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YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLENT AKGERMAN’IN
AÇIŞ KONUŞMASI
Saygıdeğer Üyelerimiz,
Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin Değerli Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Havaların ve ekonominin ısındığı bir zamanda Çeşme’de düzenlediğimiz ekonomi
sohbet toplantımıza “hoş geldiniz” diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bu toplantımızı yakın ve sıcak ilişkiler içinde olduğumuz, İzmir’in seçkin ekonomi
muhabirlerinden oluşan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri
ile işbirliği yaparak düzenledik. Onlarla zaman zaman bir araya gelmeyi hep
düşünür, arzu ederiz. Nihayet bugün beraber olabilmekten büyük mutluluk
duyuyoruz.
Bu toplantıyı hem ESİAD’ın, hem de sezona yenilenerek giren bu güzel otelin
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yapan Sayın Oğuz Özkardeş’in değerli
destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür
etmek isterim.
Bugünkü konuğumuz, iş dünyasını çok yakından tanıyan, ekonomi yorumculuğunda
kısa, öz, akıcı, çarpıcı, içten üslubuyla ekol oluşturan, karmaşık konuların
anlaşılmasını esprili diliyle kolaylaştırıp keyifle okunur hale getiren, her yazısının
bitimindeki “son söz”ü ile okuyanı düşünmeye devam ettiren basın ve iş dünyasının
duayeni Sayın Ege Cansen…
Efendim “hoş geldiniz”. Bizi kırmayarak davetimizi kabul ettiğiniz ve bugün
bizimle olduğunuz için size ESİAD adına içtenlikle teşekkür ediyorum.
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Sayın Konuklar,
Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaşananlar, yeniden bir ekonomik belirsizlik
ve tedirginlik ortamına girmemize neden oldu. ABD’deki faiz artışı beklentisi,
Avrupa Birliği Euro Krizi maliyetlerinin henüz kestirilememesi, Altın ve emtia
fiyatlarındaki oynaklık, Çin’deki ekonomik yavaşlama ve nihayetinde gelişmekte
olan ülkelerden para kaçışı gibi faktörler, ekonomi yönetimlerine ter döktürmeye
başlamış görünüyor.
Eğer bu gelişmeler sermaye hareketlerinin orta vadede kalıcı olarak yön değiştirmesi
anlamına geliyor ise, potansiyel “krizi” bu defa “teğet” geçirtmekte zorlanabiliriz.
Çünkü bizde çoğu zaman olduğu gibi, riski artıran olumsuz yönde ayrıştırıcı
faktörler maalesef bu defa da var. Bunlar nedir derseniz, görebildiğimiz kadarıyla,
cari açıktaki yükselme eğilimi, Arap ülkelerindeki gelişmeler, Gezi olayları
sonrasındaki gergin iç siyasi ortam, ihracatımızdaki yavaşlama belirtileri ve son
günlerde sermaye-para hareketlerini gözetim altına alma gibi para piyasalarında
tedirginlik yaratan müdahaleci girişimler, olası bir krizin bizde daha ağır geçmesinin
yolunu açabilir. Ekonomi yönetiminin bu nedenle çok dikkatli olmasını diliyor, “faiz
lobisi” gibi teşhislerin bizi de etkileyen dünya çapındaki sermaye hareketleri içinde
anlamı olmadığını düşünüyorum.
Ülkemizde, istikrarlı bir ekonomik sürecin sonunda gelen not artırımları yabancı
yatırımcıyı cezbetmek için daha olumlu bir ortam oluşturmuş bulunuyor. Başlayan
ters rüzgarlara rağmen, bu ortamı en azından korumalı, mümkün olduğunca
geliştirmeye çalışmalıyız.
Değerli konuğumuza ve onu dinlemek için benimle birlikte sabırsızlanan sizlere
daha çok zaman bırakmak adına, sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Sizleri
Sayın Cansen ile baş başa bırakmadan önce, izninizle kısaca özgeçmişini okuyacak,
ardından Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Tolga Albay’dan da kısa bir açış konuşması rica edeceğim.
EGE CANSEN ÖZGEÇMİŞ
Ege Cansen 1938 yılında Ankara doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden lisans, Pennsylvania Üniversitesi - Wharton School’dan
yüksek lisans (MBA) dereceleri almıştır. Arçelik’te Genel Müdür Yardımcısı, Koç
Holding’de Sanayi İşleri Koordinatörü, Soyer Hafriyat’ta Müdür ve Anadolu
Endüstri Holding’de Murahhas Aza olarak görev almıştır. 1987-2000 yılları arasında
Marmara Üniversitesi’nde İşletme Ekonomisi dersi veren Ege Cansen, 2001’den bu
yana Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi’dir. ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü ve
Ekonomi Yazarlığı Şeref Ödüllerine sahip Cansen, 2001, 2002, 2003 ve 2007
yıllarında çeşitli kurum ve kuruluşlarca yılın ekonomi yorumcusu seçilmiştir. TRT,
CNBC-E, NTV gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yapmış olan
konuğumuz, 1983’ten bu yana Hürriyet gazetesinde ekonomi yazarıdır ve yönetim
danışmanlığı yapmaktadır. Evli olan Cansen, bir çocuk babasıdır.

