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10	  Aralık	  2018	  tarihinden	  başlayarak	  önümüzdeki	  haftalarda	  TBMM	  Genel	  Kurulu’nda	  2019	  
bütçesi	  tartışılıyor	  olacak.	  Bu	  ekonomi	  raporu	  görüşülüyor	  olan	  bu	  bütçeyi	  bugün	  içinde	  
bulunduğumuz	  makroekonomik	  koşullar	  ışığında	  değerlendirmekte	  ve	  Türkiye’nin	  gerçekte	  nasıl	  
bir	  bütçeye	  ihtiyacı	  olduğuna	  dair	  bir	  makroekonomik	  perspektif	  ortaya	  koymaktadır.	  	  

Bu	  doğrultuda,	  raporun	  ilk	  bölümünde,	  Cumhurbaşkanlığı	  tarafından	  TBMM’ye	  sunulan	  2019	  
bütçesi	  sırasıyla,	  Tek	  Adam	  Rejimi’nin	  yarattığı	  demokrasi	  yıkımı	  ışığında,	  bugünün	  ekonomik	  kriz	  
koşullarında	  çizdiği	  yol	  haritası	  ve	  sınıfsal	  tercihleri	  üzerinden	  incelenmektedir.	  2019	  bütçesine	  
dair	  yapılan	  değerlendirmenin	  ardından,	  raporun	  ikinci	  bölümünde	  2019’a	  giderken	  Türkiye’nin	  
nasıl	  bir	  bütçeye	  ihtiyacı	  olduğuna	  dair	  bir	  yaklaşım	  ortaya	  konmaktadır.	  	  

2019	  BÜTÇESİ:	  GENEL	  BİR	  DEĞERLENDİRME	  	  

A.   Cumhurbaşkanlığı	  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	  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	  hangi	  politikaları	  öncelediği,	  bu	  politikalarla	  kamuya	  biçtiği	  rol	  
belirgindir.	  Ekonominin	  önceliklerini	  nasıl	  belirlediği,	  bu	  önceliklerde	  kamunun	  
rolünün	  ne	  olacağı,	  iktidarın	  toplum-‐‑devlet	  ilişkisine	  dair	  anlayışı	  bütçede	  belirginleşir.	  	  

2.   Bütçede	  iktidarın	  sınıfsal	  tercihleri	  belirgindir.	  İktidarın	  kimin	  çıkarlarını	  öncelediği,	  
hangi	  sınıfın	  iktidarda	  olduğu	  da	  bütçe	  incelendiğinde	  ortaya	  konabilir.	  	  

3.   Bütçede	  iktidarın	  kalkınma	  modeli	  ve	  gelecek	  tahayyülü	  belirginleşir.	  İktidarın	  
ülkeye	  dair	  gelecek	  vizyonunun	  ne	  olduğunu,	  yarınlarımız	  için	  neler	  vaat	  ettiğini	  bütçede	  
görmemiz	  mümkün.	  Bu	  gelecek	  vizyonunun	  gerçekçi	  olup	  olmadığı	  da	  iktidarın	  bütçeyi	  
dayandırdığı	  makroekonomik	  koşullara	  dair	  değerlendirmesinde	  ve	  bu	  
değerlendirmenin	  bütçe	  yansımalarında	  belirginleşir.	  	  	  

Tek	  adam	  rejiminin	  TBMM’ye	  ilk	  defa	  Cumhurbaşkanlığı	  tarafından	  getirilen	  2019	  bütçesine	  bu	  üç	  
temel	  unsur	  üzerinden	  bakıldığında	  şu	  özet	  değerlendirmeyi	  yapmak	  mümkün	  oluyor:	  

1.   Tek	  adam	  rejimi	  egemenliği	  halktan	  almış,	  Saray’a	  teslim	  etmiştir.	  Tek	  adam	  
rejimi	  demokrasiyi	  yıkmış,	  yerine	  otoriter	  bir	  anlayışı	  koymuştur.	  Bu	  bütçe	  bunun	  
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en	  somut	  göstergesidir.	  Bütçe	  hem	  içeriğiyle	  hem	  de	  süreçleri	  ve	  sonuçlarıyla	  milli	  
egemenliği	  ve	  halkı	  yok	  sayıyor.	  Bütçe	  hakkı	  yüzlerce	  yıllık	  bir	  geçmişe	  sahip,	  
demokrasinin	  temelini	  oluşturan	  bir	  haktır.	  Sarayların	  keyfi	  vergi	  ve	  hukuki	  
uygulamalarına	  karşı	  çıkan	  bir	  mücadele	  sonucunda	  parlamentolar	  iktidarların	  harcama	  
ve	  vergi	  yetkilerini	  sınırlayan,	  denetleyen,	  sonunda	  da	  halk	  adına	  belirleyen	  kurumlar	  
olarak	  şekillenmiştir.	  Halk	  adına	  bu	  yetkileri	  üstlenen	  demokratik	  meclislerde	  Sayıştay	  
benzeri	  mekanizmalarla	  denetim,	  bütçe	  tartışma	  ve	  oylama	  süreçleriyle	  de	  sınırlayıcı	  ve	  
belirleyici	  rol	  üstlenilir.	  Halkın	  seçtiği	  temsilcilerin	  bu	  yetkisi	  ve	  sorumluluğu	  da	  halkın	  
bütçe	  hakkını	  temsil	  eder.	  	  
	  
Oysa	  artık	  Cumhurbaşkanlık	  rejiminin	  meclisinde	  bu	  bütçe	  hakkı	  yoktur.	  Saray	  
tarafından	  gasp	  edilmiştir.	  Tek	  adam	  rejiminde,	  Saray	  tarafından	  hazırlanıp	  TBMM’ye	  
sunulan	  bu	  bütçeye,	  milletin	  vekillerinin	  müdahale	  ihtimali	  bulunmamaktadır.	  Meclis	  bu	  
bütçeyi	  reddetse	  dahi	  bunun	  herhangi	  bir	  siyasi	  sonucu	  olmayacak.	  Zira	  meclis	  bütçeyi	  
onaylarsa	  bütçe	  Saray	  tarafından	  sunulduğu	  şekliyle	  geçecek,	  reddederse	  bir	  önceki	  yılın	  
bütçesi,	  yeniden	  değerleme	  oranı	  ile	  2019’un	  bütçesi	  olarak	  yürürlüğe	  girecek.	  	  
	  
Oysa	  geçmiş	  dönem	  parlamenter	  demokrasimizde	  bütçesi	  reddedilen	  hükümetler	  teamül	  
gereği	  görevi	  bırakırdı.	  Ancak,	  bugünün	  tek	  adam	  rejiminde	  Cumhurbaşkanlığının	  
hazırladığı	  bütçeyi	  TBMM	  reddederse	  Saray	  bildiğini	  okumaya	  devam	  edecek.	  Özetle,	  
bırakalım	  bütçenin	  demokratik	  olarak	  oluşturulmasını,	  asgari	  demokratik	  meşruiyet	  
arayışı	  dahi	  artık	  yok.	  	  
	  
Sonuç:	  Bu	  bütçede	  demokrasi	  yok.	  	  
	  

2.   Sarayın	  2019	  bütçesi	  tercihini	  yine	  rant	  sermayesinden	  yana	  kullanıyor.	  Bu	  bütçe,	  
bir	  kez	  daha	  toplumun	  yüzde	  1’ini	  oluşturan	  rant	  sermayesini	  toplumun	  yüzde	  99’unu	  
oluşturan	  halka	  tercih	  etmektedir.	  Kurulu	  düzeni,	  bir	  kez	  daha	  	  çalışanlar	  başta	  olmak	  
üzere	  üretici	  güçler	  aleyhine	  güçlendirmeyi	  tercih	  etmektedir.	  	  Saray	  rejimini	  inşa	  eden	  
süreçte	  yapılmış	  olan	  her	  bütçe	  gibi	  bu	  bütçe	  de	  halkın	  geniş	  kesimlerinden	  aldığını,	  
iktidar	  çarklarını	  besleyen	  bir	  avuç	  yandaş	  sermayedara	  aktarma	  bütçesidir.	  	  
	  
Bütçe	  ile	  ortaya	  konan	  ekonomik	  çerçeve	  dar	  gelirli	  sınıfların	  yoksulluğun	  yönetilmesi	  
yoluyla	  dar	  gelirliliğe	  mahkûm	  edildiği,	  orta	  gelirli	  sınıfların	  daha	  da	  sıkıştırıldığı,	  
zenginliklerin	  üretkenlik	  ve	  üretim	  ile	  değil	  rantçı	  faaliyetlerle	  üretileceği	  bir	  politika	  
bütünüdür.	  	  
	  
Sonuç:	  Bu	  bütçede	  halk	  yok;	  kadınlar,	  gençler,	  dar	  gelirliler,	  orta	  gelirliler,	  beyaz	  
yakalılar,	  mavi	  yakalılar,	  çiftçiler,	  KOBİ,	  esnaf,	  üretici	  güçler	  bu	  bütçede	  yok.	  	  

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.	  	  
	  
Üstelik	  bu	  bütçe	  iflaslar,	  konkordatolar,	  rekor	  düzeyde	  enflasyon,	  ağır	  işsizlik	  koşulları,	  
açlığa	  mahkûm	  edilen	  milyonlarca	  çalışanın	  derinden	  hissettiği	  bir	  yaygın	  ekonomik	  
krizi	  de	  görmezden	  gelerek	  iktidarın	  bu	  tercihlerini	  yineliyor.	  Krizi	  çıkartan	  temel	  unsur	  
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iktidarın	  bu	  sınıfsal	  tercihleri	  ışığında	  bilerek	  ve	  isteyerek	  kurduğu	  ve	  dört	  temel	  tercihle	  
özetlenebilen	  düzen	  bu	  krizi	  çıkardı.	  Bu	  dört	  temel	  tercih:	  
	  

•   üretimden	  değil	  ranttan	  ve	  talandan	  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,	  

kullanılarak	  bu	  kriz	  doğuran	  düzen	  kurulmuştur.	  Takip	  eden	  değerlendirmede	  bu	  kriz	  
verilerle	  tespit	  edilecek	  ve	  krizi	  ortaya	  çıkartan	  unsurlar	  ortaya	  konacaktır.	  Ancak	  bu	  
noktada	  şu	  özet	  değerlendirmenin	  altı	  çizilmeli:	  bu	  bütçede	  bu	  krizin	  adı	  dahi	  yok!	  
Bırakalım	  krizin	  adının	  olmamasını,	  krizi	  çıkartan	  temel	  unsurların	  hepsinin	  tekrarı	  ve	  
devamı	  var.	  Dolayısı	  ile	  bu	  bütçede	  krizden	  halkı	  koruyacak	  sosyal	  devlet	  de,	  krizden	  
çıkışın	  reçetesi	  olacak	  üretici	  devlet	  de	  yok.	  	  Ama	  bu	  bütçede	  derin	  ekonomik	  krizin	  
devamı	  var.	  Bu	  bütçede	  Saray	  var,	  rantçı	  var,	  yandaş	  var.	  	  

Sonuç:	  Bu	  bütçede	  gelecek	  yok.	  	  

B.   SARAY’IN	  BÜTÇESİ:	  GÜNÜMÜZ	  KOŞULLARININ	  DEĞERLENDİRMESİ	  

Bütçe	  yaparken,	  hükümetler	  sınıfsal	  öncelikleri,	  politika	  öncelikleri	  ve	  kalkınma	  öncelikleri	  
doğrultusunda	  yön	  çizerler.	  Bir	  bu	  kadar	  önem	  verilmesi	  gereken	  konu	  da	  bütçenin	  gerçekçi,	  
ülkenin	  sorunlarını	  tespit	  edebilen	  ve	  bu	  sorunlara	  bütüncül	  çözüm	  önerileri	  sunan	  bir	  çerçeveyi	  
ortaya	  koymasıdır.	  	  	  

Ekonomiye	  bakış	  reel	  verilere	  dayanmalıdır,	  üretime,	  istihdama,	  gelirlere,	  
paylaşıma/dağılıma,	  kalkınmaya	  dair	  bir	  değerlendirme	  üzerine	  kurulmalıdır.	  Döviz	  kuru	  
ve	  faiz	  gibi	  kısa	  vadeci/vadeli	  finansal	  piyasa	  fiyatları	  ise	  bunlara	  etki	  ettikleri	  ve	  bunlara	  dair	  
bilgi	  barındırdıkları	  ölçüde	  bu	  değerlendirmenin	  tamamlayıcı	  unsurları	  olmalıdırlar.	  

Gerçi	  bugün	  Türkiye’de	  üretim,	  istihdam,	  gelirler,	  yeniden	  paylaşım,	  döviz,	  faiz,	  hangi	  veriye	  
bakarsak	  bakalım	  bir	  ekonomik	  krizin	  içerisinde	  olduğumuz	  açık.	  Bütün	  makroekonomik	  veriler	  
ve	  bu	  verilerin	  süregelen	  bir	  anlayışla	  geçmişten	  gelen	  bir	  değerlendirmesi	  de	  buna	  işaret	  
ediyor.	  	  

Her	  şeyden	  önce	  şu	  tespit	  yapılmalı:	  Ekonomik	  durgunluğun	  içerisinde	  enflasyon	  yaşanıyorsa,	  
bir	  başka	  deyişle	  stagflasyon	  başlamışsa,	  o	  zaman	  ekonomik	  sorunların	  arz	  tarafından	  
kaynaklandığı	  açıktır.	  Zira,	  eğer	  talepten	  kaynaklı	  bir	  yavaşlama	  ile	  karşı	  karşıya	  olsaydık	  
durgunluğa	  enflasyon	  eşlik	  etmezdi.	  	  

