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Özet ve Değerlendirme
Sİİ Kasım’da düşmüştür; 42.493’den 40.817’ye. Ekim ayında olduğu gibi, “Siyasi
Şiddet” alt sektör indeksi hariç tüm alt sektörler gerilemiştir. “Hükümet Kurulum ve
İşleyiş”, “Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” ile “Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt
sektör indekslerindeki düşüş şiddetlidir.
“Temel Meşruiyet ve Yönetim Normlarının Kararlılığı” alt sektör indeksi
gerilemiştir. Gerileme başlıca nedenleri; kamu kudreti, TÜİK hesaplamalarını düşük tutarken
vergi-harç güncellemelerini, gecikme faizi ayarlamalarını yüksek tutmaktadır. Kasım’da insan
hak ihlalleri hareketliydi. İçişleri Bakanı Soylu’nun şahsen kamu düzenine tehdit teşkili
pekişmektedir. Son gelişmelerle ülkemizde liberal esasta finansal kamu düzeni ağır baskı
altına girmiş haldedir.
“Parlamento

Desteği

ve

Yapısı”

alt

sektör

indeksi

hafif

gerilemiştir.

Parlamento’nun kurumsal nihaî çözüm yeri olma kapasitesi korunmakla birlikte başta
muhalefet, Parlamento teknik ve tarzını aşırı zorlamakta, çözüm zeminini sürekli Parlamento
dışında teşkil ettirme gayretindedir. Bunu, dışarıda destekle iktidarı Parlamento’da çözüme
zorlama olarak tolore etmek ayrıdır. Kanunlaşmalar dolaylı olsa da istikrarı destekleyici,
çözüm teşkil ettiricidir.
“Hükümet Kurulum ve İşleyiş” alt sektör indeksi gerilemiş, indeks mevcut düşük
düzeyinde bu ölçüde düşüş serttir. Hükümet, makroekonomik politik çerçeveden yoksunluğu
bakımından pes etmiş haldedir. Hükümet, aynı hafta içinde, “ekonominin kitabını yazmaktan”
“ekonomik kurtuluş savaşı” söylemine savrulmuştur. 15.Temmuz finansörü, Al-Watiya
saldırganı BAE, Beştepe’deydi!
“Siyasa Uygulama ve Yönetişim” alt sektör indeksi hafif gerilemiştir. Kasım’da
ağır olumsuz ekonomik gelişmelerin siyasi desteğe yansımaları henüz izlenememiştir. Siyasi
iktidar mesaj düzeni adeta çökmüş, tepki veremez haldedir. Ne kadar üst perdeden bakılırsa
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bakılsın, özgüven görüntülerine aldanılmamalıdır. İstisnasız her bir lider (iktidar, muhalefet),
ülke yönetiminde artan güçlüğün farkındadır.
“Kurumlarla İlişkiler” alt sektör indeksi hafif gerilemiştir. Başlıca nedeni;
Cumhurbaşkanı, TCMB ve Hazine-Maliye Bakanı arası çekişmedir. Çalışma Bakanı’nın
gündemiyle Cumhurbaşkanlık ve Kabine üçgeninde stres izlenmiştir.
“Dış Politik Aktörlerle İlişkiler” alt sektör indeksi gerilemiştir. Gerileme başlıca
nedenleri; Rusya’nın Suriye politikası Türkiye aleyhine hasmane işleyiş bakımından ciddi
hazırlık evresindedir. Rusya; İdlib’den sonra Fırat batısında da TSK’ya karşı gerekirse yanına
Esad ve PKK’yı alarak hareketlenme hazırlığındadır.
“Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı” alt sektör indeksi sert ölçüde
gerilemiştir. Gerileme başlıca nedenleri; TCMB, BDDK, kamu bankaları ve kısmen
Hazine’nin kamu hizmet arz ve fiyatlamasında, iktisadi ve finansal ortama uyum sağlamada
yetenekleri dumur edilmiştir. Sağlık, ilaç, enerji, tarım girdilerinde kesinti yahut
fiyatlanmasında ağır sıçrama ihtimali radardadır.
“Siyasi Şiddet” alt sektör indeksi yükselmiş, Covid-19 yitimleri indeksi zorlasa da
PKK ile sınır içi/dışı başarılı mücadele ortadadır.
“Ekonomik İstikrar Faktörleri” alt sektör indeksi sert ölçüde gerilemiştir.
Gerileme başlıca nedeni rekabetçi kur iddiasıyla TCMB politika ve kamu banka kredi faizleri
üstünden devreye alınan düşük faiz uygulamasıdır. Kurlar yanında enflasyon, kontrolden
çıkma eğilimindedir. Yüksek ve yükselen enflasyon, geniş kitlelerin hayatiyetini firmaların
işleyişini sarsıcıdır. Finansal bürokrasi, Kasım’da, Hükümet iradesi destekli uygulamalarıyla
kontrollü görünümde savrulma şeklinde finansal çalkantı kaynağıydı. Enerji fiyatlama ve
ithalatı, yol açtığı yüksek dış ödemeler ek endişe nedenidir.
Siyasi istikrar Kasım’da düşmüştür. Teknik nedenden Siyasi Şiddet alt sektörü
ayrı, alt sektörlerin tamamı gerilemiştir. Devlet-yönetim, politika-yerindelik ağır işlevsizlik ve
bozuklukları ayrı, millet-toplum hayatımıza dair endişeler de ivmelenmiştir. Sürdürülemez
ısrarlı politikaların çıktısı şeklinde sürdürülemez toplum eşiğine gelinmiştir.
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Alt Sektör Gelişmeler
31.10.21

