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BİZDEN HABERLER

Neden Ulusal Ekonomi, Üretim ve Yerli Malı Diyoruz

USİAD
(Ulusal
Sanayici ve İş
Adamları
Der neği)
Başkanı
B i r o l
Başaran,
ü
l
kemizde 1929 yılında kanun haline
getirilen ve 1946 yılından itibaren
12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan “Yerli Malı ve Tutum Haftası”nın
altını çizmek için bir açıklama yaptı.
Başaran, açıklamasında şunları
ifade etti:
“USİAD olarak, yurdumuzun
ekonomik bağımsızlığının korunması
ve sürdürülebilir bir ekonomik alt
yapı konusunda stratejik öneme
sahip olan Tutum, Yatırım ve Türk
Malları Haftası'nın bir nostâlji değil,
zorunluluk olduğunu vurguluyoruz
ve hatırlatmayı bir görev biliyoruz.
1929’da kanun haline getirilen ve 1946’dan itibaren kutlanan
Yerli Malı Haftası, yurttaşlarımıza
yerli malı kullanmanın, tutumlu
olmanın ve yatırım yapmanın önemini hatırlatmak amacıyla her yıl
12-18 Aralık tarihleri arasında
kutlanmaktadır.
Ancak,
özellikle 1980’lerden itibaren önce içi
boşaltılmış ve maalesef sonrasında
da unutturulmuştur. Oysa ABD’nin
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bile 1936’da federal yasa (Use
American) yaptığı ve 1984’de
güncellediği ‘Yerli Malı Kullan’
çağrısı, bu konunun ne denli önemli
olduğunu ortaya koymaya yetmektedir.
En basit bir ifadeyle 'Acaba fazla ithalat mı yapıyoruz, üretim
yapmıyor muyuz' sorusunu kendimize sorduğumuz takdirde ekonomimizi korumak gerektiğini de ortaya koymuş olabiliriz.
Biraz daha geriye gitmekte ve hatırlamakta fayda var
diye
düşünüyorum.
Ülkemizin
iktisadi yönden kalkınması ve
bağımsızlığımızın korunması için Yerli Malı üretimi ve kullanılmasının fikri
temelleri 1923 yılında İzmir İktisat
Kongresi’nde atılmıştı. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul
Milli Sanayi Birliği’nin
yerli mallar sergisindeki 'Türk yurdu, Türk
iktisadı, Türk eliyle,
Türk tarihiyle yükselir.
Türkler, TÜRK MALI
alınız, TÜRK MALI
kullanınız; Türk parası
Türk toprağında kalsın'
sözleriyle Türk Malı’nın
önemini en güzel
şekilde vurgulamıştır.
Atatürk’ün
sözleri
aslında bugünkü duru-

mumuzu ortaya koymakta; tehlikeyi
daha o günden gördüğünü göstermektedir.
Bugün birçok alanda yerli
üretimimiz durma noktasındadır.
Çokça dile getirildiği gibi adeta 'İthal
Ürün Cehennemi'ne dönmüştür ülkemiz. 1980 sonrası uygulanan
politikalar sanayimizi, tarımımızı
yani bir bütün halinde üretimimizi
bitirme noktasına getirmiş, var olan
kurumlarımız önce yerli firmalara
özelleştirme eliyle devredilmiş, en
nihayetinde ise yabancıların eline
geçmiştir. Ve sonuç olarak bugün
birçoğu üretimini ya durdurmuş
ya da daha ucuz dış pazarlara
taşımıştır.

DİĞER ÜLKELER NE YAPIYOR?

Bazı çevreler bizi bu
görüşlerimizden
ötürü
desteklerken kimileri halâ bu
çağda bu kafada insanlar
kaldı mı gözüyle; kimileri ise
çabalarınız güzel ama bir sonuç
vermez diyerek karşılıyor.
Sık sık dile getirdiğimiz ve
derneğimizin varoluş gerekçesi olan ‘Yerli Malı’ ve ‘Ulusal
Ekonomi’ kavramlarına bugün
olduğu gibi geçmişte de içlerinde
büyük
şehirlerimizin
ticaret ve sanayi odaları
başkanlarının da olduğu bazı
çevreler tabiri caizse dudak
büküyorlardı. 'Bu zamanda, bu
devirde, küreselleşen bu dünyada olur mu?' ile başladıkları
konuşmalarını “dinozor” benzetmesiyle tamamlıyorlardı. Ulusal çıkarlarımızı gözetmek, ulusal ekonomiye katkı koymak
bizim özgörevimiz. Peki, biz
meseleye böyle yaklaşırken bizi
eleştirenlere ise örnek aldıkları
ülkelerin neler yaptıklarını
hatırlatmakta fayda var.
Ekonomileri bize göre daha
ileride olan ülkelerde düzenlenen kampanyalar ile ülke
insanı kendi ülkesinin malını
satın almaya teşvik ediliyor.
Bu ülkelerin en başında ge-

len Amerika’da her yıl ‘Buy
American’ (Amerikan Satın
Al) kampanyaları düzenleniyor. Bu kampanyalarla birlikte
Amerika vatandaşlarına kaliteli
ürünün yalnızca Amerika’da
üretildiği
propagandası
yapılıyor. Yazımızın başında da
belirttiğimiz gibi bu kampanyalar, federal yasa ile güvence
altına alınmıştır.
Yine Almanya’da otomotivde dünya markası olmuş
bir Alman otomobil üreticisi
firmanın çalışanlarının rahatça
okuyabilmesi
için
fabrika
duvarına astığı şu yazıya ne
demeli: 'Japon arabası almayı
düşünen gitsin
kendine
Japonya’da
iş
arasın'.
Bu
örnekler
o kadar çok
ki. Bunlar ilk
fırsatta aklımıza
g e l e n l e r.
Almanya
ve
İngiltere
gibi
ülkeler başta
olmak üzere,
yabancıların
yalnız kısıtlı bir zaman dilimine
değil bütün bir yıla yaydıkları

YERLİ MALI konusu, ülkemizde önce bir haftaya
sıkıştırılan sonra hamasetlerle
dolu, okullarda fındık-fıstık
yeme törenleriyle geçiştirilen ve
artık hatırlanmayan bir durum
haline geldi. Bütün bunların
yanı sıra üzücü olan bir başka
olay da yurttaşlarımızın, hem
birey olarak hem de kurum ve
kuruluşlar olarak, bu konuya
duyarsızlığıdır.
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TÜRKİYE’NİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ OLMALIDIR

Ülkemizin bugün 550
milyar dolar civarında iç ve
dış borcu bulunmaktadır.
Ekonomimiz sıcak parayla ayakta tutulmaya
çalışılmaktadır.
Yanlış
ekonomi
politikaları
yüzünden bugün maalesef yeterince üretim
yapmıyoruz, her şeyi
dışarıdan alır hale geldik.
Ortaya çıkan dış ticaret
açığı cari açığı da büyüt-

tü. Daha önce olduğu
gibi tekrar belirtelim 'Yerli Malı ve Tutum Haftası'
yaşadığımız sorunların
çözümü için bir zorunluluktur. İlla ki ‘her şeyi
biz yapalım’ demiyoruz.
Türkiye’nin stratejik sektörleri olmalıdır. Üretim
teknolojileri
politikaları
bilimsel olmalıdır. Ulusal ekonomi kavramı
herkesin kendi çıkarını

koruması
demektir.
Bunu ABD, İngiltere,
Fransa, Almanya gibi ülkeler yapmaktadır.
Peki,
biz
neden
yapmıyoruz?

‘ULUSAL EKONOMİ’ VE YENİDEN ‘YERLİ ÜRETİM’
USİAD olarak üzerine basa
basa ‘Ulusal Ekonomi’ ve yeniden
‘Yerli Üretim’ diyoruz. Dünyada ilk kez bizim uyguladığımız
'Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası' günümüz şartlarına göre
yeniden
uyarlanmalıdır.
'Yerli
Malı Yurdun Malı, Her Türk onu
kullanmalı' sloganıyla tüm yurda
yayılmaya çalışılan bilinç yeniden
bayraklaştırılmalıdır.
İlk iş olarak ‘869’ ile başlayan
barkod numaralı ürünleri almaya
özen gösterelim. Biz üretelim
ki bizim sanayicimiz, üreticimiz
kazansın, bizim işçimiz kazansın.
Sözlerimi Büyük Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923
yılında yaptığı bir konuşmayla
noktalıyorum:
'Ekonomi
sahasında
düşünürken
ve
konuşurken
zannolunmasın ki, biz yabancı
sermayesine karşı bulunuyoruz.
Hayır, bizim memleketimiz geniştir.
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Çok çalışmaya ve sermayeye
ihtiyacımız vardır. Bundan ötürü
kanunlarımıza saygılı olmak şartı
ile yabancı sermayelerine gereken teminatı vermeye her zaman
hazırız ve arzuya değer ki yabancı
sermayesi bizim çalışmamıza ve
sabit sermayemize katılsın. Bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin; fakat eskisi gibi
değil. Gerçekten
mazide
bilhassa
Tanzimat devrinden sonra, yabancı
sermayesi memlekette müstesna
bir mevkie malik oldu. Ve ilmi
manasıyla denilebilir ki devlet ve
hükümet yabancı
sermayesinin
jandarmalığından
başka bir şey yapmamıştır. Artık
her medeni devlet gibi, millet
gibi yeni Türkiye’de bunu uy-

gun göremez. Burasını esir ülkesi
yaptıramaz.”

SÖYLEŞİ

Nazmi Kal ile “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar” ve Yerli Malı üzerine…
“YERLİ MALI MİLLET MALI, HERKES ONU KULLANMALI!”
Söyleşi: Şenol Çarık

TRT’de
yıllarca
program
yapımcısı ve sunuculuk yapan ve

Cumhuriyet
tarihinin
nasıl kısa sürede yüksek
kalkınma hızını
y a k a l a d ı ğ ı n ı
“Atatürk’ün
Diktiği
Ağaçlar” kitabında ayrıntılı
bir
biçimde anlatan Nazmi
Kal’a konuk olduk.
Kal, Yerli Malı Haftası’na
ilişkin sorularımız yanıtladı.
‘Osmanlı’dan bir gram
altın almadan üstelik
Osmanlı’nın borçlarını ödemek zo-

runda kalan genç Cumhuriyet 15
yılda memleketi fabrikalarla donattı’
diyen Nazmi Kal, “Bu fabrikalar
arasında maden işletmeleri, kağıt
fabrikası, şeker fabrikaları, Konya, Kayseri, Nazilli bez fabrikaları,
Keçiborlu kükürt fabrikası, Merinos
fabrikası ve daha birçok fabrika var.
Cumhuriyet tarihinin
nasıl kısa sürede yüksek
kalkınma hızını yakaladı” dedi.
İşte o söyleşi:

“ÜRETMEDEN TÜKETMEK; BİR GÜN TÜKENMEKTİR!”
-“Yerli Malı ve Tutum Haftası” denildiğinde bir nostalji yapılıyor gibi
algılanıyor. Sizce Yerli Malı demek, hatırlatmak, önemine değinmek sadece
bir nostalji midir?
Yerli malı ve tutum (tasarruf) haftalarını nostalji sayan zihniyet, emperyalizmin buyruğuna
girmiş, kendi ülkesinin sanayisini
düşünmeyen, üretmeden tüketmenin bir gün tükenmek olduğunu
kavrayamamış anlayıştır.
Dış güçlerin dayatması ile
açıklanan 24 Ocak 1980 kararları ile
Türkiye bu anlayışın esiri yapılmıştır.
Bu anlayış dışarıda esen rüzgârlara göre yelken açan, globalleşme
diye bize yutturulan batı kapitalizminin iç işbirlikçilerle yürüttüğü
yeni bir sömürü projesidir.
1932’de
Londra
İktisat
Kongresi’nde söylenen “Geri kalmış

ülkeleri daima ham madde üreticisi
olarak bırakmak, onlardan temin
edeceğimiz ham maddeyi mamul
madde haline çevirerek onların
tüketimine sunmak” anlayışı ile
hareket eden batı dünyası Atatürk’ün
ekonomi politikası ile arzularını o zaman gerçekleştiremediler.
Cumhuriyet kurulduğunda ununu
Romanya’dan,
buğdayını
Rusya’dan alan, çayına atacak bir
topak şekeri, ateşini yakacak bir
çöp kibriti, ölüsüne saracak kefeni,
dostuna mektup yazacak bir yaprak
kağıdı olmayan Türkiye 1938’e
gelindiğinde bu gereksinimlerini
ürettikten başka uçak ve demir çelik

üretimini gerçekleştirmiştir.
(Bu başarının öyküsünü merak
edenler benim “Atatürk’ün Diktiği
Ağaçlar” kitabımda okuyabilirler)
Atatürk’ün
ölümünden
sonra
kısmen
sanayileşme
durağanlaşmışsa da 1980’lere kadar devletçi ekonomi anlayışı ile
sanayimizde korumacılık devam
etmiştir.
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“TÜRKİYE SANAYİLEŞMEYİ BİR YANA BIRAKIP TÜCCARLAŞMIŞTIR”
24 Ocak kararları sonrasında
Türkiye korumacılığı terk etmiş,
ülke globalleşme hevesleri pompalanarak yabancı malların pazarı
haline gelmiş, bir tüketim toplumu
yaratılmıştır. Bu politikanın mimarının
Turgut Özal olduğunu belirtmeliyim.
Bu
dönemde
Türkiye
sanayileşmeyi bir yana bırakmış
tüccarlaşmıştır. Örnek mi; 80’lere
kadar bir sanayi topluluğu olan
Sabancı, Carrefour-Sa, HiltonSa, Tekno-Sa gibi kuruluşlarla
marketçiliğe,
otelciliğe,
mağazacılığa yöneldi… Yine bir

sanayi kuruluşu olan Zorlu gurubu
konut, inşaat işine girdi. Örnekler
çoğaltılabilir…
Sonuçta, Türkiye peş peşe
ekonomik krizlere sürüklendi. Enflasyon yüzde 100’leri aştı, devalüasyonlarla paramız paçavra
oldu.
Bu sözlerim ihracatın artışı
örnek gösterilerek çürütülebilir.
İhracatın artışının nedeni Avrupa
ve gelişmiş ülkelerdeki sanayide
konjonktürel değişimdir… Avrupa
kirli sanayi denen metalurji, döküm,
seramik gibi sanayileri ve emeğin

pahalanması nedeni ile emek yoğun
sanayileri o yıllarda terk etti yüksek
teknolojiye yöneldi. Mercedes’in
kaportasını bize yaptırırken onun
parasını kat be kat yol bilgisayarı ile
geri aldı.

