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ŞİMDİ DÖNÜŞÜM VAKTİ

∂ Son 50 yılda ekonomiden teknolojiye,
ulaşımdan haberleşmeye birçok alanda bü-
yük değişim yaşandı. Türkiye’de bu gelişim
her geçen yıl ilerliyor. Gücüyle dünyada bel-
li ağırlığa kavuşan ülkemiz, şimdi 2071 ide-
alleri ile geleceğe odaklanacak.

SİNSİ TUZAKLARI YENDİK

∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Ekonomik tetikçilere teslim olmadık. Sinsi
tuzakları yendik. Birlik ve beraberliğimizi
güçlendirdik. Hedeflerimize kilitlendik. Şim-
di büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı
güçlendirme vakti” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Her alanda 
yeni bir şahlanışa kapı açacağız” dedi. 

>> İstanbul Finans Merke-
zinin 2022’de açılacağını
söyleyen Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak “İlgi
çok iyi, Türkiye’nin dün-
yadaki etkinliği ar-
tacak” dedi.

FATİH DÖNMEZ: RUHSAR PEKCAN:

Devrim’le bafllad›

Bir ülkenin en büyük idealle-
rinden olan “kendi otomobilini
üretme” sevdasına da kavuş-

tu Türkiye... 1961’de Devrim 

ile başlayan yolculuk, 2019’da
TOGG ile tamamlandı. İleri
teknolojili süper otomobilimiz,
2022’de yollarda olacak.
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İstanbul
Havalimanı’nda
ilk işletme yılı
içerisinde garanti
edilen 233,1
milyon avroluk
gelir aşıldı.
İşletmeci İGA,
devlete 22,4
milyon avro
ödeyecek.

Türkiye’de hayata
geçirilen vizyon
projelerden biri de 
şehir hastaneleri oldu.
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Türkiye 2071 hedeflerine kenet-
lendi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan “Büyümeyi, üretimi,
ihracatı, istihdamı güçlendirerek,
her alanda haklarımıza sahip çı-
karak, yeni bir şahlanış dönemi-
nin kapılarını açıyoruz” dedi. 

T
ürkiye son 50 yılda ekonomiden tekno-
lojiye, ulaşımdan haberleşmeye birçok
alanda değişim yaşadı. Gelişim, her ge-
çen yıl üstüne koyarak giderken hedef-

ler de yenilenmeye devam ediyor. Ülkede özel-
likle son 18 yılda önemli atılımlar yapılırken
birçok yeni adım da gün sayıyor. Türkiye’yi
2023 hedeflerine ve 2053 ile 2071 ideallerine ta-
şımak için çalışmalar sürdürülüyor. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde kalkınma yolculuğuna
özetle şöyle değindi:

Yaklaşık dokuz yıl önce, 2023 hedeflerini mil-
letin takdirine sunmuştuk. 2023 hedefleri, o
günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim
için bir yol haritası, bir pusula görevi gördü.
Türkiye’nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda
pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yö-
nelik saldırılar, bu süreçte tarihte eşi benzeri
görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir.
Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin
amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmak-
tan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Ham-
dolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin deste-
ğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık.

Sokakları kaosa teslim etmedik. Terör örgüt-
lerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bı-
rakmadık. Türkiye’nin güney sınırları boyunca
kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik te-
tikçilere de teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla
karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelme-
yi başardık. Millî birlik ve beraberliğimizi daha
da güçlendirdik. Yeniden hedeflerimize odak-
landık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihra-
catı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz baş-
ta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımı-
za sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin
kapılarını açıyoruz.

Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harca-
masını 19 liradan 140 liraya çıkarırken, vatan-
daşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama
oranını yüzde 20’den yüzde 17’ye gerilettik. Yer-
li ilaç ve cihaz en önemli konularımızdan biri.
Adalet hizmetlerinde, mevzuattan altyapıya,
ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler katettik.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü,
Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega
projelere her defasında yenilerini ekliyoruz. Bu
çerçevede ülkemizin ekonomik ve stratejik gücü-
ne güç katacak Kanal İstanbul Projesi’ne de çok
yakında başlıyoruz. Projenin finansmanında ve
inşasında herhangi bir problem yaşanmayacak.
Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-
Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıku-
le ve Sivas-Zara olmak üzere  bin 626 kilometre
hızlı demir yolu hattının inşası da sürüyor.

Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini ar-
tırmaya ve yörünge haklarımızı korumaya yö-
nelik yeni uydu projelerimiz TÜRKSAT 5A ve 5B
uydularının üretimine başladık. TÜRKSAT 5A
uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fır-
latıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRK-
SAT 6A’yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu
proje ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen
10 ülkeden biri olacak. Önümüzdeki üç yılda is-
tihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında
işsizliği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyoruz...

HEDEFLERİMİZDEN ŞAŞMADAN BÜYÜK İDEALLERE YÜRÜYECEĞİZ

Gelecek 50 senemiz 
çok daha iyi olacak

E 1 - sayfa 02.qxp_Layout 1 copy  17.04.2020  11:01  Page 1



322 Nisan 2020 Çarşamba

Geride bıraktığımız yarım asırlık süreçte, bir
ülkenin en büyük ideallerinden olan “kendi
otomobilini üretme” sevdasına da kavuştu Tür-
kiye... 1961’de Devrim ile başlayan yolculuk,
2019’da TOGG ile tamamlandı. İleri teknolo-
jili süper otomobilimiz, 2022’de yollarda...   

Geleceği
yakaladı

OTOMOBİL ÖTESİ...

ürkiye’nin, 1961 yılında
“Devrim” ile başlayan
“yerli otomobil üretme”
hayali, bugün, Türkiye’nin
Otomobili Girişim Grubu
(TOGG) tarafından gerçeğe
dönüştü.

29 Ekim 1961 yılında
“Devrim” denemesinin üze-
rinden tam 58 sene geçti.
Ordunun binek ihtiyacını
karşılayacak otomobil tipi-
nin geliştirilmesi amacıyla
tasarlanan ilk yerli Türk
otomobili Devrim’den dört
adet üretilmişti. Türkiye’de
otomobil ve motor üretile-
meyeceği yönündeki algıya
ve değerlendirmelere rağ-
men, 29 Ekim 1961 sabahı
Türkiye’de yapılan bir oto-
mobil, Türk mühendisler ta-
rafından geliştirilen kendi
motorunun gücüyle
TBMM’ye getirilerek Türki-
ye Cumhuriyeti’nin dördün-
cü Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel’i Anıtkabir’e götür-
müş ve Hipodrom’daki res-
migeçide katılmıştı. Ancak
otomobilin “yetersiz benzin
konulması” sebebiyle yolda
kalması, Devrim’le ilgili
olumsuz seslerin yükselme-
sine yol açmış ve proje rafa
kalkmıştı. Devrim’den sade-
ce biri çalışır vaziyette gü-
nümüze ulaştı. Türkiye Lo-
komotif ve Motor Sanayi
AŞ’nin bahçesinde, müzeye
dönüştürülen camlı mekân-
da muhafaza ediliyor.

ĞAN’  RO
Aradan yarım asır geçtik-

ten sonra, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısıyla birlikte Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği-
nin (TOBB) liderliğinde baş-
layan yatırımcı arayışı kısa
sürede tamamlandı. 2 Ka-
sım 2017’de de Türkiye’nin
Otomobili Projesi doğdu.
Ortak Girişim Grubu İş Bir-
liği Protokolü; Anadolu
Grubu, BMC, KÖK Grubu,
Turkcell Grubu, Zorlu Hol-
ding ve TOBB’la imzalandı.
Beş büyük şirketin yüzde
19’luk hisselerinin olduğu
girişim grubuna, TOBB yüz-
de 5 hisseyle dâhil oldu.
TOGG Sanayi ve Ticaret
AŞ’nin kuruluş ve ortaklık
sözleşmelerine imzalar 31
Mayıs 2018’de atıldı. 1 Ey-
lül 2018’de ise Mehmet
Gürcan Karakaş, TOGG’un
Üst Yöneticisi (CEO) olarak
belirlendi. Türk halkının gö-
rüş ve beklentilerine göre
Türkiye’nin otomobilini ta-
sarlayacağını vurgulayan
TOGG, bu bağlamda ülke
genelinde çok kapsamlı ve
profesyonel bir tüketici
araştırması yürüttü. Ve ta-
rihler 27 Aralık 2019’u gös-
terdiğinde, Gebze’deki Bili-
şim Vadisi’nde düzenlenen
“Yeniliğe Yolculuk Buluş-
ması” programında, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla per-
de kalktı. Türkiye’nin oto-
mobili yüzünü gösterdi.

G E T
Türkiye’nin otomobili,

Gemlik’te kurulacak fabri-
kada üretilecek. Fabrika
için mayıs ayında temel atı-
lacak. Kaba inşaat 12 ay sü-
recek. 2022 yılı itibarıyla ön
üretim araçları bantlardan
inecek. Yıllık 175 bin adet-
lik üretim hedefleniyor.
Önce SUV modeli piyasaya
çıkacak. Ardından 18 ay
içinde Sedan banttan ine-
cek. Marka ismi de bu sene
sonbaharda belli olacak.
Türkiye’den çok kaliteli bir
otomobil çıkmasını kimse
beklemiyordu. Yerli ve millî
TOGG, Türkiye’nin geldiği
noktayı göstermesi bakı-
mından da bütün dünyaya
çok iyi bir cevap oldu...

T

TÜRKİYE, YERLİ OTOMOBİLİ İLE DÜNYAYI SALLADI

Devrim’le yarım kalanı
TOGG ile tamamladık
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İSTANBUL FİNANS MERKEZİDÜNYANIN ODAK NOKTASI

Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz
Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz
Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz
Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz
Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz
Faizsiz bankacılığın 
merkezi oluyoruz

Türkiye, faizsiz finansta 2,2
trilyon dolarlık dünya pasta-
sından sadece yüzde 2 pay
alıyor. Atağa kalkan hükû-
met ve sektör oyuncuları,

2022’de tamamlanacak İs-
tanbul Finans Merkezini, kü-

resel katılım bankacılığının
üssü hâline getirecek.      

