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Saygıdeğer Konuklar, 

İş dünyasının ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, 

Değerli ESİAD Üyeleri, 

 

Hoş geldiniz.  

 

Bugünlerde tekrar yükselişe geçen COVID-19 salgını boyunca düzenlediğimiz 

çevrimiçi toplantılarla çeşitli konuları ele aldık. Bugün odak noktamız ekonomi.  

Salgının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ndekiler başta olmak 

üzere dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmelerin etkilerine şahit oluyoruz.  

 

Yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye 

Bakanı gibi ekonomi yönetiminde önemli değişikliklerin yaşandığını görüyoruz.  

 



 

 

Para ve maliye politikalarının nasıl olması gerektiği, finansal istikrar için yapılması 

gerekenler, reel ekonominin beklentileri, ihracat ve yatırım ortamı için uluslararası 

ilişkilerde yeni dönem nasıl yapılanmalı gündemdeki konu başlıkları.  

 

Bugünkü toplantıyı da bu kapsamda düzenledik. Değerli bir konuk konuşmacımız 

var: Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin.  

 

Kendilerine bugün bizimle oldukları için teşekkür etmek istiyorum. 

 

Sözü değerli Hocama bırakmadan önce gündeme ilişkin kısa bir değerlendirme 

yapmak istiyorum. 

 

Değerli misafirler, 

 

Gerek 2019 yıl sonunda gerekse 2020 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz 

toplantılarda ekonomideki birtakım zorluklara dikkat çekmiş, en son 17 Eylül 

tarihindeki toplantıda ise güncel ekonomik durum ve önümüzdeki döneme 

ilişkin sorunları değerlendirmiş, çözüm önerilerimizi sıralamıştık. İç ve dış 

yatırımların artmadığına, enflasyonun tek haneye düşürülmesine, istihdam kaybı ile 

genç işsizliği sorununa, uygun maliyetli kaynaklara ulaşmaya duyulan ihtiyaca, 

sorunların çözümüne odaklanan, bilimle çelişmeyen orta-uzun vadeli öngörülebilir 

strateji ve politikaların hayata geçirilmesine, hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında 

gerekli yapısal reformlara kadar birçok konuya değinmiştik. 

 



 

 

Ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası Merkez Bankası faiz politikası net ve 

doğrudan hale getirdi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) 

yıl sonunda Aktif Rasyosu uygulamasını kaldıracağı açıkladı. Son dönemde 

hukuk, ekonomi başta olmak üzere yapısal reformların yapılacağı açıklandı. 

 

Tabii ki Merkez Bankası ve BDDK’nın bu adımları ile son dönemdeki reform 

açıklamaları tek başına yeterli değil. Şeffaflık ve öngörülebilirlik, ekonomide 

güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Mali ve finansal istikrar ile makro-

ekonomik istikrarı, güven ortamını ve bunun devamlılığını tesis etmemiz şart. 

Bunun için birçok kez ifade ettiğimiz üzere her şeyden önce: 

 

• Hızlı, adil ve etkin bir hukuk mekanizması,  

• Güçlü kurumların bağımsızlığı ve  

• Liyakat ilkesiyle kural tabanlı karar alan bir devlet yapısıyla hemen hemen her 

alanda ele alınması gereken yapısal reformlar ivedilik ve cesaretle 

uygulanmalıdır. 

 

Reform açıklamalarının söylemde kalmaması, popülizme mahal vermeden hukuk, 

ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki yapısal reformların hayata geçirilmesi ve 

ilgili kurumların bağımsızlığının, işlerliğinin sağlanması gerekiyor.   

 

Fikir ve ifade özgürlüğü, fikir dünyasının, yaratıcılık, inovasyon ve bilimin 

gelişmesi için çağdaş toplumların en önemli unsurları arasında yer alıyor. 

Sadece ekonomik alanda yaşanan daralmaya bir çözüm olarak değil, birçok açıdan 



 

 

topyekûn bir zihniyet değiminin gündeme alınmasını zorunlu kılmakta. 

Benzer zihniyet değişimi, yargı mekanizmasındaki teknik değişiklikler tek başına 

yeterli olmayacağından hareketle, hukukun üstünlüğü, kurumların bağımsız ve 

güçlü olması konularında da gündemde olmalı.  

 

Burada hukukun üstünlüğü konusuna kısaca ayrı bir parantez açmak istiyorum. 

Hukukun üstlüğü liyakatı, hukuk kurallarına uymayı ve nihayetinde en iyi 

şekilde görev yapmayı sağlayarak toplumda refahı yükseltici etki yaratır. 