“YERLİ MALI MİLLET MALI HERKES ONU KULLANMALI’ SPOTUM
ELEŞTİRİLDİ”
1999 krizi sırasında TRT’de
“Ekonomi Dosyası” programını
hazırlıyordum. Hemen bir spot
hazırladım.“Yerli malı millet malı
herkes onu kullanmalı” sözleri ile
başlayan spotum programımın
başında ve sonunda yayınlıyordum.
Yerli malı kullanmayı önermemi
nostalji sayan o malum çevreler
“Böyle şey olur mu, böyle sloganlar
Küba’da bile kalmadı” diyerek beni
eleştirdiler.
Halbuki bu sömürgeci zihni-
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yetini terk edememiş akli evveller Amerika’da “By Amerikan”
Amerikan malı al kampanyalarını
duymamışlardı. Fransa’da SGT
sendikası
Japon
arabalarının
üstüne “bu araba 2 Fransız işçisini
işsiz bıraktı” stikırı yapıştırdıkları
zaman Fransızların hiçbir tepki
göstermediğini bilmiyorlardı.
Program sırasında Almanya’dan
bir mektup aldım. Bir Türk işçisi
“Mazda bir araba aldım, bir gün Alman komşum “Neden Mazda aldın”

diye sorunca “tipi hoşuma gitti” dedim. Alman “Tipi hoşuna gidebilir
ama senin karnın Almanya’da doyuyor, Japonya’da değil” demiş.

“HER ÜLKE KENDİ SANAYİSİNİ KORUYOR, YA BİZ?”
-Yerli Malı, Ulusal Ekonomi
neden önemlidir?
Her ülkenin kendi sanayisini ve
üretimini koruduklarına ilişkin birkaç
örnek daha vermek isterim.
Fransa kendi muzu piyasaya
çıkınca Kuzey Afrika’dan muz
ithalatını yasaklar.
İzlanda balıkçılık ve enerji sektöründe yabancı sermaye kabul
etmiyor.
AB ülkeleri bankacılık ve
sigortacılık alanlarında karşılıklılık
ilkesini uyguluyor.
Amerika’da Unocal adlı petrol

şirketini Cnooc adlı bir Çin şirketi
almak istedi vermediler.
Serbest piyasa ekonomisini
dünyaya yayan Amerika 2002
yılında kendi demir çelik şirketleri
zarara uğrayınca
yabancı kaynaklı çeliğe yüzde
30 zam koydu.
Amerikan
Pepisco
şirketi
Fransa’da Danone’yi satın almaya kalkınca Fransız kamuoyu
ayaklandı ve sattırmadı.
Çünkü Danone yılda 800 milyon
kâr eden bir şirketti.
Bu örnekler çoğaltılabilir.

Her ülke sanayisini korumak zorunda, koruyor da…
Ama, bizi globalleşme ile aldatıp
yabancı mala özendiriyorlar. Sonucu mu?
Toplamda yüzde 11, genç nüfusta yüzde 21 işsizlik ve krize adım
adım ilerleyen Türkiye.

“SPOTUMU ÜZÜLEREK YAYINDAN KALDIRDIM”
-TRT’deki spotunuzun sonucunu merak ediyorum. Ne oldu?
6 ay “Yerli malı millet malı
herkes onu kullanmalı” spotunu
yayınladıktan sonra gereken ilgiyi
görmeyince
üzüntülerimi bildirerek yayından
kaldırdım. Yerli üreticiler ve sanayicilerden bile tek destek görmedim.
Antalya’dan bir seyircim benim
üzüntüme ortak oldu ve bana şunu
yazdı. “Üzülmeyin Nazmi Bey, siz
eğer

yabancı mal hayranlığı üzerine spot yapsaydınız sizi ödüllere
boğarlardı” diye yazdı.
Özetle her ülke sanayisini korumak zorunda. Dünya ticaret kuralları
içinde zor gibi görünse de bunu ülkeler
“Tarife dışı engeller” yolu ile
aşmaktadırlar. Örneğin AB Türk
fındığını almamak için yüzde 2.5
olan fındıkta alfa
toksin oranını yüzde 1’e indirdi.

Çünkü, İspanya ve İtalya’nın elinde
stoklar vardı.
Bu konuda son sözüm…
“Ülkemizde her şey bulunuyor
diye övünen siyasilerimiz, ülkemizde
her şey üretiliyor diye öğünmeyi
yeğleselerdi
ülkemiz
kalkınmış
ülkeler
sıralamasında ön sıralarda yerini
alırdı.” Bu sözü hiç duymadınız.
Çünkü bana aittir.
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“MİLLİ MÜCADELENİN İLK HEDEFİ AKDENİZ’Dİ, İKİNCİ HEDEF
İKTİSAT”
-Siz Atatürk dönemini
de çok iyi biliyorsunuz. Okullarda yerli malı haftaları
düzenlenirmiş eskiden…
1929 dünya iktisat buhranını
olunca Atatürk yerli malı ve
tasarruf kampanyaları başlattı.
Mustafa Kemal ve İsmet
İnönü önderliğinde bütün yurtta
yerli malı kullanma seferberliği
başladı. Atatürk ve İnönü yerli kumaştan elbiseler giymeye
başladılar.
Krizden çıkış yolu olarak
pek çok ülke korumacı önlemler alırken Türk Hükümeti
de korumacı ve devletçi iktisat
politikaları uygulamakta buldu.
Bu doğrultuda ithal mallara
kısıtlamalar getirildi. Gümrük
vergileri yükseltildi. Çeşitli sergil-

er ve etkinlikler düzenlendi. Halk
yerli malı kullanmaya özendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı bütün
okullara gönderdiği bir emirle
okullarda öğrencilerin yabancı
ürünler
kullanmamalarını,
öğrencilere tasarrufun anlamı
konusunda konferanslar verilmesini istedi.
Okullarda hala kutlanmakta
olan tasarruf ve yerli malı haftaları
yapılmaya başlandı. Yaşı 70’in
üzerinde olanlar evlerden yerli
malları getirdiğimiz bu haftaları
hatırlarlar.
Afişler yapıldı:
“On paralık bir şey alırken yerli
malını tercih et”,
“Milli Mücadelenin ilk hedefi
Akdeniz’di şimdi ikinci hedef
ikti

sat”,
“Her medeni adamın bankada bir hesabı vardır” gibi sloganlar üretildi.

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ YEMİN ETTİLER”
İstanbul
Üniversitesi
öğrencileri “Yerli malı kullanma
ve koruma” konulu konferansta yerli malı kullanmaya yemin
ederek kampanyaya katıldılar.
Toplantıya
katılan
gençler
konuşmaların ardından hep birlikte “her gereksinimlerini ülke
eşyası ile karşılayacaklarına”
yemin ettiler.
“Yaşasın yerli malı, yaşasın
kumbara” adlı bir piyes yazılıp
okullarda oynatıldı.
Bu bölümü Aka Gündüz’ün
yerli malı konusunda yazdığı
şiirle bitirelim:
Ulusal ekonomi her şeyde
üretimdir!
Üretimsiz bir vatan, hem öksüz hem yetimdir!
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Evet, üretmeden tüketen Miletler tükenmeye mahkûmdur!
Bakın ülkemize neler ithal
ediliyor:
-Belçika’dan saksı toprağı,
-Çin’den kaldırım taşı,
-Almanya, Romanya, ABD
ve Fransa’dan buğday,
-Kanada’dan kırmızı mercimek,
-Güney Amerika ve İtalya’dan
elma,
-Bulgaristan’dan kiraz,
-Arjantin ve İran’dan kuru fasulye,
Meksika’dan nohut ve mısır,
İran’dan karpuz…

SÖYLEŞİ

BM Kalkınma Programı eski Müdürü, Ekonomist Bartu
Soral:
“Üretimi Planlamayan, Üretime Yatırım Yapmayan; İthalat
Yapan, Yol, Köprü, İnşaat Yapan Bir Model İzledik”
Söyleşi: Şenol Çarık

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma
Programı eski Müdürü, ekonomist
Bartu Soral ile ekonomideki gelişmeleri
konuştuk.
Türkiye’nin son 15 yılının bir borçlanma hikâyesi olduğunu belirten ve
‘Üretimi planlamayan, üretime yatırım
yapmayan ama ithalat yapan, yol,
köprü, inşaat yapan bir modeli izledik’ diyen Soral, “Tedirginlik bundan.
Dışarıdan gelen spekülasyona karşı
savunmasız oluşumuz bu yüzden. Ya
dışarıdan döviz girişinin devamı için
faiz arttırıp borcu borçla ödeyeceğiz
veya ortaya yeni bir vizyon, yeni bir
ekonomik model koyacağız” ifadelerini
kullandı.
İşte o söyleşi:
-Ekonomideki gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin gündemi gergin, tedirgin
edici gelişmelere her gün yenisi ekleniyor. Ekonomi açısından da durum farklı

değil. Bu çeyrek büyüme verisi belki
çift haneli gelecek, ancak bu hiçbir şey
ifade etmiyor.
Türkiye’de son 13 yıldır sürekli bir
büyüme hikayesi anlatılıyor. Ancak,
büyüme dışarıdan giren döviz sayesinde bütün kesimlerde borçlanma ve
ithalata dayalı olup, yeni yatırımlara
gitmeyince, işsizlik sorunu ve gelir
dağılımı çözülemedi. Büyüme refah
arttırıcı, sorunları çözücü değil tam tersi
sorun arttırıcı bir yapıya büründü. Hane
halkının, şirketlerin borcuna bakalım,
dış ticaret açığını inceleyelim, hemen
görürüz.
Hane halkı borcunun milli gelire oranı 2001 başında yüzde 3.4’tü,
2017 ortasında yüzde 17.8’e yükseldi.
Düşünün bu süre içinde nominal olarak
üç kat büyüyen bir milli gelir var. Bu
büyüyen gelir içinde hane halkı borç
oranı 14.4 puan arttı. Aynı dönemde
reel sektör için yüzde 26.9’iken yüzde
69.8’e çıktı. Artış yaklaşık 43 puan.
Bankacılık kesiminde ise 2001
başında milli gelire oranla yüzde 50.6
olan borç, 2017 ortasında yüzde 94.8’e

yükseldi. Burada verilerin miktar değil
milli gelire oranla verilmesi olayın ne kadar korkutucu, ne kadar aşırı olduğunu
göstermesi açısından önemli.
Türkiye’nin son 15 yılı bir borçlanma
hikayesidir. Televizyonlarda yorum yapan komedyenlere bakıyorum, ‘Türkiye
2008’e kadar müthiş bir hikaye yazdı’
diyorlar.
“Yeni Bir Vizyon, Yeni Bir Ekonomik Model Gerekli”
-Bu borcu nasıl öderiz?
Sorun orada. Bu kadar borçlanan reel sektör üretim arttırıcı alanlara
yatırım yapmadı. Hane halkı içeride
üretilen malları almadı. Bu borçla ithalat finanse edildi. İthal mallar alındı. O
sebeple her sene dış ticaret açığımız
arttı. 2003 yılından bugüne toplam dış
ticaret açığı 720 milyar dolara, cari açık
530 milyar dolara ulaştı.
Üretimi
planlamayan,
üretime
yatırım yapmayan ama ithalat yapan,
yol, köprü, inşaat yapan bir modeli izledik. İşte şimdi tedirginlik ondan.
Dışarıdan gelen spekülasyona karşı
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savunmasız oluşumuz bu yüzden.
Bu sebeple önümüzde iki yol var; ya
dışarıdan döviz girişinin devamı için faiz
arttırıp borcu borçla ödeyeceğiz veya
ortaya yeni bir vizyon, yeni bir ekonomik model koyacağız.
-Yeni bir vizyon, yeni bir ekonomik model dediniz? Biraz açabilir
misiniz?
O vizyon; içeride sanayi ve tarım
üretimini planlama. Bu plana uygun
olarak eğitim sistemini geliştirme ve
plana uygun ulaşım ağları yaratma. Bu
yatırımlar için bütçeden pay ayırmak,
Türk özel sektörünü teşvik etmek ve
yabancı ortaklar bulmak.
Şunu söyleyelim. Cari açık kapanmadan sıkıntı bitmez. Dış ticaret fazlası

vermeyen ülke kalkınmaz.
Yani kalkınan bir Türkiye
istiyor musun, dış mihraklar
ve faiz lobisine karşı mısın, o
zaman sanayi ve tarım üretimini planlayacaksın, buna
uygun olarak eğitim sistemini
geliştirecek, ulaşım ağlarını,
öncelikle de deniz ve demir
yollarını planlayacaksın.
“Bu Bağımlı Ekonomi ile İçeride
Sağlam Duramazsın”
Bu bağımlı ekonomi ile içeride
sağlam duramazsın. Ana muhalefet
tarım ve sanayi planlaması, yatırım projeleri, buna bağlı ulaşım ağları, her il
ve bölgenin mevcut ve atıl potansiyeli
için çalışmalara uzak. Kalkınmanın
planlaması
ne
söylemde var, ne ortada bu konuları bilen
bir kadro var.
“Borcu Ödemek
için Tekrar Borç
Bulacağız”
-Dolar ve Avro’nun
durumu ne olur sizce?
Önümüzdeki 12
ayda 205 milyar dolar
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civarı para bulmamız gerekiyor. Bunun
176 milyar doları vadesi gelmiş dış
borç için, geri kalanı cari açığı finanse
etmek için.
Finansal kesimin borcunun milli gelire oranı yüzde 94.8 demiştim. Bunun
yüzde 42’si Avro yüzde 25.6’sı dolar
bazında yapılmış. Toplam yüzde 69.2
döviz borcu var. Reel sektör de öyle.
Şimdi borcu geri ödemek için tekrar
borç bulacağız.
Ayrıca şunu da belirtelim; Dolar ve
Avro karşısında Türk Lirası hala suni
olarak değerli.
2015 yılında reel kurun değerinde
dolar 3.80 demiştik, gecikerek o seviyeye geldi. Türkiye kendini zorunlu
olarak dengelediğinde reel kur olmak
zorunda. O rakam da bugün yaklaşık
doların 4.80 TL civarı olmasıdır. Türkiye bu reel kuru uygulamadan bu sarmaldan çıkamaz.