ünyada faizsiz finans sektörü-
nün büyüklüğü, bugün yakla-
şık 2,2 trilyon dolar seviyesin-
de bulunuyor. Müslüman bir
ülke olan Türkiye’nin pastada-
ki payı ise, sadece yüzde 2 dü-
zeyinde seyrediyor. Türkiye,
bundan 35 sene önce, 1985 yı-
lında ilk defa katılım bankacı-
lığı ile tanıştı. O günden beri
faizsiz finansın gelişimi konu-
sunda çalışmalar yürütülü-
yor. Şüphesiz bunların en bü-
yüğü, yıllardır üzerinde çalışı-
lan ve sona yaklaşılan İstan-
bul Finans Merkezi Projesi...

İslami Finans endüstrisinde
başı çeken 10 büyük ülke ara-
sında Suudi Arabistan, BAE,
Katar, Kuveyt, Umman ve
Bahreyn’in yanı sıra Türkiye,
Malezya, Endonezya ve Pakis-
tan gösteriliyor. Türkiye özeli-
ne bakıldığında, faizsiz finan-
sın, bankacılık sektöründeki
payı yüzde 5 düzeyinde seyre-
diyor. Diğer ülkelerde bu pay
çok daha yüksek. Suudi Ara-
bistan’da yüzde 78, Kuveyt’te
yüzde 40, BAE ve Katar’da ise
yüzde 27 ila 30’larda... İstan-
bul Finans Merkezi (İFM), sıra-
lamada Türkiye’yi üst lige ta-
şımak için önemli bir proje
olarak öne çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, İFM projesi-

nin başından beri en büyük
destekçisi... Bakan Albayrak
“Gittiğimiz her yerde yabancı
yatırımcıların Türkiye’ye ve İs-
tanbul Finans Merkezine yo-
ğun ilgi gösterdiğini gördük.
Türkiye özellikle politika yapı-
cı, paydaşlar, özel sektör ve fi-
nans sektörü anlamında tari-
hinde belki de olmadığı kadar
uyumlu ve senkronize bir dö-
nemden geçiyoruz. Bu da Tür-
kiye’nin finansal etkinliğini
artıracak” dedi. Cumhurbaş-
kanlığı Finans Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan da “İs-
tanbul şimdi de bir finans
merkezi. Ama büyüklüğümü-
zü yansıtacak sıralamaya gel-
memiz lazım. Projeyi bitire-
lim, finans merkezleri sırala-
masında en az 10 sıra çıkarız.
İFM’nin, 2022 yıllının ilk çey-
reğinde açılmasını hedefledik.
Londra’ya benzemeyeceğiz.
Türkiye’nin avantajı olan ‘niş
alanlar’ seçilecek. Bunların
başında katılım finans geli-
yor. İFM, katılım finansının en
önemli merkezlerinden biri
hâline gelecek. Ayrıca yeni fi-
nansal yöntemler ve fintek
gibi alanlara da öncelik vere-
ceğiz. Konvansiyonel tarafları
da ihmal etmeyeceğiz” diye
konuştu.

Türkiye Katılım Bankaları
Birliği Genel Sekreteri Osman
Akyüz de şunları söyledi: İFM
için gerekli aksiyonlarımızı al-
dık. Mevzuat, algı, itibar, teş-
vik gibi maddelerden oluşan
eylemlerde ödevlerimizi ta-
mamladık. İstanbul bir finans
merkezi olacaksa katılım ban-
kacılığı ve faizsiz finans eko-
sistemi, bunun en önemli ta-
mamlayıcı unsuru konumun-
da bulunacaktır.

D

T
ürkiye’yi dünyanın merkezi
hâline getirecek en önemli
projelerden biri, şüphesiz İs-
tanbul Havalimanı oldu. 6 Ni-

san 2019 tarihinde tam kapasiteyle
operasyona başlayan İstanbul Havali-
manı’nda, ilk işletme yılı içerisinde
DHMİ tarafından garanti edilen 233,1
milyon avroluk Dış Hat Yolcu Geliri
aşıldı. Böylece işletmeci İGA tarafından
devlete, 22,4 milyon avro tutarında
(yaklaşık 155 milyon TL) ek ödeme ya-
pıldı. İGA Havalimanı İcra Kurulu Baş-

kanı ve Genel Müdürü Kadri Samsun-
lu “Dünyanın gözü önünde havacılık
sektörünün en başarılı ve en büyük ta-
şınmasını gerçekleştirdik. Devletin hiç-
bir kaynağını kullanmadan ilk yılımızı
tamamladık. Bu kısa süre zarfında
önemli başarılara imza atarak uluslar-
arası havacılık camiasının odağı hâli-
ne geldik. Hâlihazırda üçüncü pist ça-
lışmalarımız sürüyor. 18 Haziran’da
hizmete almayı planlıyoruz. 6 Nisan
2019’dan 31 Mart 2020 tarihine kadar
olan dönemde, 64 milyon yolcu ve 74

hava yolu şirketine ev
sahipliği yaptık. 737
Max tipi uçakların gü-
venlik sebebiyle yerde
kalması ve Covid-19
gibi gelişmeler, yolcu
sayısının çok daha yu-
karılarda olmasını en-
gelledi. Ama şundan
eminiz ki; gelecek gün-
lerde Türk havacılık
sektörü çok daha iv-
meli şekilde büyüme-
sine devam edecektir”
ifadelerini kullandı.

‹lk y›l 155 milyon lira
KAZANDIRDI

Berat 
Albayrak
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SON 10 SENEDE VERİMLİLİK YÜZDE 30 ARTTI

MODERN 
TARIMLA 
verimi artırdıkverimi artırdıkverimi artırdıkverimi artırdıkverimi artırdıkverimi artırdık
Bilinçli ve teknolojik tarım sayesinde 50 milyar

dolarlık tarımsal üretime ulaştık. Bakan Bekir
Pakdemirli “Kendimize yetiyoruz” dedi. 

ürkiye son yarım asırda tarım sektöründe de önemli
mesafe aldı. Modern tarıma geçişle birlikte verim, son
10 yılda yüzde 30 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu veri-
leri baz alınarak gerçekleştirilen “Tarımda Verimlilik”
raporuna göre üretimin en yüksek olduğu buğdayda,
2008 yılında 80 milyon dekarın üzerinde gerçekleşen
ekilen alan büyüklüğü, 2018’de 73 milyon dekar sevi-
yesine geriledi. Buna rağmen üretim 17,8 milyon ton-
dan 20 milyon tona yükseldi. Benzer yükselişler arpa
ve mısırda da söz konusu. Dekar başı üretimde; arpa-

da yüzde 33, mısırda yüzde 34, pamukta yüzde 35, şe-
ker pancarında yüzde 24’lük bir artış söz konusu.
2008 yılında bir dekardan 171 kilogramlık ayçiçeği
üretilirken, 2018 yılında bu rakam 265 kilograma çık-
tı. Burada da dekar başına üretimde yükseliş 10 yılda
yüzde 55’i bulmuş durumda. Verim artışında doğru
gübre kullanımı, tarım makinelerinin yaygınlaşması
ve teknolojideki gelişmeler etkili oldu. Dünya Bankası
verilerine göre 2018 yılında Türkiye, yaklaşık 46 mil-
yar dolarlık bir tarımsal üretime imza attı. Bu da

Avustralya, İspanya, İtalya gibi çok sayıda gelişmiş ül-
kenin üretiminden fazla. Bugün yaklaşık 50 milyar
dolar olan tarımsal üretimimizin, doğru tarım uygu-
lamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşması
hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’nin 18 milyar
dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı
var. Yani Türkiye, tarım ürünleri konusunda net ihra-
catçı konumunda. 2020 yılında tarıma son yılların en
önemli desteğini ayırdıklarını belirten Bakan Pakde-

mirli, şunları anlattı: Bu destekleri yüzde 36,7 artışla
22 milyar liraya çıkarıyoruz. Bakanlığımızın 2020 büt-
çesinin yüzde 54,5’ini, tarımsal destekler oluşturuyor.
Söz konusu rakam 2002’de 1,8 milyar lira civarında
bulunuyordu. Hayvancılıkta da 2002 yılında 83 mil-
yon lira olan destek miktarı, 2020’de 6,6 milyar lira
olacak. Ayrıca Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Progra-
mı kapsamında bugüne kadar 14 bin 315 projeye, 4
milyar lira hibe sağladık. Kırsalı güçlendirerek, tarım-
sal ürün arzımızı güvence altına alıyoruz.

T
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TARLADA 
BULUNAN

TOHUMLARIN
%96'SI YERLİ

Türkiye, tarımın
başladığı yer olan to-
huma da çok önem
vererek bu alanda cid-
di mesafe aldı. Bugün
gelinen noktada ülke-
mizin bu alanda artık
ithalatçı değil ihracat-
çı olduğunun altını çi-
zen Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakde-
mirli; Türkiye'nin tar-
lada kullandığı tohu-
mun yüzde 96'sının
yerli olduğunu vurgu-
ladı. 86 ülkeye tohum
ihracatı gerçekleştirdi-
ğimizi, son 17 yılda
üretimde 8 kat, ihra-
catta da 10 kat artış
yakaladığımızı anla-
tan Pakdemirli şu bil-
gileri verdi: 2002'de
145 bin ton olan to-
hum üretimimiz, bu-
gün itibarıyla 1 mil-
yon 134 bin tona gel-
miş. Bu yıl hedefimiz
1 milyon 250 bin tona
gelmek. 2023 için de
hedefimiz iddialı; 2
milyon tona ulaş-
mak. 2019'da toplam
71 yerli tohumu sektö-
rün kullanımına sun-
duk. Anason, kekik,
şerbetçi otu ve şeker
otu, fesleğen, ada çayı,
nane, rezene, biberiye,
kimyon, haşhaş, har-
dal, kapari, keten, kiş-
niş, lavanta, tütün ve
kenevir gibi ürünlerin
tohumunda bir milyar
dolarlık ihracatımız
var. Bu alanda 2023
hedefimiz 2 milyar do-
lar" diye konuştu.

