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Giriş 

 

Internet ortamında 18-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik 

Forumu (WEF) Davos 2022 toplantısında karşılıklı olarak tartışılmadan da olsa ortaya 

konan eğilim ve faktörleri, önde gelen konuşmacıların önemli düşüncelerini, risk 

sıralaması tablosunu ve kişisel değerlendirmemi içeren bölümü aşağıda belirtmekteyim. 

 

A. GENEL DÜZEYDE ORTAYA KONAN KONULAR, KRİTİK EĞİLİMLER 

VE FAKTÖRLER 

 

 Bu toplantının anateması: "Birlikte çalışmak, güveni yeniden tesis etmek" ti. 

 Davos 2022’de dünya durumuna ilişkin olarak öne çıkarılanana faktörler şu şekilde 

özetlenebilir:  

 Dünyada 2022 başında bir ölçüde belirsizlik söz konusu 

 Omicron varyantı yaygın ama genelde Pandeminin insan sağlığı üzerinde yol açtığı 

tahribatın sınırlandırılmasında ve kontrol altına alınmasında önemli bir ilerleme 

var, bu alandaki belirsizlikler ve tehlikeler ortadan kalkmış olmamakla birlikte 

 Ekonomik canlanma hızlı oldu ama hızı azaldı; dünyadaki büyüme hızının 2021’de 

yüzde 5.9; 2022’de yüzde 4.9 olması bekleniyor 

 Teknolojik gelişme yapay zekayla birlikte daha da hızlı bir döneme girdi 

 Borçlanma yüzde 28 artarak GSYH’nın yüzde 256’sını buldu 

 Eşitsizlik arttı 

 İklim tehlikesi ve önlemleri sıkılaştırma ihtiyacı artmaya devam ediyor 

 En çok güçlükle karşılaşılan alanlar arasında şunlar var:   

(i) Arz zincirlerindeki aksaklıklar 

(ii) İşgücü piyasalarında karşılaşılan büyük değişiklikler 

(iii) Enflasyon rakamları 

 

Aşağıda ‘’Değerlendirme’’ bölümünde belirttiğim gibi dünyada siyaset ve güvenlik 

alanında artan gerilimler Davos 2022’de pek fazla dikkate alınmadı. Genelde WEF Davos 

toplantılarında uluslararası siyaset ve güvenliğe odaklanılmıyor ama 2022 başında 

dünyada hissedilen gerilim artışının bu kadar az gündeme gelmesi dikkat çekiciydi.  

 

Güven konusunda 

 

 Güven konusugeniş bir çerçevede ele alındı, ilişkilendirildiği faktörlerin bir bölümü 

şunlardır: 

 Dünya çapında ülkeler arası ilişkilerde 
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 Kurallara ve hukuka ilişkin olarak 

 Sosyal alanda 

 Sağlık ve Pandemi konusunda 

 Ekonomik gelişme alanında 

 Uluslararası ekonomik ilişkilerde 

 Bilime yönelik olarak 

 Ülkeler içinde ve küresel ölçekte yönetişim açısından 

 Demokrasi, Çin Başkanı dışındakilerin çoğu tarafından 

 Geleceğe yönelik olarak 

 İklim değişikliği ile mücadele konusunda 

 Siber alanda 

 AB’nin yapısı, gücü ve gelişmesi bağlamında 

 

Seçilmiş alanlarda ortaya konan faktörler 

 

 Yeşil dönüşüm ve sayısallaşma süreçlerinin önde gelen, sürükleyici nitelikleri ve bu 

süreçlerin yanı sıra insan merkezli bir yaklaşım 

 Sosyal koruma ve bilimin yeri açılarından Pandemiden çıkan dersleri iyi 

değerlendirmek 

 Çok hızlanan ve yeni beceri ve özelliklere ihtiyaç yaratan teknolojik gelişmenin 

gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve işsizliğin sınırlandırılması 

 BM’nin 2030’a yönelik 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin önemle gözetilmesi 

 Sosyal gelişme ve korumanın küresel boyutta da dikkate alınması 

 Özellikle de sağlık alanında; bir konuşmacı sağlık korumasının tüm dünya nüfusunu n 

tamamını kapsamasını önerdi 

 ESG (Environmental, Social, Governance)  olarak adlandırılan çevresel, sosyal ve 

yönetişime ilişkin kriterlerin  iş dünyası dahil geniş bir çerçevede ve ölçüde 

gözetilmesi 

 İklim konusunda Paris İklim Anlaşması ve Glasgow COP 26 toplantısı kararları 

çerçevesinde ve bunların ötesinde azami ilerleme sağlama gereği 

 Teknolojik gelişmenin yeşil dönüşüm için de temel bir sürükleyici bir olması 

 Çevreyi korumak 

 Biyoçeşitliliği korumak 

 Yüksek düzeyde eşitsizliğin dünyadaki gelişmeyi kısıtlayıcı bir rol oynadığı ve iş 

dünyasına da zarar verdiği olgusunu yeterince önemsemek; daha kapsayıcı bir gelişme 

ihtiyacı 

 Yüksek düzeyde eşitsizlikle demokrasi yokluğu arasındaki bağlantı üzerinde de 

durulması 

 Ekonomide para kazanmanın ötesindeki hedeflerin de gözetilmesi 
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 Bu çerçevede uzunca bir süredir yapıldığı gibi bir kez dahagündeme getirilerek 

seslendirilen bir hedef: hissedar kapitalizmi yerine paydaş kapitalizmine geçilmesi; 

Çin Başkanı Xi bu terimi kullanmayarak konuya aşağıda ilgili bölümde belirtildiği gibi 

farklı biçimde yaklaştı  

 Japon Başbakanı Kishida’nın şu şekilde formüle ettiği yaklaşımı: 

 her şeyin piyasaya bırakılmaması 

 kamu ve özel sektörün daha çok işbirliği yapması, ve 

 bu temelde yeni bir kapitalizmin inşası 

 Geleceğe ilişkin belirsizliğin azaltılması 

 Dünyanın yeşil dönüşüm, teknolojik gelişmenin yeni hızı, yönetişimde karşılaşılan 

sorunlar başta olmak üzere yaşanmakta olan gelişmeler nedeniyle bir geçiş dönemini 

kat ettiği 

 Bu nedenle yaklaşım ve politikalarda büyük çaplı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu 

 Kadınlara yönelik eşitsizliğin azaltılması, Pandemi sürecinde bu eşitsizliğin arttığı da 

düşünülerek 

 Yeni bir küresel sosyal sözleşme ihtiyacı 

 Bu alanda AB’nin önde gelen bir rol oynaması 

 Evrensel gelir uygulaması değil, herkesin yeterince gelir, beceri ve çalışma olanağına 

ulaşmasını sağlayacak politikalar uygulanması; en çok da Uluslararası Sendikalar 

Federasyonu ITUC’un Başkanı Burrow tarafından savunulan bir yaklaşım olarak 

 Sibergüvenlik alanında çok daha kapsamlı önlemler alınması 

 Covid 19 ve genelde pandemilerle mücadelede daha çok ilerleme, işbirliği ve eşitlik 

