
ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN YAYIN ORGANIDIR

YIL

SAYI

MAYIS - HAZİRAN 2018

: 19

: 105

TARIM ÖNEMİ TARTIŞILMAZ BİR SEKTÖRDÜR

SON 16 YIL ve 2018 FALI









5

 
 

Yıl: 19 Sayı: 105   Mayıs - Haziran 2018
E-dergimiz ayda bir yayımlanmaktadır

Yaygın süreli yayın

ISSN 1304-0464

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI  
DERNEĞİ ADINA SAHİBİ:

Birol BAŞARAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Samim UYKUSEVEN

Genel Yayın Yönetmeni
Şenol ÇARIK

Görsel Yönetmen
Emre KÜÇÜK

Bildiren Yönetim Yeri:  
USİAD Genel Merkez:

Gürsel Mah. 28 Nisan Caddesi 
Evim İş Merkezi No: 19 D: 36

Kağıthane–İstanbul
Tel: (0 212) 217 36 48

Faks: (0 212) 217 36 50
e-posta: iletisim@usiad.net  

bilgi@usiad.net  
www.usiad.net

Danışma Kurulu: (Alfabetik Sırayla) 
Doç. Dr. Barış Doster 
Prof. Dr. Emin Gürses  
Prof. Dr. Eren Omay  

Prof. Dr. Erol Manisalı  
Prof. Dr. Gülten Kazgan 

Murteza Çelikel  
Şefik Soyuyüce

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Prof. Dr. İ. Reşat Özkan  
Dr. Necip Hablemitoğlu  

Cevdet İnci
Onursal Başkan:  

Kemal Özden 
Mete Akyol

USİAD Denizli Şube:  
Saltak Cad. No: 29 K: 6

Tel-Faks: (0 258) 264 27 28
 

USİAD İzmir Girişim Kurulu:
5709 Sk. No: 37 Karabağlar  

Tel ve Faks: (0 232) 253 10 08  
E-posta: tbayir@as-el.com.tr

Dergimize gönderilecek yazılar e-posta ile
iki sayfayı geçmeyecek şekilde  

gönderilmelidir. Yazılardan yazarlar, reklamlardan 
firmalar sorumludur. Kaynak gösterilerek alıntı 

yapılabilir.

MAKALE HABER12 16

MAKALE MAKALE18 24

HABER26 32
İSO: Yeni Siparişlerde Son 6 Yılı 
Aşkın Dönemdeki En Yüksek 
Artış

Ekonomiden Kısa Kısa

Dr. Mahfi Eğilmez:
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli

Çetin Ünsalan: Bu Yasak Çok 
Taşı Yerinden Oynatır

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı :
ÇÖZÜMSÜZLÜĞE BOYUN 
EĞMEK ya da KIRMIZI ET 
İTHALATI!

BUĞDAY ÜRETİCİSİ HASAT-
TAN MEMNUN, FİYATLARDAN 
ŞİKAYETÇİ!

8

“Gümrük İndirimiyle Zincir Koptu, Hububat Piyasası  
Durdu!”

TÜPRAŞ Yine Türkiye’nin Birincisi Oldu27







8

SÖYLEŞI

Türkiye’nin en önemli gün-
dem maddesi ekonomi. Herkes-
in aklında aynı soru: Ne olacak 
ekonominin hali?

Konuyu uzman bir isimle, ekonomi 
denildiğinde akla ilk gelen isimlerden 
birisiyle konuştuk.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma 
Programı E. Müdürü, ekonomist Bar-
tu Soral ekonomideki gidişatı, neler 
yapılması gerektiğini anlattı.

İşte o röportaj:

-Ekonomide uzun süredir tehlike 
çanları çalıyordu zaten. Dış açık, 
doların önlenemeyen yükselişi, fi-
nansman açığı… Bu gidişatın te-
mel nedeni sizce nedir?

Sorun ortada. 2002 yılından beri 
Türkiye aşırı borçlanıyordu. Dışarıdan 
aldığımız borcu tüketime, ithalata ve 
altyapı yatırımlarına harcadık. Tüketim 
ile büyüyen ülkelerin tamamı sonunda 
uzun süreli krizle karşı karşıya kaldılar. 
Şimdi diyorlar ki 2011 gibi mi? Yok, 
daha kötü. Çünkü bugün 2011’den 
farklı olarak çok daha büyük ve yaygın 
bir borç yükü var. Bedeli de daha yük-
sek olacak.

Hane halkı 2002’de 12 milyar TL 
borçluydu, bugün 470 milyar TL bor-
çlu. Borcun yarısı tüketici kredisi ve 
kredi kartı borcu. Reel sektörün kredi 
borcu 2002’de 52 milyar TL’ydi bugün 

1 trilyon 154 milyar 
TL’ye yükseldi. Ayrıca 
reel sektörün döviz 
açık pozisyonu 223 
milyar dolara ulaştı. 
Korkunç. Doların her 
yükselişinde, reel sek-
tör bilançolarının da 
kambiyo zararı yük-
seliyor.

-SİYASİ
iktidarın seçim-

vaatlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Hükümetin seçim vaatleri ekono-
mideki bozulmayı derinleştirir. 
Türkiye’nin bu popülist söylemler ile 
gideceği hiçbir yol yok. Ayrıca 15 yıldaki 
icraatı ortada. Hükümet ülkeyi dış ser-
mayeye, yani faiz lobisine bağımlı hale 
getirdi, yılda 225 milyar dolar bulmak 
zorunda olan bir ülke olduk. 2002’de 
bu rakam 20 milyar dolardı.

“2002 Öncesi Ürettiğimiz Ürün-
lerin Tekrar Ülke İçinde Üretimine 
Başlanmalıdır”

-Ekonomideki bu kötü gidişatı ters-
ine çevirmek için neler yapılmalı?

Şimdi yapılacaklar belli. Ortada 

yönetmek zorunda olduğumuz bir borç 
yükü var. Bir uzlaşma ile bu yük krize 
dönüşmeden yönetilmelidir. Bankaların 
da kredi tahsilatında sorun var. Ne 
bankaları, ne şirketleri iflas noktasına 
getirmeden yönetmek durumunda 
olduğumuz önemli bir sorunla karşı 
karşıyayız. Hane halkının da borcu 
için belli uzlaşılara gidilecek. Buradan 
kamu maliyesine gelecek yükler var. 
Gelirler kısmı için kapsamlı bir vergi re-
formu süratle gündeme alınmalıdır. İlk 
tedbirler bunlar.

İkinci konu; ekonomide ciddi 
yapısal reformlar planlanmalıdır. 
Nedir bunlar? 

Ara malı üretimi yurt içine taşınmalı. 
2002 öncesi ürettiğimiz ürünler ve 
ülke içinde üretme kapasitemizin 
bulunduğu ürünlerin tekrar ülke içinde 
üretimine başlanmalıdır. Ama bu 
aklına gelenin orada burada fabrika 
açması demek değildir. Bu bütüncül 
bir plan kapsamında yapılır. Bölgelerin 
görece üstünlüğü hangi sektörlerded-
ir, atıl kalmış yatırımlar nelerdir, bunlar 
tespit edilmelidir. Hammadde olarak 
sattığımız tüm doğal kaynaklarımızı 
işleyerek çok daha yüksek fiyata sa-
tacak bir yapılanma, yani bir sanayi 
planlaması yapılmalıdır.

BM Kalkınma Programı E. Müdürü, ekonomist Bartu Soral:
“Dış Sermayeye, Yani Faiz Lobisine Bağımlı Hale Geldik”
Röportaj: Şenol Çarık
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“Türkiye Sebze, Meyve, Et 
İthal Edecek Ülke mi?”

Üçüncü konu olarak; tarımsal 
üretim tekrar planlanmalı ve çiftçi-
ye girdi teşvikleri verilmelidir. Çiftçi 
üretecek. Çiftçi satıştan, pazar-
lamadan değil üretimden anlar. 
Satışı, finansal desteği ve teknolo-
jik yardımı devlet düzenler, koop-
eratifleri de devreye sokar. Kamu 
tarım piyasasını, girdisiyle çıktısıyla 
denetler ve düzenler. Ürün borsaları 
kurar. Çiftçi ürettiğinden para ka-
zanacak ki üretime dönsün. Türkiye 
780 bin kilometre kare toprağına 
rağmen tarım ve hayvancılıkta net 
ithalatçı. Bizim onda birimiz toprağa 

sahip Hollanda tarımdan 45 milyar 
dolar net dış ticaret fazlası elde edi-
yor. Türkiye 3 sene içinde tarımını 
net ihracatçı noktaya getirir. 

Şu halimize bakın, ne hayvancılık 
kaldı ne tarım. Türkiye sebze, mey-
ve, et ithal edecek ülke mi? Toprak 
sahipliğinde yeni bir model ortaya 
konmalı. Verimlilik artışında ilk fak-
tör toprak sahipliği. Bu konuda 
uluslararası ekonomi literatüründe 
pek çok çalışma var.

“Ekonomik Kalkınma Planları 
Olmadan, Borçlanıp Tüket-
erek, İnşaat ve Köprü Yaparak 
Kalkınmak Mümkün Değil”

-Bir ay kadar önce Kanada 
Uluslararası Kalkınma Örgütü’nde 
çalışmalar yapmak üzere 
Ottowa’daydınız, orada bu konular 
görüşüldü sanırım.

Evet, uluslararası ekonomi 
dünyası kalkınma planlarının öne-
mini yeniden gündeme getiriyor, 
modeller tartışılıyor. Küreselleşme 
ve neo-liberal düzen gelişmekte 
olan ülkelere vadettiklerinin hiç 
birisini veremedi. Ama suçu sisteme 
atma kolaycılığına kaçmayalım. Bu 
sistemde sizin ne yaptığınız, hangi 
politikaları uyguladığınız önemli. 
Dışarıdan gelen finansmanı kısa 
vadeli kazançlara, tüketime, borçla-
narak ithalata ve inşaata harcayıp 
sonra sistem kötü demenin ger-
çekçi hiçbir tarafı yok. Biz neden 
en riskli dört ülke içindeyiz? Neden 
başkaları değil? 
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“Dövizi Üretime, Yeni Fabri-
kalara, Teknoloji Geliştirmeye Yön-
lendirmeliydik”

Çözüm önerilerimize dönecek 
olursak, dördüncü konu uluslararası 
finansal sermayenin yönetimi. Biz 
son 15 yılda gelen dövizi tüketime ve 
inşaata yatırdık. Halbuki, üretime, yeni 
fabrikalara, teknoloji geliştirmeye yön-
lendirmeliydik. Yapmadık. Hatalıyız. 
Ama dış finansman imkanları bitmedi. 
Türkiye önemli coğrafi konumu, nü-
fusu ve dinamik ruhu ile doğru ellerde, 
üretim odaklı bir yeniden yapılanma ile 
kısa sürede sorunlarını aşar.  

Beşinci konu, tarım ve sanayi 
politikaları ile uyumlu olarak teknoloji 
geliştirilmesi. Eğitim sistemimizi teknoloji 
üretecek, yazılım ve bilişim sektöründe 
uzmanlaşacak çeşitli kümelere ayırmak 
gerekiyor. Ara elemanı ve teknik ele-
man yetiştiren lise ve yüksek okul gibi 
araştırma ve geliştirme ile buluşçuluğun 
amaç edinildiği bölgesel ve eğitimsel 
merkezler oluşturulmalı. Bizde bunların 
hepsinden biraz var. Ama dağınık, 
plansız ve hedefsiz. Türk girişimciler 
dinamik, cesur ama içinde bulunduğu 
ortam gereği uluslararası şirketlerin 
taşeronu durumunda. 

-Asya ülkelerinin ‘Asya 
kaplanları’ diye anılması özellikle 
Güney Kore’nin ekonomik başarısı 
oldukça tartışılan ve göz önünde 
olan bir model galiba?

Doğrudur. Ekonomi tarihini ve Asya 
kıtasını incelediğimizde bir tarafta çok 
başarılı Güney Kore’yi diğer tarafta 
Asya krizi ile sarsılan ve iniş çıkışlar 
yaşayan Malezya, Endonezya, Fil-
ipinler gibi ülkeleri görüyoruz. Güney 
Kore 1960 yılında kişi başı 158 dolar 
milli gelire sahipken Türkiye 509 
dolar gelire sahipti. Yani bizim üçte 
birimiz. 1980’de biz 1.564 dolar on-
lar 1.705 dolar kişi başı gelire ulaştı. 
Yani bizi yakalayıp geçtiler. Devamında 
kalkınmaları aynı hızda devam etti; 
2000 yılında 12 bin dolar ve 2015’de 
27 bin dolar kişi başı gelire ulaştılar. Biz 
ise 2000’de 4 bin 317 dolar, 2015’de 
10 bin 985 dolarda kaldık. Yani bizim 
üçte birimizden üç misli fazla kişi başı 
gelir, zengin, küresel markalara sahip 
bir ülke oldu Güney Kore. Peki, hangi 
modeli uyguladı derseniz, özü itibariyle 
biraz önce saydığım modeli uygula-
yarak. Diğerleri yani Malezya, Endon-
ezya, Filipinler bizim gibi dış sermaye 
girişini kısa vadeli kazançlara ve tüke-
time yöneltti. Sanayileşme ve teknoloji 
gelişimini ıskaladı. Ve kalkınamadı.
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2001 Krizi ve Sonrası

2001 krizi, Türkiye ekonomisinin 
yaşadığı önemli krizlerden birisidir. 
2000 yılı sonundan krizin olduğu 
2001 yılı sonuna ve 2002 yılı sonuna 
kadar ekonomide şöyle bir gelişme 
yaşanmıştır (veriler için kaynak: IMF, 
veri tabanı.)

