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EKONOMİ CAN YAKIYOR, AKP POPULİZMİ HALKI ALDATIYOR 
 
Terör, darbe girişimi, OHAL ile alarm veren turizm, dış ticaret ve doğrudan yabancı sermaye verileri işsizliği 
patlattı. Ülke borçlarını çevirememe noktasına geldi, yüksek dış kaynak ihtiyacına rağmen, dışarıdan para 
gelmiyor. OHAL KHK’leri ile kamu bankaları, Şans Oyunları, Milli Piyango, At Yarışları vb. daha birçok kamu 
varlığı, mantığına aykırı biçimde oluşturulan Varlık Fonu’na devredildi. Yasal denetim mekanizmalarının yetki 
alanı dışına çıkarılan bu kuruluşların varlıkları,dışarıdan borç bulmak için ipotek gösterilecek. Bir çeşit Düyûn-u 
Umumiye oluşumu peydahladılar. Borçlarını çeviremezse Türkiye’nin iflas riski var! Bu durum sürdürülemez 
bir siyasi kriz. Daha iyi bir Türkiye mümkün, Ekonomide rejenarasyona ihtiyaç var. Bu düzen değişecek, 
ekonomi en öncelikli ve önemli gündem olacak. Daha çok iş daha çok aş ve sosyal barış egemen olacak. Oysa 
Daha hayırlı bir Türkiye mümkün, bunu da birlikte başaracağız. 
 
 
TURİZMDE CİDDİ KAN KAYBI! 
• Rejim değişikliğine yönelik anayasa değişiklik paketi dayatması ile siyasi riskin tavan yaptığı 2016 yılında 
Türkiye’ye gelen turist sayısı ve elde edilen turizm gelirinde dramatik düşüşler yaşandı.  
• Önceki yıla göre turist sayısı yaklaşık % 25 düşerek 41 milyon 617 bin 530 kişiden 31 milyon 365 bin 330’a 
geriledi. Geçen yıl Türkiye’ye 2015’e göre 10 milyon 252 bin 200 daha az yabancı turist geldi.  
• 2016’da turizm geliri, önceki yıla göre yaklaşık % 30azalarak 31,5 milyar dolardan 22,1 milyar dolara geriledi, 
turizm gelirinde yıllık bazda 9,4 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı.  
  
EN ÇOK TURİST GÖNDEREN 10 ÜLKE 
• Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olan Almanya’dan gelenlerin sayısı geçe yıl % 30 oranında yaklaşık 1 
milyon 424 bin kişi azaldı. 2015’te 4 milyon 724 bin 787 olan Alman turist sayısı, 2016’da 3 milyon 300 bin 
838’e geriledi.  
• Toplam turist sayısında % 43 pay alan en çok turist gönderen 10 ülkeden gelen turistlerin toplam sayısı geçen 
yıl % 24,3 oranında 4 milyon 309 bin 22 kişi azalarak 17 milyon 700 bin 335 kişiden, 13 milyon 391 bin 313 
kişiye geriledi.  
• En hızlı düşüş ise Rus turist sayısında yaşandı. İlk on ülke arasında yer alan Rusya’dan gelen turistlerin sayısı 
geçen yıl % 76 azaldı.   
• 2015’te 2 milyon 842 bin 972 kişi ile Türkiye’ye en çok turist gönderen 2. ülke olan Rusya, 2016’da 683 bin 
335 turistle 8. sıraya indi.  
• Bu gelişmede, 24 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağı nedeniyle bu ülkeyle bozulan ilişkiler ve uzun süre 
yaşanan gerilimin 2016 yılına damga vurması etkili oldu.  
• Geçen yıl Ruslardan sonra en hızlı düşüşler; % 56,8’le Avustralyalı, % 55,3’le İtalyan, % 54.9’la Japon, % 53,6 
ile İspanyol ve % 50,4’le İsveçli turistlerin sayısında yaşandı.  
 
