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Küresel İstikrarsızlıkta Son Perde:
Türkiye’nin ‘Piyasa’ ile İmtihanı
15 Temmuz’dan bugüne AK Parti ile MHP arasında kuvvetlenerek
sürdürülen ittifakının aritmetik bir beraberlik olmaktan ziyade,
aynı mayadan yapılmış hamurların terkibi misalince köklü
medeniyet mirasımızın temelleri üzerinde yükselerek dirayetli bir
blok hâline gelmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘piyasa’
ile imtihanından güçlenerek çıkabilmesi mümkün olabilecektir.

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK
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kinci Dünya Savaşı
sonrasında kurulan ve
küreselleşme süreci ile
tahkim edilen uluslararası düzenin temelleri sarsılmakta; mevcut düzene
rengini veren ekonomik
ve politik kuralların felsefi kökenleri bugünlerde tartışmaya açılmaktadır.
Bu durum, son dönemde konu hakkında genişleyen literatür, yayımlanan kitap, makale ve araştırmaların konu dağılımından izlenebilmektedir.
Bir taraftan dünya ekonomisinde gelişmekte
olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ağırlıklarının
arttığı ve bu bağlamda ekonomi-politik dengenin tek kutuplu hegemonyadan çok kutuplu ve
rekabetçi bir yapıya evrildiği ifade edilmekte; diğer yandan ise statükoyu besleyen liberal düşünce
sistematiğinin terkedilerek ulusal sınırları ve menfaatleri esas alan korumacı paradigmanın trend
hâline gelebileceği 2030 ya da 2050 yıllarına sari
uzun vadeli projeksiyonlar dahilinde “yeni-merkantilizm” ismiyle ortaya konulmaktadır.
Hakikaten enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar,
finansal istikrarsızlıklar, yönetişim eksikliği, işsizlik, siber ataklar, terör saldırıları, toplumsal istikrarsızlıklar, temel altyapı yetersizlikleri gibi etkileri küre geneline yayılan yüksek riskli gelişmeler
göz önünde bulundurulduğunda ulus devletlerin
Umran • Mart 2019

korumacı reflekse bürünerek kendi ekonomik
güvenlik stratejilerine
odaklanmaları daha da
anlaşılabilir olmaktadır.
Son yirmi yıl içinde sancılı fakat oldukça ciddi bir dönüşüm
sürecinden geçen Türkiye Cumhuriyeti de hem
bahsi geçen küresel risklerle, hem jeo-stratejik
konumundan kaynaklanan bölgesel gelişmelerle ve hem de ülke içindeki sosyo-ekonomik sorunlar bütünüyle aynı anda mücadele edebilmek
bakımından kendi ekonomik güvenlik mimarisini
oluşturmak için gayret sarfetmektedir.

Ekonomi ve “Denge”
2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krizden önemli dersler çıkaran Türk toplumu, bilahare gerçekleşen 2002 genel seçiminceki tercihi ile ekonomik krizin derin etkilerinin bertaraf
edilmesi sorumluluğunu Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki AK Parti hükümetine tevdi etmiştir.
Yüksek enflasyon, devalüasyon, banka iflasları ve
ekonomik daralma gibi kronikleşmiş problemlerin gölgesinde ülke yönetimini devralan hükümet, ilk aşamada 2001 yılında IMF ile imzalanan
stand-by anlaşmasını sürdürmeyi tercih etmiş ve
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Grafik 1.
cari makro ekonomik sorunların ana kaynağı olan
Ekonomik Büyüme Oranı (2001-2018)
kamu maliyesi dengesizliklerini kontrol altına alabilmek maksadıyla “bütçe disiplini” olgusuna büyük ehemmiyet atfetmiştir.
