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ATATÜRK’ÜN EKONOMİ DEVLETİ VİZYONU 

Atatürk Türk ulusuna sadece 
önderlik, cumhurreislik etme-
di. Aynı zamanda başkomutan 
olduğu kadar öncü, öğretmen, 
örnek, rehber olmak roller-
ini üstlenmeyi de vatanı adına 
kendisi için bir görev bildi...
 Şu noktayı hep akılda tutmalıyız:
Atatürk; halka öncülük ederk-
en yol göstermek, bilinç 
kazandırmak için de örnek 
olarak çok çeşitli girişimlerin 

bizzat başını çekmek gereğini 
duydu. Pek de üstünde du-
rulmayan çünkü çoğu sami-
mi Atatürkçünün bile halen 
“ekonomik akıl” konusunu 
ıskaladığı için önemi, değeri bil-
inmeyen veya ekonomi deyince 
sadece devletçi/kamuculuğu 
bilenlerin, bunu telkin edenler-
in göz ardı ettikleri önemli bir 
olgu da Atatürk’ün en devletçi 
denen dönemde bile “örnek 

çiftçi, örnek bankacı ve örnek 
sanayici” rolünü de bizzat kend-
isinin üstlendiğidir.

 Bunun anlamı yok mu?
 “Örnek  müteşebbis:       Gazi”
 Araştırmacı-gazeteci Şafak Al-
tun, “İlk Hedef Akdeniz’di, İkinci 
Hedef İktisat-Atatürk, İnönü 
ve Bayar’ın Çatışan Ekonomi 
Politikaları” kitabında bunu so-
mut örneklerle anlatmaktadır.
Atatürk’ün ‘girişimci’ yanını 
solda ilk kez konu eden 
Doğan Avcıoğlu’dur. “Örnek 
müteşebbis: Gazi” ara başlığı 
altında “örnek çiftçi, örnek 
bankacı ve örnek sanayici” 
olarak O’nu anar, anlatır (yıl 
1968’dir).

Nazım Güvenç
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Örnek Çiftçi Atatürk

 Tüm çabalara rağmen, iş ve sa-
nayi dünyasında görülemeyen olası 
özel girişimcileri yüreklendirmek 
amacıyla, başta askerlik ve siyaset 
olmak üzere birçok alanda olduğu 
gibi bu alanlarda da Mustafa 
Kemal’e öncülük etmek görevi 
düştü.

 Gazi örnek çiftçi, örnek bankacı 
ve örnek sanayici oldu. Sonradan 
Hazine’ye bağışlayacağı birçok 
örnek çiftlik kurdu. Bu çiftlikler 
şunlardı: Ankara Orman Çiftliği 
(Orman Yağmurbaba, Balgat, 
Macun, Güvercinlik, Tahat, Etimes-
gut, Çakırlar çiftliklerinden kurulu), 
Yalova’da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, 
Silifke’de Tekir ve Şövalye Çift-
likleri, Dörtyol’da portakal bahçesi 
ile Karabasmak Çiftliği, Tarsus’ta 
Piloğlu Çiftliği.

 
Gazi, bu çiftliklerinde traktör 

üzerine binerek tarım yapmış, çiftlik 
ürünlerini çevreye dağıtmış ve 
komşu çiftliklerle birleşerek kooper-
atif kurulmasını teşvik etmişti. 

Mustafa Kemal’e ait çiftliklerin 
toplam genişliği 154 bin 129 
dönümü buluyordu. 1937’de 
Hazine’ye bağışladı.

 “Örnek Sanayici”

 Atatürk, tarım ve hayvancılık 
alanlarındaki özel girişimciliğini 
sanayi alanında da sürdürmüştür. 
Türkiye’nin ilk sanayici 
müteşebbislerinden (girişimci) olan 
arkadaşı Şakir Zümre gibi o da 
fabrikalar kurmuştur. 

 
Atatürk’ün kurup işlettiği fabri-

kalar şunlardır:
 Atatürk Orman Çiftliği’nde 

bira fabrikası, süt fabrikası, malt 
fabrikası, buz fabrikası, soda ve 
gazoz fabrikası, iki yoğurt imala-
thanesi, iki taşlı elektrikli değirmen, 
iki peynir imalathanesi, der, 
fabrikası, ziraat aletleri ve demir 
fabrikası ile İstanbul’da bir çelik 
fabrikasının yüzde 40 payı.

 
Atatürk ayrıca 250 bin lira ser-

maye ile İş Bankası’nın temellerini 
atmıştır. Yurt genelinde kooperati-
flerin kurulmasına öncülük etmiştir. 
Örneğin Ankara’daki devlet görev-
lilerinin yiyecek, giyecek, yaka-
cak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
1925 yılında Ankara Memurlar 
Kooperatifi’nin kuruluşuna öncülük 
etmiştir…

Yine 1936’da bin 500 lira 
payla ilk tarım kooperatifi olan Tekir 
Kooperatifi’nin bir numaralı ortağı 
olmuştur… 

 Şu hususun bir daha altını 
çizmemiz gerekiyor:

Atatürk’ün gözünde “mülkiyet” 
asla kendi başına bir değer değildir. 
Mülkiyeti olumlu ya da olumsuz 
yönde fetişleştirmemiştir; “sosyo-
ekonomikişlev”di belirleyici olan.

 
O süreçte Atatürk kendi “dev-

letçilik” anlayışını ısrarla ve açıklıkla 
anlattı. Fakat ekonomi-devlet-
girişimci üçgeninde bir türlü hem 
ekonomik akla, hem de hukuka 
uygun bir denge kurulamadı. 

 Araştırmacı-yazar Şafak Altun, 
şu saptamasıyla O’nun devletçi-
likten ne anladığını da özetlemiş 
olmaktadır: 

 “Devlet güç ve olanaklarının 
kişilerin zenginleştirilmesi için değil; 
bu zenginliğin ulusal ekonomiyi 
geliştirmesi için kullanılması 
gerektiği fikrine olumlu bakıyordu.”

 Bu amaç doğrultusunda 
“zenginleyecek bir ulusal burjuvazi” 
oluşturulması ve özel sektörün 
gücünün yetmediği alanlarda da 
devletin öncülüğü üstlenmesi 
öngörülüyordu. Girişimci ile Dev-
let (özel mülkiyet ile kamu mülki-
yeti) Atatürk’ün gözünde birbirine 
ters, hatta karşıt değil, birbirini 
tamamlayan ve ülkenin bir an önce 
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ekonomik olarak güçlenmesi ile 
toplumun refaha ermesi hedefine 
odaklanmış, birlik ve eşgüdüm 
içinde etkinlik gösterecek birer “milli 
takım oyuncuları”ydı.

 Ne yazık ki bu diyalektik bakış 
(= ya / ya da mantığı değil de, hem 
/ hem de mantığı) Atatürk’ün öm-
ründe bile ekonomiye de, siyasete 
de bir türlü egemen olamadı.

 Atatürk’ün “ikinci adam” İsmet 
İnönü ile özellikle ekonomi politikası 
ve devletçilik konusunda ters 
düşmesi üzerine, daha 1924’e 
İktisat Bakanı iken yine kendisinin 
“İş Bankası kurucu Genel Müdürü” 
olduğu Celal Bayar’ı yeniden İktisat 
Bakanı (1932), sonra Başbakan 
olarak atması (1937); aslında 
, kendi “devletçilik” anlayışını 
tam anlamıyla hayata geçirmek 
çabasından başka bir şey değildir.

 İnönü’nün ekonomiye bakışı 
genelde dürüst fakat asker/
bürokrat tarzlı yani gerek yatırım 
gerekse işletmecilik düzeyinde 
ekonomik akla biraz yabancı bir 
tondaydı. Daha doğrusu başbakan 
olduğu için bürokrasinin ataleti 
de, diğer her türlü yanlışı da doğal 
olarak ona fatura ediliyordu. Her 
işinde, tez, dinamik akılcı olan 
Atatürk ise o tarz bir anlayışın 
yönlendirdiği bir devletçiliğin/
kamuculuğun kaçınılmaz olarak 

atalete yol açtığının / açacağının 
farkındaydı ve bundan hayli 
rahatsızdı. 

 Nitekim Atatürk’ün şikayeti 
de devletçilikten, kamu mülki-
yetinde değil, devletçiliğin hantal 
ve tutucu, ekonomik akla ters bir 
bakışla uygulanmakta oluşundandı. 
O nedenle Atatürk, KİT’leri kendi 
dinamik bakışına uygun olarak 
devlet mülkiyetinde “kalıcı” olarak 
öngörmemiştir.

 Aslında Atatürk’ün de Celal 
Bayar’ın da tasarladıkları, sanayinin 
devlet eliyle başlatılması idi. Sonra 
bu tesisler, işletilip kâra geçince, 
hisse senetleri ile halka intikal et-
tirilecek ve elde edilen para ile yeni 
tesisler kurulacaktı.

 Atatürk’ün İktisat Bakanı olarak 
göreve başlayan Celal Bayar’a 
çektiği telgraftan:

  “(…) Bütün dünyada olduğu 
gibi, memleketimizde de en başta 
bulunan önemli işimiz, iktisat 
işidir. Bu işte, en yüksek başarıyı 
sağlamak hayatidir, zaruridir. Bunun 
için bu işte bütün devlet teşkilatının, 
bütün yurttaşların ve hepimizin, 
ciddi duygularla ilgili olmamız 
doğaldır. Ulusal ekonomi yolunda 
inanarak ve güven vererek, kesin 
ve radikal adımlar atarken, esas 
programımızın ilham ettiği pra-

tik önlemleri tercih etmek, doğru 
yoldur.

 Toplumumuzun bütün iş 
bölümü sahiplerini, aynı ilgi ile bu 
yolda el ele vermiş, omuz omuza 
dayanmış, bir hedefe yürüyen 
samimi yolcular yapmak, devletin 
iktisat işinde yoğunluğunu azaltmak 
ve başarı zamanını kısaltmak için 
tek çaredir.” 

Fakat, en açık, en duru 
açıklamasını 1 Kasım 1937’deki 
Meclisi açış konuşmasında bula-
biliriz:

 “(…) Şimdi ekonomi hayatımızı 
gözden geçireceğim. Hemen 
bildirmeliyim ki, ben ekonomik hay-
at denince, tarım, ticaret, endüstri 
çalışmalarını ve bütün bayındırlık 
işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi 
doğru olmayan bir bütün sayarım. 
Bu vesileyle şunu da hatırlatmalıyım 
ki, bir millete bağımsız kişilik ve 
değer kazandıran siyasi varlık maki-
nesinde Devlet, Fikir ve Ekonomi 
hayat mekanizmaları birbirine bağlı 
ve birbirlerine tabidirler.

O kadar ki bu cihazlar 
birbirlerine uyarak aynı ahen-
kle çalıştırılmazlarsa, hükümet 
mekanizmasının sürükleyici gücü 
boşa harcanmış olur. Ondan bekle-
nen tam verim elde edilemez.
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Onun içindir ki, bir milletin kültür 
seviyesi; üç sahada, Devlet, Fikir 
ve Ekonomi sahalarındaki faaliyet 
ve başarı neticelerinin hasılası ile 
ölçülür.” 

Fark ettiniz mi: İlk tümcedeki 
“Fikir” sözcüğünün yerini çok daha 
somut bir sözcükle -Atatürk’ün 
devrinde dünyada da sözlüklerde 
olmayan- “Vizyon” sözcüğüyle 
doldurduğumuzda, ortaya 
“Ekonomi Devleti Vizyonu” anlamı 
çıkmaktadır. 

 Elbette, o cümlede kast edilen 
şey: “Milletin Kültür Seviyesi”nin 
ölçümüdür ki bu da zaten 
“Toplum”u eksen alan “Üç Çark”a 
(Siyaset, Ekonomi, Kültür) bir gön-
derme olmaktadır.

