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IMF Heyeti'nin Türkiye Raporu ve 

Hazine ihale sonuçları iyi okunmalı 

 

 Bu hafta, dünyanın ekonomisinin önde gelen ekonomileri açısından, üretim, 

enflasyon ve cari işlemler dengesine yönelik önemli verileri izleyeceğiz. ABD 

ekonomisine yönelik makro ekonomik göstergelerin önemli bir bölümü, 

ABD'lilerin deyimiyle, Federal Hükümet 'kapandığından' dolayı, 

açıklanamıyor. Buna karşılık, Euro Bölgesi'ne yönelik üretim, enflasyon ve 

cari işlemler verileri ilgiyle takip edilecek. 

 

 Çin, haftanın ilk günü tatil. Takip eden günler için, Çin'den üretim (HSBC PMI 

Endeksi), para arzı ve kredi hacmine yönelik veriler gelecek. Japonya ise, 

üretim verileri (makine yedek parça siparişleri veya temel makro göstergeler 

endeksi ve tüketici güven endeksi gibi) ve Japon Merkez Bankası'nın aylık 

raporunu paylaşmanın yanı sıra, Japon Merkez Bankası (BoJ) Başkanı 

Haruhiko Kuroda 10 Ekim perşembe günkü konuşması ilgi çekebilir. 

 

 Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomileri ve Japon ekonomisi için, eğer 

yayınlanabilir ise, ABD ekonomisi için, sanayi üretimi ve genel anlamda 

ekonominin gidişatı ve cari işlemler dengesine yönelik verilere benzer bir 

şekilde, Türkiye'de de 8 Ekim Salı günü ağustos ayı sanayi üretim verisine, 11 

Ekim cuma günü ise, cari işlemler dengesi ve istihdam verilerine ulaşacağız. 

 

 Türkiye'de geçen hafta perşembe günü (3 Ekim) açıklanan enflasyon verileri, 

yukarıda ifade ettiğimiz Batılı ekonomiler için bu haftanın konu başlıkları. 

Enflasyon verilerinin, önde gelen Batılı ekonomilerde yüzde 2'nin altında, ya 

da yüzde 2'ye çok yakın seyretmesi, merkez bankalarının da elini 

rahatlatacak bir gelişme olarak ifada edilebilir. 

 

 Konu merkez bankalarında açılmışken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Başkanı Mario Draghi de, aynen BoJ Başkanı Kurado gibi, 10 Ekim perşembe 

günü bir konuşma yapacak. Tabi, St Louis FED Başkanı Bullard'ı da 

atlamayalım. Piyasalar açısından, üç önemli merkez bankasının başkan ve 

önemli temsilcilerinin aynı gün konuşacak olması hayli ilginç olsa gerek.          
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9 Ekim'de bir konuşma yapacak olan BoJ Başkan Yardımcısı Hiroshi 

Nakaso'nun mesajları, Başkan Kurado kadar ilgi çeker mi, birlikte göreceğiz. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise, yeni haftaya damgasını vuracakmış 

gibi gözüken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Heyeti'nin, IMF kuruluş 

anlaşmasının 4. maddesi kapmasında üye ülkelere yönelik rutin konsültasyon 

çalışması sonrasında, yayınladığı Türkiye raporundaki eleştiriler ve Hüsnü 

Özyeğin ile Kemal Derviş'in hafta sonuna damgasını vuran eleştirilerini 

düzenleyeceği 'Ekonomistler Toplantısı'nda cevaplandıracak. TCMB, en 

büyük eleştiriyi, karmaşık bir para politikası izlemekle, geleneksel araçları 

yeterince kullanmamakla ve temel para politikası faiz oranını ise gereksiz 

ölçüde düşük ve yapay bir düzeyde tutması yönünde alıyor. Merkez 

Bankası'nın gerek IMF, gerekse de önemli isimlerden gelen eleştirilere, 

Ekonomistler Toplantısı aracılığıyla piyasaya mesaj vermek adına, mutlaka 

bir cevabı olacaktır. 

