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BÖLÜM 7: ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye potansiyeli çok büyük bir ülkedir. Öyle ki, yeni flekillenen dünya düzeninde Türkiye’nin insan›, co¤rafyas› ve kültürel birikimiyle 21. asr›n flekillenmesinde önemli rol oynamas› gerekir. Dünya üzerinde oluflmakta olan yeni düzen Türkiye’ye önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Türkiye 21. yüzy›l›n parlayan y›ld›zlar›ndan biri olabilir ve olmas› gerekir. Türkiye’nin 21. yüzy›ldaki geliflmeleri etkileyen bir ülke olabilmesi için ekonomik bak›mdan kuvvetli olmas› gerekmektedir. Ne yaz›k ki, özellikle son y›llarda izlenen IMF güdümlü ve denetimli, ulusal olmayan ekonomi politikalar› nedeniyle, Türkiye kendi sorunlar›yla u¤raflan, ço¤u yapay olan bu sorunlarda sa¤lad›¤› flüphe götürür baflar›larla
yetinmek zorunda kalan bir ülke durumundad›r.
Yeni Dünya Düzeni: Günümüzde dünya üzerinde yeni bir ekonomik düzen
oluflmaktad›r. Bu düzen 2000 y›l›ndan bu yana oldukça belirgin hale gelmifltir.
Bafllang›çta bu düzenin tüm ülkelere, özellikle de kalk›nmakta olan ülkelere hizmet edece¤i savunulmufltur. Oysa y›llar geçip düzen yerlefltikçe dünya üzerinde fakir ve zengin aras›ndaki uçurum giderek genifllemektedir. Daha da ilginç
olan›, eskiden güney ve kuzey ay›r›m› fakir ülkeleri ve zengin ülkeleri tan›mlamaktayd›. Bugün tüm ülkeler içinde fakir ve zengin aras›ndaki uçurum genifllemektedir. Dünyan›n en zengin ülkesi olarak kabul edilen ABD’de sefalet içinde yaflayanlar›n say›s› giderek artmaktad›r.
Dünya üzerindeki geliflmeler, firmalar› ulusal firmalar olmaktan uzaklaflt›rmakta ve uluslararas›, hatta uluslarüstü firmalar haline dönüfltürmektedir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda da, zaman zaman firmalar›n baflar›lar›yla ülke ekonomisinin baflar›s› farkl› olabilmektedir.
Esas›nda yeni dünya düzeni ülkeler için yeni f›rsat ve tehlikeler yaratmaktad›r.
Ülkeler sistemi çözüp do¤ru stratejiler saptayabildikleri takdirde f›rsatlardan yararlan›p kendilerini tehlikelerden koruyabilir ve yeni dünya düzeninin nimetlerinden yararlanabilirler. Kan›m›zca, yeni dünya düzeni içinde Türkiye’nin potansiyeli çok yüksektir. Türkiye sömürmeden, kendini sömürtmeden yeni dünya düzeninin imkanlar›ndan yararlanabilir.
Cumhuriyetin Kuruluflundan 2000 Y›l›na Kadar Türkiye Ekonomisi: Türkiye Cumhuriyet döneminde çok önemli bir geliflme kaydetmifltir. Bugün Türkiye çok yetenekli insan sermayesine, yöneticilere ve teknik kadrolara sahiptir.
1990 sonras› h›zla kurulmaya çal›fl›lan yeni dünya düzeni, Türkiye için çok de¤erli imkanlar yaratm›flt›r. Türkiye Do¤u, Bat›, Güney ve Kuzey eksenlerinde
iflbirli¤i ve kalk›nman›n katalizörü olabilecek kültür yap›s›na ve deneyimlere sahiptir.
