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Güven SAK:  
 
Yeni Ortam ve Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Dönüşüm 
Bugün bahsedeceğimiz konu; Türkiye ekonomisinde devam etmekte olan yapısal dönüşüm ve 
ekonominin nasıl gittiği. Aslında hepsi 2001 yılında başlamıştır. 2001 yılından önce makro 
istikrarı sağlayacak, güvenilir bir istikrar ortamı getirecek bir programa başlamıştık. O 
program bence işlevini son derece iyi bir şekilde yerine getirdi. Aynı zamanda programın 
şirketler kesiminde bir dönüşüm sürecini başlatması da beklentiler arasındaydı ve aslında o da 
başladı yani Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm süreci başladı. Şimdi biz onu 
TEPAV’da yapısal dönüşüm nasıl tezahür ediyor diye kataloglamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
Türkiye ekonomisi aslında 2001’deki kriz ve programla başlayan bir süreci bitirdi. Programı 
bitirdik yani, tamamladık ve bence başarısını da gördük. Birazdan büyümenin 
sürdürülebilirliği ile ilgili yeni risklerden, cari açıktan, işsizlikten ve yaratıcı yıkımın işleyişi 
ile ilgili bazı problemlerden bahsedeceğim.  
 
Yeni Gündem İhtiyacı  
Şimdi Türkiye’nin aslında yeni bir gündeme ihtiyacı var. AB bunun bir parçası olabilir de 
olmayabilir de. Bu çerçevede yeni bir programa da ihtiyacı var. Dolayısıyla bence tartışılması 
gereken şey, bugünün de problemlerini dikkate alarak; nasıl bir gündeme ihtiyacımız olduğu, 
sorunlarımızın nerede olduğu, ne yapmaya çalıştığımızı iyi belirlemekten geçiyor. Orada da 
bu yeni ortama intibak için yapılması gerekenler var, bu sürecin yönetilmesi gerekiyor.  
 
Ekonomik programın kendisinin bir dizi riskleri var; hem politik riskleri var, hem iktisadi 
riskleri var, bu risklerin yönetilmesi gerekiyor. Aynı zamanda da şirketler kesiminin rekabet 
gücü kazanmasına devam etmesi gerekiyor. AB’nin buradaki manası da şöyle; normal 
şartlarda olsaydı, 3 Ekim’de biz AB tarafından güçlü bir teehhür duymuş olsaydık bence şöyle 
diyecektik herkese: Türkiye’de sıkıntı çekiyorsunuz, bir sancı hissediyorsunuz ama bu çağa 
ayak uydurma sancısıdır, AB üyesi olma sancısıdır. Sonunda o ülkeler gibi bir ülke 
olacaksınız diyecektik. Şimdi o durum artık yok. Şimdi bence daha korkutucu olan bir şey 
söylememiz gerekiyor. Başka şartlarda ayakta durabilme şansımız olmadığı için dönüşüyoruz, 
aksi takdirde rekabet edebilme sansımız yok, dolayısıyla dönüşmemiz gerekiyor. Ve yeni bir 
hikâye anlatmamız gerekiyor insanlara. Eskisi daha basit bir hikâyeydi ve daha az 
ürkütücüydü. Bence bu yeni hikaye biraz daha ürkütücü. Daha bir can havliyle dönüşümü 
yapmamız gerektiğini söylüyor. Ondan sonra da, biraz reklâm bölümünde, TOBB-ETÜ’de ve 
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TEPAV’da neler yapıyoruz onları anlatacağım. Hani bu surece katkıda bulunmak için ne tür 
faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz, ne tur bir hazırlık yapıyoruz biraz onu vurgulamaya 
çalışacağım.  
 
Eski ve Yeni İş Ortamı Arasındaki Farklar 
Şimdi neler değişti, bu değişenler neleri değiştirdi? Yeni ve eski iş ortamları arasında ne gibi 
farklar var? Bugüne nereden geldik? Aslında Türkiye bu dönüşümünü 1990’lı yıllarda 
yapabilirdi, hatta çok daha iyi olurdu ama 1990’lı yıllarda Türkiye kendi potansiyelini 
hareketlendirmek için yapması gerekeni yapmadı. 1990’lı yılları aslında dönüşüm süreçleri 
açısından kaybettik, mesela Çin’in bu kadar hızlı büyüdüğü dönem son 10 yıl. Ve biz son 10–
15 yıllık sureci boş yere heba ettik. Bir dizi problemimiz vardı, bu problemlerin hepsinin 
halledebilir problemler olduğunu 2001’den beri görüyoruz. O iktisadi problemlerin hepsine 
tek tek el atınca; mali disiplinle ilgili, kamu acılarıyla ilgili problemlere el atınca 
çözülebildiğini, faiz oranlarının aşağıya doğru gelebildiğini gördük. Simdi neden 
yakındığınızı unutmayın. 13–14 faiz oranı fazla diyorsunuz ama bu reel faiz %80’di. Bu 
durumda bence nereden geldiğimizi de unutmamak lazım. Bütün bu problemlerin hepsinin 
çözülebilir problemler olduğunu ve niyet edince çözülebildiğini bu dönemde gördük. Ama o 
dönemde bunların hiçbiriyle ilgilenmedik. 2 tane ekonomik kriz, artan terör, 1999 depremi ve 
en sonunda da 2001 krizi ve 2001 krizinde %10 azalan milli gelir ile sonuçlandı bu süreç. 
Bunların hepsini yaşamak zorunda değildik ama yaşadık, bunların sonucunda o problemlere el 
atmamız gerektiğini fark ettik. Kriz ise aslında yeni bir ortam arattı bize. Sanayi üretimi 
yukarı doğru giderken hiç karışıklık yaratmadan faiz oranı ve enflasyon aşağıya doğru 
gidiyor. Fakat aslında bu dönem böyle değildi, büyüme de daha oynaktı. Dolayısıyla aslında 
enflasyonun düştüğü bir ortamda büyüyebileceğimizi, büyümenin olduğu bir ortamda faiz 
oranlarının düşebileceğini hep bu dönemde gördük.    
 
Ekonominin üzerinde istikrarsızlıktan kaynaklanan bir yük vardı, o yük ortadan kalktıktan 
sonra Türkiye ekonomisi daha farklı hareket etmeye başladı. Orada da önemli faktörlerden bir 
tanesi budur: üretim arttı, istihdamda çok oynama yok ama oraya daha sonra geleceğiz. Ama 
en önemlisi bu konudur. Bu dönemin niteleyici özelliği verimliliktir. Verimlilik aslında 
gümrük birliğinden sonra  yani 1995’ten sonra artıyor ama yeni bir ivme kazandığı dönem asıl 
2001 sonrasıdır.  
 
Aslında o dönem Türkiye ekonomisinde organizasyonel bir dizi değişikliğin olduğu, birim 
ücretlerinin aşağıya doğru gelmeye başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla daha sağlıklı bir 
tablonun ortaya çıkması için aslında bu verimlilik artışının elzem olduğu yeni bir döneme 
girdik ama net istihdam yaratılmasıyla ilgili problemimiz var. Aslında bu büyüme istihdam 
yaratıyor ama yaratılan istihdam iş bulması gereken insanlarla kıyaslandığında yeterli değil. 
Daha hızlı istihdam yaratması gerekiyor, o da aslında büyümeyle yakından alakalı. Tabi bu 
daha çok kısa bir dönem. Dolayısıyla yeni bir dönem mi başladı diye o yüzden sormak 
gerekiyor. Şirketler kesiminin sanki daha farklı bir biçimde çalışmaya başladığı bir yeni 
dönem başlamış gibi gözüküyor bu rakamlara baktığımızda.  
 
Reformlarla Değişen İktisadi Koşullar 
Yeni bir dönem başladı çünkü bu süreçte başlayan bu reformlar aslında içinde bulunduğumuz 
iktisadi iklimin koşullarını değiştirmeye başladı. Bir tanesi Merkez Bankasıyla ilgili; Merkez 
Bankası bağımsızlığı ve dalgalı kur politikası aslında enflasyonla ilgili problemimizi çözmek 
için önem taşıdı. Çünkü enflasyon aslında sanal bir şeydir. Biz sürekli olarak fiyatlamayı 
yaparken geçmişe bakıyorduk ve geçmişte yüksek enflasyon vardı. Dolayısıyla Türkiye’deki 
enflasyonun temel nedeni hep geçmişe bakıyor olmamızdı.  
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Hep geçmişe bakma anlayışımız vardı fiyatlamayı yaparken, yani böyle gelmiş böyle gider 
nasıl olsa anlayışımız vardı. İki şey onu kırdı; bir tanesi kur politikasındaki değişim, geçmişle 
bugün arasında iktisat politikası acısından kapsamlı bir değişiklik olduğu mesajını bence en 
iyi kur politikasından aldık. Yani bu daha önce alıştığımız kur politikasına hiç benzemiyor 
diye algıladık bunu. İkincisi de; o kur politikasının son derece temiz dalgalı bir şekilde 
uygulanabilmesini mümkün kılan, siyasi müdahale alanına çıkartan kur rejimi uygulamasını 
merkez bankasının bağımsızlığı. Bu ikisi yan yana olduğu zaman bence geçmişten daha farklı 
yeni bir döneme girmiş olduğumuz fark ettik. Bugün enflasyonda böyle düşüş varsa temel 
nedeni orada arayacağız. Ama bunu mümkün kılan şey mali disiplindir. Eğer mali 
disiplinsizlik olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Çünkü merkez bankası ben para basmıyorum 
da dese, kamu kemerini sıkmıyorsa, kendisini kontrol etmiyorsa bu sürecin başlayabilmesi 
mümkün değildir.  
 
