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TÜRK EKONOMISININ ÇIKIŞ YOLLARI 

Türkiye ekonomisindeki geriye gidiş durdurulmalı ve bu kriz şartları iyi değerlendirilerek, 

keskin ve radikal kararlar alınarak, ekonomide yükselişe geçmenin yolları aranmalıdır. Ekonominin bu 

duruma gelmesinde yapılan hataları incelemek ve bazı tesbitler yapmak sorunların çözümü konusunda 

fazla etkili olmayacaktır. Onun için mevcut şartları yaşamın gerçekleri olarak kabul edip, bunu 

düzeltmenin yollarını bulmak zorundayız.  

 Türkiye ekonomisinin güçlenmesi kendi imkan ve kaynaklarının harekete geçirilmesi ve 

üretken sahalarda değerlendirilmesi ile sağlanacaktır. Bu bir döngüdür. Kaynak yaratılır, yatırıma 

dönüştürülür, iş imkanları sağlanır, çalışanların alım gücü artırılır, pazara mal sürülür, mallar 

kullanılır, kullanılanın daha iyisi talep edilir. Bu döngü çalıştığı oranda devlet ve halk kendilerine 

düşen payları alır. Döngü olmadığı zaman isterseniz vergi oranlarını yükseltin, yoktan ancak yok 

alırsınız. Döngü ne kadar yüksek olursa vergi oranları düşükte olsa devletin geliri artacak, 

kalkınmanın sağlam temellere oturması sağlanmış olacaktır.  

 Ekonominin canlanması için güven esastır. Devletin işleyişini yürüten hükümet olduğuna göre 

halkın kendini yöneten hükümete güveni tam olmalıdır. Ekonomiye güven veren bir Hükümet’in 

alacağı radikal kararlar, Halkın desteği ile olumlu sonuçlar alınmasında etken olacaktır.  

 Ekonominin para-kredi politikası ile güçlenmesinin mümkün oladığı 1990’dan beri uygulanan 

politikalarla görülmüştür. Ekonominin  güçlenmesi için geniş ufuklu düşünmek ve mevcut imkanları 

arttırarak katma değer yaratmak ve  üretimi arttırmak gerekmektedir. Üretimin arttırılması için: 

1) Mevcut tesislerin tam kapasite ile çalıştırılması için gerekli imkanlar sağlanmalıdır. Örneğin 

üreticiye işletme sermayesi sağlanmalı veya ödeme güçlüğü içinde olanların borçları ertelenmeli, 

gerekli vergi indirimleri ile üretim desteklenmelidir.  

2) Yatırımı devam eden kuruluşlara kaynak sağlanmalı ve en kısa zamanda üretime geçmesi için 

imkan sağlanmalıdır.  

3) Devletin elindeki üretim tesislerinin özelleştirilmesi bir program çerçevesinde gerçekletirilmelidir. 

Bu tesislerin verimli çalışması için gerekli maddi imkanlar sağlanmalıdır.  

4) Üretim amaçlı alınan kredilerin amaçlarına uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.  

5) Yatırım işlemlerinin hızlandırılması için tedbir alınmalı ve bürokratik işlemler azaltılmalıdır. Bir 

tesis kurmak için 17 ayrı kuruluştan 170 imza ile müsaade alındığı görülmektedir.  

6) Devlet eli ile yapılan ihalelerde adam kayırma ve rüşvet olaylarının ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. Bu tür şaibelerden uzaklaşmak için yatırımların özel sektör eliyle yapılması 

sağlanmalıdır. Devletin ana fonksiyonları eğitim, güvenlik, alt yapı hizmetleri ile sınırlı olmalıdır.  

Devletin IMF kredileri ve dış yardımlarla ayakta kalması mümkün değildir. “Hazıra dağlar 

dayanmaz.” Dış yardımlar; bu devletin acil ihtiyaçlarının karşılanması, halka güven veren ortamın 

yaratılması ve ekonominin rayına oturması için ilk hareketin verilmesi amacıyla kullanılmalıdır. 

“İstediğimiz kadar yüksek sırıklar üzerine çıkalım yine kendi bacaklarımızla yürüyecek, en yüksek 

tahta çıksak bile kendi kıçımız üzerinde oturacağız.”  

Bankaların kredi verme imkanları genişletilmeli, Bankaların kredileri ilk 2 yılı ödemesiz, 5-6 

yıllık vadeler ile vermesi sağlanmalıdır. Yatırımcının kredileri amacına uygun olarak kullanımı 

denetlenmelidir.  

 Anayasanın Ülkenin gerçeklerine ve insan haklarına uygun olarak değiştirilmiş olması olumlu 

bir adımdır.  Uyum yasalarının da çıkarılıp Türk hukuk sisteminin güncelleştirilmesi ve 

sadeleştirilmesi sağlanmalıdır. Yasaların bütün konuları kapsayacak şekilde genel amaçlı ve doğa 

yasasına uyumlu olması yeterlidir. “Gecikmiş adalet adalet değildir.”  

 


