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DARBENİN FATURASI
Bu yazıyı darbenin sonrasında kaleme almış ve bu satırları yazmış kişi olarak “Teşekkürler
Türkiye” diyorum.
Çok zorlu bir geceyi ve zorlu bir süreci geride bıraktık. Elbette kazanan taraf, demokrasisine sahip çıkan Türk halkı olmuştur.
Ekonomi Muhabirleri Derneği olarak, bu başarısız darbe girişimi ilk dakikadan itibaren
kınadık, lanetledik ve bu beyhude girişimin karşısında durduk. Her platformda şartsız bir
şekilde demokrasiyi savunun EMD, askeri cunta rejimini hiçbir zaman desteklemeyeceği
gibi yanında da olmayacaktır.
Zira, bugüne kadar 3 ihtilâl gören ve 3 ihtilâlden sonra demokrasi trenini raydan çıkaran
Türkiye, bundan büyük zararlar görmüştür. EMD’nin bazı üyeleri bu olaylara tanık olmuş
ve karşı duruşlarıyla da bedel ödemiştir.
Her darbe bizleri geriye götürmüş, yalnızca geriye götürmekle kalmamış, bizlerden de çok
şey almıştır.
15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütünün girişimiyle askeri cunta başarıya ulaşamadıysa, bu Türk halkının artık darbelere karşı olduğunun en güzel somut örneğidir. Bugüne
kadar, “sözde mi, özde mi?” diye sorardık. Bu darbenin topluma kattığı en güzel şey,
herkesin “mesele vatansa gerisi teferruattır” sözünde buluşup sokakları doldurmasıdır.
Tabi işin ekonomi boyutunu da düşünmek gerekiyor. Meslektaşlarımızın gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, ajans satırlarına taşıdığı haberlere baktığımızda büyük bir
dalgalanmanın olmadığını görüyoruz. Oysa, yurtdışı menşeli haberlerde ise, Türkiye’nin
kayıpları olduğu yönünde haberler gözümüze çarpıyor.
Askeri cuntanın girişimi bir yalpalanma getirdi. Fakat, bu iş derin bir ekonomik krizi
tetiklemiyor. Belki de bizlerin, bu anlamda yazacağı, çizeceği haberler ülke yönetimine
katkı sağlayabilir. Çünkü bu işi zafer sarhoşluğu içinde değil, gerçek anlamda kayıpların ve
kazanımların nasıl olacağını anlatarak geçmeliyiz.
Askeri darbe devrinin tümden kapanacağı bir dönem dileyerek, yaşasın demokrasi ve
yaşasın özgür basın diyorum.

ALTIN KALEM SES GETİRDİ
Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni’ni,
geniş bir katılım ile tamamladık. Bu yıl törende Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ağırladık. Gündüz yaptığımız törene çok sayıda katılım oldu.
Akşamki eğlence ise, üyelerimizin haber telaşı olmadan streslerini attıkları bir buluşma
günü olarak gerçekleşti.
Jüri 3 dalda ödüle değer haber bulamadı. Bu kısım tartışılır olsa dahi, birçok üyemiz ve
meslektaşımızdan takdir topladı. Ödül enflasyonunun olduğu bir dönemde, EMD Altın
Kalem Jürisi, bazı dallarda ödüle değer haber olmadığını deklare etti. EMD asla, hatır ve
dostluklar için ödül vermeyeceğini, kazanacak haberinde gerçekten ses getiren haber
olması gerektiğini böylece Türk basınına da duyurmuş oldu.
Meslekte yeni sayılacak bir üyemizin bana gelip “En büyük hayalim Altın Kalem almaktır”
sözü, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. EMD, bir siyasi parti veya başka grupların
angajmanında hareket eden bir dernek olmadığı gibi herkese, her kesime eşit mesafede
olduğunu da gösterdi.
Bu duygularla, bir kez daha ödül alan meslektaşlarımı kutlar, başarılarının devamını dilerim.
Sevgiyle kalın,

Turgay Türker

EKONOM 2016 | 3

İÇİNDEKİLER

3

BAŞYAZI
Darbenin Faturası

5

EDITÖRDEN
Terör Ekonomiyi Vurdu

6

KAPAK HABER
Terör Ekonomiyi Vurdu

10 HABER ANALIZ
Teşvik Sistemi Gelişmişlik Farkını
Azaltmaya Yardımcı Oluyor mu?

EKONOM
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL
2016 Sayı: 53
Ahmet Mithat Efendi Sokak
No 35/10 Çankaya/ANKARA
Tel&Fax: (0312) 4176264
www.emd.org.tr
EKONOMI MUHABIRLERI
DERNEĞI ADINA İMTIYAZ
SAHİBİ
Turgay TÜRKER

6

10

12

14

24

26

12 HABER ARAŞTIRMA
Terör Kurşunu, 20 Milyor TL’yi Vurdu

14 HABER ARAŞTIRMA
İlk Devalüasyonumuz 70 Yaşında

17 MAKALE

Tasarım Uygulama
Pelin YILMAZ

Ptt, Marka Olacak

28 BIZDEN HABERLER

İngiltere’nin Çıkışı AB’de Kelebek Etkisi
Yapar mı?

Görsel Yönetmen
Eren EŞMELİOĞLU

24 HABER SÖYLEŞI

Tahıllar, Dev Solucanlara Emanet

18 HABER ANALIZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
M.Erdinç ÇELİKKAN

Ostim ve Tıbbi Cihaz Üretimi

26 HABER ANALIZ

Özgürlük Piramidi

Genel Yayın Yönetmeni
Güliz DEMİRCAN YÜCEL

20 HABER ANALIZ

Ekonomi Muhabirleri Derneği, 2016 Yılı
Altın Kalem Ödülleri

Yayın Kurulu
Ercan BAYSAL
Murat ERVİN
Cenk ESEN
Sadettin İNAN
Mehmet KAYA
Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU
Sultan ÖZER
Emin Tamer TOĞANAŞ
Hüseyin TUNÇAY
Metin TÜRKYILMAZ
İsa YAZAR
Meryem YAZICIOĞLU

BASKI
T: (0312) 395 99 95
F: (0312) 394 77 49
Sarıyıldız Ofset
Matbaacılık Ltd. Şti.
İvogsan Ağaç İşleri Sitesi
1358. sok. No: 31 Ostim/Ankara

EKONOM Dergisi yaygın süreli bir yayındır. Ekonom Dergisi’nde yayımlanan haber, yazı, resim ve fotoğraflar izin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
EKONOM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

4 | EKONOM 2016

EDİTÖRDEN

TERÖR, EKONOMİYİ VURDU
Yeniden merhaba… Türkiye, yoğun ve sıkıntılı bir gündemin içinde yer alırken, bu sayımızda Ekonom’un kapak sayfalarını teröre ayırdık.
Yeni sayımızda, Erdinç Çelikkan ‘’Terör Ekonomiyi Vurdu’’ başlıklı haberinde, son 32 yıldır
başta PKK olmak üzere, farklı terör örgütlerinin hedefinde yer alan Türkiye’nin, verdiği can
kayıplarının yanı sıra ekonomik anlamda da büyük bedel ödediğine işaret ederek, terörün
ekonomiye etkisini mercek altına aldı. Habere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, terörün olumsuz yüzünü en çok hisseden bölge olurken, Türkiye ekonomisinin terör nedeniyle
son 32 yılda yaklaşık 400 milyar dolarlık kayıp yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakamın sosyal
kayıplarla birlikte 500 milyar doları aştığı da ifade ediliyor.
Teşvik Sistemi’ni mercek altına alan Hüseyin Gökçe, yıllardır kronik işsizlikle uğraşan
Türkiye’nin, hem işsizlik sorununu çözmek hem de kalkınma sürecini tamamlayabilmek
için uzun süredir uyguladığı teşvik mekanizmalarını irdeledi. Haberde, 5’inci yılını dolduran
yeni teşvik sisteminin de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azalmasına çok fazla katkı
sağlamadığının ortaya çıktığı vurgulanırken, bunun nedenleri de masaya yatırıldı.
Bu sayımızda yer alan ve Ercan Baysal’ın hazırladığı ‘’Terör Kurşunu 20 Milyar TL’yi Vurdu’’
başlıklı habere göre, terör nedeniyle Diyarbakır’ın Sur ilçesi başta olmak üzere Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin gibi terör olayları nedeniyle hasar gören yerlerin yeniden inşa edilmesinin
maliyetinin 20 milyar Türk Lirası’nı bulacağı hesaplanıyor. Çatışmaların olduğu yerlerdeki
şehirlerin alt yapıları yenilenirken, yeni yollar inşa edilecek. Oturulamaz durumdaki evler
ise yıkılarak yerlerine yenisi yapılacak.
Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer haber ise Vecdi Seviğ’in hazırladığı ‘’İlk Devalüasyonumuz 70 Yaşında’’ başlıklı haber oldu. Haberde, Türkiye ekonomisinde olduğu kadar siyasetçi, bürokrat ve gazeteciler için de, günümüzden 70 yıl önce, 7 Eylül 1946 tarihi önemli
bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, adına açıkça devalüasyon denilen para operasyonunun gerçekleştirildiği bu tarihte yaşananlar irdelendi.
Ekonom’un yeni sayısında Taylan Erten, ‘’Özgürlük Piramidi’’ başlıklı makalesini kaleme
alırken, Buket Güven, İngiltere’nin Brexit oylamasıyla AB’den çıkma kararını mercek altına
aldı. Korhan Gümüştekin ise tıbbi cihaz sektörünün küresel ölçekteki durumunu ve Türkiye’deki gelişimini Ostim özelinde inceledi.
Sayfalarımızda yer alan bir diğer haber ise Yusuf Ziya Orhan’ın, PTT Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT’nin yeni vizyonu ve hedeflerine ilişkin
röportajı oldu.
Cenk Esen ise ‘’Tahıllar Dev Solucanlara Emanet’’ başlıklı haberinde, Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi İmece Plastik’in tahıl depolamada uyguladığı yönteme yer verirken, çelik
ve beton depolarda depolanan tahıllar artık dev solucan şeklindeki plastik torbalarda
depolanabilecek. Habere göre, tarım ürünlerinin depolanmasına yeni bir bakış açısı getiren
solucanlar, 3 katlı dev plastik torbalar içerisine doldurulan tonlarca ağırlıktaki tahılları ilk
günkü gibi saklayabiliyor.
Yeni sayımızda buluşmak üzere…
Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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TERÖR EKONOMİYİ VURDU
ERDİNÇ ÇELİKKAN

YABANCI ÜRKEK, YERLİ TEREDDÜTLÜ

Son 32 yıldır başta PKK olmak üzere, farklı terör örgütlerinin
hedefinde yer alan Türkiye, verdiği can kayıplarının yanı sıra
ekonomik anlamda da büyük bedel ödedi.
Son yıllarda terör örgütlerinin eylemlerini
arttırdığı ülkemizde saldırılar, yitip giden
şehitlerimizle birlikte ekonomiyi de can
damarından vurdu.

Terör saldırıları yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye gelme noktasında
ürkütürken, yerli işadamlarının da yatırımını hayata geçirmesinde tereddüt etmesine neden oluyor. Çünkü terörün nereden ve
nasıl geleceği belli olmadığı için saldırı ihtimali bile ekonomi
üzerinde de sürekli bir baskı unsuru yaratıyor. Bu da ister
istemez tarımdan turizme, ulaşımdan istihdama kadar
ekonominin can damarlarını kökünden sarsan olumsuz
ve geri dönülmesi zor etkiler yapıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, terörün olumsuz yüzünü en çok hisseden bölge olurken,
Türkiye ekonomisinin terör nedeniyle son
32 yılda yaklaşık 400 milyar dolarlık kayıp
yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakamın sosyal
kayıplarla birlikte 500 milyar doları aştığını
iddia edenler de bulunuyor. PKK terörünün
30 yıldır genellikle Doğu ve Güneydoğu’yu
hedef alan acımasız saldırılarına bir süredir
IŞİD ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin ülke
geneline yayılan terör saldırıları da eklenince, Türkiye’nin teröre karşı verdiği askeri ve
ekonomik mücadelenin boyutları tartışılmaya başlandı.
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TURİZM GELİRLERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ
Terör olayları, turizmde dünyanın en hızlı büyüyen
ülkeleri arasında bulunan Türkiye’nin gelirlerini
de düşürdü. Bu yüzden terör olayları ve yaşanan
çatışma ortamı son aylarda en çok turizm sektörünü
vurdu. Bu duruma Suriye ve Irak’ta yaşanan çatışmalı ortam, Rusya ile yaşanan uçak kriziyle, ABD ve
Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik yapılan terör uyarıları
eklenince ülkemiz, yaz aylarına turizmde olumsuz
bir tabloyla girdi. Antalya, Muğla, Aydın, İstanbul gibi turistik bölgelere geçmişte yoğun
ilgi gösteren yabancı turistler, deyim
yerindeyse ayağını çekti.

KAPAK HABER
faaliyetler yarı yarıya düşüş gösterirken, Türkiye’nin birçok
şehrinden bölgeye giden otobüs firmalarının seferleri de
yarı yarıya azaldı.

BÖLGEDEKİ TÜM OSB’LER ASKIYA ALINDI
Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa ve Siirt gibi bölgenin
cazibe merkezi olan şehirlerde yeni OSB yatırımları süresiz
olarak ertelendi. Van’ın sınır komşusu olan İran’a yaptığı
ihracat, yüzde 45 oranında azaldı. Bölgede açılan havalimanlarına rağmen, terör örgütlerinin yaptığı saldırılar ve
tehditler nedeniyle uçuşlar askıya alındı, Irak ve Suriye’de
yaşanan olayların da etkisiyle sınır kapıları kapatılmak
zorunda kaldı. Terör nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu’nun
en büyük ihracat kapısı olan Ortadoğu ülkelerine ulaşım
yollarının kapanmasıyla ihracatçılar büyük sıkıntı yaşadı.
TIR ve kamyon seferleri zorunlu ihtiyaçlar/seferler dışında
durma noktasına geldi.

TERÖRÜN YARATTIĞI MALİYET ÇOK YÜKSEK
Tüm bu etkenler Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı
olumsuz etki yaptı. Uzmanlar, terör nedeniyle Türkiye’nin
yaşadığı 400 milyar dolarlık kaybın dolaylı/dolaysız tüm bu
etkenlerin de dahil edilmesiyle çok daha büyük oranlara
ulaştığını tahmin ediyor. Bu rakam kimilerine göre 500-600
milyar doları aşıyor.