MAKALE

TL’NİN DEĞER KAYBI ve BİR ÖNERİ
Dr. Mahfi Eğilmez
TL’nin Değer Kaybı Önemli mi?

konuyu hiç anlamamış olmak demektir.
Benzini, dizeli, doğalgazı TL ile ödüyoruz ama memlekete girişi dolarla olduğu
için TL değer kaybettikçe sürekli cebimizden daha fazla para çıkıyor.
TL 2013’den Beri Değer Kaybediyor

TL, son birkaç gün içinde hızlı bir
değer kaybıyla karşılaşınca piyasalarda
ciddi bir telaş ve karamsarlık dalgası
oluştu. Bu telaş ve karamsarlık haksız
değildi. Çünkü TL’nin dış değeri ya
da döviz kurları denildiğinde Türkiye
ekonomisinin iki sıkıntısı gündeme
geliyor: (1) Bugünden başlayarak
önümüzdeki bir yıl içinde bulmamız
gereken döviz tutarı 210 milyar dolar
(170’i vadesi gelecek olan borçlar, krediler, döviz mevduatları vb, 40 milyarı
da muhtemel cari açık miktarı.) (2)
Türkiye’nin uluslararası net yatırım pozisyonu açığı (döviz açığı) 440 milyar
dolar. Bu iki göstergenin büyüklüğü “TL
dış değer kaybına uğruyor, ihracatımız
artacak, ithalatımız düşecek” gibi klasik
söylemleri anlamsız kılıyor. TL’nin her
kuruş değer kaybı dış borçları, açık
pozisyonlarını, finansman imkânlarını
bozarak dengeleri alt üst ediyor.
Son birkaç gün içinde yaşanan
hızlı değer kaybı, yarattığı bu etkilerin
dışında ortaya çıkardığı oynaklık nedeniyle öngörülebilirliği de alıp götürüyor. Bu da yatırımcıların, iş insanlarının
karamsarlığını artırarak iş yapmalarını
engelliyor. Arabamıza koyduğumuz
benzin ya da dizelden, evimizi ısıtmak,
ocağımızı yakmak için kullandığımız
doğalgaza kadar pek çok malı ithal
ettiğimiz bir dünyada “bize ne dolardan
biz TL’ye bakalım” demek ne yazık ki

TL, aslında 5 yıldır değer kaybediyor. Aşağıdaki tablo TL’nin son beş
yılda dolar karşısında yaşadığı değer
kayıplarını gösteriyor.
Bu son beş yıldaki değer kaybı
yüzde 83 düzeyinde gerçekleşmiş.
Tabloya göre en büyük kayıp 2015 ve

2016 yıllarında yaşanmış. Tablonun
son sütunu TL’nin yaşadığı iç değer
kayıplarını (enflasyonu) sergiliyor. Buna
göre TL, son beş yıldır sürekli olarak
dış ve iç değer kaybı yaşıyor. Yine
tabloya bakılacak olursa 2015 ve 2016
yıllarında yaşanan dış değer kaybı iç

değer kaybının 3-4 katına ulaşmış
görünüyor.
İleri sürülen iddialardan birisi
TL’nin içinde bulunduğu gelişme yolundaki ekonomiler – yükselen pazar
ekonomileri
grubunun
tümünün
dolara karşı benzer değer kayıpları
yaşadığı şeklindedir. Bunun doğru olup

olmadığını görebilmek için aşağıdaki
tabloda TL’nin dolara karşı değer
kaybını bu grupta yer alan ve bizimle
karşılaştırmaya tabi tutulan ülkelerin
para birimlerinin dolara karşı değer
kayıplarıyla karşılaştırmaya tabi tutalım.

Tabloya göre bu ekonomiler
arasında 2013 yılından bu yana en
büyük değer kaybını yaşayan para
birimi yüzde 83,3 kayıpla TL olmuş
görünüyor. TL’yi yüzde 80,6 kayıp
ile Ruble ve yüzde 44,1 kayıpla Pezo
(Meksika) izliyor.
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TL’nin son beş yıldaki değer
kayıplarının birçok nedeni var. Bunların
içinde ekonomik nedenler olduğu
kadar siyasal nedenler, dış politika
nedenleri ve jeopolitik nedenler de
var. Bunların bir bölümü Türkiye’nin
kendi yaklaşımlarından, tavırlarından
ve hatalarından kaynaklanıyor bir
bölümü de bizim dışımızdaki nedenlere dayanıyor.

TL’nin Son Birkaç Gündeki
Değer Kaybının Nedenleri
Bundan bir ay önce 22 Ekim
2017’de USD / TL Kuru 3,71 idi.
Bu yazıyı kaleme aldığım sırada kur
3,95’in üzerinde seyrediyordu. Yani
son bir aydaki değer kaybı yüzde
6,5’e ulaşmış bulunuyor. Yılbaşından
bu yana oluşan yüzde 12 dolayındaki
değer kaybının yarıdan fazlası son bir
ayda ortaya çıkmış görünüyor.
Son beş yıldaki değer kaybını
yapısal reformların yapılmaması, cari
açığın yeniden yükselişe geçmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
(TCMB) para politikasını bağımsız
olarak yürütememesi, kamu açıklarının
yeniden artmaya başlaması, enflasyonun düşürülememesi, işsizliğin çözülememesi, dış dünyayla olumsuz bir
dış politika ilişkisine girilmiş olması
gibi nedenlerle açıklamamız mümkün.
Bunlara ek olarak son bir ayda öteden
beri gündemde olan bir olayda önemli
gelişmeler olduğuna ilişkin söylentilerin ortaya çıkması da değer kaybında
etkili olmaya başladı. ABD’de, tutuklu bulunan işadamı Reza Zarrab’ın
sanıklıktan çıkarılarak tanık konumuna getirildiği, bu çerçevede İran’a
uygulanan ambargonun delinmesine yol açan işlemlerde Türkiye’de
işbirliği yaptığı kişi ve kurumlarla ilgili
ifade verdiği ve bazı Türk bankalarına
bu işlemlere aracılık ettikleri için
yaptırımlar uygulanacağı bu söylentilerin en önemlilerini oluşturuyor. TL’nin
son günlerdeki değer kaybının ardında
asıl olarak bu söylentiler yatıyor.
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TCMB’nin Aldığı Önlemler ve
Yeterliliği
Son günlerde TL’de ortaya çıkan
hızlı değer kaybı karşısında TCMB
beş önlem aldı. İlk olarak yabancı
para zorunlu karşılıklarda uygulanan rezerv opsiyon mekanizmasında
bütün dilimlerde 5’er puanlık indirim
yaptı. TCMB bu yolla 5,3 milyar TL’yi
piyasadan çekerek 1,4 milyar doları
bankaların kullanımına bırakacak
kapıyı açmış oldu. Böylece piyasada
dövizi bollaştırarak kurları bu yolla
denetlemeyi hedefledi.
İkinci olarak Şubat 2018’e kadar
vadesi dolacak olan ihracat ve döviz
kazandırıcı hizmetlere ilişkin reeskont
kredilerinin geri ödemelerinin, Dolar
için 3,70, Euro için 4,30, Sterlin için
4,80 kuru kullanılarak Türk lirası olarak
yapılabilmesine olanak tanıdı. Bu yolla
bir çeşit kur garantisi vermiş oldu.
Üçüncü olarak TL uzlaşmalı vadeli
döviz satım ihaleleri açmaya başladı.
TCMB, bu yolla vade tarihinde
oluşacak kurla işlem tarihi arasındaki
kurun farkını TL cinsinden ödeyeceğini
(ya da duruma göre tahsil edeceğini)
açıklayarak bir çeşit garanti kur garantisi sağlamış oldu.
Dördüncü
olarak
TCMB,
Bankalararası Para Piyasası’nda
bankaların borç alabilme limitlerini
22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan
işlemler için sıfıra düşürdüğünü
açıkladı. TCMB, aynı tarihten geçerli
olmak üzere gün içi limit işlemleri için
bankalara tanınan limitleri iki katına
yükseltti. TCMB, bu yolla bankaların
likidite ihtiyaçlarını gün içinde gidermelerini sağlamaya yönelik bir düzenlemeyle likiditeyi denetim altına almayı
hedefledi.
Son olarak TCMB, 22 Kasım
2017’den başlamak üzere, yüzde

9,25 faiz oranlı gecelik borç verme
uygulamasını sıfırlayarak askıya aldığını
ve bundan böyle bankaları fonlamada
yalnızca yüzde 12,25 faiz oranlı geç
likidite penceresinden borç vermek
imkânını kullanacağını açıkladı. Bu
durumda TCMB’nin ortalama faizi ile
geç likidite penceresi faiz oranı yüzde
12,25 oranında buluşmuş ve faiz tek
faize inmiş oldu.
TCMB’nin aldığı ilk dört önlem
kur üzerinde bir miktar etkili olsa da
bu etki yeterli düzeyde olmadı. Daha
önemlisi bu önlemlere karşın gösterge
faiz artmaya devam etti. Kur üzerinde
düşürücü etki akşam üzeri bir yandan
Dolar Endeksinin düşmesi bir yandan
da TCMB’nin faizi yüzde 12,25’e yükseltmesiyle ortaya çıktı.

TCMB Ne Yapmalı?
TCMB,
dünyadaki
benzerlerinden farklı olarak uzunca bir
süredir heterodoks para politikası
diyebileceğimiz bir politika uyguluyor.
Bu politikanın zorunlu karşılıklara rezerv opsiyon mekanizması uygulamak,
farklı yaklaşımlar altında kur garantisi vermek, geç likidite penceresi
imkânını normal bir imkân gibi kullanmak gibi alışılmış para politikası
araçlarından farklı parçaları var. Buna
karşılık bu politikanın en önemli parçası faiz politikası. Ortodoks
para politikası uygulayan merkez
bankalarının genellikle politika faizi
olarak adlandırılabilecek bir faizi varken TCMB uzunca bir zaman önce
başlattığı bir uygulama ile birden fazla faiz uygulayarak bankalara fon
sağlama yolunu seçti. Bu uygulamada
gecelik, haftalık borç verme imkânları
ve faizleri söz konusuydu. Bunların
yanı sıra bir de merkez bankacılığında
günlük olarak çeşitli nedenlerle
hesaplarını denk duruma getiremeyen
bankalara gecelik olarak borç vermeyi
sağlayan geç likidite penceresi vardı.
TCMB, bu yıl, geç likidite pencer-

kullanarak verdiği borcun
faizi olan yüzde 12,25’dir.

esini normal fonlama mekanizması
olarak kullanmaya başladı ve zaman
içinde bu mekanizma temel fonlama
mekanizması halini aldı. Düne kadar
gecelik borç verme imkânıyla birlikte
kullandığı geç likidite penceresi imkânını
bugünden başlayarak artık tek fonlama
imkânı haline getirmiş bulunuyor. Yani
bugünden itibaren TCMB’nin politika
faizi artık geç likidite penceresi imkânını

TCMB
heterodoks
para
politikası
uyguladığına göre faizi
daha esnek bir araç
olarak kullanmalı ve böyle
bir çerçeveyle politika faizi
uygulamasına geri dönmelidir. Para Politikası Kurulu kararıyla halen yüzde
9,25 olan politika faizini
yüzde 9,25 ile yüzde 15 arasında belirlemeli ve bu aralıkta gelişmelere göre
günlük faiz uygulamalıdır. Bu yapılırsa
geç likidite penceresi uygulamasını da
geleneksel işlevine döndürmek mümkün olacaktır.
Böyle bir düzenlemenin kuru
da piyasa faizini de ciddi biçimde
denetim altına alacağını
düşünüyorum.
Not: Faiz artırımı ağrısı
olan bir hastanın ağrısını
geçici olarak dindirmek
amacıyla ağrı kesici vermeye
benzer.
Ağrıyı
yaratan asıl nedenler
bulunup onların tedavisine girişilmediği sürece
hastalığın tedavisi mümkün olmaz.
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Dolar Düşer mi?
Çetin Ünsalan
eken önlemleri değil, sorunu nasıl
çözeceğinizi konuşursunuz. Fakat
buna iktidarın ne niyeti; ne de gücü
var.

Yılsonuna doğru yaklaşırken
dolar 4 TL sınırını zorluyor. Şüphesiz
ortadaki
manzaranın
kimseye
faydası olmadığı açık.
Fakat sürekli söylediğim gibi,
bugün gelinen seviye, son 16 yılda
ne yapıp ne yapmadığımızla ilgili.
Yani
sonuçları
buradan
okuyamazsanız, durumu kavramak
da mümkün olmaz. Prensip olarak
ihtiyaçlar, eldeki varlıklar ve kısıtlı enstrümanlarla çıkış trendinin dalgalı
bir biçimde devam etmesi gayet
normal bir sonuç.
Çünkü aleyhimize gelişen hiçbir
durum olmasa bile, gelir / gider
dengemiz, Şimşek’in söylediğinin
aksine borçlu yapımız ve ödeme
zorunluluğumuz
bu
sonucu
doğuruyor. Netice itibariyle sözün
özü şu ki, burada şaşıracak bir durum söz konusu değil.
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi doların aralık ayı itibariyle
düşeceği öngörüsünde bulundu.
Asıl sıkıntı ise Bakan’ın nezdinde
iktidarın konuyu halen bir spekülasyonun sonucu olarak görüyor
olması.
İşte çözümsüzlüğü getiren en
önemli etken bu. Çünkü sorunu
doğru okursanız, almanız ger-
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Böylesi dönemlerde spekülasyonla ivmelenme, buradan rant elde
edenler olması şaşıracak bir durum
değil. Hatta bu kişiler çok uzakta da
olmayabilir. Siz kaleyi açmışsınız;
rakip oyuncaya neden gol attığını
soruyorsunuz.
Peki dolar aralık ayında düşer
mi? Normal şartlar altında gevşer.
Bakın düşer başka, gevşer başka.
Dünya piyasalarının Noel tatili etkisiyle sakinleşeceği açık. Burada
da doğal bir gevşemenin olması
muhtemel. Fakat sadece bugünkü
tabloda gevşeme ihtimali var.
Bunu ortadan kaldıracak üç
önemli faktörü göz ardı etmemek
lazım. Bunlardan birincisi ABD’de
devam eden davada risk algısını
yükseltecek söylemlerin ortaya
çıkması.
İkincisi
faiz…
Merkez
Bankası’nın çılgınlık yaparak faizi
düşürmeyeceğini, ama siyasi baskı
nedeniyle
de
arttırmayacağını
düşünüyorum.
Sembolik
ve
gizlenmiş artışlar istisna… Dikkat
edilmesi gereken FED’in yapması
muhtemel faiz artışının beklentilerin
üzerinde ya da sert söylemlerle bezenerek gerçekleşmesi.
Bu da gevşemeyi engeller.
Üçüncü istisna durum
ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup
toplantısında açıkladığı belgelerle başlayan süreç. Doğru

yanlış bilemeyiz. Onun kararını
yargı verecek, ama söylemlerden
anlıyoruz ki önümüzdeki salı günü
de yeni belgeler gelecek.
Bu durum, iktidarı köşeye
sıkıştırır ve bir istifayla ya da istifasız
restleşmeyle 2018 yılını seçim senesi haline getirirse, dolardaki
gevşeme hayat bulmaz. Diyelim ki
tüm bunlar olmadı. Aralık ayında da
dolar gevşedi.
Ama Ocak ayında ne olur?
İşte asıl sorulması gereken konu
bu. Konuyla ilgili kısa süre önce bir
röportaj gerçekleştirdiğim Para ve
Altın Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali
Yıldırımtürk’ün ‘ilk üç ay çok kritik ve buradan nasıl çıkacağımız
çok belirleyici’ uyarısını ve ‘kazasız
belasız atlatırsak’ vurgusunu çok
önemsiyorum.
Sözün özü şu: Dolarda bugün
ne olduğuna bakmayın. Yaptığımız
yanlışlara kafa yorup, ne olacağına
bakın. Yoksa somut olmayan
vakalarla kavga ederek hem
süreçten, hem de kurdan dayak
yeriz ve çözümü konuşmayı bile
aklımıza getirmeyiz.
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Makine Sektörü Bursa’da Buluştu:
“Milli Üretim, Milli Güç”

