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BÖLÜM 5: ‹LER‹YE BAKIfi VE PROGRAM ÖNER‹S‹
Bu kitapta birçok yerde defalarca söyledi¤imiz gibi, bizim inanc›m›za göre Türkiye 21. yüzy›l ortam›nda potansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Kendi gücü ve imkanlar›yla yapabilece¤i çok fleyler vard›r. 21. yüzy›lda Türkiye, yeni dünya düzeninde çok sayg›n bir konum elde edebilir. Cumhuriyet kuruldu¤unda nüfusu
12,6 milyon, kifli bafl›na milli geliri sadece, 2006 fiyatlar›yla 663 YTL düzeylerinde olan Türkiye, savafltan yeni ç›km›fl, yorgun ve bitkin insan›yla, kendi ihtiyaçlar›na uygun plan ve programlarla ekonomik mucizeler yaratm›flt›r. Bu mucizeleri yaratan Atatürk'ün afl›lad›¤› kendine güven ve "Kuvâyî Milliye" ruhudur. Bugün, 2006 y›l› sonunda Türkiye'nin nüfusu 72 milyona, kifli bafl›na milli geliri 2006 fiyatlar›yla 7.846 YTL'ye yükselmifltir. Bugün Türkiye tüm ülkelerin g›ptayla izledi¤i çok güçlü, fedakarl›k yaparak mutlu olan, önemli bir ço¤unlu¤u iyi e¤itilmifl insan gücüne sahiptir. Ne yaz›k ki yo¤un yürütülen kampanyalar sonucunda, Türk halk› kendi sorunlar›n› kendi çözemeyece¤ine inand›r›lm›fl, ABD ve AB'den medet umar hale getirilmifltir.
Türkiye'de bir kesim, dünyan›n en zengin ülkelerinde bile az görülen türden, israfa dayal› bir yaflam sürdürürken, 10 milyonu aflk›n bir kesim çok ilkel bir ortamda, çok az imkanlarla hayat mücadelesi vermektedir. Gelir da¤›l›m› bozuklu¤u ve yayg›n iflsizlik, sosyal düzeni sarsar hale gelmifltir. Yarat›lan çarp›kl›klar›n neden oldu¤u politik sorunlar giderek büyümektedir.
Gerekli olan, Atatürk'ün "Türk Ö¤ün Çal›fl Güven" slogan›nda belirtti¤i gibi, yeniden "Kuvâyî Milliye" ruhunun yarat›lmas›d›r. Bu ruhla Türkiye, k›sa bir dönemde, kendi plan ve programlar›yla dünya üzerinde hak etti¤i konumu elde
edecektir.
Bu bölümde ileriye bakarak bu söz etti¤imiz vizyon çerçevesinde, Türkiye için
alternatif bir program›n temel ilkelerini önerece¤iz. Amac›m›z, Türkiye'nin
kendi program›n› oluflturmas›nda tart›flma ortam›na kat›lmak, bir seçenek sunmakt›r. ‹nanc›m›z, yayg›n kat›l›mla oluflturulan ve yayg›n bir flekilde benimsenen bir program›n, Türkiye'yi parlak ufuklara tafl›yaca¤›d›r. Ancak, böyle bir
program önerisi yapmadan önce, Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) taraf›ndan
haz›rlanan 2007 - 2013 dönemini kapsayan ve meclis taraf›ndan 28 Haziran
2006 tarihinde onaylanan Dokuzuncu Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'n›n vizyon, hedef ve stratejilerini k›saca de¤erlendirmek istiyoruz. DPT'nin haz›rlad›¤› planlar, do¤al olarak Türkiye'de yayg›n propaganda alt›nda pek çok çevreye benimsetilen hususlar› ve mevcut hükümetin tercihlerini yans›tmaktad›r. Türkiye'nin
kendi ihtiyaç ve gerçeklerine uygun olan programlar› baflar›yla yapmas›, DPT
taraf›ndan haz›rlanan planlar›n iyi irdelenmesine ba¤l›d›r.
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I. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI
Dokuzuncu Kalk›nma Plan› da, 2001 - 2005 dönemini kapsayan Sekizinci Befl
Y›ll›k Kalk›nma Plan› gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun 100. y›l› için
öngörülen bir vizyon çerçevesinde haz›rlanm›flt›r.91 Burada 2001 - 2023 dönemini kapsayan uzun vadeli vizyonu tekrar belirtmekte yarar görüyoruz.
"2001-2023 dönemini kapsayan uzun vadeli geliflme stratejimizin temel amac›;
Atatürk'ün gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k düzeyini aflma hedefi do¤rultusunda, Türkiye'nin 21 inci yüzy›lda kültür ve uygarl›¤›n en ileri aflamas›na ulaflarak dünya
standard›nda üreten, gelirini adil paylaflan, insan hak ve sorumluluklar›n› güvenceye alan, hukukun üstünlü¤ünü, kat›l›mc› demokrasiyi, laikli¤i, din ve vicdan
özgürlü¤ünü en üst düzeyde gerçeklefltiren, küresel düzeyde etkili bir dünya
devleti olmas›d›r. Bilgi toplumuna dönüflümün sa¤lanarak dünya has›las›ndan
daha yüksek oranda pay al›nmas›, toplumun yaflam kalitesinin yükseltilmesi, bilim ve uygarl›¤a katk› ile bölgesel ve küresel düzeylerdeki kârarlarda etkin söz
sahipli¤i uzun dönemli geliflme stratejimizin nesnel amaçlar›n› oluflturmaktad›r"
Sekizinci Befl Y›ll›k Plan haz›rlan›rken saptanan bu uzun vadeli vizyon Türkiye'nin potansiyeline güvenen ve Türkiye'ye 21. yüzy›lda dünya üzerinde sayg›n
bir üyelik kazand›racak bir vizyondur. Kan›m›zca Türkiye, kendi kaynaklar›yla, kendi haz›rlayaca¤› plan ve programlarla böyle bir vizyonu hak eden, böyle
bir vizyonun hedeflerini gerçeklefltirebilecek bir ülkedir. ‹flte bu vizyon alt›nda
sekizinci ve dokuzuncu befl y›ll›k planlar haz›rlanm›flt›r.
A. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n Vizyon ve Temel ‹lkeleri
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n vizyonu, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha
adil paylaflan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüflen ve
AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlam›fl bir Türkiye" olarak belirlenmifltir.
Her ne kadar, Dokuzuncu Kalk›nma Plan için tan›mlanan 2013 y›l› vizyonu Türkiye'nin uzun vadeli 2023 vizyonu ile ba¤daflsa da, bu vizyonda ak›beti belirsiz
bir husus vurgulanm›flt›r. 2013 y›l›na ulafl›ld›¤›nda "AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlam›fl bir Türkiye" hayal edilmektedir. Bu çok önemli ve kalk›nma
plan›nda yer almamas› gereken bir vizyondur. Kalk›nma planlar›n›n vizyonlar›
ülkelerin kendi iradeleriyle ulaflacaklar› bir vizyon olmas› gerekir. Oysa herkesin çok iyi bildi¤i gibi AB üyelik sürecini tamamlama yaln›zca Türkiye'nin elinde olan bir husus de¤il, Avrupa Birli¤i'nin görüfllerinin de olumlu olmas›n› gerektiren bir husustur. AB'ye üyelik için uyum sürecinin tamamlanmas› bir viz91 Sekizinci ve dokuzuncu kalk›nma planlar›n›n kapsad›¤› dönemler aras›nda bir y›ll›k bir boflluk
vard›r. Dokuzuncu Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›n›n haz›rlanmas› ve onaylanmas› bir y›l geciktirilmifltir. Ayr›ca Dokuzuncu Kalk›nma Plan› daha uzun bir dönemi kapsamaktad›r.
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yon de¤il, Avrupa Birli¤i'ne kat›lmak için bir süreçtir. Süreçlerin hedef haline
getirilmemesi gerekir.
Burada temel bir kuraldan da söz etmek yerinde olacakt›r. Günümüzde dünya
üzerinde, özellikle de uluslararas› iliflkilerde "ç›karlar" geçerlidir. Biz, "hak"
kavram›n›n tüm iliflkilerde geçerli olmas›n› arzu etti¤imiz için bunu anlamakta
zorluk çekeriz. Avrupa Birli¤i, uyum süreciyle ilgili çal›flmalarda kendi ç›karlar›na olan hedeflere ulaflmak için çaba gösterecektir. Avrupa Birli¤i'nin üyeli¤e uygun hale gelmesini istedi¤i Türkiye, bizim düflündü¤ümüz, bizim hedeflerimize uyan bir Türkiye olmayabilir. Avrupa Birli¤i Türkiye'yi nas›l "hazmedece¤ini" düflünmekte ve ona uygun çözümler üretmektedir. Bu yetmiyormufl gibi, Türkiye uyum sürecinde Avrupa Birli¤i'nin tüm ön flartlar›n› kabul etse bile,
her bir ülke Türkiye'nin AB üyeli¤ine uygun olup olmad›¤›n› kendi parlamentolar›nda tart›flacak ve onaylarsa Türkiye süreci tamamlam›fl olacakt›r. Her bir ülkenin görmek istedi¤i Türkiye bizim hedefledi¤imiz Türkiye olmayabilir.
Türkiye, kendi vizyonundaki Türkiye'yi infla etmek için demokratikleflmeye veya modernleflmeye ihtiyaç duyabilir. Bunlar› halk›n›n yarar› için, kendi hedeflerini gerçeklefltirmek için yapmal›d›r. Bunun için Avrupa Birli¤i'nin zorlamas›na, ve de kimilerinin söyledi¤i gibi "sopas›na" ihtiyac› yoktur. "Biz modernleflmek, demokratikleflmek ve insan haklar›na sayg› gösterebilmek için AB'ye
muhtac›z." görüflü ve propagandas› gerçeklere ve mant›¤a uymayan bir görüfl ve
propaganda olmas›na ra¤men, gençlerimizin ülkelerine olan güvenini sarsmakta, onurlar›n› k›rmaktad›r.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n temel ilkelerini flöyle özetleyebiliriz:
* ‹nsan odakl› bir geliflme ve yönetim anlay›fl› esast›r.
* Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi ve demokratik bir sivil toplum
geliflme sürecinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak ifllev görecektir.
* Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden çekilerek, politika oluflturma, düzenleme ve denetleme ifllevlerinin güçlendirilmesi esas olacakt›r.
* Uygulaman›n vatandafla en yak›n birimlerce yap›lmas› esast›r.
21. yüzy›l›n, insan›n ve insanl›¤›n yücelece¤i bir yüzy›l olmas› gerekir. Bu nedenle Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n insan odakl› olmas›, Türkiye'nin bu özlemini çok güzel bir flekilde ortaya koymaktad›r. Rekabetçi bir piyasa, etkin bir
kamu yönetimi ve demokratik sivil toplum örgütlerinin birbirlerini tamamlamas› da çok de¤erli bir ilkedir. Ancak, devletin ticari mal ve hizmet üretiminden
çekilmesi ve uygulaman›n vatandafla en yak›n birimlerce yap›lmas› ilkeleri netlefltirilmesi gereken ilkelerdir. Bu ilkelerden tüm mal ve hizmet üretimlerinin
özellefltirilmesi ve merkezi otoritelerin zay›flat›lmas› anlafl›l›yorsa bu ilkelerin,
Türkiye'nin gerçekleri, ihtiyaçlar› ve hedefleri çerçevesinde çok iyi tart›fl›lmas›
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gerekir.92 Bu ilkeler, daha önce IMF uygulamalar›n› de¤erlendirirken belirtti¤imiz gibi, Washington uzlaflmas› ilkelerini ça¤r›flt›rmaktad›r. Do¤al olarak
ABD'nin kendi vizyon ve planlar› vard›r. Bu vizyon ve planlar ABD çerçevesini aflm›fl, dünyay› yeniden flekillendirmeye varm›flt›r. ABD'nin dünya vizyonunda görmek istedi¤i Türkiye ile Türkiye'nin kendisi için tasarlad›¤› konum çok
farkl› olabilir. Washington Uzlaflmas› ilkeleri ABD'nin kendi vizyonunu gerçeklefltirmek için Dünya Bankas›, IMF ve Amerikan Hazinesi'nin uzlaflt›¤› ilkelerdir. Türkiye'nin kendi ilkelerini, kendi stratejileri, kendi vizyonu ve hedefleri çerçevesinde tan›mlamas› gerekmektedir.

