bu	  oran	  sadece	  
düşük	  değildir,	  aynı	  zamanda	  yıllar	  içerisinde	  de	  düşüş	  eğilimindedir.	  Daha	  
birkaç	  yıl	  önce	  bu	  oran	  yüzde	  6,6	  düzeyinde	  gerçekleşmişti.	  	  

ü   Tüm	  bu	  gelişmelerin	  doğal	  sonucu	  olarak	  da	  Türkiye	  ekonomisi	  gelir	  
yaratamamaktadır.	  Milli	  gelir	  hesaplarında	  yapılan	  revizyonların	  verdiği	  desteğe	  
rağmen	  kişi	  başına	  gelir	  2008	  yılının	  dahi	  altındadır.	  En	  son	  veriye	  göre	  kişi	  
başına	  gelir	  10	  bin	  518	  dolar	  düzeyindedir.	  

ü   İstanbul	  Sanayi	  Odası	  (İSO)	  Birinci	  500	  listesini	  değerlendiren	  analizler	  zaman	  
içerisinde	  ilk	  10	  şirketin	  fazla	  değişmediğine,	  daha	  önemlisi	  üretilen	  ürün	  
yelpazesi	  ve	  teknolojinin	  de	  farklılaşmadığına	  işaret	  ediyor.	  	  

Oysa	  dünya	  değişiyor.	  Bu	  değişimi	  yakalamak	  için	  gereken	  altyapı	  ve	  üst	  yapı	  
yatırımları	  yapılmaz	  ise,	  ülke	  ekonomisi	  gerçeklerle	  değil	  hep	  yalanlarla	  üstü	  örtülen	  
tartışmalara	  maruz	  bırakılırsa,	  ülkenin	  esas	  sorunu	  olan	  ekonomik	  dönüşüm	  hep	  göz	  
ardı	  edilir	  ve	  ekonomi	  politikası	  ‘günü	  kurtarmaya’,	  ‘günün	  iktidar	  sahiplerini’	  
kurtarmaya	  odaklanırsa	  sonuç	  da	  bu	  oluyor.	  	  Oysa	  Sanayi	  4.0	  gelişmiş	  ekonomilerin	  
rekabet	  güçlerini	  korumak	  adına	  başlattıkları	  atılım	  süreciyle	  bir	  küresel	  gerçek	  olarak	  
karşımıza	  çıkıyor.	  Bu	  değişimi	  sadece	  konuşan	  ama	  bu	  üretim	  biçimlerinde	  dönüşüm	  ve	  
devrimin	  gerektirdiği	  hukuk	  düzenini,	  eğitim	  altyapısını,	  sosyal	  iş	  yapma	  kültürünü,	  
özgürlükleri	  tesis	  etmeyen	  ekonomiler	  hızla	  rekabet	  güçlerini	  kaybedecekler.	  2018	  
bütçesi	  de,	  Saray	  Rejimi’nin	  kurduğu	  ve	  her	  gün	  pekiştirdiği	  baskıcı,	  yasakçı,	  
kutuplaştırıcı	  siyasi	  iklim	  de	  Türkiye’nin	  rekabetin	  gücünü	  kaybetmesinin	  önüne	  
geçecek	  bir	  anlayışın	  iktidar	  tarafından	  ortaya	  konamadığını	  gösteriyor.	  Bilakis	  bütçenin	  
kendisi	  de	  Saray	  Rejimi’nin	  topluma	  dayattığı	  baskıcı,	  hukuksuz,	  otoriter	  rejim	  de	  
Türkiye’nin	  rekabet	  gücünü	  kaybetmesine	  sebep	  oluyor.	  

Tüm	  bu	  veriler,	  	  toplumsal	  kapsayıcılığın	  arttığı,	  refahın	  paylaşımın	  yaygınlaştığı,	  
ucuz	  emek	  gücüyle	  değil	  insanın	  bilgisi	  ve	  birikimiyle	  rekabet	  ettiği	  bir	  düzene	  
geçilemediğinin	  altını	  çiziyor.	  Bu	  eşitsizlikler	  öylece	  ortada	  durduğu	  gibi	  bu	  büyüme	  
dar	  gelirliye	  de	  çare	  olamıyor.	  
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4.   Bu	  büyüme	  yoksulluk	  sorununu	  çözemiyor,	  ülkede	  yaygın	  olan	  eşitsizlikleri	  
gideremiyor.	  Bu	  büyüme	  eşitlikçi	  sonuçlar	  doğurmuyor.	  

	  
Türk-‐‑İş'in	  Ekim	  ayı	  için	  yaptığı	  açıklama	  dört	  kişilik	  bir	  ailenin	  açlık	  sınırının	  
1,544	  liraya,	  yoksulluk	  sınırının	  da	  5	  bin	  30	  liraya	  yükseldiğini	  gösteriyor.  	  
Vatandaş	  enflasyon	  altında	  eziliyor.	  Enflasyon	  çift	  hanelerden	  inmiyor,	  en	  güncel	  veri	  
yıllık	  tüketici	  enflasyonun	  yüzde	  11,9	  olduğunu	  gösteriyor.	  Buna	  karşılık,	  çekirdek	  
enflasyon	  son	  13	  yılın	  zirvesine	  çıkarak,	  yıllık	  bazda	  yüzde	  11,8’e	  ulaşmış	  durumda.	  
Üretici	  fiyatlarındaki	  gelişmeler,	  artan	  kur	  baskısı	  ve	  sürekli	  hale	  getirilen	  KGF	  
uygulamaları	  göz	  önüne	  alındığında	  artış	  eğiliminin	  devam	  edeceği	  öngörülebilir.	  
	  
