
ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 113 

R. TARİHİ  : 17.11.2020 

Gündem : Yeni Ekonomi Yönetiminden Beklentilerimiz 

Kamuoyuna takdim ettiğimiz ve yeni ekonomi yönetiminden beklentilerimizi ifade eden 

konuların bazılarını başlıklar halinde bilgilerinize sunuyoruz:  

1. Öncelikli olarak, “Ekonomik Güvenlik” kapsamına girecek her türlü yaklaşım ön plan 

alınsın ve politik tutum haline getirilsin: Hukukun üstünlüğü konusunda soru işareti 

kalmasın, serbest piyasa kuralları güven altına alınsın, idare de ve yargıda subjektiflik 

imajı son bulsun.            

2. Reel sektör ile, özellikle sanayi sektörü ile çok iyi empati yapılsın. Ülkede üretim 

yapmaya çalışan fedakar iş insanlarına kulak verilsin. Yatırımcı, işveren bezdirilmesin. 

3. Sermaye ürkekliği gerçeğine özen gösterilsin. Yerli sermayemizin kaçmayı asla 

düşünmeyeceği, doğrudan yabancı sermayenin ülkemize gelmek için can atacağı 

politika, hukuk zeminde güvenilir yatırım atmosferi oluşturulsun.   

4. Büyüme ve enflasyon denkleminde tercihlerin kalıcı ama teennili gelişim odaklı 

yapılması sağlansın.   

5. Yapısal reformlara devam edilsin. Kırıp dökmeden ve güveni artıcı hüviyetiyle 

rasyonel olarak bu süreçler yönetilsin.  

6. Kısa vadeli marjinal tedbirler yerine, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm 

üreticilerin sorunları anlaşılsın ve uzun vadeli ve kalıcı tedbirler üretilsin.  

7. Konjonktürel olarak gelişen kötü etkileşim dönemlerinde üreticiler üzerindeki kamu 

yüklerinin gerçeklerle bağının iyi kurularak elastikiyet gösterilmesi sağlansın. 

8. Vergi politikaları ve denetimleri yıkıcı etki oluşturucu anlayıştan ziyade onarıcı ve 

sürdürülebilir bir anlayışla yönetilsin.  

9. İhracatımızın ve büyüme bileşenlerimizin ana dinamosu olan imalat sanayimizin çok 

yönlü olarak korunması için gereken tüm tedbirler alınsın. 

10. Kayıt dışılığın sadece vergi kaybı açısından değil, insani zaaflar ve reel sektöre getirdiği 

haksız rekabet açılarından da önüne geçilsin. 

11. TCMB ve TUİK gibi ekonomik güvenliği temsil eden kurumların güven imajlarının 

zedelenmemesi için elden gelen tüm gayretler gösterilsin ve müdahale ediliyor 

düşüncesi kökten yok edilsin. 

12. Ekonomi içinde olması gereken sektörel dengenin doğru ve rasyolara uygun bir 

şekilde gelişmesi için gereken tedbirler alınsın ve doğru yönlendirmeler için 

gerekenler yapılsın.  

13. Ekonomi içinde irrasyonel ve kısa vadeli çözüm için baskılama anlamına gelecek 

anlayışlardan uzak durulsun. 

14. Özellikle ülke içinde serbest piyasa anlayışının egemen olması için daha fazla imkan 

oluşturulsun.          

15. Teşvikler, uzun vadede ekonomiyi rekabetçi üstünlük noktasında tercih edilecek 

noktaya çıkarması beklentisiyle yönetilsin. 



16. Acil mantığıyla alınan kararların kısa vadeli olması ve yeni sorunların kaynağı olması 

ekonomide çok önemli problemlerin kaynağı haline gelmektedir. Bu konularda artık 

daha salim politikalar üretilsin.  

17. Yolsuzluklarla mücadele konusu hükümet politikası haline getirilsin ve devamlılığı 

sağlansın.  

18. İmkanlar ölçüsünde uluslararası politik reaksiyonların ekonomi dışı kalması için 

hassasiyetler gösterilsin.     

 

 