B. Plan Öncesi Dönemde Türkiye'de Ekonomik ve Sosyal Geliflmeler
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›, çok önemli bir tespitten yola ç›kmaktad›r. Plana
göre 1990'l› y›llar Türkiye ekonomisi için kay›p y›llard›r.
"1990'l› y›llar boyunca uygulanan maliye ve para politikalar›na ba¤l› olarak
makroekonomik yap›da artan k›r›lganl›klar, Türkiye ekonomisini istikrarl› büyüme ortam›ndan uzaklaflt›rm›fl, yüksek büyüme sa¤lanan y›llar› ekonomik daralma veya düflük büyüme oranlar› takip etmifltir. Bu dönemde, istikrars›z büyüme yan›nda yüksek enflasyon, artan kamu aç›klar›, faiz harcamalar› ve borç stoku ile verimsizlik ekonominin temel sorunlar› olmufltur. Dünyada küreselleflme
ve ticaretin serbestleflmesi e¤ilimlerine ba¤l› olarak uluslararas› rekabetin ve
ekonomik dönüflümlerin yafland›¤› 1990'l› y›llar Türkiye ekonomisi için kay›p
y›llar olmufltur."
Dokuzuncu Kalk›nma Plan› bu tespitinin üzerine, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'n›n ilk y›l›nda derin bir ekonomik kriz yaflanmas›na ra¤men, sonras›nda uygulamaya konulan istikrar program› ve yap›sal reformlar ile Türkiye ekonomisinde ciddi bir dönüflüm süreci bafllatt›¤›n› öne sürmektedir. Bundan önceki bölümde ayr›nt›s›yla inceledi¤imiz gibi, esas›nda 2000'li y›llarda uygulanan
program özde daha önceki programlardan farkl› bir program de¤ildir. 2000 sonras› uygulanan programlar sonucu ekonomideki dengesizlikler ortadan kalkmam›fl, trendler aynen devam etmifltir. Yine önceki bölümde belirtti¤imiz gibi, enflasyon ve enflasyonla birlikte faizler düflüfl seyrini izlemifl, fakat reel faizler çok
92 Plan özellefltirme kapsam›n› flu flekilde belirlemektedir: Plan dönemi sonuna gelindi¤inde
özellefltirme ifllemleri sonucunda kamunun hava ve deniz ulafl›m› ile lokomotif ve vagon üretimi;
fleker, tütün ve çay ürünlerinin ifllenmesi; petrokimya sanayi; malzeme al›m›; elektrik da¤›t›m ve
toptan ticareti faaliyet alanlar›ndan tamamen çekilmesi; bunun yan› s›ra, elektrik üretimi, do¤al
gaz piyasas›, kömür ve di¤er maden iflletmecili¤indeki pay›n›n azalmas› hedeflenmektedir. Buna
karfl›n tah›l al›m›, tohumluk üretimi, demiryolu ulafl›m› alt yap›s›, elektrik iletimi, petrol arama,
hava meydanlar›n›n iflletilmesi, posta hizmetleri ile k›y› emniyetinin sa¤lanmas› alanlar›nda
faaliyet gösteren K‹T’lerin plan döneminde özellefltirilmesi öngörülmemektedir.
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yüksek düzeylerde kalm›fl, TL afl›r› de¤erlenmesini sürdürmüfltür. K›sacas›, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› döneminde de Türkiye yüksek faiz düflük kur
sarmal›ndan kurtulamam›fl, d›fl kaynaklara ba¤›ml› olmaktan kurtulamam›flt›r.
Ancak, Plan›n da belirtti¤i gibi, IMF programlar›n›n uygulanmas›nda "kararl›
bir tutum sergilenmifltir."

C. Dokuzuncu Kalk›nma Plan› Dönemi Hedef ve Tahminleri
Dokuzuncu Kalk›nma Plan› reform sürecine devam edilece¤ini, s›k› para ve maliye politikalar›n›n tavizsiz izlenece¤ini ekonomide büyüme performans›n›n devam edece¤ini belirtmektedir. Plana göre plan döneminde milli gelir y›ll›k ortalama yüzde 7 oran›nda artacakt›r. Bu, kifli bafl›na milli gelirin 2013 y›l›nda
10.100 dolar olarak gerçekleflmesi anlam›na gelecektir. Milli geliri "yaklafl›k
800 milyar dolara ulaflacak olan Türkiye, dünyan›n en büyük 17'inci ülkesi konumuna yükselecektir."
Plan dönemi için y›ll›k ortalama yüzde 7 oran›nda planlanan milli gelir art›fl oran› Türkiye'nin kolayl›kla yakalamas› gereken bir milli gelir art›fl oran›d›r. Türkiye bütün ekonomik denge bozukluklar›na ra¤men 1980 sonras›, 1998 y›l›na
kadar yüzde 5 oran›nda bir büyüme trendini korumufltur. 1999 y›l›ndaki yüzde
6, 2001 krizindeki yüzde 9 dolaylar›nda milli gelir kay›plar›ndan sonra Türkiye
tekrar yüzde 7.5 dolaylar›nda y›ll›k ortalama milli gelir art›fl h›z› yakalam›flt›r.
Ancak plan, 2013 y›l› için milli gelir tahminini YTL üzerinden de¤il de dolar
cinsinden belirtmifltir. 2006 y›l›nda elde edilen milli gelir 559 milyar YTL dolaylar›ndad›r. 2006 ortalama dolar kuru üzerinden bu 417 milyar dolar eder.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan› döneminde milli gelir y›ll›k ortalama yüzde 7 artt›¤›nda ulafl›lacak milli gelir 898 milyar YTL eder. E¤er 2013 y›l›nda milli gelirin 800 milyar dolar olaca¤› varsay›l›yorsa, bu, 2006 y›l› ortalamas› 1,341 olan
dolar kurunun 2013 y›l›nda 1,122'ye düflmesini gerektirir. Hal bu ise Dokuzuncu Kalk›nma Plan› TL'nin afl›r› de¤erlenmeye devam edece¤ini varsaymaktad›r.93
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'na göre plan döneminde uygulanan politikalarla
ekonominin rekabet gücü artt›r›lacak, katma de¤eri yüksek üretim yap›s›na geçilecek ve sürdürülebilir bir yüksek ihracat art›fl› sa¤lanacakt›r. Plan döneminde ihracat›n, y›ll›k ortalama yüzde 14,2 oran›nda artarak, 2013 y›l›nda 210 milyar dolara ulaflmas› hedeflenmektedir. ‹thalat›n da y›ll›k ortalama yüzde 11 oran›nda artmas› beklenmektedir. Böylece, 2013 y›l›nda ithalat 275 milyar dolara
ulaflacakt›r. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'nda d›fl ticaret aç›¤›n›n milli gelire oran›n›n 2013 y›l›nda yüzde 5,6'ya inece¤i tahmin edilmektedir.
93 Dolar baz›nda milli gelir art›fl› ortalama yüzde 9,76 olmaktad›r. Bu dönemde dolar›n di¤er
para birimleri karfl›s›nda de¤er kaybedece¤i de varsay›lm›fl olabilir.
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Plan döneminde ihracat›n ve ithalat›n h›zl› bir flekilde artmas› önemli bir hedeftir. Gerçekten de Türkiye'nin ihracata dayal› bir büyüme stratejisine ihtiyac›
vard›r. Büyümeye dayal› bir ihracat stratejisi alt›nda Türkiye d›fl kayna¤a ihtiyaç duymadan kalk›nma h›z›n› yakalayacak ve 200 milyar dolar› bulan d›fl borçlar›n› azaltma imkan›na kavuflacakt›r. Ancak, plan›n hedefleri 2013 y›l›nda 275
milyar dolar ithalat ve 210 milyar dolar ihracatt›r. Yani 2013 y›l›na var›ld›¤›nda
d›fl ticaret aç›klar› 65 milyar dolar düzeyine yükselecektir. Bu ise, milli gelirin
yüzde 5,6's› de¤il, yüzde 8,1'idir. Yine planda, 2013 y›l› cari ödemeler aç›¤›n›n
milli gelirin yüzde 3'ü düzeyine inece¤i belirtilmektedir. Bu, 2013 y›l›nda cari
aç›¤›n 24 milyar dolar düzeyine inece¤i anlam›na gelir. 2013 y›l›nda turizm ve
di¤er gelirlerin 41 milyar dolara ç›kmas› pek muhtemel görünmemektedir. Gerçi, son 5 y›lda Türkiye'nin turizm gelirleri iki misline ç›karak 19 milyar dolar›
bulmufltur.
Plan 21. yüzy›lda baflar›y› en fazla etkileyecek olan faktörlerden e¤itim, sa¤l›k
ve Ar-Ge faaliyetleri, adalet hizmetleri ve e-devlet yat›r›mlar›na önem verilece¤ini ve bu konularda daha fazla harcama yap›laca¤›n› belirtmektedir. Bu öncelikler do¤ru saptanm›fl önceliklerdir.
Özetleyecek olursak, Dokuzuncu Kalk›nma Plan› bugünkü uygulamalar› gelece¤e tafl›yan bir pland›r. Plan IMF reçetelerinde görünen öncelikleri aynen yans›tmakta, ABD ve AB ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmektedir. Plan›n, Türkiye'yi içinde bulundu¤u yüksek faiz düflük kur sarmal›ndan kurtarmas› bile flüphelidir. Plan döneminde kurlar›n düflmesi, d›fl ticaret aç›klar›n›n artmas›, özellefltirmenin ayn›
felsefe ile devam etmesi IMF reçetelerinin kullan›lacak olmas›n›n iflaretleridir.

II. ALTERNAT‹F B‹R PROGRAM ÖNER‹S‹
Türkiye 2001 krizinden sonra gerekli tedbirleri almad›¤› gibi, 2001 y›l› krizinden ç›k›fl için gerekli düzenlemeleri yapamam›fl, yaflad›¤› krizlerden gerekli
dersleri alamam›flt›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi kriz patlak verir vermez, Türkiye, kurlar› saptama görevini o gün için ç›ld›rm›fl olan piyasaya devretmifl, d›fl
kaynak aray›fl›na gitmifl, d›fl kaynak yaratma telafl›yla krizle ilgili olmayan kanunlar ç›kartarak tavizler vermifl, reel sektörü canland›racak hiçbir önlem almam›flt›r. ‹zleyen y›llarda Türkiye d›fl kayna¤a dayal› bir istikrar stratejisi güttü¤ünden, yüksek faiz düflük kur sarmal›na kap›lm›fl, d›fl ticaret aç›klar› ve cari ifllem aç›klar› h›zla artm›fl, dolay›s›yla d›fl borçlar› çok önemli riskler do¤uracak
düzeylere ç›km›flt›r. Devletin izledi¤i politika aç›s›ndan en önemli risk politik
özverilerde bulunma riskidir. Türkiye'nin içinde bulundu¤u co¤rafya ABD'nin
ç›karlar› aç›s›ndan çok önemli bir co¤rafyad›r. Bu co¤rafya üzerinde Türkiye bu
yüksek düzeylerde borçlu bir ülke oldu¤undan kendi ç›karlar› ile ters düflen
ödünler vermek zorunda kalabilir. Özel kesimin ise, aç›k pozisyonlar›ndan kaynaklanan riskleri bulunmaktad›r. Kurlar›n yükselmesi, devalüasyon yap›lmas›
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veya bir kriz yaflanmas› özel kesim flirketlerini çok zor durumda b›rakabilir.
Hatta pozisyon riskleri yüksek olan pek çok flirket el de¤ifltirmek zorunda kalabilir.
Dokuzuncu Kal›nma Plan› da Türkiye'nin izledi¤i bu temel stratejiyi de¤ifltirmemektedir. Yukar›daki incelemelerimiz kadar›yla, plan oldukça sa¤lam bir 2023
vizyonuna sahip olmakla birlikte, Türkiye'yi bugünkü duruma getiren IMF reçetelerinin ruhunu aynen tafl›d›¤›ndan Türkiye'nin potansiyelini devreye sokamamaktad›r.
‹zleyen sat›rlarda, bu kitaptaki incelemelerimiz ›fl›¤›nda, Türkiye'yi bir an önce
yüksek faiz düflük kur sarmal›ndan ç›karmak, Türkiye ekonomisini 21. yüzy›la
haz›rlamak ve Türkiye'yi hak etti¤i sayg›n konuma ulaflt›rmak için gerekli gördü¤ümüz program›n hedef ve ilkelerini aç›klamaya çal›flaca¤›z. Tekrar belirtelim. Bu sundu¤umuz program›n hedef ve ilkeleri Türkiye için en uygun hedef
ve ilkeler olmayabilir. Bu önerileri ulusal bir program çal›flmalar›n› bafllatacak
bir alternatif olarak sunuyoruz. Türkiye'yi en isabetli hedeflere götürecek program tüm ilgili çevrelerin kat›l›m›yla ortaya ç›kan program olacakt›r.