Öte	  yandan	  Türkiye’nin	  uyguladığı	  büyüme	  modeli	  eşitsizlikleri,	  çözmek	  bir	  yana	  
pekiştiren	  bir	  büyüme	  modeli.	  Bu	  nedenle,	  	  bütçe	  yaparken	  uygulamaya	  konulacak	  
politikaların	  eşitsizlikleri	  azaltıcı	  yönde	  tasarlanmasını	  gerekirken,	  	  2018	  bütçesi	  bu	  
sorunu	  giderici	  adımları	  barındırmaktan	  da	  uzak.	  	  
	  
TÜİK	  2016	  Gelir	  ve	  Yaşam	  koşulları	  araştırması	  eşitsizliklere	  dair	  önemli	  bilgiler	  
sunuyor:	  	  

ü   Gini	  katsayısı	  artmaya	  başladı,	  son	  bir	  yılda	  0,397’den	  0,404’e	  çıktı.	  
ü   En	  zengin	  yüzde	  20	  ile	  en	  yoksul	  yüzde	  20	  arasındaki	  gelir	  farkı	  7,57’den	  7,68’e	  

çıktı.	  Gelir	  adaletsizliğinde	  derinleşme	  var.	  	  
ü   Gelir	  dağılımında	  özellikle	  iki	  kutupta,	  yani	  en	  yoksul	  tarafta	  ve	  en	  zengin	  tarafta	  

daha	  keskin	  bir	  uçurum	  oluşuyor.	  Bir	  başka	  deyişle	  iktidar	  tarafından	  siyaseten	  
kutuplaştırılan	  ülke	  ekonomik	  olarak	  da	  kutuplaştırılıyor.	  	  

	  
Bu	  rakamlar	  orta	  gelirli	  sınıfların	  sıkıştırıldığı,	  yoksulluğun	  yönetildiği	  ve	  rantla	  
büyüyen	  bir	  ekonominin	  aynadaki	  görüntüsü.	  Temel	  sorun	  2018	  bütçesinin	  bu	  
eşitsiz	  tabloyu	  yaratan	  ekonomik	  düzeni	  değiştirmeye	  dönük	  herhangi	  bir	  politika	  
barındırmıyor	  olması.	  	  Örneğin,	  bugün	  Türkiye’deki	  eşitsizliklerin	  önemli	  
kaynaklarından	  olan	  vergide	  adalet	  yerine,	  AKP	  iktidarının	  sınıfsal	  tercihini	  yansıtan	  
vergi	  politikasının	  2018’de	  de	  devam	  edeceği	  bütçeden	  görülmektedir.	  Geliri	  ne	  olursa	  
olsun,	  tüm	  vatandaşlara	  aynı	  oranda	  uygulanan	  dolaylı	  vergilerin	  toplam	  vergiler	  
içindeki	  ağırlığının	  bu	  dönemde	  de	  devam	  edeceği	  görülmektedir.	  	  
	  
Eşitsizliklere	  çare	  olabilecek	  bir	  eğitim	  programının	  da	  eksikliği	  çok	  açık.	  2018	  
bütçesindeki	  eğitim	  kalemleri	  bir	  kez	  daha	  bu	  iktidarın	  eğitimi	  	  eşitliği	  ve	  üretim	  
kapasitesini	  arttırıcı	  bir	  araç	  olarak	  değil	  eşitsizliğin	  pekiştiği	  bir	  alan	  olarak	  gördüğünü	  
gösteriyor.	  Yapılan	  çalışmalar	  	  Türkiye’de	  eğitim	  harcamalarının	  yarısının	  en	  zengin	  
yüzde	  10’luk	  kesim	  tarafından	  yapıldığını	  gösteriyor,	  oysa	  en	  yoksul	  yüzde	  10’un	  eğitim	  
harcamasındaki	  payı	  yüzde	  1’in	  altında	  kalıyor.	  Bir	  başka	  deyişle	  en	  zengin	  yüzde	  10	  ile	  
en	  yoksul	  yüzde	  10’un	  eğitim	  harcamaları	  arasında	  64	  katlık	  bir	  uçurum	  var.	  Eğitim	  
eşitleyici	  değil	  eşitsizliği	  pekiştirici	  bir	  unsur	  olmaya	  devam	  ediyor.	  Yine	  eğitim	  
yatırımlarına	  pay	  ayırmayan	  bir	  bütçe	  ile	  de	  maalesef	  2018	  bütçesi	  bu	  uçurumu	  arttırıcı	  
etki	  yaratmaya	  aday.	  	  
	  
