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Hijyen kontrolüne 
bakan yok

yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

B
irçok gastronomi yerinde, ya 
da büfedeki sandviççide, köşe 
başındaki dönercide  sizi kar-
şılayan bir mikrop muhakkak 

vardır. Hijyen kontrolü Sağlık Bakanlı-
ğı’nın mı,Tarım Bakanlığı’nın mı, yoksa 
belediyelerin görevi mi?  Ülkemizde 
tüm merciler dört dörtlük kontrol yap-
tıklarını söyleyebilir mi? Söyleyemezler. 
Büyükşehirlerde anlı şanlı  restoranların 
yemeklerde kullandıkları su incelen-
se kim bilir nelerle karşılaşılır. Sağlıklı 
olmayan  ve  temizliğe uymayan kişiler 
mutfakta  ya da bulaşık  işlerinde veya 
diğer işlerde çalıştırılarak, insanların 
sağlığı ile oynanıyor. Geçtiğimiz günler-
de popüler bir balık evinin arka kısmın-
da farenin biri tavandan iniyor,diğer 
çıkıyordu; şimdi gelin orada balık yiyin.
Daha birçok örnekler verilir,örneğin bir 
pastanede içtiğiniz limonatanın barda-
ğından yumurta kokusu gelir,günlerce 
sinir olur uykularınız kaçar, ilgili pas-
tanenin umurunda bile değildir; “Abi 
kusura bakmayın, çocuklar bardakları  
temizlik malzemeleri ile iyi yıkamamış-
lar” cevabını verir.Dedim ya örnekler 
çok. Hijyen konusuna kim nasıl bakar, 
hala anlamış değilim. Sağlık Bakanlığı 
topu belediyelere atar, böylece sağlıklı 
yaşayamaya çalışırız.

Belediyelerin göstermelik baskınları 
olur, fırınlara, lokantalara, medyada 
görsel olarak da yer verilir,bir iki ceza 
kesilir, sonra da “Oldu  da bitti maşal-
lah” gibi, tüketiciye rol kesilir.

İsrafil Demirel
israfildemirel@oyakyatirim.com.tr

Piyasalara ‘’KAOS ‘’ hakimD
eğerli okurlar, bu 
yazıyı 24 Ocak günü 
kaleme alıyorum. 24 
Ocak tarihi Türkiye 

için çok anlamlı bir tarih: 24 
Ocak 1980 kararları, 24 Ocak 
1993 Uğur Mumcu, 24 Ocak 
2001 Gaffar Okkan. Rahmetli 
Uğur Mumcu’nun bombalı 
tuzakla, rahmetli Gaffar 
Okkan’ın da bir suikast neti-
cesinde katledilişleri üzerine 
söylenecek fazla sözüm yok. 
Yapanların yanlarına kâr 
kalmamasını, en acı şekilde 
cezalarını bulmalarını diliyo-
rum. 24 Ocak kararlarının ise 
şu an öğrenim gören tüm 
üniversite, hatta lise gençli-
ğinin iyi bilmesi ve anlaması 
gereken kararlar olduğunu 
düşünüyorum. 

