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İŞİMİZ ZOR 

 

12 Ağustos Pazar günüydü… Akşam saati 22.00 – 23.00 suları idi. TV’lerde canlı yayın 

programları devam ediyordu. Ekranların alt köşelerinde yazan Döviz fiyatları gözlerimizi 

yerinden fırlattı. 4.80’den kapanan Dolar Asya piyasalarında uçuyordu… İnanılır gibi değil 

5.70… 6.20… 6.80… 7.20… 7.40 ne oluyoruz? TV sunucuları bir şey söyleyecek de… Ne 

söylesin.  

İşte ekonomi tarihimize 13 Ağustos krizi olarak geçecek olan deprem böyle başladı. 

Henüz erken, daha 45 gün bile geçmedi. Ama şunları duyduk; 

  …… Bunu yapan dış düşmanlar… ABD… İSRAİL 

  …… Faiz Lobisi sıkıştırıyor… Bunlar bizim düşmanımız.  

  …… Faizler 14’lerden… 17’lere çekiliyor.  

  …… Yastık altında, kolda, belde ne varsa bozduralım. 

  …… Çin bize kredi veriyor… Londra ile anlaşıyoruz.  

  …… Bunu yapan Batı’ya nispet… Biz de Doğu’ya döneriz.  

  …… Bak bizi kızdırmayın… Biz de yaptırım yaparız.  

  …… Kardeşim bizde KRİZ MRİZ YOK… Her şey  yolunda. 

     Ve şunlar oldu;  

  …… Döviz fiyatları yılbaşına göre %40 arttı.  

  …… Faizler aniden %50 arttı.  

  …… Piyasalar kitlendi… Kimse para kazanamıyor. 

  …… Ödemeler durdu… Kimse kimseye hiçbir şey ödemiyor.  

  …… Herkes battığının farkında ama… Söyleyemiyor.  

 

 Bu berbat durum şimdiden oluştu ve toplumsal güven sıfır oldu. Aslında döviz ve faiz 

artışı “daha tam olarak fiyatlara yansımadı”. Fiyatları “piyasayı ürküterek” baskılıyoruz… 

Buna da şükür. Fakir fukara için kâr kârdır.  

  

 Eskiden 5 yıllık kalkınma planları vardı. İş insanları bu planları inceler işlerini ve 

yatırımlarını buna göre yapardı. Şimdilerde Devlet – Hükümet ne derse desin iş insanları 

inanamıyor… Güvenemiyor.  

 

 Kimse Orta Vadeli Program diye “teorik masallar anlatmasın”. Eğer iş dünyasının 

katkısı isteniyorsa… 5 yıllık plan dönemlerinde olduğu gibi “Açık – Net – Anında teşvik 

edilmeli”. Yok öyle “yandaşlara değil”… Herkese adil ve eşit teşvikler verilmeli.  

 

     Devlet…… Yatırımları Teşvik Etmeli  

   Tasarrufu Teşvik Etmeli 

   İstihdamı Teşvik Etmeli 

   İnovasyonu ve Teknolojiyi Teşvik Etmeli  

 

    NET …… SOMUT… PEŞİN PEŞİN… ANINDA… ADİL  

  …… Anlaşıldı mı?..... Anlaşılmayacak bir şey yok.  

  …… Olur mu? …… Bu kafalarla ZOR  

 

    İŞTE İSPATI 

 OVP sunuşu başlamadan önce 1 Dolar…. 6.17’dir.  

Sunuş bitti… Alkış, kıyamet, tebrikler… 1 Dolar…. 6.20 oldu.  

Yani piyasa ya anlamadı…. Ya da sallamadı.  

 YANİ İŞİMİZ ZOR.  