A. Program›n nitelikleri
Türkiye'nin uygulayaca¤› ekonomik program›n olmazsa olmaz niteli¤i ulusal
program olmas›d›r. Türkiye kendi saptad›¤› hedeflere ulaflt›racak, kendi imkan
ve gücüne dayanan, kendi gerçeklerini göz önünde tutan, kendi potansiyellerini
harekete geçiren bir program uygulamal›d›r. Türkiye böyle bir program› uygulamak için kimseye muhtaç de¤ildir. Birikim ve deneyimi böyle bir program›
oluflturmak ve uygulamak için yeterlidir. Cumhuriyetin kuruldu¤u y›llarda yokluk ve yoksulluk içindeki Türkiye büyük mucizelere imza atm›flt›r. Günümüz
flartlar›nda Türkiye, 21. yüzy›l›n temel ekonomik kayna¤› olan güçlü insan sermayesine sahiptir. Cumhuriyetin kuruluflundan bu güne Türkiye'nin elde etti¤i
deneyim ve birikim bugüne dek elde etti¤i baflar›lardan daha büyüklerini elde etmeye müsaittir.
Türk insan› son geliflmeler alt›nda kendine güvenini, daha da kötüsü kendine
sayg›s›n› yitirmifltir. Türk insan›na, çok hatal› olarak, "AB olmadan biz kalk›namay›z, ABD olmadan ekonomimizi aya¤a kald›ramay›z" fikri afl›lanm›flt›r.
Türk insan›n›n, ça¤›n önüne koydu¤u potansiyele inanmas›, kendine güvenmesi, flevkle program›n saptad›¤› hedeflere yönelmesi gerekmektedir. Gerekli olan
Cumhuriyetin kurulufl günlerinin Kuvâyî Milliye ruhudur. Program bir istikrar
program› de¤il, at›l›m program› olmal›d›r.
Program›n ikinci olmazsa olmaz niteli¤i uzun vadeli bir vizyona sahip olmas›d›r. Türkiye'nin güncel sorunlar› ona uzun vadeli vizyonunu kaybettirmemeli,
hedeflerini unutturmamal›d›r. Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlar›, yüksek faiz düflük kur sarmal›ndan kurtulmas›, kriz ortam›n›n yat›flt›r›lmas›, enflas147
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yonun düflürülmesi ve israf›n önlenmesi olarak tan›mlanabilir. Türkiye oluflturdu¤u at›l›m program›nda enflasyonu afla¤› çekerken, reel faizleri düflürürken, israf› önlerken, ça¤› yakalayacak hamleleri de gerçeklefltirmesi gerekir. Esas›nda
böyle bir program›n baflar› flans›, bugüne dek uygulamaya çal›flt›¤›m›z enflasyona odakl› programlardan çok daha fazlad›r. Çünkü böyle bir programda hedefler birbirlerini destekleyecekler ve sinerji yaratacaklard›r. Ayr›ca böyle bir
program kaynaklar›n› da kendi yaratacakt›r.
Program›n üçüncü olamazsa olmaz niteli¤i yeni dünya düzeninin sundu¤u imkanlar› sonuna kadar kullanmas›d›r. Türkiye'nin, yeni dünya düzeninin kritik
baflar› faktörleri üzerinde mukayeseli üstünlükler yaratacak stratejileri gelifltirmesi gerekmektedir. Bu Türkiye'nin ekonomisini dünya ile bütünlefltirebilmesi
için flartt›r. Tüm dünyada marka, desen, patent haklar›, sanayi tasar›mlar› gibi
haklar kuvvetli bir korunma alt›na al›nmaktad›r. Teknolojiyi, markay›, moday›,
tasar›m› ve imaj› üretenler dünya pastas›ndan daha fazla pay alabileceklerdir.
K›sa bir deyiflle dünyada baflar› faktörleri de¤iflmifltir. Zenginleflmek ve daha
yüksek refah düzeylerine ulaflmak için teknoloji, marka, moda, imaj gibi yeni
baflar› faktörleri üzerinde rekabet üstünlü¤ü yaratmak gerekmektedir. Öyle anlafl›l›yor ki, yeni oluflan dünya düzeninde geçmiflte oldu¤u gibi kazananlar ve
kaybedenler olacakt›r. Kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda, ucuz iflgücü stratejisiyle yetinmeyip, ürün teknolojisini, markas›n›, imaj›n› gelifltirenler giderek kazançl› ç›kacakt›r.

B. Türkiye Vizyonu
Türkiye 21. yüzy›ldaki geliflmeleri izleyen bir ülke de¤il, bu geliflmeleri yönlendiren bir ülke olacakt›r. Türkiye 21. yüzy›l›n oyuncular›ndan biri de¤il, 21. yüzy›l›n mimarlar›ndan biri olacakt›r. Türkiye, deneyim ve kültür birikimiyle, insana odakl› hayat felsefesiyle böyle bir rol üslenmeye lay›k bir ülkedir. Medeniyetler çat›flmas›ndan söz edildi¤i, ülke veya kimi çevrelerin ç›karlar› için insanlar›n telef edildi¤i, insanlar›n birbirlerine k›yd›r›ld›¤›, kaynaklar›n ya¤maland›¤› bugünkü ortamda Türkiye insana odakl› bir sistem kurulmas›nda kilit rol üslenebilir.
Türkiye çok stratejik bir co¤rafyada, potansiyelleri çok yüksek olan bir ülkedir.
Türkiye do¤u ile bat› uygarl›klar›, ‹slam dünyas›yla H›ristiyan dünya, fakir ülkelerle zengin ülkeler, kalk›nan ülkelerle kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda çok
önemli bir köprüdür. 21. yüzy›lda önemli rol oynayacak su kaynaklar›na sahip,
petrol havzalar›na bitifliktir. Avrupa Birli¤i, ‹slam Konferans›, Karadeniz ‹flbirli¤i Teflkilat› bünyesinde aktif rol oynayarak ve do¤uda Türk cumhuriyetleriyle
s›k› iflbirli¤i iliflkileri kurarak Türkiye yeni ça¤›n oluflmas›nda çok önemli rol
oynayabilir.
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Türkiye'nin Köprü konumu Türkiye için f›rsat ve tehlikeler oluflturmaktad›r. En
büyük tehlike kimi ülkelerin dünya üzerinde yaymaya çal›flt›¤› çat›flma ortam›
ve din, ›rk ayr›mc›l›¤›d›r. Samuel P. Huntington, 1996 y›l›nda yazd›¤›, çok an›lan Medeniyetler Çat›flmas› kitab›nda 21. yüzy›l›n medeniyetler çat›flmas›na
sahne olaca¤›n› savunmaktad›r. Huntington'a göre, H›ristiyan Bat› kültürü ekonomik geliflmeye ve demokrasiye yatk›nd›r. ‹slam kültürü ise demokrasinin geliflmesine ciddi bir engeldir. Günümüzde Bat› kültürü güçlüdür. Fakat giderek
bu gücünü kaybetmektedir. Bat› sahip oldu¤u de¤erleri koruma çabas› içinde
olacakt›r. So¤uk savafl sonras› düzen, Bat› ve Bat›-d›fl› medeniyetlerin çat›flmas›na sahne olacakt›r. "Ve en tehlikeli kültür çat›flmalar›, medeniyetlerin k›r›lma
hatlar› üzerinde gerçekleflecektir." 94 Benzer bir flekilde, 1993 y›l›nda ABD Savunma Bakanl›¤› dan›flman› Thomas P.M. Barnett, 21. yüzy›lda çat›flman›n küreselleflmeyi baflaran ülkelerle baflaramayan ülkeler aras›nda olaca¤›n› belirtmektedir. 95 Her iki yazar›n tan›mlamas›na göre Türkiye fay hatt›, çat›flma hatt› üzerindedir. Türkiye do¤ru stratejiler uygulayarak bu tehlikeleri f›rsata dönüfltürebilir.
C. Temel Strateji
Türkiye'nin küresel stratejisi tek yönlü de¤il, çok yönlü bir strateji olmal›d›r.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, 1996 y›l›ndan bu yana Türkiye tek yönlü, Avrupa birli¤i odakl› bir strateji uygulamakta ve di¤er yönleri ihmal etmektedir.
Ekonomik aç›dan bak›ld›¤›nda di¤er üç yön Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i, Türk
Cumhuriyetleri ve ‹slam Konferans› Teflkilat›'d›r. Türkiye Karadeniz Ekonomik
‹flbirli¤i'nin kurucusudur. Türk Cumhuriyetleri ile çok güçlü kültür ba¤lar› vard›r. Laik fakat vatandafllar›n›n çok büyük bir ço¤unlu¤u Müslüman oldu¤undan
‹slam Ülkeleriyle de çok s›k› ba¤lar› bulunmaktad›r. Sözünü etti¤imiz bu üç yönü oluflturan bloklar petrol ve tabii kaynaklar aç›s›ndan çok zengin, kalk›nma
potansiyeli çok yüksek ülkelerdir. Türkiye tek yönlü stratejisi nedeniyle di¤er
üç yönle olan iliflkilerini ihmal etmifl, ya da gerekti¤i kadar gelifltirememifltir.
Bu yarg›m›zda ne kadar hakl› oldu¤umuzu anlamak için Türkiye'nin bu dört yönündeki bloklarla gerçeklefltirdi¤i d›fl ticaret istatistiklerine bakmak yeterlidir.
2002 y›l›ndan bu yana Türkiye AB ülkelerine 161 milyar dolarl›k mal ihraç etmifl, 205 milyar dolarl›k mal ithal etmifltir. AB ülkelerine karfl› Türkiye'nin d›fl
ticaret aç›¤›, 2002 y›l›ndan bu yana 44 milyar dolard›r. AB'ye yap›lan ihracat
Türkiye'nin toplam ihracat›n›n yüzde 52,8'i, AB'den yap›lan ithalat Türkiye'nin
toplam ithalat›n›n %43,4'üdür. AB ile d›fl ticaret aç›¤› ise, Türkiye'nin toplam
d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 26,3'ünü oluflturmaktad›r.
94 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations, Free Press, 1996, s.28.
95 Thomas P.M. Barnett. “The Pentagon’s New Map”, Esquire (Mart 2003).
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Öbür yandan, 2002 y›l›ndan bu yana Türkiye, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ülkelerine 35,5 milyar dolarl›k ihracat yapm›fl, bunun karfl›l›¤›nda 78,3 milyar dolarl›k ithalat yapm›fl ve 42,7 milyar dolarl›k aç›k vermifltir. Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ülkelerine Türkiye'nin ihracat› toplam ihracat›n›n yüzde 11,7'siyken, ithalat›, toplam ithalat›n›n yüzde 16,6's›, d›fl ticaret aç›¤› ise toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 25,5'udur.
Türkiye'nin ‹slam Konferans› Teflkilat› ülkeleri ile olan ticareti, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ülkeleri ile olan d›fl ticaretinin tersi niteli¤indedir. Türkiye'nin
toplan ihracat›n›n yüzde 16,6's› ‹slam Konferans› Teflkilat› ülkelerine yap›lmakta, Bu ülkelerden yap›lan ithalat ise toplam ithalat›n›n yüzde 12,5'unu oluflturmaktad›r. 2002 y›l›ndan bu yana, Türkiye'nin ‹slam Konferans› ülkelerine ihracat› 50,7 milyar dolar, bu ülkelerden ithalat› ise 59,2 milyar dolard›r. Türkiye'nin ‹slam Konferans› Teflkilat› ülkeleri ile olan d›fl ticaret aç›¤›, toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n sadece yüzde 5,1'idir.
Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile ticareti yok denecek kadar azd›r. 2002 y›l›ndan bu yana Türkiye ‹slam Cumhuriyetleri'ne 6,1 milyar dolarl›k ihracat yapm›fl, ithalat› sadece 5,2 milyar dolar tutmufltur. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri'yle olan ticaretinde 2002 y›l›ndan bu yana 1 milyar dolara yak›n fazla vermifltir.
Türkiye'nin dört yönlü potansiyeli incelendi¤inde, bu potansiyelin çok büyük oldu¤u görülecektir. Türkiye'nin bu dört yönlü stratejisinin vizyonu, bölgesinde
ekonomik iflbirli¤inin katalizörü olan, güçlü bir ülke konumunda olmakt›r. Türkiye dört yönlü temel stratejisini uygularken, bir yönle kurdu¤u iliflki, di¤er yönlerle kuraca¤› iliflkileri zedelememeli, hatta di¤er yönlerle kuraca¤› iliflkilerde
pozisyonunu güçlendirmelidir. Dört yönde kurulan tün iliflkilerde iflbirli¤i ve
müflterek kazançlar hedeflenmelidir.
Türkiye'nin temel ekonomik stratejisi ise, borç alan, borç arayan ülke de¤il, borç
ödeyen ülke olmak olmal›d›r. Bu temel ekonomik strateji, program›n di¤er stratejileri aras›nda sinerji yaratacak, Türkiye'nin hedeflerine varmas›n› güven alt›na alacakt›r.

