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9	Aralık	2019	tarihinden	başlayarak	önümüzdeki	haftalarda	TBMM	Genel	Kurulu’nda	2020	bütçesi	tartışılıyor	
olacak.	Bu	ekonomi	raporunun	ilk	bölümü,	TBMM’ye	sunulan	2020	bütçesini	Türkiye	ekonomisinin	içinde	
bulunduğu	makroekonomik	koşullar	ışığında	değerlendirmekte,	ikinci	bölümü	ise	bu	koşulların	gerçekte	
ihtiyaç	duyulan	ve	bütçenin	dayanması	gereken	temel	ilkeleri	ortaya	koymaktadır.		

2020	BÜTÇESİ:	GENEL	BİR	DEĞERLENDİRME		

A. CUMHURBAŞKANLIĞI	BÜTÇESİ:	TERCİHLER/ÖNCELİKLER	

Ekonomi,	en	basit	haliyle	kaynakların	nasıl	kullanılacağına	dair,	bir	tercihler	bütünüdür.	Bu	tercihlerin	hangi	
yönde	kullanılacağını	belirleyen	ise	siyasettir.	Bütçeler	ise	iktidarın	siyasi	tercihleri	ışığında	şekillenen	kaynak	
kullanımının	ve	dağıtımının	ortaya	konduğu,	dolayısı	ile	bir	iktidarın	ekonomiye,	ülkenin	geleceğine	ve	
toplumsal	gelişmeye	dair	tercihlerinin	en	iyi	okunacağı	yerdir.		

Her	bütçeden	ve	bütçelerin	dayandığı	ekonomi	programlarından	iktidarın	üç	temel	alandaki	önceliklerini	ve	
tercihlerini	ortaya	çıkartmak	mümkün:	

1. İktidarın	öncelediği	politikalar	ve	bu	politikalarla	kamuya	dair	tarifi,	bütçelerde	ortaya	konmaktadır.	
2. İktidarın	sınıfsal	tercihleri,	hangi	toplumsal	kesimleri	öncelediği,	bütçede	hem	harcama	tercihlerinde	

hem	de	gelir	kaynaklarına	dair	tercihlerinde	belirginleşmektedir.		
3. İktidarın	gelecek	vizyonu	ve	kalkınma	anlayışı	bütçelerde	belirgindir.		

	
Bu	üç	kriter	ışığında	aşağıda	detayıyla	yapılan	değerlendirme	sonucunda,	özet	olarak	şu	söylenebilir.	2020	
bütçesinde,		

• Demokrasi	yok,	tek	adam	rejiminin	hoyratlığı	ve	otoriterliği	var.	
• Değişim	yok,	“dengelenme	ve	disiplin”	adı	altında	uluslararası	finans	çevrelerine	hoş	görünme	kaygısı	

ve	rejimin	rantçı	yandaşlarını	zenginleştirme	var.	
• Halkın	yaşadığı	bunalıma	çare	yok,	ülkeyi	feda	ederek	iktidarın	kendi	geleceğini	kurtarma	kaygısı	var.		

2020’nin	bu	tanımlayıcı	unsurları	bütçede	ve	dayandığı	Yeni	Ekonomi	Programı’nın	(YEP)	incelenmesi	ile	
açıkça	ortaya	çıkıyor.	

	

1. Bütçede	demokrasi	yok,	tek	adam	rejiminin	hoyratlığı	var:	Tek	adam	rejiminde	demokrasi	
yıkılmıştır.	Bu	yıkım	demokrasinin	temelinde	olan	bütçe	hakkının	açık	gaspı	ile	kendisini	
göstermektedir.	2019	bütçesi	“tek	adam	rejiminin”	ilk	bütçesiydi.		
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Hazırlığı	Cumhurbaşkanlığı	tarafından	yapılan	ve	TBMM’de	görüşülmesine	rağmen,	TBMM’nin	halk	
adına	bütçeyi	reddetmesinin	siyasi	hiçbir	sonucu	olmayan	bütçe,	halkın	denetiminden	
kaçırılmaktadır.	TBMM	bütçeyi	onaylarsa	bütçe	Saray	tarafından	sunulduğu	şekliyle	geçecek,	ret	
ederse	bir	önceki	yılın	bütçesi,	yeniden	değerleme	oranı	ile	2020’nin	yürürlüğe	giren	bütçesi	
olacaktır.	Bir	diğer	deyişle,	halkın	bütçe	hakkı	gasp	edilmektedir.	Bütçenin	oluşturulması	da,	bütçeye	
dair	asgari	demokratik	meşruiyet	arayışı	da	tek	adam	rejiminde	yok	edilmiştir.		
	
Bütçe	hakkı	bütçenin	hazırlanma,	sunulma	ve	oylama	süreçlerinde	olduğu	gibi	2019	bütçesinin	
uygulanma	aşamasında	da	gasp	edildi.	2019	bütçesi	için	TBMM’den	alınmış	olan	961	milyar	TL	
harcama	yetkisinin	ötesinde,	992	milyar	TL	harcama	yapılacağına	dair	öngörü	Yeni	Ekonomi	
Programı’na	(YEP)	dahil	edilmiş,	kanunların	izin	verdiği	borçlanma	limiti	iki	defa	aşılmıştır.	
	

2. Sarayın	2020	bütçesinde	iktidarın	sınıfsal	tercihlerinde	bir	değişim	yok,	rant	sermayesini	
zenginleştirmeye	devam	etme	hedefi	var:		2020	bütçesi	ile	iktidar	bir	kez	daha	milyonlarca	çalışan,	
KOBİ,	esnaf,	çiftçiyi,	üretici	gücü	yok	sayan,	kaynakları	varsa	yoksa	bir	avuç	rant	sermayesini	
zenginleştirmek	için	kullanmayı	tercih	ediyor.	Toplumun	yüzde	1’ini	oluşturan	rant	sermayesi	ve	
kendi	iktidarı	uğrunda	toplumun	%99’unu	fakirleşmeye,	işsizliğe	ve	kaygılara	hapsediyor.		
	
İktidar	tercihleriyle	sosyal	hareketliliği	yok	ediyor.	İktidar	ne	fırsat	eşitliği,	ne	de	sonuç	eşitliğini	
gözetiyor.	Bırakalım	yarının	bugünden	daha	iyi	olmasını	sağlayacak	bir	düzeni;	yoksulluğun	
yönetilmesiyle	dar	gelirliliği	düzenin	kaderi	haline	getiriyor,	orta	gelirlileri	günden	güne	sıkıştırıyor,	
üretkenliği	değil	rantçılığı	zenginleşme	aracı	yaparak	verimlilik	odaklı	üreticiliği	yok	ediyor.	Bu	
bütçedeki	sınıfsal	tercihleriyle	iktidar	Türkiye’nin	sosyal	sıkışıklığının	temel	sebebi	olmaya	devam	
ediyor.	Hiçbir	yurttaşımıza	ailesinden	daha	iyi	koşullarda	yaşayacağı	bir	gelecek	olduğunun	
güvencesini	sağlamıyor.	
	

3. Bu	bütçeyle	Saray	rejimi	kendi	bekasını	ülkenin	geleceğinin	önüne	koymaya	devam	ediyor.	Bu	
bütçede	bir	kez	daha	rant	var,	verimlilikten	yana	bir	harcamayla	ekonominin	üretim	yapısını	
değiştirmeye	dönük	adımlar	yok.	Hak	temelli	bir	sosyal	devletle	ekonomik	ve	sosyal	adaleti	sağlama	
kaygısı	yok.	İklim	krizini	durduracak,	doğa	katliamlarına	son	verecek	bir	irade	yok.	Toplumsal	barışı	
sağlayacak	kapsayıcı	kurumları	inşa	etmeye	olan	ihtiyaca	dair	en	ufak	bir	anlayış	dahi	yok.	Bu	
bütçede	bir	değişim,	dolayısı	ile	bir	gelecek	de	yok.		
	
Oysa	kronikleşen	bir	kriz,	toplumda	ağır	bir	ekonomik	ve	sosyal	bunalım	var.	Bırakalım	geleceği,	bu	
bütçede	bugün	yaşanan	bu	ağır	toplumsal	yıkıma	dair	bir	kabul	dahi	yok.	Kendisini	önce	iflaslar,	
konkordatolarla	gösteren,	artık	ağır	bir	işsizliğe	dönüşmüş	olan	reel	krizin	yarattığı	sosyal	bunalımın	
sonuçları	kendisini	şiddetin	artışında,	ölümlerde	gösteriyor.	Bu	acı	gerçekleri	değiştirecek,	toplumun	
hak	ettiği	ve	ülkemizin	var	olan	potansiyelini	gerçekleştirmeye	imkan	verecek	umudu	büyütecek	bir	
siyasi	irade	ne	Saray	rejiminde	ne	de	rejimin	bütçesinde	mevcut.		
	

B. GÜNÜMÜZ	KOŞULLARININ	DEĞERLENDİRMESİ	–	KRONİKLEŞEN	KRİZ,	TOPLUMSAL	BUNALIM		

Bugün	yaşıyor	olduğumuz	ağır	toplumsal	bunalımı	aşmak	için	politika	değişikliğine	ve	bu	politikaları	
yansıtacak	bir	bütçeye	ihtiyaç	her	geçen	gün	daha	da	belirginleşiyor.	Bu	ihtiyacı	tespit	etmeye	imkan	vermesi	
açısından	raporun	bu	bölümü	günümüz	ekonomik	koşullarına	dair	bir	makroekonomik	değerlendirme	
sunuyor.	Değerlendirme,	verilerle	tespit	edilebilen,	günlük	yaşamın	her	alanında	hissedilmekte	olan	bu	ağır	
ekonomik	sosyal	bunalım	kronikleşen	bir	reel	krize	işaret	ediyor.	
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Günümüz	koşullarının	değerlendirmesine	geçmeden	önce	şu	gerçeği	bir	kez	daha	vurgulamalıyız:	Artık	
kronikleşerek	bir	bunalıma	dönüşen	bu	kriz,	iktidarın	yönetememesinden	kaynaklı	bir	kriz	değil.	Bu	bunalım	
iktidarın	bütçeye	de	yansıyan	siyasi	tercihleriyle,	bilerek	ve	isteyerek	kurduğu	düzenin	sonucunda	yaşanıyor.	
2020	bütçesi	ile	eskiyi	devam	ettirme	kararlılığını	ortaya	koyduğu	düzenin	temel	taşıyıcıları	iktidarın	açık	
tercihlerinde	yatıyor.	İktidar,	

• üretimden	değil	ranttan	yana,		
• halktan	değil	yandaştan	yana,		
• verimlilik	odaklı	bir	kalkınmadan	değil	ucuz	ve	güvencesiz	işgücüne	dayalı	sömürüden	yana,		
• hukuk	ve	demokrasiden	değil	tek	adamcılık	ve	ahbap-çavuş	ilişkilerine	dayalı	kuralsızlık	ve	

keyfilikten	yana,	
• toplumsal	barıştan	değil	ayrımcılık	ve	ötekileştirmeden	yana	

kullandığı	tercihleriyle	kronikleşerek	bir	bunalıma	doğru	dönüşen	krizi	doğuran	düzeni	kurmuştur.	Takip	eden	
değerlendirmede	bu	kronikleşen	kriz	ve	bunalım	verilerle	tespit	edilecek	ve	krizi	ortaya	çıkartan	unsurlar	
ortaya	konacaktır.	