2001 krizi sonucunda 
2000 yılında yüzde 6,6 olan 
büyüme oranı yüzde 5,9’luk 
bir küçülmeye dönüşmüş, 
GSYH’de yüzde 26,7 ve kişi 
başına gelirde yüzde 27,6 
düşüş yaşanmıştır. İşsizlik 
oranı bu büyük çöküşten 
etkilenerek artmış, buna 
karşın yüzde 7,8 gibi kabul 
edilebilir sayılabilecek bir 
düzeyde kalmaya devam 
etmiştir. Enflasyon 30 puana 
yakın bir artışla yüzde 68,5’a 

yükselerek denetimden çıkmıştır. 
Bozuk olan bütçe dengesi iyice 
bozulmuş, GSYH’ye oranı yüzde 
12’ye yaklaşmış bunun sonucun-
da kamu borç stokunun GSYH’ye 
oranı da yüzde 52’den yüzde 76’ya 
fırlamıştır. USD/TL kuru neredeyse 
2 kat artmış, bunun sonucu olarak 
ihracat artarken ithalat düşmüş ve 

cari denge 
kriz yılında fa-
zla vermiştir.

T ü r -
kiye, kriz 
sonras ında, 
I M F 
desteğinde, 
G ü ç l ü 
E k o n o m i -
ye Geçiş 
P r o g r a m ı n ı 
uygulamaya 
s o k m u ş t u r. 
Ertesi yıl 
e k o n o m i d e 
topa r l anma 

başlamıştır. Bu toparlanmayı tablo-
da 2002 yılı verilerinden görmek 
mümkündür. 2002 yılında önceki 
döneme göre kötüye giden tek 
gösterge işsizlik oranıdır.

AKP’den Önce Türkiye Ekon-
omisi Gelişmekte Olan Dünyanın 
Neresindeydi?

Aşağıdaki tablo, AKP’den önce-
ki dönemde Türkiye’nin içinde 
bulunduğu gelişmekte olan ülkeler 
(GOÜ) kategorisi ile karşılaştırılmasını 
sunuyor (veriler için kaynak: IMF, 
veri tabanı ve www.hazine.gov.tr.)

Türkiye’nin ekonomik büyümesi 
kriz yılı öncesinde de sonrasında 
da GOÜ ortalamasının üzerinde 
görünüyor. Satınalma gücü pari-
tesine (SAGP) göre kişi başına ge-
lir Türkiye’de kriz öncesinde GOÜ 
ortalamasıyla neredeyse aynı iken 
krizden sonra GOÜ ortalamasının 
aşağı yukarı dörtte üçü düzeyine 
gerilemiş durumdadır. Bütün öte-
ki göstergelerde Türkiye, GOÜ 
ortalamasından oldukça uzaklarda 
kalmış görünüyor.  

AKP 2002 sonunda iktidara 
geldiğinde kriz nedeniyle çökmüş 
ama sonrasında Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı ve IMF’nin mad-
di desteğiyle toparlanma yoluna 
girmiş bir ekonomi devraldı.

Dr. Mahfi Eğilmez
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AKP’nin İlk Döneminde (2003 – 
2010) Ekonomi

AKP’nin 16 yıllık iktidar süresi iki 
farklı dönemi içeriyor. İlk dönem 2003 
– 2010 yılları arasını kapsayan ve 
ekonominin toparlanmaya yöneldiği 

dönemdir. Bu döneme ilişkin te-
mel makroekonomik göstergeler 
aşağıdaki tabloda yer alıyor (veriler 
için kaynak: IMF, veri tabanı.)

  AKP, ilk 8 yılında GSYH’yi [(644,5 
– 238,3) / 238,3 x 100] yüzde 170,5 
ve kişi başına geliri de [(8.882 – 
3.589) / 3.589 x 100] yüzde 147,5 
artırmayı başarmıştır. Buna karşılık 
dönemin son yılı olan 2009’da GSYH 
ve dolayısıyla kişi başına gelir ciddi bir 
düşüşle karşılaşmıştır.

Tabloya göre AKP, dönem bo-
yunca yüzde 4,9’luk bir büyüme 
ile potansiyel büyümeyi yakalamış. 
Enflasyon ortalamasını yüzde 12,5 
ve işsizliği de yüzde 10 gibi yüksek 
oranlardan aşağıya çekememiştir. 
Bütçe dengesinde ve cari dengede 
yüksek sayılmayacak bir ortalamayı 
yakalamıştır.

AKP’nin İkinci Döneminde 
(2010 – 2017) Ekonomi

İkinci dönem 2010 – 2017 yılları 
arasını kapsıyor. Ekonomide ivmenin 
yitirildiği ve göstergelerin bozul-
maya yöneldiği bu döneme ilişkin 

temel makroekonomik göstergeler 
aşağıdaki tabloda yer alıyor (veriler 
için kaynak: IMF, veri tabanı.)

AKP, ikinci 8 yılında GSYH’yi 
[(849,5 – 772,3) / 772,3 x 100] yüzde 
10 artırabilmiş, kişi başına gelirin artışı 
ise [(10.512 – 10.476) / 10.476 x 100] 
yüzde 0,3 gibi çok düşük bir düzeyde 
kalmıştır.

Tabloya göre AKP, dönem bo-
yunca yüzde 6,9’luk bir büyüme ile 
potansiyel büyümeyi oldukça geçmiş 
görünüyor. AKP, dönem ortalaması 
olarak enflasyon ortalamasını yüzde 
8,5’a indirmiş olsa da son yılın en-
flasyonu yüzde 12’ye ulaşmıştır. 

İşsizlik ise bir önceki dönemle aynı 
düzeyde kalmıştır. Bütçe dengesinde 
önemli bir düşüş sağlanırken cari 
denge bozulmaya devam etmiştir.

Dönemin en önemli sorunu artan 
cari açıkla sağlanan yüksek oranlı 
büyümeye karşın GSYH’nin, kişi 
başına gelirin gerilemesi ve işsizliğin 
düşürülememesidir.
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AKP’nin Ekonomi Yöneti-
minde İki Döneminin 
Karşılaştırılması

AKP’nin yukarıda iki döneme 
ayırarak ele aldığımız 16 yıllık 
iktidarının ekonomik sonuçlarını 
bu iki döneme bakarak topluca 
karşılaştırırsak şu sonuçlara varırız.

AKP yönetiminde ekonomide 
büyüme ikinci dönemde potan-
siyelin (yüzde 5) oldukça üzerinde 
(yüzde 6,9) artmış, enflasyon yüksek 
düzeyde olmasına karşın gerilem-
eye devam etmiş (yüzde 8,5), bütçe 
açığı düşmüş (yüzde 1,8) onun yerini 
alan cari açığın artışı devam etmiştir 
(yüzde 5,6. Büyümede potansiye-
lin oldukça üzerine çıkılmasına 
karşılık işsizlikte herhangi bir olumlu 
gelişme sağlanamamıştır. Bunlara 
ek olarak en önemli gelişme GSYH 
ve kişi başına gelirde görülmüş, ilk 
dönemdeki başarının, bu kadar 
yüksek büyüme oranlarına karşın, 
tekrarlanmak bir yana yanına bile 
yaklaşılamamıştır. AKP, ilk 8 yılında 
GSYH’yi yüzde 170,5, kişi başına 
geliri yüzde 147,5 artırmayı başardığı 
halde ikinci 8 yılında GSYH’yi yüzde 
10, kişi başına geliri ise yüzde 0,3 
artırabilmiş görünüyor. Bunun te-
melinde yatan en önemli neden 
TL’de yaşanan dış değer kaybıdır. 
İlk 8 yılsonunda Dolara karşı TL’nin 
değer kaybı 0,3 puan olurken, ikinci 
8 yılsonunda 2,2 puan olmuştur. 
Bu büyük değer kaybı TL ile hes-
aplanan GSYH ve kişi başına geli-
rin Dolara çevrilirken büyük kayıp 
yaşamasından kaynaklanmaktadır. 

İlk dönemde özelleştirilen kamu 
işletmelerinin satışından 30,7, dış 
borçlanma artışından 139,3 mil-
yar Dolar olmak üzere toplam 
170 milyar Dolar, ikinci dönemde 
özelleştirmeden 30,3, dış borçlan-
ma artışından 184,1 milyar Dolar 
olmak üzere toplam 214,4 milyar 
Dolar ek kaynak girişi sağlanmıştır. 
Bir başka deyişle bu tür kaynak 
girişi ikinci dönemde 30,3 milyar 
Dolar fazla olmasına karşın bu artış 
da ivme kaybını durduramamıştır.   

2018 Yılında Ekonominin Du-
rumu

Orta Vadeli Programa göre 2018 
yılında GSYH 3.446 milyar TL (923 
milyar USD) olacağı tahmin edilme-
ktedir. Programda USD/TL kuru yer 
almasa da TL cinsi GSYH’yi Dolar 
cinsi GSYH’ye böldüğümüzde or-
talama Dolar/TL kurunun 3,73 
olarak alındığını hesaplayabili-
yoruz. 2018 yılına 3,78’lik kurla 
başladığımıza göre ortalama kurun 
3,73 olması için 2018 yılsonu ku-
runun 3,68 olması gerekiyor. Böyle 
bir şey bugünkü kurlarla mümkün 
değil. 2018 yıllık ortalama kurunun 
iyimser bir bakış açısıyla 4,10 olması 
halinde GSYH Dolar cinsinden 840 
milyar Dolar dolayında çıkacak de-
mektir.

2018 yılının Mayıs ayı itibariyle 
eldeki ekonomik veriler, gidişattan 
yola çıkarak tahminlere göre şöyle 
bir tablo ortaya koymaktadır:

Mart ayı itibariyle 12 aylık cari 
açık 55 milyar Dolar olduğuna göre 
yukarıda değindiğimiz düzeltilmiş 
Dolar cinsinden GSYH’yi esas 
alırsak cari açık şimdiden yüzde 6,5 
dolayında demektir ki bu da bizim 
yüzde 7’lik yılsonu cari açık tahmini-
mizi haklı kılar. Bu dengeyi Brent 
petrolün fiyatında yaşanan beklenti 
üstü artışlar da olumsuz etkilemek-
tedir.

Bu tablo ağır bir tablodur. Bu 
ekonomik tablodan sağlıklı bir 
ekonomik yapıya dönmek pek kolay 
bir iş değildir.
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Sonuç ve Değerlendirme

AKP, krize girmiş bir ekonomiyi, 
toparlanmaya yönelmiş bir kemer 
sıkma programı uygulamaya kon-
duktan sonra devraldı. Türkiye, kriz 
sonrası girdiği IMF programıyla birlik-
te bankacılık reformunu ve mali disi-
plini sağlama önlemlerini uygulamaya 
sokmuştu. Bir başka ifadeyle krizin 
bozduğu ekonomik konjonktür ters-
ine dönmeye başlamıştı. AKP, böyle 
bir ekonomik ortamda iktidarı aldı ve 
IMF programını sonuna kadar boz-
madan uyguladı. Türkiye ekonomisi 
bu dönemde hızlı bir çıkış yakaladı. 
2008 Mayıs ayında IMF programı bit-
tikten bir süre sonra küresel kriz çıktı. 
Bundan sonraki dönemde Türkiye, 
ekonomi politikasında hatalar yap-
maya başladı ve ekonomi giderek 
sorunları biriktirmeye yöneldi.

AKP’nin ilk dönemdeki başarısı 
büyük ölçüde “az söz, çok icraat” 
ilkesini ekonomi uygulamalarına 
sokmasından geçiyordu. İkinci 
dönemdeki başarı kaybının bir nedeni 
bu ilkeyi tam tersine çevirmesiyle or-
taya çıktı. Ekonomi alanında çoğu kez 
gerçeklere ters, yatırımcıyı ürkütecek 
yanlış adımlar atıldı, açıklamalar 
yapıldı. Uğraşılacak sorunların yanlış 
belirlenmesi (enflasyon yerine faiz), 
yanlış yatırım politikası (sanayi ve yük-
sek teknolojili üretim yerine inşaat), 
ekonomi politikasının yanlışlığı (belir-

siz para politikası ve gevşek maliye 
politikası karması) gibi nedenler bu 
ilke değişimine eklenince ivme kaybı 
ve bozulma kaçınılmaz oldu.  

Önümüzde bir seçim var. Bu 
seçimden bir süre sonra da yerel 
seçimler var. Dolayısıyla seçim ekon-
omisi 24 Haziran’da bitmeyecek. 
Önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye’nin 
bulması gereken dış finansman 
miktarının 235 milyar Dolar dolayında 
olduğunu da dikkate alınca Türkiye 
ekonomisini çok zor ve sıkıntılı bir 
dönemin beklediğini söylemek ger-
çekçi olur.
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TZOB Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, çiftçinin, bu ülkenin temel direği 
olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 
5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı 
ve yabancıyı, 40 milyona yakın turis-
ti beslediğini, 6 milyona yakın kişiye 
istihdam sağladığını, işsizliği 2 puan 
düşürdüğünü, 17 milyar dolarlık 
gıda ve tarım ihracatı yapılmasına 
imkan tanıdığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, “2017 yılı verileriyle, milli 
hasılaya 51,7 milyar dolarlık katma 
değer ekliyor, üretici fiyatlarıyla, 
88 milyar dolarlık üretim yaptık. 
Çiftçimiz, zor tabiat koşullarında, 
yağmur, çamur demeden,  geces-
ini gündüzüne katarak üretiyor, 
tarlasından, bağından, bahçes-
inden, ahırından, ağılından kop-
muyor, ormanda, denizde üretimini 
sürdürüyor, sofralardan üç öğün 
hiçbir şeyi eksik bırakmıyor. Bu ül-
keye hizmeti de ibadet gibi görüyor. 
Buna karşın kıymetinin bilinmesini, 
yaptığı işin öneminin idrak edilmes

ini istiyor” dedi.
Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dün-

ya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, Uluslararası Tarım Üret-
icileri Federasyonu (IFAP) tarafından 
alınan kararla 1984 yılından buyana, 
her yıl tüm dünyada 14 Mayıs’ın 
“Dünya Çiftçiler Günü” olarak çeşitli 
etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Tarım Önemi Tartışılmaz Bir 
Sektör

Bu günün kutlanmasıyla değeri 
çok da iyi anlaşılmayan çiftçinin 
ve tarım sektörünün gündeme 
geldiğini vurgulayan Bayraktar, 
şunları kaydetti:

“Tarım, önemi tartışılmaz bir sek-
tördür. Tarım modası geçmeyen 
tek sektördür. Elektronik aletler, 
makinalar, motorlu araçlar olmadan 
da yaşanabilir ama gıda olmadan 
yaşanamaz, gıda ihtiyacı ertelen-
emez. Bütün insanlık tarihi boyunca 
tarım, en stratejik sektör olmuştur. 
Önemi hiçbir zaman azalmamış, ak

sine her geçen gün artmıştır ve 
artmaya da devam edecektir.