D. Temel ‹lkeler
Türkiye'nin oluflturmas› gereken program tüm kesimlerin güvenini ve deste¤ini
kazanm›fl ulusal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤a dayal› bir program olmal›d›r. Bu da
program oluflturulmas›nda her kesimin görüfllerinden yararlanmay› gerektirir.
Burada herhangi bir program önermek yerine gelifltirilecek program›n olmazsa
olmaz ilkelerini s›ralamaya çal›flaca¤›z.
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1. Program bir at›l›m program› olmal›d›r
Türkiye'nin haz›rlayaca¤› program ihracat seferberli¤ine, üretim ve istihdam art›fllar›na dayal›, kaynak yaratan bir program olmal›d›r.
Bugüne kadar haz›rlanan programlarda enflasyonla mücadele ön planda tutulmufl, bir araç de¤il, amac›n kendi olmufltur. Bu nedenle de bu programlar ekonomiyi yavafllatarak, iflsizli¤e neden olarak enflasyonu kontrol alt›na almaya çal›flm›fl, Türkiye'nin potansiyelini de¤erlendirememifltir. Ekonomi zay›flat›larak
enflasyonla mücadele belki enflasyonu yavafllatabilir, fakat ekonomiyi zay›flat›r. Özellikle enflasyonun kontrolü için kullan›lan döviz kuru ç›pas› modeli, ihracat› cezaland›ran, ithalat› körükleyen bir modeldir. Türkiye'de yap›lmas› gereken ihracat seferberli¤ine dayal› bir kalk›nma modelidir. Türkiye d›fl ödemelerini dengeleyecek türden ihracat›n› artt›rmaya muhtaçt›r. ‹hracat art›fllar›yla,
yerli üretimin ve üretim yeteneklerinin gelifltirilmesi paralel uygulanmal›d›r. ‹hracat seferberli¤i üretim ve istihdam›n da artmas›na neden olacakt›r. Ayr›ca, ihraç piyasalar›ndaki rekabet flirketlerin daha verimli çal›flmalar›na, teknolojilerini gelifltirmelerine ve marka, moda ve imaj gibi rekabet unsurlar› gelifltirmelerine neden olacakt›r.

2. Program yabanc› kaynaklara ba¤l› olmayan, kendi kaynaklar›n› kendi
üreten bir program olmal›d›r
Program›n kaynaklar›, seferber edilen iç kaynaklar, artan üretimden yarat›lan
kaynaklar ve uluslararas› iflbirliklerinden sa¤lanan kaynaklar olmal›d›r. Yarat›lan d›fl kaynaklar konusunda dikkatli davran›lmas› gerekir. Yabanc› kaynaklar›n tüketime de¤il, üretim ve üretim yeteneklerinin artt›r›lmas›na, Türkiye'nin
stratejik üstünlükler kazanmas›na yönelik olmas›na çaba gösterilmelidir. Di¤er
bir deyimle, her hangi bir tür yabanc› sermaye de¤il stratejik ortakl›klara yatk›n
yabanc› sermaye kabul görmeli ve teflvik edilmelidir
Bugüne kadar uygulanan programlar d›fl kaynaklara güvenen programlard›r.
Hatta bu programlar d›fl kaynaklar›n türü konusunda da bir ay›r›m yapmamaktad›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, d›fl kaynaklar eninde sonunda d›fl ticaret aç›klar›n› kapatmaya yararlar. Türkiye bu nedenle çok yüksek düzeylerde cari ödeme aç›klar› vermifltir. Bu da Türkiye'nin d›fl borçlar›n› artt›rm›fl, Türkiye'yi d›fla ba¤›ml› hale getirmifltir. Yabanc›lar› da Türkiye'den siyasi ödün isteme yolunda cesaretlendirmifltir. Türkiye büyük çapl› bir at›l›m program›n› gerçeklefltirecek kayna¤› yaratabilecek güçtedir. 1930'larda, kifli bafl›na geliri 45 dolar,
nüfusu 12 milyon olan Türkiye bundan çok daha zor koflullarda böyle bir mucizeyi gerçeklefltirmifltir.
3. Program ulusal uzlaflmaya dayal› bir program olmal›d›r
Bir program›n baflar›ya ulaflmas›n›n en büyük teminat›, ekonominin aktörlerinin
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ayn› yöne yönelmeleri, ekonomiyi birlikte ayn› yönde, hedefler do¤rultusunda
çekmeleridir. Tüm kat›l›mc›lar›n ekonomiyi "ayn› yönde çekmelerinin garantisi ise program üzerinde "ulusal uzlaflman›n" sa¤lanmas›d›r. Enflasyonla mücadelede baflar›l› olan ülkeler iflçi, iflveren, mali kesim, esnaf gibi kesimlerle devlet aras›nda böyle bir uzlaflmay› sa¤layan ülkelerdir. Böyle bir uzlaflma, her kesimin kendilerine düflen sorumluluklar›n bilincine varmalar›n› bu sorumluluklar› yerine getirmelerini güvence alt›na al›r. Her bir kesimin kendilerine düflen sorumluluklar› yerine getirmesi ekonominin dengelerini kurmay› ve kollamay›
sa¤lar. Söz edilen dengeler karfl›l›kl› etkileflim içindeki reel dengeler ve fiyat
dengeleridir. Burada reel dengelerden kastetti¤imiz bütçe ve d›fl ticaret dengeleri; fiyat dengelerinden kastetti¤imiz ise, enflasyon, faizler, kurlar ve ücretler
aras›ndaki dengelerdir. "Ulusal uzlaflma", "milli mutabakat", "kesimler aras›
konsensüs", "dayan›flma pakt›" adlar›yla an›lan bu uzlaflmalar enflasyonla mücadele ve at›l›m programlar›n›n olmazsa olmaz kofluludur. Türkiye Ekonomik
ve Sosyal Konseyi destekleyerek bu amaçla kullanabilir. Bugüne kadar Türkiye, Ekonomik ve Sosyal konseyi sadece ilgili kesimleri bilgilendirmek arac› ile
kullanm›flt›r. Ekonomik ve Sosyal Konseyin hedeflerin saptanmas›na ve program›n oluflturulmas›na etkin kat›l›m›n kazan›lmas› gerekir. 96