Bankacılık ve finans sektörünün yeniden yapılandırıldığı, Türk lirasından altı sıfırın atıldığı
ve çeşitli özelleştirme programlarının uygulandığı
sıkı mali disiplin süreciyle birlikte enflasyon tek
haneli rakamlara kadar inmiş, reel faiz oranları
rekor denilecek düzeylere gerilemiş, dış ticaret
hacmi genişlemiş, doğrudan yabancı sermaye giKaynak: TÜİK
rişinde önemli artışlar olmuş, tüketim harcamaları canlanmış ve genişleyen küresel likiditenin
yan/daraltan bir gündem/atmosfer ile karşı karşıya
de katkısı ile ekonomi büyüme trendi içerisine
kalmıştır. O günlerde tam olarak anlamlandırılagirmiştir. Yine bu süreçte kişi başına düşen gelir
madıysa da AK Parti hükümetlerinin giriştiği bazı
artarken işsizlik oranları gerileme eğilimi gösterbölgesel ve hatta küresel uzantılı yumuşak güç
miştir. Makro ekonomik göstergelerdeki olumlu
hamleleri yerleşik düzenin sınırlarını zorladığınsinyaller Türk Lirasına olan güdan, statükonun yerli vekilleri
veni arttırmış ve nihayet görece
tarafından planlı operasyonlar
fiyat istikrarı ve düşük reel kuAK Parti hükümetlerivesilesiyle adeta bir “terbiye” girun etkisiyle Türk Lirası değer
rişimine maruz kalmıştır.
nin giriştiği bazı bölgesel
kazanmıştır.
Sosyal ve siyasal psikoloji
ve hatta küresel uzantıKararlı, piyasa aktörlerine
üzerinde derin tesirler doğuran
lı yumuşak güç hamlelegüven veren iktisat ve maliye
MİT krizi, Gezi Parkı kalkışmari yerleşik düzenin sınırpolitikaları ile birlikte özellikle
sı, 17/25 Aralık yargı darbesi
larını zorladığından, sta2002-2007 periyodunda örnek
ve nihayet 15 Temmuz işgal
bir reform ve kaliteli bir büyütükonun yerli vekilleri
hareketinin ekonomik işleyiş
me dönemi geçirilmiştir. Ancak
tarafından planlı opeüzerindeki en önemli çıktısı,
bu dönemde dahi Türkiye, sırasyonlar vesilesiyle
ülkenin uluslararası yatırımcılar
cak para olarak tabir edilen ve
nezdindeki güven ve itibar düadeta bir “terbiye” girikırılgan gelişmekte olan ülke
zeyini kısa sürede düzeltilemeşimine maruz kalmıştır.
ekonomileri açısından özellikle
yecek şekilde “sorgulanır” bir
de küresel istikrarsızlık yaşanboyuta taşıyarak risk düzeyini
dığı zaman dilimlerinde yüksek
yükseltmek şeklinde tezahür etmiştir. Keza işin
risk teşkil eden kısa vadeli sermaye girişlerine dadevlet yönetiminde sürdürülebilirliğe ve hukukun
yalı modeli tam anlamıyla terk edememiştir. Bu
işleyişinde etkinliğe bakan boyutları da mezkûr
nedenle Türkiye ekonomisi, 2008 yılında Amerik
risk primini olumsuz yönde etkilemiştir.
Birleşik Devletleri’nde (ABD) başlayan ve nereDiğer yandan, 2016 yılında ABD’de yapılan
deyse bütün ulusal ekonomileri önemli ölçüde
Başkanlık
seçimlerini kazanan Donald Trump’ın
etkileyen küresel mali krizin likidite daraltıcı
ekonomik olarak sert ve korumacı politikalara
etkisiyle kısmen daralma ve küçülme eğilimine
yönelmesi, dış politikada hegemonik gücünü tahgirmiş; fakat AK Parti hükümetleri döneminde
kim etmek amacıyla çeşitli nedenleri öne sürerek,
gerçekleştirilen düzenlenmeler ve bu perspektifte
birçok ülke üzerinde açıktan ve doğrudan operaskararlılıkla sürdürülen mali disiplin uygulamaları
yonlara girişmesi, Avrasya sathında Amerika doçerçevesinde küresel mali krizin etkileri kısa sülarının kudretine karşı gelişen alternatif oluşuma
rede giderilerek hızlı bir toparlanma göstermiştir
destek veren Türkiye için pek de olumlu gelişme(Bkz. Grafik 1).
