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BÖLÜM 3: 2000 YILI PROGRAMI VE 2001 KR‹Z‹
2000 y›l›na gelindi¤inde yeni dünya düzeni kendisini iyiden iyiye hissettirmeye
bafllam›flt›r. Yeni dünya düzenini birinci bölümde aç›klamaya çal›flm›flt›k. Yeni
dünya düzeninin zengin ülkelerin zenginli¤ini koruyacak flekilde oluflturuldu¤unu belirtmifltik. Yeni dünya düzeninde baflar›l› olmak markaya, tasar›ma, patent
ve telif haklar›na sahip olmay›, iletiflim kanallar›na hakim olmay› gerektiriyordu. Marka, tasar›m, patent ve telif haklar› gibi haklara “fikir mülkiyet haklar›”
deniyordu. Yeni dünya düzeni bu haklar› tam bir koruma alt›na al›yordu. Zengin ülkelerin bu haklara sahip olan küresel flirketleri, hammaddelerini en ucuza
bulduklar› ülkelerden sat›n al›yor, mamullerini en ucuza imal eden ülkelerde
ürettiriyor ve en uygun pazarlarda mallar›n› pazarl›yordu. Düzen kuruldu¤unda
mevcut fikir mülkiyet haklar› zengin ülkelerin elinde bulunuyor, bu nedenle de
dünya ticaretinin kayma¤›n› bu ülkeler yiyordu. Fikir mülkiyet haklar›ndan yoksun olan ülkeler ise bu mallar› en ucuza imal etmek için birbirleriyle yar›fl›yordu. Zenginler kulübüne yeni üyelerin kat›lmas› hiç de kolay de¤ildi. Zenginler
kulübüne girmek marka, tasar›m, patent ve telif haklar› gibi fikri haklar› gelifltirmeyi gerektiriyordu. Bu da teknolojiye ve insana yat›r›m yapmak demekti.
2000’li y›llara girerken Türkiye 21. yüzy›l›n parlayan y›ld›z adaylar›ndan biriydi. Türkiye zengin kültürü, güçlü ve e¤itime çok yatk›n insan kaynaklar›yla ve
co¤rafyas›n›n ona sa¤lad›¤› imkanlarla 21. yüzy›l›n mimarlar›ndan biri olabilirdi. Türkiye vizyonunu bu flekilde saptayabilir, bu vizyonla uyumlu hedeflere
yönelebilir ve bu hedeflere ulaflt›racak planlar yapabilirdi. 2000 y›l› Türkiye’nin
8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›n›n da yürürlü¤e girece¤i y›ld›. 2000 y›l›na girerken Türkiye Devlet Planlama Teflkilat› Cumhuriyetin 100. y›ldönümü vizyonu
alt›nda bir plan çal›flmas› yap›yordu. Fakat, ayn› anda Türkiye IMF destekli bir
istikrar plan› da haz›rl›yordu. Herkesin çok aç›k seçik bildi¤i gibi, IMF, Dünya
Bankas› ve Dünya Ticaret Örgütü ile birlikte, Amerikan ç›karlar›n› dünya üzerinde yerlefltirmek amac›n› güden bir kurulufltur. Çok önemli petrol yataklar›na
sahip olan Orta Do¤u’nun, Amerika Birleflik Devletleri’nin dünya egemenli¤i
stratejisi içinde çok önemli bir rolü vard›r. Türkiye de jeopolitik konumu ile Orta Do¤unun çok önemli bir ülkesidir. IMF’in, Amerika Birleflik Devletleri’nin
stratejisine hizmet edecek bir plan haz›rlamas› çok do¤al kabul edilmelidir.
Amerika Birleflik Devletleri’nin Orta Do¤u ç›karlar›yla, Türkiye’nin ç›karlar›
ba¤daflt›¤› sürece IMF planlar› Türkiye’nin yarar›na olacakt›r. Afla¤›da, 2000
y›l›nda uygulamaya konan IMF destekli istikrar program›yla, Devlet Planlama
Teflkilat›’n›n haz›rlad›¤› planlar› ayr› ayr› inceleyece¤iz. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye kendi ihtiyaçlar›na cevap verebilecek, 21. yüzy›lda ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirecek bir plan yerine IMF destekli, IMF yönetim ve kontrolünde bir program› devreye koymufltur.
73

YEN‹ YÜZYILIN Efi‹⁄‹NDEK‹ TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
istanbul smmmo

I. 2000 YILINDA UYGULAMAYA KONAN IMF PROGRAMI 57
Türkiye 2000’li y›llara IMF öncelikleri çerçevesinde haz›rlanm›fl bir istikrar
program›yla girdi. Bu program›n yönetim ve denetimini de IMF’e verildi. 2001
y›l›nda, IMF’in uygulad›¤› plan›n yanl›fll›¤› aç›k seçik ortaya ç›km›fl olmas›na
ra¤men, halen Türkiye IMF yönetiminde ve denetiminde bir istikrar program›
uygulamaktad›r.
2000 y›l›nda Türkiye’nin uygulamaya koydu¤u IMF destekli istikrar program›n›n temel özellikleri flunlard›r:
• Program, kur ve ücretlerin kontrol alt›na al›nmas› temeline oturtulmufltur. Buna ekonomi dilinde kur ve ücret ç›pas› denir. Bir y›l boyunca ücretlerin yüzde
25, kurlar›n ise yüzde 20 dolaylar›nda artmas›na müsaade edilecektir.
• Program›n kaynak ihtiyac›, yurt d›fl›ndan ve kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesinden karfl›lanacakt›r.
• Faizler serbest b›rak›lacakt›r. Yurt d›fl›ndan ülkeye, k›sa vadeli yabanc› sermaye veya borç olarak akacak kaynaklar›n faizleri düflürmesi beklenmektedir.
• Bütçe harcamalar› kontrol alt›nda tutulacak, faiz öncesi bütçe, yüzde 5 dolaylar›nda fazla verecektir.
• K›s›tlanan talep, ücretlerin kontrol alt›nda tutulmas›, ithalat›n ucuzlamas›,
enflasyonu da afla¤›, hedeflenen yüzde 20 düzeylerine çekecektir.
• Program›n uygulanmas›nda beklentilerin k›r›lmas›ndan ve yo¤un propagandadan mümkün oldu¤unca yararlan›lacakt›r.
2000 y›l› program› baz› varsay›m ve beklentilere dayanan bir programd›r. Bu
program›n teknik varsay›m ve beklentilerini k›saca özetlemekte yarar bulunmaktad›r.

A. Kullan›lan Ç›palar
Türkiye’de daha önce baflvurulan ve baflar›s›z olan enflasyonla mücadele programlar› kur art›fllar›n›n enflasyonun alt›nda tutulmas›na dayan›yordu. Kur art›fllar›n›n enflasyonun alt›nda tutulmas›n›n, ithal edilen ara mallar›n› ucuzlatarak
maliyetleri düflürmesi ve ithal edilen mallar›n ise yerli mallar›n fiyat art›fllar›n›
kontrol alt›na almas› bekleniyordu. Bu uygulama bir tür döviz kurlar› ç›pas› uygulamas›yd›. 1989 y›l›nda ücretlerin h›zla artmas›, enflasyonla mücadele program›n›n baflar›s›zl›¤›n›n temel nedenlerinden birini oluflturmufltu. Bu nedenle
57 2000 y›l› IMF program›n›n aç›klamas›nda, program uygulamaya kondu¤unda yay›nlad›¤›m bir

çal›flmadan yararlan›yorum: Ertuna, Özer, 2000 Y›l› ‹stikrar Program›, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, MUFAD, Nisan 2000.
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2000 y›l› program›na ücretlerin ç›pa olarak kullan›lmas› da eklenmiflti. Programa göre, bir y›l boyunca ücretlerin yüzde 25, kurlar›n ise yüzde 20 dolaylar›nda
artmas›na izin verilecekti.
Ücretlerin ç›pa olarak kur ç›pas›na eklenmesi bir taraftan talebi k›sarken bir taraftan da maliyetleri düflürece¤inden enflasyonu düflürmede baflar› flans›n› artt›racak bir çözüm olarak kabul edilebilir. Ancak, ücret art›fllar›n›n kontrol alt›nda tutulmas› yaln›zca devletin kontrolü alt›nda de¤ildir. Devlet yüzde 25’lik ücret art›fl› hedefini sadece kamu personeli ve kamu kurulufllar› için uygulayabilecek durumdad›r. 2000 y›l› program› ilan edildi¤inde özel kesim program› destekledi¤ini belirtmifl, devletin yüzde 25’l›k ücret art›fl› hedefine onlar›n da uyaca¤›n› dile getirmifltir. ‹lginçtir, özel kesim enflasyonun düflürülmesi yönünde
çaba gösterme konusunda, mal ve hizmetlerinin fiyatlar›n› artt›rmama konusunda herhangi bir taahhütte bulunmam›flt›r.
Öbür yandan, ücretlerin ç›pa olarak kullan›lmas›n›n önemli sak›ncalar› da bulunmaktad›r. 2000 y›l›na girerken Türkiye enflasyonla durgunlu¤u birlikte yaflamaktayd›.1999 y›l›nda enflasyon yüzde 53.6 düzeyindeydi, ancak ayn› y›l milli
gelir yüzde 6,1 azalm›flt›. Böyle bir durumda iflçi kesiminden kaynaklanacak talebin k›s›lmas› durgunlu¤u artt›rabilirdi. Ücret ç›pas›n›n baflar›s› için enflasyonun h›zla beklenen düzeye indirilmesi gerekiyordu.
Döviz kurlar›n›n ç›pa olarak kullan›lmas›n›n temel sak›ncas› TL’ye afl›r› de¤er
kazand›rma tehlikesidir. TL’nin afl›r› de¤erlenmesi çok önemli bir tehlikedir.
Güneydo¤u Asya ülkelerinde 1998 y›l›nda yaflanan krizin temel nedenlerinden
biri bu ülkelerin paralar›n›n afl›r› de¤er kazanmas›yd›. Bu ülkelerin paralar› dolara ba¤l› olarak de¤er kazand›¤› zaman, bu ülkeler d›fl ticaret avantajlar›n› yitirmifllerdi. Bu da krize götüren döngünün bafllamas›na neden olmufltu. Özellikle ihracatlar› fason imalata dayal› olan ülkeler için ülke paras›n›n afl›r› de¤er kazanmas› çok tehlikeli durumlar yaratabilir. 1988 y›l›nda “‹srail modeli” ad› alt›nda yürütülmek istenen enflasyonla mücadele program›n›n baflar›s›zl›¤a u¤rayarak 1994 krizinin ç›kmas›n›n nedeni de buydu. Türkiye’de 1998’de bafllayan
ve 1999‘da devam eden ekonomik durgunlu¤un da temel nedenlerinden biri
TL’nin afl›r› de¤er kazanmas›yd› 1997’de Asya krizi yaflan›rken o ülkeler kendi
paralar›n› dolar karfl›s›nda yüzde 30’lara varan oranlarda devalüe etmiflti. Oysa
Türkiye, TL’nin de¤erini dolar ve mark sepetine ayarlad›¤›ndan devalüasyona
gitmedi. Bu nedenle tekstil ve demir çelik gibi sektörler a¤›r bedel ödedi. Bütün bunlara ilave olarak, 2000 y›l›nda TL tekrar afl›r› de¤erlenmeye devam etti¤i takdirde program›n baflar› flans› azalabilirdi.