Doğu ve Güneydoğu’da var olan büyük potansiyele rağmen
artan çatışma ortamı, hendekler ve barikatlar nedeniyle yaklaşık bir yıldır turizmde istihdam edilenlerin oranında yüzde 50’ye
yakın kayıp yaşandı. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye, terör
olayları nedeniyle her yıl alabileceği yatırımın 4’te 3’ünden
ülkede yaşanan yüksek terör riski nedeniyle mahrum kaldı. Bu
kaybın da parasal olarak milyar dolarlık rakamlara denk geldiği
belirtiliyor. Tabii burada terörün hem bölgeye hem de genel
anlamda Türkiye ekonomisine olumsuz etkisini irdelemekte
fayda var. Terör olayları maalesef sadece bölgenin kalkınmasını değil, başta ticaret olmak
üzere, turizm, enerji, ulaştırma, tarım, lojistik
ve eğitim gibi onlarca kritik sektörü olumsuz
etkiledi. Bu nedenle, Türkiye’nin matematiksel
olarak hesaplanamayan sosyal kaybının maddi
olarak kaybettiği miktarın kat be kat üzerinde
olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu noktadan bakınca, Türkiye’nin terörle mücadele ettiği
yıllarda savunmaya ve terör operasyonlarına harcadığı
para, diğer alanlara aktarılsaydı bölgedeki birçok sorun
kökünden halledilebilirdi. Mesela yine terörün en yoğun
yaşandığı yıllarda başlatılan Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) daha hızlı tamamlanabilir ve terörden çeken insanların yerinde istihdam edilmesi sağlanabilirdi. Böylece hem
bölge tarımla kalkınır hem de terörün acımasız yüzüyle
karşı karşıya kalan insanların batıya göç etmesine gerek
kalmadan kendi köylerinde, ilçelerinde ve illerinde para
kazanması sağlanabilirdi.

TURİZM VE TARIM POTANSİYELİ KULLANILMIYOR
Maalesef Türkiye dünya üzerinde terörle en çok muhatap olan
ülkelerin başında geliyor. Temenni edelim ki çözüm süreci ve
7 Haziran seçimlerinin ardından artan terör saldırıları artık son
bulsun. Hem Türkiye hem bölge insanı artık rahat bir nefes
alsın. Her zaman daha iyi bir hayat için batıyı hayal eden bölgedeki çocuklar memleketlerinde iyi bir eğitim alarak ülkenin

ALIŞVERİŞ KAPASİTESİ YÜZDE 30
AZALDI
Konya Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmaya göre,
“çözüm sürecinin buzdolabına kaldırılmasının” hemen ardından başlayan terör olayları
nedeniyle bölge genelinde Diyarbakır, Van,
Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Hakkari, Elazığ gibi
büyük şehirlerde alışveriş kapasitesi yaklaşık
yüzde 30 azaldı. Turizm tesislerinin doluluk
oranı yüzde 10’a kadar düştü. Fabrikaların
üretim kapasiteleri ve şirketler arasındaki ticari
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geleceğinde rol oynasın. Bölgedeki turizm ve tarım potansiyeli
hızla harekete geçirilsin. Tüm bunlar bize şu anda belki hayal
gibi geliyor ancak Mardin’in Savur ilçesinde zor şartlarda
eğitim alarak Nobel Ödülü’nü almaya hak kazanan Aziz Sancar
örneğini düşününce hiçbir şeyin zor olmayacağı anlaşılıyor…

TERÖR KÜÇÜK GİRİŞİMCİYİ VURDU
Doğu ve Güneydoğu’daki terör olayları ekonomik olarak en çok
bölge illerindeki küçük işletmeleri etkiledi. Birçok avantajına
rağmen, Doğu’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
Başkanlığı’nın (KOSGEB) maddi desteklerinden yararlanan
işletme sayısı 2 binde kaldı.

ilk sırayı aldı. Marmara’yı sırasıyla yüzde 20 ile İç Anadolu
Bölgesi, yüzde 12 ile Ege Bölgesi takip etti. Marmara’da 13
bin işletme, İç Anadolu’da 7 bin, Ege’de 5 bin işletme desteklerden faydalanırken, bu oran Doğu ve Güneydoğu’ya gittikçe
düştü. Terör olaylarının yaşandığı Doğu Anadolu’da 2 bin
110, Güneydoğu’da ise 2 bin 661 işletme kredi desteğinden
faydalandı. KOSGEB tarafından 2015 yılında verilen toplam
destek tutarının üçte biri bu üç ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler
tarafından kullanıldı.

YAPRAK KIMILDAMIYOR
KONYA Ticaret Odası’nın yaptığı bir araştırmaya
göre, Doğu ve Güneydoğu’da çözüm sürecinin sona
ermesiyle başlayan çatışmalar bölgede en çok turizm
sektörünü vurdu. Bölge genelinde otel ve turistik
tesisler kapanma noktasına geldi. Birkaç ay öncesine
kadar yüzlerce turistin gezdiği, iş ve tatil turizmi için
tercih edilen Diyarbakır, Mardin, Hatay, Şanlıurfa gibi
kentlerde şu an deyim yerindeyse yaprak kımıldamıyor. Turizmde istihdam edilenlerin yüzde 30’u işlerini
kaybetti.

11 MİLYONU GEÇMİŞTİ
2 BİN KİŞİDE KALDI
Terörün ekonomiye olan etkileri, KOSGEB’in verileriyle gün
yüzüne çıktı. KOSGEB, geçtiğimiz yıl ülke genelinde 37 bin
mikro girişimciye maddi destek verdi. Mikro işletmelerin
kredi kullanarak en çok büyüdüğü bölge Marmara oldu. Ülke
genelinde hükümetten kredi desteği alan işletme sayısı 37 bini
buldu. Marmara Bölgesi’nde 13 bin, Doğu Anadolu’da ise terör
nedeniyle sadece 2 bin işletme girişimcilik kredisi desteğinden
faydalandı. KOSGEB destek programları kapsamında verilen
destekler bir önceki yıla göre, yüzde 12 oranında artış gösterdi.

GÜNEYDOĞU’YA TERÖR ETKİSİ
Kredi destek tutarlarında yüzde 35’lik payla Marmara Bölgesi
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Oysa 2012-2013 yıllarında, 2,5 milyon olan bölgeye
giden yerli ve yabancı turist sayısının 10 yıl içerisinde
7,5 milyona ulaşacağı hesaplanıyordu. Hem turistik
tesis hem de yatak sayısı yıldan yıla yüzde 100’ü
aşan oranlarda artış yakalamıştı. 2007 yılında, bölgedeki 16 havaalanına gelen yolcu sayısı 4 milyona yakınken, 2014’te bu sayı 11 milyonu geçmişti. Ancak
son aylarda terör örgütünün eylemlerini arttırmasıyla
bölgede neredeyse işler durma noktasına geldi.
Evlerini ve işyerlerini terk edenlerin sayısı yüzbinleri
buldu. Bu durum, hem bölge insanının işsiz kalmasına hem de Türkiye ekonomisinin milyonlarca liralık
zarar görmesine yol açtı.

BATIYA YOĞUN İLGİ VAR

TEŞVİKLER DİBİ GÖRDÜ
Son zamanlarda artış gösteren terör saldırıları yatırım teşviklerinin adresini değiştirdi. Birinci ve altıncı bölgede yatırım için
alınan teşvikler azalırken, diğer bölgelerde artış yaşandı. Yabancı yatırımcı, hem doğudan hem de İstanbul ve Ankara’dan
elini çekti. Terör olaylarının yaşandığı Doğu ve Güneydoğu’da
yaklaşık 1 milyar liralık yatırım teşviki askıya alındı.

Birinci bölgeyi 893 belgeyle Kayseri,
Adana, Konya, Sakarya gibi illerin
bulunduğu ikinci bölge izledi. Gaziantep, Mersin, Samsun, Trabzon,
Manisa ve Zonguldak gibi şehirlerin
olduğu üçüncü bölgeye yatırımcılar
672 başvuru yaptı. Üçüncü bölgeyi 514
belgeyle Diyarbakır, Şanlıurfa, Hakkari,
Şırnak, Siirt, Bingöl, Kars, Ardahan gibi
Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan
altıncı bölge takip etti. İşadamları 479
belgeyle beşinci bölgeye yatırım için
başvuru yaptı. Bu yatırım projeleri kapsamında, birinci bölgeye 25.8 milyar
lira, ikinci bölgeye 16.4 milyar, üçüncü
bölgeye 18.3 milyar, dördüncü bölgeye
9.5 milyar, beşinci bölgeye 5.8 milyar,
altıncı bölgeye de yalnız 2.3 milyar lira
yatırım yapılması öngörülüyor. Bakanlığa yapılan başvurulara göre birden
fazla ili kapsayan muhtelif bölgelere de
25 milyar lira tutarında yatırım yapılması planlanıyor.

YÜZDE 28’İ BÖLGESEL
2015’te yatırım proje başvurularının 2 bin 319’u bölgesel, 2 bin
234’ü genel, 25’i büyük ölçekli, 9’u ise stratejik yatırım kapsamında yapıldı. Bu çerçevede, toplam sabit yatırım tutarının yüzde 28’inin bölgesel teşvik sistemi, yüzde 31’inin genel teşvik
sistemi, yüzde 28’inin büyük ölçekli yatırımların teşviki sistemi
ve yüzde 12’sinin ise stratejik yatırımların teşviki sistemiyle
desteklenen yatırım projeleriyle oluşturulacağı öngörüldü.

Üst üste yaşanan terör saldırıları ve çatışmalı ortam, 2015
yılında yatırımları da olumsuz etkiledi. Hükümetin en yüksek
yatırım teşviki sağladığı Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan
altıncı bölgeye gelen yatırım neredeyse yarı yarıya azalırken
İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri içeren
birinci bölgede de yüzde 7 kayıp yaşandı. Terör
saldırılarından etkilenen büyük illerde öne çıkan
TERÖR, SAVUNMA HARCAMALARINI KATMERLEDİ
ise yabancı yatırımcının oldukça azalması oldu.
TÜRKİYE’nin 30 yılı aşkın süredir karşı karşıya olduğu terör nedeniyle
2014 yılında birinci bölgeye 6.7 milyar liraya
35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 7 binin üzerinde güvenlik
yabancı yatırım için teşvik alınırken 2015 yılında
görevlisi şehit düştü. Türkiye terörle yaşadığı 30 yıl boyunca ortalama
bu oran 3.4 milyar liraya geriledi. Altıncı bölgede
yüzde 4’lük büyüme performansı sergiledi. Ancak uzmanlara göre
daha vahim bir düşüş yaşandı.
terör olmasaydı Türkiye, daha fazla büyüyecek, bu durum da hem
istihdamın hem katma değerin artmasını sağlayacaktı.
YABANCI İLGİSİ AZALDI
2014 yılında 818 milyon liralık yabancı yatırım alan bölge, 2015 yılında sadece 3 milyon
liralık yabancı çekebildi. 2015 yılında işadamları, Ekonomi Bakanlığı’na geçtiğimiz yıl 4 bin
587 yatırım için başvuru yaptı. Bu başvurular
sonucunda öngörülen toplam yatırım tutarı
103 milyar liraya, istihdam rakamı ise 148 bin
427’ye ulaştı. 2014 yılında teşvik için başvurulan
yatırım tutarı 64.5 milyar liraydı. 2015 yılında
düzenlenen 4 bin 587 yatırım teşvik belgesinin
4 bin 362’si yerli firmalar, 225’i uluslararası
sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar
için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam
sabit yatırım tutarı 70.2 milyar lira, uluslararası
sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde
öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 32.9 milyar
lira oldu. Toplamda öngörülen tutar 103.1 milyar
lira oldu. Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik
belgesi adedinde İstanbul, Ankara, Kocaeli,
Bursa ve Antalya gibi şehirlerin yer aldığı birinci
bölge bin 514 belgeyle ilk sırada yer aldı.

1980’li yıllardan bugüne kadar terör nedeniyle yapılan savunma
harcamaları da milyar dolarları aştı. Türkiye’nin savunma ve güvenlik
harcaması 1986-2012 yılları arasında 162 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde, Türkiye’nin savunma ve güvenlik harcamalarının yıllık artışları
ortalama yüzde 41 oldu. Terörün borçlanma maliyetlerine etkisi de
dikkat çekici boyutlara ulaştı. Terörün borçlanma maliyetlerine etkisi
de 30 yıllık dönemde yaklaşık 700 milyar liraya ulaştı. Ekonomistlere
göre Türkiye’de terör sorunu olmasaydı borçlanma maliyetleri her yıl
için yüzde 10 daha düşük olacaktı.
Terör olayları, Doğu ve Güneydoğu’da 1980’li yıllardan itibaren batıya
göçü de tetikledi. Göç nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde sorunlar artarken, Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan istihdam
ve üretim kaybı nedeniyle ekonomik zararlar ortaya çıktı. Terör aynı
zamanda Türkiye’nin küresel rekabet gücünü de zayıflatan etkenler
arasında yer aldı. Terör nedeniyle bölgeler arasındaki dengesizlik arttı.
Batıdaki illerin GSMH’ye katkısı artış gösterirken, terörden etkilenen
şehirlerin katkısı yüzde 10-20’lerde kaldı. Eğer terör olmasaydı Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir oranı artacak, ortalama büyüme
hızı yükselecek, bölgeler arası uçurum olmayacak, bölgede istihdam
edilenlerin sayısında artış yaşanacaktı. Ancak terör olayları tüm bu
gelişmelere darbe vurdu.
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TEŞVIK SISTEMI GELIŞMIŞLIK FARKINI
AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR MU?
HÜSEYİN GÖKÇE

ve sektörel teşvik sistemi ile tanıştı. Türkiye sosyoekonomik
gelişmişlik endeksine göre 6 bölgeye ayrıldı.

Yıllardır kronik işsizlikle uğraşan Türkiye, hem işsizlik sorununu
çözmek hem de kalkınma sürecini tamamlayabilmek için uzun
süredir teşvik mekanizması uyguluyor.

En gelişmiş iller birinci bölgede yer alırken, az gelişmiş iller beş
ve altıncı bölgelere dahil edildi. Teşvikler ise gelişmiş bölgeden,
az gelişmiş bölgeye doğru kademeli olarak artırılmak suretiyle
uygulanmaya başladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmenin ilk adımlarını devlet
atarken, ilerleyen zamanlarda özel sektör dinamikleri de devreye alınarak süreçte hız kazanılmaya çalışıldı.
24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ekonomide başlayan liberalleşme döneminde ise Başbakan Turgut Özal’ın başlattığı
teşvikli yatırımlarda, bazı büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra,
özellikle turizm yatırımlarında dikkat çekici artış yaşandı. Ancak
o dönemde nakit olarak verilen teşvikler, Türkiye’de özellikle
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, tam anlamıyla
yarım kalmış yatırım mezarlıkları oluşmasına yol açtı.