Lafı	  çok	  uzatmaya	  gerek	  yok,	  makroekonomik	  tüm	  veriler	  stagflasyona	  işaret	  ediyor.	  Üstelik	  bu	  
stagflasyon	  uzun	  süredir	  birikerek	  gelen	  birçok	  derin	  ekonomik	  sorunu	  da	  içeriyor:	  işsizlik,	  
sanayisizleşme,	  eşitsizlikler,	  yüksek	  borçluluk,	  ekonominin	  temel	  kırılganlıklarını	  yansıtan	  
büyüme-‐‑cari	  denge	  ikilemi	  gibi.	  	  
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VERİLERLE	  “STAGFLASYON”:	  	  

ÜRETİM	  VE	  GELİR:	  	  

Sanayi	  üretimi	  yavaşlıyor.	  Sanayi	  üretim	  endeksinin	  aylık	  değişimi	  verisi	  2018	  yılının	  diğer	  
yıllardan	  ayrıştığına,	  belki	  de	  2008’e	  benzeyebileceğine	  dair	  bir	  tabloya	  işaret	  ediyor.	  Aylık	  
sanayi	  üretim	  değişim	  oranları	  “teğet”	  geçtiği	  iddia	  edilen	  2008	  kriz	  yılı	  hariç,	  yıllık	  ortalamada	  
hep	  pozitif	  olmuş.	  Oysa,	  2018	  yılının	  da	  ilk	  dokuz	  ayında	  ortalama	  aylık	  sanayi	  üretim	  değişimi	  
eksi	  yüzde	  0,5	  ortalama	  ile	  küçülmeye	  işaret	  ediyor.	  	  

Büyüme	  yavaşlıyor,	  ve	  tüm	  beklentiler	  yavaşlamaya	  devam	  edeceğini	  gösteriyor.	  Saray	  
rejiminin	  “Yeni	  Ekonomik	  Program”da	  (YEP)	  tarihsel	  ortalama	  büyümemizin	  çok	  altında	  bir	  
büyüme	  ile	  2018’de	  ekonomimizin	  yüzde	  3,8,	  2019’da	  ise	  ancak	  yüzde	  2,3	  büyüyeceğini	  
öngörmektedir.	  Tarihsel	  olarak	  ortalama	  yıllık	  büyüme	  oranımızın	  yüzde	  5	  olduğu	  göz	  önüne	  
alınırsa	  iktidar	  güçleri	  tarafından	  dahi	  ekonomideki	  yavaşlamanın	  görünür	  hale	  geldiği	  gerçeğini	  
tespit	  edebiliriz.	  2019	  için	  uluslararası	  ekonomi	  kuruluşlarının	  büyüme	  öngörüleri	  ise	  iktidarın	  
beklentilerinin	  çok	  altında,	  hatta	  en	  güncel	  beklenti	  verilerinde	  durgunluğun	  ötesinde	  
ekonomide	  küçülme	  beklentileri	  ifade	  ediliyor.	  Grafik	  1’de	  IMF’nin	  Ekim	  2018’de	  yayınladığı	  
“Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  Raporu”ndan	  kurumun	  büyüme	  öngörüleri	  sunulmaktadır.1	  	  

	  

	  

Kaynak:	  IMF,	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  veritabanı,	  Ekim	  2018.	  

Ortalama	  gelir	  2013’den	  beri	  azalış	  eğiliminde.	  Grafik	  2’de	  görüldüğü	  üzere,	  2013’de	  12,480	  
dolar	  olan	  kişi	  başına	  milli	  gelir	  yıldan	  yıla	  istikrarlı	  olarak	  eriyor.	  2018’de	  10	  bin	  doların	  altına	  
düşmesi	  ise	  neredeyse	  kesin.	  Fakirleşme	  eğiliminin	  fiilen	  başkanlık	  rejiminin	  başladığı	  2014	  
yılından	  itibaren	  belirginleşmesi	  parlamenter	  demokrasiye	  olan	  ihtiyacın	  ekonomi	  açısından	  da	  
ne	  derece	  önemli	  olduğunu	  göstermektedir.	  Özetle,	  rantçı	  ve	  otoriter	  anlayış	  sonucunda	  orta	  
gelir	  tuzağından	  çıkalım	  derken	  tuzaktan	  zenginleşerek	  değil	  fakirleşerek	  düşüyoruz.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  2019	  için	  farklı	  kurumların	  Türkiye	  ekonomisi	  büyüme	  öngörüleri:	  yüzde	  2,3	  (YEP),	  yüzde	  0,5	  (OECD),	  yüzde	  0,4	  
(IMF),	  yüzde	  eksi	  1,9	  (Fitch),	  yüzde	  eksi	  2	  (Moody’s).	  
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Grafik	  1:	  Ekonomik	  Büyüme	  (%	  olarak)

2017 2018	  (t) 2019	  (t)
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Kaynak:	  TÜİK.	  

İflaslar	  yaygınlaşıyor.	  Resmi	  rakamlara	  göre	  şu	  anda	  356	  firmanın	  konkordato	  ilan	  ettiğini	  
ifade	  ediyor	  Ticaret	  Bakanlığı.	  30	  milyar	  TL’ye	  ulaşan	  rakamlardan	  bahsediliyor.	  	  

Uzun	  süredir	  düşüş	  eğiliminde	  olan	  tüm	  bu	  reel	  ekonomi	  verileri	  üretim	  kapasitemizin	  
eriyor	  olmasına	  da	  işaret	  ediyor.	  Bunun	  doğal	  bir	  sonucu	  da	  “sanayisizleşme”.	  Türkiye	  
1990	  ve	  2000’lerin	  başında	  imalat	  sanayi	  üretiminde	  dünyanın	  en	  büyük	  15	  ülkesi	  arasındayken	  
2013	  itibariyle	  Türkiye’nin	  ilk	  15	  arasındaki	  yerini	  kaybettiği	  görülüyor.	  Bu	  eğilim	  ileri	  
teknolojinin	  ihracatımız	  içerisindeki	  payındaki	  düşüşte	  de	  gözlemleniyor,	  daha	  birkaç	  yıl	  önce	  
bu	  oran	  yüzde	  6’yı	  geçmişken	  şu	  anda	  yüzde	  3,5	  düzeyinde.	  	  

	  

İŞSİZLİK	  

İşsizlik	  artıyor.	  Resmi	  istatistiklere	  göre	  Ağustos	  2018’de	  geçen	  yılın	  aynı	  dönemine	  göre	  266	  
bin	  kişi	  daha	  işsiz	  kaldı	  ve	  işsizlik	  oranı	  yüzde	  11,1’e	  yükseldi.	  DİSK-‐‑AR	  umudunu	  kaybettiği	  için	  
iş	  aramayan,	  eksik	  çalışmayı	  kabullenmek	  zorunda	  kalanları	  da	  göz	  önüne	  alarak	  gerçek	  
işsizliğin	  yüzde	  18	  olduğuna	  ve	  son	  bir	  yıl	  içinde	  404	  bin	  kişinin	  işsiz	  kaldığına	  işaret	  
etmektedir.	  	  

İktidar	  sürekli	  olarak	  yaptığı	  değerlendirmelerde	  ekonomide	  yaratılan	  istihdama	  vurgu	  
yapmaktadır.	  Amaçları	  yaratılan	  istihdamın	  Türkiye	  demografisinin	  ihtiyaç	  duyduğu	  
istihdam	  çok	  altında	  olduğu	  gerçeğini	  gizlemek.	  Altını	  çizerek	  ifade	  etmekte	  fayda	  var:	  bugün	  
iktidarın	  kurduğu	  ekonomik	  düzen	  halkın	  ihtiyaç	  duyduğu	  düzeyde	  istihdam	  yaratamamaktadır.	  	  

Türkiye’de	  işsizliğin	  kendisine	  benzer	  “Yükselen	  Ekonomilerle”	  karşılaştırıldığında	  da	  
çok	  yüksek	  olduğu	  gözükmektedir.	  Eski	  düzenin	  devamını	  vaat	  eden	  2019	  bütçesiyle	  
Türkiye’nin	  ihtiyaç	  duyduğu	  oranda	  istihdam	  yaratılamayacak,	  sonuçta	  işsizlik	  yüksek	  kalmaya	  
ve	  hatta	  artmaya	  da	  devam	  edecektir.	  	  

İşsizlik	  en	  çok	  kadınları	  ve	  gençleri	  vuruyor.	  En	  güncel	  veriye	  göre	  evde	  bakım	  yapan	  
kadınlar	  istihdama	  dahil	  edildiğinde	  dahi	  kadın	  işsizliği	  yüzde	  15,1.	  Genç	  kadınlar	  arasında	  
işsizlik	  oranı	  yüzde	  26,4.	  Gençler	  arasında	  işsizlik	  oranı	  da	  yüzde	  20,.	  Daha	  önemlisi,	  çalışmayan	  
ve	  eğitimde	  olmayan	  15-‐‑24	  yaş	  arasındaki	  gençlerin,	  toplam	  genç	  nüfus	  içerisindeki	  oranı	  yüzde	  
28,6.	  	  
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Grafik	  2:	  Kişi	  başına	  milli	  gelir	  (dolar)
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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.	  	  

	  

Kaynak:	  IMF,	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  veritabanı,	  Ekim	  2018.	  

	  

CARİ	  DENGE:	  

Cari	  denge	  fazla	  vermeye	  dönüyor.	  Üretimimiz	  önemli	  ölçüde	  ithalata	  bağımlı.	  Nitekim,	  Ocak-‐‑
Eylül	  2018	  TÜİK	  verilerine	  göre,	  ithalatımızın	  yüzde	  76’sı	  hammadde/aramalı,	  yüzde	  13’ü	  de	  
yatırım	  mallarından	  oluşuyor.	  Ekonomik	  yavaşlamanın	  2018’de	  ağır	  ağır	  kendini	  hissettirdiğini	  
de	  bu	  nedenle	  ithalatın	  gelişiminde	  görebiliyoruz.	  Yılın	  3.	  çeyreğinde	  geçen	  yılın	  aynı	  dönemine	  
kıyasla	  toplam	  ithalat	  yüzde	  16,	  yatırım	  ithalatı	  yüzde	  22	  ve	  aramalı	  ithalatı	  yüzde	  11	  oranında	  
daralmıştır.	  	  

Uğruna	  bayram	  coşkusu	  ilan	  edilen	  cari	  fazla	  dinamiklerinin	  ekonomik	  daralmaya	  işaret	  
ettiği	  gerçeği	  açık	  bir	  biçimde	  kendini	  gösteriyor.	  Uluslararası	  karşılaştırmalar	  da	  Türkiye	  
ekonomisinin	  biriken	  ekonomik	  kırılganlığının	  yıllardır	  cari	  açıklarla	  belirginleştiğini	  ve	  2019	  
yılında	  ciddi	  bir	  ekonomik	  daralma	  nedeniyle	  cari	  açığın	  da	  ciddi	  oranda	  azalacağını	  
göstermektedir.	  	  

	  	  

Kaynak:	  IMF,	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  veritabanı,	  Ekim	  2018.	  
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Grafik	  3:	  İşsizlik	  Oranı	  (%	  olarak)
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Grafik	  4:	  Cari	  denge	  (%	  olarak	  GSYİH	  oranla)

2014 2017 2018	  (t) 2019	  (t)
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KREDİLER	  	  

Krediler	  daralıyor.	  Borca	  dayalı	  bu	  düzende	  kredi	  hacminin	  daralması	  üretim	  için	  krediye	  
talebin	  de	  muhtemeldir	  ki	  daralan	  küresel	  likidite	  pazarında	  aranan	  kredi	  arzının	  da	  azaldığına	  
işaret	  ediyor.	  Merkez	  Bankası	  verilerine	  göre	  Ağustos	  sonunda	  2,6	  milyar	  TL	  olan	  haftalık	  kredi	  
hacmi	  o	  tarihten	  itibaren	  gerileyerek	  2,3	  milyar	  TL’ye	  gerilemiştir.	  	  

Bu	  daralma	  kısa	  vadede	  ekonomideki	  durgunluğa	  işaret	  ederken	  kredilerin	  zaman	  
içerisindeki	  düzeyi	  ekonomideki	  sıkıntılara	  çare	  olabilecek	  bir	  politika	  alanının	  banka	  
kredileri	  üzerinden	  artık	  çok	  da	  mümkün	  olmadığına	  da	  işaret	  etmektedir.	  

Araştırmalar	  ekonomik	  büyümeye	  katkıda	  bulunması	  için	  kredilerin	  milli	  gelir	  içerisindeki	  
payının	  yüzde	  36	  ile	  yüzde	  70	  arasında	  olması	  gerekliliğine	  işaret	  etmektedir.	  Bu	  oran	  yüzde	  80’i	  
aştığında	  bu	  etkinin	  olumsuza	  da	  dönüşeceğine	  işaret	  eden	  tüm	  bu	  çalışmalar	  ışığında	  
Türkiye’de	  kredilerin	  düzeyini	  değerlendirmek	  önemli	  olacaktır.	  Grafik	  5	  Türkiye’de	  kredilerin	  
milli	  gelir	  içindeki	  payı	  yüzde	  70’lere	  yakın	  olduğuna	  ve	  ekonomik	  durgunluğu	  daha	  çok	  kredi	  ile	  
aşmanın	  mümkün	  olmayacağını	  gösteriyor.	  Temel	  ihtiyacın	  ise	  borçla	  değil	  üreterek	  büyüyen	  bir	  
ekonominin	  temelini	  oluşturacak	  bir	  bütçe	  olduğuna	  işaret	  ediyor.	  

	  

	  

Kaynak:	  Dünya	  Bankası	  veritabanı,	  2018.	  

	  

ENFLASYON:	  

Tüm	  bu	  veriler	  ekonomik	  durgunluğa	  işaret	  ediyor.	  Aynı	  zamanda	  da	  ağır	  bir	  enflasyon	  
tablosuyla	  da	  karşı	  karşıyayız.	  Tüketici	  enflasyon	  yüzde	  25,2’ye	  artmışken	  bu	  eğilimin	  devam	  
edeceğinin	  işaretini	  de	  yüzde	  45’i	  aşan	  üretici	  enflasyonunda	  da	  görüyoruz.	  	  