Hukukun üstlüğü varsa, iş dünyası için de öngörülebilirlik, hesap verebilirlik, haklarını 

koruma söz konusu demektir. Hukukun üstünlüğü bir itibar ve güven unsuru 

olarak ekonomi üzerinde çarpan etkisi gösterir. Dolayısıyla önemli bir çıpadır. 

Bakınız sadece reform açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişim bile ülke risk 

primimizi yani CDS’i düşürdü.  

 

Bu hususlar sadece dış dinamikleri için değil aynı zamanda yeteri kadar 

faydalanamadığımız iç potansiyelimizi de harekete geçirecektir.  

 

Esas olan reel sektörün üretimini ve istihdamını korumaktır.  

 

Gelinen noktada yatırım yapmak daha da zorlaştı. Zamlar, vergilerde artış, 

bunun enflasyona yansıması, satın alma gücünde düşüş, daha az büyüme, resesyon ve 

işsizlik artışı olası gözüküyor. 

 



 

 

Şeffaflığın arttırılması, öngörülebilirlik ve reform mesajları verilmesi, politika faizinin 

piyasa faiziyle eşit hale getirilmesinin kazandırdığı zamanı tüketmeden ve 

ödenmesi olası bedellerin boşa gitmesine fırsat vermeden en kısa zamanda 

üretimin artması, ekonomik istikrar konusundaki yapısal reformların hayata 

geçirilmesi gerekiyor. 

 

Uzun dönemli büyüme hedefine ulaşmak ancak üretim odaklı politikalarla 

mümkün gözüküyor. Dolayısıyla reel sektörün finansman ihtiyacını 

karşılamak daha kritik hale gelmiş durumda. Bu süreçte bütçe ve mali 

disiplinden taviz verilmeden ülke kaynaklarının verimli ve üretken özellikle artan genç 

işsizliğine çare olabilecek, katma değerli istihdam yaratacak ve uzun vadede yeni nesil 

yüksek teknolojili üretime katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesinin önemli 

olduğunu düşünüyoruz. 

 

Değerli Misafirler, 

 

Diğer taraftan dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler ile etkilerinin de göz 

ardı edilmemesi gerekiyor.  

 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçim Biden lehine sonuçlandı. Biden’in 

görevi devir almasıyla mevcut ilişkilerin nasıl yönleneceği ve bunun olası ekonomik 

etkileri konularında şimdiden hazırlıklı olmalıyız. 

  



 

 

Benzer şekilde ayrılmaz parçası olduğumuzu düşündüğümüz Avrupa Birliği ile 

müzakerelerin devam etmesi için gündemdeki yapısal reformların önemi 

daha da artıyor. Kopenhag kriterleri ve Avrupa Birliği üyeliği Türkiye’nin 

yükselmesi için önemli bir çıpa niteliğinde. 10-11 Aralık tarihindeki Avrupa 

Birliği Liderler Zirvesi Avrupa Birliği öncesi ve sonrası karşılıklı iletişimi daha 

yapıcı hale getirerek geliştirmek önem taşıyor.  

 

Ayrıca, ihracatımızın yarısını oluşturan Avrupa Birliği’ndeki Yeşil Mutabakat 

(Green Deal) gündemi kapsamında uyum süreci ve fırsatlar da var.  

 

İhracatın hızla artması için dış ilişkilerde daha yapıcı, karşılıklı çıkarların 

gözetildiği yeni bir döneme girilmesi beklentilerimiz arasında.  

 

ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleştiği, ekonomi cephesinde fabrika 

ayarlarına dönülmeye ve reformların uygulanmaya başlandığı bir senaryoda 

önümüzdeki dönemde Türkiye’ye önemli bir kaynak girişi sağlanması mümkün. 

 

Önümüzde hayati olduğuna inandığımız üç temel konu var: 

1) Borçluluk, cari açık, enflasyon gibi bozulan temel dengeleri 

düzeltmek.  

2) Hukuk sistemi ve ekonominin daha iyi işlemesi için gerekli 

reformları hayata geçirmeye başlamak. 

3) Dış politikada bozulan ilişkileri onarmak. 

 



 

 

Bu düşüncelerle sözlerime son vermeden önce, Değerli Hocamıza ve tüm 

misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor, katılımlarınız için teşekkürlerimle saygılar 

sunuyorum. 

 

Toplantı akışı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum, toplantı sonunda kalan sürede 

soru-cevap kısmımız olacak. Bu bölümde söz almak isteyen, soru sormak isteyen 

misafirlerimizin, chat (sohbet) ekranında yazmalarını ya da raise hand yapmalarını rica 

ediyoruz. 


