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İyi bülten dergisinde yayımlanması
kabul edilen yazıların telif hakkı İYİ
bülten dergisine devredilmiş sayılır.
Yayımlanan yazılardaki görüşlerin
sorumluluğu yazarlarına aittir. İYİ Bülten
dergisinin ücret karşılığında satışının
yapılması veya İYİ parti İstanbul kalkınma politikaları başkanlığı merkezi’nin
bilgisi dışında dağıtımının yapılması
yasaktır. İYİ Parti kalkınma politikaları
başkanlığı dergisinin her hakkı saklıdır.

Buğra KAVUNCU
İyi Parti İstanbul İl Başkanı

Değerli İstanbullular
Bir ülkenin ekonomisi; yalnızca resmi
verilerden, döviz kurlarından ya da
televizyonlardaki karışık istatistiklerden
ve kavramlardan oluşmaz. Refah düzeyi,
hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği,
paranın değer kaybı, işsizlik gibi hepimizin cebine yansıyan durumlar, ekonominin
hayatla iç içeliğini gösterir. Ülkemizde
görüldüğü gibi; ekonomik problemlerin
çözümü yalnızca üretime, ihracat ya da
finansa bağlı değil; demokrasiye,
hukukun üstünlüğüne, eşitliğine ve
adalete de bağlıdır.
Kalkınma, bütün ekonomik verilerin ve
kavramların ötesinde topyekûn bir
hareketliliktir.
Türkiye’de,
Tanzimat
Dönemiyle başlayan modernleşme
hareketlerinde kalkınmanın her zaman
önemli bir yeri olmuş, ekonomik sorunlara yönelik farklı bakış açıları ve çözüm
arayışları getirilmiştir. Modernleşmenin
ekonomik yönünü yansıtan kalkınmacılık,
dünya tarihinde de önemli bir olgu haline
gelmiş ve bilimsel teorilere konu olmuştur.
Bugün dünya, küreselleşmenin ardından
yükselen duvarları, Avrupa’da ve ABD’de
yükselen popülizmi, bölgesel çatışmaları
ve küresel krizleri tartışıyor. İklim krizleri,
dünyayı etkileyen salgınlar ve teknolojideki eş zamanlı gelişmeler, dünyayla
birlikte Türkiye’yi de etkiliyor.
Peki, Türkiye bu süreçte yönünü nasıl
tayin edecek?
Bizler, İYİ’ler hareketi olarak; tarımın,
sanayinin ve hizmet sektörünün canlanmasını sağlayacak üretim ekonomisini
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savunuyoruz. Üreten bir Türkiye, topyekûn kalkınmasını sağlayacak ve
dünyadaki gelişmelerde etken bir rol
oynayacak.
Sanayi Devriminin ardından geride
kaldığımız ekonomik rekabette, yenilikçi
ve cesur bir bakış açısıyla; inovasyonu
temel alarak, iletişimi ve teknolojiyi
kullanarak yeni kalkınma sürecini başlatmak istiyoruz. Dünyanın Endüstri 4.0’ı
konuştuğu bir devirde Türkiye’nin gelir
eşitsizliğini, beyin göçünü ve genç
işsizliğini konuşmasını kabul etmiyoruz.
Demokrasiyi,
basın
özgürlüğünü,
hukukun üstünlüğünü, gelir eşitliğini
sağlama ve nihayetinde, kalkınmaya
dayalı politikalarla Türkiye’yi dünyadaki
ekonomik rekabette en üst noktaya
taşıma arzusundayız.
Türkiye’nin insan gücünün, gerektiğinde
neleri başardığının farkındayız.
Siyasi ve ekonomik reçetelerimiz hazır.
Elinizdeki bu bülten, İYİ Parti İstanbul İl
Başkanlığına bağlı Kalkınma Politikaları
Başkanlığımızın tespitlerini ve çözüm
önerilerini içeriyor.
Bundan sonra da yalnızca eleştirilerimizle değil; tespitlerimiz ve çözüm önerilerimizle sizlerin karşısına çıkacağız.
Yenilikçilik ve cesaret, Türkiye’nin kalkınmasında anahtar olacaktır.
Bizler gereken yenilikçiliğe de cesarete
de sahibiz.
Geleceğin Türkiye’si için, millet bizi
çağırıyor!

Ümit ÖZLALE
İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Merhaba,
İYİ Parti ailesinin ve İstanbul Teşkilatı’mızın
yeni bir üyesi olarak her ay çıkardığımız bu
bültende sizlerle ilk defa buluşacak
olmanın haklı gururunu ve sevincini
yaşıyorum. Çalışma arkadaşlarımın da
üstün gayretleriyle sizlere Türkiye’mizin
ekonomik görünümünü kalkınma perspektifinden ve ilgili sektörler özelinde anlatmaya çalıştık.
Bugün ülke ekonomisinin geldiği durumu
önceki kriz dönemlerinden ayıran önemli
farklılıklar var. İşsizlik, fakirleşme, gıda
güvenliği, gelir dağılımındaki eşitsizlik
gibi her biri kalkınma ekseninde
değerlendirilmesi
gereken
yapısal
problemlerin her gün daha fazla
hissedildiği bir dönemden geçiyoruz.
Önceki kriz dönemleri kur, faiz ve borsa
üçgeninde yoğunlaşan, işgücü ve üretimin
ise kısa bir dönem için etkilendiği
dönemlerdi. 2018’in sonunda yeni yönetim
sistemi ile başlayan süreçte ise daha derin
problemlerle baş etmek zorunda kalıyoruz.
İş
bulmaktan
ümidini
kaybetmiş
vatandaşlarımızın işgücünden çıktığı,
genç
işsizliğin
kronikleştiği,
gıda
fiyatlarındaki artışın önlenemediği bu
süreç pandemiden önce başladı ve bugün
de tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin

bugün içinden geçtiği durumu ekonomik
krizden daha ziyade bir kalkınma krizi
olarak açıklamak daha doğrudur.
Açıklanan ekonomi programının geçerliliğini bir ay geçmeden yitirmesi ise bize
bütün bu problemlere çözüm üretmesi
beklenen kamunun kurumsal yönetim
anlayışı ve kabiliyeti konusunda da önemli
ipuçları vermektedir. Bu kurumsal yönetim
anlayışının Birleşmiş Milletler tarafından
ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nden uzaklaştığımız bu dönemde “insana yakışır işlerin sağlanması”,
“yoksulluğun ve açlığın önlenmesi”,
“toplumsal cinsiyet eşitliği” gibi alanlarda
ülkemize bir ilerleme sağlamadığı çok
nettir. Yine bu hedefler arasında yer alan
“nitelikli eğitim” alanında gerekli yatırımlar
yapılmadığı için geriye gidiş görülmektedir.
Salgının hız kazandığı bu dönemde öğrencilerimiz sağlıklarını tehlikeye atarak okula
devam etmek zorunda bırakılmaktadır.
Oysa her kalkınma uzmanının da bileceği
üzere sağlık ve eğitim birbirine tercih
edilmesi gereken değil birbirini tamamlaması gereken iki alandır.
Eğitimde yatırımların yapılmamasını
öğretmen maaşlarına bağlayan bir milli
eğitim anlayışı, yeni vaka sayılarını

gizleyerek sorunları aşacağını düşünen bir
sağlık politikası anlayışı ve döviz kuruna
bakmazsa Türk Lirası’ndaki değer kaybının
ekonomideki tahribatı önleyeceğini sanan
bir ekonomi politikası anlayışı günümüzün
problemlerine çözüm üretilemeyişinin en
önemli nedenidir. Küresel ölçekte devam
een problemlerin ülkemizde diğer
gelişmekte olan ülkelere oranla daha
yoğun hissedilmesinin de temel sebebi bu
yönetim anlayışıdır.
Tam da bu yüzden İYİ Parti İstanbul
Teşkilatı olarak çıkardığımız bu bültende
sadece sorun tespitlerine yer vermeyip
kamuya ve ilgili paydaşlara yardımcı olmak
amacıyla çözüm önerilerinde bulunuyoruz.
Bu bülten, İYİ Parti kadrolarının küresel ve
Türkiye özelinde sorunları bilip görev
verilmesi halinde de çözüm önerilerinin
hazır olduğunun belgesi niteliğindedir.
Kendisini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir hareket olarak tanımlayan İYİ
Parti’ye de yakışan Türkiye’nin sorunlarına
kalkınma ekseninde çözüm önerileri
üretmektedir.
Daha İYİ günlerde buluşmak ümidiyle…