Enflasyon	  verileri	  sadece	  krizin	  bir	  üretim	  şoku	  olduğuna	  işaret	  etmiyor	  aynı	  zamanda	  
bu	  durgunluğun	  var	  olan	  ekonomik	  adaletsizliği	  de	  derinleştirecek	  olduğunu	  da	  
gösteriyor.	  Zira	  enflasyon	  özellikle	  orta	  ve	  alt	  gelir	  gruplarına	  ciddi	  bir	  vergi	  yükü	  anlamına	  
geliyor.	  Bu	  gerçekler	  neredeyse	  tüm	  fiyatlarda	  belirgin:	  

o   TÜİK	  rakamlarına	  göre	  bile	  geçtiğimiz	  yılın	  aynı	  ayına	  göre	  bu	  yıl	  Ekim	  ayı	  başında,	  kuru	  
soğan	  yüzde	  57,	  kabak	  yüzde	  54,	  salatalık	  yüzde	  45,	  havuç	  yüzde	  42,	  patlıcan	  fiyatları	  
yüzde	  34	  arttı.	  	  

35,6 52,7 59,7 66,5

155,8

Meksika Rusya Brezilya Türkiye Çin

Grafik	  5:	  Özel	  sektör	  kredilerinin	  GSYH	  
oranı	  (%	  olarak,	  2017)
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o   En	  ucuz	  bebek	  bezi	  30	  TL’den	  63	  TL’ye	  çıktı.	  	  
o   Geçen	  yıla	  göre	  bu	  okul	  alışverişi	  döneminde	  kırtasiye	  ve	  okul	  kıyafetleri	  yüzde	  40	  

zamlandı.	  
o   Ayrıca,	  Ekim	  ayı	  başı	  itibariyle,	  elektrik	  ve	  doğalgaza	  son	  3	  ayda	  3’üncü	  zam	  geldi.	  Son	  

zamlarla	  doğalgazda	  dokuz	  aylık	  dönemde	  konutlar	  için	  yüzde	  30,	  sanayi	  için	  yüzde	  69	  
ve	  elektrik	  üretimi	  için	  yüzde	  113	  oranında	  zam	  yapılmış	  oldu.	  	  

Enflasyonun	  sonucu	  açlık	  sınırının	  artması,	  üstelik	  de	  ücretlerin	  çok	  ötesinde	  bir	  düzeye	  
yükselmesi.	  Açlık	  sınırı	  1919	  TL’ye,	  yoksulluk	  sınırı	  6252	  TL’ye	  çıkarken	  asgari	  ücret	  1603	  TL.	  
Bakanlığın	  rakamlarına	  göre	  neredeyse	  6	  milyon	  çalışan	  asgari	  ücret	  alıyor,	  OECD	  verilerinden	  
biliyoruz	  ki	  ortanca	  ücretin	  asgari	  ücrete	  en	  yakın	  olduğu	  ülkelerden	  birisi	  Türkiye.	  	  

Üstelik,	  12	  aylık	  ortalamalar	  dikkate	  alındığında	  yıllık	  tüketici	  fiyat	  enflasyonu	  
Türkiye’de	  sadece	  tarihsel	  olarak	  değil,	  uluslararası	  karşılaştırmalara	  göre	  de	  çok	  
yüksek.	  	  

	  

	  

Kaynak:	  IMF,	  Küresel	  Ekonomik	  Görünüm	  veritabanı,	  Ekim	  2018.	  

	  

	  

	  

EŞİTSİZLİKLER	  	  

Enflasyon	  vergisi	  son	  yıllarda	  derinleşmekte	  olan	  eşitsizlikleri	  arttıracak	  bir	  unsur	  
olarak	  da	  karşımıza	  çıkıyor.	  Gelir	  dağılımının	  eşitsizliklerini	  ölçen	  Gini	  katsayısı	  2006’dan	  
2014’e	  kadar	  0,403’den	  0,379’a	  gerilemişken	  2014’den	  2017’ye	  kadar	  ise	  tekrar	  0,400’e	  artarak	  
2006	  düzeyine	  geri	  geldi.	  2014	  kritik	  bir	  tarih;	  hatırlayalım,	  10	  Ağustos	  2014	  fiilen	  başkanlık	  
rejiminin	  ilk	  adımının	  atıldığı	  Cumhurbaşkanlığı	  seçimlerinin	  tarihi.	  Bugün	  yaşadığımız	  bu	  
ekonomi	  krizin	  temel	  sebep	  olan	  negatif	  arz	  şokunu	  ortaya	  çıkartan	  temel	  unsurlardan	  birisi	  işte	  
bu	  tarihten	  itibaren	  hızlanan	  kurumsal	  çöküş	  oldu.	  

	  

SONUÇ	  OLARAK:	  
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Grafik	  6:	  Enflasyon
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Sonuç	  olarak,	  buraya	  kadar	  ortaya	  koyduğumuz	  tüm	  veriler	  ekonomik	  durgunluğa,	  artan	  
eşitsizliklere,	  ve	  bu	  durgunluk	  içerisinde	  ağır	  bir	  enflasyon	  baskısına	  yani	  stagflasyona	  
işaret	  ediyor.	  	  

Özetle,	  nereye	  bakarsak	  bakalım,	  hangi	  veriyi	  temel	  alırsak	  alalım	  aynı	  sonuca	  işaret	  etmektedir.	  
Kriz	  var.	  Halka	  “kriz,	  mriz	  yok”	  diyenlerin,	  “ekonomik	  saldırılar	  yabancı	  bir	  ülkenin	  
BAŞKENTİNDE	  planlandı”	  diyenlerin	  dediğinin	  aksine	  “kriz	  var”.	  	  Kriz	  koşulları	  stagflasyon	  ile	  
ağırlaşıyor.	  	  

Stagflasyon	  da	  bir	  talep	  daralması	  olsa	  dahi	  bundan	  çok	  daha	  derin	  bir	  üretim/arz	  daralmasına	  
işaret	  ediyor.	  İşte	  temel	  odaklanmamız	  gereken	  yer	  de	  tam	  burada	  yatıyor:	  bu	  negatif	  
üretim/arz	  şokunun	  temelinde	  ne	  yatıyor?	  Arz	  tarafında	  neler	  oluyor?	  	  

	  

	  

ARZ	  ŞOKUNUN	  TARİFİ	  

Biliyoruz	  ki	  böyle	  bir	  negatif	  arz	  şoku	  ciddi	  maliyet	  artışlarından	  kaynaklanıyor.	  Bu	  maliyet	  
artışı	  salt	  fiyat	  artışlarını	  değil	  aynı	  zamanda	  ihtiyaç	  duyulan	  üretim	  girdilerine	  erişimin	  de	  
zorlaşmasını	  ifade	  etmektedir.	  

	  

MALİYET	  ŞOKU:	  FİYAT	  ETKİSİ	  

Şüphesiz	  ki	  üretimin	  ithal	  girdilere	  bağımlılığının	  yüksekliği	  nedeniyle	  TL’deki	  ciddi	  değer	  
kaybı	  da,	  borca	  bağımlı	  finansal	  yapısı	  nedeniyle	  faizlerdeki	  yükseliş	  de	  üreticilere	  ağır	  
bir	  maliyet	  baskısı	  yarattı.	  	  

1	  Ocak	  2018	  tarihinde	  3,76	  olan	  dolar	  döviz	  kuru	  düzeyi	  iken	  bugün	  5,20’yi	  aşan	  bir	  düzeyde.	  
İthal	  girdi	  almak	  zorunda	  olan	  üreticiler	  için,	  büyük	  sanayici	  ya	  da	  KOBİ	  fark	  etmez,	  bu	  ithal	  
aramalı	  ve	  yatırım	  mallarının	  maliyeti	  bugün	  itibariyle	  yüzde	  40’ın	  üzerinde	  artmıştır.	  	  

Öte	  yandan	  TL’deki	  bu	  değer	  kaybının	  gelip	  geçici,	  konjonktürel	  ve	  kısa	  vadede	  oluşan	  bir	  
gelişme	  olmadığının	  altı	  çizilmeli.	  Mayıs	  2013	  tarihinde	  ABD	  Merkez	  Bankası	  Fed’in	  küresel	  
likiditeyi	  arttırmış	  olan	  parasal	  genişleme	  sürecini	  bitireceğini	  piyasalara	  duyurmasıyla	  birlikte	  
Türkiye	  gibi	  borca	  dayalı	  ülkelerin	  para	  birimlerinde	  kayıplar	  başladı.	  Borca	  bağımlı	  ekonomik	  
düzeni	  ve	  gelir	  yaratamayan	  üretim	  yapısını	  dönüştürmek	  yönünde	  adım	  atılmadıkça	  da	  bu	  
kayıplar	  istikrarlı	  bir	  biçimde	  süregeldi.	  Tam	  da	  bu	  nedenle	  Mayıs	  2013’de	  1,84	  olan	  TL-‐‑dolar	  
kur	  düzeyi	  bugün	  5,20’yi	  aşan	  bir	  seviyeye	  istikrarlı	  bir	  biçimde	  geldi.	  Bu	  veri	  yaşanan	  ekonomik	  
krizin	  ekonominin	  üretim	  ve	  finansman	  yapısından	  kaynaklandığına	  ve	  kriz	  dinamiklerinin	  uzun	  
süredir	  birikiyor	  olduğuna	  işaret	  ediyor.	  

Grafik	  7:	  TL-‐‑dolar	  döviz	  kuru	  
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Kaynak:	  www.bloomberg.com	  (erişim	  tarihi	  1	  Aralık	  2018).	  

	  

Aynı	  eğilim	  faizlerde	  de	  kendini	  göstermekte:	  

Grafik	  8:	  Faiz	  

	  

Kaynak:	  www.bloomberght.com.tr	  

Kurdaki	  gelişmeler	  üretimin	  yapısının	  ithalata	  bağımlılığı	  nedeniyle,	  faizdeki	  gelişmeler	  
de	  borca	  dayalı	  üretim	  yapısı	  nedeniyle	  önemli	  maliyet	  unsurları.	  İşte	  tam	  da	  bu	  nedenle	  
döviz	  kurunda	  ve	  faizlerde	  olup	  bitenleri	  anlamak	  önemlidir,	  üretime	  etkisi	  ağırdır.	  Her	  ikisi	  de	  
üretimin	  yapısının	  dönüşümünü	  önceleyen	  reformlar	  dizisine	  ihtiyaca	  işaret	  etmektedir.	  	  	  

Ancak	  üretimin	  yapısındaki	  bozukluklar	  salt	  bu	  doğrudan	  maliyet	  arttırıcı	  unsurlarla	  
sınırlı	  değildir.	  Bunun	  ötesinde	  negatif	  bir	  arz	  şoku	  üretim	  kapasitesini	  oluşturan	  üretim	  
faktörlerine	  erişimin	  zorlaştığı,	  bu	  faktörlerin	  erozyona	  uğradığını	  göstermektedir.	  Bir	  
diğer	  deyişle,	  üretimin	  yapısını	  belirleyen	  üretim	  faktörleri	  ve	  bu	  faktörler	  arasındaki	  ilişkinin	  
yapısının	  bozukluğu	  bu	  ekonomik	  krizin	  temelinde	  yatan	  esas	  sebeptir.	  	  	  

Ekonomideki	  bu	  kriz	  hali	  üretim	  yapısında	  bir	  dönüşüm	  ihtiyacına	  işaret	  ediyor.	  Ancak	  
bunun	  da	  ötesinde	  üretim	  yapımızı	  dönüştürme	  ihtiyacını	  küresel	  rekabet	  ortamının	  bir	  sonucu	  
olarak	  ortaya	  çıkan	  Sanayi	  4.0	  devrimi	  de	  zorunlu	  kılıyor.	  Üretim	  yapımızın	  hem	  bu	  krizlere	  
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yatkın	  yapısından	  kurtarmak	  hem	  de	  Sanayi	  4.0’ın	  yeniden	  şekillendiriyor	  olduğu	  küresel	  
rekabet	  haritasında	  var	  olabilmek	  için	  dönüşmesi	  gerekiyor.	  

Üretim	  yapımızda	  gerekli	  bu	  dönüşümler	  yapılmadığı	  takdirde	  özellikle	  üretici	  güçler	  
için,	  çalışanlar	  için	  ağır	  bir	  yıkım	  ortaya	  çıkacak.	  Sanayi	  4.0’ın	  getireceği	  üretim	  otomasyonu	  
sonucunda	  var	  olan	  iş	  alanları	  en	  çok	  tehdit	  altında	  olan	  ülkelerden	  birisi	  Türkiye.	  Sanayi	  4.0	  
devrimi	  biz	  ve	  bize	  benzeyen	  ekonomilerin	  karşısına	  şu	  soruları	  çıkartıyor:	  Ucuz	  işgücüne	  dayalı	  
bir	  düzenle	  küresel	  üretim	  zincirlerinin	  ucuz	  emek	  deposu	  mu	  olacağız?	  Yoksa	  üretimimizin	  
yapısını	  dönüştürerek	  nitelikli	  iş	  gücüyle	  üretim	  yapan,	  	  yeniliğin	  öncüsü	  olan	  bir	  ekonomiye	  mi	  
dönüşeceğiz?	  

Özetle,	  ekonomimizin	  üretim	  yapısının	  dönüşümüne	  olan	  ihtiyacı	  tespit	  ediyorsak	  o	  zaman	  
detaylı	  yanıtlamamız	  gereken	  soru	  şudur:	  üretim	  kapasitemize	  neler	  oluyor?	  