86 ÜLKEYE İHRAÇ
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ürkiye’nin iktisadi hayatında özellikle
son 50-60 yıldır dış ticaret hacmini ve
açığını belli bir noktada tutmak, odak
noktasında yer aldı. Tek parti dönemi-
nin bitmesinin ardından seyreden yıl-
larda, 1970’lere kadar, ihraç ürünleri-
nin ağırlığı tütün, fındık, kuru meyve-
ler, pamuk, buğday gibi ham madde
niteliği taşıyan tarımsal ürünlerden
oluştu. Öyle ki, tarımsal ürünlerin ih-
racattaki ağırlığı yüzde 70’lere kadar
ulaşmıştı. 1960 yılında 320,7 milyon
dolar olan ihracat, 1970 yılına gelindi-
ğinde 588 milyon dolara ulaştı. 1970’li
yıllarda yaşanan iki büyük petrol kri-
zi ve Kıbrıs Barış Harekâtı gibi geliş-
melerin etkisiyle ortaya çıkan sorun-
ları kaldırmak ve ekonominin işleme-
sini sağlamak için, 1980 yılında, “24
Ocak Kararları” olarak bilinen, geniş
kapsamlı bir paket uygulanmaya baş-
landı. Burada ihracata dayalı büyüme

stratejisi çerçevesinde; emek yoğun,
yerli ham maddelere dayanan ve
dünya pazarlarında rekabet gücünün
yüksek olduğu sektörlerin desteklen-
mesi hedeflendi. Böylece ihracat gelir-
lerimizde de önemli artışlar yaşandı.
İhracata konu mallar önemli ölçüde
değişip, sanayi ürünlerinde gelişme
gösterdi ve profesyonel bir ihracatçı
sınıfı ortaya çıktı. 1987’de Türk Exim-
bank kuruldu. Böylece Türk ihracatçı-
larının dış pazarlarda rekabet gücünü
artırmak amacıyla önemli bir adım
atıldı. 1990’da 13 milyar dolara yakla-
şan ihracat, 2000’de 27 milyar doları
aşmıştı. Türkiye’nin ihracat serüve-
ninde en büyük ataklar, bu tarihten
sonra başladı.

Yenilikçi politikalar, sanayileşme
hamleleri, hızlı dışa açılma, AB üye-

lik sürecinin başlaması ve yabancı
sermayenin de Türkiye’ye gelmesi,
2000’li yıllarda ihracatın ciddi an-
lamda tırmanmasını beraberinde ge-
tirdi. 2005 yılında 73,5 milyar doları
bulan ihracat, 2010’da 114 milyar do-
lara yaklaştı. 2015’te de 144 milyar
dolara dayandı. Son 4 yılda dünyada
artan korumacı tedbirlere rağmen ih-
racatımız artmaya devam etmiş,
2019 yılını 180 milyar doların üzerin-
de tamamlamıştır. Geçen yıl ithalat
ise 210 milyar 261 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Böylece ihracatın it-
halatı karşılama oranı, yüzde 86 gibi
oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.
Son gelinen noktada, ekonomik faali-
yetlere göre ihracatta imalat sanayi-
nin payı yüzde 93 gibi oldukça yük-
sek seviyeye ulaştı. Tarım ve orman-
cılık sektörünün payı yüzde 4,4, ma-
dencilik ve taş ocakçılığı sektörünün

payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörü-
nün payı yüzde 0,5 oldu.

Şimdi hedef, sanayi ürünleri gru-
bunda yüksek teknolojili ürün ihraca-
tını artırmak, böylece katmadeğerli
dış satıma imza atmak... Yüksek tek-
noloji payının son 10 yılda yüzde 3,5
seviyesinde gerçekleştiğini belirten
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Ser-
best bölgelerimizden yapılan yüksek
teknolojili ürün ihracatının payı ise
yüzde 9’dur. Bu doğrultuda serbest
bölgelerimizin bu potansiyelini güç-
lendirmek amacıyla, Yeni Nesil İhti-
sas Serbest Bölgelerini kuruyoruz.
Burada teknoloji odaklı yatırımların
ve ihracatın desteklenmesini özendi-
receğiz. Hedefimiz, yüksek teknolojili
ürün ihracatını, OECD ortalaması
olan yüzde 14’e ulaştırmak” dedi...

T

TARIMDAN SANAYİYE HIZLI GEÇTİK
KATMA DEĞERLİ DIŞ SATIM YÜKSELDİ 

İHRACATIMIZ 
300 kat arttı

Geride bıraktığımız 50 yılda Türkiye’nin ihracatı
588,5 milyon dolardan 180 milyar dolara kadar
yükseldi. 1970’te ihracatın yüzde 70’ine yakınını

tarım ürünleri oluştururken 2019’da imalat sanayinin
payı yüzde 93 gibi oldukça yüksek seviyeye ulaştı.       

"50 yıllık
ihracat" 
YIL MİKTAR

1970 588.476 (milyon $)
0 0   

1980 2.910.122 (milyar $)
01  

1990 12.959.288 (milyar $)
0   

2000 27.774.906 (milyar $)
5 08  

2010 113.883.219 (milyar $)
2  

2019 180.468.000 (milyar $)

Ruhsar Pekcan
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

olarak Türkiye Gazetesi’nin 
 

50.
yılını tebrik eder, habercilik 

adına yapmış olduğunuz

başarılı çalışmalarınızın 

devamını dileriz.
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A
kkuyu’da yapılan Türkiye’nin ilk nük-
leer santralinde inşaat çalışmaları sü-
rüyor. Burada toplam 4 bin 800 mega-
vat gücünde dört ünite nükleer reak-

tör inşa edilecek. Bunların her biri bin 200 me-
gavat gücünde olacak. Türkiye’de kaynak çeşit-
liliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı
bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu NGS
işletmeye alındığında, ülkenin elektrik ihtiyacı-
nın yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akku-
yu’da, inşaatının en yoğun olduğu dönemde
yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme dönemin-
de ise 3 bin 500 kişi çalışacak. Türkiye’nin ikinci
nükleer enerji santrali olacak Sinop ile Trak-
ya’da hayata geçirilecek santral için de önü-
müzdeki dönemlerde yeni adımlar bekleniyor.

¥ Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını
oluşturan TANAP Projesi’nin açılışı, 2018 Ha-
ziran’da gerçekleştirildi. Azerbaycan’da üreti-
len gazın Türkiye’ye arzı başladı.
¥ Kasım 2019’da ‘TANAP Avrupa Bağlantısı
Açılışı’ ile, Azerbaycan gazı bu sefer Avrupalı
tüketicilerle buluştu.
¥ Rusya’nın doğalgazını Türkiye’ye ve Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım
doğalgaz boru hattı, Ocak 2020’de açıldı.
¥ Doğu Akdeniz havzasında Barbaros Hay-
rettin Paşa ve Oruç Reis ile detaylı sismik
aramalar yürütüldü.
¥ Fatih ve Yavuz sondaj gemileri, 2018 ve
2019’da ilk sondajlarını yaptı. Üçüncü sondaj
gemisinin de katılımıyla millî gemilerimiz, 2020
yılı içerisinde beş adet kuyu daha açacak.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA
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MİLLÎ KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 64’Ü GÖRDÜ...  

Dışa bağımlılığı yerli

 n rı

1970 yılında tü-
ketimin de az-
lığı sebebiyle

Türkiye’de 
yenilenebilir

enerjinin payı
yüzde 40’tı...

2000’lerin 
başında yüzde

25’e kadar
düştü. Ardın-

dan yerli kay-
nakların

öncelendiği
strateji izlendi.

2019 yılında
yüzde 64 gibi
yüksek bir dü-

zeye ulaşıldı ve
dışa bağımlılık

dip yaptı.  

enerjiyle bitiriyoruz
T

ürkiye’nin son 50 yılda önemli atak yaptı-
ğı alanlardan biri de enerji oldu. 1970 yı-
lında ülkedeki toplam üretimde, yenilene-
bilir (yerli) enerjinin payı yüzde 41,2’de

bulunuyordu. Bu dönemde kırsal nüfusun ağır-
lığının yüzde 60 olması, yenilenebilir enerji pa-
yını yüksek gösteriyordu. 2000 yılına gelin-
diğinde ise yerli enerjinin payı yüzde
24,8’e kadar geriledi. Sonraki yıllarda
enerji alanında yerli ve yenilenebilir
kaynakların öncelendiği bir strateji izlen-
di. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu
kurulduktan sonra elektrik üretimi ku-
rumsal yapıya büründü. Bu tarihte Tür-
kiye’nin kurulu gücü 8 bin 623 megavat
seviyelerinde bulunuyordu. Bugün bu
rakam, 91 bin 267 megavat seviyesi-
ne ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Fatih Dönmez’in açıkladığı 2019 verileri-
ne göre; üretilen elektriğin yüzde 46’sı yenilene-
bilir enerji kaynaklarından, yüzde 36’sı kömür-
den, yüzde 17’si doğalgazdan, geri kalanı ise di-
ğer kaynaklardan sağlandı. Elektrik üretiminde

yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam
oranı ise, 2019 yılının 10 ayında rekorla,

yüzde 64 gibi yüksek bir düzeye çıktı.
Bu rakamlar, aynı zamanda enerjide
dışa bağımlılığın da oldukça azaldığını
gösterdi. Bakan Dönmez, artan enerji
ihtiyacının karşılanmasında, yerli ve

yenilenebilir payının artırılmasına
yönelik çabaların devam edeceği-

ni vurgulayarak “Yerli kömür
ile rüzgâr, güneş, hidrolik, jeo-
termal gibi yenilenebilir kay-
naklarımızın enerji üretim se-

petimizdeki payı daha da yükselecek. Yenilene-
bilir enerji, arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği
sağlamasının yanı sıra, düşük karbonlu ekono-
miye geçiş, yenilikçi yaklaşımlar ve yeni tekno-
lojiler sayesinde sürdürülebilir kalkınmaya olan
katkısı bakımından da önem arz etmektedir. Kü-
resel elektrik üretiminin yüzde 25’inin yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elde edildiği dikkate
alındığında, ulaşmış olduğumuz oran ile ülke-
miz, dünya ortalamasının üstünde yer almakta-
dır” dedi. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik
üretiminin 2000’li yıllarda 34 milyar kilovat-
saat seviyesinden, 2018’de 99 milyar kilovat-
saate çıktığına da dikkati çeken Bakan Dön-
mez; Türkiye’de 2000’li yıllarda 298 seviyele-
rinde olan elektrik üretim santrali sayısının,
2019 Ekim sonu itibarıyla yirmi yedi katına çı-
karak, 8 bin 112’ye yükseldiğini aktardı.

’
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Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor
Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor
Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor
Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor
Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor
Üretimin kalbi artık 
DAHA HIZLI atıyor

Türkiye’de
bugün organize

sanayi bölgesi
sayısı 334’e yük-
seldi. STAR Rafi-
neri başta olmak

üzere dev yatı-
rımlar da hayat

bularak; istih-
dam, cari açık,

ihracat ve büyü-
meye merhem

oluyorlar. 