B. Program›n Parasal Kaynaklar›
2000 y›l› program›n kaynak ihtiyac›, yurt d›fl›ndan ve özellefltirmeden karfl›lanacakt›r.
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Yukar›da belirtti¤imiz gibi 2000 y›l›nda uygulamaya konan program›n temel
özelliklerinden biri Türkiye’nin kendi kaynaklar›na de¤il de, yabanc› kaynaklara ba¤›ml› hale getirilmesidir. Bu durum 2000 y›l›nda uygulamaya konan program›n en büyük zaaf›d›r. Türkiye 2000 y›l› program›n› haz›rlarken kendi gücüyle ekonomisini ray›na oturtamayaca¤›na inanm›flt›r. Bu çok vahim bir hatad›r.
Türkiye, cumhuriyetin ilk y›llar›nda 12,6 milyon nüfusu, 45 dolar kifli bafl›na
milli geliriyle ekonomik mucizeler yaratm›flt›r. 2000 y›l› istikrar program›n›n
uygulamaya kondu¤u 2000 y›l›nda Türkiye 65 milyon nüfusa ve 3000 dolar›
aflan kifli bafl›na milli gelire sahipti, buna ra¤men, kendi gücüyle ekonomisini
düzeltemeyece¤ine inanmas› çok ac›d›r.
Program›n mant›¤›na göre, yurt d›fl›ndan karfl›lanan kaynaklar, yurt içi borçlar›
ikame edecek, böylece programda piyasa koflullar›nda serbestçe oluflmaya b›rak›lan faizlerin düflmesine neden olacakt›. Yurt d›fl›ndan gelecek kaynaklar döviz
kurlar›n› da bask› alt›nda tutaca¤›ndan döviz kuru art›fl› hedeflerinin de tutturulmas›na yarayacakt›. Döviz kuru hedeflerinin tutturulmas› güvencesi ise yurt d›fl›ndan k›sa vadeli yabanc› kaynaklar›n (s›cak paran›n) Türkiye’ye gelmesini teflvik edecek, bu da ilave kaynaklar yaratacakt›.
Di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda, yurt d›fl›ndan gelen kaynaklar faiz ve kurlar› bask› alt›nda tutarken, enflasyon beklenen oranlarda düflmeyecek oldu¤unda, faizler negatif reel faizlere dönüflecek, TL afl›r› de¤er kazanacak ve yeni riskler do¤acakt›. Bir taraftan TL’nin afl›r› de¤er kazanmas› bir taraftan da faizlerin negatif faize dönüflmesi 1960 ve 1980 y›llar›nda oldu¤u gibi, kriz zemini haz›rlayabilirdi.
Ayr›ca, yabanc› kaynaklar eninde sonunda ithalat›n artmas›na neden olur. Yabanc› kaynaklar ya mal ve hizmet ithal etmek için kullan›l›r, ya da elde, cepte ve
kasada tutulur. Tedavüle giren yabanc› para, enflasyonu da körükleyebilir. Bu
ise program hedeflerine ters düfler. Bu koflullarda yabanc› kaynaklar›n ithalat›
artt›rmas› beklenir. Oysa, Türkiye ithalat›n› artt›rmaya de¤il, üretimini ve istihdam›n› artt›rmaya muhtaçt›.
Öbür yandan, d›fl kaynak d›fl borç anlam›na gelmektedir. Türkiye d›fl borçlar›n›
da artt›rmamal›d›r. Türkiye’nin d›fl borçlar›n›n artmas›, ülke üzerindeki siyasi
bask›lar› da artt›rmaktad›r.
Yaln›z burada bir noktay› belirtmekte yarar var. Yurt d›fl›ndan gelen kaynaklar›n yat›r›m mallar› ithalat›na yönelmesi veya do¤rudan do¤ruya dolays›z yabanc› yat›r›m olarak gelmesi Türkiye’nin ç›kar›na olabilir. D›fl kaynaklar›n yat›r›mlara yönelmesi kalk›nma hedeflerine hizmet edebilir.
2000 y›l› program›n›n ikinci kayna¤›, özellefltirme gelirleridir. Özellefltirme, çeflitli amaçlara hizmet edecek bir uygulamad›r. Bu amaçlardan en önemlisi ve76
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rim ve rekabet artt›rma amaçlar›d›r. Türkiye, 1986’da özellefltirme uygulamalar›na bu amaçlara hizmet etmek için bafllam›flt›. 2000 y›l› program›nda ise özellefltirmeden elde edilen kaynaklar›n yaln›zca devlet bütçesine katk›da bulunmas› amaçlanmaktad›r. Türkiye’nin en verimli ve stratejik tesisleri özellefltirilecek,
öncelikle de yabanc›lara sat›lacakt›r. Bu tür bir özellefltirme Türkiye’ye çok pahal›ya mal olabilir.

C. Program›n Faiz Politikas›
2000 y›l› istikrar program› faizleri serbest b›rakt›¤›n› savunmaktad›r. Program›n
beklentilerine göre, d›flar›dan gelen yabanc› kaynaklar halen yüksek düzeylerde
olan faizleri afla¤›ya çekecektir.
Program›n faizlerle ilgili beklentilerinde de eksiklikler vard›r. K›sa vadeli yabanc› sermayeye (s›cak paraya) aç›k olan bir ülkede faizler yurt d›fl›ndan ve yurt
içinden kaynaklanan arz ve talebin etkisi alt›nda oluflur. Yurt içi arz ve talep
enflasyonun etkisi alt›nda, yurt d›fl›ndan gelen arz ve talep ise döviz kurlar›n›n
etkisi alt›ndad›r. Di¤er bir deyimle, yurt içi arz ve talepte enflasyon riski, yurt
d›fl›ndan gelen talepte ise kur riski söz konusudur. Piyasalarda oluflan faizler ise
bu risklerin bedelini ödeyecek flekilde oluflur. 2000 y›l›nda uygulamaya konan
programda kur ç›pas› kulland›¤›ndan, yabanc› arz ve talep için kur riski bulunmamakta, fakat, yurt içi arz ve talep için yüksek bir enflasyon riski bulunmaktad›r. Piyasalarda faizler enflasyon riskine göre oluflursa, yabanc› yat›r›mc›lar
kur riski tafl›madan enflasyon riskinin karfl›l›¤›n› alacaklard›r. Bu duruma asimetrik risk denmektedir. Asimetrik risk, enflasyon riski yüksek oldu¤unda ülkenin s›cak para taraf›ndan soyulmas›yla sonuçlanabilir. Daha da kötüsü, asimetrik risk “s›cak para girifli-kur art›fllar›n›n yavafllayarak s›cak para kazançlar›n› artt›rmas›-yeni s›cak para giriflleri” k›s›r döngüsünü bafllatabilir. Bu k›s›r
döngü de sürdürülemeyen, krizle sonuçlanan bir k›s›r döngüdür.

D. Bütçe Harcamalar›n›n K›s›lmas›
2000 y›l› istikrar program› bütçe harcamalar›n›n kontrol alt›nda tutulmas›n›, faiz öncesi bütçe dengesinin yüzde 5 dolaylar›nda fazla vermesini hedeflemifltir.
Kamu harcamalar›nda çok büyük boyutlarda israflar›n oldu¤u söylenmektedir.
Bu nedenle, kamu sektörü reformu uzun bir süredir Türkiye’nin gündemindedir.
‹sraf›n önlenmesi yönünde at›lacak tüm ad›mlar ülke yarar›na olacakt›r. Ancak,
tasarruf uygulamalar›, israflar›n önlenmesi yerine, e¤itim, araflt›rma, sa¤l›k gibi
harcamalar›n k›s›lmas› flekline dönüfltü¤ünde ülke bundan çok zarar görür. Türkiye’de kamunun küçültülmesi slogan› alt›nda sa¤l›k hizmetlerinin, sosyal güvenlik sisteminin, e¤itim faaliyetlerinin özellefltirilmesi yönünde kamuoyu yarat›lmaktad›r. ‹nsana, e¤itime ve sa¤l›¤a yap›lacak harcamalar esas›nda 21. yüz77

YEN‹ YÜZYILIN Efi‹⁄‹NDEK‹ TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
istanbul smmmo

y›l için yap›lan yat›r›mlar anlam›na gelmektedir. Bu yat›r›m alanlar› 21. yüzy›lda baflar›ya götürecek stratejik yat›r›mlard›r. Bu alanlarda yap›lacak hatalar kolayl›kla telafi edilemeyecek hatalar olacakt›r.

E. Propaganda
Ekonomide beklentiler çok önemlidir. Enflasyon beklentileri k›r›lmadan enflasyon kontrol alt›na al›namaz. 2000 y›l› istikrar program› bu gerçe¤in bilinci alt›nda propagandaya çok önem vermifltir. Hükümetin kararl›l›¤› konusunda çok
olumlu iflaretler verilmifl, bu iflaretler propaganda arac› olarak kullan›lm›flt›r.
Propagandan›n di¤er malzemesi IMF’in be¤enisi ve deste¤idir. Türkiye’nin
IMF’e muhtaç hale gelip “standby” anlaflmas› imzalamas› baflar› olarak lanse
edilmifltir. Programla ilgili uygulamalar›n IMF’ten tam not ald›¤› s›k s›k belirtilmifl, hatta yap›lan hatalar baflar› olarak gösterilmifl. 2000 y›l› bafllar›nda, yurt
d›fl›nda dolar baz›nda yüzde 12 faizle 30 y›ll›¤›na borçlanma bir zafer olarak halka duyurulmufltur.
Pek çok Latin Amerika ülkesi beklentilerin k›r›lmas›nda “ulusal uzlaflma” formülünü kullanmay› ye¤lemifltir. Türkiye de bunu yapabilir, Sosyal ve Ekonomik Konseyde enflasyonu düflürme paketi üzerinde uzlaflma sa¤layarak program›n baflar›s› konusundaki güveni artt›rabilirdi. ‹flçi ve iflveren kesimleri, bankalar ve devlet aras›nda var›lacak bir uzlaflma, herkesin kendine düflen görevi bilmesine, program›n nimet ve külfetinin paylafl›lmas›na yard›mc› olurdu. 2000 y›l› istikrar paketi uygulamas›nda ücretler ç›pa olarak kullan›ld›¤›ndan, iflçi kesiminden fedakarl›k beklenmifl, iflveren kesimine hiçbir sorumluluk yüklenmemifltir. Bu dengesiz durum da program›n baflar› flans›n› olumsuz etkilemifltir.
II. SEK‹Z‹NC‹ BEfi YILLIK KALKINMA PLANI
21. yüzy›la girerken Devlet Planlama Teflkilat›nca haz›rlanan ve Büyük Millet
Meclisi’nce görüflülerek 27 Haziran 2000’de kabul edilen Sekizinci Befl Y›ll›k
Plan, cumhuriyetimizin kuruluflunun 100 y›l› vizyonu alt›nda haz›rlanm›flt›r. Bu
vizyon Türkiye’nin ça¤dafl uygarl›k düzeyini aflma ve yeni oluflan dünya düzeninde etkin bir konuma ulaflma vizyonudur. Her ne kadar Sekizinci Befl Y›ll›k
Plan 2000 y›l›nda uygulamaya konan istikrar program›n›n etkisi alt›nda kalm›flsa da Türkiye’nin 2023 y›l› vizyonunu, Türkiye’nin potansiyelini gerçekçi bir
flekilde ortaya koymas› bak›m›ndan burada özetlenmeye de¤er bir pland›r.
Planda 2001- 2023 y›llar› aras›nda Türkiye’nin temel amaçlar› ve stratejisi flu flekilde belirtilmifltir:
“2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli geliflme stratejimizin temel amac›;
Atatürk’ün gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k düzeyini aflma hedefi do¤rultusunda, Türkiye’nin 21 inci yüzy›lda kültür ve uygarl›¤›n en ileri aflamas›na ulaflarak dünya
standard›nda üreten, gelirini adil paylaflan, insan hak ve sorumluluklar›n› güven78
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ceye alan, hukukun üstünlü¤ünü, kat›l›mc› demokrasiyi, laikli¤i, din ve vicdan
özgürlü¤ünü en üst düzeyde gerçeklefltiren, küresel düzeyde etkili bir dünya
devleti olmas›d›r. Bilgi toplumuna dönüflümün sa¤lanarak dünya has›las›ndan
daha yüksek oranda pay al›nmas›, toplumun yaflam kalitesinin yükseltilmesi, bilim ve uygarl›¤a katk› ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kararlarda etkin söz
sahipli¤i uzun dönemli geliflme stratejimizin nesnel amaçlar›n› oluflturmaktad›r”
Her ne kadar Plan›n tan›mlad›¤› vizyonda, Türkiye Avrupa Birli¤inin aktif bir
üyesi olarak tan›mlansa da, bu, bugün oldu¤u gibi her ne pahas›na olursa oldun,
Avrupa Birli¤i üyeli¤i, ya da tek tarafl› olarak Avrupa Birli¤i’ne ba¤lanma de¤il, bölgesindeki di¤er ülkelerle oluflturaca¤› iliflkilerle dünyaya katk› yapmay›
sa¤layacak bir üyeliktir. fiöyle ki:
“ Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik süreci içinde olmas›, uluslararas›
norm ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun gerektirdi¤i koflullar› yerine getirme yönünden önemli bir f›rsat yaratmaktad›r. Bu çerçevede tam üyelik, binlerce y›ll›k tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizin gerçek potansiyelini
ortaya koymas›na ve birikimini dünya ile paylaflmas›na yard›mc› olacakt›r.
Önemli bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemiz, bulundu¤u bölgede iktisadi,
sosyal, siyasi ve kültürel etkileflimi art›rarak bölge ve dünya bar›fl ve refah›na
daha büyük katk› yapabilecektir.”
Plan›n kamu yat›r›mlar› stratejisi de ça¤›m›z›n gerektirdi¤i insana ve teknolojiye yat›r›m stratejisidir. fiöyle ki; “Kamu yat›r›mlar›n›n 2001-2023 döneminde
artan oranda e¤itim, sa¤l›k ve Ar-Ge alanlar›nda yo¤unlaflt›r›lmas›” stratejisi kabul edilmifltir.
Bu stratejiler alt›nda ulafl›lacak hedefler ise planda flöyle belirtilmifltir:
“Türkiye’nin gerekli yap›sal dönüflümleri gerçeklefltirmesi durumunda, 20012023 döneminde y›ll›k ortalama yüzde 7 dolay›nda büyüme h›z› sa¤lamas›” beklenmektedir. “Türkiye’nin, dönem sonunda ulaflaca¤› 1,9 trilyon dolar civar›nda
GSMH düzeyi ile dünyan›n ilk on ekonomisi aras›na girmesi öngörülmektedir.”
“Türkiye’nin, jeostratejik konumu, kültürel birikimi ve ekonomik ve sosyal
alanda sa¤layaca¤› geliflmeler sonucu 2010’larda bölgesel bir güç olarak etkinli¤ini daha da art›rmas›, 2020’lerde ise küresel bir güç olmas› hedeflenmektedir.
Türkiye, mevcut birikimi ile bu hedefleri gerçeklefltirebilecek güce sahiptir.”
Devlet Planlama Teflkilat›n›n Haz›rlad›¤› plan›n en temel özelli¤i, Türkiye’nin
potansiyeline ve gücüne olan hakl› inanc›d›r. Bu inanç, Kuvâyî Milliye inanc›n›n devam etti¤ini, plan›n bu flevkle haz›rland›¤›n› göstermektedir.
2001-2023 vizyonu çerçevesinde haz›rlanan Sekizinci Befl Y›ll›k Plan›n ilk iki
y›l› IMF destekli istikrar program›n›n uygulanaca¤›, bunu izleyen üç y›l ise sürdürülebilir bir kalk›nman›n flartlar›n›n oluflturulaca¤› y›llar olarak kararlaflt›r›l79
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m›flt›r. fiöyle ki: Planda, “VIII. Plan›n 2001-2002 dönemi makroekonomik istikrar›n sa¤lanaca¤›, 2003-2005 dönemi ise yap›sal reformlara devam edilerek,
kamu gelir ve harcamalar›n›n orta vadeli planlanabilece¤i, enflasyonun tek haneli rakamlar seviyesinde tutulmas› için gerekli politikalar›n uygulanarak, büyümenin sürdürülebilir bir yap›ya kavuflturulaca¤› bir dönem olacakt›r.” denmektedir.
Plan IMF destekli istikrar program›n›n baflar›s› hakk›nda iyimserdir. Plana göre, Sekizinci Befl Y›ll›k Plan döneminde Türkiye’de milli gelir y›ll›k yüzde 6,7
oran›nda artacakt›r. Yine plana göre, bu art›fl›n temel nedeni artacak olan teknolojik çabalar, özellefltirme ve insan gücü verimlili¤indeki art›fllard›r.