Dünyada yoksulluk oldukça, 
kıtlık sürdükçe, 815 milyon in-
san açlık çektikçe tarımsal üretimi 
artırmak zorundayız. Uzay çağını 
yaşarken, dijital devrim ve otomasy-
on her alana girmişken hala denge-
siz gelir dağılımı nedeniyle yüz mi-
lyonlarca insanın açlık çekmesini 
gelecek kuşaklara anlatamayız. 
Üstelik yüz milyonlarca insan açlık 
çekerken gıdanın üçte birini, 1,3 
milyar ton gıdayı çöpe atarken bunu 
açıklayamayız.”

TZOB Başkanı Bayraktar’dan Dünya Çiftçiler Günü Mesaj
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“Tarımsal Potansiyel 
Açısından En Şanslı Ülkeler 
Arasındayız”

Türkiye’nin tarım potansiye-
li açısından en şanslı ülkeler 
arasında bulunduğuna dikkati 
çeken Bayraktar, şu bilgileri 
verdi:

“Tarımsal potansiyel açıdan 
cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. 
Dünyanın en eski tarım merkezlerin-
den biri olan Anadolu ve Trakya’ya 
sahibiz. Ülkemizde tarımsal çeşitlilik 
kıtalarla karşılaştırılabilecek kadar 
zengin. 55 üründe dünyada ilk 10 
sırada yer alıyoruz. Fındık, kayısı, in-
cir, kiraz, ayva ve haşhaş üretiminde 
birinci, karpuz, kavun, pırasa, bal 
ve fiğ üretiminde ikinci, mercimek, 
elma, salatalık, yeşil biber, yeşil fa-
sulye, kestane, Antep fıstığı, çilek 
ve koyun sütü üretiminde üçüncü 
sıradayız. Endemik bitki türü bi-
zde 3 bin 500’ü aşarken, her gün 
bunlara yenileri eklenirken, kıta 
Avrupası’nda toplam endemik bit-
ki türü sayısı 2 bin 500’de kalıyor. 
Bugün dünya tarımının en temel 
ürünlerinden çoğunun anavatanı 
bu topraklar. Buğday, arpa, mer-
cimek, nohut, soğan, sarımsak, 
havuç, zeytin, üzüm, incir, fındık, 
Antep fıstığı, ceviz, badem, elma, 
armut, ayva, nar, erik, kiraz ve 

vişnenin anavatanının Anadolu’dur. 
Bunların dışında, çavdar, yulaf, 
bakla, bezelye, kestane, kuşburnu, 
kekik, ahududu, alıç, ahlat, karadut, 
keçiboynuzu, böğürtlen, kızılcık, 
muşmula, menengiç, üvez, anason, 
Bektaşi üzümü, çam fıstığı, kara 
yemiş, koca yemiş gibi önemli tarım 
ürünlerinin kaynağı da Anadolu.

Bunun yanı sıra ülke olarak çok 
stratejik bir konumdayız. İçinde 
bulunduğumuz bölgede, başta 
Ortadoğu olmak üzere, Balkan-
lar, Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve 
Kuzey Afrika’da büyük bir gıda talebi 
bulunmaktadır. Bu coğrafyanın tam 
ortasında yer alan ülkemiz, tarım 
potansiyelini nüfusu 700-800 mily-
onu bulan bu bölgenin gıda açığını 
karşılamak üzere rahatlıkla kulla-
nabiliriz. Bölgenin tarımsal üretim 
merkezi olabiliriz.”

Bütün bu artılara rağmen, 
ülke olarak tarım sektöründe 
var olan potansiyeli tam olarak 
kullanabildiğinin söylenemeyeceğini 
belirten Bayraktar, “var olan po-
tansiyeli kullanamıyoruz çünkü; 
tarımın, arazi parçalanması ve 
işletme ölçek sorunu, tarım ara-
zilerinin amaç dışı kullanımı, 
küresel ısınmadan kaynaklı iklim 
değişiklikleri, tarım sigortasının yet-
erince yaygınlaşamaması, sulama, 

girdi maliyetleri, kredi finansman, 
örgütlenme, üretim planlaması, fiyat 
istikrarı, eğitim, kırsalda nüfus kaybı 
gibi çeşitli sorunları bulunmaktadır. 
Bu sorunları çözmek zorundayız. 
Çözüm bekleyen sorunların en 
önemlileri yapısal sorunlar olan ara-
zi parçalılığı, sulama altyapı eksikliği 
ve örgütlenmedir” dedi.
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Yapısal Sorunlar:

TZOB Başkanı Şemsi Bay-
raktar, şunları kaydetti:

“Tarımsal işletmelerimiz küçük, 
arazilerimiz çok parçalıdır. Ortalama 
işletme büyüklüğümüz 61 dekardır. 
Üstelik bu alan yaklaşık 10 parselden 
oluşmaktadır. Parsel büyüklüğü or-
talama 6 dekara inmektedir. Bu 
durum inanılmaz bir maliyet get-
irmektedir. Bu kadar parçalanmış 
arazi ve işletme yapısıyla verimli 
tarımsal üretim yapmak imkansızdır. 
Bu açıdan bizim de çıkarılması için 
sonuna kadar desteklediğimiz, 
Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma 
Kanunu çok önemlidir. Kanunda 
iyi bir şekilde uygulanırsa, arazilerin 
daha da bölünmesi önlenecektir. 
Halen devam eden toplulaştırma 
çalışmalarıyla da parseller birleştirilip 
büyütülecektir.

Sulama hepimizin bildiği gibi 
ülkemizin en önemli meseleler-
inden biridir. Hala ekonomik ve 
teknik olarak sulanabilir 8,5 mi-
lyon hektarlık arazinin 2,15 mi-
lyon hektarını gerekli altyapı 
çalışmaları tamamlanamadığı için 
sulayamıyoruz. Sulanan alanlarda da 
yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf 
sağlayan basınçlı sulama sistemler-

ine yaygın olarak geçemedik. Hızla 
basınçlı sulama oranını artırmamız 
gerekiyor. Bunun çözümü, basınçlı 
sulama sistemlerinin kurulum 
maliyeti devletimiz tarafından hibe 
yoluyla karşılanmasıyla mümkün 
olacaktır. Bu açıdan GAP, KOP, 
DAP gibi büyük sulama projelerini 
içeren bölgesel kalkınma projelerin 
bir an önce tamamlanmalıdır.

Üreticimizin ekonomik örgütlen-
mesinin yeterince sağlanamamış 
olması da önemli bir sorundur. 
Ekonomik örgütlerinin fonksiy-
onel olması, idari ve mali yönden 
güçlendirilmesi ve profesyonelce 
yönetilebilmesi için gerekli mev-
zuat değişiklikleri yapılmalıdır. 
Bu örgütler, gelişmiş ülkelerde 
örnekleri görüldüğü gibi üyeler-
ine ucuz girdi temin edebilmeli, 
soğuk hava depoları, lisanslı de-
polar kurabilmeli, çiftçinin ürününü 
stoklayabilmeli, pazarlayabilmeli, 
ürünü işleyebilmeli, en iyi şekilde 
değerlendirebilmeli, piyasaya girip 
regülasyonu sağlayabilmelidir. 
Ekonomik örgütlenme etkin 
olarak sağlanmadan ne çiftçimiz 
ürününü değerinden satabilir ne de 
tüketicimiz makul fiyatlarla tüketim 
yapabilir. Piyasada da fiyat istikrarı 
sağlanamaz. Üretim planlaması da 

yapılamaz.”
Ziraat Odalarının eğitime çok 

önem verdiğini, çiftçinin bilgiyle 
buluşturulması için çalıştığını belirten 
Bayraktar, “ne yaparsak yapalım, 
çiftçimizi bilgiyle buluşturamazsak 
150 milyar dolarlık hasıla, 40-50 
milyar dolarlık tarım gıda ihracatı 
hedeflerine ulaşamayız. Gerek Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği gerekse 
de Ziraat Odaları olarak Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı başta ol-
mak üzere bakanlıklar, kurum ve 
kuruluşlarla protokoller imzalayarak, 
işbirliği yaparak 427 bin çiftçimizin 
eğitim almasını sağladık. Üstelik 
bunların 174 bini de kadın çiftçiler-
imiz. Yine teknolojik gelişmeleri 
yakından görebilsin diye 670 bin 
çiftçimizi fuarlara taşıdık. Bu sayılar 
daha da artırılmalı, bütün çiftçiler-
imiz eğitimden geçirilmelidir” dedi.
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Talepler:

Çiftçiyi rahatlatmak için mazot, 
gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç 
gibi girdi maliyetleri makul düzeylere 
çekilmesi gerektiğini belirten Bay-

raktar, çiftçinin öncelikli taleplerini 
ise şöyle sıraladı:

-Hazineye ait arazilerde ecrim-
isil ödeyerek tarımsal üretim yapan 
çiftçilerimizin sorunların bir bölümü 
çözüldü. Bu şekilde üretim yapan 
bütün çiftçilerimizin çiftçi kayıt siste-
mi (ÇKS) konusundaki sorunlarının 
çözüm yolu bulunmalıdır. Bu so-
runlar çözülmeli ki çiftçimiz tarımsal 
desteklerden yararlansın, Hazine 
destekli düşük faizli Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri kre-
disi kullanabilsin, tarım sigortası 
yaptırabilsin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne ürün satabilsin.

-İntikali yapılmamış arazilerde in-
tikal işlemlerini hızlandırmak için, 15 
Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılan 

‘miras kalan tarım arazilerinin in-
tikal işlemleri esnasında alınan tapu 
harcı muafiyeti’ devam ettirilmelidir.

-2B arazilerinin, tarım arazisi 
olarak korunması kaydıyla çiftçimize 
satışında rayiç bedel, tarımsal arazi 

rayiç bedeli üzer-
inden belirlenme-
lidir.

-Çiftçilerimize 
verilen doğrudan 
destekler, Tarım 
K a n u n u n d a 
ö n g ö r ü l d ü ğ ü 
gibi gayri safi 
yurtiçi hasılanın 
yüzde 1’ine 
çıkarılmalıdır.

- T a r ı m s a l 
d e s t e k l e r d e n 
alınan yüzde 
2 ile yüzde 4 

arasında değişen stopaj kesintisi 
kaldırılmalıdır.

-Çiftçilerimizin 2 bin liranın üzer-
inde vadesi geçmiş vergi, tarımsal 
amaçlı sulamada kullanılan ele-
ktrik, sulama işletme ve bakım 
ücreti, su kullanım hizmet bedeli 
borçlarının desteklerden kesilmesi 
uygulamasından vazgeçilmelidir.

-Tarımda kullanılan elektrik, to-
hum, fide ve ilaçtan alınan KDV 
sıfırlanmalı, elektrikteki enerji fonu 
ve TRT payı kaldırılmalıdır.

-Hayvancılık işletmelerinde 
kullanılan elektriğe tarımsal sulama 
abone grubu tarifesi uygulanmalıdır.

-Çiftçimizin düşük faizli kredi 
talebi karşılanmalı, tarımsal kredil-
erde kredi masrafları alınmamalı, 

sigorta mecburiyeti kaldırılmalıdır.
-Çiftçilerimize yeni finans-

man olanakları sağlanmalı, takibe 
düşmüş kredi borçları faizsiz ve 
uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır.

-Dekar başına 1 liradan 5 liraya 
yükseltilen yeraltı suyu kullanım 
ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir.

-Üreticilerimize kullandıkları yem 
için fatura karşılığında belli bir miktar 
destek verilmeli veya yemi Tarım ve 
Kredi Kooperatifleri/üretici örgütleri 
kanalıyla uygun fiyattan temin ede-
bilmelerine imkan sağlanmalıdır.

-2017 yılında olduğu gibi, 2018 
yılında da doğal afetlerden zarar 
gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçları ertelenmelidir.

-Tarım sigortalarında prim-
ler çiftçimizin ödeyebileceği se-
viyelere çekilmeli, sigorta kapsamı 
genişletilmelidir.

-Tarım Bağ-Kurlularda aylık prim 
ödeme gün sayısı 25 günden, 2008 
yılında olduğu gibi yeniden 15 güne 
indirilmelidir.

-Çiftçilerimize, prim ödedikleri 
her yıl için 90 gün, 4 yılda 1 yıl 
hesabıyla fiili hizmet payı, kamuo-
yunda bilenen ismiyle yıpranma 
hakkı verilmelidir.

-Kadın çiftçilerimizin, sigortalı ol-
madan önce gerçekleşen doğum 
nedeniyle hizmet borçlanması ya-
pabilmesi sağlanmalıdır.

-Çiftçilerimize muafiyette geçen 
süreler için borçlanma imkanı ver-
ilmelidir.”

Şemsi Bayraktar, bütün çiftçilerin 
14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü kutladı, bütün 
çiftçilere bereketli hasat-
lar diledi.
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GIDALARIMIZ NEDEN SAĞLIKLI ve 
KALİTELİ DEĞİL?

Günümüzde sağlıklı ve kaliteli 
gıdaya erişim, fiyat artışları ile bir-
likte önemli konulardan biri oldu. Bu 
nedenle cebinde biraz parası olan 
sosyal katmanlar organik denilen 
gıdalar peşinde koşuyor, bireysel 
kurtuluş arıyor. 

Kimileri, “Cebinde parası olan-
lar sağlıklı, olmayanlar ise sağlıksız 
beslensinler. Bu normaldir, çünkü 
beş parmak bir değildir. (*)” diyebilir.

Bu yaklaşım acımasız bir toplum 
düzeninin göstergesidir. Oysa konu, 
toplumu doğrudan ilgilendiriyor, bir 
başka deyişle konu, toplumsal.