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Türkiye 1980-1989 aras›nda, yüksek dozlarda vergi iadelerine baflvurma, kurlar› fiyat art›fllar›n›n üzerinde artt›rma ve iflçi ücretlerini düflürme gibi zorlama
yöntemlerle de olsa, ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünlefltirme yolunda
önemli mesafeler kaydetmifltir. Ancak, bu zorlama tedbirler ileride yaflanacak
olan istikrars›zl›klar›n da nedeni olmufltur. Türkiye 1989’dan bu yana enflasyonla ve denge bozukluklar›n›n yaratt›¤› sorunlarla bo¤uflmaktad›r: Vizyonunu
kaybeden Türkiye, potansiyelini de¤erlendirememekte, kendi yaratt›¤› veya yabanc›lar›n telkin etti¤i sorunlarla u¤raflmaktad›r. Türkiye öz güvenini kaybetmifl, Avrupa Birli¤i’nin ve Amerika Birleflik Devletleri’nin deste¤i olmadan
ekonomisini ray›na koyamayaca¤›na inanm›flt›r.
21. yüzy›l›n bafl›nda Türkiye, Cumhuriyet döneminde oldu¤u gibi Kuvâyî Milliye ruhu ve kalk›nma flevkine muhtaçt›r. Türkiye 21. yüzy›lda yeni dünya düzeninin oluflmas›nda çok önemli rol oynayabilir. Yeni dünya düzeninin oluflmas›nda Türkiye’nin aktif bir rol oynamas› sadece bir f›rsat› de¤il ayn› zamanda sorumlulu¤udur. Türkiye 21. yüzy›l için vizyon, hedef ve stratejilerini olufltururken, kendi gücünü ve potansiyellerini kullanarak yeni dünya düzeninin mimarlar›ndan biri olmaya talip olmal›d›r. Çünkü Türkiye’nin yeterli kadrolar›, bilgi
birikimi ve iyi geleceklere özlem duyan insanlar› vard›r. Gerekli olan Türkiye’nin seçimini do¤ru yapmas›, do¤ru stratejilere yönelmesidir.
2000 Y›l› Ekonomi Program› ve 2001 Krizi: 2001 y›l› krizi ekonomi üzerinde önemli boyutlarda tahribat yapm›flt›r. Türkiye’de kifli bafl›na milli gelir neredeyse 1992 y›l›n›n düzeyine gerilemifltir. Türkiye’nin milli geliri, 1980-1998
döneminde y›lda ortalama yüzde 5 oran›nda büyümüfltü. 1994 y›l›nda yaflanan
ve yüzde 6.1 gelir kayb› ile sonuçlanan ekonomik kriz, 1998 y›l›na kadar telafi
edilebilmiflti. 2001 y›l› krizinin gelir kayb› yüzde 9,5 oldu; bu gelir kayb›n›n telafisi de çok zorlaflt›.
2001 krizinin esas tahribat milli gelir kayb›ndan da büyüktü. Türkiye kendisini
21. yüzy›la haz›rlamas› gereken bir dönemde çok büyük zaman kayb› yaflad›.
2001 y›l› krizi yaflanmamas› gereken bir krizdi. 1994 y›l› krizinden ders al›nsayd› 2001 y›l› krizi yaflanmazd›. 1994 krizinin zeminini haz›rlayan faktörler
aynen 2001 y›l› krizinin zeminini de haz›rlam›flt›r. 2001 y›l› krizini haz›rlayan
2000 y›l›nda uygulamaya konan istikrar paketiydi. IMF yönlendirmesiyle haz›rlanan 2000 y›l› istikrar paketi genifl kat›l›mla tart›fl›lsayd›, üzerinde gerekli düzeltmeler yap›lsayd› 2001 krizi yaflanmazd›. Esas›nda, Devlet Planlama Teflkilat›’n›n 2023 vizyonu ve Türkiye’nin potansiyelleri göz önünde tutularak genifl
kat›l›mla bir ulusal plan haz›rlansayd›, Türkiye 21. yüzy›la çok güçlü bir bafllang›ç yapabilirdi.