DOLARDA TARİHİ ZİRVE

Bugün Amerikan Dola-
rı’nın Türk Lirası karşısında 
tarihi zirve yaptığı bir gün 
oldu. Bu sabah TRT Rad-
yo-1’de yayınlanan Gündem 
programına Davos hakkında 
görüşlerimle telefon konuğu 
olarak katıldım (program 
linkini twitter hesabım üzerin-
den sizlerle paylaşacağım). 
Davos konusundaki ilk yazı-
mı ise 24 Ocak 2011 tarihin-
de “Davos İçin Geri Sayım 
Başladı” başlığı altında 
yazmıştım (1). Bu yılın Davos 
zirvesine geçmeden önce bu 
yazımdan bazı alıntılar yap-
mak istiyorum: “.. İsviçre’nin 
Davos kasabasında gerçek-
leştirilecek olan Dünya Eko-
nomik Forumu’nun teması 
“Yeni Gerçekliğin Paylaşılan 
Normları”. Temanın içeriği 
ise üzerinde yaşadığımız 
dünyanın giderek karmaşık-
laşması ve birbiriyle daha da 
bağlantılı hale gelmesi. Bu 
çerçevede liderlere duyulan 
güven başta olmak üzere, 
ekonomik büyüme ve siyasi 
istikrarın geleceği gibi ortak 
değerlerin aşındığı  (erozyona 
uğradığı) özellikle vurgulanı-
yor…. Yeni gerçeklik aslında 
dünyanın yeni bir tanımı. Bu 
tanımda yüksek volatilite ve 
küresel rekabet yarışındaki 
oyuncuların giriş ve çıkışı ile 
karakterize edilebilecek farklı 
ve çok sayıda güç merkez-
leri; milenyum (yeni bin yıl) 
neslindeki sosyal davra-
nış değişiklikleri; emtia ve 
doğal kaynaklardaki küresel 
kıtlık; hükümetlerin yeniden 
şekillenmiş rolleri; ve işlere 
olan yeni sosyal ve çevresel 
talep”. Yazımın son kısmında 
ise Davos-man olarak bilinen 
ve WEF’in kurucusu olan 
Klaus Schwab’ın sözlerine 
yer vermişim: “Schwab, 
2011 yılının son derece 
önemli bir yıl olduğunu…. 
içinde yaşadığımız ortamı 
tam bir Yeni Gerçeklik ortamı 
olarak niteleyebileceğimizi ve 
yeni neslin dijital nesil oldu-
ğunu ve sosyal davranışları-
nın sandığımızdan daha bü-
yük bir etkiye sahip olacağını 
söylemiş”. Sanırım üzerinden 
3 yıl geçtikten sonra Klaus 
Schwab’ın sözleriyle neleri 
ifade etmek istediğini daha 
iyi anlamış bulunuyoruz. 

YAZIMDA ATIFTA  
BULUNMUŞTUM

Gazetenizin 29 Ocak 2013 
tarihli sayısında yer alan 
“Davos: Küresel Gündem” 
başlıklı yazımda ise Davos 
2011’den bugüne günden 
bugüne yaşanan gelişmelere 
atıfta bulunarak ortaya çıkan 
ürkütücü bir tablodan bah-
setmiş, Arap Baharı denilen 
sürecin vahim sonuçlarına 

değin-
miş, bazı 
ülkelerin 
sınırları-
nın bile 
(fiilen) 
değiş-
tiğini, 
küresel finansal skan-
dalların ardı ardına geldiğini 
ifade etmiştim (2). Aynı 
yazımda “..tüm bunlar 
dikkate alındığında Davos 
toplantıları önem kazanıyor…
Davos sekretaryası (aslında 
bilgi merkezleri) tarafından 
yapılan değerlendirmeler ve 
hazırlanan gündem son de-
rece önemli ipuçları içeriyor. 
Bu toplantılarda özellikle 
küresel tehditlere karşı çö-
züm bağlamında geliştirilen 
yenilikçi çözümlere ayrı bir 
önem veriliyor. Toplantıların 
bir diğer katkısı da tanıdık 
yüzlerin bir araya gelerek 
oluşturduğu işbirliği ruhunun 
yanı sıra birbirleri ile daha 
önce karşılaşmamış kişilerin 
bir araya gelerek düşünce, 
görüş ve network portföyle-
rini zenginleştirme imkânları 
oluyor” demiştim.  

Dünya Ekonomik Foru-
mu tarafından yayınlanan 
“Küresel Gündem: 2013 
Görünümü” başlıklı rapor da 
yer alan hususları da yine 
aynı yazımda önem sırasına 
göre listelemiştim: (1) Küre-
sel ekonomideki istikrarsızlık, 
(2) Euro bölgesindeki kırıl-
ganlık, (3) Finansal sistemin 
istikrarsızlığı, (4) Artan gelir 
eşitsizliği, (5) Kalıcı hale gel-
miş yapısal işsizlik sorunu, 
(6) Küresel liderlik boşlu-
ğu, (7) İklim değişikliğine 
uyum sorunu, (8) Ekonomik 
kaynaklı sosyal ayaklanma-
lar, (9) Doğal kaynak kıtlığı, 
(10) Kronik mali dengesiz-
likler, (11) Güç dengesinde 
kaymalar, (12) Gelişmekte 
olan ülkelerin artan nüfuzu, 
(13) Hiper-bağlantı (çok şeyin 
birbirine bağlı olmasından 
kaynaklanan riskler), (14) Ne-
siller arası değerler silsilesin-
de kaymalar ve (15) Internet 
yönetişimi.