Bu nedenle konuya şöyle bak-
mak gerekmiyor mu? Sosyal bir 
devletin en önemli görevlerinden 
biri toplumun bütün bireylerinin 
sağlıklı ve kaliteli gıdaya erişmesini 
sağlamak değil mi?

Sağlıksız ve Kalitesiz Gıda Üreti-
minin Perde Arkası Ne Var?

Burada büyük resmi gözden 
kaçırıyor ya da kaçırmak isteyen-
lerin tuzağına düşüyor ve sonucu 
yargılıyoruz.

Gıda üretiminin, tarla ve hayvan 
barınağından tüketiciye kadar olan 
süreçte, tarım sistemi, taşıma ve 
işleme olmak üzere üç aşamada ele 
alınması gerekiyor.

Sağlıksız ve ka-
litesiz gıda üreti-
mi ilk aşamada 
endüstriyel tarımın 
bir sonucudur.

Sağlıksız ve ka-
litesiz  gıda üreti-
mi  önce, üretim 
a ş a m a s ı n d a 
endüstriyel tarımla 
ortaya çıkıyor.

Endüstriyel tarım için önemli 
olan, birim alandan ya da hayvan-
dan alınan miktarın artırılmasıdır.

Bu amaçla bitkisel üretimde 
GDO’lu tohum kullanılır, kimyasal 
gübre ve tarımsal ilaç en yüksek 
miktarda öğütlenir.

Hayvanlar, GDO kaynaklı yem-
lerle beslenir, gerekiyorsa hormon 
ve antibiyotik yüklenir, hiç hareket 
ettirilmez.

Özetle endüstriyel tarım, üretilen 
gıdaların kalitesini olumsuz etkilediği 
gibi, aynı zamanda bir yandan 
toprağı, suyu ve havayı da kirletir. 

Diğer yandan da köylülüğü tasfi-
ye eder, onları işsiz bırakır. Bu, onun 
olumsuz sosyal yanıdır.

Gıdaların sağlığı ve kalitesi, 
taşıma sürecinden olumsuz olarak 
etkilenir.  

Ucuza kapatılan bir tarımsal 
ürün, kimi zamanlar binlerce kilo-
metreden tüketiciye ya da işlenmek 
üzere fabrikalara taşınır.

Taşıma işlemi, bir yandan ka-
liteyi olumsuz etkiler, bir yandan 
da taşıma maliyetini tüketiciye 
yükler. Kimi durumlarda gıdanın 
bozulmasını engellemek amacıyla 
koruyucu maddeler de eklenir.

Gıdalar, işleme sürecinde de 
sağlık ve kalitesini kayıp edebilir.

İşleme sırasında gıdalara çok 
yüksek ışıl işlemler uygulanır, raf 
ömrünü uzatmak amacıyla koruy-
ucu maddeler konulur. 

Diğer yandan işlemede ürünü 
daha ucuza mal etmek için, örneğin 
şekerleme sanayisinde olduğu 
üzere, şeker pancarı ürünü şekeri 
yerine ucuza mal olan mısır şurubu 
yeğlenir, bunun kandaki şeker 
katsayısının doğrudan yükselteceği 
göz ardı edilir.

Gıdaların lezzetini artırmak 
amacıyla kimyasal tatlandırıcılar bile 
eklenir.

Bu şekilde üretilen gıdaları artık 
uluslararası tekellerin denetimine 
girmiş AVM’lerden alır ve tüketiriz. 
Sağlıklı beslendiğimizi sanırız. Üs-
telik bunların fiyatları da çok ucuz 
değildir.

Diğer yandan, AVM’ler dışında 
semt pazarlarında da AVM’lere göre 
ucuza satılan gıdalar da son dere-
cede denetimden uzak üretilir ve 
pazarlanır.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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Çözüm Var Mı?
Hiç kimse günlük ya da bireysel 

çözümler peşinde koşmasın. Çünkü 
toplumun büyük bir çoğunluğu 
sağlıksız ve kalitesiz gıdalarla 
beslendiği için, buradan kaynakla-
nan hastalıkların bedelini hepimiz 
ödemiyor muyuz?

Günümüzde durum böyle değil 
mi?

Öncelikle söyleyelim. Sağlıksız 
ve kalitesiz gıdaya erişimi yaratan 
düzenin adı, emperyalizm denetimli 
liberal düzendir, üstelik bu düzen 
çevre ülkelerinde daha acımasızdır.

Çözüm önerilerimize gelecek 
yazımızda tartışmaya açalım mı?

(*) “Beş parmak bir değildir” 
atasözü, bir toplumu oluşturan bi-
reylerin farklı yapısal özelliklerin-
den kaynaklanan karakter yapına 
sahip olduğu anlamına geliyorsa, 
doğrudur, ancak bu atasözü birey-
lerin beslenme, barındırma, güven-
lik, sağlık ve eğitim gibi temel gerek-
sinmelerine erişmesi anlamında eşit 
olamayacağı anlamında kullanılırsa, 
kabul edilmesi tartışmaya açıktır ve 
sorgulanmalıdır.

İYİ GIDA İÇİN EVLERE DÖNÜŞ

“İyi Gıda İçin Evlere Dönüş”, 
kimimiz  için naif, ya da daha 
doğrusu uygulanması olası olma-
yan  bir tümce olarak yorumlana-
bilir. Ancak, isterseniz önce gıda 
perakendeciliğine kısaca bir göz 
atalım.

Hazır Gıda Sektöründe 

tekelleşme yabancılaşma ortaya 
çıkmış bulunuyor

• Türkiye’de de organize gıda 
perakendeciliği, çok uluslu hi-
permarketlere sağlanan olanaklarla 
tekelleşmiş ve yabancılaşmış bulu-
nuyor. Bugün gıda perakendeciliği, 
büyük ölçüde Carrefour, Migros, 
Metro ve Tesco gibi yerli ve yabancı 
tekellerin denetimine girmiş olduğu 
gözlemleniyor.

• Perakende sektörünün 
yabancılaşması, giderek Türkiye 
üretim sektörünü de olumsuz et-
kilemeye başladı. Bugün neredeyse 
yabancı tekellerin egemenliğindeki 
marketlerde pazarlanan ürünlerin 
yarısı dışarıdan gelmekte. Bu du-
rum, üretimi aşağıya çekiyor ve 
işsizliği körüklüyor.

• Perakende sektöründe tüketi-
cileri bilgi edinme hakkı konusunda 
taleplerde, geri bildirimler de yeter-
ince hızlı değil.

• Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de küçük ve orta 
ölçekli gıda perakendecileri yok 
olma sürecini yaşıyor. Sektörde 
bakkal sayısı hızla azalıyor, küçük 
esnaflar siftahsız dükkân kapatıyor.

• Tekelleşen ve yabancılaşan 
şirketler karşısında büyük üretici 
firmalar bile, pazarlık ve yaptırım 
gücünü giderek yitiriyor. Üretici fir-
malar, mallarını pazarlamak için bir-
çok bedeli, organize gıda 

perakendeciliği yapan tekellere 
ödemek zorunda.

• Sonuç olarak, paramız 
uluslararası tekellere gidiyor. İç 
üretim olumsuz olarak etkileniyor, 
işsizlik artıyor.
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Sağlıksız ve Kalitesiz Gıda 
Tüketiyoruz

Ancak, bunların yanında, 
sağlıksız ve kaliteli olama-
yan gıdaları tüketmek zorunda 
kaldığımız için de hastalıklarımız 
artıyor.

Çünkü gıdalar, işleme süre-
cinde de sağlık ve kalitesini kayıp 
ediyor.

İşleme sırasında gıdalara çok 
yüksek ışıl işlemler uygulanıyor.

Ürünlerin organoleptik kalitesi 
ve çeşitliliği de çok büyük bir kay-
ba uğramış bulunuyor.

Organoleptik çeşitlilik tüketici 
tarafından halen tercih edildiği için 
gıda işleme sanayinde ve üretimde 
kimi   katkı maddeleri kullanılarak 
bu giderilmeye çalışılıyor.

Gıdalarda raf ömrü uzatılsın ve 
bozulmasın amacıyla katkı mad-
deleri kullanılıyor.

Bu şekilde üretilen gıdaları artık 
uluslararası tekellerin denetimine 
girmiş AVM’lerden alıyor ve tüketi-
yoruz. Sağlıklı beslendiğimizi 
sanıyoruz. Üstelik bunların fiyatları 
da çok ucuz değil.

Büyük dev fabrika ya da 
merdiven altı işletmelerden 
işlenmiş gıdalar almak yerine, 
ekmeğimizi, yoğurdumuzu kend-
imiz yapmalıyız.

İşlenmiş gıdaları tüketmek 
yerine evlerimizde zaman ayırıp 
kendimiz hazırlamalıyız.

Bütün bunları dikkate alarak 
olası ölçülerde, çocuklarımızın 
ve kendimizin sağlığı için 
işlenmiş gıdalardan vazgeçmeli, 

vazgeçemiyorsak sınırlamalar ge-
tirmeli ve kalitesi bilinen gıdalar 
tüketmeliyiz.

Evet, “sağlıklı ve kaliteli, kısaca 
iyi gıda için evlere dönüş”ten 
başka çaremiz yok.
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Türkiye için Hala Şans Var mı?

Uluslararası kuruluşların Türk 
ekonomisine dönük eleştirilerinin 
sertliği giderek arttı.

2018 başından bu yana sadece 
eleştirilerinin sertliğini arttırmakla 
kalmıyorlar, ellerinde var olan poli-
tika araçlarını da baskılarını arttıran 
yönde kullanıyorlar.

En son IMF’in yıllık olağan 4. 
madde raporunun açıklanması ile 
ortaya çıktı. Artık çok sayıda alanda 
uyarılar yapılıyor. Bankacılık kesi-
minde ise, kredi derecelendirme 
kuruluşları “kredi değerliliğini” 
genel olarak bütünüyle yitirmiş 
konumdaki Türkiye’ye kuruluşlar 
bazında da uyarılarda bulunma yol-
una girdiler.

IMF 4. Madde 2018 Konsul-
tasyon Raporu 30 nisanda IMF’in 
sitesinden açıklandı. Hafif dozda 
uyarıyor izlemi veren ama ağır bir 
ironi içeren bir başlıkla açıklandı: 
“Türkiye İçin Hala Şans Olabilir 
Mi” sorgusunu içeriyor.

Giriş paragrafının başındaki iki te-
mel saptama bütünüyle Türkiye’nin 
gelip durduğu noktayı açıklıyor. 
Artık koşullar bu noktayı geçip 
yürümesine izin vermiyor. Sınırlı hale 
gelmiş döviz rezervleri ve hemen 
tamamen sınırlanmış hale gelmiş 
olan dış kaynak bulma imkansızlığı. 

Her ikisini içeren 
başlık, “Türkiye 
İçin Hala Şans Var 
Mı?” Sıkıntıdaki 
Türkiye’ye dönük 
ironiyi algılamak 
canını yakıyor 
insanın.

Aynı ned-
enle geçmişte 
y a ş a d ı ğ ı m ı z 
örnekleri hatırladık.

NE İSTİYORLAR BİZDEN?
Daha önce de,1958’i tam 

yaşamadık, ancak 1980 önces-
inde “5 sent’e muhtaç Türkiye’yi”, 
Guadelup zirvesinde önerilen “Tür-
kiye için Yardım Sandığı’nı” “Roma 
Kulübünü” ve 1998-1999 Konkor-
dato taleplerinin 3’lü koalisyon 
hükümetini nasıl baskı altına aldığını 
biliyoruz.

1977 bahar aylarında koalisy-
on hükümetinin AP (Adalet Partili) 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, 
borç arayışı için gittiği Londra’da, 
daha önce Başbakan Saka’nın, 
Menderes’in, Zorlu’nun yaptıkları o 
belirleyici açıklamayı bir kez daha 
yapacaktır: “Ne İstiyorlar bizden? 
Bütün kapılar yüzümüze kapanıyor.”

Belli aralıklarla, daha açık 
söylemeyim, 1946 sonrasından 
günümüze, hemen her 10 yılda bir 
Türkiye “dış denge dar boğazına” 
girer, ithalatı için gereken dış 
kaynağı, başta ihracat olmak üzere 
bulamaz hale gelir ancak ithalatı 
sürdürmek ister, dış borçlanma 
imkanları sonuna kadar zorlanır ve 
tüketilir. Sonra da uluslararası fi-
nans kurumlarının denetiminde, 

borçlarının ertelenmesi ve yeni bor-
çlanma imkanlarının yaratıldığını 
görürüz. Borçların ertelenip yeni 
bir takvime bağlanmasından önce 
TL üzerinde ayrıca bir operasyon 
yaşanır ve devalüasyon gerçekleşir. 
Krizin şiddetine göre operasyonun 
da alanı genişler.

Türkiye dahil olduğu 
1946/1947’den başlayarak, “Batılı 
Dünya Düzeni’nden” günümüze or-
talama her on yılda bir yaşadığı “kriz-
istikrar-uyum” süreçlerini giderek 
daha serbestleşen-liberalleşen 
daha açık hale gelen ekonomik 
yapılara geçerek kapatır. Şimdi 
günümüzde yaşadığımız dönem, 
1999 Programı olarak bilinen son 
stand-by anlaşması ile 17 yıllık AKP 
iktidarının tek başına hakimiyetinde 
sürdürülmüştür. Programın ilk sekiz 
yıllık kısmı 2008 haziran ortalarına 
kadar IMF in yakın-gözetim deneti-
minde sürdürülmüştür. Sonuç 
farklı değildir. 30 Nisan 2018 tari-
hli IMF 4.md raporu, iki ana başlık 
altında topladığı krizin kaynaklarının, 
geçmişte her on yılda bir tekrar 
etmiş olan kriz kaynakları ile aynı 
olduğunu görmek gerekiyor.