lerin habercisi olmamıştır. Rahip Brunson süreKüresel mali krizin “teğet” geçtiği istisnai gelişci ile başlayan ve bilahare hızlanan yoğun döviz
mekte olan ülkelerden birisi olan Türkiye, bu yılkuru manipülasyonu, Cumhurbaşkanlığı hükülardan sonra iç siyasette genel ekonomiyi baskılaUmran • Mart 2019
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met sistemine geçiş ve teknokrat ağırlıklı kabinenin ekonomi yönetimine ağırlık vererek palyatif
de olsa doğrudan bazı tedbirler yürürlüğe koyması neticesinde kısmen kontrol altına alınabilmiştir.
Buna karşın döviz kurundaki oynaklık riskinin ne denli büyük olduğunun belirgin şekilde
açığa çıkmış olması, piyasa aktörlerinin beklentileri ve kararları üzerindeki olumsuz etkisi dolayısıyla fiyatlama davranışlarının bozulmasına neden
olmuştur. Türk Lirasında değer kaybının süreceği
beklentisi nedeniyle ithal girdi kullanılan mal ve
hizmetlerin satış fiyatı, maliyetinin oldukça üzerinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, sunulan mal
ve/veya hizmetten bağımsız olarak enerji, nakliye,
teçhizat gibi temel üretim girdilerinin ithal-bağımlı olması da fiyatlama davranışlarındaki bozulma
katsayısını arttırmış ve fiyatlar genel düzeyindeki
yükselişin önüne geçilemesi gittikçe zorlaşmıştır.
Bu noktada yapısal problemlerin aşılması suretiyle fiyat istikrarına üretim cihetinden kalıcı bir
çözüm bulmak mümkünse de ilk aşamada kısır
döngünün kırılması maksadıyla başvurulan en
klasik çözüm yolu tüketim harcamalarını kısmaya matuf faiz artışları olmaktadır. Nitekim Merkez
Bankası’nın şok faiz artışı ile enflasyondaki ani
yükseliş yavaşlatılabilmiş; ancak kurum ve kuralları sağlıklı çalışmayan, düzenleme ve uygun rekabet koşulları bulunmayan iç piyasada “fırsatçı”
davranışların önüne geçmek mümkün olamamıştır. Kuşkusuz yüksek faiz oranlarının piyasayı daraltan ve işsizliği arttıran yan etkilerinin de ayrıca
dikkatlere sunulması gerekmektedir.
Bütün bu ahvalde, ekonomide iç ve dış dengenin kalıcı şekilde sağlandığını söylemek mümkün değildir. Ve fakat bağımsız kararlar alabilen,
bölgede ve dünyada etkin, güçlü bir devlet olma

Müzmin muhalefet “kuyruk” ya da “mutfak” demagojisi üzerinden siyasi ranta
tahvil etmek istese de, temel gıda fiyatlarının fırsatçılar tarafından manipüle
edilmesi karşısında gelir düzeyi yüksek olan vatandaşların dahi “bilinçli bir
tepki” olarak tanzim satışı uygulamasına destek verdiği bilinmektedir.
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vizyonundaki Türkiye’nin sağlam bir ekonomi güvenliği mimarisi inşa etmesinin zaruri olduğu da
ortadadır. Öyle ki son 17 yılda siyasal, toplumsal
ve iktisadi bakımdan elde edilen kazanımların bir
anda berheva olmaması için her zaman ileri sürdüğümüz üzere, etkin işleyen ve yolsuzlukla mücadele kapasitesi yüksek bir yönetim yapısı, güven veren ve dengeyi gözeten öngörülebilir piyasa
düzenlemeleri, hızlı ve adil işleyen bir hukuk sistemi ile özellikle fikri ve maddi mülkiyet hakları
güvencesinin genişletildiği bir kurumsal yapının
teşekkül ettirilmesi elzem görünmektedir.

