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ASIL SOYGUNU GÖREMEYEN ŞİMŞEK HAYAL ÂLEMİNDE! 
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK BAKAN ! 
 

 Ekonomik göstergelerdeki kötüleşme giderek hızlanırken, ilgili bakanlar çeşitli 
mazeretler üretme, suçu birbirlerine ya da farklı odaklara yükleme telaşına girdiler. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP olarak ekonomiyi çok başarılı yönetmelerine 
rağmen, kredi derecelendirme kuruluşlarının notta “cimri davrandığı”, bu yüzden de 
Türkiye’nin çekebildiği yabancı yatırım miktarının potansiyelinin altında kaldığı 
yönünde bir açıklamada bulundu.  

 Laiklikle kavgalı, terörle müzakereci, ulusal duygulardan yoksun iktidarın, ulusal 
duygularını ameliyatla aldırmış Bakanı son on yılda 120 milyar dolarlık yabancı yatırım 
çekildiğini belirtti, “Türkiye’ye hak ettiği not verilseydi 32 milyar dolar ilave yatırım 
olacaktı. Bu da daha çok istihdam ve daha çok refah demekti” dedi.  

 Kimileri de “Türkiye’nin 32 milyar dolarını çaldılar!” diyerek bu açıklamayı alkışladı. 
Bu hayali ve varsayıma dayalı hesaba göre rating kuruluşları, hak ettiği notu vermeyerek, 
Türkiye’yi 32 milyar dolarlık yabancı sermaye yatırımından mahrum etmiş.  Bu mantığa 
göre zaten bize ait olmayan paralar, bizden çalınmış...  

 Oysa, yabancı sermaye, AKP döneminde 54.2 milyar doları kredi faizi, 29.1 milyar 
doları Borsa ve DİBS’teki sıcak para kazancı, 17.9 milyar doları doğrudan yatırımlardan 
kâr transferi olmak üzere Türkiye’den toplam 102.1 milyar dolar götürdü.  

 Yani Türkiye, AKP döneminde yılda ortalama 10 milyar doların üzerinde bir kaynağı, 
havadan yabancılara kâr-rant olarak aktardı.  

 Yani Mehmet’in parası Hans’ın, Margeret’in cüzdanına gitti. Bu ülkenin çocuklarının 120, 
1 milyar lirasını John’lar, Joseph’ler yedi. 

 Asıl soygunu göremeyen Maliye Bakanı, hayal âleminde, farazi hesaplar yaparak, 
ekonomideki başarısızlığına komik mazeretler üretme peşinde… 

 Ekonomiyi başarılı yönettiklerini iddia eden Bakana sormak lazım: “Dünyada cari açığı 
milli gelirinin yüzde 10’una ulaştığı halde notu yükseltilen bir ülke var mı?”  

 AKP, iktidarı boyunca Türkiye’yi, spekülatif kısa vadeli yabancı sermaye için Türkiye’yi 
eşi bulunmaz bir rant ve soygun alanı haline getirdi. Yoğun sıcak para girişleri, TL’yi reel 
olarak değerlendirip, tüketimi patlattı, harcama artışı sayesinde kağıt üzerinde yaşanan 
ekonomik büyüme, kalkınma, zenginleşme olarak algılandı.  

 Son dönemde ise ekonomide göstergelerin giderek kötüleşmesi, büyüyen açıklar, 
Türkiye’yi yalnızlaştıran dış politika, Suriye ile örtülü savaş ve dışarıda Türkiye 
ekonomisi ve siyasetine ilişkin yaygınlaşan olumsuz değerlendirmeler, ülkede dev 
boyutlardaki sıcak para fonların alacağı pozisyona kritik önem kazandırdı. 

 “Sıcak para” fonların Borsa, DİBS ve mevduat gibi araçlara park etmiş yatırımlarının 
hacmi, bu yıl hızla büyüyerek 132 milyar dolara ulaştı.  

