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FD
FİNANS DÜNYASI

Dergimizin bu sayısında dünyaya yeni bir yön verecek  “Bir
Kuşak Bir Yol İnisiyatifi” ele alınıyor. Bunun yanı sıra Çin
-Türkiye ekonomik ilişkileri de sayfalarımızda genişçe yer

buluyor. 
Bir Kuşak Bir Yol, dünya nüfusunun yüzde 65’ine  hitap eden,

daha şimdiden büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşan bir proje. Bu
daha yolun başındaki değeri. Kapsamında dünya GSMH’sının
yüzde 40 tutarında büyüklükte 900 proje yer alıyor.

Çin 1.4 milyon nüfusa sahip, tüketim harcamaları her geçen gün
artan 400 milyonluk insanın yaşadığı bir ülke. Son yılda Çin ile
ticaret hacmimizin 20 milyar doları ithalat, 8 milyar doları ihracat
olarak toplam 28 milyar dolara ulaştı. Bu dış ticaret rakamı hem
çok küçük hem de aleyhimize. Bu alanda kat edebileceğimiz çok
yol olduğunu bu rakam gösteriyor. 

Çin’in zenginleşen kesimi dünya turizmi içerisinde yer almaya
başladı. Çinli turistlerin 5 yıl içerisinde ülkemize gelen yabancı
turistler sıralamasında ilk 5 ülke arasında yer alması bekleniyor.

Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi, İpek Yolu’nun çağdaş hal alan
modern şekli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Türkiye’nin de
proje içinde yer alması doğal olarak görülüyor.

Bu inisiyatif ve turizm alanındaki gelişmelerle, Çin ile daha
dengeli bir ilişki düzenine gireceğimizi söylemek yanlış olmaz
sanırım.

İyi okumalar dileğimle...
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Bu yazı yazıldığı sırada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Ye-

ni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları"nı henüz açıkla-

mıştı. Açıklama öncesin piyasalarda bir reform paketi açıklanacağı

beklentisi ortaya çıkmıştı ama yapılan açıklama reform paketi olmaktan

ziyade, bazı niyetlerin ifade edilmesiydi. Ağırlıklı olarak bankacılık ve

finans sistemindeki kredi ve sermaye sorunlarının çözümüne yönelik ba-

zı somut adımlar da vardı. Mesela kamu bankalarının sermaye yapıları-

nın güçlendirilmesi için bunlara devlet iç borçlanma senedi verilmesi ve

bu yolla tekrar kredi verebilir hale getirilmeleri önemli bir adımdı. Özel

bankaların temettü ve prim dağıtmalarının kısıtlanması yeni olmamakla

birlikte somut bir adımdı. Aynı şekilde kredi borçlusu gruplar üzerinde

denetim ve gözetimin sıkılaştırılması da kısa sürede etkisi hissedilecek

bir aksiyondu. Ancak bunun ötesinde, beklendiği gibi yapısal reform pa-

keti niteliğini taşıyacak bir açıklama olmadı. Bunun yerine tarımdan yar-

gıya, vergiden dış ticarete kadar çeşitli alanlardaki bazı paketlerin

yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacağı belirtildi.  

Anlaşılan o ki, yapısal reform tartışmaları bir süre daha devam ede-

cek. Türkiye bu tartışmaların yabancısı değil. Aslında Türkiye’nin elinde

çok ciddi bir yapısal reform deneyimi var. 1923-38 döneminde Atatürk’ün

liderliğinde atılan adımları kastetmiyorum. Onlar sadece tarihin en ba-

şarılı ve kapsamlı reform hamleleriydi. Ama kapsamı sadece ekonomi ile

sınırlı tutarsak ve daha yakın zamana gelirsek 2001 yılındaki programı

ciddi bir reform hamlesi olarak görmek gerekir. Her ne kadar duvara

çarptıktan sonra ortaya çıkarılmış olsa da üzerinde durulması ve örnek

alınması gereken bir paket olduğunu düşünüyorum.