Eğitim	  sistemi	  toplumsal	  eşitsizlikleri	  aşırı	  piyasalaşmış	  iktidar	  anlayışı	  ile	  
artırmaya	  devam	  ediyor.	  Öyle	  ki	  erişim	  imkanına	  göre	  okullara	  dağılan	  öğrenciler	  
birbirlerinden	  toplumsal	  olarak	  da	  iktidarın	  tercihleri	  yoluyla	  ayrıştırılıyorlar.	  
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Yeni	  açıklanan	  ve	  TEOG	  yerine	  getirilen	  sistem,	  “nitelikle	  okullar	  –	  diğer	  okullar”	  
ayrımıyla,	  her	  bir	  öğrenciye	  eşit	  olarak	  sunulması	  gereken	  eğitim	  fırsatını,	  “mahalle	  
okulları”	  kısıtıyla	  sınırlamasıyla	  milli	  eğitim	  sistemindeki	  çöküşü	  ne	  yazık	  ki	  
tescillemiştir.	  Çöken	  sadece	  sistem	  değil,	  eğitimin	  geleceğidir.	  	  

	  

5.   Bu	  büyüme	  borçlanmaya	  dayalı	  bir	  modelin	  sonucu.	  Borçluluk	  80	  milyonun	  
başında	  dert.	  	  

	  
Borçla	  büyüyen	  bir	  düzenin	  sürdürülebilir	  olmadığı,	  özellikle	  borçla	  üretkenliğe	  
değil	  ranta	  yatırım	  yapan	  ekonomilerin	  sorunlarla	  karşılaştığı	  bilinmektedir.	  
2018	  bütçesi	  de	  borçlanarak	  değil	  üreterek	  büyüyecek	  bir	  Türkiye	  ekonomisini	  kurmak	  
yönünde	  adım	  atmıyor,	  tam	  tersine	  eski	  düzenin	  devamını	  vaat	  ediyor.	  	  
	  
Türkiye	  ekonomisi	  AKP	  iktidarının	  ekonomik	  anlayışıyla	  borçluluğu	  yıllar	  
içerisinde	  artan	  bir	  ekonomidir.	  Toplam	  borçların	  milli	  gelire	  oranı	  2001’in	  ilk	  
çeyreğinde	  yüzde	  144	  iken	  2017’nin	  ikinci	  çeyreğinde	  yüzde	  212’ye	  ulaşmıştır.	  Bu	  
borcun	  dağılımına	  bakıldığında	  borç	  yükünün	  kamudan	  vatandaşlara,	  üreticilere	  ve	  
bankacılara	  kaydırıldığı	  da	  açıkça	  gözükmektedir.	  Tablo	  1	  bu	  verileri	  detaylı	  şekilde	  
sunmaktadır.	  
	  

Tablo	  1:	  Borçluluk,	  Milli	  Gelire	  Oranı	  (%	  olarak)	  
	   Kamu	   Hanehalkı	   Şirketler	   Bankacılık	   Toplam	  
2001	  I.	  Çeyrek	   63	   3	   27	   51	   144	  
2017	  II.	  Çeyrek	   29	   18	   70	   95	   212	  
Türk	  Lirası	  
cinsinden	  

18	   18	   30	   26	   92	  

Döviz	  cinsinden	   11	   0	   40	   69	   120	  
	  	  	  	  	  Kaynak:	  Uluslararası	  Yatırım	  Enstitüsü.	  	  
	  
Tablo	  1	  borçları	  milli	  gelire	  kıyasla	  gösteriyor.	  Mutlak	  ödenmesi	  gereken	  rakamlara	  
bakıldığında	  rakamların	  çarpıcılığı	  daha	  da	  açık	  ortaya	  çıkıyor:	  

•   2002’den	  bu	  güne,	  Hazinenin	  dış	  borcu	  neredeyse	  4	  kat	  artmış	  316	  milyar	  lirayı	  
geçmiş.	  	  

•   Toplam	  kamu	  borçlarındaki	  artış,	  hazine	  borçlarındaki	  hızlı	  artış	  nedeniyle	  
yaklaşık	  3	  kattan	  fazla	  artmış	  861	  milyar	  liraya	  ulaşmış.	  	  

•   Hane	  halkı	  2002	  yılında	  neredeyse	  borçsuz	  durumdayken,	  2017	  ilk	  6	  ayında	  
472,4	  milyar	  TL	  borca	  batmış.	  	  

•   Türkiye’nin	  toplam	  borcu	  9	  kat	  artarak	  yaklaşık	  3,3	  trilyon	  TL’ye	  ulaşmış.	  
	  
Özetle,	  Türkiye’de	  büyümenin	  kaynağı	  borçlanma.	  Borçla	  elde	  edilen	  kaynaklar	  
betona	  gömülürken	  ödeme	  zorlukları	  gittikçe	  daha	  yakın	  bir	  tarihte	  yaşanabilir	  bir	  
sorun	  olarak	  karşımıza	  çıkıyor.	  	  
	  
Bu	  borcun	  döviz	  dağılımına	  dair	  veriler	  de	  AKP	  iktidarının	  yanlış	  politikalarının	  
Türkiye	  ekonomisinin	  kırılganlıklarını	  nasıl	  arttırdığını	  çok	  açık	  bir	  biçimde	  
ortaya	  koyuyor:	  	  

•   Hanehalkının	  borcunun	  tamamı	  TL	  cinsinden.	  Kurdaki	  bir	  değişiklik	  hanehalkının	  
borcunu	  doğrudan	  etkilemiyor.	  Ancak	  TL’nin	  değer	  kaybından	  kaynaklı	  enflasyon	  
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hanehalklarını	  daha	  pahalı	  benzin,	  dolayısı	  ile	  daha	  pahalı	  ulaşım,	  gıda,	  elektrik	  
ve	  temel	  ihtiyaçlarla	  karşı	  karşıya	  bırakıyor.	  	  