 Yeni sıcak para girişlerinin azalmasına rağmen yaşanan bu hızlı büyüme, Türkiye’deki 
mevcut fonların kârlılığı ve getiri artışından kaynaklandı.  

 Borsa yabancıya çalışıyor, İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin ağustos sonu itibariyle 
yüzde 64 oranındaki 63.9 milyar dolarlık bölümü, sayıları 7 bin 870 olan yabancılara ait 
bulunuyor 

 “Parayla para kazanmak” için gelen sıcak para, kaçışı ile ani, şiddetli ve hasarları uzun 
yıllara yayılacak ağır ekonomik krizleri tetiklemesi nedeniyle her zaman bulunduğu 
ekonomi için bir risk oluşturuyor. Savaş ya da ekonomik istikrarsızlık süreci yaşanması 
durumunda, sıcak paracıların ülkede çeşitli araçlardaki fonlarını boşaltarak parasını alıp, 
ülkeyi terk edip gitmesi, ekonomide tüm dengeleri alt üst edecek bir felakete yol açıyor. 

http://www.milliyet.com.tr/index/dolar/default.htm


 İşte Türkiye, bu noktaya doğru hızla savruluyor!... Türkiye’yi sıcak paraya rehin veren 
AKP, yaşanacak felaketin sorumlusudur. 

 Türkiye ekonomisi, sıcak paraya rehindir, bağımsızlığımız tehlike altındadır. 
Yabancılaştırmadan medet uman, kendisi de Türkiye’ye ve reel ekonomiye 
yabancı olan Sayın Şimşek, her an Türkiye’den kaçma riski bulunan sıcak paranın 
Türkiye üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandığını görsün artık. 

 
BAKAN ASIL SOYGUNU GÖRMÜYOR! 
 
AKP döneminde yaygın özelleştirmelerle ülkenin neyi var neyi yok yabancılara satıldı. 
Özelleştirme adı altında yabancılaştırmaya gidildi. Ancak son on yılda gelen 120 milyar 
dolarlık doğrudan yabancı sermaye içinde “sıfırdan” fabrika kuran ise neredeyse yok.   
 
Bakan Şimşek, gelmeyen hayali yatırımlar için hayıflanıyor, bunu Türkiye’den çalınan bir 
para olarak lanse ediyor. Oysa Şimşek’in göremediği asıl soygun, yabancı sermayenin 
Türkiye’den elde ederek ülkesine aktardığı faiz gelirleri, kârlar ve Borsa-DİBS 
kazançlarından yaptığı transferler şeklinde yaşanıyor.  
 
Doğrudan yabancı sermaye ya da Borsa ve DİBS’e gelen sıcak para ve banka kredileri 
olarak gelen yabancı sermaye, Türkiye’nin adeta kanını emiyor.  
 
Merkez Bankası verilerine göre yabancı sermaye, 2003 başından bu yılın temmuz 
sonuna kadar olan dönemde 54.2 milyar doları kredi faizi, 29.1 milyar doları Borsa ve 
DİBS’teki sıcak para kazancı, 17.9 milyar doları doğrudan yatırımlardan kâr transferi ve 
1 milyar dolara yakını da maaş-prim olmak üzere Türkiye’den toplam 102.1 milyar dolar 
götürdü.  
 
Yani, Türkiye’de faiz, kâr, rant olarak yüksek kazanç elde eden yabancılar, bunu ülkede 
tutmak, yeniden yatırıma dönüştürmek, büyüme sağlamak yerine, yurt dışına, kendi 
ülkesindeki ana firmasına, bankasına aktarmış. 
 
Yani Türkiye, yılda ortalama 10 milyar dolardan fazla bir kaynağı havadan yabancılara 
kâr-rant olarak aktarmış.  
 