Makine sektörüne yön veren en
önemli firmaları buluşturan, yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda
ziyaretçi ağırlayan Bursa Endüstri
Zirvesi ve Fuarı 30 Kasım-3
Aralık tarihleri arasında başarıyla
gerçekleştirildi.
Bursa Endüstri Zirvesi’nin makine satışlarına yapacağı etki ile
hem Bursa, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını
ifade eden Makina İmalatçıları
Birliği (MİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Özkayan “Milli
üretim, milli güç” sloganıyla makinede yerli üretimi destekleyecek
politikaların oluşturulup yürütülmesi
ve markalaşması için çalıştıklarını
söyledi.
Özkayan, “İhracattaki kilogram
değerimizi önce 15 dolar sonrasında
da 20 dolar seviyesine çıkarabilirsek
zaten sorunların çoğunu bitirmiş
olacağız. Bu noktada, yaratıcılık,
Ar-Ge ve tasarım öncelikli, yüksek
teknolojiye sahip ürün ve ara ürünler geliştirirken, iç talebin yerli üretim
ile en iyi şekilde karşılanması ve
paranın da yurt içinde kalması ana
amacımız olmalıdır” dedi.
Özkayan, üretimde emeğin yerini otonom sistemlerin ve öğrenen
makinelerin
almaya
başladığı,

Endüstri
4.0
devrimiyle
birlikte gelecekte,
insan gücüne ve
emeğine
daha
az ihtiyaç duyan,
bilginin ve makinelerin öncelikli
olduğu, hızlı ve
çözüm odaklı bir
üretim
dönemi
yaşanacağını belirtti.

makine satışlarına yapacağı etki ile
hem Bursa, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade
eden Özkayan, stratejik öneme
sahip olan makine üretim sanayinin gelişmesi ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin sergilenmesi
açısınadan dikkat çeken Fuarların,
makine sektörünün dünyaya açılan
kapısı olduğunu bildirdi.

Makine
sektörünün
Avrasya coğrafyasındaki en büyük
buluşma noktalarından biri olan
Bursa Endüstri Zirvesi Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim
Şirketi ve Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından, Makina İmalatçıları
Birliği (MİB) ve Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD)
işbirliğinde
düzenlenen
Bursa
Endüstri Zirvesi, eş zamanlı olarak
4 önemli fuara ev sahipliği yaptı.

Makina İmalatçıları Birliği’nin,
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm
makine imalatçılarının buluştuğu
bir nokta olduğunu ve Dünya’nın
120’den fazla ülkesine ihracat
yaptıklarını kaydeden Özkayan, ülkeye katma değer ve döviz girişi
sağlayan bir sektör olduklarını belirtti. Makine imalat sanayisi gelişmemiş
ülkelerin, zenginleşmesinin mümkün olamayacağının altını çizen
Özkayan, “500 milyar dolarlık ihracat hedefindeki 100 milyar dolarlık
makine ihracatı payı her ne kadar
gerçekleşmeyecek gibi gözükse de
bu hedefin bizlere gösterdiği çok
önemli bir durum ortaya çıkmıştır.
Ne kadar çok üretirsek üretelim
katma değeri yüksek ürünlere geçiş
yapamadıkça ihracattaki kilogram
değerimizi yükseltmedikçe bu hedeflere ulaşmak maalesef mümkün gözükmemekte. Ülke olarak,
düşük gelir tuzağından kurtulmak için yürütülen çalışmalara hız
vermemiz gerekiyor. Rekabetin
acımasız olduğu küresel pazarlarda varlığımızı sürdürmek için kendi
teknolojilerimizi geliştirmeli ve ithal
ettiğimiz ara ürünleri de kendi ülkemizde üreterek hem sektörün
güçlenmesi hem de yeni sektörlerin
oluşması için çalışmalıyız” dedi.

“Zirve Sektörün Nabzını Tutan En Önemli Organizasyonlardan Birisi”
Bursa
Ekonomi
Zirvesi’nin
açılışında
konuşan
Makina
İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan,
Zirve’nin sektörün nabzını tutan en
önemli organizasyonlardan birisi
olduğunu belirterek, Türkiye’nin
dünya ölçeğinde en güçlü olduğu
sektörlerin başında gelen makine
imalat sanayinin, gelişen teknoloji
ve üreticilerin Ar-Ge’yi odağına
alan yaklaşımları sayesinde hızlı bir
şekilde büyümeye devam ettiğini
söyledi.
Endüstri Zirvesi’nin bu yıl da

“120’den Fazla Ülkeye İhracat
Yapıyoruz”
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ine imalat sanayisinin gücü ve
büyüklüğü ile orantılı olduğuna dikkat
çeken Özkayan, “Kendi makineniz
olmadan sanayileşmekten, gerçek
büyümeden ve güçten söz edilemez. İthalata dayalı büyüme ile sanayi devrimi olamaz. Bulunduğumuz
bölgede üretmekten başka çaremiz
yok. Bu nedenle, makine imalat
sanayinin ülke için nasıl yaşamsal
bir öneme sahip olduğu ortada.
Sanayileşme politikalarının yerli,
milli makine üretimini destekleyecek
şekilde sürekli olarak düzenlenmesi
ve küresel rekabete dayanabilecek
markalaşacak bir makine sanayisi
oluşturulmalıdır. Bu konudaki lobi
faaliyetlerimize devam ediyoruz”
şeklinde konuştu.
“Hedefimiz
Kilogram
Değerini 20 Dolara Çıkarmak”

“2018 Dijital Dönüşüm Yılı
Olacak”

Ülkenin kalkınma sürecinde kilogram başı ortaya koyduğu yüksek
katma değerle makine sektörünün
büyük bir önemi olduğunun altını çizen Özkayan, “İhracattaki kilogram
değerimizi önce 15 dolar sonrasında
da 20 dolar seviyesine çıkarabilirsek
zaten sorunların çoğunu bitirmiş
olacağız. Bu noktada, yaratıcılık,
AR-GE ve tasarım öncelikli, yüksek
teknolojiye sahip ürün ve ara ürünler geliştirirken, iç talebin yerli üretim
ile en iyi şekilde karşılanması ve
paranın da yurt içinde kalması ana
amacımız olmalıdır” diye konuştu.

2018 yılnın ekonomik olarak zor
bir yıl olabileceğine değinen Özkayan, 2018’de MİB üyelerinin ihracatını
arttırması ve bilinirliğinin artması
için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Üretimde emeğin yerini otonom sistemlerin ve öğrenen
makinelerin almaya başladığı, sanayinin 4. aşaması olarak nitelendirilen bir dönemin içinde olduğumuza
dikkat çeken Özkayan, akıllı ve
birbirleriyle iletişim halinde olan
makinelerin ön plana çıktığı Endüstri
4.0 devrimiyle birlikte, gelecekte,
insan gücüne ve emeğine daha
az ihtiyaç duyan, bilginin ve makinelerin öncelikli olduğu, hızlı ve
çözüm odaklı bir üretim döneminin
başlayacağını ifade etti.

“Milli Üretim, Milli Güç”
Makina İmalatçıları Birliği (MİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, MİB olarak, “Milli üretim, milli güç” sloganıyla
yerli
üretimi
destekleyecek
politikaların oluşturulup yürütülmesi ve markalaşması konusunda
çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Ülkelerin
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gelişmişliğinin

mak-

2018 dijital dönüşümün etkisinin başladığı bir yıl olacağının
altını çizen Özkayan sözlerini şöyle
tamamladı: “2018 robotlar ve otomasyon gibi konuların daha çok ön
plana çıkabileceği, insan gücünün
ve işlerinin yerini “yapay zeka” ve
“robot kolların” alabileceği bir çağın

ilk ayak seslerini duyabileceğimiz
bir yıl olacaktır. Teknoloji ve bilgi
tabanlı bu yeni nesil endüstri sürecine uyum zamanını kaçırmadan
bir sonraki yapay zekâ dönemine
hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda
teknolojinin çok hızlı ilerlemesi yeni
fırsatların, yeni alanların önünü açmakta, uyum sağlayan şirketlerin,
sektörlerin ve ülkelerin refah seviyesini yükseltmektedir. Bu açıdan
Türkiye’nin, geleceğe dönük yüksek vizyonu ve kalkınma planları
çerçevesinde; kendi teknolojisini
üreten, satan ve küresel rekabetçi
piyasada geliştirdiği inovatif ürünleriyle boy gösteren bir konumda
olması için biz sanayicilere büyük
sorumluluklar düştüğünü de bir kez
daha hatırlatıyor, üniversite sanayi iş
birliklerinin önemine dikkat çekmek
istiyorum. Özellikle makine üreticileri, yüksek teknolojiye geçişte ilkleri gerçekleştirecek donanıma ve
yapıya sahip ülkemizdeki en önemli
unsur olmaya devam edecektir.”

MİB Hakkında:
Makina İmalatçıları Birliği (MİB),
1990 yılında kuruldu. Makine
ve aksamı ile ilgili imalat yapan
firmaların üye oldukları sektörel bir
birlik ve makine sektörünün tümünü
kapsayan tek sivil toplum kuruluşu
olma niteliğini taşıyor. Bünyesinde
200’e yakın üye firma bulunuyor.
MİB bünyesindeki firmalar, 2014
yılı Türk makine ihracatının yüzde
60’ından fazlasını gerçekleştirdi.
Sermaye malı veya yatırım tipi
makineler gibi zor ve teknoloji yoğun
imalat konusunda üyeleri büyük bir
üstünlük gösteriyor. Üyeleri, güncel teknolojilerle kaliteli imalat yapan
güvenilir, sürekliliği olan ve marka
imajı yaratma konusunda da başarılı
firmalar. Gıda, paketleme, iklimlendirme sistemleri, takım tezgâhları
(yatırım tipi makineler), ağaç işleme,

plastik işleme, iş, inşaat makineleri, kaldırma, işleme endüstrileri
vb. konularda üye portföyüne sahip. Sektörün yurt içinde daha iyi
tanınması, yerli makine imalatçılarının
pazar payını arttırması ve gelişmesi
ile ilgili çalışmalar yanında, yurt dışı
tanıtımına da önem veriyor. Bu
doğrultuda da, sivil, özel ve kamusal pek çok platformda, sektör ve
üye firmaları arasında bilgi aktarımı
gerçekleştiriyor. Her yıl sektörün
ve üye firmaların tanıtımı amacıyla,
değişik ülkelerde düzenlenen çeşitli
fuarlara katılarak, üye firmalara daha
uygun şartlar sağlanmaya çalışıyor.
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Bakan Arslan:
“2020’ye Kadar Milli Bir Haberleşme Şebekesi Kuracağız!”

Haberleşme altyapısının milli
olmasının ayrı bir önem taşıdığını
ifade eden Arslan, Türkiye'nin internet altyapısının gelişim hızının dünya
ortalamasının üzerinde olduğunu
bildirdi.

Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla
KOSGEB tarafından düzenlenen
“Stratejik Ürün Destek Programı
Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza
Töreni”nde yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin iletişim altyapısını yerli ve mili ürünlerle kurma yönünde
önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Arslan, yerli sanayi ve iletişim
altyapısız küresel bir oyuncu
olunamayacağını dile getirdi.
Bakan Arslan, Türkiye’nin yerli üretici için her anlamda fırsatlar
sunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

hızlı tren ve karayolları tünellerine, iletişim hizmetlerine büyük
yatırımlar yapıyoruz. Yerli sanayimizi
geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle
dünya çapında küresel üretici ve
ihracat ülkesi olmayı hedefliyoruz.
Son 15 yılda Türkiye’de adeta bir
devrim gerçekleştirdik. Bugün Türkiye yerli gözlem uydularını üretebiliyor, yerli haberleşme uydularının
üretimiyle ilgili çalışmalarını yürütüyor, kendi 4,5G baz istasyonlarını
üretiyor, milli demiryolu endüstrisini
büyütmek yönünde adımlar atıyor.
Kendi milli yüksek hızlı trenimizin
yapılmasıyla ilgili süreçleri başlattık.
Yeni alacağımız 96 sette kademe
kademe yerlilik ve millilik oranını
artırarak tamamını üretebilir hale
gelmek adına adımlar atıyoruz.”

“Ülkenin her yerini yatırım alanı
ve şantiye haline getirdik. Türkiye’de
hafif raylı sistemlere, metrolara,

“Yerli Yatırımcı ve Yazılımcıya
Büyük Destekler Veriyoruz”
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Arslan, “Türkiye'yi geleceğe
taşımak istiyorsak bu altyapıyı kendimiz üretmeliyiz. Bu kapsamda, yerli yatırımcıya, yerli yazılımcıya, yerli içerik üretenlere büyük destekler
veriyoruz. Sektöre yönelik Ar-Ge
faaliyetleri için kaynak aktarmaya
devam ediyoruz. Ar-Ge’yi ve yerli
üretimi teşvik edecek birçok yükümlülük getirdik. Bu yükümlülükler yerli ve milli üreticilerimiz açısından
önemli bir teşvik olarak görülmeli.
Temmuzda haberleşme teknolojileri
kümelenmesini faaliyete geçirdik.
Bugün itibarıyla bünyesinde Ar-Ge
yapan ve ürün geliştiren 126 firmayla 7 bin çalışan bulunuyor. Şu an
üzerinde çalıştıkları 'uçtan uca milli
şebeke' projesiyle ülkemiz adına
çok önemli bir adımın eşiğindeler”
diye konuştu.
2020'ye
kadar
milli
bir
haberleşme şebekesi kurmayı
planladıklarının altını çizen Arslan,
“Hedefimiz 5G ve ötesi teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini
sağlamak ve ticari olarak 5G'yi
dünyada hizmete sunan ilk ülkelerden olmak. Bunun yanında ithal
edilecek 4,5G mobil şebekelerinde
kullanılan altyapının önemli
kısmının yerli olması için projeler de devam ediyor. Böylece, milyarlarca dolarlık yatırımı yerli imkanlarla yapabilir hale geleceğiz”
değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma,
Denizcilik
ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
KOSGEB ve Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) tarafından
imzalanan protokolle KOBİ'lerin
özellikle bilişim altyapısına yönelik
yerli ürün üretiminin artırılacağını belirterek, şunları kaydetti:
“KOSGEB'in 5 milyon liraya kadar KOBİ’lere sağlayacağı destekle
özellikle siber güvenliğin akıllı ulaşım
altyapılarını, haberleşme ağlarından
uydulara kadar birçok kritik
altyapının ara ürünlerini Türkiye'de
üretebilir hale geleceğiz. Ar-Ge'ye
daha fazla kaynak aktarmamız gerekiyor. Ortaya çıkan özgün ürün
ve projelerin kat kat geri dönüşü
olacaktır. Ülkemizin petrolden sonra
en fazla ithalat yaptığı bu alanda
KOBİ'lerimiz daha az çekinerek ArGe yapabilecek, uluslararası marka
üreten konuma yükselebilecek.”

