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Güncelleme notu (09.02.2015)                          : 

 

Bu yazı 24 Ocak 2015 günü yazılmıştı. 

Bay RTE o gün gürleyerek TCMB kurumsal kimliğini haşlamış ve Dolar tırmanmaya başlamıştı.  

2,27 TL’den 2,37 TL’ye yükselmişti. Doların 10 kuruşluk bu değerlenmesinin (re-valüasyon) paramızın ise 

değersizleştirilmesinin (de-valüasyon) faturasını ve ardalanını (background) irdelemiştik o yazımızda.  

 

Aşağıda okunmasını dileriz. 

 

1 hafta sonra Dolar tırmanmasını sürdürüyordu ve 5 krş. daha değerlenmiş, 1 $ = 2,42 TL olmuştu.  

% 5 dolayındaki devalüasyon 7,5’lere koşuyordu. Ülkeye muazzam maliyetini yeniden hesaplamak 

gerekiyordu. En azından Dolar karşısında % 7,5 oranında yoksullaşTIRILMIŞTIK.. 

 

Başkaca değerlendirmelerimiz de olmuştu aşağıdaki o 2 yazımızda.. 

Tayyip bey hızını kesmedi ve Dolar bu gün, 9 Şubat 2015 günü 2,5 TL’yi gördü. 

Böylelikle 24 Ocak’tan 9 Şubat’a uzanan 2 haftada 23 krş değer kazandırılarak,  

23/227=%10,1 oranında bir DEVALÜASYON fiilen (de facto) gerçekleştirilmiş oldu. 

Asıl hedefin de bu olduğunu düşünüyoruz.  

Dışsatım lobisine Dolar pahalı geliyordu, TL ucuzlatılmalıydı ki; dışsatım sudan ucuza da olsa  

bir parça artsın.. Ülkenin alın teri, kaynakları, putlaştırılan “dışsatım” adına dışarıya peş keş çekilsin.. 

Ancak dışsatımın %70-80 dışalıma bağımlı olması ciddi bir ayak bağı.. 

Dışsatımcının kârını düşürüyor ve onları daha da agressif kılıyor. 

Eğer bu % 10’luk “ivedileşen” devalüasyon “böyle” yapılmasa idi nasıl olacaktı? 

Fatura AKP iktidarının sırtından alındı.. Ustaca bir manevra ile, Bay RTE sözde TCMB ve Başkanı Erdem Başçı 

ile çatışıyormuş görünümü verilerek bir tiyatro oynandı ve halk da olup bitenin ayrımına var(a)madı..  

 

Ancak Dolar’a bağlı ithal girdilerde fiyat yükselmesinin bedelini ödemekten kaçınma olanağı yok..  

Yavaş yavaş bu faturayı da halk yüklenecek. 

Bu manevra ile bir kez daha yerel – küresel sermaye lobilerinin diledikleri yapıldı. 

İktidarın emekten / halktan yana olmadığı bir kez daha görüldü. 

Ayrıca devalüasyon haberinin sızdırıldığı – burnu iyi koku alan yandaşlar ve uyanıklar spekülatif biçimde 

%10’a varan oranlarda servetini büyüttü. Bu çevrelerin dışında kalanlar ise halka birlikte % 10 eridi, küçüldü. 

Bu %10’un yeteceğini sanmıyoruz, ancak hastalıklı sistemin, cılız ve dışa bağlı ekonomimizin direnme – 

dayanma gücü yoktu.. Arkası yavaş yavaş gelecektir kanısındayız. Ancak seçime dek şimdilik bu %10 ile idare 

edebiliriz.. Gündelik yaşama yansıması da nasılsa yavaş yavaş olur ve Haziran’a dek ciddi sorun yaratmaz. 
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Önümüz de yaz.. Petrol fiyatları düşük kalırsa, Mart – Nisan’da doğalgaz, akaryakıt fiyatlarında  

seçim öncesi popülist bir indirim  bile yapabilirler.. 