3

tarım

SEKTÖRLER ARASINDA
TARIMIN DURUMU

Çiftçi
Desteklemelerinde
Haksızlık ve Hukuksuzluk
Devam Ediyor
tarımı stratejik bir alan
olarak görmemiz gerek
Meral AKŞENER

Çiftçinin tarımsal desteklerden ne şekilde
faydalanacağı 2006 yılında çıkarılan Tarım
yasası ile bir şekle bağlandı. Buna göre yıl
içerisinde çiftçiye verilecek tarımsal destek miktarı
milli gelirin %1 inden az olmayacağı hükme
bağlandı. Ancak yasanın çıkarıldığı tarihten itibaren
2019 yılı sonu itibarı ile bu destekler % 0,4 gibi bir
oranda gerçekleşti. Yani kısacası Çiftçiye hakkı
olan desteklerin yarısı verildi.
Tarım yasasına göre Çiftçimizin alması gereken
destek miktarı 42 Milyar 694 milyon olması
gerekirken, 2019 yılı maliye bakan’lığının kesinleşen
hesaplarına göre bu rakam 16 Milyar 985 milyon
seviyesinde kaldı.

Ekonomik Göstergeler (Milyon TL)
Tarımsal Destekler
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Yıl

Verilmesi Gereken

Verilen

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

8.805
9.948
9.992
11.600
13.945
15.697
18.097
20.445
23.386
26.085
31.107
37.244
42.694

5.555
5.811
4.495
5.817
6.962
7.557
8.690
9.152
9.972
11.519
12.742
14.577
16.985

Desteklerden Yeteri Kadar Yararlanamayan Çiftçiler
Çareyi Banka Kredilerinde Aramaya Başladı
Avrupa Birliği Ülkeleri Tarım sektörüne yıllık 55 Milyar
Euro civarı destek sunarken , Ülkemizde 16 Milyar TL
civarı destek verilmesi çiftçimizin ne kadar zor
ekonomik koşullarda üretim yaptığının
göstergesidir. Bu yüzden çiftçimiz devletten
bulamadığı desteği Bankaların sağladığı tarımsal
kredilere yönelerek üretim yapma adına çare
aramaya başlamıştır.
Çiftçimizin 2019 yılı Aralık ayında Bankalara olan
kredi borcu bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,9
artışla 109 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte
İcra takibine düşen çiftçilerimizin tarımsal kredi
borçları her yıl % 50 oranında artış göstermektedir.
Kısacası Çiftçimiz faiz ve borç batağı içindedir.

Tarım Alanlarımız
Küçülmeye Devam Ediyor
Üreten ve bunun karşılığını alamayan ve
kazanamayan çiftçi maalesef üretimden çekilmeye
başladı. 2002 - 2017 yılları arasında üretim yapılan
uzun ömürlü bitki alanları 3,5 milyon hektar gerilemiştir.
Aynı süreçte tahıl üretimi yapılan alanlar 2,5 milyon
hektar gerilemiştir. Bu veriler bize üretim yapmaya
çalışan çiftçilerimizin kazanç sağlayamadıklarından
ötürü üretim faaliyetlerini azalttığını göstermektedir.
Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçi sayısı hızla
azalmaya devam etmektedir. Son dönemde Tarım ve
Orman Bakanlığı ÇKS ye kayıtlı olan çiftçi sayısı
verilerini faaliyet raporlarından kaldırdığı için bu veriler
artık takip edilememektedir.

Bankaların Verdiği Tarımsal Kredi Miktarı
2018
Toplam
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

89.192
90.622
92.772
94.979
96.938
98.381
101.464
101.728
101.789
101.190
101.113
102.134

2019

Takipteki

Toplam

Takipteki

2.546
2.517
2.681
2.770
2.833
2.821
2.937
3.046
3.256
3.252
3.408
3.823

102.792
104.284
106.095
107.548
108.050
108.617
108.683
107.849
107.066
106.481
108.338
109.208

3.957
4.052
4.143
4.272
4.336
4.369
4.501
4.688
4.820
5.039
5.196
5.266

2018/2019
Takipteki
Değişim
55,40%
61,00%
54,50%
54,20%
53,10%
54,90%
53,30%
53,90%
48,00%
55,00%
52,50%
37,70%
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çiftçiyi hiçbir
zaman dikkate
almadılar.
Meral AKŞENER

Yerel
Yönetimler
Tarımda Daha
Aktif Olacak
Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın,
Antalya, Muğla, Mersin, Adana,
Eskişehir gibi bazı büyükşehir
belediyelerinin tarıma yönelik
destekleri gelecekte de yerel
yönetimlerin bu alanda daha aktif
olmaları gerektiğini gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın söylediği “bir karış
tarım arazisi boş kalmayacak”
sözünün içinin doldurulması için
öncelikle girdilerde destekler

sağlanarak çiftçinin üretim yapması sağlanmalı.
Çiftçi para kazanırsa üretim
yapar, bir karış toprağı boş bırakmaz. Para kazanamazsa üretimden çekilir. Yeni tarım düzeninde
üretmeyen ülkelerin, toplumların
işi çok zor olacak. Türkiye’nin
ciddi bir potansiyeli var. Bunu
harekete geçirecek üretim odaklı
yeni politikalara ihtiyacı var.

Türkiye İçin Çok Fırsat Var
Hep diyoruz ya zengin toprakların
yoksul insanları olmayı hak etmiyoruz. Türkiye’nin kendisine yeterli
olduğu ve dünyada ihracatta söz
sahibi olduğu çok sayıda ürün var.
Sahip olduğu tarımsal potansiyel
üretim odaklı politikalarla değerlendirebilse yeni tarım düzeninde Türkiye avantajlı ülkelerden birisi olacaktır.
İklimi, biyo çeşitliliği, tarım alanları,
ürün deseni ile büyük zenginliğe
sahip olan Türkiye, hem kendi
ihtiyacını üretebilir hem de başka
ülkeleri de besleyebilir. Bunun için
tarımsal girdilerin temininde,
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tarımsal desteklemelerde, araştırma, geliştirme, teknoloji kullanımında üretimi ve çiftçiyi destekleyici
politikalar uygulanması gerekir.
Türkiye’nin en sorunlu alanlarından
hayvancılıkta üretim odaklı orta ve
uzun vadeli yeni politika uygulamak
zorunda.

in ekiminden vazgeçeceğini, boş
tarım arazilerini nasıl değerlendir
ceğini hesaplamak ve karar vermek
zorunda.