III. ‹ST‹KRAR PROGRAMI VE KALKINMA PLANI ÇEL‹fiK‹S‹
2000 y›l›nda haz›rlanan Plan, 2023 y›l› vizyonuyla Türkiye’yi 21. yüzy›la haz›rlayabilecek bir pland›r. Ancak, bu plan 2001 ve 2002 y›llar›nda makroekonomik istikrar›n kurulmas› için IMF destekli program›n uygulanaca¤›n› benimsemektedir. Oysa, yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi, 2000 y›l›nda uygulamaya konan
IMF destekli istikrar program›n›n Türkiye’yi 21. yüzy›la haz›rlamas›n›, Türkiye’nin rekabet gücünü artt›rmas›n› beklemek pek de realist de¤ildir. IMF destekli istikrar program ruhunda Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ile çeliflmektedir. Temelde 2000 y›l›nda uygulamaya konan IMF destekli istikrar program›
Türkiye’nin potansiyeline ve gücüne inanmayan bir programd›r. Bunun aksine
Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, Türkiye’nin potansiyelini de¤erlendirerek
onu dünyan›n en büyük onuncu ekonomisi yapmay› hedeflemektedir.
2000 y›l› uygulamaya konan program›n en büyük eksikli¤i ve Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ile çeliflkisi hedefin, her ne pahas›na olursa olsun enflasyonu düflürmek olarak tan›mlanmas›d›r. Oysa enflasyonla mücadelenin, hedef de¤il, anlaml› hedeflere götüren araçlar aras›nda yer almas› gerekir. Türkiye’nin
ana hedefinin yeni oluflan dünya düzeninde Türkiye’nin sayg›n bir yer kazanmas›n› sa¤lamak, milli geliri artt›rmak, artan gelirin daha hakça paylafl›m›n› sa¤lamak ve iflsizli¤i önlemek olmas› gerekir. Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›
da hedefleri bu flekilde tan›mlanm›flt›r.