Asıl soygunu göremeyen Maliye Bakanı, hayal aleminde, farazi hesaplar yaparak, 
ekonomideki başarısızlığına komik mazeretler üretme peşinde… 
 
Yabancıların kâr transferi (Ocak 2003-Temmuz 2012; Milyon $) 
Yurt dışı kredilere ödenen faiz  54.222 
Sıcak paranın kazancından yaptığı transfer  29.093 
Doğrudan yatırımlardan kâr transferi  17.852 
Maaş-Prim 941 
TOPLAM 102.108 

Kaynak: TCMB 

GSYH’NİN %10’U KADAR CARİ AÇIKLA NOT ARTAR MI? 
 
Sayın Şimşek, rating kuruluşları ekonomideki hangi başarınızı görmezden geldi? 
İktidarınız boyunca Türkiye’yi spekülatif yabancı sermayenin vur-kaç alanına 
dönüştürdünüz. Sıcak para ve borç verenler, ülkenin kanını emerken, siz el parasıyla, 
sahte, geçici bir refah yaşattınız. Halkı borçlandırarak tüketimi kışkırttınız, ithalatı 



patlattınız, 2011 yılında cari açığı 77 milyar dolarla gayri safi hâsılanın yüzde 10’una 
çıkardınız. Bu bir dünya rekoruydu. Dünyada, şimdiye kadar milli gelirinin yüzde 10’u 
kadar cari açık veren hangi ülkenin notu yükseltildi? 
 
Uyguladığınız ekonomi politikalarının tüm sihri, tüketim artışındaydı. Vatandaş 
borçlulukta sınıra dayandı, tüketimde frene bastı. Cari açık kamburuna şimdi bütçe açığı 
kamburunu da eklediniz. Artık faizleri indirseniz de ekonomiyi canlandıramazsınız. Tüm 
dolaylı vergileri artırsanız, her şeye zam da yapsanız, açığı kapatamazsınız. Sayenizde 
ekonomide çöküş başlamıştır.  
 
SICAK PARA HER AN BUHAR OLUP UÇABİLİR!... 
 
AKP döneminde Türkiye, kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye için eşi bulunmaz bir 
rant ve soygun sahası haline geldi. Yüklü miktarlardaki sıcak para girişlerinin TL’yi reel 
olarak değerlendirmesiyle ithalat patlaması yaşandı, iç talep canlılığını korudu,  ekonomi 
kağıt üzerinde büyüdü. Borçla yaşanan harcama artışı ve ödünç refah, kalkınma 
zenginleşme olarak algılandı. Bu dönemde sıcak para Türkiye’de, dünyanın hiçbir 
yerinde mümkün olmayan kazançlar elde etti.   
 
Sıcak paranın gazıyla yaşanan bu sanal kalkınma süreci, çeşitli yapısal sorunlarla birlikte 
borçlulukta sınıra dayanan vatandaşın tüketimde sert biçimde frene basmasıyla devam 
edemez hale geldi. Son aylarda ekonomide göstergeler giderek kötüleşirken, müzmin 
cari açık belasına bütçe açığı sorunu da eklendi.  
 
Dünya genelinde Türkiye ekonomisi ve dış siyasetine ilişkin olumsuz değerlendirme ve 
suçlamalar giderek artıyor. Türkiye ekonomisine ilişkin istikrarsızlık algısı her geçen 
gün güçleniyor. Türkiye’nin dış politikada saygın, güvenilir konumundan eser kalmadı. 
Dünyada, mevcut yönetim kadrosu nedeniyle Türkiye’ye ilişkin “Ne yapacağı belli 
olmayan bir ülke” algısı giderek büyüyor.  
 
İşte bu süreçte, zaten yeni sıcak para girişlerinde düşüş yaşanırken Türkiye’de dev 
boyutlardaki sıcak para fonların alacağı pozisyon kritik derecede önem kazandı. 
 
“Sıcak para” olarak adlandırılan yabancı fonların Borsa, DİBS, Eurobond ve mevduat gibi 
araçlara park etmiş yatırımlarının portföyü, bu yıl yeni girişlerdeki azalmaya rağmen, 
hızla büyüyerek Eylül başında 131.7 milyar dolara ulaştı. Portföydeki hızlı büyüme, 
Türkiye’deki mevcut fonların kârlılığı ve getiri artışından kaynaklandı.  
 