Haber Merkezi ANKARA 

anayinin kalbi OSB’lerde de
her geçen yıl artış yaşanma-
ya devam ediyor. 2002 yılı-
na kadar 140 OSB’nin oldu-
ğu Türkiye’de bu sayı bugün
334’e yükseldi. Savunma ih-
tiyaçlarının yüzde 60’ı ülke
içerisinde karşılanabilir hâle
geldi. Bu oran, 2002 öncesin-
de sadece yüzde 25’ti. Teşvik
ve destekler yoluyla da açı-
lan fabrikaların sayısı bir o
kadar arttı.

2017’de Konya’da Türki-
ye’nin ilk insansı robot fabri-
kası açıldı. TUSAŞ bünyesin-
de kurulan Türkiye’nin ilk
Uzay Sistemleri Entegrasyon
ve Test Merkezi tamamlan-
dı. 2018’de Mitsubishi Elect-
ric Turkey Manisa Fabrikası
açıldı. 2014’te, Otosan’ın Ye-
niköy Fabrikası, 2018’de
dünyanın en büyük Soda
Külü Üretim Fabrikası olan
Kazan Soda Elektrik Fabrika-
sı, 2016’da Avrupa’nın en
büyük Tıbbi Atık Sterilizas-
yon yatırımı İstanbul’da faa-
liyete geçti.

Türkiye’nin en büyük Bi-
yogaz ve Elektrik Enerjisi
Üretimi Tesisi, Aksaray’da
(2016) hizmete girerken
2018’de Türkiye’nin en bü-
yük Biyoteknolojik İlaç Üre-
tim tesisi de Abdi İbrahim
tarafından açıldı. 2016’da
Samsun’da Türkiye’nin
ikinci büyük alüminyum
kablo fabrikası kuruldu.

Dünyanın üçüncü büyük
fıstık fabrikası 2017’de Si-
irt’te, Ege Bölgesi’nin en bü-
yük otomotiv bölgesi
2017’de, yine bu yıl Aksa-
ray’da Tuz Gölü Doğalgaz
Depolama Projesi, 2013’te
de Akhisar’da Türkiye’nin
en büyük yumurta fabrika-
sı faaliyete geçti.

Azerbaycan Petrol Şirketi
SOCAR tarafından, 6,3 mil-
yar dolar yatırımla hayata
geçirilen STAR Rafinerisi de
açılmıştı. Önümüzdeki dö-
nemde Türkiye’nin Otomobi-
li Projesi kapsamında Bur-
sa’da dev bir tesis daha ha-
yata geçirilecek. Dünyanın
önemli şirketleri Türkiye’yi
tercih edecek.

Yeni sağlık ve spor tesisle-
ri de son yıllarda artış gös-
terdi. 1993-2002 yılları ara-
sında sadece bin 78 yeni ya-
tırım yapılabilirken, 2003 yı-
lından bu yana yapılan tesis
sayısı yaklaşık 2 bin 700...
2002 yılından bu yana bin
900’ü aşkın spor tesisi inşa
edilirken, toplam sayı 3 bin
400’ü aştı. Bunların yanı sıra
yine 2002 yılından bu yana
baraj, HES, gölet, sulama,
içme suyu temini, su arıtma
ve taşkın koruma tesisi gibi
birçok yatırıma hız verildi.
1992-2002 yılında tamamla-
nan yatırım sayısı 9 olarak
verilere yansırken bu sayı
2002’den bu yana 7 bin
200’ü aştı..

HER ALANDA BÜYÜK YATIRIMLAR...

S

MUSTAFA VARANK:

S
anayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank “Tür-
kiye’nin sanayisinin sa-
dece üçte biri OSB’lerde.

Böyle planlı alanlarda sanayi ge-
lişmediği zaman birçok problemle
karşılaşılabiliyor” dedi. Organize
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) ile Türkiye’deki sanayi
verilerinin toplanmasıyla ilgili ça-
lışma yürüttüklerini aktaran Ba-
kan Varank “Bu, bizim gelecek
planlamalarımızı hayata geçirme-
miz için çok önemli bir adım. Veri
olmadan hiçbir şeyi planlayamı-
yorsunuz. OSBÜK ile birlikte Tür-
kiye’nin sanayide ürettiği her ve-
riyi toplayarak bunları hem kal-
kınma planlarımızda hem çeşitli
değerlendirmelerimizde kullan-
mak ve gelecek projeksiyonları
yapmak için önemli bir çalışmaya
imza atmış durumdayız. Ben

bunu çok ciddiye alıyorum. Eğer
veriyi paylaşmayan bir kurum,
OSB varsa Bakanlığımızın hiçbir
işleminden faydalanmayacak. Ve-
riye dayanmadığınız zaman ger-
çek netice almanız, çıktıları değer-
lendirmeniz, teşviklerin nasıl bir
karşılığa denk geldiğini görmeniz
mümkün değil” şeklinde konuştu.
Yeşil OSB’lere yönelik çalışma
yaptıklarını, sanayide verimli
elektrik motorlarının kullanımını
teşvik etmeye yönelik yürüttükle-
ri projenin de önem verdikleri bir
diğer çalışma olduğunu ifade
eden Varank, şöyle devam etti:
Türkiye’de sanayide kullanılan
elektrik motorlarının yüzde 90’ı
maalesef verimsiz. Bunları verim-
li motorlarla değiştirebilirsek çok
ciddi bir tasarruf etme imkânımız
var. Türkiye’de sanayinin sağlıklı
bir yapıya dönüşmesini istiyoruz.

Sanayinin üçte biri
OSB’lerde topland›
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BEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT:

T
ürkiye, son 50 yılda bir-
çok alanda büyük deği-
şim yaşadı. En önemli de-
ğişimlerin yaşandığı

enerji sektörü, âdeta baştan sona
yenilendi. Elektrik sektöründe son
50 yılda yaşanan değişimi Boğazi-
çi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Ge-
nel Müdürü Murat Yiğit, şu sözler-
le değerlendirdi: Tek kurumun bü-
tün enerji sektörünü yönettiği dö-
nemden, Enerji Bakanlığının bün-
yesinde özel dağıtım şirketlerinin
de devreye girdiği bir yapıya gel-
dik. Bu, çağın gerektirdiği, en hızlı
çözümlere yönelik gerekliliklerin
bir sonucu... Şimdi elektriğe ba-
ğımlılığın çok daha fazla arttığını
görüyoruz. Elli yıl önceye göre bak-
tığımızda herhâlde insanların ol-
mazsa olmazı belki de elektrik

oldu diyebiliriz. Enerji sektöründe-
ki en büyük değişim budur diye
düşünüyorum. Dünyada bir mil-
yarın üzerinde insanın hâlâ elek-
trikle herhangi tanışıklığı yok. Tür-
kiye, yıllar önce o süreçten geçti ve
atlattı. Türkiye’de artık elektrikle
tanışmayan hiçbir yerin olmadığı-
nı bilmek, bizi dünyadan da olduk-
ça farklı kılıyor.

50 y›lda ülkede 
her yer ayd›nl›k

Türkiye 
gazetesi ve

Türkiye 
Çocuk’la 
büyüdük

SON 50 YILDA TAKI ALIŞKANLIKLARIMIZ DA DEĞİŞTİ

Altın kültüründen
pırlantaya geçtik

Altın kültürünün hâkim olduğu bir ülke olan Türkiye’de son 10
yıldır pırlanta pazarının oldukça hızlı büyüme kaydetttiğini be-
lirten Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Emil Güzeliş “Kızlar artık tektaşsız evlenmiyor” dedi.

Önder Çelik İSTANBUL
ürkiye’de son 50 yılda yaşanan değişim-
den takı sektörü de nasibini aldı. Mü-
cevher İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Emil Güzeliş
“Önceden altın kültürünün hâkim oldu-
ğu bir ülkeydik. Ama son 10 yıldır Türki-
ye pırlanta pazarı oldukça hızlı bir bü-
yüme kaydetti. Her yıl yüzde 15-20 ora-
nında büyüyor. Son yıllarda yapılan pa-
zarlama ve iletişim faaliyetleri ile pır-
lantanın ulaşılabilir bir lüks olduğu da
anlatıldı” ifadelerini kullandı.

Pırlantanın ışıltısı ve simgeledikleri
ile kadınların gözdesi olduğuna işaret
eden Güzeliş “Yaptığımız araştırmalarda
da görüyoruz ki, altın herhangi olumsuz
bir durumla karşılaşıldığında paraya
çevrilecek bir araç olarak görülüyor, do-
layısıyla ‘aileye ait’ olarak algılanıyor.
Pırlanta ise sevginin simgesi. Takan kişi-
ye kendisini değerli, güzel, şık, zarif ve
dikkat çekici hissettiriyor. Kadınlar bu
değere sahip olmak istiyor. Türkiye’de
artık evlilik teklifleri pırlanta ile yapılı-
yor. Kızlar tektaşsız evlenmek istemiyor.
Türkiye’de özel günleri pırlanta ile kutla-
ma alışkanlığı arttı. Yılbaşı, Sevgililer
Günü, Anneler Günü, doğum günü, yıl
dönümleri gibi birçok özel gün pırlanta
hediye edilerek kutlanılıyor. Pırlanta
alışverişlerinde güven unsuru çok
önemli. Pırlanta alıcıları; markalardan
alışveriş yapmayı tercih ediyor” dedi.

T

Türkiye’nin altın takı üretiminde oldukça güçlü olduğuna işaret
eden Emil Güzeliş, şunları kaydetti: İtalya’dan sonra en büyük
üretim kapasitesine sahip ülkeyiz. Dünyadaki büyük zincirlere
de üretim yapıyoruz. Bunu pırlantada da yakalamak için çalış-
malıyız. Tasarım, üretim ve fiyat gücüne ihtiyacımız var. Dün-
yada tekstil, teknoloji gibi birçok sektörde çok fazla tanınmış
markalar var. Ama mücevhere baktığımızda bu sayı çok az. Bu-
rada Türkiye’den bir markanın olması için çalışmalıyız...