2000 y›l› uygulamaya konan istikrar paketi riskli ve çok yüksek maliyetli bir
pland›. Kurlar ç›pa olarak kullan›ld›¤›nda, enflasyon yeterli h›zla afla¤› çekilme184
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di¤inde TL afl›r› de¤erlenecek, bu d›fl ödemeler dengesini altüst edecek, istihdam
kayb›na neden olacak, yabanc› paran›n Türkiye’de afl›r› kazanç sa¤lamas›na neden olacak, Türkiye’yi borç bata¤›na sokacakt›. Bu çok önemli bir ihtimaldi.
Kur ç›pas› kullan›m›nda enflasyonun gerekli h›zla düflürülememesi yayg›n görülen bir olgu idi.
Bütün bunlardan daha önemli olan›, Türkiye’nin 2001 y›l› krizini, bu krizin neden ve sonuçlar›n› da iyi inceleyip ders almamas›d›r. Bugün, 2001 krizi sonras›nda da Türkiye, çok benzer sonuçlar yaratacak olan bir IMF reçetesi uygulamaktad›r. Bugün sadakatle uygulanan IMF reçeteleri de TL’yi afl›r› de¤erlendirmekte, d›fl ticaret aç›klar›n› ve cari ifllem aç›klar›n› görülmemifl düzeylerde artt›rmakta, Türkiye’yi borç bata¤›na bat›rmakta ve riskleri artt›rmaktad›r.
2001 Krizinden Günümüze Türkiye Ekonomisi: Türkiye 2001 krizinden sonra IMF reçetelerini aynen uygulamaya devam etmifltir. 2001 krizi sonras› baflar›lar ve baflar›s›zl›klarla dolu bir dönemdir. Bu baflar› ve baflar›s›zl›klar› de¤erlendirmek kolay de¤ildir. Çünkü, Türkiye’nin baflarabilece¤i ve baflaramayaca¤› fleyler, hedef olarak benimsedi¤i fleyler, IMF’in oluflan yeni dünya düzeninde Türkiye için biçti¤i görevler ve ulaflmas› gereken sonuçlar farkl› farkl› olabilir.
Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli oldu¤una, kendi gücüyle çok büyük baflar›lar elde edebilece¤ine inand›¤›n›z takdirde, elde edilen sonuçlar›n baflar›s›zl›k yönleri a¤›r basabilir. Kimileri ise, Türkiye’nin IMF olmadan ekonomisini
düzeltemeyece¤ine, Avrupa Birli¤i olmadan medenileflemeyece¤ine inanmaktad›r. Onlar için al›nan sonuçlar çok baflar›l› sonuçlar olarak de¤erlendirilebilir.
Devlet Planlama Teflkilat›n›n 2023 y›l› vizyonuyla haz›rlad›¤› planlar Türkiye’yi 2023 y›l›nda dünyan›n en büyük 10 ekonomisi aras›nda sayg›n bir konumda görmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda da elde edilen sonuçlar alt›nda Türkiye’nin teknoloji ve insana gerekli yat›r›mlar yap›p yapmad›¤› tart›fl›lmal›d›r.
Öbür yandan, IMF aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye, IMF’in en önemli müflterisi olarak bulundu¤u konumu çok tatminkar olabilir.
Bir özetleme yapacak olursak, 2001 krizinden bu yana Türkiye iflsizlik, özellikle de e¤itilmifl insanlar› aras›nda iflsizlik sorununu çözememifl, çok önemli ve
kâr eden kurulufllar›n› satm›fl, d›flar›ya borçlar› artm›fl, ekonomisinde fiyat dengelerini oluflturamad›¤›ndan s›cak paraya çok büyük kazançlar sa¤lam›fl bir ülkedir. Ancak, Türkiye bu dönemde üretti¤inden çok fazlas›n› tüketti¤inden sorunlar›n›n boyutlar›n› kavramakta güçlük çekmektedir.
‹leriye Bak›fl ve Program Önerileri: 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
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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.
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 aksine, 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
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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.