Türkiye’deki sıcak para yatırımlarının hacmi AKP döneminde 14 kat büyüdü. Bu hacim 
2002 sonu itibariyle sadece 9.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.  
 
Ancak ekonomi ve siyasette yaşanan istikrarsızlaşma sürecinde “sıcak para kaçışı” riski 
giderek büyüyor.  
 
Türkiye’deki sıcak para portföyü (Milyon $) 

 

Hisse 
s. 
(İMKB) DİBS Eurobond Mevduat TOPLAM 

 

 
2002 3.450 2.995 - 2.737 9.182 

 
2003 8.691 3.895 1.293 3.024 16.903 

 



2004 15.408 12.570 1.135 3.696 32.809 
 

2005 33.812 20.370 634 3.434 58.250 
 

2006 34.774 26.019 555 4.073 65.421 
 

2007 69.943 31.586 373 4.947 106.849 
 

2008 27.273 19.859 609 6.553 54.294 
 

2009 55.558 20.685 825 7.782 84.850 
 

2010 70.944 31.806 1.109 8.637 112.496 
 

2011 45.580 35.751 406 13.219 94.956 
 

Oca.12 53.600 36.546 415 14.126 104.687 
 

Şub.12 56.701 37.155 462 14.510 108.828 
 

Mar.12 60.184 38.867 442 15.860 115.353 
 

Nis.12 59.484 40.039 438 16.369 116.330 
 

May.12 51.219 39.632 427 17.111 108.389 
 

Haz.12 59.007 42.203 435 18.375 120.020 
 

Tem.12 60.834 46.095 449 16.724 124.102 
 

Ağu.12 63.935 48.422 426 16.977 129.760 
 

07.Eyl.12 64.864 49.284 436 17.080 131.664 
 

 

Borsa, yabancıya çalışıyor… 
 
İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin ağustos sonu itibariyle yüzde 64 oranındaki 63.9 
milyar dolarlık bölümü, sayıları 7 bin 870 olan yabancılara ait bulunuyor. Aynı tarih 
itibariyle sayıları 1 milyonu aşan yerli yatırımcının toplam portföy büyüklüğü ise 35.9 
milyar dolarla toplamda sadece yüzde 36 paya sahip durumda.  
 
Buna göre yabancılarda yatırımcı başına ortalama portföy büyüklüğü 8.1 milyon, yerli 
yatırımcılarda ise sadece 33 bin dolar… Başka deyişle yüksek tutarlı alım satım yapan 
yabancılar İMKB’yi istediği gibi yönlendirerek, kârlarını maksimize ediyor.  
 
İMKB’nin yüzde 35’i ABD ve İngiltere’nin 
 
Yabancılar içinde de ABD’li 1.232 yatırımcı 21 milyar dolarlık portföyüyle, Borsa’nın 
beşte birine sahip durumda. Ağustos sonu itibariyle yabancı yatırımcılarda ABD’lileri 14 
milyar dolarlık portföy ve toplamda yüzde 14.1 payla 527 İngiliz yatırımcı izliyor. Buna 
göre İMKB’de en büyük portföye sahip ABD’li ve İngiliz yatırımcıların toplam payı yüzde 
35’i aşıyor.  
 
İMKB’de Lüksemburglu 207 yatırımcının 2.7 milyar, 21 Norveçli yatırımcısın 2.2 
milyarın üzerinde, 72 Hollandalının 2.1 milyar, 70 Fransız yatırımcının 1.8 milyar, 
İrlanda’dan 123 yatırımcının 1.7 milyar, Yunanistan’dan 49 ve Belçika’dan 32 
yatırımcının 1.6’ar milyar, Singapurlu 6 yatırımcının da 1.2 milyar dolarlık portföyü 
bulunuyor. Sayıları 2 bin 340 olan söz konusu on ülke yatırımcıları toplam 49.9 milyar 
dolarlık portföyle İMKB’de yüzde 49.9 paya sahip durumda...  
 