Gelelim Davos 2014 top-
lantısına. Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından Davos 
toplantısının hemen önce-
sinde yayınlanan “Küresel 
Riskler Raporu 2014” başlıklı 
çalışmada yer alan endişe 
kaynağı 10 küresel risk şu 
şekilde sıralanmış: 1) Önemli 
ekonomilerdeki (ülkelerdeki) 
mali krizler, 2) Yapısal hale 
gelen yüksek işsizlik/ eksik 
istihdam, 3) Su krizleri, 4) 
Rahatsız edici düzeyde gelir 
eşitsizliği, 5) İklim değişikliği 
konusunun ele alınmasın-
da, üzerine gidilmesinde ve 
adaptasyon sağlanmasındaki 
başarısızlık, 6) Beklenmedik 
hava koşullarının etki alanının 
büyümesi (seller, fırtınalar, 
yangınlar), 7) Küresel yöne-
tişimde başarısızlık, 8) Gıda 
krizleri, 9) Büyük finansal 
sistemlerin ve kurumların 
başarısızlığı ve 10) Derinle-
şen siyasi ve sosyal istikrar-
sızlık. Sanırım her bir başlık 
oldukça net ve üzerinde fazla 
yoruma gerek yok. 

ABD KÜRESEL EKONOMİYİ 
ÇEKEN ANA MAKİNE

Davos toplantısının ilk gü-
nünde IMF Başkanı Christine 
Lagarde yaptığı konuşmada 
küresel ekonominin 2013 
yılında umut ve belirsizlik 
arasında bir yerde takıldığını 
ifade etti. Küresel büyümenin 
2014 yılında %3,6 seviyesin-
de olacağını tahmin ettiklerini 

ifade ederek ABD’nin küresel 
ekonomiyi çeken ana makine 
olduğunu vurguladı. Avrupa 
için temel belirsizliğin banka-
cılık sisteminin ve bankaların 
sağlığı olduğunu ifade eden 
Lagarde, gereğince yapılma-
sı durumunda yakın gele-
cekte yapılacak olan stres 
testlerinin ve bilançoda yer 
alan varlık kalitesinin gözden 
geçirilmesinin neticesinde 
elde edilecek bulguların 
sistemin iyileşmesine katkıda 
bulunacağını söyledi. Lagar-
de’nin konuşması burada yer 
veremediğim birçok konuda 
önemli ipuçları içeriyor. 

Davos toplantılarına 
ilişkin ilginç bir istatistiği de 
bu vesileyle sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Toplantıya 
2000’den fazla katılımcı kayıt 
yaptırmış. Tüm katılımcıların 
%25’i ABD’den, %10,07’si 
İngiltere, %5,43’ü Almanya, 
%5,32’si Hindistan, %4,37’si 
İsviçre,  %3,72’si Fran-
sa, %2,70’i Japonya’dan. 
Türkiye 8’i kadın 21’i erkek 
olmak üzere 29 katılımcı ile 
%1,10’luk bir paya sahip 
(geçen yılki payımız %0,42 
imiş). Komşumuz Yunanistan 
ise bu yıl sadece 2 katılımcı 
göndermiş. 

Bu yıl Davos toplantısına 
Botswana’dan sadece bir 
kişi katılmış, Bayan Linah K. 
Mohohlo, Botswana Merkez 
Bankası Başkanı, demiş 
ki “KOBİ’leri hedeflerseniz 
kadınları hedeflemiş olursu-
nuz, zira onların iş âlemine 
girdikleri kanal KOBİ’lerdir 
(Target SMEs and you target 
women, because that is 
where they Access the busi-
ness sector). 

MÜFREDATA DAVOS 
KONUSUNU DAHİL ETTİM

Davos toplantılarının 
önemi genellikle toplantı 
sonrası yapılan değerlen-
dirmelerle belirgin hale 
geliyor. Kısa sürede olduk-
ça yoğun toplantı, panel 
ve söyleşiler yapılıyor. 
Ortaya son derece değerli 
görüş ve değerlendirmeler 
çıkıyor. Bunların anlaşılma-
sı, özümsenmesi ve politik 
süreçlere ne şekilde dahil 
edileceği oldukça önemli. 
Bu toplantıların ciddi bir 
şekilde dikkate alınması, 
hatta üniversitelerde seç-
meli ders olarak bazı metin 
ve raporların öğretilmesi 
gerekli. Önümüzdeki Bahar 
Dönemi’nde İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde vereceğim 
ITF 208 kodlu dersin müf-
redatına Davos konusunu 
da dahil ettim. 