Bu dönem artıları ile eksileri masaya
koyup tartışmanın ve karar vermenin
zamanı. Türkiye günü kurtarmak
yerine orta ve uzun vadeli plan
yapmak zorunda. Hangi ürünlerin
üretimini artıracağını, hangi ürünler-

Potansiyelimizi değerlendirmek ve
fırsata dönüştürmek için tarıma
bakışımızı değiştirmemiz şart. Tarım,
ekonomide yaşanan büyük sıkıntılar
karşısında çıkış yolu olabilir.

Çiğ Süt Fiyatlarında Artış Yok
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt fiyatını artırmak yerine
Ekim-Kasım- Aralık ayları için çiğ süt destekleme priminin
40 kuruş olarak uygulanmasını kararlaştırdı. Çiğ süt fiyatı
ise 31 Aralık’a kadar litre başına 2 lira 30 kuruş kalacak.
Aralık ayında, 1 Ocak 2021 tarihinde geçerli olacak çiğ süt
fiyatı belirlenecek.
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı Gıda Komitesi
toplantısında da çiğ süt fiyatının enflasyonu artıracağı
gerekçesiyle artırılmaması, destek priminin artırılması

yönünde görüş bildirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
çiğ süt fiyatının artırılması yerine prim artışına gitmesi,
enflasyonun faturasını çiğ süt üreticisine ödetmek
anlamına geliyor.
Fiyat artışı olduğunda bundan tüm üreticiler bir şekilde
yararlanıyor. Destek priminde özellikle küçük üreticiler
yararlanamıyor. Ayrıca, destekleme priminin ödenmesi
zaman alıyor. Bütçede kaynak olmaması nedeniyle 40
kuruşluk destekleme primi gecikmeli ödenecek ve üretici
yine mağdur olacak. Çiğ süt fiyatı artırılsa üreticiye
hemen yansıtılabilir.

Sayıştay'a
Göre Tarım
Bakanlığı'nda
Doğru Yapılan
İş Yok

Sayıştay Raporu'na göre Tarım ve Orman Bakanlığı
birçok konuda ciddi yanlışlar, usulsüzlükler yapmış ve
yapmaya devam ediyor. Bunlardan sadece bir iki tanesini
özel bir şirket, kooperatif veya şahıslar yapsa ne kadar
ağır cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını
tahmin etmek zor değil.
Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Denetim
Raporu’nu yayınladı. Rapora bakılırsa Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın doğru yaptığı iş neredeyse yok. Mali tablolardan, muhasebeleştirmeye, tarımsal desteklerden

kooperatifçiliğe, meraların ıslahından vergi ve cezalara
kadar tespit edilen 45 bulgu ile yanlışlar tek tek dile getiriliyor.
Raporda “Denetim Görüşü” olarak “Tarım ve Orman
Bakanlığı” 2019 yılına ilişkin geçerli finansal raporlama
çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının
“Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi
içermediği kanaatine varılmıştır.” deniliyor.
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Sabah bir çiftçimiz geldi.
Buğdayı 280 dolara ithal
ettiğimizi söyledi. Hesapladım.
Bugünkü kur fiyatı ile 2282 lira
gibi bir fiyatı var. Bizim
çiftçiden alışımız 1600 lira.
Bu fiyat farkı neden
kaynaklanıyor.
Meral AKŞENER

Bakanlık Sayıştay'ı Dikkate Almıyor
Sayıştay, her yıl yaptığı denetim sonucunda hazırladığı
raporda yanlışları bulgularla tek tek açıklıyor. Ayrıca,
önceki yıllarda yapılan denetimlerde tespit edilen
yanlışların, usulsüzlüklerin düzeltilip düzeltilmediğini de
bir sonraki raporda yer veriyor.
Sayıştay, 2018 Denetim Raporunda Tarım ve Orman
Bakanlığı ile ilgili 42 bulgu tespit edilmişti. Aradan geçen
bir yılın sonunda hazırlanan 2019 Denetim Raporu’na
göre, bulgulardan 27’si ile ilgili hiçbir düzeltme yapılmamış.
Bulgulardan 9’u ile ilgili kısmen düzeltme yapılmış ve
sadece 6 bulgu ile ilgili yanlışlar düzeltilmiş. Bu verilerden
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de görüleceği gibi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sayıstay’ı
pek dikkate almamış ve yanlış uygulamalara devam
ediyor.
Özetle, Sayıştay Raporu’na göre Tarım ve Orman Bakanlığı birçok konuda ciddi yanlışlar, usulsüzlükler yapmış ve
yapmaya devam ediyor. Bunlardan sadece bir iki tanesini
özel bir şirket, kooperatif veya şahıslar yapsa ne kadar
ağır cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını
tahmin etmek zor değil. Fakat, bakanlıklar, kamu idaresi
yapınca sadece raporlarda kalıyor. Bu kadar yanlışı,
usulsüzlüğü demokratik, yasaların uygulandığı bir ülkede
bir bakanlık yapabilir mi?

saray'a girdiler,
o insanların sesini
duymuyorlar
Meral AKŞENER

Tarımdan Kopuş
Milli Güvenlik
Sorunu Olabilir Mi?
Veriler, tarım yönetiminin adım adım ithalata
mecbur hale düştüğünü ortaya koyuyor. Zira para
kazanmayan çiftçiler tarım arazilerini terk ediyor.
TÜİK verilerine göre son 12 yılda Türkiye'de çiftçi
sayısı yüzde 48 azaldı, tarım alanlarındaki azalma
ise yüzde 12,3 seviyesinde.

Tarımsal üretim 6 kat,
borç 45 kat arttı
Meral AKŞENER

20 sene önce kendi kendine yetebilen bir tarım
ülkesi pozisyonundayken şu an buğday ithalatçısı
durumuna düştük. Durum öyle vahim ki, ithal
buğdaya olan talebimiz Rusya’da buğday fiyatlarını %8 arttırmış durumda.
Genç işsizliğin %50’lere dayandığı ülkemizde
tarımda çalışacak Türk işçisi bulunamıyor. Özellikle Antalya, Mersin, Adana bölgelerinde tarımın
Suriyeli işçiler sayesinde ayakta durduğu artık
saklanmayan bir gerçek.
Diplomalı işsizler ordusunu büyütmek yerine tarla
ekip biçmeyi neden bir türlü özendiremiyoruz?
Bugün 3 inek sermayesi olan asgari ücretin çok
üzerinde bir gelir elde edebiliyor. Gençlere hiçbir
şey katmayan, iş dünyasında karşılığı olmayan
üniversitelerden mezun olmak 4 senelik zaman
kaybının yanında gençlerin maalesef beklentilerini de çok yükseğe çıkartıyor ve sonu büyük bir
hayal kırıklığı oluyor.
Pandemi sürecinde gördük ki, gıda tedarik zinciri
hayatta kalmanın en önemli unsuru. Topraklarımıza sahip çıkmazsak, gençleri tarımda bir
kariyer yapılabileceğine ikna etmezsek bu durum
Milli Güvenlik Sorunu haline bile gelebilir.
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Sevgi ve Sermaye
Yaklaşık 15 yıldır diyorum; “Sevgi ve sermaye
çiftçinin ilacıdır.” diye. Hatta bunu “Çift S” diye
sloganlaştırdığım bile oldu
.
Süreç içerisinde bu söylemi çok beğenen de
oldu, söylemi argo’ya bağlayan da.
Aslında bu söylem o kadar çok şey anlatıyordu ki!
Bana göre bütün her şey ve bütün anlam bunun
içinde idi.
Anlayan ve anlamak isteyen için.
Sevgi; soyut, kültürel, birikimsel, sosyal ve
sonuçları itibarıyla, o insanın içinde bulunduğu
habitusla ilgilidir. Kişinin içinde bulunduğu
toplum, aile, okul, kültür, ekonomi, siyaset ve
ideoloji ile ilişkili, onu yetiştiren, sosyalleştiren
“alan” onun habitusudur. Yani kişinin duygu,
tutum ve davranışlarını onun sosyalleştiği
toplumsal çerçeve belirler.
Habitus ise “sosyal bir alanda” gelişen kişi, grup
ve toplumların davranışlarını etkileyen belirleyen
bir sosyal, ekonomik, kültürel, sembolik normlar,
kurallar, gelenek ve göreneklerin oluşturduğu bir
bütündür. Bu bütünün parçaları ayrılmazdır ve
davranışın kaynağıdır. İşte bu davranış tarzı ise o
kişi, kurum, grup ve toplum için bir fikir, bir
düşünce, bir yaklaşım tarzı doğurur. İşte bu fikir
alanı ise ideolojik alandır ve her bir değerin
ideolojisi olur. Çünkü ideoloji, kavram olarak
sadece siyaset alanına ait bir kavram değildir.
Yani ideoloji düşünsel bir kavramdır ve sosyal ve