Uygulanmas› Gereken Politikalar: Yukar›da önerdi¤imiz türden bir program›
bafllatabilmek için Türkiye’nin vakit kaybetmeden baz› politikalar› uygulamaya
koymas› gerekmektedir. Bu politikalar Türkiye’yi içinde bulundu¤u “yüksek
faiz düflük kur” sarmal›ndan kurtaracak, az da olsa olas› bir krizi önleyecek ve
Türkiye’nin muhtaç oldu¤u ekonomik programlar› uygulamas›na zemin haz›rlayacakt›r. Türkiye’de cari aç›klar› ve d›fl borçlar› azalt›c› politikalara ihtiyac›
mevcut program› destekleyenlerce de bilinmektedir. Maalesef, bugün Türkiye
bir seçim atmosferine girdi¤inden bu tür politikalar› uygulamaya koyamamaktad›r. Bir önceki bölümde bilgisayar ortam›nda gelifltirilmifl basit bir model çerçevesinde çeflitli senaryolar alt›nda al›nabilecek sonuçlar de¤erlendirilmifltir. Bu
de¤erlendirmeler sonunda vard›¤›m›z sonuçlar flöyle özetlenebilir:
◊ Türkiye ekonomisi mevcut IMF destekli ve denetimli programla kendisini 21.
yüzy›la haz›rlayamaz. IMF destekli ve denetimli program›n Türkiye ekonomisine maliyeti çok yüksektir. Program ayn› flekilde uyguland›¤›nda Türkiye’nin
kriz riski daha da artacakt›r. Do¤abilecek kriz, bugün uygulanmakta olan programdan yarar sa¤layanlar› da çok zor durumlara sokacakt›r.
◊ Türkiye hem uygulamakta oldu¤u programlar›n maliyetini azaltmak, hem de
do¤abilecek bir krizi önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundad›r.
◊ Al›nmas› gereken tedbirlerin bafl›nda afl›r› ucuzlam›fl olan dövizin pahal›laflt›r›lmas› gelmektedir. Afl›r› ucuzlam›fl döviz Türkiye’yi üretmeden, ailenin gümüflünü satarak, borçlanarak tüketen bir ülke haline sokmufltur.
◊ Türkiye iyi bir enflasyon, faiz, ücret ve kur hedeflemesiyle “yüksek faiz düflük kur” sarmal›n› k›rarak ekonomisini sürdürülebilir bir at›l›m içine sokabilir.
Yukar›da inceledi¤imiz senaryolar bunu göstermektedir.
Son Söz: Türkiye 21. yüzy›l›n parlayan y›ld›zlar›ndan biri olabilir. Bunun için
Türkiye kendisine giydirilen programlar› de¤il, yeni bir “Kuvâyî Milliye” ruhu
ile, kendi haz›rlad›¤› programlar› izlemek zorundad›r. Bugün Türkiye yapay veya kendisine telkin edilen problemlerle bo¤uflmakta 21. yüzy›l perspektifini kaybetmektedir. Türkiye 21. yüzy›lda baflar›l› olman›n tüm gereklerine sahip veya
bu gerekleri oluflturabilecek bir ülkedir. Atatürk’ün dedi¤i gibi, Türkiye ö¤ünmeli, çal›flmal› ve güvenmelidir.
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Türkiye 21. yüzy›l ortam›nda potansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Türkiye yabanc›lar›n deste¤ine de¤il kendisine güvenmeye muhtaçt›r. Kendi gücü ve imkanlar›yla Türkiye çok fleyler baflaracakt›r. 21. yüzy›lda Türkiye, yeni dünya
düzeninde çok sayg›n bir konum elde edecek birikime ve yeteneklere sahiptir.
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. 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 kitap Türkiye’nin baflar› ve baflar›s›zl›klar›n› incelemekte, 21. yüzy›l›n efli¤inde imkan ve potansiyelini de¤erlendirmekte ve ç›k›fl yollar› önermektedir.
Amaç, herkesin kat›l›m›yla bir ulusal plan çerçevesinde buluflmak, flevkle 21.
yüzy›lda Türkiye’yi hakketti¤i konuma tafl›makt›r.
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