Gıda Fiyatları ve “Düzenleme”
İçinden geçtiğimiz sürecin bize gösterdiği bir
diğer realite, gelişmekte olan ülkelerde -genelde
lüks tüketim maddeleri üzerinde doğrudan etkisi
bulunan- döviz kuru tehdidinin çalışmaması durumunda ikinci etkili silahın, temel gıda maddesi fiyatlarının manipüle edilmesi olduğudur. 15
Temmuz ve sonrasında iyiden iyiye kendini açığa vuran işgal hareketinin cari dengeden işsizlik
oranlarına, kişi başına gelir düşüşünden, uluslararası rezervlerin azalmasına kadar pek çok makroekonomik gösterge üzerinde negatif etkisi olmuşsa
da ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinden belki de en önemlisi AK Parti hükümetlerinin
%45’ler seviyesinden %6-7’ler seviyesine kadar
geriletmeyi başardığı enflasyon oranlarının hızlı
bir şekilde %20’ler seviyesinin üstüne tırmanması
olmuştur (Bkz. Grafik 2).
Arz-talep dengesizliğinden ziyade büyük ölçüde “piyasa bozucu” manüpilatif girişimlerin
sonucu olarak özellikle temel gıda fiyatlarında
meydana gelen büyük artış, düşük gelirli kesimi
üzerinde son derece ağır bir yük ortaya çıkardığı
gibi gelir düzeyinden bağımsız olarak toplumun
genelinde ciddi bir reaksiyon oluşmasına sebebiyet vermiştir. Pazarlama zincirinin son halkası
olan perakende satıcılar özelinde krizstalize olan
bu tepkinin büyük bölümü piyasa spekülatörlerine, bir kısmı da siyasi iktidar ve ilgili kamu bürokrasisine yönelmiştir.
Yaklaşan mahalli idare seçimleri dolayısıyla
toplumsal reflekslere karşın daha da hassaslaşan/
duyarlılaşan siyasal iktidar ile devletin yetkili birimlerinin gelişen toplumsal söylemi net olarak
kavrayıp “tanzim satışı” uygulamasını başlatması uzun sürmemiştir. Özellikle sebze çeşidinin
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Grafik 2.
Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri (2006-2018)
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doğrudan üreticiden temin edilerek büyükşehirlerdeki tanzim satış noktalarında semt pazarı ve
büyük marketlerdekinin neredeyse 3’te 1’i fiyatına satılması toplumun büyük kesimi tarafından
olumlu karşılanmıştır. Aynı dönemde stokçulara
karşı yürütülen gözdağı niteliğinde operasyonlar
ve sebze-meyve hâllerinde yoğunlaşan denetimler
sayesinde pazar ve marketlerdeki fiyatlar da makul seviyelere gerilemiş bulunmaktadır.
Müzmin muhalefet “kuyruk” ya da “mutfak”
demagojisi üzerinden siyasi ranta tahvil etmek
istese de, temel gıda fiyatlarının fırsatçılar tarafından manipüle edilmesi karşısında gelir düzeyi
yüksek olan vatandaşların dahi “bilinçli bir tepki”
olarak tanzim satışı uygulamasına destek verdiği
bilinmektedir. Zira beklentileri birinci elden tespit etme fırsatı bulan kamu otoriteleri, hâlihazırda
sınırlı ürünler sunulan tanzim satışı noktalarını
gıda sektörünün tamamına sâri olacak şekilde
genişletebileceklerini belirtmektedirler. Hatta ve
hatta mevcut tanzim satış noktalarının sayıları
arttırılacağı gibi Alışveriş Merkezi (AVM) tarzı hâl
sisteminin de yaygınlaşacağı ifade edilmektedir.