siyasal alana aittir. Siyasal alana yansıması ise
bir konu, değer, nitelik üzerinde bir düşünsel
davranış tarzının gelişmesi ile ilgilidir ve bunun
sonunda, ideoloji artık ideolojik olma aşamasına
geçmiştir.
Sözün özü sizin habitusunuz, sosyalleşme ve
eğitim aşamasındaki toplam düşünsel alt
yapınız, sizi bir sevgi-sevme alanına yönlendirirse/yönlendirmişse siz büyük olasılıkla o alanı
sevme davranışı içinde olacaksınız ve ideolojinizi
de ona göre yapılandıracaksınız. Ve bu ideolojiyi
savunan tarafta, ideolojik bir davranış tarzına,
sahiplenme ve savunma duygusuna sahip
olacaksınız.

gerek doğal koşullara bağlılığı, gerek konulan
sermayenin geri dönüş zamanı ve gerekse de,
konulan sermayenin kârlılığı gibi üç önemli etken
nedeniyle uygun bir sektör değildir. Bu nedenle
dünyanın her yerinde tarım sektörü dış finansman desteklerine ihtiyaç duyar ve bunu
genellikle kamu otoritesi sağlar. İşte tamda bu
noktada kamusal alanın ideolojisi devreye girer.
Ve kamu iradesi tarıma hangi ideoloji ya da
ekonomi-politik noktadan bakıyorsa sektöre
verilen sermaye desteği o ölçüde olur/değişir.
Burada devrede olan siyasi iradedir ve olaya
kendi siyasal alanından bakmaktadır.

İşte benim derdim de budur.

Başa dönersek sevginin sermayeyi nasıl
etkilediğini felsefi bir bakışla çözümlemiş/anlamış oluruz.

Bu dert nedeniyle, siyasal alanda, tarafım.
Çiftçiden, tarımdan yana, onun lehine tarafım.
Bundan dolayı çiftçi için bu siyasal alanın önemini anlatmaya çalışıyorum.

Buradan başka bir gerçeğe ulaşmış oluruz ki; bu
gerçeklik, çiftçinin sadece içe dönük bir sevgi
anlayışının yanısıra, dışa dönük bir sevgi habitusu
yaratmak zorunda olmasıdır.

Sanayi devrimi sonrası endüstriyel toplum için
sevilecek şey toprak olmaktan çıkmış, para-meta olmaya başlamıştır. Para ise ekonomik
sermayedir ya da onun aracıdır. İdeolojik anlamda, ekonomi-politikten baktığımızda, para ve
sermayenin ideolojisi kapitalizmdir. Kâr maksimizasyonu esastır. Kaynakların dağılımında adalet
değil, piyasa belirleyicidir. Ekonomik ideolojisi
liberalizm; “ bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışıdır. Son 200 yıldır bu anlayış hâkimdir.
Bu anlayış doğal faktörlerden en fazla etkilenen
sektör olarak olan tarım sektörüne/de her nasıl
olursa olsun kâr maksimizasyonu açısından
bakmaktadır. Oysa tarım sektörü, bu yarış için

Sevgi alanı, siyasal alandan gelip siyaset alanında da varlık göstermeli ve siyaset alanının kendisi
için yeterli sermayeyi ve gerekli adil kaynak
dağılımını oluşturmasını sağlamalıdır.
İşte ben tam da bunu demek, anlatmak
istiyorum.
Çünkü “sevgi ve sermaye çiftçinin ve tarım
sektörünün ilacı olacaktır”.
Ne dersiniz?

Ergin KAHVECİ

iktidarımızda türk çiftçisi
kazanacak

Meral AKŞENER

Popülist
Uygulamalar
Resmi Gazete de yayınlanan habere göre
31 Aralık 2020 tarihine kadar Buğday, Arpa ve
Mısır gibi hububat ürünlerinden alınan İthalat
vergi oranları % 0 olarak belirlenmiş.
Son dönemde bazı hububat ürünlerin iç borsa
fiyatlarının TMO’nun açıkladığı alım fiyatlarının
üzerinde seyretmesi haliyle enflasyon rakamları
üzerinde baskı oluşturmaya başlamış ve mevcut
hükümet her zaman yaptığı şekilde popülist
politikalar üreterek üreteni yok saymış, çiftçinin
alın terine emeğine saygı göstermemiş ve
çiftçinin bin bir güçlükle ürettiği ürünlerin
fiyatlarını ithalat baskısıyla düşük tutma peşine
düşmüştür. Bu son derece yanlış ve sıkıntılı bir
düşüncedir. Zaten senelerdir maliyet baskısı
altında ezilen üretici, ürettiği ürünleri karlı halde
satamazken, girdi fiyatlarında yükseklikten
dolayı tarlalarını boş bırakırken alınan bu kararlar
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yangına körükle gitmekten başka bir şey değildir.
Mevcut hükümet bu yanlış kararları almak yerine
üreticilere destek olmak, üretimi teşvik edecek
desteklemeler yapmak ve üretime yönelik
sübvansiyonlar açıklamak zorundadır. Zaten
bıkmış, bunalmış ve tükenmiş olan üretici ve
çiftçilerin hayat damarlarını kesecek ve gittikçe
düşen tarımsal üretim rakamlarını daha da
aşağılara çekecek uygulamalardan vaz geçilmesi gerekmektedir. Üretim yapmayan toplumlar
büyüyemez ve gelişemez.
Anlık popülist uygulamalar eşliğinde rakamlarla
oynayarak başta tarımsal ürün fiyatlarını
maliyetler seviyesinde tutmak ve bu sayede
enflasyon rakamlarını olduğundan düşük
göstermeye çalışmak kimseye fayda sağlamayacaktır. Tarımda ithalat bir çözüm değildir.
Üreticiye fiyat baskısı oluşturmak doğru değildir.
Çiftçi üretimden çekilmektedir. Kısa vade
planlamaları yapılarak alınmış olan ithalat
kararları uzun vadede ülkeyi uçuruma götürür.
Daha düne kadar dünyada kendi kendine yeten
birkaç ülkeden biriyken yanlış politikalar ve