Türkiye’nin son dönemdeki 
üç boş yıl dahil, (2015 seçimleri 
sonrasındaki üç yıldır ) Türkiye siyasi 
ve ekonomik boşluk yaşamaktadır. 
7-8 yıldır yaşamakta olduğu düşük 
büyüme durgunluk ve sürekli de-
valüasyonlar nedeniyle, dolar cin-
sinden ulusal geliri 800 milyar dola-
ra, kişi başına dolar cinsinden geliri 
ise 1000 dolar seviyesinin yeniden 
gerisine düştü. Sürekli artış gös-
teren dış borçlanma ile son dört 
yılda GSMH/Dış Borç oranı yeniden 
ve hızla yükselemeye başladı ve 
2014 yılında GSMH göre borçluluk 
oranı %50 seviyesinin üzerine çıktı.

Nazif Ekzen
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GÖZ BAĞCILIĞI…

İktidarın “en sorumlularının” 
son söylemleri, geçtiğimiz hafta 
açıklanan uluslararası kuruluşların 
Türkiye ekonomisi üzerine yaptıkları 
değerlendirmelere dönük oldu. 
Bilinçli olarak ekonomiyi olumsuz 
göstermeye çalışıyorlarmış.

Eğer daha hala ekonomiyi 
yönetenler bu anlayışa sahiplerse, 
“her gün bir yenisini” açıkladıkları 
teşviklerin gerekçesi nedir. Tamamı 
popülist hedefli boşluğa savrulmuş 
paranın amacı başka ne olabilir ki.

İktidarın 17 yıllık döneminde, 
ancak özellikle son on yıllık döne-
minde, “göz bağcılığına” dönük öyle 
senaryolar kamuoyuna duyuruldu 
ki. Hiçbir sınır tanınmadı. Hazırlanan 
rapor, strateji, vizyon ve diğer kamu 
kaynaklı kamuoyunu etkilemeye 
yönelik çalışma sayısını unuttuk. 
Ancak her yapılan sunumda, daha 
başlıklardan kamuoyunu etkileme 
çabası görülüyordu.

Şimdi açıklanan son belgede 
böyle yüksek iddia taşıyor. Bu sefer-
ki hatta çok daha da ileri iddialı. 
Bu sefer açıklanan bir “Manifesto-
Seçim Manifestosu.” Sır’ının dökül-
mesinin pek zaman almayacağını 
göreceğiz.
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Ekonomist-yazar Nazım 
Güvenç’in yeni kitabı “Atatürk’ün 
Ekonomi Devleti Vizyonu” An-
ahtar Kitaplar Yayınevi etiketiyle 
yayınlandı.

Güvenç, Önsöz’de kitaba adını 
veren devlet-i iktisadiye kavramını 
Mustafa Kemal’in 17-18 Ocak 
1923’te İzmit’te İstanbul gazeteleri 
temsilcileri ile yaptığı basın 
toplantısında açıkladığını belirtmiş. 

Mustafa Kemal o tarihte şöyle 
söylemiş: 

“Yeni Türkiye devleti temeller-
ini süngü ile değil, süngünün dahi 
dayandığı iktisadiyatla kuracaktır. 
Yeni Türkiye devleti cihangir bir 
devlet olmayacaktır. Fakat Yeni Tür-
kiye devleti bir devlet-i iktisadiye 
olacaktır.” 

Prof. Dr. Melih Baş, kitaba ilişkin 
Aydınlık’taki köşesinde şunları be-
lirtti:

Güvenç, haklı olarak iktisat 
devleti kavramının iktisadî dev-
let kavramıyla farkının aynı hukuk 
devleti ve hukuki devlet kavramları 
arasındaki fark gibi olduğunun 
altını çizmiş. Mustafa Kemal’in ik-
tisadi devlet yaklaşımının gözden 
kaçtığını belirten Güvenç, Batı’dan 
ithal edilen hukuk devleti kavramının 
daha sonra da sosyal-hukuk dev

leti kavramının dillere 
pelesenk olduğunu 
ve CHP’lilerin dilinden 
düşmediğini vurguluyor. 
Sonuç olarak diyor ki 
Güvenç, “Atatürk buldu 
biz kaybettik!, çünkü hep 
Atatürk’ün izinden gittik, 
oysa izini sürmek değil, 
izini sürdürmemiz ger-
ekti.”

GÜDÜMLÜ EKONOMİ

Nazım Güvenç, Atatürk’ün bir 
bütün olarak dünya görüşünü “yol” 
olarak adlandırmanın daha uygun 
olacağı görüşünde. İktisat devleti 
veya Güvenç’in tercihiyle ekono-
mi devleti kavramı uluslararası 
bağlamda bir kuram-kılgı olarak 
‘4. Yol’ oluşturma gücüne sahip, 
iflas eden üç yol olan kapitalist 
devlet, devlet sosyalizmi ve karma 
3.yol’dan sonra. 4. Yol bir yeni 
sentez ve 6 Ok da bu yolda birer 
tutamaktır Güvenç’e göre.

Yazar, Atatürk’ün “yepyeni bir 
güdümlü ekonomi düzeni kurmakla 
uğraşıyoruz” sözünün üstünde du-
rarak, bunun klasik devletçilikten de 
devlet sosyalizmi’nden de çok farklı 
olduğunu vurguluyor ve Merkez 
Bankası’ndan bütçeye, ticaret 
cephesinden tarıma birçok örnekle 
Atatürk’ün bu güdümlü ekonomiyi 
kılgısal düzlemde nasıl organize 
ettiğini anlatıyor.

Yazar, farklı algılamalara da dik-
kat çekiyor, örneğin, Atatürk’ün 
devlet sosyalizmini benimsemekten 
söz etmediğini, çeşitli sosyal hak-
lara ve güvenliğe anca 

devlet sosyalistliğine yaklaşarak 
varılabileceğini söylediğini yazmış 

kitabında.
Kitapta, Atatürk’ün kendi kale-

minden bölümler (devletçilik, 
demokrasi, özgürlük, demokrasi) 
oldukça titizce seçilmiş metinler 
olarak gözüküyor. Güvenç ilginç bir 
şeye daha dikkat çekmiş. Mustafa 
Kemal, devlet-i iktisadiye kavramını 
kullandığı konuşmasında bir de 
sanayileşmeye dayalı bir piyasa 
ekonomisini geliştiren ve Batı kül-
türünden farklı bir yapıya sahip olan 
Japonya’ya yollama yapıyor, biz de 
başaracağız diyor.

ATATÜRK’ÜN EKONOMİ DEVLETİ 
VİZYONU
Nazım Güvenç
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SERBEST AMA BAŞIBOŞ 
DEĞİL

Güvenç, kitabında kapital-
izm karşıtlığı ile piyasa karşıtlığı 
kavramlarını da enine boyuna 
tartışmış. Kâr amacı ve piyasa 
kavramları tartışma gündemine 
açılmış! Katma değer amacı ve 
paylaşım ekonomisi kavramları belki 
sonraki baskıya kalmış olmalı!

Kitapta ‘ekonominin tekerleği: 
para ve finans’ temasıyla 
finansallaşan kapitalizme ışık 
tutulmuş. Serbest ama başıboş ol-
mayan bir piyasa ve finans olması 
gereğine dikkat çekilmiş. Ayrıca 
ekonomiyle devlet ve toplum ilişkileri 
ele alınmış, SSCB, Yugoslavya 
ve Arnavutluk örnekleri de kısaca 
incelenmiş. Bence kitabın en ilginç 
bölümü “Yeni Vizyon, Yeni Söylem, 
4.Yol” başlıklı bölümü. Burada so-
syal demokrasiden neoliberal bir 
politika çıkarmak anlamındaki 3. 
Yol’a ait eleştiriler çok gerçekçi. Gü-
venç Atatürk modeline Tony Blair 
vd.’lerinin türettiği 3. Yol adını ver-
menin doğru olmadığını söylüyor.

Sonsöz (Atatürk’ten bir alıntı): 
“Bir milletin kültür seviyesi; üç sa-
hada, Devlet, Fikir ve Ekonomi 
sahalarındaki faaliyet ve başarı net-
icelerinin hasılası ile ölçülür.”
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Sektör temsilcileri, “Üreti-
ci maliyetlerini düşürüp, tohum 
geliştirmezsek kuruyemişte tam 
bağımlı olacağız. Maliyet yüksekliği 
nedeniyle ihracatta zorlanıyoruz” 
dedi.

Türkiye Kuruyemiş Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamet-
tin Karaman kuruyemiş sektöründe 
kendine yeterliliğin yanı sıra ihra-
catta yapan kuruyemiş sektörünün 
dışa bağımlılık tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunduğunu belirtti.

Dünya gazetesinden Seren 
Gökçe’nin haberine göre Kara-
man, “Üretici maliyetlerini düşürüp, 
tohum geliştirmezsek kuruyemişte 
tam bağımlı olacağız” dedi.

TÜKSİAD Başkanı Hüsamet-
tin Karaman, “Kuruyemiş tüketimi 
artıyor. Üretilen tüm ürünler satılıyor. 
Yani Türk çiftçisi ne üretirse sa-
tabiliyor. Buna rağmen ürettiğimiz, 
tükettiğimiz kadar artmıyor. Üretim-
de Türkiye sınıfta kalıyor ve itha-
lat patlıyor. Üretim ayağındaki 
yapılanmayı değiştiremezsek, uzun 
vadede Türkiye sadece ithalat 
odaklı bir ülke haline gelecek gibi 
gözüküyor” dedi.

Cevizden bademe, kajudan 
çekirdeğe kadar ithalata bağımlı 
hale gelineceğine dikkat çeken 
Karaman, “Örneğin ay çekirdeği. 
Biliyorsunuz Çin’de üretim mali-
yetleri düşük olduğu için, ay 
çekirdeği fiyatları da düşük. İhracat 
için destek de alıyorlar. Bu neden-
lerle 2017 yılı toplamında, 40 bin 
tona yakın bir ithalat gözüküyor 
Çin’den Türkiye’ye. Bu her geçen 
yıl artıyor. Bu konuda yatırım 
yapmış bütün arkadaşlarımızın te-
sisleri atıl ve verimsiz hale gelecek. 
Bu durumda ne yapabiliriz diye 
düşündüğümüzde, kısa ve orta 
vadeli olmak üzere iki plan yapa-
biliriz. Kısa vadede gümrük vergileri 
artırılabilir. Ancak bu sonrasında 
kaçakçılığı artıracağı için farklı bir 
zarar doğurur. Orta vadeli ve ger-
çekçi çözüm ise tohum geliştirmek, 
üründe kalite ve çeşitliliği artırmak 
ve gerçek üreticinin maliyetler-
ini düşürmektir. Bu nedenle Tarım 
Bakanlığımızın bizimle ve çiftçiyle 
koordineli olarak çalışması gereki-
yor” diye konuştu.

TÜKSİAD YKÜ ve Saraçoğlu 
Kuruyemiş YKB Süleyman 
Saraçoğlu: “Üretici Desteklen-
meli”

Samsun’da üretim yapıyoruz. 
Dünyada tüm ürünlerin reel bir 
değeri var. Bizde üretim sıkıntısı 
olduğu için dünya fiyatlarının üzer-
inde fiyatlar oluşuyor. Bu nedenle 
ihracatta bir hayli zorlanıyoruz. Bazı 
ürünlerde ihracat yapamıyoruz. 
Çözüm olarak, yeni tohumlar 
geliştirip, verimliliği, kaliteyi ve üreti-
mi artırabilir, fiyatları ancak bu yolla 
düşürebiliriz. Tohum ıslahının yanı 
sıra üreticinin maliyetlerini oluşturan 
kalemlerde de destek uygulaması 
başlatılmalı.

“KURUYEMİŞTE DIŞA BAĞIMLI HALE     
GELİYORUZ”
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TÜKSİAD YKÜ ve Sabel Gıda 
YKB Bülent Elbeyli: “Rekabet 
Kalitede Olmalı”

24 yıldır sektördeyim. İthalat 
ve aynı zamanda ihracatçı bir 
firmayım. Yerli ay çekirdeği ihracatı 
gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ürün-
ler de ithal ediyoruz. Gümrüklerde 
yapılan usulsüzlükler en büyük 
sıkıntılarımızdandı. Bu sorun hemen 
hemen bitme safhasına geldi. 
İkincisi ise insanların kaliteye önem 
vermemesi. İnsanlar kuruyemişi 
zevk için yiyor. Zevk için yenen bu 
ürünün en iyisini yapmak hepimizin 
görevi. Yani fiyat ile değil, kalite ile 
rekabet etmeyi öğrenmemiz ger-
ekiyor. Kalite ne kadar çok artarsa, 
sektörün ihracatının da o kadar 
artacağını düşünüyorum.

TÜKSİAD YKÜ ve Meraklılar 
Kuruyemiş YKB Onur Balcı: 
“Navlun Maliyetleri Katlandı”

Sektörün en önemli sıkıntılarından 
bir tanesi üretici firma sayısı azalıyor. 
Türkiye’de işletme giderlerinin ve 
iş yapma maliyetlerinin yüksek 
oluşundan dolayı, iş, al sat du-
rumuna doğru gidiyor. Biz bunu 
İstanbul’da fazlasıyla yaşamaya 
başladık. İstanbul’da İstoç, Mega 
Center, Rami gibi 3 tane büyük çarşı 
var. Buradaki meslektaşlarımızın 
neredeyse yüzde 90’ı fason ürün 
ürettirip, kendi markaları ile satıyor. 
Böyle olunca da bizim gibi üretim-
de kalmayı sürdüren firmaların 
aynı işletme giderleri olmadığı için 
karlılıklar düşüyor. Fiyatlar tutmuyor. 
İnsanlar giderleri yüksek olduğu 
için üretimden uzaklaşıyor. İstanbul 
içinde dahi, köprü geçişlerinden 
dolayı navlun maliyetleri 6-7 kat 
arttı. Bu alanlarda verilecek destek, 
üretimin cazibesini artırabilir.

Yılmazer Kardeşler YKB 
Mustafa Yılmazer: “Bir Tohum-
da Son Aşamaya Geldik”

Tohum çalışmaları ciddiyetle 
ele alınmalı. Biz firma olarak to-
hum çalışmaları yapıyoruz. Hastalık 
oranını azaltmak ve verimliliği 
artırmak için tohumu gençleştirmeye 
çalışıyoruz. Bir tohumda son 
aşamaya geldik. Hem sanayi için, 
hem de raf ömrü için ciddi avan-
tajlar sağlayacak. Bu çalışmaların 
sayısı artmalı ve desteklenmeli.