7 Haziran Seçimleri AKP ve ülkemiz için yaşamsal önemde. AKP yeter çoğunlukla kazanırsa,  

2023’e, “100. yıl dış destekli irtica ve dış destekli bölücülük” için bir uzanmalık iş kalacak..  

Hesap bu.. 

Bu arada, 2002 sonunda AKP iktidar olduğunda, 2003 başı Dolar kuru 1,4 TL idi.. 

Bu gün 2,5 TL’yi geçti.. 

2,5 TL – 1,4 TL = 1,1 TL 

1,1 TL / 1,4 TL = % 78,6 

AKP’nin 12 yılda Dolar temelli devalüasyonu % 80’ê yaklaşıyor. 

 

Zat-ı şahanelerinin iktidarlarında ulusal paramız Dolar karşısında % 80 değer yitirdi.. 

 

TL’nin değeri neredeyse yarıya indi / indirildi .. 

Bunun adı “başarılı ekonomi yönetimi”! 

Bay RTE şimdiki TCMB başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı’dan da, önceki başkan Yılmaz’dan da ….  

herkesten ama herkesten daha iyi ekonomi biliyor!  

Bu birikimini ise İİTİA’den aldığı (sonradan Marmara Üniv. İİBM!?), bir türlü gör(e)mediğimiz  

diploması ile edinmiş  anlaşılan.. 

 

Biz ne söylersek söyleyelelim; korkarız taktik operasyon “şimdilik” tamam!? 

 

Sevgi ve saygıyla. 

09.02.2015, Ankara 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

============================================= 

 

Güncelleme notu (30.01.2015)                          : 

 

Şu anda 1 ABD $’ı 2.42 TL.. 

24 Ocak’ta bu yazıyı yazdığımızda 2.37 TL idi.. 

Aşağıdaki maliyet hesaplarına %50 daha ekleyebilirsiniz.. 

Dolar’ın 2.27 TL’den 2.37 TL’ye 10 krş. değerlenmesine dayalı idi aşağıdaki o yazımız. 

Ülkeye fatura büyüyor.. 

“Herkes” TCMB’na gözünü dikmiş “faiz indirimi” bekliyor. 

Kurduğumuz moneter sistem (yeni tanrılarımız para, faiz, rant, döviz vb.) bizi tutsak aldı. 

Yeri gelmişken bir kez daha anımsatalım : 

Küresel kapitalizmden kurtulma dışında kurtuluş yok.. 

 

Bu Kapitalizm hastalığı ölümcül.. Tüm dünyayı felaketten felakete sürüklüyor. 

Başımızın beladan kurtulası yok.. Adı üstünde, “kapital – sermaye” odaklı. 

Ortada insan yok.. “Human” – “hümanizma” odaklı değil düzen.. 

Ortada “toplum” yok, sömürü düzeni “sosyal” odaklı “sosyalist – toplumcu” değil.. 

http://www.ahmetsaltik.net/
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Dünya nüfusunun 100’de 1’i küresel gelirin yarısına el koyuyor.. 

 

Dünya nüfusunun yarısı yoksulluğa mahkum.. 

 

Açlık ölümleri 1. sırada.. 1 milyara yakın insan karnını bile doyuramıyor 

(800 milyon / 7,3 milyar).. Başta DSÖ ve FAO’nun feryatları boğuluyor.. 

 

Bütün insanlık aklını başına almalı.. Bu küresel harakiriden kurtulmaya bakmalı.. 

Daha insanca, yaşanası, paylaşım – dayanışmayı temel alan yepyeni bir düzen kurulmalı; 

geri bıraktırılmış ülkelerin başına getirilen komprador kapitalizmin taşeronları dışlanmalı. 

Bunun için, tarihi – insanlığı boğan KüreselleşTİRme = Yeni Emperyalizme karşı  

 

DİRENİŞİ KÜRESELLEŞTİRMELİ.. Kanada’dan Prof. M. Chossudovsky‘nin salık verdiği gibi.. 

