
Meslek odamızın da içinde yer aldığı ve 17 Meslek Odası’nın katılımından 
oluşan Eşgüdüm Kurulu’nda  alınan tüm kararlar odamız  tarafından 
desteklenmiştir.

Eşgüdüm Kurulu’nca açılan davaların bir kısmına odamız taraf olmuş, yapılan 
eylemlere tam katılım sağlanmıştır.
Eşgüdüm Kurulu her ayın ikinci haftası olmak üzere aylık düzenli toplanmış 
buna ek olarak bir çok olağanüstü toplantı yapılmıştır.Ülkemizin ve 
Kentimizin sorunlarını tespit edip çözümler bulmak için basın toplantıları 
basın açıklamaları ziyaretler gerçekleştirmiştir.

Kent sorunlarımızla ilgili , 100.spor kompleksindeki ticari alanların iptali içini 
imza kampanyaları mahalle sakinlerini örgütleyerek toplantı ve gösteriler imza kampanyaları mahalle sakinlerini örgütleyerek toplantı ve gösteriler 
düzenlemiş davalar açılmiştır. 

Kırcami ve Altınova imar planları, Kent içi ulaşımlının rahatlatılması,Vakıf 
zeytinliği,Kındıl çeşme  Göynük kıylarının Turizme açılması ,Büyükşehir 
Belediyesinin Otobüs alımı,Akdeniz Ünversitesi ile ilgili çalışmalar yapılmış 
gerekli görüş ve öneriler Basın toplantıları,  ziyaret ve raporlarla ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletilmiştir.

Kentsel sorunların yanında Ülke sorunları ile ilgili çalışmalar ve toplantılar 
yapılmış,görüş ve öneriler basın açıklamaları,basın toplantıları,raporlar 
düzenlenerek açıklanmıştır.



Ancak tüm bu uğraşlara rağmen ,Ülkemizin idari ve hukuki yapısı nedeni ile 
sonuç almanın çok zor olduğu açıktır. Eşgüdüm Kurulunun yaptığı 
mücadelenin ne kadar zorlu olduğu aynı konuyla ilgili defalarca dava açmak 
zorunda kaldığından anlaşılmaktadır.

Dünya ve Ülkemiz  yaşadığı en derin Krizlerden birini 2009 yılında yaşamaya 
başlamış ve süreç 
Hala devam etmektedir.Ocak 2009 tarihinde konu Eşgüdüm Kurulunda da 
görüşülmüş konuyla ilgili oda olduğumuz için odamızdan bilgi istenmiş 
hazırlanan rapor Şubat 2009 toplantısında bir rapor halinde Eşgüdüm 
Kuruluna Sunulmuştur.

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulunda Odamızı Temsil Eden Metin Yalın 
Tarafından hazırlanan raporun bir örneği aşağıdadır.. 



2001 VE 2008 EKONOMĐK KRĐZLERĐ

Eşgüdüm kurulunun geçmiş dönemlerinde de görev aldım.SMMM odası olarak 
konunun daha yakının da olmamız nedeniyle 2001 yılı ekonomik krizi ile ilgili 
bir rapor hazırlamam istendi.

Raporu oluşturarak bir sonraki toplantıda kurula sundum.O dönemin siyasi ve 
ekonomik çalkantıları içinde rapor tüm meslek odalarının katılımı ile 
dönemin Eşgüdüm Kurulu Sekreteri Sayın Cuma Ali Gaffaroğlu imzası ile 
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulunun Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer’e destek mesajı olarak gönderildi.