28

Sönmez Kardeşler YKB Han-
ifi Sönmez: “Fiyatları Stokçular 
Belirliyor”

Sektördeki ciddi sorunlardan 
biri de fiyatları stokçuların belirlem-
esi. Örneğin Antep fıstığında geçen 
yıl ürün çıktığında fiyat 26-27 lira-
dayken şu an 54 lira. Bunun sebebi 
de piyasada stokçuların çok olması. 
Bunun önüne geçilebilmesi için ürün 
bazında destek fiyatları açıklanmalı. 
Böylece kaçakçılık da önlenir, 
stokçuluk da. Fiyatlarda tüketiciyi 
sevindirecek şekilde düşer.

Damla Gıda YKB Aykut Din-
ler: “Kükürtlü Ürünler Zararlı”

Rekabetin kalite odaklı değil 
de fiyat odaklı olması sektöre za-
rar veriyor. Ucuz ürün insanlara 
cazip geliyor. Ürünleri ucuzlatmak 
için ise tuz oranları artırılıyor, irili 
ufaklı ürünler karıştırılıyor ve kalite 
düşürülüyor. Bu sayede tüketicinin 
ürün ile ilgili algısı değişiyor. Bu 
nedenle standartlar belirlenmeli ve 
denetlenmeli. Standartların belirlen-
mesi, örneğin kükürtlü ürünlerin 
zararlı olduğunun bilinmesi, kaliteli 
ve sağlıklı ürün üretimini teşvik ede-
cek, sağlık harcamaları da bu yolla 
azaltılacak.

Fıstık Evi YKB Mehmet Kavs-
ara: “Herkes Taşın Altına Elini 
Koymalı”

Birçok üründe olduğu gibi 
örneğin Antep fıstığı üretimine de 
en büyük yıkımı kayıt dışılık verdi. 
Haksız rekabetin getirisiyle üretim 
şekilleri, depolama ve pazara 
sunma işlemleri kalitesizleşti ve 
Türkiye’nin en sağlıklı, en kaliteli ve 
en pazarı geniş ürünlerinden birine 
zarar verildi. Ürün miktarı doğru 
olarak tespit edilememesi sektörü 
geriye götürdü. Sorunların çözümü 
bakanlıktan odalara, üreticiden 
satıcıya kadar herkesin taşın altına 
elini koymasına bağlı.(dünya)
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Kurucu Genel Başkanımız Kemal Özden’i Andık

Derneğimiz USİAD’ın Kurucu ve 
Onursal Genel Başkanı, CHP eski 
PM Üyesi, ADD Şişli Şubesi Kurucu 
Başkanı merhum Kemal ÖZDEN’i 
aramızdan ayrılışının 12. yılında 
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri 
başında andık.

Dernek Başkanımız Birol 
Başaran, önceki başkanımız Fe-
vzi Durgun başta olmak üzere 
yönetim kurulumuz ve üyelerimizin 
hazır bulunduğu anma töreni saygı 

duruşuyla başladı.

Burada bir konuşma yapan 
USİAD Başkanı Birol Başaran, 
şunları belirtti:

“Saygıdeğer Başkanımız 
Kemal Özden aramızdan ayrılalı 
tam 12 yıl oldu. 12 yıl boyunca 
her 19 Nisan buraya geliyor-
sak bunun iki nedeni vardır. 
İlki, sevgili Başkanımız Kemal 
Özden’i sevdiğimizdendir; ik-
inci ve daha önemli olan neden 
ise sevgili Başkanımızın hede-
finden gittiğimizi göstermektir. 

Evet, biz ulusal sanayi için 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Evet, biz ulusal ekonomi için 

çalışmaya devam edeceğiz. Evet, 
biz Atatürk devrimleri doğrultusunda 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
konuda kimsenin şüphesi olmasın.

Ulusal Sanayici ve İş Adamları 
Derneği – USİAD ailesi olarak 
bir kez daha söylüyoruz: Rahat 
uyu Başkanım, bıraktığın bayrağı 
dalgalandırma, uğrunda bir ömür 
boyu mücadele verdiğin ilke ve 
değerleri sürdürme yolunda yürüm-
eye devam ediyoruz.

Her şey gün geçtikçe daha 
zorlaşsa da, dünya ve ülkemiz zor 
günlerden geçse de Mustafa Kemal 
ve Cumhuriyet devrimleri ışığında 
hiç durmadan yürümeye devam 
edeceğiz.

Rahat uyu Kemal Özden. 
Seni bir kez daha saygı, sevgi ve 

özlemle anıyoruz…”
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ÖZELLEŞTİRMELERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLERİ

Ünlü İngiliz yazar Somerset 
Maugham’ın [1874-1965] ünlü 
sözüdür, diyor ki: bir millet herhangi 
bir şeye özgürlüğünden daha fazla 
değer veriyorsa, özgürlüğünü kay-
bedecektir. Kaderin cilvesine bakın 
ki, değer verdiği şey, rahatlık ya da 
para ise onları da kaybedecektir.

Sanki AKP iktidarı için söylenmiş. 
Hayırsız bir evlat gibi, ata mirasını, 
satmaya, elden çıkarmaya doymadı. 
Doğru dürüst ekonomik hesap da 
yapmadı, doğacak birçok olum-
suz etkiyi hiç düşünmedi. İktidarını, 
halkın malını hesapsızca satmak 
üzerine kurdu!

Hemen bütün ekonomik kaleler-
imiz elden çıktı. Oysa, Atatürk “her 
fabrika bir ekonomik kaledir” der. 
Buna karşılık üniversitelerden, Mü-
tareke basınından, TÜSİAD’dan, 
muhalefetten, siyasal İslamcılardan 
tek ses çıkmadı.

* ** *

Türkiye’de özelleştirme 
uygulaması; ekonomimize çok büyük 
zararlar vermiş, en ağır suçların, 
en ağır maliyet ve zararların, yasa-
dışı eylemlerin kaynağı olmuştur. 
Özelleştirmeler asla bizim kendi 
sorun ve ihtiyaçlarımızın bir gereği 

değildir. Özelleştirme 
bir Batı dayatmasıdır. 
Emperyalizm’in ve onun 
içimizdeki işbirlikçilerinin 
kâr tutkusu içindir; asla 
bizim, halkımızın ihtiyacı 
için değil… Faydaları 
yabancılara ve bunların 
işbirlikçilerine gitmiştir; 
zararları ise bize, ekono-
mimize, bizim yoksul 
halkımıza…

Gerçekten, özelleştirmelerle 
gerek ekonomiye gerek toplu-
ma çok büyük zararlar verilmiştir. 
Özelleştirmeler halk düşmanları 
tarafından büyük bir fırsat olarak 
görülmüş, havadan para ve rant 
sağlama aracı olarak kullanılmıştır. 
Ekonomimiz, dolayısıyla halkımız 
birçok şekillerde soyulmuş, halk 
düşmanları zengin edilmiştir. 
Cumhuriyet’in 90 yıllık birikimi elden 
çıkarılmakla kalmamış, kayıp sad-
ece milyarlar değerindeki sabit ser-
mayenin el değiştirmesi olmamış, 
yapılan satışlarla gerek ekonomiye 
gerek topluma çok büyük maddî ve 
manevî zararlar verilmiştir. Ekonomi 
çökertilmiş, dış bağımlılık artmıştır. 
Hak ve hukuk ayaklar altına alınmış, 
devlet düzeni bozulmuştur. Bütün 
bu zarar ve kayıpların hesabı 
yapılmadan özelleştirmelere de-
vam edilmesi ise, ayrı bir trajedidir. 
Özelleştirmeler Atatürk Türkiye’sini 
çökertmek için de, bir araç olarak 
kullanılmıştır. Özelleştirmelerin, to-
plum hayatında öyle muzır bazı 
sonuçları vardır ki, yıllar sonra kend-
ini belli eder; ancak ne yazık ki, o 
zaman da iş işten geçmiş olur.

* ** *
 Akademisyenler dahil pek az 

kimse özelleştirmeler üzerinde 
kapsamlı ve çok boyutlu olarak 
durmuş, yapılan özelleştirmeler ne 
getiriyor ne götürüyor” diye içten-
likle sorup, bütün boyutlarıyla bir 
değerlendirmeye tabi tutmamıştır. 
Her alanda olduğu gibi bu alanda 
da mantığımız düz mantık, mu-
hakememiz tek boyutludur: “Ka-
pitalizmin iktisatçıları ne diyorsa, 
doğrudur” veya “para geliyor, 
hükümet rahatlıyor ya, gerisini boş 
ver” anlayışı geçerlidir. Oysa asıl so-
run işin gerisinde…, madalyonun 
öbür yüzünde, özelleştirmelerin ül-
kemizden alıp götürdüklerinde…

Bu, neden böyledir? Kısaca 
yanıtlayayım: İnsan, esas itibariyle 
“mikro” boyutlu bir varlıktır.

Prof. Dr. Cihan Dura
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Çoğunlukla, kendi küçük 
dünyasında yaşar. O dünyada 
olanları görür, algılar, ona göre 
düşünüp davranır, tepki verir. 
“Makro” dünyada, yani toplum 
çapında olup biteni ise doğrudan 
doğruya göremez, hissedemez, 
dolayısıyla o dünyaya göre düşünüp 
hareket edemez; oysa öylesine 
çok ve çeşitli etki ve tepkiler or-
taya çıkıyor ki orada!... Bilimler de 
bu karmaşıklık karşısında modeller 
kurup realiteyi zihnen basitleştirmek 
zorunda kalıyor; pek çok olguyu 
analiz dışında tutuyor. Sorun tabiî 
özelleştirme olgusu için de geçerli... 
Bu konuda kafa yoranlar birkaç etki 
ile yetiniyor, diğer pek çok önemli 
etkiyi, sakıncayı görmezden geli-
yorlar. Okumuşlar bile çoğu zaman 
tek boyutlu düşünür, karar verir. Du-
rum bilim adamları için de böyle…, 
artık sade vatandaşın ne halde 
olduğunu, varın, siz tahmin edin.

* ** *

Özelleştirme bir üretim te-
sisinin sadece el değiştirmesinden, 
kuruluşun kamu mülkiyetinden -ye-
rli veya yabancı- özel sektör mülki-
yetine geçmesinden ibaret değildir. 
Bunun çok ötesinde etkileri olan, 
ekonomiyi çok sayıda olumsuz, ağır 
sonuçlarla karşı karşıya bırakan bir 
uygulamadır.

Ben bu etkilerin, toplam 26 
gözleme -özelleştirme vakasına- 
dayanarak bir dökümünü yaptım. 
Söz konusu zarar ve sakıncaları 
başlık olarak aşağıda sunuyorum.

-Arsa spekülasyonu. -Beşerî 
sermaye kaybı. -Borçların kamunun 
üzerine yıkılması. -Dış bağımlılığın 
artması. -Döviz kaybı. -Ekonomik 
yolsuzluk (hortumlama, soygun, 
rant yaratma, kayırma). -Gelir kaybı. 
-Görevi ihmal. -Görevi kötüye kul-
lanma. -Haksız rekabete yol açma.-
Halkı kandırma. -Halkın malının 
sermaye kesimine aktarılması. 
-Hukuk ihlali (usulsüzlük, usulsüz 
işlem, sözleşmeye uyulmaması). 
-İşsizliği ve iş kazalarını artırma. 
-Kamu kaynaklarına zarar verme 
(halkın malını gasp, devlet malını 
çarçur etme). -Kamunun borç 
yükünü artırma. -Kamu kaynaklarını 
peşkeş çekme. -Kartel oluşturma. 
-Pahalılığa yol açma. -Sermaye 
stoku kaybı. -Taahhütlere uyma-
ma. -Tarıma darbe (hayvancılığa 
darbe. Ulusal güvenliğin tehlikeye 
atılması). -Ekonominin yabancı 
şirketlerin işgaline uğraması: Ul-
usal kaynakların ya da piyasanın 
yabancıların eline geçmesine sebep 
olma. -Üretim kaybı (üretimi durdur-
ma). -Vergi kaybı. -Zarara yol açma.

Ülkeye yabancı sermay-
enin girişine vasıta olması, yani 
“ekonominin yabancı şirketlerin 
işgaline uğraması” özelleştirmenin 
gözden kaçan, önemli bir etkisidir. 
Çünkü bu yoldan, yabancı sermay-
enin olumsuz etkilerinin de önü 
açılmış oluyor. Bunları da, başlık 
olarak sayarsak, şöyle sıralayabiliriz: 
bağımsızlığın zedelenmesi, düal-
ist yapı, dış bağımlılık, haksız reka-
bet ve tekelleşme, dış dengesizlik, 
teknolojik bağımlılık, gelişmenin 
engellenmesi, zayıf istihdam ve gelir 
etkisi.
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Türkiye’de özelleştirme; aynen 
borçlanma gibi, yabancıya toprak 
satışı gibi, iç ve dış çıkar çevrelerinin 
baskısından başka, bütçe açıklarını 
kapatmak amacıyla da yapılıyor. 
Vaktiyle, AKP destekçisi bir gazet-
ede bir köşe yazarının attığı şu başlığı 
hiç unutmadım: “İki bankayı satar-
sak, seneye zamlardan kurtuluruz.”  
Bütçe açık veriyor, AKP iktidarının 
paçaları tutuşuyor. Kaynak bul-
mak zorunda. Zam yapamayınca, 
gelsin özelleştirmeler… Sat gitsin, 
en kolayı bu değil mi? Bir aile reisi 
düşünün, işsiz…, gelir yok… Ne 
yapıyor, evinde kap kacak, yorgan 
döşek, mobilya, buz dolabı, ne var-
sa bir bir satışa çıkarıyor. Kim olsa 
bu adamı ayıplamaz mı? Git kend-
ine bir iş bul, çalış, doğru dürüst bir 
gelir kaynağın olsun, demez mi? 
Ancak bunu bir hükümet yaparsa iş 

değişir; kimseden ses çıkmaz, idrak 
edilmez, olup biten görmezden ge-
linir, hatta alkışlayanlar bile çıkar.