IV. 2000 YILI ‹ST‹KRAR PROGRAMI UYGULAMASI
Program, 2000 y›l› bafl›nda uygulamaya konmufltur. Defalarca belirtti¤imiz gibi, kurlar›n ç›pa olarak kullan›lmas›nda baflar› enflasyonun h›zla kurlar›n art›fl
oranlar›na çekilmesine ba¤l›d›r. 2000 y›l›nda uygulamaya konan programa göre 2001 y›l›n›n Haziran›n ay›nda enflasyon kur art›fllar› düzeyine inecek ondan
sonra da dalgal› kur rejimine geçilecektir. Uygulamada bu beklentiler iki bak›mdan gerçekleflmemifltir. Birincisi, enflasyonun yeterli bir h›zla düflürülememesidir. ‹kincisi ise, ülke içi faizlerin d›fl faizler referans al›narak yüzde 38 dü80
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zeyine indirilmesi, yani faizlerin enflasyonun alt›na inerek negatif faize dönüflmesidir. Bu sonuçlar› k›saca aç›klamaya çal›flal›m.
Bilindi¤i gibi 2000 y›l›n›n bafl›ndan itibaren kurlar ç›paya ba¤lanm›fl ayda 1,8,
yani y›lda yüzde 20 artacak flekilde kontrol alt›na al›nm›flt›r. Ancak, kurlar›n yavafl artmas› enflasyonu afla¤›ya çekmeye yetmemifltir. Çeflitli ülke deneyimlerinde bu beklenen bir sonuçtur. 1999 y›l›nda ortalama yüzde 53,1 olan enflasyon,
2000 y›l›nda sadece yüzde 51,4 düzeyine indirilebilmifltir. Esas›nda enflasyon
1994 y›l›ndan bu yana izledi¤i düflüfl seyrini izlemifltir. 1999 y›l› aral›k ay›nda
yüzde 62,9 düzeyindeki enflasyon, önce Ocak ve fiubat aylar›nda bir t›rman›fla
geçmifl yüzde 67,5 düzeyine yükselmifl, bundan sonra 2001 y›l›n›n fiubat ay›nda kriz patlak verene kadar düflüfl seyri izlemifltir. fiubat 2001’e gelindi¤inde
enflasyon yüzde 26,5 düzeyine gerilemifltir. Bu yaflanan trend enflasyonun kontrol alt›na al›nd›¤› izlenimini vermifl, 2000 y›l› Kas›m ay›ndaki öncül kriz belirtilerine ra¤men program›n ›srarla sürdürülmesine neden olmufltur.
2000 y›l› uygulamalar›yla enflasyon kontrol alt›na al›namam›fl olmas›na ra¤men, program›n yükü beklenenin üzerinde yaflanm›flt›r. 2000 y›l› istihdam›n artmad›¤›, ücret düflüklükleri nedeniyle gelir da¤›l›m›n›n daha da bozuldu¤u bir y›l
olmufltur. Program uygulamas›nda ücretlerin de bir nevi ç›pa olarak kullan›ld›¤›n› önceden belirtmifltik. Enflasyon yüzde 51,4 düzeyine çekilebilmifl olmas›na karfl›n, ücret art›fllar› yüzde 31 düzeyinde kalm›flt›r. Bu çal›flanlar için yüzde
9 dolaylar›nda ücret kayb›d›r.
2000 y›l›n›n en önemli özelli¤i, kurlar›n enflasyonun alt›nda artmas› nedeniyle
Türk Liras›n›n (TL’nin) afl›r› de¤erlenmesidir. 2000 y›l› bafl›nda zaten afl›r› de¤erli olan TL, 2000 y›l›nda de¤erlenmeye devam etmifltir. Devlet Planlama
Teflkilat›’n›n yapt›¤› hesaplamalara göre 58 TL’nin, 1987 y›l›nda döviz sepeti
karfl›s›nda 100 kabul edilen de¤eri, 2000 y›l› bafl›nda 140,35’tir. Yani, 1987 y›l›ndan bu yana 2000 y›l› bafl›na kadar TL yüzde 40 dolaylar›nda de¤erlenmifltir.
Bu de¤erlenmenin, verimlilik art›fllar›ndan kaynaklanan 59, ekonominin dünya
ile entegre olmas›ndan kaynaklanan normal kabul edilebilecek bir k›sm› vard›r.
Ancak, yapt›¤›m›z çal›flmalar 2000 y›l› bafl› için TL’nin normal kabul edilebilecek de¤erinin 133 dolaylar›nda oldu¤unu göstermektedir. Yani, 2000 y›l› bafl›nda TL zaten yüzde 5,6 dolaylar›nda afl›r› de¤erli kabul edilebilir. Oysa 2000 y›l› uygulamalar›yla TL’nin de¤eri 152,04 düzeyine yükselmifltir. Bu da TL’nin
58 DPT TL’nin de¤erini bir döviz sepetine k›yasla hesaplamaktad›r. Bu sepet 1$+1,5 EURO
olarak oluflturulmufltur.
59 Bu verimlilik art›fl›na TFV, yani toplam faktör verimlili¤i denmektedir. Ülkede geliflen
teknoloji uygulamalar›na geçildikçe TFV de artmaktad›r. Kalk›nma planlar› bu TFV art›fllar›n› da
hesaba katmaktad›r.
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yüzde 12 dolaylar›nda afl›r› de¤erlendi¤i anlam›na gelir. Bu da ithal mallar›n
ucuzlamas›, ihraç mallar› ve Türk iflçisinin dolar cinsinden ücretlerinin artmas›
anlam›na gelir. 2000 y›l›nda Türkiye’nin ihracat› çok az artabilmifl, ithalat ise
çok h›zla artm›fl, d›fl ticaret ve cari ödemeler dengeleri, o güne kadar görülmemifl düzeylerde bozulmufltur. Türkiye’nin, 1999 y›l›nda 26,6 milyar dolar olan
ihracat›, 2000 y›l›nda, sadece 1,2 milyar dolar artarak, 27,8 milyar dolara yükselmifl; fakat, 1999 y›l›nda 40,7 milyar dolar olan ithalat›, 13,8 milyar dolar artarak, 54,5 milyar dolara yükselmifltir. D›fl ticaret aç›klar›n›n bir bölümü turizm
gelirleri ve yurt d›fl›ndaki iflçilerin yollad›klar› dövizlerle kapat›lm›fl fakat 9,8
milyar dolara yükselen cari aç›k kriz sinyallerinin verilmesiyle sonuçlanm›flt›r.
2000 y›l›nda TL’nin afl›r› de¤erlenmesi bir bak›ma da, döviz ayarlamalar›nda
kullan›lan döviz sepetinden kaynaklanmaktad›r. Bu sepet dolar a¤›rl›kl›d›r.
2000 y›l›nda dolar, Avrupa paralar›na karfl› de¤er kazanmaya devam etti¤inden,
TL de Avrupa paralar›na karfl› de¤er kazanm›flt›r. Türkiye y›l içinde yap›lan
tüm ikazlara ra¤men “döviz sepetinde” bir düzenleme yapmam›flt›r. Döviz sepeti konusu hassas bir konudur. Döviz sepeti, d›fl piyasalardaki rakipleriniz aç›s›ndan, d›fl piyasalardaki müflterileriniz aç›s›ndan, d›fl ticaret iliflkilerinde bulundu¤unuz ülkeler aç›s›ndan farkl› farkl› tan›mlanabilir. Pek çok alanda Türkiye’nin rakipleri Güneydo¤u Asya ülkeleridir. Bu ülkeler 1998 Asya krizi s›ras›nda kendi paralar›n› dolar karfl›s›nda ortalama yüzde 30 dolaylar›nda devalüe
etmifllerdir. Bu nedenle de d›fl pazarlarda fiyat avantaj› elde etmifllerdir. Türkiye ise, 1997 sonras› kulland›¤› döviz sepetinde ›srarl› olmufl, dolarla birlikte paras›n›n de¤er kazanmas›na göz yummufltur. Bu da, TL’nin de¤er kazanmas›na,
ihracat›n zorlaflmas›na, ithalat›n cazip hale gelmesine neden olmufltur.
Dengelerin bozuldu¤u di¤er alan faizler olmufltur. Türkiye enflasyonla mücadele döneminde faizlerle borçlar›n vade yalp›s› aras›ndaki iliflkiyi bir türlü kuramam›flt›r. Enflasyon düflerken faizlerin de, borçlar›n vade yap›s›na uygun bir biçimde düflmesi gerekir. Bunun için de enflasyonla mücadele program›n›n hedefleri konusunda tüm kesimlerin fikir birli¤ine varmas›, her kesimin kendine
düflen görevi üslenmesi gerekir. Bunun, enflasyonla mücadele programlar›ndaki ad› “ulusal mutabakat”t›r. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye bu türden
bir mutabakat aray›fl›na gitmemifl, IMF’in destekledi¤i program› kimi kesimlere
empoze ederek enflasyonla mücadelede baflar›l› olabilece¤ini sanm›flt›r. Ancak
bu durum, borçlanmalarda “risklerin” ve buna ba¤l› olarak “risk primlerinin”
yüksek düzeylerde kalmas›na neden olmufltur. Hal böyleyken, Türkiye faizleri
gerçek nedenlerle de¤il de, iç borçlar› d›fl borçlarla ikame ederek düflürmeye niyetlenmifltir. Ocak 2000’de yap›lan operasyon önemlidir. Bu operasyonda Türkiye d›fl piyasalarda 30 y›ll›¤›na, yüzde 11.875 faizle 1.5 milyar dolar borçlanm›flt›r. Avrupa Birli¤inde 10 y›ll›k devlet borcu faizleri yüzde 6’n›n alt›ndad›r.
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Türkiye, 2004 y›l›na kadar Avrupa Birli¤i Maastrich kriterlerini yakalama iddialar›n› ileri sürdü¤ü bir dönemde bu borçlanmay› bir baflar› olarak kabul etmifltir. Bu borçlanma ile fazla ödenecek faizin senetlerin ihraç tarihindeki de¤eri
yaklafl›k 1.2 milyar dolard›r. Tek bir borçlanma operasyonunda Türkiye bu kadar para kaybetmifltir. Öbür yandan, bu borçlanma, devlet iç borç faizleri için bir
referans olmufl, döviz kuru ç›pas› nedeniyle kurlar yüzde 20 dolaylar›nda yükselece¤inden, yurt içi faizler de yüzde 35 seviyelerine gerilemifltir. Ancak, bu
ara enflasyon yeteri kadar düflmedi¤inden reel faizler negatif faize dönüflmüfltür.
Reel faizlerin negatife dönüflmesi er veya geç paran›n yurt d›fl›na kaçmas›yla sonuçlan›r. Türkiye’nin daha önce yaflad›¤› 1960 ve 1980 krizlerinde reel faizlerin negatife dönüflmesi önemli etken olmufltur.
2000 y›l›nda uygulamaya konan istikrar program›, sadece yurt d›fl›ndan gelen
kaynaklara dayal› olmay›p, ayn› zamanda d›fl›ndan elde edilecek yabanc› kaynaklarlarla iç borçlar› ikame etme stratejisini de gütmektedir. Bu strateji hem
hatal›, hem de ekonomik ve siyasi maliyetleri çok yüksek bir stratejidir. D›fl
borçlar iç borçlar› ikame etmede kullan›ld›¤›nda, ekonomiye üretime dayanmayan bir sat›n alma gücü girmifl olacakt›r. E¤er bu sat›n alma gücü, elde, yast›k
alt›nda ya da kasada ölü olarak tutulursa, enflasyonu artt›r›c› etkisi olmayacakt›r. ‹kame edilen borç döviz olarak ülkeyi terk edecekse gene durum ayn›d›r.
Ama, yarat›lan sat›n alma gücü tüketime dönüflecekse, üretim karfl›l›¤› olmayan
bu sat›n alma gücü enflasyonu körükleyecektir. Enflasyonun körüklenmemesi
yaln›zca ithalat art›fllar›yla sa¤lanabilir. 2000 y›l›nda olan da bunlard›r. 1999
y›l›nda Türkiye’nin 103 milyar dolar olan d›fl borçlar›, 2000 y›l›nda 15,8 milyar
dolar artarak 118,8 milyar dolara yükselmifltir. 2000 y›l›nda d›flar›dan borç olarak gelen bu para k›smen k›sa vadeli borçlar›n ülkelerine dönmelerine yaram›fl,
k›smen enflasyonun hedeflerin üzerinde kalmas›na neden olmufl, ama ço¤unlukla da ithalat› körükleyerek d›fl ticaret aç›klar›n›n artmas›na neden olmufltur.
Bir ülkede ülke kalk›nmas›na yard›mc› olacak yabanc› kaynak “dolays›z yabanc› yat›r›m” olarak adland›r›lan yabanc› sermaye yat›r›mlar›d›r. Ancak bu yat›r›mlar›n da her türü de¤il, stratejik ortakl›k olan türü yararl›d›r. Bir ülkeye do¤rudan do¤ruya ucuz ifl gücünden yararlanmak için, ya da piyasay› paylaflmak
için gelen yabanc› sermaye yat›r›mlar› ülkenin kalk›nmas›na hizmet etmeyebilir. Çünkü bu tür yat›r›mlar bu avantajlar›n› yitirdikleri anda yurt d›fl›na kayacaklard›r. 2000 y›l› istikrar program› uygulamas›nda Türkiye’ye gelen yabanc›
yat›r›mlarda belirgin bir artma olmam›flt›r. Türkiye’ye 1,7 milyar dolarl›k yabanc› sermaye girifli olmufl fakat Türkiye tarihinde ilk defa 725 milyon dolarl›k
yabanc› sermaye ç›k›fl› gerçekleflmifltir. Bu dönemde, TL afl›r› de¤erlendirildi¤inden, Türk iflçisi maliyetleri döviz cinsinden artt›rd›¤› için Türk flirketleri dahi üretim tesislerini baflka ülkelere tafl›maya bafllam›flt›r.
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V. 2000 YILI KASIM AYINDA EKONOM‹N‹N ‹KAZLARI
2000 y›l›nda uygulamaya konan istikrar program› her ne kadar Türkiye gerçeklerine uymayan bir program olsa da baflar›l› olabilirdi. Bu program›n baflar›l›
olabilmesi için, kurlar ayl›k yüzde 1.8 dolaylar›nda artarken, enflasyonun da
h›zla düflürülebilmesi gerekiyordu. Yavafl artan kurlar› “terbiye edici” etkisi nedeniyle enflasyonun h›zl› düflmesini beklemek de bir dereceye kadar makul karfl›lanabilirdi. Yavafl artan kurlar›n “terbiye edici” etkisinden kastedilen, ithal
mallar›n fiyatlar› çok yavafl artarken, piyasalardaki rekabet nedeniyle yerli mallar›n fiyatlar›n›n çok h›zl› artt›r›lamayaca¤› beklentisidir.
2000 y›l›nda, Kas›m ay›na gelindi¤inde fiyatlar›n yeterli h›zla düflürülemedi¤i
ortaya ç›km›fl, bu da ekonomide fiyat dengelerini bozmufltu. Kas›m ay›na kadar
Yüzde 27 dolaylar›nda fiyat art›fl› olmufl, buna ra¤men dolar kuru yüzde 24, Alman mark› kuru sadece yüzde 4.9 dolaylar›nda artm›flt›r. Neticede, TL yüzde 14
dolaylar›nda afl›r› de¤erlenmifltir. TL de¤erinin afl›r› artmas› d›fl ticareti hemen
etkilemifltir. ‹thalat yüzde 37 dolaylar›nda artarak 36,3 milyar dolardan 49,7 dolara yükselmifl, ihracat sadece yüzde 3 artt›¤›ndan d›fl ticaret aç›klar› 24,4 milyar dolara yükselmifltir. Bu afl›r› de¤erlenme yurt d›fl›ndan borçlanmay› ucuzlatt›¤›ndan flirket ve bankalar yurt d›fl›ndan borçlanmaya yönelmifltir. Bu durum
da do¤al olarak tedirginlik yaratm›flt›r. Döviz borçlar› olanlar, kurlar›n artma ihtimali alt›nda çok para kaybedeceklerinden k›smen dövize hücum etmifllerdir.
Türkiye’den 6-7 milyar dolar para d›flar› kaçm›fl, faizler coflmufl, kriz ikaz› çok
pahal› bir flekle dönüflmüfltür. Bundan da önemlisi, Türkiye inan›lmaz boyutlarda ekonomik ve politik taviz vermek mecburiyetinde kalm›flt›r. Kriz belirtileri
ortaya ç›kar ç›kmaz, AB ile Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi, önemli bir de¤ifliklik olmamas›na ra¤men hemen kabul edilmifl, stratejik önemi olan, çok kârl› tesislerin hemen özellefltirilmesi sözü verilmifl, tüm faturan›n dar gelirliye ç›kart›lmas› karara ba¤lanm›flt›r, ama krizi do¤uran nedenlerin düzeltilmesi yolunda bir
strateji de¤iflikli¤ine gidilmemifltir. 60
‹stikrar programlar› esnek uygulama gerektiren programlard›r. Programlar›n geliflen flartlara uyarlanmas› için sürekli ince ayarlar›n yap›lmas› gerekir. 2000 y›l› Kas›m ay›nda ekonominin ikazlar› bu tür düzeltmelerin yap›labilmesi için çok
de¤erli ikazlard›. Ancak, bu ikazlar ne de¤erlendirilmifl ne de gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r.
60 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 11 Aral›k, 2000. Esas›nda ekonominin ikazlar›ndan al›nmas›
gereken dersler üç hafta, üç köfle yaz›s›nda aç›klanm›flt›r. Bu konuyu ayr›nt›s›yla incelemek
isteyenler 18 ve 25 Aral›k köfle yaz›lar›n› da inceleyebilir.
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Türkiye 2006 y›l› May›s ay›nda da 2000 y›l› Kas›m ay›ndakine benzer bir kriz
ikaz›yla karfl› karfl›ya kalm›fl, ancak, 2000 y›l› Kas›m ay›ndaki ikazdan gerekli
dersleri almad›¤›ndan aynen eski uygulamalar›na devam etmifltir.