Yeni teşvik sisteminin 5’inci yılını doldurduğu dönem itibarıyla,
bu sistemin de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azalmasına çok fazla katkı sağlamadığı ortaya çıktı.

Aynı dönemlerde bu bölgelerde artan terör olayları, zaten
kısıtlı olan yatırımları neredeyse durma noktasına getirirken,
girişimciler lojistik avantajları da dikkate alarak yatırımlarını
Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit gibi zaten gelişmiş olan illere
yönlendirmeye başladılar. Bu durum terör olaylarına da bağlı
olarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını giderek arttırdı ve
uçurum haline getirdi.

Binali Yıldırım Başbakanlığında kurulan yeni hükümet, teşvik
sisteminde yeni bir değişikliğe giderek, kişiye özel teşvik uygulamanın hazırlıklarına başladı. Bu dönemde de yine az gelişmiş
bölgelere pozitif ayrımcılık yapılacak ama yatırımcılara gelişmiş
bölgelere yatırım yapmayı da cazip hale getirecek unsurlar yeni
dönemde kullanılacak. Bunun için öncelikli olarak uzun süredir
yapılmayan ilçe bazında sosyoekonomik gelişmişlik endeksi
sıralaması oluşturulacak. Burada bölgedeki, okul sayısı, eğitim
ortalaması, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, kişi başına
düşen gelir, kişi başına düşen doktor sayısı, üniversite öğrencisi sayısı, üniversitelerde yapılan araştırma sayısı gibi kriterlere
göre puanlama yapılarak, Türkiye’deki ilçeler en gelişmişten, en
az gelişmişe doğru yukarıdan aşağı sıralanacak.

2000’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye teşvikte yeni bir döneme
girdi. Nakit teşvik yerine proje karşılığında çeşitli vergi avantajları sağlayan teşvik sistemi2001 yılına kadar devam etti. Ancak
bu teşvik sistemi de terör olaylarından yoğun olarak etkilenen
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımın artmasına
çok fazla katkı sağlamadı. 2011 yılı Haziran ayından itibaren ise
teşvik sistemi yeniden ele alındı. Bu dönemde Türkiye bölgesel

Yeni istihdam alanları oluşturmak ve kalkınmayı tamamlamak
adına uygulanan teşvik sisteminin görevleri arasına, son yıllarda yeni bir öğe daha eklendi. Özellikle ihracatta düşük katma
değerli üretim sebebiyle kg başına 2 doların altında kalan Türkiye, bu değeri arttırmak için 2011 yılında uygulamaya başladığı
yeni teşvik sisteminde de değişiklik yaparak, ileri teknolojili
ürünlerin üretimine daha yüksek teşvik vermeye başladı.
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HABER ANALIZ
İleri teknoloji yatırımlarına verilen fazladan
teşvik de arzu edilen düzeyde yatırım artışı
sağlamayınca, hazırlanan yeni teşvik paketinde
bu konular da dikkate alınarak hangi bölgeye
yapılırsa yapılsın, ileri teknoloji yatırımları için
4’üncü bölge teşviklerinden yararlanma imkanı
getirildi.
Ekonomi Bakanlığı, 2001 yılından bu yana teşvik
sisteminin istatistiklerini tutuyor. Bu verilere göz
atıldığında, 2001’den 2016 yılı Mayıs ayı sonuna
kadar, Türkiye’de teşvik belgeli olarak 51 bin 671
proje için 626 milyar 450 milyon liralık yatırım
yapıldığı gözleniyor. Bu yatırımlar kapsamında 2
milyon 4 bin kişilik istihdam yaratılmış durumda.

2011

Proje sayısı

Yatırım
(milyon TL)

İstihdam

2170

27311

66279

milyar 926 milyon liralık teşvik belgesi düzenlendi ve bu yatırımlar karşılığında 57 bin 931 kişilik istihdam öngörüldü.
Yeni teşvik sisteminin başladığı 2011 Haziran ayından bu yana
toplam 22 bin 68 yatırım karşılığında 390 milyar 535 milyon
liralık yatırım ve 760 bin 612 kişilik istihdam sağlanmış oldu.

2012

4084

62459

150103

2013

4806

96274

194215

2014

3999

64614

144655

2015

4572

101951

147429

I

7590

134850

294081

2016

2437

37926

57931

II

4079

69015

120060

22068

390535

760612

III

3328

54523

88017

*2011 yılı Haziran ayından yıl sonuna kadar, 2016 yılı
Ocak-Mayıs aylarını içermektedir.

IV

2492

42415

71121

V

2156

24498

69936

Teşvik belgeli 51 bin 671 projenin, 3 bin 2 tanesi yabancı
sermayeli firmalar tarafından gerçekleştirildi. Bunların yatırım
tutarı 124 milyar 798 milyon lira, öngördükleri istihdam sayısı
ise 267 bin 926. Buna karşılık yerli sermaye 48 bin 669 proje
için 501 milyar 652 milyon lira tutarında teşvik belgesi alırken,
1 milyon 736 bin 966 kişilik istihdam sağladı.

VI

2340

19143

113660

21985

344444

756875

Toplam

Bu rakamlar ışığında, yabancı sermayeli firmaların ortalama
yatırım tutarı 41.5 milyon lira olarak hesaplanırken, yerli sermayelilerin ortalama yatırım tutarı ise 10.3 milyon lirada kaldı.
Yabancı yatırımcılar her bir yatırım projesi kapsamında 90
kişilik istihdam yaratırken, yerli girişimcilerin teşvik belgeli
yatırımlarında proje başına 36 kişilik istihdam yaratılabildi.
Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla 2011
yılı Haziran ayından itibaren uygulanan yeni teşvik sisteminde ise 2011’in sonuna kadar 2 bin 170 yatırım teşvik belgesi
düzenlendi. Bu belgeler karşılığında 27 milyar 311 milyon liralık
yatırım ve 66 bin 279 kişilik istihdam sağlandı.
2012 yılında 62 milyar 459 milyon liralık yatırım öngören 4 bin
84 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 150 bin 103
kişilik istihdam oluşturuldu. 2013 yılında 4 bin 806 projeye 96
milyar 274 milyon liralık teşvik belgesi düzenlendi ve yatırımcılar 194 bin 215 kişilik istihdam taahhüdünde bulundu.
2014 yılına gelindiğinde teşvik belgeli yatırım
sayısı 3 bin 999’a, bunların yatırım tutarı ise
64 milyar 614 milyon liraya geriledi. Buna bağlı
olarak taahhüt edilen istihdam ise 144 bin 655’e
düştü. Geçen yıl yatırım sayısı 4 bin 572’ye, yatırım
tutarı 101 milyar 951 milyon liraya çıktı. Buna karşılık emek
yoğun sektörlere yapılan yatırımlardaki azalışa
bağlı olarak istihdam sayısı 147 bin
429’da kaldı. İçinde bulunduğumuz
2016 yılının ilk 5 aylık
döneminde ise 2 bin
437 yatırım için 37

Proje sayısı

Toplam

Yatırım tutarı
(milyonTL)

İstihdam
(adet)

*Tablo ve değerlendirmesinde 1’den fazla bölgeye
yapılan yatırımlar hesaplama dışı tutuldu

BIRINCI BÖLGEYE 6 KAT DAHA FAZLA YATIRIM
Bölgesel teşvik sisteminin sonuçlarının bölge bazında izlendiğinde ise 2011 yılından bu yana az gelişmiş 6’ncı bölgeye
yapılan yatırımın, en gelişmiş birinci bölgeye yapılan yatırımın
yaklaşık 6’da 1’i kadar olması dikkat çekti.
Yıllar itibarıyla bölgeye yapılan yatırım tutarı artış gösterse de
tatmin edici verilere ulaşılamadı. Ekonomi Bakanlığı verilerine
göre, (birden fazla bölgeyi içeren yatırımlar hesaplama dışı
tutuldu) son 5 yılda 1’inci bölgeye 7 bin 590 yatırım yapılırken,
2’nci bölgeye 4 bin 79, 3’üncü bölgeye 3 bin 328, 4’üncü
bölgeye 2 bin 492, 5’inci bölgeye 2 bin 156 yatırım yapılırken,
6’ncı bölgeye ise 2 bin 340 yatırım yapıldı.
Bu yatırımların tutarı 1’inci bölgede 134 milyar 850 milyon liraya ulaşarak Türkiye genelindeki toplam yatırımın 3’te 1’inden
fazlasını oluşturdu. 2’nci bölgeye 69 milyar 15 milyon lira,
3’üncü bölgeye 54 milyar 523 milyon lira, 4’üncü bölgeye
42 milyar 415 milyon lira, 5’inci bölgeye 24 milyar
498 milyar lira ve 6’ncı bölgeye 19 milyar 143
milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.
Yatırımda olduğu gibi istihdamda da 1’inci
bölge açık ara öne çıktı. Toplam 756 bin 875
kişilik istihdamın, 294 bin 81’i 1’inci bölgede
yapılırken, 2’nci bölgede 120 bin 60, 3’üncü bölgede 88 bin 17, 4’üncü bölgede 71
bin 121, 5’inci bölgede 69 bin
836 ve 6’ncı bölgede
ise 113 bin 660
kişilik istihdam
oluşturuldu.
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TERÖR KURŞUNU, 20 MİLYAR TL’Yİ VURDU…
ERCAN BAYSAL
Türkiye ekonomisine 400 milyar doların üzerinde maliyeti olan
terörün faturası kabarıyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesi başta olmak
üzere Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin gibi terör olayları
nedeniyle hasar gören yerlerin yeniden inşa edilmesinin maliyetinin 20 milyar Türk Lirası’nı bulacağı
hesaplanıyor. Çatışmaların olduğu yerlerdeki
şehirlerin alt yapıları yenilenirken, yeni yollar
inşa edilecek. Oturulamaz durumdaki evler ise
yıkılarak yerlerine yenisi yapılacak.
Yeniden inşa süreci ilk olarak Diyarbakır’ın Sur
ilçesinden başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda
yürütülen çalışmalarda sadece Sur için 7-7,5
milyar liralık bir kaynak gerektiği hesaplanıyor. Bu
kapsamda, hem alt yapılar onarılırken hem de tarihi
Sur koruma altına alınacak. Burada 600’ün üzerinde cami,
kilise, han gibi tescilli eser bulunuyor. Evi tamamen yıkılanlara
ise değişik alternatifler sunuluyor.
Hem Sur içinden hem de dışından konut alma imkanı bulunuyor. İsterse vatandaş parasını alıp toprağın tapusunu teslim
edecek. Daire istiyorsa kendisine yıl sonunda bitmesi planlanan 2+1, 3+1 konutlar
teklif edilecek. Evinin
değeri ile yeni konutun deTERÖRÜN TÜRKİYE EKOğeri tespit edildikten sonra
NOMİSİNE VERDİĞİ ZARAR
vatandaş aradaki farkı uzun
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.
vadeli olarak ödeyebilecek.
Sur içinin dışından daire
talep edilmesi halinde evler
maliyetin yüzde 30 altında indirimle verilecek. Örneğin 150 bin
liralık bir evin fiyatı 100 bin TL’ye kadar düşecek. Ayrıca isteyene
İstanbul’da, Urfa ve Mardin’de TOKİ’nin yaptığı evler ile de takas
imkânı sağlanıyor. Sur içine TOKİ tarafından yüksek konut yapılacağına yönelik iddialar da yersiz. Burada yapılacak konutlar
tarihi ve kültürel dokuyu koruyacak bir yapılaşma olacak.
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Terörden zarar gören ilçelerin yeniden inşa süreci hız kazanırken yıkılmış binalarla ilgili bölge halkı ile uzlaşma süreci devam
ediyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinin ardından Silopi, Cizre ve
İdil'de görüşmelere başlanıldı.
Görüşmelerde yıkılmış konutların yeniden yapılmasının
yanı sıra hasarlı binalar içinde bölge halkı ile uzlaşılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Silopi'de 236
konutun inşaatına başladı. Silopi'de 666 yıkık, 5
bin civarında da az hasarlı konut tespit edilmiş
durumda. Silopi'de açılan ofislerde görüşmeler sürüyor. İdil ve Cizre'de de evi yıkılan
ve hasar görenlerle görüşmelere başlanıldı.
İdil'de 750, Cizre'de ise 2 bin 700 yıkılmış
konut bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ekipleri yerinde görüşme gerçekleştirerek taraflarla uzlaşmaya çalışıyor. Evi yeniden yapılacak
olanlara konutlarına oturana kadar 600 Türk Lirası
kira desteği veriliyor. Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın da
1.000 TL'yi bulan yemek, barınma gibi desteği bulunuyor. Terör olayları nedeniyle Sur, Silopi, İdil, Cizre, Derik gibi ilçelerde
evi ve işyeri zarar görenlerin 10 bin TL'ye kadar olan zararları
ise hemen karşılanıyor.

VATANDAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE MESAFELİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Ramazan
ayında yaptığı Diyarbakır ziyaretinde Sur’daki gelişmeleri ve
terörün verdiği hasarı yerinde görme imkanımız oldu.
Diyarbakır Valiliği’nin hem yeniden inşa süreci hem de sosyal
yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarının önemli olduğunun
altını çizmemiz gerekiyor. Diyarbakır’daki izlenimlerimizden ortaya çıkan durum vatandaşın terör değil barış ve huzur istediği.
Bu her platformda ortaya konulmaya çalışıyor. Bu da teröre
yönelik yürütülen operasyonların ardından örgütteki çözülme
sürecinin hız kazandığının bir göstergesi. Sur ve Nusaybin gibi
ilçelerde çok sayıda teröristin öldürülmesi ve teslim olmasının
ardından örgüt de yeni eleman bulmakta zorlanıyor. Diyarbakır
başta olmak üzere farklı şehirlerde vatandaşın terör örgütüne
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TERÖRÜN SON OLAYLARDA
BİNA, YOL VE ALT YAPIYA VERDİĞİ ZARAR, ŞİMDİDEN 20 MİLYAR
TÜRK LİRASI’NA YAKLAŞTI.

sırt çevirmesinin ardından örgütte 'Niye
eleman bulamıyoruz' sesleri yükselmeye
başlamış durumda. Güvenlik birimlerinin
aktardığına göre, örgüt üyeleri vatandaşın
terörle arasına mesafe koymasından oldukça
rahatsız. Vatandaşın teröre küstüğüne dikkat
çeken İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili,
vatandaşın çözüm sürecinde huzur ve barışın
tadına vardığını ifade ederek süreci terör örgütünün baltaladığını biliyor. Yeniden kargaşa
ortamı çıkarmak isteyen terör örgütü sürekli
olarak vatandaşlara evlerine el konulacağı yalanını söyleyerek ortalığı karıştırmaya çalışıyor.
Diyarbakır’daki ziyaretimizde çok sayıda güvenlik mensubunu
şehit verdiğimiz Suriçi bölgesinde incelemelerde bulunduk.
İlk olarak 500 yıllık tarihi Fatih
Paşa Cami’sine (Kurşunlu Cami)
gittik. Terör olayları nedeniyle
caminin şadırvanı başta olmak
üzere kapı, pencere, iç ve dış
duvarları zarar görerek kullanılamaz hale gelmiş. PKK militanları
tarafından cami adeta harabeye çevrilmiş. 2-3 ay boyunca
çatışmanın sürdüğü camiyi terör örgütü üyeleri savunma hattı
olarak kullanmış. Tarihi binalara zarar veren, çok sayıda sivili
öldüren PKK'lı teröristler çocuk ve gençleri de kalkan olarak
kullanıyor. Şehirde düşük ücretlerle çalışan ve işi nedeniyle Sur
içine girmek zorunda kalanları örgüt üyeleri zorla alıkoymuş.
Onları canlı kalkan olarak kullanmış.

MALİ VE SOSYAL POLİTİKA
Terör hasarının yaralarının sarılmasına yönelik Kabine üyelerinin
de kapsamlı çalışması sürüyor. Yeniden inşa sürecinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
ile Kalkınma Bakanlığı
ön plana çıkarken, mali
ve sosyal yön için de
iki Başbakan Yardımcısı
süreci yakından takip
ediyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli mali,
diğer Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise sosyal politikaların koordinatörlüğünü yürütüyor.
Bu kapsamda bölgeye 5 yılda, 35 milyar
liralık yatırım yapılması planlanırken, gençlere ve çocuklara
yönelik spor başta olmak üzere, sosyal ve kültürel aktiviteler
de artırılacak. Gençler spor ve sosyal alanlara daha fazla
yönlendirilecek. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'ndeki tüm mevcut spor tesisleri elden geçirilirken,
yeni futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları yapılacak.
Gençlik merkezleri oluşturulacak. Diyarbakır Valiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 19 halı saha, 10 tane

basketbol ve voleybol sahasını yaptı. Ayrıca bölgedeki tüm il
ve ilçelerdeki sosyal tesislerin elden geçirilmesinin yanı sıra
çocuklara ve gençlere spor kursları, kanat kursları ve bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Bölge halkı ile
devlet arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla
şehrin yoksul semtlerinde yaşayan çocuklara
yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi de
planlanıyor. Ayrıca kadınlara yönelik istihdamın
artırılmasına yönelik çalışmalara da hız verileceği belirtiliyor. Terörü bölgeden tamamiyle
silme planı kapsamında 2008 yılında GAP
Eylem Planı
ile bölgede başlatılan Sosyal
Destek Projesi'ne (SODES)
yönelik projelerin artması
bekleniyor. Bugüne kadar 975
milyon TL tutar ile yaklaşık 7
bin 977 projenin desteklendiği SODES programı için
geçen yıl yaklaşık 100 milyon
liralık harcama gerçekleşti.
2016 yılında yaklaşık 247
milyon TL'lik bir kaynağın
aktarılması planlanıyor.
2016 yılı Şubat ayında açıklanan ‘Terörle Mücadele Eylem
Planı’ kapsamında gündeme
gelen sosyal seferberlik
çalışmaları da yeni dönemde
hız kazanıyor. Bu kapsamda
gerekli olması halinde her bir
aileye destek programı uygulanacak. Kalkınma Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm birimleri çalışmalarda aktif
olarak rol alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik
çalışma yürütecek. Tarihi
ve kültürel mekanların
restorasyonu tamamlaYENİDEN İNŞA SÜRECİ
narak daha fazla yerli ve
BAŞLARKEN, SOSYAL
yabancı turistin gelmesi
PROJELER DE ÖN PLANDA
için tanıtım çalışmaları
TUTULACAK.
yapılacak.
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İLK DEVALÜASYONUMUZ 70 YAŞINDA…
TÜRKİYE, 1946 YILINDA IMF’YE GİRME KARARI ALDI. BAŞBAKAN RECEP PEKER, KARARIN DÜNYANIN
YENİ TİCARET SİSTEMİNİN DIŞINDA KALINMAMASI İÇİN ALINDIĞINI SÖYLEDİ. MALİYE BAKANI DA TÜRKİYE
DEVALÜASYON KARARINI ALMASAYDI, LİRANIN DEĞERİNİ YENİ ÜYESİ OLDUĞU IMF’NİN BELİRLEME RİSKİNİN
BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ.

VECDİ SEVİĞ
Türkiye ekonomisinde olduğu kadar siyasetçi, bürokrat ve
gazeteciler için de, günümüzden 70 yıl önce, 7 Eylül 1946
tarihi önemli bir dönüm noktası idi. Adına açıkça devalüasyon
denilen para operasyonunun gerçekleştirildiği bu tarihte ileride
benzeri durumlarda yaşanacakların ilk örnekleri görüldü.İkinci
Dünya Savaşı bitmiş, Türkiye
savaşa girmemiş, ancak ekonomisi küçülmüş, piyasada
mal darlığı ve karaborsa en
üst düzeye çıkmış, siyasi
iktidar büyük yara almıştı.
Tek parti iktidarının sonuna
yaklaşılırken, Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü, 1 Kasım 1945’de
Meclis açış konuşmasında,
Türkiye’nin en önemli gereksiniminin yeni siyasi partiler
olduğunu vurgulamış, ekonomik durumu önemsemez
görünmüştü.Dünya ekonomisinde yeni bir dönem başlıyordu. Uluslararası Para Fonu kuruluş hazırlıklarında önemli yol
alınmış, yenidünya düzenine uyumda temel adımlar atılmıştı.
Türkiye’nin yol haritasına ilişkin ilk işaret fişeği yurt dışından
gelmişti. 18 Mayıs 1946 tarihli The Economist dergisinde,
Türkiye ekonomisinin liberalleşmesi, ticaretin önündeki yapay
engellerin kaldırılması ve gerçekçi bir kur düzenlemesi yapılması önerileri sıralanıyordu.Sonraki yıllarda, 1958’de, 1971’de,
1980’de benzerlerine sık rastlanacak açıklama ve haberler zin14 | EKONOM 2016

cirinin ilk halkası oluşmuştu. Yaz aylarında İstanbul piyasasının
ana konusunu Türk Lirasının değerinin düşürülmesi ve alınacak
tedbirler oluşturmaya başlamıştı. İktidara yakın basın, “bu tür
söylentilerin gerisinde altın piyasasında vurgun yapmak isteyen
spekülatörlerin olduğunu” yazıyordu. 7 Eylül tarihli Vakit gazetesi sekizinci sayfasında, “Türkiye’nin Milletlerarası Para Sandığı’na yaptığı başvurunun olumlu değerlendirilmesi neticesinde
bazı taahhütlerin altına girdiği ve ihracata yönelik prim sistemi
ile para ayarlamasının” bunlar arasında olduğu bilgisini okurlarına duyuruyordu. Vakit gazetesi aynı gün Ankara’da da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında alınan kararların nedenlerini, 8 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesi şöyle yazacaktı:“Kati
olarak belirtilmiş olan, serbest döviz esasına müstenit (dayalı)
çok taraflı milletlerarası ticaret sistemine istikrarlı ve sağlam bir
para ile katılmak ve bu suretle milletlerarası ticaretimizin inkişafını (gelişmesini) sağlayacak olan Bretton Woods anlaşmasına,
bu anlaşmanın ruhunu teşkil eden prensiplere uygun hazırlıkla
ve Birleşmiş Milletler arasındaki yüksek itibara layık görülecek
bir para sistemi ile girmektir.” Gazeteler, Merkez Bankası’nın
9 Eylül 1946 tarihinden itibaren dövizlere prim uygulamasına
son verildiği, 130 kuruş olan 1 doların alış fiyatının 280, satış
fiyatı da 282,80 kuruş olarak belirlendiği açıklamasını okurlarına duyuruyordu.
Cumhuriyet gazetesi “Hükümetin
1946 YILINDA MALİYE BAKANI’NIN
Mühim Kararı”
İFADESİYLE, “AYARLAMADA TÜRK
manşetiyle
LİRASININ İÇ PAZARLARDAKİ
çıkmış, okuruna,
DEĞERİ DÜŞÜRÜLMEMİŞ BELKİ SA“Döviz Fiyatları Tamamen
DECE TESPİT VE TARİF EDİLMİŞTİ”
Değişti” başlığı-

HABER ARAŞTIRMA
nın ardından, ticari işlemlerin serbest dövizle
yapılacağı bilgisini veriyordu. Hemen alttaki
haberde, Ticaret Bakanlığı’nın da, ithalat ve
ihracatı kolaylaştırıcı tedbirler aldığı, ithalatçı
birliklerinin fiyat denetimlerinin kaldırıldığı,
ithal izni alınması konusundaki işlemlerin
hızlandırılmasına karar verildiği bilgileri de yer
alıyordu. Maliye Bakanı kararları, “Yapılan para
ayarlamasının dünya ticaretine çoktan beri
özlediğimiz normal usullerle katılmak yolunda
hayırlı ve tesirli bir tedbir olduğunu da ifade
etmek isterim” diye savunuyor ve yıllar
sonra devalüasyon ve kamu ürünlerine
yapılan zamları siyasetçilerin “para
ayarlaması”, “fiyat ayarlaması”
olarak kamuoyuna duyurmalarının
ilk adımını atıyordu.İktidara yakın
gazeteler de kararları okurlarına
sevinçle duyuruyorlardı. 10 Eylül’de Tanin gazetesi, “yurdun her
tarafından tebrik telgraflarının geldiğini” bildiriyor, “tarihi düzenlemenin
İstanbul piyasasında adeta bir bayram
havasının yaşanmasına sebep olduğunu”
yazıyordu. Ulus gazetesi aynı gün, “halkın alınacak neticeleri
güvenle beklediğini” belirtiyor, Ahmet Emin Yalman’ın yönetimindeki Vatan gazetesi ise sütunlarına muhalefetin sesini
taşıyordu: “Hükümetin son aldığı kararlar, piyasada ve ticaret
âleminde geniş mikyasta (ölçüde) tereddüt de doğurmuştur.
Piyasa adamları, hükümetin ilk ihracat ayında verdiği bu kararların ehemmiyetini bilhassa tebarüz ettirmektedirler (önemini özellikle vurgulamaktadırlar). Kararların, yakın zamanda
müspet veya menfi neticelerinin elde edileceği kanaati vardır.
Fakat ithal malları fiyatlarının yükseleceği endişesi piyasada
hâkimdir.” Tasvir gazetesinde de “kararların piyasada ani bir
hareketliliğe yol açmakla beraber bunun daha çok arızi bir
karakter gösterdiği ve yeni tereddütlere” yol açtığı değerlendirmesi yer alıyordu.Operasyonun yapıldığı günlerde meclis açıktı
ama konu sadece parti grubunda değerlendirilmişti; TBMM
Genel Kurulunda ise ancak 13 Kasım’da gündeme geldi. Demokrat Parti (DP)milletvekili Ahmet Oğuz’un verdiği sözlü soru
önergesi yaklaşık iki ay sonra, Maliye Bakanı Nazmi Keşmir
tarafından yanıtlandı. Keşmir yaptığı ayrıntılı açıklamaların
ardından “Ayarlamada Türk lirasının iç pazarlardaki değeri düşürülmemiş belki sadece tespit ve tarif edilmiştir” dedi. Maliye
Bakanı bir saatlik konuşmasının sonunda, “Arkadaşlar, para
devalüasyonun ne neticeler verdiğini herkes bilir, gazeteler de
yazdı. Paranın devalüasyonu,
dış borçları ağırlaştırır” dedi.
Baştan beri liranın değerinin
düşürülmesine karşı olan
ancak göreve geldiğinde
çoktan alınmış olan kararları
uygulamaya koyan Bakan,
sözlerinin nasıl yorumlanacağını düşünmüş olmalı
ki, kürsüden inerken,
“Memleket hiçbir şey
kaybetmeyecektir. Şerefi
artacaktır, itibarı artacaktır” dedi ve alkışlandı.
Soru sahibi DP Eskişehir
Milletvekili Ahmet Oğuz,
yeniden söz aldı ve “Verilen cevapta bundan
iki ay evvel matbuatta

yapılan beyanattan, mana ve söz itibariyle, daha başka
birşey işitmedim” itirazında bulununca Başbakan Recep
Peker kürsüye geldi. Başbakan, önce “Maliye Bakanı’nın
bu kürsüden verdiği izahat ve yapılan konuşmalar bu mühim
ve geniş meselenin aydınlanması için kâfi değildir” sözleriyle
kendi bakanını eleştirdi, ardından da muhalefete yol gösterdi: “(Konunun) Kamutay
huzurunda incelenip konuşulmasına fırsat vermek üzere
kendilerini teşebbüs almağa
teşvik ederim. İsterlerse
İçtüzüğün açtığı yoldan soru
sahibi Milletvekilinin gensoruya tahvil etmek suretiyle,
arzu buyuruyorlarsa resen
bir gensoru önergesi vermek
suretiyle bu vazifeyi yapmaları için kendilerini teşvik
ediyorum.”Başbakan Peker
bu konuşmasından sonra
yaklaşık bir yıl görevde
kalacak, Maliye Bakanı Keşmir, Hasan Saka başkanlığında kurulan bir sonraki
hükümette de altı ay kadar
görevini sürdürecekti.
Kararların ardından Türkiye,
Uluslararası Para Fonu’nun üyeleri arasında yerini almış, ancak
beklediği ABD yardımını sağlayamamıştı. ABD, Türkiye’nin kısa
süre sonra Dünya Bankası ve IMF’ye girerek oradan destek
alacağını anımsatmayı ve küçük bir askeri yardımla avutmayı
yeterli bulmuştu.1946 devalüasyonu, Başbakan Hasan Peker’in
ifadesiyle, “sistem değiştirilmemiş olsaydı Türkiye, dünya ticaret rejimi içinde tecrit edilmiş olacaktı.” Sistem değişikliğinden
kasıt IMF’ye girmekti. Maliye Bakanı Keşmir de “Türk Lirasının
değeri yeniden tespit edilmeden IMF’ye başvurulsaydı liranın
yeni değerinin tayini işinin IMF’ye bırakılmış olacağını” söyleyecekti. Sonuç olarak birinci korku IMF üyeliğini, ikinci korku
devalüasyonu getirmişti.