VERİLERLE	EKONOMİK	VE	SOSYAL	BUNALIM		

İŞSİZLİK	

İşsizlik	artıyor	ve	kronikleşiyor.	İşsizlik	süreleri	uzuyor.	İstihdam	azalıyor.	Kayıt-dışı	çalışma	artıyor.	Koşullar	
düzende	var	olan	eşitsizlikleri	derinleştiriyor,	bu	da	sorunun	kronikleşmesine	yol	açıyor.	Kadınlar,	gençler,	
toplumun	tüm	dezavantajlı	kesimleri	bu	ağır	tablodan	daha	da	çok	etkileniyor.	Eşitsizlikler	derinleştikçe	
sorun	bir	toplumsal	bunalıma	dönüşüyor.	

Ağustos	2019’da	geçen	yılın	aynı	dönemine	göre	980	bin	kişi	daha	işsiz	kaldı	ve	işsizlik	oranı	yüzde	14’e	
yükseldi.	DİSK-AR	umudunu	kaybettiği	için	iş	aramayan,	eksik	çalışmayı	kabullenmek	zorunda	kalanları	da	göz	
önüne	alarak	en	geniş	tanımlı	işsizliğin	yüzde	20,6	olduğuna	işaret	ediyor.		

Üstelik	bu	kayıplar	ağır	bir	istihdam	kaybı	ile	eş	zamanlı	olarak	gerçekleşiyor;	sadece	yeni	işgücü	piyasaya	
katıldığı	için	değil,	var	olan	işler	yok	olduğu	için	de	işsizlik	oranında	bu	derece	yüksek	bir	artış	var.	Son	bir	
yılda	istihdam	neredeyse	800	bin	kişi	azaldı.	İktidarın	kurduğu	ekonomik	düzen	halkın	ihtiyaç	duyduğu	
düzeyde	istihdam	yaratamadığı	gibi	var	olan	istihdamı	dahi	koruyamayacak	bir	bunalıma	sürükledi	
ekonomiyi.		

İşsizlik	sürelerindeki	uzama	ve	kayıt	dışılıktaki	artış	istihdam	kaybıyla	birlikte	değerlendirildiğinde	sorunun	
kronikleştiğine	ve	bir	bunalıma	doğru	dönüştüğüne	işaret.	1	milyon	133	bin	işsiz	1	yıldan	daha	uzun	süredir	iş	
arıyor.		
	
Ağustos	2019	döneminde	herhangi	bir	sosyal	güvenlik	kuruluşuna	bağlı	olmadan	çalışanların	oranı,	bir	önceki	
yılın	aynı	dönemine	göre	2,1	puan	artarak	yüzde	36,1	olarak	gerçekleşti.	Tarım	dışı	sektörde	kayıt	dışı	
çalışanların	oranı	ise	bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	1,3	puan	artarak	yüzde	23,4	oldu.			
	
İşsizlik	en	çok	kadınları	ve	gençleri	vurmaya	da	devam	ediyor.	Son	1	yılda	en	fazla	artış	yine	genç	işsizliği	ve	
kentsel	genç	kadın	işsizliğinde	görüldü.	Ağustos	2018’de	yüzde	20,8	olan	mevsim	etkilerinden	arındırılmamış	
genç	işsizliği	Ağustos	2019’da	yüzde	27,4’e	yükseldi.	Son	1	yılda	genç	işsizliği	6,6	puan	arttı.	Kentsel	genç	
kadın	işsizliği	Ağustos	2018’de	yüzde	32,9	iken	Ağustos	2019’da	yüzde	42,6’ya	yükseldi.	
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Ayrıca,	Türkiye’de	işsizlik	kendisine	benzer	“Yükselen	Ekonomilerle”	karşılaştırıldığında	da	çok	yüksek.	Eski	
düzenin	devamını	vaat	eden	2020	bütçesiyle	Türkiye’nin	ihtiyaç	duyduğu	oranda	istihdam	yaratılamayacak,	
sonuçta	işsizlik	yüksek	kalmaya	ve	hatta	artmaya	da	devam	edecektir.		

	

Kaynak:	IMF,	Küresel	Ekonomik	Görünüm	veritabanı,	Ekim	2019.	

EŞİTSİZLİKLER		

Gelir	dağılımı	verileri,	bir	kez	daha	kurulan	düzenin	kapsayıcılıktan	ne	kadar	uzak	olduğuna	işaret	ediyor.	
Kapsayıcılığın	olmadığı	koşullar	eşitsizlikleri	pekiştiriyor.	Eşitsizlikler	adaletsizlik	duygusunu	zayıflatıyor,	
adaletsizlik	duygusunun	zayıflaması	da	toplumsal	barışı	eritiyor	ve	ekonomik	krizin	artık	bir	bunalım	niteliği	
kazanmasına	yol	açıyor.		

Gelir	dağılımının	eşitsizliklerini	ölçen	en	yaygın	ölçütlerden	Gini	katsayısı	fiili	başkanlık	rejiminin	başlangıcı	
olan	2014	yılından	bu	yana	istikrarlı	bir	biçimde	artıyor;	bir	diğer	ifadeyle,	tek	adam	rejimi	ekonomideki	
eşitsizlikleri	günden	güne	derinleştiriyor.	2014	yılından	2018’e	0,391’den	0,408’e	yükselen	Gini	katsayısının	
eğilimi	eşitsizliklerin	derinleşmesine	ve	bir	kronikleşen	soruna	da	işaret	ediyor.		

Ekonomilerinin	battığı	iddia	edilen	Kuzey	Avrupa	ülkelerinde	ise	Gini	katsayısı	0,24	ile	0,30	arasında	
değişiyor.	

Uluslararası	çalışmalar	gelir	dağılımı	adaletsizliklerinin	hem	doğrudan	hem	de	fırsat	eşitliğini	ve	dolayısı	ile	
sosyal	hareketliliği	de	engelleyen	koşulları	yaratarak	dolaylı	olarak	da	ekonomik	büyümeye	ve	kalkınmaya	
engel	oluşturduğunu	gösteriyor.		

KİŞİ	BAŞINA	MİLLİ	GELİR	

2013’ten	bu	yana	istikrarlı	bir	biçimde	kişi	başına	düşen	milli	gelirimiz	düşüyor.	Krizin	istikrarlı	ve	birikimli	
bir	kötüye	gidiş	olduğunu	en	açık	gösteren	gelişme	işsizlik	ve	gelirde	yaşanan	bu	istikrarlı	gerileme.	Krizin	reel	
boyutunun	merkeze	taşındığını	da	göstermesi	bakımından	önemli.	Tam	da	bu	nedenle	kriz	kronikleşerek	bir	
toplumsal	bunalıma	doğru	dönüşüyor,	hem	gelir	hem	iş	kaybı	yarınlara	dair	umudun	yok	olmasına	neden	
oluyor.		

Grafik	2’de	görüldüğü	üzere,	2013’de	12,480	dolar	olan	kişi	başına	milli	gelir	yıldan	yıla	istikrarlı	olarak	eriyor.	
2020’de	9	bin	doların	altına	düşmesi	bekleniyor.	Fakirleşme	eğiliminin	fiilen	başkanlık	rejiminin	başladığı	
2014	yılından	itibaren	belirginleşmesi	parlamenter	demokrasiye	olan	ihtiyacın	ekonomi	açısından	da	ne	
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Grafik	1:	İşsizlik	Oranı	(%	olarak)	

2018	 2019	(t)	 2020	(t)	
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derece	önemli	olduğunu	göstermektedir.	Özetle,	rantçı	ve	otoriter	anlayış	sonucunda	orta	gelir	tuzağından	
çıkalım	derken	tuzaktan	zenginleşerek	değil	fakirleşerek	düşüyoruz.	

	

	

Kaynak:	TÜİK.	2019	verisi	Haziran	sonu	yıllık	veridir.	

KUR	VE	FİYATLAR	

Bugün	krizin	kronikleşiyor	olması	ve	bir	toplumsal	bunalıma	doğru	dönüşmesi	krizin	fiyatlamalarda	değil	artık	
reel	verilerde	kendisini	göstermesiyle	de	belirginleşiyor.	İşsizliğin,	eşitsizliklerin	ve	yoksullaşmanın	artarak	
tüm	topluma	yayılıyor	olması	bunun	en	somut	göstergesi.	

Saray	rejimi	ise	yaşanıyor	olan	bu	toplumsal	bunalımı	ve	temelinde	yatan	kronikleşmiş	reel	sektör	krizini	
görmezden	gelerek	ekonomiye	dair	tüm	değerlendirmelerini	baz	etkisiyle	düşüşe	geçmiş	olan	enflasyonu	ve	
üretimin	durması	nedeniyle	dengelenmiş	olan	cari	işlemler	ile	sınırlı	tutuyor.	

Enflasyonun	baz	etkisi	ile	düşmesinden	duyulan	heyecanın	temel	amacı	vatandaşın	yaşadığı	gerçekliğin	
üzerini	algı	ile	örtme	gayreti.	Üstelik	bu	baz	etkisinin	de	sonuna	gelindi,	2019’un	kalan	aylarında	enflasyon	
tekrar	artmaya	başlayacak.		

Her	ne	kadar	baz	etkisiyle	yıldan	yıla	enflasyon	düşüyor	olsa	da	halkın	doğrudan	cebindeki	harcamalarda	
hissediyor	olduğu	temel	enflasyon	son	bir	yıl	içinde	yaşanan	ortalama	fiyat	artışları	ile	ölçülüyor.	Nitekim	baz	
etkisiyle	Ekim	ayında	yıldan	yıla	yüzde	8,6’e	gerilemiş	olan	enflasyonun	halk	tarafından	hissediliyor	olan	
ortalamasına	baktığımızda	son	bir	yılda	halkın	hissettiği	enflasyon	yüzde	16,9.			