 

Bu yazdıklarımız da, kalleşçe öldürülmesinin 25. yılında (31 Ocak 1990) 

ADD kurucu genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy‘a armağan olsun.. 

Geçen hafta da merhum devrimci şehidimiz Uğur Mumcu‘ya armağan yazmıştık.. 

 

Ne biçim armağan ise.. 

 

Sevgi ve saygıyla. 

Acı ve kaygı içinde ama UMUTLA!.. 

30.01.2015, Ankara 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

================================= 

Gerek ülkemizin gerekse dünyanın ekonomik göstergeleri hiç ama hiç iç açıcı değil. 

Davos’taki çırpınmalar (!) sistemin yapısal hastalığı yüzünden anlamlı çözümler üretemiyor. 

2007’de başlayan küresel ekonomik bunalım 8. yılına girerek bir rekor kırdı. 

Daha önceki periyodik ekonomik bunalım dönemleri hem yatay hem de dikey boyutlarda 

bunca bunaltıcı olmamıştı. Kapitalizmin onmaz hastalığının ürünü bu bunalımlar, yapısal! 

Küresel vahşi kapitalizm, sonuna dek tüm kartlarını oynama kararlılığında anlaşılan. 

Gidebildiği yer dek.. Ticaret- finans savaşlarına ek, bölgesel denetimli sıcak savaşlar dahil.. 

 

YoksullaşTIRma, işsizlik, küresel gelir dağılımında bozulma akıl almaz bir biçimde, 

üstelik hızla sürüyor.. Son verilerle dünya nüfusunun en varlıklı %1’i yani 73 milyon süper elit, 

küresel gelirin (>72 trilyon $ / 2013) yarısına el koyuyor. Dolar / Avro milyarderlerinin  

hem sayısı artıyor hem sahip oldukları servet büyüyor.. 

Davos’ta küresel firavunlar bu vahşi sömürünün nasıl durdurulacağını değil, 

nasıl sürdürülebileceğini irdeliyor kapalı kapılar ardında. 

 

12. CB – Yarıbaşkan Bay RTE, her türlü devlet terbiyesini ve nezaketini ayaklar altına alarak,  

yasa gereği özerk olması gereken TCMB‘na çok ağır biçimde saldırıyor ve 

“.. uyarılardan nasibinin almamış görünüyor..”  

diye dehşet veren bir tümce kuruyor.. Yetki sınırlarını da aşıyor bu arada.  

Bu sözlerin ardından Dolar 2.27 – 2.28 TL’den 2.38 TL üstüne fırlıyor. 10 kuruş pahalanmak ne demek?? 

10 krş / 2,27 TL = % 4,5 devalüasyon demek!.. 

http://www.ahmetsaltik.net/
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Peki yetkililer bu sözlerinin nereye varacağını hesaplayamaz mı, hesaplamak zorunda değil mi? 

“Öfkeli 1 kısa azar tümcesi”, 1 günde yaklaşık % 4,5 devalüasyon getirdi. 

 

- Devalüasyon yoksullaşTIRma demektir, 

- Enflasyon (yaşam pahalılığı) demektir, 

- Halkın cebinden topluca çalma demektir. 

 

İktisat okumuş bay RTE ve danışmanları kendisini uyarmamış olabilir mi?? 

 

***** 

Kim yüksek faizden yana olabilir ki? 

Ama 12 yıldır AKP, yüksek faiz – düşük kur ile ülkeyi muazzam borca boğup  

sanal bir iyileşme yanılsaması sağlamadı  mı? Şimdi ne değişti? 

Hem İslam dininde faiz haram değil mi? 

Bay RTE bunu dillendirebilir mi, bu bağlamda “faizsiz bir ekonomik düzen” önerebilir mi? 

Hadi canım sen de..  

Dostlar alışverişte görsün.. TCMB faiz oranını yarım puan değil de 1 puan+ düşürmeliymiş.. 

%4,5 devalüasyon ülkemizin toplam 400 milyar Doları aşan dış borçlarını bu oranda büyüttü.  