TÜRKİYE, DEVLETÇİLİKTEN LİBERALİZME
GEÇİLECEĞİ HABERLERİNİ YABANCI BASINDAN
ÖĞRENDİ. SONRAKİ DEVALÜASYONLARDA DA BU
TEKRARLANDI. BASIN ORGANLARI SİYASİ EĞİLİMLERİNE GÖRE PARANIN DEĞERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN YANINDA YA DA KARŞISINDA OLDULAR.
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MAKALE

ÖZGÜRLÜK PİRAMİDİ
TAYLAN ERTEN
Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği bir süredir “Türk Yargısının
İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
adlı bir proje yürütüyor. Proje kapsamında düzenlenen çalıştaylarda, Türkiye’nin en sıkıntılı ve dikenli sorunlarından biri olan
ifade özgürlüğü, yüksek ve adli yargı, basın ve diğer medya
kuruluşları, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gibi bu kavramla ilgili veya
tasarrufta bulunma yetkisine sahip kamu kuruluşlarının çağrılı
katılımcılarıyla enine boyuna tartışılıyor.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi’nin
yargıç, savcı ve akademisyenleriyle birlikte Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’ni temsilen katıldığım çalıştayların ayrıntılarına girmeyeceğim, işi uzatır! Sadece bir meslek içi eğitim belgesinden
çıkan Türkiye fotoğrafını yansıtacağım. Fotoğraf aslında piramit
şeklinde bir grafik.
Piramitlenen konu hakaret suçu.
Malûm, son yıllarda bizim meslektaşların günlük işlerinden biri
cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine hakaret iddiasıyla haklarında
açılan davalar yüzünden adliye
koridorlarında mübaşirlerin duruşma çağrısını beklemek...
Türkiye’de, özellikle meslek
icabı yaşamakta olduğumuz ve
gazeteciyi sık sık savcı sorgularının “zanlısı”, yargıç kürsülerinin
“sanığı” hâline getiren ve aslında
potansiyel olarak hepimizi tehdit
altında tutan “düşünce, fikir, ifade ve yayma özgürlüğü” sorunu hakaret davalarından ibaret kalsa, mesele yok!
Bu çok katmanlı özgürlük kavramı yargısal uygulama anlamında gazeteciyi ağır ceza yaptırımlarıyla sonuçlanacak davalarla karşı karşıya bırakan kanunlar ve maddelerle kuşatılmış
durumda: Basın Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele
Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, iç güvenlik gerekçesiyle çeşitli kanun metinlerine eklenen sınırlandırıcı, cezalandırıcı maddeler kuşatmanın
ana unsurları.
Hâl böyle olunca, hakaret çok hafif bir sorun gibi görünüyor
ama, değil.
Bu noktada, yargı mensuplarının ağırlıkta bulunduğu çalıştayda
yapılan ankette hakaretin TCK’de suç olmaktan çıkarılması, benim de katıldığım yüzde 80 oranında oyla desteklenmişti. Bunu
da not ederek gerçeğe döneyim. Şu anda gazeteciler aleyhine
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılmış bin bilmem kaç
davanın yargı önünde bulunduğu Türkiye’de durum, “Türk
Mevzuatına Göre Piramit” başlığı altında, şöyle grafiklenmiş:
Piramitin tepesi: Cumhurbaşkanına hakaret, TCK (madde 299),
bir yıldan 4 yıla kadar hapis.
İkinci alt blok: 5816 sayılı Kanun (madde 1) Atatürk’ün hatırasına hakaret ve Türk Bayrağını aşağılama TCK (madde 300), bir
yıldan 3 yıla kadar hapis.

Üçüncü alt blok: Millete, devlete, meclise, hükümete, yargı
organına yönelik ifadeler TCK (madde 301), İstiklâl Marşı’nı
aşağılama TCK (madde 300), 6 aydan 2 yıla kadar hapis.
Dördüncü alt blok: Normal insanlara, yani biz sıradan vatandaşlara yönelik hakaret, TCK (madde 125) üç aydan 2 yıla
kadar hapis.
Bu noktada dikkati çekmek istediğim husus, devlet görevlisi kişilere karşı hakaretin TCK kapsamında suç olmaktan
çıkarılmasından amaç hakaretin serbest bırakılması değil; ifade
özgürlüğünün özellikle basının-medyanın siyaset esnafına yönelik eleştiri hak ve görevinin mümkün olan en geniş ölçülere
genişletilmesi, sınırlayıcı yaptırımların ise mümkün olan en dar
ölçülere çekilmesi…
Görülüyor, başta TCK olmak üzere bağlamındaki bütün mevzuat temel kurumları ve üst düzey kişileriyle birlikte devleti ve
devletlileri korumak üzerine kurulu. Atatürk’ün aziz hatırasını,
Türk Bayrağının şan ve şerefini korumaya yönelik cezai yaptırımları tartışma dışında tutuyorum. Bence, bu ülkeyi var etmiş
kurucu kişiler ve bıraktıkları
miras günün siyaset kadrolarından çok daha değerlidir; manevi
varlıkları korunmalıdır.
Bırakın basın özgürlüğünü, genel ifade özgürlüğünde yerlerde
sürünen bir ülkeyiz. Sıradan
vatandaşların ifade özgürlüklerine düşkün olup olmadıklarını
bir tarafa bırakıyorum. Böyle bir
dertleri var mı, emin değilim!
Eh, durum buysa, Türkiye’de
“devlete, devlet görevlisine
özgürlük, vatandaşa esas duruş” zihniyetinin ceza yasalarına
piramidin ilk diliminde yansıması kaçınılmaz.
Bizim temel hukukumuza kaynaklık eden Avrupa’nın geldiği
nokta ise, tam tersi; öyle bir piramit ki en tepesinde yargı, ikinci
diliminde sıradan kişiler, yani vatandaşlar.
Üçüncü dilim mi? Orada memurlar var; kamu görevlileri.
Şimdi, siyasetçi bu sıralamanın neresinde, diye merak edilebilir.
“Politikacılara ve uygulanan politikalarda sorumluluk üstlenen
üst düzey bürokratlara yönelik ifadeler” ki hakaret kastediliyor,
piramidin dördüncü diliminde yer bulabiliyor.
Cumhurbaşkanlarını da kapsayan “Devlete, hükümete ve yargısal işlev görmeyen diğer devlet kurumlarına yönelik ifadeler”
ise piramidin dibinde muamele görüyor.
Bu sıralama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü kavramına ve uygulamasına sağladığı genişliği gösteriyor.
Daha farklı bir açıklamayla “İfadenin [hakaretin] yöneltildiği kişi
ya da kurum bakımından ele alındığında, AİHM’nin sözleşmeci
devletlerin sınırlama yetkisini en genişten en dara doğru…”
nasıl sınırladığını gösteriyor.
Bize gelince, durumu anlattım. İnsan hakları, ifade özgürlüğü
ihlâllerini eleştiren ulusal talepleri, tepkileri ve uluslararası kurum raporlarını “çöpe atmakla” şişinen bir iktidar zihniyeti için
bu sıralamanın anlam taşımadığını biliyorum. Maksat, zapta
geçsin!
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İNGİLTERE’NİN ÇIKIŞI
AB’DE KELEBEK ETKİSİ
		

YAPAR MI?

BREXIT KARARI SIYASI OLARAK VERILDI AMA EKONOMIK ALANDA ETKILERI ÇOK
DAHA FAZLA OLDU...
BUKET GÜVEN
İngiltere’nin Brexit oylamasıyla AB’den çıkma kararının ilk
siyasi şoku atlatıldı. AB liderleri şimdi oturup ekonomik hesap
yapacak. AB’ye en büyük katkıyı birliğin lokomotifi olarak
nitelendirilen Almanya-İngiltere-Fransa üçlüsü yapıyordu.
Troykadan İngiltere’nin ayrılmış olması Almanya ve Fransa ekonomisini derinden etkileyecek. AB’nin ikinci büyük ekonomisi
İngiltere’nin ayrılması sonrasında, AB Gayrisafi Yurt içi Hasılası
2,8 trilyon dolar azalacak.
Kanadalı yazar Marshall McLuhan’ın gündeme getirdiği dünyanın aslında küresel bir köy olduğu iddiası gerçeğe dönüşüyor. Ortadoğu’daki gelişmeler Avrupa’yı hem siyasi hem de
bağlantılı olarak ekonomik olarak etkilemeye başladı. Suriyeli
mülteciler kapılarına dayanmadan önce üç maymunu oynayan
Avrupa Birliği, çözümünde katkı sunmadıkları mültecilerin bir
bumerang gibi Birliği de etkileyeceğini hiç akla getirmemişti.
İngiltere’nin Brexit kampanyasında mülteci politikası önemli rol
oynamıştı.
Uzmanların konuştuğu bir diğer senaryo da İngiltere’nin Brexit
kararının aslında sürpriz olmadığı, bunun ABD ile anlaşmalı bir
plan olduğu ve Almanya ekonomisini olumsuz etkilemek için
küresel bir oyunun oynandığı yönünde.

AB’NİN GSMH’SI 16 TRİLYON DOLARDI
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden derlenen bilgilere
göre; ortak pazara sahip Avrupa Birliği ekonomisinin toplam
GSYH’si geçen yıl 16 trilyon 220 milyar dolar oldu. Bu rakama
en büyük katkıyı Almanya’nın ardından 2 trilyon 849,3 milyar
dolar ile İngiltere yaptı. Söz konusu rakam, AB’nin toplam
GSYH’sinin yüzde 17,6’sına tekabül etti. İngiltere’nin AB
ekonomisine katkısının bu yıl da 2 milyar 761 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl 28 üyeli AB’nin 16
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ÜLKE

GSYH (ABD DOLARI)

ABD

17.419.000.000.000

ÇİN

10.360.105.247.908

JAPONYA

4.601.461.206.885

ALMANYA

3.852.556.169.656

BİRLEŞİK KRALLIK

2.941.885.537.461

FRANSA

2.829.192.039.172

BREZİLYA

2.346.118.175.194

İTALYA

2.144.338.185.065

HİNDİSTAN

2.066.902.397.333

RUSYA FEDARASYONU

1.860.597.922.763

KANADA

1.786.665.064.510

AVUSTURALYA

1.453.770.210.672

GÜNEY KORE

1.410.382.943.973

İSPANYA

1.404.306.536.058

MEKSİKA

1.282.719.954.862

ENDONEZYA

888.528.201.205

HOLLANDA

869.508.125.480

TÜRKİYE

799.534.963.354

SUUDİ ARABİSTAN

746.248.533.333

İSVEÇ

570.591.266.160

NİJERYA

568.508.262.378

POLONYA

548.003.360.279

ARJANTİN

540.197.457.444

BELÇİKA

533.382.785.676

VENEZUELA

509.964.084.931

trilyon 477 milyar dolarlık GSYH üreteceği tahmin edilirken, bu
rakam İngiltere hariç tutulduğunda 13 trilyon 716 milyar dolara
geriliyor. Böylece 2015 ve 2016 rakamlarına bakıldığında İngiltere’nin AB’den ayrılmasının, birlik ekonomisine etkisinin 2,8
trilyon dolar civarında olacağı görülüyor.

DÜNYANIN DA KAFASI KARIŞIK
İngiltere’nin Brexit kararı tüm dünyayı da böldü. Demokratik
olarak halkın kararına saygı duyulması gerektiği görüşü hakim
olurken ABD Başkanı Barack Obama, Brexit
kararının uzun vadede küresel büyüme ile ilgili
endişe doğuracağı uyarısında bulundu. Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande Birleşik
Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı
almasını çok vahim bir durum olarak
değerlendirdi.Almanya Başbakanı Angela
Merkel’den açıklama geldi. Merkel, acele
verilen tepkilere karşı uyardı. Avrupa Birliği bu
sonuca doğru yanıtı verecek kadar güçlüdür mesajını
verdi.

AB’DE KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR BİN 737 DOLAR
AZALACAK
AB içinde 5. sırada bulunan İngiltere’nin AB’den ayrılması,
birliğin kişi başına düşen milli gelirini de olumsuz etkileyecek.
Geçen yıl AB’de 31 bin 969 dolar olan kişi başı milli gelir İngiltere hariç hesaplandığında 30 bin 232 dolara düşüyor. Böylece
İngiltere hariç hesaplandığında AB kişi başı milli gelirinin bin
737 dolar azalacağı dikkati çekiyor. Bu yıl için 32 bin 332 dolar
olarak hesaplanan AB’de kişi başına düşen gelirin, İngiltere
hariç 30 bin 888 dolara ineceği hesaplanıyor.

İNGİLTERE FRANSA’NIN GERİSİNE DÜŞTÜ
Brexit kararından bu yana sterlinde yaşanan düşüş, İngiltere
ekonomisini dünya sıralamasında da geriye düşürdü. Sterlin/Euro paritesinin 2013’ten bu yana en düşük düzeylere
inmesiyle birlikte İngiltere milli geliri Fransa’nın gerisine düştü.
İngiltere’nin 2015’teki milli geliri 1 trilyon 864 milyar sterlin
düzeyindeydi.
Bugünkü pariteyle ülkenin 2015 milli geliri 2 trilyon 172 milyar
Euro’ya denk geliyor. Fransa’nın 2015 milli geliri ise 2 trilyon
182 milyar Euro. 2008’deki küresel krizin ardından Fransa’nın
gerisine düşen İngiltere, 2014’te tekrar dünyanın en büyük 5.
ekonomisi unvanını almıştı.

İNGİLTERE’NİN ÇIKIŞI AB’DE KELEBEK
ETKİSİ YAPAR MI?