Türkiye’nin
son
dönemde her alanda yerlileşme ve
millileşme konusunda seferberlik başlattığını hatırlatan Sayan,
bu alandaki çalışmaların başarıyla
sürdürüldüğünü dile getirdi.
Sayan, 5G'yi yerli ve milli altyapıyla kurabilmek için tüm
imkânların seferber edildiğini vurgulayarak, “KOSGEB ile elektronik
haberleşme sektörü özelinde de
yerli ve milli üretim ekosisteminin
geliştirilmesi noktasında atılacak
adımları belirlemiş olduk. 5G için
hazırlık yapacak tüm yerli ve milli firmalar bugün burada. Bir olacağız,
diri olacağız, hep birlikte başarıya
ulaşacağız” diye konuştu.

“Yerlileşme ve Millileşme Konusunda Seferberlik Başlattık”
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da Türkiye'de yerli ve milli
üretimin desteklenmesine yönelik
çalışmaların kurumlar arasında da
iş birliğine dönüşebilmesi amacıyla
KOSGEB ile protokol imzaladıklarını
söyledi.
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İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Kasım 2017 Raporları Açıklandı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri
Endeksi) kasım ayında 52,9’a yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında üst üste dokuz ay
iyileşme yaşandığını gösterdi. Bu aynı
zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi
oldu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
İstanbul İmalat PMI da kasımda
51,5 oldu. Ekime göre gerileyen
PMI, bununla birlikte İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının
iyileştiğine ve iyileşme trendinin sekizinci aya taşındığına işaret etti.
Ekonomik
büyümenin
öncü
göstergesi olan imalat sanayi
performansında en hızlı ve güvenilir
referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat
PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Kasım 2017 dönemi
sonuçları açıklandı. Eşik değer olan
50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların
sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket
sonuçlarına göre, geçen ekim ayında
52,8 olarak gerçekleşen PMI kasım
ayında 52,9’a yükselerek Türk imalat
sektörünün faaliyet koşullarında güçlü
iyileşme yaşandığını gösterdi. Son anket verileriyle birlikte iyileşme eğilimi
üst üste dokuzuncu aya taşınırken,
bu aynı zamanda 2014 yılından beri
gözlenen en uzun kesintisiz büyüme
trendi oldu. Ayrıca endeks uzun dönem ortalaması olan 50,8 düzeyinin
belirgin bir şekilde üzerinde ölçüldü.
Güçlü talebin etkisiyle Türk imalat
sektörünün üretimi üst üste 10. ay
olacak şekilde kasımda arttı. Anket
verileri toplam yeni siparişlerin yeni
ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda büyümeye devam ettiğini
gösterdi. Türk imalat sektörünün
kapasitesi kasımda genişlemeye de-
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vam etti. Firmalar, artan yeni sipariş hacmini
karşılamak
amacıyla
istihdamı son üç yılın en
yüksek hızında büyüttü.
Ayrıca satın alma faaliyetleri üst üste dokuzuncu ay olacak şekilde
ve güçlü düzeyde arttı.
Üretim öncesi stoklar
kasımda
gerilerken,
Türk imalatçıları üzerindeki
enflasyonist
baskılar ise arttı. Firmalar girdi maliyetlerindeki artışın büyük ölçüde döviz
piyasasındaki olumsuz gelişmelerden
kaynaklandığını belirtti.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye
İmalat PMI anket verileri hakkında
değerlendirmede bulunan IHS Markit
Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları
söyledi: “Üretim, yeni siparişler ve ihracatta süren artışların etkisiyle Türk
imalat sektöründeki güçlü iyileşme
kasımda da devam etti. Bunun
yansıması olarak firmalar istihdamı
son 34 ayın en yüksek hızında büyüttüler. Talepteki artışa paralel olarak
firmalar satın alma faaliyetlerini de
artırdı.”
İstanbul İmalat PMI Kasım
Ayında 51,5 Oldu
Ekim
ayında
53,0
olarak
gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası
İstanbul İmalat PMI da kasımda
51,5’e geriledi ancak İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının
iyileştiğine ve iyileşme trendinin sekizinci aya taşındığına işaret etti. Ayrıca
endeks uzun dönem ortalaması olan
50,6’nın üzerinde kaydedildi. İstanbul
imalatçılarının
üretimi
kasımda
büyümeye devam etti. Ekime kıyasla
hafif çapta yavaşlasa da büyüme hızı
güçlü ve uzun dönem ortalamasının

üzerinde gerçekleşti. Üretimde kesintisiz büyüme trendi de dokuzuncu
aya ulaştı ve son altı yılın en uzun
büyüme trendi olarak gerçekleşti.
Anket katılımcıları üretimdeki artışın
büyük ölçüde daha yüksek talepten
kaynaklandığını belirtti.
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AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Yürütme
Kurulu Toplandı

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın
en büyük dört tarım fuarından biri
olan “AGROEXPO Uluslararası
Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, 01 –
04 Şubat tarihleri arasında Türk
tarımını dünya tarımı ile 13. kez
buluşturmaya hazırlanıyor.
Yurtiçi ve yurtdışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık
firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere
tüm sektör temsilcilerini Fuar
İzmir’de ağırlayacak olan 13. Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım
Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık
Ekipmanları, Canlı Hayvan ve
Seracılık Fuarı’nın ana teması “Tarım
4.0” olarak belirlendi. Endüstri 4.0
ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye
tarım sektörüne en hızlı ve en doğru
şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın
ana teması olarak işlenecek.
Aydın’da Biraraya Gelindi
Ana tema kapsamında fuarda gerçekleştirilecek projelerle
ilgili fikir birliği yapmak adına
oluşturulan Agroexpo Tarım 4.0
Danışma Kurulu’nun yürütme kurulu toplantısı 24 Kasım Cuma
günü TABİT ev sahipliğinde
Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde bulunan Vodafone Akıllı Köy’de
gerçekleşti.
Toplantıya;
Orion
Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan,
Orion Fuacılık Yönetim Kurulu

Üyesi Irmak Tan,
ION Academy Kurucusu Ali Rıza
Ersoy,
EBİLTEM
Müdürü Prof. Dr.
Cengiz Akdeniz,
Ege
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hakan
Bayraktar,
İzmir
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Şube Müdürü
Ahmet Tomar, Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif
Behiç Tekin, TABİT Yönetim Kurulu
Üyesi Coşkun Yıldırım, TABİT Genel
Müdürü Nur Karataş, İzmir İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Şube
Müdürü Ali Ateş, İzmir İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube
Müdürü Ayşe Şener Denizli, Siemens Kurumsal İletişim Uzmanı
Özen Gökçe, Tire Süt Üreticiler
Birliği Genel Müdürü Özgür Eskiyörük, sektör temsilcileri ve basın
mensupları katıldı.
Tarım 4.0 Uygulamaları ile
İlgili Görüş Alışverişinde Bulunuldu
TABİT Yönetim Kurulu Üyesi
Coşkun Yıldırım ve ekibinin ev
sahipliği yaptığı organizasyon Vodafone Akıllı Köy gezisiyle başladı.
Vodafone Akıllı Köy uygulama
sahasında yer alan loT teknoloji
çalışmaları hakkında yerinde bilgilendirme yapıldı ve 13. Agroexpo
Uluslararası Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nın Tarım 4.0 Yürütme Kurulu
toplantısıyla devam etti.
ION Academy Kurucusu Ali
Rıza
Ersoy’un
başkanlığında
gerçekleşen
toplantıda
fuar
kapsamında gerçekleşecek olan
Tarım 4.0 uygulamaları ile ilgili görüş
alışverişlerinde bulunuldu.

Toplantıda
alınan
kararlara
göre; fuarın ilk günü olan 1 Şubat
Perşembe günü T.C. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet
Eşref
Fakıbaba’nın katılımlarıyla
gerçekleşecek olan açılış töreninde
Ali Rıza Ersoy’un Tarım 4.0 ile ilgili açıklayıcı bilgileri içeren bir
konuşma yaparak çiftçileri ve ziyaretçileri bilgilendirici bir sunumla
fuarın ana temasını tanıtmasına,
Tarım 4.0 ile ilgili açıklayıcı ve
tanıtıcı sunumların Bereket Tv’den
canlı olarak yayınlanmasına ve fuar
kapsamında Hayvansal Üretimde
Tarım 4.0 Uygulamaları, Bitkisel
Üretimde Tarım 4.0 Uygulamaları
ve Sahada Tarım 4.0 Uygulamaları
başlıklı çeşitli forumlar ve paneller düzenlenmesine karar verildi. Gerçekleşecek olan panellerde
tarım sektörünün profesyonelleri
panelist olarak yer alacak ve interaktif sunumlar yapılacak.
Yeni
Modeli

Nesil

Kırsal

Yaşam

Vodafone’un ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma
hedefiyle TABİT ortaklığında
Aydın’da hayata geçirdiği Vodafone Akıllı Köy, dünyanın ve
Türkiye’nin ilk akıllı köyü olma
özelliği taşıyor. Geleneksel tarım
yöntemlerini
ileri
teknolojinin
olanaklarıyla birleştiren yeni nesil
kırsal yaşam modelinin sunulduğu
Vodafone Akıllı Köy’de uygulanan teknolojiler ve nitelikli bilgi ile
5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak
toplam 15 milyar TL’lik ekonomik
değer

27

HABER

Girişimlerin Yüzde 62’si ‘Yenilik’ Çalışması Yaptı

10 ve daha fazla çalışanı olan
girişimlerin yüzde 61,5'i yenilik
faaliyetinde bulundu. Bu dönemde
devam eden ve sonuçsuz kalan
faaliyetler de dahil, ürün veya süreç
yeniliği faaliyetinde bulunanların
oranı yüzde 47,3 oldu.
Türkiye
İstatistik
Kurumunun (TÜİK) "Yenilik Araştırması"
sonuçlarına
göre,
2014-2016
yıllarında 10 ve daha fazla çalışanı
bulunan girişimlerin yüzde 61,5'i
yenilik faaliyetinde bulundu. Bu
oran 10-49 çalışanı olan girişimler
için yüzde 60,4, 50-249 çalışanı
olan girişimler için yüzde 65, 250
ve daha fazla çalışanı olan girişimler
için ise yüzde 70,4 olarak belirlendi.
Sanayi sektöründe yenilikçi
girişimlerin oranı yüzde 64,5 iken
hizmet sektöründe yüzde 57,7 oldu.
Söz konusu dönemde girişimlerin
yüzde 47,3'ü devam eden ve
sonuçsuz kalan faaliyetler de da-
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hil, ürün veya süreç
yeniliği
faaliyetinde
bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde
31,8'i ürün yeniliği,
yüzde 34'ü ise süreç
yeniliği gerçekleştirdi.
Organizasyon veya
pazarlama
yeniliği
faaliyetinde bulunan
girişimlerin oranı bu
dönemde yüzde 50,8
olarak gerçekleşti. Bu
kapsamda girişimlerin
yüzde 34'ü organizasyon, yüzde
42'si de pazarlama yeniliği yaptı.
İşbirliği Oranı Yüzde 23 Oldu
Devam eden ve sonuçsuz kalan
yenilik faaliyetleri de dahil, ürün veya
süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren
girişimlerin yüzde 23'ü, söz konusu dönemde diğer girişim veya
kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirdi.
İş birliğinde bulunan girişimler en
fazla yüzde 88,2 ile dahil oldukları
gruptaki diğer girişimlerle iş birliği
yaptı.
İş birliği yapılan kişi ve kuruluşların
ülkeleri dikkate alındığında, yüzde
97'sinin yurt içinden, yüzde
35'inin Avrupa ülkelerinden, yüzde
28,4'ünün ise diğer ülkelerden
olduğu görüldü.
Girişimlerin Yüzde 27,6'sı Finansal Destek Aldı
Söz
konusu
girişimlerin
yüzde
27,6'sı bu dönemde finansal destek
aldı. Bu girişimlerin
yüzde
94,3'üne
merkezi kamu kurum ve kuruluşları
tarafından finansal
destek
verilirken,
yüzde 12,6'sına yerel veya bölgesel

kamu kuruluşları, yüzde 2,8'ine ise
AB kurumları destek sağladı.
Girişimlerin yüzde 34'ü, anılan
dönemde organizasyon yeniliği
yaptı.
Organizasyon
yeniliği
gerçekleştiren girişimlerin yüzde
79,5'i iş sorumlulukları ve karar alma
sürecinde yeni yöntemler kullandı,
yüzde 70,5'i organizasyon süreci
için yeni iş yöntemleri ortaya koydu,
yüzde 29,2'si de diğer girişimler
veya kamu kuruluşlarıyla iş birliği,
ortaklık, taşeronluk gibi yollarla yeni
yöntemler uyguladı.
Pazarlama
Girişimler

Yeniliği

Yapan

Girişimlerin yüzde 42'si, bu 3 yıllık
dönemde pazarlama yeniliği yaptı.
Bu girişimlerin yüzde 63,7'si ürün
ve hizmetlerin fiyatlandırması konusunda yenilik gerçekleştirdi, yüzde
57,7'si ürün tasarımı veya ambalajın
estetiğinde önemli değişikliklere
imza attı, yüzde 57'si ürün tanıtımı
için yeni ortam veya reklam teknikleri
kullandı, yüzde 49,9'u ise yeni bir
satış veya dağıtım yöntemi uyguladı.
Girişimlerin yüzde 38,5'i, 20142016 döneminde yenilik faaliyetinde
bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 82,8'i
kendilerini yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 17,8'i yenilik faaliyetini
engelleyen faktörlerin fazlalığını en
önemli neden olarak gösterdi.
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Köstem Zeytinyağı Müzesi açıldı
Muayenehaneme gelen çocuklara, ‘Elma ağacı gördün mü?’
diye soruyordum. Çocuk 7 yaşına
gelmiş, elma ağacını görmemiş.
Çocuklar için çok çeşitli meyve
ağaçları diktim. Bizlere tarım dersinde öğretilenleri öğrensinler istedim. Buranın sürekliliğini sağlamak
için eşimle birlikte, Köstem Kültür
Eğitim ve Müzecilik Vakfı’nı kurduk.”