VI. 2001 KR‹Z‹ VE ALINAN TEDB‹RLER
Yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi, 2000 y›l› istikrar tedbirlerinin maliyeti çok yüksek
olmufl ve ekonomiyi kaç›n›lmaz bir krize do¤ru sürüklemifltir. Böyle bir durumda kriz her hangi bir sebeple ve herhangi bir anda patlayabilir. 2001 krizi de,
Milli Güvenlik Kurulu’nun 19 fiubat 2001 toplant›s›nda Baflbakan Bülent Ecevit’le Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in bir tart›flmas› sonucu patlak vermifltir. Tart›flman›n haberi yay›l›r yay›lmaz mali piyasalarda dövize hücum bafllam›fl, o güne kadar sadakatle izlenen döviz kuru ç›pas› terk edilmifl, TL dalgalanmaya b›rak›lm›flt›r.
Krizler genellikle paraya hücumla bafllar, kriz bu aflamas›nda kontrol alt›na al›namazsa, mali krizlere dönüflür. Mali krizlerde kurlar ve faizler afl›r› yükselir.
Mali krizler de uygun tedbirlerle önlenemezse, kriz ekonomik krize dönüflür.
Ekonomik krizlerde üretim ve istihdam düfler. Kriz ortam› do¤du¤u her durumda kriz ortaya ç›kmayabilir; krizler a¤›r maliyetlerle ertelenebilir. Ancak, kriz
ortam›n›n olufltu¤u her durumda sosyal kriz yaflanabilir. Sosyal krizlerde boflanmalar, intiharlar, gasp ve h›rs›zl›k gibi suçlar artar.
2001 krizi de dövize hücum ile bafllam›fl, yanl›fl uygulama ile hemen mali krize
dönüflmüfl, k›sa bir sürede ekonomik kriz fleklini alm›flt›r. 2001 krizinin neden
oldu¤u sosyal kriz artan bir flekilde hala devam etmektedir. Dövize hücum fleklinde bafllayan krizin mali ve ekonomik krize dönüflünü ve sonuçlar›n› k›saca
aç›klayal›m.
• 19 fiubat’ta ço¤unlukla bankalar Merkez Bankas›ndan 4.9 milyar dolar tutar›nda döviz sat›n alm›flt›r.
• Merkez Bankas› istikrar tedbirlerinin para politikas›na sad›k kalarak ekonomide para arz ederek ekonomideki likiditeyi artt›rmam›flt›r. Bunun üzerine bir gecelik faizler yüzde 3000’e f›rlam›fl, borsada hisse senetleri fiyatlar› yüzde 18 dolaylar›nda düflmüfl, tahvil borsas›nda devlet ka¤›d› faizleri yüzde 155’e yükselmifltir.
• 22 fiubat’ta dalgal› kur sistemine geçilmifltir.
• ‹zlenecek ekonomi program› için IMF ile görüflmelere bafllanm›flt›r. ‹flte bu
IMF program› yaflanan krizi ekonomik krize dönüfltürmüfl, özel imalat sanayiinde 2001 y›l› sonuna kadar yüzde 12 dolaylar›nda istihdam kayb› olmufl, 2001 y›l›nda Türkiye yüzde 9,5 gelir kayb›na u¤ram›flt›r.
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Krizin hemen arkas›nda, Mart ay›nda hükümet, Dünya Bankas› baflkan yard›mc›lar›ndan Kemal Dervifl’i, IMF iliflkilerini yürütmek için Ekonomiden Sorumlu
Bakan olarak atam›flt›r. Kemal Dervifl krizin atlat›lmas› için üç aflamal› bir
program önerisi oluflturmufltur. fiöyle ki:
• Ekonomideki belirsizlikleri yok etmek için Banka Sektörü yeniden düzenlenecektir.
• Para ve döviz piyasalar›na istikrar getirilecektir
• Sürdürülebilir kalk›nma için yap›sal tedbirler al›nacakt›r.
Kemal Dervifl’in gerekli gördü¤ü yap›sal tedbirler, daha sonralar› 15 günde 15
kanun ad›yla tan›mlanm›flt›r. Krizin atlat›lmas› ve sürdürülebilir kalk›nman›n
sa¤lanmas› için gerekli görülen 15 kanun pek çok ülkede uygulanan, Washington Uzlaflmas› olarak bilinen Dünya Bankas› ve IMF reçetelerine uygun kanunlard›r. Bu kanunlar içinde fleker kanunu, tütün kanunu, Türk Telekom’un sat›lmas› gibi kanunlar da bulunmaktad›r. Bu kanunlar›n Türkiye ekonomisine maliyeti çok yüksek olmufltur.
Türkiye’de bu kararlar›n al›nmas› sonucu, IMF Türkiye’nin 2000 y›l›nda uygulamaya konan Stand-By anlaflmas› uyar›nca kulland›raca¤› kredilerin tutar›n›
yaklafl›k 8 milyar dolardan 19 milyar dolara ç›karma karar› alm›flt›r.
Özetle belirtilecek olursa, 2001 krizi Türkiye’nin yüzde 9,5 milli gelir, yüzde 12
dolaylar›nda istihdam kayb›na u¤ramas›na neden olmufltur. Krizin ekonomiye
yükü bu kadarla da kalmam›flt›r. Krizi atlatmak için ç›kart›lan pancar kanunu,
tütün kanunu gibi kanunlarla tar›m sektörü zor duruma sokulmufl, o günkü tabiriyle “hortumlanan” bankalar›n borçlar› devlet taraf›ndan üslenilmifl ve Türkiye’nin IMF’e olan borçlar› ve ba¤›ml›l›¤› artm›flt›r.

VII. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
2001 y›l› krizi ekonomi üzerinde önemli boyutlarda tahribat yapt›. Türkiye’de
kifli bafl›na milli gelir neredeyse 1992 y›l›n›n düzeyine indi. Türkiye’nin milli
geliri, 1980-1998 döneminde y›lda ortalama yüzde 5 oran›nda büyümüfltü. 1994
y›l›nda yaflanan ve yüzde 6.1 gelir kayb› ile sonuçlanan ekonomik kriz, 1998 y›l›na kadar telafi edilebilmiflti. 2001 y›l› krizinin gelir kayb› yüzde 9,5 oldu; bu
gelir kayb›n›n telafisi de çok zorlaflt›.
2001 krizinin esas tahribat milli gelir kayb›ndan da büyüktü. Türkiye kendisini
21. yüzy›la haz›rlamas› gereken bir dönemde çok büyük zaman kayb› yaflad›.
2001 y›l› krizi yaflanmamas› gereken bir krizdi. 1994 y›l› krizinden ders al›nsayd› 2001 y›l› krizi yaflanmazd›. 1994 krizinin zeminini haz›rlayan faktörler aynen
2001 y›l› krizinin zeminini haz›rlam›flt›r. 2001 y›l› krizini haz›rlayan 2000 y›l›nda uygulamaya konan istikrar paketiydi. IMF yönlendirmesiyle haz›rlanan 2000
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y›l› istikrar paketi genifl kat›l›mla tart›fl›lsayd›, üzerinde gerekli düzeltmeler yap›lsayd› 2001 krizi yaflanmazd›. Esas›nda, Devlet Planlama Teflkilat›n›n 2023
vizyonu ve Türkiye’nin potansiyelleri göz önünde tutularak genifl kat›l›mla bir
ulusal plan haz›rlansayd›, Türkiye 21. yüzy›la çok güçlü bir bafllang›ç yapabilirdi.
2000 y›l› uygulamaya konan istikrar paketi riskli ve çok yüksek maliyetli bir
pland›. Kurlar ç›pa olarak kullan›ld›¤›nda, enflasyon yeterli h›zla afla¤› çekilmedi¤inde TL afl›r› de¤erlenecek, bu d›fl ödemeler dengesini altüst edecek, istihdam
kayb›na neden olacak, yabanc› paran›n Türkiye’de afl›r› kazanç sa¤lamas›na neden olacak, Türkiye’yi borç bata¤›na sokacakt›. Bu çok önemli bir ihtimaldi.
Kur ç›pas› kullan›m›nda enflasyonun gerekli h›zla düflürülememesi yayg›n görülen bir olgu idi.
Bütün bunlardan daha önemli olan›, Türkiye’nin 2001 y›l› krizini, bu krizin neden ve sonuçlar›n› da iyi inceleyip ders almamas›d›r. Bugün, 2001 krizi sonras›nda da Türkiye, çok benzer sonuçlar yaratacak olan bir IMF reçetesi uygulamaktad›r. Bugün sadakatle uygulanan IMF reçeteleri de TL’yi afl›r› de¤erlendirmekte, d›fl ticaret aç›klar›n› ve cari ifllem aç›klar›n› görülmemifl düzeylerde artt›rmakta, Türkiye’yi borç bata¤›na bat›rmakta ve riskleri artt›rmaktad›r. Bu konular izleyen bölümde incelenecektir.

VIII. OKUMA PARÇALARI
Bu k›s›mda, yazar›n çeflitli tarihlerde yazd›¤›, gazete ve dergilerde yay›nlanm›fl
olan makaleleri sunulmaktad›r. Bu makaleler, yaz›l›fl tarihleri de dikkate al›nd›¤›nda bölüm içindeki aç›klamalara yeni boyutlar eklemekte ve okuyucular›n
kendi görüfllerini oluflturmalar›na yard›mc› olmaktad›r.
A. 2000 Y›l› Program›n›n Baflar› fians› 61
Türkiye bugün IMF yönetim ve denetimli bir istikrar program› uygulamaktad›r.
Program daha önce Türkiye’de uygulanm›fl olan programlardan pek farkl› bir
program de¤ildir. Tek fark program›n uygulanmas›nda hükümetin kararl›l›¤›d›r.
Her f›rsatta hükümet program›n uygulanmas›nda taviz vermeyece¤ini belirtmektedir. Hükümetin kararl›l›¤›n›n baflar› için yeterli olup olmayaca¤›n› zaman
gösterecektir.
Uygulanan program, maliyeti çok yüksek bir programd›r. Program, enflasyonun
kontrolünde arz›n artmas›na de¤il, talebin k›s›lmas›na öncelik veren bir programd›r. Oysa, durgunluk geçiren Türkiye ekonomisinde üretimin artt›r›lmas›na
a¤›rl›k veren bir program uygulanabilirdi.

61 Bu yaz›, 2000 y›l› Nisan ay›nda yay›nlanm›fl olan bir makalenin sonuç bölümüdür. Ertuna,
Özer, 2000 Y›l› ‹stikrar Program›, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, Nisan 2000.
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Program, iç kaynaklara dayal› bir program de¤il, d›fl kaynaklara dayal› bir programd›r. D›fl kaynaklara dayal› program, d›fl kaynaklar yat›r›mlara yönelmedi¤i
takdirde, Türkiye’de ithalat› artt›r›p d›fl ticaret aç›klar›n› artt›rabilir. Oysa bugün
Türkiye ithalata de¤il, üretime muhtaçt›r.
Program riskli bir programd›r. Kurlar yavafl artt›r›l›rken, faizler ayn› h›zla düflmeyebilir. Bu durum ekonominin s›cak para taraf›ndan soyulmas› ile sonuçlan›r. Kurlar yavafl artarken faizler de düfler, fakat enflasyon düflmezse, h›zla de¤erlenen TL ve negatif reel faizler, gecikmeli dahi olsa yeni krizler do¤urur.
Ocak ay› sonuçlar› ele al›n›rsa kur art›fllar› enflasyonun alt›nda kalm›fl, faizler
h›zla düflürülerek enflasyonun çok alt›na çekilmifltir. Bu sarkaç gibi çalkant›lara
neden olabilir.
Her fleye ra¤men program›n baflar›l› olmas› gerekir. Baflar›s›zl›¤›n Türkiye’ye
maliyeti çok yüksek olabilir. Ancak, program›n maliyetini düflürecek, riskini
azaltacak önlemler al›nmal›d›r. Mal, sermaye, kambiyo ve emek piyasalar›ndaki fiyatlar aras›nda dengelerin kurulmas›na ve istikrar program›n›n ilgili tüm
çevrelere benimsetilmesine çaba gösterilmelidir. Ayr›ca, program›n uygulanmas› aflamas›nda d›fl kaynaklardan çok, içeride durgunlu¤un giderilmesiyle yarat›lacak kaynaklara kaymaya özen gösterilmelidir. Aksi halde Türkiye enflasyonu
yense dahi, d›fl borçlar alt›nda ezilmeye mahkum b›rak›lm›fl olacakt›r.