Sektörden

bir marka 

çıkmalı

Murat 
Yiğit

w w w . t o y o i n k . c o m . t r/

E 1 -sayfa 10.qxp_Layout 1 copy  17.04.2020  14:36  Page 1



E 1 -sayfa 11 TAM SAYFA ILAN.qxp_Layout 1 copy  17.04.2020  14:36  Page 1



 

 

E 1 -sayfa 12 TAM SAYFA ILAN.qxp_Layout 1 copy  17.04.2020  14:37  Page 1



Potansiyel 
çok yüksek 
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MÜSİAD ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Gıda ve ilaç takvi-
yelerinde kullanı-

lan, neredeyse ta-
mamı ithal edilen
aromatik bitkileri

üretmek için şirket
kurduklarını açık-

layan MÜSİAD
Genel Başkanı Ab-

durrahman Kaan
“Böylece hem

ham madde itha-
latımız azalacak
hem ihracatımız
artacak” dedi. 

M
üstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜ-
SİAD) ile Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar

Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında,
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) yay-
gınlaştırılması ve AR-GE çalışmalarının
geliştirilmesi amacıyla iş birliği proto-
kolü imzalandı. Protokol kapsamında
yerli ve millî tohumların kullanımının
artırılması, ıslahlarının yapılması ve
TAB yetiştiriciliği alanında iş birliği ya-
pılması hedefleniyor. MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan, Türki-
ye’deki tıbbi aromatik bitkilerin yay-
gınlaştırılması adına aşamalı olarak
aksiyon aldıklarını belirterek “Bu kap-
samda ilk olarak geçtiğimiz dönemler-
de Girişim Sermayesi Fonu oluşturduk.
Fon altında 12 alanda destekleme çalış-

maları yapmayı hedefliyoruz. Destek-
lemeyi düşündüğümüz 12 alandan biri
de tıbbi aromatik bitkiler konusunda
yapılacak çalışmalar” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kaan, bu iş birliğiyle Sağlık Bakanlı-
ğının da listesinde yer alan 115 çeşit
tıbbi bitkiye odaklandıklarını belirte-
rek, şunları kaydetti: Bu bitkilerimizin
tohum ıslahları, bu tohumların ekimle-
ri ve bunları işleyecek ham madde tes-
islerini üzerine çalışıyoruz. Şu anda ne-
redeyse tamamı ithal edilen, gıda tak-
viyelerinde kullanılan ham maddeleri,
ilaç yapımında kullanılan ham madde-
leri, aromatik ham maddeleri ve gıda
sanayiinin kullanacağı ham maddeleri
üretmek istiyoruz. Böylelikle ülkemiz-
de üretildikten sonra bitki olarak ucuz

bir şekilde
yurt dışına
gönderilmesi-
nin de önüne
geçmiş olaca-
ğız. Ülkemiz
adına bu
ürünleri yük-
sek katma de-
ğerli ham
maddelere dönüştürmüş olacağız. Böy-
lece hem ham madde ithalatımız aza-
lacak, hem de ihracatımız artacak. Bu
çalışmalar neticesinde MÜSİAD olarak
ilk adımda, BIOCELL İlaç ve Kimya Sa-
nayi Ticaret Limited Şirketi isimli şirke-
timizi kurdurduk. Akademi-kamu-sa-
nayi üçgeninde ilerlemeyi hedefliyo-
ruz. İlgili komite ve kurullarımız üze-
rinden ilerleyen dönemler çalışmaları-
mıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Tıbbi ve aromatik 
bitkide yerli atak 

ASKON BAŞKANI ORHAN AYDIN:

B
ütün dünyayı olduğu
gibi Türkiye’yi de 2020
yılının ilk yarısında yeni
tip koronavirüs (Covid-19)

pandemisi etkiledi. Devlet ve sek-
törler, çok kapsamlı ve ciddi tedbir-
ler alarak, Türkiye’nin bu süreci en
az hasarla atlatması için gerekli
adımları attı. Şimdi bütün ülkeler
yeni dünya düzenine hazırlanıyor.
Anadolu Aslanları İş Adamları
Derneği Genel Başkanı Orhan Ay-
dın “Birinci Dünya Savaşı sonrası
Amerika Birleşik Devletleri dünya
lideri olarak ortaya çıkmıştı. Eko-
nomik bir savaşın tam ortasında-
yız. Covid-19 salgını ise yeni lider
olarak Çin’i işaret ediyor ve yeni
ekonomi düzenine karşı tedbirle-
rin şimdiden alınması gerekiyor.
Yaşanan bu süreç küresel anlam-

da yeni bir ekonomi düzeninin ha-
bercisi. Çin üretim üssü, diğer dev-
letler de tedarikçi olmuştu. Tabii
bu tekelciliğin uzun sürmeyeceği
bir gerçeklikti. Virüsün etkileri
sonrası geleneksel finansal sistem-
lerden farklı bir finansal yapı ile
karşılaşacağımız aşikâr. Unutma-
mız gerekir, şu an dünya genelinde
bir mücadelenin içerisinde yer al-
maktayız. Bu süreçte önce insan
denilerek hükûmetimiz, iş dünyası
ve milletimiz sıkıntıyı birlikte gö-
ğüslemek adına çeşitli tedbirler al-
mışlardır. Tüm dünyayı etkileyen
bu kriz elbette kaçınılmaz olarak
ülkemizi de etkileyecektir. Eğer
bizler el ele verir, millî bir dayanış-
mayı sergileyebilirsek bu süreçten
az bir hasarla güzel günlere birlik-
te çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yeni dünya düzeni 
Türkiyeiçinfırsat 
Covid-19 salgınının
ardından yeni dün-
ya düzeninin kuru-
lacağını söyleyen

Aydın “Gerekli
tedbiri alıp doğru
konumda bulunur-
sak en az hasarla

çıkarız” dedi. Orhan Aydın 

Müstakil Sanayici
ve İş Adamları Der-
neği Ankara Başkanı
Hasan Basri Acar, ko-
ronavirüs gibi sal-
gınlardan ibret alına-
rak “Kimyasal ve Bi-
yogüvenlik Merkezi
kurulması” tavsiye-
sinde bulundu. Acar
“Bu tedbirler ülke-
mizi ve milletimizi
koruyacaktır. Böyle
bir merkez, mevcut
kriz sürecini fırsata
çevirmek isteyen te-
rör örgütlerine karşı
da tedbir olacak şe-
kilde kurumsallaş-
malıdır” dedi.

Biyogüvenlik 
merkezi tavsiyesi

Abdurrahman Kaan 
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P
roje Bazlı Teşvik Sistemi kap-
samında yatırımcılar; gümrük
vergisi muafiyeti, KDV istisna-
sı, bina inşaat harcamaları için

KDV iadesi, yatırım tutarının iki katı-
na kadar Kurumlar Vergisi i ndirimi
veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi
i stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi
i şveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle
bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırı-
mın tamamlanmasını müteakip ön-
görülen istihdamın beş sene sağlan-
ması şartıyla söz konusu taşınmazın
bedelsiz olarak yatırımcıya devredil-
mesi, yatırımın finansmanında kulla-
nılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar
faiz veya kâr payı desteği ya da hibe
desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi
stopajı desteği, enerji tüketim harca-
malarının yüzde 50’sine kadar en
fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı
geçmemek üzere aylık brüt asgari
ücretin 20 katına kadar nitelikli per-
sonel desteği, kamu alım garantisi
şeklindeki desteklerin bir veya bir-
den fazlasından yararlanabilecekler.

Türkiye’nin önde gelen polyester
ve elyaf üreticisi Sasa “Süper Teşvik”
programı kapsamındaki devlerden...
Adana Yumurtalık’ta 11,8 milyar do-
larlık petrokimya yatırımına başla-
yan şirkete, devlet, 6,8 milyon met-
rekare arazi tahsis etti. Burada 2030

yılına kadar yatırımın tamamı bitiri-
lecek. Sadece Sasa’nın yatırımı, Tür-
kiye’nin cari açığını 5,2 milyar dolar
azaltacak.

Adana’da, yılda ürettiği 700 bin ton
polyesterin yaklaşık yüzde 60’ını sağ-
lık, hijyen ve ambalaj malzemesi üre-
ticilerine pazarlayan SASA Polyester

Sanayi AŞ, 2020 yılının ilk çeyreğinde
etkili olan Covid-19 salgınının da etki-
siyle yüzde 20 ilave sipariş aldı. SASA
Genel Müdürü İrfan Başkır, 2019’un,

planladıkları yatırımların yavaş yavaş
devreye girdiği bir başlangıç yılı oldu-
ğunu belirtti. Ciddi bir yatırım hamle-
sini hayata geçirdiklerini aktaran Baş-
kır, polyester elyaf tesisi yatırımları-
nın devreye alınmasıyla üretim kap-
asitelerinin yıllık 350 bin tondan 700
bin tona ulaştığını ifade etti. Başkır,
mayıs ayında “ikinci faz” ve haziranda
“üçüncü faz” yatırımlarla kapasitele-
rinin 1,4 milyon ton seviyesine ulaşa-
cağını dile getirdi.

İrfan Başkır, ürettikleri polyesterin
ev tekstilinden hijyene, medikal
ürünlerden ambalajlara kadar birçok
farklı sektörde kullanıldığını ifade etti.
SASA’nın bu sektörlere polyester
sağlayan bir üretici konumunda oldu-
ğunu vurgulayan Başkır; sağlık, hij-
yen ve ambalaj üreticilerinin, port-
föylerindeki payının yaklaşık yüzde
60 olduğunu belirtti.

Covid-19 salgınının etkisiyle artan
taleple, bu oranın yukarı yönde değiş-
tiğini bildiren Başkır “Mevcut kapasi-
temizi de hızlı bir şekilde bu taleplere
cevap verecek şekilde organize ettik.
Bu süreçte yerli üretim çok önemliydi.
İhtiyacımız olacak ana girdiler, birta-
kım sağlık ürünleri veya ambalaj
malzemelerinin tedarikiyle ilgili ülke-
mizde yapılacak her türlü üretim,
mutlak surette büyük önem arz et-
meye başladı. Buradan şunu anlama-
lıyız ki, SASA’nın yapmış olduğu bu
yatırımların gerek cari açığın azaltıl-
masına yönelik gerekse güncel teda-
rik yönetimleriyle ilgili olarak, ne ka-
dar haklı gerekçelere dayandığı net
olarak ortaya çıktı” diye konuştu.

ŞAHA KALKIYORUZ

Hükûmet, Türkiye’yi
şahlandırmak için
“Proje Bazlı Teşvik
Sistemi”ni de haya-
ta geçirdi. Bu kap-
samda yatırım tutarı
135 milyar lira olan,
19 firmaya ait 23
projeye süper teşvik-
ler verilecek. 35 bin
kişiye doğrudan is-
tihdam, cari açığa
19 milyar dolarlık
katkı sağlanacak.