4. Program külfeti ve nimeti paylaflt›ran bir program olmal›d›r
Gelifltirilecek programda program›n külfeti ve nimeti eflit olarak paylaflt›r›lmal›d›r. Bu ilke yukar›da sözünü etti¤imiz uzlaflma için de gereklidir. Üzülerek belirtmek gerekir ki Türkiye bugüne dek uygulad›¤› enflasyonla mücadele programlar›nda külfet ve nimeti paylaflt›rmada baflar›l› olamam›flt›r. Daha önce incelendi¤i gibi, 1994 ve 2001 krizleri atlat›l›rken reel ücretler düflmüfl, önemli boyutlarda istihdam kayb› olmufltur. Yani krizin faturas›n›n çok büyük bir bölümü ücretli kesime ödettirilmifltir. Kamuoyu oluflturma bak›m›ndan iflçi kesimi
ile di¤er kesimler ayn› güce sahip olmad›klar›ndan genellikle istikrar programlar›nda kaybeden taraf iflçiler olmaktad›r. ‹stikrar ve enflasyonla mücadele
programlar›n›n "ac› reçete" olarak alg›lanmalar›n›n nedeni de budur.
Yukar›da söz etti¤imiz ihracat seferberli¤ine dayal› bir at›l›m program› bir taraftan enflasyonu düflürürken bir taraftan da milli gelirin h›zla artmas›n› ve ekonominin güçlenmesini sa¤layacakt›r. Bu da refah›n artmas› anlam›na gelecektir. Artan refah›n adil paylafl›m› bir ilke olmal›d›r. Külfetin ve nimeti adilce
paylaflt›ran program, kat›l›m›n ve baflar›n›n güvencesidir.
Burada program›n refah› yurt sath›na yaymas›n›n gerekti¤ini de belirtmekte yarar vard›r.
96 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Özer Ertuna, Niyet Mektuplar› ve Ekonomik ve Sosyal Konsey,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2002.
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5. Program fiyatlar aras› dengelerin kurulmas›ndan yararlanan bir program
olmal›d›r
Türkiye'nin haz›rlad›¤› program bir daha kriz yaflatmamas› gereken bir programd›r. Yukar›daki incelemelerimizde de gördü¤ümüz gibi, Türkiye'nin yaflad›¤›
krizlerin arkas›nda yatan en önemli temel etken piyasalardaki fiyatlar aras›ndaki denge bozukluklar›d›r. Söz konusu dengeler enflasyon, faizler, kurlar ve ücretler aras›ndaki dengelerdir. Ulusal uzlaflmaya var›lan program›n, ücretler, mal
ve hizmet fiyatlar›, faizler ve kurlar aras›ndaki dengeleri, ekonomide at›l›m yapacak flekilde kurmas› ve bu dengeleri koruyarak enflasyonu kontrol alt›na almas› gerekir. Yukar›da sözünü etti¤imiz ulusal uzlaflma da bu dengeler üzerinde taraflar›n kendilerini taahhüt etmeleri anlam›na gelmelidir. ‹flçi programlanm›fl olan ücret politikas›n› benimseyecek, iflveren fiyat art›fllar›n› program çerçevesinde korumay› taahhüt edecek, mali sektör faizlerin belirlenmifl seyrini izlemesini taahhüt edecektir. Bu dengelerin bozulmas› belirsizlikleri, riskleri artt›racak, program›n baflar›s›n› engelliyecektir. Bugün Türkiye'yi bu noktaya getiren "kur ve ücret ç›pas›" modelinin hatal› yan› dengelerden de¤il de denge bozukluklar›ndan yararlanmaya çal›flmas›d›r.
Fiyatlar aras›ndaki dengelerle bütçe aç›klar›, d›fl ticaret aç›klar›, iflsizlik gibi mali ve reel dengeler aras›nda kuvvetli, karfl›l›kl› ve hassas iliflkiler vard›r. Fiyat
dengesizlikleri bu dengeleri bozdu¤u gibi, bu dengelerdeki bozukluklar fiyat
dengelerini bozar. Bütçe önemli aç›klar veriyorsa, bu ya borçlanmayla ya da
"para basarak" karfl›lanacakt›r. Devletin borçlanma gere¤inin artmas› faizleri
dengelerinin çok üzerine ç›kar›r. Yüksek faiz yükleri faizleri ödeyebilmek için
borçlanmaya, yani borç sarmal›na yakalanmaya neden olabilir. Yüksek reel faizler üretim kay›plar›na ve iflaslara kadar götürebilir. Faizlerin kur art›fllar›ndan
yüksek oldu¤u ortamlarda k›sa vadeli yabanc› sermaye ülkeye akarak (s›cak para) ülkeyi soyar. Artan d›fl ticaret aç›klar› ise s›cak para veya d›fl borçlarla kapat›laca¤›ndan d›fl borçlar› artt›r›r. Mali ve reel denge bozukluklar› ülke riskini
artt›rarak faizleri daha da yükseltir. Bu karfl›l›kl› iliflkiler zinciri daha da uzat›labilir.
Fiyatlar aras›nda denge kurulabilmesi ve dengelerin korunabilmesi için yap›sal
reformlara ihtiyaç vard›r. Türkiye çok uzun bir süredir yap›sal reformlardan söz
etmekte fakat bir türlü bu reformlar› gerçeklefltirememektedir. Bu reformlar› k›saca özetleyelim.
Özel Sektör Reformu: Özel sektör reformunun temel hedefi kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›n› sa¤lamak, flirketlerin kurumsallaflmas›na katk›larda bulunmakt›r. Türkiye'de kay›t d›fl› ekonominin boyutlar› konusunda güven
verici tahminler bulunmamakla beraber, ekonomi üzerindeki etkileri göz önün153
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de tutulursa, bu kesimin önemli boyutta oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ekonomi gelifltikçe, bu kesim, kurumlarla iliflkilerinde kayda geçmemifl olman›n s›k›nt›lar›n› da çekmektedir. Ekonominin kayda geçmemifl kesiminin kay›t içine çekilmesinin ekonomi üzerinde direkt ve dolayl› çok önemli etkileri olacakt›r. Kay›t d›fl› ekonominin kay›t içine çekilmesi bir yandan özendirici, öbür yandan da engelleyici stratejilerle gerçeklefltirilmelidir.
Türkiye'de özel sektör flirketleri kurumsallaflma konusunda da s›k›nt›lar çekmektedir. fiirketlerin kurumsallaflarak, kendilerini 21. yüzy›l›n koflullar›na haz›rlamalar› gerekir. Bu konuda yönetim yerine yönetiflim, kurumlar›n sosyal sorumluluklar›, hissedar yerine paydafl (stakeholder) gibi kavramlar her geçen gün
güçlenmektedir.
Kamu Sektörü Reformu: Kamu sektörü reformu, bürokrasiyi modernlefltirmeyi, tüm kamu kesiminde israf› önleyici ve verim artt›r›c› tedbirleri almay›,
ilave olarak da, kamu iktisadi teflebbüslerinin etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›r›c› bir özellefltirmeyi içermelidir. Özellefltirmenin amac› satmak, mülkiyeti devretmek kaynak elde etmek de¤il, verimlili¤i artt›rmak olmal›d›r. Tüm özellefltirme kapsam›na al›nan kurulufllarda yönetimin özellefltirilmesi ve kurumun verimlilik ve rekabet ilkeleri alt›nda yeniden yap›land›r›lmas› flartt›r. Mülkiyetin
özellefltirilmesinin yararl› olmad›¤› veya gerekmedi¤i hallerde dahi, muhakkak,
yönetimin özellefltirilmesi ve yönetimin icraat›ndan dolay› sorumlu hale getirilmesi, hesap verebilir olmas› sa¤lanmal›d›r. Özellefltirilen kurumlar›n sermaye
yap›lar›n›n yeniden flekillendirilmesin gerekti¤i durumlarda, yerli ve yabanc›
kurulufllarla stratejik ortakl›klar›n kurulmal›, halka arz, blok sat›fl gibi özellefltirme teknikleri iflletmelerin stratejik konumlar› göz önünde tutularak uygulanmal›d›r. Özellefltirme süreci içinde mülkiyeti devredilecek olan kurulufllar›n, yeni
mülkiyet yap›lar›n›n, stratejilerini ve baflar›lar›n› destekleyecek, onlara rekabet
ortam›nda stratejik kazançlar sa¤layacak flekilde oluflmas›na dikkat edilmelidir.
Mali Sektör Reformu: Mali sektör reformuyla 1992 y›l›nda yap›lan sermaye
piyasas› kanunu de¤ifliklikleriyle oluflturulan çerçeve kapsam›nda, mali piyasalara yeni piyasalar, yeni araçlar ve kurumlar kazand›r›larak araçlar ve kurumlar
aras› rekabetin artt›r›lmas›yla bir taraftan hane halk›n›n tasarruf kazançlar› artt›r›l›rken di¤er taraftan para kullanma maliyetleri uluslararas› düzeylere indirilmelidir.
‹yi iflleyen bir mali sektör, ekonomimizin dünya ile bütünleflmesinde çok önemli bir rolü vard›r. Bugün Türkiye'deki yüksek faizler, Türk flirketlerinin uluslararas› rekabet gücünü k›rmaktad›r. Bugün için flirketlerimiz, risklerini artt›rma
pahas›na yurt d›fl›ndan borçlanarak bu dezavantajl› durumdan kurtulmaya çaba
harcamaktad›r. Ancak bu durum da ekonomideki dengeleri zedelemektedir.
Vergi Reformu: Vergi reformunun hedefi, vergi sisteminin sadelefltirilmesi,
vergi idaresinin modernlefltirilmesi, vergi tahsilat›nda etkinli¤in artt›r›lmas› ve
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vergi taban›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› olmal›d›r. Vergi reformu vergi adaletini sa¤lamal› ve kay›t d›fl› ekonomiyi kay›t içine alacak özendirici tedbirleri de içermelidir. Bu konu da Ekonomik ve Sosyal Konseyde dikkatle ele al›nmal› bir çözüm yarat›lmal›d›r.

6. Program gelece¤i ipotek alt›na almamal›d›r
Dünya uygulamalar›nda pek çok istikrar program› ülkelerin geleceklerini ipotek
alt›na alm›flt›r. Örne¤in Meksika'da "borç-sermaye swaplar›"97 uygulamas›nda
Meksika d›fl borçlar›n› flirketlerinin hisse senetlerinin devriyle ödemek zorunda
kalm›fl, böylece Meksika ekonomisinin büyük bir bölümü yabanc›lar›n,
ABD'nin eline geçmifltir. Gelece¤in ipotek alt›na al›nmas› d›fl borçlar›n kontrolsüz artmas› ve özellefltirme uygulamalar›yla gerçekleflmektedir. Borçlanmada
alt›n bir kural vard›r. Ödeme plan› olmayan bir borç al›nmamas› gereken bir
borçtur. Programda d›fl borçlanmada çok dikkatli davranmak gerekir.
Özellefltirme literatüründe özellefltirmenin yararlar› say›l›rken, özellefltirme sonucu rekabet artmas›n›n verimlilik art›fllar›yla sonuçland›¤›ndan söz edilmekte,
kaynak yaratmak için özellefltirme yap›lmamas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.
Oysa bugün Türkiye'de "kan kayb›na" neden olanlar de¤il de kârl› kurulufllar,
kaynak yaratma amac›yla sat›lmaktad›r. Daha da önemlisi bu kurulufllardan baz›lar›n›n 21. yüzy›l›n stratejik alanlar›nda olmas›d›r. Mali kurulufllar, Türk TELEKOM, Türk Hava Yollar› ve enerji santralleri stratejik önemi olan kurulufllard›r. Bunlar›n özellefltirilmesinde yap›lacak hatalar 21. yüzy›lda Türkiye'yi
çok zor duruma sokabilir.
Yukar›da aç›klad›¤›m›z ilkeler birbirlerini destekleyen, sinerji yaratan ilkelerdir.
Program bu ilkeler üzerine infla edildi¤i takdirde baflar› flans› çok yüksek olacakt›r.

III. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye gerçekten de potansiyeli yüksek bir ülke. Bu potansiyel, Anadolu'nun
stratejik konumu, kültürü ve dinamik insan yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r.
Anadolu, binlerce y›l, pek çok medeniyetin bir potada kaynafl›p iyiyi ve güzeli
ar›nd›r›p günümüze tafl›yan bir yerdir. Anadolu Bat› medeniyeti ile Do¤u medeniyeti aras›nda, fakir ve zengin toplumlar aras›nda, kalk›nm›fl ülkelerle kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda, liberal ülkelerle güdümlü ülkeler aras›nda ve tüm
yayg›n dinler aras›nda çok etkin bir köprüdür. Türkiye, yeni dünya düzeninin bir
uzlaflma düzeni olmas›, hatta ondan da ileri farkl›l›klar›n yaratt›¤› bir zenginli¤e
kavuflmas› için çaba gösterebilir ve göstermelidir.
97 Swap , bir fleyi, baflka bir fleyle de¤ifltirmek anlam›ndad›r.
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Türkiye'nin vizyonu, 21. yüzy›ldaki geliflmeleri izleyen bir ülke de¤il, bu geliflmeleri yönlendiren bir ülke olmak, 21. yüzy›l›n oyuncular›ndan biri de¤il, mimarlar›ndan biri olmakt›r. Bu vizyon alt›nda Türkiye, bölgesinde çok önemli bir
ekonomi, sosyal ve siyasi güç olmay› hedeflemelidir. Bu da Türkiye'nin tek
yönlü, Avrupa Birli¤i odakl› bir strateji de¤il, dört yönlü bir strateji uygulamas›n› gerektirmektedir. Bu dört yön, Avrupa Birli¤i, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i, Türk Cumhuriyetleri ve ‹slam Konferans› Teflkilat›'d›r. Türkiye bu dört yön
üzerinde hiçbir ülke veya toplulukla, di¤er yöndeki iliflkilerine zarar verecek bir
iliflkiye girmemelidir. Bunun aksi, Türkiye'nin bu dört yön üzerinde herhangi
bir ülke veya toplulukla gelifltirece¤i iliflki, onun di¤er yönlerdeki stratejik konumunu güçlendirmelidir. Türkiye'nin temel ekonomik stratejisi ise, borç alan,
borç arayan ülke de¤il, borç ödeyen ülke olmak olmal›d›r.
Türkiye'nin oluflturmas› gereken program tüm kesimlerin güvenini ve deste¤ini
kazanm›fl ulusal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤a dayal› bir program olmal›d›r. Bu da
program oluflturulmas›nda her kesimin görüfllerinden yararlanmay› gerektirir.
Program›n olmazsa olmaz ilkeleri flunlar olabilir:
* Program bir at›l›m program› olmal›d›r
* Program yabanc› kaynaklara ba¤l› olmayan, kendi kaynaklar›n› kendi üreten
bir program olmal›d›r
* Program ulusal uzlaflmaya dayal› bir program olmal›d›r
* Program külfeti ve nimeti paylaflt›ran bir program olmal›d›r
* Program fiyatlar aras› dengelerin kurulmas›ndan yararlanan bir program olmal›d›r
* Program gelece¤i ipotek alt›na almamal›d›r
Bu ilkelere uygun haz›rlanan program›n gerektirdi¤i reformlar ise flu flekilde belirtilebilir:
* Özel Sektör Reformu
* Kamu Sektörü Reformu
* Mali Sektör Reformu
* Vergi Reformu
Türkiye zaman kaybetmeden, peflin hükümsüz, yayg›n bir kat›l›mla ulusal vizyon, misyon ve stratejisini tart›flmal› ve flekillendirmelidir. Bu vizyon, misyon
ve strateji alt›nda DPT taraf›ndan haz›rlanacak program önerileri, Ekonomik ve
Sosyal Konsey taraf›ndan ulusal uzlaflma alt›nda ulusal programlara dönüfltürülmelidir. Böylece yeni bir "Kuvâyî Milliye" ruhu ile, Türkiye 21. yüzy›lda hak
etti¤i konuma ulaflacakt›r.
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IV. OKUMA PARÇALARI
Bu k›s›mda, yazar›n çeflitli tarihlerde yazd›¤›, gazete ve dergilerde yay›nlanm›fl
olan makaleleri sunulmaktad›r. Bu makaleler, yaz›l›fl tarihleri de dikkate al›nd›¤›nda bölüm içindeki aç›klamalara yeni boyutlar eklemekte ve okuyucular›n
kendi görüfllerini oluflturmalar›na yard›mc› olmaktad›r.