Türkiye 2001 yılında her yönüyle tarihe geçecek, ders kitaplarında

okutulacak bir krizi yaşadı. Hem krize girişte yapılan hatalar, hem de

krizden çıkışta alınan önlemlerle ve atılan reform adımlarıyla örnek gös-

terilecek bir süreçti. 2001 krizinin her ne kadar şekil olarak bir milli gü-

venlik kurulu toplantısında atılan bir anayasa kitapçığından çıktığı

sanılsa da, aslında ülkeyi krize götüren asıl nedenin o hadise olmadığını,

kökeninin çok daha eskiye gittiğini bilmeyen neredeyse kalmadı. Ama

17-18 yıl önceki krizi başarılı bir programla aşmıştık; hem de birbirleriyle geçinmesi zor olan
üç partinin oluşturduğu bir hükümetin liderliğinde. Şimdi neden olmasın? Atılacak ilk adım

durumun adını koymak, durumu kabullenmek ve kurumsal hafızayı çalıştırmak. 

E KO N OM İ - Y O R UM FD

Forum İstanbul 
Yönetim Kurulu Üyesi

Krizden çıkışın reçetesi
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bu yazıda, bu nedenler üzerinde durmak yerine

krizden nasıl çıkıldığına odaklanmak daha doğru

olacaktır. Çünkü ekonomi yine benzer sorunlarla

boğuşuyor, stagflasyon ile slumpflasyon arasında gi-

dip geliyor. Ekonomiyi bu noktaya getiren hataları

ve eksiklikleri konuşmak post-mortem bir analiz,

yani otopsiden öteye gitmez. Oysa şimdi ihtiyacımız

olan şey krizden çıkaracak ve ekonomiyi uzun va-

deli bir büyüme patikasına oturtacak önlemleri tar-

tışmaktır. An itibarıyla bu yaklaşım daha faydalı

olacaktır.

2001 programı örnek alınmalı

Türkiye ekonomisini mevcut krizinden çıkaracak

ve orta vadede soluk aldıracak adımları öngörmek

için 2001’e gitmek gerekir. Türkiye, 2001 yılında

çok kapsamlı bir program uygulamaya koydu. Hem

de birbirleriyle geçinmekte zaman zaman zorlanan

üç partinin oluşturduğu zayıf  bir koalisyon hükü-

meti tarafından ve IMF’nin gözetimi ve desteği al-

tında uygulandı bu program. Önden yüklemeli ve

birçok kesime rahatsızlık verecek onlarca adımı içe-

ren bir programdı. Birkaç ay gibi çok kısa bir sürede

uygulamaya konuldu.

Neler yapıldı neler

Kredi akışının durduğu, sorunlu kredilerin patladı-

ğı ve liradan kaçışın zirveye çıktığı bir ortamda mec-

lis 20 civarında çok kritik yasal düzenlemeyi kabul

etti. Bir yıldan daha kısa bir sürede, Türkiye Merkez

Bankası Yasası’nı değiştirerek bankaya daha fazla ba-

ğımsızlık verdi; TCMB’nin bütçe açığını finanse et-

mesinin önüne geçti. Bankacılık yasası baştan aşağı

yenilenerek tüm sistem gözetim ve denetim altına

alındı, bankaların sermaye yapıları güçlendirildi. Za-

yıf bankalar sistemden ayıklandı. Görev zararları ne-

deniyle bilançoları alt üst olan kamu bankaları kap-

samlı bir reorganizasyon sürecinden geçirilerek, kar

eden güçlü kurumlar haline getirildi.

Borç yönetimi yeni borçlanma kanununun kabu-

lüyle daha etkin bir yapıya kavuşturuldu. Tarım po-

litikaları bütçe üzerindeki yükü hafifletecek şekilde

yeniden tasarlandı. Telekom yasası rekabetin sağlan-

masına yönelik şekilde değiştirildi ve böylece yıllar-

dır hedeflenen ancak bir türlü becerilemeyen Türk

Telekom özelleştirmesinin yolu açıldı. Tütün, şeker,

alkollü içecekler ve havacılık gibi endüstrilerin dü-

zenlenmesine yönelik çok önemli yasal düzenlemeler

yapıldı. Kamunun alımlarını disiplin ve kontrol ala-

cak yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Ekonomiyi

düzenleme ve denetlemeye yönelik yeni düzenleyici

kurumlar kuruldu ve var olanlar ise güçlendirildi.

Her biri başlı başına yaşamsal önemde olan bu adım-

lar sayesinde kamu açıkları hızla daraldı, enflasyon

yüzde 60’lardan tek haneli seviyelere indi, kamu bor-

cunun milli gelire oranı yüzde 70’lerin üzerinden

yüzde 30’un altına kadar çekilebildi.