	  

ÜRETİM	  KAPASİTEMİZİN	  DEĞERLENDİRMESİ	  

Bir	  ülkenin	  üretim	  kapasitesini	  belirleyen	  dört	  temel	  faktör	  vardır:	  Fiziksel	  sermaye,	  beşeri	  ve	  
sosyal	  sermaye	  sosyal	  sermaye,	  teknoloji	  ve	  kurumlar.	  Bunların	  her	  birine	  dair	  neler	  oluyor	  
sorusunun	  yanıtını	  veri	  ile	  vermek	  mümkün.	  

FİZİKSEL	  SERMAYE	  

Üretim	  için	  verimlilik	  odaklı	  fiziksel	  sermaye	  şart.	  	  

2019	  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.	  	  

Yığın	  yığın	  beton	  değil,	  makine	  ve	  teçhizat,	  bu	  üretim	  faktörlerinin	  içine	  gireceği	  fabrikalar	  
gerekiyor.	  Oysa	  son	  7	  yıldır	  bu	  iktidarın	  bilerek	  ve	  isteyerek	  kurduğu	  rantçı	  ekonomik	  düzende	  
551	  milyar	  dolar	  betona	  gömüldü.	  Fiziksel	  sermaye	  anlayışının	  betonla	  sınırlı	  olmasının	  
sürdürülebilir	  büyüme	  yaratmadığının	  örneklerinden	  birisi	  de	  Türkiye	  ekonomisi	  haline	  geldi.	  	  

	  

İktidarın	  bilerek	  ve	  isteyerek	  kurduğu	  rantçı	  ve	  talancı	  düzen	  ve	  o	  düzenin	  kuralları	  verimli	  
fiziksel	  sermaye	  birikimine	  yol	  açmıyor.	  Veriler	  bunu	  açıkça	  ortaya	  koyuyor.	  En	  güncel	  veriye	  
göre	  inşaat	  sermayesine	  yatırım	  yıllık	  yüzde	  7’ye	  yakın	  artmışken	  makine	  teçhizata	  yapılan	  
yatırım	  yüzde	  0,6	  artmış.	  	  

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.	  Ancak,	  Saray	  
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rejiminin	  verimlilik,	  üretkenlik	  ve	  vatandaşın	  ihtiyacını	  gidermek	  üzerinden	  fizibilite	  çalışması	  
yapılarak	  belirlediği	  değil	  yandaş	  yaratmanın	  aracına	  dönüştürdüğü	  mega	  projeler	  mali	  disiplin	  
açısından	  da,	  üretici	  güçler	  açısından	  da,	  halk	  açısından	  da	  bir	  kara	  deliğe	  dönüşmüş	  durumda.	  
Rant	  projeleri	  olarak	  tasarlanan	  yollar	  ve	  köprüler	  devlet	  katkısı	  olmadan	  yürütülemiyor.	  2019	  
bütçesini	  değerlendirirken	  bu	  projelerin	  maliyetlerine	  dair	  bilgiler	  büyük	  önem	  taşıyacaktır.	  	  

Üstelik	  bu	  garanti	  ödemelerinin	  bunca	  yüksek	  olan	  döviz	  kuruna	  bağlı	  olduğunun	  da	  altını	  
çizmeliyiz.	  	  

Üretim	  yapısının	  değişim	  ihtiyacı	  salt	  fiziksel	  yatırım	  tercihleriyle	  değil	  teknolojinin	  üretilme	  
oranıyla	  da	  belirginleşiyor.	  Girişimcilerimizin	  sadece	  yüzde	  1’i	  yüksek	  teknoloji	  üretiyor.	  
Ithracatın	  sadece	  yüzde	  3’ü	  yüksek	  teknolojili	  ve	  en	  güncel	  veriye	  göre	  Türkiye'nin	  ihracatının	  
yüzde	  75’ini	  bin	  şirket	  yapıyor.	  Sanayi	  ihracatımızın	  yüzde	  70’ini	  250’den	  fazla	  çalışanı	  olan	  
büyük	  şirketler	  yapıyor.	  Bu	  tablo	  hizmet	  ticaretinde	  küçük	  şirketlerin	  lehine	  dönüyor.	  Ama	  açık	  
ki	  üretim	  bantlarımızın	  yapısı	  nedeniyle	  KOBİ’ler	  dış	  pazarlara	  erişemiyor.	  Ticaret	  Bakanlığı	  
gümrük	  kapılarının	  dijitalleştirme	  projeleri	  ile	  ancak	  kendi	  üretimi	  de	  çağa	  uygun	  şekilde	  
dijitalleşebilmiş	  olan	  büyük	  üreticilerin	  pazara	  erişimine	  aracı	  olabiliyor.	  	  

Ekonomideki	  eşitsizlikleri	  gidermek	  için	  KOBİ’lerin	  iş	  süreçlerini	  ve	  üretim	  bantlarını	  
dönüştürerek	  refahı	  tabana	  yaymak	  bugün	  ihtiyaç	  duyulan	  sürdürülebilir	  kalkınma	  reçetesinin	  
temel	  parçalarından	  olmak	  zorunda.	  Bu	  dönüşüm	  için	  ihtiyaç	  duyulan	  temel	  altyapı	  yatırımı	  
dijitalleşmenin	  otoyolu	  olan	  fiber	  optik	  altyapı	  ağı.	  Tabii	  bu	  fiziksel	  sermayenin	  birikebilmesi	  
için	  bu	  fiber	  optik	  altyapı	  ağında	  seyahat	  edecek	  bilgiye	  erişimin	  açık	  ve	  özgür	  olması,	  farklı	  
fikirlerin	  konuşulabildiği	  bir	  iklimin	  varlığı	  da	  eşdeğerde	  önemli.	  2019	  bütçesi	  işte	  bu	  gerçekler	  
ışığında	  değerlendirilmeli.	  

	  

BEŞERİ	  SERMAYE	  VE	  SOSYAL	  SERMAYE	  

Üretimin	  yapısının	  dönüşümü	  için	  fiziksel	  sermaye	  birikiminin	  niteliğini	  ve	  niceliğini	  değiştirsek	  
dahi	  bunu	  bu	  fiziksel	  sermayeyi	  kullanacak	  beceri	  ve	  bilgi	  ile	  donatılmış	  beşeri	  sermaye	  
dönüşümünü	  de	  yapmadan	  anlamlı	  kılmamız	  mümkün	  değil.	  	  

Hem	  ekonomimizin	  yapısından	  kaynaklı	  iç	  dinamikleri	  nedeniyle	  ortaya	  çıkan	  kriz	  hem	  de	  
Sanayi	  4.0	  devriminin	  küresel	  rekabet	  haritasını	  değiştiriyor	  olmasının	  doğurduğu	  zorunluluk	  
nasıl	  bir	  beşeri	  sermaye	  sorusunu	  merkeze	  taşıyor.	  	  

Sanayi	  4.0	  devrimi	  beşeri	  sermayenin	  ihtiyaç	  duyacağı	  üç	  temel	  beceriyi	  yaratıcılık,	  kompleks	  
sorun	  çözebilme	  becerisi,	  eleştirel	  düşünce.	  Bu	  üç	  becerinin	  de	  temelinde	  özgür	  düşünce,	  
rasyonel	  ve	  bilimsel	  eğitim	  yatıyor.	  	  

	  

Yaratıcılık	  her	  şeyden	  önce	  özgürlük	  gerektiriyor.	  70	  bin	  üniversite	  öğrencisinin	  tutuklu	  olduğu,	  
bir	  bildirgeye	  imza	  attığı	  için	  ihraç	  edilen	  binlerce	  akademisyenin	  yokluğuyla	  çoraklaştırılmış	  
üniversitelerin	  bu	  özgürlükten	  çok	  uzak	  olduğu	  açık.	  	  

Kompleks	  sorun	  çözebilme	  becerisi	  için	  ise	  her	  şeyden	  önce	  kompleks	  bir	  sorunu	  basite	  
indirgeyebilmek	  gerekiyor.	  Bunun	  için	  de	  temel	  bilim	  dallarının	  öğrenilmesi	  gerekiyor.	  Mesela	  
çocukların	  evrim	  teorisini	  öğrenmesi	  gerekiyor,	  fizik,	  biyoloji,	  kimya,	  matematik,	  sanat,	  tarih,	  



Ekonomi	  Bilgi	  Notu	  	   	   	   	   	   2019	  Bütçesi:	  Nedir?	  Ne	  Olmalıydı?	  

	  

	  

	  

Selin	  Sayek	  Böke	   	   Aralık	  2018	  	  

13	  

coğrafya	  öğrenmesi	  gerekiyor.	  Bütün	  bunlar	  çağdaş,	  laik,	  bilimsel	  bir	  eğitim	  müfredatı	  ve	  o	  
müfredata	  bu	  ülkenin	  tüm	  çocuklarının	  eşit	  fırsatlarla	  erişebilmesini	  gerektiriyor.	  Tabii	  bunun	  
için	  de	  her	  şeyden	  önce	  çocuklarımızı	  kaliteli	  ara	  eleman	  olarak	  gören	  değil,	  nitelikli	  bireyler	  
olarak	  gören	  ve	  toplumla	  yaşamasını	  sağlayacak	  becerileri	  merkeze	  alan	  bir	  siyasi	  anlayışın	  
iktidarda	  ve	  bütçeyi	  yapan	  mercilerde	  olması	  gerekiyor.	  	  

Bir	  diğer	  ihtiyaç	  duyulan	  beceri	  ise	  eleştirel	  düşünce.	  Eleştirel	  düşünce	  için	  de	  ihtiyaç	  
duyduğumuz	  en	  temel	  şey	  çocukların	  sorunsuz	  bir	  ortamda	  düşünmelerine	  imkan	  verecek	  olan	  
güven	  duygusu.	  Bu	  bütçenin	  dayandığı	  siyasi	  anlayış	  son	  on	  beş	  yıllık	  iktidarı	  sürecinde	  hiçbir	  
öğrencinin	  başladığı	  müfredatla	  ve	  girdiği	  sınav	  sistemiyle	  mezun	  olması	  imkanını	  vermemişken	  
ve	  yine	  bir	  değişim	  “müjdelenirken”	  çocuklar	  açısından	  güven	  duygusundan	  bahsetmek	  
neredeyse	  imkansız.	  Çocukların	  bu	  belirsizlik	  içerisinde	  soru	  sorma,	  eleştirebilme,	  kompleksi	  
basite	  indirebilmeyi	  düşünebilmeleri	  mümkün	  değil.	  Bu	  bütçe	  de	  bu	  sorunlara	  çözüm	  getiren	  bir	  
bütçe	  değil,	  zira	  dayandığı	  siyasi	  anlayış	  bu	  sorunların	  temel	  kaynağı.	  	  

Eleştirel	  düşünce	  için	  farklı	  düşünceye	  açık	  olmak	  gerek,	  farklılarla	  doğal	  bir	  biçimde	  aynı	  
ortamda	  yaşamak	  gerek.	  Kız	  ve	  erkek	  çocuklarının	  beraber	  okumasını	  zorunlu	  olmaktan	  
çıkartan	  yönetmeliğin	  dayandığı	  bir	  bütçe	  çocuklarımızı	  farklı	  düşünceye	  alıştırmaz.	  Dolayısıyla	  
biz	  bu	  çağda	  eğer	  hala	  karma	  eğitimi	  bir	  soru	  olarak	  tartışıyorsak	  “Bu	  bütçe	  ne	  yapar?”	  
sorusunun	  yanıtı	  açıktır:	  Krizi	  derinleştirir	  ve	  halkı,	  çocuklarımızı	  ve	  geleceğimizi	  karanlığın	  
içine	  hapseder.	  	  

Eleştirel	  düşünce	  için	  okuduğunu	  anlama	  ve	  iletişim	  kurma	  becerisi	  gerekiyor.	  Türkçe	  konuşma	  
ve	  anlama	  becerilerinde,	  kendi	  diliyle	  iş	  yapabilmede	  PISA’da	  50’nci	  sıradayız.	  Yabancı	  dil	  bilme	  
sıralamalarında	  da	  Avrupa	  ülkeleri	  arasında	  hiç	  bir	  yabancı	  dil	  bilmeyenlerin	  sıralamasında	  
Türkiye	  yüzde	  82’yle	  1’inci	  sırada.	  	  

Tüm	  bu	  becerilerle	  donatılmış	  gençlerin	  bilim	  yapacakları	  üniversite	  ve	  araştırma	  ortamından	  
da	  yoksun	  olduğumuzun	  altını	  çizmeliyiz.	  Bu	  iktidar	  piyasacı	  anlayışıyla	  tüm	  değerlendirmeleri	  
harcanan	  paralar	  üzerinden	  yapıyor.	  Mesele	  AR-‐‑GE’ye	  gelince	  harcanan	  para	  da	  yetersiz	  olmakla	  
birlikte	  harcananın	  da	  etkin	  kullanıldığına	  dair	  sonuçları	  de	  göremiyoruz.	  Geniş	  tanımıyla	  AR-‐‑GE	  
harcamalarımızın	  millı	̂  gelire	  oranı	  ancak	  yüzde	  1	  düzeyindeyken,	  gelişmiş	  ülkelerde	  yüzde	  2,5-‐‑
3,5	  arasında.	  Sonuç	  da	  çok	  parlak	  değil.	  1	  milyon	  kişiye	  düşen	  araştırmacı	  sayımız	  Avrupa	  
ortalamasının	  neredeyse	  dörtte	  1’i,	  küresel	  rekabetçilik	  endeksinde	  137	  ülke	  arasında	  
53’üncüyüz.	  	  