B. Kay›plar 62
Bugün bu sat›rlar› içim parçalanarak yaz›yorum. Eline inan›lmaz f›rsatlar ç›kan
Türkiye, inan›lmaz boyutlarda kalk›nma potansiyeline sahip olan Türkiye, hatta, Clinton’un dedi¤i gibi 2000’li y›llara flekil vermesi gereken Türkiye, y›llard›r yerinde say›yor. Kendi kendine, her gün anlams›z sorunlar yaratarak onlarla bo¤ufluyor. Kendini tan›maktan aciz...Ekonomisini ray›na oturtacak gücü varken, bir yandan inan›lmaz boyutlarda para israf ederken, bir yandan da çareyi d›fl
borçlanmada, baflkalar›n›n deste¤inde ar›yor. Bu nedenle de istikbalinin ipotek
alt›na al›nmas›na seyirci kal›yor.
Devlet ‹statistik Enstitüsü verilerine göre, 1999 y›l›nda kifli bafl›na milli gelir
yüzde 11.6 gerileyerek 2 bin 878 dolara inmifl. Bu düzey, 1993 düzeyinin alt›nda. Geçen y›l ekonomimiz yüzde 6.4 dolaylar›nda küçülmüfl. Bu küçülme cumhuriyet tarihinde bir rekor. Türkiye normal flartlarda, ekonomisini, her y›l yüzde
6 oran›nda büyütebilecek bir ülke. 1999 y›l›nda da bunu kolayl›kla yapabilirdi.
1999 y›l›nda yüzde 6 büyüyecekken, yüzde 6.4 küçülmesi, Türkiye’nin yüzde
12.5 gelir kayb›na u¤rad›¤› anlam›na gelir. Bu da 25 milyar dolar gelir kayb›
demektir. Bu gelir kayb›, deprem felaketi ile aç›klanabilecek gelir kayb› da de62 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 10 Nisan 2000.
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¤il. Esas›nda deprem sonras› ekonomi kendi kaynaklar›na güvenebilseydi, inflaat sektörünü harekete geçirebilseydi, bugün inflaat sektörü al›p ekonomiyi peflinde sürüklerdi. Oysa 1999 y›l›nda inflaat sektörü en çok gelir kayb›na u¤rayan
sektör oldu.
Büyük bir çeliflkidir: 1999 y›l›nda Türkiye yüzde 6.4 gelir kayb›na u¤rarken,
borsam›z, geliflmekte olan borsalar aras›nda en çok kazand›ran borsa oldu, yüzde 485 kazand›rd›. Bundan da yabanc› yat›r›mc›lar yararland›. 1999 y›l› bafl›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n borsada yaklafl›k 3.5 milyar dolarl›k yat›r›m› vard›.
Y›l içinde de, yabanc› yat›r›mc›lar ilave olarak 1 milyar dolar dolaylar›nda yat›r›m yapt›. Yani 1 milyar dolarl›k senet ald›. Bu taze para girifliyle de flahlanan,
sorumsuz beyanlarla fliflirilen borsa öyle yükseldi ki, aral›k ay› sonunda yabanc›lar›n ellerindeki hisse senedinin de¤eri 15 milyar dolar› aflt›. fiimdi, y›l bafl›ndan bu yana yabanc› yat›r›mc›lar bu kazançlar›n› yurt d›fl›na ç›kart›yorlar. Ocak
ay›nda yabanc› yat›r›mc›lar›n net sat›fllar› 1,5 milyar dolar, flubat ay›nda ise 450
milyon dolar dolaylar›nda. Yani, yabanc› yat›r›mc›lar iki ayda yaklafl›k 2 milyar
dolar› yurt d›fl›na ç›karm›fl durumdalar. Bu iki milyar dolar› götürdükten sonra,
yabanc› yat›r›mc›lar›n elinde hâlâ 13 milyar dolar›n üzerinde hisse senedi var.
Türkiye’de devlet, 1999 y›l›nda, enflasyonu kontrol alt›na alma planlar›na ra¤men, yanl›fl politikalarla o kadar yüksek faizlerle borçland› ki, 2000 y›l›n›n ilk
iki ay›nda toplanan vergiler, borçlar›n faizlerini bile ödemeye yetmedi. Ama, bir
kesim 1999 y›l›nda çok yüksek faiz gelirleri elde etti. Bugün faizlerin düflmesiyle ayn› kesim kazançlar›n› defalarca katlad›. Böylece, 1999 y›l› yaln›z milli gelirin azald›¤› bir y›l de¤il, ayn› zamanda gelir da¤›l›m›n›n da bozuldu¤u bir y›l
oldu.
Türkiye art›k teflhiste yan›lmamal›. Türkiye 1997 Güneydo¤u Asya krizinden bu
yana IMF destekli yanl›fl ekonomik politikalar uygulamakta. Güneydo¤u Asya
krizinden bu yana Türkiye’de istihdam sürekli bir düflüfl seyri izliyor. Özel kesim imalat sanayiinde, Güneydo¤u Asya krizinden bu yana, istihdam kayb› yüzde 12 dolaylar›nda. Yine ayn› sektörde üretim kayb› yüzde 7’yi afl›yor. Giderek
üretim azal›yor, iflsizlik art›yor.
Bu sat›rlar› yazarken içim parçalan›yor. Türkiye hala sorunlar›n› çözebilmek
için d›fl kaynak ar›yor. Bir taraftan milyarlarca, ama milyarlarca dolar israf ederken, birkaç milyar dolar borç alabilmek için Dünya Bankas› ve IMF’in istediklerinden fazlas›n› vermeye çaba harc›yor. Bu flekilde bir görünüm sergiledikçe
de “dostlar›” fl›mard›kça fl›mar›yor. Türklerin oturmad›¤› bir masada Clinton,
Haf›z Esat’la, F›rat’›n suyunun pazarl›¤› yapabiliyor.
Türkiye, kendi gücüyle tüm sorunlar›n› çözebilecek bir ülke. Türkiye, bir taraftan büyümesini sürdürürken enflasyonla bafl edebilecek bir ülke. Türkiye, sürat89
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le afl ve ifl üretmesi gereken bir ülke. Türkiye, milyarlarca dolar› israf etmedi¤i
takdirde bütün bunlar› çok kolay baflarabilecek bir ülke. Ama maalesef Türkiye bir türlü bunlar› yapam›yor.

C. Krizden al›nacak dersler (1) 63
Görünen o ki, Türkiye yaflamamas› gereken bir krizi yine yaflad›; 1994 y›l›nda
oldu¤u gibi. Bu krizden kazananlar da oldu. Ama, Türkiye bütünüyle çok fley
kaybetti. 1994 krizinden gerekli dersler al›nmam›flt›; hiç de¤ilse bu defa ders almam›z gerekiyor.
fiunu bilmemiz gerekiyor. Bir ülke baflkalar›n›nkini de¤il, kendi gücünü seferber ederek kalk›nabilir. Yat›r›m yapmak için borçlan›l›r; fakat hovardaca borç
yenmemelidir. Dikkatli olmak flart›yla yabanc› sermayeden yararlan›labilir. Yararlanmak gerekir de. Ama, bu da flartlara ba¤l›d›r. Türkiye’de yat›r›m yapmak
isteyen yabanc› sermaye ile stratejik iflbirlikleri yap›labilir. Bu tür stratejik iflbirliklerinden ülke, teknoloji gelifltirmede, marka ve imaj yakalamada, pazarlar
elde etmede çok da kazançl› ç›kabilir. Ama, ülkeye üretime yönelik yat›r›m yapmaya gelen yabanc› sermaye ile, para karfl›l›¤› para kazanmak için gelen yabanc› kaynaklar çok ama çok farkl›d›r.
Ülkeye, s›rf para ile para kazanmak için gelen yabanc› kaynaklara, k›sa vadeli
sermaye hareketleri, halk dilinde ise “s›cak para” denir. “S›cak para” ülkeye gelirken bir bahar havas› estirir. Bu para, eninde sonunda, artan ithalat› destekler.
Ülke üretti¤inden daha fazlas›n› hovardaca tüketir. Ama, “s›cak para” ürküp, veya ürkütülüp, aniden ülkeden kaçmaya kalkt›¤›nda ülkeyi kas›p kavurur, tahrip
eder. Asya, Rusya ve Latin Amerika krizlerinde bu böyle olmufltur. Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› teflvik eden baz› ülkeler, “s›cak para” ak›mlar›n› kontrol alt›nda tutar. Örne¤in, Çin yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndan en çok yarar gören
ülkelerdendir, fakat Çin’de k›sa vadeli sermaye hareketleri kontrol alt›ndad›r.
K›sa vadeli sermaye hareketlerinin bu tahribat gücü herkesçe bilinir. Kapal› kap›lar ard›nda çözüm üretmek için toplant›lar yap›l›r. Ancak, bu tahripkar güç
baflkaca emeller için de kullan›labildi¤inden, güçlü ülkeler bu gücü kullanmay›
da sever. Yeni dünya düzeninde bu tahripkar güç, güçlü ülkelerin di¤er ülkeleri hakimiyetleri alt›na almada en etkin silahlardan biridir. Bu güç, askeri güçten
çok daha etkin olarak kullan›labilmektedir.
S›cak para bir ülkeye yüksek kazanç elde etmek için gelir. Yüksek kazanç elde
etmek için ya ülkede faizlerin yüksek, ya da kur art›fllar›n›n yavafl olmas› gerekir. ‹flte “kur ç›pas›” burada devreye girer. Kur ç›pas› kurlar›n yavafl artt›r›lmas›d›r. Kurlar yavafl artt›¤›nda, s›cak para ülkeye gelir. Gelen s›cak para, kur ar63 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 11 Aral›k, 2000.
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t›fllar›n›n daha da düflük tutulmas›na yard›m eder, yani ülke paras› afl›r› de¤erlenir: ‹thalat artar ihracat yavafllar. Gelen “s›cak para” d›fl ticaret aç›¤›n› finanse
eder. Bu sürdürülemeyecek bir k›s›r döngüdür. D›fl ticaret aç›klar› artt›kça devalüasyon ihtimali artar. Devalüasyon yap›lmasa da, 1994 y›l›nda oldu¤u gibi,
bu devalüasyonu kriz patlatarak piyasa yapar. Devalüasyon “s›cak para”n›n kaybetmesi demektir. Bu nedenle “s›cak para” tedirgin olur ve bu tedirginlik artar.
Bu tedirginlik yaflan›rken, s›cak para ürker, ya da ürkütülürse, pani¤e kap›l›r ve
kriz do¤ar.
Son bir iki haftad›r Türkiye’de olanlara “s›cak para” gözlü¤ü ile bakal›m. Enflasyonla mücadelede “kur ç›pas›” kullan›ld›¤›ndan, TL, y›l bafl›ndan bu yana,
neresinden bakarsan›z bak›n, yüzde 15 dolaylar›nda afl›r› de¤er kazanm›flt›r. Bu
durum ithalat› kamç›lam›fl, ihracat› cezaland›rm›fl, neticede, Eylül sonu itibariyle d›fl ticaretin 19 milyar dolar gibi bir aç›k vermesine neden olmufltur. Bu durum Türkiye’deki s›cak paray› tedirgin etmifltir. S›cak para aniden ürkütüldü¤ü
için Türkiye’den 6-7 milyar dolar para d›flar› kaçm›fl, faizler coflmufl, çok pahal› bir kriz yaflanm›flt›r. Bundan da önemlisi, Türkiye inan›lmaz boyutlarda ekonomik ve politik taviz vermek mecburiyetinde kalm›flt›r. AB ile KOB, önemli
bir de¤ifliklik olmamas›na ra¤men hemen kabul edilmifl, stratejik önemi olan,
çok kârl› tesislerin hemen özellefltirilmesi sözü verilmifl, tüm faturan›n dar gelirliye ç›kart›lmas› karara ba¤lanm›flt›r. Ama krizi do¤uran nedenlerin düzeltilmesi yolunda bir strateji de¤iflikli¤ine gidilmemifltir. Görünen odur ki, hala ç›pa kullan›lacak, s›cak paran›n yurda girmesi teflvik edilecek, gerekti¤inde her an
“ürkütülebilecek” bir kriz ortam› daha yarat›lacakt›r.
Anlafl›l›yor ki, krizden almam›z gereken birinci dersi pek de alm›fl gibi görünmüyoruz.