Bu arada kamu yönetim reformu ve bankacılık sektörü reformunda bir dizi adım atıldı. 
Sonuçta ne oldu? Tarihimizdeki en uzun ikinci büyüme sureci başladı. 4 yıldır üst üste 
Türkiye ekonomisi büyüyor. Önce dediler ki bu kur oturmaz, kur oturdu. Sonra dediler ki bu 
enflasyon düşmez, enflasyon düştü. Sonra dediler ki bu politikalar büyüme getirmez. Türkiye 
tarihindeki en uzun ikinci büyüme dönemini yasıyor. İlk büyüme dönemi 81–87 arasında, 
Turgut Özal dönemindeydi. 
 
Soru: Bu gerçek büyüme mi? 
 
Güven SAK:  
Bu sanal değil, gerçek büyümedir. Her sektör ve her toplum kesimi büyümeyi aynı şekilde 
hissetmiyor. Bu durum da onunla alakalıdır. Bu büyüme asimetrik büyümedir, simetrik bir 
biçimde bütün sektörler büyümeyi hissetmiyor. Bu büyüme geçmişteki büyümelere 
benzemiyor. Çünkü bu büyümenin kaynağı, Türkiye ekonomisinin dış dünya ile 
entegrasyonudur; yani içeriden kaynaklanmıyor. Dolayısıyla dışarı ile entegrasyon biçimi 
hangi sektörün nasıl etkileneceğini belirliyor. Bu büyüme farklı ama sanal değil, hakikaten 
büyüyoruz.  
 
Yeni ve Eski İş Ortamı Arasındaki Farklar 
Bu büyümeyi mümkün kılan olgu da artan verimliliktir. Düşen enflasyonu bu dönemde 
gördük. Kur değerlendi, cari işlemler açığı arttı. Dolayısıyla bu döneme baktığımızda ortadaki 
iktisadi iklimde bir dizi değişiklik görüyoruz. Şirket kesiminin davranış biçimini değiştirecek 
yeni bir ortam ortaya çıktı. Rekabet gücü eskiden ucuz iş gücüne dayalıydı.   
 
Artık Çin var zaten onu [ucuz işgücüne dayalı rekabet gücünü] değiştirmemiz gerekiyor. 
Dolayısıyla bu kur rejiminin katkılarından bir tanesi varsa, bizi daha nitelikli işgücüne, 
kaliteye ve bilgiye dayalı, AR-GE’nin ön planda olduğu, pazarlama yeniliklerine açık yeni bir 
örgütlenme yapısına hazırlıyor olmasıdır aslında. Buradaki mesajı alıp, o hazırlıkları yapıyor 
olmamız lazım ve bu her sektör için geçerli. Bu şimdinin şanslı sektörleri için değil, her sektör 
için geçerli.  
 
Dün rekabet daha çok ucuz işgücüne, maliyet ve fiyata dayalıydı. Dolayısıyla AR-GE’ye çok 
fazla ağırlık vermeniz gerekmiyordu. Pazarlamak için etrafta dolaşmanız da gerekmiyordu. 
Şimdi onlar değişti. Yatırım ortamı da tamamen değişti. Dolayısıyla aslında şirketler 
kesiminin içinde faaliyet gösterdiği ortam değiştiği için rekabet sağlama biçiminin de 
değişmesi gerekiyor.  
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Rekabet Gücü, AB ekonomisine entegrasyon, Yeni Eğilimler ve Riskler 
Şimdi ekonomik gelişmelerde üç konuya bakacağız; rekabet gücümüzde durum nedir, AB 
entegrasyon süreci nasıl gidiyor ve ne tür eğilimler var? Aslında 2002’den itibaren Türkiye 
ekonomisinin küresel ekonomiye intibakı son derece hızlı olmaya başladı. Dolayısıyla bu 
dönemde büyüme nerden kaynaklanıyor diye baktığımızda bununla yakından alakalı. 1989–
2001 arasında ticaret hacmimizin yıllık ortalama büyüme hızı %9,5. 2002–2005 arasında 
%2.7, krizin etkisi elbette var ama burada da uzun yıllar var sonuçta.   
 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi artmış. Bu ne demek? Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin 
daha fazla parçası olmaya başlamış. Ama bu arada ara malı ithalatında da ciddi bir artış var. 
1989-2001’de %8 iken 2002-2005’te yıllık artısı %31 dolayısıyla sanayimizin yapısında bir 
değişiklik getiriyor. Ara malı ithalat gereğini arttırıyor. Aynı zamanda bu dönemde milli gelir 
büyüme hızlarına bakıyoruz; rekor kırdığımız bir dönem yine. 1989–2001 %2,5, 2002–2005 
%25. sonuçta büyüme hızımız son derece hızlı. İhracatımızın milli gelir içerisindeki payı 
öncesine göre daha yüksek bir düzeye çıkmış. İhracatımızın GSYİH içerisindeki payı ile ara 
malı ithalatının GSYİH içerisindeki payı sanki beraber hareket ediyor gibi. Dolayısıyla 
Türkiye ne kadar hızlı ihracat yaparsa ara malı ithalatı da o kadar artıyor. Son dönemde ikisi 
de birlikte yukarı çıkmış gibi gözüküyor. İhracatımız artıyor ama bu ihracat aslında ara malı 
ithalatı gereğini de arttırıyor. Bu o tür bir ihracat. 
 
Çin’de ve Türkiye’de Sektörlerin Rekabet Gücü  
Şimdi sektörlere bakınca neler görüyoruz? Aslında olumlu bir tabloyla karşılaşıyoruz, rekabet 
gücü çok yüksek olan sektörlerimiz var. Mesela tekstil sektörünün dünyadaki Pazar payı %4 
civarındadır. Hem pazar payı büyük, hem de pazar payı büyüme hızı büyükse o zaman yıldız 
bir sektörden bahsediyoruz, yani çok önemli bir sektörden. Ancak bizim öyle bir sektörümüz 
yok. Ama bizim yükselişteki sektörlerimiz var. Bunlar pazar payları küçük ama ihracatımızın 
büyüme hızı yüksek olan sektörlerdir. Bunlar hangileridir? Televizyonlar, taşıt araçları, 
elektrikli makineler. O sektörler aslında Türkiye’nin yükselişteki sektörleri gibi gözüküyor. 
Bizim geleneksek sektörlerimiz. Bunlara bakıldığı zaman aslında durumumuzun çok da kötü 
olmadığı görülüyor. Yükselişteki sektörlerimiz var, geleneksel sektörlerimiz var. Bu arada 
Pazar payında dünyadaki en büyük sektörümüz yaklaşık %5 pazar payına sahip. Çin’in ise 
dünya pazar payındaki sektörlerinin payı %30’a kadar çıkıyor. Simdi orada ne görüyoruz? 
Bizim geleneksel sektörlerimiz, aslında Çin’in yıldız sektörleri aynı zamanda. Bizim 
geleneksel sektörlerimizden hazır giyim ve tekstil onların da geleneksel sektörleri. Biz 
genellikle Çin deyince hazır giyim, tekstil gibi nitelikli olmayan ve ucuz işgücüne dayalı 
sektörleri algılıyoruz. Çin önceden böyle değildi aslında, şimdi bunlar oldu. Son derece hızlı 
gelişiyor, bildiğim kadarıyla sadece otomotiv sektörleri daha çok küçük ve yeni gelişen 
sektörlerden biridir. Dolayısıyla Çin sadece ucuz işgücü demek değil, aslında bizim önemli 
olan yükselişteki sektörlerimiz Çin’in de yıldız sektörleri. Asya’dan yükselen rekabet yalnızca 
ucuz işgücü değil, aynı zamanda bu sektörleri de, bizim büyük sektörlerimizi de içeriyor.  
 
Türkiye’nin En Büyük Pazarı: AB 
Türkiye’ye baktığımızda en büyük pazarımız AB pazarı. İthalatımızın %42’si, ihracatımızın 
da %52’si AB ile. Dolayısıyla AB pazarı ile bizim yakın alakamız var ve AB pazarı ile olan 
ticari entegrasyonumuz da artıyor. Bu aslında 15 AB ülkesinde ithalatı en hızlı artan 20 malla 
ilgili pazar paylarını gösteriyor. Bu 20 malda Türkiye’deki imalat sanayindeki ithalat 
içerisindeki pay %1,5 ile 2 arasından %2,5’e yükselmiş. Bu da kendi ülkesinin ihracatı 
içerisindeki payı.  
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Türkiye’nin 1995 yılında AB’ye sattığı malların toplamı toplam ihracatımızın %15’i 
civarındaymış. Bunlar AB’de talebi en hızlı artan mallar. O talep değiştikçe bizim sanayi 
sektörümüzün yapısı da değişiyor. Bizim müşterimizin talebi aslında bizim hangi malları 
üreteceğimizi belirliyor. Bu belirleyicilikte 1995’ten 2004’e, %15’ten %20’ye çıkıyor. 
Dolayısıyla AB’nin bizim sanayi sektörümüzü belirleme kapasitesi artıyor.  
 