 Uzay konusunda regülasyonlar getirilmesi  

 Çin’le Batının ilişkilerinin kritik niteliği;çatışma (conflict), rekabet ve işbirliğinin 

nitelik ve sınırları, teknoloji gibi alanlarda tam bir ayrışma(decoupling) olasılığının ne 

ölçüde var olduğu 

 

Ekonomi alanında 

 

 Ekonomi alanında IMF Başkanı Georgieva ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Lagarde daha çok Pandeminin yol açtığı krize karşı politikalar ile bugünkü durum ve 

kısa vadeli perspektif üzerinde durdu. ABD Hazine Bakanı Yelen bunlara ek olarak 

Modern Arz Yönlü Politika yaklaşımını ortaya koydu. Üçü tarafından ortaya konan 

değerlendirmeler özetle şunları içermektedir: 

 Genelde Pandeminin yol açtığı krize karşı dünyada ortaya konan güçlü 

destekleyici politikalar doğru ve etkili vecanlanma genelde beklenenden hızlı ve 

yüksek olmuştur. 

 2022 başı itibariyle ülke ekonomilerinin Pandeminin etkileri karşısındaki 

konumları ve ihtiyaç duydukları politikalar açısından önemli farklılıklar vardır 
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 Önemli bir tartışma konusu ABD ve kısmen AB gibi enflasyonun kayda değer 

ölçüde yükselmiş olduğu yerlerde bu olgunun ne kadar geçici olduğu, dolayısıyla 

izlenecek politikaların niteliği üzerinedir. 

 

 IMF Başkanı Georgieva’nın yaklaşımı özetle şu şekildedir:  

 

Pandemiye karşı genelde başarılı olan, talep ve arz yönlerini kapsayan, 

destekleyici mali ve parasal politikaları içeren, Merkez Bankalarının da aktif 

biçimde katıldığı, ortodoks olmayan politikalar ve ekonomilere çok büyük 

desteklerin sağlandığı dönem sonrasında, şimdi farklılaşmış ve kompleks bir ortam 

vardır. Dolayısıyla farklılaşmış politikalara ve esnekliğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Beklenenden fazla enflasyon ortaya çıkmıştır.  Bununla birlikte genelde enflasyona 

ve diğer sorunlara karşı önlem alırken destekleyici politikalardan vazgeçmeden 

önce dikkatli davranılmalıdır. Fed dikkatli hareket etmektedir çünkü attığı adımlar 

dünyada dolara bağlı birçok varlığı etkileyecektir. Yüksek borçlu gelişmekte olan 

ülkelerin özellikle dikkatli ve hazırlıklı olmasına, mümkün olduğu ölçüde 

borçlarını daha uzun vadelere yaymasına ihtiyaç vardır. Her durumda veriler 

temelinde hareket edilmelidir. Enflasyonun bileşenlerinin önemlice bir bölümü 

geçici sayılabilecek faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bunlara, aşının da etkisiyle 

talebin hızla artması, buna karşılık arzda kısıtlarla karşılaşılması da dahildir. Enerji 

fiyatı artışlarında jeopolitik faktörlerin de etkisi vardır. İşgücü piyasasının Pandemi 

dönemine özgü özelliklerinin de. Aynı zamanda Pandemi döneminde ülkeler 

içinde ve arasında eşitsizliklerin arttığı da dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan 

borçlar da artmıştır. Çin destekleyici politikaları biraz erken sona erdirmiş olabilir. 

Şimdi Çin MB yeniden destekleyici uygulamalar başlatmakta. Ayrıca, Çin’de 

kullanılan aşının etkinlği ve Omicron’un yaygın virüs türü olduğu bugünkü 

koşullarda sıfır bulaşma hedefi konmasının isabeti gündeme gelebilir. 

 

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın yaklaşımı şunları içermektedir:  

 

Avrupa Merkez Bankası bugünkü koşullarda faiz arttırmaya ihtiyaç 

duymamaktadır. AB’de enflasyon çok yükselmiştir ama çekirdek enflasyon yüzde 

2.5 düzeyindedir. Enflasyon genelde geçici sayılacak koşullara bağlı 

gözükmektedir. ABD’deki durumdan da farklı unsurlar içermektedir, örneğin 

işgücü piyasasında. Bununla birlikte durumu yakından izliyoruz ve gerekli 

görmemiz durumunda faiz artırmak dahil ihtiyaç duyulan adımları atarız. 

 

 ABD Hazine Bakanı Yelen’in sözleri şunları içermektedir:    

 

Canlanma beklenenden güçlü olmuştur. Bu, destekler sayesinde gerçekleşmiştir. 

ABD’de 2021’de yüzde 5.3;  2022’de yüzde 3.1 oranında büyüme beklenmektedir. 
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Bu bir başarıdır. İşgücü piyasası açısından da başarı sağlanmıştır. Hanehalklarının 

bilançoları alanında da. Enflasyon beklenenden yüksektir ama tahminler 

önümüzdeki yıl düşmüş olacağını göstermektedir.  Bundan sonra esas olarak milli 

geliri artıracak ve iklimi koruyacak yapısal dönüşümlere dayalı politikalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Biden yönetiminin bu hedefe yönelik stratejisi ‘’Modern Arz 

Yönlü Politika’’’dır (Modern Supply Side Policy). Bu politika Keynesçi 

politikadan ve geleneksel Arz Yönlü Politikadan farklıdır. Başarısız kalmış olan bu 

ikincisi gibi sermayeye yönelik aşırı vergi indirimlerine, deregülasyona 

dayanmamaktadır. İşgücü arzının artırılması, beşeri sermayenin iyileştirilmesi, 

daha çok yatırım, Araştırma-Geliştirmenin güçlendirilmesi, altyapı yatırımlarının 

artırılması, çevre ve iklimin korunması, eşitsizliklerin azaltılmasına odaklı bir 

politikadır. Kongre’den geçirdiğimiz ve geçirmeye çalıştığımız son yasalar bu 

kapsamdadır. Stratejimiz ilgili yapısal dönüşümlerle sürdürülebilir büyüme ve 

sağlıklı bir refahı sağlamayı hedeflemektedir. Üç kritik yönü şunlardır:  (i) İşgücü 

arzını güçlendirici politikalar; (ii) Verimlilik artışı  sağlamak; (iii) İlgili hedeflere 

yönelik vergi politikaları. Bu bağlamda 137 ülkeyle üzerinde anlaşmaya varılan 

çok taraflı vergi anlaşmasının önemini de kaydetmek gerekir. Çok taraflılık iklim 