uygulamalar yüzünden şu an neredeyse tüm
ürünleri ithal etme noktasına gelmemiz
düşündürücüdür. Çiftçi perişandır, üretici isyan
etmektedir. Girdi maliyetleri yüzünden ülkede
tarımsal üretim düşmeye devam etmektedir.
Çiftçiler tarlalarını satıp üretimden çekilmektedir.
Yapılması gerekenler aslında bellidir. Tarım
politikalarının sil baştan planlanması lazımdır.
Üreticinin, çiftçinin ve tarım ekonomisine fayda
sağlayan tüm paydaşların bir araya getirilip
ulusal tarım politikasının oluşturulması gerekmektedir.
Çiftçiye, üreticiye bir an önce gerekli destekler
verilmeli ve üretim arttırılmalıdır. Gün gelecek
yanlış politikalar, alınan anlık kararlar durumu
düzeltmeye yetmeyecek ve insanlarımızı açlığa
sürükleyecektir. Türk milleti bunu hak etmemektedir. Ucuz ve günü kurtarmaya yönelik politikalar yerine bir an önce akılcı, rasyonel ve uzun
vadeli planlamalar yapılmalı ve üretici ve çiftçiyi
rahatlatıcı aksiyonlar alınmalıdır.

Cem KOÇTÜRK

turizm

Pandemi İle
Değişen
Tatil
Alışkanlıkları

Covid-19 salgını
inanılamayacak kadar kısa
bir süre içinde dünyayı
değiştirdi; yaşam düzenimiz,
alışkanlıklar, standartlar bir
anda ters yüz oldu.
Bir süre sonra bu salgının
etkisi azalacak, hatta
bitecek ve evlerimizden çıkıp
işimize döneceğiz.
Döneceğiz dönmesine ama
hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak.
Bu dönüşümün en hızlı
yaşandığı sektörlerden biri
turizm.

Turizm Sektöründeki Yeni Trendler;
• Online Tur Ve Uçak Bileti Satışları Arttı, Müşteriler Turizm
Şirketlerini Eskisi Kadar Sık Ziyaret Etmiyor.
• Oteller Tam Doluluk Oranıyla Çalışmıyor, Açık Büfe
Servisleri Kontrollü Olarak Yapılıyor.
• Klasik Turların Yerine Kişiselleştirilmiş Ve Münferit Gezi
Programları Ön Plana Çıkmaya Başladı. Küçük Oteller,
Kamping Turizmi, Doğa Ile Iç Içe Tatil Tercih Edilmeye
Başlandı. Merak, Dinlence Ve Eğlence Odaklı Sosyal
Turizm Hareketleri Daha Da Ivme Kazanacak.

• Ulaşım Ve Konaklamalardaki Zorunlu Fiyat Artışları
Nedeniyle Kısa Tatiller Yerine, Uzun Ve Ailece Tatil Tercih
Edilmeye Başlandı.
• Toplantı Ve Konser Salonlarındaki Oturma Düzenleri Ile
Kriterler Değişti, Sosyal Mesafe Zorunluluğu Nedeniyle
Kısıtlamalar Getirildi.
• En Başta Yazılması Gerekeni En Sonda Yazalım; Dünya
Ülkelerinde Yurt Içi Ve Yurt Dışında Tatile Çıkmak
Isteyenler Için Biyolojik Pasaport Alma Zorunluluğu
Konuşuluyor, Kriterler Oluştuğu Anda Başlayabilir.

• Toplantı Ve Kongre Işi Yapan Şirketler Işlerini Dijital
Ortama Taşımak Için Güçlerini Birleştirmeye Ve Teknoloji
Şirketleri Ile Birlikte, Bu Alanda Yatırım Yapmaya
Başladılar.
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Turizm Şirketlerinin
Hükümetten Talepleri Var
• TÜRSAB üyesi şirketlere “Acente belgeleri teminat olarak kabul edilerek” ve
hiçbir ticari kısıtlama olmaksızın, şirket
başına 75.000 TL tutarında hibe verilmesi
ve işe devamlarının sağlanması.

• Konaklama Vergisi ve Turizm katkı payı
uygulamasının 2021 sonuna dek ertelenmesi.

• Turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna
dek ŞKUR kısa çalışma ödeneği
çerçevesinde desteklenmesi, turizm sektöründeki nitelikli elemanların istihdamına
devam edilmesi, emeklilik hak kaybına
uğramamaları için SGK primlerin tam
sayılması.

• Yeni Turizm Kanununun turizm
şirketlerinin
ortak
mutabakat
ve
menfaatleri
doğrultusunda
şekillendirilerek hayata geçirilmesi.

• Turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna dek
SGK, muhtasar ve kurumlar vergisinden
muaf tutulması.

• İki sene süreyle acente belge taleplerinin
dondurulması ve yeni Acente belgesi verilmemesi.

• Devlet Bankalarından turizm şirketlerine
yönelik, bir sene ödemesiz, 36 ay vadeli ve
düşük faizli KGF destekli kredi çıkartılması.
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• Daha önce devlet bankalarından alınan
KGF dahil, her türlü kredi taksiti ve
ödemelerinin Haziran 2021 tarihine dek
ertelenmesi.

Bacasız Sanayi Turizmde
Yangın Var
Turizm sektörü ülke ekonomisi içinde son derece önemli bir
yer tutan, topyekûn kalkınmamız için gerekli ve stratejik
kaldıraçlardan biri. Turizm sayesinde, ülkemize, her sene on
milyonlarca turist geliyor, milyarlarca dolar döviz girdisi
sağlanıyor.
İç turizm yapan şirketlerin desteği ve
yarattıkları iş hacmi ile konaklama tesisleri
milyonlarca kişilik istihdam yaratıyor. Türk
turistler yine turizm şirketleri sayesinde
dünyayı geziyor. Havayolları turizm şirketleri
sayesinde koltuklarını dolduruyor. 40’tan
fazla sektör, doğrudan veya dolaylı olarak
turizm sektöründen gelir elde ediyor
Ancak, tüm dünyanın aynı anda ve oranda
olumsuz etkilendiği pandeminin getirdiği
seyahat kısıtlamaları ve sağlık endişeleri
nedeniyle turizm sektöründe işler neredeyse
durma noktasına geriledi.

Yapılan çeşitli anket ve piyasa araştırmaları
turizmcilerin kayıplarının yüzde 85 düzeyinde
olduğunu göstermektedir. Aslında bu durum
5902 sayılı afet ve acil durum kanununun net
tanımına uymaktadır.
Turizmciler, geçmişte de yaşanan pek çok
olumsuz olaydan yara aldı ve kendi kendine
yaralarını sardı. Ama bu defa küresel ve uzun
süreli bir etki ile karşı karşıya kalan, ülkemiz
için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan
turizm sektörü destek bekliyor.
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Kültür Turizmi ve

İstanbul

Geleneksel turizm denince akla güneş-deniz-kum gelmekte. Gerçekte ise turizm sektörü
yüzün üzerinde farklı hizmet seçeneğe sahiptir. Bunlar içinde İstanbul’a en fazla uyan hiç
kuşkusuz kültür turizmi seçeneğidir.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz; Kültür turizmi
sadece müze, galeri, ören yeri veya sanat
etkinliklerini takip etmek demek değildir. Bir
şehrin yaşam biçimini ve kültürel mirası da
kapsar. İstanbul dünya üzerindeki en ayrıcalıklı
tarih ve yaşam kültürüne sahip çok özel bir

şehirdir. İstanbul sokaklarını gezerken sadece
kültür mirasımızı değil, yaşayan kültürü de
deneyimleme imkanına kavuşursunuz.
Tarihimiz dünü, yaşayan kültür ise mutfak
zenginliği, folklor, dinsel inançlar, gösteri ve
sahne sanatları ve çağdaş kültür ürünlerimiz
ile bugünü anlatır.
Binlerce senelik kültürel mirası ve tarihi dokusu
ile İstanbul’un her semti, her sokağı turistlerin
keşfedeceği farklı güzellikleri içerir.