İzmir'in Urla ilçesinin Uzunkuyu
köyündeki, dünyanın en büyük
zeytinyağı müzesi olduğu öne
sürülen 'Köstem Zeytinyağı Müzesi'
açıldı. Türkiye'nin ikinci sanayi müzesi özelliğini de taşıyan mekanın üst
katına gelecek yıl Sabun ve Hijyen
Müzesi açılacak.
Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Levent Köstem tarafından yıllar süren
uğraş sonucunda açılan Köstem
Zeytinyağı Müzesi, 20 bin metrekare alan içerisinde, 5 bin 650
metrekare kapalı alanda, Anadolu topraklarında bugüne kadar
kullanılan tüm zeytinyağı ezme sistemlerini 1/1 ölçekte sergiliyor.
Özellikle Ege ve Urla yarımadası
ile Anadolu zeytinciliği ve kültürünü
tanıtmayı amaçlıyor.

‘TÜRKİYE’NİN İKİNCİ
SANAYİ MÜZESİ’
Köstem Zeytinyağı Müzesi’nin
kurucusu Doç. Dr. Levent Köstem
ise eşi Güler Köstem ile birlikte 17
yıldır müzeyi kurmak için mücadele
ettiklerini vurgulayıp, şunları söyledi:
“Anadolu’yu dolaşarak gerekli malzemeleri toplamak için
çok çalıştık. Bu müzeyi örnek yer
yapmayı çok arzu ettik. Bir müze

kavramında yaptığımız zeytinyağı
müzesi, dünyanın en büyük müzesi oldu. Bir takım arkadaş,
dostlarımızın da bilgi desteği ile
müzemizi yaratmaya çalıştık.
Aslında burada iki müze olacak.
Birisi; Zeytinyağı Müzesi, seneye de
üst katta Sabun ve Hijyen Müzesi’ni
açacağız.
Şu anda açtığımız, Zeytinyağı
Teknoloji Müzesi. Burası, Koç’un
açtığı müzeden sonra, Türkiye’nin
ikinci sanayi müzesi. Ama sadece
Zeytinyağı Müzesi olarak açtık.
Bütün amacımız; burada çocuklara eğitim verebilmek. Burasını bir
eğitim kurumuna dönüştürmek istiyorum. Zeytin, sanat, kültür, tarih
ve el becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma hedefliyoruz. Burası
sadece müzeden oluşmuyor. Arka
tarafta
modern
bir
zeytinyağı
fabrikamız var.
Restoran, satış
dükkanları, sanat
atölyeleri, çocuk
beceri salonları ve
bir butik otelimiz
de var. Ayrıca 7
dönüme
yakın
çocuk
tarım
bahçemiz
var.

Konuşmaların ardından, sembolik olarak açılış kurdelesi kesildi. Etkinlik, alternatif tıp uzmanı Dr.
Ender Saraç, kardiyolog Prof.Dr.
Murat Gençbay, araştırmacı-yazar
Sefa Taşkın ve televizyon yapımcısı
Coşkun Aral’ın sunumları ve müzik
gösterileri ile sona erdi.
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TÜRKİYE’NİN BAŞINDAKİ ASIRLIK BELA: BATI LİBERALİZMİ

Prof. Dr. Cihan Dura
XIX. yüzyılın ilk yılları İngiltere’si,

sanayi kapitalizmi gelişme halinde...
Derken, bir devrim, Sanayi Devrimi
bomba gibi patlıyor, dünyayı adeta
sarsıyor. Yeni bir çağ başlıyor: Emperyalizm çağı… İngiltere ile birlikte o zamana kadar görülmemiş
türden, yepyeni ülkeler ortaya
çıkıyor: Sanayileşmiş ülkeler! Bu ülkeler iki önemli etkiye yol açıyor: (a)
Gıda ve hammadde kaynaklarıyla
mamul ürünlere pazar arayışları;
(b) çok sayıda çevre ülkesini, kendi
ekonomileri ile bütünleşmeye zorlama.
İngiltere; diğer ülkelerin kapılarını
zorluyor… Kıta Avrupası ülkeleri
korumacılık zırhıyla hemen savunmaya geçiyor. Başka bölgelere yöneliyor İngiltere: Hangi
ülke zayıfsa, orada korumacılığı
kaldırtarak, üretim ve sermayesini o
ülkeye boşaltıyor; Üç yoldan giderek:
Silah gücüyle, tehditle, işbirlikçi bularak... Bunlar başlıca Çin, Hindistan gibi ülkelerdir, tabii Osmanlı
İmparatorluğu da…
“Ekonomik
sızma” hareketi iki koldan yürütülüyor: a- Uygun ekonomik stratejiler kullanarak (ülkeyi dış ticarete
ve yabancı sermayeye açtırma,
borçlandırma); b- sosyal yapı
değişiklikleri yaptırma(“reform”lar,
geleneksel yapıların çökertilmesi).
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1838 TİCARET ANLAŞMASI
VE SONUÇLARI
İngiltere 18201840
arasında
pek çok ülke ile
serbest
ticaret
anlaşması imzalar.
Osmanlı Devleti ile
yaptığı 1838 Ticaret Anlaşması da
bunlardan biridir.
Osmanlılar aslında
bir “ekonomik tuzak” olan serbest
mübadele düzenine bu anlaşma
ile itildi: Ülkeye önce Avrupa ticaret
sermayesi girdi, ardından da Avrupa finans sermayesi...
Anlaşma’nın başlattığı liberalizm Osmanlı ekonomisinde çok
zararlı sonuçlar doğurdu: Ekonomik bağımsızlık yitirildi. Bağımsız
dış ticaret politikası seçeneği ortadan kalktı. Anlaşmanın getirdiği
“gümrük boyunduruğu” gelişmenin
temel koşulu olan bağımsız
gelişme olanağını ortadan aldırdı.
Sanayileşmeye geçiş engellendi.
Mevcut sanayiler yok oldu. Gelişme
olanakları
bütünüyle
yitirildi.
Fabrikaların çoğu, imzalanan serbest ticaret antlaşmaları uyarınca
yapılan ithalatla baş edemeyerek
kapandı. Halk yoksullaştı.
Ekonomi ileri Avrupa ekonomilerinin açık pazarı haline geldi. Ticaret yabancı egemenliğine geçti.
Osmanlı tüccarı, İngiliz tüccara oranla daha fazla vergi öder bir duruma düştü. Bu, onun rekabet
gücünü kırdı. Ucuz Avrupa malları;
bendi yıkılmış seller gibi Osmanlı
pazarlarını bastı, ülke Avrupa’nın
açık pazarına dönüştü. 1838
Anlaşması ve bunu izleyen diğer
anlaşmalar, dış borçlanmanın yolunu açtı. Devlet’in başına Düyunu Umumiye belası musallat edildi.

Devletin çöküşü hızlandı.
Yoksul ve harap olan ülke sonunda Emperyalizm’in silahlı işgaline
uğruyor. Atatürk’ün öncülüğünde
bir bağımsızlık savaşı verilerek,
Cumhuriyet kuruluyor. Liberalizm reddedilerek halkçı ve devletçi politikalar uygulanıyor. İstikrar
ve kalkınma, bağımsız ekonomi
yönünde önemli adımlar atılıyor.
Ne var ki, bu uyanış ve sağlanan
başarılar daha sonra sürdürülemiyor.
NEOLİBERALİZM NEDİR?
Liberalizm
“piyasa
mekanizmasına inanan, bu nedenle
devletin ekonomiye müdahalesini
gereksiz bularak, en düşük düzeye indirilmesini savunan görüş”tür.
İlk olarak, Sanayi Devrimi İngiliz
iktisatçıları
tarafından
formüle
edilen bu görüş XX. yüzyılın birinci
yarısında gözden düşmüştü. Ancak daha sonra hortlatılarak “Neoliberalizm” adıyla yeniden piyasaya
sürülmüştür. Buna göre kutsal olan,
yalnızca bireydir. Ekonomik ve toplumsal politikada eşitsizlik esastır.
Serbest piyasa dâima insanların
lehine işler. Devlet denetimi ve
kamu sektörü, bu mekanizmanın
önünde
bir
engeldir.
Devlet
özelleştirme yoluyla küçültülmeli,
etkisizleştirilmelidir.
Oysa gerçek farklıdır: Liberalizm,
bugünkü adıyla “Neoliberalizm”,
tam da Batı’nın para babalarının,
küresel şirketlerin dünya görüşüdür.
Batı oligarşisi; kazanımlarını kaybetmemek, geleceğini güvence altına
almak, daha da zenginleşmek için
bu görüşü bütün dünyaya yayarak,
zorla uygulatmaya çalışmaktadır.

LİBERALİZMİN DİRİLİŞİ VE ÖNE
GEÇİŞİ

Liberalizm 1970’lerin ortalarına
kadar,
dışlanmış,
unutulmuş
bir akımdı. Ekonomide hâkim
görüş devletçilikti. Sosyal devlet anlayışı ön plandaydı. Ekonomik istikrar ve gelişmenin ancak
devletin
öncülüğünde
sağlanacağına inanılıyordu. Derken, liberalizm ve bireycilik yeniden
canlandı: Amerika’da Chicago
Üniversitesi’nde başlayarak, bütün
ABD’yi etkisi altına aldı. Ardından,
Şili’de sosyalist Allende Hükümeti’ni
deviren CİA darbesinden sonra tüm
dünyaya yayıldı. Cunta lideri General Pinochet; “Chicago boys” diye
de anılan Friedmancı iktisatçıları,
ekonomik politikanın yönetimine
getirdi. CIA aynı senaryoyu çok
geçmeden Türkiye’de de sahneye
koydu. Roller aynı, yalnızca adlar
değişikti: General Evren, 12 Eylül
1980 darbesi, Turgut Özal hükümeti
ve ünlü ABD’den ithal “prens”ler
ve o gün bugündür uygulanan
“Friedmancı-özelleştirmeci” politi-

kalar...
Chicago
Üniversitesi'nde
Hayek
ile
M.
Friedman
gibi
iktisatçılarla
bunların
öğrencilerinin
ç e k i r d e ğ i n i
oluşturdukları küçük
bir gruptan yola
çıkan
neoliberaller
ve onları parasal
olarak
destekleyenler; muazzam bir
“vakıflar,
enstitüler,
araştırma
merkezleri, yayınlar, öğretim
üyeleri ve yazarlar,
halkla ilişkiler ağı kurarak doktrinlerini geliştirip, allayıp
pullayıp dünya ülkelerine satmaya
giriştiler. İdeolojik çalışmaları ve
pazarlama etkinlikleri gerçekten
mükemmeldi, milyarlarca dolar
harcadılar ve sonunda hedeflerine
ulaştılar: Neoliberalizm’in, insanlığın
biricik doğal varoluş biçimi olarak
görünmesini sağladılar. Türkiye’de
üniversitelerde, iş dünyasında, medyada sürekli liberalizm borazanlığı
yapanlar da bu geniş propaganda
ve desteğin ürünleriydi.
SERBEST
REKABET
PİYASA MEKANİZMASI

VE

Neoliberalizm’in, dünyayı ele
geçirmeye başladığı tarih Margaret Thatcher'in iktidara gelip,
İngiltere'de “neoliberal devrim”i
başlattığı 1979 yılıdır. 1979-1990
yıllarının İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın üzerinde Hayek’in
etkisi çok büyüktü. Programını savunurken kullandığı slogan şuydu:
Başka Seçenek Yok.
“Toplum
yoktur, yalnızca bireyler vardır”, diyordu. Merkezdeki değer rekabettir; uluslar, bölgeler, işletmeler ve
elbette kişiler arasındaki rekabet…
"Eşitsizliklerle övünmek” gerekirdi,
“yeteneklerin ve becerilerin eşitsiz
dağılımını görerek verilen firelerin
hepimizin çıkarına olduğunu vurgulamak başlıca görevimiz” olmalıydı.

Rekabetçi mücadelede saf dışı
kalanlar için üzülmemek gerekirdi.
Çünkü rekabetçi düzen "fire veriyorsa", toplum bundan kazançlı
çıkacaktır.
Thatcherizm
ideolojinin
tohumlarını
1980’lerde
Doğu
ve Orta Avrupa’ya, bu arada
Türkiye’ye serpmiştir. Tohumları
-General Evren’in koruması altındaTürkiye’de yeşerten, Turgut Özal ve
partisi ANAP olmuştur. Turgut Özal
Başkan Bush’tan, M. Thatcher’dan
sürekli
akıl
alıyordu.
Özal’ın
“Ben zenginleri severim” sözünü
hatırlayalım. Demek istiyordu ki, fakirlerin canı cehenneme! Dediğini
de yaptı, bugün de yapılıyor.
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WASHİNGTON UZLAŞMASI VE
UYGULANIŞI
Neoliberalizm’in
temel
politikası
şudur:
Yüksek refah düzeyine
ulaşmak isteniyorsa, bireysel girişimcilik serbest olmalıdır. Mülkiyet
hakları
güvence
altına alınmalıdır. Ticaret
s e r b e s t l e ş t i r i l m e l i d i r.
İktisadi
kararların
alınmasında devlet değil,
serbest piyasa söz sahibi
olmalıdır.
Neoliberal
iktisat politikası en kesin
ifadesini
“Washington
Uzlaşması”nda bulmuştur.
Washington Uzlaşması,
merkezi Washington’da
bulunan üç önemli kurumun (Dünya Bankası,
Uluslararası Para Fonu,
ABD Hazine Bakanlığı’nın)
diğer ülkelere dayattıkları
ortak iktisat politikalarını
ifade eder. Uzlaşmaya
daha sonra Dünya Ticaret
Örgütü ile Avrupa Merkez
Bankası da katılmıştır.
Neticede gönüllü olarak
veya baskı altına alınarak
hemen bütün ülkeler bu
“uzlaşma” etrafında uygulama birliğine zorlandı.
Oysa
Washington Uzlaşması’nın gerçek amacı diğer ülkelerde serpilmekte olan
sanayileşme hareketlerini
önlemektir. Şundan ki,
gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme Batılı
sanayileşmiş
ülkelerin,
pazarlarını ve hammadde
kaynaklarını kaybetmelerine yol açıyordu. Çareyi bu
ülkelerin sanayileşmesini
yavaşlatmakta, hatta durdurmakta gördüler. Bunun
için de 10 maddelik bir
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program geliştirerek, adını
“Washington Uzlaşması”
(Washington Consensus)
koydular. Adı geçen maddeler kamunun tasfiyesi,
serbestleştirme ve mülkiyet hakkının güvence
altına alınması hususlarını
içeriyordu.
Türkiye, Latin Amerika
ülkeleri gibi sanayileşmeleri
engellenmiş ülkeler; mali
yardım için başvurdukları
Dünya Bankası ve IMF gibi
uluslararası kuruluşların
zorlamasıyla, Washington Uzlaşması’nın önlemlerini “yapısal uyum
programları” adı altında
uygulamışlardır. “Yapısal
uyum programları” demek, ekonomiyi, serbest
piyasaya terk etmek,
küresel şirketlerin çıkarları
ile uyumlu hale getirmek
demektir.

