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“...Bugün Türkiye’nin zemini sağlamdır, üzerinde yürüdüğünüz halı sağlamdır.”
(Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; 22 Haziran 2012 günlü gazeteler.)
Başlık, Kadife Şahin’in 22 Haziran’da Milliyet’te yer alan haberinin başlığı... Türkiye İş
Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Gaziantep’te yaptığı konuşmada söylemiş:
“Türkiye üretmiyor, tüketiyor.” Bu tespit hep yapılıyor. Ama bunun, önde gelen bir bankanın
genel müdürünce yinelenmesi önemli... Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt olan bu banka sanayi
meselesini de, üretim meselesini de bilir; bunun deneyimine sahiptir... “Atatürk'ün
direktifleriyle 1935 yılında Şişecam’ı kurmuştur.” Bu kuruluş eliyle, ülkemizde, cam ve cam
ürünlerinde teknolojisine egemen, ihraç yeteneği olan bir sanayi yaratmayı başarmıştır...
Şişecam bugün 77 yaşındadır...
İşte bu başarıda büyük pay sahibi bir kurumun genel müdürü olan Özince, habere göre,
“...Türkiye ekonomisinin olası risklerine dikkat çekerek ‘Türkiye üretmiyor, tüketiyor’
[demiş]” ve “gelecekte ülke ekonomisinin daha büyük dalgalanmalara karşı beklenen gücü
gösteremeyeceğine dikkat çekerek” şöyle konuşmuş:
“Türkiye bugün tasarruf yapmıyor tüketiyor. Bunu müşterilerimizden biliyoruz. Kredi
kullanan müşterilerimiz artık yatırım yapmıyorlar. Çoğu marketçi, gayrimenkulcü, inşaatçı
oldu...”
Yine aynı habere göre, “Türkiye’nin katma değeri olan sanayi üretimine geçemediğine
değinen Özince, ‘Güçlü bir sanayi sınıfı oluşturamadık. Bugün Türkiye tarımda bile her şeyi
ithal ediyor. Tohumu, modern tarım teknolojisini, seracılıkta gerekli olan her şeyi ithal
ediyoruz. Ufak tefek üretimlerimiz var ama bunlar bir tarım sanayisini ifade etmez.” demiş.
Daha ne deseydi, bilmiyorum ama; aktardığım haberin yer aldığı sayfada ve tam da bu
haberin üstünde, yine başlığıyla dikkat çeken bir başka haber daha vardı. Başlık şu:
“Cumhurbaşkanı Gül: Türkiye’nin zemini sağlam”... Haberin kendisine göz attığımızda
anlıyoruz ki, Türkiye’de sağlam olan zemin ekonomi! Gelin siz de o habere bir göz atın:
“Türkiye’nin bir dönem çektiği sıkıntıları bugün büyük Avrupa ülkelerinin yaşadığını belirten
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu sorunların ülkelerin genel ekonomisi sağlam olmadığı için
yaşandığına dikkati çekti.” Gül eklemiş: “...Bugün Türkiye’nin zemini sağlamdır, üzerinde
yürüdüğünüz halı sağlamdır.” Ve söylediklerini şöyle bağlamış: “...doğru politikalar takip
edildiği için, köklü hukuki ve ekonomik reformlar gerçekleştirildiği için bugün Türkiye’de
herkes yatırım yapabiliyor, güven hissedebiliyor, geleceğini planlayabiliyor [atç].”
Ekonomi sağlam! Kanıtı: “Herkes yatırım yapabiliyor...” Gül bu konuşmayı Kayseri’de bir
halı fabrikasının açılışında yapmış. ‘Yatırım’ derken, muhtemelen, açılışını yaptığı halı
fabrikası için yapılan yatırımı da kastetmiştir. Ama Özince’nin, ülke geneline baktığında
gördüğü gerçek apaçık ortada: Yatırımlar marketçiliğe, gayrimenkule, inşaata yapılıyor;
sanayie, üretime değil! Bütün veriler bu gerçeği doğruluyor.
Sormaz mısınız; üretime yatırım yapmayan bir ekonomi nasıl bir sağlam zemin oluşturur?
Ekonominin sağlamlığını belirleyen, asıl o ekonominin geleceğini sağlama alan yatırımlar
değil midir? Türkiye’nin geleceğini marketçiliğe, gayrimenkule, inşaata yaptığımız
yatırımlarla mı sağlama alıyoruz? Geleceğin sanayilerine, teknolojilerine yatırım yapmayan,

dolayısıyla da, geleceğin sanayilerini, teknolojilerini bugünden öğrenerek yarınların üretimine
hazırlanamayan bir ekonomi gelecekte nasıl var olabilir? Böyle bir ekonomiyle giderseniz,
bugün üzerinde yürüdüğünüz halıyı, yarın ayağınızın altından öyle bir çekerler ki...
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