gibi yaşamsal bir konuda daha da gereklidir. Modern Arz Yönlü Politika kamu-

özel sektör işbirliğini içermektedir. Bu çerçevede piyasa temelli teşvikleri ve 

enerjiden elektrikli araçlara kadar kritik alanlarda teknolojik gelişmenin 

desteklenmesini de. Bu politika eşitsizliği azaltıcı unsurları,‘’geniş band’’ altyapısı 

gibi altyapıların ülke çapında yaygınlaştırılmasını da kapsamaktadır. Teknolojik 

gelişme alanında dikkat edilecek noktalardan biri, Acemoğlu ve 

Restrepo’nunortaya koydukları gibi otomasyonun işsizliği artırıcı bir vurgu 

kazanması eğilimini sona erdirebilmektir. Borcun yüksek olduğu bir dönemde yeni 

yatırımlar yapmanın güç olduğu düşünülebilir, ama faiz oranlarının düşük kalmaya 

devam ettiği bir ortamda kapsamlı yatırımlar yapma olanağı bulunmaktadır. 

 

 

B. SEÇİLMİŞ DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARININ, AB 

KOMİSYONU BAŞKANI’NIN VE SEÇİLMİŞ KONUŞMACILARIN 

KONUŞMALARINDA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR 

 

 Çin Başkanı Xi 

 Uluslararası işbirliği kilit bir ihtiyaçtır, Pandemide görüldüğü gibi 

 Bu çerçevede ülkelerin birbirini kınamasının bir yararı yok 

 Pandeminin ötesinde, sağlık alanının genelinde de uluslararası işbirliğine ihtiyaç 

var 

 Dünya ekonomisinde: yeterli düzeyde büyüme ve ticaret, enflasyonu sınırlama, arz 

zincirlerini güçlü tutmayı sağlama gereği var; küresel ekonomi durmaz 

 İklim konusunda açıkladığımız hedefler doğrultusunda hareket edeceğiz 
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 Gerçek çoktaraflılığa, açık bir dünya ekonomisine, adil bir küresel yönetişim 

reformuna ihtiyaç var 

 Ticaretle ilgili düzenlemeler DTÖ odaklı olarak  gerçekleşmeli 

 Yapay zeka ve sayısal ekonomi alanlarında tam bir danışma sürecine dayalı 

kurallar getirilmeli 

 İnovasyon için açık ve engelsiz bir ortam sağlanmalı 

 Makroekonomik alanda eşgüdüm olmalı 

 Büyük ekonomiler dünyayı tek bir topluluk gibi görmeli 

 Politikalar şeffaf olmalı 

 İnsani Gelişme Endeksi ilk kez düştü, gelişme farkı azaltılmalı 

 Geçtiğimiz yıl bu doğrultuda bir ‘’Küresel kalkınma Girişimi’’ önerdim 

 Soğuk savaş türü karşıtlık zararlı 

 Korumacılık ve tek taraflılık da 

 Hegemon baskısı da öyle 

 Paralel sistemler olmamalı 

 Güvenliğe aşırı odaklanılması, ekonominin ihmal edilmesi doğru değil 

 Bilim ve teknoloji siyasallaştırılmamalı 

 İstikrarlı bir uluslararası düzenden yanayız, ortak değerler önemli 

 Diyalog istiyoruz, tektaraflılık istemiyoruz 

 Çin olarak planlı gelişiyoruz, modern bir sosyalist ekonomi inşa ediyoruz 

 Ve bunu dayanıklı ve uzun vadeli bir gelişme süreci içinde yapıyoruz 

 Mutlak eşitlikçiliği değil pastayı önce büyütüp sonra adil olarak dağıtmayı 

hedefliyoruz 

 Reform ve açılma amaçlıyoruz 

 Çin piyasanın belirleyici bir rol oynamasına olanak verecektir, devlet de işini daha 

iyi yapacaktır 

 Devlet sektörünü ve kamu dışı sektörü geliştireceğiz 

 Piyasada fırsat eşitliği sağlayacağız 

 Kurallara uyan tüm yabancı yatırımcılara açığız 

 RECIP önemli bir işbirliği ve gelişme alanı olacak 

 Transpasifik ve Dijital Ekonomi Partnerliği Anlaşmaları için de çalışacağız 

 Daha çok entegrasyon istiyoruz 

 Ekolojik dengeyi gözetiyoruz 

 Büyümeden vazgeçmek istemiyoruz 

 Yenilenebilir enerjide çok yüksek hedefler yakalayacağız 

 

 Japon Başbakanı Kishida 

 Liberal demokratik bir toplumun dönüşümünü hedefliyoruz 

 Kurumsal yönetişim (CorporateGovernance) de ayrıca önem taşlıyor 
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 Büyük yeniden düzenleme (Great Reset) bekleyemez 

 Devlet kapitalizmini benimseyemeyiz ama her şeyi piyasaya bırakmak yerine, 

kamu - özel işbirliği güçlendirilecek ve yeni bir çerçeveye kavuşturulacak; 

yatırımlara ihtiyaç yüksek 

 İnsan gücüne yatırım da büyük önem taşıyor 

 Gerek yatırımların teşviki gerekse katma değerin dağıtımıalanlarında yeni 

yöntemler hayata geçireceğiz 

 Bu yoldan yeni bir kapitalizm inşa etmeyi hedefliyoruz 

 Sayısal bölünmeyi aşmak için incelikli politikalar uygulayacağız 

 Yerel yönetimler düzeyinde de 

 Karbon fiyatlaması önemli, Asya içi karbon ticareti de 

 Karbon konusu aynı zamanda bir küresel güvenlik sorunudur 

 Kapsamlı bir altyapı yatırımı gerçekleştireceğiz 

 21. Yüzyılın gerektirdiği politikaları hayata geçireceğiz 

 RECIP’e önem veriyoruz 

 Sosyal sigorta tüm nüfusu kapsayacak 

 Japonya güvenlik alanında zorlu bir ortamda 

 Özgürlükler, insan hakları ve demokrasinin önemi vurgulanmalıdır 

 Dış politikamız evrensel değerlere dayalı ve küresel hedeflerle karşı karşıya 

 Ekonomik güvenliğimiz önem taşıyor, dışa bağımlılığımız azaltacağız, 

teknolojimizi güçlendireceğiz 

 Öngörülebilirliği arttıracağız 

 Enerji dönüşümüne ağırlık verecek, yenilenebilir enerjiyi öne çıkaracağız, yeşil 

dönüşümü güçlü bir biçimde geliştireceğiz 

 Sayısallaşmada hızlı bir gelişme sağlayacağız 

 5 G kısa bir süre içinde Japonya’nın yüzde 95’ini kapsayacak 

 