D. Krizden al›nacak dersler (2) 64
Türkiye’de yaflanan kriz para kriziydi. Para krizleri, paraya hücumla ortaya ç›kar. Hücum, dövize de yerli paraya da olabilir. Para krizleri sa¤l›kl› ekonomilerde de yaflanabilir. Çünkü para k›ymetli oldu¤undan, para ölü tutulmaz, çal›flt›r›l›r. Bir gece bile bofl kalsa, bankaya verilir ve bir gecelik faiz kazan›l›r. Para ölü tutulmay›p çal›flt›r›ld›¤›ndan, kasalarda yaln›zca normal flartlarda yetecek
kadar para tutulur. Paraya hücum olur da herkes para çekmek isterse, bu normal
flartlarda karfl›lanamaz ve kriz do¤ar. Önemli olan para krizlerinin ekonomik krize döndürülmemesidir. Burada görev ülkelerin Merkez Bankalar›na düfler.
Ekonomide likiditeyi ayarlamak merkez bankalar›n›n temel sorumluluklar›ndan
biridir. Paraya hücum oldu¤unda merkez bankalar›n›n devreye girip likidite
64 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 18 Aral›k, 2000.
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sa¤lamalar› gerekir. Hücum dövize ise, merkez bankalar› piyasaya döviz sürer.
Merkez bankalar› bu nedenle döviz rezervleri tutarlar. Hücum ülke paras›na ise,
merkez bankas› piyasaya para sürer. Merkez bankalar› bu asli görevlerini yapmazlar, ya da yapamazlarsa faizler ç›lg›nca artar. Faizlerin ç›lg›nca artmas› ise
ekonomiyi temelden sarsar. Kriz ekonomik krize dönüflür. Yani, üretim azal›r,
iflsizlik artar. Kaybedilen gelir, üretimin daha da azalmas›na, iflsizli¤in daha da
artmas›na neden olur.
Merkez bankalar›n›n acze düflmelerinin nedeni, son zamanlarda, acemice kullan›lan, “para kurulu” uygulamas›d›r. 11 Kas›m 1996 tarihli yaz›mda da örneklerini verdi¤im gibi “para kurulu” uygulamas› IMF reçeteleri uygulayan pek çok
ülkeyi periflan etmifltir. Bunun nedeni aç›kt›r: “Para kurulu” uygulamas›nda
merkez bankalar› istedikleri zaman para basarak likiditeyi artt›ramazlar: Yani,
piyasaya para süremezler. Merkez bankalar›n›n para basabilmeleri için birilerinin merkez bankas›na döviz getirmesi gerekir. Merkez bankas› yaln›zca bu döviz karfl›l›¤›nda para basabilir. Bu kural merkez bankalar›n›n karfl›l›ks›z para
basmalar›n› önlemek için konmufl bir kurald›r. Çünkü, karfl›l›ks›z bas›lan para
enflasyonu körükler. Fakat para krizi yaflan›rken bu kural›n uygulanmamas› gerekir.
“Para kurulu” kural› kat› uyguland›¤›nda, yabanc› paran›n ülkeye gelmesi ve ülkeyi h›zla terk etmesi durumlar›nda sorunlar yarat›r. Yabanc› para ülkeye gelirken, elde tutulmayan, mal ithal etmek için kullan›lmayan döviz merkez bankas›na gider. Merkez bankas› da bunun karfl›l›¤›nda para basar. Böylece, para arz›n›n artmas›na neden olur. Artan para arz› da enflasyonu körükler. Fakat, bu
ara iki tehlikeli geliflme olur. Bir taraftan, döviz bollu¤u oldu¤undan, döviz kurlar› yavafl artar ve ülke paras›n›n de¤eri yükselir, di¤er taraftan para bollu¤u oldu¤undan faizler düfler. Bir ülkenin paras›n›n afl›r› de¤er kazanmas› ve faizlerin
çok düflmesi ciddi sorunlar, hatta kriz yarat›r. Yabanc› para ürküp ülkeyi terk
etmeye kalkt›¤›nda ise, merkez bankas› döviz satacak, piyasadan para çekilecek
ve likidite daralmas› olacakt›r. Bu durumda merkez bankas› para basarak likiditeyi artt›rmad›¤›nda, faizler ç›lg›nca yükselerek para krizinin ekonomik krize
dönüflmesine neden olacakt›r.
Türkiye’de geçen haftalarda yaflad›¤›m›z krizde de bunlar olmufltur. TL’nin afl›r› de¤er kazanmas› sonucunda d›fl ticaret aç›klar› artm›fl, “s›cak para” ürkütülmüfl, dövize, büyük de de¤il, yaln›zca orta çapl› bir hücum olmufltur. Çekilen
döviz, Türkiye’de likiditeyi azaltm›fl, faizlerin inan›lmaz boyutlara yükselmesine neden olmufltur. Merkez Bankas›’n›n elindeki rezervler göz önünde tutulursa, 6-7 milyar dolar çap›ndaki bu dövize hücum hiç de sorun yaracak boyutlarda de¤ildi. Fakat, Merkez Bankas›, kat› bir “para kurulu” uygulamas› sergiledi¤inden krizi önleyememifl, krizin ekonomik krize dönüflmesine neden olmufltur.
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Üzülerek belirtmek gerekir ki, faizlerin ulaflt›¤› düzeyler, ekonominin kald›ramayaca¤› düzeylerdir. Bu nedenle de, parasal kriz atlat›lm›fl dahi olsa, ekonomik kriz a¤›r bir flekilde devam etmektedir. Bu da, programda çok köklü bir revizyon gerektirmektedir.
Enflasyonla mücadele program› uygulamas›, esneklik gerektiren bir uygulamad›r. Uygulama dinamik ortamda ortaya ç›kacak ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Önemli olan tüm geliflmelere karfl› program› ilk günden saptand›¤› gibi aynen uygulamak de¤il, amaca ulaflacak flekilde, maharetle uygulamakt›r.

E. Krizden al›nacak dersler (3) 65
Türkiye hafif bir para krizi yaflad›. Normal flartlar alt›nda iyi çal›flan bir piyasa
ekonomisi bu krizi hemen atlat›rd›. Oysa bu hafif kriz Türkiye’de tüm ekonomik
dengeleri alt üst etti. fiimdiden pek çok kifli 2001 y›l›nda ekonomiyi çok zor günlerin bekledi¤ini söylüyor. Ufac›k bir krizin ekonomiyi bu kadar derinden sarsmas›, bizim piyasa ekonomisini pek iyi anlayamad›¤›m›z› ve de kurallar›n› pek
iyi uygulayamad›¤›m›z› gösterdi.
Önce bilmemiz gereken fley flu: Ekonomik sistemler, toplumlar›n ideallerini gerçeklefltirmek için birer araçt›r. Amaç, toplumlar›n refah düzeylerinin yükseltilmesi, bireylerin mutlulu¤unun artt›r›lmas›d›r. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, amaçla arac›n kar›flt›r›lmamas›d›r. Amaç, belirlenen ekonomik hedeflere
varmak, bunun için kullan›lan araç ise serbest piyasa ekonomisidir.
Piyasa ekonomilerini fiyatlar yönlendirir. Bu fiyatlar, mal piyasalar›nda mallar›n fiyatlar›, sermaye piyasalar›nda faizler, kambiyo piyasalar›nda döviz kurlar›
ve emek piyasalar›nda ücretlerdir. Tam rekabete dayal› piyasa ekonomilerinde,
mal fiyatlar›, faizler, döviz kurlar› ve ücretler aras›nda oluflan dengeler, toplumun tercihleri çerçevesinde ekonomiyi hedeflerine yönlendirdi¤ine inan›l›r.
Ekonomi teorisi, tam rekabete dayal› piyasa ekonomilerinin, iflsizli¤i ortadan
kald›raca¤›n›, en yüksek üretim seviyelerine ulaflt›raca¤›n›, toplumun refah düzeyini yükseltece¤ini söyler. Piyasa ekonomilerini “iyi” yapan da bunlard›r.
Evet, ekonomi teorisinin iddias› budur. Ama, uygulamada piyasa ekonomilerinin bunu pek de sa¤lamad›¤› bilinen bir gerçektir. Bu baflar›s›zl›k, tam rekabetin eksikli¤inden, k›s›tlanm›fl olmas›ndan veya imkans›zl›¤›ndan kaynaklanabilir. Ama sonuç ortadad›r: Piyasa ekonomilerinde iflsizlik, üretim kay›plar› çok ciddi sorunlard›r. Piyasa ekonomilerinde gelir da¤›l›m› ülkeler aras›nda da, ülkeler
içinde de giderek bozulmaktad›r. Bu nedenlerle piyasa ekonomilerinin yönlendirilmesi gerekir. Bu da devletin görevidir. Ancak, ülkeler ve çeflitli ç›kar gruplar›, piyasa ekonomilerini kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaya gayret eder.
65 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 25 Aral›k, 2000.
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‹flte Türkiye, uzunca bir süredir burada yan›l›yor. Uzunca bir süredir, Türkiye,
ekonomik hedeflerine ulaflmaya de¤il, piyasa ekonomisini yaflatmaya çal›fl›yor.
Yani, piyasa ekonomisine “itaat” amaç haline gelmifl. Piyasalarda oluflan fiyatlar ne kadar hatal›, ne kadar çarp›k da olsa do¤al kabul ediliyor. Bu nedenle de
ekonomi inan›lmaz boyutlarda kay›plara u¤ruyor. Burada birkaç örnek vermek
yeterli olacakt›r.
Borsam›z, 1996 y›l›ndan bu yana, 2000 y›l›ndaki h›zl› düflüfllere ra¤men, yabanc› yat›r›mc›lara, y›ll›k bazda yüzde 51 kazand›rd›. Biz bundan endifle duyaca¤›m›za, sevindik bile. Oysa, çok basit bir gerçek var: Parayla, yüzde 51 para kazanmay› hiçbir üretim destekleyemez. Gerçek flu ki, Türkiye çok fena bir flekilde soyuldu. Borsada yabanc› yat›r›mc›lar, bu ç›lg›nca kazançlar›n›n bir k›sm›n›
çekecek olduklar›nda kriz do¤du.
Türkiye uzun y›llard›r devlet borçlar›na, ak›l almaz derecede yüksek reel faiz
ödedi. 2000 y›l›nda devlet, tüm toplad›¤› vergileri borçlar›n›n faizi olarak ödedi. Bunun önemli bir k›sm› da yabanc›lara ödendi. Bu nedenle devlet e¤itime,
sa¤l›¤a para harcayamaz, teknolojiye yat›r›m yapamaz oldu. Biz bu ç›lg›nca
yüksek faizleri “piyasan›n istedi¤i” normal faizler gibi gördük. ‹nan›lmaz bir hata.
1994 y›l›ndan bu yana, bankalar›n tüm mevduat› devlet güvencesi alt›nda. Sorumluluk devlette, ama faizleri saptama yetkisi bankalarda. Bunun sonucu pek
çok banka sorumsuzca faiz yükselterek mevduat toplad›. Böylece, ne oldu¤u belirsiz bir banka sistemiyle bafl bafla kald›k. Böyle bir sistemin ortaya ç›kard›¤›
faiz yap›s›n› piyasa faizi zannettik. Bugün “piyasada” bir y›ll›k devlet borçlar›n›n faizi yüzde 67 dolaylar›nda. Bir y›l sonra enflasyon yüzde 10’a düflecek
olursa, bu yüzde 52 reel faiz anlam›na gelir. Bu derece yüksek faiz tahrip eder.
Korkunçtur, biz hâlâ bunu piyasa faizi olarak kabul ediyoruz.
Son kriz, serbest piyasa düzenini anlayamad›¤›m›z› ve uygulayamad›¤›m›z› ortaya koydu. Krizden dersimizi alamazsak, çok daha vahim sonuçlar do¤abilir.