Özet olarak yukarıda adı anılan raporun bir bölümünü aynen aktarıyorum.
“Ülke ekonomisinin esiri olduğu kara para ve yolsuzlukların ve %60 bulan “Ülke ekonomisinin esiri olduğu kara para ve yolsuzlukların ve %60 bulan 
kayıt dışılığın  önüne geçilebilmesinin  tek yolunun 29.07.1998 tarihinde 
yürürlüğe giren ve halk tarafından nereden buldun yasası olarak adlandırılan 
4369 sayılı kanunun yeni reformlarla birlikte yeniden hayata geçirilebilmesi 
ile mümkün olduğu belirtilmiştir.Ancak anılan kanunun 4444 sayılı yasa ile 
uygulamasının 01.01.2003 tarihine ertelendiği ancak o tarihte de uygulanıp 
uygulanmayacağı belli değildir.”şeklinde devam eden raporda kanunun 
uygulatılmayacağı da açık şekilde ima edilmiştir.

Erken genel seçim sonucu iktidara gelen AKP hükümetinin ilk çıkardığı kanun 
4369 sayılı kanunun tamamen bir daha uygulanmamak üzere kaldırılması 
olmuştur.



Aradan geçen 7 yıldan sonra dönüp dolaşıp geldiğimiz yer eskisinden daha 
vahimdir.

Hazine yetkilileri ve hükümet yetkilileri özelleştirme gelirlerinin bütçeye 
gelir yazılmayacağını, borçların azaltılmasında kullanılacağını  defalarca 
beyan etmişlerdir.

Hazine'nin planları içresinde de, mevcut Hazine borçlanma kağıtlarının bir 
bölümünün erken itfası yer almıştır. Yani özelleştirme gelirinin borç 
azaltılmasında kullanılması , önümüzdeki yıllara ilişkin borç geri ödeme 
yükünü hafifletmesi planlanmıştır.

AKP dönemindeki 50 milyar dolarlık özelleştirmelerde ne kamusal  yarar  ne AKP dönemindeki 50 milyar dolarlık özelleştirmelerde ne kamusal  yarar  ne 
iktisadi, ne siyasi ve ne de güvenlik kriterleri   göz önünde tutulmamış  
hepside, göz ardı edilmiştir. 

- Almanya’da telekom, posta idaresi, demiryolları, Lufthansa devletin 
doğrudan ve dolaylı güdümündedir. Eylül 2008’de özelleştirmeler konusunda 
yeni bir kısıtlama daha getirilmiştir, yabancılara yüzde 25 sınırı konulmuş, 
ayrıca hükümetin iznine bağlanmıştır. 

Fransa’da iktisadi alanda kamunun doğrudan denetimi yüzde 40 dolayındadır. 



Cumhuriyetin tüm ekonomik kazanımlarını “Babalar gibi satarım” ilkesi ile 
haraç mezat satanlar, elde ettikleri gelirleri de bütçe açıklarını kapamada ve 
halkın gözünü boyayarak rakamlarla oynayarak kendilerine siyasi malzeme 
elde etme yolunda heba etmişlerdir.

Sonuçta elde avuçta ne varsa özelleştirme adı altında hiçbir ilkeyi göz önüne 
almayan siyasi irade her zaman olduğu gibi hiç kimseden hesap sorulmadığını 
da göz önüne alarak şimdide okul binaları ve 2B bahanesi ile rant getirecek 
arsa ve arazileri satmak için hazırlık yapmaktadır.
Bunların sonucunda da aşağıdaki üzücü  tabloda ağırlaşarak devam 
etmektedir.etmektedir.

1958 Yılında başlayan ülkemizin ĐMF Stand by serüveni o günden bugüne 20 
defa tekrarlanmış
ancak çözüm olmadığı gayet açık ortadayken 21 stand by görüşmeleri bugün 
yarın imzalanmak üzeredir.



Türkiye'nin 2002 yılında;
- 92 milyar dolar olan iç borcu 2008'de 220 milyar dolara,
- 130 milyar dolar olan dış borcu da 2008'de 263 milyar dolara,
- Toplam borç ise 221 milyar dolardan, 483 milyar dolara çıkmış.