KAN KAYBI BU YIL DA SÜRÜYOR 
• Turizmde kan kaybı bu yılın Ocak ayında da devam etti. Avrupa ülkeleri içinde en fazla azalış % 47,7 ile 
Lüksemburglu turistlerde yaşandı. Bunu % 33,9’la İrlandalı, % 33,6 ile Macar, % 31,9’la Danimarkalı, %31’le 
Alman, % 30,5’le İzlandalı, % 30,4’le Çek, %29,8’le Finli, % 28’ye Yunan, % 27,6 ile İspanyol turistler izledi. 
• OECD üyesi Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin toplam sayısında % 26.9 azalma yaşandı. Toplam yabancı 
turist sayısı ise yaklaşık % 10 geriledi.  
 
TURİZME DARBENİN BÜYÜĞÜ YOLDA!... 
• Rejim değişikliği yolunda artan iç siyasi gerilim ve Ortadoğu’daki savaşta izlenen yanlış politikaların yansıması 
olarak ülkemizde zirve yapan terörün yol açtığı güvenlik kaygıları, dış politikada izlenen yanlış tutumla birçok 
ülkeyle iplerin gerilmesi, Türk turizmine kan kaybettirmeye devam ediyor.  



• 2016 sonlarında, dünyanın en büyük seyahat acentesi olan Carnival Corporation’ın sahibi olduğu üç şirket 
birden güvenlik endişeleri nedeniyle 2017 yazındaki rotalarından Türkiye’yi çıkarmıştı. 
• Son günlerde hükümetin, iç mevzuata aykırı olması ve ilgili devletlerin izin vermemesine 
rağmen, referandumda “evet” kampanyası için korsan yollarla Avrupa ülkelerine girme girişimleri ile yaşanan 
gerilim ve bozulan diplomatik ilişkiler de turizme olumsuz yansıyor. 
• Bu kapsamda ilişkilerin en fazla gerildiği iki ülkeden Almanya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke; 
Hollanda ise geçen yılki 24’lük düşüşe rağmen 7. sırada. 
• Hollanda, Almanya ve sırayla diğer Avrupa ülkelerinden art arda tur, tatil iptalleri geliyor. Bu gelişmeler böyle 
giderse Türk turizminin bu yıl yeni bir dip yaşayacağını gösteriyor. Avrupa ve dünyada ülkemiz hakkında oluşan 
negatif algı, bu yıl Türk turizmine çok daha büyük bir darbe indirmeye aday.  
  
YÜKSELEN İŞSİZLİK 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son Kasım 2016dönemi itibariyle açıkladığı verilere göre; 
• İşgücüne dahil nüfus son bir yılda 980 bin kişi artarken, bunların net bazda sadece 391 binine istihdam 
sağlanabildi, iş gücüne katılanların yarıdan fazlası işsiz kaldı.  
• Dar tanımlı (standart) işsiz sayısı, bir yıl önceye göre (Kasım 2015 dönemi) 590 bin kişi artarak 3 milyon 
715bin kişi ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.  
• Dar tanımlı işsizlik oranı Kasım 2015’e göre 1.6 puan artarak % 12,1’e yükseldi. (İşsizliğin % 12,8 olduğu Mart 
2010’dan bu yana en yüksek oran) 
• Genç (15-24 yaş) işsizliği önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puan artarak % 22,6’ya  çıktı. Özellikle genç 
kadın işsizlik oranı 2015’in Kasım dönemine göre 6,9 puan artarak 28,6’ya kadar yükseldi. Tarım dışı işsizlik bir 
yıl önceye göre 1,9 puan yükselerek % 14,3 oldu. Tarım dışı genç işsizliği ise % 25,4 düzeyine ulaştı. Tarım dışı 
kadın işsizliği 3,5 puan artarak 20,7’ye yükseldi 
• Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı toplamda 0,6 puan artışla % 23,9’a çıktı. Bu oran erkeklerde 
0,4 puan artışla % 14,3, kadınlarda 0,9 puan artışla % 33,6 olarak gerçekleşti.  
 