Son	1	yılda	en	temel	ihtiyaçlara	gelen	zamlar	halkın	hissediyor	olduğu	gerçek	enflasyonu	yansıtıyor.	TÜİK’in	
Ekim	2019	istatistikleri	bu	gerçekleri	ortaya	koyuyor:	elektrik	yüzde	18,9,	doğalgaz	yüzde	22,7,	ilaçlar	yüzde	
47,5,	dolmuş	ücretleri	yüzde	16,8,	cep	telefonu	ile	görüşme	ücreti	yüzde	34,2,	çocuklar	için	kabanlar	yüzde	
22,1	daha	pahalı.	Bahsi	geçen	bu	fiyat	artışları	doğrudan	geliri	daha	düşük	olan	kesimleri	daha	derinden	ve	
olumsuz	etkiliyor.	Gelirinin	daha	büyük	bir	kısmını	gıda,	ulaştırma,	kira	gibi	temel	alanlara	harcamak	zorunda	
kalan	milyonlar	açısından	enflasyon	verilere	yansıyandan	çok	daha	yüksek.		

Asgari	ücretin	2020	TL	olduğu,	TÜRK-İş’in	Kasım	2019	verilerine	göre	açlık	sınırının	2103	TL	ve	yoksulluk	
sınırının	6850	TL	olduğu	gerçeği	de	bunun	yansıması.	TÜİK’in	2017	verilerine	göre	6,7	milyon	çalışan	asgari	
ücret	alırken,	1,8	milyon	çalışan	asgari	ücretin	dahi	altında	ücretlere	mahkum	ediliyor.	Bununla	birlikte,	
milyonlarca	çalışan	da	asgari	ücrete	çok	yakın	ücretlerle	çalışıyor.	Bir	diğer	deyişle,	DİSK-AR’ın	Aralık	2018	
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Grafik	2:	Kişi	başına	milli	gelir	(ABD	doları)	
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tarihli	“2019	Asgari	Ücret	Gerçeği	Raporu”nda	da	ifade	edildiği	gibi	10	milyon	işçinin	asgari	ücret	civarında	
ücretle	çalışıyor.	

Enflasyon	düştü	diye	büyük	heyecan	duyan	iktidarın	kurduğu	düzende	milyonlarca	çalışan	kazandığı	ücretle	
aç	kalmamanın	dahi	güvencesine	erişemiyor.	Hayat	halk	için	çok	pahalı.	Bu	pahalılık	halkın	üzerinde	ağır	bir	
yüke	dönüşüyor,	hatta	bunalıma	yol	açıyor.		

Üstelik,	12	aylık	ortalamalar	dikkate	alındığında	yıllık	tüketici	fiyat	enflasyonu	Türkiye’de	uluslararası	
karşılaştırmalara	göre	de	çok	yüksek	(Grafik	3).		

Kronikleşmiş	olan	krizin	ilk	emaresi	kendisini	fiyatlarda	gösterdi.	Bunu	da	en	somut	biçimde	TL’nin	yabancı	
paralar	karşısındaki	değerinin,	üreticilerin	üretim	maliyetlerinin	ve	tüketicilerin	alışverişte	karşı	karşıya	
kaldıkları	fiyatların	düzeyinin	zaman	içerisindeki	gelişiminde	görüyoruz.		

Bu	fiyatların	değişim	hızlarının	çok	arttığı	dönem	kronikleşen	krizin	çok	yoğun	hissedilmesine	yol	açtı.	Bunun	
önemli	bir	sebebi	geçmiş	dönem	krizlerin	hep	ödemeler	dengesi	krizi	olarak	tezahür	etmiş	olmasından	ve	
döviz	kurundaki	ani	sıçramalar	üzerinden	kriz	değerlendirmesi	yapılmasına	dair	ortaya	çıkan	alışkanlıklar	
oldu.	

	

Kaynak:	IMF,	Küresel	Ekonomik	Görünüm	veritabanı,	Ekim	2019.	

	

Grafik	4:	TL	—	ABD	doları	döviz	kuru	
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Kaynak:	www.bloomberg.com	(erişim	tarihi	1	Aralık	2019).	

	

Ağustos	2018’de	TL’nin	yabancı	para	birimleri	karşısındaki	hızlı	değer	kaybı	tek	adam	rejiminin	krizinin	
fiyatlara	keskin	bir	biçimde	yansıdığı	ve	artık	krizin	de	çok	görünür	hale	geldiği	bir	tarih	oldu.	Kurdaki	bu	
yüksek	oynaklık	durdurulmuş	olsa	dahi,	döviz	kurunun	son	5	yıl	içerisindeki	eğilimi	krizin	kronik	ve	yapısal	
boyutunu	en	somut	biçimde	ortaya	koyan	veri	olmaya	devam	ediyor	(Grafik	4).	Türk	Lirası	Mayıs	2013	
tarihinden	beri	istikrarlı	bir	biçimde	değer	kaybediyor;	bu	da	sorunun	konjonktürel	olmadığına,	yapısal	
olduğuna	işaret	ediyor.		

Kritik	tarihi	dönemeçler	ekonominin	düzeninin	hangi	unsurlarının	birikimli	olarak	kronik	bir	krize	
dönüştürdüğünü	ortaya	koyuyor	(Tablo	1):	

Tablo	1:	Siyasi	ve	ekonomik	gelişmeler	ve	döviz	kuru	

Tarih	 Kur	
Mayıs	2013:	ABD	Merkez	Bankası	Fed’in	parasal	genişleme	sürecini	sonlandıracağını	
duyurması	nedeniyle	Türkiye	ve	benzeri	borca	dayalı	ülkelerin	para	birimlerinin	değer	
kaybetmeye	başlaması.	
	

1,84	

16	Nisan	2017:	Tek	Adam	rejimine	geçiş	referandumu.	 3,73	
24	Haziran	2018:	Tek	adam	rejimine	resmen	geçiş.	 4,66	
Güncel	(1	Aralık	2019	itibariyle)	 5,75	
	

Kısa	vadeli	hareketliliklerin	ötesinde,	TL	istikrarlı	bir	değer	kaybının	ardından	yabancı	paralar	karşısında	düşük	
bir	düzeye	yerleşmiştir.	Her	ne	kadar	bu	Saray	rejimi	tarafından	ihracatımız	açısından	rekabetçi	olarak	
değerlendirilse	de	ithalatının	neredeyse	üçte	ikisi	aramalı	ve	hammaddeden	oluşan,	üretim	yapısı	her	alanda	
ithalata	bunca	bağımlı	olan	düzende	aynı	döviz	kuru	düzeyi	ağır	bir	maliyet	yükünü	de	ifade	etmektedir.	Son	
aylarda	ortalama	5,70	düzeyine	yerleşmiş	olan	döviz	kuru	sorunun	yapısal	boyutuna	işaret	ettiği	kadar	krizin	
kronikleşen	bir	reel	sektör	krizi	olmasına	da	işaret	ediyor.		

BORÇLULUK	VE	KREDİLER	

Saray	rejiminin	ekonomik	düzeninin	en	belirleyici	unsuru	kredilere	dayalı,	borçla	ayakta	duran	bir	yapı	
olması.	İktidar	dahi	borca	bağımlı	bu	yapının	sınırlarına	gelindiği	gerçeği	ile	istemese	de	yüzleşmek	zorunda	
kalıyor.	Bunu	Temmuz	2019’da	apar	topar	TBMM’den	geçirilen	torba	yasanın	içerisinde	sıkıştırılan	finansal	
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yeniden	yapılandırma	düzenlemelerinden	de,	BDDK’nın		Eylül	2019’da	–	bu	iktidarın	yandaş	zenginleştirme	
aracına	dönüştürdüğü	–	inşaat	ve	enerji	sektörlerine	verilen	46	milyar	liralık	kredinin	takip	hesaplarına	
aktarılması	yönünde	bankalara	bildirimde	bulunmasından	da	görmek	mümkün.		
	
TBMM’de	Plan	Bütçe	Komisyon’unda	şirketlerin	borçlarının	yeniden	yapılandırmasına	ilişkin	tartışmalar	
esnasında	AKP	milletvekilleri	400	milyar	TL’lik	kredi	tutarının	yeniden	yapılandırılmasına	ihtiyacın	oluşması	
potansiyelinden	bahsettiler.	TBB	verilerine	göre	Eylül	2019	itibariyle	104	milyar	TL’lik	bir	kredi,	“tahsil	imkanı	
olmayan	krediler”	olarak	tanımlanıyor.	400	milyar	TL’nin	içerisinde	kalan	krediler	ise	kredilendirilebilir	
olmakla	birlikte	potansiyel	olarak	sıkıntıya	düşmesi	ihtimali	yüksek	olan	krediler	olarak	sınıflandırılıyor.	400	
milyar	TL	çok	büyük	bir	soruna	işaret	etmekle	birlikte,	sırf	tahsil	imkanı	kalmayan	kredi	miktarı	olan	104	
milyar	TL	dahi	başlı	başına	bir	kredi	sorununu	ortaya	koyuyor.		
	
Bu	ağır	gerçeklere	ve	iktidarın	yok	saydığı	bu	soruna	çare	olmak	adına	telaşla	torba	yasalar	geçiriyor	olmasına	
rağmen,	son	dönemde	iktidar	ekonominin	“dipten	dönüyor”	olduğuna	dair	açıklamalarda	bulunuyor.	Bahsi	
geçen	“dipten	dönüşün”	tüketici	kredilerine	aşırı	bir	yüklenmeden	kaynaklandığı	gerçeği	en	açık	Grafik	5’te	
görülüyor.	
	

Grafik	5:	Ticari	ve	Tüketici	Kredilerinin	Büyüme	Oranları	(%)	

	
Kaynak:	TCMB.	

İktidar	reel	sektörün	battığı	gerçeğinin	üzerini	örtmeye	çalışsa	da,	özel	sektörü	rahatlatmak	için	borç	yeniden	
yapılandırmasına	imkan	verecek	yasal	düzenlemelerin	peşine	düşen	iktidar	krizi	aşmanın	yolunu	tüketicilere	
kredi	vermekte	bulmuş	gibi	gözüküyor.		

En	temel	ihtiyaçlarını	dahi	giderecek	ücretlere	ve	gelire	erişemeyen	halk	yeni	borçlara	mahkum	ediliyor.	
Borca	dayalı	doğası	nedeniyle	halkı	nefessiz	bırakmış	olan	düzen	krizden	çıkışın	çaresini	halkı	daha	da	nefessiz	
bırakacak	yeni	borçlar	yaratmakta	buluyor.	Bu	ağır	sarmal	krizin	kronikleşmesinin	ve	borç	batağına	mahkum	
edilen	toplumun	da	ağır	bir	bunalıma	sürüklenmesinin	temel	sebeplerinden	birisi	olmaya	devam	ediyor.	