A. Büyük hedefler 98
Kifliler için olsun, ülkeler için olsun hedefler çok önemlidir: Hele hele, büyük
hedefler. Büyük hedefler bir flevk, bir coflku yarat›r. Büyük hedeflerin yaratt›¤› bu flevk ve coflku hiçbir engel tan›maz. Kifliler ve ülkeler böyle durumlarda
mucizeler yarat›rlar.
Türkiye, 20. yüzy›lda bu mucizelerin en çarp›c› örneklerinden birini gerçeklefltirmifl bir ülke. Darmada¤›n edilmifl bir imparatorlu¤un yoksulluk içinde k›vranan Anadolu topraklar›nda büyük bir cumhuriyeti kurmufl bir ülke. 1923 y›l›nda 45.3 dolar olan kifli bafl›na milli gelirini 2000 y›l›na girerken 3000 dolara ç›karabilmifl bir ülke. Yine 1923 y›l›nda 12.6 milyon olan nüfusunu 65 milyona
ç›karabilmifl bir ülke. Ve bunu yaparken de Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun y›k›lmas›n›n nedenlerinden biri olan d›fl borçlar› devralm›fl ve onlar› 1956 y›l›na kadar ödemifl bir ülke. Evet, Türkiye, cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki flevk ve coflku
ile, 20. yüzy›l›n en büyük mucizelerinden birini gerçeklefltirmifl bir ülke.
Cumhuriyet mucizesinin arkas›nda "büyük hedefler" yatmaktayd›: "Muas›r medeniyeti yakalamak." Bu hedefe varmak için yap›lmas› gerekeni Atatürk çok
veciz bir flekilde özetlemiflti: "Türk övün, çal›fl, güven!" Cumhuriyetin kuruldu¤u y›llarda milletin, gerçekten de övünecek fleyleri vard›. En yoksul, en çaresiz anlar›nda bile kalk›nm›fl bat› ülkeleri Türkiye'ye hiçbir fley dayatamam›flt›.
Tüm ekonomik güçlüklere ra¤men ülke borç peflinde koflmuyor, kendi imkanlar›yla demiryollar›n› kuruyor, tar›m›n› ve sanayiini gelifltiriyordu. Tutumlu davran›p, yerli mal›n› kulland›kça iftihar ediyordu. O zamanlar "ilke", köfleyi dönmek de¤il çal›flmakt›; paradan para kazanmak de¤il al›n teriyle üretmekti. Ve,
millet güven duymay› hak etmiflti.
Bugün Türkiye'nin önüne yine büyük hedefler konuyor. Son kalk›nma plan›m›z›n hedefleri çok büyük. Plana göre, önümüzdeki y›llarda Türkiye ekonomisi
yüzde 7 h›zla büyüyecek. Türkiye bu büyüme h›z›n›, Almanya yüzde 1.83, ‹ngiltere yüzde 2.66, Fransa yüzde 1.95, ‹talya yüzde 1.88 ve ‹spanya yüzde 2.56
h›zla büyürken yakalayacak. Böylece, Avrupa'n›n en büyük dördüncü ekonomisine sahip olacak. Yani, tüm Avrupa ülkeleri yerinde sayarken, ya da çok yavafl
98 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 10 Temmuz, 2000.
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büyürken, Türkiye bu ülkelerden teknoloji al›p onlara fason mal üretirken, borç
para al›p afiyetle yerken onlar›n üç misli, befl misli bir h›zla büyüyecek.
Esas›nda, plan›n koydu¤u hedef hiç de ulafl›lamayacak bir hedef de¤il. 1990 y›l›nda dünyan›n yeniden flekillenmesi sonucunda Türkiye inan›lmaz bir potansiyel yakalad›. Orta Asya çok önem kazand›. ‹slam ekonomileri ve Karadeniz
bölgesi büyük pazar ve iflbirli¤i imkanlar› yaratt›. Bat› bu bölgelere ulaflmada
Türkiye ile iflbirli¤inin yollar›n› arar oldu. Türkiye do¤u, bat›, güney ve kuzeyde kuraca¤› dört yönlü ekonomik iliflkilerle, büyük bir kalk›nma potansiyeli yakalad›. Ama, bu ara Türkiye ne yapt›? Baflkalar›n›n da çabalar›yla yarat›lan
ekonomik, sosyal ve politik güncel sorunlarla u¤rafl›p, her defas›nda küçük baflar›lar elde etti. Türkiye uzun vadeli ufkunu kaybetti. Ekonomik alanda son on
y›l içinde Türkiye y›ll›k yüzde 3.7 büyüme h›z› yakalayabildi. Bundan on y›l
önce kifli bafl›na milli geliri, bugünün fiyatlar›yla, ayl›k 81 milyon lira olan Türkiye, bugün bu geliri 100 milyon liraya ç›karabilmifl bir ülke. Bu on y›l içinde
Türkiye milli gelirini y›ll›k yüzde 7 h›zla artt›rabilseydi, bugün kifli bafl›na ayl›k
milli gelir 137 milyon lira olurdu.
Bugün Türkiye önüne hakl› ve ulafl›labilir bir hedef koyuyor. Ama bu hedefe
ulaflabilmesi için 1990 y›l›ndan bu yana yapt›¤› hatalar› tekrarlamamas›, cumhuriyetin ilk dönemindeki gibi övünmesi, çal›flmas› ve kendisine güvenmesi laz›m.
Bugün Türkiye övünemiyor: uygulayaca¤› ekonomik programlar› halk›na de¤il
IMF ve Dünya Bankas›'na onaylat›yor. Türkiye çal›flma ça¤›na giren insan›na ifl
sahalar› yaratmakta güçlük çekiyor: yüksek e¤itim görmüfller aras›nda iflsizlik
giderek art›yor. Yanl›fl bir teflhis sonucu Türkiye kendine güvenemiyor; d›flar›dan borç almadan, yabanc› destek bulmadan kendi imkanlar›yla kalk›nabilece¤ine inanam›yor.
Evet Türkiye büyük hedeflere lay›k, fakat bir türlü o, cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki flevk ve coflkuyu yakalayam›yor.

B. Avrupa Birli¤i ve Köprü 99
Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimizde bafl›ndan beri yapmam›z gereken hesap fluydu:
Avrupa Birli¤ine girdi¤imizde biz ne verece¤iz, ne alaca¤›z? Alacaklar›m›z›n
bize, vereceklerimizin onlara yararlar›n› artt›rman›n; yükleri ise hafifletmenin
yollar› nelerdir? Bu "Birlikten" biz ne kazan›r›z, Avrupa ne kazan›r?
Bir noktay› kesinlikle unutmamam›z gerekir: Bu birlikten hem biz, hem de Avrupa'n›n kazançl› ç›kmas› gerekir. Ve, bu müflterek kazanç ne kadar çok olursa
ortakl›k o kadar güçlü olur. Biz de, o derecede ortakl›¤›n "sayg›n" bir üyesi oluruz.
Üzülerek izledi¤im flu: Biz yaln›zca Avrupa'dan ne alaca¤›m›za bak›yoruz. Tar99 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 9 Kas›m 1998.
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t›fl›lan alacaklar›m›z, "yard›m" ve "ba¤›fl" gibi tan›mlanabilen kazançlardan;
"dünya görüflü", "Avrupa standartlar›" gibi tan›mlanamayan de¤erlere kadar bir
yelpaze çiziyor. Korkar›m, bu yelpaze bizi ya "dilenci" ya da "taklitçi" konumuna sokuyor. Sayg›n bir üye konumuna oturtmad›¤› bir gerçek.
Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu, Türkiye için f›rsatlar yaratt›¤› gibi,
omuzlar›na sorumluluklar da yüklüyor. Türkiye do¤u medeniyeti ile bat› medeniyeti aras›nda, H›ristiyan dünya ile Müslüman dünya aras›nda, zengin ülkeler
ile fakir ülkeler aras›nda, piyasa ekonomileri ile merkezden yönetilen ekonomiler aras›nda, demokratik ülkeler ile demokrasiyi tan›yamam›fl ülkeler aras›nda
çok önemli bir köprü oluflturuyor. Türkiye bu ortamda, kültürünün bir parças›
olan hoflgörüyle ve 75 y›ll›k ça¤dafllaflma deneyimleriyle yeni kurulan dünya düzenine çok önemli katk›larda bulunabilir. Türkiye bat›da Avrupa, kuzeyde Karadeniz Ülkeleri, do¤uda Orta Asya cumhuriyetleri ve güneyde ‹slam ülkeleri
aras›nda yard›mlaflma, dayan›flma ve iflbirli¤i ortam›n›n yarat›lmas›nda çok etkili olabilir. Yeni dünya düzeninin oluflmas›na katk›, Türkiye için yaln›zca bir f›rsat de¤il, gö¤üslemesi gereken bir sorumluluktur. Türkiye bunun bilinci içinde,
Avrupa ile karfl›l›kl› ç›karlara dayanan çok güçlü bir ortakl›k kurabilir. Türkiye'nin üslenece¤i rol, Türkiye'ye özel ayr›cal›klar›n tan›nmas›n› da gerektirebilir. Türkiye bu ayr›cal›klar›n pazarl›¤›n› çok iyi yapabilmelidir.
Esas›nda Avrupa Birli¤i'ne koflullar ne olursa olsun kat›lma tutkusu, giderek
Türkiye'nin kozlar›n› da yitirmesine neden oldu. Avrupa için Türkiye önemli bir
ülkedir. Avrupa kolay kolay Türkiye'den vazgeçemez. Bunlar do¤ru. Ancak
bunun nedeni Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya ve Orta Do¤u'da önemli potansiyellere sahip olmas›d›r. Bu nedenle de Türkiye yaln›zca Avrupa ile olan iliflkilerini de¤il, bölgesindeki tüm iliflkilerini gelifltirmek zorundad›r. Türkiye Avrupa, Orta Asya, Karadeniz ve ‹slâm ülkeleri aras›nda iflbirli¤inin anahtar ülkelerinden biri olabilir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye, tek odakl› siyasetle, bu potansiyelini epey y›pratm›flt›r. Türkiye Orta Asya, Kafkasya ve Orta Do¤u ülkeleriyle özel ekonomik iliflkiler kurabilmeli, kendi inisiyatifini kullanabilmelidir. Türkiye bugün bu iliflkilerinde Avrupa Birli¤i'nin kurallar›na uymay›
kabul ederek gücünü yitirmifltir.
Bir türlü kurtulamad›¤›m›z "biz Avrupas›z yapamay›z" saplant›m›z ve ‹slâm ülkelerine karfl› duydu¤umuz burukluk dört yönlü ve aktif bir siyaset uygulamam›z› engelliyor.
1996 y›l›nda Avrupa Birli¤ine üye olmadan, karar verici kurumlar›nda temsil
edilmeden tek yanl› olarak Avrupa Gümrük Birli¤i'ne girdik. Avrupa Gümrük
Birli¤i'ne girdi¤imiz 1996 y›l› bafl›ndan bu yana, 2001 y›l› Haziran ay› sonuna
kadar, Avrupa Birli¤i'nden 129 milyar dolarl›k mal ithal edip, onlara 74 milyar
dolarl›k mal satt›k. Bu dönemde, Avrupa Birli¤i ticaretine net katk›m›z 55 mil159
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yar dolar. Avrupa ekonomisinin durgunluk döneminde, Avrupa Birli¤i, tabii ki
bundan çok kârl› ç›kt›. Öbür yandan, Karadeniz bölgesi ülkeleriyle ticari iliflkilerimiz biraz gelifliyor fakat yetersiz. Do¤uda Türk cumhuriyetleri ile d›fl ticaretimiz komik karfl›lanacak kadar az. Güneyde ‹slam ülkelerinin çok büyük bir
ithalat potansiyeli var. ‹slam ülkeleri, 150 milyar dolar›n üzerinde y›ll›k ithalatlar›yla çok iyi bir pazar. Ama bu pazardan yararlanan biz de¤iliz, ço¤unlukla Avrupal›lar bu pazar› paylafl›yor.
Evet, Türkiye 21. yüzy›la girerken bir f›rsatlar ülkesi. Türkiye bu f›rsatlar›n bilincine var›p do¤u, bat›, güney ve kuzey iliflkilerini dengeli bir flekilde gelifltirmek zorunda. Bu Türkiye için bir flans oldu¤u kadar bir sorumluluk da.