Kısacası AKP hükümetleri 
halkın malını satmaktan başka 
yol düşünemiyor ve bulamıyor. 
Ben şimdi “AKP’yi ayakta tutan 
bir destek de Cumhuriyet’in 90 
yıllık birikimidir” desem, yanlış mı 
söylemiş olurum? Gelmiş geçmiş 
hangi iktidar Ata mülkünü bunların 
yaptığı kadar şuursuzca satıp sa-
vurdu?

Halkımızın 90 yıllık birikimi; 
özelleştirmeler yoluyla, iç ve dış bed-
hahlarca talan edilmiş, paylaşılmıştır, 
paylaşılmaya da devam ediliyor. 
Türk milletinin mallarını aç kurtlar gibi 
paylaşanları, paylaştıranları, yapılan 
bu gaddarca yağma karşısında kılı 
kıpırdamayan sözde aydınları, hele 
hele üniversiteleri, bu kurumların 
sözde öğretim elemanlarını ge-
lecek kuşaklar lanetle anacaktır. 
Bu korkunç talan AKP’nin ve onun 
hükümetlerinin alnında kara bir leke 
olarak kalacaktır. Gelecek kuşaklar; 
özelleştirme yağmasının altında 
imzası olan, yapılan peşkeşler 
karşısında tepkisiz kalan herkesi 
utançla anacaktır.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 60 dönüm arazi üzerine 
kurulan güneş enerjisi santralinden 
(GES), yılda 2,6 milyon liralık gelir 
elde edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve liman kenti olarak 
adından söz ettiren Kocaeli’de, 
Kandıra Namazgah Barajı çevres-
inde kurduğu güneş enerji panel-
leriyle elektrik üretmeye başlayan 
Büyükşehir Belediyesi, yılda 4 
milyon 470 bin kilovatsaat enerji 
sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
önemli bir enerji açığı bulunduğunu 
ama aynı zamanda güneşi “bol” bir 
ülke olduğunu söyledi.

Dünya çapında enerji üretimi ve 
yenilenebilir enerji kaynakları için 
farklı yöntemler uygulandığını be-
lirten Karaosmanoğlu, belediyeler-
inin de bu konuda girişimlerde 
bulunduğunu kaydetti.

Karaosmanoğlu, bu kapsam-
da HES projeleriyle enerji üretimi 
yapan belediyenin, İSU Genel 
Müdürlüğü’nün de güneş ışınlarını 
enerjiye dönüştürmek için yeni bir 
projeyi daha hayata geçirdiğini 
anlatarak, “Kandıra bölgesine su 
sağlayan Namazgah Barajı çevres-
ine bir güneş enerjisi tarlası kuruldu. 
Baraj çevresindeki 60 dönümlük 
alanda oluşturulan güneş enerjisi 
tarlası aktif hizmet veriyor. EPDK ile 
yapılan anlaşma sonucunda İSU, 

üretilen enerjiyi elektrik hatlarına 
veriyor” dedi.

“5-6 Yılda Yaptığımız Masraf 
Geri Dönecek”

Karaosmanoğlu, güneşin tüken-
meyen büyük bir kaynak olduğunu 
ifade etti.

Güneşten istifade etmenin ve 
teknolojik gelişmeleri bu yönde izle-
menin herkesin görevi olduğunu 
belirten Karaosmanoğlu, şunları 
kaydetti:

“Biz de hem model olsun hem 
de enerji üretelim diye bu çalışmaları 
başlattık. Kandıra Namazgah 
Barajı’nda su havzasının dışında 
kamusallaştırdığımız önemli bir 
bölüm var, burada büyük bir en-
erji panelleri tarlası yaptık. Yatırım 
maliyeti 16,8 milyon lira, yılda 
2 milyon 610 bin lira gelir elde 
edeceğiz. Önemli bir enerji oradan 
elde edeceğiz. Ben inanıyorum ki 
5-6 yılda yaptığımız masraf geri 
dönecek. Bu çalışmaları önemsi-
yoruz, doğal enerji kaynaklarından 
istifade ediyoruz, Türkiye’nin ener-
jisine de önemli bir enerji katıyoruz.”

“Güneşten En Güzel Şekilde 
İstifade Etmeye Çalışıyoruz”

Karaosmanoğlu, doğal bir en-
erji kaynağından, kendi kendine 
yenilenebilir enerji kaynağından 
istifade edeceklerini belirterek, 

bu tür yatırımları fırsat buldukça 
yapacaklarına vurgu yaptı.

Özel sektörün de bu alanda 
yatırımlar yaptığını ifade eden 
Karaosmanoğlu, kentteki su 
kaynaklarının bulunduğu noktalarda 
da enerji üretimi gerçekleştirdiklerini 
anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
güneş enerjisinden elde ettikleri en-
erji kaynağıyla en az 10-15 bin nü-
fusa yetecek kadar enerji elde ede-
bileceklerini belirterek, şunları ifade 
etti:

“Biz su kanal idaresinde çok mik-
tarda elektrik kullanıyoruz. Yani yaz 
mevsiminde aylık elektrik tüketimine 
verdiğimiz para 4 milyon lirayı geçi-
yor. Bunun önemli bir bölümünü 
güneş enerjisinden elde ettiğimiz 
enerjiyle karşılayacağız. Bu da bizim 
gelirlerimize olumlu etki yapacak. 
Güneşten, HES’ten ve ayrıca rüz-
gar elektrik santrallerinden en güzel 
şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. 
Başiskele Kullar Arıtma Tesisi Güneş 
Enerji Tesisleri, 3,3 milyon liraya mal 
olacak. Çalışmalarımız devam edi-
yor, buradan da yılda 1 milyon 350 
bin kilovatsaat enerji elde edilecek. 
Yıllık 755 bin lira da gelir elde edi-
lecek.”

Sanayi Kenti ‘Güneş’ten Kazanacak
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İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: 
“KALKINMA BANKASI 
KURULMASI IÇIN GIRIŞIMDE 
BULUNACAĞIZ”

İSO Başkanı Bahçıvan, sanayi 
yatırımlarının finansmanını sağlayan 
bir kalkınma bankası kurulması için 
girişimde bulunacaklarını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, önümüzdeki dönemde 
İSO olarak önceliklerinin sanayinin 
finansman ihtiyacının karşılanması 
olacağını belirterek; projeyi teminat 
kabul ederek sanayi yatırımlarının 
finansmanını sağlayan bir kalkınma 
bankasının kurulması için girişimde 
bulunacaklarını ifade etti.

İSO’nun 2018-2022 Çalışma 
Programı’nı açıklayan Bahçıvan, 
öncelikli çalışma konularından 
biri olarak sanayinin finansman 
ihtiyacının karşılanması konu-
sunda öneriler getirmeye devam 
edeceklerini belirterek, “Yeni ne-
sil Kalkınma Bankacılığı önerimiz 
büyük önem taşıyor. Projenin kend-
isini teminat kabul ederek sanayi 
yatırımlarının finansmanını sağlayan 
bir kalkınma bankasının kurulup sa-
nayimizin finansmanını desteklem-
esi için gerekli girişimleri yapacağız” 
diye konuştu.

OSB DESTEĞI IÇIN 
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Organize sanayi bölgelerinin 
altyapı yatırımları ile küçük sanayi 
sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımları 
KDV’den istisna tutacak tebliğ 
hazırlandı.

Organize sanayi bölgelerinin 
(OSB) altyapı yatırımları ile küçük 
sanayi sitelerinin (KSS) inşasına 
ilişkin tüm alımlar KDV’den istisna 
olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
Katma Değer Vergisi Genel Uygula-
ma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Buna göre, kat karşılığı inşaat 
işlerinde arsa payı esasına dayanan 
vergilendirme modeline geçiliyor.

OSB ve KSS’lerin inşasına ilişkin 
de istisna düzenlemesi yapılırken, 
organize sanayi bölgelerinin altyapı 
yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin 
inşasına ilişkin tüm alımlar KDV’den 
istisna olacak. Ar-Ge ve tasarım 
faaliyetleri ile imalat sanayiinde 
kullanılacak makine ve teçhizat tes-
limlerinde de KDV istisnası getirilirk-
en, bu istisnalardan yararlanmak 
için vergi dairelerinden alınacak 
istisna belgesi satıcılara ibraz 
edilerek, KDV’nin uygulanmaması 
sağlanacak.

NISANDA DIŞ TICARET 
AÇIĞI 6,65 MILYAR DOLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ver-
ilerine göre, nisanda dış ticaret açığı 
yüzde 32,83 artarak 6,65 milyar 
dolar seviyesine yükseldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
nisan ayın ilişkin dış ticaret istatis-
tiklerini açıkladı. Öncü olarak kabul 
edilen verilere göre, nisan ayında 
dış ticaret açığı yüzde 32,83 artış 
göstererek 6 milyar 652 milyon 
dolara çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
“Nisan ayında ihracatımız tüm ni-
san ayları içinde en yüksek seviyeye 
ulaştı. 2018 yılı Nisan ayında ihracat 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
8,59 artarak, 13 milyar 879 milyon 
dolar oldu. İhracatımız son 12 aylık 
dönemde bir önceki yıla göre yüzde 
10,2 oranında artış ile 161 milyar 
395 milyon dolar seviyesine yük-
seldi. 2018 yılı Ocak-Nisan döne-
minde ise bir önceki yılın aynı döne-
mine göre ihracatımız yüzde 8,9 
artarak 55 milyar 64 milyon dolar 
oldu” denildi.

Açıklamada ithalatın yüzde 15,42 
artış kaydederek 20 milyar 531 mi-
lyon dolar seviyesine yükseldiği be-
lirtilerek, “Dış ticaret hacmi geçen 
yılın aynı ayına göre % 12,56 arta-
rak 34 milyar 410 milyon dolar oldu. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 67,6 oldu” ifadeleri kullanıldı.
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EKONOMIK GÜVEN 
ENDEKSI AÇIKLANDI

Ekonomik güven endeksi yüzde 2.0 
gerileyerek 100.2’den 98.3’e düştü.
Ekonomik güven endeksi Nisan 
ayında bir önceki aya göre %2 
oranında azalarak 100,2 değerinden 
98,3 değerine düştü. Ekonomik 
güven endeksindeki düşüş, reel 
kesim (imalat sanayi), hizmet, per-
akende ticaret ve inşaat sektörü 
güven endekslerindeki düşüşlerden 
kaynaklandı.
Nisan ayında reel kesim (imalat san-
ayi) güven endeksi 106,8 değerine, 
hizmet sektörü güven endeksi 97,1 
değerine, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi 100,3 değerine ve 
inşaat sektörü güven endeksi 78,8 
değerine geriledi. Nisan ayında 
tüketici güven endeksi ise 71,9 
değerine yükseldi.
 

İMALAT PMI 2.9 PUAN 
DÜŞTÜ

Nisan ayında İSO Türkiye İmalat 
PMI, 2.9 puan gerileyerek 48.9 se-
viyesine geriledi. Referans değerin 
altına düşen PMI, imalat sektörü 
için faaliyet koşullarının zorlaştığına 
işaret ediyor. İmalat verisinde ocak 
ayında 7 yılın zirvesi görülmüştü.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Tür-
kiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) anketler-
inin Nisan 2018 dönemi sonuçları 
açıklandı.

Türkiye İmalat PMI nisan ayında 
48,9 olarak gerçekleşti. PMI verisi, 
Türk imalat sektörü için daha zorlu 
faaliyet koşullarına işaret etti.

Yıla 7 yılın zirvesi olan 55.7 sevi-
yesinde başlayan İSO Türkiye İmalat 
PMI, şubatta kısmi düşüşle 55.6 
seviyesine, martta da sert düşüşle 
51.8 oranına gerilemişti.

Anket katılımcıları sektördeki 
ılımlı yavaşlamanın büyük ölçüde 
piyasalardaki dalgalanmalardan 
kaynaklandığını belirtti. Türk 
imalatçıları tarafından alınan toplam 
yeni siparişler ikinci çeyreğin başında 
ivme kaybetti. Bunun yansıması 
olarak, firmalar işe alım ve satın 
alma faaliyetlerini yavaşlattı. Yeni 
siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen 
üretimin artmaya devam etmesi 
olumlu bir gelişme olarak kaydedi-
ldi. Üretim büyümesi büyük ölçüde 
yeni yatırımlardan kaynaklandı.

Global ekonomideki güçlü 
büyüme dış pazarlardan alınan 
siparişlerin genişlemeye de-
vam etmesinde etkili oldu. Talep 
koşullarındaki gelişmeler firmaların 
nisan ayında birikmiş işlerini azal-
tabilmesini sağladı. Diğer yandan, 
imalat sektöründeki enflasyonist 
baskılar nisanda güçlü düzeyde 

devam etti. Türk Lirasındaki değer 
kaybının etkisiyle girdi fiyatlarındaki 
yükseliş nisanda da sürdü. Girdi 
maliyetlerinde gözlenen trendin 
yansıması olarak, firmalar ortala-
ma satış fiyatlarını ikinci çeyreğin 
başında artırmaya devam etti.

ORGANIK ARICILARA KO-
VAN BAŞINA 10 LIRA DESTEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının organik arıcılara verdiği 
kovan başına 10 liralık destekten 
yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 
Eylül-2 Kasım tarihlerinde başvuru 
yapabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Organik Arıcılık Ya-
pan Yetiştiricilerin Desteklenmes-
ine Dair Tebliği, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli ol-
mak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arı yetiştiriciliğinin 
geliştirilmesi, doğal kaynakların 
korunması, gıda güvenliğinin ve 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına 
yönelik organik arıcılık yapan 
yetiştiricilerin desteklenmesine 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, organik arıcılık yapan 
yetiştiricilerin desteklemesi ödem-
esine hak kazanan organik arılı ko-
vanlar için kovan başına 10 lira üz-
erinden ödeme yapılacak.