GÜVEN	KAYBININ	KRONİKLEŞMESİ:	DOLARİZASYON	

Krizin	kronikleşmesine	yol	açan	en	temel	neden	güven	kaybının	da	kronikleşmiş	olması.	Bir	diğer	deyişle,	
Saray	rejiminin	kurduğu	düzenin	kriz	doğurmaya	devam	edeceği	ve	iktidarın	da	bunu	değiştirmek	yönünde	
adım	atmayacağına	dair	toplumsal	kabul	artık	yerleşmiş	durumda.	Düzene	güvenin	kaybolduğuna	dair	en	
somut	işaret	ekonomide	artarak	süregelen	dolarizasyon	eğilimi.		
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Geçmiş	kriz	deneyimlerinden	alışkanlıkların	da	etkisiyle,	son	1	yılda	Türkiye’deki	döviz	hesaplarında	yüzde	26	
oranında	artış	oldu.	Bu	artış	sonucunda	döviz	mevduatlarının	toplam	mevduatlar	içerisindeki	payı	yüzde	50’yi	
aştı,	bu	oran	2014	yılı	başında	yüzde	33	düzeyindeydi.		

SONUÇ	OLARAK:	

Sonuç	olarak,	bu	verilerin	tümü	artık	bunalıma	doğru	sürüklenmeye	başlamış,	kronikleşen	bir	krizi	işaret	
ediyor.	Kronikleşen	krizin	sorumlusu	krizi	çıkartan	ve	kronikleşmesine	yol	açan	düzeni	bilerek	ve	isteyerek	
kurmuş	olan	iktidar.	Düzenin	temelinde	de,	krizin	kronikleşmesinin	temelinde	de	iktidarın	açık	siyasi	ve	
sınıfsal	tercihleri	yatıyor.		

Bu	kriz	bir	yönetim	krizinin	çok	ötesinde	bir	düzen	krizidir.	Krizin	çıkmasına	da	kronikleşmesine	de	düzenin	iki	
temel	ayağı	yol	açıyor:		

1. Ekonominin	üretim	ve	kaynak	kullanımı	yapısı:	Ekonomide	kaynaklar	kamu	eliyle	ve	Saray	rejiminin	
tercihlerine	göre	dağıtılıyor.	Kaynaklar	kurallara	dayalı,	şeffaf	ve	kurumlarca	yürütülen	süreçlerle	
dağıtılmıyor.	Dağıtılan	kaynaklar	sanayi,	tarım	ve	teknoloji	yerine	ranta	yöneliyor.		
	
Saray	rejiminin	bu	tercihleri	gelirle	zenginleşmek	yerine	borçla	tüketmeye,	niteliği	sürekli	artan	bir	
işgücüyle	katma	değeri	yüksek	bir	üretim	yerine	ucuz	işgücü	deposu	olmayı	seçen	bir	ekonomik	
anlayışı	da	körüklüyor.	Bir	krizin	çıkmış	olması	ve	bu	krizin	kronikleşerek	bir	bunalıma	dönüşmesinin	
temelinde	ekonominin	bu	yapısı	var.		
	

2. Ekonominin	dayandığı	kurumsal	yapı:	Tek	adam	rejimi	tüm	kurumların	kapsayıcı	niteliğini	yok	etti.	
Kurumların	yerini	şahıslar,	kuralların	yerini	keyfilik,	demokrasinin	yerini	tek	adam	aldı.	Kurumsal	yapı	
dışlayıcı	bir	niteliğe	kavuşturuldu.	Bu	dışlayıcılık	bir	siyasi	krize,	siyasi	kriz	de	ekonomik	krize	dönüştü.	
Üstelik	kapsayıcılıktan	uzaklaşma	tercihi	bu	krizin	bir	bunalıma	dönüşmesini	hızlandıran	ve	
derinleştiren	en	önemli	hatta	belki	de	öncelikli	unsurlardan	birisi	oldu.		

Bu	düzen	bir	anda	kurulmadı,	1980’lere	kadar	uzanan	bir	tarihçe	yazmak	olası.	Sosyal	devleti,	güvenceli	
toplumsal	düzeni,	üretimi	ve	kapsayıcılığı	yok	eden	bu	birikimli	sürecin	sonucunda	derin	bir	bunalıma	girdik,	
kriz	kalıcılaşıyor.		

Krizi	yaratan	da	kronikleştirerek	bir	toplumsal	bunalıma	dönüştüren	de	AKP’nin	ekonomi	politiğidir.	Bu	
ekonomi	politik	AKP’yi	de	var	eden	siyasi	anlayıştır.	Dolayısıyla	Saray	rejimi	ülkeyi	bu	krizden	kurtarmaz.	
Yapamayacağından	ziyade	yapmayacağı	için	kurtarmaz.	2020	bütçesine	dair	yapılacak	her	değerlendirme	
bu	gerçeği	göz	önüne	almalıdır;	çarenin,	sorunu	yaratacak	düzeni	kuran	siyasi	yapıdan	gelmesi	
beklenmemelidir.	

BU	GENEL	DEĞERLENDİRME	IŞIĞINDA	2020	BÜTÇESİ	VE	DAYANDIĞI	YENİ	EKONOMİ	
PROGRAMI	(YEP):	

Cumhurbaşkanlığı’nın	hazırladığı	bu	bütçe	ve	dayandığı	ekonomi	programı	Türkiye’yi	içine	savurdukları	
bunalımı	ve	kronikleşen	krizi	görmezden	gelen,	kendi	iktidarları	ve	yandaşlarının	refahı	dışında	hiçbir	amaç	
gözetmeyen	bir	reçete.	Bu	reçete	ülkemizin	içine	sürüklendiği	bunalıma	son	vermeyeceği	gibi,	bu	krizi	
çıkartan	parti	devleti	kapitalizminin	düzeninin	de	derinleşmesini	sağlamanın	ötesine	de	geçemez.		

Bütçenin	dayandığı	Yeni	Ekonomi	Programı	(YEP)	bu	bütçe	ile	Saray	rejiminin	sağlamak	istediği	üç	temel	
hedefi	“dengelenme”,	“disiplin”	ve	“değişim”	olarak	ifade	ediyor.	Oysa,	YEP’e	ve	bütçeye	dair	basit	bir	
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değerlendirme	dahi	ne	YEP’in	ne	de	bu	programa	dayanan	bütçenin	ekonomi	açısından	bir	dengelenme,	
disiplin	veya	değişim	ifade	etmeyeceğini	ortaya	koymaya	yetiyor.	Saray	rejiminin	iddiası	“dengelenme,	
disiplin	ve	değişim”	ama	bu	bütçe	bunların	hiç	birisini	değil,	“Değiştirmeyecekleri	Düzenin	Devamı”nı	ifade	
ediyor.		

Bu	değerlendirmeyi	yaparken	içinde	bulunduğumuz	koşulların	tuhaflığını	ve	güven	erozyonunun	kaynağını	da	
çok	net	ortaya	çıkartan	bir	tespiti	de	hiç	akıldan	çıkartmamalıyız:	Ekonomide	yaşanan	gerçekleri	söyleyenlere	
terörist,	algının	gerçek	gibi	sunulduğu	belgelere,	Yeni	Ekonomi	Programı	(YEP)	denen	bir	dönemdeyiz.	Her	
sene	“yeni”	olarak	adlandırılan	bir	“yeni	ekonomik	program”	daha	kamuoyuna	sunuldu.	Programda	her	hangi	
bir	yeni	unsur	yok.	En	yeni	olan	gelişme	bu	programda	bir	yeni	olmadığını	ve	bu	programla	var	olan	
ekonomik	krizin	derinleşeceğini	özgürce	söyleyecek	herkesin	terörist	ilan	edileceği	bir	“yeni”	evreye	geçiyor	
olmamız.		

Raporun	bu	bölümünde	YEP’in	iddia	ettiği	dengelenme,	disiplin	ve	değişimi	sağlayıp	sağlayamayacağına	dair	
bir	tartışma	yer	alıyor.	

3D:	DENGELENME,	DİSİPLİN	VE	DEĞİŞİM	

“CARİ”	DENGELENME:	

YEP’in	hemen	başında	programın	temel	amacı	“cari	işlemler	dengesinde	son	bir	yılda	elde	edilen	
kazanımların	korunup	geliştirilmesi”	olarak	ifade	ediliyor.	Bir	diğer	deyişle,	dengelenme	ile	cari	işlemler	
dengesindeki	küçülme	kastediliyor.		

Cari	denge	2019	yılında	fazla	vermeye	başladı.	Ancak,	cari	işlemler	dengesinde	son	bir	yılda	elde	edilen	
kazanımlar	ani	bir	verimlilik	artışı	sonucunda	ithalata	bağımlılığımızın	azalması	veya	ihracatımızın	niteliğinin	
değişerek	kazanca	dönüşmüş	olmasından	kaynaklı	değil.	Cari	işlemlerin	yüksek	açık	vermemiş	olmasının	iki	
sebebi	var:	Birincisi	kur	nedeniyle	mallarımız	ucuzladı	ve	sürümden	kazanır	olduk,	ikincisi	ise	ithalata	bağımlı	
olan	üretimimiz	durma	noktasına	geldiği	için	ithalat	talebimiz	azaldı.		

Uğruna	bayram	coşkusu	ilan	edilen	cari	fazla	dinamikleri	ekonomide	sağlıklı	bir	dengelenmeye	değil	bilakis	
ağır	bir	ekonomik	daralmaya	ve	buna	eşlik	eden	TL’nin	ciddi	değer	kaybına	işaret	ediyor.	Bir	diğer	deyişle;	
paramız	değer	kaybetti,	hep	birlikte	yoksullaştık	ve	işsizliğin	pençesindeyiz.	Bu	raporun	ilk	bölümünde	
detaylandırılan	işsizlik	ve	gelir	kaybı	işte	bu	gerçekleri	yansıtıyor.		

Üretim	durma	noktasına	geldi,	güven	yok	edildi,	TL	değer	kaybetti	ve	kur	yüksek	bir	düzeye	yerleşti.	Sonuçlar	
halkın	tümü	açısından	çok	ağır:	

• İthalata	bağımlı	üretim	yapan	KOBİ’lerin,	esnafın,	sanayicinin	maliyetleri	arttı	ve	artan	maliyetler	
yüksek	bir	düzeye	yerleşti.		