C. Türkiye ‹çin Aya¤a Kalkma Zaman› 100
1990'larda yeni bir dünya düzeni oluflurken 21. yüzy›l›n y›ld›zlar› da belirmeye
bafllam›flt›. Bunlardan biri Türkiye, di¤eri ise Çin olarak belirlenmiflti. Ama
bunlardan hangi y›ld›z›n daha fazla parlayaca¤› kestirilemiyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birli¤i da¤›ld›ktan sonra Türkiye'nin "köprü" konumu, Türkiye ve çevresi için çok önemli f›rsatlar yarat›yordu. Türkiye Do¤uda çok zengin tabii kaynaklara sahip Türk cumhuriyetleri, güneyde dünyan›n en zengin
petrol ve tabii gaz rezervlerine sahip ‹slam ülkeleri, kuzeyde büyük kalk›nma
potansiyeline sahip Karadeniz ülkeleri ve bat›da Avrupa birli¤i aras›nda ekonomik kalk›nma ve iflbirli¤inin katalizörü olabilirdi. Bunu yapacak kültürel, ekonomik, sosyal ve her türlü birikimi vard›. Bu, Türkiye için çok de¤erli bir f›rsat
yarat›yor, ayn› zamanda, omuzlar›na bir sorumluluk yüklüyordu. Türkiye ‹slam
Kalk›nma Konferans›'n›n üyesiydi, Türk Cumhuriyetleriyle k›sa zamanda iyi
iliflkiler gelifltirmiflti. 1992 y›l›nda, önemli görevler üslenebilecek Karadeniz ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n kuruculu¤unu yapm›flt›. Avrupa birli¤i ile, dengeli iliflkiler
kurabilirdi. 21. yüzy›l Türkiye için çok iyi geliflmelerin müjdesini veriyordu.
Ama, maalesef durum böyle geliflmedi.
Türkiye'nin bu güçlü potansiyelini gören, bu co¤rafyan›n imkanlar›ndan kendileri yararlanmak isteyen. Türkiye'nin "dost" olarak tan›mlad›¤› kimi ülkeler Türkiye'nin etnik ve ekonomik sorunlar›n› deflmeye bafllad›. ‹nan›lmaz bir flekilde,
Türkiye kendi bafl›na kendi sorunlar›n› çözemeyece¤ine ikna edildi. Türkiye
ekonomisini IMF'e, siyasetini AB'ye teslim etti. Türkiye çok de¤erli y›llar›n› ziyan etti. 101
Öyle görülüyor ki, Türkiye AB'ye sayg›n bir üye olamayaca¤› besbelli iken,
100 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Ekim 2005.

101 Bak›n›z: Prof. Dr. ‹. Özer Ertuna; Türkiye Ekonomisinin Kay›p Y›llar› (1989-2005). Avc›ol
Bas›m Yay›n, ‹stanbul, 2005.
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IMF'in karnesi zay›flarla dolu iken hala istikbalini AB üyeli¤inde, ekonomisinin
sorunlar›n›n çözümünü IMF reçetelerinde görmektedir.
IMF reçetelerinin kalk›nmakta olan ülkelere çözüm de¤il felaketler getirdi¤i,
bugün, flüphe götürmez bir flekilde ortaya ç›km›flt›r. Bunu anlatabilmek için,
2002 y›l›nda Dünya Bankas› Bafldan›flman› Joseph Stiglitz bir kitap yazm›flt›.
Bugün Arjantin deneyimi inanmayanlar› dahi inand›racak berrakl›kta.
Bilindi¤i gibi, uzun süredir IMF reçeteleri kullanan Arjantin ekonomisi, 1998
y›l›ndan sonra dört y›l süren bir durgunluk, Aral›k 2001'de ise çok önemli bir çöküfl yaflam›flt›. Bu çöküfl tam bir çöküfltü. Bütün IMF reçetelerinde oldu¤u gibi, IMF Arjantin'de de yüksek faiz, bütçe k›s›tlamas› ve afl›r› de¤erli para diretmesinde bulunmufltu. Aral›k 2001'de Arjantin 100 milyar dolar tutan borçlar›n›
ödeyemeyece¤ini ilan etti. Mali sistem tamamen y›k›ld›. Ama, mucizevi bir flekilde Arjantin uyand›. IMF'in yüksek faiz, devlet harcamalar›n› k›sma ve su
elektrik gibi temel mallara zam yapma önerilerini reddetti. Alacakl›lara karfl›
sert tutumunu devam ettirdi. IMF'in tehditlerine de ald›rmad›. Kendi ekonomi
plan›n› oluflturup uygulad›. Ekonomi 3 ay gibi k›sa bir zamanda toparlanmaya
bafllad›.102
Arjantin deneyimi bir fleyi çok net bir flekilde ortaya koydu: Bir ülke haz›r reçetelerle de¤il, kendi programlar›yla kalk›nabilir. Atatürk'ün dedi¤i gibi, yabanc›lar›n nasihatleriyle kalk›nan bir ülke olamaz.
Arjantin ekonomisi 2003 y›l›nda yüzde 8.8, 2004 y›l›nda yüzde 9 oranlar›nda
sa¤l›kl› bir flekilde büyüdü. 2005 y›l›nda yüzde 7.3 büyümesi bekleniyor. Borç
alan de¤il, ödeyen bir ülke oldu.
Arjantin deneyiminden ibret al›nabilir mi? Tabii ki Arjantin'in kendine has sorunlar›, Türkiye'nin özel flartlar› var. Ama Türkiye'nin potansiyeli ve flartlar› Arjantin'den de baflar›l› olabilece¤ini gösteriyor. Türkiye'nin, hiç vakit kaybetmeden aya¤a kalkarak kendi flartlar›n›n gerekti¤i programlar› devreye koymas›,
borç alan bir ülke olmaktan ç›k›p, borç ödeyen ülke olmay› hedeflemesi gerekiyor. Türkiye bunu yapabilecek güce sahip.

D. Dünyay› Biz fiekillendiriyoruz 103
Bugün yeni dünya düzeninin yaratt›¤› f›rsatlar ve tehlikeler çok daha iyi anlafl›l›yor. Yeni dünya düzeninin temelleri 1978'lerde, Dünya Bankas›, IMF ve ABD
Hazinesinin tüm ülkelere uygulanacak bir reçete üzerinde anlaflmalar› ile at›lm›flt›. Tüm ülkelerde uygulanacak reçete ticaretin liberalleflmesi, özelleflme ad›
102 Mark Weisbrot; The IMF Lost its Influence, International Herald Tribune. 22 Eylül 2005.
103 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Eylül 2006.
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alt›nda tesislerin sat›lmas› ve devletin küçültülmesi ilkelerine dayan›yordu. Yeni dünya düzeninin örgütlenmesi ise 1994 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmas›yla sa¤land›. Düzen, serbest ticarete ve sermayenin serbest dolafl›m›na
dayal›, fakat marka, patent, telif, bask›l› devreler gibi fikir mülkiyet haklar›n›n
s›k› bir flekilde korunmas› esas›na dayanmaktayd›. Düzenin ifllemesi de basitti:
Düzen, marka sahibi flirketlere, hammaddelerini en ucuza bulduklar› ülkelerden
al›p, mallar›n› en ucuza üretebildikleri ülkelerde ürettirip, pazarlar›n en uygun
oldu¤u ülkelerde satabilme imkan›n› yaratm›flt›. Örne¤in, bu imkan› kullanarak
çok iyi bilinen bir spor ayakkab› markas›, Çin veya Endonezya'da 5-6 dolar dolaylar›nda üretti¤i ayakkab›lar›, dünya pazarlar›nda 30 dolar toptan ve 70 dolar
perakende fiyattan satabiliyordu.
Yeni dünya düzeninin benimsetilmesi hiç de zorlama gerektirmedi. Düzen çok
iyi planlanm›fl bir propaganda çerçevesinde insanlara kabul ettirildi. Yay›lan
inanca göre, yeni dünya düzeninden sadece kalk›nm›fl ülkeler de¤il kalk›nmakta olan ülkeler ve tün insanlar yararlanabilecekti. Çünkü, iddiaya göre ekonomi
bilim dal› "mukayeseli üstünlüklere" dayal› serbest ticaretin herkese yarayaca¤›n› söylüyordu. Ama durumun böyle olmad›¤› k›sa bir sürede anlafl›ld›. 1994'ten
bu yana dünya üzerinde zenginler servetlerini artt›r›rken, fakirler giderek daha
fakirleflti. Fakir-zengin aras›ndaki uçurum sadece geri kalm›fl ülkelerde de¤il
geliflmifl ülkelerde de büyüdü. ABD gibi zengin ülkelerde görülmemifl düzeylerde sefalet çeken insanlar giderek artt›. Çünkü, geliflmifl ülkelerdeki marka ve
patent sahibi flirketler üretimlerini iflçili¤in ucuz oldu¤u Güneydo¤u Asya ülkelerine kayd›r›yordu. Yurt d›fl›na kayan her üretim, o ülke için istihdam kayb› anlam›na geliyor; yani iflini kaybedenlerin sefaletine neden oluyordu.
Kimileri, yeni dünya düzenini, üstün teknolojiye dayal› bir sömürü düzeni fleklinde tan›mlad›. Gerçekten de yeni dünya düzeni marka patent sahibi olan kifli
ve flirketlerin kârlar›n› artt›r›yor, eme¤inden baflka bir üretim gücü olmayanlar›
da kâr›n toklu¤una rekabet ettiriyordu. Bu nedenle de sömürü düzeninin sürdü¤ü hatta yay›ld›¤› görülüyordu. Ama yeni düzenin hiçbir zorlama olmadan iflledi¤i göz ard› ediliyordu.
Yeni düzeninde zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden tüketicilerin, yani
hepimizin sat›n alma kararlar›. Yeni dünya düzeninde güçlü olan markalar de¤il, paras›n› markalara harcayan tüketiciler. Bunu göz ard› etmememiz gerekiyor. Tüketiciler sat›n alma kararlar›yla, o mal›n üretildi¤i ülkedeki iflçiyi, o mal›n reklam›n› ve reklam›nda kullan›lan "flöhreti", mal›n sat›ld›¤› ma¤azay›, k›sacas›, mala sahip olana kadar ona de¤er katan herkesi ödüllendirmektedir. Esas›nda, harcamalar›yla, kimin zengin, kimin fakir olaca¤›n› saptayan tüketicidir.
Yani, yeni dünya düzeninde gelir da¤›l›m› bozuluyorsa, bunun sorumlusu, "sömüren" olarak tan›mlanan flirketler de¤il, tüketicilerin kendileridir. Teknolojik
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geliflme üretimi çok kolaylaflt›rd›. Üretim her yerde yap›labiliyor. Markalar her
yerde var. Tüketici bilinçlenip harcamalar›n› hayal etti¤i dünya u¤runda harcamaya bafllad›¤› an dünya üzerinde pek çok fley de¤iflecektir.
Evet bu bir gerçek. Para harcarken tercihlerimizi arzulad›¤›m›z dünya yönünde
kullanabiliriz. Bu tür bilinçlenme çabalar› ve uygulamalar yayg›nlaflmakta da.
Örne¤in Hollanda'da, Simon Levelt flirketi "Max Havelaar" markas› alt›nda,
kahve üreticilerine daha iyi bedel ödeyebilmek için daha yüksek fiyatta kahve
sat›yormufl. Kahve üreticilerinin daha yüksek bedel almalar› u¤runa kahveye
daha fazla para ödeyen tüketici o kadar çokmufl ki, flirketin kârlar›n› da art›yormufl. Ayn› flekilde, tüketicilerin, çevre dostu ambalajl› mallara daha fazla para
ödemeyi göze ald›klar› da biliniyor.
Bir düflünün, tüketici olarak, tercihlerimizle nerede iflsizli¤in azalaca¤›n›, nerede artaca¤›n›; kimlerin para kazan›p kazanmayaca¤›n› saptayan bizleriz. Yeni
dünya düzeninde, kendi markalar›m›z›, kendi üretti¤imiz mallar› tercih etti¤imizde bugün flikayet etti¤imiz sömürü düzenine dur diyebiliriz. Baflkalar›n›n
propagandalar›ndan etkilenen kifliler de¤il, dünyaya flekil veren kifliler olabiliriz.
Yeni dünya düzeni tarihte daha önce yaflanan sömürü düzeninden çok farkl›: sömürüyü gerçeklefltirmek için kullan›lan araçlar, sömürüyü de ortadan kald›rabilecek güçte.