İMKB’deki yabancı yatırımcılarda ilk 10 ülke  

  

Yatırımcı  
sayısı 
 (Kişi) 

PORTÖY  

Milyon $ 
İMKB’deki 
 Payı (%) 

ABD 1.232 21.010 21,0 
İngiltere 527 14.038 14,1 
Lüksemburg 207 2.679 2,7 
Norveç 21 2.217 2,2 
Hollanda 72 2.074 2,1 



Fransa 70 1.806 1,8 
İrlanda 123 1.665 1,7 
Yunanistan 49 1.589 1,6 
Belçika 33 1.577 1,6 
Singapur 6 1.197 1,2 
10 ÜLKE TOPLAMI 2.340 49.853 49,9 
Diğer ülkeler 5.530 14.082 14,1 
TOPLAM YABANCI 7.870 63.935 64,0 
YERLİ 
YATIRIMCILAR 1.076.121 35.909 36,0 
GENEL TOPLAM 1.083.991 99.844 100,0 

 
Sıcak paranın varlığı risk, kaçışı felaket 
 
 “Parayla para kazanmak” için gelen sıcak para, kaçışı ile ani, şiddetli ve hasarları uzun 
yıllara yayılacak ağır ekonomik krizleri tetiklemesi nedeniyle her zaman bulunduğu 
ekonomi için bir risk oluşturuyor. Savaş ya da siyasi, ekonomik istikrarsızlık 
süreçlerinde, sıcak paracıların ülkede çeşitli araçlardaki fonlarını boşaltarak parasını 
alıp, ülkeyi terk edip gitmesi, ekonomide tüm dengeleri alt üst edecek bir felakete yol 
açıyor. 
 
Yabancıların ani bir kararla pozisyon değiştirerek, Türkiye’den yüklü miktarda döviz 
çıkarması durumunda da ilk planda maalesef şu gelişmeler yaşanacak: 
 Dövizde arz talep dengesinin aleyhte bozulması nedeniyle kurlarda ani yükseliş; hızlı 

bir devalüasyon...  
 Devlet, özel kesim firmaları ve özellikle bankaların kısa vadeli aşırı borçluluğunun, 

kurlardaki gelişmeye bağlı olarak bu kesimleri zor durumda bırakması, bu durumun 
genel ekonomide ağır bir krizin önünü açması. 

 Patlak veren finansal krizde, sermaye kaçışına koşut döviz rezervlerinde azalış ve 
para arzı daralmasıyla reel faiz hadlerinin rekor düzeylere ulaşması…  

 Bu gelişmenin, TL’nin reel değerini hızla geriletmesi, hem TL hem döviz borçlularının 
borç yükünün TL cinsinden giderek artması.  

 Özellikle kısa vadeliler olmak üzere yüksek iç ve dış borçlar krizin yayılmasına ivme 
verirken, aynı zamanda krizin etkileriyle borç sorununun giderek daha da 
ağırlaşması. 

 Bu süreçte yaşanan hızlı devalüasyon, maliyet yönlü olarak enflasyonda tırmanış. 
 Yükselen kurlar yüzünden döviz borçlu şirketlerin mali durumunun bozulması, 

iflaslar, kapanan işyerleri ve işten çıkarmalarla işsizlikte patlama.  
 
İşte Türkiye, bu noktaya doğru hızla savruluyor!..  
 
İktidarı boyunca ekonomide sıcak para hormonuyla göz boyayan AKP’nin başka 
bir oyun alanı bulunmazken, Türkiye ekonomisi ciddi bir riskle karşı karşıya!… 
 
Türkiye ekonomisi, sıcak paraya rehindir, bağımsızlığımız dahi tehlike altındadır. 
Yabancılaştırmadan medet uman, kendisi de Türkiye’ye ve reel ekonomiye 
yabancı olan Sayın Şimşek, her an Türkiye’den kaçma riski bulunan sıcak paranın 
Türkiye üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandığını görsün artık. 