Yazımızı Dünya Ekonomik 
Forumu’nun (Davos toplantı-
larının) kurucusu ve başkanı 
Klaus Schwab’ın biraz önce 
tweet hesabıma düşen bir 
sözü ile bitirelim: “Büyük bir 
lider beyni, uzak görüşlülüğü, 
ruhu, değerleri ve kalbi olan 
liderdir (A great leader has 
brains, vision, soul, values 
and a heart)”. 

(1) http://www.bigpara.
com/haber-detay/konu-yo-
rumlari/davos-icin-geri-sa-
yim-basladi/737706/

(2) http://www.ekono-
mik-cozum.com.tr/yazarlar/
item/6360-davos-k%C3%BC-
resel-g%C3%BCndem.html

Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen

Davos 2014 

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

A. Yener Özkesen

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

>> Avrupa’da  
ciddi kontrol var

>> Sağlıklı yaşam  
belediyelerin birinci görevi

Yanı başımızdaki Bul-
garistan’a birkaç yıl önce 
gittim. Orada bir lokanta-
ya girdim beş on dakika 
olmuştu, iki üniformalı 
sanırım belediye görevli-
si  masa üzerinde duran 
bardakları aldı ışığı tuttu 
,bardağı kokladı ve  üzerin-
de bir leke tespit etti.Bunu 
zapta geçti ve bardakları 
alarak lokanta sahibine 
bayağı bir ağır ceza kestik-
lerini öğrendim.

Paris’te bir gün  tıraş 
oluyordum,oraya da beyaz 

önlüklü üç kişi bir otomo-
bilden inip geldiler. Bir 
tanesinin elinde fotoğraf 
makinası berberin çalıştığı 
lavabo ve tezgah üzerinde-
ki  aletleri fotoğrafladı,bir 
diğeri masa üzerinde ağzı 
açık bekleyen makasları 
gördü onların da fotoğ-
raflarını çektiler. Berberin 
hijyene önem vermediğini 
söylediler, ona da ceza 
kesip ayrıldılar.Avrupa Bir-
liği’ne girmek istiyoruz, işte 
farkımız…

Bu mevsimlerde grip salgını sürüp gidiyor. En son 
ortaya çıkan H3N2 virüsü ise hapşırıkla, öksürükle, eldeki 
mikroplarla bir başkasına geçebiliyor. Bu konuda  başka 
belediyeleri bilmem ama  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
otobüslerde olsun, metroda olsun çok ciddi önlemler almış.
Görsel olarak medyada seyrettiğimiz gibi temizlik işleriyle 
uğraşanlar ellerinde kimyasal temizlik malzemeleriyle,cam-
ları ayrı, elle tutulan yerleri ayrı  ve ayak basılan  yerleri ise 
ayrı kimyasal maddeli temizlik sularıyla siliyor.Şimdi soruyo-
rum,kaç belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi  toplu 
taşıma araçlarında hijyene önem verdi? Onlar yapıyor da 
biz mi duymadık, haber mi vermediler bilinmez.

“Mc Carthy-Cadı Avı anlayışını anımsatıyor”
H.Merkezi/ E.Çözüm

EGE ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadam-
ları Federasyonu (ESİDEF) geçtiğimiz 
günlerde gündemdeki konulara ilişkin bir 
basın toplantısı düzenledi. Yolsuzluk soruş-
turmalarının ekonomik istikrarı tehdit ettiği 
gibi demokratik yapıya da zarar verdiğine 
değinilen toplantıda bir konuşma yapan 
ESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Özkara, “son günlerde yaşanan olaylar 
dünyanın 160 ülkesinde ‘Büyük Türkiye’ 
ideali için çalışan üyelerimizi derinden 
üzmektedir” dedi.