 Almanya Başbakanı Olaf Scholz 

 Mevcut sorunlara rağmen iyimserliğim ağır basıyor 

 Harrari’nin vurguladığı gibi, insanlar arası işbirliği muazzam bir güce sahip, bu 

nedenle virüse karşı da üstün gelecek 

 Özel sektörün partnerliği Pandemi alanında da önem taşıyor 

 AB inovasyona açıklığı ve sağlıklı teknolojik gelişmeyi öncelikli saymaktadır 

 mRNA aşısının Almanya’da geliştirilmiş olması dikkate değerdir 

 Sağlık alanında dünya çapında işbirliği gerçekleştireceğiz 

 AB, birbiriyle rekabet eden ABD ile Çin arasında bir bilardo topu konumunda 

olmayacaktır 
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 G 7 dönem başkanı olarak Almanya G 7’yi asgari ortak standartlara uyan çekirdek 

bir iklim değişikliği ile mücadele grubu yapacaktır; bu grup bütün ülkelere açık 

olacaktır 

 AB’nin 2050’de sıfır karbon hedefi değerli bir hedeftir 

 Gelişmekte olan ülkeler de bu hedefe yönelik sürece ve enerji dönüşümüne 

katılmalıdır 

 Bu DTÖ kuralları çerçevesinde olmalıdır 

 Söz konusu ülkeler Yeşil Hidrojen üretiminde öne çıkmalılar 

 Almanya için önümüzdeki 10 yıl bu alanda bir dönüşüm dönemi olacaktır 

 2030’da enerjinin yüzde 80’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacaktır, bugünkü 

düzeyin iki katı 

 Bunun için büyük yatırımlar gerekecektir 

 Yeşil teknolojileri rekabet üstünlüğü sağlayan bir faktör haline getireceğiz 

 Özel sektör ihtiyaç duyulan teknolojik gelişmeyi sağlamaya teşvik edilecektir 

 Göç yasalarında yapacağımız değişikliklerle nitelikli işgücü ihtiyacını 

karşılayacağız 

 İlerleme nihai amaç değildir, önceki hedefler bir noktada engel oluşturabilir, 

dolayısıyla ilerlemenin daha iyi olması hedeflenmeli ve uzun vadeli bir perspektif 

gözetilmelidir 

 Yurttaşların işsizlik, kiralar, sağlık, emekli aylıkları gibi alanlardaki kaygılarını 

giderecek güveni sağlayacağız 

 Demokrasi ve katılımcılığın güçlü olmasını ve fırsat eşitliğini de 

 Kaygılara ilişkin soruları yanıtsız bırakmak güveni zayıflatır 

 Hedeflerimize doğru sosyal piyasa ekonomisi çerçevesinde ilerleyeceğiz 

 Pandemi döneminde Almanya’da bilime ve kamu kurumlarına güven arttı 

 Sosyal alanda ilerleme geride kalmamalıdır 

 Yüksek refah, iklim ve eşitlikle bağdaşır şekilde gerçekleşmelidir 

 Büyümeyi önemli ölçüde destekleyeceğiz 

 Sayısallaşmayı da 

 İddialı, atılgan ve işbirliğine önem veren bir çizgide olacağız 

 

 AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen 

 Gelecek kuşakların güvenini kazanmak için sorumlu liderlere ihtiyaç var 

 Demokrasilerimiz Covid-19 karşısında yeterince güçlü durmuştur, demokrasi en 

dayanıklı yönetim biçimidir 

 mRNA Avrupa’da geliştirilmiştir; bu, değerlerimiz, araştırma özgürlüğü, yatırım 

özgürlüğü ve girişimcilikle bağlantılıdır 

 Pandemi boyunca AB kesintisiz olarak aşı ihraç etti 

 Güven bir ölüm kalım sorunu olabilmektedir; ve, çatışma-barış farkı, hukukun 

üstünlüğü, rekabet üstünlüğü gibi alanlarla bağlantılıdır 
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 AB, on yıl öncesinden farklı olarak, bugün güven tesis ederek 800 MR euroluk 

borçlanma sağlamıştır 

 Bu fonun en büyük bölümü yeşil dönüşüm ve sayısallaşma içindir 

 Bu süreçte bu alanlara yönelik özel sektör yatırımlarının önemli boyutlara ulaşması 

beklenmektedir 

 Enerji dönüşümü için her yıl yapılacak yatırım 350 MR Euro gibi son derece 

yüksek bir miktarı bulmaktadır 

 Ülke yönetimlerinin bu alanda gerekli koşulları hazırlamasına ihtiyaç vardır 

 AB dünyadaki ilk iklim yasasını çıkarmıştır, bağlayıcı nitelikler taşımaktadır 

 AB olarak yarı iletkenler için bir yasa önereceğiz ve bu alanda AB’nin araştırma 

ve teknoloji alanındaki yüksek kapasitesini üretimde en iyi şekilde 

değerlendirmesini hedefliyoruz 

 Bu çerçevede devlet yardımı kuralları bu amaç doğrultusunda uyarlanacaktır 

 Teknolojik kapasitesi güçlü KOBİ’ler de desteklenecektir 

 AB küresel piyasaları açık tutacak, darboğazları aşmak için uğraşacaktır 

 Karşılıklı bağımlılıkları daha dengeli hale getirmeye ihtiyaç bulunmaktadır 

 Enerji alanında kısıtlar bulunmaktadır, bu durumun büyümeye de yansıması söz 

konusudur, 1973 petrol krizini anımsatan bir gaz krizi gündemdedir ama işin iyi 

tarafı bugün daha çok seçenek bulunmasıdır, yenilenebilir enerjinin payı 1/3’tür ve 

gerekli dönüşümü sağlayacak teknolojiye sahibiz 

 Bu dönüşümü hızlandırmaya ihtiyaç var, lineer bir biçimde olmasa da bu 

gerçekleşecek 

 Uluslararası alanda güven sağlanması önemli ve gereklidir 

 Belirli ülkelerin büyük güçlerin arka bahçesi olduğu döneme geri dönülemez 

 Rusya ile diyaloğa ihtiyaç vardır ama bu, etki alanları yaklaşımın temel alınması 

anlamına gelmemelidir 

 Helsinki’de kabul edilen ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir 

 Ukrayna kendi kararlarını almakta serbest olmalıdır 

 Ukrayna topraklarına saldırılırsa kapsamlı ekonomik yaptırımlar getireceğiz 

 Rusya ile ticaret bizim için önemli ama onlar için daha önemli 

 Rusya ile paylaştığımız tarihi ve coğrafi unsurlar var, ama Kremlin’in politik 

kaynağı bizimkinden farklı ve otokratik 

 Güvenin olmadığı yerde zor onu ikame edemez 

 Liberal demokrasilerin cazibesi, onlar için bir korku kaynağı 

 