 Altındaki tümcede sözü edilen 
“cihazlar” sözcüğü ve onların 
“birbirlerine uyarak aynı ahenkle 
çalıştırılmaları” gereğine işaret 
edilmesi de beni “Üç (eşdeğer) 
Çark” dediğim yani Siyaset, 
Ekonomi, Kültür diye parçaları tek 
tek adlandırılan şeyin de Atatürk’ün 
onları bir “bütün” olarak “toplum 
mekanizma”sı diye anmasıyla bir 
başka türlü ifadesi olmaktadır.

 Kısacası Atatürk, konuşmasının 
o iki tümcesine hem “Tarih’in 
maddesi”nin nasıl çalıştığına bir 
“kuramcı” (teorisyen) olmayan fakat 
“deha” düzeyinde çalışan bir beyin 
sahibi olarak çok özlü bir saptama 
sığdırmış, hem de “ekonomi devle-
ti” kavramını -bu kez kullanmadan- 

üstelik “vizyon” sözcüğünü de 
bilmediği halde onun yerini tutan 
anlamda bir ifadeyle birleştirerek 
bu kavramın kapsadığı, kendisinin 
“hükümet mekanizmasının gücü” 
dediği şeyi anlatmış, tarif etmiş!

Atatürk’ün Finansa Yaklaşımı

Atatürk’ün ekonomiye 
bakışındaki yüksek bilince bir kanıt 
da O’nun Finans’a yaklaşımıdır. 
Fiilen “Finans’ın Başkomutanı” 
gibi davranmıştır. Elbette Atatürk 
bunu atıp tutarak, kafasına göre 
takılıp “Dikkat, faizler düşsün!” 
diye Merkez Bankası’na emirler 
yağdırarak yapmamıştı. Çünkü son 
derece bilimsel ve ciddi bir “para 
politikası” uyguluyordu.

1932’de Meclis açış 
konuşmasından:

 “(…) Milli iktisadın ve paranın 
gösterdiği kudret ve istikrar, 
alınan önlemlerin isabetine kanaat 
verecek mahiyettedir.”

  

 1934’de Meclis açış 
konuşmasından:

 “(…) Türk parası sağlam 
değerini tutmaktadır. Hükümet bu 
politikaya çok değer vermektedir. 
Bundan böyle de bu politikadan 
ayrılmayacaktır.

  

1936’da Meclis açış 
konuşmasından:

 “(…) Şüphe yoktur ki, özellikle 
devletçi ve halkçı olan bir irade ve 
ekonomi hayatında, Hazine’nin 
gücü ve düzeni başlıca kaynaktır. 
Cumhuriyet kudreti de her alan-
da ve milli savunma alanında 
ihtiyaçlarını karşılayan Hazine’nin 
intizamındadır. Gelecek yıllar içinde 
Hazine’nin kudretini muhafaza et-
mek, sizin en önemli işiniz olacaktır. 
Milli paramızın fiilen dengede olan 
değeri korunacaktır.”

 1939’da Meclis açış 
konuşmasından:

 “(…) Samimi bir bütçeye ve 
gerçek bir ödeme dengesine day-
anan paramızın, fiili istikrar duru-
munu kesin biçimde koruyacağız.”

 “(…) Maliyemiz; denk bütçe, 
sağlam ödeme, vergi sistemlerini 
mükellef lehine düzeltme ve hafi-
fletme ve milli paranın istikrarını ko-
ruma prensiplerini tam bir sadakat 
ve muvaffakiyetle takip ve tatbik 
etmektedir.”
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Atatürk’ün Para Politikası

Atatürk’ün maliye (finans) bilinci-
ni ve para politikasını net ve somut 
olarak yansıtan bu sözlerini akta-
ran İsmet Bozdağ’ın “Atatürk’ün 
para politikası”na ilişkin aynen 
katıldığımız yorumu şöyledir:

“… Atatürk para politikasına çok 
önem vermiştir. Kurtuluş Savaşı 
içinde bile askeri ihtiyaçların ağır 
baskısına ve ülkenin düştüğü mali 
sıkıntılara rağmen paranın değerini 
korumasına büyük bir dikkat 
göstermiştir. Enflasyon kapılarını 
kapamak, devalüasyon mecburi-
yetine düşmemek, Atatürk’ün para 
politikasının temelini teşkil eder.

 Zaman zaman hükümetler, 
sıkıştıkça para basmak için 
Atatürk’ün iznini almaya çalışmışlar 
ve her seferinde reddedilmişlerdir. 
O’nun dikkatle izlediği husus, 
üretimi her türlü imkânları zor-
layarak arttırmak, buna karşılık 
yurt içi tüketimi baskı altında 
bulundurmaktı. Böylece ihracatın 
artması sağlanmış, memleke-
tin muhtaç olduğu makinelerin 
alınması için gerekli döviz rezervleri 
kurulmuştur.”

 Atatürk’ün bu maliye anlayışının 
ve ısrarla böyle bir para politikası 
yolunu tutmasının arka plânında 
ne var, yani nasıl bir düşünme tarzı 
yatıyor?

 Kanaatimce Atatürk’ün yük-
sek beyinsel donanımı ve bilgisel 
birikimi dinamik ve diyalektik bir 
akıl yürütme biçiminde devrede. 
Ekonomi ile Finans’ı “bir paranın iki 
yüzü” (önü ve arkası) olarak görüy-
or -fiilen! Şu kesin: bunun üstünde 
kuramsal düzlemde kafa yormuyor; 
lakin “Osmanlı’nın iflası” ile “1929 
Krizi” gibi çok somut, tipik ve 
ömründe bir şekilde tanık olduğu 
deneyimlerden ders çıkartabiliyor! 
Çünkü kendisinin, yıllar boyunca 
okuyarak bilimsel olarak edindiği 
çok gelişkin bir tarih bilgisi ve 

merakı var; bu sayede yüksek 
beyin yeteneğini kullanarak “tarih” 
diye adlandırılan kesintisiz sürecin 
“madde ile iradenin” karşılıklı ilişkisi 
boyutunda hep devrede olduğunu 
“anlıyor”!

 Kuramını yapmaya kalkışmasa 
da ufku ve ötesini görecek denli 
bir algı/sezgi gücüne, farkındalık 
ve bilincine sahip oluyor. Bunun 
sonucunda da Ekonomi ile Finans 
arasındaki ve aynı şekilde Piyasa ile 
Para arasındaki keza Ekonomi ile 
Piyasa arasındaki “diyalektik bağı” 
kavrıyor! Asla “kuramsal” (doktriner) 
bilgi boyutunda değil; tarihsel bilgi 
boyutundaki ilgi, bilgi ve deneyimi-
yle bunu başarıyor! Düşünmenin 
ötesinde “akıl yürütüyor”! 

 Analiz’le asla yetinmiyor! 
Analizden alacağını alıp dinamik 
düşünmesi sonuçta her seferinde 
O’nun bir Sentez’e zıplamasını 
sağlıyor!

Atatürk, ekonomide dev-
letçilikten ne anladığını, kend-
isinin anlayış farkını yeri geldikçe 
konuşmalarında dile getirdiği gibi, 
1929 sonbaharı ile 1930 Ocak, 
Şubat aylarında çok açık ve 
anlaşılır bir dille bizzat yazmıştır da. 
Bu, 1930 yılında tamamen O’nun 
denetimi altında manevi kızı Afet 
İnan’a hazırlatılan, bazı bölümlerini 
bizzat kaleme aldığı ve ertesi yıl 
Atatürk’ün talimatıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca öğrencilere yönelik 
olarak yeniden yayınlanan “Medeni 
Bilgiler” kitabında yer almıştır.

Farklı ve Özgün Bir Bakış

Atatürk o devirde yaygın 
“devletçilik” anlayışlarından farklı 
ve özgün bir bakış getirdiğinin 
tamamen farkındalığı / bilinç 
içindedir. Bunun çok somut bir 
kanıtı, Atatürk’ün 1935’te CHP 4. 
Kurultayı açış konuşmasındaki şu 
ifadesidir:

 “(…) Görüyorsunuz ki 
arkadaşlar, yepyeni bir güdüm-
lü ekonomi düzeni kurmakla 
uğraşıyoruz.” 

 “Ekonomi devleti” kavramı/
bakışı aynen “sosyal bir hukuk 
devleti” kavramı / ülküsü kadar 
toplumca benimsendiğinde bu 
eksiklik de tam olarak giderilmiş ve 
Türkiye gerçek anlamda kalkınma, 
uygarlığın ön safına geçme yoluna 
girmiş olacaktır. Çünkü tarihin Türk 
toplumuyla 1920’lerde, 30’lardaki 
randevusunda eksik olan “ekono-
mik madde” bugün vardır. 2018 yılı 
itibariyle, temel gereklilik: ulusalcı 
siyasal önderlik ve yenilenmiş, 
güncellenmiş ama en başta tam 
ve doğru kavranmış bir “Atatürk 
vizyonu”nun benimsenmesidir.
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Kur-Enflasyon Kısır Döngüsü
Dr. Mahfi Eğilmez

Ekonomi açısından kısır döngü; 
fiyatların ve ücretlerin birbirlerini 
etkileyerek sürekli yükseldikleri 
piyasa durumunu ifade etmek 
için kullanılıyor. Kanımca bu tanım 
doğru ama yeterli değil. Daha 
genel bir tanım olarak; birbirini 
olumsuz şekilde etkileyerek sürekli 
daha kötüye giden iki veya daha 
fazla değişkenin durumu biçiminde 
bir tanım kısır döngüyü ifade etme-
kte daha doğru bir yaklaşım olur. 
Çünkü ekonomide birbirini olum-
suz etkileyen şeyler sadece fiyatlar 
ve ücretler değil. Mesela kurlar ve 
enflasyon ya da riskler ve kurlar da 
aynı kısır döngüyü yaratabiliyor.

Enflasyon tüketim ve yatırım 
harcamalarının yükselmes-
inden yani talep artışından 
kaynaklanıyorsa buna talep en-
flasyonu deniyor. Enflasyonun 
kökeninde üretim maliyetlerinin 
yani üretimde kullanılan üretim fak-
törleri ve girdilerin fiyatlarında artış 
varsa buna da maliyet (arz) enflasy-
onu deniyor. Eğer bir ekonomide 
üretimde kullanılan girdilerin önemli 
bir bölümü ithal ediliyorsa o zaman 
kur artışı da maliyet enflasyonunun 

en önemli nedenlerinden birisi 
konumuna yükseliyor.

Türkiye’de sanayi üretiminde 
ithal girdilerin payının yüzde 60 
dolayında olduğunu tahmin edi-
yorum.[i] Bunun anlamı Türkiye’de 
üretilen 100 Dolar değerindeki bir 
malın ortalama olarak 60 Dolarlık 
bölümünün ithal girdilerden 
oluştuğudur. Buna göre USD/TL 

kurunda ortaya çıkan her 1 TL’lik 
artış Türkiye’deki üretimin imal gid-
erlerini 0,60 TL artıracak demektir. 
Bu artışın fiyatlara yansımaması ve 
dolayısıyla enflasyonu artırmaması 
düşünülemez. Fiyatlarda oluşan 

artış enflasyonda yükselm-
eye yol açtığında bu kez risklerin 
arttığını düşünen kişi ve kurum-
lar Dolar taleplerini artırmaya 
yönelince kur yeniden yükselmeye 
başlıyor. Kur yükselince yeniden 
maliyet ve fiyat artışları gündeme 
geliyor ve süreç en baştan tekrar 
işlemeye başlıyor.

Bu anlattıklarımı şöyle bir 
şemada özetleyebilirim:
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Buna göre kur atışıyla başlayan ilk 
hareketten sonra bu şemadaki gibi 
işleyen bir kısır döngü içine giriliyor.