Bu entegrasyonu bizden çok daha hızlı gerçekleştirenler var, mesela Polonya bizden çok daha 
hızlı bir şekilde entegre oluyor AB pazarına. Ama şunu unutmamak lazım; AB pazarı Türkiye 
acısından önem taşıyan bir pazardır.  
 
Riskler ve Büyüme Sürecinin Sürdürülebilirliği 
Şimdi risklerimiz neler? Şimdiye kadar şunları söyledim: durum fena değil, Türkiye 
ekonomisi tempolu büyüyor, enflasyon problemini çözmüş görünüyoruz, faiz oranları 
düşüyor. Bu büyüme nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman dışarıyla artan bir ticari 
entegrasyon görüyoruz. 2002’den sonra bir nevi o makro istikrar ortamı gümrük birliği 
antlaşması ile birleşmiş ve gümrük birliği antlaşması Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomisine ve öncelikle AB ekonomisine entegrasyonu hızlandırmış. Zaten amaçlar da 
bunlardı. Hiçbir problem yok gibi gözüküyor. Hâlbuki tartışılabilecek problemlerimiz var, bir 
dizi riskimiz var. Özellikle büyüme surecinin sürdürülebilir olup olmadığı tartışmalı bundan 
sonrası için. Çünkü unutmayın: son dönemde son derece tempolu bir büyüme gerçekleştirdik 
ve net istihdam yaramak istiyorsak bu tempoyu devam ettirmemiz gerekiyor. 
 
Şimdi birincisi cari işlemler açığı ve yapısal unsurlar var. Dolayısıyla cari işlemler açığından 
kaynaklanan bir makro kırılganlık unsuru var. Hani orada ‘bu risk midir, değil midir’ 
tartışmaları var ya, önemli bir konudur tabi. Cari işlemler açığı sonuçta bir kırılganlık 
kaynağıdır. Dolayısıyla dikkatle takip edilmesi gereken, nasıl finanse edildiğine her aşamada 
bakılması gereken bir değişkendir. Hiç bir aklı basında yönetici herhalde ‘cari işlemler açığı 
önemli değil canım büyüsün’ demez sonuçta. Ama cari işlemler açığı bir risk olarak büyüyor 
diye ekonominin de krize girmesi gerekmiyor. Büyüme sürecinin ille de sürdürülebilirliğinin 
ortadan kalkması gerekmiyor. Ve cari işlemler açığı Türkiye acısından bakıldığında yabancı 
bir kavram da değildir. Biz zaten tarihimiz boyunca başarıyla hep cari işlemler açığı vermiş 
bir ülkeyiz.  
 
İkincisi, istihdam eğilimleri bir risk unsurudur. Çünkü ekonominin yapısındaki dönüşüm 
aslında istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili bir dizi eğilim yaratmaktadır.  
 
Üçüncüsü de, artan bir yaratıcı yıkım süreci var, sektörlerde bir dönüşüm süreci var. Yıkım 
kötüdür ama yaratıcı yıkım iyidir yeni bir şeyler getirir çünkü. Bugünün rekabet edemeyen 
şirketleri gider, yarının rekabet edebilecek şirketleri ve sektörleri gelir. Zaten piyasa 
ekonomisinin özü budur. Önemli olan bu yıkım sürecinin yaratıcı bir şekilde işliyor olması, 
yenilerin önünün açılıyor olmasıdır. Orada bir soru işaretimiz var. Türkiye’de aslında o alanda 
yapılabilecek şeyler vardır. Sonuçta siz, dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecine girmişsiniz, 
ticari entegrasyonunuzu arttırmışsınız, dışarıdan gelen etkilere, dış talebin sizin ekonominizi 
belirlemesine tamamıyla açıksınız. Ama sizin bir de ileriye yönelik fikriniz olması lazım, ben 
bu dünyada ne yapacağım diye. Aksi takdirde, şöyle bir durumla karşılaşabilirsiniz, bu öyle 
bir dünya ki, üretim süreçlerimiz de küreselleşiyor, dışarıdaki bazı firmalarla ilişkilerinizi 
sürdürüyorsunuz, onlarla birlikte işler yapmaya devam ediyorsunuz, ama bu arada bütün 
hesaplar, riskler, kırılganlıkların hepsi ulusal. İçeride risk biriktiriyorsunuz ve onların da 
olmaması lazım sonuçta.  
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Cari İşlemler Açığı ve Yapısal Unsurlar 
Şimdi artan cari açıktan başlayalım. Korkmalıyız tabi cari açıktan. Özellikle bu son döneme 
bakınca, cari açığın hızlı bir şekilde arttığı gözüküyor. Ama herhalde, şöyle bir soru sorarak 
korkmamız gerekiyor. Bu cari açık nereden çıkıyor? Nereden kaynaklanıyor?  
 
Türkiye ekonomisi tempolu bir şekilde büyüyor ama yurtiçi tasarrufların az olduğu bir 
ortamda yüksek büyüme aslında cari işlemler açığını kaçınılmaz hale getiriyor ekonomide. 
Bunu biliyor ve bu süreci nasıl yöneteceğimizi düşünüyor olmamız lazım.  
 
Şu mavi olan gayri safi milli hasıla artış hızı, kırmızı olan da ithalatın artış hızı. Cari işlemler 
açığının bir nedeni, dış ticaret açığına bakınca ithalattaki artış sonuçta, bu demin 
gösterdiğimizin bir başka versiyonu, Türkiye’de bu 1991, şu da 2005 yani yeni değil bu. Bunu 
80’lere doğru götürsek yine aynısı çıkardı çünkü Türkiye aslında bu dış ticaretteki 
entegrasyona, 1980den sonra Özal döneminde başladı. Özal döneminde ihracatımızın önemli 
bir bölümü sanayi ihracatı haline geldi.  
 
Bizim memleketimizde büyüme oldukça, hep ithalat artıyor. Dolayısıyla biz, ithal atikçe 
üreten bir ülkeyiz. Bizim üretim teknolojimiz, üretim yapımız öyle ki, üretmek için bu ara 
malları, girdileri ithal ediyor olmamız lazım. Aksi takdirde biz hızlı büyüyemiyoruz.  Bence 
bunu kabul etmeliyiz, bu yeni bir şey değil. Bu Türkiye ekonomisinde aslında yüksek büyüme 
oranları ile cari açık arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu süreçten 
kaynaklanan bir etki var.  
 
Türkiye ekonomisi son zamanda hızlı büyüyor o zaman da ithalat gereği artıyor. Peki bu 
büyüme oranları nasıl devam ettirilecek? AB süreci bu istikrarın sürdürülebilirliği açısından 
önemli. Şöyle ki; AB süreci Türkiye’nin dış tasarruflardan yararlanması açısından aslında 
sınıf atlamasını sağlayacak bir süreç. Biz, kurumsal alt yapımız itibariyle Avrupa ülkeleri gibi 
değerlendirilip onlar gibi rahatlıkla dışarıdan fon temin edebilecek ülke haline geleceğiz,  
 
Bir de cari açığın sektörler arasındaki dönüşümle ilgili bir boyutu var. Demin beyefendi “biz 
hissetmiyoruz, bu sanal büyüme” demişti. Eğer tütün ürünleri imalatındaysanız, 
tekstildeyseniz büyümeleri %0, ulaşım araçları imalatı %-6, hiç sevmediğim bir tablo bu. 
Bence baktığınızda şunu görüyorsunuz, Türkiye’de bazı sektörler diğerlerinden daha hızlı 
büyüyor, hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi taşıt araçları, 2002-2005 arasında %34 hızla 
büyümüş. Daha hızlı büyüyen sektörlerin de ithalat gereği daha fazla mesela arabanın ithalat 
gerekleri daha fazla. İşte onun için yapısal olarak Türkiye ekonomisi bu büyüme sürecinde 
cari açık veriyor, yapısal olarak bu süreçte büyüme herkes tarafından aynı şekilde 
hissedilmiyor. Bu da ihracatımızı kısıtlayan bir faktör, bazı sektörlerimiz büyümüyor çünkü 
Çin’den gelen rekabet bizim pazarımızın büyüme hızını olumsuz etkiliyor.   
 
Bu Türkiye-Çin karşılaştırmaları AB15 ülkeleri için 1995-2000 arasında pazarımızın büyüme 
hızı 5.1 iken, 2002-2004 arasında 3.6. Dolayısıyla pazarımız büyüyor ama büyüme hızımız 
azalıyor. Bu geleneksel sektörlerimizde ihracatımız da sınırlanıyor demek.  
 