 Seçilmiş konuşmacıların özellikle dikkat çekici sözleri 

 BM Genel Sekreteri Guterres: ‘’Dünya ülkelerinin tümüne yararlı olması için 

dünya finansal sisteminde reform yapılması gerekir’’ 

 Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Okonjo-Iweala: ‘’ Dünya ticaretinin kurallı 

işleyişine katılımın daha elverişli koşullarda sağlanabilmesine ihtiyaç var’’ 
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 ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi  Kerry: "İklim alanındaki gelişme çok yavaş" 

 Microsoft eski Başkanı Bill Gates: "Yeşil dönüşümün başarılı olacağından 

umutluyum" 

 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol: "Fosil yakıtlarının 

enerjideki yüzde 80 oranındaki payının 2050’de sıfıra indirilmesi olağanüstü bir 

çaba gerektirmektedir" 

 Hindistan Başbakanı Modi:  "Onyıllar önce şekillenmiş oldukları için bugün 

kullanılan ekonomi teorilerinin geçerliliklerini yitirmiş olabileceğini dikkate almak 

gerekir" 

 Verizon CEO’su Vestberg: "İletişimağlarına bağlı olabilmek evrensel bir insan 

hakkı sayılmalıdır" 

 

C. RİSK SIRALAMASI 

 

Davos’u düzenleyen WEF tarafından yüzü aşkın uluslararası risk uzmanına 

hazırlatılan raporda 2022 yılı itibariyle risk sıralaması şöyledir: 

1. İklimle mücadele eylemlerinin başarısız kalması 

2. Aşırı iklim olayları 

3. Biyoçeşitlilikte bozulma 

4. Sosyal uyumda erozyon 

5. Geçim krizi 

6. Enfeksiyon hastalıkları 

7. İnsanın çevrede yol açtığı tahribat 

8. Doğal kaynak krizleri 

9. Borç krizi 

10. Jeoekonomik çatışma 

 

Bu sıralamayı gerçekçi bulmamaktayım, ekonomik riskler ve en çok da çatışma 

(conflict) riski açısından. 

 

D. DEĞERLENDİRME 

 

(i) Dünyaya ilişkin 

 

 Bu yılki Davos toplantısı, Internet üzerinden yapılmasının yanı sıra, uzmanlık 

oturumlarının çok az olması, oturumların izleyicilerle karşılıklı etkileşim içermemesi, 

ABD’den Hazine Bakanı Yelen ve ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerrydışında 

yüksek düzeydekatılım olmaması ve Rusya’dan kimse bulunmaması gibi nedenlerle 

oldukçasönük geçti. Türkiye’den de katılımcı yoktu. 

 Bunda ayrıca Davos toplantılarında WEF tarafından öne çıkarılan mesajların 

inandırıcılığının azalmasının da payı var. Örneğin birkaç yıldır eşitlik söylemde öne 
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çıkarıldı ama ilgili kesimlerin bu yönde adım attığına pek rastlanmadığı gibi Pandemi 

döneminde eşitsizlik çok artmışdurumda. Kadınlara yönelik eşitsizlik de. İklim 

konusunda atılan adımlar da uzun süre sınırlı kalmış, daha çok kamuoyunun büyüyen 

baskısıyla kısmi olarak gerçekleşmeye başlamıştır.  

Davos’ta daha çok en yüksek varlıklılar arasındaortaya atılan ve yaşama pek 

aktarılmayan sözlerin ağır bastığı yönünde son yıllarda yaygınlaşan izlenim 

güçlenmeye devam etmiştir. 

 Davos’u düzenleyen WEF’nun o dönemdeki Başkanı KlausSchwab’ınTrump’ı da 

olumlu yönde dönüşüm sağlayan bir kişilik olarak tanımlayarak öne çıkarması Davos 

için ayrıca yıpratıcı olmuştur. 

 Bununla birlikte devlet ve hükümet başkanlarının ve diğer yetkililerin Davos’taki 

aşağıda belirtilenler gibi kritik mesajlarını ve bunları dayandırdıkları 

yaklaşımlarıöğrenmek kuşkusuz önemlidir; farklı kaynakların bu yıl sınırlı sayıda 

oturumda ortaya koydukları uzmanlık bilgileri ve görüşlerini de.  

 Bu yılki WEF Davos toplantısında ortaya konanları da dikkate alarakve diğer ilgili 

gelişmeler ışığında dünyada bugün şu faktörlerin özellikle önem taşıyan olgular 

arasında yer aldığı kanısındayım: 

 Yeşil dönüşüm ve sayısallaşmayaygın olarak öne çıkmaktadır ve bu süreçlerin ne 

kadar önem taşıdığı gerçeğideğişen ölçülerde de olsabenimsenmekte ya da kabul 

edilmektedir 

 Bu gelişmenin reel sektör, finans ve sosyal politika alanlarındakiyansımaları güçlü 

olacaktır 

 Dünya ekonomisinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girildiği ve yeniden 

yapılandırmalara ihtiyaç bulunduğu görülmektedir 

 İklim konusundaki güçlü kamuoyu baskısının da etkisiyle yeşil dönüşüm alanında 

kamu ve özel sektör tarafından giderek daha ciddi adımlar atılması beklentisi 

artmaktadır; ama bu adımların ne zaman ve ne ölçüde yeterli bir düzeye ulaşacağı 

önümüzdekidönemde  belirginleşecektir 

 Sayısallaşma alanında bir yılda sağlananan gelişme öngörülenin 5 katıdır 

 Teknolojik gelişmenin hızıyapay zeka ile birlikte yeni boyutlara varmaktadır 

 Bu çerçevede yapay zekanın yanı sıra, özellikle 5G-ve özellikle ardından gelecek 

olan 6G-,artırılmış gerçeklik, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, malzeme bilimi, 

enerji teknolojileri, elektrikli araçlar, bir ölçüde kuantum bilgisayarı, eklemeli 

imalat, uzay teknolojileri, sayısal tıpve geneli kapsayan bir kategori olarak yeşil 

dönüşümle ilgili teknolojik gelişme alanları yeni kritik nitelikler kazanmaktadır 

 Teknoloji standartları uluslararası düzeyde keskin bir rekabetin yansıdığı önemli 

bir alan oluşturmaktadır 

 Bu alanlarda geç ve geri kalmanın maliyetiher gün daha çok artmaktadır 

 Yeşil dönüşüm açısından küresel düzeyde eşgüdümün zorunlu olduğu açıktır 

 Sağlık alanında da 
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 Makroekonomik alanda küresel düzeyde eşgüdüm de önde gelen bir ihtiyaçtır  