• Yoksullaştık.	Kişi	başına	düşen	milli	gelirimiz	9400	dolara	düştü.		
• Üretim	durdu.	Yoksullaştık.	İşsizlik	rekordan	rekora	koşuyor.	Son	bir	yılda	1	milyon	kişi	işsiz	kaldı,	

istihdam	760	bin	kişi	azaldı.	Durum	gençler	ve	kadınlar	için	çok	daha	zor	ve	ağır.	
• Tüketiciler	için	önem	arz	eden	ortalama	enflasyon	son	bir	yılda	yüzde	16,9	oldu.		
• Paramız	değer	kaybetti	ve	üreticisiyle,	tüketicisiyle	hepimiz	yoksullaştık.	Bu	da	iktidar	tarafından	çok	

heyecanla	karşılandı	ve	durum	YEP’de	“yumuşak”	iniş	diye	tanımlandı.		

Altını	kalın	çizgilerle	çizmeliyiz:	iktidarın	heyecan	duyduğu	ve	korumayı	hedeflediği	dengelenme	halk	
açısından	işte	burada	ortaya	konan	yoksullaşma	ve	işsizlik	anlamına	geliyor.		
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İktidarın	heyecan	duyduğu	“dengelenme”ye	dair	yaptığı	tarif	açıkça	iktidarın	sınıfsal	tercihini	ortaya	koyuyor.	
İktidarın	“dengelenme”den	kastettiği,	kağıt	üzerinden	makroekonomik	değişkenlerin	sadece	bir	bölümü	ile	
sınırlı	bir	Türkiye	fotoğrafıyla	değerlendirme	yapacak	olan	yurtdışı	finansal	piyasalara	hoş	gözükme	kaygısı.	
Zira	iktidarın	ekonomi	programı	ve	ona	dayanan	bütçesi,	rantçı	inşaat	projelerinin	sahibi	yandaş	şirketleri	
zenginleştirebilmek	için	ihtiyaç	duyulacak	kaynağın	rantçı	finans	piyasalarından	gelmesi	üzerine	kurulu.1	
Düzen	dışarıdan	alınan	borca	bağımlıydı,	öyle	olmaya	devam	edeceği	de	açık.	

İktidarın	programda	da	bütçede	de	hedefi	halkın	yaşadığı	sıkıntıları	gidermek	ve	halk	için	aydınlık,	zengin,	eşit	
bir	gelecek	sağlayacak	adımları	atmak	değil.		Amaç	bir	kez	daha	rantçıları	ve	sözde	kavga	ettikleri	
spekülatörleri	hoş	tutmak.		

Bir	diğer	deyişle,	“dengelenme”	adı	altında	eski	düzen	devam	ettirilecek.	Halkçı	değil	rantçı	düzen	devam	
edecek.	Yüzde	99’u	ezerek	yüzde	1’i	zenginleştiren	düzen	devam	edecek.	“Yerlilik	ve	millilik”	adı	altında	
yurtdışı	finans	piyasalarına	milyarlarca	TL	faiz	aktaran	düzen	devam	edecek.	Ortaya	çıkan	krizin	acı	faturasını	
hep	halkın	sırtına	yükleyen	düzen	devam	edecek.		

DİSİPLİN:	MALİYE	POLİTİKASINDA	DURUM	

YEP’de	içeriğinden	kopartılmış	olan	ve	yabancı	finans	merkezlerini	memnun	etmeyi	gözeten	bir	diğer	kelime	
de	“disiplin”.	İktidarın	iş	yapma	biçimi	de,	bunun	ortaya	çıkarttığı	maliye	tablosu	da	ağır	bir	disiplinsizliğe	ve	
kuralsızlığa	işaret	ediyor.	İktidar	bu	disiplinsizliği	herhangi	bir	denetime	tabi	olmadan	yapabilmek	uğruna	
demokrasiyi,	hukukun	üstünlüğünü	ve	şeffaflığı	tamamen	yıkmayı	göze	alıp	rejimi	değiştirdi.	Kurdukları	yeni	
rejimde	kural	yok	keyfilik	var,	kurumlar	yok	şahsilik	var.	Dolayısı	ile	disiplinsizlik	diz	boyu.		

Disiplinsizlik	üç	alanda	somutlaşıyor:	(1)	mali	tabloda,	(2)	bütçe	dışı	iş	yapma	reflekslerinde	ve	(3)	bütçe	
hakkının	açık	gaspında.		

MALİ	TABLOLARDA	“DİSİPLİN”SİZLİK	

• 2019’un	ilk	10	ayında	Hazine	nakit	dengesi	101,7	milyar	TL,	bütçe	de	100,7	milyar	TL	açık	verdi.	Bu	
açık	geçen	yılın	aynı	döneminin	nerdeyse	iki	katı	düzeyinde.		

• Faiz	dışı	nakit	dengesi	ise	geçen	yıl	5,2	milyar	TL	fazla	verdiği	halde	bu	yıl	17,7	milyar	TL	açık	verdi.	
• Üstelik,	eğer	bu	sene	ilk	defa	gerçekleştirilen	Merkez	Bankası	46	milyar	TL	olan	yedek	akçe	hesabının	

bütçe	finansmanına	aktarılması	gerçekleşmeseydi,	bu	açık	çok	daha	yüksek	olacaktı.	Tek	seferlik	
gelirlerle	sağlanan	bütçe	finansmanının	sürdürülebilir	olması	çok	zor.	Önünde	sonunda	ya	vergileri	ya	
da	borçlanmayı	arttırmak	gerekecek.		

BÜTÇE	DIŞI	FONLARLA	“DİSİPLİN”SİZLİK	

• Türkiye	Varlık	Fonu	(TVF)	ve	benzeri	bütçe	dışı	iş	tutma	biçimlerine	yönelme	ciddi	bir	mali	
disiplinsizliğe	işaret	ediyor.		

																									

1	Bir	kez	daha	küresel	likidite	bolluğu	olacağına	dair	beklenti	YEP’te	şu	ibarelerle	açıkça	ifade	ediliyor:	“küresel	
ekonomide	gözlenen	durgunluk	nedeniyle	başta	ABD	olmak	üzere	gelişmiş	ülkelerde	para	politikalarının	
ekonomik	aktiviteyi	desteklemeye	yönelmesinin,	küresel	finansal	koşulları	ve	risk	iştahını	iyileştirmek	suretiyle	
ülkemiz	ekonomisine	olumlu	katkı	yapması	beklenmektedir”.		
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• Bir	ipotek	fonu	olarak	kurulmuş	olan	TVF	hızla	bir	zarar	ve	borç	fonuna	dönüştürüldü.	Fon	
bünyesindeki	Çaykur,	Botaş,	TCDD	ve	Kayseri	Şeker	zarar	etti,	şirketlerin	borçları	katlandı.	

• TVF,	kuruluş	amacında	iddia	edildiği	gibi	ülkenin	stratejik	ihtiyaçlarını	gözeten	yatırımlara	değil	
yandaş	kurtarma	faaliyetlerinin	finansmanı	sağlandı.	Kurdukları	“KOBİ	Alt	Fonu”nu	kapatıp	adını	
“İstanbul	Finans	Merkezi”	alt	fonu	olarak	değiştirmiş	olmak	her	şeyi	bütün	açıklığıyla	ortaya	koyuyor.		

BÜTÇE	HAKKI	GASPIYLA	“DİSİPLİN”SİZLİK	

• Meclis	yetkisizleştirilerek,	vatandaşın	bütçe	hakkı	açıkça	gasp	ediliyor.	Borçlanma	limitleri	arttırılıyor.	
Rejim	değişikliğinde	ısrar	ediliyor,	bütçe	halktan	kaçırılıyor.	

“DEĞİŞİM”	Mİ,	DÜZENE	DEVAM	MI?		

Bütçede	ve	dayandığı	ekonomi	programında	değişimin	değil	bilakis	düzenin	devamının	gözetildiğine	dair	
değerlendirmeyi	bütçe	kalemleri	ve	YEP’deki	ifadeler	üzerinden	yapmak	mümkün.		

Yeni	Ekonomi	Programı’nda	yeni	de	değişim	de	yok,	eski	düzenin	devamı	var:		

• Türkiye	Varlık	Fonu	son	sürat	devam	edecek.	Devraldığı	Cumhuriyet	mirası	kurumlara	zarar	
ettirirken,	bir	yandan	da	batık	olduğu	tüm	yetkili	kurumlarca	açıklanan	enerji	sektöründe	yatırımlara	
ortak	olarak	yandaş	kurtaracak.	Bunun	ötesinde,	tamamlanmaya	yakın	inşaat	projelerine	finansman	
destek	sağlanacak.	Yani	halkın	Cumhuriyet	miraslarına	el	konularak	kurulan	ipotek	fonu	Varlık	Fonu,	
İstanbul	Finans	Merkezi’ni	inşa	eden	yandaşları	kurtarmak	için	kullanılacak.		

• İşgücü	piyasası	esnekleştirilmeye	devam	edilerek	milyonlarca	çalışan	güvencesizliğe	mahkum	
edilecek.	Kamunun	yönlendirdiği	ücretlerde	geçmiş	dönem	enflasyon	yerine	gerçekleşen	
enflasyonun	çok	altında	olan	YEP	enflasyon	hedeflerine	göre	ayarlama	yapılarak	çalışanların	ücretleri	
baskılanacak.	

• BES	gidecek	“Tamamlayıcı	Emeklilik	Sistemi”	gelecek.	Zorunlu	olacak.	İşverenden	de	katkı	alınacak	
ama	işverene	yük	olmasın	diye	emekçinin	katkısıyla	kurulmuş	işsizlik	fonundan	işveren	adına	
ödemeler	yapılacak.		

• Büyüme	denince	akla	yine	ilk	krediler,	İVMEler	ve	Kredi	Garanti	Fonları	gelecek.	
• Bugün	uygulanıyor	olan	“güçlü	toplum	hedefi	ve	nitelikli	insan	gücü	proje	ve	programları”	hayata	

geçirilmeye	devam	edilecek	yani	bugünkü	ötekileştirme,	düşmanlaştırma,	gözaltılar,	tutuklamalar	ve	
bugünkü	ideolojik	eğitim	programları	devam	edecek.		

Özetle,	hiçbir	şey	değişmeyecek.	Kriz	derinleşerek	devam	edecek.	Ülke	sosyal	ve	ekonomik	bunalımın	
karanlığına	hapsedilecek,	iktidar	kendi	geleceği	ve	rantçılar	dışında	hiçbir	şeyi	gözetmeyecek.	

Eski	düzeni	devam	ettirmenin	programı	olan	YEP’a	dayanan	2020	bütçesi	de	dolayısı	eski	düzeni	devam	
ettirme	bütçesi.	Geçmiş	dönem	bütçeleri	gibi,	2020	bütçesi	de	halkın	değil	Sarayın,	Türkiye’nin	ihtiyaçlarının	
değil	Saray	Rejiminin	ihtiyaçlarının	bütçesidir.	
	