Büyüme cari açık yaratıyordu, ikincisi de bu tür bir büyüme cari açığın yaratılma hızını 
arttırıyor. Son dönemde karşı karşıya olduğumuz şey aslında bu. Devam edelim. Dolayısıyla 
risklerden biri bu, cari açık. Ama cari açığın arkasında da Türkiye ekonomisinin hızlı büyüyor 
olduğu gerçeği var.  
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İstihdam Eğilimleri  
Diğer bir risk ise istihdam eğilimleri, istihdama baktığımızda şunu görüyoruz: Aslında 
Türkiye’de istihdam 1999’dan beri değişmiyor, 1999’da da 100’müş endeks, şimdi de 100. 
Hiç değişmemiş 2005’te. Son altı yılda Türkiye ekonomisi hiç istihdam yaratamamış, ama 
hizmetlerde istihdam artmış, imalat sanayisinde istihdam artmış ama toplam istihdam hiç 
değişmemiş. Çünkü tarımda istihdam 100’den 75’e inmiş. Dolayısıyla altı yılda tarım 
kesiminde dörtte bir istihdam kaybı yaşamışız. Bu çok ciddi bir dönüşüm süreci içinde 
olduğumuzu gösteriyor aslında, tabi ki bunun sosyal sonuçları da var.  
 
Aynı zamanda yine aynı dönemde şu mavi olan da çalışma çağındaki nüfusu gösteriyor. 
Çalışma çağındaki nüfus da 100’den 110’a çıkmış aynı zamanda. Hal böyle olunca Türkiye 
net istihdam yaratamıyor. Bu da yapısal bir problem. Cari açıktaki gibi istihdamdaki 
problemin de yapısal bir boyutu var. Bunlar parasal tedbirlerle çözülebilecek sorunlar değil. 
Bunlar yapısal, mikro düzeyde tedbir gerektiren sorunlar. Tarımdaki dönüşüm de çok normal. 
Mesela Yunanistan’ın 1981’de, AB’ye katılmadan önce, tarımda istihdam edilenlerin yüzdesi 
%31miş. 2001 yılında, katılımdan sonra %16ya düşmüş yani yarı yarıya azalmış. Ama bu 
olay 20 yılda gerçekleşmiş.  20 yılda %50 düşmüş ve de AB fonlarıyla Yunanistan telafi 
edilirken gerçekleşmiş. Biz aynı dönüşümü AB fonları olmadan altı yılda gerçekleştirmişiz 
yani %25ini. Demek ki yirmi yılda değil çok daha kısa sürede gerçekleştireceğiz. Tabi bunun 
yaratacağı sosyal problemlerle baş ediyor olmamız lazım aynı zamanda.  
 
Yaratıcı Yıkım 
Kapanan şirketlerde son dönemde bir artış görüyoruz,  yeni bir eğilime girdiğimizi gösteriyor. 
Dolayısıyla yaratıcı yıkımın yıkım bölümü sağlıklı bir şekilde işliyor.  Kapanan şirketler 
sayısı eskiden çok artmazdı, yerlerde sürünürdü şimdi yeni bir trende girmiş gibi gözüküyor, 
daha hızlı artıyor. Ama açılan şirketlerde ise daha düşük yeni bir trenddeyiz. Açılan şirket 
sayıları çok hızlı değilmiş gibi gözüküyor dolayısıyla yaratıcı yıkımın yaratıcılık tarafında 
biraz desteğe ihtiyaç var. Bir şeyler yapmak gerekiyormuş gibi gözüküyor yeni dönemde.  
 
Perakende sektöründe nasıl işliyor yaratıcı yıkım? Şu bakkalların sayısını gösteriyor yıllar 
itibariyle 2002’den 2005’e. Pazar paylarını gösteriyor. Bu ise süpermarket ve 
hipermarketlerin. Görüyorsunuz işte. Normal bir şekilde modernleşme süreci işliyor. 
Bakkalların payları düşerken süpermarketlerin payı artıyor. Bu yaratıcı yıkım süreci 
işliyormuş gibi gözüküyor. Ama tabi bu bir dizi problem yaratıyor aslında ekonomide. Çünkü 
bakkallar yalnızca kaybetmiyor. En çok esnaf kan ağlıyordur. Bu esnafı da bir bütün olarak 
olumsuz etkiliyor. Kamyoncuları olumsuz etkiliyor, dağıtım ağını olumsuz etkiliyor, bakkalın 
kendisini olumsuz etkiliyor. Üretim aşamasına baktığımızda da marka ürünleri ön plana 
çıkarıyor bu süreç aslında. Dolayısıyla bu aslında bir modernleşme süreci. İstikrarla birlikte 
modernleşme süreci zincirlerinden boşanmış gibi gözüküyor. Bu da bir dizi soruyu gündeme 
getiriyor.  
 
Nasıl bir gündeme ihtiyaç var?  
Bu rakamlara baktığımızda durum kötü değilmiş gibi gözüküyor ama bir sürü riskimiz var. 
Yeni bir gündemde önceliklerin belirlenmesi, stratejik planların yapılması bu risklerin 
yönetilmesi için ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi olması gerekiyor. Aynı zamanda bu 
yeni ortam için gerekli olan kapasiteyi kamu dahil her düzeyde inşa ediyor olmak gerekiyor. 
Çünkü kamu dahil herkes hazırlıksız bu yeni ortama. Yeni bir ortama geçiyor olmamız 
gerekiyor.  
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Ne yapmak gerekiyor? Bunları üçe ayırdık. Rekabet gücünü arttıracak kısa, orta ve uzun 
vadeli stratejilerin yönetilmesi gerekiyor, yeni ortama uyum sürecinin yönetilmesi gerekiyor 
ve büyümenin sürdürülebilirliği için de risklerin yönetilmesi gerekiyor bu adımları atabilmek 
için de hükümetin kapasitesinin yeterli olması gerekiyor. Nasıl bir sürecin içinde 
olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Bu sürecin bir bütün olarak yönetilmesi gerekiyor. 
Çünkü aksi takdirde sosyal olarak süreci yönetmek giderek zorlaşacak. Bence en önemli 
dönemini de şimdi görüyoruz çünkü hepsinin üst üste geldiği dönem. Makro istikrar 
tamamlandı, şimdi bu sürecin kendisinin bütün zincirlerinden boşanmış halde ilerlediğini 
göreceğiz önümüzdeki dönemde.  
 
İntibak Süreci 
Üç tane konudan bahsedeceğiz demiştik. Bir tanesi bu intibak süreci nasıl olacak? Bizim 
şirketlerimiz var ama bunlar dünün şartlarına göre örgütlenmiş olan şirketler. Halbuki şimdi 
yeni bir ortamdayız. Yeni bir ilkeler manzumesi var. Bu yeni ortama geçişin, dönüşümün 
maliyetini azaltmaya yönelik bir dizi stratejiye ihtiyacımız var.  Eğer bunu yapmazsak 
sancının getirdiği şikayet katsayısı reform sürecinin kendisini durduracak. Reform sürecinin 
kendisinin durması ise hepimiz için kötü. Bunun rekabet gücünün artması için gerekli 
olduğuna inanıyorsak eğer, Türkiye’nin dünyada var olmaya devam etmesi için, Türk 
sanayisinin, Türk işadamlarının var olmaya devam etmesi için bu dönüşüm sürecinin gerekli 
olduğunu düşünüyorsak o zaman bu sürecin devam ediyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu 
intibak sürecinin yönetilmesi ele alınması gereken konulardan ilki.   
 
Onun içinde şunlar var: Bir verimlilik dönüşümünün yönetimi gerekiyor şirketler için, belki 
yeni bir yönetim programına ihtiyaç var öyle bir şey ki birleşik ölçek bültenleri teknolojik 
yenilenme yatırımı yapanların, dönüşmeye niyetli olanların dönüşmelerine yardım maksatlı 
hazırlanmış bir programa ihtiyaç var. Ama burada önem taşıyan nokta o, birleşik ölçek 
büyütmeye niyetiniz olacak bir de teknolojik yenilenme yatırımı yapmaya niyetiniz olacak. 
Aynı şekilde işgücü piyasalarında beceri dönüşümünün yönetimi gerekiyor. Bazı sektörlerde 
artık eskisi kadar iyi performans gösterilmiyor demek bazı sektörlerde çalışanların 
becerilerine artık ihtiyaç yok demek. Demek ki farklı becerilere sahip insanlara ihtiyaç var 
çünkü büyüyen sektörler var. Dolayısıyla bu beceri dönüşümünün de yine kamu vasıtasıyla 
planlanıp uygulanması gerekiyor.  
 