Bu kısır döngüden çıkmak için 
Merkez Bankası, kurdaki artışı (enflasy-
onda artışa neden olduğu gerekçesi-
yle) durdurmak amacıyla Türkiye’ye 
giren döviz miktarını artırmayı ve 
içeriden dövize yönelik talebi kırmayı 
hedefleyerek faiz artırımına gidiyor. 
Buradan umulan yarar döviz talebinin 
kırılması ve dolayısıyla kurların önce 
stabilize olması sonra da gerilm-
esi ve dolayısıyla enflasyon yaratıcı 
baskıların kaldırılması. Faiz artırılınca 
ilk ağızda kurlar gerilemeye başlıyor 
ama bu gerileme devam etmiyor, bir 
süre sonra yeniden artışa dönüyor.

Üretici, kur artışının getirdiği maliyet 
artışını her zaman burada olduğu gibi 
tamamen tüketiciye yansıtamayabilir 
(satış fiyatlarına koyamayabilir.) Eğer 
iç talep yeterince yüksek değilse bu 
artışların bir bölümü üretici üzerinde 
kalabilir. O zaman da üretici fiyat 
artışlarıyla (Yİ - ÜFE endeksi artışı) 
tüketici fiyat artışları (TÜFE endek-
si artışı) arasında farklar oluşmaya 
başlar. Mesela Haziran ayı verilerine 
göre Türkiye’de Yİ-ÜFE’deki 12 aylık 
artış yüzde 23,71 iken TÜFE’deki 
artış yüzde 15,39’dur.

Bu aşamada sorulması ger-
eken soru şu: Faiz artırımı normal 
koşullarda kurlarda stabilizasyon ve 
dolayısıyla maliyet kökenli enflasy-
onda fren etkisi yaratması gerektiği 
halde niçin yaratamıyor?

Bu sorunun yanıtı da ülkenin risk 
derecesini gösteren CDS primler-
indeki [ii] harekette saklı. Yılbaşında 
155 olan CDS primi bugün 300 
düzeyinde ise riskleri artıran bir takım 
yanlışlar yapılıyor demektir. Bu du-
rumda o riskleri düşürecek adımları 
atmadan sürekli olarak faizleri 
artırmaya yönelmek bir süre sonra 
maliyet enflasyonuna faizleri de ekle-
mek anlamına geliyor.

_____________________________
__________

[i]Butahminin
dayanaklarından birisi için şu 

çalışmaya bakılabilir: Türkiye İmalat 
Sanayiin İthalat Yapısı, TCMB 
Çalışma Tebliğleri, Mart 2010 Şeref 
SAYGILI, Cengiz CİHAN, Cihan 
YALÇIN, Türknur HAMSİCİ, s. 62

[ii] CDS, Credit Default Swap 
deyiminin kısaltmasıdır. CDS, bir 
kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin 
karşılaşabileceği alacağın ödenmem-
esi riskini belirli bir bedel karşılığında 
üstlenmeyi kabul etmesinin bede-
lidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi 
sigortası gibi çalışır. Yunanistan dev-
letinin borçlanma tahvilini alan bir ku-
rum düşünelim. Bu kurum bu tahvil 
karşılığında Yunan devletine belirli 
bir faiz karşılığında belirli bir süre için 
kredi vermiş olur. Vade sonunda tah-
vili verecek ve anaparasını, birikmiş 
faiziyle birlikte geri alacaktır. Diyelim 
ki bu kurum Yunanistan’ın bu tahvilin 
bedelini geri ödeyeceğinden endişe 
duyuyor olsun. Bu durumda bu kurum 
bu tahvili CDS işlemi yapan kuruluşa 
götürecek ve ona belirli bir bedel 
ödemek suretiyle Yunan devletinin 
vade sonunda ödememesine karşılık 
CDS şirketinin ödemesi garantisini 
satın alacaktır. İşte bu kurumun CDS 
şirketine ödediği prime CDS primi 
(risk primi) deniyor. Bir ülkenin ya da 
şirketin CDS primi ne kadar yüksekse 
borçlanma maliyeti de o kadar yük-
sek demektir. Çünkü bu prim ister is-
temez faize yansımaktadır.
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İYİ GIDA İÇİN EVLERE DÖNÜŞ
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

“İyi Gıda İçin Evlere Dönüş”, 
kimimiz için naif, ya da daha 
doğrusu uygulanması olası olma-
yan bir tümce olarak yorumlanabilir.

Ancak isterseniz önce gıda 
perakendeciliğine kısaca bir göz 
atalım.

Hazır Gıda Sektöründe 
tekelleşme yabancılaşma or-
taya 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 
etkilemeye başladı. Bugün 
neredeyse yabancı tekellerin 
egemenliğindeki marketlerde 
pazarlanan ürünlerin yarısı 
dışarıdan gelmekte. Bu durum, 
üretimi aşağıya çekiyor ve işsizliği 
körüklüyor.

• Perakende sektöründe 
tüketicileri bilgi edinme hakkı ko-

nusunda taleplerde, geri bildirimler 
de yeterince 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 dükkan kapatıyor.

• Tekelleşen ve yabancılaşan 
şirketler karşısında büyük üretici 
firmalar bile, pazarlık ve yaptırım 
gücünü giderek yitiriyor. Üretici 
firmalar, mallarını pazarlamak 
için birçok bedeli, organize gıda 
perakendeciliği yapan tekellere 
ödemek zorunda.

• Sonuç olarak, paramız 
uluslararası tekellere gidiyor. İç 
üretim olumsuz olarak etkileniyor, 
işsizlik artıyor.

Sağlıksız ve Kalitesiz Gıda 
Tüketiyoruz

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

Çünkü gıdalar, işleme sürecinde 
de sağlık ve kalitesini kayıp ediyor.

İşleme sırasında gıdalara çok 
yüksek ışıl işlemler uygulanıyor.

Ürünlerin organoleptik kalitesi 
ve çeşitliliği de çok büyük bir kayba 
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.
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Sağlıksız ve Kalitesiz Gıda 
Tüketiyoruz

Ancak bunların yanında, sağlıksız 
ve kaliteli olamayan gıdaları tüket-
mek zorunda kaldığımız için de 
hastalıklarımız artıyor.

Çünkü gıdalar, işleme sürecinde 
de sağlık ve kalitesini kayıp ediyor.

İşleme sırasında gıdalara çok 
yüksek ışıl işlemler uygulanıyor.

Ürünlerin organoleptik kalitesi 
ve çeşitliliği de çok büyük bir kayba 
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 maddeleri 
kullanılıyor.

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

Büyük dev fabrika ya da mer-
diven altı işletmelerden işlenmiş 
gıdalar almak yerine, ekmeğimizi, 
yoğurdumuzu kendimiz yapmalıyız.

İşlenmiş gıdaları tüketmek yerine 

evlerimizde zaman ayırıp kendimiz 
hazırlamalıyız.

Bütün bunları dikkate alarak olası 
ölçülerde, çocuklarımızın ve kend-
imizin sağlığı için işlenmiş gıdalardan 
vazgeçmeli, vazgeçemiyorsak 
sınırlamalar getirmeli ve kalitesi 
bilinen gıdalar tüketmeliyiz.

Evet, “sağlıklı ve kaliteli, kısaca 
iyi gıda için evlere dönüş”den başka 
çaremiz yok.

İYİ GIDA İÇİN YEREL 
ÜRETİM ve YEREL TÜKETİME 
YÖNELMELİ

“Gıdalarımız Neden Sağlıklı 
ve Kaliteli Değil?”adlı yazımızda 
cevabımız üç noktada toplanmıştı: 
Bu cevaplar sırasıyla, bir;“Sağlıksız 
ve kalitesiz gıda üretimi, ilk aşamada 
endüstriyel tarımın bir sonucudur”,iki; 
“Gıdaların sağlığı ve kalitesi, taşıma 
sürecinden olumsuz olarak etkilenir” 
ve üç;”Gıdalar, işleme sürecinde de 
sağlık ve kalitesini kayıp edebilir.” 
şeklindeydi.

Bunu izleyen “İyi Gıda İçin Köylü 
Modeli Öne Çıkarılmalı” yazımızda 
ise “Endüstriyel tarımda ortaya 
çıkan olumsuzluklara karşı en uygun 
model,  genellikle küçük ve orta 
ölçekli çiftçi/köylü modelİ”  üzerinde 

durmuştum.
Bu yazımda da “İyi Gıda İçin Yerel 

Üretim ve Yerel Tüketime Yönelmeli” 
konusunu işleyeceğim.

Önce “Neden gıdaların sağlığı ve 
kalitesi, taşıma sürecinden olumsuz 
olarak etkilenir?” konusunu irdeleme-
kte yarar var.

Birincisi; gıdaların çoğu soğuk 
zincir koşullarında taşınsa bile 
tüketiciye varana kadar besin 
değerlerini kaybederler.

İkincisi; Türkiye de bile enerjinin 
yüzde 2-17’si, besin taşımacılığında 
yollarda harcanmaktadır.

Doğal olarak enerji gideri, tüke-
ticinin sırtına yüklenir. Üretici ile 
tüketici arasında fiyat farkının yüksek 
olmasının bir nedeni de, aracıların 
olumsuzluğu yanında budur.
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İYİ GIDA İÇİN YEREL 
ÜRETİM ve YEREL TÜKETİME 
YÖNELMELİ

“Gıdalarımız Neden Sağlıklı 
ve Kaliteli Değil?”adlı yazımızda 
cevabımız üç noktada toplanmıştı: 
Bu cevaplar sırasıyla, bir;“Sağlıksız 
ve kalitesiz gıda üretimi, ilk 
aşamada endüstriyel tarımın bir 
sonucudur”,iki; “Gıdaların sağlığı ve 
kalitesi, taşıma sürecinden olum-
suz olarak etkilenir” ve üç;”Gıdalar, 
işleme sürecinde de sağlık ve kali-
tesini kayıp edebilir.” şeklindeydi.

Bunu izleyen “İyi Gıda İçin Köylü 
Modeli Öne Çıkarılmalı” yazımızda 
ise “Endüstriyel tarımda ortaya 
çıkan olumsuzluklara karşı en 
uygun model,  genellikle küçük 
ve orta ölçekli çiftçi/köylü modelİ”  
üzerinde durmuştum.

Bu yazımda da “İyi Gıda İçin 
Yerel Üretim ve Yerel Tüketime 
Yönelmeli” konusunu işleyeceğim.

Önce “Neden gıdaların sağlığı 
ve kalitesi, taşıma sürecinden 
olumsuz olarak etkilenir?” konu-
sunu irdelemekte yarar var.

Birincisi; gıdaların çoğu soğuk 
zincir koşullarında taşınsa bile 
tüketiciye varana kadar besin 
değerlerini kaybederler.

İkincisi; Türkiye de bile enerjinin 
yüzde 2-17’si, besin taşımacılığında 
yollarda harcanmaktadır.

Doğal olarak enerji gideri, 
tüketicinin sırtına yüklenir. Üretici 
ile tüketici arasında fiyat farkının 
yüksek olmasının bir nedeni de, 
aracıların olumsuzluğu yanında 
budur.

İyi Gıda İçin Yerel Üretim 
ve Yerel Tüketim Nasıl Hayata 
Geçirilebilir?

Bu doğrultuda iki önerme 
yapılabilir.

Birincisi; kooperatiflerin san-
ayi tesisleri kurmasıdır. 

Çünkü kooperatif işletmeler 
genel olarak kendi çevrelerinden 
topladıkları ürünleri işlerler ya da 
değerlendirirler. Kapasiteleri dev 
kapasiteli endüstriyel fabrikalar 
kadar yüksek değildir.

Tüketiciler de kooperatif ürünler-
ine yönelmelidir.

Çünkü, kooperatifler genellikle 
küçük çiftçilerden ürünleri alırlar, 
sıkı denetim altında ürünlerini işler 
ve de gıdalar, tüketicilere aracısız 
ve kısa yolla ulaştırıldığı için daha 
ucuzdur.

İkincisi; tüketiciler gıda 
taleplerini mevsimlere göre 
yapmalıdır.