1422 Nisan 2020 Çarşamba

P
roje Bazlı
Teşvik
Sistemi-
ne; Alvi

Medica, Assan,
Atayurt, CFS, Dow
Aksa, Ekore, Er-
san, İpek Mobilya,
Most Makine, Siirt
Bakır, Metcap
Enerji, TUSAŞ,
Oyak Renault, Yıl-
dız Metalurji, Ves-
tel, Sütaş ve Tos-
yalı’nın yatırımları
dâhil oldu. Teşvik-
lerden yararlandı-
rılacak en büyük
yatırıma, elek-
trikli araç enerji
depolama sistem-
lerine yönelik 28
milyar 396 milyon
liralık projeyle
Vestel imza ata-
cak. Oyak Renault
ise Bursa’da ya-
pacağı 493 milyon
TL’lik yeni hibrit
motoru (hem
benzinli hem
elektrikli motor)
için, yeni teşvik
sisteminden ya-
rarlanacak. Bu
yatırımlar saye-
sinde 35 bin kişiye
doğrudan, 134 bin
de dolaylı istih-
dam ortaya çıka-
cak. Yine bu yatı-
rımlar ihracatımı-
za 6,3 milyar do-
larlık katkı sağ-
larken, ithalatımı-
zın da 12,3 milyar
dolar azalmasını
temin edecek.

SÜPER TEfiV‹KLERLE 
CARİ AÇIĞIN 

BELİNİ 

KIRACAK 

PROJELER

HİBRİT 
MOTOR

ve pilimizi 
kendimiz 
üreteceğiz
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“İlkeli ve doğru haberciliği ile ülkemizin sesi olan 

 Türkiye Gazetesi’nin 50. yılını kutlar, 
nice başarı dolu yıllar dileriz.”
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1,2 milyar dolarlık yatırımla kurulan Eti Bakır Metal ve Gübre Tesisleri, her
evden bir kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlayarak 25 bin kişinin hayatına dokundu. 
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ırsalda başlatılan sanayi yatırımları da
son dönemde öne çıkmaya başladı.
Cengiz Holding tarafından Mardin’in
Mazıdağı ilçesinde 1,2 milyar dolarlık
yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri
Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri,
kalkınma yoluyla tersine göçün simgesi
oldu. Bin 500 kişiye doğrudan, 25 bin
kişiye ise dolaylı yoldan istihdam
sağlayan tesis, aynı zamanda yerli
gübre ve metal üretimiyle her yıl yurt
dışına çıkan yaklaşık 620 milyon
doların Türkiye’de kalmasını
sağlayacak.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri
Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri
Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin,
bölgenin çehresini nasıl değiştirdiğine
işaret ederek, kalkınmanın simgesi
olma hikâyesini anlattı. Kayışoğlu “Bin
500 kişiden toplam bin 19 kişi, Mardin
sınırları içinden istihdam edildi. Yerel
istihdama katkı prensibi bizim için çok
önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli
çalışanın 847’si de, Mazıdağlılardan
oluştu. Şöyle bir örnek vereyim; şu
anda fabrikaya yakın olan iki köyün
istihdam edilebilir nüfusunun
neredeyse tamamı tesislerimizde
çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan
Kocakent köyünden 900 kişi inşaat
aşamasında istihdam edildi. Şu anda
ise bin 500 kişilik fabrikanın 200’ü

Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu
ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi
tesisimizde çalışıyor” dedi.

Emre Kayışoğlu, bir kişinin bile işe
girmesinin kendileri için çok önemli
olduğunu vurgulayarak, şunları
kaydetti: Mardin’in nüfusu yaklaşık 800

bin ve 200 bin kişi 18 yaş üstü
hesaplanıyor. Mardin’de işsizlik oranı
yüzde 25’ti. Şimdi bu rakam yüzde
20,6’ya inmiş durumda. Bu rakamlar
tesisimizin bölgeye etkisini gösteriyor.
Ekosistem geliştikçe bu rakamların
olumlu yönde değişeceğini

öngörüyoruz. Sadece işçilerin değil,
beyaz yakalıların da Mardinli
olmalarına dikkat ettik. Mardin’den
Türkiye’nin dört bir yanına göç eden
mühendislerin, yöneticilerin
memleketlerine dönmesini sağladık.
Yabancı uyruklu 36 çalışan ile de

Mardin’e uluslararası köprü kurduk.
2012 yılında Mazıdağı’nın bir kasaba
gibiydi. O dönemde sadece bir
lokantanın olduğu ilçede, şimdi 20’nin
üzerinde yeme içme mekânı ve kafe
açıldı. Üç olan berber sayısı 20’nin
üzerine çıktı. O dönemde yüksek katlı
binaların sayısı bir elin parmakları
kadar yokken, şimdi şehirde siteler
kurulmaya başlandı. Artık ilçede iki
futbol takımı ve bir spor salonu buluyor.
Önceleri 400-500 lira olan kiralar, bin
200 liraya yükseldi. Mazıdağı’na sadece
istihdam sağlamıyoruz. İhtiyaçlarımızı
da buradan temin ediyoruz. İlçeye maaş
gelirinin yanı sıra, satın almalar yoluyla
da yaklaşık ayda 10 milyon TL
bırakıyoruz.

K

KIRSAL BÖLGELERE DE
SANAYİYİ GÖTÜRDÜK

İTHALATA MERHEM
Türkiye, yıllık 5 milyon ton olan gübre
tüketiminin yarısını ithal ediyor. İtha-
lata yılda 1,1 milyar dolar para ödü-
yor. Eti Bakır Mazıdağı Fabrikası, yıl-
da 350 milyon dolarlık gübre, 270
milyon dolarlık metal ithalatının önü-
ne geçecek. Fabrika ham maddesinin
yüzde 90’ını yurt içinden sağlayacak.

Çelikte 
ba€›ml›l›€› 

Türkiye’nin cari
açığına panzehir
olacak ‘Süper Teş-
vik’ten yararlanan
19 firmadan biri de
Tosyalı Holding...
Yaklaşık 7 milyar
dolara malolacak
cevherden çelik
üretim tesisi, bu
alanda ithalatın
gerçekleştiği Doğu
Akdeniz limanları-
nın hemen önüne
yapılacak. Yönetim
Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı “Os-
maniye’ye entegre
yatırımımızı yapa-
cağız. Sadece yassı
çelikte 9 milyon
tonluk ithalat var.
Bunu nasıl ikame
edeceğimizi düşün-
memiz lazım. He-
defimiz üç yılda ilk
ürünümüzü almak.
İlk etapta 4 milyon
ton sıvı çelik üreti-
riz. Yatırım tamam-
landığında da, pas-
lanmaz dâhil 8 mil-
yon tona ulaşırız.
Cezayir’deki yatırı-
mımız da 8 milyon
tonluk bir kapasite-
ye doğru gidiyor.
Toplamda 20 mil-
yon tonu aşan bir
büyüklüğe ulaşaca-
ğız. Bu da bizi dün-
yada ilk 20’ye alır”
şeklinde konuştu.

Fuat Tosyalı
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¥ Teksan Yöne-
tim Kurulu
Üyesi Abdulha-
lik Emre Teksan,
yarım asırda
sektörde yaşa-
nanları şöyle an-
lattı: Elli yıl önce
Türkiye’de ima-
lat söz konusu
değildi. Hazır
ürünlerin itha-
latı şeklinde iler-
liyordu. Daha
sonra yerli jene-
ratörcüler oluş-
maya başladı
yavaş yavaş. İlk
başta hazır bir
jeneratörün üze-
rine kabinini,
yan ekipmanla-
rını yapmak şek-
linde gerçek-
leşti. Ondan
sonra motor, al-
ternatör, kontrol
cihazı ayrı ayrı
yapılmaya,
monte edilmeye
başladı. Bugün
geldiğimiz sü-
reçte artık Tür-
kiye; motor,
alternatör, kont-
rol cihazını, her
şeyini üretebilir
hâle geldi. En
büyük değişim
bu... 
Eskiden biz çok
ciddi, neredeyse
tamamen itha-
lat yapar du-
rumdayken, şu
anda ihracatçı
konumuna gel-
dik. Bugün on-
larca firmanın
olduğu jeneratör
sektörü 250 mil-
yon dolarlık bir
piyasa büyüklü-
ğüne sahip...

lusal sanayileşme hamlesi kapsa-
mında 83 yıl önce temelleri atılan
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları
(KARDEMİR), özellikle son 50 yılda
Türkiye’nin kalkınmasına büyük
katkı sağladı. 3 Nisan 1937’de, o
dönem 13 haneli bir köy olan Kara-
bük’te kurulan demir çelik fabrika-
sında, 1939’da ilk demir üretildi.
Fabrika sayesinde bugün yaklaşık
300 bin nüfusuyla ülkenin 78 pla-
kalı ili hâline gelen Karabük’te bin-
lerce kişiye aş ve iş olan KARDEMİR;
tersane, liman, baraj, petrokimya te-

sisi, köprü, spor salonu ve endüstri-
yel tesislerin proje, imalat ve mon-
tajını gerçekleştirdi. ERDEMİR ve
İSDEMİR gibi entegre demir çelik
fabrikalarının da kurulmasında rol
aldı.

EN BÜYÜK 23. ŞİRKET

“Fabrikalar Kuran Fabrika” unva-
nıyla anılan ve Türkiye’nin endüs-
triyel atılımlarına yıllarca önemli
katkılar sağlayan KARDEMİR, ülke-
nin en büyük 23. şirketi olarak bu
desteğini bugün de devam ettiriyor.

Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üre-
timi ve çelik ihracatıyla adından söz
ettiren KARDEMİR, demir yolu ala-
nında yaptığı yatırımlarla ray ve
tren tekeri üretiminde Türkiye’nin
bölgesinde tek işletmesi olarak dün-
yada söz sahibi hâline gelmesini
sağladı. Ağır profil, kalın kangal
üretiminde Türkiye’nin tek millî
markası olan KARDEMİR, son yıl-
larda milyonlarca dolar yatırım ya-
parak ülkesine savunma sanayisi
ve otomotiv alanında da destek ver-
meye başladı.

