
İSTİKRAR ENSTİTÜSÜ 
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Değerli basn mensuplar, 

Türkiye Ekonomisi için çok önemli olacağn düşündüğümüz bir Kurum’un oluşturulma kararn 

açklamak üzere huzurlarnzda bulunuyoruz. 

Ülkemiz 30 yl boyunca ekonomik istikrarszlğn tüm kötü etkilerini ekonominin her alannda 

yaşamştr. Kronik enflasyon ve bunun sonucu olarak oynak ve düşük, sürdürülebilir olmayan 

büyüme, Türkiye Ekonomisinin adeta temel özelliği haline gelmiştir. 

Bu  süreçte  Ülkemizde  ksa  vadecilik  her  alanda  bir  anlayş  olarak  yerleşmiştir.  Piyasa 

ekonomisinin  gelişmesi  sekteye  uğramş,  kamu  borcu  ciddi  bir  sorun  haline  gelmiş,  Türk 

Paras Dünya’nn en “değersiz” paras haline gelmiştir. Bankaclk  sisteminin sağlkl bir  yap 

kazanmas,  şirketler  kesiminin  teknoloji  geliştirme  ve  finansman  açsndan  uygun  ortam 

bulamamas, ülkenin kalknmas  için elzem olan ortauzun vadeli dş  finansmann, doğrudan 

yabanc yatrmlarn gelmemesi, ekonomik istikrarszlğn sonucudur. 

Türkiye istikrarszlğn maliyetini çok ağr ödemiş olan bir ülkedir. Bizimle beraber yola çkan 

birçok  ülkenin  hem  iktisadi  gelir  açsndan,  hem  de  insani  gelişme  göstergeleri  açsndan 

gerisinde  kalmştr.  Eskiden  İtalya’y  kendimize  referans  alrdk,  bugün  Güney  Kore’nin 

ekonomik başarsna gpta ile bakyoruz. İnsani gelişme göstergeleri açsndan durum daha da 

vahimdir. Birleşmiş Milletler  İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye  177 ülke  arasndan 94. 

srada ve ekonomik açdan daha iyi olduğu baz ülkelerden de kötü durumdadr. 

Ekonomik  istikrarszlk  görüldüğü  gibi  Ülkemizdeki  sosyal  sorunlarn  da  başlca  nedeni 

olmuştur.  Sürdürülebilir  olmayan  büyüme  ortamnda  istihdam  artşlar  da  sürdürülebilir 

olmamş, gelir dağlm bozulmuştur. 

Ekonomik ve siyasal istikrarszlk arasndaki ilişkiyi ise tarif etmeye gerek yoktur.



Değerli basn mensuplar, 

Hepinizin  bildiği  gibi,  Ülkemizde  ekonomik  istikrarn  sağlanmasnda  çok  önemli  admlar 

atlmştr. Merkez Bankas bağmszlğ  ile büyük güç kazanan, enflasyon  ile  ciddi bir  şekilde 

mücadeleye yönelik para politikas; Ülke ekonomisinin diğer önemli  sorunu kamu borcunun 

azaltlmasna  yönelik  politikalar,  finansal  istikrara  yönelik  operasyon  ve  düzenlemeler, 

bankaclk reformu, bu admlardan sadece bir kaç ve en önemlileridir. Türkiye bu politikalar 

sayesinde  beklenenin  üstünde  büyüme  hzlarna  erişmiştir.  Son  birkaç  yldr  sağlanan 

istikrarn  nasl  bir başarya yol  açtğ  hepimiz  tarafndan  yakndan görülmüştür. Son  4  ylda 

milli gelirimiz yaklaşk % 35, kişi başna düşen milli gelirimiz de yine önemli ölçüde artmştr. 

Toplum  kesimleri  istikrarn  nimetlerini  alglamaya  başlamştr.  Bu  istikrar  ortamn 

sürdürmemek için hiçbir neden yoktur. 

Ancak;  ekonomik  istikrarn  sağlanmasnda  kaydedilen  gelişmeler  yeterli  değildir.  Enflasyon 

hala  yüksektir.  Finansal  istikrarda,  kamu  maliyesi  uyumunun  kalitesinde,  kamu  borcunda 

alnacak  mesafeler  vardr.  Sürdürülebilir  büyüme  ve  sürdürülebilir  istihdam  artş  ortamna 

ulaşmak için ekonomi politikalarnn eşgüdümünün güçlendirilmesi ve yapsal reform sürecinin 

devam  şarttr.  İstikrar  ancak  böyle  kalc  olarak  yerleşebilecek,  küresel  alanda  rekabet 

edebilir piyasa ekonomisi ancak böyle oluşabilecektir. 

