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Davutoğlu'nun 'balkon' konuşması, AK Parti'nin 'erken seçim'
senaryosuna daha yakın olduğu izlenimi verdi. CHP, MHP ve HDP'nin AK
Parti ile koalisyona hiç sıcak bakmadıkları yönündeki mesajları da, bu
durumu teyit ediyor. Olası bir erken seçim süreci, siyasi belirsizliğin
devamı anlamına geldiğinden, piyasa bu belirsizliği 2,72-2,76 TL bandında
bir dolar-TL kuru ile fiyatlamayı tercih etti.


Seçim sonucu ne olursa olsun, AK Parti Genel Başkanı ve 62. Hükümet'in Başbakanı
olarak bir balkon konuşması yapacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun, gece
yarısı gerçekleştirdiği konuşmanın tonu, üslubu ve içerdiği mesajlar, AK Parti'nin bir
'koalisyon hükümeti' olasılığından çok daha fazla, 'erken genel seçim' olasılığına
yakın durduğuna işaret etti. Davutoğlu'nun konuşması, Uzak Doğu'da Japon
piyasaların açılışına denk geldiğinden, bu konuşmanın 'erken genel seçim' mesajı
veren yönünün ağır basması, 2,64-2,68 TL bandında fiyatlanan dolar-TL kurunu,
2,72-2,76 TL bandına getirmiş gözüküyor. Çünkü hiç bir partinin koalisyona ortak
olmaması ve 45 gün içerisinde olası bir koalisyon hükümetinin kurulamaması veya
Meclis Genel Kurulu'ndan güvenoyu alamaması halinde, Türkiye'nin 90 gün
içerisinde yeni bir genel seçim süreci yaşaması, şu an için daha kuvvetli muhtemel
bir olasılık olarak gözükmekte.



Nitekim dünyaca meşhur İngiliz kamu medyası BBC'ye konuşan, 24. dönem AKP
milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ise partisinin bu tabloyu
hak etmediğini ifade etmesinin yanı sıra, Türkiye’nin uzun süre koalisyonlarla
çalkalanacak bir sürece ve kaosa gireceğini belirtti ve "Bu tablodan hükümet
çıkmaz. Koalisyon bile çıkmaz. Erken seçim kaçınılmaz gözüküyor" mesajı verdi.



Bununla birlikte, Meclis'e girmeyi başaran üç muhalefet partisinin liderlerinin,
başkan AK Parti ile olası bir koalisyona sıcak bakmama görüntülerinin, olası koalisyon
görüşmelerinde, pazarlık çıtasını daha baştan yüksek tutmak anlamında, bir siyasi
taktik olabileceği de unutulmamalı. AK Parti'nin son 12 yılda gerçekleştirdiği alt ve

1

Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/205
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

üst yapı yatırımlarındaki anlayışın MHP açısından da anlamlı olduğu, MHP'nin son
iktidarda olduğu koalisyon hükümeti döneminde, Ulaştırma ve Bayındırlık
bakanlıklarını elinde tuttuğu dikkate alındığında, siyasi tandans da dikkate
alındığında, en olası koalisyon bir AK Parti-MHP koalisyonu olarak gözüküyor.


Bununla birlikte, AK Parti Genel Başkanı ve en çok oyu alması nedeniyle, parti adına
Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından hükümeti kurma görevi verilmesi muhtemelen
gözüken Davutoğlu'nun koalisyon turları sonuç vermez ise, Cumhurbaşkanlığı
makamının, siyasi teamüller gereği, hükümeti kurma görevini, ikinci en yüksek oyu
alan partiyi temsilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekecek.



Bu durumda, CHP'nin MHP ile bir koalisyon oluşturması ve HDP'nin de bu
koalisyonu dışarıdan destekleyeceğini taahhüt etmesi halinde, Türkiye yeni bir
'erken seçim' süreci yaşamak yerine, AK Parti'nin muhalefette olduğu, göreceli olarak
daha sürpriz bir koalisyon hükümetine kavuşabilir. Bu durumda, bu tür bir
koalisyonun AK Parti'nin görevde olduğu döneme yönelik sorgulayıcı ve hukuki
denetim anlamına gelebilecek bir sürecin sebep olacağı siyasi atmosfer, siyasi
belirsizliğin ve keyifsizliğin piyasalar üzerindeki etkisinin devam edeceği anlamı
taşıyacaktır. Bunun yanı sıra, CHP-MHP koalisyonun yeni büyüme modeli, piyasaların
canlandırılması, enflasyon ve cari açık konularında, oluşturulacak ekonomi
yönetiminin isimleri ile, nasıl bir performans ve yol haritası ortaya koyacağı da
piyasalarca dikkatle takip edilecek.
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