Söz konusu destekten yararlan-
mak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül’den 
2 Kasım’a kadar gerekli belgelerle 
kayıtlı oldukları il ve ilçe müdür-
lüklerine başvurabilecek.
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CARI AÇIK AÇIKLANDI

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın 
Mart ayına göre 1 milyar 695 milyon 
dolar artarak 4 milyar 812 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 
aylık açık ise 55 milyar 380 milyon 
dolar oldu.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın 
Mart ayına göre 1 milyar 695 milyon 
dolar artarak 4 milyar 812 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı 
‘Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni 
açıkladı. Buna göre, cari işlemler 
açığı, bir önceki yılın Mart ayına 
göre 1 milyar 695 milyon dolar arta-
rak 4 milyar 812 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bunun sonucunda, on 
iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 
380 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödeme-
ler dengesi tablosundaki dış ticaret 
açığının bir önceki yılın aynı ayına 
göre 1 milyar 692 milyon dolar ar-
tarak 4 milyar 608 milyon dolara 
yükselmesi, birincil gelir dengesi 
açığının 240 milyon doları artarak 1 
milyar 313 milyon dolara yükselme-
si ve bir önceki yılın Mart ayında 240 
milyon doları net giriş kaydeden ik-
incil gelir dengesinin bu yılın aynı 
ayında 6 milyon doları net çıkış 
kaydetmesi etkili oldu. Hizmetler 
dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 239 milyon 
dolar tutarında artarak 988 milyon 
dolara yükseldi.

SANAYICININ ELEKTRIĞINE 
YÜZDE 30 ZAM 

Türkiye’nin elektrik tüketiminin 
dörtte birini kullanan sanayicileri 
yakından ilgilendiren ‘Son Kaynak 
Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ’, 
1 Nisan itibariyle uygulanmaya 
başlandı. Sanayici nisan ayı elektrik 
faturalarında birim fiyatta yüzde 25 
ila 30 arasında değişen zamlarla 
karşılaştı.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 
başta olmak üzere yüksek enerji 
tüketenlere yönelik yapılan düzen-
leme Türkiye’nin elektrik tüketiminin 
4’te 1’ini oluşturan ve yaklaşık 62 
milyar kilovatsaatlik tüketimi olan 
270’e yakın tüketiciyi yakından ilg-
ilendiriyor.

Dünya gazetesinden Esra 
Özarfat’ın haberine göre, son 
kaynak tedarik tarifesi ile elektrik 
tedarik edecek olan, yıllık bazdaki 
tüketimi 50 milyon kilovatsaat ve 
daha fazla olan tüketiciler yük-
sek; 50 milyon kilovatsaatten daha 
az elektrik tüketenler de düşük 
tüketimliler olarak tanımlandı. 
Tebliğin yürürlüğe girmesinin üzerin-
den bir ay geçti. Bir ayın sonunda 
sanayicilere kullandıkları elektriğin ilk 
faturaları da tebliğ edildi. Ulusal ele-
ktrik tarifesinin dışında bırakılan yıllık 
tüketimi 50 milyon kwh üzerinde 
olan abonelerin yanı sıra sanayiciler-
inin toplam yıllık tüketimi bu rakamı 
aşan OSB’lerin de uygulamanın 
içerisine alınması sanayicilere fatura 
şoku yaşattı. Yeni oluşan elektrik 
maliyetleri kullanım miktarına göre 
değişiklik gösterirken sanayicilerin 
pek çoğu bir önceki aya göre en az 
yüzde 25 zamlı elektrik faturasıyla 
karşılaştı. Öte yandan her ay 
oluşacak pazar fiyatı ve dönemsel 

YEKDEM fiyat artışları nedeniyle bir 
sonraki fatura döneminin tahmin 
edilebilir olmaması da sanayicileri 
tedirgin ediyor. Girdi maliyetlerinde-
ki artış nedeniyle rekabetçiliklerini 
kaybetme korkusu yaşayan sanayi-
ciler, “çok tüketenin desteklenmek 
yerine cezalandırıldığı” bir sistemin 
sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Buna göre, geçen yıl ulusal tar-
ifede 20.52 krş/kwh olan birim fi-
yat, ilk uygulamanın yapıldığı nisan 
ayı ulusal tarifesinde 22.98 olarak 
belirlendi. Ulusal tarifeden elektrik 
alan sanayicilerin ilk etaptaki fiyat 
artışı yüzde 12 olurken, bu rakam 
üzerine eklenen YEKDEM referans 
fiyatı, sözleşme bedeli, fonlar, iletim 
ve dağıtım bedelleri gibi kalemlerle 
25 ila 27 kuruş/ kwh’lara yükseldi. 

OTOMOTIV ÜRETIMI YÜZDE 
2 AZALDI

Ocak-nisan döneminde otomo-
tiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2 azalma kaydetti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin 
(OSD) 2018 yılı Ocak-Nisan dönemi 
verilerine göre, otomotivde toplam 
üretim bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 2, otomobil üretimi 
ise yüzde 6 oranında azaldı.

OSD’den hafta sonu yapılan 
açıklamaya göre bu dönemde, to-
plam üretim 563 bin 695 adet, oto-
mobil üretimi ise 375 bin 957 adet 
oldu.

Toplam pazar ise geçen yılın 
aynı dönemine paralel 236 bin 
804 adet olarak gerçekleşti.Yılın ilk 
dört ayında, ticari araç pazarındaki 
yüzde 7’lik daralmaya karşın, ih-
racattaki yüzde 8 oranındaki artış, 
ticari araç üretiminin yüzde 10 
artmasını sağladı.
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TÜRKIYE’NIN EN PAHALI 
ŞEHRI İSTANBUL OLDU

Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz 
iki şehri açıklandı. 2017 yılında 
Türkiye ortalaması baz alınarak 
hazırlanan rapora göre, İstanbul 
en pahalı şehir olurken, bu oranın 
yüzde 14,75 olduğu anlaşıldı. Ar-
dahan ise yüzde -6,51 olarak be-
lirlendi.

Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet, Türkiye’deki hayat pahalılığı 
konulu araştırmayı inceledi. 
PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, 2017 
yılının en pahalı şehrinin İstanbul 
olduğu belirlendi. Rapor, Türkiye 
ortalamasına göre ele alınırken, 
İstanbul’un diğer şehirlerine oranla 
yüzde 14,75 ile daha pahalı bir şehir 
olduğu anlaşıldı. İstanbul’u yüzde 
9,04 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara, 
yüzde 4,14 ile de Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.

Araştırmada en ucuz şehirlerin 
Doğu Anadolu’da olması dik-
kat çekerken, bu şehirler; yüzde 
-6,51 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Arda-
han olarak belirlendi. İkinci olarak 
en ucuz bölge sıralamasında da 
Güneydoğu Anadolu kendine yer 
edinirken, yüzde -6,39 ile Mar-
din, Batman, Şırnak ve Siirt kendi 
bölgesinin en üst sıralarında yer 
aldı. Ucuzluk oranı en düşük olan 
diğer bir bölge de Akdeniz olurk-
en, yüzde -5,80 oranıyla Hatay, 
Kahramanmaraş ve Osmaniye böl-
genin en uygun şehirleri oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞI 
KREDI BORCUNDA ARTIŞ 

Özel sektörün yurtdışından 
sağladığı kredi borcu Mart sonu 
itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun 
vadeli kredi borcunun 5,5 milyar 
dolar artarak 226,8 milyar dolar 
oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), 2018 Mart dönemi 
özel sektörün yurtdışından sağladığı 
kredi borcu gelişmelerini açıkladı. 
Buna göre; Mart sonu itibarıyla, özel 
sektörün yurtdışından sağladığı kre-
di borcu gelişmeleri incelendiğinde, 
2017 yıl sonuna göre uzun vadeli 
kredi borcunun 5,5 milyar dolar ar-
tarak 226,8 milyar dolar, kısa vadeli 
kredi borcunun (ticari krediler hariç) 
ise 401 milyon dolar artarak 18,6 
milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği 
gözlendi.Borçluya göre dağılıma 
bakıldığında, uzun vadeli kredi 
borcuna ilişkin olarak, bir önceki 
yıl sonuna göre bankaların kredi 
biçimindeki borçlanmalarının 98 
milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı 
biçimindeki borçlanmalarının ise 
1,5 milyar dolar artışla 31,8 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleştiği gö-
zlendi. Aynı dönemde, bankacılık 
dışı finansal kuruluşların kredi biçi-
mindeki borçlanmaları 376 mi-
lyon dolar artmış, tahvil stoku ise 
2 milyon dolar artışla 4,4 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz 
konusu dönemde, finansal olma-
yan kuruluşların kredi biçimindeki 
borçlanmalarının 3,6 milyar dolar 
arttığı, tahvil stokunun ise 507 mily-
on dolar artışla 7,4 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak 
ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların 
kredi biçimindeki borçlanmaları 214 
milyon dolar azalışla 12,0 milyar 
dolar; finansal olmayan kuruluşların 

kredi biçimindeki borçlanmaları ise 
694 milyon dolar artışla 3,9 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım 
incelendiğinde, uzun vadeli kredi 
borcuna ilişkin olarak, Mart sonu 
itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara 
olan borç, bir önceki yıl sonuna 
göre 3,3 milyar dolar artarak 156,6 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak 
ise tahvil hariç özel alacaklılara olan 
borcun bir önceki yıl sonuna göre 
549 milyon dolar artarak 18,0 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekleştiği 
gözlendi.

 YENI ÖZELLEŞTIRMELER 
GELIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni dev-
let kurumlarının satılabileceğinin mesajını 
verdi. Ağbal, “Birçok alanda Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız 
var. Onları Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun gündemine getireceğiz. 
Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. 
Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim 
seçimden önce, seçimden sonra diye 
bir düşüncemiz yok.” diye konuştu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın il-
gili kamu idareleriyle birlikte özelleştirme 
portföyüne alınabilecek varlıklar ko-
nusunda çalışmalar yaptığını aktaran 
Ağbal, şunları kaydetti:“Hazırlıklarımız 
var bu konuda. Bununla ilgili açıklamayı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 
çıktıktan sonra yapmak daha doğru 
olur. Özelleştirme uygulamalarını ser-
best piyasa ekonomisinin gelişmesinin 
bir aracı olarak görüy görüyoruz. Bu an-
lamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun gün-
demine getireceğiz. Oradan kabul edilen-
leri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda 
yapacağız. Bizim seçimden önce, seçim-
den sonra diye bir düşüncemiz yok.”
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DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE

Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri

Avrupa, imparatorlukların 
dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür 
ve aydınlanmanın ardından sanayi 
kapitalizmine geçerken Osmanlı 
İmparatorluğu hep bir ümmet dev-
leti olarak kaldı. Ne tam olarak 
aydınlanmaya girebildi ne de sanayi 
kapitalizminin getirdiği rüzgârı yaka-
layabildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla aydınlanma ve 
sanayileşme atılımı gibi kazanımlar 
çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, to-
plumca bir çaba karşılığı elde 
edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir 
kadronun getirdiği düzenlemelerdi. 
O nedenle de toplum tarafından 
tam olarak sahiplenilmediler.

Son yüz yılda ülkemizde yaşanan 
sosyo-ekonomik evrim başlangıçta 
ileriye doğru olsa da sonradan çok 
daha karışık bir görünüm içine girdi. 
Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi 
burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir 
esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir za-
man kapitalizm, ahbap-çavuş ka-
pitalizmini aşamadı. Türkiye bazen 
Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen iler-
iye bazen geriye doğru kararsız bir 
denge içinde savrulup durdu.

Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan 
bu yana yaşadığı bu karışık ve 
kararsız değişimi değerlendirmeyi 
amaçlıyor.

(Dr. Mahfi Eğilmez, Değişim 
Sürecinde Türkiye, Remzi Kita-
bevi, 248 sayfa)

Atatürk Halkevlerinin ikinci 
dönemde kültür sekreteri, genel 
sekreter ve ikinci başkan görevler-
inde bulunan Prof. Dr. Anıl Çeçen, 
on beş yıllık Halkevciliği sırasında 
yaptığı çalışmaları, araştırmaları 
ve topladığı belgeleri kitabında 
değerlendiriyor.Prof. Çeçen’in titi-
zlikle hazırladığı “Atatürk’ün Kül-
tür Kurumu HALKEVLERİ”nin 
genişletilmiş 3. Baskısı Tarihçi kita-
bevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Türkiye Cumhuriyeti devlet 
modeli oluşturulurken katı bir mil-
liyetçilik baskısı uygulanmamış ve 
halkçılık anlayışına dayanan bir ulus 
devlet, HALKEVLERİ sayesinde 
kurulabilmiştir. Atatürk, Kurtuluş 
Savaşı’nı kazandıktan ve devleti kur-
duktan sonra ortaya koyduğu dev-
let modelini geleceğe dönük çizgide 
kurumlaştırırken, Türk Dil Kurumu 

ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte 
HALKEVLERİ’ni de aynı dönemde 
kurmuştur. Halkçılık anlayışına dayalı 
bir ulus devlet kurulurken Türk tarihi 
ve Türk dili esas alınmış ve bu si-
yasal birikim, HALKEVLERİ gibi 
bir yaygın eğitim kuruluşu ile halk 
kitlelerinin tabanına ulaştırılmıştır. 
Çok uluslu imparatorluktan geri ka-
lan eski Osmanlı ahalisi ulus dev-
let çatısı altında bütünleştirilirken, 
birbirinden farklı toplumsal gru-
plar halkçılık uygulamaları üzer-
inden HALKEVLERİ aracılığı ile 
kaynaştırılmaya çalışılmıştır. Az za-
manda il ve ilçelerde beş yüze yakın 
HALKEVİ şubesi, köylerde ise 5 bin 
civarında HALK ODASI devreye gir-
erek ulus devletin halkçılık temeline 
oturtulması doğrultusunda, halka 
doğru yönelen ve halkın ayağına 
giden çalışmalar yapılmıştır.

(Prof. Dr. Anıl Çeçen, Atatürk’ün 
Kültür Kurumu HALKEVLERİ, 
Genişletilmiş 3. Baskı, Tarihçi Kita-
bevi, 448 Sayfa)

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme