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞCILAR GÜÇLENİYOR
Avrupa’daki aşırı sağcılar da referandum sonucunu zafer
olarak nitelendirdi. Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ve Hollanda’da aşırı sağcı
Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ülkelerinin
AB üyeliği konusunda referanduma gitmesi gerektiğini
dile getirdi.
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OSTİM VE TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ
SON YILLARIN YATIRIM ANLAMINDA NEREDEYSE EN HIZLI GELIŞEN SEKTÖRÜ; TIBBI CIHAZLAR. TÜRKIYE’DE DE SAYILARI
HIZLA ARTAN ÜRETICI VE BUNA BAĞLI ÇOK SAYIDA ÜRÜN VAR. ÜRÜNLERIN REKABETÇILIK IÇIN TEK YOLU; AR-GE TEMELLI
OLMALARI… MONTAJA YÖNELIK VE DÜŞÜK TEKNOLOJI IÇERENLER SÜRDÜRÜLEBILIR BAŞARI IÇIN EN BÜYÜK ENGELLERIN
BAŞINDA GELIYOR.
TÜRKIYE, YÜZDE 85 ORANINDA DIŞA BAĞIMLI. YERLI ÜRETIMIN BÜYÜMESI, BU BAĞIMLILIĞI MINIMUM SEVIYEYE ÇEKMEK
VE ÜRÜNLERIN NITELIĞINI GELIŞTIRMEK IÇIN YOĞUN ÇABALAR VAR. BU ÇABALARIN ITICI GÜCÜ ISE OSTİM’DE YER ALIYOR.
OSTİM MEDIKAL SANAYI KÜMELENMESI, 96 ÜYESI VE 26 PAYDAŞIYLA HEM ULUSAL HEM DE KÜRESEL BOYUTTA CIDDI
ATILIMLAR YAPIYOR. ÖYLE KI TÜRKIYE’NIN TIBBI CIHAZ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTIRDIĞI TOPLAM IHRACATIN YÜZDE
50’SINI KÜME ÜYELERI GERÇEKLEŞTIRIYOR.
BU YAZIDA SEKTÖRÜN KÜRESEL ÖLÇEKTEKI DURUMUNU VE TÜRKIYE’DEKI GELIŞIMINI OSTİM ÖZELINDE INCELEYECEĞIZ.

KORHAN GÜMÜŞTEKİN
Binlerce ürünü kapsayan, ürün grupları bazında sınıflandırılması oldukça güç bir yapıda olan tıbbi cihaz sektörü, 2013 yılında
364 milyar dolar küresel büyüklüğü yakaladı. Firma sayısı, yeni
ürün üretim kapasitesi ve pazar hacmi bakımından büyüyen ve
potansiyeli artan bir alan… Bilgi ve teknolojiyle yoğrulan, kullanıcılar için daha ergonomik ve kaliteli üretim modelinde hızla
ilerleyen sektörün son yirmi yılına bakıldığında; ortalama yüzde
5 oranında büyüme görülüyor. Bu trend, tıbbi cihaz üretimini
tüm dünyada çekici ve kârlı bir alan haline dönüştürüyor.

30 şirket paylaşıyor. 27 bin üretici ise pazarın kalan yüzde
11’lik kısmına hakim. Yapılan değerlendirmelerde; böyle bir
rekabet ortamında ulusal tıbbi teknoloji atağı yapmanın ancak
kamunun inisiyatifi ve sektörle işbirliği yapması ile mümkün
olabileceği belirtiliyor.

KÜRESEL OYUNCULARIN STRATEJİLERİ
Yapılan analizlerde, küresel oyuncuların pazar paylarını korumak ve büyümek için şu stratejileri benimsedikleri belirlendi:
•

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayrılan kaynakların
artması.

Rekabetçilik düzeyi, sektörü oluşturan ana ürün grupları için
farklı seyrediyor. Her alt ürün grubu için genel bir rekabetçilik
düzeyinden bahsetmek mümkün değil. Ürün türleri genelde; İleri Teknolojili Ürünler, Orta Teknolojili Ürünler ve Düşük
Teknolojili Ürünler olmak üzere üç temel kategoride sınıflandırılıyor. MR gibi görüntüleme cihazları ileri teknoloji odaklı
ürünler; plasma sterilizasyon, implantlar orta teknolojili ürünler;
otoklavl, hastane yatakları, ortopedi ürünleri, sarf malzemeleri
de düşük teknolojili ürünler sınıfında değerlendiriliyor.

•

Değişen sağlık hizmeti alımı eğilimlerine bağlı olarak; evde
bakım, kişisel sağlık alanında ürün ve hizmetlere ilişkin
cihaz ve hizmet sunumu.

•

Bütünleşik ve sisteme yönelik ürün ve hizmetlerin
sunumu; hastane yazılımları, kullanıcıya kolaylık sunan
fonksiyonel ürünler, akıllı uygulamalar.

•

İleri teknoloji ile tıbbi cihazların sürekli gelişimi; mikro kameralar, sensör teknolojileri, biyomalzeme, mikrocerrahi,
yazılım entegrasyonu vb.

Sektör dünyada; Amerika, Almanya ve Japonya başta olmak
üzere gelişmiş ülkelerde yerleşik firmalar tarafından yönlendiriliyor. Küresel tıbbi cihaz pazarında yüzde 89 pazar payını

•

Gelişmekte olan pazarlarda, belirli ölçeğe ulaşmış tıbbi
cihaz, yazılım ve teknoloji şirketlerinin satın alınması yöntemi ile pazara girilmesi.
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Tıbbi cihaz pazarında faaliyet gösteren firmalar için dikkat
çeken bir diğer husus ise alt ürün grupları bazında gelecek
projeksiyonlarını yapmaları. Gelişmekte olan alt ürün gruplarında firmaların ne tür şirketleri satın aldıkları, alt ürün gruplarında
değer zincirine dahil ettikleri yeni teknoloji ve ürünleri anlamak,
gelecek stratejilerini belirlemek için önemli.

YERLİ ÜRETİCİLER VE REKABETÇİLİK
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin araştırmaları; yerli
üreticilerin, sektörün yapısı ve rekabeti belirleyen ana faktörlere
bağlı olarak iç pazarda rekabetçi olmadığı gerçeğine temas
ediyor.
İç piyasanın firmalar için rekabeti zorlaştıran yönleri:

TÜRKİYE’NİN İLK MEDİKAL SHOWROOMU
Yerli tıbbi cihaz üreticilerinin ortak noktası olarak
tanınan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 20
üreticinin katılımıyla oluşturulan, yurtiçi ve yurtdışı
misafirlerin ağırlanabileceği, ürün tanıtımlarının
yapılmasına imkan sağlayan Ortak Showroom
uygulamasını hayata geçirdi. 250 metrekarelik bir
alanda; yerli üreticilerin, son teknoloji ile tasarladıkları ürünlerini müşterileriyle buluşturacak Ortak
Showroom’da; tam teşkilli ambulans ünitesinden,
kuvöze; implantlardan yanık tedavi ünitelerine kadar
geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor. Gerçekleşen bu proje ile hem küme üyesi firmaların ihracat
payı artırılıyor hem de üretim kapasitesi karar vericilere toplu şekilde gösteriliyor.

TÜRKİYE’DE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ

•

Tıbbi cihaz üreticisinin ana müşterisi kamu, üniversite ve
özel üniversiteler. Ürünler ağırlıklı olarak ihale yöntemi
ile satın alınıyor. Ürünlere ait fiyatlar Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) tarafından verilen en düşük fiyat üzerinden
belirleniyor.

•

Türkiye, özellikle ileri teknoloji ürünleri yok denecek kadar
az miktarda üretiyor. Bu ürün gruplarında rakipler dünya
liderleri. Gerek finansal güç ve kalite algısı, gerekse yaygın
bayi ağı ile rekabet koşulları ağır.

•

Türkiye’de tıbbi cihazlarda CE belgesi aranıyor. Belgeye
sahip ithal ürünler pazarda kendilerine yer bulabiliyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2012
yılı verilerine göre; Türkiye’de kayıtlı 1.548 üretici, 2.100
ithalatçı ve 9.316 bayi bulunuyor. Yapılan araştırmalarda
mevcut durumda üretici sayısının azaldığı, ithalatçı sayısının artmaya başladığı gözleniyor.

•

Orta kalite ürün segmentinde firmaların inovasyon ve
Ar-Ge kabiliyeti, kamu ödemelerinin uzun vadelerde ödenmesi, finansal kaynakların zayıflığı ya da doğru şekilde kullanılamaması gibi nedenlerden ötürü arzu edilen seviyede
değil. Benzer şekilde kamu hastaneleri tarafından yaygın
kullanılan ithal cihaz ve makinelerin alımı tercih ediliyor.
Bu eğilim firmaların münferit çabaları ile özellikle tanıtıma
yönelik konsinye ürünlerin hastanelere ve kliniklere verilmesi ile aşılmaya başlanmışsa da yeterli düzeyde değil.

•

İleri teknoloji ve orta teknoloji kullanılan ürünlerin ömrü
uzun. Hastaneler tarafından yeniden talep edilmesi için en
az 18 ay geçmesi gerekiyor. Bu sürede işletmelerin ayakta
kalması için tüketimi hızlı olan ek ürün gruplarına ihtiyaçları oluyor. Bu durum; ağırlıklı olarak tek ürün
grubuna yönelmiş firmaların finansal olarak
zayıflamasına, borçlanmasına sebep oluyor.

Türkiye’de tıbbi aletler sektörü bir diğer tabirle ‘tıp teknolojisi’nin yeterli üretim ve araştırma düzeyine ulaşmadığı ifade
ediliyor. Son yıllarda önemli yasal ve kurumsal gelişmelerin
yaşandığı sektörde, geleneksel ürünlerin yanında, yapılan yatırımlarla ileri teknoloji ürünler düzeyinde sınırlı sayıda da olsa
üretime geçildi.
Türkiye’de üretilen başlıca ürünler şunlar: Ameliyat masaları
ve lambaları, anestezi cihazları, jinekolojik masalar, cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihazları, şırıngalar,
iğneler, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, kan alma koltukları,
tıbbi gaz sistemleri, elastic bandajlar, hasta yatakları, dişçi
üniteleri, cerrahi aletler, drenaj, stent,
kateter ve sondalar, taş kırma cihazları, sedyeler, kan ve kan ürünleri, alma
verme setleri, kan torbaları, ameliyat ve
muayene eldivenleri, hasta başı monitörleri, ortopedik protezler, ortopedik
onarım malzemeleri, ameliyat örtüleri ve
katküt, santrifüjler, gazlı bez ve pamuk, elektrokoter, röntgen
banyo solüsyonları, ameliyat iplikleri, diş hekimliği onarım malzemeleri, tıbbi maskeler, kan saklama dolapları, bio taşıyıcılar,
defibrilatör, serum setleri ve paslanmaz çelik ürün grubu.

• Yerli Tıbbi Cihaz üreticilerinin tamamı nihai
ürün üreticisi durumunda. Bu üreticiler, ham
madde alırken yüzde 18 KDV ile alım yapıyorlar.
Üretilen tıbbi cihazları büyük kısmını yüzde 8
kimilerini ise yüzde 0 KDV ile satıyorlar. Bu da yerli tıbbi
cihaz üreticilerinin zaman zaman yüzde 18’e varan bir
fiyat dezavantajına neden oluyor.
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•

•

•

Uzak Doğu menşeli tıbbi cihazların ülkemizde
çok rahat pazara girmesi ve ülkemizde üretim
maliyetlerinin bu ülkelere göre daha yüksek
olmasından dolayı; bazı ürün guruplarında ülkemizde üreticileri tıbbi cihazların rekabet şansı
düşüyor.
Yerli malı kullanma bilincinin az olmasından
dolayı ülkemizde üretilen yerli tıbbi cihazların
daha az tercih ediliyor ve iç pazarda gerekli
önemi göremiyor.

ŞEHİR HASTANELERİ VE MİLLİ DURUŞ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehir hastanelerini işaret ederek,
“Ultrason, tomografi veyahut da MR cihazları gibi bu cihazlar dışında
hiçbir cihazın o hastanelere girmesini istemiyoruz. Onunla ilgili de
çalışmalarımızı yapıyoruz. İhaleleri alan, o yapıları yapan firmalar da
ona göre tedbirlerini alsınlar.” diyor.
Zeybekci, kamu alımlarındaki yerlilik oranları ve geçen
yıl yaptığı tıbbi cihazlarda
ithalatı engellemeye yönelik
açıklamalarının hatırlatılması
üzerine, Türkiye’nin şehir
hastaneleri yatırımları sırasında sağlık teknolojilerinde
yeni bir fırsat yakaladığını
dile getiriyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri projelerinde, devletin toplu alımlarından dolayı yerli
tıbbi cihaz üreticilerinin bu projelerde çok fazla
yer alamıyor.

Söz konusu sebeplere bağlı olarak iç piyasada
rekabet şartlarının giderek zorlaşması, tıbbi cihaz
üreticilerinin ihracat pazarlarına yönlenmesine sebep
oluyor. Ürün çeşitliğinin fazlalığı, ihracat pazarlarının
da çeşitlenmesi sonucunu doğuruyor. Gelişmekte
olan, sağlık harcamalarının arttığı, Batılı hastalıkların
görüldüğü (obezite, kanser, diyabet vb) ve yaşlanma
oranının arttığı pazarlar, küresel oyuncular tarafından
belirleniyor ve takip ediliyor.

TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 50’Sİ KÜME
ÜYELERİNDEN
5 bin 200 işletme ve 60 bin çalışanıyla Türkiye’nin
en büyük üretim ve tedarik merkezlerinden biri olan
OSTİM, sektöre yönelik kurduğu Medikal Sanayi
Kümelenmesi ile yerli üreticilerin sesi olmayı başardı.
Kümelenme; ‘OSTİM’de Faaliyet Gösteren Sektörlerin Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Araştırılması’ başlığıyla 2007 yılında tamamlanan ‘OSTİM
Rekabetçilik Analizi’nin çıktıları doğrultusunda 2009
yılında kuruldu.

Bakan Zeybekci konuya bakışını özetle şöyle açıklıyor:
“Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Önceden bu yerli kullanma zorunluluğu
veyahut da belirli maliyete kadar pahalıysa da almasıyla ilgili bir zorunluluk... tam anlamıyla yetmiyor. Mutlaka bir yolu bulunuyor, başka
bir şekilde bir yerlerden dolaşarak bir yerlere doğru gidiliyor. Ultrason,
tomografi veyahut da MR cihazları gibi zorunlu olanlar hariç hiçbir
cihazın o hastanelere girmesini istemiyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İhaleleri alan, o yapıları yapan firmalar da ona göre
tedbirlerini alsınlar. Çünkü ben görüyorum. Hakikaten inanılmaz kaliteli
ve çok üst düzeyde teknolojilerle Türkiye’de ameliyathaneler diğer tıbbi
cihazlar, elektronik cihazlar, yataklar… öyle yataklar var ki tüm yönlere
hareket edebildiği gibi hastanın tansiyonunu, nabzını ölçebiliyor, ateşini ölçebiliyor. Türk malı bunlar. Biz bu anlamda hakikaten milli bir bakış
açısıyla bunlara bakıyoruz.”

Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin
payını artırmak, medikal sanayi KOBİ’lerini uluslararası pazarda
rekabet edebilir hale getirmek ve ülkemizin yüzde 85 yurtdışına bağlılığını minimum seviyeye çekmek amacıyla yola çıkan
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi; 96 üye firma ve 26
paydaşla kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Temel faaliyet olarak üye firmaların araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine destek oluyor, insan kaynaklarının geliştirilmesine,
iletişim ve bilgi paylaşımının artması ve sıklaşmasına destek
veriyor. Uluslararası tanıtım ve pazarlama
uygulamalarında da aktif bir rol üstlenen
Küme, ülke ülke dolaşıyor. İhtiyaçlar
doğrultusunda projeler geliştirerek ilgili
tarafları bir araya getiriyor ve lobi çalışmaları yapıyor.
Küme Koordinatörü Bora Yaşa, üye firmaların, Türkiye’nin tıbbi cihaz sektöründe
gerçekleştirdiği toplam ihracatın yüzde
50’sini gerçekleştirdiğini söylüyor. ArGe’nin önem verdikleri bir başlık olduğunu
kaydeden Yaşa, “Ankara Kalkınma Ajansı
ile gerçekleştirdiğimiz proje ile tıbbi cihazlarımızın endüstriyel tasarımlarını yenileyerek dünya ile rekabet eder hale geldik.
Bu proje ile OSTİM OSB içerisinde OSTİM
Tasarım ve Mühendislik Merkezi’ni açarak
küme üyesi firmalarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı Ulus22 | EKONOM 2016

lararası Rekabeti Geliştirme Projeleri (URGE) ile sektörümüzün
önemli fuarlarında boy gösterip ihracatımızı artırır hale geldik.
Gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonları ile Bakanlığın
İyi Uygulama Örnekleri arasına girdik. Birlikte hareket etmenin
sinerjisi ile OSTİM‘de Türkiye’nin ilk ortak medikal showroomunu açtık ve rakip firmaların ürünlerinin yan yana sergilemelerini
sağladık. Ürünlerimizi bir sene içerisinde yurtdışından gelen 73
farklı heyete tanıtma ve ticaret yaptık. Başbakan Yardımcımızı,
Sağlık ve Maliye Bakanımızı bu alanda ağırlayıp kümemizin
üretim yeteneklerini segiledik. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi yerli üretimin gücünü temsil etmektedir.” diyor. Yaşa,
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin
Avrupa Birliği tarafından yönetimsel anlamda bronz etiket ile akredite edildiğine
işaret ediyor.

BAŞARLI ÜRÜN ÖRNEKLERİ
Dünyanın ilk ve tek robotik böbrek taşı
kırma cihazı, kişiye özel 3D yazıcı ile üretilen cerrahi implantlar, biyo uyumlu kemik
tozları üyelerin gerçekleştirdiği başarılı ve
katmadeğeri yüksek projelerden yalnızca
birkaçı. Diğer yandan anestezi cihazları, bebek kuvözleri ve binlerce üründe
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
firmalarının adı var. Küme üyesi olmak ve
ortak ihtiyaçlara ortak çözümler üretmek
için yerli üreticilerin adresi OSTİM Medikal
Sanayi Kümelenmesi oluyor.

MEVCUT VE HEDEF
PAZARLAR
OSTİM Medikal Sanayi
Kümelenmesi firmalarının
mevcut pazarları arasında
Rusya, Ukrayna, Güney
Amerika, ABD yer alırken
bölgesel dağılım şu fotoğrafı ortaya çıkarıyor: Kuzey
Afrika’da; Mısır, Libya,
Ceyazir, Fas, Sudan, Tunus.
Avrupa’da; İtalya, İspanya,
Portekiz. Doğu Avrupa’da;
Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Belçika,
Finlandiya. Orta Doğu’da;
Suudi Arabistan, İran, Irak,
Kuveyt, Katar. Asya; Pakistan, Malezya.

10. KALKINMA PLANI: “TEKNOLOJİ ÜRETEN VE İHRAÇ EDENLER KAZANÇLI ÇIKACAK”
•

Sağlık endüstrisi giderek artan kamu harcaması doğurmaktadır ve bu alanda dışa bağımlılık
yüksektir.

•

Yerli üretim çoğunlukla geleneksel teknolojilerde olmakla beraber, tıbbi cihaz alanı, biyoteknoloji, nanoteknoloji, mikroelektromekanik ve bilişimin birlikte kullanıldığı katma değeri
yüksek olan ve geleceğin teknolojilerini barındıran bir alandır.

•

Sağlık teknolojilerinde gelişme radikal düzeydedir ve bu teknolojilerin lüks bulunarak tüketilmemesi mümkün değildir. Bu nedenle bu teknolojileri üreterek ihraç eden ülkeler kazançlı
çıkacaktır.

•

Dünyada, tıbbi cihaz sektöründe, büyük küresel oyuncuların karşısında yerel üreticilerin
rekabet şansının kısıtlı olduğu bir pazar ortamı bulunmaktadır. Küresel şirketler, kendilerine
rakip olabilecek yerel şirketleri ya da yeni ürünler geliştirmiş küçük şirketleri satın alma
yoluna gitmektedir.

•

Türkiye hızla gelişen tıbbi teknolojiyi tüketen konumundadır ve bu durumun etkilerinden
muaf tutulamayacaktır. Bu teknolojileri tüketen konumundan üretici konumuna geçmek için
bütün paydaşların koordineli çalıştığı bir sektörel sanayi stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ürün gruplarına bağlı
olarak yapılan araştırma ile
mevcut pazarlara ek olarak, ortak hedef pazarlar da şöyle belirlenmiş: Güney Asya Ülkeleri; Malezya, Endonezya, Singapur,
Viyetnam, Bangladeş. Orta Doğu; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran. Doğu Avrupa, Balkan Ülkeleri; Yunanistan,
Makedonya, Romanya. Afrika; Mısır, Nijerya, Güney Afrika.
Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan. Güney
Amerika; Brezilya
Hedef pazarlar sektörün lider markaları tarafından da öncelikli
pazarlar olarak görülüyor. Bu noktada kritik bir uygulamaya

26. PAYDAŞ ABD’DEN
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2. URGE Projesi
kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
‘ABD Pazarına Giriş ve FDA Süreçleri’ hakkında araştırmalarda bulundu. Bir hafta süren seyahatte 150’nin
üzerinde iş görüşmesi yapıldı. Maryland Üniversitesi
Bio Park bölümünün 26. paydaş olması hususunda
anlaşma sağlandı.
Küme üyesi 10 firmayla (ABD) New York-Washington-Maryland-Baltimore-Philedelphia ziyaret edildi.
Küme, ilk olarak New York’ta düzenlenen MD&M East
2016 Fuarı’nın ziyaretçisi oldu. Medikal tasarım ve üretim teknolojileri konularında faaliyet gösteren firmaların
katılımıyla açılan fuarda; 6 firma yeni cihazlar üzerinde
görüşmeler gerçekleştirerek üretim tesislerinin geliştirmesi yönünde adım attılar.

vurgu yapan Bora Yaşa, şunları söylüyor: “Söz konusu büyük
oyuncular gerek hükümetler arasında ikili anlaşmalara imza
atıyor; üretime ve pazarlamaya yönelik yatırımlarını bu coğrafyalara yönlendiriyorlar. Tıbbi cihaz sektörünün 2020 yılına
kadar yıllık yüzde 5 oranında büyüyeceği, tahminlere göre
2020 yılında 514 milyar dolarlık hacme ulaşacağı öngörülüyor.
Sektör, küresel olarak büyürken, kâr oranları ise düşüş eğilimi
gösteriyor. 2020 yılında kârlılık oranlarının yüzde 8 oranında
azalması bekleniyor.”

FDA BELGESİ TÜM KAPILARI AÇIYOR
Bora Yaşa, firmaların ürün gönderilmesine rağmen ABD ve
Rusya’yı da hedef pazarlar arasında gösterdiğine işaret etti.
ABD, büyük bir pazar olması yönüyle cazip. Pazara giriş koşulları, gerek FDA belgesinin alınması gerekse pazarda yerleşik rakibin fazlalığından güçlüklerle dolu. Yaşa, belgenin sağlayacağı
avantajı, “FDA belgesinin alınması diğer ülkelere olan ihracatı
da kolaylaştırması açısından önemli; örneğin Suudi Arabistan.”
sözleriyle açıklıyor.
2014 Yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen
Tasarım ve Üretim Fuarı olan MD&M West Fuarı’na firmalarıyla
katılan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, FDA üzerine iki
günlük seminer aldı. Takip eden süreçte 5 firma daha FDA
sertifikasyonu sahibi oldu. 2016 yılında yine aynı fuarın MD&M
East New York’ta düzenlendi ve bu etkinlik kapsamında 12
küme üyesi FDA eğitimini aldı.

150’NIN ÜZERINDE IŞ GÖRÜŞMESI
Washington DC‘de Büyükelçilik kanalıyla ulaşılan
medikal üreticileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
60’a yakın üst düzey katılımcının bulunduğu etkinlikte
150’nin üzerinde görüşmeye imza atıldı. İş görüşmelerinin katılımcıları arasında Medtronic firması Uluslararası İlişkiler Başkanı Trevor Gunn ve Boston Scientific
Kıdemli Analisti Carr Slayton da yer aldı. Görüşmelerin
ardından saha gezisine çıkıldı. John Hopkins Araştırma
Merkezi ile Maryland Üniversitesi Bio Park bölümü
ziyaret edildi. Bio Park’ın kümenin 26. paydaşı olması
hususunda anlaşma sağlandı. Yakın bir zamanda protokolün imzalanması bekleniyor.
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PTT, MARKA OLACAK…
YUSUF ZİYA ORHAN
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin bütün dünyada bir marka kurum haline geleceğini
bildirdi.

“Bunu da orta uzun vadede bir PTT şirketi değil de PTT
şirketler grubuna dönüştürerek hem istihdam alanında, hem
ekonomi alanında, hem de hizmet sunumu alanında dünyanın
gözbebeği şirketlerden birisine dönüştürmeyi planlıyoruz.”
2013 yılında çıkarılan kanun ile PTT’nin bir anonim şirkete dönüştüğünü hatırlatan Bozgeyik, bununla ilgili altyapıyı güçlendirdiklerini belirtti.

PTT’nin yeni vizyonu ve hedeflerine ilişkin sorularımızı cevaplandıran PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, kurumun geçmiş 175
yıllık tecrübesi ile beraber günümüzün teknolojisini ve çağın gerekle“ORTA UZUN VADEDE BİR PTT ŞİRKETİ
rini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak,
DEĞİL DE PTT ŞİRKETLER GRUBUNA DÖözellikle e-ticaret konusunda; banNÜŞTÜREREK ,HEM İSTİHDAM ALANINkacılık alanında, elektronik bankacıDA HEM EKONOMİ ALANINDA HEM DE
lık alanında; gsm teknolojisinde,
HİZMET SUNUMU ALANINDA DÜNYANIN
pttcell ile; posta kargo sektöründe
GÖZBEBEĞİ ŞİRKETLERDEN BİRİSİNE
ise özellikle kargo altyapısını
DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ”
güçlendirerek bütün dünyada bir
marka kurum haline gelmek için
gayret ettiklerini söyledi.
Bütün bunların amacının, ülkenin ekonomisini daha büyütebilmek, vatandaşın huzurunu, mutluluğunu artıracak, refah seviyesini yükseltecek büyük makro şirketler oluşturmak olduğunu
kaydeden Bozgeyik, şöyle devam etti:
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E-TİCARETE PTT DAMGASI
Bozgeyik PTT’nin e-ticaretteki yeni
atılımlarını anlattı ve şunları söyledi:
“Tamamen PTT’nin güvencesinde,
PTT’nin kendi banka kartı ile bankacılık sistemi üzerinde kurduğu
banka kartı ile ödemesi ve kapıda
vatandaşın yüzde yüz vatandaşa
güvence vererek aldığı her ürünün
garantisi ve sorumluluğu PTT’de
olacak.

Dolayısıyla bu e-ticaret konusundaki tereddütleri de tamamen
kaldırmış olacağız. Bundan daha ötesi dünyanın hangi noktasında e-ticaret ile ilgili bir işlem yapmışsa vatandaşımız onun
kargo işlemini PTT yapacak.’’

HABER SÖYLEŞI
üretici hem de tüketici açısından
sistemin güvencesi biz olacağız. Entegratör görevi göreceğiz. Üreticimizi süratle dünyaya açacağız.”
(Entegratör : Bilgi işlem sistemi
vasıtasıyla elektronik fatura alıp
gönderebilme imkânı)

PTT AMAZON’A RAKİP OLACAK
PTT Genel Müdürü Bozgeyik, E-kitapla ilgili de önemli bir müjde verdi.
Şu anda yeni bir yapılandırma içinde
olduklarını belirten Bozgeyik, ünlü
sanal alışveriş sitesi amazon’a da
rakip olacaklarını belirtti.

PTT’DEN YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK
Bozgeyik, elektronik ticaret ile aynı zamanda yerli üreticilerin,
kobi’lerin, küçük yetiştiricilerin üretmiş olduğu ürünlerin de
dünyaya uygun koşullarda pazarlanacağını söyledi.

ALİBABA.COM’UN KARGOLARINI PTT TAŞIYACAK
PTT Genel Müdürü Bozgeyik
önemli bir müjdeyi de vererek,
dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan, Çin’li alibaba.
com’un kargolarını artık Türkiye’ye PTT’nin taşıyacağını söyledi.
Bozgeyik ‘’Bayramdan sonraki
15 gün içerisinde alibaba ile
stratejik bir anlaşma imzalıyoruz
ve alibaba’nın bütün kargolarını
Türkiye’ye biz dağıtacağız” dedi.

PTT AVM, YERLİ ÜRETİCİYİ
DÜNYAYA AÇIYOR
İnternet alışverişinde iddialı olan PTT, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu
sanal alışveriş merkezi olan ePTTAVM.com’u 2012 yılında
hayata geçirdi.

Bozgeyik, ‘’Sadece amazonun
ihracatı 150 milyar dolar. Yani Türkiye’nin bütün ihracatından fazla. Biz
bunları görerekten dünyadaki yeni
trendleri ve yeni neslin tercihlerine
göre bu projeleri genişleteceğiz. Bununla Türkiye’yi büyüteceğiz’’ diye konuştu.