Kış ortasında yaz sebzeleri 
tüketmekten vazgeçilmelidir. Üs-
telik Türkiye bu özellik açısından 
şanslıdır. Dört mevsimin sebzesi 
ve meyvesi vardır. Diğer yandan 
geleneksel olarak turşu gibi yaz 
sebzelerini saklama geleneğimiz de 
söz konusudur.

Kısaca; iyi gıda için yerel üretim 
ve yerel tüketime yönelmekten 
başka çare yoktur.

Önermelerimiz özelikle Avru-
pa Birliği’nde hayata geçmeye 
başlamış bulunmaktadır.

Gıda ürünlerinin büyük dev fab-
rikalar yerine küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde işlenmesi eğilimi 
ortaya çıkmaktadır.
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Önemli bir anımsatma:

Yıllardır Türkiye tarımında 
çöküşün nedenleri ve çözüm 
yolları üzerinde yazılar kaleme 
alıyorum. Bu doğrultuda “Tarım 
Bağımsızlıktır” kitabını da yazdım. 
Kitabımda da tarımsal üretim ile 
bağımsızlık arasındaki bağlantı 
üzerinde durmuştum.

Ancak uzun yıllar Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı üst bürok-
rasisinden bu yazılar için olum-
suz tepkiler alırdım. Gerçekleri 
yazmadığımı, tarımsal üretimde 
sorunumuz olmadığını söylerlerdi.

Şimdi bunları neden 
anımsattığıma gelince cevabım 
şu: Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
konuşmalarında sık sık kırsalda 
kalkınma olmadan ülkede kalkınma 
olamayacağını belirterek “Üretim 
olmadığı takdirde bağımsız bir 
ülke sayılamazsınız” diyor.

Şimdi ilgili bakanlığın üst 
bürokratları acaba ne tepki 
verecekler, merak etmiyor değilim.

İYİ GIDA İÇİN KÖYLÜ 
MODELİ ÖNE ÇIKARILMALI! 

“Gıdalarımız Neden Sağlıklı 
ve Kaliteli Değil?”adlı yazımızda 
cevabım üç noktada toplanmıştı: 
Bu cevaplar sırasıyla, bir; “Sağlıksız 
ve kalitesiz gıda üretimi, ilk 
aşamada endüstriyel tarımın bir so-
nucudur”, iki; “Gıdaların sağlığı ve 
kalitesi, taşıma sürecinden olumsuz 
olarak etkilenir” ve üç; “Gıdalar, 
işleme sürecinde de sağlık ve kali-
tesini kayıp edebilir” şeklindeydi.

Bu yazımızda “İyi Gıda İçin 
Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçi/Köylü 
Modeli Öne Çıkarılmalı!” konusunu 
işleyeceğim.

Nedeni şu; Endüstriyel tarımla 
amaç, miktarı artırmak ve karlılıktır. 
Kalite önemli değildir.

Oysa bilinen bir gerçek, miktar 
ile kalite arasında ters bir ilişkinin 
olduğudur. Bir başka deyişle 
miktar arttıkça gıdaların kalitesi 

düşmektedir.
Çağdaş beslenme bilimi bize 

tüketimde kalitelinin öne çıkması 
gerektiğini gösteriyor. Üstelik, 
endüstriyel üretimde kullanılan 
girdiler artıkça, bırakınız kaliteyi, 
sağlıklı gıdalar yerine, örneğin tarım 
ilaçlarını tüketiyoruz.

Bu yetmiyor, toprak ve su 
kaynaklarımız kirleniyor ve işsizlik 
gibi sosyal sorunlar ortaya çıkıyor.

Dev işletmelerde yapılan 
endüstriyel tarımda ortaya çıkan 
olumsuzluklara karşı en uygun 
model,  genellikle küçük ve orta 
ölçekli çiftçi/köylü modelidir.

Bu işletmelerde toplam etmen 
verimliliğin, büyük işletmelerden 
daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Diğer yandan sağlıklı ve kaliteli 
gıda üretimi açısından da küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin endüstriyel 
tarımsal girdi kullanma oranları 
dev tarımsal işletmelere göre 
genellikle daha düşüktür ve daha 
yüksek düzeyde denetlenebilir 
durumdadırlar.

Üstelik Türkiye’de de küçük 
ve orta ölçekli işletmeler, tarımsal 
işletmelerin hala büyük bir 
çoğunluğunu oluşturuyorlar.

Köylü işletmelerinde, belli bir 
ölçüde var olan ölçek sorunu ise 
kamu yatırım işletmelerinin ve 
desteklemelerin onlara yönlendi-
rilmesi ve kooperatif örgütlenme ile 
aşılabilmektedir. Örneğin kamu su-
lama hizmetleri, tarımsal destekle-
meler, kooperatif makine parkları, 

süt toplama hizmetleri, girdilerin 
ucuza temin edilmesi ve çıktıların 
değerlendirilmesi gibi.

Tarımsal Kooperatifler, üretim 
için girdi ve ara malları sağlama 
ile ürünlerin işlenmesi (ortak mak-
ine parkları, kaba ve yoğun yem 
üretimi, ortak sağım hane, soğuk 
zincirin sağlanması) ve pazarlaması 
yanında kolektif üretim yapan koo-
peratifler şeklinde olabilir.

Tarımsal kooperatifler aracılığıyla 
çiftçilerin sanayici olmaları 
sağlanmalıdır. Katma değer bu 
şekilde çiftçi eline geçebilir.

Çiftçilerin tarımsal amaçlı koo-
peratifler altında örgütlenmeleri 
durumunda, pazara çıktıklarında 
örgütlenmiş aracı ve sanayici 
karşısında pazarlık ve rekabet 
güçleri şansları vardır. 

Diğer yandan Kooperati-
flerin, tüketici örgütleriyle işbirliği 
içinde kendi pazarlama birimlerini 
kurmaları da amaçlanmalıdır.
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Türkiye’nin üretim ve ihracatında 
dünya lideri olduğu kuru incirde 
11 Ekim 2017 tarihinde başlayan 
ihraç sezonunda 30 Haziran 
2018 tarihine kadar 58 bin ton 
karşılığı 253 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Birol 
Celep, kuru incir ihracatının, miktar 
bazında yüzde 2 artış gösterirken, 
değer bazındaki artışının yüzde 
18’e ulaştığını dile getirdi. Kuru 
incirin ortalama ihraç fiyatı 4 bin 
dolardan, 4 bin 950 dolara ulaştı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Işık ise; sağlıklı ürün üretimine 
büyük önem verdiklerinin altını 
çizerek, “Yemeyeceğimiz bir ürünü 
üretmeyeceğiz, işletmemizden 
çıkarmayacağız sloganıyla üretim 
yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin kuru incir ihracatının 
yüzde 98’ini gerçekleştiren ve kuru 
incir ihracatında katma değerli 
ihracatı arttırmak isteyen Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği, “Kuru İncir Sektör 
Değerlendirme Toplantısı” düzenl-
edi.

Kuru incir ihracatının sürdürül-
ebilir şekilde arttırılması, kuru incir 
ihracatında yaşanan sorunlara 
çözüm bulunması ve kuru meyve 
sektöründe tüm paydaşla arasında 
iş birliğinin arttırılması için gerek 
yurtiçinde gerekse yurtdışında 
çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Birol 
Celep, sezon sonunda 65 bin ton 
civarında kuru incir ihracatı hedefl-
ediklerini dile getirdi.

Sağlıklı Gıda Talebi Kuru 
Meyvelere Talebi Arttırıyor

Dünya genelinde sağlıklı gıda 
ürünleri tüketmenin bir trend halini 
aldığına işaret eden Celep, “Tüm 
dünyada her geçen gün artan, 
sağlıklı gıdaya yönelik tüketici bilinci 
dolayısıyla Kuru meyvelere olan 
ilgi giderek artmakta. Bu paralel-
de rekabetin daha da zorlaştığı 
günümüzde, 

yüz yılı aşkın süredir yapılan kuru 
meyve ihracatının kurallarını artık 
değiştirmek ve bu kıymetli ürün-
lerimizi çok daha profesyonelce 
pazarlamak durumundayız. Bu çer-
çevede, ülkemizde üretimi müm-
kün olan kuru incir dahil kuru ve 
kabuklu meyvelerin üretim bölge-
lerindeki plantasyonların artırılması, 
ürün çeşitliliğinin artırılması, bu 
alanlardaki işletme yatırımlarına 
destek verilmesi, bu amaçla, 2B ve 
verim

siz orman arazilerinin ilgili bölge-
lerde üreticilere tahsis edilmesi çok 
önemlidir” diye konuştu.

Kuru incirde aflatoksin 
oluşumunun önüne geçmek için 
uzun yıllardır projeler yürüttükler-
ini hatırlatan Celep, şöyle devam 
etti: “Diğer taraftan, AB’nin kuru 
incirde Okratoksin-A limiti belirleme 
çalışmaları devam etmekte, bu ka-
psamda gerek FRUCOM gerekse 
Tarım Bakanlığımız çalışmalarını 
sürdürmekte. Her iki kurumunda 
yaptığı maruz kalma çalışmalarına 

Kuru İncir İhracatı 250 Milyon Doları 
Aştı
Kuru meyve ihracatçılarının sloganı, “Yemeyeceğimiz 
ürünü üretmeyeceğiz, fabrikamızdan çıkarmayacağız”



19

Turquality ve Ur-Ge Pro-
jeleri ile Katma Değerli İhracat 
Arttırılacak

 
Kuru meyve ihracatçısı firmaların 

yeni üretim ve pazarlama teknikler-
ini hayata geçirmesi, rekabet 
güçlerinin artırılması ve kademe 
atlamaları için Kuru Meyve Ur-
Ge Projesi başlattıkları bilgisini 
veren Celep, bu proje ile katma 
değerli ürün ihracatını artırmayı 
hedeflediklerini ifade etti. Celep, 
“Biz artık yeni şeyler söylemek 
gerektiğini, yeni projeler ve yeni bir 
bakış açısı ile sektörün yaşadığı 
sorunlara çözüm bulunması 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun için 
kısa vadeli ve bireysel fayda get-
irecek yaklaşımlar yerine, orta-uzun 
vadeli ve sektörün tamamına fayda 
sağlayacak bir yaklaşım serg-
ilenmesinin daha güzel sonuçlar 
doğuracağına inanıyoruz. Birlik 
olarak, Turquality ve Ur-Ge projeler-
imizle ürünlerimize yeni pazarlar 
kazandırmak, markamızla katma 
değerli ürünler yaratarak sek-
törümüze ve ülkemize daha fazla 
gelir sağlamaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

 
“Yemeğeceğimiz ürünü    
üretmeyeceğiz”

Kuru meyve sektöründe 
pestisit sorunu olduğuna dik-
kati çeken Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı Mehmet Ali Işık, bu 
sorunun çözümü için bir araya 
geldiklerini yaptıkları çalışmalarla 
35 bin üreticiye ulaştıklarını, kuru 
meyve ihracatçıları olarak ilkeler-
inin, “Yemeyeceğimiz bir ürünü 
üretmeyeceğiz, işletmemizden 
çıkarmayacağız” şeklinde olduğunu 
kaydetti.

Türk kuru meyvelerinin pes-
tisitlerden ari olduğunu ispat 
etmek istediklerini anlatan Işık, “Biz 
üreticilerimizin ihracatçılarımızın 
sorun yaşamayacağı bir iklim arzu 
ediyoruz. Bunun için kurutma 

zamanı yaklaşırken sektörde 
öncü firmaların, borsaların, üniver-
sitelerin, araştırma enstitülerinin 
içinde olduğu teknik bir komite 
oluşturma kararı aldık. Arazi 
bazında çalışma yaparak kurutma 
tekniklerini öğreteceğiz. Teknik 
komite, sahaya inip deneyimlerini 
paylaşacak, Okratoksin ve aflatok-
sin oluşumunu önlemek için eylem 
planı ortaya koyacak” şeklinde 
konuştu.