Kamu otoritesinin bozulan fiyatlama davranışlarını düzenleyip piyasayı regüle etmeye yönelik
bütün bu projeksiyonuna karşın bir çatlak ses de
gerek yazılı gerek görsel basındaki beyanları ile
liberal akademisyenlerden gelmektedir. Devletin
piyasaya müdahalesinin yanlışlığı ve cari uygulamanın kısa vadede faydalı gibi gözükse de uzun
dönemde olumsuz etkiler ortaya çıkaracağı savından hareket eden araştırmacılar, spesifik olarak
Türkiye pratiğinden hareketle elde edilmiş somut
verilere dayanmadan teorinin ezberini tekrar etmekten öteye geçememektedirler. “Serbest piyasanın kendiliğinden dengesini bulacağı” tezi bir
Umran • Mart 2019

noktaya kadar makul görünmekle birlikte aslında
kurum ve kurallarıyla tam olarak işleyen gelişmiş/
sanayileşmiş bir piyasa ekonomisi koşullarında
geçerli olabilecek bir kaideyi işaret etmektedir.
Oysa ki daha evvelki yazılarımızda da sıklıkla belirttiğimiz gibi Türkiye’de güven ve rekabet ortamının tam olarak sağlandığını söylemek oldukça
güçtür. Bu durum, kamu otoritesinin düzenleyici
rolüyle dâhil olmaması durumunda piyasa bozucu manipülasyonların ve fırsatçı davranışların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır. Son aylarda gıda
sektörü özelinde yaşananlar tam olarak bu gerçeğe denk düşmektedir.
Şunu da not etmek gerekmektedir ki, ilk elde
ortaya çıkan sonuç başarılı gibi görünsede orta ve
uzun vadede sadece gıda sektörü değil, diğer birçok önemli sektördeki eksik düzenlemelerin tamamlanması; cari regülasyonların ise kararlılıkla uygulanması, mal ve hizmet fiyatlarının uygun
rekabet ortamında oluşabilmesi açısından kritik
öneme haizdir. Bu kapsamda neredeyse tüm sektörlerde üretim faaliyetinin yükünü çeken, riskini
alan, maliyetine katlanan üreticiler ile mal ve hizmeti nihai olarak tüketen kişiler arasındaki zincire sızarak çoğu defa da usulsüz uygulamalarla yer
ve zaman faydası sağlayan “komisyoncu” taifesinin bertaraf edilmesi kamu otoritelerinin ve bahse konu regülasyonların odaklanması gereken en
reel risk unsuru olarak ortada durmaktadır.

Yerel Seçimler ve “Algı”
Gündemin bir diğer faslını da yerel yönetimler
seçimi oluşturmaktadır. Esasen mahalli müşterek
ihtiyaçların karşılanması yükümlülüğü bulunan
belediye ve il özel idarelerinin karar ve yönetim
organları ile mahalle ve köy muhtarlarının belirlenmesi sürecini ihtiva eden yerel seçimler,
Türkiye’nin küresel ve bölgesel mücadele alanları
üzerindeki tartışmaların gölgesinde, oldukça sıcak
bir havada geçmektedir. İktidar cephesinde genel
seçimlerden beri süregelen ittifakın temelleri, zaman zaman duyulan aksi seslerin bizzat genel başkanlar tarafından kararlı bir tutumla bastırılması
sonrasında daha da tahkim edilirken, herhangi bir
müşterek zemini bulunmadığı cihetle hangi ortak
değer üzerinden birliktelik kurdukları tam olarak
anlaşılamayan muhalefet partilerinin girişimleri
ağır aksak ilerlemektedir.
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Yerel seçimin, sonuçları itibarıyla Türkiye’nin
yönetim yapısının işleyişi ya da millî politikalarının belirlenmesi bakımından doğrudan doğruya
bir etki ortaya çıkarmayacağı bilinmektedir. Bununla birlikte seçim sürecinde iç ve dış muhalefetin ortaya koyduğu argümanlar karşısında, her
ne kadar klasik bir retorik hâlini aldığı dolayısıyla
eleştirilse de, “beka mücadelesi” söyleminin bizzat Cumhur İttifakı cephesi liderlerince dillendirilerek ittifakı muhafaza etme gayreti, ülke olarak
ne kadar kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna
dair fikir vermektedir.