30.11.21

% Değişim /
Difference

S iyasi İstikrar İndeksi (S İİ) / Political S tability
Index (PS I)

42.493

40.817

-3,94

Temel Meşruiyet ve Yönetim Normları / Basic
Legitimacy And Governance Norms

5.333

5.245

-1,65

Parlamento Desteği ve Yapısı / Parliament
S upport and S tructure

11.742

11.713

-0,25

Hükümet Kurulum ve İşleyişi / Government
Forming and Operation

2.123

1.722

-18,89

S iyasa Uygulama ve Yönetişim / Political
Efficiency and Governance

5.243

5.235

-0,15

Kurumlarla İlişkiler / Relations with
Institutions

3.531

3.418

-3,20

Dış Politik Aktörlerle İlişkiler / Relations with
Foreign Political Actors

1.856

1.806

-2,69

Bürokratik Kapasite ve Tam Kullanımı /
Bureaucratic Capacity and Full Usage

3.077

2.639

-14,23

S iyasi Ş iddet / Political Violence

2.699

2.824

4,63

Ekonomik İstikrar Faktörleri / Economical
S tability Factors

6.889

6.215

-9,78

Veriler
Değerlendirmelerde izlek ve raporlamalarla birlikte 1.280 haber (16.240’dan 17.519’a) ve yaklaşık 265
ekonomik veri kayıtlanmıştır. Haber ve verilerin kayıtlanma oranı yaklaşık %2’dir.
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Sonuç
Kasım’da siyasi istikrar düşmüştür. Teknik nedenden Siyasi Şiddet alt sektörü
ayrı, alt sektörlerin tamamı gerilemiştir. Devlet-yönetim, politika-yerindelik ağır işlevsizlik ve
bozuklukları ayrı, millet-toplum hayatımıza dair endişeler de ivmelenmiştir. Sürdürülemez
ısrarlı politikaların çıktısı şeklinde sürdürülemez toplum eşiğine gelinmiştir. Kurlarda
hareketlenme piyasalarda tıkanma, hükümet etmede, kamu hizmet arz ve fiyatlamasında
tıkanıklığın ön-evresi görünümündedir. Kan ve irfanla kurulan Cumhuriyetimizde hayat,
politik iradeyi sert ölçüde ikaz etmiştir. Politik iradeyse sert ikazı, kan ve irfanla birlikte
reddetmekte, cehalet ve inada meyletmektedir. Konsolidasyonu bekleyeceğiz.
Saygılarımızla,
S Bilişim Danışmanlık

Not: Ana Rapor 53 sayfadan oluşmaktadır

“Bu raporun barındırdığı ya da dayandığı bilgiler yazarlarının doğru ve güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan alınmış ve
akademik denetime tabi tutulmuştur. Bununla birlikte üçüncü şahıslardan alınan hiçbir bilginin doğruluğu ve tamlığı bağımsız
olarak onaylanmamış buna dair bir garanti verilmemiştir. Rapordaki ifadeler geleceğe dair güncel beklentiler temin edebilir ve
doğrudan güncel veya tarihi bir gerçeğe ilişkin olmayan herhangi bir beyan içerebilir. İşbu ifadeler bilinen / bilinmeyen riskler,
tereddüt ve kapsamlı olarak belirtilmemiş başka faktörler içerebilir. Bu rapora katkıda bulunanlar sürekli değişen bir çevrede
faaliyet gösterdiğinden devamlı yeni risklerin ortaya çıkması doğaldır. Okuyucu bu ifadelere aşırı bir güven sergileyerek yatırım ya
da ticari bir işlem yapmamaları için uyarılmaktadır. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunanlar yeni bir bilginin doğuracağı
sonucu müteakiben hiçbir ifade üzerinde halka açık bir güncelleme yapma zorunluluğu taşımaz. Raporu yazanlar bu bilgilerin
kullanımına bağlı doğacak hiçbir zarar yahut kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.” Tüm hakları saklıdır. Bu raporun hiçbir
parçası fotokopi, kayıt, bilgi depolama ve yeniden kullanımı mümkün kılacak araç / sistem dâhil olmak üzere alıntı yapılamaz, yeniden
yayınlanamaz.
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