TEKNOLOJİ	   	  

Teknoloji	  üretiminde	  de	  durum	  farksız.	  Teknoloji	  için	  bilim	  gerekiyor,	  bilim	  için	  eğitim	  
gerekiyor,	  özgürlük	  gerekiyor.	  Oysa	  bugünkü	  gerçekler	  çok	  farklı.	  Artan	  üniversite	  sayılarıyla	  
övünen	  bir	  iktidar	  var.	  Halbuki	  üniversiteler	  bölündü,	  parçalandı,	  her	  manada	  yok	  edildi.	  
Türkiye	  menşeili	  yabancı	  akademik	  yayınların	  sayısı	  bütün	  bilim	  alanları	  için	  son	  iki	  yıl	  
içerisinde	  yüzde	  28	  azalmış.	  239	  ülke	  arasında	  yaptığımız	  yayınlar	  başına	  Türkiye’den	  yapılan	  
yayınların	  aldığı	  atıflarda	  167’nci	  sıradayız.	  Yapılan	  bilimin	  okunduğu	  dahi	  yok.	  	  

Tüm	  yapı	  ahbap-‐‑çavuş	  ilişkileri	  üzerine	  kurulmuş.	  Aynı	  durum	  akademiye	  de	  sirayet	  etmiş	  
vaziyette.	  Cumhurbaşkanının	  yakını	  olmayanlar	  rektör	  olamıyor,	  hatta	  akademide	  yaşamsal	  alan	  
bile	  bulamıyor.	  Peki,	  sonuç	  ne	  oldu	  derseniz	  ciddi	  bir	  beyin	  göçüyle	  karşı	  karşıyayız.	  	  	  
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CHP	  Bilim	  Platformu	  tarafından	  hazırlanan	  “AKP’nin	  yol	  açtığı	  büyük	  beyin	  göçü”	  başlıklı	  
politika	  notu	  göre	  Türkiye’de	  yurt	  dışına	  göç	  eden	  yurttaşların	  sayısının	  bir	  yılda	  yüzde	  63	  
arttığını	  ortaya	  koyuyor.	  Üstelik	  çoğunluğu	  da	  20-‐‑34	  yaş	  aralığında.	  Yalnızca	  20	  OECD	  ülkesine	  
göç	  etmiş	  olan	  nitelikli	  insan	  gücü	  ve	  iş	  insanı	  nedeniyle	  Türkiye’nin	  yaşadığı	  kaybın	  220	  milyar	  
lira	  olduğu	  da	  raporlanıyor.	  

Bu	  rakamı	  kafamızda	  oturtabilmek	  için	  şu	  gerçeği	  not	  edelim:	  Bugün	  krizle	  46,6	  milyar	  dolara	  
inmiş	  olan	  cari	  açık	  var,	  186	  milyar	  dolarlık	  da	  dış	  borç	  var.	  Ülkenin	  borcunu	  ödemek	  için	  ihtiyaç	  
duyacağı	  kaynak	  olan	  gençler	  göçe	  mecbur	  kaldıkça	  ortaya	  çıkan	  kayıplar	  tam	  da	  bu	  borç	  
ödemesi	  kadar.	  Bilim	  insanlarının	  ülkeye	  dönüş	  seferberliği	  için	  temel	  ihtiyaçlar	  belli.	  Özgürlük,	  
demokrasi,	  eşitlik	  gerekiyor.	  Ancak	  Saray	  rejimi	  attığı	  her	  adımda	  ülkemizi	  bu	  değerlerden	  
uzaklaştırıyor.	  	  

Beşeri	  sermaye	  erozyonu	  erken	  eğitimden	  üniversiteye	  kadar	  yaşanan	  kurumsal	  yıkımla	  ortaya	  
çıkıyor.	  Bu	  da	  teknoloji	  üretimimizi	  etkiliyor.	  Bugün	  bu	  erozyonun	  yarattığı	  arz	  şokunu	  ortadan	  
kaldıracak	  bir	  dönüşüm	  olmadan	  bu	  krizden	  çıkışın	  mümkün	  olmadığı	  çok	  açık.	  Ve	  bu	  
erozyonun	  teknoloji	  üretiminin	  de	  önündeki	  en	  temel	  engellerden	  olduğu	  da	  açık.	  	  

KURUMLAR	  

Bütün	  bu	  sermaye	  birikimlerinin	  kalkınmaya	  dönüşebilmesi	  için	  tüm	  bunlara	  tamamlayıcı	  
olacak	  kapsayıcı	  kurumlar	  gerekiyor.	  Oysa	  bugünün	  Başkanlık	  rejimi	  ahbap	  çavuş	  ilişkilerine	  
dayanıyor,	  herhangi	  bir	  iş	  yapabilmek	  veya	  iş	  bulabilmek	  için	  iktidarın	  yandaşı	  olmayı	  
gerektiriyor.	  	  

Kapsayıcılık	  demokrasi	  gerektirir,	  sivil	  toplum,	  katılımcılık	  gerektirir.	  113	  ülke	  arasında	  iktidar	  
üstünde	  en	  az	  denetim	  olan	  3	  ülkeden	  1’i	  Türkiye,	  en	  az	  denetim	  olan.	  Hiç	  bir	  denetim	  yok.	  Bu	  
demokrasinin	  de	  olmadığı	  anlamına	  geliyor.	  	  

Kapsayıcılık	  toplumun	  her	  kesimini	  içine	  alan	  bir	  düzen	  kurmaktan	  geçer.	  Geçen	  sene	  kadın-‐‑
erkek	  eşitliğinde	  144	  ülke	  arasında	  131’inci	  sıradayız.	  Kadınlar	  yok,	  içinde	  kadının	  olmadığı	  bir	  
yerde	  kalkınma	  olamaz	  ancak	  kriz	  olur.	  	  

Başkanlığı	  getiren	  tek	  adam	  rejimiyle	  parlamenter	  demokrasi	  bitti.	  KHK’larla	  üniversiteler	  bitti.	  
Tutuklamalarla	  özgür	  basın,	  sivil	  toplum	  ve	  sendikaların	  üzerinde	  ağır	  bir	  baskı	  var.	  Bu	  siyasi	  
anlayışla	  Türkiye’nin	  kalkınması	  mümkün	  değil.	  	  

Kapsayıcılık	  için	  hukuk	  gerekiyor,	  hukuk	  da	  yok.	  2007’de	  126	  ülke	  arasında	  mülkiyet	  haklarının	  
korunmasında	  38’inci	  iken	  bugün	  76’ncıyız.	  	  

	  

YÖNETİM	  KRİZİ	  Mİ	  YOKSA	  DÜZENİN	  YAPISININ	  SONUCU	  MU?	  

Peki	  neden	  bu	  üretim	  kapasitesini	  tanımlayan	  üretim	  faktörlerinde	  erozyon	  var?	  Bir	  
yönetememe	  durumundan	  mı	  kaynaklı	  yoksa	  bilerek	  isteyerek	  kurulan	  bir	  düzenin	  mi	  sonucu?	  	  

Bu	  kriz	  iktidarın	  salt	  kötü	  yönetiminden	  veya	  beceriksizliğinden	  çıkmadı.	  Bu	  kriz	  iktidarın	  
bilerek,	  isteyerek	  kurduğu	  bir	  ekonomik,	  sosyal	  ve	  siyasi	  düzenin	  sonucunda	  çıktı.	  Bilerek	  ve	  
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isteyerek	  kurdukları	  bu	  düzeni	  de	  açık	  bir	  sınıfsal	  ideolojik	  tercihe	  dayandırdılar.	  Öyle	  de	  
yapmaya	  devam	  ediyorlar.	  	  

Bir	  diğer	  deyişle,	  bir	  yönetim	  krizinin	  çok	  ötesinde,	  kurulmuş	  olan	  rantçı,	  talancı,	  vahşi	  kapitalist	  
düzenin	  bir	  sonucu	  olarak	  yaşanmaktadır	  bu	  kriz.	  Bu	  tespiti	  yapmak	  ihtiyaç	  duyulan	  reçetenin	  
doğru	  tanımlanması	  açısından	  büyük	  önem	  taşımaktadır.	  

Peki	  bilerek,	  isteyerek	  kurulmuş	  olan	  bu	  düzeni	  nasıl	  tanımlamalıyız?	  Rantçı,	  talancı,	  vahşi	  
kapitalist	  düzende	  ortaklar	  kimdir?	  Yok	  sayılan	  kim	  olmuştur?	  

Bugün	  krizi	  çıkartmış	  olan	  bu	  düzen	  iki	  temel	  üzerine	  kurulmuştur:	  

1.   Sanayi,	  tarım,	  teknoloji	  yerine	  rantı;	  üretim	  yerine	  tüketimi;	  gelirle	  zenginleşmek	  yerine	  
borçla	  tüketmeyi;	  niteliği	  sürekli	  artan	  bir	  işgücüyle	  katma	  değeri	  yüksek	  bir	  üretim	  
yerine	  ucuz	  işgücü	  deposu	  olmayı	  seçen	  bir	  ekonomik	  anlayışın	  sonucudur	  bu	  kriz.	  Kamu	  
kaynaklarının	  kullanım	  tercihiyle	  şekillenmiş	  olan	  bu	  yapı	  krizin	  kaynağıdır.	  

2.   İkinci	  ayağı	  ise	  kurumların	  yerini	  kişilerin	  aldığı	  yeni	  yönetim	  anlayışıdır.	  
Cumhurbaşkanlığı	  sistemi	  diye	  adlandırılan	  bu	  yeni	  tek	  adam	  rejiminin	  özeti	  hukuksuz,	  
anti-‐‑demokratik,	  keyfi	  ve	  şahsileşmiş	  yönetim	  anlayışıdır.	  Bu	  siyasi	  kriz	  de	  ekonomik	  
krizi	  doğuran	  ve	  derinleştiren	  en	  önemli	  hatta	  belki	  de	  öncelikli	  unsurlardan	  birisidir.	  	  

Bu	  düzen	  bir	  anda	  kurulmadı.	  Özünde	  1980’den	  itibaren	  tarihçesini	  yazmak	  mümkün.	  Ama	  
hızlandığı	  son	  döneme	  yoğunlaşmak,	  bugünün	  iktidarı	  sürecinden	  değerlendirmek	  yeterli	  
olacaktır.	  	  

16	  yıllık	  AKP	  iktidarının	  ekonomi	  yönetimine	  dair	  yaklaşımını	  üç	  ayrı	  dönemde	  ele	  almak	  
gerekli.	  Yekpare	  bir	  AKP	  iktidarı	  tanımlaması	  yapmak	  doğru	  olmayacaktır:	  	  

1.   İlk	  dönem	  2002-‐‑2006	  dönemi:	  Bu	  dönemde	  IMF	  programı	  doğrultusunda,	  1.	  nesil	  
makroekonomik,	  finansal	  istikrar	  sağlayıcı	  reformlara	  sadık	  kalındı	  ve	  bu	  doğrultuda	  bir	  
program	  uygulandı.	  Ancak	  hak	  temelli	  sosyal	  devletin	  güçlendirilmesi,	  refah	  devleti	  
uygulamalarının	  yaygınlaştırılması,	  üretime	  dayalı	  bir	  ekonomik	  dönüşümün	  başlatılması	  
için	  gerekli	  reformların	  yapılması	  gibi	  işlere	  girişilmediği	  gibi	  bu	  alanlarda	  şimdi	  yıkıcı	  
etkilerini	  yaşıyor	  olduğumuz	  bir	  süreç	  başlatılmış	  oldu.	  
	  
Bu	  politikalar	  AKP’nin	  o	  dönem	  siyasi	  ihtiyaçları	  ile	  de	  uyumlu	  idi.	  Zira	  dış	  desteğe,	  küresel	  
likidite	  bolluğundan	  yararlanmaya	  ve	  kriz	  sonrası	  Türkiye	  toplumunda	  bir	  refah	  algısı	  
yaratmaya	  ihtiyaçları	  vardı.	  Ancak	  asıl	  niyet	  iktidarda	  kalmak,	  bir	  rejim	  değişikliği	  
gerçekleştirmek	  ve	  bunu	  ayakta	  tutacak	  ekonomik	  düzeni	  kurmak	  olduğu	  için	  elbette	  
hukuku-‐‑demokrasiyi-‐‑insan	  kaynağında	  değişimi	  de	  gerektiren	  dönüşümlere	  kalkışmadılar.	  
	  	  

2.   İkinci	  dönem	  2013’e	  kadar	  olan	  dönem:	  Bu	  dönemde	  artık	  bir	  IMF	  programı	  artık	  
sonlanmıştı.	  AKP	  ekonomiye	  yol	  verecek	  herhangi	  bir	  program	  yazmayı,	  yeni	  bir	  çıpa	  
belirlemeyi,	  bir	  ekonomik	  yol	  haritası	  ve	  reform	  gündemi	  oluşturmayı	  seçmedi.	  Bunun	  
yerine	  tüketim	  ve	  refah	  illüzyonunu	  devam	  ettirmek	  için	  ne	  pahasına	  olursa	  olsun,	  niteliği	  
ne	  olursa	  olsun	  dedikleri	  bir	  “büyüme”	  hedefi	  ışığında	  politikalar	  uyguladılar.	  	  

Bu	  süreçte	  kaynak	  kullanımında	  tercihlerini	  alt	  sınıflar	  aleyhine	  eşitsizlikleri	  yapısal	  ve	  
kalıcı	  hale	  getiren	  şekilde	  kullandılar,	  bir	  yandan	  da	  tüketim-‐‑borçlanma	  ekonomisi	  ile	  gaza	  
basmayı	  sürdürerek	  ekonomiyi	  çok	  maliyetli	  bir	  sarmala	  doğru	  sürüklediler.	  	  
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3.   Üçüncü	  dönem-‐‑2013	  sonrası	  dönem:	  Bu	  dönem	  artık	  “devlet-‐‑kapitalizminin”	  otoriter	  bir	  
rejimin	  ekonomik	  alt	  yapısı	  olarak	  inşasını	  içeren	  dönem.	  Dolayısıyla	  birinci	  dönemde	  
yapılanlar	  da	  dahil	  olmak	  üzere,	  yapısal	  reformların	  bırakın	  ilerletilmeyi	  geriye	  sarıldığı	  ve	  
tam	  bir	  kurumsal	  çöküşün	  gerçekleştiği	  dönem	  olmaya	  devam	  ediyor.	  	  