Bütçedeki	harcamaların	detayı	iktidarın	yüzde	1’i	oluşturan	rantçıyı	toplumun	yüzde	99’unu	oluşturan	halka	
tercih	ettiğini	açıkça	ortaya	koymaktadır.	Bu	bütçe	yüzde	99’un	yani	halkın	değil	yüzde	1’in	yani	rantçı	ve	
talancı	düzenin	bütçesidir.	Bu	bütçe	çalışanı,	işsizi,	üreteni	değil	rantçıyı	ve	yandaşı	koruyan	bir	bütçedir.		
	
Bütçenin	harcama	kalemleri	bu	tercihleri	çok	somut	bir	biçimde	ortaya	koyuyor:	
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1. Bu	bütçe	Saray	bütçesidir.	Milyonlarca	çalışan	açlık	sınırının	altında	asgari	ücretle	geçinmeye	
mahkum	edilmişken	Saray	bütçesi	3	milyar	152	milyon	TL’ye	çıkmıştır.		

2. Bu	bütçe	rantçı	bütçesidir.	Bütçede	kamu-özel	işbirliklerinin	(KÖİ)	döviz	bazlı	Hazine	garantileri	
artarak	devam	ediyor.	Halk	geçmediği	köprü	ve	tüneller,	kullanmadığı	otoyollar	ve	müşterisi	olarak	
görüldüğü	hastaneler	için	2020’de	yandaş	şirketlere	18,9	milyar	ödeyecek.	Bütçe,	geçmiş	
dönemlerde	olduğu	gibi	halktan	alıp	ranta	kaynak	aktarmaya	devam	edecek.		

3. Bu	bütçe	betona	gömülen	bir	ekonominin	bütçesidir.	Kriz	inşaat	dayanan,	betona	gömülmüş	
ekonomi	nedeniyle	çıktı.	Krize	karşı	iktidarın	korumayı	seçtiği	ilk	de	sektör	inşaat	oldu	ve	olmaya	
devam	edeceği	de	açık.	Kriz	karşısında	KOBİ’yi,	milyonlarca	çalışanı,	genç	girişimcileri	değil	İstanbul	
Finans	Merkezi	adı	altında	rantçı	inşaat	projelerini	kurtarmayı	tercih	ediyor.		Halkın	parasıyla;	
verimsiz	ve	yanlış	yatırım	yapan,	düşük	katma	değerli	işlerle	büyük	servetler	elde	eden	bir	avuç	
şirketin	zararları	karşılanacak.	Cumhuriyetin	miraslarına	el	konularak	kurulan	Türkiye	Varlık	Fonu	da	
bu	batık	sektörleri	kurtarma	fonu	olarak	kullanılmaya	devam	edilecek.	

4. Bu	bütçe	karanlık	bir	geleceğin	bütçesidir.	2020	bütçesi	eğitim	yatırımlarını	azaltıyor.	MEB	
bütçesinde	yatırımın	payı	yüzde	4,65’e	geriletiliyor.	Eğitim	harcamaların	önemli	bir	bölümü	zorunlu	
harcamalar;		üstelik	bu	zorunlu	harcamalar	da	eğitim	emekçilerini	esnek,	kuralsız	ve	güvencesiz	
çalışmaktan	kurtaracak	bir	programa	da	dayanmıyor.	Milli	eğitimin	bütçesinin	yüzde	84’ü	zorunlu	
harcamalara	ayrılmışken	yatırıma	ayrılan	pay	yüzde	4,65’e	düşürülüyor.	Bu	oranın	ne	derece	düşük	
olduğunu	görmek	için	2002	yılında	bu	oranın	yüzde	17,18	olduğu,	2018	bütçesinde	de	yüzde	8,36	
olduğunun	altını	çizmeliyiz.	Krizi	çıkartan	en	temel	unsurlardan	birisi	beşeri	ve	sosyal	sermayemizin	
aşındırılıyor	olması,	eğitime	yatırım	yapmama	tercihi	de	iktidarın	bu	düzeni	devam	ettirme	iddiasının	
yansıması.		

5. Bu	bütçe	bir	faiz	bütçesidir.	2020	yılında	bütçeden	toplam	139	milyar	lira	faiz	ödenecek.	Başka	bir	
ifadeyle	toplanan	her	100	liralık	verginin	17.7	lirası	faiz	ödemelerine	gidecek.		

6. Bu	bütçe	borçlanma	bütçesidir.	2020	yılında	bütçe	giderleri	1	trilyon	95,5	milyar	lira,	faiz	hariç	
giderler	956,5	milyar	lira,	bütçe	gelirleri	956,6	milyar	lira,	vergi	gelirleri	784,6	milyar	lira,	bütçe	açığı	
138,9	milyar	lira	olarak	öngörüldü.	Borçlanma	yetkisi,	ilave	yüzde	5’lik	yetki	de	kullanıldığında	Hazine	
154,1	milyar	TL	olacak.		Ancak	2018	ve	2019’da	bütçe	hakkını	gasp	ederek	ve	kanunsuzca	bu	limiti	
aşmaktan	çekinmiyor	olması	Saray	rejiminin	2020	için	TBMM’nin	onayına	sundukları	bu	borçlanma	
limitlerini	aşmayı	seçeceğinin	en	güçlü	belirtisi.	

	
Bütçenin	gelir	tarafı	da	düzenin	eski	haliyle	devam	edeceğini	çok	açık	bir	biçimde	ortaya	koyuyor	2020	
bütçesinin	gelirleri	iktidarın	vergide	adaletsizliği	gidermeye	hiç	niyeti	olmadığının	beyanı.	Bir	kez	daha	
rantçılara	aktarılacak	kaynakları	halktan,	çalışanlardan,	üretici	güçlerden,	çiftçiden,	dar	gelirli	ya	da	yoksul	
halk	kesimlerinden	toplamaya	devam	edeceklerini	ilan	ediyorlar.		

1. Toplam	vergi	gelirlerinin	yüzde	33’i	dolaysız	vergilerden	toplanırken	yüzde	67’si	dolaylı	vergilerden	
toplanacak.		

2. 2019	bütçe	teklifi	ile	2020	bütçe	teklifi	karşılaştırıldığında	beklenen	dolaysız	vergi	gelirlerinin	artışının	
gerçekleşmesi	ihtimali	de	oldukça	düşük	gözüküyor.	Bu	da	bütçenin	yıl	içerisinde	dolaylı	vergileri	
arttırmak	yoluyla	yükün	bir	kez	daha	yükü	halkın	omuzlarına	bırakılması	ihtimalini	çok	arttırıyor.		

ALTERNATİF	REÇETE	NE	BARINDIRMALI?		

Bütçe	de	bütçenin	dayandığı	YEP	de	bugün	yaşanıyor	olan	kronikleşmiş	kriz	ve	toplumsal	bunalımın	aşılmasını	
sağlayamaz.	Bir	alternatif	reçeteye	çok	ihtiyacımız	var.		

Alternatif	reçete	hem	kısa	vadede	toplumun	altında	ezildiği	krizin	yükünü	hafifletmeyi	hem	de	orta	ve	uzun	
vadede	düzeni	değiştirerek	kalkınmayı	sağlayacak	politikaları	içermek	zorunda.	Orta	ve	uzun	vadeye	dönük	
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politika	değişikliklerine	ihtiyaç	salt	içinde	bulunduğumuz	kronikleşen	kriz	nedeniyle	değil,	aynı	zamanda	
küresel	rekabet	ortamının	bir	sonucu	olarak	ortaya	çıkan	Sanayi	4.0’a	karşı	hazırlıklı	olmamız	açısından	da	
büyük	önem	taşıyor.	

Hem	yaşıyor	olduğumuz	kronikleşen	kriz	ve	toplumsal	bunalım	hem	de	küresel	ölçekteki	devrimsel	üretim	
dönüşümü	düzen	değişikliğini	bir	ihtiyaç	olarak	dayatıyor.	Düzeni	değiştirecek	adımları	atmadığımız	takdirde	
krizin	ve	bunalımın	devam	etmesi	kadar	çağa	uyum	sağlamadığımız	için	üretici	güçler	ve	çalışanlar	açısından	
bir	yıkımın	ortaya	çıkması	da	kaçınılmaz	olacak.		

Alternatif	reçete	ve	sağlıklı	bir	bütçe	üç	temel	prensibe	dayanmalı:	kapsayıcılık,	verimlilik	ve	
sürdürülebilirlik.	Hem	acil	eylem	planının	hem	de	kalkınma	hedeflerinin	bu	üç	prensibi	gözeterek	
oluşturulması	büyük	önem	taşıyor.	Kısa	vadede	krizin	yükünü	halkın	omzundan	alacak,	orta	ve	uzun	vadede	
üretim	kapasitemizi	arttıracak	ve	üretim	modelimizi	kapsayıcılığı,	sürdürülebilirliği	ve	verimliliği	gözeten	bir	
anlayışa	dönüştürecek	adımları	atmalıyız.		

Bu	üç	prensibin	yaşam	kazanmasına	imkan	verecek	olan	bütçe	sosyal	devleti	kurmak	ve	üretimi	gözeten	bir	
kamu	anlayışını	ortaya	koymak	zorunda.	Bu	iki	temel	unsur,	sosyal	devlet	ve	üretici	bir	güç	olarak	kamu,	
krizin	yoğun	olarak	hissedilmeye	başlandığı	2019	yılı	bütçesi	için	de	ihtiyaç	duyulan	reçetenin	temelini	
oluşturuyordu.2	Kriz	aynı	kriz.	Kronikleşiyor	ve	bir	toplumsal	bunalıma	dönüşüyor	olması	reçetenin	içeriğinde	
bir	değişiklikten	ziyade	bu	içerikteki	bir	reçeteyi	uygulamanın	aciliyetine	işaret	ediyor.		

Kriz	artık	kronikleşen	ve	toplumsal	bunalımla	ağırlaşan	bir	hal	aldı;	yani	bu	alternatif	reçetenin	içeriği	kadar	
bu	reçeteyi	ortaya	çıkartacak	yeni	bir	iktidara	ihtiyaç	da	vurgulanmalı.	Durumun	kronikleşiyor	olması	ise	
zamana	karşı	yarıştığımızı	gösteriyor.	Kaybedilen	her	an	krizin	daha	da	kronikleşmesine	ve	toplumsal	
bunalıma	dönüşmesine	yol	açıyor.		

Yeni	bir	siyasi	anlayışın	iktidara	taşınmasına	olan	ihtiyaç	uzun	süredir	mevcut.	Var	olan	iktidarın	bu	krizi	
çözmesi	mümkün	değil.	Altını	bir	kez	daha	kuvvetle	çizelim:	iktidar	kurduğu	düzenin	devamını	istiyor,	çünkü	
kendi	iktidarının	devamı	kurmuş	oldukları	bu	rantçı	ekonomik	düzenin	devamını	gerektiriyor.	Bu	ekonomik	
düzeni	değiştirmek	Saray	rejiminin	siyasi	varlığını	değiştirmek	anlamına	geleceğinden	Saray’ın	bu	yönde	
tercih	kullanması	mümkün	değil.	

