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Saygıdeğer Konuklar,  

İş dünyasının ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, 

 

 

Ekonomist Sayın Ege Cansen’in konuğumuz olduğu etkinliğimize hoş geldiniz.  

 

Türkiye ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyor. Yaşanan gelişmeler ve 

açıklanan makro ekonomik birçok gösterge de bunu doğruluyor.   

 

TL'deki değer kaybıyla başlayan süreç, likidite problemi ve elektrik, doğalgaz 

fiyatlarındaki artışlarla birlikte TÜFE’de % 24’ü, ÜFE’de ise %46’yı görmemize 

neden oldu. ÜFE ile TÜFE arasındaki 20 puanın üzerindeki bu fark, üreticinin 

maliyetlerinin henüz tüketiciye tam olarak yansıtılmadığı anlamına geliyor.  

 



 

 

Finansmana erişimin güçleştiği ve pahalandığı bu dönemde, fiyatların yükselmesi hem 

talebin daralmasına hem de artan maliyetleri müşterisine tam anlamıyla yansıtamayan 

iş dünyasının daha da zora girmesine neden oluyor. Buna kurdaki oynaklığın da 

eklenmesi, iş dünyasının maliyetlerini sağlıklı bir şekilde hesaplamasını olumsuz 

yönde etkiliyor. Belirsizlik nedeniyle, ileriye yönelik yatırım kararları almak 

güçleşirken, mevcut yatırımların sürdürülebilirliği de tehlike altına giriyor. Tahsilat 

sorunları, stokları yerine koyma noktasında sorunlara neden oluyor.   

 

Bugün bir diğer önemli gösterge olan Ağustos ayı cari açık verisi açıklandı. Geçen 

yılın aynı ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl aynı ayda 2.6 

milyar dolar fazla verdi. Tüketim ve üretimdeki yavaşlamanın sonucu olarak dış 

ticaret açığındaki azalma ve özellikle turizmin etkisiyle hizmetler dengesinden 

kaynaklanan net girişlerdeki artışın etkisini görüyoruz.  

 

Yeni Ekonomi Programı’nda da kendine yer bulduğu üzere, cari açığa etki eden tarım, 

petrokimya ve ilaç gibi stratejik sektörlere öncelik verilmesinin cari açığımız üzerinde 

olumlu etki yapağına inanıyoruz. 

 

Maliye politikası şekillendirilirken, bunun özel sektörün borçluluğu üzerindeki etkileri 

muhakkak dikkate alınmalıdır.  

 

Bu noktada dün açıklanan “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” ile de 

ilgili birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Öncelikle enflasyon ile 

mücadelenin tüm kesimlerce sahiplenilmesi memnuniyet verici. Bununla birlikte, 



 

 

açıklanan önlemler enflasyonun etkilerinin yanı sıra nedenlerini de kapsamalıdır. Ülke 

olarak Yeni Ekonomi Programımız ile de uygun yerli üretimi destekleyici bir şekilde 

topyekün reform gündemine dönmemiz gerekiyor. Vergiden, sosyal güvenliğe, 

tarımdan, AR-GE’ye bir dizi alanda nitelikli sanayi üretimini tetikleyen yapısal 

önlemler ile ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomi modeline geçmesinden başka 

çaremiz yok. Bunun için de, öncelikle çıpalı bir ekonomik program oluşturularak 

başta AB olmak üzere uluslararası ilişkilerde paydaşlarımızla sağlıklı bir ortamın 

yaratılması lazım. Ayrıca:  

 siyasetin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması,  

 özerk kurumların bağımsız ve liyakata dayalı çalışmasının tesis edilmesi ve 

 Türkiye’de büyümenin üretim ve teknoloji odaklı, daha akıllı, kapsayıcı ve 

sürdürülebilir olması için gerekli zeminin yaratılması gerekmektedir.  

 

Üretim noktasında, ÜFE üzerinde artışa neden olan ve üretimi aksatan alanlara 

odaklanmak gerekiyor. Bu kapsamda,  

 sanayide %70’leri bulan elektrik-doğalgaz zamları gibi maliyet baskısı yaratan 

konularla,  

 KDV iadeleri ile bankacılık sisteminin likidite problemi gibi finansman 

konularına eğilinmesinin öncelik arz ettiğini düşünüyorum.  

 

Programda yer alan likidite sorunu olan şirketlere finansman desteğinin sağlanması 

ekonomik durgunluk ortamının en az hasarla üstesinden gelinmesine katkıda 

bulunacaktır.  



 

 

Reel sektörü canlandıracak bir diğer önlem olan devreden KDV’lerin iade 

edilmesinin de sanayicinin finansman sorununa ciddi destek sağlayabileceği 

kanaatindeyiz.  

 

Ayrıca, üretimimiz için kullanmak durumunda olduğumuz ve yılbaşından beri sürekli 

artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yılsonuna kadar sabitlenmesi de üreticinin 

geçici bir süre için nefes almasını sağlayacaktır.  

 

Bürokrasinin yeni yatırımların önünü açacak niteliğe bürünmesini bekliyoruz. 

Ülkemizin verimlilik ve rekabette geri kalmaması için sanayimizin hem likiditeye hem 

de ileri teknolojiye erişim sağlaması aksatılmamalıdır.  

 

Bunlara ek olarak, ülkemizi gelişmiş ekonomiler arasında görmek istiyorsak, bunun 

ancak ve ancak bağımsız kurumların işlerliği, hukukun üstünlüğü ve yargı 

bağımsızlığı, yerleşik ve sarsılmaz bir demokrasi anlayışının tesisi ile mümkün 

olabileceğini düşünüyoruz.  

 

 

Sözlerime son vermeden önce tüm katılımcılara ve kıymetli paylaşımları için Sayın 

Ege Cansen’e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyor, kendilerini sunumlarını yapmak 

üzere kürsüye davet ediyorum. 