İstanbul'un Tarihi ve
Turistik Yerleri
İstanbul, Bir Kültür ve sanat mozaiğidir.
Tarihi surları, camileri, sarayları müzeleriyle
Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası bu kent
tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin
çekim merkezidir.
İstanbul’da Kasım ayında gezilmesi gereken
tarihi ve turistik yerler nerelerdir?

Kız Kulesi İstanbul Boğazının göz bebeği

olan bir yapıdır. Antik Roma döneminde inşa
edilmiş yapı 1995 yılından beri müze olarak
kullanılmaktadır.
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Yerebatan Sarnıcı Bizans İmparatoru

Justinianus tarafından sarayın su ihtiyacını
karşılamak için yaptırılan Yerebatan Sarnıcı
100 bin ton su depolama hacmiyle oldukça etkileyicibir
yapıdır. 1987 yılından beri müze olarak
kullanılmaktadır.

Ayasofya Cami ve Müze

1537 yılında açılan ibadethane, Fatih Sultan
Mehmet ‘in İstanbul’ u fethi sonrası camiye
dönüştürülmüştür. Büyüleyici mimarisi ile
turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yerdir.

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, otuz birinci Osmanlı padişahı
Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.
Dolmabahçe Sarayı, imparatorluk döneminde Osmanlı
Kaptan-ı Derya'sının gemilerini demirlediği bir alan
olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise
Atatürk'ün istanbul ziyaretlerinde kaldığı bir mekan
olması ve hayata gözlerini burada yumması nedeniyle
büyük bir önem taşımaktadır.

Topkapı Sarayı 1478 yılında Fatih

Sultan Mehmet tarafından yaptırılan saray,
400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının
devleti yönettiği saray olmuştur. Topkapı
sarayında Padişahların kişisel eşyalarının
yanı sıra kutsal emanetler dairesiyle ilgi
çekmektedir.
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ticaret

Türkiye’nin Ekonomik Durumu
Cari Açık, Bütçe Açığı ve Gelecekte
Çözümlere Sektörel Bakış
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu İYİ
analiz etmek için Cari Açık ve Bütçe açıklarını iyi
anlamamız gerekiyor.

bu ekonomide Türkiye'nin
sorunları daha da
derinleşecek

Meral AKŞENER

Cari Açık:
Ülkemizin son yirmi yılda ithalata bağlı büyüme tercihinin
bir sonucudur. Bu tercih sonucu resmi açıklanan verilere
göre Ülkemizin dış borcu 2019 yılsonu ile 2002 ye kıyasla
USD bazında %238 artarak 438 Milyar Dolar olmuştur.
Toplam borcun GSMH’ya oranı ekonomisi iyi olan
ülkelerde %18-20 civarlarında olup, tabloda görüleceği
üzere bizde %58’dir. Bu ise Ülke kredibilitesinin kötü bir
görünümde olmasına neden olmaktadır.
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Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve kurucu
değerlerin kadroları
1923-1938 yıllarında onca
sıkıntıya ve Dünya Ekonomik
Buhranına denk gelmesine
rağmen Tarım ve Türev
Sektörlerine yaptıkları
yatırımlar ile 15 Yıllık ortalama
%7,5 büyüme sağlayarak,
Dünyada büyüme açısından
ilk 5 Ülke arasına girmeyi
başarmışlardır.

Ne Yapmalıyız!

Türkiye’nin Kurtuluş Formülü 3t (tarım-tekstil-turizm)
Tarım
Bu noktalardan hareketle, hammaddesi ülkemizin
içerisinde TARIM SEKTÖRÜ (Bünyesinde; Hayvancılık,
Ormancılık, Bitkisel Tarım, Stratejik Tarım (Zeytinyağı,
Fındık, Çay ,Fıstık vb.), 20 Milyarlık USD İhracat
rakamlarımızı (19 Milyar USD de ithalat var ki boç üzücü),
40-45 Milyar USD ihracata çok kısa zamanda
çevirebilecek potansiyele sahibiz.
Tekstil
Tarımın tamamlayıcı unsuru aynı zamanda istihdam’a en
büyük katkıyı sunan sektör olup, 2019 rakamlarına göre
30 Milyar USD ihracata haizdir. Özellikle Pamuk olmak
üzere Kenevir gibi stratejik ürünlerin ekimini iki katına
çıkartarak 40-45 Milyar USD ihracat tutarına ulaşmak
hedef olmalıdır. Bu aynı zamanda tekstil sektöründeki
istihdamı da iki katına çıkartacak dolayısıyla işsizliğin
temel çözümlerinden biri olacaktır.

Turizm
İthal ikamesine gerek olmaksızın, tamamen yerli sermaye
ile Allah’ın bir lütfu Doğal güzelliklerimiz, Dünya’nın en eski
Medeniyeti olmamız, 3 kutsal dinin doğduğu topraklar
olmamız, 4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir konumda
bulunmvamız Turizm sektörünü ülkemiz için kurtarızı
sektörlerden biri yapmaktadır. 2019 rakamlarına göre
29 Milyar USD Turzim gelirimiz var iken altyapısı en hazır
sektör olarak bunu 45 Milyar USD’ye çıkarmayı
hedeflemeliyiz. Böylelikle sadece bu 3 sektörden
sağlayacağımız 130 Milyar USD gelire 7 yıl içerisinde
ulaşma planları yapılmalı, buradan sağlanacak Cari fazla
ile de dış borç 10 Yıl içerisinde tavsiye edilmelidir.

gün yüzü görmeyen
esnafımiz, Kobi'lerimiz,
sanayicilerimiz var
Meral AKŞENER

Alınacak Önlemler
Bu planlamalar yapılırken özellikle alınacak önlemeler ile Cari Açık verdiğimiz sektörlerin başında
gelen Enerji sektöründeki 50 Milyar USD ithalatı 25 Milyar USD’ye çekmeliyiz. Bunu yenilenebilir enerji
üretiminin arttırılmasını teşvik ederek sağlayabiliriz.
Keza Otomotiv ve Demir-Çelik , elektronik sektörlerindeki yüksek girdiler mercek altına alınmalı,
burada yan sanayi ile devlet organizasyonu ile belli KDV ve ÖTV değerleri, yerli üretim adına ölçme
ve değerlendirme yapılarak acil düzenlemelere gidilmelidir.

Bu Kararı Uygulayabilecek ise Yerli ve Milli Bir Hükümettir.
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Bütçe Açıkları
Bu konuda çok net bir tablo yukarıda bilgilerinize
sunulmaktadır. (2004 ile 08/2020 dönemleri bütçe
açıkları).
Üretime yönlendirilmeyen gelir ile Giderlerdeki korkunç
israfı azaltmadan dengeli bir bütçe yapamazsınız , artı
veren bir bütçe hiç yapamazsınız.
Faizle Mücadele edeceğim diye gelen AKP Hükümetleri
2004 ile 08/2020 arasında FAİZE 981 MİLYAR TL ödeme
yapmıştır.