İşte bunun için, hükümetlerin ve diğer kurumlarn istikrara yönelik politikalarnn sivil toplum 

örgütleri ve üniversiteler tarafndan ortauzun vadeli bir perspektifle desteklenmesi, diğer bir 

deyişle,  istikrar  sağlamaya  ve  kollamaya  çalşan  kurumlarn  bu  çabalarnda  yalnz 

braklmamas için,  TEPAV bünyesinde İstikrar Enstitüsü’nü kuruyoruz. 

Değerli basn mensuplar, 

İstikrar! Çok sk kullanlan bu sözcük ne anlama gelmektedir? Sözcük durağanlk,  süreklilik, 

değişmezlik  gibi  kavramlar  çağrştrsa  da,  aslnda  değişimin  olmamas  değil,  öngörülebilir 

olmas  anlamna  gelmektedir.  Mümkün  olduğu  ölçüde  sürprizlerin  olmamas,  tahmin 

edilebilirlik istikrar kavramnn unsurlardr. Öte yandan  istikrar kavram,  içinde bir olumluluk 

da  içermektedir.  Yani  istikrar  kavramn  kullanrken  olumlu  bir  sonuç  doğuracağ  varsaym 

dolayl olarak dile getirilmektedir. Ekonomik anlamda, özellikle bir krizden sonra ve genellikle 

uluslararas  kuruluşlarn  gözetiminde  uygulanan  programlara  verilen  ortak  isim  olarak  da 

kullanlmaktadr. Bu anlamda, yoldan çkmş, dengesi bozulmuş makroekonomik göstergelerin 

tekrar  göreli  dengeye  kavuşturulmasna  yönelik  programlara  istikrar  programlar 

denmektedir.  Türkiye’de  bu  anlamda  kullanm  daha  çok  bilinir.  Nedeni,  sk  sk  krize  girip 

istikrar program uygulamak zorunda kalmş olmamzdr.



Neden  istikrar  bu  kadar  önemlidir?  Çünkü  ancak  istikrarn  olduğu  bir  ortamda  ekonomik 

birimler  daha  uzun  vadeli  ve  sağlkl  karar  verebilmektedirler.  Verdikleri  kararlar  daha 

öngörülebilir  olmakta,  risk  alglamalar  göreli  olarak  azalmaktadr.  Öngörülebilirlik,  doğru 

politikalarn uygulanmas açsndan bir anlamda önkoşul olmaktadr. 

Bu söylenenler şğnda İstikrar Enstitüsü’nün rolü de aşağ yukar ortaya çkmaktadr. İstikrar 

tek başna hükümetlerin basiretine, toplumun kendiliğinden dirayetine emanet edilemeyecek 

kadar  önemli  ve  değerlidir.  İstikrar  Enstitüsü;  kamu  politikalarn,  uluslararas  gelişmeleri 

izleyerek  istikrar  açsndan  sonuç  doğurabilecek  politika  ve  uygulamalar  gün  şğna 

çkartacak,  kamuoyunu  bilgilendirecek,  hükümete  ve  diğer  kurumlara  yardmc  olmaya 

çalşacaktr.  Ülkemizde,  önümüzdeki  dönemde  iki  seçim  olacağ    dikkate  alndğnda, 

enformasyon  ve  zaman  asimetrilerinin  yol  açabileceği  ve  yakn  tarihimizde  örneklerini 

fazlasyla  gördüğümüz  ekonomik  riskleri  artran  politikalarn  yakndan  izlenmesi  gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda fiyat istikrar, finansal istikrar ve kamu maliyesi politikalarnn 

istikrar üzerindeki etkileri yakndan izlenecek ve kamuoyuna raporlanacaktr. 

Değerli basn mensuplar, 

İstikrar Enstitüsü, biraz evvel belirttiğimiz hayati önemi haiz konularda neler yapacaktr ? 

İstikrar Enstitüsü genel olarak: 

§  Gündemin takibedilmesi, 

§  Türkiye,  Türkiye’nin  içinde  bulunduğu  bölge  ve  Dünya  ekonomilerinin,  aşağda 

belirtilen alanlarda yakndan izlenmesi, 

§  Türkiye  ve  Türkiye’nin  içinde  bulunduğu  bölgenin  ekonomik  dönüşümüne  katk 

sağlanmas, 

§  Ülkeleraras ekonomik politika diyaloglarnn geliştirilmesine katkda bulunulmas, 

§  Ekonomik  istikrar  sağlamaya  yönelik  makroekonomik  politikalar  ve  mikro 

düzenlemeler önerilmesi, 

§  Ekonomi politikalarnn eşgüdümünün iyileştirilmesine destek olunmas ve 

§  Kamu ve özel sektör ilişkilerinin güçlendirilmesi 

alanlarnda etkinlik gösterecek; ekonomik istikrarn önkoşulu olduğu sürdürülebilir büyüme ve 

sürdürülebilir istihdam artş konularnda yine TEPAV bünyesinde yeralan Ekonomi Politikalar 

Araştrma Enstitüsü (EPRI) ile ortak çalşmalar yapacaktr.