•   Ancak	  kur	  değişiklikleri	  şirketlerin	  ve	  bankaların	  borç	  yükünü	  doğrudan	  
değiştiriyor.	  Şirketlerin	  döviz	  borcunun	  milli	  gelire	  oranı	  yüzde	  40,	  ve	  bu	  oran	  
yüzde	  30	  olan	  TL	  borcunun	  oranından	  daha	  yüksek.	  Kamunun	  döviz	  borcunun	  
milli	  gelire	  oranı	  yüzde	  11.	  Bankaların	  ise	  döviz	  borcunun	  milli	  gelire	  oranı	  yüze	  
69.	  Bankalar	  bu	  borçlanma	  ile	  şirketlere	  döviz	  kredisi,	  hanehalkına	  da	  TL	  ile	  
tüketici	  kredisi	  sağlamaktalar.	  	  

	  
Şirketlerin	  ve	  bankaların	  bu	  kadar	  çok	  dövizle	  borçlanmış	  olmasının	  altında	  AKP	  
iktidarının	  2009’da	  çıkarttığı	  mevzuat	  yatıyor.	  Döviz	  kazancı	  olmayanların	  da	  
dövizle	  borçlanmasına	  imkan	  sağlayan	  bu	  mevzuatın	  ortaya	  çıkarttığı	  sonuç	  döviz	  borcu	  
yüksek	  bir	  reel	  kesim	  ve	  finansal	  kesim.	  Bu	  tablo	  içerisinde,	  	  küresel	  koşullar	  nedeniyle	  
dövize	  erişim	  imkanı	  kısıtlandıkça,	  borçlanma	  maliyetleri	  arttıkça,	  	  hem	  reel	  kesim	  hem	  
de	  finansal	  kesimin	  zor	  duruma	  düşebileceği	  görülmektedir.	  	  
	  
2018	  bütçesinin	  borçlanarak	  büyüyen	  ekonomi	  modelini	  değiştirmeyeceği	  kesin.	  
2018	  bütçesini	  hazırlayan	  iktidarın	  bakanları	  bankalara	  kaynak	  ihtiyaçlarını	  gidermek	  
için	  mevduat	  aramak	  yerine	  yurtdışından	  borçlanmaya	  çağırarak	  bu	  gidişatı	  sürdürme	  
tercihini	  açıkça	  ortaya	  koymaktadır.	  
	  
Vatandaşın	  borçluluğunun	  da	  bu	  bütçe	  ile	  artacağı	  aşikar.	  Geliri	  artmayan	  
vatandaşa	  artan	  vergi	  ve	  zam	  yükü	  getiren	  bu	  bütçe	  vatandaşı	  daha	  da	  çok	  borçlanmak	  
zorunda	  bırakacak.	  Bu	  bütçe	  sadece	  Hazine’ye	  ek	  bütçe	  yetkisi	  tanınan	  bir	  anlayışın	  
ürünü	  değil,	  aynı	  zamanda	  hanehalkının,	  üreticinin,	  bankaların	  yani	  80	  milyonun	  borç	  
batağına	  daha	  çok	  çekilmesinin	  de	  bütçesidir.	  Bu	  gerçeklik	  Saray	  rejiminin	  betona	  
yatırım	  için	  borçlanmayı	  körükleyen	  ekonomik	  anlayışının	  bir	  sonucudur.	  	  	  
	  
Borçluluk	  madalyonunun	  diğer	  yüzü	  ise	  krediler.	  Akademik	  incelemeler	  kredi	  
büyümesinin	  ekonomik	  büyümeye	  katkıda	  bulunması	  için	  kredilerin	  milli	  gelir	  
içerisindeki	  payının	  yüzde	  36	  ile	  yüzde	  70	  arasında	  olması	  gerekliliğine	  işaret	  
etmektedir.	  Hatta	  çalışmalar,	  toplam	  kredilerin	  milli	  gelir	  içerisindeki	  payının	  yüzde	  80’i	  
aştığında	  ekonomik	  büyüme	  açısından	  kredilerin	  olumsuz	  katkı	  yapan	  bir	  unsura	  
dönüştüğünü	  göstermektedir.	  Şekil	  3	  ve	  Şekil	  4’de	  görüldüğü	  üzere	  Türkiye’de	  
kredilerin	  milli	  gelir	  içindeki	  payı	  yüzde	  70’lere	  ulaşmıştır.	  Bu	  tablo	  açıkça	  artık	  
Türkiye’nin	  daha	  çok	  kredi	  ile	  büyümesinin	  mümkün	  olmayacağını,	  borçla	  değil	  
üreterek	  büyüyen	  bir	  ekonominin	  temelini	  oluşturacak	  bir	  bütçeye	  çok	  acil	  olarak	  
ihtiyaç	  olduğunu	  göstermektedir.	  	  
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Şekil	  3:	  Özel	  sektör	  kredisinin	  milli	  gelir	  içindeki	  payı	  (%	  olarak)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kaynak:	  Dünya	  Bankası,	  Dünya	  Kalkınma	  Göstergeleri.	  	  	  
	  