Bunun altında daha somut şeyler yazıyor onları atlıyorum.  Kayıt içine giriş sürecinin 
yönetilmesi gerekiyor. Yalnızca perakende sektöründeki dönüşümü düşünün. Yalnızca 
perakende sektöründeki dönüşüm bile bence bazı şirketlerin hızla kayıt içine girmesini 
zorunlu hale getiriyor. Büyük olan mağazanın kayıt içinde olması gerekiyor, onun mal 
taşıttığı firmanın kayıt içinde olması gerekiyor, onun tedarikçisinin kayıt içinde olması 
gerekiyor. O zaman ekonomi maliyeyi beklemeden kendiliğinden kayıt içine giriyor, maliye 
tedbirler almadan ekonominin işleyişi giderek daha fazla kayıt içine yöneliyor. Ama vergi 
siteminin kendisi ekonomi kayıt içinde değilmiş gibi tasarlanmış. Dolayısıyla bir sanayi 
politikası çerçevesinde intibak sürecinin yönetimi, rekabet gücünün arttırılması gerekiyor 
ihtiyaç oradan çıkıyor. Burada da özellikle yapılması gerekenler merkezde bir stratejik 
koordinasyon mekanizmasının oluşturulmasıdır. Orada da teşvik sisteminin, doğrudan 
yabancı yatırım stratejisinin hepsinin yeniden ele alınması gerekiyor aynı zamanda da mikro 
düzeyde yatırım, iş yapma, verimliliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bunlar 
giriş çıkış engellerinden girdi maliyetlerine nitelikli işgücüne, kalite standartlarına bir dizi 
alanda Türkiye’nin hızlı bir şekilde silkinip eğişimler yapması gerekiyor. Bunlar da AB süreci 
ile yakından alakalı aslında. Aynı şekilde mevcut ekonomideki risklerin de sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla cari açık bir riskse onu yönetmek için makro düzeyde artık 
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hata yapmamanız gerekiyor. Mali disiplinin korunmasına daha fazla önem vermeniz 
hesaplarla maliyete oynamamanız gerekiyor. Ama en önemlisi bunun bir risk olduğunun 
farkında olmanız gerekiyor.  
 
İşsizlikle ilgili problem bu dönüşüm sürecinde bu riskle yönetim deyince eğer sürecin 
kendisini engellenmesini istemiyorsanız bu sürecin yaratacağı politik riskleri dikkate alıp bu 
riskleri ona uygun olarak yönetmeniz gerekiyor. Çok doğal olarak dil ağrıyan dişe gider 
dendiği gibi bu ağrı etkisini Ankara’da siyasetçiler üzerinde bir baskı olarak hissettirecek. 
Onun olacağını düşünerek şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor aslında.  
 
Önem taşıyan nokta bence, kamu sektörü bu gerekliliklerin hepsini yerine getirecek 
kapasiteye, güce sahip değil. Kamunun aslında yönlendiriciliğe ihtiyacı var. Herhalde özel 
sektör- kamu arasındaki diyaloğa en çok ihtiyaç duyulan dönemlerden birindeyiz. Ama bu 
diyaloğun öyle işliyor olması lazım ki sizin söyleyeceğiniz lafların karşı tarafta 
dinlenebileceği bir mekanizmanın da oluşturuluyor olması lazım. Herhalde Ankara’da şimdi 
en çok ihtiyaç duyulan şey bu. Çünkü bugün hem karar vermede hem de uygulamada önemli 
kapasite sorunları var ve de özel sektör-kamu arasındaki malumat akışının düzenlenmesinde 
daha sonuç alıcı mekanizmalara ihtiyaç var. Söylenenlerin yerine getirilmesini sağlayacak 
mekanizmaların aslında test edilmesi gerekiyor.  
 
Aynı zamanda özel sektörün artık tekil firmaların problemleriyle ilgilenmeyi bırakıp, küçük 
şeylerle uğraşarak şikayet etmeyi bırakıp daha çok politika kapasitesi oluşturmaya ağırlık 
vermesi gerekiyor. Daha genel, iş ortamının bütününü düzeltmek için yapılması gerekenler 
nelerse onlar üzerine yoğunlaşıp onu sağlamaya çalışacak mekanizmayı oluşturmaya ağırlık 
vermesi gerekiyor.  
 
Biz aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben şimdi burada keseyim. Siz bana ne sorarsanız 
onlara cevap verelim hem Fatih konuşsun. 
 
Soru: Sanal üretimle ilgili bir şey sorabilir miyim? Sorunun devami duyulamıyor. 
 
Fatih ÖZATAY: Sanal üretim çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle, üretim değil de 
sanal büyüme. Bir tane basit örnek alalım. Bir ekonomi düşünelim, iki tane sektörü olsun. Biri 
on birim üretiyor olsun, diğeri de on birim üretiyor olsun. Yani toplam yirmi birim, çok 
basitleştiriyoruz. Bir yıl geçiyor, birinci sektör Güven’in demin anlattığı sebeplerle dış 
dünyaya ayak uyduramıyor, ucuz işgücüne ayak uyduramıyor, rekabet edemiyor, teknolojisi 
eski vs. üretim beş birim azalsın, %50 azaldı. O sektörde çalışanlar, o sektörün ürettiği malları 
satanlar, onlara mal taşıyanlar vs. bütün esnaf bundan kötü etkilenecek. Ama ikinci sektörde 
üretim yirmiye çıksın.  %100 artsın. Ne oldu milli gelir? İlk başta toplam yirmiydi. Şimdi 
toplam yirmi beş oldu. Ekonomi %40 büyüdü. Ekonominin büyümesi demek pastanın 
büyümesi demek. Pastadan herkesin aldığı dilimin büyümesi değil. Bazıları kaybedebilir. 
Ekonomik büyüme illa herkese refah artışı olarak dönmeyebilir. Onun için bunu hissetmeyen 
kesimler sanal büyüme diyebilirler. Bu tabiî ki kötüdür. O kesimler kötü etkileniyordur, orada 
çalışanlar kötü etkileniyordur. Bu bir kötülük iyilik meselesi değil, ekonominiz büyüyor ama 
bunu bazı insanlar hissetmeyebilir. 
 
Soru: Büyümenin en önemli göstergesi sanayide üretimin artmasıyla direk ilgili. Sanayideki 
artışın da en önemli göstergesi sanayide kullanılan elektrik enerjisi tüketimi. Türkiye 
genelindeki elektrik enerjisi tüketimine bakalım. 2002 yılında 100 milyar KWH idi. Kaçakları 
saymıyorum. %25-28 kaçak var. 2005 yılına girdiğimiz saat 121milyar KWH. 2003 yılında  
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sanayide 55 milyar KWH, 2004’te 53’e inmiş. 2005’te de 56 milyar KWH. Çok cüzi bir artma 
var. Kalkınma %5 iken sanayide kullanılan elektrik enerjisi tüketimi %7-8 artması gerekiyor. 
%25 arttığımıza göre %35 elektrik enerjisi tüketimimizin de artması gerekiyordu.  Burada bir 
dengesizlik var. Konya sanayide ön sıralarda olan bir ilimiz diyoruz ama normalde 81 il 
içerisinde KW olarak 25. sırada. 600milyon KWH elektrik enerjisi tüketiyor. Antep 1milyar 
800 KWH saat elektrik enerjisi tüketiyor. Ekonomist olarak sizler rakamlarla oynadığınız 
için… 
 
Fatih ÖZATAY: Oynanan rakamlar farklı rakamlar. Bir örnek vereyim size. Son beş yıl 
içinde Türkiye’deki trafiğe tescilli araç sayısı %30-40 arttı. Bu araçların kullandığı motorin-
benzin üretim rakamlarının ne kadar arttığını biliyor musunuz? Azalıyor. Eğer bu rakamlara 
bakarsanız 1980’den itibaren Türkiye’de hiç büyüme olmadığının iddia edebilirsiniz. Bunun 
direk ölçümleri var. Otomobil üretimi ne kadar artmış? Kamyon ne kadar artmış? Milli gelir 
artışlarını biz şöyle ölçüyoruz. Kaç kamyon ürettin, geçen sene kaç kamyon üretmiştin vs. 
Üretim artıyor.  
 
Güven SAK:  Burada bence tartışılması gereken şeyler var. O rakamlara şöyle bakmak lazım.  
O verimlilik artışlarının nerelerden geldiğini, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Belki Türk sanayisi 
eskisine göre artık daha az elektrik kullanıyor. Daha az işçiyle çalıştığını, aynı işçileri daha 
fazla çalıştırdığını biliyoruz. 
 
Fatih ÖZATAY: Herkes aynı şekilde hissetmeyebilir. O kadar çok göstergesi var ki, burada 
büyümeyle ilgili tartışılacak çok fazla şey yok; rakamlarımıza güvenelim. Niye ithalat artıyor? 
Ne oluyor ara malları? Bizim ithalatımızın %85’i ara malıdır, tüketim malı ithalatı değildir. 
Ne yapıyoruz biz, stoklara mı koyuyoruz üreticiler olarak?  
 