 

 TCMB'nin neden temel para politikası faiz oranını yükseltmediğini, neden faiz 

koridorunu beklenenden daha düşük düzeyde tuttuğunu analiz ederken, 2013 

yılı itibariyle, Türkiye'nin uluslararası ekonomi çevreleri açısından en önemli 

hikayesinin 'yüzde 4'e yakın büyümek' başlığı olduğunu düşünmesi nedeniyle, 

Türkiye'nin büyüme patikasına faizi yükselterek zarar vermek istememesi 

olarak değerlendirebiliriz. Nitekim, IMF Heyeti de, 2013 yılı için IMF'in 

Washington merkezindeki ekonomistlerin Türk ekonomisine yönelik yüzde 3,4 

oranındaki büyüme tahminini, yüzde 3,8 olarak yukarı çekmiş durumda. 

 

 TCMB'nin faizi yükseltmek istememesinin bir başka net gerekçesi ise, 

Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin artmaması. FED'in eninde sonunda 

genişletici para politikası stratejisini bırakacağını dikkate alırsak, 2014 yılının 

ikinci yarısından itibaren, dünya ekonomisinde borçlanma maliyetleri 

arttığında, Türkiye'de de faiz hadleri yükselecek ve Hazine bugünküne oranla 

daha pahalı borçlanacak. Bu durumda, TCMB, bugün için Hazine'nin daha 

makul faiz hadleriyle borçlanmasına katkı sağlamak adına da, kendi politika 

faizlerini yükseltmiyor. 

 

 Bu arada, Hazine'nin, uzun bayram tatili öncesindeki son haftada, bugün (7 

Ekim) ve yarın (8 Ekim) toplam 5 bono-tahvil ihalesi olacak. Buna göre, 7 

Ekim'de, yani bugün Hazine 5 yıl vadeli, sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli, 

TÜFE'ye endeksli iki uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştirecek. Salı günü ise, 

2 yıl vadeli yeni gösterge tahvil, 6 yıl vadeli FRN ve 10 yıl vadeli yeni gösterge 

tahvil ihracı gerçekleştirecek. ABD'de de Hükümet'in kapanması ve FED'in 
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parasal genişlemeyi bitirme kararını ertelemesi ihtimalinin, Hazine'nin 

yapacağı ihalelere bir faiz yumuşaması olarak yansıyıp, yansımayacağını 

birlikte göreceğiz. 

 

 Piyasalar, bir yandan üretim, bir yandan enflasyon verilerini takip 

ederken,dünyanın önde gelen merkez bankalarının başkan ve başkan 

yardımcılarının verecekleri para politikası tercihlerine yönelik mesajlar da 

önemli olacak. Piyasalar, tahmin etmek zor değil, 2014 yılı ortalarına kadar, 

önde gelen merkez bankalarından genişletici para politikası döneminin 

bittiğine dair bir mesaj duymak istemiyor. 

 

 Türkiye'nin ağustos ayı ödemeler dengesi verileri merakla bekleniyor. 2013 

yılının ağustos ayına ait veriler 11 Ekim cuma günü açıklanacak. Cari işlemler 

açığının, temmuz ayındaki 5,8 milyar dolarlık açığa karşılık, ağustos ayında 

yarı yarıya azalması umut ediliyor. Böyle bir gelişme, cari açığın 2012 yılı 

ağustos ayında 1,3 milyar dolar civarında gerçekleştiği dikkate alınır ise, 55,7 

milyar dolar düzeyine gelmiş olan yıllıklandırılmış cari açığı, ağustos itibariyle 

57 milyar dolara taşıyacak. 

 

 Bu durumda, iyimser bir tahminle, yıl sonunda cari açığın 57 ile 59 milyar 

dolar düzeyinde kalacağını söyleyebiliriz. Eğer, geçen kasımın 4 milyar dolar 

ve aralık ayının 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olan cari açık 

değerleri, 2013 yılının aynı aylarında bu rakamların bir hayli altında kalır ise, 

sürpriz bir gelişme olarak, yıl sonu cari açık değeri 57 milyar doların dahi 

altında kalabilir. 

 

 Sanayi üretiminde ise, 8 Ekim salı günü, yani yarın açıklanacak olan artış 

oranını şahsım, takvimden arındırılmış olarak, bir önceki yılın ağustos ayına 

göre yüzde 4'ün üzerinde gelecek şeklinde bekliyor. Geçen haftaki 

raporumuzdan hatırlanacak olur ise, haziran, temmuz, ağustos ve eylül 

aylarında imalat sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 75'in üzerinde 

seyrettiğini belirtmiştik .  