Yani	  birinci	  dönem	  “sosyal	  devletin	  yıkımı”	  dönemi	  ise,	  ikinci	  dönem	  “sanayisizleşme”	  ve	  
“güvencesizleşme”,	  üçüncü	  dönem	  ise	  bir	  “kurumsuzlaşma”	  dönemi	  olarak	  karşımıza	  çıkıyor.	  	  

Şimdi	  ise	  bu	  üç	  dönemin	  birikimli	  çöküşünü	  derin	  bir	  ekonomik	  krizle	  yaşıyoruz.	  	  

Bu	  yapının	  kriz	  doğuracağı,	  sürdürülemez	  olduğu	  her	  aşamasında	  belliydi.	  Krizi	  yaratan	  AKP’nin	  
ekonomi	  politiğidir.	  Bu	  ekonomi	  politik	  AKP’yi	  de	  var	  eden	  siyasi	  anlayıştır.	  Dolayısı	  ile	  krizden	  
çıkış	  için	  ihtiyaç	  duyulan	  ekonomi	  politik	  değişimini	  AKP	  yapmaz,	  yapması	  mümkün	  değil	  çünkü	  
yaparsa	  kendisini	  var	  eden	  ekonomi	  politiği	  dolayısı	  ile	  kendisini	  yok	  etmesi	  gerekecektir.	  

Bu	  yüzdendir	  ki	  özellikle	  bu	  son	  döneminde	  AKP	  kendini	  var	  eden	  bu	  ekonomi	  politiğe	  daha	  da	  
hırçın,	  daha	  da	  keskin	  bir	  şekilde	  sarılmış	  ve	  uygulamaya	  koymuştur.	  	  

Dolayısıyla	  bu	  krizden	  çıkışı	  Saray	  rejiminin	  sağlaması	  imkansız.	  Yapmaz.	  Yapamaz	  değil,	  
yapmaz.	  Bu	  değerlendirmeyi	  2019	  bütçesine	  dair	  yapılacak	  her	  tartışmada	  akılda	  tutmak	  
önemlidir.	  	  

	  

BU	  GENEL	  DEĞERLENDİRME	  IŞIĞINDA	  2019	  BÜTÇESİ	  VE	  YEP:	  

Özetle,	  Türkiye	  derin	  bir	  ekonomik	  krizin	  içerisinde.	  “Kriz”	  demezsek,	  fark	  edilmez	  diye	  düşünen	  
bir	  iktidar	  var,	  ama	  bütçede	  görüyoruz	  ki	  esasında	  krizin	  farkında	  ve	  krizden	  bir	  kez	  daha	  
sınıfsal	  tercihleri	  ışığında	  bir	  reçete	  ile	  çıkış	  tasarlıyor.	  Oysa	  bu	  reçete	  Türkiye’yi	  krizden	  
çıkartmaz,	  ancak	  iktidarın	  yandaşlarıyla	  olan	  ilişki	  bütününü	  sürdürür.	  Kendi	  iktidarını	  ayakta	  
tutan	  sınıfları	  koruyor	  ve	  bu	  krizi	  çıkartan	  devlet	  kapitalizmi	  düzenini	  değiştirmediği	  gibi	  daha	  
da	  derinleştiriyor.	  

BÜTÇENİN	  DAYANDIĞI	  ÇELİŞKİLER	  

Bütçe	  söylemsel	  düzeyde	  de	  politika	  tercihlerinde	  de	  iktidar	  açısından	  çelişkiler	  
barındırıyor:	  

•   İktidar	  bir	  yanda	  “faiz	  lobisi”	  diye	  bağırıp	  çağırırken	  öte	  yanda	  2019’da	  toplumun	  
karşısına	  bir	  faiz	  bütçesi	  koyuyor.	  2018’de	  bütçede	  faiz	  ödemesi	  76	  milyar	  lira	  olarak	  
gerçekleşmişken	  2019	  bütçesinde	  117	  milyar	  liralık	  bir	  ödenek	  faize	  ayrılmış	  durumda.	  	  

•   Bir	  yandan	  sıkılığı	  tartışmalı	  olan	  “sıkı	  maliye	  ve	  para	  politikası	  uygulayacağız”	  diyen	  bir	  
iktidar	  var.	  Diğer	  yanda	  ise	  krizden	  korunmak	  ihtiyacında	  olan	  milyonların	  bu	  ihtiyacına	  
karşılık	  gelecek,	  doğru	  harcamaları	  arttıran	  ve	  korumacı	  sosyal	  devlet	  anlayışını	  
önceleyen	  bir	  maliye	  ve	  para	  politikası	  güdülmesine	  duyulan	  zaruriyet	  var.	  Oysa	  
iktidarın	  kurmuş	  olduğu	  dış	  borca	  bağımlı	  düzen	  ve	  sınıfsal	  tercihleri	  ışığında	  bu	  
politikalar	  halka	  yabancı	  yatırımcılar	  ve	  iktidarın	  yandaş	  sınıflarına	  öncelik	  verilerek	  
belirleniyor.	  	  

•   Bir	  yanda	  iktidar	  IMF	  karşıtı	  nutuklar	  atıyor,	  diğer	  yanda	  IMF’siz	  bir	  IMF	  programını	  
adına	  “yeni”	  diyerek	  halka	  sunuyor.	  IMF	  raporu	  “kıdem	  tazminatı	  reformu	  yapılmalı”,	  
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“Güvencesiz	  çalışma	  yaygınlaştırılmalı”,	  “ücretler	  fazla	  artmasın”	  önerilerini	  
içermektedir.	  Bu	  sunulan	  reçetelerin	  hepsi	  de	  bu	  iktidarın	  bütçesinde	  ve	  dayandığı	  Yeni	  
Ekonomik	  Programda	  bulunan	  unsurlardır.	  	  

•   Bir	  yanda	  iktidar	  ekonomi	  çevrelerini	  “piyasa	  ekonomisi”den	  vazgeçmiyoruz	  diye	  
sakinleştirmeye	  çalışırken,	  öte	  yanda	  zabıtayla	  soğan	  sayımı	  yapılıyor.	  	  

•   Borçlanma	  ihtiyacının	  yüksek	  olduğu	  ve	  böyle	  kalmaya	  devam	  edeceği	  bir	  ekonomide	  
iktidar	  Hazine	  ihalelerini	  kısa	  vadede	  faizleri	  düşük	  göstermek	  uğruna	  iptal	  etti.	  Üstelik	  
zaten	  hazine	  batık	  durumda	  iken.	  	  Hazine	  doğrudan	  Saray’ın	  aile	  şirketine	  
dönüştürülmüş	  durumda.	  Bu	  şirket	  özel	  statülü,	  özel	  bir	  şirket	  olarak	  kurulmuş	  olan	  
Varlık	  Fonu	  ile	  işliyor.	  Varlık	  Fonu’nun	  başında	  Cumhurbaşkanı	  varken	  ve	  doğrudan	  
Hazinenin	  tüm	  kaynaklarını	  kullanma	  yetkisiyle	  de	  donatılmışken	  halk	  adına	  bir	  
bütçeden	  bahsetmek	  esasında	  mümkün	  değil.	  	  

•   Küresel	  rekabet	  koşullarının	  doğurduğu	  Sanayi	  4.0	  devrimi	  tüm	  ülkelerin	  yeniden	  
üretim	  zincirlerindeki	  konumlarını	  değerlendirmesini	  bir	  zorunluluk	  haline	  getirmiştir.	  
Bu	  durum	  iktidarın	  ekonomik	  anlayışının	  ve	  Türkiye’nin	  kalkınma	  ihtiyaçları	  arasındaki	  
çelişkiyi	  çok	  belirginleştirmiştir.	  Türkiye	  ekonomisi	  ucuz	  işgücüne	  dayalı	  bir	  üretim	  
merkezi	  mi	  olacaktır	  yoksa	  nitelikleriyle	  katma	  değerli	  üretim	  yapan	  üretici	  güçlerin	  
artan	  refahını	  hakça	  paylaştığı	  bir	  geleceğin	  dönüşümü	  mü	  gerçekleşecektir?	  Bu	  çelişki	  
iktidarın	  bir	  yandan	  söylemde	  Sanayi	  4.0	  kalıbını	  kullanırken	  öte	  yandan	  yarattığı	  siyasi	  
ve	  sosyal	  iklimle	  ve	  bütçede	  de	  görülen	  politika	  tercihleriyle	  de	  belirgindir.	  	  

Bütün	  bu	  çelişkilerin	  üzerine	  inşa	  edilmiş	  bir	  bütçenin	  ekonominin	  ihtiyaç	  duyduğu	  
sosyal	  devleti	  de,	  üretim	  reformunu	  da	  ortaya	  koyması	  mümkün	  değildir.	  	  

BÜTÇE	  KALEMLERİNİN	  İNCELENMESİ	  

Bütçe	  kalemleri	  üzerinden	  de	  bir	  değerlendirme	  yapmak	  mümkün:	  

1.   Bu	  bütçe	  halkın	  değil	  Sarayın,	  Türkiye’nin	  ihtiyaçlarının	  değil	  Saray	  Rejiminin	  
ihtiyaçlarının	  bütçesidir.	  	  Milyonlarca	  çalışan	  açlık	  sınırının	  altında	  asgari	  ücretle	  
geçinmeye	  mahkum	  edilmişken	  Saray	  bütçesi	  2,8	  milyar	  TL’ye	  çıkmış,	  Cumhurbaşkanı	  
maaşı	  yüzde	  26	  artmıştır.	  Vatandaşlarına	  güvenceli	  ve	  sosyal	  hak	  temelli	  bir	  sosyal	  
devlet	  çerçevesiyle	  tarif	  edilmeyen	  bir	  kamu	  anlayışı	  bütçeyi	  iktidarın	  kendi	  siyasetinin	  
devamlılığına	  kaynak	  sağlayacak	  yapı	  olarak	  gördüğünü	  bir	  kez	  daha	  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	  değil	  tarif	  edilen.	  Sarayın	  tarif	  ettiği	  kamu	  devlet	  eliyle	  imtiyaz	  elde	  
eden	  yandaş	  sermaye	  gruplarının	  rant	  elde	  etmesini	  sağlayacak	  ve	  düşük	  katma	  değerli	  
sektörleri	  önceleyen	  bir	  yaklaşıma	  dayanıyor.	  Bu	  da	  bütçede	  belirgin	  olan	  tüm	  sınıfsal	  
tercihlerle	  örtüşüyor.	  	  

2.   Bu	  bütçe	  bir	  faiz	  bütçesidir.	  Faiz	  harcamaları	  76	  milyar	  TL’den	  117	  milyar	  TL’ye	  
artmıştır.	  Bütçe	  80,6	  milyar	  TL	  açık	  verirken	  faiz	  dışı	  fazla	  36,7	  milyar	  TL	  ile	  halk	  
açısından	  ciddi	  bir	  tasarrufa	  işaret	  etmektedir.	  

3.   Bu	  bütçe	  halk	  açısından	  kemer	  sıkan	  bir	  tasarruf	  bütçesidir,	  Saray’ın	  israf	  
bütçesidir.	  Bütçede	  hangi	  kalemlerden	  tasarruf	  yapılacağı	  da	  Saray	  rejiminin	  geleceğe	  
dair	  tek	  kaygısının	  rantçı	  düzeni	  devam	  ettirmek	  olduğunu	  ve	  krizin	  faturasının	  halka	  
kesildiğini	  de	  çok	  açık	  biçimde	  ortaya	  koyuyor.	  Rant	  sermayesine	  transfer	  aynen	  devam	  
ettirilirken,	  Saray	  rejiminin	  sarayları	  da	  dahil	  olmak	  üzere	  bütün	  alamet-‐‑i	  farikaları	  
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korunurken	  yatırım	  harcamalarından	  tasarruf	  edilecek.	  Kriz	  bütçesi;	  yatırımların	  14,3	  
milyar	  gibi	  büyük	  bir	  kesintiye	  uğrayacağına	  işaret	  ediyor.	  Buradaki	  en	  önemli	  kesinti	  
kalemlerinden	  biri	  de;	  en	  çok	  yatırıma	  ihtiyaç	  olan	  alanlardan	  bir	  tanesi	  olan	  eğitim	  
bütçesi.	  Aynı	  şekilde	  sosyal	  güvence	  harcamalarının	  da	  10,1	  milyar	  TL	  kesintiye	  
uğrayacağı	  açıklanmıştır.	  

4.   Bu	  bütçe	  borçlanma	  bütçesidir.	  2019	  bütçesi	  kamu	  borçlanmasında	  da	  önemli	  bir	  artış	  
öngörüyor.	  2019	  için	  bütçe	  gelirleri	  880	  milyar	  TL,	  bütçe	  giderleri	  961	  milyar	  TL	  ve	  
bütçe	  açığı	  ve	  dolayısıyla	  borçlanma	  limiti	  2019	  yılı	  için	  80,6	  milyar	  TL	  olarak	  
öngörülmüştür.	  	  