 Önümüzdeki dönemde en kritik parametrelerden biri enflasyon olacaktır. IMFve 

Avrupa Merkez Bankası Başkanları ile ABD Hazine Bakanının bugünkü yüksek 

enflasyonun çok büyük ölçüde geçici olduğu yönündeki yaklaşımları biraz iyimser 

olabilir. Çünkü beklenti faktörü enflasyonu yukarı doğru itmektedir. Diğer taraftan 

bu yükselişte geçici faktörlerin çok önemli ölçüde etkili olduğu doğrudur. Ve 

enflasyonu uzun süre dünyanın büyük bir bölümünde çok düşük düzeyde tutan 

teknolojik gelişme gibi temel faktörlerin etkisi ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla 

bu noktada gelecek 2-3 yıllık dönemde enflasyonun daha önceki düzeyinin hafifçe 

üzerinde bir düzeye yavaş yavaş azalarak inen bir seyir izleyeceği 

düşüncesindeyim. Bu süreçte makroekonomi alanında uluslararası düzeyde 

işbirliği ve eşgüdüm olup olmaması da etkili olacaktır. Siyaset ve güvenlik 

ilişkilerindeki yaklaşımlar da. Ve arz zincirlerinin uyumluluk ve istikrarına ilişkin 

faktörler de. 

 Diğer taraftan Pandemi sonrasında neoliberal politikalardan çok önemli ölçüde 

vazgeçilmiştir 

 Sosyal politikadaha çok önem kazanmıştır 

 Kamunun rolü de 

 Yeni bir kapitalizm söylemigündeme gelmiş ama belirginleşmemiştir 

 Ülkeler içi ve arası ve kadınlara yönelik eşitsizliklerdeki artış karşısında atılacak 

adımlar, izlenecek politikalar bu alanlarda Pandemi dönemindeki gerilemelerin de 

telafi edilmesini gerektirecektir 

 Finans sektörünün konumu, yapısı ve işleyişinde ekonominin genelinin 

performansını artırıcı ve aynı zamanda eşitsizlikleri azaltıcı yönde kapsamlı bir 

dizi değişime ihtiyaç bulunmaktadır 

 Büyük teknoloji şirketleri ve diğer çok büyük şirketlerin aşırı tekelci konum ve 

güçlerinin, hedefleri rekabeti gözetmek açısından doğru saptanmış düzenlemelerle 

sınırlandırılmasına da 

 Çin’in ekonomi alanındaki modeli, yaklaşımı ve politikalarının bir bölümü bazı 

ülkelerin ilgisini çekmekte hatta bazı durumlarda belirli yönleriyle cazip 

gözükmektedir; bununla birlikte rejimi ve dışa yönelik tavrı yeni gelişmelerle 

birlikteartan bir ölçüde ürkütücü bulunan Çin’deayrıca bu çerçevede piyasa 

mekanizmasının ne ölçüde sağlıklı bir biçimde işleyebileceği de sorgulanmaktadır 

 Birçok gelişmiş ülkede kamu-özel sektörişbirliğidaha çok gündeme gelmektedir, 

bu yönelim bugüne kadarkinden ve Kamu Özel İşbirliği Projelerinden daha farklı 

ve geniş bir boyuttadır 

 Adı bu şekilde belirtilmese de planlama gereği daha çok ortaya çıkmakta ve ifade 

edilmektedir 

 İş dünyasının ekonomik işlevinin yanı sıra toplumsal alanlarda da daha faal olması 

yönündeki beklentiler artmaktadır 
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 Özel sektörde kurumsal yönetişimde kapsamlı iyileştirmeler sağlanması ihtiyacı 

hissedilmektedir 

 Ekonomik teoride yeni gelişmelere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır 

 ABD Hazine Bakanı Yelen’in ortaya koyduğu ve bu noktada daha çok strateji 

niteliği ağır basan bir yaklaşım niteliğinde gözüken Modern Arz Yönlü 

Ekonomi’ninniteliklerinin tartışılması beklenir 

 Ekonomide küreselleşmetoplamda pek fazla azalmamaktadır, bununla birlikte 

siyasi nedenlerin etkisiyle, küreselleşmenin önde gelen bir sürükleyici gücü olan 

teknoloji faktörüne ilişkin gerilimlerin bu durumu değiştirmesi olasılığı da 

bulunmaktadır 

 Buna karşılık uluslararası siyaset alanında ulus devletlerin konumu güçlenmekte ve 

aralarındaki gerilim artmaktadır 

 Çin ile Batı arasındakiilişkiartan gerilim sonucu hassas bir sürece girmiştir, tam bir 

ayrışma beklemesem de 

 Rusya için de benzeri bir durum geçerlidir 

 Genelde dünyada çatışma (conflict) faktörü artma eğilimindedir 

 Yukarıda Bölüm C’deki genelde de gerçekçi olmayan risk sıralaması bu açıdan 

büsbütün zayıf kalmaktadır 

 AB’nin daha güçlü ve dünyada daha önemli bir aktör olma yönünde ortaya 

koyduğu belirli çabalarının etkileri sınırlı düzeyde de olsa fark edilmektedir 

 Bu bağlamda,kayda değer güçlüklerinin yanı sıra, AB’nin Yeşil Dönüşüm, iyi 

yönetişim, hukuk devleti ilkeleri, teknoloji standartları, mRNA dahil belirli 

bilimsel ve teknolojik kapasiteler, makroekonomik politikalarda daha ileri bir 

eşgüdüm, yeni ve daha güçlü bir sosyal sözleşmeyeyönelik çabalar gibi alanlardaki 

performansları dünya ekonomileri için kolektif bir çerçevede gerçekleştirilmiş 

olumlu nitelikte örnekler de oluşturmaktadır 

 ABD ile AB arasında Trump döneminde ortaya çıkan mesafe kısmen sürmektedir 

 Uluslararası işbirliği ve çoktaraflılığın alanları ve ne ölçüde gelişeceği ya da 

kısıtlanacağı dünyada önümüzdeki on yılı aşkın bir sürede yaşanacak gelişmeleri 

yakından etkileyecektir. Sağlıklı bir gelişme ancak bu doğrultularda ilerleme 

sağlanırsa mümkün olacaktır.  

 Bu iki faktör kuşkusuz güvenlik ve barış açısından da kritik niteliktedir. Burada bu 

önemli alana değinmemekteyim. Yalnızca teknolojik kapasitelerdeki gelişmenin 

güç ve güvenlik alanının da önemi daha da artan bir faktörü haline geldiğini 

belirtmek dışında.  