Niye bizim ithalatımız bu kadar artıyor son dört senede. 40-50 milyar dolardan 110 milyar 
dolara çıktı. Petrolü çıkarın, petrol fiyatlarındaki artışı falan çıkarın. Yani bizim 
fabrikatörlerimiz aptal mı, alıp stokluyorlar mı? İki, Türkiye’de tüketici kesimi açılan 
kredilerdeki artışı biliyor musunuz son üç yılda? Enflasyondan arındırılmış olarak %80-90 
artış var. Ne yapıyor bu tüketici, küplere mi koyuyor bunları eve götürüp? Buzdolabı alıyor, 
otomobil alıyor, tatile gidiyor. Bunlar üretim olmuyor mu? Yani burada tartışılacak bir şey 
yok. Ama şurada haklısınız bazı sektörler hissetmiyor, kötüye gidiyor bazı sektörler. 
 
Soru: Yatırım ortamındaki şartların değiştiği ve Anadolu’nun eski şartlarda direndiği için 
hissetmiyor olabilir miyiz? 
 
Güven SAK: Yeni bir ortam geldiğini görüp ona göre yeni pazarlar aramak üzere etrafa 
bakıyor olmak lazım. Daha aktif pazarlamanın öne çıktığı yeni bir döneme girdik. Dönüşeni 
zaten fark edip bakış açısını ona göre değiştirmek gerekiyor herhalde.  
 
Soru: Türkiye’de kobiler için yeni sektörler olarak bazı sektörleri öngörüyor musunuz? Biraz 
önce Çin ile olan tabloda gördük. Elektrikli ev aletleri, motorlu taşıtlar yükselişte. KOBİ’lerin 
on onbeş yıl içerisinde Türkiye’de dünya ekonomisinde…  
 
Güven SAK: Bence KOBİ’ler çok önemli ama Türkiye’de olduğu gibi değil. Türkiye’de 
“küçükler güzeldir” diye bir yaklaşım var. Kobilerin güzel tarafı aslında hızlı büyüme 
kapasitesine sahip olan şirketleri içinde barındırıyor olmaları. Yani kobi büyüyorsa güzeldir 
ve yerini çabucak başka birine bırakabiliyorsa güzeldir. Piyasaya giriş alacak ki bu bir deney 
alanı sonuçta. Kobilerin manası bu. Yeni bir pazar bulup, yeni bir teknik bulup alana 
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giriyorsunuz, sonra eğer o ortam sizin orada tutunmanıza imkan sağlıyorsa, büyüme 
kapasitenizi sonuna kadar kullanmanızı imkan sağlıyorsa, kobi desteği dediğiniz şey kobiyi 
olduğu gibi tutacak destek değil, kobiyi büyütecek destek olmalı zaten. Bu da tabi kobilerin 
hepsinin aynı anda yapabileceği bir şey değil. Nitekim ilk 5 yılda yüzde %60’ı galiba batıyor. 
5 yıllık süreye baktığımızda %40’ı yaşıyor ama yaşayanlar diğer şirketlere göre daha hızlı 
büyüyorlar. Kobiler dolayısıyla bir deney alanı bence bu bir.  
 
İkincisi hangi sektörler sorusu bence her zaman çok problemli bir soru. Bence 2 şekilde 
düşünmek lazım: birincisi geleceğin yeni sektörlerini bilmiyoruz, şu an Türkiye’de olmayan 
sektörlerde neler olacağını bilmiyoruz. Zaten bizim sanayi politikası çalışmasında, DPT ile 
birlikte Tepav’da bir çalışma yürütüyoruz, esas olarak vurgulamaya çalıştığımız nokta şu; onu 
siz de bilemezsiniz. Dolayısıyla kamunun size gereken malumatı sağlamak için arkadaş bak 
Çin’de şunlar oluyor, Hindistan’da yeni şu sektörler ortaya çıkmaya başladı, yabancı yatırım 
özellikle bu sektörleri getiriyor çünkü dünya şöyle değişti.  
 
Eskiden biz şöyle bilirdik, teknolojik gelişme, ilerleme, daha yüksek teknolojili ürünler 
üretmek için önce ülkenin tarımsal üretimden geçmesi lazımdı, sonra geleneksel sektörleri 
geliştirirdi, ondan sonra daha alt teknolojili sanayi ürünleri üretmeye başlardı. Ama şimdi 
şöyle oldu; Çin bence bize şunu gösterdi, yabancı sermaye sayesinde yüksek teknolojili 
ürünlerle geleneksel ürünler aynı anda büyüyebiliyor. Çünkü Çin yüksek teknolojili ürünler 
üretiyor aynı zamanda. Dolayısıyla bizim şunu takip ediyor olmamız lazım yabancı sermaye 
hangi ülkeye hangi sektörler için niye gidiyor? Bunu bence birilerinin size anlatıyor olması 
lazım. Arkadaş Hindistan’da en son 4 sektörde yeni yatırımlar görülmeye başlandı, yabancılar 
gelip yeni şunları üretmeye başladılar. Bu malumatı bence burada Konya’da kendi kendinize 
öğrenemezsiniz. Ankara’da da, İstanbul’da da insanlar kendi kendilerine öğrenemezler. Bence 
bu malumatı yayacak mekanizmalara ihtiyaç var fakat Türkiye’nin öyle mekanizmaları yok. 
Sanayi politikasının bence temel amaçlarından biri budur; kamu - özel sektör diyalog 
mekanizması; siz problemlerinizi anlatacaksınız yukarıdan da biri size bir şey anlatacak, bak 
arkadaş işler şöyle oluyor diye. Planlama değil ama yönlendirici, teşvik de değil, cebinize 
para koymak da değil, öncelikle dünyada şöyle oluyor diye fikirleri vermesi lazım,  bence 
orada önemli bir eksiklik var.  
 
soru: Bankalar için gelen yabancı yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 
Güven SAK: Bankalar için de geliyorlar. Türkiye onun için özel bir olay bence. Onu ayrıca 
konuşalım. Çin’e bakınca yalnızca bankalar için gitmiyorlar üretim yapmak için gidiyorlar. 
Şimdi mevcut sektörlerimize bakınca önümüzdeki dönemde ne yapabiliriz diye 
düşündüğümüzde, tartışmalar onu gösteriyor ki bizim DPT ile yaptığımız çalışmada bence 
onu gösteriyor, mevcut sektörlerimizin bazılarında o yükselimdeki sektörlerimizde, katma 
değerin değer zincirinin daha geniş bir bölümünü Türkiye içinde tutacak hazırlıklar yapmamız 
gerekiyor. İşte onlar hangileri? Otomatik. Otomatik deyince yalazıca şey diye düşünmeyin, 
büyük sermaye gerektiren diye düşünmeyin. Oradaki bir inovasyon, aslında bir farklılık 
sonuçta ihtiyaç duyulan bir yan sanayi . Dolayısıyla hazırlıkları yaparken büyüyen sektörlere 
iyi bakmak lazım ve kamudan herhalde şunu beklemek lazım; belirli sanayilerin belli 
yörelerde kümelenmesi lazım, ihtiyaçları karşılıklı görebilmeniz lazım.  
 
Biz kümelenme deyince şunu anlıyoruz; tekstilciler, aynı işi yapanları hepsini bir sanayi 
bölgesine yerleştirmeyi anlıyoruz halbuki normalde öyle değil. Değişik aşamalarında değer 
zincirinin faaliyet gösteren firmaları yani tedarikçileriyle, üretim yapanlarla beraber bir 
fabrikayı bir yere yapıyorsunuz. Fabrikanın ihtiyaçlarını diğer firmadakiler takip 
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edebiliyorlar. Orada yapılması gereken inovasyon için fabrikadan da destek alıyorlar, birlikte 
çalışıyorlar sonuçta. Bizim yapmadığımız şimdiye kadar, bence bu bizim önemli bir 
eksikliğimiz ve bu önemli eksiklik nedeniyle bence bedel ödeyeceğiz önümüzdeki dönemde; 
mesela televizyon sektörü çok iyi. Avrupa’da televizyon pazarının, tüplü televizyon pazarının 
–renkli- %50-60’ı Türk televizyonları. Ya kendi markalarımızla satıyoruz ya da onlara taşeron 
olarak üretiyoruz televizyonları. Baktığınızda harikayız. Ama bunu 1996dan beri AB, Çin 
televizyonlarına %44.4 gümrük vergisi uyguladığı için yapabiliyoruz bu kadar rahat. Biz, 
Çin’e %44-45 vergi sayesinde yapabiliyoruz.  
 
Bu aslında, şimdi biz şunu değerlendirememişiz zamanında, bu AB’nin Türkiye’ye verdiği bir 
fırsat. Ne fırsatı? Kardeşim sermaye biriktir, şu sektörde daha fazla yatırım yap, derinleş, 
ondan sonra, yan sanayi kur, televizyon sektöründe bir dev ol, benim piyasamda bana sat 
yine. Bak sana bir imkan. Bu %44 de sonuçta senin sermaye biriktirmene yardım etsin. Biz 
hiçbir şey yapmadık; %93’ü ithal girdiyle üretilen televizyonlar yapıyoruz hala. Hala 
değiştirmedik kolayımıza geldiği için ya da Ankara’dan hiç kimse bunları üretenlere kardeşim 
sen şöyle yapsan bak teknoloji de değişiyor yarın ne olacaksın acaba, bak şu alanlara yönelsen 
demediği için. Biz çünkü teşvik deyince herkesin cebine aynı parayı koymayı biliyoruz, 
yönlendirme yapmayı bilmiyoruz; yapmamışız bugüne kadar. Dolayısıyla bence o büyüyen 
sektörlerimiz madem Türkiye’de geleceğin sektörü olmaya aday, madem devlet şimdi 
önümüzdeki dönemde bu kümeleri oluşturmaya ağırlık verecek, o zaman onların neresinde 
yer alırım diye düşünmekte yarar var. Türkiye’de önümüzdeki dönem katma değeri daha 
yüksek olanlar desteklenecektir.  
 