Üreticinin emeğinin karşılığını 
almasının zincirdeki tüm kesimlerin 
mutlu olmasını sağlayacağına işaret 
eden Işık, şöyle konuştu: “İşlerimizi 
bireysel yapmak yerine kolektif 
hareket etmeliyiz. Arazi bazında 
yapmak istediğimiz çalışma 
ürünün en uygun şekilde kurutu-
larak sağlıklı olmasını sağlamak. 
Depoların sağlıklı olması gereki-
yor burada iyileştirmeler olmalı. 
İncir soğuk hava depolarında 
saklanabildiği için 12 ay piyasaya 
arz edilebiliyor, Ürünü doğru 
stoklayabilirsek 2. Yılda bu ürünü 
kullanabiliriz

 

“İncir için 2 Yıllık Politikalar 
Yapmalıyız”

 
“Kuru incir sektöründe sürdürül-

ebilirlik olması lazım” diyen Işık, 
“Bu ürünü 4950 dolar ortalama 
ile satabiliyorsak bunun altına 
düşmememiz lazım. 100 bin ton 
kuru inciri satabilecek altyapıyı 
oluşturmalıyız. Lisanslı depolar 
bize 24 ay ürün bulma olanağı 
sağlayacak. Biz bu ürünün stoğunu 
yönetebilirsek fiyatı tutabiliriz. Ortak 
bilinçle hareket etmeliyiz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

 
Ege Kuru Meyve ve Mamul-

leri İhracatçıları Birliği’nin yaklaşık 
20 yıldır aflatoksinli incirlerin ihraç 
edilmemesi ve iç piyasada tüketi-
minin önüne geçmek için aflatok-
sinli incirleri toplayıp imha ettiğini 
hatırlatan Türkiye Kuru Meyve Sek-
tör Kurulu Başkanı Osman Öz ise; 
kalitesiz incirlerin benzer bir organi-
zasyon ile piyasadan toplanacağı 
bir model üzerinde çalışılmasını 
önerdi. Öz, bu sayede kuru incirde 
kalitenin arttırılabileceğine işaret 
etti.

 
Kuru incir ihracatçıları, kuru 

incir sezonu başlamadan önce 
tüccarlarında katılacağı bir 
toplantıda bir araya gelerek 
sorunların çözüm yollarını konuşma 
kararı aldı.
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Yurt dışında bulunan para, 
döviz, altın, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçlarının 
yurda getirilerek milli ekonomiye 
kazandırılması ile yurt dışından elde 
edilen bazı kazançların gelir veya 
kurumlar vergisinden istisna edilm-
esine ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 
ve vergi ve diğer bazı alacakların 
yeniden yapılandırılması ile bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ilişkin 7143 sayılı kanun genel 
tebliğine göre, yurt dışında bulunan 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçlarını, 
30 Kasım’a kadar Türkiye’deki 
banka veya aracı kurumlara bildiren 
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu 
varlıkları serbestçe tasarruf edebi-
lecekler.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir 
suretle vergi incelemesi ve vergi 
tarhiyatı yapılmayacak.

Tebliğe göre, bildirime konu edi-
lecek varlıklar, bildirim tarihinden iti-
baren üç ay içinde Türkiye’ye 

getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara 
yurt dışında hangi tarih itibarıyla sa-
hip olunduğunun anılan fıkra hük-
münden yararlanılması açısından 
herhangi bir önemi bulunmuyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt 
dışında bulunan söz konusu 
varlıklar, 18 Mayıs’tan 30 Kasım’a 
kadar, bankalara veya aracı kurum-
lara bildirilebilecek. Bu varlıklara 
ilişkin olarak vergi dairelerine her-
hangi bir beyanda bulunulması ger-
ekmiyor.

Yurt dışında bulunan ancak kap-
sama girmeyen varlıklar da (örneğin 
taşınmazlar) 30 Kasım’a kadar ka-
psamdaki varlıklara dönüştürülmek 
suretiyle Türkiye’ye getirilebilecek.

TÜRKİYE’DEKİ VARLIKLA-
RIN BEYANI

Gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince sahip olunan ve 
Türkiye’de bulunan, ancak kanuni 
defter kayıtlarında yer almayan; 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar da 30 Kasım’a beyan

name ile gelir 
veya kurumlar ver-
gisi yönünden bağlı 
olunan vergi dairelerine 
doğrudan veya elek-
tronik ortamda beyan 
edilebilecek.

Beyan edilen 
varlıkların değerleri üz-
erinden vergi daireler-
ince yüzde 2 oranında 
vergi tarh edilecek. Bu 
şekilde hesaplanan 
vergi, 31 Aralık’a kadar 
ödenebilecek.

YURT DIŞI KAZANÇLARINA 
İSTİSNA UYGULAMASI

Tebliğe göre, yurt dışından elde 
edilen bazı kazançlar, gelir veya ku-
rumlar vergisinden istisna edilebi-
lecek.

Düzenlemeye göre, 31 Ekim 
tarihine kadar elde edilenler de dahil 
olmak üzere; kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayan kurumlara 
ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında 
satışından doğan kazançlar, iştirak 
kazançları ve yurt dışında bulunan 
işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla 
elde edilen ticari kazançlar istisna 
kapsamına giriyor.

Uygulamadan yararlanabilmek 
için; yurt dışı iştirak kazancı, yurt dışı 
iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı 
şube kazancı ile kanuni ve iş merkezi 
Türkiye’de bulunmayan kurumların 
tasfiyesinden doğan kazancın 31 
Aralık’a kadar, Türkiye’ye transfer 
edilmiş olması gerekiyor.

Varlık Barışının Detayları Belli Oldu
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM)’nin yeni başkanı İsmail 
Gülle oldu. Gülle, 2003 yılından 
bu yana İTHİB’in (İstanbul Tek-
stil ve Hammaddeleri İhracatçılar 
Birliği) Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütüyordu.

Türkiye ihracatının lokomotif 
kuruluşu TİM, bugünkü 25. Olağan 
Genel Kurul’unda yeni başkanını 
seçti.

Başkanlık için İsmail Gülle’nin 
dışında Oğuz Satıcı ve Tahsin 
Öztiryaki yarıştı. Seçimde en fazla 
oyu alan İsmail Gülle, ihracatçıların 
yeni başkanı oldu. Yapılan seçimde 
İsmail Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 
140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı. 

Yönetime gitmesi muhtemel 
2 adaydan Melisa Tokgöz Mutlu 
Sektörler Konseyi’ne girmeyi 
başardı. Didem Elmas ise Sektörler 
Konseyi’ne yedek üye olarak girdiği 
için yeni dönemde TİM Yönetim 
Kurulu’nda yer alamayacak.

Seçimin ardından açıklama 
yapan Gülle, TİM’in en medeni 
seçimini gerçekleştirdiklerini belirt-
erek, şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren verdiğiniz bu 
görevi sizin adınıza en güzel şekilde 
kullanacağım. Makam küçülecek, 
hizmetler büyüyecek. Kimse oyu-
nun dışında kalmayacak. TİM’i, söz 
verdiğimiz gibi çok farklı bir kurum 
haline getireceğiz. 20 sene TİM’in 
her noktasında hizmet ettim. Bun-
dan sonra da daha güçlü, proak-
tif ve yaratıcı olacağız. Kazanan 
ihracatçı oldu.”

İsmail Gülle kimdir?

1960 yılında Sivas’ta doğan 
İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini 
Sivas’ta tamamladı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra İstanbul 
Üniversitesi İşletme İktisadi 
Enstitüsü’nde ihtisas programını 
tamamlayan Gülle, halen pamuk 
ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, 
boya tekstil terbiyesi yapan ve 
kendi enerjisini kendisi üreten 
entegre bir şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yapıyor. 

2003-2018 yılları arasında 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdüren Gülle, aynı 
zamanda, Sivas İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanlığını da 
yürütmekle birlikte, İSO ve İTO 
Üyesi’dir. ngilizce bilmektedir. 
Gülle, evli ve iki çocuk babasıdır.

TİM Yeni Başkanını Seçti
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Kooperatiflerin kuruluş ve ana 
sözleşme değişikliği izin işlemleri 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 
yürütülecek. 

Asgari kurucu ortak sayısı ve 
çalışma bölgesi belirlenenler dışında 
kalan kooperatifler en az 7 ortak 
tarafından kurulacak.

Kuruluş, işleyiş ve denetim 
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
yürütülen kooperatif ve kooperatif 
üst kuruluşları için faaliyet konularına 
göre çalışma bölgeleri ve asgari ku-
rucu ortak sayıları ile kuruluş ve ana 
sözleşme değişikliği izin işlemlerine 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İŞLEMLER 
KOOPERATİFÇİLİK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜL-
ECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, 
Kooperatiflerin Kuruluş ve 
Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile 
Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma 
Bölgelerinin Belirlenmesi 

Hakkında Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Buna göre, kooperatiflerin 
kuruluş ve ana sözleşme değişikliği 
izin işlemleri Kooperatifçilik Genel 
Müdürlüğünce yürütülecek. Bu 
yetki Bakanlıkça belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde il müdürlüklerince 
de kullanılabilecek.

Asgari kurucu ortak sayısı 
ve çalışma bölgesi belirlenenler 
dışında kalan kooperatifler en az 
7 ortak tarafından kurulacak ve 
ana sözleşmede belirlenebilecek 
bölgede faaliyet gösterecek.

Tütün üretim ve pazarlama koo-
peratifi en az 250 tütün üreticisi ger-
çek kişi tarafından kurulacak. 

Tütün üretim ve pazarlama 
kooperatifi için her ilçe bir çalışma 
bölgesi olacak ancak tütün üretim 

ve pazarlama kooperatifi bu-
lunmayan ilçede kurulacak koop-
eratifin çalışma bölgesi, kooper-
atif bulunmayan diğer sınır ilçeleri 
kapsayacak şekilde Bakanlıkça 
genişletilebilecek.

HER ÇALIŞMA BÖLGESİNDE 
EN FAZLA BİR KOOPERATİF…

Her çalışma bölgesinde en fa-
zla bir kooperatif kurulacak. Ger-
ekçeli olarak talep edilmesi halinde 
Bakanlıkça, üretim kapasitesi, 
ekonomik ve sosyal şartlar göz 
önünde bulundurarak aynı çalışma 
bölgesinde birden fazla tütün 
üretim ve pazarlama kooperatifinin 
kuruluşuna izin verilebilecek.

Yenilenebilir enerji üretim kooper-
atifleri, aynı dağıtım bölgesi ve tarife 
grubunda yer alan elektrik tüketim 
aboneleri tarafından kurulacak.

Faaliyet konuları aynı veya birbiri-
yle ilgili nitelikte olan en az 7 kuru-
cunun bir araya gelmesi şartıyla 
kooperatiflerce kooperatif birliği, 
kooperatif birliklerince ise kooper-
atifler merkez birliği kurulabilecek.

Kooperatifler İçin Yeni Düzenleme
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
güneş enerjisi sistemlerinden elek-
trik ve buhar üretiminin, geleceğin 
önemli yatırım fırsatlarından biri 
olacağı öngörülüyor.

Yıllık güneşlenme gün sayısının 
fazla olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, 
Diyarbakır ve diğer bölge illerinde 
girişimciler, özellikle güneş enerjisi 
alanına devlet desteğiyle yatırımlarını 
artırdı. Hükümetin teşvik paketiyle 
de desteklediği sanayiciler, bölge 
illerinin birçok noktasında enerji 
potansiyelini kara dönüştürebilmek 
için ciddi ölçeklerde güneş enerjisi 
santralleri kurmaya devam ediyor.

Bölge halkının “güneş tarlası” 
diye nitelendirdiği santrallerin, yük-
sek teknoloji sayesinde verimliliği ve 
kar oranı da artırılabiliyor.