Yerel seçimin, politik bakımdan ittifak zeminini güçlendirmesi yanında özü itibarıyla mahalli
idarelerin yönetim paradigmalarına ilişkin bazı
değişiklikleri beraberinde getirmesi de beklenmektedir. Eski Türkiye’den arta kalan bir seçim
demogojisi olarak, özellikle de belediyeler nezdinde sıklıkla dile getirilen yolsuzluk, usulsüzlük, kayırmacılık ve benzeri yakışıksız ithamları
bertaraf edecek ve yine kaynak sarfiyatına ilişkin
olumsuz algıları dağıtacak yeni bir vizyonun ortaya konulması elzem görünmektedir.
Öyle ki belediye ve diğer mahalli idareler, gerek yerel düzeyde toplanan vergi ve diğer gelirler gerekse merkezi yönetim vergi gelirlerinden
aktarılan paylar ile hatrı sayılır bir bütçe yekûnu
elde etmektedirler. Grafik 3 incelendiğinde, 2006
yılında 20 milyar tl olan belediye gelirleri 2018
yılında yaklaşık 77 milyar tl’ye; 21 mşlyar tl olan
belediye harcamaları ise 2018 yılında yaklaşık 91
milyar tl’ye ulaşmıştır. Bu bağlamda toplam mahalli idareler bütçesinin neredeyse %75’ini oluşturan belediye bütçelerinin genel planda yaklaşık
15 milyar tl civarında açık verdiği görülmektedir.
Grafik 3.
Mahalli İdareler Bütçe Göstergeleri (2006-2018)
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Bu şartlar altında belediyelerin, başta mal ve
hizmet alımları olmak üzere harcamalarını kontrol altına alarak ilgili mevzuat ile kendilerine yüklenen vazifeleri modern yönetim-kontrol teknikleri ve bilgi teknolojilerinin sunduğu eşsiz hız ve
kabiliyet doğrultusunda adalet ve şeffaflık ölçütlerine bağlı kalarak yerine getirmeleri önem arz
etmektedir.
Böylece imar ve şehircilik, çevre temizliği ve
toplum sağlığı, tarihi ve kültürel faaliyetler gibi
önemli müşterek ihtiyaçları yerel düzeyde seçilmiş karar ve yönetim organları marifetiyle karşılamaya çalışan belediyeler, enerjilerinin büyük
kısmını kurumsal imaj problemleriyle mücadele etmeye harcamayacak ve asli fonksiyonlarına
odaklanarak hedef kitleye yönelik daha kaliteli
hizmet üretebilme fırsatını yakalayabileceklerdir.

***
Sıcak gündemi makro ölçekten mikro plana doğru okumaya çalıştığımız bu yazının temel
çıktısı, mevcut pozisyonu itibarıyla küresel güç
mücadelesi denklemindeki ağırlığını arttırmak
isteyen Türkiye’nin politik, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallarıyla kendi iç dinamiklerini
dengeye kavuşturmasının zaruretine yapılan vurgudur. Bu doğrultuda hayata geçirilecek her türlü politika ile birlikte tedrici de olsa güven artışı
mümkün olacak ve sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına bir adım daha yaklaşılabilecektir.
Hülasa etmek babında, nev-i şahsına münhasır mütefekkirlerimizden Mustafa Çalık’ın son
günlerde katıldığı bir televizyon programında ileri
sürdüğü bir görüşünü paylaşmak yerinde olacaktır. Özellikle 15 Temmuz’dan bugüne AK Parti ile
MHP arasında kuvvetlenerek sürdürülen ittifakının aritmetik bir birliktelik olmaktan ziyade, aynı
mayadan yapılmış hamurların terkibi misalince
köklü medeniyet mirasının temelleri üzerinde
yükselerek dirayetli bir blok hâline gelmesinin
gerekliliğine vurgu yapan Çalık, böylece Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceğine dair umutlarının daha
sağlıklı bir zeminde yeşereceğini belirtmektedir.
Mücadelenin motivasyon boyutuna referans
veren bu isabetli tespit doğrultusunda hareket
edilmesi durumunda küresel istikrarsızlık çağında
doğrudan ya da dolaylı dış şoklara muhatap olan
Türkiye’nin, “piyasa” ile imtihanından güçlenerek
çıkması mümkün olabilecektir.

