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Finansal Saldırının Perde Arkası:
Çıkış İçin ‘Ekonomi Diplomasisi’
Ağustos ayı içerisinde yaşanan büyük ekonomik türbülansın, bütün risklerine karşın
Türkiye ekonomisinin gerçekliğiyle bir bağlantısının bulunmadığı; Türkiye’nin çok
yönlü dış politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı çeşitli bahanelere yaslanan
maksatlı bir yıldırma ve teslim alma operasyonunun bir neticesi olduğu görülmektedir.

Tahsin YAMAK & Emre SAYGIN

T

ürkiye Cumhuriyeti, tarihi bir değişim hamlesinin sancılarını derinden
hissetmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile birlikte siyasetten
toplumsal yapıya, ekonomiden dış politikaya
asırlık
prangalarından
kurtulmak için kapsamlı
bir dönüşüme girişilen bu
süreçte küresel işleyiş ve bölgesel dengelerdeki kırılma ve güç kaymalarının güçlü etkileri her geçen
gün daha da aşikâr olmaktadır. Ağustos ayının ilk
iki haftasında oldukça hızlı cereyan eden ve hem
Türk kamuoyu hem de bölge ülkeleri nezdinde
reaksiyonla karşılanan gelişmelerin özellikle dünya ekonomisinde hissedilir bir ağırlığı bulunan
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yer yer bozulan iktisadi göstergeleri ile Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerine değinilmek kaydıyla
analiz edilmesi bu yazının ana omurgasını oluşturmaktadır.

Küresel Trendler ve Bölgesel Gelişmeler
İkinci Dünya Savaşı sonrasında temelleri atılan uluslararası ekonomik sistemin işleyişi küreselleşme süreci ile birlikte finansal işlemlerin baskın hale geldiği yeni bir yapıya evrilmiştir. Mal ve
sermaye hareketlerinin olabildiğince serbestleştiği
yani ülkeler arasında hareket kabiliyetini arttırdığı

bu dönem, esas itibarıyla
ulusal düzeyli (iktisadi, siyasi ya da benzeri her türlü) risklerin de “yayılma”
ya da “bulaşma” etkisiyle
hızlı bir şekilde diğer ekonomilere de sirayet etmesi
riskini ortaya çıkarmıştır.
Kısacası küresel sisteme
eklemlenen ulusal ekonomiler, sadece içsel faktörlerden kaynaklanan risklerle değil, aynı zamanda
ve hatta daha da fazla biçimde dış kaynaklı istikrarsızlık bileşenleri ile de mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar.
20. yüzyılın ortasında küresel hegemonik güç
konumuna erişen ABD bu dönemden sonra liderliğini ve gücünü sürdürebilmek maksadıyla uluslararası sistemde çoğu kez saldırgan bir dış politika izlemiş ve askeri hamlelere girişmiş olup, bu
durum ekonomik parametrelerinde bozulmaların
meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Amerikan
Doları’nın rezerv para hüviyetinde olması dolayısıyla dünya ülkeleri üzerinde ciddi bir yönlendirme ve manipülasyon kuvvetine sahip olan ABD’li
politika yapıcılar, içinde bulundukları zor koşulları bir süreliğine erteleyebilmişler ise de kaçınılmaz son 2007-2008 döneminde vuku bulmuş ve
küresel hegemonyanın devamlılığını sağlamaya
yönelik maliyetlerin altında ezilen Amerikan ekonomisi, muazzam bütçe açıkları, cari açık problemleri ve borç kaynaklı likitide sorunları ile kar-
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şı karşıya kalmıştır ki bu durum esasen 2008 yılında başlayan ve etkileri günümüze değin uzanan
bir küresel krizin de tetikleyicisi olmuştur.

mi olanakları, ıskontolu krediler gibi çeşitli araçlarla mortgage krizinden doğrudan etkilenen bireysel ve kurumsal aktörlerin finansal sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler alınmıştır.

