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Türkiye siyaseti ve ekonomisi için son derece önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçim sonrası
yayınladığımız basın bültenimizde de belirttiğimiz üzere: ülkemizin güçlü bir demokrasi, ekonomi
ve refah seviyesi yüksek bir toplum olması için gündeminde odaklanması gereken kapsamlı politika
ve reform başlıkları var.
Değerli Konuklar,
TÜSİAD-Koç Üniversitesi iş birliğinde Ekonomik Araştırmalar Forumu’muzun düzenlediği “Yeni
Hükümet Döneminde Nasıl Bir Bütçe?” adlı etkinliğe hoş geldiniz.
Bugün makroekonomik istikrarın temel direklerinden biri olan bütçeyi ve mali politikaları
inceleyeceğiz. Türkiye’nin mali disiplin açısından 2001 yılından beri olan performansı gerek bütçe
açıkları gerek kamu borcunun azaltılması bakımından başarılı. Ancak, son dönemde gerek küresel
etkiler, gerekse yurtiçi gelişmeler sonucunda ekonomimizde önemli kırılganlıklar birikmeye
başladı. Bu dönemde politika tercihlerinde talep yönlü büyüme politikaları ön planda oldu. Bu
yönelim gerek enflasyon gerekse dış borç ve cari açık göstergelerimizde olumsuz gelişmelere yol
açtı. Bu nedenle, mali disiplinin devamının sağlanmasını her zamankinden daha da önemli. Kamu
harcamalarının verimlilik esasına göre değerlendirilmesi, bütçe performansının bozulmadan
devam edebilmesi ve gelir politikalarının enflasyon açısından yeniden gözden geçirilmesi ekonomik
istikrara önemli katkı sağlar.
Bu nedenle, bütçe gelişmelerini yakından takip edebilmek, makroekonomik dengelemelerimizdeki
değişimlerin ve son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının bütçe üzerindeki etkilerini daha
iyi anlayabilmek amacıyla bir bütçe takip çalışması başlattık.
Çalışmalarımız Hazine’de çeşitli görevler üstlenmiş ve şu anda Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde
maliye alanında dersler vermekte olan eski müsteşar yardımcımız Sayın Ferhat Emil’in önderliğinde
yürütülmekte. Bu çalışmalar kapsamında bugün ilk olarak son altı yılın bütçe performansını
analizini sizlerle paylaşacağız. Bu raporu takiben her üç ayda bir 2018 yılı bütçe gelişmelerini
değerlendiren ara raporları yayınlayacağız. Hatta ilk üç ayın değerlendirmesini içeren ara raporun
bir taslağını da bugün sizlere henüz basımı tamamlanmadan dağıttık. Ferhat Bey de bu rapora
ilişkin ön bulguları sizlerle az sonra paylaşacak. Böylece önümüzdeki üç çeyrek boyunca da bütçeyi
adım adım izleyeceğiz ve araştırmalarımızın kamuoyuna sunacağız.

Son olarak 2019 yılında da tüm raporları değerlendiren bir sonuç raporunu da yine bugünküne
benzer bir etkinlikle sizlerle paylaşacağız.

Değerli Konuklar,
Mali politikayı bu kadar yakından ve adım adım izliyor olmamızın önemli bir nedeni de yüksek bir
seviyeye gelen enflasyon oranımız. TÜSİAD uzun zamandır finansal istikrara dikkat çekmeye
çalışıyor ve enflasyonun en kısa zamanda %5 olan hedefe yakınlaştırılması yönünde gerekli
önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Maalesef geldiğimiz noktada, enflasyon oranı makul
seviyeleri aştı. Aynı anda yükselen cari açık ve ekonomimiz için tehdit haline gelen kur riski ekonomi
politikalarımızın yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
2001 krizi sonrasında yapısal reformlar ile kırılganlıklarımızı azaltmış ve borçluluk oranımızı
düşürebilmiştik. Kriz döneminde %70’lere varan merkezi yönetim borcunu %28 oranına indirmeyi,
%16’lara çıkan bütçe açığını Avrupa Birliği’nin Maastricht Kriterlerine uygun olarak %3’ün altına
kadar indirmeyi başardık. Yine bu dönemde yapılan reformlar sayesinde enflasyonu hızla tek
haneye düşürmüş, dış borcumuzu %35 seviyelerine kadar indirmiştik. Şimdi ekonomide ciddi bir
durgunluğa yol açmadan, yumuşak bir inişi başarabilmemiz için yeniden reform gündemine
dönmeye, bunun yanında mali ve para politikalarının uyumlu çalıştığı ciddi bir ekonomik programa
ihtiyacımız var.
Değerli Konuklar,
Kuşkusuz ki ekonomi politikaların yanı sıra bir ülkenin refahını yükseltecek olan unsurlar güçlü bir
demokrasi anlayışıyla temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, kurumların güçlendirilmesi ve
hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır.
Dış ilişkilerimizde iyileşme ve Türkiye’nin en büyük ekonomik partneri olan AB ile üyelik
perspektifinde ilerlenmesi ülke ekonomisi ve refahına katkıda bulunacak bir başka temel unsurdur.
AB üyelik müzakereleri ile Türkiye’nin Avrupa değer ve standartlarına uyum süreci hızlanmış ve
marka değeri, küresel etkisi güçlenmiştir. Bu sebeple, Türkiye’nin AB üyeliği perspektifinde
kararlılıkla yol alması, gümrük birliği güncellenmesi sürecinin başlatılması mutlak bir önem arz
etmektedir.
Değerli konuklar, Sayın Ferhat Emil yönetimindeki bu kapsamlı çalışmanın ve konuşmacılarımızın
analizlerinin hepimiz için son derece aydınlatıcı olacağına inanıyor, önümüzdeki dönemde politika
süreç, içerik ve hedeflerine katkı sağlamasını umuyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygıyla
selamlıyorum.
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