 Genelde karar alma ve yönetimde desantralizesüreçler ile merkezi süreçler 

arasındaki ilişki, bağlantı ve denge daha kritik hale gelmektedir 

 Her düzeyde yönetişimin kalitesini, sağlıklılığını ve katılımcı yapısını arttırma 

ihtiyacının daha çok ortaya çıkması beklenir 
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 Otoriterlik son yıllarda güçlenmiştir; diğer taraftan demokrasiye ve kurallılığa olan 

ihtiyaç da artmaktadır ve bunun etkisininönümüzdeki yıllarda daha çok 

hissedileceği ve ortaya çıkacağı düşüncesindeyim; Gelişme perspektifindeki bu 

pozitif unsur insanların demokrasi yönündeki tercih ve özlemlerinin yanı sıra, 

sağlıklı yeşil dönüşüm, sağlık başta olmak üzere  sosyal koruma ve güvence, 

teknolojikgelişme, kültürel serpilme ve küreselleşme süreçleri için ihtiyaç 

duyulanyönetişim yapılarının niteliğinden de kaynaklanmaktadır 

 Bu kaygıların ve ihtiyaçların birçoğu Haziran 2021’de İngiltere’de Cornwall’da 

yapılan G7Zirvesiöncesindeoluşturulan bir danışma grubunun çalışmalarında da 

gündeme getirildi ve bu çerçevedehazırlıklar yapan çalışma grubu Profesör 

Mazzuacato’nun yönetiminde bir bölümü bir ölçüde somut, ilginç ve anlamlı olan 

düşünce ve öneriler ortaya koydu. Söz konusu danışma grubu G7 Zirvesine 

‘’Cornwall Mutabakatı’’ (CornwallConsensus) başlıklı çok kısa bir metin önerdi. 

Bir dizigüzel amaç dile getirmekle  birlikte bu metnin esas olarak çok genel 

ifadelerden oluştuğu, somut öneriler içermediği ve yaklaşımının da özünde 

Pandemi öncesi politikalardan pek ayrışmadığı düşüncesindeyim. Haziran 2021 G7  

Zirvesine yalnızca sunulmuş bulunan, Zirve kararlarının bir parçası olmayan bu 

metnin ‘’Washington Mutabakatını’’ ikame eden yeni bir mutabakat olarak 

sunulmasını yanıltıcı görmekteyim. Ayrıca, yalnızca G7 çerçevesinde belirlenen 

bir mutabakatın dünyada kritik ilke ve yaklaşımlar alanında ihtiyaç duyulan çok 

daha geniş mutabakatı oluşturması da beklenemez. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan 

işbirliği, eşgüdüm ve mutabakat doğrultusunda yeni ve daha geniş çapta çabalara 

gerek bulunmaktadır.  

 Diğer taraftan, dünyanın girdiği dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan yaklaşım ve 

yeniden yapılanmalara, bunların nitelikleri gereği,  ilkesel olarak sosyal 

demokrasinin özellikle etkili katkılar yapmaya, politikalar geliştirmeye elverişli 

konumda olduğu düşüncesindeyim 

 

(ii) Türkiye açısından 

 WEF Davos 2022 toplantısında ortaya konan unsurları da dikkate alarak ve bunlarla 

bağlantılı faktörler ışığında bugünkü dünya ortamında Türkiye açısından özellikle 

kritik bulduğum noktalarla bunlara ilişkin kişisel değerlendirmelerimi aşağıda 

belirtmekteyim.  

 Türkiye’nin dünya ekonomisindeki kapsamlı dönüşüm sürecinin dışında kalması 

geçerli bir seçenek olarak görülemez 

 Yeşil dönüşümün Türkiye’nin gelişme hedeflerinin en ön sırasında yer almasına;bu 

dönüşümün ekonomi politikası kararlarında, kaynak dağılımında, yasal 

düzenlemelerde, işletmelerin ve tüketicilerin tercihlerinde öncelikli bir yer 

tutmasına ve geniş ve eşgüdümlü bir çerçevede gerçekleşmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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 Yalnız toplumun orta ve uzun vadedeki çıkarları nedeniyle değil, başta Türkiye 

sanayisininbüyük ölçüde entegre olduğu AB’de olmak üzere dünyadakimevcut 

ekonomik ilişkiler bunu Türkiye için şimdi zorunlu kıldığı için de 

 Yeşil dönüşümün teknolojik dönüşüm ile birlikte ve iç içe yürütülmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır, gerek enerji gerekse sanayi üretimi ve teknolojilerinin gerekleri 

bakımındanda 

 Ve tüm bunların ABekonomisi ile mümkün olan azami ölçüde entegrasyondan 

başlayarak uluslararası çerçevede gerçekleşmesi gerekmektedir 

 Teknolojik gelişme sürecinde, yapay zeka, biyoteknoloji, 5G (ardından 6 G), 

malzeme bilimi, enerji teknolojileri, kuantum bilgisayarı, uzay teknolojileri, 

eklemeli imalat, sayısal tıp, tasarım, markalaşmave standartlar ve regülasyonlar 

dahil olmak üzere bir dizi kritik alanda geride kalmamaya, kopmamaya ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

 Teknolojik ilerleme ile birlikte ve onunla iç içe gelişecek bir sayısallaşma 

sürecindeileri bir konuma ulaşmak rekabet gücünün gelişmesi açısından zorunlu 

hale gelmiştir; tarımdan makine sanayisine, turizme, eğitime, sağlığa kadar tüm 

sektörlerve alanlar için ve daha geniş bir perspektifte 

 Bu çerçevede ihtiyaç duyulan altyapıları oluşturmak bakımından da 

 Ve, makroekonomiden lojistiğe, eğitime, yönetişime kadar diğer bir dizi kritik 

faktörle birlikte, Türkiye ekonomisinin AB ve dünyadaki değer zincirleri içindeki 

konumunun güçlü olması için de 

 Bu faktörlerin ve iklim sorunu ve Pandeminin de net bir biçimde gösterdiği gibi, 

belirli kilit alanlardapiyasa ekonomisinin sağlıklı bir biçimde işleyecek genel 

çerçevesi içinde kamunun sorumlulukları, rolü, teknoloji gibi alanlarda katkıları 

veyönlendirici işlevinin daha güçlü ve etkili ama aynı zamanda daha net bir 

biçimde tanımlanmış, daha genişbir danışma ve karar mekanizmasına dayalı ve 

daha nitelikli olmasına ihtiyaç bulunmaktadır  

 Bu, ekonomiye doğrudan devlet müdahalesinde artış gerektiği anlamına 

gelmemektedir, söz konusu olan farklı, nicel değil nitel özellikte bir ihtiyaçtır 