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Verimliliği Merkezi (YENEV) Kurucu 
aşkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Bülent Yeşilata, bölgenin cazibesi 
dolayısıyla sektörün hızla geliştiğini 
söyledi.

Bölgedeki yatırımcının ve 
halkın güneş enerjisi konusunda 
bilinçlendiğini ifade eden Yeşilata, 
gelecek 10 yılda bölgenin bu an-
lamda çok daha ileri noktalara 
taşınacağını öngördüklerini belirtti.

“Buhar Teknolojisinin İmalatı 
Güneşten kolay”

Yeşilata, yenilenebilir ener-
jiye yönelik yatırımların hem mev-
zuat hem de finansal yönden 
kolaylaştığını anlatarak, şöyle de-
vam etti:

“Yatırımlar hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Bölge de buna ayak uydu-
ruyor. Ancak gelecek 10 yılda yeni 
güneş enerjisi alanlarına bakmak 
lazım veya güneş enerjisini yeni sek-
törlerle buluşturmak lazım. Güneş 
enerjisi alanında çok daha büyük ve 
güçlü uygulamalar yapılabilir. Güneş 
enerjisi sistemlerinden elektrik ve 
buhar üretimi, gelecek 10 yılda 

bölgenin ticari alanda en büyük 
fırsatlarından birini oluşturacaktır. 
Bölgenin ve Türkiye’nin bu şansı 
kaçırmaması adına da entegre 
olacağı diğer sektör bilişimdir. Bu, 
bulut tabanlı teknolojilerle, internet 
ve endüstri ile entegre edildiğinde 
fırsatları kaçırmamış oluruz.”

Türkiye’nin yenilenebilir en-
erji konusunda yeterli derecede 
teknolojiye sahip olduğunu aktaran 
Yeşilata, çok yüksek sıcaklılarda 
buhar üretiminin güneşe göre daha 
verimli olduğuna dikkati çekti.

Yeşilata, güneşten gelen ışınların 
buharlaşma sayesinde daha etkin 
kullanılabileceğini vurgulayarak, 
“Teknoloji kullanılarak güneşten çok 
daha yüksek kazanç elde edilebilir. 
Yeni teknolojik imkanlar sayesinde 

güneşten elde edilen sıcaklıklar 
katlanabiliyor. Örneğin, kaynama 
noktasına ulaşan suyun buharının 
enerjisi, kaynamadan önceki 
sıcaklığa göre çok daha fazladır. 
Dolayısıyla buhardan elde edile-
bilecek sıcaklılar da elektriğe 
dönüştürüldüğünde yatırımcının 
kar oranı artacaktır. Yerli ve milli 
teknolojilerle buhar sistemlerini 
kurabilmek kolaydır.” diye konuştu.

“Hayallerin Ötesine geçildi”
Harran Üniversitesi (HRÜ) Müh-

endislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Azmi Aktacir ise bölgenin 
güneş enerjisi ve hidroelektrik gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Bölgedekiüniversitelerin, 
yatırımcıları bölgeye çekmek 
için hem akademik çalışmalar 
yaptıklarını hem de nitelikli eleman-
lar yetişmesini sağladıklarını vur-
gulayan Aktacir, sektörün gelecek 
açısından hayli parlak olduğunu 
dile getirdi.

Aktacir, yenilenebilir enerji 
alanında sektörün tahminlerin çok 
ötesine geçtiğine dikkati çekerek, 
şöyle konuştu:

“Biz 4-5 yıl önce bu nok-
tada olacağımızı hayal edemi-
yorduk. Hakikaten bölgede bu 
alanda yapılan çalışmalar ciddi bir 
farkındalık oluşturdu. Artık liselerim-
izde bile güneş ve buhar teknolo-
jilerine yönelik çok sayıda önemli 
projenin çıktığını görüyoruz. Bu 
bizi mutlu ediyor. Sağımıza, solu-
muza baktığımız zaman birçok nok-
tada güneş tarlaları görmekteyiz. 
Bunların sayısı da giderek artıyor, 
yatırımcı buradaki kazancı gördü. 
Güneşin yanı sıra çok daha ileri 
teknoloji olan buhar sistemleriyle de 
kazanç katlanabiliyor. Dolayısıyla bu 
konuyla ilgili gelecekte yukarı doğru 
yükselen bir potansiyelin olduğu 
açıktır” (dünya)

   

‘Güneş ve Buhar’a Yatırım Yapan Kazanacak
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Türkiye’ye uluslararası net 
doğrudan yatırım girişi, ocak-nisan 
döneminde geçen yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 21,9 azalarak 3 
milyar 97 milyon dolar oldu. Yatırıma 
gelen şirketlerin çoğu Yakın Doğu 
ve Ortadoğu ülkelerinde faaliyet 
gösteriyor.

Ekonomi Bakanlığı, nisan ayına 
ilişkin “Uluslararası Doğrudan 
Yatırım Verileri Bülteni”ni yayımladı. 
Buna göre, nisanda 863 milyon 
dolarlık uluslararası net doğrudan 
yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-ni-
san döneminde ise net doğrudan 
uluslararası yatırım girişi geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 
düşüş göstererek 3 milyar 97 mi-
lyon dolar oldu. 

Nisanda 233 milyon dolar ser-
maye girişi görülürken, nakit ser-
maye girişinin 113 milyon dolarlık 
bölümü Asya ülkeleri, 80 milyon 
dolarlık kısmı ise AB ülkeleri kaynaklı 
yapıldı.

Nisan sonu itibarıyla 2 bin 344 
uluslararası sermayeli şirket ve 
şube kurulurken, 34 yerli sermayeli 
şirkete de uluslararası sermaye 
iştiraki geldi.

2 bin 378 Uluslararası Ser-
mayeli Şirket…

Toplam 2 bin 378 uluslararası 
sermayeli şirketin başta toptan 
ve perakende ticaret sektörü ol-
mak üzere gayrimenkul kiralama 
ve inşaat sektörlerinde hizmet ver-
dikleri görüldü.

Aynı dönemde kayıtlı sermaye-
si 500 bin doların üzerinde 38 
uluslararası sermayeli şirket, şube 
kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki 
gerçekleşti. Bu şirketlerin 14’ü 
toptan ve perakende ticaret sek-
töründe hizmet gösterdi.

Söz konusu dönemde kurulan 
2 bin 378 uluslararası sermayeli 
şirketin bin 665’i Yakın Doğu ve 
Ortadoğu ülkeleri, 267’si AB, 149’u 
ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı 
şirketler olduğu belirlendi.

Uluslararası Sermayeli 
Şirketlerin Ülke Gruplarına Göre 
dağılımı…

Verilere göre, nisan sonu itibarıyla 
Türkiye’deki uluslararası sermayeli 
şirket ve şube sayısı 54 bin 585’e 
ulaştı, 6 bin 914 yerli sermayeli 
şirkete uluslararası sermaye iştiraki 
gerçekleşti. Böylece toplamda 61 
bin 499 uluslararası sermayeli şirket 
faaliyette bulundu.

Uluslararası sermayeli şirketlerin 

ülke gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında ise Yakın ve Orta Doğu 
ülkeleri ortaklı girişim sayısının 23 
bin 87 ile birinci sırada yer aldığı 
bulunduğu tespit edildi.

İstanbul İlk Sırada…

Söz konusu şirketlerin illere 
göre dağılımında ise 37 bin 336 
ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 
bin 389 şirketle Antalya, 3 bin 155 
şirketle Ankara, 2 bin 633 şirketle 
İzmir izledi.

İstanbul’daki uluslararası ser-
mayeli şirketler, başta toptan ve 
perakende ticaret (14 bin 665) ol-
mak üzere, gayrimenkul kiralama 
ve iş faaliyetleri (6 bin 492) ile imalat 
sanayisi (4 bin 375) sektörlerinde 
faaliyet gösteriyor.

İlk Dört Ayda Doğrudan Yatırım 
Yüzde 22 Azaldı
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İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) Haziran ayı olağan Meclis 
toplantısı, 27 Haziran 2018 tari-
hinde “Yılın İkinci Yarısına Başlarken 
Dünya ve Türkiye’deki Ekonomik 
Gelişmelere Sanayimizin Öncelikleri 
Açısından Bir Bakış” ana gündemi 
ile Odakule’de yapıldı. 

İSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede’nin yönettiği 
Meclis toplantısının konuğu İSO 
Danışmanı, ekonomist Can Fuat 
Gürlesel oldu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: 
Ana Gündem Ekonomi Olmalı

İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
Meclis toplantısında ticaret 
savaşlarından ipin ucunun kaç-
maya başladığına dikkat çekerek 
“Bu durum üreticiden tüketiciye, 
ihracatçıdan ithalatçıya birçok kes-
imi olumsuz etkiliyor. Sertleşecek 
misillemelerle ülkeleri içe kapanma 
noktasına götüren korumacılık, 
büyük çatışmaların habercisi. 
Umarız dünya barışı ve huzuru 
adına işler o noktaya varmaz” dedi.   

Türkiye’nin en güncel konusu 
olan seçimler ve ekonomi ile ilgili 
de Bahçıvan şunları söyledi: “Seçim 
bitti, artık Türkiye için icraat zamanı, 
ana gündem ekonomi olmalı. Başta 
kur oynaklığı, enflasyon ve cari 
açık olmak üzere ekonomimizin te-
mel sorunlarına odaklanarak kalıcı 
çözümler üretmemiz ve finansal 
istikrarı sürdürmemiz gerekiyor.”

İSO Başkanı Bahçıvan, 
konuşmasında dünyanın iki büyük 
ekonomisi olan ABD ve Çin arasında 
karşılıklı olarak ticareti sınırlayıcı 
önlemler alınırken; korumacılık 
rüzgarının ABD ile Avrupa ülkeleri 
arasında da ayrışmaya neden 
olduğunu söyledi. Bahçıvan, ticaret 
savaşlarının kapsamının genişlemesi 
ve bu konuda ülkeler arasındaki 
restleşmelerin sertleşmesinin küre-
sel büyümenin geleceği açısından 
endişe yarattığını dile getirdi.

ABD’nin 6 Temmuz’dan itibaren 
34 milyar dolarlık Çin kaynaklı ithal 
ürünlere ek gümrük vergisi kesmeye 
başlayacağını hatırlatan Bahçıvan, 
Çin’in ceza vergilerine karşılık 
vermesi halinde ceza kapsamına 
alınacak ürün miktarının 450 milyar 
dolara çıkacağını anlattı. 

Öte yandan Trump’ın Harley-
Davidson’ın Avrupa pazarına 
yönelik üretimini tarifeler nedeniyle 
yurtdışına taşıma kararı almasını 
eleştirdiğini ve işi tehdide kadar 
vardırdığını hatırlatan Bahçıvan, 
kendilerini yakından ilgilendiren 
komşu pazarlar İran, Irak ve 
Ürdün’de de sanayicileri de ilgilen-
diren farklı farklı ürün gruplarında 
son haftalarda arka arkaya korumacı 
önlemler alındığını aktardı.

Korumacılık alanında ipin ucunun 
giderek kaçmaya başladığını be-
lirten Bahçıvan, bundan, üreticiden 
tüketiciye, ihracatçıdan ithalatçıya 
birçok kesimin olumsuz etkilendiği 
ve daha da önemlisi; kontrol kaybı, 
sürpriz ve öngörülemezlik eşliğinde 
giderek sertleşecek misillemelerin 
ülkeleri hiç arzu edilmeyen içe ka-
panma noktasına götürebileceğine 
dikkat çekti.

Tarih defalarca kez görüldüğü 
üzere o noktaya varan bir 
korumacılığın büyük çatışmaları 
beraberinde getirdiğine işaret eden 

Bahçıvan, dünyanın barışı ve huzuru 
adına işlerin o noktaya varmamasını 
diledi.