Yani Bay RTE’nin o sorumsuz (?!!?) tümcesinin bedeli 400 x % 4,5 = 18 milyar $ olmuştur. 

Ayrıca 260 milyar $ dolayındaki dışalımımızı (ithalatımızı) yine % 4,5 oranında pahalılaştırmıştır; 

260 x % 4,5 = 11,7 milyar $. 

Dışsatımımız aynı oranda ucuzlatılmıştır; 160 milyar $ x % 4,5 = 7,2 milyar $.. 

Bu arada Bay RTE’nin bu yönde bir açıklama yapacağını öngören, açıklamanın sızdırıldığı kesimler  

(insider traders) Dolar alımı yaparak, 1 gecede servetlerine % 4,5 değer katmışlardır.  

Bay RTE, bu sorumsuz (!?) demeciyle “birilerine” 1 günde %4,5 faiz ödetmiştir ulusal servetten,  

garip – gurebadan…  

Bunların bir bölümü vakıflar, AKP’ye zoraki – koşullu bağışlar ve cemaatler üzerinden;  

yoksullaştırılan kitlelere aktarılarak, üstüne üstlük politik avantaja dönüştürülmeye çalışılacaktır  

hiç kuşku yok. 

Doğrusu yaman plan, pes! 

***** 

Bu 3 görünür kalemi toplarsanız, 36,9 milyar $ gibi muazzam bir “doğrudan” yıllık maliyet bulursunuz. 

2014 için toplam ulusal gelir 800 milyar $ denirse, o tutarın yaklaşık %5’i! 

Yandaşlara aktarılan haksız rantın yaratacağı yoksullaşTIRma ve gelir dağılımının daha da bozulması cabası.. 

Yandaşların 100 milyar $ bir portföyü olsa, bir günde 4,5 milyar $ avanta kazanım demektir.  

Bu, faizden de beter bir spekülatif ve “külliyen haram” aktarım / gasp / post-modern kitlesel hırsızlık  

değil midir ?? 

Müslümanlıkta, İslamiyette, Kuran’da, ahlakta, hukukta yeri var mıdır?? 

Hiçbirinde olmadığına göre (!?) nerede vardır? 

 

“AKP’nin kutsal kırmızı kitabı”nda vardır; 

Türkiye bir Dar-ül Harp Alanıdır ve şeriat düzeni kurulana dek her şey ama her şey mübahtır! 

 

***** 
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Ülke kravatlı mollaların demir pençesi altında inin inim inlemektedir. 

Bu durum sürdürülemez.. 

Bu dehşet verici bir durumdur.. 

 

 Tüm bunları ülkesini – halkını seven, yurtsever ve sorumlu bir yönetici yapabilir mi? 

 

Yapıyorsa bu davranışlara ne ad verilecektir? 

Nasıl durdurulacaktır? Kim/ kimler engelleyecektir? 

Ensenizde bol sıfırlı maddi – manevi tazminat davası ile durup dururken hakaret suçlaması ile  

hapis cezası davası açılması tehdidi Demokles’in kılıcı gibi tutulurken,  

daha öte hangi sözcükler kullanılabilir ki?? 

TBMM’deki muhalefet partileri bu çok ciddi sorunun / talanın üzerine eğilmelidir, hem de hızla! 

Çıplak söyleyelim; bu rejimin adı asla “ileri demokrasi” değil,  

tam da tersine dinci despotizm, irticai totaliterliktir. 

Ve de “Uygar Batı” (!?) ikiyüzlülükle yer yer sahnede yer yer perde gerisindedir. 

İş başa düşmüştür.. 

Mustafa Kemal’in askerleri, Uğur Mumcular, kalpaksız kuvayı milliyeciler 

O’nun Cumhuriyetini yeniden kurma tarihsel görevi ile karşı karşıyadır. 

 

Sevgi ve saygıyla. 

24.01.2015, Ankara 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

 

Not : Tüm yazıyı pdf olarak indirmek için lütfen tıklar mısınız?? 
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