Grafik 1:
ABD’de Ekonomik Büyüme, % (2008-2018)

İRADELER SAVAŞI

Grafik 3:
FED’in Faiz Oranları, % (2008-2018)

Kaynak: ABD Ekonomik Analiz Bürosu (US BEA).
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2000 yılından itibaren FED’in kısa vadeli faiz
oranlarını düşürmesi ev fiyatlarının ve mortgage
faizlerinin çok büyük tutarlara ulaşmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle 2007 yılının ortalarından itibaren ABD konut (gayrimenkul) sektöründeki aşırı daralmanın meydana getirdiği ciddi konut fiyatı düşüklüğü sorunu ile mezkûr koşullarda ev sahibi olan kesimlerin aylık ödemelerini yapamaz hale gelmeleri, kredi veren ve kredi alan
ekonomik aktörler açısından finansal olarak yönetilememesi problemini doğurmuştur. Meydana gelen kriz önceleri ABD’li kredi kuruluşları ve
bankalar ile Amerikan ekonomisinin iç dengelerine tesir etmiş (Bkz. Grafik 1 ve Grafik 2) akabinde
diğer ulusal ekonomilere yayılarak bu krizin küresel bir nitelik kazanmasına sebep olmuştur.

Kaynak: FED.

Genişletici maliye politikası tedbirleri ABD’de
başkaca risk unsurlarını tetiklemiştir. Bozulan
göstergelerin başında kamu borç stoku gelmektedir. Artan kamu harcamaları, düşük düzeyde
tutulan faiz oranları ile birlikte ciddi bir sıçrama
göstermiş ve neredeyse küresel hegemonik sistemin inşa edildiği 1945-1950’li yıllardaki seviyesine (Bkz. Grafik 4) çıkmıştır.
Grafik 4:
ABD’nin Kamu Borcu, %GSYİH (1945-2018)

Grafik 2:
ABD’de İşsizlik, % (2008-2018)

Kaynak: FED.

Kaynak: ABD İşgücü İstatistik Bürosu (US BLS).

2008 yılında, ABD ekonomisinde görülen daralma ve durgunluğu aşmaya yönelik genişletici
politikalar derhal yürürlüğe konulmuş ve bir yandan yükseltilen kamu harcamaları ile birlikte talep
artışı desteklenirken, bir yandan da faiz oranları
hızlı bir şekilde aşağı çekilerek (Bkz. Grafik 3) yatırım kararları ve üretim kanallarının önü açılmıştır. Diğer yandan ek kredi imkânları, kredi değişi-

Diğer yandan faiz oranlarının düşük seviyelerde tutulması Amerikan Doları’nın alım gücünün
zayıflamasına neden olmuştur. Düşük faiz politikası nedeniyle doların özellikle avro’ya karşı hızla
değer kaybetmeye başlaması üzerine dolar rezervi bulunduran ülkelerden bir kısmı bu rezervlerini azaltma yoluna gitmiş; bu bağlamda Çin, yaklaşık 50 milyar dolar tutarında ABD Hazine Bonosu
satışında bulunmuştur. Bu süreçte Rusya ve İran
öncülüğünde OPEC ülkelerinin tarifelerini avro
cinsinden belirleyeceği yönündeki açıklamalar da
Amerikan doları ve ekonomisi üzerindeki olumsuz baskıyı arttırmıştır.
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Grafik 5:
ABD’nin Cari Dengesi, %GSYİH (1980-2018)

Ekonomi yönetiminin tek ses olması ve
ekonomik aktörlere tek elden düzenli, sağlıklı, güvenilir, kararlı ve tutarlı bilgilendirme yaparak güven tesis
etmesi bakımından ekonomi sözcülüğü
veya benzeri bir iletişim mekanizmasının tasarlanmasının faydalı olabileceğini belirtmek yerinde olacaktır.

Kaynak: FED.

Bu doğrultuda ABD’nin ödemeler dengesi açığı millî gelirin -6’sı seviyelerinden -3’ler seviyesine
gerilemiş, yani cari işlemler parametresi toparlanma eğilimine (Bkz. Grafik 5) girmiştir. Ancak
kısmen iyileşen cari işlemler dengesi, ilk anın şok
etkisiyle hızlı bir şekilde düşüş trendi sergilemiş
ise de özellikle ABD-Çin arasındaki dış ticaret
dengesi(zliği)nin yoğun baskısıyla -25 milyar dolar seviyesinden -50 milyar dolar dolayına kadar
(Bkz. Grafik 6) derinleşmiştir. ABD-Çin arasındaki hizmet dengesi ABD lehine nispi fazlası veriyorsa da, bu fazla mezkûr dış ticaret açığını giderecek
düzeyde değildir.
Grafik 6:
ABD’nin Ticaret Dengesi, Milyon$ (2008-2018)

uygulamaları popülist bir tarzda hayata geçirmesinin önünü açmıştır.
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ile birlikte
Trump’ın asimetrik dış politika ataklarının diğer
bir kısmı da Avrasya sathındaki alternatif güç temerküzünü (diğer bir deyişle yeni bir kutbu) ve
Amerikan Doları’nın yarım yüzyılı aşan küresel
hegemonyasına karşı yürütülen millî/yerel paralarla ticaret, altına dayalı yeni para sistemi arayışları gibi hamlelerinin frenlenmesi maksadıyla
Rusya, İran ve Türkiye özelinde ortaya koyduğu
sert yaptırım hamlelerinde izlenebilmektedir.
Öyle ki aynı coğrafyayı paylaşan bu üç ülke arasındaki (inişli-çıkışlı da olsa) kadim ilişkiler bütünü, başta Suriye iç savaşı esnasındaki müzakereler olmak üzere ABD ile gerginleşen ortama bağlı
olarak daha da pekiştirilmiştir. NATO müttefiki
Türkiye’nin Rusya’dan savunma sistemi ithal etmesinden İran’ın nükleer çalışmalarda Türkiye ile
ortak Ar-Ge projeleri gerçekleştirilebileceğine dair
beyanları, diplomatik manevralar olduğu/olabileceği kadar söz konusu yakınlaşmanın bir nişanesi
olarak da zikredilebilir.

Kaynak: FED.

Ekonomik Saldırı & Finansal Atak

Rakamlarla ifade edilecek olursa 2012 yılında
ABD’nin toplam dış ticaret açığının yaklaşık %40’ı
Çin kaynaklı iken bu parametre 2017 yılına değin
artan bir trend izlemiş ve %46 seviyesine yükselmiştir. Bu durum, başkanlık seçimleri esnasında
(diğer birçok ülke hakkında da rijit politika vaatlerinde bulunduğu gibi) ABD-Çin arasındaki
büyük ticari dengesizliğe ve özellikle de üretim
bilgisi (fikri mülkiyet hakları) ihlallerine karşı sert
tedbirler alacağını beyan eden Trump’ın Amerikan politikasında ağırlığını hissettirmesiyle birlikte ticaret savaşları olarak adlandırılabilecek ek
ithalat vergisi, dış yatırım kısıtlamaları gibi bazı

İşte bu minvalde, uzunca bir süreden bu yana
ABD’nin Türkiye’ye karşı takındığı ikiyüzlü tavrın Halkbank, FETÖ ve YPG vakaları özelinde
kristalize olmasıyla birlikte gerginleşen ilişkiler,
Trump’ın Kasım ayındaki ara seçimlerde Senato
ve Kongre’de Cumhuriyetçilerin ağırlığını sürdürebilmesini hedef alan maksatlı, kural tanımaz,
pragmatist politikaları kapsamında Türkiye’ye
karşı adeta ekonomik saldırı/finansal atak başlatmasıyla birlikte diplomasinin rafa kalktığı son derece kırılgan bir noktaya sürüklenmiştir.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, terör örgütü bağlantısı, siyasi ve askeri casusluk ve darbe
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teşebbüsü gibi önemli ve ciddi suçlamalar ile
Türkiye’de tutuklu bulunan bir papaz (!) hakkında, “Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar
Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırız” şeklinde
açıklamada bulunmuş; Trump da, yardımcısının
papaz Brunson hakkındaki tehditkâr sözlerine
sosyal medya üzerinden yaptığı “Amerika Birleşik
Devletleri, çok iyi bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun
süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye’ye büyük
yaptırımlar uygulayacak. (Pastör Brunson) Çok
acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest
bırakılmalı!” açıklamasıyla destek vermiştir. Bilahare, papaz Brunson’ın ev hapsine konulmasının
önemli bir ilk adım olduğu ancak yeterli olmadığını söyleyen Pence, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew
Brunson’ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına
katlanmaya hazırlanın. Eğer Türkiye bu masum
din adamını serbest bırakıp, ülkesine göndermezse
ABD, Pastör Andrew Brunson özgür kalana kadar
Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygulayacak.” ve
“Pastör Andrew Brunson Türkiye’de tutulan masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump’ın yabancı
topraklarda haksız yere hapsedilen Amerikalıların
evlerine, Amerika Birleşik Devletleri’ne döndüklerini görme kararlılığını sınamazsa iyi olur.”
şeklindeki açıklamaları ile Türkiye’nin egemenlik
haklarını görmezden gelen kabul edilemez bir tavra bürünmüştür.
Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında
önemli oranda değer kaybetmesine neden olan bu
süreç, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Ekonomi Vizyonu” hakkında canlı yayında bilgi verdiği esnada Trump, yine sosyal medya üzerinden
paylaştığı bir gözdağı mesajıyla Türkiye’ye yönelik finansal saldırının devamlılığına yönelik iradesini açıkça sergilemiş ve Türk Lirası’nın güçlü para birimleri karşısında erimesine atıf yaparak, Türkiye’ye uygulayacakları yaptırımlara ilişkin bildirimler yapmıştır. Bütün bu açıklamaların sürdürülmesi ve ABD yönetiminin iradesinin
kredi derecelendirme kuruluşları ve bir kısım büyük fon ya da sermaye sahiplerince de desteklenmesi ile birlikte Temmuz başında 4,5 düzeyinde
olan Dolar/TL kuru, ay sonunda 4,8 seviyelerine
ilerlemiş, Ağustos’a 5,0 seviyelerinden başlamış, 6
Ağustos’ta 5,4 düzeyine, 13 Ağustos’ta ise 7,1 seviyesine kadar yükselerek 17 Ağustos itibariyle ise

6,0 düzeyine kadar gerilemiş bulunmaktadır.
Kuşkusuz Türk Lirasına karşı başlatılan bu
spekülatif saldırının salt bir papaz meselesiyle ilgili olduğunu düşünmek doğru değildir. Hem
Türkiye hem de mevcut Cumhurbaşkanı hakkında çok müspet fikirleri olduğu bilinmeyen ünlü
İngiliz gazeteci ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk
dahi ABD-Türkiye arasındaki meselenin Papaz
Brunson olmadığını, “tek kelimesine bile inanmayın” ifadesini kullanarak kesin ve küçümseyici bir
dille beyan etmiş; esas meselenin YPG konusunda ABD ile açıktan restleşilmesi, Türkiye’nin Rusya ile iş birliği ve yakınlaşması, İran’a karşı yürütülen kapsamlı ambargonun desteklenmemesi,
Çin ile gelişen ilişkiler, BRICS’e katılım yönündeki güçlü iradesini açıklaması gibi stratejik girişimler üzerinden okunmasının daha doğru olacağını
tespit etmiştir. Tabi, bir de Fisk’in görmezden geldiği FETÖ meselesini zikretmek yerinde olacaktır.
Ancak, gerek Trump gerekse de Pence tarafından doğrudan Türkiye ekonomisi ve ulusal para
biri hedef alınarak yapılan bu açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti tarafından
gösterilen güçlü refleks ve uluslararası kamuoyunda oluşan desteğin de dinamik etkisiyle şimdilik bertaraf edilmiştir. Bu bağlamda finansal saldırının yoğunlaştığı günlerde yaptığı, “Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız. 94 krizi,
96 Asya, 97 Rusya, 99 Depremi, 2001 krizi bunların hepsini yaşadık. Buralarda bir kısım dalgalanmaların olması normaldir. O dönemlerde hep görürdük. Ama bu defaki biraz farklı. Ben çok tabii
görmüyorum açıkçası.” ve benzeri içerikteki açıklamaları ile ekonomik aktörler nezdinde güven
uyandıran İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’yi
özellikle ve takdirle hatırlamak gerekmektedir.
Keza birçok siyasetçi, bürokrat, akademisyen
ve gazetecinin, tabi olarak bir kısım kırılgan/zayıf noktaları bulunmakla birlikte, Türk ekonomisinin ne denli güçlü bir altyapı üzerinde yükseldiğini belirten açıklamaları, piyasa aktörlerinin ekonomik ve mali tedbirlerden ziyade psikolojik motivasyonlarını desteklemek bakımından kritik bir
rol oynamıştır.

Ekonomik Arka Plan
Türkiye Cumhuriyeti, iktisadi tarihi küresel, bölgesel ve yerel konjonktürün de etkisiyle
önemli bir dönüşüm sürecinden geçmek suretiyle
bugünkü yapısına evrilmiştir. Kuruluş aşamasından günümüze devlet kapitalizmi uygulamalarına
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sıklıkla rastlanan 1923-1980 döneminde tarıma
dayalı büyüme modeli, özel sektör-odaklı sanayileşme hamlesi, planlı kalkınma anlayışı, ithal-ikameci politika gibi farklı dönemler tecrübe edilmiş
ancak her evrenin ortaya çıkardığı kendine mahsus verimsiz üretim, kronik dış açık, yüksek kamu
borcu gibi yapısal problemlerle de baş edilmek durumunda kalınmıştır.
Türkiye ekonomisindeki en kapsamlı paradigma değişimi, IMF güdümlü ortodoks iktisat politikalarını içeren 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ile başlayan ve tesirleri bakımından günümüze değin devam edegelen süreçte yaşanmıştır. 24
Ocak Kararları ile ortaya konulan sıkı para ve maliye politikaları çerçevesinde, dışa kapalı olan ülke
ekonomisinin serbest piyasa işleyişine entegrasyonu hedefi doğrultusunda devletçilik anlayışının
sınırlandırılması ile devletin ekonomi içerisindeki payının azaltılması, faizlerin arttırılması, kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi, yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, çeşitli sektörlerdeki
sübvansiyonların kaldırılması, ithal ikameci politikalar terk edilerek ihracata dayalı bir büyüme/
kalkınma anlayışının tesis edilmesi amaçlanmıştır.
Bu periyotta finansal sistemin ekonomik yapı
içerisindeki etkinliği ve önemi artmışsa da, 24
Ocak Kararlarının temel öngörülerinden birisi olarak öne çıkan yüksek faiz ve ihracata dayalı
kalkınma politikası, yurtiçi tasarruf miktarını arttırmadığı gibi sermayenin belirli kesimlerin elinde toplanmasına neden olmuş; sıkı para ve maliye politikaları ise çoğunlukla ücretler üzerindeki
baskıyı arttırarak gelir dağılımının çalışanlar aleyhine bozulmasına sebebiyet vermiştir. Bununla
birlikte, para otoritelerinin bağımsız politika uygulamalarını etkisizleştirebilecek potansiyel taşıyan kısa vadeli sermaye hareketlerinin yaygınlaşması da mezkûr kararlardan neşvü nema bulan diğer bir problemli alanı işaret etmektedir.
Öyle ki sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinden sonra özellikle ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi için genellikle kısa
vadeli sermaye (sıcak para) girişleri ile desteklenen yüksek faiz-düşük kur politikası tercih edilmiş; bu durum çoğu kez ülkeyi para krizlerine
açık ve korunaksız bir duruma getirmiştir. Nisan 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve güven
sorunlarının, özellikle döviz piyasasında spekülatif ataklar oluşması dolayısıyla döviz kurunun
önemli ölçüde yükselmesine neden olduğu tecrü-

be edilmiştir. Her ne kadar Merkez Bankası sınırlı döviz rezervlerini kullanarak piyasaları destekleme çabasına girişmişse de bu hamleler çoğu defa
etkisiz kalmıştır. Diğer yandan ekonomide parasal
güvenin kaybolması nedeniyle tasarruf sahiplerinin mevduatlarını geri çekmek istemelerine yönelik toplu taleplere (bankacılık hücumu) karşılık verilememesi üzerine başlayan panikler, krizin bankacılık sektörünü de kapsayacak şekilde
genişleterek/derinleştirerek finansal güvenin tamamen yok olmasına ve krizin daha da derinleşerek reel sektörü de etkileyecek şekilde büyümesine neden olmuştur.
İşte bu süreç sonrasında, özellikle AK Parti
hükümetleriyle birlikte kamu kesiminin reforme
edilmesi ile finans ve bankacılık sektörüne yönelik düzenleme, gözetim ve denetleme mekanizmalarının kuvvetlendirilmesine yönelik olarak alınan
tedbirler sayesinde şu günlerde yaşanan finansal
saldırıların bertaraf edilebilmesi mümkün hale
gelmiştir.

Kamu Kesimi Dengesi
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının başında kamu kesiminin bütçe dengesini sağlayamaması gelmekteydi. Gerek bütçe gelirlerinin devamlılığının temini gerekse siyasi kaygılar güden
kontrollü bir harcama politikasının takip edilmemesi nedeniyle devlet bütçesi sürekli açık vermekte (Bkz. Grafik 7) ve kamu kesiminin finansman ihtiyacı yükselmekteydi.
Grafik 7:
Türkiye’nin Bütçe Dengesi, %GSYİH (2001-2017)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Bu durum ise özel kesim tasarruflarını yatırım
ve üretim faaliyetinden ziyade yüksek faiz karşılığında kamu kesimi açıklarının finanse edilmesine yönlendiriyordu. Böylece bir yandan yatırım
ve üretim azalıyor, diğer yandan faizler yükseliyor
ve nihayet kamu borç stoku (Bkz. Grafik 8) sürekli olarak büyüyordu.
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Üretimdeki bu artış trendi ile birlikte özellikle tarım sektöründeki yapısal gizli işsizlik sorunu
ortadan kaldırılmış, genel işsizlik oranı %10’lar
seviyesine (Bkz. Grafik 11) çekilebilmiştir.

Grafik 8:
Türkiye’nin Kamu Borcu, %GSYİH (2000-2017)
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Grafik 11:
Türkiye’de İşsizlik, % (2005-2018)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Oysa 2001 Krizi sonrasında AK Parti hükümetleri döneminin en belirgin özelliği kamu gelirleri ve kamu harcamaları süreçlerine göreceli de
olsa etkinlik kazandırılması suretiyle kamu kesimi
bütçesinin dengeli ve istikrarlı bir görünüm kazanması (Bkz. Grafik 7); bu sayede azalan kamu
kesimi finansman açığı ile birlikte kamu borç stokunun hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi (Bkz. Grafik 8) olmuştur.
Grafik 9:
Türkiye’de Faiz Oranları, % (1990-2018)

Kaynak: TÜİK.

Diğer yandan hem iç ekonomik dengenin sağlanması, hem siyasal istikrar ve özgürlük ortamının genişletilmesi ve hem de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin küresel
piyasalardaki ekonomik rekabet gücü performansı yükselmeye (Bkz. Grafik 12) başlamıştır.
Grafik 12:
Türkiye’nin Ekonomik Rekabet Gücü (2006-2018)
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Kaynak: TCMB.

Kamunun azalan finansman ihtiyacı bir yandan
faiz yükünü azaltmış (Bkz. Grafik 9), diğer yandan
ise yurtiçi tasarrufların yatırım ve üretime yönlendirilmesi imkânı ve fırsatı ortaya çıkarmıştır.
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu.

Reel Sektör Büyümesi
Kamu kesimi dengesinin sağlanması suretiyle kaynakların yatırım ve üretime yönlendirilmesi ile birlikte Türkiye’nin gayrı safi yurtiçi hâsıla
(GSYİH) miktarının artış ivmesi oldukça yükselmiş (Bkz. Grafik 10) ve 2002 yılında 200 milyar
dolar civarında iken 2016 yılında 1 trilyon dolara yaklaşmıştır.
Grafik 10:
Türkiye’de Millî Gelir, Milyar$ (1960-2018)

Reel kesimin büyümesi tüketici güveniyle
de desteklenince ekonomik genişlemenin ivmesi yükselmiş ve bir müddet sonra artan tüketim
alışkanlığının kontrol edilmesi hususunda zorluklar baş göstermeye başlamıştır. Temel yaşamsal
malzemeler haricinde kalan ve özellikle teknoloji
düzeyi yüksek ithal ürünlerin çoğunlukta olduğu
tüketim talebinin en net olumsuz yansıması dış
denge üzerinde görülmüştür.

Dış Denge(sizlik)

Kaynak: Dünya Bankası.

Genel olarak katma değeri çok yüksek olmayan ürünler ihraç eden Türkiye, enerji ve doğal
kaynak menşeli ürünlerdeki dışa bağımlılığının
belirleyici etkisi altında yüksek oranda cari işlemler açığı (Bkz. Grafik 13) vermeye başlamıştır.
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Grafik 13:
Türkiye’de Ödemeler Dengesi, %GSYİH (1980-2017)

durumdadır. 90’lı yıllar boyunca kısa ömürlü hükümetler, sürekliliği bulunmayan enflasyonla mücadele politikaları ve seçim dönemlerinde görülen popülist hükümet harcamaları nedeniyle oluşan yüksek enflasyon kronik bir problem halini
almıştır. AK Parti yönetimleri döneminde nispeten kontrol altına alınarak (Bkz. Grafik 15) tek haneye indirilmiş olsa da piyasa bozucu etkileri bilinen enflasyon olgusunun, yüksek dış açık veren

Kaynak: TCMB.

ve bu nedenle de sürekli olarak döviz kuru artıDış talebin sabit sermaye yatırımları için gereken teknoloji düzeyi yüksek makine, cihaz, ekipman ve yine teknoloji ağırlıklı otomobil, cep telefonu ve benzeri lüks tüketim malzemesi talebiyle genişlemesiyle birlikte ödemeler dengesi daha
da olumsuz bir görünüme arz etmiş ve ülke ekonomisinin en büyük risk faktörlerinden birisi halini almıştır.

şı ya da döviz ataklarına muhatap kalan Türkiye
ekonomisinin gündeminden kalıcı olarak düştüğünü söylemek oldukça iddialı olacaktır. Keza bu
husus son dönemde yaşanan hadiseler bütünüyle
de doğrulanmıştır.
Grafik 15:
Türkiye’de Enflasyon Oranları, % (1960-2018)

Grafik 14:
Türkiye’de DYSY Girişi, Milyon$ (2003-2017)
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Kaynak: TCMB.

Fiyat istikrarı konusunda sergilenen göreli başarılı performansın sürdürülebilirliğini teh-

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi.

dit eden bir diğer önemli faktör artan tüketim
Bu noktada en sağlam dış finansman aracı olarak görülen, ülke dışında yerleşik kurumsal aktörlerin ülke içinde yeni tesis kurma, birleşme, satınalma gibi metotlarla yatırım yapmalarını ifade
eden ve gerek istihdam seviyesine gerekse ev sahibi (yatırım yapılan) ülkenin teknoloji ve üretim
bilgisi düzeyine direkt olarak katkı sağladığı bilinen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yakaladığı ciddi artış trendinin sürdürülebilirliğinin
sağlanamaması (Bkz. Grafik 14) nedeniyle, bahse
konu dış ödemeler dengesizliğinin kalıcı şekilde
sona erdirilmesi mümkün olmamıştır.

eğilimidir. Piyasaların canlılığını kaybetmeme-

Finansal Piyasaların Kırılganlığı

tercihi olarak faiz oranlarında yukarı yönlü mü-

Türkiye’de finansal sistem hâlihazırda uygulanmakta olan sermaye serbestisi ve dalgalımüdahaleli kur rejimi altında tam olarak enflasyonfaiz-döviz kuru üçlü açmazına mahkûm kalmış

si ve ekonomik büyümenin devamlılığı açısından
yüksek talep düzeyine adeta göz yumulmaktadır.
Yüksek tüketim alışkanlığının bir kısmı dış talebi canlı tutarak dış dengeyi istikrarsız kılmakta
iken diğer bir kısmı da tüketici enflasyonunu hızlandırmak suretiyle faiz oranları üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Oysaki AK Parti hükümetleri,
faiz oranları ile enflasyon arasında aynı yönlü ilişki bulunduğu ve faizin enflasyon üzerinde belirleyici bir faktör olduğu savından hareketle politika
dahalelere mesafeli durmaktadır. 2008 yılındaki
mali krizin oluşturduğu küresel likidite daralması
periyodu haricinde faiz oranları genel olarak piyasa beklentilerinin altında tutulmuştur.
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Grafik 16:
Türkiye’nin Faiz Oranları, % (2008-2018)

Kaynak: TCMB.

Bu durum, uzun vadeli bir projeksiyonda ciddi şekilde düşüş eğiliminde bulunduğu görülen
(Bkz. Grafik 9) faiz oranlarının yukarı yöndeki
potansiyeli üzerinde önemli bir tetikleyici risk
unsuru oluşturmakta ve herhangi bir iç istikrarsızlık ya da dış şok/finansal atak esnasında faizler
ve döviz kuru sert şekilde (Bkz. Grafik16, Grafik
17) yükselmektedir.
Grafik 17:
Türkiye’de Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru (2005-2018)
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Not: Enflasyon ve faiz oranları sol eksenden (%), döviz kuru
düzeyi ise sağ eksenden (USD/TL) izlenebilir.
Kaynak: TCMB.