Reel sektörün kur artışına bağlı 
olarak bilanço yapısında daha fazla 
risk taşıdığını aktaran Bahçıvan, bu 
riskin etkin bir şekilde yönetilmesini 
sağlayacak mekanizmaların büyük 
önem taşıdığını vurguladı. Diğer 
yandan ticari kredi faizlerinin yüzde 
25’lere yaklaşan yüksek oranlarda 
seyretmesinin sanayiciler açısından 
yatırım yapmayı zorlaştırdığını ve fi-
nansman yükünü artırdığını söyley-
en Bahçıvan, aynı şekilde enerji ve 
emtia fiyatlarının artmasının da san-
ayicileri zorladığının altını çizdi.

Seçimleri geride bırakan 
Türkiye’nin ana gündeminin bun-
dan sonra kesinlikle ekonomi 
olması gerektiğini belirten Bahçıvan, 
başta kur oynaklığı, enflasyon ve 
cari açık olmak üzere ekonominin 
temel sorunlarına odaklanarak kalıcı 
çözümler üretmeleri gerektiğini 
aktardı. Bahçıvan, ayrıca yeni 
dönemde finansal istikrarı sürdür-
menin son derece önemli olduğunu 
kaydetti.

Bütün bu sorunların çözüme 
kavuşturulması ve finansal istikrarın 
korunmasının etkili bir ekonomi 
yönetimini zorunlu kıldığına dikkat 
çeken Bahçıvan, son günlerde ka-
muoyu ile de paylaşılan bakanlıkların 
birleştirilerek sadeleştirilmesini 
olumlu bulduklarını belirtti. Yeni 
modeldeki istişare mekanizmalarının 
daha iyi çalıştırılarak efektif ve sonuç 
odaklı neticeler alınması gerektiğini 
dile getiren Bahçıvan, sonuç olarak 
daha verimli ve daha bütüncül bir 
ekonomi politikasının kurumsal 
altyapısının oluşturulmasını güçlü bir 
adım olarak gördüklerini ifade etti.

Ülke olarak ekonomik büyümeyi 
sağlamakta belli bir başarı elde et

İSO Başkanı Bahçıvan, Ticaret Savaşlarında 
İpin Ucunun Giderek Kaçtığına Dikkat Çekti



26

tiklerini ancak bu başarıyı 
sürdürülebilir hale getirmenin yol-
unun daha nitelikli bir büyüme 
modeline kavuşmaktan geçtiğini 
aktaran Bahçıvan, yeni dönemde 
ihtiyaç duydukları şeyin işte bu nite-
likli büyümeye uygun bir kalkınma 
anlayışı olduğunu söyledi. “Nitelikli 

Büyümenin Temeli, Nitelikli Üre-
time Dayanıyor”

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Nitelikli büyümenin temeli, hiç 
şüphesiz nitelikli üretime dayanıyor. 
Bu nedenle üretim ekonomisi 
odaklı reformlar konusunda somut 
adımların bir an önce atılması büyük 
önem taşıyor. İhracatımızın kom-
pozisyonunda ciddi bir dönüşüm 
sağlamamız kaçınılmazdır. Bu konu-
da; AK Parti’nin seçim beyannames-
inde ihracatta yüksek teknolojili 
ürünlerin payının yüzde 4’ten yüzde 
15’e çıkartılması hedefinin benim-
senmesini son derece doğru ve 
anlamlı buluyoruz. Ülkemizin dün-
yayla rekabet edebilen, yüksek 
katma değerli üretim yapısına geçe-
bilmesi için en büyük ihtiyacımız ise 
nitelikli bir eğitim ve nitelikli insandır. 
Odağına insanı alan bir yaklaşımın 
yeni kalkınma anlayışımızın özünü 
oluşturması gerektiğine inanıyorum. 
Bu yaklaşımdan hareketle eğitimde 

kalite standartları 
sistemli bir şekilde 
takip edilmeli, 
e ğ i t m e n l e r i n 
niteliği güçlendi-
rilmeli ve mesleki 
eğitime gereken 
önem verilmelidir. 

N i t e l i k l i 
üretimin bir diğer 
sacayağı da nite-
likli finanstır. Daha 
önce İstanbul 
Sanayi Odası 
olarak nitelikli 
finansa yöne-

lik çeşitli önerilerimizi kamuoy-
uyla paylaşmıştık. Bu öneriler-
imiz arasında özellikle sanayimizin 
yüksek teknolojili yatırımlarının fi-
nansman ihtiyacını karşılayacak 
yeni nesil bir kalkınma bankası 
modelinin oluşturulması öncelik 
taşımaya devam ediyor. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde tamamıyla özel 
sektör bankacılığına dayanan bir 
başarı hikayesi yok. Sanayileşmiş 
ülkelerin tümünde, kamunun sa-
nayi yatırımlarına verdiği desteğin 
başarıya giden yolda büyük 
önemi olduğunu görüyoruz. Bu 
desteğin başlıca aracı da kalkınma 
bankalarıdır. Bizim de yeni ne-
sil bir Kalkınma Bankamız olması 
gerektiğini burada bir kez daha be-
lirtmekte fayda görüyorum.

Arzu ettiğimiz üretim yapısının 
bir diğer koşulu, nitelikli bir 
yatırım ortamıdır. Yerli ve yabancı 
yatırımcılara güven veren, sürdürül-
ebilir yatırımları çeken bir cazibe 
merkezine dünya çapında ihtiyaç 
duyuluyor. Bu açıdan özellikle kalıcı 
yatırım yapacak yabancı sermaye 
gelişine önem verilmesi gereğinin 
de altını çizmek istiyorum.

Bir diğer önemli beklentilerinin 
ise sanayici üzerinde önemli bir 
yük oluşturan kıdem tazminatı so-
rununun BES modeli örnek alınarak 
çözüme kavuşturulması olduğunu 
belirten Bahçıvan, tüm ilgili tarafların 

katılımıyla geliştirilecek bu çözümün 
gerek işveren gerekse çalışanlar 
tarafından da önümüzdeki günlerde 
sahiplenileceğini ümit ettiklerini 
aktardı.

Sanayide yatırım yapmanın 
önündeki engellerden biri olan arazi 
tahsisi konusunda geçmiş dönem-
lerde önerdikleri “Emlak Sanayi” 
modelinin uygun devlet arazilerinin 
projelere göre özel sektöre tah-
sis edilmesini içerdiğini dile get-
iren Bahçıvan, bu uygulamanın bir 
yararının söz konusu arazinin belirli 
süre ile fabrika olarak kullanılmasının 
garanti altına alınması, diğer yararının 
ise arazinin rant amaçlı kullanımının 
önüne geçilmesi olduğunu ifade 
etti.

Çözüm bekleyen önemli bir so-
runun da devreden KDV yükünün 
her geçen yıl artması olduğuna 
değinen Bahçıvan, bugün KDV’nin 
sanayicinin kıt kaynaklarından ka-
muya adeta bir işletme sermayesi 
transferi haline geldiğini vurguladı. 
Bahçıvan, kısa bir dönem önce gün-
deme gelmekle birlikte daha sonra 
yasadan çıkarılan devreden KDV 
alacaklarının sanayicilere ödenmes-
ine ilişkin düzenlemenin bir an önce 
hayata geçirileceğini ümit ettiklerini 
söyledi.

Bir diğer ümit ve beklentiler-
inin de, kayıt dışılıkla daha etkin 
mücadele olduğunu kaydeden 
Bahçıvan, kayıt dışı üretimin bir 
yandan düşük kaliteli ürünlerin 
pazara girmesine neden olurken 
diğer yandan vergisini ödeyen sa-
nayiciler karşısında haksız rekabete 
neden olduğunu anlattı. Bahçıvan, 
bu noktada kayıt dışı istihdamın 
düşürülmesine ve muhtelif vergi 
kayıplarının önlenmesine yönelik 
hedefleri önemli bulduklarını ekledi.
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“En Önemli Konu Başlıkları: 
AR-GE,Yenilikçilik,Dijital 
Dönüşüm ve Endüstri Bölge-
leri”

Hem dünyada hem de 
Türkiye’de AR-GE, yenilikçilik, 
dijital dönüşüm ve endüstri 
bölgelerinin önümüzdeki döne-
min en önemli konu başlıkları 
olduğunu hatırlatan Bahçıvan, 
“AR-GE ve yenilikçilik faali-
yetlerinin ticarileştirme ve 
markalaşma süreçlerinin 
hızlandırılmasına daha fazla 
ağırlık verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Üretim dina-
miklerinin yeniden şekillendiği 
günümüzde teşvik-destek 
sistemi, insan kaynakları ve 
eğitim politikalarını da içerecek 
şekilde ‘üretimde dijital 
dönüşüm stratejisi’nin uygu-
lamaya geçmesinin beklentisi 
içindeyiz. Geçtiğimiz dönemde 
bu konuda başlayan gelişmeleri 
çok anlamlı buluyoruz. Sanay-
imizin de başta AR-GE olmak 
üzere bizi bekleyen bu teknolo-
jik değişime, dijital dönüşüme 

kendini daha iyi hazırlaması 
ve sunulan imkanlardan daha 
fazla pay almasının gerektiğini 
düşünüyoruz.  Endüstri 
bölgelerine gelince; mevcut 
endüstri bölgelerinin sayısının 
artırılmasını sevindirici buluyor-
uz. Ancak belli sanayi kollarının 
yerleşik olduğu bölgelerde 
oradaki üretim kültürü ve 
ekosisteminin düşünülerek 
gerçekçi uygulamaların 
tartışılmasının faydalı olduğuna 
inanıyoruz. Öte yandan özel-
likle büyük ölçekli ve entegre 
yatırımların önünü açacağı 
düşünülen mega endüstri 
bölgelerinin bir an önce hayata 
geçirilmesini ümit ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin kısıtlı 
kaynaklarının yanında, artık 
dünyanın da kaynaklarının 
bol olmayacağı bir döneme 
girdiklerini hatırlatan İSO 
Başkanı Erdal Bahçıvan, 
“Son 10 yıldaki kadar bol ve 
ucuz finansal kaynakları artık 
unutalım. Bundan sonra kaynak 

çeşitlendirme şansımızın da 
çok fazla olmadığını kabul 
edelim. Bu bağlamda bizim 
artık kendi kaynaklarımızı 
çok doğru teşvik model-
leriyle çok verimli, çok daha 
titiz, dikkatli ve nitelik bazlı 
kullanmamız gereken bir döne-
mine girmiş bulunduğumuzu 
özellikle vurgulamak istiyorum. 
Tabi Türkiye’nin geçtiğimiz 
yıllarda altyapıya çok kıymetli 
yatırımları oldu. Bunların bir 
kısmı mutlaka devam edecek-
tir ve etmelidir de. Fakat yakın 
dönemde alt yapı projeler-
inde oluşturduğumuz marka 
ve modelleri, artık sanayide 
bizi marka yapacak modellere 
dönüştürmemizin zamanının 
geldiğine inanıyorum. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz dev alt 
yapı yatırımları ile birlikte 
doğru tespit edilmiş, doğru 
teşviklendirilmiş ve doğru fi-
nansman ile de domine edilmiş 
vizyoner sanayi modelleme-
lerinin; Türkiye’nin teknolojiye 
dayalı sürdürülebilir nitelikli ve 
kaliteli büyümesine katkısının 

çok büyük olacağına 
inanıyorum” dedi.
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DOĞALGAZDA İTHALAT BAĞIMLILIĞININ 
İLACI “METAN HİDRAT” OLABİLİR Mİ?
Serkan Aksüyek

Doğalgaz Türkiye’de gündelik 
yaşamdan ısınmaya, enerji üreti-
minden sanayinin ve ulaşımın temel 
girdisi olmaya kadar hayati önemde 
bir emtia.

Temiz bir enerji kaynağı olması 
nedeniyle son 40 yılda dünyada 
kullanımı hızla artan doğalgaz, küre-
sel enerji oyununun da önemli bir 
unsuru.