Sarayın	bilerek	ve	isteyerek	kurduğu	düzende	krizin	kronikleşmesini	hızlandıran	temel	faktör	kapsayıcı	
kurumsal	yapıların	iktidar	eliyle	yıkılmış	olması	ve	onun	yerine	dışlayıcı	kurumsal	yapıların	kuruluyor	olması.	

Bu	dışlayıcı	kurumsal	yapı	iktidarın	denetimsizliğine	dayanıyor.	Dünya	Adalet	Projesi’nin	verilerine	göre	126	
ülke	arasında	iktidar	üstünde	en	az	denetim	olan	4	ülkeden	1’i	Türkiye.	Hiç	bir	denetim	yok.	Bu	demokrasinin	
de	olmadığı	anlamına	geliyor.	Bu	dışlayıcı	kurumsal	yapı	toplumsal	cinsiyet	eşitliğini	yok	sayıyor	ve	yok	
ediyor.	Küresel	Cinsiyet	Eşitliği	2018	raporunda	kadın-erkek	eşitliğinde	149	ülke	arasında	130’uncu	sıradayız.	
Bu	dışlayıcı	kurumsal	yapı	hukuku	üstünlerin	elinde	sopa	haline	getiriyor.	Mülkiyet	haklarının	korunmasında,	
Heritage	Foundation	verilerine	göre,	2007’de	41	ülkede	durum	bizden	iyi	iken,	2019	itibariyle	77	ülkede	
durum	bizden	daha	iyi.	Türkiye’de	mülkiyet	haklarının	korunmasına	dair	hukuki	çerçevede	ciddi	bir	gerileme	
ve	bozulma	mevcut.		

																									

2	2019	raporuna	https://www.selinsayekboke.com.tr/raporlar	web	adresinden	erişmek	
mümkün.	
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Bu	durumda	krizi	kronikleştiriyor	olan,	sürekli	kılıyor	olan,	toplumsal	bunalıma	dönüşmesine	yol	açıyor	olan	
kurumsal	erozyonu	durdurmak	en	öncelikli	adım	olmak	zorunda.	Kronikleşen	krize	çare	toplumun	tümünü	
içine	alacak	bir	kapsayıcı	ve	sürdürülebilir	kurumsal	yapının	kurulmasını	gerektiriyor.		

Bir	başka	deyişle,	artık	bir	toplumsal	bunalıma	dönüşen	ekonomik	krizden	çıkış	reçetesi	salt	ekonomi	
politikasıyla	sınırlı	olamaz.	Bu	toplumsal	bunalımdan	çıkış	ancak	Türkiye’de	parlamenter	demokrasiyi	kurarak,	
hukuku,	kurumları	ve	özgürlükleri	düzenin	merkezine	alarak	mümkün	olacaktır.		

Dolayısıyla,	ihtiyaç	olan	bu	bütüncül	ekonomi	politiğin	siyasetinin	örgütlenmesi	ve	büyütülmesidir	aynı	
zamanda.	Bu	da	daha	iyi	yönetme	iddiasını	da	kapsayan	ama	onun	çok	ötesinde	bir	dönüşüm	ve	değişim	
alternatifinin	siyasi	iradesini	ortaya	koymayı	ve	Saray	rejiminin	düzeninde	yok	sayılan	halkı,	toplumun	yüzde	
99’unu	yeni	bir	halkçı	program	ve	siyaset	etrafında	buluşturmayı	gerektiriyor.		

Özetle,	yeniden	demokrasiyi	kurmamız,	eskisinin	de	eksiklerini	gidererek	ama	parlamenter	demokrasiyi	
var	etmemiz	ve	Başkanlık	sistemine	son	vermemiz	gerekiyor.		

Bir	diğer	deyişle,	ekonomik	reçetelerden	önce,	ilk	iş	"demokrasi,	özgürlükler,	insan	hakları,	adaletin	
yeniden	kurulması,	yargının	bağımsızlığı,	öngörülebilirlik,	şeffaflık,"	üzerinde	yükselecek	bir	kapsayıcı	
kurumsal	yapıyı	ve	demokrasiyi	ayağa	kaldırmamız	gerekiyor.	Kapsayıcı	kurumları	inşa	etmek	yönünde	
atacağımız	bu	adımların	bütüncül	ve	tamamlayıcı	iki	ekonomik	program	ayağı	ise	2019	raporunda	
detaylandırdığımız	içeriklerini	ve	önceliklerini	koruyorlar.	Bu	nedenle	raporun	bundan	sonraki	bölümü	ufak	
eklemelerle	2019	raporunu	tekrar	edecektir.		

Alternatif	reçetenin	iki	temel	amacı	olmalı:	

1. Toplumun	tüm	kesimlerini	kapsayacak	bir	düzenin	güvencesi	olacak	sosyal	devleti	var	etmek:	
Öncelikle	mevcut	ekonomik	krizin	faturasının	toplumun	yüzde	99’u	olan	ve	krizi	yaratan	düzenin	
ortağı	olmayan;	ücretli	çalışanlara,	emeklilere,	işsizlere,	üreticilere	çıkmasını	önlemeyi	
hedeflemeliyiz.	Krizin	ağır	yükünün	halk	açısından	hafifletilmesini,	krizin	faturasının	krizi	
çıkartanlarca	üstlenilmesini	sağlamalıyız.	Bir	diğer	deyişle,	talep	temelli	politikaları	oluşturan	
vergi	ve	harcama	kararlarında	yüzde	99’un	lehine	tercihler	kullanılmasını	ilke	edinmeliyiz.	Bu	
açıdan	birinci	hedefimiz	krizi	hafifletmek	ve	halkın	akut	sorunlarına	çözüm	üretmek	olmalı.		

2. Kamunun	kaynak	kullanım	tercihlerini	üretici	güçlerden	ve	üretimden	yana	var	etmek,	üretim	
kapasitemizi	arttırmak:	İkinci	mesele	kuşkusuz,	Türkiye’nin	bu	ekonomik	krizden	çıkması	ve	yeni	
bir	kalkınma	hamlesini	başlatmak	için	yapılması	gerekenler.	Krizi	yaratan;	Türkiye’ye	eşitsizlik,	
baskı,	yoksulluk,	yolsuzluk,	keyfilik	vaat	eden	düzenin	yerine	Türkiye’nin	potansiyel	üretim	
kapasitesini	arttıracak,	Sanayi	4.0	devrimini	yakalamamızı	sağlayacak	üretimin	yapısını	
dönüştürecek	politikalar	bütününü	ortaya	koymalıyız.		

SOSYAL	DEVLETİ	VAR	ETMEK	

Ekonomi	programının	bir	ayağının	hedefi	mutlaka	kriz	karşısında	halkı,	bu	düzen	tarafından	yok	sayılan	yüzde	
99’u	korumak	olmalıdır.		

Bunun	için	her	şeyden	önce	hızla	enflasyon	karşısında	eriyen	ücretler	arttırılmalıdır.	Bu	erimenin	maliyeti	
giderildikten	sonra	2020	için	öngörülen	koşullar	ışığında	gelecek	yılın	ücretleri	belirlenmelidir.	

Bütçenin	ve	krizin	yükünü	halkın	omzuna	yükleyen	adaletsiz	vergi	sistemi	acilen	değiştirilmelidir.	Dolaylı	
vergiye	dayanan,	gelir	vergisini	de	ücretliden	toplayan	vergi	sistemi	hemen	değiştirilmeli,	kazanca	göre	
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vergilendirme	esasına	dayalı	bir	vergi	sistemine	geçilmelidir.	Yeni	ve	adil	bir	vergi	sistemiyle	orta	sınıflar,	
ücretliler	ve	dar	gelirliler	desteklenmelidir.	

Bu	değişimin	bir	ayağı	rant	vergisi	düzenlemelerini	gerçekleştirmektir.	Bu	krizi	çıkartan	rantçı	sermayenin	
vergi	ödediği,	krizi	çıkartan	düzende	yok	sayılan	milyonların	ise	vergi	yükünün	azaltıldığı	bir	sistem	acilen	
kurulmalıdır.	Bunun	bir	adımı	olarak	vergi	cennetleri	listesi	yayınlanmalı,	kamu-özel	işbirliği	projeleri	gözden	
geçirilmeli,	bu	projelerin	tüm	hazine	garantileri	vakit	kaybedilmeden	TL’ye	çevrilmelidir.	

İşsizlik	sigortasının	kullanımının	genişletilmesi	de	dahil	olmak	üzere,	kriz	karşısında	halkı	koruyacak	kapsamlı	
bir	sosyal	politika	çerçevesi,	hak	temelli	olacak	biçimde	ortaya	konmalıdır.	Vatandaşlık	maaşı,	aile	sigortası	
gibi	yoksulluk	azaltıcı	geniş	kapsamlı	sosyal	politikalar	değerlendirilmelidir.		

Hızla	sosyal	devletin	bir	parçası	olarak	üretken	refah	devletinin	adımları	atılmalıdır.	Halkın	hem	krize	hem	
üretimde	teknolojik	dönüşümün	ortaya	çıkartacağı	olası	kayıplara	karşı	korunmasına	dönük	sosyal	politikalar	
geliştirilmelidir.	Bu	kapsamda	aktif	istihdam	politikaları	gibi,	yaşam	boyu	eğitim	politikaları	gibi,	girişimcilik	
eğitimleri	gibi	politikaları	gibi	politikalar	sosyal	politikanın	hızla	parçası	yapılmalıdır.	Bir	diğer	deyişle,	sosyal	
devlet	yalnız	bir	“maliyet”	unsuru	olmaktan	çıkartılmalı,	bir	üretici	unsur	haline	getirilmelidir.	Halkın	sosyal	
katılımını	kolaylaştırıcı	bir	unsur	olarak	da,	işsizliği	azaltmak	amacıyla	da	kısa	çalışma	saatlerine	dair	
değişimler	değerlendirilmelidir.		İş	Yasası'na	göre,	Türkiye'de	haftalık	çalışma	süresi	45	saat.	Ancak,	
uygulamada	ortalama	haftalık	çalışma	süresi	52	saate	kadar	çıkıyor.	Haftalık	çalışma	süresi,	Almanya	ve	
Fransa'da	35	saat.	DİSK-AR'ın	araştırmasına	göre,	bugün	sanayi	sektörlerinde	haftada	1	saatlik	indirim	bile	
126	bin	ek	istihdam	imkanı	yaratıyor.	