Peki İstikrar Enstitüsü özel banka araştrma birimlerinin yaptklar  izleme ve araştrmadan ve 

EPRI’den farkl olarak ne yapacaktr? Banka araştrma enstitüleri de benzer konular izlemekle 

beraber,  temel  amaçlar;  belli  finansal  göstergeleri  veya  getirileri  önceden  tahmin  etmeye 

çalşmak,  daha  çok  ksa  vadede  risk  unsurlarn  bu  açdan  değerlendirmek  olarak 

özetlenebilir. Oysa İstikrar Enstitüsü orta ve uzun vadeli bir perspektife sahip olacak, diğer bir 

ifadeyle  yapsal  unsurlara daha  fazla  odaklanacak,  risk  unsurlarnn  finansal  getirilere  olas 

etkilerini  değerlendirmek  yerine  risk  unsurlarn  ortaya  çkartmak,  tartşmak  ve  kamuoyunu 

aydnlatmak, görevi  olacaktr. Nokta  tahminler yerine doğru politikalarn ne olmas gerektiği 

konusunda  fikir  yürütecek,  gerektiğinde  kamu  otoriteleriyle  ve  uluslararas  kuruluşlarla 

işbirliği  yapacaktr.  İşte  bu  aşamada  mümkün  olduğu  ölçüde  EPRI  ile  işbirliği  içinde  bu 

etkinliklerini  sürdürecektir.  Eğer  İstikrar  Enstitüsü  ile  EPRI  arasnda  tek  cümle  ile  ayrm 

yapmak  gerekirse,  İstikrar  Enstitüsü’nün  temel  işlevi  olas  istikrarszlk  alanlarn  izlemek, 

değerlendirmek  ve  bu  konularla  ilgili  kamuoyu  oluşturmak  olarak  özetlenebilir,  EPRI  ise 

ağrlkl  olarak  politika  analizleri  ve  araştrmalar  yapan  bir  kurum  olarak  varlğn 

sürdürecektir.  Bu  kapsamda  daha  önce  EPRI  tarafndan  yürütülen  Mali  İzleme  ve  Mali 

Saydamlk  raporlar  bundan  böyle  İstikrar  Enstitüsü  tarafndan  yaymlanmaya  devam 

edecektir. Hiç kuşkusuz bu  iki Enstitü ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi çok yakn 

bir  işbirliği  içinde olacaklar, ortak araştrmalar,  toplantlar, projeler  yapacaklar, ortak eğitim 

programlar düzenleyeceklerdir. Hiç bir zaman bu kurumlar arasnda “çin seddi” olmayacaktr. 

Bu kurumlar birbirleriyle tam bir işbirliği içinde çalşacaklardr. 

Tekrar  İstikrar  Enstitüsü’ne  dönecek  olursak,  etkinlik  alanlarn  bir  snflandrma  altnda  da 

sunmak mümkündür: 

§  Fiyat İstikrar 

Fiyat istikrarnn kalc nitelik kazanmas için destek çalşmalar 

Merkez Bankas bilanço analizleri, parasal analizler 

Kur rejimi ve politikalar 

Merkez Bankas bağmszlğ 

§  Finansal İstikrar 

Bankaclk reformu 

Bankaclk dş finans kesimi reformu (sigortaclk, sermaye piyasalar) 

Risk analizi, yönetimi



Kriz yönetimi 

Finansal araçlar, piyasalar 

Türev piyasalar 

Finansal istikrarda kurumlarn ve düzenlemelerin rolü 

Dolarizasyon sorunu 

§  Kamu Maliyesi’nde İstikrar 

Dengeli kamu maliyesi için çalşmalar 

Mali şeffaflk ve unsurlar 

§  Sosyal İstikrar 

Sosyal politikalar önerileri: Sosyal Güvenlik, yardmlar, hizmetler 

İstihdamn artrlmasna yönelik eğitim politikalar 

Gelir dağlmn düzeltmeye yönelik politikalar 

İstikrar Enstitüsü’nün bu alanlarda çalşma yöntemleri nelerdir ? 

Enstitü, 

§  Analiz,  değerlendirme  ve  araştrmalar  yapacaktr:  Amaçlanan,  politikalara  yönelik 

araştrma,  politika  metinleri  oluşturulmas,  istikrar  sorunlarna  pratik  çözümler 

bulunmasdr; akademik çalşmalardan bu bakmlardan farkl olacaktr. 

§  TOBBEkonomi  ve  Teknoloji  Üniversitesi  ile  eşgüdüm  içinde  eğitim  programlar, 

konferans ve seminerler düzenleyecektir. 

§  Danşmanlk hizmetleri verecektir 

§  Yine somut istikrar sorunlarnn çözümüne yönelik projeler üretecektir.


