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 Türkiye ekonomisi 2011 sonrasında kalitesi giderek düşen ve iç kredi ile dış borçlara 

dayanan zoraki büyüme sürecine girdi. Bunu Mart 2018 itibarıyla girilen bir buhran 

dönemi izledi.   2018’de başlayan ve hala süren mevcut dönemde öncekiyle 

kıyaslanamayacak daha büyük sorunlar bulunuyor. Dolayısıyla önceki uygulanmış acı 

reçetenin denenmesi halinde başarı ihtimali bulunmuyor.  

 2018'de yaşanmaya başlayan Buhran Döneminin öncekilerden 3 temel alanda 

farklılaşmaktadır: yüksek döviz cinsi borçluluk, nüfusun yaşlanması ve kurumsallığın 

bozulması. Döviz borçluluğu iki kaynaktan gelmektedir: özel sektörün bankalara olan döviz 

cinsi yükümlülükleri ve merkezi hükumetin iç piyasada döviz ve altın cinsi borçlanması ve 

bir de Hazine döviz cinsi gelir garantili otoyol, havaalanı ve şehir hastaneleri. Burada; 

finansal sistemde kredi kapasitesinin de sonuna kadar kullanıldığı; dış borç kaynaklı şokların 

esnaf ve hane halkı düzeyine kadar hissedildiği; kapsamlı özelleştirme uygulamaları 

nedeniyle devletin; bankacılık sisteminin yarıdan fazlasının yabancılara devriyle özel 

sektörün elinde eskiye kıyasla borç ödemek için kullanılabilecek değerli varlık bulunmadığı 

bir dönem yaşandığı unutulmamalıdır. 

 2000 yılında Türkiye’de ortalama nüfus yalnızca 25 iken; 2020’de 33’e kadar yükseldi 

ve 2030’da 37’ye ulaşmış olacak. Genç ve yetiştirilebilir nüfusun yerini her geçen gün 

eğitim çağı geçmiş orta yaşlı yeni bir nüfus alıyor. Böylece iş gücü verimliliğini artıracak ve 

katma değerli ürün imal edecek bir nesil yetiştirme imkânı zorlaşıyor. Bugün savunma 

sanayindeki en büyük avantajımız olan nitelikli mühendis grubunun çoğunun önce Anadolu 

Lisesi ve Fen Lisesi ardından ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi mezunu olduğunu; bu kurumların 

kalite kaybına uğradığını belirtmek gerek. 

 Son olarak kamu kurumlarında insan kaynağı niteliğinde büyük düşüş yaşandığı ve 

mahkeme kararlarının dahi uygulanmadığı aşikâr. Ekonomi yönetimi ile savunma sanayi 

ve KİT’lere ilişkin vasıflı ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyen bürokrasi darmadağın. 

 Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde uygulanacak olan ekonomi programının önceki 

örneklerinden çok daha keskin bir çerçevede düşünülmesi;  yalnızca ekonomi içerikli 

değil; hukuk ve eğitim gibi alanların da mutlaka yeni ve yeniden yapılanma unsurları 

içermelidir. Genel bir insan kaynağı planlaması yapılmalı, yurt içindeki kutuplaşma 

yumuşatılmalı ve dış politikada komşularla barış ve küresel güçlerle yeni bir karşılıklı anlayış 

zemini oluşturulmasına hedeflenmelidir. 

 Bu geçiş yalnıca sıradan bir iktidar değişikliği olarak görülmemelidir.  Yalnızca yeni 

yönetimin değil, ülkenin bu geçiş dönemin, başarı ile tamamlamasının olmazsa olmazı, yeni 

yönetimin selefini hem yurttaşların hem de uluslararası camianın itibar göstereceği yüksek  
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adalet normları çerçevesinde yargılamasıdır.  Bu süreç yeni yönetimin halk nezdindeki 

konumunu güçlendirecek, eskinin yolsuzluklarını ortaya koyacak; aynı zamanda toplum ile 

küresel güç ve sermayenin alışılmışın dışına çıkabilecek yeni ekonomik yaklaşımlara daha 

yapıcı olarak yaklaşmalarını mümkün kılacaktır. 