Biz Ne
Yapacağız!
Burada temel
esas , giderleri
azaltmak,
gelirleri ise
üretim ve katma
değeri yüksek
mamüllerden
arttırmak esas
olmalıdır.
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Damat Bakanın Orta Vadeli Programına göre 2021
Yılında 180 Milyar TL, 2022 Yılında 205 Milyar TL, 2023
Yılında da 220 Milyar TL Faiz ödemesi Planlamışlar. Yani
neredeyse İş Başına geldikleri günden bugüne kadar
ödedikleri FAİZ kadar önümüzdeki 3 yılda FAİZ ÖDEMESİ
YAPACAKLAR.
Bu Ülke Ekonomisinin ne kadar vahim durumda olduğunu
göstermektedir. Ve daha da kötüsü bu 3 Yıl içerisinde AKP
Hükümet Sistemi 745 Milyar TL Bütçe Açığı vermeyi
programına koymuş.

Pandemi ve Perakende
Ülkemizde Şubat ayından itibaren etkisini hissettiren
COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi
şüphesiz ki perakende sektörü olmuştur.
İnsanların evlerinden dışarı çıkmaması ve zorunlu olmayan alışverişlerini ertelemeleri sebebiyle, başka fiziksel
kanallar olmak üzere tüm perakende sektörü zorlu bir
süreçten geçmektedir.

EY-Parthenon&TAMPF'ın COVID-19 ile ilgili perakende
yöneticilerine Temmuz ayında yaptığı bir ankette '' Gıda
perakendecileri haricinde tüm perakendeciler sektörün
2020 içerisinde daralacağını beklemektedir. Ortalamada
bu daralmanın %30 düzeylerinde olacağı tahmin
edilmektedir.

GIDA PERAKENDESİ; Bu dönemde en karlı çıkan gıda perakendecileri olmuştur.
Pandemi zor durumda olanlara bir can simidi, bir nefes oldu. Zor durumda olan gıda
perakendecileri bu ciroları fırsat bilip, pandemi döneminde kendilerini topladılar.

Küçük Esnafın Derdi
Çok Büyük!
Bir esnafın, elektrik, su, doğal gaz,
internet, sigorta, işçi maaşları, iş yeri
kirası, vergiler, kredi borçları gibi
birçok kalemde ödemesi gereken
faturası bulunuyor. AKP Hükümeti ise
bugüne kadar attığı adımların
birçoğunu büyük sermaye sahibi
şirketlere yapması küçük esnafı
içinden çıkılmaz bir buhrana
sürüklüyor.

Bankalar Esnafa Karşı Faiz Silahını Kullanıyor
Bankaların fatura, kredi kartı, kredi
borcuna kadar birçok ödemeyi faizle
ötelemek istemesi yaşanılan şu zor
günlerde küçük esnafın derdine
adeta tuz biber oldu. Hazine ve Maliye
Bakanlığı ise küçük esnafın sorununu
çözmek için hiçbir adım atmamakla
kararlı
gözüküyor.
Esnaf
ve
sanayicilerden kamu borçlarının
yapılandırılması talebi.
Esnaf ve sanatkarlar ile reel sektör
temsilcileri, kamu borçlarının faizsiz
ertelenmesi
ve
yeniden
yapılandırılmasını talep etti.
Bu yıl için hiçbir kamu borcunun
geriye
dönük
ödemesinin
yapılmamasını
isteyen
Esnaf

dernekleri "Bütün borçlar faizsiz
olarak önümüzdeki yıla ertelensin.
Önümüzdeki yıl itibarıyla de bu
borçlar
uzun
süreli
faizsiz
yapılandırılsın."
taleplerini
ifade
ediyorlar. Ayrıca SGK ve Bağ-Kur prim
borçlarının faizsiz ertelenmesi için de
çağrıda bulunan dernekler düğün,
nişan, söz, kına gecesi gibi toplu
organizasyonların
yasaklanması
dolayısıyla bu sektörün oldukça güç
durumda olduğunu ve buna ilave
olarak yiyecek içecek sektöründe
faaliyet gösterenler ve eğlence
sektörüne
yönelik
kısıtlamalar
nedeniyle de ilgili sektörde faaliyet
gösterenlerin borçlarının daha da
artacağını kaydetti.

cenabı hak'ka
sözüm olsun,
bu ülkede
adaleti, hukuku
sağlayacağız.
bu devletin açını
doyurmasını
görev bileceğiz.
Meral AKŞENER
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sanayi

Türk Malı, Yerli Malı ve Yerli Üretim
Yerli Makine ve Donanımına Radikal
Pozitif Ayrımcılık Uygulanmalı

Makine
Sektörü
Sektörün hedefi
2030 Dünya
Makine
ticaretinden
yaklaşık %1.5 pay
almak.
Türkiye’nin toplam
ihracatı içinde
yaklaşık %11 olan
makine payını,
Makine sektöründe
söz sahibi olan
ülkelerde olduğu
gibi %20'ye
çıkarmaktır.

2023’te
iddiaya
varım
Sayın
Erdoğan
seçilemez
Meral AKŞENER

Bizim öykümüz, adaletin,
demokrasinin, sorumlu
siyasetin, kutlu
mücadelenin, başarının,
büyük Türk milletinin
öyküsüdür.
Meral AKŞENER
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Türk Markaları ve
Yerli Üretim
Desteklenmeli
Türk ve Avrupa
pazarındaki oluşan
krizleri Türkiye'nin kaderi
olmaktan çıkarıp fırsata
dönüştürmeleri,sanayiy
e yatırımsız teşvik ve
destek olunmalıdır.

Güvenli Yatırım
Türk makinelerinin yerli sanayide daha yaygınlaşması yönünde girişimlerde bulunmak gerekmektedir. İlerlemenin yolu
üretmektir. Sektörün başarılı olması, pilot uygulama döneminde oluşan sıkıntıları görüp çözerek programın daha da
gelişmesi için sürecin devam etmesi gerekmektedir. Makine sektörü olarak yurt içinde zor bir dönem geçiriyor olsak da
ihracat odaklı yaklaşım ile makine sektörü büyümeye devam edecektir. Ticaret savaşları, kur savaşları, korumacılık.
Brexit, Dünya Ticaret kurallarının yok sayılması, Avrupa'da ki ekonomik durgunluk komşu ülkelerdeki çalışma ortamı ve
istikrarsızlık gibi sorunlar dış ticaretimizi olumsuz etkiliyor.

