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MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE… 
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“2013, EKONOMİMİZ VE DEMOKRASİMİZDEN KAYGILARIN 
SİLİNDİĞİ BİR YIL OLMALI…” 

 
 
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, 

2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 yılı beklentileriyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli 

Medya Kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna saygıyla sunar:  

 

Geride bıraktığımız 2012, dünya ekonomisinde durgunluğun kendini hissettirdiği, iş dünyasında 

temkinliliğin arttığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde ise, enflasyon ve dış ticaret dengesi gibi bazı 

göstergelerde hafif iyileşmeler olmakla birlikte, özellikle yılın ilk üç çeyreğinde görülen büyüme 

hızındaki sürekli gerileme, 2013’ten olumlu beklentilerimizi bir nebze kısıtlamaktadır. 

Ekonomimizin yumuşak karnı olan cari açık, yıl içinde azalmasına rağmen, yine de kırılganlığa 

neden gösterilebilecek düzeylerdedir. Tasarruf oranının rekor seviyede düşerek gelişmekte olan 

ülkelerinkinin yarısının bile altında kalması ise çok büyük risk yaratmaktadır. 

 

Bütçenin, daha çok özelleştirme gibi sürdürülebilir olmayan gelir kalemlerine dayanılarak ayakta 

tutuluyor olması, orta ve uzun vadeli ekonomik beklentilerde tedirginliğe yol açmaktadır. 

Yaklaşan seçim dönemleri ve olası populist politikalar bu tedirginliği kaygıya dönüştürebilecektir. 

Son yıllarda ekonomide yaşanan birçok kronik sorunu çözen hükümetimizin, bütçe disiplinini 

sürdürülebilir kılmak amacıyla, bir an önce kamu harcamalarında etkinlik ve tasarruf ile 

kayıtdışılıkla daha etkili mücadele gibi birtakım reformlara girişmesinde yarar vardır. Suriye 

örneğinde görüldüğü şekilde, komşularımızda yaşanan sorunların ekonomimize ve bütçeye olası 

yükleri düşünüldüğünde, bu konunun önemi daha da artmaktadır. 

 

2012’de Yeni Teşvik Paketi, Yeni Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ekonomiyi, dolayısıyla iş dünyasını yakından etkileyen 

düzenlemeler olarak dikkat çekmektedir. Bunlardan her biri, ülke ekonomisinin çağdaş dünyayla 

entegrasyonunda önemli kilometre taşlarıdır. Bununla birlikte, bazıları eksiklikler barındırmakta, 

bazıları da tam anlamıyla yürürlüğe girmedikleri için henüz uygulama sonuçlarıyla 

değerlendirilememektedir. Sözkonusu düzenlemelerin etkilerini 2013 yılı içerisinde görmeye 

başlayacağımızı sanıyoruz. Özellikle yeni yatırım teşviklerinde coğrafi kapsama alanının belli bir 

doluluğun altında kalmış Organize Sanayi Bölgelerini de içine alacak şekilde genişletilmesi ve sona 
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eren 5048 numaralı İstihdamı Teşvik Yasasının yürürlükte tutulması ekonomik durgunluğun 

gemlediği yatırım iştahını yeniden tetikleyebilecek bir unsur olarak dikkate alınmalıdır. 

 

 

2013, uluslararası piyasalarda herhangi yeni bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda, 

ekonomilerin durgunluktan çıkmaya çabalayacakları bir dönem olacaktır. Ekonomi 

yönetimimizden diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştığımız noktaları bir fırsat olarak görmesini, 

toparlanmayı hızlandıracak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin temellerini atacak önlemleri 

hızla almasını bekliyoruz. 

 

Ekonomik konuların dışında, 2013 yılından öncelikli beklentilerimiz, çağdaşlıktan ödün vermeyen 

yeni bir Anayasa’nın “ulusal konsensüs” içinde oluşturulması, dış politikadaki gelişmelerin etkin 

yönetilmesi, özgür düşüncenin ve yargı sistemimizin geleceğine ilişkin kaygıların giderilmesidir. 

Her ne kadar son zamanlarda ekonomide iyi örnek olamasa da, tescilli adayı olduğumuz Avrupa 

Birliği’nin Anayasal değerler, hukuk devleti ve demokrasi konularında önemli bir “çıpa” olduğu 

inancındayız. Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve bağlardaki zayıflamanın demokrasi konusundaki 

ilerlememizi de engellemiş, en azından duraklatmış olması, üzerinde durulması gereken ilginç bir 

tesadüftür. Öte yandan, ODTÜ olayları ve sonrasında daha da derinleşme eğiliminde olduğunu 

gözlemlediğimiz toplumsal kutuplaşma ve ayrışmanın, yeni Anayasa çalışmalarının “olmazsa 

olmaz” koşullarından olan “verimli diyalog ve huzur ortamı”nın en büyük düşmanı olduğu 

unutulmamalıdır.  

 

2013’ün ülkemize ve milletimize huzur dolu günler getirmesini umuyor, başta ülkemizin değerli 

yöneticileri olmak üzere, her birey, kurum ve kuruluşu insan hakları ve demokrasi değerleri 

temelinde toplumsal bütünleşme ve uzlaşma için daha fazla çaba göstermeye davet ediyor; erkler 

ayrılığı prensibinin etkin çalıştırıldığı yeni bir yıl diliyoruz. 

 
 
 
 


