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SÖYLEŞİ

TRT’de yıllarca program 
yapımcısı ve sunuculuk yapan 
ve Cumhuriyet tarihinin nasıl kısa 
sürede yüksek kalkınma hızını 
yakaladığını “Atatürk’ün Diktiği 
Ağaçlar” kitabında ayrıntılı bir biçim-
de anlatan Nazmi Kal’a konuk olduk.  

Kal, Yerli Malı Haftası’na ilişkin 
sorularımız yanıtladı. 

‘Osmanlı’dan bir gram altın al-
madan üstelik Osmanlı’nın borçlarını 
ödemek zorunda kalan genç Cum-
huriyet 15 yılda memleketi fabrikalar-
la donattı’ diyen Nazmi Kal, “Bu fab-
rikalar arasında maden işletmeleri, 
kağıt fabrikası, şeker fabrikaları, Kon-
ya, Kayseri, Nazilli bez fabrikaları, 
Keçiborlu kükürt fabrikası, Merinos 

fabrikası ve daha birçok fabrika var. 
Cumhuriyet tarihinin nasıl kısa süre-
de 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, em-

peryalizmin 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 rüzgâr-
lara göre yelken açan, globalleşme 
diye bize yutturulan batı kapital-
izminin iç işbirlikçilerle yürüttüğü yeni 
bir sömürü projesidir.

1932’de Londra İktisat 
Kongresi’nde söylenen “Geri kalmış 
ülkeleri daima ham madde üreti-
cisi olarak bırakmak, onlardan temin 

Söyleşi: Şenol ÇARIK

Nazmi Kal ile “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar” ve Yerli Malı üzerine…
“YERLİ MALI MİLLET MALI, HERKES ONU KULLANMALI!”
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edeceğimiz ham maddeyi mamul 
madde haline çevirerek onların 
tüketimine sunmak” anlayışı ile 
hareket eden batı dünyası Atatürk’ün 
ekonomi politikası ile arzularını o za-
man 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 yaza-
cak bir yaprak kağıdı olmayan Türkiye 
1938’e gelindiğinde bu gereksinimler-
ini ürettikten başka uçak ve demir çe-
lik 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 sanay-
imizde korumacılık devam etmiştir.

“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 ka-
dar bir sanayi topluluğu olan Sabancı, 
Carrefour-Sa, Hilton-Sa, Tekno-
Sa gibi kuruluşlarla marketçiliğe, 
otelciliğe, mağazacılığa yöneldi… 
Yine bir sanayi kuruluşu olan Zor-
lu gurubu konut, inşaat işine girdi. 
Örnekler çoğaltılabilir…

Sonuçta, Türkiye peş peşe ekono-
mik 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’ SPO-
TUM 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-
yetini terk edememiş akli evvel-
ler Amerika’da “By Amerikan” 
Amerikan malı al kampanyalarını 
duymamışlardı. Fransa’da SGT 
sendikası Japon arabalarının 
üstüne “bu araba 2 Fransız işçisini 
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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 Al-
man komşum “Neden Mazda aldın” 
diye sorunca “tipi hoşuma gitti” ded-
im. 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 ned-
en 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 sek-
töründe yabancı sermaye kabul etmi-
yor.

AB ülkeleri bankacılık ve 
sigortacılık alanlarında karşılıklılık il-
kesini uyguluyor.

Amerika’da Unocal adlı petrol 
şirketini Cnooc adlı bir Çin şirketi al-
mak istedi vermediler.

Serbest piyasa ekonomisini dün-
yaya 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 zo-
runda, 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 YAY-
INDAN KALDIRDIM”

-TRT’deki spotunuzun sonu-
cunu 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 sanayicil-
erden bile tek destek görmedim.

Antalya’dan bir seyircim benim 
üzüntüme ortak oldu ve bana şunu 
yazdı. “Üzülmeyin Nazmi Bey, siz 
eğer yabancı mal hayranlığı üzer-
ine spot yapsaydınız sizi ödüllere 
boğarlardı” diye yazdı.

Özetle her ülke sanayisini koru-
mak zorunda. Dünya ticaret kuralları 
içinde zor gibi görünse de bunu ül-
keler “Tarife dışı engeller” yolu ile 
aşmaktadırlar. Örneğin AB Türk 
fındığını almamak için yüzde 2.5 olan 
fındıkta alfatoksin oranını yüzde 1’e 
indirdi. Çünkü, İspanya ve İtalya’nın 
elinde stoklar vardı.
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Bu konuda son sözüm…

“Ülkemizde her şey bulunuyor 
diye övünen siyasilerimiz, ülkemizde 
her şey üretiliyor diye öğünmeyi 
yeğleselerdi ülkemiz kalkınmış ül-
keler sıralamasında ön sıralarda ye-
rini alırdı.” Bu sözü hiç duymadınız. 
Çünkü bana aittir.

“MİLLİ MÜCADELENİN İLK 
HEDEFİ AKDENİZ’Dİ, İKİNCİ HE-
DEF İKTİSAT”

-Siz Atatürk dönemini de çok iyi 
biliyorsunuz. Okullarda yerli malı 
haftaları düzenlenirmiş eskiden…

1929 dünya iktisat buhranını ol-
unca 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 gi-

ymeye başladılar.

Krizden çıkış yolu olarak pek 
çok ülke korumacı önlemler alırken 
Türk Hükümeti de korumacı ve dev-
letçi iktisat politikaları uygulamakta 
buldu.  Bu doğrultuda ithal mal-
lara kısıtlamalar getirildi. Gümrük 
vergileri yükseltildi. Çeşitli serg-
iler ve etkinlikler düzenlendi. Halk 
yerli malı kullanmaya özendirildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı bütün ok-
ullara gönderdiği bir emirle okul-
larda öğrencilerin yabancı ürünler 
kullanmamalarını, öğrencilere tasar-
rufun anlamı konusunda konferanslar 
verilmesini istedi.

Okullarda hala kutlanmakta 
olan tasarruf ve yerli malı haftaları 
yapılmaya başlandı. Yaşı 70’in üz-
erinde 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 iktisat”,

“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 kul-
lanmaya yemin ederek kampanyaya 
katıldılar. Toplantıya katılan gençler 
konuşmaların ardından hep birlikte 
“her gereksinimlerini ülke eşyası ile 
karşılayacaklarına” yemin ettiler.

“Yaşasın yerli malı, yaşasın kum-
bara” adlı bir piyes yazılıp okullarda 
oynatıldı.

Bu bölümü Aka Gündüz’ün yerli 
malı konusunda yazdığı şiirle bitire-
lim:

Ulusal ekonomi her şeyde üretim-
dir!

Üretimsiz bir vatan, hem öksüz 
hem yetimdir!

Evet, üretmeden tüketen Miletler 
tükenmeye mahkûmdur!

Bakın ülkemize neler ithal edili-
yor:

-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…
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YILBAŞI PROMOSYON 
PAKETİNE BİR KİTAP

TRT Televizyonu’nun 1969’da 
kuruluşundan emekli olduğu 
2005 yılına kadar yarışmadan 
eğlenceye, kültürden sanata ka-
dar pek çok programlarını zevkle 
ve beğeni ile izlediğimiz Nazmi Kal 
artık emekli.

Emekliliğinde de boş durma-
yan, televizyondaki adı bir za-
manlar çalışkanlığı nedeni ile 
‘Jet yapımcı’ya çıkan Nazmi Kal 
birikimlerini kitaba dönüştürmekle 
meşgul.

Kendi yapımları olmasına 
rağmen yaptığı “Atatürk’ten Anılar” 
programlarının ses bantlarını 
satın alarak yazdığı “Atatürk’ten 
Duymadığınız Anılar” kitabına son 
yıllarda Cumhuriyetin yaptıklarını 
küçümseyen, dikili ağaçları mı var, 
93 yılda ne yapıldı, diyenlere bel-
geler ve tanıklarla cevap verdiği 
“Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar”ı yazdı.

“Kitapsız Yaşamak Kör, 
Sağır, Dilsiz Yaşamaktır”

Nazmi Kal ülkemiz insanının 
kitaba ve okumaya karşı olma-
yan ilgisini artırmak için bir kitap 
kampanyası açtı ve iş adamlarına 
çağrıda bulundu. 

“Bu yılbaşı promosyon sepeti-
nize bir de kitap koyun” diyor Kal.

Nazmi Kal’a neden böyle bir 
kampanyaya ihtiyaç duyduğunu 
sorduk…

Atatürk, savaş alanlarında 
en zor koşullarda geçen kısa 
yaşamı boyunca 3 bin 997 kitap 
okumuştur. “Kitapsız yaşamak 
kör, sağır, dilsiz yaşamaktır” diyor 
Atatürk.

Yüce dinimizin kutsak kitabı 
Kur’an “Yaratan rabbının adıyla 
oku” diyor. “Ikra bismi rabbielkezi 
halak”.

Buna rağmen Türk insanı oku-
muyor.

Dünyanın sanayileşmiş ül-
kelerinde kitap okuyanların nü-
fusa oranları Japonya’da % 14, 
ABD’de % 12, Almanya’da % 11, 
İngiltere’de % 12 iken ülkemizde 
maalesef  % 0.01 (binde bir)’dir. 

Bu bir utanç 
tablosudur.

79 yaşında en 
karmaşık beyin 
ame l i ya t l a r ın ı 
yapan dün-
yaca ünlü tıp 
adamımız Prof. 
Gazi Yaşargil’e 
bunun sırrını 
soranlara “Bol 
bol kitap oku-
rum, bulmaca 
çözerim” diye 
cevap vermiştir. 
İ ş a d a m l a r ı 
dostlarına ve 

müşterilerine yılbaşlarında hediye 
sepeti verirler, içine çakmak, saat, 
kalem, çanta vs. koyarlar.

Şunu unutmamalı ki ülkemizin 
huzura ermesinin, kalkınmasının 
yolu Atatürk’ü okumaktan, an-
lamaktan, gençlere tanıtmaktan 
geçer. Bu yüzden öncelikle san-
ayicilere, iş adamlarına Atatürk 
kitaplarını öneriyorum.

Ne olur ülkemizin bu 
okumamazlık utancını yenmek için 
bir de kitap koysunlar, bu onlara 
prestij kazandırır. Bence kitap sa-
dece müşterilere değil çalışanlara 
da verilecek en kalıcı, değerli hedi-
yedir.

Nazmi Kal, bu kampanyanın 
mutlaka özellikle Atatürkçü sa-
nayici ve iş adamlarınca takdir 
edileceğini ve uygulanacağını 
umuyor.

Atatürk’ten Duymadığınız 
Anılar

Atatürk’ün 100. doğum yılında 
yapılan ve 12 Eylül yönetimince 
pek çoğu TRT’nin tozlu raflarına 
terk edilen Celal Bayar’dan Afet 
İnan’a, şoföründen köşk katibine, 
milletvekillerinden yaverlerine, 
yabancı diplomatlardan garsonu-
na kadar Atatürk’ün yakın çevres-
inde bulunanların duyulmamış ilg-
inç anıları…

-Atatürk Türk Sanat müziğini 
yasakladı mı?

-Atatürk İnönü dargın 
mıydı? 

-İnönü neden Atatürk’ü ziyarete 
gitmedi?

-Hatay’ı nasıl anavatana kattı?
-Hastalığı nasıl başladı nasıl 

gelişti?

TRT Televizyonu’nun kurucu yapımcı 
sunucularından Nazmi Kal’dan bir kültür 
kampanyası…
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-Sofrasında neler konuşulurdu?
-Diktatör müydü demokrat 

mıydı?
Bu kitapta bu ve bunun gibi 

merak ettiğiniz pek çok so-
runun cevabını bulacaksınız. 
 

Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar

 

* Kuruluşunda ocağını yaka-
cak bir çomak kibriti, çaya atacak 
bir topak şekeri, not yazacak bir 
yaprak kağıdı, ölüsüne saracak 
kefen bezi olmayan genç cumhuri-
yetin kalkınma mucizesi…

* Şeker fabrikaları, bankalar, 
demiryolları, tekstil, demir-çelik 
fabrikalarının öyküsü…

Buğdayını Rusya’dan, ununu 
Romanya’dan alan genç Cum-
huriyet 15 yılda nasıl tarım ürünü 
ihracatçısı oldu?

* 1930-1938 yıllarında Japon-
ya ve Almanya’dan sonra nasıl 
dünyanın en çok kalkınan üçüncü 
ülkesi konumuna geldi?