Çıkış İçin Bir Araç:
Ekonomi Diplomasisi
Bütün göstergeler birlikte değerlendirildiğinde
kamu kesimi dengesi ve reel sektör güven düzeyi
pozitif görünüm arz eden Türkiye ekonomisinin
zayıf yanlarının dış ticaret ve cari işlemler açığı
ile etkinlik, derinlik ve genişlik problemi olan
finansal sistemin kırılgan yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, daha evvel de zikredildiği cihetle Ağustos ayı içerisinde yaşanan büyük
ekonomik türbülansın, bütün risklerine karşın
Türkiye ekonomisinin gerçekliğiyle bir bağlantısının bulunmadığı; Türkiye’nin çok yönlü dış
politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı
çeşitli bahanelere yaslanan maksatlı bir yıldırma
ve teslim alma operasyonunun bir neticesi olduğu
görülmektedir. Bu minvalde bazı kesimlerin çoğu
kez de maksatlı şekilde kullandıkları kriz kelimesi etrafından şekillendirilen retoriğin yaşanan

durumu doğru tanımlamaktan/anlatmaktan uzak
olduğu açıktır.
Bu yazı kapsamında Türkiye ekonomisinin
bütün makro ya da mikro ekonomik problemlerine çözüm önerileri getirilmesi gibi bir gayemiz
bulunmamaktadır. Zaten bu öneriler uzmanları
tarafından sıklıkla dile getirilmekte ve sorumluları tarafından da ince eleyip sık dokunarak politikalara tahvil edilmektedir. Ancak son dönemde
vuku bulan ve aslında bir millî güvenlik meselesi
olarak da izah edilebilecek olan dış finansal saldırıların daha az hasarla atlatılabilmesi bakımından
hem güçlü olunan alanların tahkim edilmesi hem
de zayıf bulunulan yanların yoğun bir ekonomi
diplomasisi faaliyeti ekseninde güçlü hale getirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmak belki de daha
doğru olacaktır.
Ekonomi diplomasisi kavramı, dar anlamda,
devletler-arası ilişkilerin merkezinde yer alan diplomasi kavramının bir tamamlayıcı unsuru olarak
değerlendirilmekte; ancak geniş manada ülkelerin
küresel ekonomik vizyonları çerçevesinde belirlenecek stratejik alanlarda, ulusal ve/veya uluslararası, sivil ya da hükümet-dışı her türlü aktörün
katılımıyla zenginleşen/çeşitlenen ticaret, finans
ve yatırım faaliyetlerinin temsîlî, istihbarî ve operasyonel kabiliyetini ifade etmektedir. Yazının
maksadını aşacağından şimdilik tanımını vermeyi yeğlediğimiz ekonomi diplomasisi kavramının
kendine özel bir yazı dâhilinde detaylı olarak aktarmak daha isabetli olacaktır.
Ancak bu bağlamda ekonomi yönetiminin tek
ses olması ve ekonomik aktörlere tek elden düzenli, sağlıklı, güvenilir, kararlı ve tutarlı bilgilendirme yaparak güven tesis etmesi bakımından
ekonomi sözcülüğü veya benzeri bir iletişim mekanizmasının tasarlanmasının faydalı olabileceğini belirtmek yerinde olacaktır. Cumhurbaşkanlığı
Sözcülüğü ya da Dışişleri Sözcülüğü örneklerinde
görüldüğü üzere Ekonomi Sözcüsü olarak görevlendirilecek donanımlı ve piyasa aktörleriyle rahat
şekilde iletişim kurabilecek bir kişi vasıtasıyla Türkiye ekonomisinin vizyonuna ışık tutacak mesajlar
yatırım, üretim, tüketim ve benzeri iktisadi kararlar alacak aktörler nezdindeki belirsizliklerin giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Aynı minvalde, salt ekonomi alanına yönelen
politikalar dışında siyasi ve hukuki alana dair kurumsal yapının kuvvetlendirilmesi ve bu kurumsal kalite artışının ekonomi diplomasisi vasıtasıyla
piyasa aktörlerine aktarılmasının da ekonomik
iyileşmeye önemli bir destek unsuru sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
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