TÜRKİYE’DE UYGULAMA
SONUÇLARI
Türkiye
Washington
Uzlaşması yoluyla Neoliberal
politikaların, en katı şekliyle
uygulandığı ülkelerden biri
olmuştur. Uluslararası Para
Fonu, Dünya Bankası gibi
uluslararası kuruluşlarla ileri derecede sanayileşmiş
ülkeler,
Washington
Uzlaşması’nı
uygulaması
için Türkiye’ye 1980’lerden
itibaren baskı yapmaya
başladılar. Sonunda, 2001
krizinin ardından ekonominin yönetimi IMF memuru
Kemal Derviş’e bırakıldı.
İstikrar Programı, Güçlü
Ekonomiye Geçiş gibi yaftalar altında liberal önlemler;
en katı şekilde uygulamaya
konuldu, o gün bugündür
de uygulanıyor.
Peki, sonuç ne oldu?
İşte olanlar:
Türkiye
Batı’nın
isteği
doğrultusunda
sanayileşmekten vazgeçti.
Özelleştirme uygulamaları
yoluyla kamunun elindeki
tesisler özel sektöre ve
yabancılara satıldı, kimileri kapatıldı. Yurt içi üretim
azaldı.
-Gümrükler kaldırıldığı
için ithalat arttı. Cari açık
büyüdü. Açığın artması
dış borçlanmayı getirdi.
Çarkları, dış borçlanmasız

dönmeyen bir ekonomik
yapı oluşmaya başladı.
-Yatırımlar önemli ölçüde
durdu. Tasarruflar düştü,
yatırımların millî gelire oranı
geriledi.
-Tüketime,
ithalata
bağımlı bir büyüme modeli
içinde, iç ve dış kaynaklar
inşaat ağırlıklı yatırımlara
yöneltildi.
-Türk ekonomisi hizmet
ve tüketim ağırlıklı bir
ekonomi haline geldi.
Kısacası, ülke yeniden
bir yarı-sömürge olma niteliklerini kazanmaya başladı.
Bugün
ekonominin
içinde
bulunduğu
krizde -Batı’nın bize 200
yıldır
dayattığıliberal
uygulamaların ve bunların
ısrarla
sürdürülmesinin
birinci derecede rolü olduğu
kolayca tahmin edilebilir.

MAKALE

Et Krizinden Çıkış Yolu Var mı?

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

“Et üretimi nasıl artırılır ya da ithalat nasıl sonlandırılır?” konularında
sayısız yazılar yazılıyor, raporlar
hazırlanıyor, bilen ya da bilmeyen ya
da konuları saptıranlar TV ve medyada boy gösteriyor. Ve de belki de
çözüm yollarını bulamadıkları için
Tarım Bakanlarımız değişiyor.
Yaşanmakta olan kırmızı et krizini
ortaya çıkaran üç önemli neden var.
Birincisi, küçük ve orta ölçekli
tarım işletmelerinin izlenen tarım
politikalarıyla ihmal edilmesi ve son
on yıldır tarımsal nüfusun azalmasına
bağlı olarak hayvan sayısının toplam
nüfusa göre artmaması.
İkincisi, kırmızı et açığının sığır ile
artırılmasına yönelik uygulamaların
ve anlayışın egemen olması.
Üçüncüsü de genç hayvan
ölümlerinin çok olması.
Dolayısıyla krizi ortaya çıkaran
nedenleri gidermek gerekiyor.
Hayvan sayısı, küçük ve orta
ölçekli işletmeleri destekleyerek artırılabilir.
1980 yıllardan beri uygulanan neo-liberal politikalarla, dev
tarımsal işletmelerle yapılan şirket
tarımcılığına ağırlık verildi. Ancak bu
model Türkiye için uygun değildi.
Nedeni şuydu:
•Türkiye tarım işletmelerinin
büyük bir çoğunluğu, küçük ve orta
ölçekli işletmelerdi.
• Bunların neredeyse hiç
desteklenmemelerin dolayı hayvan
sayısı, özelde koyun ve keçi sayısı

azaldı. Söz gelişi yaklaşık 40 yıl
önce kişi başına 1 koyun düşerken
günümüzde bu sayı 4 kişiye 1 koyun düşer durumuna geldi. Modelin uygun olmaması aynı zamanda
kırsal kesimden kentlere göçü de
hızlandırdı. Ve köylü tarımcılığının ihmal edilmesi sonucu, tarımsal nüfusun azalmasına bağlı olarak hayvan
sayısı toplam nüfusa göre artmadı.
Sığır Sayısını Artırmak Mümkün Değil, Koyun ve Keçiye
Önem Verilmeli.
Neden sığır sayısını artırmak
mümkün değil? Konunun teknik
nedenleri şunlar:
• Hayvan
yetiştiriciliğinden
girdilerin başında yem gelir. Yem
deyince akla ilk gelen girdi ise kaba
yem, daha açık deyişle ottur. Türkiye ot fakiri bir ülkedir. Bunun nedeni Türkiye’nin yarı-tropik bir ülke
durumunda olmasıdır. Yağışı az ve
düzensizdir. Mera ve otlaklarındaki
otlar, seyrek, fakir ve kısa boyludur,
uzun boylu değildir.
•
Mera ve otlaklarımız
anılan özelliklerinden dolayı, sığır
yetiştiriciliğine değil, koyun ve keçi
yetiştiriciliğine uygundur. Koyun ve
keçiler, dudak yapıları nedeniyle en
kısa otları bile yiyebilirler, hatta toprak altından bile ot çıkarabilirler.
Sığırlar ise dudak yapılarından
dolayı, kısa boylu, seyrek otları
değerlendiremezler.
Türkiye’de
sığırların ot ihtiyacı, sulu tarımla elde
edilen mısır silajı ve yonca gibi yem
bitkilerden karşılanır. Su da paralı
olduğunda Türkiye’de otun maliyeti
yüksektir.
• AB ülkelerinde ise ikliminden kaynaklanan özelliğinden dolayı
her mevsim yağış vardır ve bu durum ot üretimini sığıra uygun bir
duruma getirmiştir. Otun, dolaysıyla
sığır etinin maliyeti Türkiye’ye göre
çok düşüktür. Kısaca, sığır kırmızı et

fiyatlarında Türkiye’nin AB ülkeleriyle yarışması olası değildir.
• Bir diğer önemli teknik nedende, koyun ve keçinin sığıra
göre üreme güçlerinin daha fazla
olmasıdır. Koyun ve keçinin gebelik
süresi 5 ay ve sığırın 9 ay 10 gündür.
Küçükbaşlar bir doğumda çok yavru, sığırlar ise ancak bir yavru verebilir.
Koyun ve keçi bir yaşından sonra
gebe kalır, bir başka deyişle üreme
çağına sığırdan önce erişir.
Kısaca, kırmızı et sorununa
sığır sayısını artırarak çözüm bulmak, ot üretim kapasitemizin sınırlı,
bu bağlamda çayır-meralarımızın
yapısal özelliklerinden dolayı gerçekçi değildir.
Koruyucu hekimliğe önem
verilmeli.
Türkiye’de genç hayvan ölümleri
çok yüksek. Bu sayının büyükbaş
ve küçükbaş hayvanları için her
yıl 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor.
Ölümlerin yüksek olması kırmızı et
üretimini de olumsuz etkiliyor. Diğer
yandan koruyucu hekimliğin gerek
insan, gerekse hayvan sağlığında
en önemli konu olması gerekiyor.
Çünkü hayvanlardan insanlara
geçen hastalıklar da Türkiye de
yaygın.
Sonsöz: Kimileri, olasılıkla şirket
tarımcıları ve sığırcılık lobileri ileri
sürülen bu stratejik yaklaşımlarımıza
karşı çıkabilir. Söyleyecek sözüm
şu: Ortaya çıkan sonuç, 1980’li
yıllardan beri egemen olan modelin
yanlış olduğunu göstermiyor mu?
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KISA KISA

MERKEZ BANKASI YILIN
İKİNCİ FİNANSAL İSTİKRAR
RAPORU’NU AÇIKLADI

YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK
UYGULANACAK

Merkez Bankası yılın ikinci Finansal
İstikrar Raporu’nu yayımladı. “Küresel ekonomideki toparlanma devam etmekte” denilen raporda,
bankaların likidite pozisyonları güçlü
yapısını sürdürmekte” ifadelerine
yer verildi.
Merkez Bankası’nın yayımladığı yılın
ikinci Finansal İstikrar Raporunda
öne çıkan ana mesajlar şöyle:
*Küresel ekonomideki toparlanma
devam etmekte
*2017 yılında tedbir ve teşviklerin de
etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini
sürdürdü
*Son rapor döneminden bu yana
kredi büyüme hızı geçmiş yıllar
ortalamasına yakınsadı
*Kredi büyümesi ağırlıklı olarak
çekirdek yükümlülüklerle fonlandı
*Hanehalkı
finansal
kaldıraç
oranındaki olumlu görünüm korunmakta
*Güçlü büyümenin etkisiyle yılın
ikinci çeyreğinden itibaren firma
kârlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar
sağlamlığını korudu
*Reel sektör firmalarının toplam kredi borcunun GSYH’ye oranı 2017
yılı başından itibaren yatay seyretmekte
*İktisadi faaliyetteki canlanma, güçlü
TL kredi büyümesi ve tahsilatlardaki
olumlu seyir sonucunda sektörün
aktif kalitesindeki sağlıklı görünüm
korunmakta
*Bankaların likidite pozisyonları
güçlü yapısını sürdürmekte
*Kârlılık
gelişimi
sektörün
özkaynaklarını
ve
sermaye
yeterliliğini desteklemekte

Ekonominin yumuşak karnı olan
cari açığın büyük bölümü enerji
ithalatından kaynaklanırken, iktidar
enerjinin yerli üretimine önem veriyor. Türkiye’nin cari açığı Eylül’de
4.53 milyar dolar ile beklentilerin
üzerinde gerçekleşmiş, 12 aylık cari
işlemler açığı da 39.27 milyar dolar
olarak açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni’nde konuşan
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
kömürle elektrik üretimi yapan
işletmelerle ilgili şu değerlendirmeyi
yaptı:
“İthal kömür kullananlar kusura
bakmasınlar. Bizim cari açığımız fazla. Bunu azaltmak için kendi yerli
kömür rezervimizi hayata geçirmek
durumundayız.
Bunu
hayata
geçirdiğimizde cari açığımızı ciddi anlamda azaltırız. Şimdiden bu
yönde ciddi mesafe aldık.”
Enerji Bakanı Berat Albayrak
da törendeki konuşmasında, “İthal
kömürle elektrik üretimi yapan tesislere yerli kömüre geçmeleri için
uyguladığımız teşviki 2018 yılında
hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
Albayrak, geçtiğimiz ay yaptığı
değerlendirmede, ithal kömür santrallerinin
yerliye
dönüşümünü
artırmak için detaylı bir çalışma
yaptıklarını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
daha önce yaptığı açıklamalarda
da Türkiye’nin cari açık problemini çözmek için, yerli kömürle
ve nükleer güçle elektrik üretiminin çok önemli olduğunu
belirtmiş, Şırnak’tan Çorlu’ya kadar
Türkiye’nin bütün kömür rezervlerini
hayata geçireceklerini kaydetmişti.
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EKONOMİK GÜVEN
ENDEKSİ AZALDI

Ekonomik
güven endeksi
Kasım ayında
bir
önceki
aya göre %
3,4
oranında
azalarak 101,4 değerinden 97,9
değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki
düşüş, tüketici, reel kesim, hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörü
güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı.
Kasım ayında tüketici güven
endeksi 65,2 değerine, reel kesim
güven endeksi 109,8 değerine,
hizmet sektörü güven endeksi 99,7
değerine, perakende ticaret sektörü
güven endeksi 99,9 değerine ve
inşaat sektörü güven endeksi 82,4
değerine geriledi.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti
ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik
endekstir. Endeks, tüketici güven
endeksi ve mevsim etkilerinden
arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve
inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak
birleştirilmesinden oluşmaktadır.
Ekonomik
güven
endeksi
hesaplamasında, her bir sektörün
ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş
alt endekslerine eşit dağıtılarak
uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır.
Bu kapsamda tüketici, reel kesim,
hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörlerine ait toplam 20 alt endeks
hesaplamada kullanılmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin
hesaplamasında
kullanılan
alt
endeksler her ayın ilk iki haftasında
derlenen
veriler
kullanılarak
hesaplanmaktadır.
Ekonomik
güven
endeksinin 100’den büyük olması
genel ekonomik duruma ilişkin
iyimserliği, 100’den küçük olması
ise genel ekonomik duruma ilişkin
kötümserliği göstermektedir.

SANAYİ CİRO
AÇIKLANDI

ENDEKSİ

Sanayi ciro endeksi Eylül ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
32,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2017 yılı Eylül ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; takvim
etkisinden arındırılmış sanayinin
alt sektörleri (2010=100 temel
yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Eylül
ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi yüzde 24,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
32,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt
sektörleri (2010=100 temel yıllı)
incelendiğinde; 2017 yılı Eylül
ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi
yüzde 0,6 ve imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 2,9 arttı.

KOSGEB’TEN
STRATEJİK
ÜRÜNE 5 MİLYON Lİ RALIK
DESTEK

lerin üretilmesi ve ticarileşmesini
sağlayabilecek
işletmeler
bu
destekten faydalanabilecek.
Sağlanacak destekler, makineteçhizat, yazılım giderleri, personel
gideri, bilgi transferi, Test-analiz,
kalibrasyon ve referans numune
desteği ve Hizmet alımı destekleri
şeklinde olacak.
Destek oranları % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli oranı
uygulanarak destek kapsamında
alınacak makine teçhizatın yerli
üretim olması önemli olup, yatırımın
gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli
malı belgesi kapsamında alınması
durumunda geri ödemesiz destek
oranına % 15 ilave edilecek.
İşletmeler desteklenmesi ön
görülen tutarın %25’i kadar erken ödeme alabilecekler. Destek
kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de %100 oranında
desteklenecek.
Program
kapsamında
proje başvuruları dönemsel olarak
alınacak. Proje süresi en çok 36 ay
olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek
süre verilebilecek.
Program
kapsamında
verilecek desteklerin toplam üst
limiti 5 milyon TL olarak belirlendi. Başkanlık; kalkınma planları,
hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile
stratejik dokümanlardaki öncelikler
doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve
ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi
ve özel hedef gruplarını dikkate
alarak iki katını geçmemek üzere
destek üst limitini artırabilecek.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı
yüzde 74 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2017
yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı
ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat yüzde
25 artarak 21 milyar 267 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında dış ticaret açığı
yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı
2016 Ekim ayında yüzde 75,2 iken,
2017 Ekim ayında yüzde 65,6’ya
düştü.
Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim
ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,7 arttı, ithalat yüzde
6,1 azaldı. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise; 2017
yılı Ekim ayında önceki yılın aynı
ayına göre ihracat yüzde 7,9, ithalat
yüzde 19,2 arttı.