Milli	  gelir	  içerisinde	  kredinin	  oranına	  dair	  bir	  uluslararası	  karşılaştırma	  
yapıldığında	  Türkiye	  ekonomisinin	  uluslararası	  rekabet	  gücünün	  Saray	  
Rejimi’nin	  borç	  temelli	  anlayışıyla	  nasıl	  zedelendiği	  de	  ortaya	  çıkmaktadır.	  	  
	  

Şekil	  4:	  Kredilerin	  milli	  gelir	  içindeki	  payı,	  2017,	  uluslararası	  karşılaştırma	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kaynak:	  IMF,	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm,	  2017.	  
	  
Kredilerin	  milli	  gelire	  oranında	  yüzde	  70	  sınırına	  dayanmış	  ve	  aşmış	  3	  ülke	  göze	  
çarpmaktadır:	  Türkiye,	  Malezya	  ve	  Çin.	  	  
	  
Türkiye	  ekonomisi	  ve	  Saray	  Rejimi’nin	  büyüme	  modeli	  artık	  Kredi	  Garanti	  Fonu	  
(KGF)	  gibi	  politikalarla	  kısa	  vadeli	  büyüme	  yaratabilme	  imkanın	  sınırlarına	  
gelmiştir.	  2018	  bütçesi	  bu	  sınırın	  aşılabilmesini	  sağlayacak	  reformları	  ve	  adımları	  
barındırmamaktadır.	  	  Bu	  durum	  veri	  ile	  tespit	  edilmiş	  olmasına	  rağmen	  bu	  bütçe	  ile	  de	  
büyümeyi	  Kredi	  Garanti	  Fonu	  desteğini	  kalıcı	  hale	  getirerek	  çözeceğini	  iddia	  eden	  bir	  
iktidar	  bulunmaktadır.	  	  
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6.	  Bu	  büyüme	  yapısal	  sorunumuz	  olan	  cari	  açık	  sorununun	  çözümüne	  yol	  
açmamıştır.	  	  
	  
Var	  olduğu	  iddia	  edilen	  büyüme	  cari	  açık-‐‑büyüme	  sarmalının	  devamlılığını	  
pekiştirmektedir.	  Bir	  başka	  deyişle,	  üretim	  yapısı	  cari	  açık	  üreten	  bir	  yapıda	  
olduğundan	  büyüme-‐‑cari	  açıkla	  el	  ele	  gitmeye	  devam	  etmektedir.	  Büyüme	  de	  ancak	  
bütçe	  açıkları	  ile	  yaratılabildiğinden	  Türkiye	  bu	  büyüme	  politikası	  ile	  ikiz	  açıklar	  
dönemine	  geri	  dönmüştür.	  
	  
Türkiye’nin	  en	  önemli	  makroekonomik	  kırılganlıklarından	  birisi	  yüksek	  cari	  açık,	  
dolayısı	  ile	  yüksek	  dış	  finansman	  ihtiyacı	  olarak	  	  belirginleşiyor.	  	  
	  
Bu	  alandaki	  en	  güncel	  verilerin	  ortaya	  çıkarttığı	  tablo	  şöyle:	  

ü   2016'nın	  ilk	  8	  ayında	  22,9	  milyar	  dolar	  olan	  cari	  açık,	  2017’nin	  aynı	  
döneminde	  27,2	  milyar	  dolara	  yükseldi.	  	  

ü   Cari	  açığın	  ülke	  ekonomisinin	  büyüklüğüne	  oranı	  da	  Türkiye	  ekonomisinin	  
kırılganlığını	  açık	  bir	  biçimde	  ortaya	  koyuyor.	  AKP	  iktidarının	  anlayışıyla	  
Türkiye	  bize	  benzeyen	  ekonomiler	  arasında	  dış	  kaynağa	  en	  bağımlı	  ekonomi	  
olmayı	  sürdürüyor.	  Bu	  durum	  Şekil	  5’te	  çok	  açık	  bir	  biçimde	  ortaya	  çıkıyor.	  

	  	  
Şekil	  5:	  Cari	  Açığın	  Milli	  Gelire	  Oranı	  (%),	  uluslararası	  ve	  tarihsel	  karşılaştırma	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kaynak:	  IMF	  Küresel	  Görünüm	  Raporu.	  
	  
Üstelik	  Türkiye	  kendisine	  benzeyen	  diğer	  yükselen	  piyasalarla	  
karşılaştırıldığında	  hep	  en	  kırılgan	  ülke;	  2013’te	  de	  böyle,	  2017’de	  de	  böyle,	  2019	  
tahminlerinde	  de	  böyle.	  Bu	  tablonun	  özeti	  şudur:	  Olduğu	  iddia	  edilen	  büyüme	  
rakamları	  borçlanma	  gerekliliğini	  azaltıcı	  üretken	  yatırımlara	  yönlendirilmemiştir.	  
Önümüzdeki	  dönemde	  de	  bu	  durumun	  değişerek	  cari	  açığı	  azaltıcı	  bir	  büyümenin	  ortaya	  
çıkmasını	  sağlayacak	  bir	  bütçe	  iktidar	  tarafından	  hazırlanmamıştır.	  
	  