ERDOĞAN DESTEKLEDİ

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Yolbulan “KARDEMİR, ku-
rulduğu yıldan bugüne ülkenin kal-
kınmasına hep omuz vermiş,
bugünlere gelmesinde en önemli ki-
lometre taşları arasında yerini al-
mıştır. Ülke kalkınırken hep
KARDEMİR’i yanında bulmuş, onun
omuz vermesiyle güzel işler başar-
mıştır” diye konuştu. Özelleşmesi-
nin ardından bir dönem zor günler
geçiren KARDEMİR’in, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi-
nin yoğun destekleri sayesinde ye-
niden ayağa kalktığını anlatan
Yolbulan “Fabrikaya 2 milyar dolar
yatırım yapıldı ve bütün teknolojisi
yenilendi. Bu sayede ülkesine daha
çok hizmet etme şansını yakaladı.
Özelikle demir yolları konusunda
kendisini çok iyi geliştiren ve ray
üretiminde söz sahibi olan KARDE-
MİR, dünyada tren tekeri üretebilen
16 fabrikadan biri oldu” ifadelerini
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun desteğiyle ayağa
kalkan KARDEMİR; tersane, liman, baraj, petrokimya
tesisi, köprü gibi onlarca tesisin inşasında rol aldı. Dün-
yada tren tekeri üretebilen 16 fabrikadan biri oldu.

SÖZSAH‹B‹ 
ÜLKEOLDUK

DEMIR-CELIKTE 

KALKINMAYA OMUZ VERDİ

U

HEDEF 3,5 MİLYON TON ÜRETİM
∂ KARDEMİR, Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda yine
önemli bir misyon üstlenerek,
savunma sanayisi ve otomotiv
sektörlerinde millî ve yerli üre-
timlerle katkı vermeye başladı.

Mustafa Yolbulan “Yatırımlar bizi
katma değeri yüksek ürün ürete-
bilir hâle getirdi. 2,5 milyon ton
üretim seviyesine ulaştık. Hedefi-
miz, kısa süre içinde 3,5 milyon
tona ulaşmak” dedi.

Jeneratör
yoktu,
ARTIK

İHRACAT
yapıyoruz

E 1 -sayfa 18.qxp_Layout 1 copy  17.04.2020  14:41  Page 1



Osman Çobanoğlu ANKARA

ürkiye, elinde bulunan yüzde 73 re-
zervlik bor madenini stratejik ürünler
üreterek değerlendirme konusun-
da büyük adımlar atıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı koordinesinde
yürütülen çalışmalar
kapsamında ETİ Maden;
bordan yapılmış, katma
değeri yüksek tüketici
ürünleri geliştiriyor. 2018
yılında ilan edilen bor stra-
tejisiyle, bu madenin değeri-
ni birden bine katlayacak katma
değerli uç ürün üretimine odaklanıl-
mıştı. 2019 bor açısından devrim nite-
liğinde bir yıl olmuştu. Borlu temizlik
ürünleri yıl içerisinde bir bir piyasaya
sürülürken, stratejik ürün üretiminde
kritik bir rol oynayacak Bor Karbür Te-
sisi’nde de temel atılmıştı.

Bor; tarımdan savun-
ma sanayine, inşaat sektö-

ründen temizliğe, uzay araş-
tırmalarından cam sanayine ka-

dar birçok alanda kullanılabiliyor. Dün-
yada bor üretimi yapan en önemli ülke-
ler arasında Türkiye, ABD, Arjantin,
Rusya, Çin ve Şili yer alıyor. Hâlihazırda
dünya borlu ürünler pazarı 30 milyar
dolar civarında bulunuyor. Borun di-
renç artırıcı, ısı yalıtıcı, alev geciktirici,

duman bastırıcı, antimikrobiyal, süper
iletken, kanser önleyici, radyasyon ve
savunma zırhı, enerji taşıyıcı-depolayı-
cı, bitki besleyici ve temizleyici gibi bili-
nen birçok etkisi bulunuyor. Sanayinin
250’den fazla yerinde bor etken madde-
si mevcut. Borun yüzde 80’i cam sera-
mik, tarım, temizlik-deterjan sektörün-
de kullanılıyor. Geri kalan pay ise elek-
tronik iletişim, uzay-hava araçları, nük-
leer uygulamalar, askerî araçlar, yakıt-

lar, polimerik malzemeler, nanotekno-
lojiler, otomotiv, enerji, metalürji ve in-
şaat sektörlerine ait bulunuyor.

Türkiye’nin bor araştırmalarını yürü-
ten BOREN, bugüne kadar 280’nin üze-
rinde projeye destek oldu. Hâlihazırda
50 AR-GE projesi üzerinde çalışmalar
sürüyor. Projeler arasında borlu kanser
ilacı, yara iyileştirici sünger, alev alma-
yan çadır, ahşapları çürüklere karşı ko-
ruyacak kimyasal ile inşaatlarda tuğla-
nın yerini alacak pomza ürünler yer alı-
yor. BOREN, çalıştığı projeler kapsamın-
da 26 adet patent belgesi alırken, 12
adet buluş için patent alım sürecini de-
vam ettiriyor. Bu arada katma değeri
yüksek söz konusu ürünleri üretmek
için kurulacak Bor Karbür Tesisinde
tüm kısımlar devreye alındığında, 150
kişilik istihdam sağlanacak.

Borun fiyatlandırması da katma de-
ğerine göre artış gösteriyor. Borik asit
ton başına 500 dolar düzeyinde seyre-
derken, zırh yapımında kullanılan
yarı mamullerden bor karbürün tonu
25 bin dolara kadar çıkabiliyor. Roket
yakıtı yapımında ve araçlardaki air-
bag yapımında kullanılan elementel
borun tonu, 1,7 milyon dolarlara ka-
dar çıkabiliyor. Bor, nükleer santraller-
de kontrol çubuğu üretiminde de kul-
lanılıyor. Bu ürünün tonu ise 2-3 mil-
yon dolara kadar ulaşıyor.

1922 Nisan 2020 Çarşamba

ARTIK HAM MADDE DEĞİL KATMA DEĞERLİ MAMUL GÖNDERECEĞİZ

‘BOR’dan kanser ilacı ve
yanmaz çadır yapacağız 
Türkiye’nin bor araştırmalarını
yürüten BOREN; kanser ilacı,
yara iyileştirici sünger, alev al-
mayan çadır, ahşapları çürük-
lere karşı koruyacak kimyasal ve
inşaatlarda tuğlanın yerini ala-
cak ürünler üzerine çalışıyor. 

T

Temizlik ürünleri 
pazara yay›l›yor 

Türkiye’nin bor madeninden üretilen yerli
ve doğal temizlik ürünü Boron, halkın yoğun
ilgisiyle karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı da bu ürünleri çeşitlendirmeye
devam ediyor. Tek toz deterjan olarak piya-
saya çıkan Boron; ikisi sıvı, ikisi toz olmak
üzere dört ürüne yükseltildi. Üretilen bu te-
mizlik ürünlerinin bir yıla bile ulaşmadan
pazarın yüzde 8’ini aldığı açıklandı. Bulaşık-
lar için de Boron üretilmesi konusunda kol-
lar sıvandı. Öte yandan koronavirüs salgını
sebebiyle artan dezenfektan talebine de
borla karşılık veriliyor. Bordan üretilen
BOREL el dezenfektanı da piyasaya sürüldü.

100’den fazla
ülkeye ihracat

Son resmî verilere göre borun dünyada
üretimi 2018 yılında yaklaşık 4,1 milyon ton
civarında gerçekleşti. Bor üretiminde Türki-
ye, yüzde 59 pay ile birinci sırada yer alıyor.
İşleme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini;
Balıkesir’in Bigadiç, Bursa’nın Kestelek, Kü-
tahya’nın Emet ve Eskişehir’in Kırka sahala-
rında Eti Maden yürütüyor. Bor satışları
2018 yılında miktar bazında yaklaşık 2,4 mil-
yon tonu ve değer bazında 1 milyar doları
aşmıştı. Eti Maden’in toplam satış gelirleri-
nin yüzde 98’ini ihracat gelirleri oluşturuyor.
Türkiye hâlihazırda 110 ülkeye bor ihraç edi-
yor. 2018 yılında yapılan bor ihracatının yüz-
de 60’ı Asya bölgesine gönderilmişti. Borun
yüzde 26’sı Avrupa’ya, yüzde 13’ü Kuzey-Gü-
ney Amerika’ya, yüzde 1’i Afrika’ya gitmişti.
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KOĞUŞ SİSTEMİ BİTTİ, ÖZEL ODALARA GEÇTİK

Şehir hastanelerinde 
BEŞYILDIZLI tedavi

Türkiye’de hayata geçirilen vizyon projelerden biri de
şehir hastaneleri oldu. Covid-19 döneminde önemi anlaşı-
lan ve bütün branşları bünyesinde bulunduran bu hasta-
neler, her türlü ileri teknolojik ve tıbbi donanıma sahip... 

T
ürkiye’de 2002’ye kadar
hastanelerin yüzde 90’ı,
koğuş tipiydi. Hastalar da
o koğuşlarda yatıyordu.

Bir insanın en fazla mahremiyete
ihtiyaç duyduğu anlardan biri,

şüphesiz hasta olduğu andır. Bu
açıdan bakınca ayrı odaların ve
bölmelerin önemi çok daha iyi an-
laşılıyor. Eski sağlık bakanların-
dan Recep Akdağ şöyle anlatmıştı:
O odaların adı eskiden ‘özel oda’

idi. Şimdi bizim için her vatandaş
özel ve her vatandaşı özel bir oda-
da yatırmak istiyoruz. Şehir hasta-
neleri, işte böyle bir felsefenin ürü-
nü. Hastanın çok daha rahat ede-
ceği, çalışanların fonksiyonel açı-
dan rahat çalışacağı, işimizi kolay-
laştıracak hastaneler... Şüphesiz
Türkiye’de hayata geçirilen vizyon
projelerden biri oldu şehir hasta-
neleri... Araçların otoparka valeler
aracılığıyla çekildiği, acil hastala-
rın helikopterle binanın tepesinde-
ki piste indiği, bekleme için yeteri
kadar kapalı alanın bulunduğu,
hasta odalarında te-levizyon, ban-
yo, tuvalet, refakatçiler için de ya-
tağı olan hastaneler... Her türlü
teknolojik ve tıbbi donanıma sa-
hip, bütün branşları bünyesinde
barındıran modern şehir hastane-
leri, bugün beş yıldızlı otel konfo-
runda hastalarını ağırlıyor. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, 10 şehir
hastanesinin hizmete girdiğini, se-
kiz şehir hastanesinin yapımının
devam ettiğini, planlanan 12 has-
taneden üçünün proje ihalesine çı-
kıldığını, tamamının 2023’ten
önce biteceğini vurguladı.