Makine Sanayisinin Gerçek Sorunları
Kredi faiz oranlarında; Dünya'da milyarlarca dolar yatırım veya
düşük kredi faizli kredi vermeye hazır para varken, Türkiye'de hâlâ
faiz oranlarının yüksek olması bazı kriterlerle bağlı olmasının
yanında tamamen devlet politikalarının yanlışlığından ortaya
çıkmaktadır.

damadının pembe
tablolarına, artık Sayın
Erdoğan da inanmıyor.
Meral AKŞENER
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dijital dönüşüm
Gençlere Yönelik Politikalar ve Dijitalleşme
Sayın
Erdoğan'a
uyarımdır;
tarih şahittir ki,
gençlerin
önüne örülen
hiçbir duvar
ayakta
kalamamıştır.
Meral AKŞENER

Geçenlerde Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık iş
birliği ile gerçekleştirilen "Gençlik Araştırması" nın
sonuçları açıklandı. 18-29 yaş grubu arasında yapılan bir
araştırmaya göre, gençlerin yüzde 76'sı daha iyi bir
gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten
biri mutlu olmadığını ifade ediyor. Yüzde 64 ise başka ülke
vatandaşlığı için Türkiye'yi terk etmeye hazır.
Şimdi düşünüyorum da, ben zamanında üniversiteyi yurt
dışında okumam ve çalışma fırsatım da olmasına
rağmen koşa koşa Türkiye’ye dönüp bir de hemen askere
gitmiştim, aradan yaklaşık 20 yıl geçmiş ve şimdi
geldiğimiz durum bu.
Biz nasıl bu hale geldik aslında net olarak biliyoruz. Son
yirmi yılımızı düşündüğümüzde,artık yolun sonuna doğru
da yaklaşıyoruz, gençlerimizi ve ülkemizdeki yetişmiş
beyinleri burada tutmakta zorlanıyoruz.
Aynı araştırmada “Türkiye'deki siyasi partilerden
herhangi birinin gençlerin sorunlarını çözme konusunda yeterli politikalar üretebildiğini düşünüyor
musunuz?" sorusuna yüzde 77,9 ''hayır" cevabını vermesi, siyasi partilerin de gençlere ne kadar uzak olduğunun
göstergesi. Önümüzdeki seçimlerde yaklaşık 7 milyon
gencin ilk defa oy kullanacağını düşündüğümüzde bu
gençleri yanına çekebilen partinin siyaseten de ne kadar
öne çıkacağını da söylemeye gerek yok sanırım.
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Peki, buradan nasıl çıkacağız? Öncelikle hiçbir zaman
umutsuzluğa kapılmaya gerek yok, biraz gençlerin ne
istediğine ve dünyada neler olduğuna bakmamız gerekli,
bir ideolojik körlük içinde değilsek sorunu görmemize ve
tabii ki çözmemize de olanak sağlayabilir. Bir kere gençler
dünyadaki akranları ile eşit haklara, özgürlüklere sahip

olmak ve onlarla benzer ekonomik şartlarda yaşamak
istiyorlar, burada hukukun üstünlüğü, haksızlığın
olmaması, liyakat da her zaman ön planda. Aslında hiç de
sanıldığı gibi apolitik bir nesil yok, bilakis çevreye,
toplumsal olaylara epey duyarlı bir nesil geliyor. Yalnız bir
noktaya da epey dikkat etmek gerekli, kendileriyle üst
perdeden konuşulmasından hiç hoşlanmıyorlar.

gençlere Türkiye'nin
kalkınması yerine
borçlarını bırakıyorlar
Meral AKŞENER

Çözüm adına ilk yapılması gereken ekonomik anlamda
düzelme adımlarının atılması ve gençlerin yaşam
şartlarının gelişmiş ülkelerdeki akranlarına yaklaştırılması.
Hukuki altyapıyı düzeltmeden bunun olması mümkün
değil, dolayısıyla olmazsa olmaz. Ülke olarak bir an önce
teknolojiye ve dijitalleşmeye yatırım yaparak en azından
artık ülkenin önümüzdeki bir on yılını daha kaybetmeden
hızla ilerlememiz gerekiyor.
Stratejik yol haritasının ana bileşenleri zaten çok net:
Dijital Altyapı, Dijital beceriler ve eğitim sistemi, Yatırım ve
Finansmana erişim, Girişimcilik kültürü, Kamunun
dijitalleşmesi ve siber güvenlik.
Bu alanlarda gerekli politikaların gençlerin de katkısıyla
geliştirilmesiyle birlikte kamu, özel sektör iş birliği ile
yapılması gereken çok fazla şey var, bunları da sırasıyla
bültenimizin sonraki sayılarında işleyeceğiz.

ANIZ TARLASI VATAN...
Anadolu’da tahıl biçildikten sonra kalan anızı yakarlar…
Sonbaharda rastlarsanız, Anadolu yanıyor gibi gözükür…
*
Çiftçi o sene anızını yakmıştı…
Ertesi gün tarlasını dolaşmaya gitti, elindeki sopayla külleri
deşeleyerek iyice yanıp yanmadığına baktı…
Gözü bir yanmış kuşa takıldı, kanatlarını açmış, renkli tüyleri
kömüre dönüşmüş, öylece kalmıştı…
Sopasının ucu ile ittirdi, yanmış kuşun altında altı tane yavrusu
vardı, onlar da anneleri gibi yanmışlardı…
Üzüldü köylü…
O anne kuş isteseydi dumanlar geldiğinde, alevler
yaklaştığında uçup gidebilirdi… Ama uçup gitmemişti…
Çünkü yavruları vardı, muhtemelen kanatlarını onların üzerine
örterek onları alevlerden koruyabileceğini sandı…
Ve hep birlikte yandılar…
*
İşte anız tarlası vatan…
Yangın var…
Dumanlar kentleri basıyor… Havada yanık kokusu… Uzakta ya
da yakında kimi hanelere ateş düşmüş… Yıkımın, kıyımın,
hukuksuzluğun, zulmün, maddi-manevi işkencelerin
tutuşturduğu yüreklerden gelen çatırtı sesleri…
Bekliyor ki kaçsınlar…

Doktorlar, mühendisler, mimarlar, avukatlar,
hukukçular, akademisyenler, esnaf, işadamları,
bilim insanları, aydınlar, yetişkinler, kadınlar, erkekler, istiyorsun
ki kenara çekilip gitsinler…
Öğretmenler canlarını kurtarıp uçsunlar…
Anneler-babalar çocuklarını yangına terk etsinler…
*
(Cerrahpaşa’ya bir bak…)
*
Yakıyorsun ortalığı…
Genizleri yakan duman, havayı yalayan alevler, canı yananların
çığlıkları, vicdanlara düşen amansız ateş…
İstiyorsun ki kaçan kaçsın…
Kalan yansın…
*
Ama bilmiyorsun…
Kanatlarını gelecek kuşaklara açıp
yananlar bu toprakları “vatan” yaptılar…
Hiç şüphen olmasın…
Eğer nesiller yanacaksa…
Gerekirse yine yanacaklar…

Bekir Çoşkun’a Saygılarımızla…

Onların Sözü Suya Yazılır

Bizim Sözümüz
Kayaya Kazınır
Krizden canı yanan, iktidara
bir ders vermek isteyen bütün
vatandaşlarımıza sesleniyorum:
“Ben türemiş değilim, hak arayan EYT’liyim”
diyorsan gel İYİ Parti’ye.
Ben beleşçi değilim, Türkiye’nin geleceği olan
üniversiteliyim diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Ben çift dikişçi değilim, geçim derdinde bir
emekliyim diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Ben sakıncalı değilim, suçsuzluğu kanıtlanmış bir
KHK mağduruyum diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Ben yük değilim, 3600 ek gösterge isteyen kamu
çalışanıyım diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Sözünden dönenlerle işim olmaz diyorsan;
gel İYİ Parti’ye.
Ben fırsatçı değilim, ekmeğimin peşinde bir esnafım
diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Ben stokçu değilim, rızkını arayan bir çiftçiyim
diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Ben başarısız değilim, mülakatta hakkım yendiği
için işsizim diyorsan; gel İYİ Parti’ye.
Gel, Türkiye’yi birlikte yönetelim.
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