KOSGEB yurt dışından ithal
edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve
milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verme kararı
aldı.
Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB başkanlığı
tarafından belirlenerek, bu ürün-
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YENİ
NESİL
ÖDEME
TARIMA DAYALI OSB’LERIN
KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA KURULMASI İÇİN ŞARTLAR
MECBURİYETİ BAŞLIYOR
BELİRLENDİ

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı
otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları
veya gayri safi iş hasılatı 150 bin
liradan az olanlar için yeni nesil
ödeme kaydedici cihaz kullanma
mecburiyeti başlıyor.
1 Ocak 2018’de başlayacak yeni
döneme göre esnaf, bu tarihe kadar
POS cihazı olarak da işlev gören
yeni nesil yazar kasa hazırlığını
tamamlayacak.
Bankalar ile yapılan anlaşmalarla
işyerleri
kolay
bir
şekilde
başvurularını yapıp yeni nesil yazar
kasa sahibi olabilecek.
Maliye Bakanlığı’nın 25 Aralık
2015 tarihli Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile yeni nesil yazar kasa
kullanma mecburiyeti ciro/ iş hasılatı
ve kullanılan yazar kasaların özelliği
dikkate alınarak yeniden belirlenmiş
ve 2014 yılı satışları veya iş hasılatı
1 milyon lirayı aşan mükellefler
için bu süre 1 Nisan 2016 olarak
öngörülmüştü.
Tebliğ hükümlerine göre; yeni
nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti, satışları veya gayrisafi iş hasılatı
1 milyon lira ile 500 bin lira arasında
olan mükellefler için 1 Temmuz
2016’da başladı.
Hasılatları 150 bin lira ile 500
bin lira arasında olanlar da, 1 Ekim
2016’da yeni nesil yazar kasaya
geçiş yaptı.
Hasılatları 150 bin liradan az
olanlar için ise; geçişte son tarih; 1
Ocak 2017 olarak öngörüldü ancak
süre sonra 1 yıl uzatıldı.
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Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için
yapılan başvuruları değerlendirmek,
bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu,
imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve
denetimine ilişkin usul ve esaslar
belirlendi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgeleri(TDİOSB)
Yönetmeliği
Resmi
Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal
üretimin teşviki amacıyla, kurulacak TDİOSB’lere idari ve teknik
yönden destek verilmesini, üretilen
ürünlerin işlenmesi, muhafazası
ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede ham madde temini amacıyla
tarım-sanayi
entegrasyonunun
geliştirilmesini kapsıyor.
Buna göre, TDİOSB kurulması
amacıyla
yapılan
başvuruları
değerlendirmek, bu bölgelerin yer
seçimi, kuruluşu, imar planı onayı,
faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin
usul ve esaslar düzenlendi.
TDİOSB alanları diğer kurum ve
kuruluşların yatırım ve proje bölgelerine girmeyen kısımlarında kurulacak, seçilen alan gelecekte yerleşim
yerlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanacak ve yer
seçimi yapılırken hakim rüzgarların
yönü dikkate alınacak.
TDİOSB alanları, içme veya
kullanma suyu kaynaklarına sahip olacak, elektrik ihtiyaçlarının
karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil
hattı ve benzeri yapıların yakınından
seçilecek. TDİOSB alanı arazisi

mülkiyetinin yüzde 75’inin hazine
adına kayıtlı olması gerekecek, ancak jeotermal seracılık yapacak
TDİOSB’lerde bu şart aranmayacak.
TDİOSB
projeleri,
ilgisine
göre ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi veya balıkçılık
teknolojisi mühendisi tarafından
hazırlanabilecek. Hayvancılık konulu proje teklifi hazırlanırken veteriner
hekim ve çevre mühendisi görüşü
de alınacak.
TDİOSB kurmak isteyen kamu
tüzel kişi ve kişiler, hazırlanan proje
başvuru dosyasıyla birlikte valiliğe
müracaat edecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
Başkanı Fatih Birol, elektrikli arabalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Bugün dünyadaki elektrikli araba
sayısının 2 milyon olduğunu söyleyen Birol, bu sayının 2040’lara kadar
300 milyona çıkmasını beklediklerini
söyledi.
Sabancı Üniversitesi İstanbul
Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi
(IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2017
(World Energy Outlook 2017)
Raporu’nun
Türkiye
sunumu
toplantısında konuşan IEA Başkanı
Fatih Birol, elektrikli arabaların
bugün büyük petrol şirketlerinin en
fazla kafasını meşgul eden konulardan biri olduğunu vurguladı.
Dünyada 2 milyon elektrikli araba olduğunu söyleyen Birol, “Bunun
1 milyonu Çin’de, 1 milyonu başka
ülkelerde. Fiyatların düşmesiyle ve
hükümetlerin güçlü politikaları ile
elektrikli arabaların sayısında ciddi
artış olacak. Fransa, İngiltere, Hollanda, kuzey ülkeleri elektrikli arabalarla ilgili müthiş teşvikler veriyor. Maliyet ve fiyatlardaki düşüşle,
2040’larda 300 milyon elektrikli arabaya ulaşacağımızı düşünüyoruz”
dedi.

REKLAM YATIRIMLARI ARTTI

EN HIZLI BÜYÜYEN ENERJİ
KAYNAĞI: GÜNEŞ

Reklamcılar Derneği Medya
Asbaşkanı Demet İkiler, 2017 yılının
ilk 6 ayında, Türkiye’de toplam reklam yatırımları geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 4,88 arttığını
ifade etti.
Reklamcılar
Derneği’nin
gerçekleştirdiği basın toplantısında
konuşan
derneğin
Medya
Asbaşkanı Demet İkiler, 2017’nin ilk
yarısında, Türkiye Reklam Yatırımı/
GSYH oranının binde 30-35, dünya
ortalamasının ise binde 75 civarında
olduğunu söyledi.
2017 yılının ilk 6 ayında, Türkiye’de
toplam reklam yatırımlarının geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,88
arttığını belirten İkiler, ekonomik kriz
yaşanan ülkelerin Reklam Yatırımı/
GSYH oranının Türkiye’nin üzerinde
olduğunu 2017 yıl sonu beklentisinin
binde 32 olduğunu vurguladı. İkiler,
“Reklam yatırımlarının tüm dünyada yaklaşık yüzde 7,3 büyümesi bekleniyor. Bu oldukça iyi bir
rakam.Dünyanın çeşitli yerlerinde
de iletişim yatırımlarına yansıyacak
belli siyasi ekonomik sarsıntılarının
olduğunu biliyoruz” diye konuştu.
2017’nin ilk 6 ayında kamu
kuruluşları ve siyasi partilerin reklam yatırımlarını artırdıklarına dikkat çeken Demet İkiler, finans,
inşaat ve perakendenin de reklam yatırımlarının arttığını belirterek, “Geçen yıllarda hızlı tüketimde kozmetik, gıdayı görüyorduk
bu sene ilk 6 ayda görmüyoruz.
İletişimde de yılın ilk 6 ayında bir
artış gözlemlemedik” dedi.

En Hızlı Büyüyen Enerji Kaynağı:
Güneş
Uluslararası
Enerji
Ajansı
tarafından yayınlanan rapora göre
güneş, 2016’da en hızlı büyüyen
enerji kaynağı oldu.
Tarihte ilk kez küresel elektrik
üretiminde en çok kullanılan kaynak
güneş enerjisi oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)
yayınladığı rapor 2016 yılında yeni
net elektrik kapasiteninin neredeyse
üçte ikisinin başta güneş enerjisi
olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteriyor. Ayrıca
geçtiğimiz yıl dünya genelinde
yenilenebilir enerji kaynaklarından
toplam 165 gigawatt elektrik üretimi
gerçekleşti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın
çevre kuruluşları ve sivil toplum
örgütlerinden
gelen
tepkilere
rağmen fosil yakıtların kullanılmasını
teşvik ettiği bir dönemde yeni elektrik kapasitesinde güneş enerjisinden üretilen elektrikteki büyüme ilk
kez kömürden üretilen net elektrik
büyümesini geçti.
“Yenilenebilir
enerji
kaynaklarından üretilen elektrik kapasitesinin 2022 itibariyle 1000 gigawatt artmasını bekliyoruz. Bu da
kömür enerjisinden üretilen ve inşası
80 yıl süren elektrik kapasitesinin
yarısına tekabül ediyor” diyen IAE
Direktörü Fatih Birol, “Güneş enerjisinde yeni bir devrin doğuşuna
tanık oluyoruz. 2022 itibariyle güneş
enerjisi kapasitesindeki büyümenin
diğer tüm yenilenebilir teknolojilerden daha yüksek olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Rapora göre 2022 yılına kadar
yenilenebilir kaynaklardan üretilen
elektrik kapasitesi 920 gigawatt
(yüzde 43) artacak. Sadece Çin
küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 40’ını oluşturacak.
2022’de güneş enerjisinden elde
edilen elektrik kapasitesinin 740
gigawatt olacağını öngören rapora
göre güneş enerjisinden üretilen
elektrik hükümetler gerekli düzenlemeleri yaptığı takdirde üçe katlanarak 880 gigawatt’a kadar yükselebilir.

GELİR YÜZDE 7.3, GİDER
YÜZDE 11.8 ARTTI

Orta Vadeli Program’da bütçe
açığı bu yıl 61.7 milyar olarak
öngörülmüştü.
Aralık
ayında
kurumların ödenekleri geleneksel
olarak son ayda harcaması ile birlikte 35.2 milyar liralık bir açık daha
oluşması bekleniyor.
Maliye Bakanlığı verilerine göre;
Kasım'da; Vergi gelirleri, yüzde 8
artışla 58.3 milyar,Bütçe gelirleri,
geçen yılın aynı ayına göre; yüzde
7.3 artarak 65.2 milyar lira, Bütçe
giderleri ise; yüzde 11.8 yükselerek
56.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bütçe
gelirleri
Ocak-Kasım
döneminde; geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 13 artışla 574.6
milyar lira,
Bütçe giderleri ise; yüzde 17.7
yükselişle 601.1 milyar lira oldu.
Böylece
merkezi
yönetim
bütçesi;Kasım'da 8.5 milyar lira fazla, Ocak-Kasım döneminde ise;
26.5 milyar lira açık verdi.
Vergi gelirleri Ocak-Kasım döneminde ise; yüzde 16.7 artışla 489
milyar 281 milyon lira oldu.11 aylık
dönemde faiz giderleri, geçen yılın
aynı dönemine göre; yüzde 14.2
yükselerek 55 milyar 279 milyon
liraya ulaştı.
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KİTAP DÜNYASI

Onur Öymen – Zor Rota
Onur Öymen bu kitapta gençlik yıllarının ve
diplomat olarak görev
yaptığı dönemin anılarını,
düşünce ve yorumlarıyla
okurlarla
paylaşıyor.
Dışişleri
Bakanlığı’nda
geçirdiği 38 yıl boyunca
yaşanan pek çok krizin ve
diplomatik mücadelenin
yanı sıra, yeterince bilinmeyen bazı gelişmelerin
içyüzünü de onun kaleminden öğreniyoruz:
Cunta döneminde Batı
Trakya Türklerine nasıl
baskı yapıldı?
Kıbrıs
harekâtından
sonraki Amerikan ask-

eri ambargosuna Türkiye
nasıl karşılık verdi?
A m e r i k a n
Kongresi’ndeki Ermeni lobisi nasıl etkisiz kılındı?
Kıbrıs’a
müdahaleyi
engellemek
isteyenlerle
Türkiye nasıl mücadele
etti?
Ecevit neden “Duvarın
öbür tarafına geçeriz!”
dedi?
Almanya’daki
ırkçı
saldırıların arkasında kimler var?
Doğu Alman servisleri
Batı’daki radikal İslami
örgütleri destekledi mi?
Türkiye’nin
kilise

kapattığı iddiasını nasıl
çürüttük?
Öymen,
geleceğe
yönelik derslerle dolu bir
dönemde
yaşananları
anlatırken, ileri ülkelerin
düzeyine ulaşabilmemiz
için önerilerde de bulunuyor. Yazar, diplomatlarımızın
“talimatlarını Atatürk’ten
alması”nı,
ulusal
çıkarlarımızın
tam
bağımsızlık
anlayışıyla
korunmasının tek yolu
olarak görüyor.

Akın Çubukçu - Hacettepe Eczacılık Nerede?
Büyük
ilgiyle
karşılanan
Babamın Eczanesi’nin yazarı Akın
Çubukçu’dan yeni bir kitap…
Anı türündeki bu kitapla, bir
akademisyenin rehberliğinde, Hacettepe Üniversitesi ve Eczacılık
Fakültesi’nin
kuruluşuna
gidiyor, Türkiye’nin 50’li yıllardan 80’li
yıllarına kadar uzanan çalkantılı
dönemine tanıklık ediyorsunuz.
Bir akademisyenin doktora
ve doçentlik tezi mücadelesinin
arka planında, öğrenci olaylarına,
eylemlere,
boykotlara,
banka
soygunlarına,
yargı
süreçlerine, darbelere, dostluklara ya da
haksızlıklara, kısacası insanların güzellik ve alçaklıklarına tanık oluyorsunuz.
Bir zamanların en katılımcı,
en özgürlükçü ve en demokratik
üniversitesini kurma arayışındaki
“Hocabey”’in yani Prof. Dr. İhsan
Doğramacı’nın
kendi
ilkelerinin karşısında nasıl bir tavır almış
anlayamıyorsunuz! Ya da çok iyi
anlıyorsunuz!
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Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı,
Doç. Dr. Bedrettin Cömert, Arkadaş
Z. Özger, Prof. Dr. Ekrem Sezik, Sedat Veyis Örnek, Cahit Külebi, Aydın
Çubukçu, Hikmet Çiçek, Ertan
Günçiner, Prof. Dr. Kamil Pınarcı,
Fikret Otyam, Yılmaz Gümüşbaş,
Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Halim
Yağcıoğlu, Asım Tanış, Prof. Dr. Çetin Özek, Prof. Dr. Nevzat Toroslu,
Prof. Dr. Yüksel Ersoy, Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Prof. Dr. Gürler İliçin,
Hasan Hüseyin Korkmazgil sarsıcı
öyküleriyle anıların içinden geçip
gidiyorlar.
Hacettepe Eczacılık Nerede?
Aslında bir aydının ülkesini, akademisini, insanlarını ve güzellikleri
arayışının sarsıcı öyküsü.