E. Kendimize güvenme y›l› 104
Yeni bir y›la girdik. Tüm okurlar›m›z›n yeni y›l›n› kutlar›m. 2007 y›l›n›n hepimizin kendimize olan güvenimizin artt›¤› bir y›l olmas›n› diliyorum.
Y›llar çabuk geçiyor. 21. yüzy›l›n yedinci y›l›na girdik bile. 21. yüzy›l flekillenmeye bafllad›. 21. yüzy›lda her fleyin "amac›n›n da, arac›n›n da" insan olmas› gerekiyor: 21. yüzy›l›n insan›n yüceldi¤i bir yüzy›l olmas› gerekiyor. Esas›nda, günümüzde, teknoloji alan›ndaki geliflmeler bunu mümkün hale getirdi.
Ama, henüz tüm insanlar› bir, kültürel farkl›l›klar› da dünyay› zenginlefltiren bir
unsur olarak görme vizyonu henüz geliflmedi.
Kimi ülkeler ve bloklar oluflan yeni dünya düzenini kendi ç›karlar› do¤rultusunda flekillendirmeye, kendi kültürünü hakim k›lmaya çal›fl›yor. Dünya hala bir
medeniyetler çat›flmas›ndan, dünyan›n k›t kaynaklar›na el koyabilmek için dünya haritas›n› de¤ifltirmekten söz ediyor. Amerika Birleflik Devletleri dünya imparatorlu¤una, Avrupa Birli¤i kendi kültürünü egemen k›lmaya özenebiliyor.
Yeni dünya düzeninin oluflmas›nda, kültürel zenginliklerin paylafl›lmas›nda,
medeniyetler aras› dayan›flmas›n›n sa¤lanmas›nda Türkiye'ye düflen çok önemli
104 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Ocak 2007.
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görevler var. Papan›n Türkiye'yi ziyareti s›ras›nda, bu görevlerin önemi tün
dünyan›n gözleri önüne serildi. Türkiye'nin tarihiyle, co¤rafyas›yla ve kültürüyle ne kadar önemli bir rol oynayabilece¤i herkesçe anlafl›ld›.
Ne yaz›k ki, Türkiye, kendisi bu potansiyelini görmede s›k›nt› çekmekte, kendisini Avrupa Birli¤i bekleme odas›na hapsettirmeyi, pasiflefltirilmeyi kabul etmektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki Türkiye'de Avrupa Birli¤i'ne kat›lmay› bir "medeniyet projesi" olarak görenler, Türkiye'nin Avrupa zorlamas› ve bask›s› olmadan "adam olamayaca¤›n›" söyleyebilecek kadar kendi kültürünü tan›mayan, kendi gücünün fark›nda olmayanlar bulunmaktad›r. Daha da önemlisi,
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girmesinden yarar uman baz› çevrelerin propagandas› yayg›n kitleler üzerinde etkili olabilmektedir. Etkilenen en önemli kitle de, Türkiye'nin Atatürk devrimini yaflamam›fl, emperyalizme karfl› insanl›¤›n
baflar›s›n›n simgesi haline gelen bu devrimi iyi anlatamad›¤›m›z gençlerimiz
oluyor. Türkiye, Avrupa Birli¤i taraf›ndan afla¤›land›kça, "imtiyazl› ortakl›k"
ad› alt›nda tutsakl›¤a bile raz›ym›fl görüntüsü sergiledikçe gençlerimiz kendilerine olan sayg› ve güvenlerini yitiriyor. ‹stiklal savafl› öncesindeki "Amerikan
mandas›" özlemlerini dile getiren zihniyet, bugün, gençlerimizi Avrupa'ya muhtaç oldu¤umuza inand›rmaya çabal›yor.
Türkiye kendine güvenmek, 21. yüzy›lda üslenmesi gereken rolü iyi tan›mlamak
zorundad›r. Dünyan›n en ünlü strateji uzmanlar›ndan say›lan Kenichi Ohmae
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girmesinin bir hata olaca¤›n› savunmakta, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girmesinin elini aya¤›n› ba¤layaca¤›n› söylemektedir.
Kenichi Ohmae'ye göre Avrupa Türkiye'ye de¤il; Türkiye; Avrupa'ya hay›r demelidir. Pek çok strateji kuruluflu Avrupa Birli¤inin gelece¤ini pek parlak görmemekte, Avrupa'n›n bürokrasi içinde bo¤ulaca¤›n› ileri sürmektedir. Bugün
Türkiye'nin önüne 80 bin sayfal›k bir bürokratik kurallar paketi konmaktad›r.
Aral›k ay›nda kaybetti¤imiz Türk dostu, önemli tarihçi Satanford Shaw, bir konferans›nda, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girmeyi düflünmesi için ç›ld›rm›fl olmas› gerekir demiflti. Geçen ay Sabanc› Üniversitesi'nin düzenledi¤i Çin Konferans›'nda Çinli Profesör Fang Lee Cooke da esprili bir flekilde Türkiye'nin
kendi ç›kar› aç›fl›ndan Avrupa Birli¤i'ne girmesinin hata olaca¤›n› söyledi: "Bu
ifl bir aile gibidir. D›flar›daki girmek ister; içerideki nas›l ç›kaca¤›n› düflünür. fiu
anda hürsünüz, niçin ba¤›ml› hale geleceksiniz?" tarz›nda konufltu.
Tekrar tüm okurlar›m›z›n yeni y›l›n› kutlar, 2007 y›l›n›n kendimizi daha iyi tan›d›¤›m›z, alternatiflerimizi daha iyi tan›mlad›¤›m›z bir y›l olmas›n› dilerim.
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Geçen ay bu sayfadaki yaz›mda, Türkiye'de 2003 y›l›ndan bu yana dolar›n yüzde 61.5 oran›nda ucuzlad›¤›n›, bu nedenle de her fleyi yurt d›fl›ndan sat›n alman›n kazançl› hale geldi¤ini belirtmifltim. Dövizin ucuzlamas› nedeniyle, 2006 y›l›nda 85 milyar dolarl›k ihracat›m›za karfl›, 137 milyar dolarl›k ithalat yat›k.
2006 y›l› d›fl ticaret aç›¤›m›z 52 milyar dolar. Yani, biz bu kadar mal› üretmeden, 31 milyar dolarl›k k›sm›n› da borçlar›m›z› artt›rarak tükettik. Bu ara, ayn›
dönemde, iflçi gelirleri yurt içinde enflasyonun çok alt›nda, sadece yüzde 5 oran›nda artarken, dolar ucuzlad›¤› için, dolar baz›nda, iflçi ücretlerinin yüzde 53.8
artt›¤›n› belirtmifltim. Bunun da, üretimi yurt d›fl›na kayd›rmaya bafllad›¤›n› ve
çözüm yaratmad›¤›m›z takdirde bu durumun sürdürülebilir bir durum olmad›¤›n› belirtmifltim. Bugün çözüm üzerinde durmak istiyorum.
Gazetelerde, "Çin rekabeti Türk tekstilcisini birinci lige ç›kard›" gibi bafll›klar
görüyoruz. Bu do¤ruysa, sevindirici bir geliflmedir. 21. yüzy›lda Türkiye birinci ligde rekabet etmelidir. Bilinen bir gerçek vard›r: zor flartlar kendi çözümlerini getirir. Türkiye'de de çözüm aray›fl›n›n artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Birinci lig,
katma de¤erin yüksek oldu¤u, üretimde kalite ve verimlili¤in artt›¤›; fakat, rekabetin tasar›m ve Temel Ekonomik Hedef markalarla gö¤üslendi¤i bir ligdir.
Birinci ligde fiyattan daha önemli olan, mallara kazand›r›lan imaj ve tasar›m ve
bunlar› bütünlefltiren markalard›r. Yaflanan zorluklar Türkiye'de marka, imaj,
tasar›m ve modan›n öneminin anlafl›lmas›na, de¤iflme bilincinin h›zla geliflmesine neden olmufltur.
Türkiye zengin kültür birikimi ile, tasar›m ve imaj yaratma konular›nda potansiyeli çok yüksek olan bir ülkedir. Türkiye tasar›m ve imaj gelifltirme konusundaki potansiyelinin büyüklü¤ünü çeflitli alanlarda kan›tlam›flt›r. Bunlar›n en
önemlilerinden biri alt›n tak› sektöründeki geliflmelerdir. 1990'l› y›llar›n bafl›ndan bu yana alt›n tak› sektörü, Dünya Alt›n Konseyi'nin ‹stanbul ofisinin katalizörlü¤ü ile hayal edilmesi dahi güç bir baflar› elde etmifltir. Sektörde bir yandan
teknolojik geliflmeler sürdürülürken, bir yandan da tak› tasar›m› ve bu tasar›mlar›n hayata geçirilmesi konusunda çok önemli at›l›mlar gerçeklefltirilmifltir. Tasar›m konusundaki at›l›mlara, üniversitelerimiz alt›n tasar›m› bölümleri açarak
destek olmufltur. Günümüzde Türk alt›n tak› sektörü dünyan›n her yan›na ihracat yapmakta ve dünya s›ralamas›nda en önlerde yer almaktad›r. 2007 y›l›nda
Türk alt›n tak› sektörü, "Alt›n›n Kalbi Antalya" projesi çerçevesinde, Antalya
bölgesine gelen Turistlere 4 milyar dolarl›k tak› satmay› hedeflemektedir. Bu
projenin, Dünya Alt›n Konseyi, Antalya, Alanya, ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n iflbirli¤i ile gerçeklefltirildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Tasar›m, imaj, marka ve modan›n önemi konusunda bilinçlenmek çok önemlidir. Ama, bu bilinçlenme kendi bafl›na yeterli de¤ildir. Bu bilinçlenme ile ula165
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fl›lacak hedeflerin ve stratejilerin iyi saptanmas›; bu stratejilerin baflar›yla uygulanmas›n›n gerektirdi¤i iflbirli¤i ve örgütlenmenin sa¤lanmas› gerekmektedir.
Hedef, strateji ve kurumsal yap›lanman›n yönlendirilmesinde devletin rolü çok
önemlidir. Japon ekonomik mucizesinin yarat›lmas› ve ihracata dayal› sanayiin
gelifltirilmesinde, 1949 y›l›nda kurulan D›fl Ticaret ve Sanayi Bakanl›¤›n›n (MITI ) çok önemli bir rolü olmufltur. Bu bakanl›k ihracat›n gelifltirilmesi kadar sanayiin güçlenmesine de çaba göstermifltir. Ayr›ca, Japon mucizesinde flirketler
aras› iflbirli¤ini gelifltiren keiretsu'lar›n da önemi büyüktür. Türkiye bir yandan
kendi deneyimlerinden dersler ç›kart›rken, bir yandan da Japonya, Çin gibi di¤er ülke deneyimlerinden de yararlanmal›d›r.
Kan›mca, Türkiye'nin vizyonu, "borçlanan de¤il, borç ödeyen bir ülke olmak"
olmal›d›r. Bunun için de, Türkiye, ihracata dayal› bir üretim seferberli¤ini bafllatmal›, bu seferberli¤in gereklerini yerine getirmelidir. Bu gereklerde, devlete
ve flirketlere düflen görevler vard›r:
* Devlet, ihracat›n ve yerli üretimin önünün aç›labilmesi için Türk Liras›n›n afl›r› de¤erlenmesine izin vermemelidir.
* Amaç ithalata dayal› de¤il, yerli üretime dayal›, katma de¤eri yüksel mallar›n
ihracat› olmal›d›r.
* ‹hracatç› flirketler, nihai mal üreten flirketler ve bu flirketlere ara mallar› üreten
flirketler, araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›nda, kaliteyi artt›rma ve tasar›m gelifltirme çabalar›nda iflbirli¤ine yönelmeli, birlikte rekabet güçlerini artt›rmal›d›r.
Böyle bir vizyonla, böyle bir çal›flma içine girildi¤inde Türkiye bugünkü sorunlar›n› aflacak ve ça¤› yakalamada çok önemli bir aflama kaydedecektir.
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