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         10 Ocak 2019 
 
 

Seçim yaklaşırken ekonomik kriz yoksa  
bu “müjdeler” niye? 

 
 
31 Mart 2019 Mahalli seçimlerine 3 aydan az bir süre kala Hükümet her geçen gün vatandaşa 
yeni bir ekonomik müjde açıklıyor. Cumhurbaşkanının ve Hazine ve Maliye Bakanının 
açıklamalarına baktığımızda yeniden yapılandırmalar ve birtakım destekler sürekli gündemde. 
Ekonomide kriz olduğu sürekli ret edilse de arka arkaya yapılan bu açıklamalar zımnen ekonomik 
sorunların varlığının kabul edildiğini gösteriyor.  
 
Son olarak borç yükü altındaki futbol kulüplerinin bankalara olan 10 milyar TL‘yi aşan 
borçlarının yapılandırılması kararından sonra, kredi kartı borcu olan vatandaşlara Ziraat Bankası 
tarafından, 24 aya kadar aylık %1,10, 60 aya kadar aylık %1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi 
kullandıracağını duyuruldu. 2018 sonu itibariyle 102,4 milyar liraya ulaşan bireysel kredi 
kartlarında toplam borcun %5,7’si takibe düştü ve sorunlu alacak oldu. Ekim 2018 itibariyle 
bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 2 milyon 485 bin kişiye ulaştı. Vergi ve SGK 
ödemelerinde olduğu gibi vatandaş kredi kartı borcunu da ödeyemiyor.  
 
Sermayesi %100 Türkiye Varlık Fonuna ait ve bir kamu bankası olan Ziraat Bankası mevcut 
piyasa faizinden topladığı mevduatı, nerede ise bunun yarısı olan %13-14 faiz oranıyla kredi 
olarak kullandıracak. Burada önemli soru şu: bu işlemin sonunda ortaya çıkacak zararlar 
bütçeden mi karşılanacak? Böyle ise, bazı vatandaşların kredi kartı borcu zararlarını neden tüm 
vergi mükelleflerine yüklüyorsunuz? 
 
Oysaki 2018 yılında Türk Lirası ABD doları karşısında %30’a yakın değer kaybetti. Bugüne 
kadar toplam 846 şirket konkordato ilan ederek borcunu ödeyemez hale geldiğini açıkladı. 
Ekonomik kriz nedeniyle birçok işçi işsiz kaldı ve TÜİK verilerine göre Eylül ayında işsiz sayısı 
%11,4 oranına yükselerek 3 milyon 746 bine çıktı. 2002 yılında 530 milyon lira olan çiftçinin 
kredi borçları, aradan geçen 16 yılda 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla 100,5 milyar liraya yükseldi. 
Ürettiği ürünü değerinde satamayan ve başta mazot, gübre ve elektrik/su olmak üzere yüksek 
girdi maliyetleriyle beli bükülen, bankalara olan kredi borçları katlanarak artan çiftçi, gün 
geçtikçe daha zor duruma düştü. Kuruluş amacı çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası ise, 
futbol kulüplerine ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı oluyor.  
 
AKP Hükümetinin gerçekçi bir ekonomik yol haritası olmadığı gibi, sorunları günlük ve palyatif 
tedbirlerle çözmeye çalışmaktadır. Seçim öncesi müjde diye sunulanlar aslında müjde olmayıp, 
günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli hareketlerdir ve orta/uzun vadede ekonomiye yeni yükler 
getirecektir. Nitekim, “kamu disiplini” nden vazgeçilmesine karşı çok hassas olan piyasalar, mali 
disiplinden uzaklaşıcı en küçük adımı gördüğünde döviz kurları hemen hareketlenmektedir.  
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Demokrat Parti olarak arzumuz ve talebimiz bu tür günlük ve popülist adımlar yerine; ekonomik 
krizin bilincinde olarak, yatırım, üretim ve ihracatı destekleyici, istihdamı artırıcı, vatandaşın 
gelir düzeyini yükselten, gerçekçi, uzun dönemli ve yapısal tedbirlerin süratle alınmasıdır.  