5.   Bu	  bütçe	  çalışanı,	  işsizi,	  üreteni	  değil	  rantçıyı	  koruyan	  bir	  bütçedir.	  Bunu	  en	  açık	  
gördüğümüz	  uygulama	  İşsizlik	  Fonu’na	  dair	  uygulamalar	  oldu.	  İşsizlik	  sigorta	  fonunda	  
125	  milyar	  liradan	  fazla	  bir	  kaynak	  var.	  Bu	  kaynağı	  biriktiren	  işçi	  ve	  istihdam	  sağlayan	  
üretici	  işveren	  ve	  KOBİler.	  Bu	  birikmiş	  büyük	  kaynağa	  rağmen;	  Türkiye’deki	  işsizlik	  
programı	  bütün	  OECD	  ülkeleri	  içinde	  en	  zayıf	  program.	  Yani	  yıllarca	  fona	  katkı	  veren	  
işçiyi,	  işsiz	  kaldığında	  en	  zayıf	  koruyan	  program.	  İşsizlik	  fonunu	  kullanım	  koşulları	  çok	  
ağır.	  Fondan	  şu	  anda	  ancak	  300-‐‑350	  bin	  işsiz	  yararlanabiliyor,	  oysa	  Türkiye’de	  ise	  resmi	  
rakamla	  3,5	  milyon,	  gayri	  resmi	  rakamla	  6	  milyona	  yakın	  kişi	  işsiz.	  Yani	  her	  10	  işsizden	  
yalnızca	  1’i	  programdan	  yararlanabiliyor.	  Kriz	  karşısında	  bu	  kaynağın	  artan	  işsizlik	  riski	  
ve	  maliyeti	  ile	  karşı	  karşıya	  kalan	  milyonlarca	  çalışanı	  ve	  halkı	  korumaya	  harcanması	  
gerekirken	  tam	  tersine	  şahit	  oluyoruz.	  İşsizlik	  Sigorta	  Fonu’ndan	  işsizlere	  değil	  kamu	  
bankalarına	  kaynak	  aktarılıyor.	  Geçtiğimiz	  haftalarda	  kamu	  bankalarına	  fondan	  11	  
milyar	  TL’lik	  kaynak	  aktarıldığını	  öğrendik.	  Kaynak	  olmadığından	  değil,	  var	  olan	  
kaynakları	  halktan	  ve	  çalışanlardan	  yana	  değil	  rantçıdan	  yana	  kullanmayı	  tercih	  eden	  
iktidar	  nedeniyle	  milyonlarca	  çalışan	  krizin	  ağır	  faturası	  altında	  ezilmeye	  mahkum	  
oluyor.	  	  	  

6.   Bu	  bütçe	  halkın	  emeğiyle	  elde	  ettiği	  kazançtan	  ödediği	  hazine	  kaynaklarının	  
Saray’ın	  aile	  şirketine	  aktarma	  bütçesidir.	  	  Varlık	  Fonu	  bütçede	  devam	  ediyor.	  
Cumhuriyet	  mirası	  olan	  kamu	  malları	  Varlık	  Fonu	  denen,	  özel	  statülü	  özel	  bir	  şirket	  
statüsünde	  dolayısıyla	  kamusal	  denetlemeye	  de	  ticaret	  kanununa	  da	  tabi	  olmayan	  ipotek	  
fonuna	  aktarılmıştı.	  Bu	  yetmemiş	  bir	  de	  hükümete	  Hazine’nin	  kaynaklarını	  istediği	  
miktarda	  Varlık	  Fonu’na	  aktarma	  yetkisi	  de	  verilmişti.	  Tek	  adamın	  keyfiliğine	  ve	  
şahsiliğine	  dayanan	  bu	  düzenin	  en	  somut	  uygulaması	  Varlık	  Fonu’nun	  devam	  ediyor	  
olması.	  2019	  bütçesinin	  Hazine’de	  birikecek	  tüm	  kaynaklarının	  hükümet	  kararı	  ile	  ve	  tek	  
adam	  rejiminin	  keyfince	  Varlık	  Fonu	  aracılığıyla	  Saray’a	  aktarılabilecek	  olması	  bütçeyi	  
halkın	  değil	  Saray’ın	  aile	  bütçesi	  yapmaktadır.	  	  

7.   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,	  halkın	  değil	  yüzde	  1’in,	  rantçı	  ve	  talancı	  düzenin	  bütçesidir.	  	  

a.   Kamu-‐‑özel	  işbirlikleri	  olduğu	  gibi	  devam	  ediyor.	  Hatta	  iktidar	  Yeni	  Ekonomik	  
Program’da	  bırakalım	  kamu-‐‑özel	  işbirliği	  modeline	  son	  vermeyi,	  bugünkü	  mega	  
projelerin	  ötesinde	  maden	  ve	  sondaj	  çalışmalarında	  da	  hatta	  teknoloji	  
yatırımlarında	  da	  bu	  modelin	  kullanılacağını	  açıkladı.	  Oysa	  kamu-‐‑özel	  işbirliği	  
modeli,	  bu	  modeli	  zamanında	  öneren	  kurumların	  raporlarında	  bile	  artık	  terk	  
edilmesi	  gereken	  verimsiz	  bir	  model	  olarak	  görülürken	  Saray	  rejimi	  tarafından	  
devam	  ettiriliyor.	  	  

b.   Kamu-‐‑özel	  işbirliklerinin	  döviz	  bazlı	  Hazine	  garantileri	  de	  olduğu	  gibi	  
devam	  ediyor.	  Kriz	  finansal	  piyasalarda	  etkisini	  gösterirken	  kiraz	  
sözleşmelerinden	  kişisel	  sözleşmelere	  kadar	  döviz	  üzerinden	  işlemi	  yasaklayan	  
iktidar	  “mega	  projeler”	  adı	  altında,	  Kamu-‐‑Özel	  işbirlikleri	  ile	  Hazine’den	  yandaş	  



Ekonomi	  Bilgi	  Notu	  	   	   	   	   	   2019	  Bütçesi:	  Nedir?	  Ne	  Olmalıydı?	  

	  

	  

	  

Selin	  Sayek	  Böke	   	   Aralık	  2018	  	  

19	  

sermayeye	  verilen	  dolar	  garantilerine	  dokunmadı.	  Bunun	  bir	  tek	  anlamı	  var.	  
Bütçeden	  Saray	  rejimini	  ayakta	  tutan	  yandaş	  ve	  rantçı	  şirketlere	  Hazine’den	  
artan	  miktarlarda	  kaynak	  transfer	  ediliyor.	  Bir	  diğer	  deyişle,	  bu	  tercihle	  iktidarın	  
kriz	  karşısında	  ilk	  tepkisinin	  	  “düzeni”	  aynen	  devam	  ettirmek	  ve	  yüzde	  1’lik	  rant	  
sermayesini	  korumak	  olduğu,	  faturayı	  halka	  yükleyeceği	  çok	  açık.	  Halk	  geçmediği	  
köprü	  ve	  tüneller,	  kullanmadığı	  otoyollar	  ve	  müşterisi	  olarak	  görüldüğü	  
hastaneler	  için	  bu	  yıl	  sonuna	  kadar	  7,4	  	  milyar,	  2021	  yılı	  sonuna	  kadar	  ise	  tam	  44	  
milyar	  511	  milyon	  lira	  ödeyecek.	  Üstelik	  ödeme	  2021'de	  bitmiyor.	  Şimdiden	  
yıllık	  15	  milyar	  lirayı	  aşan	  garanti	  yükü,	  önümüzdeki	  15-‐‑20	  yıl	  boyunca	  halkın	  
cebinden	  çıkıp	  şirketlerin	  kasasına	  akmaya	  devam	  edecek.	  Daha	  da	  kötüsü,	  
iktidar	  vatandaşın	  kira	  ve	  benzeri	  küçük	  tutarlı	  sözleşmelerini	  zorla	  dövizden	  
TL'ye	  çevirttiği	  halde	  müteahhitlere	  yapılan	  bu	  ödemeleri	  hala	  dövizle	  yaptığı	  
için	  kara	  deliğin	  hangi	  boyutlara	  ulaşacağını	  kimse	  bilemiyor.	  Özetle,	  halktan	  alıp	  
ranta	  kaynak	  aktarmaya	  devam	  eden	  bir	  bütçe	  ile	  karşı	  karşıyayız.	  	  

c.   2019	  bütçesi	  eğitim	  yatırımlarını	  azaltarak	  krizi	  derinleştirecek	  bir	  
bütçedir.	  2018	  yılında	  milli	  eğitim	  bakanlığının	  bütçesinin	  merkezi	  yönetim	  
bütçesine	  oranı	  yüzde	  12,13	  iken	  bu	  oran	  2019	  bütçesinde	  yüzde	  11,84’e	  
düşmüştür.	  Üstelik	  bu	  harcamaların	  da	  önemli	  bir	  bölümü	  zorunlu	  harcamalara	  
ayrılmaktadır.	  Üstelik	  bu	  zorunlu	  harcamalar	  da	  eğitim	  emekçilerini	  esnek,	  
kuralsız	  ve	  güvencesiz	  çalışmaktan	  kurtaracak	  bir	  programa	  da	  
dayanmamaktadır.	  Milli	  eğitimin	  bütçesinin	  yüzde	  83’ü	  zorunlu	  harcamalara	  
ayrılmışken	  yatırıma	  ayrılan	  pay	  yüzde	  4,88’e	  gerilemiştir.	  Bu	  oranın	  ne	  derece	  
düşük	  olduğunu	  gösteren	  en	  temel	  karşılaştırma	  2002	  yılında	  bu	  oranın	  yüzde	  
17,18	  olduğu,	  2018	  bütçesinde	  de	  yüzde	  8,36	  olduğudur.	  	  Bu	  bütçe	  kamu-‐‑özel	  
işbirliği	  projeleri	  ve	  döviz	  garantileri	  ile	  rantçı	  yandaşa	  kaynak	  aktarırken	  
ülkenin	  geleceği	  için	  ihtiyaç	  duyulan	  eğitim	  yatırımlarını	  azaltmaktadır.	  Krizi	  
çıkartan	  en	  temel	  unsurlardan	  birisinin	  beşeri	  ve	  sosyal	  sermayenin	  aşınması	  
olduğu	  göz	  önüne	  alındığında	  bu	  bütçenin	  krize	  çare	  olamayacağı	  da	  açıktır.	  

d.   Krize	  karşı	  iktidarın	  korumayı	  seçtiği	  ilk	  sektör	  inşaat	  oldu,	  öyle	  de	  olmaya	  
devam	  edeceğine	  dair	  işaretler	  var.	  	  Ranta	  dayalı	  Saray	  rejimi	  ekonomisinin	  en	  
önemli	  ayaklarından	  birisi	  beton	  ekonomisi.	  Beton	  ekonomisi	  ucuz,	  güvencesiz,	  
taşeron	  ağırlıklı	  işgücüne,	  iktidarın	  keyfine	  göre	  kolaylıkla	  değişen	  imar	  
rantlarına,	  kredi	  ile	  şişirilmiş	  tüketime	  ve	  yandaş	  sermayeye	  dayanan	  düşük	  
katma	  değerli	  bir	  ekonomi	  demek.	  Şimdi	  kriz	  karşısında	  KOBİ’yi,	  milyonlarca	  
çalışanı,	  genç	  girişimcileri	  değil	  “konutta	  stok	  eritme	  paketi”	  adı	  altında	  verimsiz	  
ve	  yanlış	  olduğu	  ortaya	  çıkmış	  betonu	  kurtarmayı	  tercih	  ediyor	  bir	  kez	  daha	  
iktidar.	  80	  milyonun,	  halkın	  parasıyla;	  verimsiz	  ve	  yanlış	  yatırım	  yapan,	  düşük	  
katma	  değerli	  işlerle	  büyük	  servetler	  elde	  eden	  bir	  avuç	  şirketin	  zararlarını	  
karşılayacaklar.	  	  

e.   Ekonomide	  dönüşüm	  ihtiyacı	  hem	  krizle	  hem	  de	  Sanayi	  4.0	  devriminin	  bir	  
gerekliliği	  olarak	  karşımızdayken	  bu	  bütçe	  çalışanların	  ihtiyaç	  duyduğu	  
aktif	  işgücü	  politikalarından	  yoksundur.	  Ülkenin	  ve	  halkın	  geleceğini	  değil	  
Saray’ın	  sandık	  sonuçlarını	  önceleyen	  bir	  bütçe	  anlayışı	  ile	  karşı	  karşıyayız.	  	  
Sanayi	  4.0'ın	  devrimsel	  ve	  yıkıcı	  etkisiyle	  karşı	  karşıya	  kalmak	  üzereyiz.	  
Türkiye'de	  ortanca	  bir	  çalışanın	  işini	  Sanayi	  4.0	  yüzünden	  kaybetme	  ihtimali	  
yüzde	  60.	  OECD’de	  en	  çok	  risk	  taşıyan	  ülkelerin	  başında	  geliyoruz.	  Şimdi	  her	  
zamankinden	  daha	  çok	  aktif	  işgücü	  politikalarına	  ihtiyaç	  duyuyoruz.	  Sandıktan	  
sandığa	  geçici	  iş	  yaratmak	  amacıyla	  kullanılan	  değil,	  çalışanların	  bilgi,	  beceri	  ve	  
donanımlarını	  değişen	  üretim	  koşullarıyla	  uyumlu	  hale	  getirecek	  sürdürülebilir	  
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aktif	  işgücü	  politikaları	  ihtiyaç	  olanlar.	  Bu	  tarz	  aktif	  istihdam	  politikalarının	  milli	  
gelire	  oranı	  Kuzey	  Avrupa	  ülkelerinde	  yüzde	  2	  iken	  bizim	  bütçemizde	  yüzde	  0,1	  
dahi	  değil.	  	  

f.   Bu	  bütçe	  krize	  karşı	  hak	  temelli	  bir	  sosyal	  politika	  çerçevesiyle,	  artan	  
ücretlerle	  halkı	  değil	  inşaatçıları	  koruma	  bütçesidir.	  Nitekim	  bu	  çarpık	  
anlayış	  Aile,	  Sosyal	  Hizmetler	  ve	  Çalışma	  Bakanlığı’nın	  bütçe	  sunumundaki	  şu	  
cümle	  ile	  çok	  açık	  özetlenmektedir:	  “İşsizlik	  oranımızı	  yüksek	  artışlardan	  
koruyoruz.”	  Oysa	  bakanlığın	  görevi	  işsizlik	  oranını	  korumak	  değil,	  işsizleri	  ve	  
çalışanları	  korumak	  olmalıdır.	  Kriz	  karşısında	  reel	  geliri	  eriyen	  asgari	  ücretlilerin	  
ücretini	  korumaktır.	  Enflasyon	  yüzde	  25’e,	  açlık	  sınırı	  1919	  TL’ye	  çıkmışken	  en	  
çok	  da	  dezavantajlıları	  etkileyeceğini	  bildiğimiz	  krizden	  sosyal	  politikalarla	  halkı	  
korumaktır.	  Oysa	  bir	  kez	  daha	  yoksulluğu	  yönetmekle	  övünen	  bir	  siyasi	  anlayışın	  
bütçesi	  ile	  karşı	  karşıyayız.	  	  