* Cumhuriyet tarihinin en hızlı 
kalkınma rakamı  % 7.9 büyüme 
hızı nasıl gerçekleşti? Ülke demir 
ağlarla nasıl örüldü?

* Tüm bu başarıları sağlarken 
borç alındı mı, sermaye nasıl bu-
lundu. Osmanlıdan ne kadar borç 
kaldı?

Okuyucular bu ve bunun 
gibi bilgileri belgeler ve canlı 
tanıklar aracılığı ile yalın bir dille 
okuyacaklardır.

Kitapları temin etmek için 
iletişim:  

Tel: (0 312) 438 74 75 - 0 532 
263 55 11

E- posta: nazmikal@yahoo.
com
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USİAD (Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Derneği) Başkanı Birol 
Başaran, ülkemizde 1929 yılında 
kanun haline getirilen ve 1946 
yılından itibaren 12-18 Aralık tari-
hleri arasında kutlanan “Yerli Malı 
ve Tutum Haftası”nın altını çizmek 
için bir açıklama yaptı.

Başaran, açıklamasında 
şunları ifade etti:

“USİAD olarak, yurdumu-
zun ekonomik bağımsızlığının 
korunması ve sürdürülebilir bir 
ekonomik alt yapı konusunda 
stratejik öneme sahip olan Tu-
tum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası’nın bir nostâlji değil, 
zorunluluk olduğunu vurguluy-
oruz ve hatırlatmayı bir görev 
biliyoruz.

1929’da kanun 
haline getirilen ve 
1946’dan itibaren kutla-
nan Yerli Malı Haftası, 
yurttaşlarımıza ye-
rli 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 maal-
esef sonrasında da 
unutturulmuştur. Oysa 
ABD’nin bile 1936’da 
federal yasa (Use Amer-
ican) yaptığı ve 1984’de 
güncellediği ‘Yerli Malı 
Kullan’ çağrısı, bu ko-
nunun ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaya yetmek-
tedir.

En basit bir ifadeyle ‘Acaba fa-
zla ithalat mı yapıyoruz, üretim 
yapmıyor muyuz’ sorusunu kend-
imize sorduğumuz takdirde ekono-

mimizi korumak gerektiğini de or-
taya koymuş olabiliriz.

Biraz daha geriye gitme-
kte 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’ sözleri-
yle Türk Malı’nın önemini en güzel 
şekilde vurgulamıştır. Atatürk’ün sö-
zleri aslında bugünkü durumumuzu 
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 ni-
hayetinde ise yabancıların 
eline geçmiştir. Ve sonuç 
olarak bugün birçoğu üreti-
mini ya durdurmuş ya da 
daha ucuz dış pazarlara 
taşımıştır.

Neden Ulusal Ekonomi, 
Üretim ve Yerli Malı Diyoruz

USİAD Başkanı Birol Başaran:
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DİĞER ÜLKELER NE YAPI-
YOR?

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 içler-
inde büyük şehirlerimizin ticaret ve 
sanayi odaları başkanlarının da 
olduğu bazı çevreler tabiri caizse 
dudak büküyorlardı. ‘Bu zaman-
da, bu devirde, küreselleşen bu 
dünyada olur mu?’ ile başladıkları 
konuşmalarını “dinozor” benzet-
mesiyle 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 il-
eride olan ülkelerde düzenlenen 
kampanyalar ile ülke insanı kendi 
ülkesinin malını satın almaya teşvik 
ediliyor. Bu ülkelerin en başında gel-
en Amerika’da her yıl ‘Buy American’ 
(Amerikan Satın Al) kampanyaları 
düzenleniyor. Bu kampanyalarla 

birlikte Amerika vatandaşlarına ka-
liteli 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 oto-
mobil üreticisi firmanın çalışanlarının 
rahatça okuyabilmesi için fabrika 
duvarına astığı şu yazıya ne demeli: 
‘Japon arabası almayı düşünen git-
sin kendine Japonya’da iş arasın’. 
Bu örnekler o kadar çok ki. Bunlar ilk 
fırsatta aklımıza gelenler. Almanya 
ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak 

üzere, yabancıların yalnız kısıtlı bir 
zaman dilimine değil bütün bir yıla 
yaydıkları YERLİ MALI konusu, ül-
kemizde önce bir haftaya sıkıştırılan 
sonra hamasetlerle dolu, okull-
arda 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.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK 
SEKTÖRLERİ OLMALIDIR

Ülkemizin bugün 400 mil-
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yar doların üzerinde dış bor-
cu bulunmaktadır. Ekono-
mimiz 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 büyüttü. 
Daha önce olduğu gibi tekrar be-
lirtelim ‘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 de-
mektir. 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 ‘Tu-
tum, Yatırım ve Türk Malları 
Haftası’ günümüz şartlarına göre 
yeniden uyarlanmalıdır. ‘Ye-
rli Malı Yurdun Malı, Her Türk onu 
kullanmalı’ sloganıyla tüm yurda 
yayılmaya çalışılan bilinç yeniden 
bayraklaştırılmalıdır. 

İlk iş olarak ‘869’ ile başlayan 
barkod numaralı ürünleri alma-
ya 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 bulu-
nuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz 
geniştir. Çok çalışmaya ve ser-
mayeye ihtiyacımız vardır. Bundan 
ötürü kanunlarımıza saygılı olmak 
şartı ile yabancı sermayelerine ger-

eken 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. Ger-
çekten mazide bilhassa Tanzimat 
devrinden sonra, yabancı sermaye-
si memlekette müstesna bir mevkie 
malik oldu. Ve ilmi manasıyla denile-
bilir ki devlet ve hükümet yabancı 
sermayesinin jandarmalığından 
başka bir şey yapmamıştır. Artık her 
medeni devlet gibi, millet gibi yeni 
Türkiye’de bunu uygun göremez. 
Burasını esir ülkesi yaptıramaz.”
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Türkiye ekonomisi 2016’nın 
üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 
daraldı. Hesaplama yönteminde 
yapılan değişikliğe göre 2015 yılı 
büyüme rakamları ciddi şekilde yük-
seldi.

Hanehalkının harcamaları 
düşerken, devletin harcamaları arttı.

Darbe girişimi ve küresel şartların 
Türkiye ekonomisine etkisi üçüncü 
çeyrekte ortaya çıktı. Reuters’a 
göre ekonomi 2009 küresel krizinin 
ardından ilk kez daraldı.

Ekonomi 2016’nın birin-
ci çeyreğinde yüzde 2.3, ikinci 
çeyreğinde ise 3.1 büyümüştü. Fakat 
bugün yapılan hesap değişikliğinden 
sonra büyüme rakamlarının ciddi 
şekilde yükseldiği gözlendi. Yeni 
hesaplama yöntemi ile ekonomi, 
2016’nın birinci ve ikinci çeyreğinde 
yüzde 4.5 büyüdü. TÜİK büyüme 
hesaplarını değiştirerek Ulusal Hes-
aplar Sistemi (SNA-2008) ve Avru-
pa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) 
uyum kapsamında hesaplama me-
todolojisini değiştirdi.

MİLLİ GELİR YÜKSELDİ!

2015 yılı büyümesi ise yüzde 4 
iken yeni hesaplama yöntemi ile 
yüzde 6.1’e çıktı. 2015’te milli gelir 
9 bin 177 dolardan yaklaşık 1000 
dolar daha artarak 10 bin 117 dolar 

civarına yükseldi.
B a n k a l a r 

üçüncü çeyrek için 
büyüme tahminler-
ini yüzde 1.4 daral-
ma ve 2.7 büyüme 
arasında tahmin 
ediyorlardı.

V A T A N D A Ş 
HARCAYAMADI, 
DEVLET HAR-
CADI

Ekonominin 7 sene sonra ilk kez 
daralmasında turizm gelirlerinin ci-
ddi biçimde düşmesinin etkisi bulu-
nuyor. Hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları %3,2 azaldı, devletin 
nihai tüketim harcamaları ise %23,8 
arttı.

TARIM AZALDI İNŞAAT ARTTI

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan 
faaliyetler incelendiğinde; tarım 
sektörünün toplam katma değeri, 
2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre, 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
% 7,7 azaldı, sanayi sektörünün 
toplam katma değeri, % 1,4 azaldı, 
inşaat sektörünün toplam katma 
değeri, % 1,4 arttı ve hizmetler sek-
törünün toplam katma değeri, % 8,4 
azaldı.

Sözcü Gazetesi yazarı Mu-
rat Muratoğlu, TÜİK’in yeni hes-

aplama yönteminin  fazla iyimser 
olduğunu belirtti. Muratoğlu bu yeni 
hesaplamaya  karşın Türkiye’nin 
3. çeyrekte daralmasını aslında 
ekonominin çok daha kötü durumda 
olduğunu gözler önüne serdiğini 
vurguladı. Muratoğlu açıklamasında 
şöyle dedi:

Büyüme rakamlarını açıklarken 
tamamen yeni seriyi kullandıkları 
için karşılaştırma ihtimalimiz yok. 
Önceden kullanılan yöntemle 
yenisini karşılaştırıyorum, eskisinde 
yatırımlar gerçekten olduğu gibi 
durgun görünürken yeni yöntem-
le coşmuş görünüyor. Şöyle bir 
örnekleme yapayım, bu yıl ilk iki 
çeyrekte yüzde 3,9 büyümüşken 
yeni yöntemle yüzde 4,5 büyümüş 
çıkıyor. 2015 yüzde 6 büyümüşüz! 
Yeni yöntem öyle diyor. Şunu 

rahatlıkla söyleyebilirim ki yeni 
yöntem fazlasıyla iyimser!

Kişi başı milli gelirimiz 
oturduğumuz yerde 2000 dolara 
yakın artıyor… 

Cebe giren bir şey yok! Böyles-
ine iyimser bir hesaplama yöntemi-
yle bile Türkiye ekonomisi üçüncü 
çeyrekte küçülmüşse varın düşünün 
siz ekonomideki gerçek çöküşü… 
Tabii bu rakamlar eylül sonu 
itibarıyla… Doların esas artışı o 
dönemde başladı. Henüz bu durum 
hesaplamalara girmedi. Ne tür bir 
yöntem kullanıldığı hakkında hiç bir 
fikrim yok!

EKONOMİ 2016’NIN ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREĞİNDE YÜZDE 1.8 DARALDI
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Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından açıklanan ekonomik ted-
birler ve teşvik paketine ilişkin ihra-
cat dünyasından açıklamalar geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordi-
natör Başkanı Sabri Ünlütürk, Haz-
ine garantisiyle işletmelere sağlanan 
250 milyar liralık kredi imkânını 
“Yıllardır dile getirdiğimiz üretmenin 
itibarlı hale getirilmesi talebimiz 
karşılık buldu. Sanayicinin itibarının 
önü açıldı” şeklinde yorumladı.

“TÜRKİYE ÜRETEREK, 
İHRACAT YAPARAK 
EKONOMİSİNİ ZİNDE TUTABİLİR”

Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından açıklanan ekono-
mik tedbirler ve teşvik paketine 
ilişkin açıklamalarda bulunan Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye’nin 
ekonomisinde sıcak parayla sürekli 
bir iyileşmeyi sağlamasının müm-
kün olmadığını, Türkiye’nin üre-
terek, ihracat yaparak ekonomisini 
zinde tutabileceğini sürekli dile ge-
tirdiklerini anlattı.

Sabri Ünlütürk, son 
açıklanan teşvik paketinde 
üreten ve ihracat yapan 
ağırlığı KOBİ niteliğindeki 
işletmelere cansuyu olacak 
tedbirleri görmekten mutlu 
olduklarını kaydetti.

“KREDİ GARANTİ 
FONU’ FİNANSMAN 
S O R U N U N U 
GİDERECEKTİR”

İhracatçılar için oluşturulan 
Kredi Garanti Fonu sayesinde 
ihracatçıların finansman so-
rununu gidereceğini dile getiren 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Ünlütürk, “İhracat krediler-
inde garanti teminatının yüzde 100 
olması ile ihracatçıların finansman 
sorunu giderilince, çarklar daha 
hızlı dönecek. Ekonomi canlanacak, 
Hükümet verdiği desteğin karşılığını 
istihdam, vergi, sosyal barış olarak 
fazlasıyla geri alacak” şeklinde 
konuştu.