Proje adı                                               Yatak Kapasitesi                       Bitim Tarihi

Adana Şehir Hastanesi                                         1.550                HİZMETE GİRDİ
Mersin Şehir Hastanesi                                      1.294                HİZMETE GİRDİ
Isparta Şehir Hastanesi                                           755                HİZMETE GİRDİ
Yozgat Şehir Hastanesi                                          475                HİZMETE GİRDİ
Kayseri Şehir Hastanesi                                        1.607                HİZMETE GİRDİ
Manisa Şehir Hastanesi                                        558                HİZMETE GİRDİ
Elazığ Şehir Hastanesi                                          1.038                HİZMETE GİRDİ
Ankara Bİlkent Ş. Hastanesi                              3.711                HİZMETE GİRDİ
Eskişehir Şehir Hastanesi                                     1.081                HİZMETE GİRDİ
Bursa Şehir Hastanesi                                        1.355                HİZMETE GİRDİ
Konya Karatay Ş. Hastanesi                                 1.250                                  2020
Tekirdağ Şehir Hastanesi                                      480                                  2020
Kütahya Şehir Hastanesi                                         610                                  2020
Kocaeli Şehir Hastanesi                                     1.210                                  2020
İstanbul Başakşehir                                              2.682                                  2020
Ankara Etlik Ş. Hastanesi                                   3.624                                  2021
Gaziantep Şehir Hastanesi                                    1.875                                  2021
İzmir Bayraklı Ş. Hastanesi                                2.060                                  2021

Y
aklaşık
bir mil-
yon met-
rekare ka-

palı inşaat alanı ve
2 bin 682 yatak
kapasitesine sahip
Başakşehir İkitelli
Şehir Hastanesinin
inşaat çalışmaları
son hızla devam
ediyor. İlk kısmının
2020 yılının nisan
sonunda, ikinci kıs-
mının ise 15 Ma-
yıs’ta açılması he-
deflenen Başakşe-
hir İkitelli Şehir
Hastanesi, Sağlık
Bakanlığı tarafın-
dan “Kamu Özel İş
Birliği” modeli ile
yapılan, Türki-
ye’nin en büyük
yatırım projeleri
arasında yer alıyor.
Hastane ile; Yavuz
Sultan Selim Köp-
rüsü ve TEM bağ-
lantı yollarına ek
olarak metro istas-
yonu planlamasıy-
la da, İstanbullula-
rın en uygun sağlık
hizmetlerine hızlı
ve rahat ulaşabil-
mesi hedefleniyor.
Ana hastane, ortak
bir çekirdek yapı
etrafına kurulu altı
adet bloktan olu-
şurken, içinde şu
birimleri barındıra-
cak: Genel Hasta-
ne, Kalp ve Damar
Hastalıkları Hasta-
nesi, Ortopedi ve
Nöroloji Hastanesi,
Çocuk Hastanesi,
Kadın Hastanesi,
Onkoloji Hastanesi,
Psikiyatri Hastane-
si, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Hastanesi...

Başakşehir 
İkitelli 
Şehir 
Hastanesi 
açılıyor
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26 Aralık 1985’te,
İstanbul Menkul

Kıymetler Borsası
Özal’ın talimatıyla
kurulur. Erdoğan, 

5 Nisan 2013’te
bütün piyasaları

Borsa İstanbul ça-
tısı altında toplar

D
önemin Başbakanı Turgut Özal,
yaşanan banker krizlerinin önü-
ne geçmek için 1984 yılında Men-
kul Kıymetler Borsaları Hakkın-

daki Kanun Hükmünde Kararname’yi çı-
karır. Ardından borsayı kuracak ekip oluş-
turulur. Muharrem Karslı, Ankara’ya çağrı-
larak ilk Borsa Başkanı tayin edilir. 26 Ara-
lık 1985’te İstanbul Menkul Kıymetler Bor-
sası kurulur.

365 milyon liralık bir bütçeyle, Cağaloğ-
lu’ndaki Ziraat Bankasının ikinci ve
üçüncü katında çalışmalara başlanır.
Daha sonra borsa, Karaköy’deki Erenhan’a

taşınır. Dönemin bakanlarından Ekrem
Pakdemirli’nin sembolik olarak satışa çı-
kardığı, Boğaziçi Köprüsü’ne ait gelir ortak-
lığı senedinin satışıyla ilk gong çalınır. O
dönem oldukça yaygın olan tahta sistemi
örnek alınarak, 20 hisse senedinde alış-
satış talepleri beyaz tahtalara yazılır. Men-
kul kıymetlerin takası ve saklanması bir
süre sonra zorlaşır. Yeni sistem arayışları
başlar. Bina da İMKB’ye yetmez. İstinye’de,
Turban’a ait kongre binası yeniden yapıla-
rak İMKB binasına dönüştürülür.

Aradan yıllar geçer, tarihler 5 Nisan
2013’ü gösterir. Türkiye’deki borsalar tek

bir ad altında toplanır. İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası, Altın Borsası, Vadeli İş-
lemler ve Opsiyon Borsasını bir araya geti-
ren “Borsa İstanbul Anonim Şirketi” gong
töreniyle kurulur. Gongu da, o zaman Baş-
bakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan çalmıştır. Böylece İMKB tarihe ka-
rışır, yerine Borsa İstanbul gelir... Erdoğan,
gongu çalarken Borsa İstanbul’u “Tüm ikti-
sadi hayatımızın en önemli noktası ola-
cak” diye tanımlar. Nitekim bugün
dünyanın en gelişmiş teknik altyapısına
sahip Borsa İstanbul’un büyüklüğü, 1 tril-
yon 100 milyar liraya ulaşmış durumda...

IMKB’DEN BORSA 

B‹R DÖNEM‹N H‹KÂYES‹...

ÖZAL’LA KURULDU 
ERDOĞAN’LA 

ÇAĞI YAKALADI... ISTANBUL’A
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35 MİLYONDAN, 83 MİLYONA YOLCULUK... G
eride bıraktığımız 50 yılda Tür-
kiye’nin nüfusu da hızla yük-
seldi. 1970 yılında 35 milyon
olan nüfus, 2000’de 67,8 milyo-

na çıktı. 2010 senesinde de 73,7 milyonu
buldu. 2019’a gelindiğinde ise Türkiye’nin
nüfusu; bir önceki yıla göre 1 milyon 151
bin kişi artarak, 83 milyon 155 bine çıktı.
Yıllık nüfus artışı binde 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre 2019’da;

¥ Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41
milyon 721 bin 136 kişi), kadın nüfusun
oranı yüzde 49,8 (41 milyon 433 bin 861
kişi) olarak kaydedildi.

¥ İl ve ilçe merkezlerinde ikamet
edenlerin oranı, yüzde 92,3’ten yüzde
92,8’e yükseldi.

¥ Belde ve köylerde yaşayanların ora-
nı yüzde 7,2’ye düştü.

¥ İstanbul’un nüfusu 2019’da, bir ön-
ceki yıla göre 451 bin artarak, 15 milyon
519 bine ulaştı.

¥ Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sı-
nın ikamet ettiği İstanbul’u; 5 milyon 639
bin ile Ankara, 4 milyon 367 bin ile İzmir,

3 milyon 56 bin kişi ile Bursa ve 2 milyon
511 bin ile Antalya izledi.

¥ Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nü-
fusa sahip olan il oldu. Onu 84 bin 843
kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Arda-
han, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin
521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Türkiye’de doğurganlık ve ölüm hızla-
rındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfu-
sun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği
görüldü. Verilere göre;

¥ 2018 yılında 32 olan ortanca yaş,
2019 yılında 32,4’e yükseldi.

¥ Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-
64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007
yılında yüzde 66,5 iken, 2019 yılında yüz-
de 67,8’e yükseldi.

¥ Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan
0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüz-
de 26,4’ten yüzde 23,1’e geriledi.

¥ 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun
oranı yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e yükseldi.

¥ Türkiye’de 2019 yılında çalışma ça-
ğındaki her 100 kişiden 34,1’i çocuğa,
13,4’ü de yaşlıya bakıyor.

Türkiye’nin nüfusu 
50 yılda 48 milyon arttı

Bugün il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin top-
lam nüfusa oranı, yüzde 92,8’e ulaştı. 1970 yılında

ise nüfusun yüzde 30’u şehirlerde yaşıyordu... 

Kilometrekareye 108 kişi düştü
İSTANBUL’DA 3 BİNE YAKLAŞTI 

Nüfus yoğunluğu olarak ta-
nımlanan “bir kilometrekare-
ye düşen kişi sayısı”, Türkiye
genelinde 2018 yılına göre bir
kişi artarak 108 kişiye yüksel-
di. Nüfus yoğunluğu en yük-
sek il, kilometrekareye düşen

2 bin 987 kişi ile İstanbul olur-
ken; ondan sonra 541 kişi ile
Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir
geldi. Diğer yandan nüfus yo-

metrekareye düşen 11 kişi ile
Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi

ile Ardahan ve Erzincan illeri
izledi. Yüz ölçümü büyüklü-
ğünde ilk sırada yer alan Kon-
ya’nın nüfus yoğunluğu 57, en
küçük yüz ölçümüne sahip Ya-
lova’nın nüfus yoğunluğu ise
320 olarak hesaplandı.

T
ürkiye’de
ikamet
eden ya-
bancı nü-

fus, bir önceki
yıla göre 320 bin
146 kişi artarak,
2019’da 1 milyon
531 bin 180 kişi
oldu. Bu nüfusun
yüzde 50,8’ini er-
kekler, yüzde
49,2’sini kadınlar
oluşturdu. Yaban-
cı uyruklu nüfus
kapsamında; ika-
met veya çalışma
iznine sahip kişi-
ler, ikamet izni
yerine geçen kim-
lik belgeleri ve
adres beyanı
olanlar, Türkiye
Cumhuriyeti va-
tandaşlığından
çıkan, geçerli ad-
res beyanı olan
kişiler değerlendi-
rildi. Kurs, turizm,
bilimsel araştır-
ma gibi sebepler-
le üç aydan kısa
süreli vize veya
ikam etetme izni-
ne sahip yabancı-
lar ile geçici koru-
ma statüsüyle ül-
kede bulunan Su-
riyeliler nüfusa
dâhil edilmedi.

Yabancı 
sayısı
artıyor 
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