 

 Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan daha yukarıda olan 

kapasite kullanım oranı, eylül ayında bu farkı 1,4 puana yükseltmişti. Bu 

durumda, haziran ayında yüzde 4,2, temmuz ayında da yüzde 4,6 artış 

gösteren sanayi üretimi, ağustos ayında da yine yüzde 4'ün üzerinde bir artış 

gösterebilir, demiştik. 
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 Eğer, tahminimiz tutar ve yarın, ağustos ayı sanayi üretim verisi de yüzde 

4'ün üzerinde çıkarsa, eylül ayı sanayi üretim verisinin de yüzde 4'ün üzerinde 

gelebilme ihtimalinin de güçleneceğini söyleyebiliriz. Geçen haftaki 

tahminimizi tekrarlayarak, eğer sanayi üretim artış oranları tahminlerimiz 

doğrultusunda şekillenir ise, veriler bizi, 3. çeyrek için yüzde 4,5 ile 5,2 

arasında bir büyüme verisine dahi taşıyabilir, diye hatırlatalım. 

 
IMF'den kritik Türk ekonomisi uyarıları 
 
Yukarıda kısaca belirttiğimiz, IMF Heyeti'nin Türkiye konsültasyonu raporunun 
detaylarına girdiğimizde ise, raporda değerlendirmelerini 15 ana başlık altında 
toplayan Heyete göre, küresel finansal ortamın daha az hoşgörülü bir nitelik arz 
etmesi nedeniyle, Türk ekonomisinde kırılganlıkların azaltılmasının kısa ve orta 
vadeli politikaların en temel odağı olması gerektiği belirtilmekte. 
 
Kısa vadede, enflasyon hedefinin tutturulması ve yeterli bir nominal çapa ortaya 
konulması için para politikasının sıkılaştırılmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edilen 
değerlendirmede, maliye politikasının da sıkılaştırılarak, 2014 yılında yapısal faiz 
dışı fazlanın artırılması gerektiği aktarılıyor. Yani, 2013 yılında beklenenden daha 
iyi giden ve bütçeye ocak-ağustos döneminde az da olsa fazlalık verdirmiş olan 
bütçe ve kamu gelirlerinin daha fazla bütçe ve kamu harcaması yapmaya 
cesaretlendirmek yerine, Hükümet'i, Ekonomi Yönetimi'ni bu geliri gelecek için 
daha fazla tasarruf etmeye teşvik etmesi vurgulanıyor. 
 
Orta vadede, Türkiye ekonomisi için temel zorlukların, yurt içi tasarrufların 
artırılması ve yapısal reformların kararlı bir biçimde uygulanması olduğunun 
belirtildiği değerlendirmede, "Her iki politika da ekonominin uzun vadeli büyüme 
potansiyelinin artmasına hizmet ederken, sürdürülebilir bir dış dengenin devamını 
sağlayacaktır" denilmekte. 
 
IMF'ye göre, yurt içi talebin güç kazanmasıyla 2013 yılı büyümesinin yüzde 3,8 
olarak gerçekleşmesi, mevcut makroekonomik politikalara devam edilmesi 
halinde ise, 2014 yılı GSYH reel büyümesinin ise yüzde 3,5 olması bekleniyor. 
Bununla birlikte, yurt içi talep öncülüğündeki büyüme, cari işlemler açığı ve 
enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturuyor. 
 
Heyet, cari işlemler açığının, kısmen altın ithalatındaki artışın da etkisiyle, bu yılın 
sonunda GSYH'nin yüzde 7'sinin üzerine yükselmesi, önümüzdeki yıl da bu 
seviyeye yakın bir oranda gerçekleşmesini öngörüyor. Heyetin konsültasyon 
değerlendirmesindeki bir başka vurgu ise, enflasyon eğilimleri ve TL'deki değer 
kaybının, enflasyon oranının, hem 2013'de, hem de önümüzdeki yıl için yüzde 
5'lik hedefin üzerinde gerçekleşmesine neden olacağı. 
 
Raporda, gelişmiş ülkelerin para politikalarına ilişkin piyasalar tarafından yapılan 
yeniden değerlendirmenin, Türkiye'nin temel kırılganlığı olan dış dengesizliği 
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açığa çıkardığı ifade edilmekte. Küresel faiz oranlarının normalleşmesi sürecinde 
zamanlama ve miktar belirsiz olmakla birlikte; portföy yatırımlarında son 
dönemdeki yeniden dengelenmenin, Türkiye’de varlıklarının yeniden 
fiyatlanmasına ve TL’de değer kaybına sebep olduğu vurgulanmakta. 
 