Bu	  büyüme	  modeli	  cari	  açığın	  kendisini	  azaltmadığı	  gibi,	  cari	  açığın	  finansman	  
kalitesini	  de	  yıldan	  yıla	  bozmaya	  devam	  etmektedir.	  Uzun	  vadeli	  doğrudan	  
yatırımlar	  2017	  yılında	  geçen	  yıla	  göre	  net	  olarak	  700	  milyon	  dolar	  azalmış	  durumdadır.	  
Yabancı	  yatırımcı	  hızlı	  kaçabileceği	  kısa	  vadeli	  yatırımları	  tercih	  etmektedir.	  Cari	  açığın	  
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yaklaşık	  dörtte	  üçü	  kısa	  vadeli	  sermaye	  girişleri	  ile	  finanse	  edilmektedir.	  Hukuk	  
olmayınca,	  ekonominin	  kurallı	  işleyişi	  yerini	  keyfi	  yönetime	  bırakınca	  istihdam	  ve	  
teknoloji	  üreten	  yatırım	  yerini	  faiz	  peşinde	  koşan	  spekülatif	  kaynağa	  bırakıyor.	  Bu	  
bütçedeki	  düzenlemeler	  de	  Saray	  Rejimi’nin	  hukuksuz,	  baskıcı	  ve	  kutuplaştırıcı	  
politikalarıyla	  birlikte	  spekülatif	  kaynağın	  üretken	  kaynakların	  yerini	  alma	  sürecini	  
hızlandıracak,	  Türkiye	  ekonomisinin	  kırılganlıklarını	  derinleştirecektir.	  	  
	  
Bunlarla	  beraber	  2018	  bütçesinde	  kurumlar	  vergisine	  getirilen	  yüzde	  10	  artışla	  
cari	  açık	  finansmanındaki	  sıcak	  para	  ağırlığını	  arttırma	  tercihi	  de	  bu	  iktidar	  
tarafından	  ortaya	  konulmaktadır.	  Kurumlar	  vergisini	  arttıran	  bu	  bütçe	  ile	  Saray	  
Rejimi	  ve	  iktidar	  ekonomide	  üretenden	  değil	  ranttan	  yana	  tavrını	  da	  bir	  kez	  daha	  ortaya	  
koymuştur.	  Saray	  Rejimi’nin	  rant	  vergisi	  ile	  gelir	  yaratmak	  yerine	  kurumlar	  vergisini	  
arttıran	  bir	  bütçe	  ile	  2018’e	  girmeyi	  seçmesi	  bu	  politik	  ekonomi	  tercihinin	  sonucudur.	  	  
Üstelik,	  birkaç	  hafta	  önce	  kamuoyuna	  kurumlar	  vergisini	  indireceğiz	  diyen	  hükümetin	  
bütçede	  kurumlar	  vergisini	  arttırmasının	  maliye	  politikasına	  olan	  güveni	  zedeleyeceği,	  
bu	  yolla	  ülke	  risk	  primini	  arttırarak	  faizlere	  yukarı	  yönlü	  baskı	  yapacağı	  da	  açıktır.	  	  
	  
Bu	  kurumlar	  vergisi	  artışı	  ile	  iktidar	  Türkiye’yi	  üretken	  yatırımların	  tercih	  
edeceği	  coğrafyaların	  dışına	  çıkartıyor.	  Zira	  aynı	  anda	  diğer	  ekonomiler	  kurumlar	  
vergilerini	  azaltarak	  ekonomilerini	  canlandırma	  adımlarını	  atıyorlar.	  doğrudan	  yabancı	  
yatırım	  rekabetinin	  dışına	  itiyor.	  	  
	  
Oysa	  bu	  bütçede	  iktidar	  üretenden	  değil	  rantçıdan	  vergi	  almak	  tercih	  etseydi	  o	  
zaman	  hem	  daha	  eşitlikçi	  bir	  ekonomik	  model	  hem	  yerel	  hem	  de	  yabancılar	  
arasında	  spekülatif	  yatırımlar	  yerine	  üretken	  yatırımları	  tercih	  eden	  bir	  anlayış	  
sergilenmiş	  olurdu.	  Bu	  bütçe	  bu	  açılardan	  da	  var	  olan	  sorunların	  artarak	  devam	  
edeceğine	  kuvvetle	  işaret	  ediyor.	  	  
	  
II.	  TÜRKİYE’NİN	  İHTİYACI	  NASIL	  BİR	  BÜTÇE?	  	  
	  
Bir	  bütçe	  o	  bütçeyi	  hazırlayanların	  kalkınma	  vizyonunu	  ve	  sınıfsal	  tercihlerini	  
açıkça	  ortaya	  koyan	  bir	  belgedir.	  Bu	  kapsamda	  Türkiye’nin	  kalkınması	  için	  ihtiyaç	  
duyulan	  adımlar	  ve	  bunların	  2018	  bütçesinde	  ne	  gerektirdiği	  şöyle	  özetlenebilir:	  
	  

ü   Üretimde	  verimlilik	  ve	  güvenceli	  çalışma	  odaklı	  bir	  dönüşümün	  
gerçekleştirilmesi:	  Türkiye’nin	  kalkınmasını	  üretkenliğin	  arttırıldığı,	  rekabet	  
gücünün	  ucuz	  emek	  gücüyle	  değil	  verimli	  ve	  güvenceli	  çalışma	  imkanlarıyla	  
belirlendiği	  bir	  üretim	  yapısı	  dönüşümüne	  dayandırmak	  elzemdir.	  Böyle	  bir	  
yapısal	  dönüşüm	  için	  bütçede	  ihtiyaç	  duyulan	  temel	  harcama	  kalemleri	  geleceğe	  
dönük	  üretim	  kapasitemizin	  ve	  rekabet	  gücümüzün	  belirleyicisi	  olacak	  eğitim	  
yatırımları,	  rantçı	  inşaat	  projeleri	  yerine	  sanayinin	  ihtiyaç	  duyduğu	  altyapı	  
projelerinin	  gerçekleştirilmesidir.	  