Soru: Hocam şimdi şu anlaşılıyor askere gidiyoruz 4 ay acemi eğitimi alıyoruz.  4 ayın 
sonunda poligonda hedefi vuracak hale geliyoruz, o yeteneği yakalıyoruz. Ondan sonra da –
Allah vermesin hara olursa – savaşma yeteneğiyle de çıkıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği 
mevzuunda acemi eğitimi görmeden hara alanına çıkmış bir asker gibiyiz. Boyuna da mermi 
yiyoruz. Ekonomik göstergelere inanıyoruz, Doğrudur onlar. Ancak işte, uyum, süratle 
hareket etme dediğimiz zaman helalde Türkiye’de Koç, Sabacı, Zorlu, Eczacıbaşı bunun gibi 
15-20 daha firma sayarız, yeni satıcı onlar. Şimdi kamunun görevi hem büyüğü koruyacak 
hem öbürüne de eğitimini yaptırmadan mermi yedirmeyecek. Yani bu anlatılanları dinliyoruz, 
kabul ediyoruz ama kamu ya da ülkenin yönetimi ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyemez. 
Onun için rehabilite ayrı. Ama  bir de bizim tarihten gelme yani Selçuklu’dan, Ergenekon’dan 
çıkışman gelme geleneksel bir yapımız var. Bu yapıyı süratle hemen 3 yılın içinde değiştir… 
 
Fatih ÖZATAY: Bu reform süreci zaten siyasetçilerin yönetmesi gereken bir süreç. Çünkü 
reform dediğiniz zaman bazı mutsuzlar yaratırsınız. Bazıları kazanıyor, bazıları kaybediyor bu 
çok açık. Mesela tekstil sektörü; biliyoruz ki ülkeler geliştikçe tekstil sektöründen çıkıyorlar. 
Çünkü bu daha çok ucuz iş gücüne dayanıyor. Ama şimdi doğal gelişim sürecinde ya da 
reform sürecinde tekstil sektörü yok olacaktır demek bir saptama. Ama oradaki çalışanlar ne 
olacak? Onu hükümetin düşünüyor olması lazım. Oradaki çalışanlara ben nasıl iş bulacağım, 
onlara nasıl yeni sanayiler kuracağım, onlara nasıl eğitim, beceri kazandırabilirim, yani 
saptama ayrı bir durum. Ama reform süreci böyle bir şey. Onun içinde o kadar çok şey var ki, 
bu konuda o kadar çok tartışma var. Şöyle bir laf var; reformdan geri dönüş. Niye? Çünkü 
mutsuzluk yaratıyor. O mutsuzluklar toplumda ağır basıyorsa bir daha ki seçimde o zaman o 
iktidara görev vermiyorlar. O zaman iktidarların, özellikle siyaset açısından reform sürecini 
yönetebiliyor olmaları çok önemli. Onun için mutsuz sayısını daha az kılacak, mutsuzları 
ilerde mutlu yapacak süreçler tasarlıyor olmaları lazım. Haklısınız yani. 
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Güven SAK: Dönemin fırsatını da unutmayalım. Ben bir şey daha söyleyeceğim lütfen. Şunu 
unutmayalım. Ben şöyle görenlerdenim: hani tarihte bazen yıldızların hepsi dizilecekleri 
şekilde dizilir ve olumlu şeylerin başlayacağı bir süreç başlar. Bence Türkiye öyle bir fırsatı 
yakalamış gibi gözüküyor. Şimdi bunu siyasetçilerimiz bu işi anlamıyor diye kaybedersek 
bence çok hayıflanırız. Geçenlerde Ali Babacan diyordu ki; 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kaybederiz 
diyordu. Bu sefer ki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kaybetmek gibi olmayacak. Bu fırsat bir daha 
gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü Türkiye’nin gençleri, çocukları ilk kez çalışma 
yaşına giriyor. Şimdi bu fırsat şöyle bir fırsat. Yapısal olarak Türkiye’nin tempolu 
büyüyebilmesi mümkün. Rakamsal olarak %8 yapabilme kabiliyetimiz var. Bunu 
kaybedersek o zaman gençliği kaybetmiş oluruz, o zaman sokakta ancak serseri olabilirler, 
başka bir şey olmazlar. Nitelik kazandıramazsak bu gençlere, iş veremezsek, bunların 
niteliklerini arttıramazsak o zaman Türkiye hızlı büyümez. Yani bu hem fırsat hem de çok 
kötü bir talihsizlik olabilir bu dönemde.  
 
Soru: Soru  anlaşılamamaktadır. 
 
Güven SAK: Herhalde sermayenin rengi filan olmaz, kırmızısı yeşili ya da başka bir rengi 
olmaz. Para paradır bence.bir tek ilkesi vardır; daha fazla para, kazanmak için yenir, hiç 
kimse kimsenin gözünün yaşına bakıp ya da  kaşına gözüne bakıp ya da o ülkenin dinine 
bakıp yatırım yapmaz bence. Karlıysa yatırım yapar. Dolayısıyla bir ülkeye Amerikan 
sermayesi geliyorsa bence Arap sermayesi de gelir yoksa gelemez.  
 
İkincisi ona engel olan bir şeyin olmaması gerekir. Belki problem olan şey, tartışılması 
gereken şey; Türkiye’nin aslında ciddi bir yabancı sermaye stratejisine ihtiyarcı olduğudur. 
Şöyle bir yabancı sermaye stratejisi olamaz; bize bu yıl daha fazla yabancı sermaye gelsin. Bu 
strateji falan değildir. Bu kapıları açıyorsunuz gelen gelsin. Gelenlerin belki bir bölümünü 
istemiyorsunuz belki yapacağı işi de istemiyorsunuz. Bir bölümünü istiyor olabilirsiniz. Hangi 
bölümünü istiyor olabilirsiniz? Teknoloji ve yenilikler getiriyorsa, size pozitif bir katkı 
sağlayacaksa, ekonominin dönüşüm sürecine pozitif bir katkı sağlayacağını düşünüyorsanız 
isteyebilirsiniz. Belki şunu bile istemeyebilirsiniz; daha fazla istihdam getirecekmiş, ne olursa 
olsun gelsin. Belki bunu bile istemezsiniz. Çünkü hareketlendirebiliyorsanız sizin zaten kendi 
sermayeniz vardır. Ama gelen hakikaten teknolojide sizin bir aşama daha ileri sıçramanıza 
yardımcı olacak bir sermayeyse bence ona yönelik pozitif ayrımcılığa dayalı sisteme ihtiyacı 
var aslında Türkiye’nin. Bugün aslında temel eksiklik ne diye bakarsanız bizim pek çok 
konuda stratejimiz yok, yabancı sermaye konusunda da stratejimiz yok, teşvikte de yok.  
 
Fatih ÖZATAY: O mikrocu olduğu için hep stratejiden bahsediyor bir de bunun makro 
boyutu var. Stratejiniz olsa bile ki olması gerekiyor, ekonomimizde de istikrar olması lazım, 
bu yapısal dönüşümleri iyi yapıyor olmanız lazım. Bürokraside onun yarattığı engelleri 
ortadan kaldırıyor olmanız lazım. Ama buradan bir yere geçeceğim, sorunuzla çok ilgili değil 
ama, Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomi, dolayısıyla işler yolunda giderse, biz 
dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz, gerçekten çok büyük bir ekonomi. Dolayısıyla büyüme 
potansiyelimiz çok yüksek, %7-8 büyüyebiliriz. Bu ileride çok daha büyük bir pazar olacağız 
demek. Bu şu anlama geliyor istikrar varsa, sermayenin önündeki bürokratik engeller 
kaldırılıyorsa, bir stratejiniz varsa çok fazla yabancı sermaye çekeceğiz ilerde. Bunu Avrupa 
Birliği’ne yeni üye olan ülkelerde görüyoruz. Hem de aday olan ülkelerde. Türkiye’yi çıkarın 
geriye kalan 11 tane ülke var aday olan ve yeni üye olan ülkeler, hepsi son 10 sene içinde 
önemli miktarda yabancı sermaye çektiler. Ama bunun ayna yansıması ne biliyor musunuz, 
bu çok iyi bir şey ama neden şikayet edeceğiz biz ilerde, şimdi şikayet ettiğimiz cari işlemler 
açığı var ya, ileride çok daha yüksek cari işlemler açığı olacak. Çünkü sermaye girişi demek 
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döviz girişi demek, döviz arzının artıyor olması demek, TL’nin değerleniyor olması demek. 
Bir de bunu da görüyor olmamız lazım. Bugünlerde ki cari işlemler açığını da bu çerçevede 
değerlendiriyor olmamız lazım.  
 