 Türkiye’nin mevcut dış borçlarını ödeyebilmesi veya salt yapılandırmayla büyürken 

ödeyebilmesi mümkün görünmemektedir.  Çünkü ekonomi 2001’deki gibi uzun yıllar 

süren krizler ile büzüşmüş değil, tersine aşırı büyüme ısrarcılığı ile şişmiş durumdadır.   Bu 

nedenle yeni bir nizam kurabilmek için 2016 yılı itibarıyla iyice artan borçlanma senetleri 

maliyetlerinin alacaklılarla yeniden müzakere edilmesi yararlı olacaktır.  Alacaklı yabancı 

kurumların borç anaparasının tümden ödenmemesi veya zorunlu ötelenmesi gibi seçenekler 

yanında, bu görüşmelerin Uluslararası Tahkim’in araya konulması, yerli ve yabancı 

kreditörlerin onayının alınmasında da önceki dönemin hukuksuzluklarının açık yargı 

süreçlerine taşınmasına yönelik girişimler, borç yapılandırması ve tasfiyesi süreçlerini 

destekleyici adımlar olarak değerlendirilmelidir.  

 Yeni yönetimin bir diğer önemli sorumluluğu kamu kurumlarında çok kapsamlı 

yönetsel ve yapısal reformlar uygulamaktadır. Bu doğrultuda liyakatsiz şekilde işe alınan 

ve emekliliklerine daha çok zaman olan; toplumun üstüne yük olarak bindirilmiş ve siyasi 

saiklerini geride bırakamayan art niyetli personelin tasfiyesi mutlak bir hedef olmalıdır.  Bu 

kadrolara 21. yüzyılı okuyabilen, gerekli teknik bilgilere haiz, toplumun düşük gelir 

grubunun ihtiyaçlarını da gözeten dürüst personelin getirilmesi şarttır. Ayrıca kamuya ait 

iktisadi iştiraklerin ve düzenleyici kurumların da ivedilikle hedefler doğrultusunda 

yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 Olağanüstü önlemler arasındaki bir diğer eylemse meslek kazandırma ve çağın 

ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlama amacıyla Eğitim Devrimidir. Devletin 

sağladığı eğitimin kalitesi ve yaygınlığı artırılmalı; özellikle açıköğretim adı altında 

Güneydoğu’da eğitimden uzak tutulan kız çocukları sisteme derhal katılmalıdır. Eğitim 

sektöründe özel teşebbüslere verilen nitelikten uzak ve orta gelir grubunun tasarruflarını 

tüketen anlayış devletleştirme ile sona erdirilmelidir. Hâlihazırda eğitim çağını geçmiş veya 

yalnızca imam hatip eğitimi almış kişilere meslek edindirme kursları ile mesleki nitelikler 

sağlanmalıdır. Nüfus genelinde temel matematik, dil bilgisi, genel kültür artırılmalı; beden ve 

beslenme terbiyesi geliştirilerek sağlık sektörünün ilerideki yükleri hafifletilmelidir. Daha 

nitelikli kamu ve özel sektörde yöneticilik vazifesini üstlenecek personeller için yabancı dil 

eğitimi, yaratıcı düşünce ve teknik bilgilerin eksiksiz edinimi sağlanmalı; yurt dışında 

bulunup dönmeye çekinen gençler dönüş için teşvik edilmelidir.  

Özetle, içinde bulunduğumuz dönem 2001 öncesini değil; iktisadi olarak 1980, siyasi olaraksa 

1920 öncesini anımsatmaktadır. Bu doğrultuda siyasi ve iktisadi önlemler birbirinden ayrılmamalı; 

taviz vermez bir kararlılık ve alışılmadık keskinlikle uygulanmalıdır.  

Böylesine devrimci adımların yurt içi ve dışında tepki görmesini önlemek; ötesi, devletin kendi 

vatandaşı ile yeni bir barış ve küresel ortakları ile uzlaşı içine geçebilmesi için mutlaka hesap 

sorabilirlik/hesap verebilirlik ilkesine dayalı yeni ve samimi bir kamu yönetimi anlayışı ortaya 

konulmalıdır.   

Bu bağlamda, Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş olan ekonomik ve idari tasarruflar adil bir 

yargılama sürecine sokulmalıdır.  Kendi çıkarları için mevcut yönetim ile ilişkisini kesmeye hazır 

gruplar bu doğrultuda cesaretlendirilmeli; tüm süreç şeffaflık içerisinde gerçekleştirilmelidir.  

 