 Kamunun sorumluluğu ile bağlantılı olarak aynı zamanda  sağlıktan başlayarak 

daha güçlü, daha nitelikli bir sosyal güvence ve korumaya,daha kapsamlı bir 

sendikal örgütlenmeye, eğitim ve sayısal yetkinlik alanları dahil olmak üzere ve 

kadınlar için de eşitliğin çok daha büyük ölçüde sağlanmasına ve daha geniş bir 

demokratik özgürlükler alanına da ihtiyaç vardır 

 Makroekonomik alanda ivedi olarak dünyada geçerli ekonomi bilimine ve verilerin 

gereklerine uygun politikalar uygulama gereği bulunmaktadır. Yalnızca yüksek ve 

yükselme eğilimi devam eden enflasyonun ekonomi çapında yol açtığı belirsizlik 

ve tahribat bile bunun ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bugünkü 

makroekonomik politikalar bileşimi sürdürülebilir nitelikte değildir ve Türkiye 
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ekonomisi için artan ve ekonominin uluslararası konumunu da etkileyen bir tehlike 

kaynağı oluşturmaktadır 

 Bütün bunlar ışığında, konjonktürel faktörlerin ötesindeyapısal dönüşüm 

perspektifleri,makroekonomik politikalarda orta ve uzun vadede istikrar ve etkinlik 

sağlama gereği artı dünya ekonomisindeki gelişmelerin öne çıkan özellikleri 

dikkate alındığında,yüksek nitelikli uzmanlardan oluşan bir ‘’stratejik planlama 

teşkilatı’’’nın kurulması daha da gerekli gözükmektedir 

 Pandemi belirli kritik alanlarda yeterli düzeyde ulusal kaynak bulunmasının 

sağlanmasınave tedarik zincirinin daha geniş bir bölümünün yurt içinden ya da 

kolayca ulaşılabilecek kaynaklardan karşılanabilmesine ihtiyaç bulunduğunu 

göstermiştir. Bu çerçevede tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin önemini de. Diğer 

taraftan dünyada ekonomik gelişmenin büyük ölçüde uluslararası düzlemde hayata 

geçtiği ve ulusal kapasitelerin arttırılması hedefinin dünyadan uzaklaşmak, 

dünyaya kapanmak değil dünyada güçlü bir temelde rekabet etmek olduğu gerçeği 

geçerli olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu iki alana ilişkin kapasitelerin her 

ikisinin de yeterince güçlü biçimde geliştirilmesineihtiyaç  bulunmaktadır 

 Bu, Türkiye’nin Pandemi sonrasında coğrafi konumu ve ilgili alanlardaki üretim 

potansiyelinin de katkısıyla geldiği ihracat bakımından elverişli konumun 

pekiştirilmesi açısından da gereklidir  

 Aynı zamanda dünyada, dünya ekonomisinde, ülkelerde ve ülke ekonomilerinde 

iyi yönetişim ve önemi yeni nitelik ve boyutlar kazanmaktadır 

 Özellikle Türkiye’nin konumunda ve niteliklerinde bir ülke için kurallılığa, hukuk 

devletine ve liyakata dayalı sağlıklı ve yetkin bir yönetişim,başlı başına son derece 

değerli bir olgu olmanın yanı sıra, günümüzdünyasında rekabet gücünü koruyup 

geliştirmek ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmek açısından da 

elzemdir 

 Türkiye’nin yönetişim alanında kapsamlı bir ilerleme sağlamasının ne kadar kritik 

olduğu ve bunun gerçekleşmesine yönelik bir dizi ilgili öneri  ‘’OECD 2021 

Türkiye İncelemesi’’’nde net bir biçimde ortaya çıkmaktadır 

 Bu vurgu Tüsiad’ın Haziran 2021’de yayınlanan Geleceği İnşa çalışmasında da 

yansımaktadır.  

 Potansiyeli çok yüksek olan Türkiye ekonomisinin gelişme perspektifi açısından 

çıta yüksektedir; yönetişimdeki ciddi kısıtlarınaşılması ve dünyadaki en ileri 

yönetişim standartlarının geçerli olmasının sağlanması bu nedenle de yaşamsal bir 

hedef oluşturmaktadır. 

 Türkiye’nin jeostratejik değeri, Cumhuriyet’in gelişme strateji ve sürecinin 

sağladığı birikim ve dünyada en ileri gelişmişlik düzeyine ulaşma iradesi nedeniyle 

de 

 Bugün yönetişimde merkezi ile yerel ve yerinden yönetim arasındaki dengenin 

gereksinimleregöre oluşmasına, yerel ve ayrıca coğrafi boyutun ötesinde her 
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yerdeki ekonomik ve teknolojik faaliyetlerde yerinden yönetimin de yeterince 

güçlü olmasınadaha çok ihtiyaç vardır 

 Bu, dünya ekonomisindeki artankompleksitenin,teknolojik gelişmenin, 

sayısallaşmanın ve küreselleşmenin niteliklerinin de bir gereğidir 

 Aşırı ve katı biçimde hiyerarşik, liyakat ve uzmanlık bileşeni zayıf ve içe kapalı bir 

yönetişimin en olumsuz bileşimi simgeleyeceği açıktır 

 Tüm bu olgular ve ihtiyaçlar dikkate alındığında Türkiye’nin AB’ne yakınsama ve 

üyelik hedefi doğrultusunda gereken yapısal dönüşüm ve değişimleri 

gerçekleştirmesi, bunlara öncelik vermesibüyük farkla izlenmesi en yararlı olan 

yoldur, Türkiye-AB ilişkilerinin bugünkü durumuna rağmen 

 Yeşil dönüşüm, teknolojik gelişme, sayısallaşma ve nitelikli sosyal gelişme 

perspektifleri açışından da 

 Ve, dünyadaki gelişmelerin orta ve uzun vadeyi gözetmeyi daha gerekli kılması 

nedeniyle de 

 Bu nedenlerle, Türkiye’nin dünyadaki kapsamlı değişimi yakalaması ve bu süreçte 

ihtiyaç duyulan entegrasyonları başarması için gerekli ve bir bölümü burada 

belirtilen yeniden yapılandırma, dönüşüm, politika ve düzenlemelerin ilgili tüm 

kritik alanlarda AB’ne yakınsama ve üyelik perspektifi genel çerçevesinde 

birbiriyle bağlantılı ve uyumlu biçimde gerçekleştirilmesi ülkemizi en çok 

güçlendirecek olanyaklaşımdır 

 Pandemi sonrası dönemde,gerek teknoloji odaklı gerekse genelde rasyonel 

temellere dayalı yönetişim ve gelişmenin bir gereği olarak Türkiye’de bilime 

dayalı karar alma süreçlerini öne çıkarmaya daha çok ihtiyaç bulunmaktadır 

 Türkiye, karşı karşıya bulunduğu ciddi sorunlara rağmen geçmiş deneyimi ve çok 

yüksek kapasitesi de göz önüne alındığında, yeterince sağlıklı bir yönetişime sahip 

olmak koşuluyla, bugünkü dünya ortamında ihtiyaç duyduğu ve hedeflediği 

dönüşüm ve değişimleri gerçekleştirme güç ve potansiyeline sahiptir 

 Ve bu çerçevede ilgili alanlarda dünyaya katkı sağlama kapasitesine de. 