o   Eğitimin	  fırsat	  eşitliği	  sağlayan,	  okul	  öncesi	  eğitimi	  yaygınlaştıran,	  
öğretmenlere	  güvenceli	  bir	  çalışma	  düzeni	  sağlayan,	  piyasalaşmaya	  teslim	  
edilmiş	  değil	  sosyal	  devlet	  sorumluluğu	  ile	  kamulaştırılmış,	  zorunlu	  
harcamalarla	  beraber	  yatırım	  harcamalarının	  da	  daha	  yüksek	  hızda	  arttığı	  
bir	  bütçeye	  ihtiyacımız	  var.	  	  
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o   Altyapı	  yatırım	  tercihlerinde;	  ulaştırma,	  enerji,	  bilgi	  ve	  teknoloji	  	  
yatırımlarının	  nitelikleri	  çok	  önem	  kazanmaktadır.	  Bütçede	  yapılacak	  
tercihlerin	  bu	  yönde	  olması	  elzemdir.	  

Tüm	  bunlar,	  ve	  aşağıda	  not	  edilen	  unsurlar	  ülkenin	  potansiyel	  üretimini	  
arttıracaktır.	  	  
	  

ü   Sosyal	  devletin	  güçlendirilmesi,	  sosyal-‐‑ekonomik-‐‑toplumsal	  eşitsizliklerin	  
azaltılması:	  	  

o   Bunun	  için	  sosyal	  harcamaların	  salt	  partizanca	  yapılan	  sosyal	  yardım	  
odaklı	  olmaktan	  çıkartılıp	  hak	  temelli	  bir	  yapıya	  kavuşturulması,	  en	  
önemlisi	  de	  ağırlığın	  verimliliği	  ve	  sosyal	  güvenceyi	  arttırıcı	  harcamalara	  
yönlendirilmesi	  gerekmektedir.	  	  

o   Eğitim	  politikasının	  da	  bu	  bütünün	  bir	  parçası	  olduğu	  unutulmamalıdır.	  
Eğitim	  bütçesi	  arttırılarak	  yatırımlar	  arttırılmalı,	  fırsat	  eşitliği,	  parasız	  
eğitim,	  öğretmene	  güvenceli	  çalışma	  ortamı,	  öğrencileri	  tarikatlara	  terk	  
etmeyen	  yurt	  yatırımları	  ile	  parasız	  eğitim	  sağlayan	  kuvvetli	  bir	  sosyal	  
devlet	  yapısı	  bütçeye	  yansıtılmalıdır.	  	  

o   Öte	  yandan	  toplumsal	  eşitsizlikler	  açısından	  kadınlara	  fırsat	  eşitliği	  
sağlayacak	  adımların	  sosyal	  ve	  ekonomik	  olarak	  atılması,	  pozitif	  
ayrımcılıkla	  kadın	  emeğinin	  desteklenmesine	  dönük	  teşvik	  politikalarının	  
belirgin	  olarak	  yer	  alması	  bir	  zorunluluktur.	  

o   Bütçenin	  sosyal	  politika	  önceliklerinin	  de	  hem	  eşitsizlikleri	  giderecek,	  
hem	  de	  bunun	  ötesinde	  kalkınma	  politikasında	  gerçekleştirilmesi	  gereken	  
dönüşümün	  parçası	  olabilecek	  şekilde	  belirlenmesi	  gerekir.	  Son	  yıllarda	  
küresel	  ölçekte	  istihdam	  piyasalarının	  sanayi	  4.0	  süreci	  etkisiyle	  
dönüşmesiyle	  birlikte,	  sosyal	  politikayı	  yalnızca	  serbest	  piyasa	  
ekonomisinin	  neden	  olduğu	  eşitsizlikleri	  gidermek	  için	  kamu	  tarafından	  
katlanılacak	  bir	  maliyet	  unsuru	  değil,	  üretim	  süreçlerinin	  ve	  piyasaların	  
verimliğini	  arttıracak	  bir	  araç	  olarak	  gören	  yaklaşım	  OECD	  ülkelerinde	  
yaygınlaşmaktadır.	  Bu	  doğrultuda,	  Türkiye'nin	  de	  hem	  yüksek	  katma	  
değerli	  üretime	  dayanan	  yeni	  bir	  kalkınma	  stratejisine	  geçebilmek,	  hem	  
de	  yapısal	  hale	  gelmiş	  cinsiyet	  eşitsizliği,	  bölgesel	  farklardan	  kaynaklı	  
eşitsizlikler,	  dezavantajlı	  grupların	  yaşadığı	  eşitsizlikler	  gibi	  sorunlarını	  
çözebilmek	  için	  aktif	  istihdam	  politikalarını	  ve	  güvenceli	  esnekliği	  
temeline	  alan	  yeni	  bir	  sosyal	  politikalar	  ve	  işgücü	  piyasası	  politikaları	  
yaklaşımına	  ihtiyacı	  olduğu	  açık.	  Türkiye'nin	  ihtiyacı	  olan	  bütçe;	  
Türkiye'de	  OECD	  ortalamasıyla	  kıyaslanamayacak	  kadar	  düşük	  olan	  aktif	  
istihdam	  politikası	  harcamalarını	  arttıracak,	  üretken	  refah	  devleti	  
politikalarını,	  yapısal	  hale	  gelen	  eşitsizlikleri	  hızla	  azaltacak	  biçimde	  
geliştirecek	  bir	  bütçedir.	  	  