17 Aralık tarihinde başlayan ‘Rüşvet 
ve Yolsuzluk Soruşturması’ ve akabinde 
yürütme erkinin icraatlarının gerek ulusal 
gerekse uluslararası kamuoyunda ‘yargıya 

müdahale’ tereddütlerini doğurduğunu 
aktaran Özkara, her soruşturma olayının 
ardından yargı ve emniyet mensuplarının 
görevden alınmasının ve bu tasfiyele-
rin bir kaç binlerle ifade edilen sayılara 
çıkmasının Mc Carthy-Cadı Avı anlayışını 
anımsattığını açıkladı.

Özkara sözlerine şöyle devam etti: 
“Oysa ‘yargı hakikat ve adaletin tecelli 
edeceği tek mercidir.’ Yasama,Yürütme ve 
Yargının birbirinden bağımsız olması,yani 
‘Güçler Ayrılığı’ ilkesi demokrasinin vaz-
geçilemez temel prensiplerinden birisidir.
Bugün yaşanan durum ekonomik istikrarı-
mızı tehdit ettiği gibi çağdaş,demokratik ve 
hukukun üstün olduğu bir Türkiye idealine 
de büyük zarar vermektedir.Ülkemizin 
ihtiyacı ve halkımızın talebi  Avrupa Birliği 

kriterleri doğrultusunda reformlara devam 
edilmesi ve demokrasimizin çıtasının AB 
seviyesine çıkarılmasıdır.”

“Daha düne kadar camianın gerek 
Türkçe Olimpiyatları gibi eğitim faali-
yetlerinde gerek Dış Ticaret Köprüleri 
gibi ticari faaliyetlerinde hizmetlerini 
öven, gerektiğinde birlikte gözyaşı döken 
henüz 6 ay önceki Türkçe Olimpiyatla-
rı’nda ‘Yüzyılın Barış Hareketi’ ifadesini 
kullanan devlet büyüklerinin bugün aynı 
hizmet insanlarını, paralel yapılanma, 
çete, örgüt hatta Haşhaşi gibi akıl almaz 
iftiralarla kamuoyunda yıpratma ve 
itibarsızlaştırma gayretlerini hayret ve 
şaşkınlıkla izliyoruz” ifadelerini kulla-
nan Özkara, “bunun sebebini anlamakta 
güçlük çekiyoruz” dedi.

Stoklar yeterli
AVRASYA Tarım Fuarı’nda konuşan 
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali 
Kopuz, özellikle patates ve fasul-
ye fiyatlarındaki artışla ilgili olarak 
yaratılmak istenen gıda krizinin tarıma 
haksız bir suçlama olduğunu ve stokla-
rın yeterli olduğunu belirtti.
Avrasya Tarım 2014 - 8. Uluslararası 
Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon 
Fuarı’nda konuşan İstanbul Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ç.A-
li Kopuz, tarımla ilgili olarak olum-
suz gündem yaratılmasını eleştirdi. 
Avrasya Tarım ve Avrasya Hayvancılık 
Fuarlarının açılışına katılan İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı Kopuz, ihracat 
rekorlarının kırıldığı ve yeterli stok-
ların olduğu bir dönemde gıda krizi 
varmış gibi bir hava estirildiğini ifade 
etti. Kopuz şöyle konuştu: “Öncelikle 
şunu ifade etmeliyim ki, ülkemiz-
de tarımla ilgili konular her zaman 
kamuoyunun gündeminde olumsuz 
şekilde yer almaktadır. Kurban Bay-
ramı öncesinde et fiyatları ile ilgili 
spekülasyonları görmüştük. Şu anda 
ise, patates ve fasulye fiyatları ile ilgili 
spekülatif haberler ülkemizin günde-
mini meşgul ediyor. Ne yazık ki basın 
yayın organlarında, son birkaç gündür, 
ülkemizde bir gıda krizi varmış havası 
estiriliyor. Mesela, patates fiyatların-
da bu hareketleri görüyoruz. Üstelik 
ülkemizin, 309 bin tonla, tarihinde 
görülmemiş bir ihracat gerçekleştirdiği 
bir sezonda. Bugün depolarımızda 
sadece 2 ilimizde, 700 bin tonun üze-
rinde patates stoğu varken bu yayınlar 
yapılıyor. Söylentiler ve haberler adeta 
bir kampanya gibi başlıyor ve yine 
aynı şekilde birden bire bitiyor. Sanki 
ülkemizde herhangi bir gıda ürününde 
kıtlık varmış gibi yansıtılıyor.Bunun 
arkasında bazı stokçuların ve speküla-
törlerin fiyat arttırma çabaları yatıyor. 
Nitekim, Bakanlığın yaptığı açıkla-
maların ardından, birkaç gün içinde, 
fiyatlar yaklaşık yüzde 20 oranında 
düştü.”