Daha da önemlisi birçok iç ve dış şoka rağmen

2001 reformları 10 yıldan uzun bir süre Türkiye

ekonomisini omuzladı, dünyada ve gelişmekte olan

ülkeler kategorisinde üst sıralara taşıdı. 2002 yılın-

da ekonomide başlayan toparlanma 10 yıldan fazla

bir süre devam etti. Türkiye 2000’li yıllarda dünya-

da büyüme anlamında örnek ülkeler arasında gös-

terildi.

Son yıllarda Türkiye uzun bir refah döneminin ar-

dından tekrar ekonomik sorunlarla boğuşur hale
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geldi. Kimi  bu duruma kriz diyor, kimi ise bu keli-

meyi kullanmaktan imtina ediyor. Adı ne olursa ol-

sun, ister kriz deyin ister başka bir şey, ekonomide

yanlış giden yapısal ve yapısal olmayan birçok ge-

lişme var. Stagflasyon ile slumpflasyon arasında sı-

kışıp kalmış bir ekonomik görüntü oluştu. Enflas-

yonun ve işsizliğin ulaştığı seviye, gayrisafi yurtiçi

hasıla artış oranının önce yavaşlaması ve ardından

negatife dönmesi, şirketler kesimindeki iflaslar ve

likidite problemleri ve banka  bilançolarından şüp-

heli alacakların artıyor olması içinde bulunulan du-

rumunun nasıl adlandırıldığından öte acil aksiyon

alınmasını gerektiriyor. Bir de ekonomi yavaşladığı

için ikinci planda kalan ancak sinsice önemini hala

koruyan dış dengesizlik, yani cari işlemler açığı so-

runumuz var.

Paniğe gerek yok

Durum ciddi ama paniğe gerek yok. Bu Türkiye

ekonomisinin ilk krizi değil. 2001’de de benzer bir

durum yaşamıştık. O nedenle 2001 deneyimi bize

bugünkü durumu aşmak için iyi bir model olabilir.

2001’de de lira hızla değer kaybetmiş, merkez ban-

kası rezervleri azalmış, yabancı yatırımcıların bakışı

olumsuza dönmüş, dünyanın en yüksek enflasyonu-

na sahip birkaç ülkesinden biri olmuştuk. Bugün de

E KO N OM İ - Y O R UM FD

aşağı yukarı benzer koşullar var. Yani yabancısı ol-

duğumuz bir durum değil bu. Daha da önemlisi 17-

18 yıl önceki krizi başarılı bir programla aşmıştık;

hem de birbirleriyle geçinmesi zor olan üç partinin

oluşturduğu bir hükümetin liderliğinde. Şimdi ne-

den olmasın? Atılacak ilk adım durumun adını koy-

mak, durumu kabullenmek ve kurumsal hafızayı

çalıştırmak. O günkü programı hazırlayan ve uygu-

layan başarılı teknik kadro bugün farklı pozisyon ve

görevlerde olabilir ama Ankara’daki Maliye, Hazine,

BDDK, Merkez Bankası, SPK ve planlama birimle-

rinde bu bilgi birikimi var olmalı.

Reformları ve zorlu önlemleri normal zamanlarda

gerçekleştirmek zordur. Sadece bizde değil bir çok

ekonomide işler yolunda giderken toplumun birçok

kesiminin fedakarlık yapması gereken adımları ve

acı reçeteyi kabul ettirmek çok görülmüş bir şey de-

ğildir. Oysa krizler hükümetler için bir fırsattır. Çün-

kü yolun sonuna gelinmiştir. Son 15 yılda herkesin

dile getirdiği ancak bir türlü atılamayan adımları at-

mak için altın bir fırsat var. Hükümetler etkin bir

yol haritası çıkarmak için harekete geçebilirler.

2001’de programın aciliyeti ve gerekliliği kriz orta-

mında başarılı bir şekilde halka, iş dünyasına ve

hatta sendikalara bile anlatılabilmişti. Benzeri bir

iletişim süreci şimdi neden olmasın.

FİNANS DÜNYASI / MAYIS-HAZİRAN 2019
06

4-6 servet yıldırım 3*_Layout 1  23/04/19  06:12  Page 4