8.   2019	  bütçesinin	  gelirleri	  iktidarın	  vergide	  adaletsizliği	  sürdüreceğini,	  rantçılara	  
aktarılacak	  kaynakların	  halktan,	  çalışanlardan,	  üretici	  güçlerden,	  çiftçiden,	  dar	  
gelirli	  ya	  da	  yoksul	  halk	  kesimlerinden	  toplanmaya	  devam	  edeceğini	  açıkça	  ortaya	  
koymaktadır.	  	  

a.   Toplam	  vergi	  gelirlerinin	  yüzde	  31’i	  dolaysız	  vergilerden	  toplanırken	  yüzde	  69’u	  
dolaylı	  vergilerden	  toplanacaktır.	  	  

b.   2018	  bütçe	  teklifi	  ile	  2019	  bütçe	  teklifi	  karşılaştırıldığında	  beklenen	  dolaysız	  
vergi	  gelirlerinin	  artışının	  gerçekleşmesi	  ihtimali	  de	  oldukça	  düşük	  
gözükmektedir.	  Örneğin	  reel	  sektörde	  bunca	  ağır	  bir	  ekonomik	  tablo	  kendisini	  
yaygın	  konkordatolar,	  yüksek	  işsizlik	  ve	  durgunlaşan	  sanayi	  üretimi	  ile	  ortaya	  
çıkartırken	  kurumlar	  vergisinin	  81	  milyar	  TL	  düzeyinde	  bir	  gelir	  yaratması	  
ihtimali	  çok	  zayıf	  gözükmektedir.	  Bu	  da	  bütçenin	  yıl	  içerisinde	  dolaylı	  vergileri	  
arttırmak	  suretiyle	  bir	  kez	  daha	  halkın	  omzuna	  yükü	  yükleyerek	  tamamlanacağı	  
ihtimalini	  çok	  arttırmaktadır.	  	  

	  

ALTERNATİF	  REÇETE	  NE	  BARINDIRMALI?	  	  

Buraya	  kadar	  ortaya	  konan	  çerçeve	  alternatif	  reçetenin	  ne	  içermesi	  gerektiğini	  de	  çok	  açık	  bir	  
biçimde	  işaret	  ediyor.	  	  

Her	  şeyden	  önce	  şu	  tespitin	  altını	  bir	  kez	  daha	  çizmeliyiz:	  iktidar	  krizi	  çözmeyi,	  üretimin	  yapısını	  
dönüştürücü	  reformları	  değil	  kurduğu	  düzenin	  devamını	  önceliyor.	  Zira	  kendi	  iktidarlarının	  
devamı	  kurdukları	  bu	  rantçı,	  talancı	  ekonomik	  düzenin	  devamına	  muhtaç.	  Bu	  ekonomik	  düzeni	  
değiştirmek	  demek	  Saray	  rejiminin	  siyasi	  varlığını	  değiştirmek	  demek	  olacağından	  Saray’ın	  bu	  
yönde	  tercih	  kullanması	  imkansız.	  

	  

Bu	  durumda	  krizin	  çözümü	  de	  üretim	  şokunun	  aşılması	  da	  salt	  ekonomi	  politikasıyla	  değil,	  
Türkiye’de	  parlamenter	  demokrasiyi	  kurarak,	  hukuku,	  kurumları	  ve	  özgürlükleri	  düzenin	  
merkezine	  alarak	  ancak	  mümkün	  olacaktır.	  Türkiye	  ekonomisinin	  kısa	  vadede	  krizin	  ağır	  
yükünü	  halkın	  omuzundan	  almak	  için	  de,	  orta	  ve	  uzun	  vadede	  üretimi	  dönüştürerek	  gelir	  
yaratan	  kapsayıcı	  bir	  kalkınmayı	  sağlamak	  için	  de	  ihtiyacı	  bütüncül	  bir	  ekonomi	  politiğin	  ve	  
bunun	  siyasetinin	  örgütlenmesi	  ve	  büyütülmesidir.	  Bu	  da	  daha	  iyi	  yönetme	  iddiasını	  da	  
kapsayan	  ama	  onun	  çok	  ötesinde	  bir	  dönüşüm	  ve	  değişim	  alternatifinin	  “biz	  yapacağız”	  diyen	  
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siyasi	  iradesini	  ortaya	  koymayı	  gerektirmektedir.	  Bugün	  Saray	  rejiminin	  düzeninde	  yok	  sayılan	  
halkı,	  toplumun	  yüzde	  99’unu	  yeni	  bir	  halkçı	  program	  ve	  siyaset	  etrafında	  buluşturmak	  ve	  onu	  
büyütmektir	  önemli	  parçası.	  	  

Özetle	  ve	  öncelikli	  olarak	  yeni	  bir	  siyaset	  örmemiz	  gerekiyor.	  Yeniden	  demokrasiyi	  
kurmamız,	  eskisinin	  de	  eksiklerini	  gidererek	  ama	  parlamenter	  demokrasiyi	  var	  etmemiz	  
ve	  Başkanlık	  sistemine	  son	  vermemiz	  gerekiyor.	  	  

Bir	  diğer	  deyişle,	  ekonomik	  reçetelerden	  de	  önce,	  ilk	  iş	  "demokrasi,	  özgürlükler,	  insan	  hakları,	  
adaletin	  yeniden	  kurulması,	  yargının	  bağımsızlığı,	  öngörülebilirlik,	  şeffaflık,"	  üzerinde	  
yükselecek	  bir	  kapsayıcı	  kurumsal	  yapıyı	  ve	  demokrasiyi	  ayağa	  kaldırmak.	  Bunları	  yeniden	  
kurduğumuz,	  hatta	  bunlarla	  ilgili	  tek	  bir	  adım	  dahi	  attığımız	  an	  ekonomide	  olumlu	  etkileri	  
ortaya	  çıkacaktır.	  	  Ülkemizi	  krize	  götüren	  iklimin	  özeti	  Tek	  Adam	  Rejimidir.	  Saray’ın	  Tek	  Adam	  
Rejimi’nin	  yerine	  halkın	  demokrasisini	  ve	  Cumhuriyeti	  kurmalı,	  yeniden	  ayağa	  kaldırmalıyız.	  	  

Alternatif	  reçetenin	  ve	  sağlıklı	  bir	  bütçenin	  sağlaması	  gereken	  iki	  temel	  unsurla	  karşı	  karşıyayız:	  

1.   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,	  doğru	  talep	  temelli	  politikalarla	  krizin	  
yükünün	  vergi	  artışlarında	  ve	  harcama	  kısıntılarında	  halkın	  lehine	  tercihler	  
kullanılmasını	  ilke	  edinmeliyiz.	  Bu	  açıdan	  birinci	  hedefimiz	  krizi	  hafifletmek	  ve	  
halkın	  akut	  sorunlarına	  çözüm	  üretmek	  olmalı.	  	  

2.   Üretimden	  yana	  kamu	  harcamalarını	  var	  etmek:	  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	  2019	  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	  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	  
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yayınlanmalı,	  kamu-‐‑özel	  işbirliği	  projeleri	  gözden	  geçirilmeli,	  bu	  projelerin	  tüm	  hazine	  
garantileri	  vakit	  kaybedilmeden	  TL’ye	  çevrilmelidir.	  

İşsizlik	  sigortasının	  kullanımın	  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.	  Krize	  karşı	  
koruma	  politikalarının	  da,	  üretimde	  teknolojik	  dönüşümün	  ortaya	  çıkartacağı	  olası	  kayıplardan	  
da	  koruma	  hedefinin	  de	  gerektirdiği	  önemli	  politikalardan	  birisi	  de	  aktif	  istihdam	  politikaları	  
gibi,	  yaşam	  boyu	  eğitim	  politikaları	  gibi,	  girişimcilik	  eğitimleri	  gibi	  politikaları	  sosyal	  politikanın	  
hızla	  parçası	  yapmaktır.	  Bir	  diğer	  deyişle,	  sosyal	  devlet	  yalnız	  bir	  “maliyet”	  unsuru	  olmaktan	  
çıkartılmalı,	  bir	  üretici	  unsur	  haline	  getirilmelidir.	  	  

“Yandaş	  kurtararak”,	  “düzeni	  aynen	  devam	  ettirerek”	  değil,	  Türkiye	  ekonomisini	  yeniden	  üreten	  
bir	  raya	  sokacak,	  üretici	  güçleri	  kriz	  karşısında	  koruyacak	  doğru	  üretim	  politikaları	  
tasarlanmalıdır.	  	  

ÜRETKEN	  DEVLETİ	  VAR	  ETMEK	  	  

İkinci	  önemli	  mesele,	  artık	  bir	  durgunluğa	  girmekte	  olduğu	  aşikar	  olan	  ekonominin	  bu	  
durgunluktan	  nasıl	  çıkarılacağı,	  KOBİ’lerin	  ayakta	  kalmasının	  nasıl	  sağlanacağı,	  üretimin	  ve	  
yatırımın	  nasıl	  canlandırılacağı	  sorusudur.	  Bir	  diğer	  deyişle	  negatif	  arz	  şokunu	  ortaya	  çıkartan	  
koşulların	  nasıl	  değiştirileceği	  sorusudur.	  

Krizin	  kaynağı	  büyük	  bir	  arz	  şoku.	  Bir	  boyutu,	  dövizden	  kaynaklı	  maliyet	  artışı.	  Bir	  boyutu	   ise	  
erozyona	  uğrayan	  üretim	  faktörlerinden	  kaynaklı	  üretim	  kapasite	  kaybı.	  İlk	  boyutu	  aşabilmek	  için	  
her	  şeyden	  önce	  döviz	  kuru	  ve	  faiz	  üzerindeki	  baskıları	  ortadan	  kaldırmak	  gerekli.	  Döviz	  kuru	  ve	  
faizin	  bu	  derece	  artışının	  temelinde	  iki	  sebep	  yatıyor:	  İlki	  gelir	  yaratan	  üretim	  yapımızın	  eksikliği.	  
İkincisi	  ise	  hukukun	  yerini	  adaletsizliğin,	  kuralların	  yerini	  keyfiliğin,	  kurumların	  yerini	  şahısların	  
almış	  olması.	  Bir	  diğer	  deyişle	  parlamenter	  demokrasi	  ve	  hukukun	  üstünlüğünün	  yıkılıp	  yerine	  
Tek	  Adam	  rejiminin	  kurulmuş	  olması.	  	  

Dolayısı	   ile	   kur	   ve	   faizden	   kaynaklı	   maliyet	   artışına	   engel	   olmanın	   da	   üretim	   kapasitesinin	  
arttırılmasının	  da	  reçetesi	  aynı:	  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.	  

Mesela	   “enflasyonla	   topyekûn	  mücadele”	   adı	   altında	  karaborsa,	   iflas,	   işsizlik	  kabusu	  vaat	   eden	  
düzen	  hemen	   sonlandırılmalı.	   Çok	  açık	  ki	   zabıta,	   emir	   genelgeleri,	   baz	  etkisi,	   vergi	   indirimleri,	  
enflasyonla	  mücadele	  programının	  aracı	  değildir.	  Yüzde	  45	  maliyet	  varken	  ürünün	  fiyatını	  baskı	  
altına	  alındığına	  bunun	  kalıcı	  bir	  etkisi	  olmaz.	  Bu	  baskıyı	  üstlenip	  fiyatlarını	  indirenler	  üretemez	  
hale	  gelir,	  indiremeyenler	  de	  rekabet	  edemez	  hale	  gelir.	  İflaslar	  artar.	  Raflara	  ürün	  gelmez	  olur.	  O	  
gün	  fiyatı	  düştü	  diye	  nefes	  alan	  tüketici	  ürünü	  bulamaz	  olur.	  Ama	  o	  tüketici,	  zaten	  belki	  de	  iflasa	  
sürüklenen	  işyerindeki	  işini	  kaybettiği	  için	  geliri	  de	  kalmadığından	  markete	  uğrayamaz.	  İspiyoncu	  
ve	  baskıcı	  anlayışla,	  ekonomi	  politikaları	  yerine	  ekonomi	  polisliğiyle	  yaşanacak	  olan	  iflaslardır,	  
üretimin	  yıkımıdır,	  işsizliktir,	  yokluktur.	  	  İlk	  değişmesi	  gereken	  işte	  bu	  ekonomi	  politik	  anlayıştır.	  	  
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İkinci	  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.	  	  

Oysa,	   hedefimiz	   katma	   değeri	   yüksek	   üretimle	   zenginleşen	   ve	   onu	   hakça	   paylaşan	   bir	   başka	  
geleceği	  kurmak	  olmalı.	  	  

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	  üçüncü	  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.	  

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	  kapsayıcı	  kurumlar	  gerekli.	  Hukuk	  gerekli.	  Cumhuriyet	  gerekli.	  
Parlamenter	  demokrasi	  gerekli.	  Açık	  ki	  bütün	  bunlar	  için	  yeni	  bir	  halkçı	  siyaset	  ve	  
siyasetin	  tercihleriyle	  şekillenecek	  halkçı	  bir	  ekonomi	  gerekli…	  

	  

	  