İŞSİZLİĞİN GERÇEK BOYUTLARI 
TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verileri, buzdağının ucunu gösteriyor. İşsizliğin gerçek boyutları bunun çok ötesinde 
bulunuyor.  
• Resmi tanıma göre 3 milyon 715 bin kişi olarak açıklanan işsiz sayısında, sadece aktif iş arayan işsizler bazı 
baz alınıyor. Bu kişilerin 2 milyon 897 bini bir yıldan az, 818 bini ise bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Erek 
işsizlerde % 18 olan bir yıldan fazla süredir iş arayanların oranı, kadın işsizlerde % 28’e ulaşıyor.  
• Bunların dışında, iş bulma umudunu yitirerek iş aramayı bırakmış kadın ve erkek toplam 2 milyon 286 
bin işsiz kişi bulunuyor. Bunların da 1 milyon 368 bin kişi ile büyük bölümü kadın… 
• Bu iki sayıyı topladığımızda 6 milyonun üzerinde bir işsiz sayısı ve % 18,1 düzeyinde işsizlik oranı ortaya 
çıkıyor. 
• Öte yandan TÜİK’in anket yoluyla belirlediği işgücü araştırmasının referans haftasında herhangi bir işte 40 
saatten az (bir saat bile olsa) çalışmış olan, mümkün olsa tam zamanlı çalışmak isteyen 507 bin kişi de “Zamana 
bağlı eksik istihdam” tanımına dahil ediliyor (İşsizler ordusuna dahil edilmiyor).  
• Ayrıca, yılın belli döneminde çalışıp diğer zamanlarda işsiz kalan mevsimlik işsizlerin sayısı da Kasım 2016 
itibariyle 103 bin düzeyinde bulunuyor.  
• Bu kategorilerdeki işsizleri de eklediğimizde en geniştanımlı işsizler ordusu olarak 6 milyon 611 bin sayısına 
ulaşıyoruz. Buna göre işsizlik oranı da % 20 düzeyinde bulunuyor.  
 
İŞSİZLER ORDUMUZ 89 ÜLKENİNNÜFUSUNDAN FAZLA 
Türkiye’de en geniş tanımla 6 milyon 611 bine ulaşan işsiz sayısı, dünyadaki belli başlı 190 ülkenin 89’unun 
nüfusundan daha fazla. Ki bu sayıya ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli göçmen dahil değil. 
 
PEKİ İŞSİZLİK NASIL ÖNLENİR? 



• Sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorun olan işsizlik, ülkemizin bir numaralı ulusal 
sorunu olmaya devam ediyor. İstihdama katılımı artırmak, işsizliği azaltmak, ülkemizin, uzun yıllardır 
değişmeyen başlıca gündem maddesi… 
• Bir ekonominin istihdam yaratma becerisi, toplumsal refah ve huzurun güvencesini oluşturur. Nüfus ve 
işgücündeki artışla orantılı istihdam yaratamayan ülkelerde büyüyen işsizlik, beraberinde yoksullaşma ile 
birlikte birçok toplumsal, yönetsel, adli, kriminal, kültürel, psikolojik ve etik sorunu beraberinde getiriyor.  
• Ekonominin istihdam yaratma kapasitesi ise sürdürülebilir büyümeye bağlı. 
• Türkiye artan siyasi riskin ekonomiye olumsuz yansımalarının etkisiyle son dönemde yatırımlar ve büyüme 
hızındaki yavaşlama paralelinde işsizlikte kaygı verici hızlı bir artış yaşanıyor.  
• Açıklanan işgücü verileri, işsizlikte son beş yılın en kötü tablosunu ortaya koyuyor.  
• Artan iş gücünü üretken hale getirerek ekonomik ve sosyal güvenceye bağlamak, işsizliği azaltmak, gelir 
dağılımını düzeltmek, toplumsal huzuru tesis etmek için ekonomik sürdürülebilir büyümeye ihtiyacımız var.   
 
HOLLANDA – ALMANYA –TÜRKİYE 
• AKP’nin referandum arifesinde ilişkileri gerdiği iki ülke; Almanya ve Hollanda, uzun yıllardır Türkiye’nin en 
fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.  
• Almanya, Türkiye’nin toplam ihracatında yaklaşık % 10 payla ilk sırada, Hollanda ise 10’uncu sırada 
bulunuyor.  
• İthalatta ise Almanya % 10’un da üzerindeki payla Çin’in ardından 2’nci; Hollanda ise 20’nci sırada yer alıyor.  
 