Heyetin, İstanbul ve Ankara'daki özel sektör, önemli iş dünyası STK'ları ve 
Ekonomi Yönetimi ile gerçekleştirdiği temaslar ışığında, küresel portföy 
yatırımlarında gözlenen yeniden dengelemenin ve Türkiye'nin brüt dış finansman 
ihtiyacının önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüksek kalacağı varsayımı altında, 
sermaye akımlarının zayıflaması ya da tersine dönmesi ihtimalinin, Türkiye 
ekonomisi için temel bir zorluk olarak ortaya çıktığının altı çiziliyor. Bu nedenle, 
para ve maliye politikalarının bu risklerin azaltılmasına odaklanması gereği 
hatırlatılıyor. TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği 'Ekonomistler Toplantısı'nda, 
IMF Heyeti'nin bu değerlendirmelerine cevap gelebilir. 
 
ABD ekonomisi yeni bir kırılma ile karşı karşıya 
 
1 Ekim Salı, ABD saati ile 00:00'dan itibaren, 1 milyonu aşan ABD Federal 
Hükümet çalışanı ücretsiz izne çıktı ve Federal Hükümet kitlenmiş durumda. 
Pazartesi akşamı bütçe mali yılının bitmesi; buna karşılık, yeni bir bütçe için 
yetkinin ABD Kongresi'nden çıkmaması ile birlikte, ABD Hükümeti ''kapatıldı.'' Bir 
başka deyişle, Obama hükümeti, devletin 'temel' görevlerini ifa edenler olarak 
sınıflandırılan çalışanlar dışındakilere zorunlu iş bırakma emri verdi. 
 
Kongre'deki Cumhuriyetçi kanat ile Beyaz Saray kavgası, Washington'da 
gerçekleşirken, bir eyalet statüsü olmayan ve bütçesini Kongre'den alan 
Washington DC, yani başkent belediyesi ise, Belediye Başkanı Vincent C. 
Gray'in emriyle 'özel ihtiyat bütçesi' ni kullanmaya başladı. Tahminlere göre 218 
milyon dolar olduğu söylenen bu bütçe iki haftadan az bir süre için belediyenin 
çalışmasına izin verecek. Kongre'nin bu süreçte Washington'a yeni bir bütçe 
vermesi gerekiyor. 
 
Kongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanatları, adeta bir masa tenisi oyununu 
andırırcasına bütçe yasalarını birbirlerine geri göndermeye ve birbirlerinin bütçe 
önerilerini reddetmeye devam ederken, olan federal devlet için çalışan ama bu 
süreçte işten el çektirilen ABD halkına oluyor. 
 
Eğer, bu kriz uzarsa, ABD ekonomisi, Federal Hükümet'in kitlenmesi nedeniyle, 
her hafta büyümesinden 0,1 puan kaybedecek ve krizin yıl sonuna kadar 
uzaması halinde, yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 ve üzerinde büyümesi beklenen 
ABD ekonomisi, 2013 yılının 4. çeyreğinde yüzde 1,2 veya 1,3 büyüyecek. 
 
22 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla dünya ekonomisi ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ekonomileri zor durumda bırakmış olan ve örnek olarak TL'nin dolar karşısında 
1,86 TL'den, bir ara 2,07 TL'ye kadar değer kaybetmesine sebep olan FED 
Başkanı Bernanke'nin, beklentilerin aksine, 18 Eylül'de beklenen 'tahvil alım 
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programını azaltma' kararını açıklamaması ise, ciddi tepki görmüş ve eleştiri 
konusu olmuştu. 
 
'Madem tahvil alımını azaltmayacaktınız, niye dünya ekonomisine 4 ay kan 
kusturdunuz' tepkileri, FED'in itibarını zedelediği yorumlarına kadar yürüdü. 
Ancak, ABD Hükümeti'nin bütçesiz kalması ile başlayan kriz ve 17 Ekim'de 
Federal Hükümet'in borç tavanının da arttırılmaması ile, ABD'nin temerrütte 
düşmesi riski, şimdi, ekonomi çevrelerinde, FED'in bu krizi önceden görerek, 
tahvil alım programını azaltmayı ertelemiş olabileceği ihtimalini öne çıkardı. 
 
Bununla birlikte, şimdi, FED'in tahvil alım programını azaltmaya ancak 2014 
yılının nisan ayında başlayabileceği konuşuluyor ki, bu durum, Türkiye gibi, son 4 
aydır hayli sıkıntılı günler yaşamış olan gelişmekte olan ekonomiler için, bir 6 ay 
nefes almaları anlamına gelecek. Bu durumda, dolar TL kuru 1,94-1,98 TL 
aralığına oturabileceği gibi, küresel sermayenin tekrar Türkiye'ye olan ilgisini 
arttırması halinde, TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın hem 27 Ağustos'ta, 
hem de iki hafta önce Denizli'de altını çizdiği, yıl sonunda dolar kurunun 1,92 
TL'yi bile görebileceği ihtimali güçlenebilir. 
 
IMF Başkanı'ndan ABD için uyarı 
 
Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD Hükümetinin 
borçlanma tavanını yükseltememesi halinde, mevcut krizi daha da 
kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. IMF Başkanı Lagarde, ABD'nin 16,7 
trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmesinin kritik olduğunu söyleyerek, politika 
yapıcıları bu konuda başarısızlık göstermeleri halinde ülkeye ve dünyaya ciddi 
şekilde zarar verecekleri konusunda uyardı. 
Christine Lagarde, ABD Hükümeti'nin bütçesiz kalarak kapanmasının yeterince 
kötü olduğunu; fakat borç tavanını yükseltme konusunda bir anlaşmazlığın çok 
daha kötü sonuçları olabileceğini vurgulayarak, konunun bir an önce çözüme 
kavuşturulmasının kritik bir husus olduğunun altını çizdi. 
 
IMFBaşkanı, ayrıca ABD Merkez Bankası FED'in, geçtiğimiz ay azaltmayarak 
sürdürdüğü parasal genişlemenin de dikkatlice yönetilmesi gerektiğini ifade 
ederek, FED'in para politikasını normalize etme çabalarının dünya genelinde 
birçok piyasayı ve insanı etkileyeceğini, ABD'nin özel bir sorumluluğu olduğunu 
hatırlattı. FED'in bu süreci düzenli bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini belirten 
Lagarde, ABD Merkez Bankası'nın ekonomideki toparlanma ve istihdama göre 
hareket etmesi ve piyasalarla iyi bir iletişim kurması gerektiğini vurgulayarak,  
kendi dışındaki merkez bankaları ile de diyalog halinde olması tavsiyesinde 
bulundu. 
 
Lagarde'ın yorumları, ABD Hazine Bakanlığı tarafından da dile getirildi. Bakanlık, 
2008'deki mali krizden daha büyüğünün yaşanabileceğinden kaygılanıyor. 
Barack Obama da 1 Ekim Salı günü bu kasvetli havayı dağıtmak bir yana, 
tehlikeyi vurgulayan bir konuşma yaptı. Üstelik, 2009 yılında, ABD halkını hisse 
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senedi almaya davet eden Başkan Obama, tavsiyesine uyanlara şu ana kadar 
yüzde 144 kazandırmışken, bu defa ABD hisse senedi piyasalarında bu kriz 
nedeniyle ciddi kayıplar olabileceğini söyledi. 
 
Başkan Obama, henüz halihazırdaki bütçe krizi aşılamamışken, önümüzdeki 
haftalarda Kongre'nin karşısına daha da tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yeni bir 
bütçe tartışmasının çıkacağını söyledi.17 Ekim'de, ABD Hükümetinin yasalar 
uyarınca borçlanabileceği parasal sınıra ulaşmış olması bekleniyor. Obama 
Yönetimi'nin bu tarihten sonra piyasalardan borç alabilmesi için, Kongre'nin 
''yasal borç tavanını'' yükseltmiş olması gerek. 
 
Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler, hem şu 
an süre giden hükümetin finansmanı tartışmasında hem de yakın zaman içinde 
borç tavanıyla ilgili olarak alevlenmesi beklenen anlaşmazlıkta, çözümün 
Obama'nın vereceği tavizlere bağlı olduğunu söylüyorlar. 
 