Güven SAK: Eğer merkez bankası o kadar döviz almasaydı herhalde düşerdi şimdiye kadar, 
aldığı için düşmüyor. Bürokrasi ile ilgili de şunu söyleyeyim; bürokrasiyle ilgili bir takım 
engeller olabilir hala ama ben şunu biliyorum; merkezi olarak bakıldığında aslında bugün 
yabancı sermaye mevzuatında sermaye girişlerini engelleyecek bir mekanizmamız yok. İzin 
de vermiyoruz. Çünkü geliyor ve kuruluyor artık. Kurmak istiyorsa geliyor ve kuruyor. Engel 
nerede çıkabilir? Şu anda engel yaratacak ana unsur aslında daha yerel düzeyde belediyeler 
düzeyinde. İnşaat, ruhsat izinleri, sağlık raporları vs konusunda bir dizi problemimiz var. 
Benim bildiğim yasal olarak bakınca hani bürokrasinin kafasının arkasında engeller var mı 
onun için neleri kullanıyor onu bilemem ama yasal olarak bakıldığında merkezi olarak 
yabancı sermayenin Türkiye ye gelmesini engelleyecek bir mekanizmamız yok. Belki de 
olmalı, seçebilmeliyiz, ama bir stratejimiz olmalı yok. Biz gelen herkes içeri girebilsin diye 
tedbir almış durumdayız. Bana öyle geliyor.   
 
Soru: %20 ithalat gereği, yerli üretim acısından bir sıkıntı değil mi? 
 
Güven SAK: Yerli üretim acısından ciddi bir sıkıntı. Bu aramalı ithalat gerekleri içinde petrol 
ihtiyacı da var, dolayısıyla onu da ithal etmek zorundayız. Tüketim malları ithalatı da olacak. 
Orada dikkat edilmesi gereken nokta bence şu: daha iyi üretin, satamasın adam burada. Kurla 
alakalı bir tarafı yok mu? Var. Ama verimlilikle de alakalı bir tarafı var.  
 
Soru: Şuanda Türkiye’de bir değişim hazırlığı var. Bakıyoruz: hazır giyimde Türkiye’de 0 
gelişme var, Çin’de çok büyük gelişme var. Aynı şekilde otomotivde Türkiye’de artış var, 
Çin’de de artış var. Yani beraber yarışmak zorundalar. Benim öğrenmek istediğim şu: biz bu 
programlara erken mi başlamalıydık? 
 
Güven SAK: Ne kadar güzel olurdu; 1990’lı yıllarda bu istikrar problemini çözüp AB ile 
birlikte normal bir AB ülkesi gibi gitseydik. Bence her acıdan yanlış gittik 90’larda. 2 açıdan 
da; birincisi, bu istikrar sağlama işini yapmadık. Tam 10 yıl ayak sürdük ve 3 yılda yaptık 
sonra da. Yani yapabildik, dayandık ve yaptık sonuçta şimdi. Ama bence geç yaptık. Aynı 
şekilde AB ile olan ilişiksizi de diğer üye olabilecek ülkeler gibi yapmadık. Aday ülkelerin 
hepsi önce adaylık müzakere sürecine giriyorlar, gümrük birliğini bu sürecin içinde 
yapıyorlar. O zaman da mali yardımları o surecin içinde aldılar. Simdi biz önce gümrük 
birliğimizi yaptık. Bu şu demek aynı zamanda: biz kendiliğinden sektörel 
transformasyonumuzu başlattık. Kendisi başladı. Normalde AB yapıyordu bunu. AB ile 
birlikte olduğu için onun mekanizmalarından yararlanıyorduk. Onu ters başlattık. 90’lı yılların 
siyasetçilerinin bence çok hesap vermesi lazım bize. Hem istikrar sürecine geç başladığımız, 
hem de AB sürecini böyle başlattığımız için. Biz normal insanlar gibi bunların ikisini paralel 
başlatmamışız, paralel başlatmalıydık. Ben o zamanki karar alıcılarından bahsediyorum. 
 
Soru: Tam olarak anlaşılamıyor. 
 
Güven SAK: Zaten herhangi bir dönüşüm surecinin sancısız olması mümkün değil. 
Alıştığınız şeylerin aslında yanlış olduğunu biri size söylüyor. Ayakkabılarınızı giyiyorsunuz 
mesela biri diyor ki ‘sen onları ters giyiyorsun, sağı sola, solu sağa giy’ diyor. Bunun 
acıtmaması mümkün değil bence. 
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Fatih ÖZATAY: Bir de şöyle bakmak lazım. Biz şimdi büyük bir ekonomiyiz dedik, çok da 
fazla büyüme potansiyelimiz var ama şuanki yapıyla bunu yapmak mümkün değil. Ya bu 
ekonomimizi yeniden yapılandıracağız, bir takım reformları yapacağız. Bunu AB ile birlikte 
yapmak zorunda değiliz, kendimiz de yapabiliriz. Ama ne yazık ki kendi halimize 
bırakıldığımızda yapmıyoruz. Mesela bu 2001 Mayıs’ından itibaren yaptığımızı niye yaptık? 
Çünkü çok kötü bir kriz oldu, insanlar işini kaybetti. Esnaf ağladı. Bir takım bakanlar söz 
verdikleri halde bir takım reformları yapmadılar ama ertesi gün istifa etmek zorunda kaldılar. 
Niye? Çünkü anında kur çıktı, anında faiz çıktı. Ama şu nokta önemli: aslında biz kendi 
reform sürecimizi tasarlasak AB’nin dediği her şeyi yapmak zorunda değiliz. Bazı şeyleri 
yapmamıza da gerek yok. Ama AB’ye girmek istediğimiz için yapıyoruz. Keşke kendimiz 
yapabilsek, bir de öyle bakmak lazım. Ama olmuyor yapmamışız. 70’lerin ortasından itibaren 
bu ülke ortalama %4 büyüyor, yüksek enflasyona yasıyor. Niye? Layık mıyız biz buna? 
 
Doları mesela 2 liraya çıkarmak mümkün, 1 doları 2 lira yapmak mümkün şuanda. Ama bunu 
Merkez Bankası yapamaz. Mesela der ki hükümet simdi sayın Başbakan Erdoğan ‘bu 
programı boşverin, secim de yaklaşıyor’ derse 1 dolar 2 lira da olur 3 lira da olur. Aynı 
zamanda faizler de %100’e vurur, ortada talep de kalmaz. Bunu istiyor musunuz? Dolayısıyla 
Türkiye’de işler yolunda gidecekse Türk Lirası değerli olacak. Bu çok açık. Arada 
dalgalanmalar olabilir. İran’da mesela hiç istemiyoruz, ama bir şey olur, dolar fırlar. Ama 
yine eski haline döner eğer işler yolunda gidiyorsa, bunu hiç unutmayalım.  
 
Soru: Bu süratli gelişte sizce toplumun tüm kesiminde bir konsensüs var mı? Bir ara 
istasyonda bir çatışma olur mu? 
 
Fatih ÖZATAY: Siyasetçilerin becerileri bence o konsensus’u sağlamak zaten, onu sağlıyor 
olmaları lazım. Mesela bu çıkan sosyal güvenlik tasarısının içerisinde bence bunu düşünerek 
getirilmiş en önemli şey genel sağlık sigortasıdır. Dolayısıyla bence insanlara söyle dememiz 
gereken bir dönemdeyiz: sizin için yapabileceğimiz bir şey ne yazık ki yok, ama çocuklarınız 
için iyi eğitim alsınlar diye şunları yapıyoruz, iyi sağlık hizmetleri alsınlar diye şunları 
yapıyoruz diyebileceğimiz bir dönem var önümüzde. Şimdi bunu bence sonuna kadar 
kullanmamız lazım. İnsanlar niye geliyorlar büyük şehirlere? Çocuklarını düşünerek 
geliyorlar. Şimdi demek ki; Türkiye’nin genç potansiyeli üzerine yatırım yapmalıyız. Şunu 
biliyoruz zaten: bir ülkenin orta vadede büyüme potansiyelini arttıracak en önemli şey sağlık 
ve eğitim yatırımları. Dolayısıyla hem sosyal huzur sağlayacak, hem de Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde büyüme kapasitesini inşa edecek en önemli şey bence bu. Var şimdi 
tasarının içinde. Uygulayabilirler mi? Çünkü daha mekanizma kurulması lazım, finansman 
sisteminin tasarısı lazım. Bunların hiçbiri yok. Ama bunlar yapılırsa bence mesela bu 
toplumsal uyumu, konsensüsü sağlayacak mekanizması bu hükümetin de var. Bizim 
hepimizin var, öyle bakmak lazım sonuçta buna. Dolayısıyla yapılabilir gibi gözüküyor.  
 
Güven SAK: Efendim, vaktimizi çok aştık sanıyorum. Hepinize bizi dinlediğiniz için 
teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. 
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