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Özet 

İstikrarsız bir grafik çizen Türkiye ekonomisinin son yıllarda araya giren çeşitli seçimler ve izlenen popülist politikalarla 
kırılganlıkları iyice arttı. Özellikle kamu maliyesi açıkları hızla arttı ve kontrolden çıkma riski büyük. Güneydoğu 
belediyelerine kayyum darbesi, bu kırılganlıkları artırdı ve artırmaya devam edecek. 

Rejim, faizleri indirme, dövizin çıkışını frenleme hedeflerine yoğunlaşarak krizi yönetmeyi, bunu da Merkez Bankası 
üstünden yapmayı deniyor. Ne var ki, tüm bu uğraşlar bir canlanma belirtisi yaratmadı.

AKP rejiminin krizi yönetmek için son 1 yılda aldığı önlemlerden sonuç alınamamasında “güven sorunu”  ana etken. 
Hem tüketici hem sektörel güven endekslerinde gözlendiği gibi, “güven” sorunu iniş halindedir. 

Rejime güvensizliğin bir diğer göstergesi, hem gerçek hem tüzel kişilerin mevduatlarını yüzde 52 dolayında döviz 
olarak tutmak istemeleri ve TL’ye dönüş eğiliminin çok güçsüz kalışıdır. İç aktörlerdeki bu güvensizlik dış aktörler için 
de geçerli. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S/P, Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu 2019 ortalarında 
hep birlikte indirip kredi 
verilemez seviyesine çektiler. 

Dış güvensizliğin bir başka 
tezahürü kısa adı CDS 
olan ülke risk priminde de 
gözlenebiliyor. Türkiye’nin 
400 basamağına çıkan CDS’i 
,en yakınındaki G. Afrika’nın 
CDS’inin bir katından daha 
fazla.

Öncü göstergeler, 2 Eylül’de 
TÜİK tarafından açıklanacak 
olan 2019 İkinci Çeyrek 
GSYH’nın yine negatif 
geleceğini ve 2018 ikinci 



27

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EKİM 2019  www.mmo.org.tr  

çeyreğine göre en 
az yüzde 2 ila yüzde 
3 arasında küçülme 
yaşanmış olabileceği 
ihtimalini güçlendirdi. 

Sanayi üretimi endeksi 
(SÜE) verileri mercek 
altına alındığında, imalat 
sanayiindeki gerilemenin 
geniş anlamda 
“sanayi”deki yüzde 3 
daralmayı  yarım puan 
daha geçtiğini gösteriyor. 

2019 ikinci çeyreğinde 
imalat sanayisindeki yüzde 3,5’lik düşüş, alt sektörlere göre analiz edildiğinde, bir önceki çeyrekte görüldüğü gibi, 
inşaatın sanayideki uzantısı olan alt dallarda çöküş öne çıkıyor.  

Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 12’ye 
yaklaşan gerileme dikkat çekmektedir.  

Ekonomide toparlanma geciktikçe, işsizlik de tırmanıyor. TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2019 dönemi verilerine göre, 
mevsimsel etkilerden arındırıldığında gerçekte işsizlik tırmanışta ve TÜİK’e göre bu oran Mayıs döneminde yüzde 
14’ü bulurken tarım dışında yüzde 16,3’e kadar çıktı.  Genç işsizliği ise yüzde 25,5 un üstünde yer alıyor.

Son bir yılda mevsimsel etkilerden arınmış olarak, işsiz sayısı 4,5 milyonu geçerken 1,1 milyon artan işsiz sayısının 870 
bini işini kaybedenlerden oluştu. İşini kaybeden 870 bin kişinin 538 bini inşaat sektöründen olduğu açıklandı. Sanayi, 
son 12 ayda 123 bin iş kaybına sahne oldu. 

Cari denge 2018’in ilk yarısında 31 milyar dolar açık vermişken, küçülme ile birlikte 2019’un ilk yarısında açık 3,3 milyar 
dolayına geriledi ve bunun 1,8 milyar doları yabancı kaynak girişi ile finanse edildi. 2019’un ilk yarısında yabancı 
kaynak girişi, 2018’in ilk yarısında girenin yüzde 13’üne kadar geriledi. 2019 ilk yarısındaki cari açık, rezervlerde 1,6 
milyar dolarlık azalmaya yol açtı. 

2016 yılında bütçe açığı milli gelirin yüzde 1,1’inden ibaret iken, 2017’de yüzde 1,5’e çıktıktan sonra 2018’de yüzde 
2’yi buldu. Kriz yılı 2019’da ise bütçe açığı yüzde 2,5’u rahatlıkla bulacak. Özellikle faiz dışarıda bırakılarak bakılan 
bütçe dengesinin (Faiz dışı denge) 16 yıldır ilk kez açık vermesi, dikkat çekicidir. 

Bütçe nakit dengesi oldukça bozuldu, nakit açık 74 milyar liraya yaklaştı. Faiz dışı denge de bozuk. Faiz dışı açık 20 
milyar lira civarında.

Hazine bu açığı kapatmak için yoğun bir borçlanmaya girişti. İlk 7 ayda 98 milyar TL’ye yakın yeni nakit borç aldı. 
2019 yılı Bütçe Kanunu, Hazine’ye 90,4 milyar lira yeni borçlanma hakkı vermişti. Yaklaşık 98 milyar lira borçlanma 
ile bu limit aşıldı.  Bundan sonraki borçlanma,  ödediğinden daha fazla borçlanma, 4749 sayılı Kamu Borç Yönetimi 
Kanununa aykırı hareket etmek demek.

Türkiye, AKP rejiminin yarattığı güvensizlik iklimini ancak siyasi bir dönüşümle, hukuk devletine dönüşle değiştirebilir; 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi içeride ve dışarıda icraatları ile güven vermiyor. Tüketici, içeride talebi kısarken, 
yatırımcı belirsizlik içinde yatırımdan uzak kalıyor. Bu eğilim dış yatırımcı için de geçerli. Türkiye, bu güvensizlik 
kilitlenmesini aşmadıkça kriz tünelinin ucunda ışığın belirmesi güçleşmektedir. 
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