PTT E-TİCARETİN ALT YAPISINI DA İHRAÇ EDECEK
Şu anda Avrupa ülkelerinden Kosova ve Balkanlarda Bosna-Hersek, projelerde PTT’den alt yapı kurulmasını talep
ettiğini belirterek, şöyle
devam etti:
‘’Aynı şekilde Azerbaycan,
Türkmenistan ve Türki
cumhuriyetlerde de benzer
talep var. Ve benzer talep
Afrika ülkelerinde de var.
Yani biz sadece bunun ticaretini yapmayacağız, aynı
şekilde sistemin alt yapısını
da ihraç etmiş olacağız.
Büyük Türkiye’nin büyük
PTT’si olacağız.
2023 hedeflerine uygun adım atıyoruz. Ağın en üstünde PTT
olacak. Bütün her sektöre yönelik hizmetlerimiz olacak.”

Büyük bir alışveriş merkezi
gibi çalışan PTT avm’de
vatandaşlar isterlerse kendi
ürünlerini de satabiliyor ve
sattıkları ürünlerin lojistiğini
kargosunu da PTT yapıyor.
Böylece yerli üretici dünyaya
açılıyor.

E-ALIŞVERİŞİN GÜVENCESİ PTT OLACAK
Uygulama hakkında bilgi veren Bozgeyik, şunları söyledi:
“Bu büyük bir proje. Çoğu
engeli kaldıracağız. Hem beklemeler hem gümrük ile ilgili
sorunları hem vatandaşın
banka ile ilgili sorunlarını hem
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TAHILLAR,
DEV SOLUCANLARA
					EMANET…
HASAT EDİLMİŞ TAHILIN DEPOLAMA ANLAYIŞINI BÜTÜNÜYLE
DEĞİŞTİREN ÇÖZÜM, BİR TÜRK ŞİRKETİNDEN GELDİ. TARIM
KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİ İMECE PLASTİK, TAHIL
DEPOLAMADA ÇIĞIR AÇTI.
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HABER ANALIZ

CENK ESEN
Hasat edilmiş tahılın depolama anlayışını bütünüyle değiştirirken, maliyetleri de önemli ölçüde azaltan çözüm, bir Türk
şirketinden geldi.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi İmece Plastik tahıl depolama
da çığır açtı. Çelik ve beton depolarda depolanan tahıllar artık
dev solucan şeklindeki plastik torbalarda depolanabilecek.
Tarım ürünlerinin depolanmasına yeni bir bakış açısı getiren
solucanlar, 3 katlı dev plastik torbalar içerisine doldurulan tonlarca ağırlıktaki tahılları ilk günkü gibi saklayabiliyor. Tahıllarda
meydana gelen olası değişiklikler ise üzerindeki sensörler
aracılığıyla genel merkeze
bildiriliyor.

ARJANTİN ÇÖZÜMÜ, SİLOBAG’DE BULDU
Buğday, mısır ve hayvan yemi üretiminde dünyada söz sahibi
ülkelerden biri olan Arjantin, çelik ve beton silo yatırım maliyetlerini düşürmek amacıyla silobag projesini başlatıyor. Bir
üniversitenin çalışması sonucunda 3 katlı polietilen filimde bu
tahılların 2 yıl saklanabileceği sonucuna ulaşılıyor. Uzunluğu
50 ile 100 metre arasında, 3 metre çapında olacak şekilde bir
plastik torba üretiliyor. Bu torba plastik fabrikalarında üretilip ve
uygun şekilde katlanıyor. Daha sonra sahada dolum makinesi marifeti ile metrekaresine 4 ton basınçla içerisine ürünler
dolduruluyor. Tek bir torbanın içindeki 400 ton tahıl, 2 saat
içerisinde boşaltabiliyor.

SICAKTAN VE SOĞUKTAN ETKİLENMİYOR

Ürün eksi 40 ile artı 45 derecelere kadar sıcaklıklarda
ÇELİK VE BETON DEPOLARDA DE30 yıl önce Antalya’nın Segörevini rahatlıkla yerine getirebiliyor. 2 yıl boyunca,
POLANAN TAHILLAR ARTIK, DEV
rik ilçesinde kurulan, 2009
eksi 40 artı 45 derece sıcaklıklarda bir sorun oluşturSOLUCAN ŞEKLİNDEKİ PLASTİK
yılında da Antalya Organimayacak şekilde ürünler saklanabiliyor.
TORBALARDA DEPOLANABİLECEK.
ze Sanayi 1’inci kısımdaki
Bu projenin izleme süreci de var. İçerisine yem
yeni yerinde 61 personelle,
koyduğunuz tahıl torbalarının içerisini kontrol etmek
24 saat faal olarak çalışan
için, her 5 metrede bir sensör yerleştiriliyor. Bu senİmece Plastik A.Ş., Türkiye’de ilk ve tek bir uygulamaya imza
sörler içerisine çiftçi el terminali ile küçük bir iğne deliğinden
attı. Tahılların saklanması ve depolama anlayışını baştan aşağı
girip içerideki ürünün nem değerini, karbondioksit değerini
değiştirmeye hazırlanan İmece Plastik A.Ş., “Solucan Depolaya da herhangi bir olumsuzluğu anında uydu üzerinden tespit
ma” ya da bir diğer adı “Silobag” ile maliyet ve depolama alanı
edebiliyor. Bu veriler, Türkiye geneli bütün silobaglardan alınıp
konusunda çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak.
bir merkezden yönetilebiliyor. Böylece ekrandan izleyen bir
100 metre uzunluğunda, 3 metre çapında ve 3 katmandan
kişi, nerede hangi silobagde sorun olduğunu anında belirleyip
oluşan silobag, hasat edilen tahılın metrekareye 4 ton basınçla
bilgi verebiliyor. Böylece o sorunlu torba boşaltılıyor. Bunu çelik
çalışan makineler aracılığıyla plastik torbalara doldurulması ve
beton depolamalarda yapmak ise mümkün değil.
her iki ucunun kaynaklanmasıyla, hava almadan 2 yıl
boyunca saklayabilmesi mantığına dayanıyor. Ürünün mevcut durumu, özel bir sistem sayesinde genel
merkezden an be an izlenebiliyor ve olası değişimler
anında bildiriliyor.

“500 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ”
Beton ve çelik depolama sistemlerinin yüksek maliyetleri nedeniyle bir alternatif olarak tercih edilen ve
3 yıl önce Arjantin’den ithal edilen silobaglar, fayda
sağlayınca benzer depolama sistemi için Türkiye’de
arayışlar başladı. İmece Plastik A.Ş., Antalya’daki
tesislerinde üretim için düğmeye basarak ithal edilen
ürünlerin numunelerini inceledi ve ilk partiyi yerli
imkanlarla üretmeyi başardı. 25 yıl önce Arjantin’de
kullanılmaya başlanan silobaglar, dünyada da yaygın
olarak kullanılıyor. Yıllık 500 milyon dolarlık bir plastik
ticaretine yol açıyor.
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EKONOMİ MUHABİRLERİ
DERNEĞİ, 2016 YILI
ALTIN KALEM ÖDÜLLERİ
EKONOMI MUHABIRLERI DERNEĞI (EMD), 2016 YILI
“ALTIN KALEM” ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULDU.
TÜRKIYE’NIN BÜTÜN BÖLGELERINDE GÖREV YAPAN
EKONOMI MUHABIRLERI, YAZARLARI VE
YÖNETICILERINI ÇATISI ALTINDA BULUŞTURAN
EMD, SEKIZINCISI GERÇEKLEŞEN “ALTIN KALEM
ÖDÜLLERİ” HER ALANDAKI EN IYI EKONOMI
HABERLERINI ÖDÜLLENDIRDI.
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BIZDEN HABERLER

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri
dolayısıyla düzenlediği törende, bürokraside görev aldığı
dönemlerde ekonomi muhabirleriyle sık
sık bir araya geldiğini anlattı.
Ekonomi muhabirlerinin ne kadar
emek vererek çalıştıklarına bizzat şahit
olduğunu anlatan Ağbal, alanda çalışan
gazetecilerin bir dernek çatısı altında
bulunmalarının önemine dikkati çekti.
EMD’nin başarılı çalışmalarının bundan
sonra da sürmesi temennisinde bulunan
Ağbal, “Basın kuruluşlarımızda çalışan
sayısının artırması haberin daha doğru
aktarılmasına katkı verecektir.” ifadesini
kullandı.
Küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine
yönelik değerlendirmelerde bulunan Ağbal, 2016 yılına ilişkin hedefler koyduklarını ve hükümet olarak başarı kriterlerinin
bu hedef ve tahminleri gerçekleştirmek
olduğunu dile getirdi.
Bu yılın başında büyüme için yüzde 4,5
hedefi öngördüklerini anımsatan Ağbal, “Yüzde 4,5’lik bir
büyüme hem küresel koşulları dikkate aldığınız zaman,
hem de büyümenin önünde finansman kanalından gelen
kısıtları dikkate aldığımızda iddialı bir rakam ama biz hükümet olarak Türkiye’nin ihtiyacı olan potansiyele yakın veya
potansiyel seviyesindeki bir büyümeyi gerçekleştirdik.”
diye konuştu.
Büyüme hedefini etkileyen olumlu koşullar bulunduğunun
altını çizen Ağbal, hedefi destekleyen rakamların arka
arkaya geldiğini kaydetti.
Ağbal, dış ticaret hakkında da görüşlerini dile getirerek, ihracat ve ithalatın gerilediğini, bunun çok arzu edilen bir durum
olmadığını, dış ticaretin artırılması gerektiğini ifade etti.

Cari işlemler açığının da aşağı çekilerek Orta Vadeli
Program’da ortaya konulan hedeflerle uyumlu gerçekleşmesinin Türkiye açısından olumlu olduğunu vurgulayan
Ağbal, büyüme, tüketim, kredilerdeki
gelişmeler, özellikle ekonominin kırılganlıklarına işaret eden
risklerdeki iyileşmeler toplamında Türkiye ekonomisiyle ilgili
beklentilerin genel anlamda iyiye
gittiğini söyledi.
Ağbal, önümüzdeki 7 aylık süreçte hükümet tarafından süratle
uygulamaya konulacak yasal
düzenlemeler olacağına işaret
ederek, birinci önceliklerinin özel
sektörün arzu ettiği yatırım ortamını iyileştirmek üzere ekonomideki yapısal dönüşümü sağlamak
olduğunu kaydetti.
Çözümlerin sandığın içinde gizli
saklı olmadığını dile getiren Ağbal, “Burada hep beraber adımlar
atmamız gerekiyor. Bu konuda
güzel düzenlemeler yapacağız.
Risklerimiz, sıkıntılı alanlar tabii ki var. Özellikle küresel
ekonomideki gelişmelere bakıldığında kırılganlıklar var. Bir
hafta, bir haftaya uymuyor. Küresel istatistikler iyi geldiğinde moraller düzeliyor, risk iştahı artıyor, bizim gibi ülkelere
sermaye akıyor ama öbür ay bir açıklama yapılıyor, bir
anda moraller bozuluyor. Anlaşılıyor ki küresel ekonominin
yapısal tarafında sorunlar çözülmüş değil. Ekonomilerin
dönüşümü konusu Türkiye’ye mahsus bir konu değil.” diye
konuştu.
Fransa ve Çin ekonomilerinden örnekler veren Ağbal,
ekonomilerdeki yapısal dönüşümle kırılganlıkların ortadan
kaldırılmasının Türkiye’nin yanı sıra diğer gelişmekte olan
ülkeler ile gelişmiş ülkelerin de ortak sorunu olduğunu
belirtti.
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EMD Başkanı Turgay Türker de derneklerinin bugün 600'e yakın
üyesi ile ekonominin sesi olduklarını belirtti.
Ekonomi muhabirlerinin istihdamının artırılması gerektiğini anlatan
Türker, alanında uzman bir muhabirin tüm Türkiye'ye katkı sağlayacağını vurguladı.
Konuşmaların ardından Türker, Bakan Ağbal'a Altın Kalem ödülü
takdim etti.
Daha sonra çeşitli kategorilerdeki ödüller sahiplerine verildi.
Ekonomi Köşe Yazısı dalında "Merkez Bankasının Veri Dağıtım Sistemindeki Hata Apar Topar Düzeltildi" başlıklı köşe yazısıyla ödüle
layık görülen Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ödülünü Bakan
Ağbal'ın elinden aldı.
Ağbal, Aktaş'ın, okumaktan keyif aldığı yazarlardan olduğunu
söyledi. Bu arada Ağbal'ın, "Şu Maliye'nin verilerine de bir bakın"
sözleri üzerine Aktaş, "Sizin de var efendim. İletirim şimdi" dedi.
Ağbal ve Aktaş arasındaki diyalog salondakileri güldürdü.
Bu arada ödül töreninin sponsor kuruluşlarından Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği (TÜRMOB) Nail Sanlı'ya Bakan Ağbal tarafından günün
anısına plaket verildi. Ağbal, plaketi takdim ettiği sırada Sanlı'ya,
şirketlerin kuruluş işlemleri sırasındaki muhasebeci ücretlerinin
aşağıya çekilmesi talebini iletti. Salondaki iş adamları, Ağbal'ın
önerisine alkışlarla karşılık verdi. Sanlı, Maliye Bakanlığının kendi
meslekleri açısından önemine işaret ederek, konuyu üyelerine
ileteceklerini ve olumlu bir sonuç almayı umduklarını kaydetti.
Ödül törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın'ın yanı sıra ekonomi
muhabirleri ve bazı iş adamları katıldı.

ÖDÜL SAHİPLERİ
EKONOMI MUHABIRLERININ ISTIHDAMININ ARTIRILMASI GEREKTIĞINI ANLATAN TÜRKER, ALANINDA
UZMAN BIR MUHABIRIN TÜM TÜRKIYE’YE KATKI SAĞLAYACAĞINI
VURGULADI.

Altın Kalem ödülüne layık görülen diğer gazeteciler,
ödül kategorileri ve çalıştıkları kurumlar şöyle:
•

Ekonomi Yerel Gazete Haberi - Burcu Taner (Kendi Fabrikasında İş Buldu-Hürriyet Ege)

•

Ajans Haberi - Mehmet Çınar (Bu Nasıl Restorasyon?-DHA)

•

Özden Alpdağ Özel Ödülü - Taylan Erten, Vecdi
Seviğ, İsmet Hazardağlı (Ekonomi, Siyaset
ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü
kitabıyla)

Bu arada Ulusal Haber ve Röportaj kategorilerinde
ödüle layık görülen eser belirlenemediği için bu kategorilerde ödül verilmedi.
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