Sanayici hükümet 
karşı karşıya
“Yabancı sermayenin böyle bir ülkeye gelmesi mümkün 
değildir” sözleri sanayicilerle hükümetin arasını açtı. 
Başbakan Erdoğan’ın “Oy vermezsen verme bize mil-
letimiz yeter” sözleri sanayicilerden tepki gördü.

Sanayicileri temsil eden en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından 
TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu 

Başkanı Muharrem Yılmaz’ın genel 
kurulda yaptığı konuşmalar Başba-
kan Erdoğan’dan sert tepki 
aldı. Başbakan Erdo-
ğan’ın sözleri sanayici 
ile hükümeti karşı 
karşıya getirdi. Türk 
Sanayicileri  ve İşa-
damları Derneği’nin 
(TÜSİAD) 44. 
Genel Kurulu’nda 
konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mu-
harrem Yılmaz, “vergi 
cezaları veya başka tür 
cezalarla şirketler üzerin-
de baskı kurulan, ihale yasası 
onlarca kez değiştirilen böyle bir ülkeye 
yabancı sermayenin gelmesi mümkün 
değildir” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Muharrem Yılmaz, son dönemde 
Türkiye’de yaşanan gelişmelerin 
hukuk devleti ve çoğulcu, katılımcı bir 
demokrasinin işleyişine ilişkin endişeler 
yarattığını; bunun da yabancı serma-
yenin Türkiye’ye bakışını olumsuz 
etkilemekte olduğunu söyledi.

ŞİDDETLİ KAVGA

Ekonomik ve stratejik olarak dünya-
nın yeni çerçevesinin çizildiği bir or-
tamda Türkiye’nin şiddetli bir kavganın 
içine düştüğünü belirten Yılmaz,”Göz-
leri kör eden bu kavganın temelinde 
hukuk devleti, güçler ayrımı, temiz 
siyaset gibi vazgeçilmez demokratik 

kavramlar konusundaki zaaflarımızın 
yattığı açıkken, bu meseleye sistemi, 
kurumları altüst ederek çözüm bulmaya 
alışmanın doğru olmadığını düşünmek-
teyiz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
TÜSİAD Başkanı Muammer 

Yılmaz’ın yaptığı açıklama-
lara sert tepki göstererek, 

“Kalkıp da TÜSİAD’ın 
başkanı, ‘böyle bir ül-
keye küresel sermaye 
gelmez’ ifadesini 
kullanamaz” şeklin-
de konuştu.

“TÜSİAD Başka-
nı çıkmış açıklama 

yapıyor. Neymiş 
HSYK bununla ilgili 

kanun teklifinden rahat-
sızlık duyuyorlarmış. Biz 

sadece bağımsız yargı demiyoruz. 
Sadece bağımsız ve tarafsız diyoruz” 
açıklamalarında bulunan Başbakan 
Erdoğan,  TÜSİAD’ın şimdiye kadar 
milletin yanında yer almadığını söyle-
yerek  “TÜSİAD’a rağmen iş dünya-
sındaki baskıyı kaldırdık. Bunlar 1’e 5 
kazandı” dedi.

Başbakan Erdoğan, TÜSİAD Başkanı 
Muharrem Yılmaz’a “Ey TÜSİAD, ana-
nas meselesinden niye rahatsız değilsin? 
Uganda’da sizlere rafineri bağlantısı ku-
ranlardan neden rahatsız değilsin?” diye 
çıkıştı. Bu ortamda yabancı sermayenin 
gelmeyeceğini söyleyen Yılmaz’ı vata-
na ihanetle suçlayan Başbakan Erdoğan, 
17 Aralık sürecine karşı tavır almayan 
TÜSİAD Başkanı için “Darbe girişimi-
ne karşı tavır koymuyorsunuz öyle mi? 
O zaman bizi karşınızda bulacaksınız” 
ifadelerini kullandı.