ü   Hukukun	  üstünlüğü,	  mali	  disiplin,	  bağımsız	  merkez	  bankası,	  kurallı	  işleyen	  
bir	  ekonomik	  düzen,	  kamunun	  denetleyici	  ve	  düzenleyici	  görevini	  yerine	  
getirmesini	  sağlayacak	  kapasiteyi	  arttırıcı	  harcamalar	  bütçenin	  temelini	  
oluşturmalı.	  OHAL	  devam	  ettiren	  değil	  ülkeyi	  normalleştirecek,	  kamunun	  iş	  
yapma	  kapasitesini	  eriterek	  kamu	  görevlerini	  özelleştiren	  değil	  kapasiteyi	  
arttıran	  bir	  anlayışın	  bütçe	  kalemlerine	  yansıtılması	  gerek.	  OHAL	  kalkmalı.	  
Hukukun	  üstünlüğü	  tesis	  edilmeli.	  Borç	  programları	  kanunlara,	  hukuka	  uygun	  
yapılmalı,	  bütçe	  dışı	  faaliyetler	  ortadan	  kaldırılmalı	  ve	  bütçe	  süreçleri	  
şeffaflaştırılmalı.	  Üretimde	  çok	  ihtiyaç	  duyulan	  desteklerin	  verimliliği	  
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arttırılmalı.	  Örneğin	  bir	  ilk	  adım	  olarak	  tarıma	  yasal	  hakkı	  olan	  destek	  
verilmelidir.	  	  

	  
ü   Refahın	  hakça	  paylaşılmasını	  sağlayacak	  vergi	  sistemi	  ve	  vergi	  tercihleri	  

ortaya	  konmalı.	  	  
	  

o   Dolaylı	  vergilerin	  toplam	  vergilerin	  içindeki	  payını	  azaltacak	  ve	  
dolaylı	  vergilerin	  temel	  ihtiyaçlardan	  lüks	  ürünlere	  kaydırılmasına	  
dönük	  adımlar	  2018	  bütçesinde	  yer	  almalıdır.	  Dolaylı	  vergilerin	  
kendisi	  de	  daha	  çok	  lüks	  tüketimi	  vergilendiren	  bir	  yapıya	  kavuşturularak	  
artan	  oranlı	  bir	  vergi	  sistemi	  tercih	  edilmeli.	  İleri	  dönemki	  bütçelerde	  
dolaylı	  vergi	  yükünün	  temel	  tüketim	  mallarında	  ortadan	  kaldırılmasına	  
imkan	  verecek	  çalışmalar	  şimdiden	  bu	  bütçeye	  dahil	  edilmelidir.	  

o   Üretimi	  rantçı	  inşaat	  ile	  sağlayan	  bir	  ekonomik	  düzende	  dolaysız	  
verginin	  yükü	  de	  rantçı	  inşaata	  yüklenmelidir.	  Rant	  vergisi	  ile	  vergide	  
hakkaniyet	  sağlanmalıdır.	  

o   Asgari	  ücretten	  alınan	  vergi	  sıfırlanmalıdır.	  	  
	  

ü   Borçlanarak	  büyüyen,	  	  borç	  verenin	  kazancının	  öncelendiği	  değil,	  üretimle	  
yeterli	  gelirin	  yaratıldığı,	  borçlunun	  ezilmediği	  bir	  ekonomiye	  dönük	  
adımlar	  atılmalı.	  Yukarıda	  detaylandırılan	  adımlar	  atıldığı	  takdirde	  borçluluğun	  
yükü	  de	  borçlanma	  ihtiyacı	  da	  doğal	  bir	  sonuç	  olarak	  azalacaktır.	  2018	  bütçesi	  ve	  
uygulamalarında	  iktidarın	  acilen	  faizlerin	  artmasına	  yol	  açtıkları	  uygulamalarına	  
son	  vermeleri	  gerekmektedir.	  	  

o   Ülke	  risk	  primini	  arttıran	  mali	  disiplinsizlik,	  kurumsal	  yapısı	  çökertilen	  
devlet,	  bağımsızlığı	  sorgulanan	  merkez	  bankası	  uygulamalarına	  derhal	  son	  
verilmelidir.	  	  

o   Tüm	  bu	  adımlar	  atıldığı	  takdirde	  ortaya	  çıkmaya	  başlayacak	  kaliteli	  ve	  
sürdürülebilir	  büyümenin	  gelir	  yaratıcı	  etkisi	  vatandaşın	  altında	  ezildiği	  
borç	  yükünü	  de,	  kredi-‐‑büyüme	  sarmalını	  da	  ortadan	  kaldıracaktır.	  
	  
	  
	  
	  