F. Göremiyor muyuz? 66
Hep kendime sormuflumdur: Osmanl› devleti, borç bata¤›nda batt›kça borçland›¤›n›, borçland›kça daha çok batt›¤›n› nas›l oldu da görmedi? Bence, bu kadar
aç›k seçik bir olguyu görmemek mümkün de¤ildi. Ama flimdi hiç flaflm›yorum:
Bugün gene Türkiye borçland›kça bir baflar› sa¤lad›¤›n› sanarak ayn› yolda h›zla ilerliyor.
1850’lerde, “‹stikraz yapmamak için çok çal›flt›m. Lakin ahval bizi istikraza
mecbur etti.” diye yak›nan Sultan Abdülmecit, borçla elde etti¤i kaynaklarla
66 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 20 fiubat, 2001. Bu köfle yaz›s› 2001 krizinden bir hafta önce
yaz›lm›flt›r.
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Dolmabahçe saray›n›, Beykoz ve Küçüksu kas›rlar›n› yapt›rm›flt›. Bugün, iç
borcu d›fl borçla ikame etmek, borç bata¤›na batman›n yaratt›¤› sorunlar› çözümlemek için “kaynak” yaratmak amac›yla daha da borçlanarak mal ithal edip
afiyetle yiyoruz. Kas›m ay› sonu itibariyle 25 milyar dolarl›k mal ihraç edip, 50
milyar dolarl›k mal ithal etmifliz. 25 milyar dolarl›k d›fl ticaret aç›¤›, bu görülmemifl bir fley. Bu aç›k, bugünkü kurdan 17 katrilyon lira eder: Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 13’ü. Bir düflünün, bu mallar ithal edilmeyip Türkiye’de üretilseydi, ne kadar gelir, ne kadar istihdam yarat›l›rd›; dertlerimiz ne kadar hafiflerdi.
‹ktisat bilmeyi gerektirmez; çok basit bir kural bu: Borçla kaynak yarat›lmaz,
yaln›zca üretimle yarat›l›r. Borçlanmak, baflkas›n›n yaratt›¤› bir kayna¤›, ileride ödemek kayd›yla devralmakt›r. Borç yiyen kesesinden yer; kaynak yaratm›fl
olmaz. Bugün, Türkiye kaynak yaratmaya muhtaç. Bunu herkes görüyor. ‹fladam› da görüyor, Say›n Baflbakan da görüyor. Ama, hala borç peflindeyiz. D›fl
borç yaln›zca ithalat› artt›rmaya yarar. Türkiye borçlanmaya de¤il, üretmeye
muhtaç. Türkiye ithalattan çok ihracata muhtaç. Bunun için de Türkiye, ihracat ve milli gelir art›rmaya dayal› bir ekonomik at›l›ma muhtaç. Türkiye bu at›l›m› yaparak hem güçlenir, hem de enflasyonu kontrol alt›na alabilir. Bunun örnekleri var.
Türkiye IMF’in öngördü¤ü döviz ve ücret ç›pas›na dayal› bir istikrar program›yla refaha ç›kamaz. Bu köflede 10 Kas›m 1996’da yazm›flt›m, “Ç›pa ekonomiyi
krize ba¤lar” diye. Öyle de oldu. 1996’dan bu yana Türkiye, oldu¤u yerde bocalad›. Benzer IMF politikalar›yla Rusya 10 y›lda milli gelirinin yar›s›n› yitirdi. Ekonomik altyap›s›n› da oldukça tahrip etti. Polonya’n›n reform uygulamalar› s›ras›nda maliye bakan› ve baflbakan yard›mc›s› olarak sorumluluk tafl›m›fl
bulunan Grzegorz Kolodko, aç›k seçik, “Polonya k›smen daha baflar›l› oldu,
çünkü biz IMF’i dinlemedik.” diyor. Yaln›z geçifl ülkeleri de¤il, “Asya kaplanlar›” olarak bilinen ülkeler de IMF reçeteleriyle periflan oldu. Türkiye “kararl›”
bir flekilde IMF’in ona çizdi¤i yolda ilerliyor.
Öyle görülüyor ki, bugünün Türkiye’si gelece¤e iki miras b›rakacak: Borç ve
trajikomik an›lar. Bugün ifladamlar› feryat ediyor: “Yan›yoruz, alev bacay› sard›!” diye. Esnaf feryat ediyor: “Nasibimiz kurudu, kepenk kap›yoruz!” diye.
‹hracatç› feryat ediyor: “Mal satam›yoruz, ufal›yoruz!” diye. Ekme¤ini, eme¤ini satarak kazanan iflçi ve yöneticiler suskun, iflini kaybetmenin endiflesi içinde.
Pek çok yerde bir ölüm sessizli¤i var. Bu trajedi. Komedi taraf› ise flu: Herkes
uygulanan ekonomik program› destekler görünüyor. Sanki yaflanan durum, bu
ekonomik program›n ürünü de¤ilmifl gibi.
Son haftalarda Say›n Baflbakan›n ifladamlar›, esnaf, emek temsilcileri ve finans
çevreleriyle yapt›¤› temaslar› “geçekleri” görmemiz için bir f›rsat olarak alg›lam›flt›k. Gerçeklerin masa üstüne yat›r›laca¤›n›, Türkiye gerçeklerine uyan, her
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kesimin kendi sorumlulu¤unu üstlenece¤i bir program aray›fl› içine girilece¤ini
ummufltuk. Yan›lm›fl›z. ‹fladamlar›: “Finans kesimi ucuz kaynak versin” dedi.
‹hracatç›lar: “Eximbank bize ucuz kaynak versin” dedi. Say›n Baflbakan: “Tamam sorun belli oldu, ucuz kaynak aray›fl› içine giriyoruz” dedi. Abdülmecit’in
deyimiyle, ahval, gene devleti istikraza muhtaç k›lm›flt›.
Ne kadar ac›d›r, hatal› kur ç›pas› uygulamas›n›n rekabet gücümüzü k›rd›¤›ndan,
ücret ç›pas› nedeniyle sosyal adaletin bozuldu¤undan, artan ithalat›n üretimi k›st›¤›ndan, buna iflsizli¤in artmas›n›n da eklenmesiyle bir k›s›r döngüye girilece¤inden söz edilmedi. Daha da önemlisi, üretimi art›rmadan kaynak yarat›lamayaca¤› gerçe¤i göz ard› edildi.
Nereye do¤ru h›zla gitti¤imizi hala göremiyor muyuz?

G. Krizi f›rsata dönüfltürelim 67
Türkiye, bugünlerde yaflad›¤› krizi bir f›rsat olarak görüp de¤erlendirmek mecburiyetinde. 2000 y›l›n›n bafl›ndan bu yana uygulanmakta olan program, enflasyonla mücadele ediyorum sav› alt›nda Türkiye’yi zay›flatan, iflaslara ve iflsizli¤e neden olan, sosyal sorunlar yaratan bir programd›. Kriz ç›kmay›p ayn› programa devam edilecek olsa, Türkiye çok daha büyük boyutlarda krizlere do¤ru
dönüflü olmayan bir yola girebilirdi. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin
bu derece büyük boyutlarda hata yapmas›na baz› “ak›l hocalar›” da neden oldu.
Kendi veya ait oldu¤u kurumun k›sa vadeli ç›karlar› u¤runa pek çok “bilir kifli”
yanl›fl telkinlerde bulundu.
Olan oldu. Bugün yar›nlar› düflünmek zorunday›z. Sakin bir tav›rla, peflin hükümsüz, bu krizi, ekonomimizi ray›na oturtmak için bir f›rsat haline sokmam›z
gerekiyor. Her ne kadar gecikilmifl, gereksiz faturalar ödenmifl, seçenekler azalm›fl olsa da çözüm yollar› t›kanm›fl de¤il: Türkiye’yi bir taraftan sorunlar›n› çözerken bir yandan da ça¤›n gerektirdi¤i bir at›l›m içine sokmak mümkün. Ama
bu, her kesimin benimseyece¤i ve kendini taahhüt edece¤i, flevkle yürütece¤i bir
program›n uygulanmas›na ba¤l›. Bugün böyle bir program› ortaya koyma flans›m›z var. Çünkü, krizlerin nelere mal olaca¤›n› son küçük kriz göstermifl vaziyette. Anlaflamazsak do¤abilecek krizler daha da büyük boyutlu olacakt›r.
Önce, bugün yaflad›¤›m›z krize do¤ru teflhis koymam›z gerekir. Yaflad›¤›m›z
kriz devlet kat›nda yaflanan ufak çapl› tart›flman›n neden oldu¤u bir kriz de¤ildir. Kriz, uygulanan program›n çok do¤al bir sonucudur. Uygulanan program,
yaln›zca enflasyonu düflürmeye odaklanm›fl, d›fl kaynaklara güvenen, ithalat›
67 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 27 fiubat, 2001. Bu köfle yaz›s› krizden hemen sonra
yaz›lm›flt›r. Bu makale, “Program önerilerimizi önümüzdeki hafta ele alaca¤›z.” cümlesiyle bitmektedir. Ancak, bu köfle yaz›s›, yazar›n Radikal Gazetesindeki yazd›¤› son köfle yaz›s› olmufltur.
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artt›ran, ihracat› cezaland›ran, üretimi k›san, kepenk kapatt›ran, iflsizli¤e neden
olan bir programd›. Bu program enflasyonu düflürebilirdi de. Ama, ekonomiyi
felç ederek... Program›n uygulanmas›yla, 2000 y›l› sonunda d›fl ticaret aç›klar›n›n 25 milyar dolar› aflmas›, çok do¤al olarak devalüasyon beklentilerini yükseltmifl, tedirginlik yaratm›flt›r. Böyle bir ortam krize müsait bir ortamd›r. Herhangi bir k›v›lc›m bu krizi bafllatabilirdi. Devlet kat›nda yaflanan son olay yaln›zca bir k›v›lc›m görevi görmüfltür.
Esas›nda, yaflad›¤›m›z kriz, bundan üç ay önce yaflanan küçük krizin bir devam›d›r. Gene üzülerek belirtmem gerekir ki, üç ay önce yaflad›¤›m›z krize de
“ak›l hocalar›” yanl›fl teflhis koymufl, programda ›srar edilmesi telkin edilmifl,
yeni bir krizi önleyici hiçbir düzeltme yap›lmam›flt›r. Bu da yetmiyormufl gibi
Türkiye’ye çok büyük faturalar ödetilmifltir. Param›z›n afl›r› de¤erlendirildi¤i
ayan beyan ortadayken, yabanc›lar bir devalüasyon beklentisiyle kaçma haz›rl›klar› içindeyken, Merkez Bankas›, tam devalüasyon öncesinde, düflük kurdan
7.5 milyar dolarl›k döviz satm›flt›r. Yaln›zca bu sat›fllardan kaynaklanan kay›p 2
milyar dolar›n üzerindedir.
Son krizin en tahrip edici yan›, faizlerin ak›l almaz boyutlara yükselmifl olmas›d›r. Devlet kat›nda bir tart›flma yaflanmas›n›n, devlet ka¤›tlar›nda risk priminin
yüzde 130’lara yükselmesine neden olmamas› gerekir. Bu yükselen faizler ekonomi üzerine kald›r›lamaz yükler yüklemifl, baz› kesimlere de çok ama çok büyük rantlar sa¤lam›flt›r. Bugün Türkiye’de fakirleflenler oldu¤u gibi, çok zenginleflenler de bulunmaktad›r. Kriz dönemleri “piyasa” ekonomilerinin ç›ld›rd›¤› dönemlerdir. Bundan böyle oluflturulacak programlarda bu tür ç›lg›nl›klar›n
önlemlerinin de al›nmas› gerekir.
Bütün bu felaketlerin arkas›nda yatan neden, enflasyonla mücadelede, Türkiye’nin, kraldan fazla kralc› olup, IMF’in be¤enece¤i bir program oluflturmaya
çal›flmas› ve program›n, iflçi, iflveren, mali kesim ve devlet aras›nda var›lan bir
“ulusal uzlaflma”ya dayand›r›lmamas›d›r. Türkiye, taraflar aras›nda var›lacak bir
ulusal uzlaflmaya, ihracat seferberli¤ine, üretim ve istihdam art›fllar›na dayal› bir
enflasyonla mücadele program›na muhtaçt›r. Böyle bir program, dünya deneyimlerinden yararlan›l›rken Türkiye’nin özel konumu da hesaba kat›larak oluflturulacakt›r. fiansl› oldu¤umuz taraf kendi deneyimlerimiz yan›nda, çok say›da baflar›l› ve baflar›s›z programlar›n bulunmas›d›r. Program önerilerimizi önümüzdeki hafta ele alaca¤›z.
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