“Yandaş	kurtararak”,	“düzeni	aynen	devam	ettirerek”	değil,	Türkiye	ekonomisini	yeniden	üreten	bir	raya	
sokacak,	üretici	güçleri	kriz	karşısında	koruyacak	doğru	üretim	politikaları	tasarlanmalıdır.	Bu	bağlamda	
Temmuz	2019’da	TBMM’den	geçirilen	borç	yeniden	yapılandırılması	mekanizmalarının	etkin	ve	verimli	
işlemesi	için	acil	adımlar	atılmalı,	yandaş	değil	ileride	katma	değer	yaratabilecek	şirketlerin	seçilmesinin	
“siyasi	baskı	ve	yandaşlık”	ölçüsünden	bağımsız	bir	denetleme	ile	etkin	şekilde	işletilmesi	için	gerekli	
kurumsal	düzenlemeler	yapılmalıdır.	

ÜRETKEN	DEVLETİ	VAR	ETMEK		

İkinci	önemli	mesele,	kronikleşen	bir	krizle	ve	bunalımla	tıkanmış	olan	ekonominin	bu	durgunluktan	nasıl	
çıkarılacağı,	KOBİ’lerin	ayakta	kalmasının	nasıl	sağlanacağı,	üretimin	ve	yatırımın	nasıl	canlandırılacağı	
sorusudur.		

Krizi	çıkartan	düzenin	devamında	ısrar	etmek	krizi	kronikleştiren	ve	toplumsal	bunalıma	dönüşmesine	yol	
açan	en	temel	sebep.	Önce	hukukla,	özgürlüklerle,	demokrasiyle	başlamak	gerekiyor.	Sonra	onu	tamamlayıcı	
unsurlar	olarak	fiziksel,	beşeri	ve	sosyal	sermayenin	ihtiyaç	duyacağı	üretken	kamu	yatırımları	ve	teşviklerden	
oluşan	bir	ekonomi	programını	oluşturmak	gerekiyor.		

Bunun	 için	de	yapılması	gerekenlerin	en	basit	özeti	bu	 iktidarın	yaptıklarının	 tam	 tersini	 yapmak	olarak	da	
ifade	edilebilir.	

Hedefimiz	 üretim	 yapımızı	 ithalata	 bağımlı	 olmaktan	 kurtaracak,	 çağın	 gerekleri	 ile	 uyumlu	 işgücüne	 ve	 o	
işgücünün	becerilerini	kullanabileceği	bir	üretim	bandına	dönüştürmek	olmalı.	Şu	anda	en	güncel	veriler	dış	
ticaret	 açığımızın	 azaldığına	 işaret	 ediyor.	 Ancak	 bu	 durum	 bir	 pozitife	 işaret	 etmiyor.	 Ürettiğimiz	 ürünler	
yabancılar	 için	 ucuzlayınca	 ihracat	 arttı,	 üretim	 kapasitemiz	 geliştiği,	 birden	bire	 çok	 katma	değeri	 yüksek,	
yenilikçi	üretim	yaptığımız	için	değil.	İkincisi,	reel	kriz	ithalat	talebimizi	azalttı.		
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Oysa,	hedefimiz	katma	değeri	yüksek	üretimle	zenginleşen	ve	onu	hakça	paylaşan	bir	başka	geleceği	kurmak	
olmalı.	Üretim	kapasitemizdeki	bu	dönüşüm	için	bütçenin	fiziksel	sermaye	birikim	modelini,	beşeri	ve	sosyal	
sermaye	birikim	modelini	ve	kurumsal	yapıları	değiştirmemiz	gerekiyor.	

Ülkemizde	 girişimcilerin	 ancak	 yüzde	 1’i	 yüksek	 teknoloji	 üretiyor,	 ihracatın	 sadece	 yüzde	 3'ü	 yüksek	
teknolojili.	 Ve	 Türkiye'nin	 ihracatının	 yaklaşık	 yüzde	 75'ini	 yıllardır	 sadece	 1.000	 şirket	 yapıyor.	 Çünkü	
KOBİ'lerini	 bu	 düzene	 dâhil	 edemeyen	 bir	 sistem	 kurdunuz.	 	 	 80	 milyon	 nüfuslu	 bir	 ülkede	 sadece	 1000	
şirketin	faydalanacağı	bir	ekonomik	düzen	değil	toplumsallaşan,	üretimin	tabana	yayıldığı,	demokratikleştiği	
bir	dönüşüme	ihtiyacımız	var.	KOBİ'lerimizin	dijitalleşmesi	gerekiyor,	KOBİ'lerimizin	yazılım	yapacak	beceriye	
kavuşması	 gerekiyor.	 KOBİ'lerimizin	 sadece	 otoyollara	 ve	 otobanlara	 değil	 fiber	 optik	 bir	 otoban	 ağına	
kavuşması	 gerekiyor.	 Kore'de	 kilometrekare	 başına	 6	 kilometre	 fiber	 optik	 kablo	 varken	 Türkiye'de	 yarım	
km’nin	altında.	Bu	da	yetmez.	Özgürlük,	hukuk,	barış	ve	demokrasi	gerekiyor.	Pay-pal’ın,	wikipedia’nın	yasak	
olduğu,	 içe	 kapanan	 ve	 hep	 dış	 düşmana	 karşı	 doldurulan	 bir	 ekonomide	 dijitalleşen	 gümrük	 kapılarından	
dışarıya	 açılmak	 mümkün	 olmayacaktır.	 Onun	 için	 de	 hem	 KOBİ’lerin	 üretim	 yapılarını	 dönüştürecek	
teşviklere	ve	altyapı	yatırımlarına	ihtiyaç	var,	hem	de	özgürlüklere,	demokrasiye,	barışa	ve	hukuka.		

Bütün	 bunlar	 için	 yeni	 bir	 sanayi	 ve	 üretim	 politikasına	 ve	 yeni	 bir	 kamu	 anlayışına	 ihtiyaç	 var.	 Kamu	
yatırımlarının	belirli	stratejik	sektörlerde	ve	bölgesel	eşitsizlikleri	gidermek	üzere	doğrudan	kamunun	üretici	
olarak	faaliyet	göstereceği	stratejik	sektörlere	yöneltilmesi	gerekli.		

Böylesine	bir	üretim	dönüşümünde	kamu	yatırımlarının	bir	ayağı	mutlaka	insana	yatırım	olmalı.	Eğitime	
yatırım,	bakım	hizmetlerine	yatırım	hem	üretim	kapasitemizi	arttıracak	hem	de	Türkiye	ekonomisini	Sanayi	
4.0	devriminin	öncüsü	yapacak	rekabet	gücüne	kavuşturacaktır.	

Yeni	çağın	gerektirdiği	üç	temel	beceri	yaratıcılık,	kompleks	sorun	çözebilme	becerisi,	eleştirel	düşünce	
olarak	tanımlanıyor.	Bu	üç	becerinin	de	temelinde	özgür	düşünce,	rasyonel	ve	bilimsel	eğitim	yatıyor.	
Yaratıcılık	her	şeyden	önce	özgürlük	gerektiriyor.	Kompleks	sorun	çözebilme	becerisi	için	ise	her	şeyden	önce	
kompleks	bir	sorunu	basite	indirgeyebilmek	gerekiyor.	Bunun	için	de	temel	bilim	dallarının	öğrenilmesi	
gerekiyor.	Eleştirel	düşünce	için	farklı	düşünceye	açık	olmak	gerek,	farklılarla	doğal	bir	biçimde	aynı	ortamda	
yaşamak	ve	okuduğunu	anlama	ve	iletişim	kurma	becerisi	gerekiyor.	Bu	becerilerin	pekiştirileceği	araştırma	
ortamları	ve	bilim	odaklı	üniversite	yapıları	gerekiyor.	

Teknoloji	üretiminde	de	durum	farksız.	Beşeri	sermaye	erozyonu	erken	eğitimden	üniversiteye	kadar	
yaşanan	kurumsal	yıkımla	ortaya	çıkıyor.	Bu	da	teknoloji	üretimimizi	etkiliyor.	Teknoloji	için	bilim	gerekiyor,	
bilim	için	eğitim	gerekiyor,	özgürlük	gerekiyor.	Ahbap-çavuş	ilişkileri	üzerine	kurulmuş	düzen	akademiye	de	
sirayet	etmiş	vaziyette;	hızla	ehliyetin	ahbap-çavuş	ilişkilerinin	yerini	almasını	sağlamalı,	“know-who”	
düzeninden	know-how”	düzenine	geçmeliyiz.	Bütün	bu	sermaye	birikimlerinin	kalkınmaya	dönüşebilmesi	için	
tüm	bunlara	tamamlayıcı	olacak	kapsayıcı	kurumlar	gerekiyor.		

Son	olarak	kamu	kaynaklarının	dağıtımının	ve	genelde	teşvik	politikalarının	acilen	yeniden	düzenlemesi	
gerekli.	Şirkete	teslim	teşvik	politikaları	yerine	üretimde	dönüşümü	sağlayacak,	yüksek	katma	değerli	üretimi	
sağlayacak	bir	sistem	kurulmalı.	Doğru	bir	sanayi	politikasında,	teşvik	politikasının	temel	prensibi,		seçilmiş	
“şirketlere”	değil,	sektörlere	ve	faaliyetlere	kaynak	aktarılmasıdır.		

SONUÇTA…	

Bütün	bunlar	için	toplumun	tümünü	kapsayacak	sürdürülebilir	kurumsal	yapılar	gerekli.	Hukuk	gerekli.	
Cumhuriyet	gerekli.	Parlamenter	demokrasi	gerekli.	Yandaş	gözeten	değil	halk	için	çalışan	bir	iktidar	
gerekli.	İnsanı	ve	doğayı	koruyacak	bir	yeşil	ve	mavi	ekonomi	gerekli.	Toplumsal	cinsiyet	eşitliğini	ve	



Ekonomi	Bilgi	Notu		 	 	 	 	 2020	Bütçesi:	Nedir?	Ne	Olmalıydı?	

	

	

	

Selin	Sayek	Böke	 	 Aralık	2019	

18	

güveni	sağlayacak	mor	ve	turuncu	ekonomi	gerekli.	Kaynakların	kurallı,	kayıt-içi,	hukuk-temelli	ve	şeffaf	
bir	düzende	kullanılmasını	sağlayacak	bir	beyaz	ekonomi	gerekli.	Toplumun	tüm	kesimlerini	içine	alacak	
bir	toplumsal	barış	gerekli.	Açık	ki	bütün	bunlar	için	yeni	bir	halkçı	siyaset	ve	siyasetin	tercihleriyle	
şekillenecek	halkçı	bir	ekonomi	gerekli…	