“İSTİHDAMA KATKI 
SAĞLAYACAK DÜZENLEMEL-
ER…”

2017 yılının kamu için tasarruf 
yılı olacağı açıklamasını da yerinde 
bir karar olarak gördüklerini be-
lirten Başkan Sabri Ünlütürk, yeni 
istihdam yaratan işletmelere ilk yıl 
asgari ücretin yarısı, ikinci yıl süres-
ince yüzde 25’ine kadar destek 
verilecek olmasını da istihdama 
katkı sağlayacak düzenleme olarak 
gördüklerini ve olumlu bulduklarını 
dile getirdi.

EXİMBANK’IN SERMAYESİNİN 
YÜKSELTİLECEĞİ MESAJI…

EİB Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk, Eximbank’ın sermayes-
inin yükseltileceği mesajını da 
ihracat dünyasına müjde olarak 
yorumladıklarını sözlerine ekledi.

“250 Milyarlık Destek Sanay-
iciye İade-i İtibar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk:
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DÜNYANIN EN ZENGİN 
ÜLKESİNDE 48 MİLYON AÇ!

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Çoğumuz güncel tartışmaların 
girdabında gelir dağılımında 
eşitsizliği, savaşları, işgalleri yara-
tan kapitalist sistemi sorgulamayı 
unuttuk. Üstelik bu sistem, salt 
kapitalizmin yarattığı empery-
alizm güdümündeki ülkelerde 
değil, merkezinde de olağanüstü 
sömürüyü ortaya çıkarmış bulu-
nuyor.

İsterseniz, 
A m e r i k a 
B i r l e ş i k 
Dev le t i ’nde 
k u r u l u 
düzenin sa-
vunucusu bir 
d e r g i d e n , N 
ational Ge-
o g r a p h i c /
Tü rk i ye ’n in 
A ğ u s t o s 
2 0 1 4 ’ d e n 
bir  alıntı 
yapalım ve bi-
raz okumaya 

çalışalım.

« Iowa´nın Mitchell ilçesinde 
gri-sarı bir sabah. Christina Dreier, 
oğlu Keagan´ı kahvaltı etmeden 
okula gönderiyor...(Keagan) Ana-
okulunda sunulan yemeği yem-
eyi reddediyor. Mutfaktaki erzağı 
tükenmeye yüz tutan Dreier ona 

-kendi iyiliği adına- sert davran-
maya karar vermiş. Keagan´ı oku-
la aç gönderirse, belki de hiçbir 
ücret ödemeyeceği bu kahvaltıyı 
edeceğini, böylece evde öğle 
yemeği için daha fazla erzak 
olacağını düşünüyor.

Dreier uyguladığı bu strate-
jinin geri tepebileceğini biliyor. 
Nitekim öyle de oluyor. Keagan 
okulda kahvaltı etmiyor. Ve öğlen 
o kadar acıkıyor ki, Keagan´ı ve 
kız kardeşini doyurma telaşındaki 
Dreier buzdolabında arta kalan 
ne var ne yok hepsini birbirine 
karıştırıyor. Son yedi parça tavuk 
köftesini eski püskü bir fırın tepsi-
sine boşaltıyor; patates köftesinin 
son parçalarını ve buzdolabındaki 
bir çift sosisi de ekleyip hepsini 
birden fırına atıyor. Bir önceki 
hafta gıda bankasından aldığı yi-
yeceklerin hemen hepsi tükenmiş. 
Kendi öğle yemeği de çocukların 

t a b a k l a r ı n d a 
kalan patates 
artıkları olacak. 
‘Ancak yeterli 
yiyecek varsa 
öğle yemeği yi-
yorum,’ diyor. 
‘Çocuklar daha 
önemli. Önce 
onların doyması 
gerekiyor.’ 
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Dreier´ın günleri çocuklarını 
doyuramama korkusu içinde geçi-
yor. Kocası Jim´le birlikte ödenecek 
faturalar arasında önceliğe göre 
seçim yapıyorlar -duruma göre 
kira yerine telefonu ödüyorlar, 
benzin parasını yakıt faturasını 
ödemek için kullanıyorlar. Böylece 
gıda bankası tarafından kendiler-
ine verilmeyen ya da Ek Beslenme 
Yardımı Programı´dan (SNAP) 
aldıkları yiyecek kuponlarıyla 
karşılayamadıkları şeyler için 
para ayırmaya çalışıyorlar. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde de 
Kongre´nin geçtiğimiz sonbahar 
SNAP´te yaptığı 5 milyar dolarlık 
kesinti nedeniyle, aldıkları yardım 
parası ayda 205 dolardan 172 
dolara düşmüş.”

Bu alıntıdan sonra tespitlerimizi 
yapalım:

-Amerika Birleşik Devletleri’nde 
2012 yılında açlık çeken insanların 
sayısı 48 milyon. Bu sayı 1960 
yılına göre 5 kat artış göstermiş. 
Ülkede her altı kişiden biri, yılda 
en az bir kez yiyeceksiz kaldığını 
bildiriyor.

- Ek Beslenme Yardımı 
Programı kapsamında 2013 
yılında 75 milyar yardım yapılmış. 

Öğün başına 1.5 dolar para 
düşüyor.

- 11 eyalette 5 yaşın altındaki 
çocukların yüzde 20’inden fazlası 
aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya. 
18 yaşın altındaki 16.5 milyon 
çocuk ise vücut ve beyin gelişmesi 
açısından yetersiz besleniyor. 

- Zengin ve yoksul arasındaki 
uçurum giderek büyüyor. Uçu-
rum insanları, Jack London’un 
“Demir Ökçe” romanını 
aratmayacak düzeyde. 

- Gıda yardımı alan kişilerin 
çoğu şişman. Çünkü insanlar ka-
liteli besin yerine enerjisi yüksek 
ve ucuz besinler tüketmek zorunda 
kalmakta. Nitelikli besinlerin fiyatı 
1980 yılına göre yüzde 24 oranında 
artarken, sağlıksız yiyeceklerin 
fiyatları yüzde 27 düşmüş. Açlık 
ve şişmanlık manzaranın iki farklı 
yüzü. Üstelik şişmanlık arttıkça 
sağlık harcamaları da artıyor.

-Kent içindeki evlerin fiyatları 
artmış ve çalışan yoksullar dış ma-
hallere itilmiş.

-Tarımsal üretimde yapılan 
desteklerin çoğu, genelde büyük 
tarım şirketleri ve (onların deneti-

mindeki)kooperatifler tarafından 
üretilen birkaç temel ürüne(mısır 
ve soya gibi) aktarılıyor. Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler giderek 
yoksullaşıyor ve tasfiye ediliyor. 
Yine John Steinbeck´in yazdığı 
«Gazap Üzümleri”’nden bir 
anımsatma yapalım.

- Kısaca, uygulanan ekono-
mi politikalar yoksulluk ve 
açlık yaratıyor. Çalışan mily-
onlarca Amerikalı bir sonraki 
öğünde yiyecek bir şey bulup 
bulamayacağını bilmiyor.

Bu yazıyı, Türkiye’de de yeni-
liberal ekonomiye karşı seçenek 
bulmak istemeyen, bulamayan, 
ya da liberalizmin acımasızlığın 
kabul etse bile başka seçenek 
yok diyen yaklaşımlara, televoleci 
iktisatçılara ve güler yüzlü liberal-
izmi arayan politikacılara ithaf et-
mek istiyorum.
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KIRMIZI ET ÜRETİMİ DE FİYATI 
DA ARTIYOR!

TÜİK, Kırmızı Et Üretim 
İstatistikleri 3. çeyrek verilerini 16 
Kasım 2016 günü açıkladı. Kırmızı 
et üretimimizdeki artış devam edi-
yor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama 
yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Ah-
met Atalık, “Yapılan ithalata, itha-
lata ödenen son derece yüksek 
rakamlara, verilen desteğe, hay-
van varlığımızdaki yükselmeye 
ve artan kırmızı et üretimimize 
rağmen sonuçta, en fakir evde 
dahi yemeğin içine az ya da çok 
girmesi gereken kıymanın kilosu 
% 116 oranında artış gösterdi” 
dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet 
Atalık, açıklamasında şunları be-
lirtti:

KIRMIZI ET ÜRETİMİNE DAİR 
3. ÇEYREK VERİLERİ AÇIKLAN-
DI

TÜİK, kırmızı et üretimine 
dair 2016 yılı 3. çeyrek verilerini 
açıkladı. Toplam kırmızı et üretimi, 
aynı yılın bir önceki çeyreğine göre 
% 46,2, geçen yılın 3. çeyreğine 
göre % 3,8 artış gösterdi.

Sığır eti üretimi aynı dönem-
ler için sırasıyla % 48,2 ve % 5,1 
oranında arttı.

Koyun eti üretimi ise aynı yılın 
bir önceki çeyreğine göre % 3,4 
oranında artarken, geçen yılın 3. 

çeyreğine göre % 14,5 oranında 
azaldı.

“2010’DAN BU YANA 
YOĞUN ŞEKİLDE CANLI HAY-
VAN VE KIRMIZI ET İTHALATI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bilindiği üzere hayvancılık 
politikası et fiyatı üzerinden kur-
gulanan ülkemizde 2010 yılından 
bu yana yoğun bir şekilde canlı 
hayvan ve kırmızı et ithalatı 
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2010 
yılından Eylül 2016’ya kadar 1 
milyon 873 bin adet büyükbaş, 2 
milyon 207 bin adet küçükbaş hay-
van ithalatı yapıldı. Bunun yanında 
214 bin ton kırmızı et ithalatı 
gerçekleştirildi. Tüm bu ithalatlara 
8,2 milyar TL karşılığı döviz öden-
di. Aynı süreç için ise hayvancılığa 
bütçeden aktarılan destek miktarı 
ise 16,5 milyar TL oldu.

Konu hayvan varlığımız 
açısından değerlendirildiğinde 
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2010 yılında 11,5 milyon adet 
büyükbaş hayvan sayımız 2015 
yılı itibarıyla 14,1 milyon başa, 
küçükbaş hayvan varlığımız ise 
aynı dönemler için sırasıyla 29,4 
milyon baştan 41,9 milyon başa 
yükseldi. Toplamda ise büyük ve 
küçükbaş hayvan varlığımız 40,8 
milyon baştan %37’lik bir artışla 
56,1 milyon başa yükseldi.

Yapılan ithalata, itha-
lata ödenen son derece yüksek 
rakamlara, verilen desteğe, hay-
van varlığımızdaki yükselmeye 
ve artan kırmızı et üretimimize 
rağmen sonuçta, en fakir evde 
dahi yemeğin içine az ya da çok 
girmesi gereken kıymanın kilosu 
%116 oranında artış gösterdi.

“HAYVANSAL PROTEİNİN 
EŞDEĞERİ SAYILAN KURU 
BAKLAGİLDE DE KEDNİMİZE 
YETEMİYORUZ”

Görülen odur ki, ithalat üzer-
ine kurgulanan politikalar sonucu 
dar gelirli halkımız hala hayvansal 
kökenli gıdalara ulaşmakta zorluk 
çekiyor. Buna karşın hayvansal 
proteinin eşdeğeri olarak görül-
en kuru baklagilde de kendimize 
yeterliliği sağlayamıyoruz; üste-
lik Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımızın da önerisi ile 
Birleşmiş Milletlerin “Uluslararası 
Baklagil Yılı” ilan ettiği 2016 yılında 
üretimimiz 2015 yılına göre daha 
da geriledi.

HAYVANSAL GIDALARA 
YETERİNCE ULAŞILABİLMESİ 
ÖNERİLER:

Halkımızın hayvansal gıdalara 
yeterince ulaşabilmesi için; 

- Çıkarılan torba yasaların 
içine meraların kentsel dönüşüme 
açılabileceği istisnaları konmamalı, 
bu uygulamalar geri alınmalıdır.

- Meralarımızın tahsis amacı 
değişikliklerini sağlayan, yani 
amaç dışı kullanımlarına olanak 
sağlayan mevzuatlar tekrar revize 
edilmelidir.

- Meralarımız hızlı bir 
şekilde ıslah edilmeli, yem bitkileri 
çeşitliliği arttırılmalıdır.

- Yem bitkileri 
yetiştirilebilecek değerli tarım ara-
zileri tarım dışı amaçlı kullanımlara 
tahsis edilmemelidir.

- İçinde yaşadığımız 
coğrafyanın küçükbaş 
hayvancılığa daha uygun olduğunu 
bilerek hayvancılık politikamızı bu 
yönde geliştirmeliyiz.

- İthalat yoluyla başka 
ülkelerin refahına sunu-
lan kaynaklarımız, üretim için 
kullanılmalıdır.

- Hayvancılık dahil, tarımsal 
üretim işiyle uğraşan tüm çiftçilerin 
kooperatif çatısı altında toplanması 
teşvik edilmelidir.

- Tarımsal ürünler doğrudan 
kooperatifler vasıtasıyla tüketi-
cilere ulaştırılmalı, aracıların 
sayısı en aza indirilmelidir.

- Dar gelirli yöre okullarında 
düzenli olarak “okul eti” programı 
uygulanmalıdır.

“TEDBİRLER ALINMADIĞI 
SÜRECE İTHALAT SONA ER-
MEZ, YURTTAŞ HAYVANSAL 
ÜRÜNLERE ULAŞAMAZ”

Bu ve buna benzer tedbirler 
alınmadığı sürece ithalat sona 
erdirilemez, fiyatından dolayı 
vatandaşımız hayvansal ürünlere 
ulaşamaz.

Zamanla sağlığını kaybeden 
insanımızın, tarım arazileri ve 
meralar üzerinde yükselen özel 
hastanelerin düzenli müşterisi ha-
line gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
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Türkiye’nin son dönemde-
ki ana konusu döviz kurundaki 
yükselişti. Merkez Bankası’nın son 
açıklamasıyla dolar ciddi yükselişini 
durdurdu, hatta bir-iki adım geri 
attı.  MB Başkanı Murat Çetinkaya 
“Şokun bir bölümünün geri alınma 
olasılığı da var. Gerekirse tüm 
araçlarla adım atarız” mesajı verdi.

Türkiye ekonomisindeki 
gidişatı uzmanlar yorumladı. İşte o 
değerlendirmeler:

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, 
Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. 
Esfender Korkmaz, ekonomi yazarı 
İbrahim Kahveci ekonomiyi Yurt’tan 
Ülkü Çoban’a değerlendirdiler.

İktisatçı-yazar Mustafa Sön-
mez: “Yaşanan Ekonomik Değil,  
Politik Krizdir”

2001 yılında tamamen iç ekono-

mik dar boğazdan kaynaklanan bir 
kriz vardı. 2009’da ise dışarıdan 
gelen sert rüzgâr hâkimdi, dünya 
ekonomisi krize girdiği için Türkiye 
de etkilendi. Bugün ise Türkiye’deki 
politik ve jeopolitik riskler yüksek…

Ekonomi Koordinasyon Ku-
rulu (EKK) ne açıklarsa açıklasın 
asıl mesele politik güven ve riskin 
azaltılması meselesidir. EKK’nın 
elinde ne silah var? Faiz arttırırsa 
bu kez ekonomi buz keser, yüksek 
faiz ortamında ne yatırım olur, ne 
kredi talebi olur. Dolayısıyla burada 
EKK’nin alacağı kararların hükmü 
yoktur, bunlar hep kozmetik kararlar 
olabilir.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu / 
Ekonomist-Öğretim Üyesi: “Fi-
nansal Bir Kaos Ortamı Var”

Doların yükselişini sadece dış 

ya da iç dinamiklere bağlamak 
yanlış, “Bizden kaynaklanıyor” de-
mek tek başına doğru değil, çünkü 
bütün marketler etkileniyor ama 
onlar paralarının değer kaybına 
baktığımız zaman daha az etkileni-
yor gibi görünüyor…

Türkiye’nin daha fazla etkilen-
mesinin nedeni iç dinamiklerin buna 
eklenmesi.

Yastık altındaki dolarların 
çıkarılmasının kısa vadede hiçbir 
etkisi olmaz; çünkü dolarların 
bozulması demek, piyasada bir-
ileri de dolar alıyor demek. Alıcı ol-
madan zaten satıcı olmaz.

Türkiye’de finansal bir kaos var. 
Aşırı dalgalanmaya biz kaos diyoruz 
zaten.

Dünya ekonomisi de, Türkiye 

Türkiye Ekonomisi Nereye 
Gidiyor?
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ekonomisi de 2008-2009 kriz süreci-
ni atlatabilmiş değil. Şu anda yüzde 
4’ün altında büyüyerek, potansiyel 
büyümemizin altındayız. Dolayısıyla 
durgun bir ekonomiye sahibiz. 
Türkiye’de şu anda yaşanan olay 
resesyon, yani durgunluktur, çünkü 
potansiyel büyümenizin altında bir 
performans gösteriyoruz. Benim 
anladığım kriz ise çok farklı bir şey.

Kriz, düzeltmedir. Kriz çözüm-
dür, çözümün olduğu zamandır. Bu 
yaşadığımız durgunluktur, kaostur.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz 
/ Ekonomist-Aka-
demisyen: “Si-
yaset Kaynaklı 
Bir Ekonomik 
Bunalım”

Bugünkü ekono-
mik sorun cum-
huriyet döneminde 
yaşadığımız sorun-
lardan çok farklı,  
Türkiye 1994’te ve 
2001’de finansal 
kriz yaşadı. Fi-
nansal krizler reel 
sektöre sıçramadan 
önlendi çünkü siya-
set desteği vardı. 
Dolayısıyla bu kri-
zler bir yıl içerisinde 

atlatıldı.  Şimdi bugün ise ekono-
mide bir kaos var. Bunun adına 
ne kriz denir, ne durgunluk denir;  
bunun adı bunalımdır, ekonomide 
bunalım yaşanıyor…

Kriz olsa Türkiye bir yılda çıkar, 
durgunluk olsa talep arttırıcı önlemler 
alırsın, faizleri düşürür durgunluktan 
çıkarsın. Bu bir ekonomik bunalım 
ve siyasetten kaynaklanıyor…

TL’yi çok fazla elinde tutarsa 
kaybı olur, yarın kurlarda bu pan-
ik içerisinde daha çok artış ola-
bilir. İnsanların kooperatifleşmesi, 

ortaklıklar yapması, daha çok gay-
rimenkule yönelmesi daha güven 
verici geliyor bana. Altın da son elli 
yılda tasarruf aracı olmamıştır…

İbrahim Kahveci / Ekonomi 
yazarı: “Döviz Satarak Dövize En-
gel Olamazsınız”

Ekonomiye finans gözüyle ba-
karsak her zaman dalgalanma olur. 
2001’de sert bir dalgalanma oldu, 
neredeyse tamamı bize özgüydü. 
2008’de yine sert dalgalanma oldu 
bize özgü değildi. Şimdi ise 2001 
ve 2008 kadar sert değil henüz ve 
tamamı da bize ait değil…

Dışarıdan 100 milyar dolar 
getirseniz ve piyasaya satsanız 
yine etkilemez. Sadece bunun 
moral motivasyon ve iç piyasanın 
canlılığı açısından önemi var. 
Döviz fiyatlarını düşürme açısından 
vatandaşın satacağı dövizin bir et-
kisi olamaz. Döviz satarak dövize 
engel olamazsınız.
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Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma 
Programı eski Müdürü, Ekono-
mist Bartu Soral, “AB’ye girince 
kalkınacağını zanneden en son 
ülke Yunanistan’dı. Durumu ortada. 
İspanya, Portekiz hatta İtalya’nın 
durumu da pek farklı değil” dedi.

Bartu Soral ile AB’nin ekono-
mik durumu, Şanghay Beşlisi’ne 
katılımın düşünülmesi ve Çin’i 
konuştuk.

İşte Soral’ın değerlendirmeleri:

AB’ye girince kalkınacağını 
zanneden en son ülke Yunanistan’dı. 
Durumu ortada. İspanya, Portekiz 
hatta İtalya’nın durumu da pek farklı 
değil. 

Kalkınma ekonomisi alanında 
yurt dışında yüksek lisansını 
tamamlamış, bu konuda biri İngilizce 
olmak üzere 6 kitap yazmış ve BM 
Kalkınma Programını yönetmiş birisi 
olarak henüz daha kendi kalkınma 
programını oluşturmadan, onu hay-
ata geçirmeden kalkınan bir tane 
ülke görmedim.

Yani siz şu birliğe veya bu birliğe 
girdiniz diye kalkınacaksınız, re-
faha taşınacaksınız, yok öyle 
bir şey. Önce kendi kalkınma 
stratejinizi, kendi planınızı ortaya 
koyacaksınız, onu hayata geçirecek 
uygun partnerler bulacaksınız. 

“AB 2008’DEN 
B E R İ 
BÜYÜYEMİYOR, 
E K O N O M İ L E R İ 
HAREKETSİZ”

Eğer Tür-
kiye kalkınmak, 
büyümek, ekono-
mik olarak aktif ol-
mak istiyorsa bunun 

AB ile olması mümkün değil. Zaten 
almıyor. İyi ki de almıyor, böylece 
yeni arayışları tartışabiliyoruz.

Bakın AB denen olayı kısaca 
özetleyelim. Bu birlik Almanya’yı 
zengin eden bir ekonomik yapıda. 
Nüfusu yaşlı, ekonomisi hareketsiz. 
Dış ticaret fazlası üretemiyor. Tek 
para birimi avro ile Almanya bütün 
üretim üstünlüğünü ele geçirdi. 
Diğer ülkeler nal topluyor.

2008’de AB’nin toplam ekonomik 
büyüklüğü, cari dolar fiyatı ile 19 tri-
lyon dolardı. Kriz oldu. Piyasalara 1 
trilyon doların üstünde para enjekte 
ettiler. 2015 yılı sonu toplam ekono-
mik büyüklüğü 16 trilyon dolar.

Yani AB son yedi 7 yıl içinde 
küçüldü. Kişi başı reel milli gelir 
ortalaması 2008’de 26 bin 200 av-
roydu, 2015’te 26 bin 500 avro oldu. 
Yani 7 yılda reel olarak büyüme sıfır. 
“2008’DE KRİZE GİREN 
YUNANİSTAN, PORTEKİZ, 
İSPANYA HALÂ KRİZDE”

AB, Almanya’nın dayatması 
ile, krizden çıkış için Ortodoks 
politikaları dayattı. Yani kemer 
sıkma, özelleştirme, sağlık ve eğitim 
harcamalarında kısıntı, sosyal dev-
lette kısıntı, ama dış borcu tıkır tıkır 
ödeme programı. Özellikle, Yunani-
stan, İspanya, Portekiz için. Tipik 

bir neo-liberal IMF politikası. Sonuç 
tam bir felaket.

Yunanistan’ın 2008’de kamu 
borcunun milli gelire oranı yüzde 
109’du, 2015’te yüzde 177’ye çıktı. 
İspanya’nın 2008’de yüzde 39’du, 
2015’te yüzde 99’a çıktı. Bu Alman-
ya hariç her ülke için aynı. Yani 
büyüme yok, borçlulukta artış var. 
Yani bu ülkeler 7 yıldır AB içinde 
inim inim inliyor, sürekli dış borç 

ödüyorlar ama ekonomi öyle küçül-
dü ki, yüzdesel olarak borç arttı. 
Bakın Yunanistan’ın 2008 yılında 
kişi başı reel geliri 22.600 avroy-
du, 2015’te yedi yıl sonra bırakın 
büyümeyi 17 bin avroya geriledi. 
Portekiz, İspanya ve İtalya için de 
aynı.

“AB ÖNCE KENDİ BİRLİK 
ÜLKELERİNE REFAH VE 
KALKINMA GETİRECEK YOL-
LARI BULSUN”

Şimdi diyorlar ki efendim çok 
harcamışlar, siesta yapmışlar, ödes-
inler. Bu da tipik bir aldatma. Tek 
para birimi avroya geçince her ülk-
enin enflasyonu farklı oldu. Bakın, 
1999-2011 arasında Almanya’da 
kümülatif olarak fiyat artışı yüzde 
22 olurken, bu oran Yunanistan’da 
yüzde 47, İspanya’da yüzde 41, 
Portekiz’de yüzde 36, İtalya’da 
yüzde 32 olmuş. Bir başka anlatımla 

Bartu Soral: 21. Yüzyıl Asya 
Yüzyılı Oluyor

Haber: Şenol Çarık
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bu ülkeler rekabet etmek zorunda 
oldukları Almanya karşısında av-
roya girdiklerinden beri rekabet gücü 
kayıpları Yunanistan’da yüzde 25, 
İspanya’da yüzde 19, Portekiz’de 
yüzde 14, İtalya’da yüzde 10 olmuş. 
Kendi para birimleri olmadığında 
devalüe edip yola devam edemiyor.

Sonuç bu ülkeler için devasa dış 
ticaret açığı ve ondan doğan cari 
açık! Almanya için ise dış ticaret 
fazlası.

Bakın 2004-2015 arası Yu-
nanistan toplam 395 milyar avro, 
İspanya toplam 772 milyar avro, 
Portekiz toplam 228 milyar avro 
dış ticaret açığı verirken, Almanya 
2 trilyon 300 milyar avro dış ticaret 
fazlası verdi. Yani bu ülkeler Pazar, 
Almanya’da onlara ortak oldu. Yani 
sizi kalkınmaya ve refaha taşıyacak 
AB önce üyesi olduğu ülkeleri refa-
ha taşısın.

“21. YÜZYIL ASYA YÜZYILI 
OLUYOR, ÖNÜMÜZE BÜYÜK FIR-
SATLAR AÇILIYOR”

Şanghay Beşlisi ile konu başladı. 
21. yüzyıl Asya yüzyılı oluyor, 
önümüze büyük fırsatlar açılıyor.

Çin’den başlayalım. Hayran olu-
nan AB son 7 yıldır büyüyemeyip, 
borçlanırken, Çin’in 2008 yılında 
4.6 trilyon dolar olan milli geliri 
2015 yılında 11 trilyon dolara çıktı. 
Yani AB 7 yıl içinde sıfır büyüme 
yaşarken Çin yüzde 100’ün üstünde 
büyüdü. 3 trilyon dolar rezerv ve 15 
trilyon dolar mevduat hesapları var.

Geçen gün CNN’de bir tartışma 
izledim. Tarihçi, Erdoğan isimli bir 
bey, AB savunucusu, “efendim di-
yor yüksek teknoloji AB’de, Çin’de 
değil”. Ben size verileri aktarayım ki 

bilgilenelim. Toplam sanayi malları 
ihracatı içinde yüksek teknolo-
jiye dayalı sanayi malı ihracatında 
Çin, dünya sıralamasında Fransa 
ile beraber birinci, yüzde 25.4. AB 
ortalaması yüzde 15.4. Almanya 
yüzde 16. ABD ise yüzde 18.2’lik 
paya sahip. Türkiye’ninkini de 
vereyim; yüzde 1.9. Yani teknoloji 
AB’de söylemi fevkalade hamaset 
kalıyor.

Çin, 2013 yılında dev bir projeye 
başladı, “İpek Yolu Projesi”. Bu pro-
je Çin’den başlıyor, Türk Cumhuri-

yetleri, Rusya, İran ve Türkiye de 
dahil 65 ülkeyi birbirine birleştiren 
bir proje. Proje dünya nüfusunun 
yüzde 60’ını kapsıyor. Bu projeye 
dahil olan ülkelerin toplam yıllık geli-
ri 31 trilyon dolar. Tarihi ipek yolunu 
hızlı tren, oto yollar ve tüp geçitlerle 
donatıp müthiş bir ticaret ağı örüy-
orlar. Batı, doğu ve güney Asya en-
tegrasyonu sağlanıyor. Keza deniz 
yolları için de hedef Güney Çin, 
Kızıldeniz ve Akdeniz entegrasyonu. 

“ESAS İŞ BİRLİĞİ 
YAPACAĞIMIZ, ENERJİ 
HARCAYACAĞIMIZ YER BURA-
SI”

İpek Yolu projesi için ayrılan 
bütçe yaklaşık 4 trilyon dolar. Çin’in 

100. yılı olan 2049’da bitirilmesi 
planlanıyor. Çin, “bizden para is-
temeyin, proje getirin” diyor. Bütün 
batı ülkeleri, Asya ülkeleri Çin’de 
proje geliştiriyor. Hatta Avustralya 
bu projeye ilk katılan. İngiltere bu 
amaçla kurulan bankanın ilk ortağı 
olmak için başvuru yaptı. İşte 
esas iş birliği yapacağımız, enerji 
harcayacağımız yer burası.

Türkiye’nin kendi birikimlerini 
ortaya koyması, eldeki birikimleri 
ile hangi sektörlerde büyüyeceğini, 
seçtiği sektörlerdeki ürünleri hangi 
bölgelere pazarlayabileceğini ortaya 
koyan bir strateji planı hazırlaması 
gerekiyor. Sonra bu plana uy-
gun projeler üreterek, Çin, Rusya 
ve Türk Cumhuriyetleri pek çok 
ortaklık kurabiliriz. Gelişen ilişkiler 
bizi ikili, üçlü çoklu ticari ortaklıklara 
götürür. Yani gümrük birliği gibi 
karar mekanizması içinde yer 
almadığımız bir örgütün kararlarını 
uygulamak zorunda kalmayız.

Çin’in yakın iş birliğinde olduğu 
Rusya ikinci büyük ticari ortağımız. 
Ayrıca en büyük petrol tedarikçimiz. 
Türk Cumhuriyetleri ile olan din dil 
ırk yakınlığımızı orada yaşadığım 
dönemde kendim tecrübe ettim.

Ne yazık ki bizim ikinci cum-
huriyetçi, liberal solcuların batı ve 
Amerika hayranlığı, çıkar ilişkilerinin 
yanı sıra bir kompleks haline gelmiş. 
Başka türlü düşünemiyorlar. Kendi 
gemisini yüzdüremeyen AB’yi hala 
toplumun önüne umut diye koy-
uyorlar. AB’den ayrılan İngiltere 
ise kendine Asya pazarlarında yer 
arıyor.
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Dr. Mahfi Eğilmez

Doların Değer Kazanımı ve 
Fed’in Faiz Artırımı

İki farklı Dolar Endeksi var: (1) 
Dolar Endeksi, (2) Ticaret Ağırlıklı 
Dolar Endeksi.

(1) Dolar Endeksi

Bu endeks Doların belli başlı 6 
para birimine karşı oluşturulmuş 
sepete göre değerini gösteri-
yor. Dolar endeksinin amacı 

Doların, ABD’nin en önemli ticaret 
ortaklarından olan ve aynı zaman-
da parası rezerv para niteliğinde 
bulunan paralar karşısındaki 
değerini belirlemektir. Endeks 
1973 yılı bazlı olarak başlatılmıştır 
(1973 = 100.)

Bu endekste yer alan para 
birimleri ve ağırlıkları şöyle:

Endeks değeri 100’ün 

altındaysa Doların bu 6 para 
birimine karşı değer kaybettiği, 
100’ün üzerindeyse değer 
kazandığı anlaşılmış olur.

Aşağıdaki grafikte Dolar 
Endeksinin 2012 başından bu 
yana gösterdiği değişim yer alıyor 
(Kaynak: www.investing.com)
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Grafikten görüleceği gibi Dolar 
2015 yılından bu yana söz ko-
nusu 6 para birimine karşı değer 
kazanmış bulunuyor. Bu değer 
kazanımı özellikle Trump’ın 
başkanlık seçiminin kazanması 
sonrasında hızlanmış ve 101’i 
aşmış durumda.

(2) Ticaret Ağırlıklı Dolar 
Endeksi (Geniş)

Bu endeks Doların 26 ülk-
enin para birimine karşı değeri 
esas alınarak oluşturulmuş bir 
endeks. ABD ile dışticareti to-
plam ABD ticaretinde belirli bir 
yer 26 ekonominin para birimleri 
bu endekse dahil. 1997 yılında 

oluşturulan bu endeks (1997 = 
100) 2003 yılında güncellenmiş 
bulunuyor.

Endekste yer alan para birimleri 
ve endeksteki ağırlıkları şöyle:

Endeks değeri 100’ün 
altındaysa Doların bu 26 para 
birimine karşı değer kaybettiği, 
100’ün üzerindeyse değer 
kazandığı anlaşılmış olur.

Aşağıdaki grafikte Ticaret 
Ağırlıklı Dolar Endeksinin 2003 
yılı başından bu yana gösterdiği 
değişim yer alıyor (Kaynak:www.
bloomberg.com)

Grafikten görüleceği gibi Dolar, 
2011 yılından bu yana 26 ülk-
enin para birimine karşı değer 
kazanıyor. Dolar, söz konusu 
paralara karşı, 2016 başlarında 
Fed’in faiz artırmayacağının 
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anlaşılmasıyla kayba uğramış, 
Trump’ın seçimi kazanmasıyla 
birlikte yeniden değer kazanmaya 
başlamış bulunuyor. 18.11.2016 
günü itibariyle endeks 127,3751’e 
yükselmiş durumdadır.

(3) Sonuç
Her iki endeks de Doların hızlı 

bir değerlenme içinde olduğunu 
ortaya koyuyor.

Fed’in para politikası uygu-
larken hedef aldığı iki gösterge 
olduğunu biliyoruz: İstihdam 
ve fiyat istikrarı. İstihdam konu 
olduğunda işin içine büyüme de 
girdiği için ister istemez büyüme de 
Fed’in hedefleri arasına sıkışmış 
görünüyor. Fed’in Dolar kurunu 
dikkate almak gibi bir hedefi bu-
lunmuyor. Bununla birlikte Doların 
aşırı değerlenmesi öteki hedeflerle 

çelişen bir gelişme görünümü ver-
ebiliyor. 

Örneğin aşırı değerli Dolar, 
ABD’nin ihracatının önünde ciddi 
bir engel oluştururken, ithalatını da 
artıran bir destek olabiliyor. Bu du-
rumda ABD’nin cari açığı yeniden 

büyümeye geçebiliyor. Böyle bir 
gelişmenin bu kez Fed’in örneğin 
istihdam hedefiyle çelişmesi söz 
konusu olabilir. 

Doların değer kazanmaya 
devam etmesi halinde Fed’in, 
kurun daha da değerlenmesini 
önlemek amacıyla faiz 
artırımını erteleyebileceğini 
değerlendirmelerde dikkate almak 
gerekir.
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TÜRK TARIMI CAN ÇEKİŞİYOR

Türkiye, tarım arazilerini geri 
dönüşü olmayan bir şekilde, hızla 
kaybediyor.

Türkiye’nin toplam tarım alanı 
38.5 milyon hektarken, işlenen 
tarım arazisi 20.7 milyon hektar-
da kalıyor. Tarım arazimiz 2001 
yılında 26,4 milyon hektardı, 2014 
yılında 24 milyon hektara gerilemiş 
bulunuyordu. 13 yılda kaybedilen 
tarım arazisi 2,4 milyon hektar, 
toplamın yüzde 9’u!..

Nüfus arttı. Bitkisel üretimde 
kişi başına düşen arazi 3 dekarın 
altına düştü, oysa 30-40 yıl önce 
4 dekardı. 2050’de, 2.5 dekarın 
altına ineceği tahmin ediliyor. Dün-
ya çapında bir sorun bu: Çünkü 
aynı azalma eğilimini tüm dünyada 
gözlemliyoruz: Gelişmiş ülkelerde 
1960’ta 7 dekardı, 2008’de 4,6 
dekara düştü; 2050’de 4 dekara 
kadar gerileyecek. Azgelişmiş ül-
kelerde ise 1960’ta 3,4 dekardı, 
2008’de 1,9, 2050’de ise 1,4 deka-

ra düşmüş olacak.

Öncekiler gibi AKP hükümeti de 
tarım politikasını küresel güçlerin 
talepleri doğrultusunda uyguluyor. 
Bunun sonucu olarak, son 10 yılda 
tarım arazilerimiz 27 milyon dekar 
azaldı. Yeterli gelir sağlayamayan 
çiftçi, toprağı ekmekten vazgeçi-
yor. Bu yoldan kaybettiğimiz 
tarım arazisi Belçika'nın toplam 
yüzölçümüne yakın büyüklükte, 
Ermenistan veya Arnavutluk'un 
yüzölçümüne eşit. Bundan çiftçi 
de suçlu: Yeteri kadar örgütlen-
emedi, ancak yüzde 13'lerde… 

Oysa Avrupa Birliği'nin tarımcı 
ülkelerinde yüzde 90'ın üzerinde.

***
Ülkemizin toprakları bozuluyor. 

Birinci sebebi erozyon... Her yıl 
700 milyon tondan fazla toprak 
erozyonla denizlere taşınıyor. 
Başka bir deyişle her 12 yılda bir 
cm üst toprak kaybediyoruz.

Yeni tarım alanları elde etmek 
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için mera ve doğal orman alanları 
tahrip ediliyor. 

Besin güvenliği açısından 
stratejik önemi olan meraları kay-
bediyoruz. Meralar 1920’lerin 
başlarında arazilerimizin yüzde 
56’sını oluşturuyordu. Bugünkü 
oran ise dehşet verici: sadece 
yüzde 19!..

Acı gerçek bu iken, siyasetçiler-
imiz, hükümet, dini imanı para 
olan inşaatçılar ve siyasetçiler 
bildiğini okumaya devam edi-
yor. Bakanlar Kurulu; geçen yıl, 
1998 tarihli Mera Yönetmeliği’nde 
değişiklik yaparak, birinci sınıf 
mera alanlarında, 20 yıllık ot ge-
lirini yatıranların bina yapmasının 
önünü açmış bulunuyor!

Ormanlarımızın kaderi de farklı 
değil: Onlar da süratle azalmakta. 
2/B uygulaması yüzünden bozulan 
orman alanlarımız 473 bin hektar... 
Bunda, tesis kurulması için Or-
man Kanunu kapsamında verilen 
izinlerin katkısı büyük. 2013 sonu 
itibariyle 414 bin hektar ormanlık 
alanı kaybetmiş bulunuyoruz.

** *

Alternatif marjinal tarım ara-
zileri olmasına rağmen, verimli 
tarım arazileri tarım dışı amaçlar-
la, şehirleşme, sanayi tesisleri, 
madencilik için kullanılıyor. 
Tarım alanları, tek sözcükle 
betonlaşmanın tahrip ve tehdidi-
yle karşı karşıya... Son 10 yılda 3 
milyon hektar verimli arazi imara 
açıldı.

Türkiye’nin nüfusu 2020 yılına 
kadar 5 milyon artacak. Bu artış il-
ave 400 bin hektar tarım alanı ger-
ektirmekte. Gerçek bu iken Tür-
kiye ormanların yanı sıra verimli 
tarım alanlarını da yapılaşmaya 
açıyor. Oysa dünyada enerji ve 
gıda sektörleri en stratejik sek-
törler konumunda…  Eğer verimli 
araziler bu şekilde kaybedilirse, 
üretim nerede yapılacak, gelecek 
kuşaklar nasıl beslenecek?

Ancak şu da var ki, bu akıl 
ve mantık dışı eğilim, yalnız 
Türkiye’de değil, bütün dünyada 
görülüyor: Eğer kentleşme mevcut 
hızla devam ederse 2050 yılında 
170 milyon hektar toprak daha 
şehirlerle kaplanmış olacak. Sa-
dece Avrupa’da her 1 saatte 11 
hektar alan kentlerle örtülüyor. So-

mut bir deyişle her yıl Berlin şehri 
büyüklüğünde bir alan kentleşiyor. 

** *
Çiftçi, tarlasını satıyor, tarımdan 

soğutuluyor.

Sayın Üstün Dökmen’in 
“Menderes-Irmağın Gölge-
si” adlı romanından okuyoruz: 
Tarımı bitirdiler burada...  Aylığa 
bağladılar köylüyü, oy gelsin diye...  
İki bin kadar düzenli para veriyorlar 
ayda. Üstüne üstlük bir de yiyecek 
yardımı... Ne oldu? Tarlasını sattı 
rençper kişi, parasını bankaya 
koydu. Fukaralık yardımı diye 
düzenli para cebinde... Ne ekers-
en ek, böyle düzenli para geçmez 
eline. Alan memnun, veren mem-
nun... Ama tarla memnun değil. 
Bir de torunlarımız hesap sora-
cak bize. Satılan tarlanın parası 
hiçbirinin düğününe yetişmez. 
Köleliğe giden yolda önemli bir ba-
samak… Önce doyur, üretmesin, 
sonra da üretemez olsun. İşin ilg-
inci, köylünün çoğunluğu bu işten 
memnun...

Sulama yetersizliği de köylüyü 
tarlasını satmaya itiyor. Örneğin, 
Konya Ovası’nda tarım yapılan 
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2 milyon 200 bin hektarlık alanın 
ancak 500 bin hektarında sulu 
tarım yapılabiliyor. Dolayısıyla ova 
verimsiz. Ova susuz bırakılarak 
tarım yapılamaz durumda 
bırakılıyor. Verimi düşük toprağını 
satan kaçıyor. Tarım yapılacak 
araziler, başka amaçlarla kullana-
cak kişilere satılıyor. Oysa hemen 
hiçbir ülkede tarım arazisi başka 
işlere tahsis edilmiyor.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı 
tarım arazilerinin satışı için 
yaklaşık 150 bin kişiye yeniden 
imkân tanıdı. Daha önce de, bu 
imkândan yararlanmak için 255 

bin kişi başvuruda bulunmuştu. 
Bu araziler devlete ait. Acaba ala-
cak olanlar tarımsal amaçla mı 
kullanılacak? Hiç de öyle görün-
müyor. 

** *
Bir de tohum sorunumuz var. To-

hum Yasası 2006 yılında çıkarıldı. 
Bu yasa ne kazandırdı Türkiye’ye?  
Atalık tohumları günümüze kadar  
saklayıp koruyan küçük çitçileri 
İsrail tohumuna mahkûm etti. Ne 
mutlu ki, tarihine ve geleneklerine 
bağlı üreticiler sayesinde kendi 
doğal tohumlarımız büyük ölçüde 

koruma altına alındı, yok olmaktan 
kurtuldu.

Saymakla bitmiyor. Daha neler 
oldu neler Türkiye’de…, inanılacak 
gibi değil!

Sosyal medyada bir grup gerici 
fanatik “zeytin Yahudi ağacıdır, 
tümü kesilecek” kampanyası 
başlattı! Evlad-ı Osmanlı!” imzalı 
boykot çağrısında, Soma’daki zey-
tin ağacı kesiminin, Danıştay’ın 
durdurma kararına rağmen 
hükümet tarafından sürdürüldüğü 
belirtilerek, “Türkiye'deki zey-
tin ağaçlarının tamamının üç yıl 

içinde kesilmesi planlanıyor, bu 
sayede İsrail'e büyük bir darbe vu-
rulacak” ifadeleri yer alıyor!

** * **
Özetlersek, Türkiye tarım ara-

zilerini yıllardır hızla kaybediyor. 
Son 13 yılda kaybedilen tarım 
arazisi toplamın yüzde 9’u!... Aynı 
süre içinde tarım arazilerimiz 27 
milyon dekar azaldı. Yeterli ge-
lir sağlayamayan çiftçi, toprağı 
ekmekten vazgeçiyor. Tarlasını 
satıyor, tarımdan soğuyor. Mali-
ye Bakanlığı da tarım arazilerini 
satıyor.

Her yıl tonlarca toprağımız 
erozyonla denizlere taşınıyor.

Tarım alanları betonlaşmanın 
tahrip ve tehdidi altında.

İnşaat ve yeni tarım alanları 
elde etmek için mera ve doğal or-
man alanlarımız barbarca yok edil-
iyor.. Meralardaki azalma korkunç 
ölçülerde. Or¬manlarımız da öyle, 
süratle azalıyor.

Bir de tohum sorunumuz var. 
Cehalet simgesi hükümetler 
çitçileri İsrail tohumuna mahkûm 
etmiş bulunuyor.

Eğer verimli tarım arazileri bu 
şekilde kaybedilirse, üretim nere-
de yapılacak, gelecek kuşaklar 
nasıl beslenecek?

Keşke bunlarla bitse tarımın 
sorunları, ne gezer, daha başkaları 
da var.

Kısacası, tarımımız can 
çekişiyor!
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Vergisi Türkiye’de Verilen 
Mal, Yerlidir…

Derneğimizi USİAD’ın Başkanı 
Birol Başaran, Tüketici Birliği 
Federasyonu’nun “Tüketici 
Postası” adlı bültenine (1 Aralık 
2016 tarihli) açıklamalarda bulun-
du.

Tüketici Güvenliği Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Turhan 
Dik’in sorularını yanıtlayan 
Başaran, USİAD’ın varlık amacını, 
duruşunu, ulusal ekonomi ve san-
ayiyi anlattı.

İşte o söyleşi:

“Ulusal sanayinin, gelişimi, 

kalkınması ve dünya markaları ile 
rekabet edebilmesinin koşulları; 
Türkiye’den bakmak, lokalden 
bakmak, buranın gözüyle bakmak 
hikâyesi üzerine naif bir söyleşi. 

Ben sordum, Ulusal Sanayici 
ve İş Adamları Derneği Başkanı 
Birol Başaran yanıtladı…

Turhan Dik: USİAD’ın amacı 
nedir?

Birol Başaran: USİAD adı Ulus-
al Sanayici ve İş Adamları Derneği. 
1999’da kurulduk ve 17 yıldır faali-

yetteyiz. Bizim temel amacımız, 
ulusal sanayiyi desteklemek ve 
onun daha iyi yerlere gelmes-
ini ve Türkiye’nin rekabetçiliğini 
arttırmak.

-Ulusal olması asıl amaç gali-
ba… 

Evet ulusal olması demek, ul-
usal ekonomiyi kuvvetlendirmek. 

-Yani yerli malı… 

Evet, şimdi yerli malı konu-
sunda da epeyi kafa karıştığı için 
o detaylara girmek istemiyorum, 
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çünkü bir Türk şirketi gidip mısırda 
fabrika açıyor. Şimdi bu Türk malı 
mı değil mi? Ya da Renault geli-
yor Bursa’da üretiyor falan gibi… 
Orada çok gri alanlar var. 

Bizim temel amacımız 
Türkiye’de üretileni daha çok öne 
çıkarmak, çünkü vergiyi burada 
veriyor, dolayısıyla onu yerli malı 
gibi daha düşünmek lazım. Türk 
sermayesi, Türk işçisi Türkiye 
olursa zaten yüzde yüz yerli.

-Yani vergisini Türkiye’de veri-
yor olması bizim için temel unsur. 
Peki, Türkiye’de yerli üretim ve ye-
rli üretici ne durumda? 

Türkiye’de çok iyi durumda 
değil. Bir kere Türkiye’nin temel bir 
sorunu var; Türkiye’de ödemeler 
dengesi hep ekside. Cari açık veri-
yoruz. Burada şöyle bir kolaycılığa 
kaçılıyor, “cari açığı ödediğin 
sürece çok sorun değildir” diyor-
lar ama öyle değil. Bizim hem 
borcumuz var, hem de her sene 
açık veriyoruz. Dolayısıyla bu açık 
hiçbir zaman kapanmayacağı için 
Türkiye’nin yapısal bir problemi 
vardır. 

Bu yapısal problemi çözmenin 
tek yolu da bizim artı vermemizdir. 
Bizim artı vermemiz de nedir; bi-
zim dünyaya sattığımız mal ve 
hizmetlerin, aldığımız mal ve 
hizmetlerden çok olması lazım. 
Bu da bizim ürettiğimiz mal ve 
hizmetlerin rekabetçi olmasını ger-
ekiyor. 

1920’lerin Kafası mı?

Biz USİAD olarak devamlı 
bunun peşindeyiz. Bu bilin-
çlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz, 
ama uzun yıllardır bizi değişik 
şekillerde suçlayıp, işte ‘ulusalcı 

kafa, eski kafa, 1920’lerin kafası! 
filan diye suçluyorlar. Böyle değil. 

Bütün ülkeler kendi korumasını 
yapıyor. Almanya da yapıyor. 
Amerika da yapıyor. Amerika’da 
fabrikanın kapısında; ‘eğer Japon 
arabası alıyorsan o zaman git 
Japonya’da iş bul’ diyor. Ülke ne 
kadar gelişmiş olursa olsun, kendi 
ülkesinde üretilen şeyi kendi ül-
kesinde satmaya çalışıyor ya da 
kullandırmaya özendiriyor. 

Bizde ‘yerli malı kullan’ hi-
kayesi, sanki herkesin aklında in-
cir, üzüm olarak kalıyor, nostaljik 
kalıyor, sanki modası geçmiş bir 
şey gibi bahsediliyor ama hiç öyle 
bir şey değil. Biz USİAD olarak 
devamlı bunun altını çizip bu bilin-
çlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. 

Bu ülke yaşayacaksa ulusal 
sermayesini geliştirmek ve reka-
bet etmek zorunda. Başka da bir 
yolu yok.

 
-Bizim üretimimizi uluslararası 

anlaşmalar mı engelliyor yoksa bu 
bir şehir efsanesi mi? 

Üretimimizin istenilen potan-
siyel ve seviyede olmamasının 
bir sürü nedeni var. Bütün ül-
keler kendi menfaatlerine yönelik 
Türkiye’de oynuyorlar. Türkiye’nin 
bu konuda, karşı ataklarını doğru 
yapması lazım. Biz bunu iyi oynuy-
or muyuz? Çok iyi oynadığımızı 
düşünmüyoruz. Çok daha iyisini 
yapabiliriz diye düşünüyoruz. 

Ama bunu tek başına, bizi 
uluslararası anlaşmalarla engelli-
yorlar diye düşünmek doğru değil, 
o fazla kolaycılık olur. Biz ARGE’yi 
yeterince yapmıyoruz, inovasyon 
yapmıyoruz, eğitimimiz iyi değil, 
bu arada tabi ki politik olarak 

Avrupa, Gümrük Birliği bizi biraz 
bağlıyor. Hepsinin payı var olarak 
düşünüyoruz biz. Dolayısıyla her 
konuda bir şeyler yapmamız lazım. 

Batılılar bizim elimizi kolumuzu 
bağlıyorlar biz o yüzden üretemi-
yoruz demek biraz fazla kolaycılık. 
Onun da etkisi var, onun da payı 
var ama tek o değil. Bizim kendi 
ev ödevlerimizi de yapmamız 
lazım. Eğitim, inovasyon, teknolo-
jiyi üretebiliyor olmamız lazım. 
Çok hamallık yapmamak lazım. 
Ama biz bütün bunları yeterince iyi 
yapamıyoruz.

Nasıl olsa birileri yapıyor…

-Gerekli hammadde bizde, 
genç yaş nüfusumuz da fazla, 
teknoloji olarak yeni gelişiyor ola-
biliriz ama amiyane tabirle un var, 
şeker var, yağ var neden helva 
yapamıyoruz?

Mesela Japonya ile 
karşılaştıralım. Japonların toplam 
ekonomik büyüklüğüne bakın, 
bize bakın. Japonya’nın toprağı 
bizim yarımız kadar, nüfusu 120 
milyona yakın. Ama Japonya’nın 
ürettiği miktara bakın, onlar nere-
deyse Avrupa birliği ile yarışacak 
düzeydeler, biz çok daha geriler-
deyiz. Niye, teknolojiyi yeterince 
üretemediğimiz için, genç nüfusu 
yeterince iyi eğitemediğimiz için, 
onları iyi yönlendiremediğimiz için. 

Ama Türkiye büyük bir ülke, 
neredeyse bir milyon metrekare 
toprak var, genç bir nüfus var, 
seksen milyon var, yapabiliriz; 
ama biz enerjimizi içerde ve poli-
tikaya çok harcıyoruz yani, politik 
kavgalara çekişmelere çok zaman 
ayırıyoruz, toplam gelişmeye çok 
kafa yormuyoruz.
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-Japonya’dan örnek verdiğiniz 
için soruyorum, Japonya’daki 
yaşam tarzı ve kültüre bağlılık bu 
konuda çok etkili midir sizce?

Kesinlikle onun da payı var. 
İslam ülkelerine genel olarak 
İslam’ın getirdiği bir kültürel yaşam 
şekli var, o genelde üretmeyi çok 
şey yapmayan bir kültür. Yani 
daha bir kabul edici, işte “Allah bu 
kadar verdi” deyip yetinilen bir kül-
türümüz var. 

Biz Atatürk’le son yüz yılda 
bunu hafif kırmışız. Şimdi, 
Türkiye’yi hep kötüyü anlatıyoruz, 
ama iyi tarafı da var. Yani şu 
coğrafyada en çok üreten ülkeler-
den birisi de Türkiye’dir. Hem Arap 
coğrafyasına hem Orta Doğuya 
bakarsanız, hem de Avrupa’nın 
güneyine bakarsanız biz onlardan 
daha çok çalışıyoruz gerçekten. 
Üretiyoruz, hiç üretmiyor değiliz, 
ama yeterince üretmiyoruz. İlerde 
dünya ölçeğinde bir yerimizin 
olması için daha çok üretmemiz 
lazım.

-Biz sanırım işin kolaycılığına 
çok kaçıyoruz, az zamanda, az 
emekle çok kazanmak istiyoruz. 

Evet işin kolaycılığına çok 
kaçıyoruz, nasıl olsa birileri 
yapıyor, mesela cep telefonunu 
birileri devamlı geliştiriyor. Biz 
ayrıca cep telefonunu geliştirmeye 
kafa yormuyoruz. 

Ya da İntel’in yeni serisi za-
ten üretiliyor. Biz teknolojiyi 
üretmediğimiz sürece zaten hep 
bu işte arkada kalacağız. Bizim 
ihracatın kilosu bir buçuk dolarsa, 
İsveç’inki beş dolar oluyor. Çünkü 
onlar daha yüksek teknolojiyi 
kullanıyorlar, biz genelde taş to-
prak satıyoruz, mermer satıyoruz.

-Devlet yerli üretimi yeteri kadar 
destekliyor mu yoksa yabancı ser-
mayeyi daha çok mu istiyor. 

Devlet deyince, burada hangi 
devlet ve hangi zamanda diye 
sormak lazım… İlk başta çok şey 
yoktu, ama şu andaki konjonktüre 
bakınca, AKP hükümeti kendi içine 
biraz dönmeye başladı. Onlar da 
artık, yerli malı, milli ekonomi, ul-
usal filan demeye başladı. Ama 
bunu son üç dört yıldır diyor. On-
dan önce çok böyle bir derdi yoktu.

-Sermaye gelsin yatırım 
yapılsın istiyorlardı…

Sermaye gelsin istiyordu, 
hala da istiyor, ‘Sermaye gelsin’i 
muhtemelen biz de isteriz, ser-
maye gelmesinde bir şey yok. Ser-
mayenin geliş şekli ve kontrolleri 
önemli. O sermaye gelip de belirli 
kontrolleri yapabiliyorsan, yabancı 
sermayeye her anlamda ihtiyaç 
var. Kuralları ve düzeni bizim koy-
uyor, yönetiyor olmamız lazım.

Sermaye nasıl gelecek, nasıl 
çıkacak, hangi koşullarda girebilir 
hangi koşullarda çıkabilir? Genel-
de bize yabancı sermaye sıcak 
paraya geliyor yani geliyor bor-
saya oynuyor, istediği zaman da 
çıkıyor. Onun girmesi ve çıkması, 
bizde krizlere ve problemlere 
yol açıyor. Ama gelip üretime 
yatırırlarsa, fabrika kurarlarsa o 
yabancı sermayeye o kadar karşı 
bir duruşumuz olmaz. 

Soruya gelirsek, devlet şu anda 
biraz yeni yeni uyandı. Biraz Ar-
Ge’ye yatırım yapıyor, inovasyon 
yapıyor, yerli malını koruyacak bir 
takım önlemler alıyor ama yeterli 
mi? Yok, daha çok yolun başında. 
O konuda yapılması gereken daha 
çok şey var. 

Hep borcu olan ve hep açık 
veren bir aile işletmesi veya ufak 
bir işletme düşünün ya da bir aile 
düşünün ya da bir devlet düşünün, 
hem borcunuz varsa ve hep açık 
veriyorsanız bunun sonu belli, 
sonunda tefeciye tüfeciye, hapse 
düşersiniz. Bizim de gittiğimiz yer 
orası. Ama bizde şöyle diyorlar; 
‘cari açık var, finanse ediliyorsa da 
çok dert etmeyin, herkesin borcu 
var’.

-Peki, az önce kıyısından şöyle 
bir geçtik, bizim ithal edilen ürün-
lerimizde neden ciddi anlamda bir 
standardımız yok? 

Varsa da neden alt seviyel-
erde?

Ben şu ana kadar duymadım; 
Türkiye’ye kadar gelmiş ürün-
lerin kapıdan çevrildiğini, belli 
standartları kapsamıyor diye… 

O tür şeyler bir parça var, bir 
parça yok. Gümrük mevzuatına 
bakarsanız çok karışık ve 
detaylıdır. Her bir ürüne ne kadar 
vergi verileceği vs. vardır aslında, 
ama çok sağlıklı yapılıyor ve yöne-
tiliyor mu? O da değil tabi. 

Buradaki ana soru şu, ‘ben 
hangi malı ne kadar koruyacağım?’ 
Orada şöyle bir problem var, çok 
korursanız, bu sefer içerideki 
ekonomi çok kolaya kaçıyor. Hani 
eskiden saman diye inek yerdi 
Anadol’u, yıllarca ‘KOÇ bize pahalı 
araba sattı, kötü araba sattı’ diye 
bir takım şeyler vardı ya, bunun 
doğru tarafı da var. Siz dışardaki 
şeyi hiç içeriye sokmazsanız, içeri-
yi fazla korursanız, içerideki adam 
yayılır, iyi iş yapmaz ve ‘nasıl olsa 
seksen milyonluk pazar var, ben 
satıyorum, pahalıya satıyorum, re-
kabet yok’ deyip yayılabilir. 
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Burada dengeyi iyi korumak 
lazım. .Yani, hem içerideki üreticiyi 
korumak hem de dışarıdaki ile re-
kabet edecek seviyeye getirtmek 
lazım. Ona ‘sen üret, Türkiye’de 
sat ama dışarıya da sat, reka-
bet edecek düzeye getir’ demek 
lazım. Yani üreten adam sadece 
Türkiye’de satıp bununla yetini-
yorsa olmaz. Aynı adamın, ürettiği 
malı dışarda da satabilecek 
rekabetçiliğe gelmesi lazım. 

Atatürk’ün Yolu USİAD’ın Yolu

-Sizin USİAD olarak uzun vade-
li planlarınız var mıdır? Ya da ne 
kadar uzundur bunlar? 

Başta da söylediğim gibi; bi-
zim bütün amacımız, toplum-
da oluşturulan birçok yanlış 
algıları kırmak ve düzeltmek 
öncelikle. Bunun bir tanesi; ul-
usal düşünmenin çok kötü bir 
şey olduğunu yıllardır bize 
değişik şekillerde pompalıyorlar, 
yani ulusal düşünürsen eski 
kafalısın, geri kafalısın, ırkçısın 
gibi birtakım suçlamalar var. Bu 
böyle değil, herkes ulusalcıdır. 
Alman da ulusalcıdır, Amerikan 
da ulusalcıdır, ben de yeterince 
ulusalcı olmam lazım. Amerika bir 
limanını Araplara verirken, “yok bu 
stratejik diyor veremem diyor.” Ya 
da Deutsche Telekom’u Almanya 
özelleştirmiyor. Koruyor kendini. 
Her ülkenin kendini koruma reflek-
si var. Ulusalcıdır.

Birincisi ulusalcılık, Atatürk’ün 
o temel görüşü. Türkiye’den bak-
mak, lokalden bakmak, buranın 
gözüyle bakmak hikayesi… Son 
15, 20 yıldır biraz tukaka oldu, 
kötüleştirildi. Bu, sanki eskiymiş, 
geriymiş gibi, ulusalcı deyince 
ırkçıymış gibi bir şeye oturtuldu. 
Biz bunu kırmak istiyoruz. 

Herkes Türkiye’de ulusal 
düşünmek zorunda. Önce ulu-
sumuzu düşüneceğiz sonra diğer 
ülkeleri düşüneceğiz. USİAD 
olarak kırmak istediğimiz birinci 
şey bu. 

İkincisi gerçekten ulusal san-
ayiyi hakkıyla yerine getirip reka-
betçi bir hale getirip Türkiye’nin bu 
cari açık hikayesini çözmemiz ger-
ekiyor. Bizim sattığımız ürünler, 
sattığımızdan kesinlikle daha fazla 
olmalı. Turizmi ile, hizmeti ile…

-Katma değeri fazla olan şeyleri 
de satmamız lazım… 

Bir de bunu teknoloji ile yap-
mak lazım. Dediğim gibi sırf taş, 
toprak, mermer satarsan, bu da 
bir süre sonra bitiyor. Arapların 
petrol satması gibi, Arap da petrol 
satıyor ama elli yıl sonra bitecek. 
Teknoloji yaparsan bitmez. 

USİAD’ın bu bağlamda temel 
hedefi, ulusal düşünmek ve ulusal 
sanayiyi geliştirmek. Bu konuda 
zaten 17-18 yıldır çok işler yaptık, 
yapıyoruz yapmaya da devam 
edeceğiz. 

Bizim USİAD’ın yolu, Atatürk’ün 
yolu. Daha önce koymuş bin do-
kuz yüz yirmilerde, otuzlarda, 
demiş ki; ‘karma ekonomi.’ Karma 
ekonomi özel sektörde de olacak, 
devlet de olacak. Mesela bir sürü 
yapılan özelleştirme var biz onların 
yanlış olduğunu düşünüyoruz. 
Biz de onlarla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. Bunun Türkiye’ye 
ne kadar zarar verdiğini, tahri-
bat yaptığını anlatacağız. Yani o 
özelleştirmelerin hepsinin doğru 
olmadığını düşünüyoruz. Devletin 
bazı yerlerde kalması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Atatürk’ün yolu, USİAD’ın yolu. 
Bağımsız, bu topraklardan ba-
kan, devletin ve özel sektörün 
birlikte çalıştığı bir sistem olmalı. 
USİAD’ın temel yolu bu.

 
-Çok teşekkür ediyorum. 
Biz de teşekkür ediyoruz, geldi-

niz zahmet ettiniz. 
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KAPASİTE KULLANIM ORANI KASIMDA DEĞİŞMEDİ

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, 
kasım ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 
yüzde 76,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
(TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında im-
alat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 613 iş yer-
ine “İktisadi Yönelim Anketi” formu gönderilirken, 2 
bin 95 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların 
yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, kasımda imalat sanayisi genel-
inde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 
değişmeyerek yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan 
düşüşle yüzde 74,9’a geriledi.

2016 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve 
içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış görül-
dü. Ara mallarında ise değişiklik olmadığı gözlendi.

YERLİ HELİKOPTER İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞI BELİRTİLDİ

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde bir 
firmanın, yerli helikopter üretimi için Ar-Ge 
çalışmalarına başladığı belirtildi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 
trafo radyatörü imalatı yapan bir firmanın, yerli he-
likopter üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladığı 
bildirildi.

Balıkesir Sanayi Odasından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, OSB’de trafo radyatörü üretimi 
yapan bir firma, yerli helikopter üretimi için Ar-Ge 
çalışmalarına başladı.Açıklamada, ifadelerine yer 
verilen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer 
Baydar, havacılık sektörüne de giriş yapmak istediklerini belirtti. 

Kocaeli ve Balıkesir’de uzun yıllardır üretim yaptıklarını anlatan Baydar, şunları kaydetti:”Biz havacılık sek-
töründe, yerli helikopter üretimiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladık. Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirmek 
istiyoruz. Balıkesir ekonomisine ayrı bir ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bir Amerikan firması ile Türkiye’de 
imalat için görüşmelerimiz devam ediyor. Balıkesir OSB’de şu anda Amerika’dan getirmiş olduğumuz model-
ler üzerinde çalışma ve Ar-Ge yapıyoruz. Ayrıca Balıkesir’e kompozit üretimiyle ilgili dünya devi yatırımcı bir 
firmanın gelmesiyle yerli helikopter çalışmaları daha da hızlanacak.”

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur da firmanın bu atılımının Balıkesir’e ve 
Türkiye’ye ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.
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DÜNYA BANKASI TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Dünya Bankası Türkiye’de ekonomik büyüme tahminini 
bu yıl için 0.4 puan indirerek yüzde 3.1 seviyesine düşürdü, 
2017 ve 2018 tahminlerinde ise değişiklik yapmadı.

Dünya Bankası’nın tahmini yayımlanan “Artan 
Kutuplaşma Ortamında Avrupa ve Orta Asya’da Ilımlı 
Büyüme” başlıklı bölgesel raporunda yer aldı.

Kurum, son olarak Haziran ayında yayınlanan Küresel 
Ekonomik Görünüm raporunda 2016 ve 2017 yılları için 
Türkiye’de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tah-
minini yüzde 3.5 olarak açıklamış, 2018’de büyümenin 
yüzde 3.6 olacağını öngörmüştü.

Dünya Bankası’nın yayımladığı rapora göre bu yıl Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki ülkelerde 
ılımlı bir GSYH artışı yaşanacak.Raporda düşük petrol ve diğer emtia fiyatları, Avrupa Birliği’nde yatırım 
oranlarındaki düşüş ve devam etmekte olan yapısal zorlukların bölgedeki büyümeyi güçleştirdiği, popülizm 
ve kutuplaşmada artışayol açtığı belirtildi.

Türkiye ekonomisine yönelik olarak ekonomik büyümenin özel yatırımlarda daha zayıf artış ve net ihracatın 
daha az katkısı nedeniyle yavaşladığı belirtilerek, “Darbe girişimi ve ardından gelen kamudaki tasfiyeler dahil 
son siyasi gelişmeler belirsizliği artırıyor ve ekonomik aktivitenin hızını etkilemesi bekleniyor” denildi.

MOBİLYADA 20 YILIN EN KÖTÜ EKİM AYI

Mobilyacılar için yılın en bereketli ayı sayılan ekim ayı bu yıl 
tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinden mo-
bilya, iç piyasada sıkıntılı günler yaşıyor. Sektörde yılın en 
hareketli ayı olarak bilinen ekim ayında bu yıl yüzde 40’a 
yakın düşüş yaşandı. Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan’ın 
haberine göre, sektör iç talebin canlandırılması için 2008’deki 
gibi KDV indirimi bekliyor. Sektörle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOB-
SAD) Başkanı Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, sektöre ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Siyasi ve ekonomik alanda yaşananların iç talepte yavaşlamaya neden 
olduğuna dikkat çeken Yanıkçıoğlu, 15 Temmuz sonrası yaşanan travmanın ekonomide de yaşandığını 
belirtti. İç pazarda satışlarda ekimde yüzde 30- 40 civarı düştüğünü söyleyen Yanıkçıoğlu, “Ekim ayı bi-
zim sektörde satışların en canlı olduğu aydır. Ancak bu sene çok kötü geçti. Hatta son 20 yılın en kötü 
ekim ayıydı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Gayrimenkulün mobilyanın lokomotif sektörü olduğunu hatırlatan 
Yanıkçıoğlu, konut satışlarının düşmesinin doğrudan mobilya satışlarını da etkilediğini dile getirdi. 
 

MALİYE BAKANI: ENFLASYONDA YIL SONU YÜZDE 7.5

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Enflasyon gerçekleşmesini yıl sonu 
itibarıyla yüzde 7.5 seviyesinde görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda 
da daha aşağı seviyelere çekme imkanına kavuşuruz” dedi.

Bakan Ağbal, Türkiye’nin 2015 ve 2016 yıllarındaki büyüme 
oranı ortalamasının yüzde 3.6 olduğunu aktararak, gelişmekte 
olan ülkeler içerisinde Türkiye’nin büyüme performansının önemli 
olduğunu söyledi.

Ekonominin önemli göstergelerinden birinin istihdam olduğunu 
anlatan Maliye Bakan Naci Ağbal, şunları dile getirdi: “Her ne ka-
dar son gelen göstergelerde bir miktar sıkıntı olsa da istihdam piyasalarında ekonomik krizden sonra 6 mi-
lyondan fazla insana istihdam sağlamışız. Birçok ülkenin istihdam seviyeleri global kriz seviyelerinin altında 
ya da hemen hemen aynı seviyede. Halbuki Türkiye bu dönemde sürekli istihdamını artırabilmiş ülkelerden 
biri. Enflasyon gelişmelerine bakıldığında her ne kadar bu yılbaşı itibarıyla beklentiler bir nebze olumsuz olsa 
da özellikle son aylarda gıda fiyatları başta olmak üzere aşağı yönlü gelen enflasyon verileri neticesinde en-
flasyon gerçekleşmesini yıl sonu itibarıyla yüzde 7.5 seviyesinde görüyoruz.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİDE KADININ ROLÜ ZİRVESİ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
tarafından ilk kez düzenlenen ‘Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü 
Zirvesi’, Türkiye ve dünyadan iş ve sivil toplum dünyasının önde gelen 
çok sayıda kadın yöneticisini bir araya getirdi.

Kadının her alanda güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
giderilmesi konularının ve çözüm önerilerinin mercek altına alındığı zir-
vede konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, 
TÜRKONFED’in Türkiye’nin yalnızca en büyük KOBİ yapılanması değil 

üyesi olan 31 kadın derneği ile aynı zamanda en büyük örgütlü kadın gücü olduğuna dikkat çekti. TÜRKON-
FED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Açık, 2017 yılını ‘Kadın Yılı’ ilan ettiklerini belirterek, 
yıl boyunca kadın konusunu en önemli gündem maddesi yapmak için çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Kadooğlu, şöyle konuştu:
“Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey’in son raporuna göre, 2025’e kadar kadınların ekono-

mik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta toplam GSYH’de yüzde 11’lik artış 
öngörülüyor. Ülkemizde kadın istihdamında önemli gelişmeler yaşanmış olsa da hâlâ hak ettiği yerde olmadı 
görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2015 yılı verilerine göre, Türkiye, 
kadınların işgücüne katılımında 145 ülke arasında 131’inci sırada yer alıyor.” (hürriyet)

KURTULMUŞ: DÖNEMİN ŞARTLARI KALKINCA DOLAR BELLİ SEVİYENİN ALTINA İNECEKTİR

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, doların sadece TL karşısında değerlenmediğini, Trump’ın seçilmes-
inden sonra dalgalanma içinde olduğunu ve bu artışın dönemsel olduğunu söyledi.

Kurtulmuş “Türkiye ekonomisindeki yapısal nedenlerden dolayı 
dolar değerlenmiyor. Doların bu kadar değerlenmesi ABD ekono-
misi için de pozitif biri durum değildir. Dönemin şartları kalkınca 
belli seviyenin altına inecektir. Telaşlanacak bir durum olmadığını 
söylemek isterim.” dedi. 

Numan Kurtulmuş ayrıca bazı yabancı yatırımcılara vatandaşlık 
verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. 

Hükümet sözcüsü Kurtulmuş, “Türkiye’de herhangi bir miktar-
da, bu miktar belirlenecek, sabit sermaye yatırımı yapan yabancı 
yatırımcılar, belli bir seviyenin üstünde gayrimenkul alarak bu gay-
rimenkulleri 3 yıllığına satılmama şerhiyle tapuya kaydedenler, kurdukları iş yerlerinde belli sayıda kişiye 
istihdam imkanı sağlayan yabancılar, ayrıca bankaya yatırdığı belli bir miktarın üstünde parayı üç yıl çek-
meyen yabancı yatırımcılar ve devlet yatırım araçlarına belli bir süre içerisinde bunları çekmemek koşuluyla 
para yatıran yabancıların istisnai vatandaşlık kapsamına alınacakları yönünde bir çalışma, bir ana çalışma 
tamamlanmıştır” diye konuştu.

TARIM ÜFE EKİM’DE AZALDI

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ekimde bir 
önceki aya göre yüzde 0,63 azalırken, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,86 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım 
ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63 azalışla 
134,97 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre 
yüzde 0,26 düşüş gösterdi. Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,86 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 4,85 
yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık değişim yüzde 0,64, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,36, balıkçılıkta ise 
yüzde 0,69 düşüş meydana geldi.

Bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,18, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler 
ana grubunda yüzde 0,07 artarken, çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda ise yüzde 7,05 azalış gerçekleşti.
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PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Eylül ayı Perakende Satış 
Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Perakende satış hacmi eylülde bir 
önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende 
satış hacmi 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. 
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar 
(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları ise 
yüzde 1,9 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 
10,2 azalırken, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,6, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları 
yüzde 0,4, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 4,7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Eylül ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv 
yakıtı satışları yüzde 5,0 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3,2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim 
aygıtları satışları yüzde 0,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 2,1, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları 
yüzde 14,7 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,0, posta veya internet üzerinden satışlar 
yüzde 3,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜL’DE YÜZDE 3.8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endek-
si, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üreti-
mi verilerinin Eylül ayında takvim, mevsim/takvim etkisinden 
arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 3.8 azaldı.

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Eylül’de 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 azaldı.

*Reuters’ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi 
üretimi Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azaldı.

77.6 MİLYAR TL’LİK ALACAK YAPILANDIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 
77,6 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını bildirdi.

Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun’un sonuçlarına ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzen-
ledi.

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 8 milyon 527 
bin 452 başvuru dilekçesi alındığını ifade eden Bakan Ağbal, 
bu başvuruların 4 milyon 382 bin 606’sının internetten, 4 milyon 
144 bin 846’sının ise bizzat vergi dairesine gelerek veya posta 
yoluyla yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları kaydetti:
“Kanunun yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinin tamamına 

ilişkin olmak üzere, yapılandırılan toplam tutar 77,6 milyar lira. Başvuru adedi ve yapılandırılan toplam tutar 
açısından bu veriler, benzer içerikli 6111 sayılı Kanunla mukayese edildiğinde başvuru adedinde yüzde 64,2, 
yapılandırılan tutarda yüzde 96,3 artış kaydedildi. Rakamlar bu defa yeniden yapılandırmaya olağanüstü bir 
ilginin söz konusu olduğunu ortaya koyuyor.”




