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Derinleşen ekonomik krizden çıkış için çözüm önerileri
Türk Ekonomisi çok zor ve sıkıntılı bir döneme girmiş bulunuyor. Kurların ve faizlerin her
gün yeni rekorlar kırmasına paralel olarak, yaşam da pahalılaşmakta, dar gelirli, esnaf, çiftçi,
emekli, dul ve yetimler için hayat daha da zorlaşmaktadır. Başta esnaf ve KOBİ ‘ler olmak
üzere, tüm reel sektör çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir. Seçimler nedeniyle
ertelenen elektrik, doğal gaz ile başlayan zamlar sürmekte olup, halkın gelir seviyesi her
geçen gün düşmektedir. Son on yılda kişi başına gelirini 3.000 dolardan 10.000 dolara
çıkarmakla övünen Türk ekonomisi döviz ve faizde her gün yaşanan artışlar nedeniyle durma
noktasına gelmiştir.
Ekonomide yaşamakta olduğumuz kısır döngü ve oluşan panik havasından kurtulmak için
alınması gereken tedbirler vakit geçilmeksizin alınmalıdır. Bu amaçla alınması gereken
tedbirler şöyle özetlenebilir.
1) Her şeyden önce güven sağlayıcı önlemlerin süratle alınması ve inandırıcı olunması
gerekiyor. Bu amaçla, TBMM ‘de temsil edilen tüm partilerin Genel Başkanlarının
katılımıyla bir toplantı düzenlenmeleri, yurt için ve yurt dışı piyasalara güven verilmelidir.
2) Yerli yabancı yatırımcıya güven sağlanmasının olmazsa olmaz koşulu hukukun
üstünlüğünün sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin tesisi ile, adalet sisteminin kaliteyi de
artıracak biçimde hızlandırması gerekmektedir.
3) TCMB ve özerk kurumların her türlü baskı ve etkiden bağımsız olarak hareket
edebilmesinin önü süratle açılmalıdır. TCMB tecrübeli kadrosuyla piyasa gerçekleri
çerçevesinde alınması gereken tedbirleri zamanında alacaktır.
4) İnşaat ve Konut sektörüne dayalı ekonomik modelden derhal vazgeçilmeli, yeniden
“Üretim ekonomisi” ne dönülmelidir. Büyümenin ithalâta bağımlı yapıdan kurtarılması ve
cari açığın düşürülmesi olmazsa olmaz koşulardan birisidir. Yaşanan kur artışlarıyla zaten
ithalat pahalı hale gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, ithalatın denetimi ve gözetimi
sıkılaştırılmalı, DTÖ kurallarına uygun olmayan ithalat için tedbirlere başvurulmalı, ithal
mallarından içeride de üretilmesi mümkün olanları teşvik ederek dışarıya ödenecek dövizi
azaltmak yoluna gidilmelidir.
5) Bütçe disiplini ile gelir-gider şeffaflığı ve denetimi sağlanmalı, bütçe gelirlerinin
konjonktürel etkilerden mümkün olduğunca arındırılması için vergi sisteminin KDV ve ÖTV
gibi dolaylı vergilere dayalı olmaktan çıkarılmalı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi dolaylı
vergilerle gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergiler arasında dengeli bir yapıya
dönüştürülmelidir.

1

6) Kamuda tasarruf tedbirlerine süratle başvurulmalı, Kanal İstanbul gibi “çılgın "projelerden
ve benzerlerinden vazgeçildiğinin veya ertelendiği, gereksiz yatırımların ertelendiği/iptal
edildiği açıklanmalı, Kamuda lüks bina ve araba alımlarına/kiralanmasına son verilmeli, çok
sıkı kemer sıkma politikası uygulanmalıdır. Sadece karar alınması ile yetinilmemeli,
uygulamaya çok sıkı denetlenmelidir. Kemer sıkma zorunda kalan başka ülkelerin yaptıkları
gibi, devamında zaruret görülmeyen dış temsilcikler kapatılmalı, mevcutlarda personel
azaltılmasına gidilerek, harcamaların asgariye indirilmesi sağlanmalıdır.
7) İhale Kanunu yeniden düzenlenmeli, eşit, şeffaf bir ihale sistemi yeniden tesis edilmelidir.
Köprüler, tünel ve hava alanı gibi yap-işlet-devret formülü ile yaptırılan işler için taahhüt edilen
devlet garantili geçiş ücretlerinin dolara endeksli olmasından geri adım atılmalı ve ücret
sabitlenmeli, yapıcı
firmalarla yapılan sözleşmeler revizyona tabi tutulmalıdır. Kamu
harcamaları üzerinde Sayıştay denetimi mutlak surette ve etkin olarak sağlanmalıdır.
8) Teşvik sistemi gözden geçirilmeli, yeni teşvik sisteminde önümüzdeki 10 yıl desteklenecek
3-4 sektör tespit edilerek, kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Bu tespitte “İhracata
dayalı ve Döviz kazandırıcı işlemler” e mutlak öncelik verilmelidir.
9) Sosyal Güvenlik sistemi reforma tabi tutulmalı, sağlık sistemimiz maliyete dayalı bir yapıya
kavuşturulmalıdır.
10) ABD ve AB başta olmak üzere tüm ülkelerle mevcut sorunlarımız kısa sürede
çözümlenerek, uluslararası hukuka saygılı, ülkemiz çıkarlarını gözeten, ancak karşılıklı çıkar
ilişkisine dayalı, dengeli ve sağlıklı ilişkilerin yeniden tesis edilmelidir. Bu amaçla, içeriye ve
dışarıya yönelik söylemin tonu 180 derece değişmeli ve güven sağlayıcı bir üslup ve içerik
kullanılmalıdır.
11) Türkiye’de tarımı ve hayvancılığı kısa zamanda ayağa kaldıracak önlemler alınmalı, gıda
ürünleri, et, hatta saman ithalatına son verilmeli, AB, üyelerine nasıl tarım sübvansiyonu
veriyorsa Türkiye de aynı uygulamayı kamu bütçesinden finanse etmelidir.
Demokrat Parti olarak söz konusu tedbirlerin bir an önce alınması için her türlü desteği
sağlamaya ve katkıda bulunmaya hazırız. Söz konusu tedbirlerin başarılı olması ve ekonomide
panik havasının son bularak, çarkların yeniden dönmeye başlaması, vatandaşlarımızın huzur
ve mutluluk içinde yaşamaya devam etmesi tek dileğimizdir.
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