Son yıllarda, GSYĐH tutarı arttığı için, borçların GSYĐH 'ye oranı da 
gerilemekte. Borç stoku, yapısal olarak hızlı bir iyileşme göstermemekte ama 
GSYĐH 'ye oranı düşmektedir.. Son olarak, milli gelir serilerinde yapılan 
revizyonun etkisiyle, borç/GSYĐH rasyoları yaklaşık dörtte bir oranında 
azalmıştır

Yukarıdaki açıklamalardan da fark edileceği gibi, borçların artma ya da 
azalma durumu, hangi açıdan bakıldığına ve kimin hangi ölçülere göre 
açıklama yaptığına göre değişebilmektedir.açıklama yaptığına göre değişebilmektedir.
Kısaca bunun özeti borç transferidir.Yani sağladığı dövizleri YTL’ye çevirerek 
devlete satan özel sektörün diş borcu adeta patlamıştır.Özel sektörün borcu 
2003 başından 2008 mart sonuna kadar %300 lük rekor artışla 172 milyar 
dolara çıkmıştır.

Diğer bir deyişle uluslararası borç rasyolarını tutturmak için dış borç 
stokunun milli gelire oranını kağıt üzerinde küçülten merkezi yönetim, özel 
sektörün dış borçlanmayla sağladığı kaynakları iç borçlanma ihalelerinde 
yüksek faizlerle çekerek, borcunu döndürmüş. Böylece hükümet, kağıt 
üzerinde azalttığı dış borçlanmayı aslında özel sektör kanalıyla rekor 
düzeylerde büyütmüştür.



Merkez Bankası faizi yükselterek özel sektörü dışarıdan borçlanmaya itmiş. 
Dışarıda faiz’in düşük. Türkiye 'de pahalı olması sebebi ile de:daha önceki 
yıllarda ağırlıklı olarak yabancıların getirdiği sıcak parayı bu kez bizim 
bankalarımız ve şirketlerimiz getirmektedir.

Bir yılda cari açığımız (döviz açığımız) 40-50 milyar dolarlara ulaşır hale 
gelmiştir. Özel sektör bir yılda 50 milyar dolar dolayında borçlanıp ve de bu 
kadar dövizi ülkeye getirince hem döviz ucuzlamış hem de cari açık (döviz
açığı) kapanmış olmaktadır.

Cari açık ve dış ticaret açığında rekorlar kıran, yani parasını değerli kılarak 
ithal mallarını kendi ülkesinde ucuz hale getiren, döviz kurunun sıcak para ithal mallarını kendi ülkesinde ucuz hale getiren, döviz kurunun sıcak para 
girişi ile devamlı düşen bir trend içinde kalmasını sağlayan her ülke kısa 
vadeli tanımlanmış bir gözlem aralığında büyür.

2003-2007 Kasım arasında yaşadığımız ve siyasi iktidarın büyük başarısı 
olarak gösterilen büyüme, ülkedeki sağlam dinamiklerin zorlanarak, sıcak 
para, düşük kur, artan dış ticaret açığı, cari açık gibi etkenler ile sanal bir 
tablo oluşumudur. Başarı olarak gösterilen ekonomik istikrar ise artan sıcak 
paranın sağladığı sürdürülmesi olanaksız bir durumdur.



Bu günlerde Dünyayı sarsan kriz nedeni ile  dolar fiyatı yüzde  20 artmış, özel 
sektör bankaları ve şirketlerinin  34 milyar dolar karşılığı YTL yükünü (kur 
riskini) nasıl ödeyeceği  konusu gündeme gelmektedir.Bu şartlarda bu riski 
ödemesi zor görünmektedir. Đşte o zaman faturayı ödemek gene her zaman 
olduğu gibi  Türk halkına düşecektir.

500 milyar dolara yaklaşan iç ve dış borçların yükü altında ezilen Ülkemiz AB 
dayatmaları ile  ekonomik ve siyasal alanda bağımsızlığını yitirmiş adeta 
cumhuriyet öncesi kapitülasyonlar dönemine döndürülmüştür.

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI 
MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU TEMSĐLCĐSĐ
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