ÜÇ ÜLKENİN DIŞ TİCARETİNDE KİM KİMİN İÇİN DAHA ÖNEMLİ! 
• 2016 yılında Almanya, 1 milyar 311,7 milyon dolarlık ihracat, 1 milyar 44 milyon dolarlık ithalat yaptı ve 267,7 
milyar dolarla Türkiye’nin toplam ihracatından daha büyük bir dış ticaret fazlası verdi. 
• Aynı yıl 570 milyar dolarlık ihracata karşılık 513,8 milyar dolar ithalat gerçekleştiren Hollanda 56,3 milyar 
dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. 
• Türkiye ise 2016’da 142,6 milyar dolarlık ihracata karşılık 198,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi ve 56 
milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi.  
• Almanya’nın geçen yıl 2 trilyon 355,7 milyar dolara ulaşan toplam dış ticaret haddi içinde Türkiye ile yaptığı 
35,5 milyar dolarlık ticaret (ihracat+ithalat) sadece % 1,5 paya sahip. Buna karşılık Türkiye toplam dış 
ticaretinin % 10,4’ünü tek başına Almanya ile yapıyor. 
• Hollanda’nın 2016’da 1 trilyon 83,9 milyar dolar olan toplam dış ticareti içinde de Türkiye ile yaptığı 6,6 milyar 
dolarlık ticaretin payı sadece % 1. Türkiye ise toplam dış ticaretinin % 2’sini bu ülkeyle gerçekleştiriyor.  
• Yüzölçümü Konya kadar olan 17 milyon nüfuslu Hollanda’nın 2016’da yaptığı sadece tarım ihracatı 94 Euro 
(yaklaşık 100 milyar $) dolar. 80 milyon nüfuslu ve Hollanda’nın 7 katı tarım alanına sahip olan Türkiye’nin aynı 
yıl yaptığı tarım ihracatı ise yaklaşık 18 milyar dolarla bunun beşte birinden de az.  
 
BİRKAÇ ÖNEMLİ HUSUS… 
 Ülke olarak ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz! 
 Bunun kaynağı; AKP’nin yıllarca uyguladığı yanlış politikalarla meydana çıkan yapısal koşulların üzerine son 
yıllarda alevlenen tek adamlık hırsı ile Cumhuriyeti yıkıp yerine otoriterlik kurma girişiminin yol açtığı siyasi 
risklerdir. Ortaya çıkan demokrasi-hukuk açığı ve  ekonomide kriz giderek derinleşecek, aklıselim galip 
gelmezse çöküş hızlanacaktır! 
Dövizdeki oynaklık, gizli faiz artırma operasyonlarına rağmen kontrol edilemiyor, özel sektörde her gün artan 
iflaslar ve işsizlik bir çığ gibi büyüyerek üzerimize gelecektir! 
 
Ülke borçlarını çevirememe noktasına geldi, yüksek dış kaynak ihtiyacına rağmen, dışarıdan para gelmiyor. 
OHAL KHK’leri ile kamu bankaları, Şans Oyunları, Milli Piyango, At Yarışları vb. daha birçok kamu varlığı, 
mantığına aykırı biçimde oluşturulan Varlık Fonu’na devredildi. Yasal denetim mekanizmalarının yetki alanı 
dışına çıkarılan bu kuruluşların varlıkları, dışarıdan borç bulmak için ipotek gösterilecek. Bir çeşit Düyûn-u 
Umumiye oluşumu peydahladılar. Borçlarını çeviremezse Türkiye’nin iflas riski var! 
Bu durum sürdürülemez bir siyasi kriz.  



Daha iyi bir Türkiye mümkün, Ekonomide rejenarasyona ihtiyaç var 
Bu düzen değişecek, ekonomi en öncelikli ve önemli gündem olacak 
Daha çok iş daha çok aş ve sosyal barış egemen olacak. 
Oysa Daha hayırlı bir Türkiye mümkün, bunu da birlikte başaracağız. 