Piyasalar çözüm için umudunu koruyor 
 
ABD ekonomisi için hayli tarihi sayılabilecek siyasi kriz 2. haftasına girerken, 
Başkan Obama, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner’a 5 
Ekim cumartesi günü yaptığı çağrıyı, 6 Ekim pazar günü (dün) yineledi ve 
Temsilciler Meclisi'nin genel kurulunda, yalnızca Federal Hükümete bütçe onayı 
veren tasarıyı oya sunmasını istedi. Cumhuriyetçiler ise, aynı yasada Obama’nın 
Sağlık Reformu’na yapılan ödeneklerin kesilmesinde ısrar ediyor. Piyasalar, 
uluslararası çevrelerin ve ABD halkının çağrıları doğrultusunda, 17 Ekim'den çok 
önce, tarafların sorunları aşmak üzere anlaşacaklarını umut etmekte. Dünyanın 
en büyük varlık yöneticisi BlackRock Inc.'in CEO'su Laurence Fink ve dünyanın 
en büyük tahvil fonu PIMCO’nun kurucusu Bill Gross siyasilerin ve Kongre'nin 
süreci olumlu sonuçlandıracağına inanıyor. 
 
Londra'da bulunan Crossbridge Capital yatırım direktörü Manish Singh ise, bir 
çözümün yakın olduğunu ve Cumhuriyetçilerin çoğunluğunun desteklememesine 
rağmen, Temsilciler Meclisi Lideri Boehner'in, 17 Ekim'de de bir tıkanma 
yaşanarak, Federal Hükümetin iflasını engellemek için kararlı bir duruş 
sergilemesinın çok hayırlı olduğunu vurguluyor. Singh, Boehner'in Federal Bütçe 
Tavanı konusunda bir koşul öne sürmeyecekleri yönündeki mesajın önemini ise, 
Federal Hükümetin iflas etmesi halinde, piyasalar için bütçe görüşmelerinden 
daha büyük bir endişenin ortaya çıkacağı şeklinde özetlemekte. 
 
Bu noktada, Obama yönetimi ve Demokrat Parti, bütçe yasasının Sağlık 
Reformu’yla ilişkilendirilmesine izin vermek istemiyor. Buna karşılık 
Cumhuriyetçiler de Demokratlar’ı pazarlığa yanaşmamakla suçluyor. “Bu bir oyun 
değil, ne Amerikalılar, ne de ben Amerikan hükümetinin kapanmasını istiyoruz” 
diye konuşan John Boehner, tek istediklerinin Sağlık Reformu’nun adil bir çözüm 
olup olmadığını tartışmak olduğunu ifade ediyor. 
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 Obama ise, Cumhuriyetçiler ve Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner’le her 
konuyu görüşmeye hazır olduklarını, ama “ABD halkının başına silah dayanmış” 
bir şekilde pazarlık yapılmayacağını ısrarla vurgulamakta. Obama, böyle bir 
tasarıyı genel kurul oyuna sunmadığını söylediği Temsilciler Meclisi’nin 
Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner’i, Kongre’deki azınlık bir gruba iyi 
görünmeye çalışmakla suçluyor. Söz konusu azınlık grup ise, radikal tavırlı 
Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Çay Partisi (Tea Party). Biz bu satırları pazar 
gecesini, pazartesi sabahına bağlayan dakikalarda kaleme alırken, taraflar 
arasında pazarlıklar sürüyordu. 
 
Senato Tarım Komisyonu Başkanı Debbie Stabenow ise, kapanmanın Amerikan 
Sağlık Enstitüsü, Hastalık Önleme ve Kontrol Dairesi, Gıda ve İlaç Dairesi gibi 
kurumların çalışmalarını etkilediğini söyledi.  Senato’daki Demokratlar, 
Cumhuriyetçiler’i Amerikalıların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyor. 
 
Başkan Obama, Federal Hükümetin kapatılması anlamına gelen krizin 2. 
haftasına girilirken, çok önem verdiği Asya ülkelerine yapacağı ziyareti tamamen 
iptal etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Endonezya, Brunei, Malezya ve 
Filipinler’e gidecek ABD heyetine Dışişleri Bakanı John Kerry’nin başkanlık 
edeceği bildirildi. Kerry ayrıca Bali’deki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine 
de Obama’nın yerine katılacak.  
 
 