Türkiye ise doğalgazda kabul 
edilebilir oranların çok üzerinde 
ithalat bağımlılığına sahip.

Önce genel manzarayı özetleye-
lim mi?

2017 yılında Türkiye’nin 
doğalgaz tüketimi bir önceki yıla 
göre yüzde 16,29 artışla 53,5 Mil-
yar Metreküpe yükseldi. Bu tüketim 
tüm zamanların en yüksek seviyes-
ine işaret ediyor. Türkiye’nin toplam 
doğalgaz ithalatı ise yüzde 19,20 

artarak 55,2 Milyar metreküp oldu. 
Aradaki fark Silivri ve Tuz Gölü’nün 
altındaki tesislerde depolanıyor. Tuz 
Gölü tesislerinin geçen yıl devreye 
alınması ile Türkiye’nin depolama 
kapasitesi 3 Milyar Metreküpe 
ulaşmış durumda.

Dikkatli okurlarımız 
anımsayacaktır.

Enerjiyi konu eden pek çok 
yazımızda, “elektrik üretimimizin 
yaklaşık üçte birinin doğalgazdan 
üretildiğini, kuraklık nedeniyle bu 
oranın artmasının yüksek olasılık 
olduğunu” belirtmiştik. (Bkz. Serkan 
Aksüyek – Ege Telgraf 24.3.2018, 
18.2.2017, 23.9.2017, 29.4.2017, 
25.2.2017)

EPDK BİZİ DOĞRULUYOR
Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’nun (EPDK) verileri bu 
önermemizi doğruluyor.

2017 yılında Türkiye’de elektrik 
üretimi amaçlı doğalgaz tüketimi, 
bir önceki yıla göre yüzde 24’lük 
artışla 19 Milyar 857 Milyon me-
treküpe ulaşırken; elektrik üreti-
minde kullanılan doğalgazın to-
plam doğalgaz tüketimindeki payı 
da yüzde 35,5’ten yüzde 37,1’e 
yükselmiş durumda.

Türkiye, ithal ettiği doğalgazın 
önemli bir bölümünü Rusya, İran ve 
Azerbaycan’dan gelen boru hatları 

sağlıyor. Haziran sonunda devreye 
girmesi beklenen Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile 
Azerbaycan’dan gelen gaz miktarı 
yaklaşık iki kat artarak 12 Milyar 
Metreküpe yükselecek. İlk aşamada 
16 Milyar Metreküp kapasite ile 
devreye alınacak TANAP’ın nihai 
kapasitesinin 31 Milyar Metreküpe 
çıkması hedefleniyor.

Türkiye boru hatlarının yanı sıra 
Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) da 
ithal ediyor. Cezayir, Nijerya, Nor-
veç, Katar ve ABD’den alınan LNG, 
özel tasarımlı gemilerle Aliağa ve 
Silivri’de karada ve denizde yüzer 
olarak bulunan çevrim santrallerine 
geliyor ve burada gaz haline get-
irilerek sisteme veriliyor. Şüphesiz 
LNG’nin maliyeti, boru hatlarından 
gelen gaza göre çok daha yüksek. 
Ancak çok soğuk kış günlerinde 
olduğu gibi, aşırı doğalgaz tüketildiği 
ve arzın talebe yetişemediği durum-
larda can simidi oluyor.

Türkiye’de doğalgaz yataklarının 
olup olmadığı, tıpkı petrol gibi şehir 
efsaneleri arasında başı çekiyor. 
“Trakya bölgesinin tektonik yapısı 
nedeniyle doğalgaz için çok mü-
sait olduğu” iddiası bugüne kadar 
kanıtlanmış değil. Ancak şu da bir 
gerçek: Türkiye’nin ihtiyacının an-
cak yüzde 2 ilâ 3’ünü karşılayan 
doğalgaz kuyuları da büyük oranda 
Trakya’da bulunuyor…

Pekala, Türkiye’nin doğalgaza 
olan bağımlılığı ilelebet sürecek mi?

Amerika’da son 10 yılda ade-
ta mucize yaratan ve ülkeyi en-
erji ithalatçısı yapıdan kurtararak 
ihracatçı yapan Kaya Gazı (Shale 
Gas), bu noktada ilk akla gelen 
seçenek.

Ama tek seçenek değil!
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Türkiye’nin enerjide kaynaklarını 
çeşitlendirmede henüz detaylı 
çalışmaları ve kaynak tespiti 
yapılamamış Metan Hidrat potan-
siyeli bulunuyor.

Metan Hidrat 46 adet su mole-
külünün, yüksek basınç ve düşük 
sıcaklıkta 8 adet metan molekül-
ünü bir kafes şeklinde kuşatarak 
hapsetmesi ile oluşturduğu katı 
formdan oluşuyor.

Uygun sıcaklık ve basınç 
ortamında katı halde bulunan, su ve 
metan bileşiminden oluşan Metan 
Hidrat, içerisinde yüksek oranda 
metan ihtiva ediyor. Bu özelliği ile 
enerji sektöründe “yanan buz” 
olarak tanımlanan metan hidrat, 
doğalgazdan 6 kat daha az hacim 
kaplıyor.

Kimyasal bir etken, sıcaklık ya 
da basınç değişimi ile bu formun 
bozulması ile açığa su ve metan gazı 
çıkıyor. Metan gazı ise doğalgaz ile 
aynı kimyasal bileşenlere sahip. Or-
tam koşullarına göre değişse de 1 
atmosfer basınçta 1 metreküp katı 
Metan Hidrat’tan, 160 metreküp 
metan ve 0,8 metreküp su elde 
edilebiliyor. Ayrıca bu bileşimde 
çok daha düşük oranlarda Etan, 
Propan, Bütan, Karbondioksit gibi 
bugün petrokimya sektörünün te-
mel hammaddeleri arasında yer 

alan endüstriyel gazlar bulunuy-
or. Metan Hidrat’ı şu anda sadece 
Japonya deneme amaçlı üretiyor.

KURTARICI METAN HİDRAT MI?
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Karadeniz’in, balçıktan oluşan 
zemini nedeniyle doğal bir Metan 
Hidrat potansiyeli barındırdığı bilim-
sel araştırmalara da konu olmaya 
başladı. Metan hidratın dünyadaki 
keşfedilmiş bütün konvansiyonel 
ve konvansiyonel olmayan gaz 
kaynaklarından daha büyük bir po-
tansiyele sahip olduğu düşünülüyor. 
Ancak bugün için bir rakam telaf-
fuz etmek güç. Zira dünya genel-
inde keşif ve test yapılan potansiyel 
alan sayısı çok az seviyede. Keşif ve 
test yapılan alanlarda ekonomik ve 
teknik olarak üretilebilecek kaynak-
la ilgili devam eden çalışmaların 
sonuçları, sektörün geleceğini 
şekillendirecek.

Potansiyel alanların nitelikleri, 
dünyada kullanılan yeni teknolo-
jiler neticesinde elde edilen bul-
gular, doğalgaz piyasalarındaki 
devrimin metan hidrat kaynakları 
ile yaşanacağı beklentilerini 
uyandırıyor.

TPAO’DAN 3 YILDIR SES      
YOK

Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO), 2015 yılında 
Karadeniz ve Marmara’da 
Metan Hidrat ile ilgili çalışma 
başlatmıştı. TPAO’nun o zamanki 
Genel Müdürü Besim Şişman, 
Karadeniz’de Metan 

Hidrat potansiyelinin bulunduğu 
tespitini yapmış, bu kapsamda 
oluşturdukları bir ekibin çalışmaya 
başlayacağını belirtmişti.

(Ege Telgraf gazetesi)

KARADENİZ’DE HAZİNE Mİ?       
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ATANAME’Yi NASIL VE NİÇİN YAZDIM?
Prof. Dr. Cihan Dura

Ben üniversiteden öğretim üyesi 
olarak 2007 yılında emekli oldum. 
O tarihe kadar iktisat biliminin yanı 
sıra, -1993 yılından itibaren- Atatürk 
ve Cumhuriyetimiz üzerine de 
yazılar kaleme aldım, yayımladım.  
Bu çalışmalarım sırasında önemli 
bir husus dikkatimi çekti: Atatürk 
hakkında pek çok yazı ve kitap 
mevcut olmasına rağmen, onun 
fikir ve görüşlerini toplu ve sistemli 
olarak sunan bir kaynak yoktu! 

Mevcutların önemli bir kısmı da 
birbirinin tekrarıydı. Atatürk’ün her-
hangi bir husustaki düşüncesini 
bulup kullanmak gerektiğinde, her 
defasında yeniden aramak, çaba 
göstermek, doğrusunu bulmak ger-
ekiyordu. Sağlanan bilgiler eksik 
veya yanlış olabiliyor, konunun, fikir 
sisteminin bütünü içindeki yeri de 
görülemiyordu.

Denebilir ki, “Nutuk var. Büyük 

Önderimizin görüşleri Nutuk’ta 
mevcut, o kitabı kaynak olarak 
kullanabiliriz.” Bu sav, yerinde 
değil. Neden? Atatürk hem bir fikir, 
hem de eylem adamıdır. O, Büyük 
Nutuk’ta kendini bir eylem adamı 
olarak ifade eder. Üç buçuk yıl 
süren Millî Mücadele sırasında, nel-
er yaptığını anlatır: İşe nasıl başladı, 
nasıl bir yol izledi, hangi sorunlarla 

karşılaştı. Önüne hangi engeller 
çıktı, bunları nasıl aştı? Kimlerden 
destek gördü, kimlerle mücadele 
etti? Nutuk’ta bu ve benzeri konular 
hakkında açıklamalar yapar; esas 
itibariyle olayların seyrini, sebep ve 
sonuçlarını ortaya koyar.

Buna karşılık o büyük yapıtta, 
sahip olduğu düşünce ve görüşlere 
çok az yer verir. Örneğin, bağımsızlık, 
millî egemenlik, cumhuriyetçilik, 
halkçılık, bilim, hakkındaki görüşleri, 
sosyal ahlak konuları… Bu konu-
lara ve benzerlerine ancak zaman 
zaman, o da çok kısa bir şekilde, 
dolaylı olarak değinir. Esaslı, geniş 
ve derin açıklamalar yapmaz, o 
konuları doğrudan doğruya ele 
almaz.

* ** *
Ancak, bu elbette Atatürk’ün, 

düşüncelerini yeterince ifade 

etmediği anlamına gelmez. Tam 
tersine… Bu görevini de çok geniş 
ölçülerde, sık sık, yaşamı boyunca 
yerine getirmiştir.

Bağımsızlık Savaşı sırasında 
sadece işi üzerinde değildir. 
Aydınlatır, yol gösterir, bilgilendi-
rir. Konuşmalar yapar; her fırsatta 
düşünce ve görüşlerini anlatır: 
Meclis kürsüsünde, yazışma ve 
haberleşmelerde, gazetecilere 
verdiği mülakatlarda, yazılarında, 
bazen mektuplarında… Dahası 
ülkenin çeşitli kentlerinde halk-
la temas eder, görüşür. Özellikle 
1922 sonları ve 1923 yıllarında… 
Zafer’in ardından, ülke çapında 
uzun seyahatler yapar. Her gittiği 
yerde konuşur, halka hitap eder. 
Yurttaşlara Milli Egemenlik nedir, 
Tam Bağımsızlık nedir, Halkçılık, Lai-
klik neden gerekli? Devlet teşkilatı, 
ekonomik konular, eğitim sorunu… 
Bu ve benzeri konular üzerinde 
ayrıntılı açıklamalar yapar, tıpkı bir 
öğretmen gibi, halkın anlayacağı 
şekilde.

Atatürk bu aydınlatma faali-
yetini Cumhuriyet döneminde, son 
günlerine kadar sürdürmüştür.  
Bunların hepsi kayıtlı…, basılı 
yapıtlarda, gazetelerde, resmi bel-
gelerde mevcut. Özellikle Kaynak 
Yayınları’nın çıkardığı Atatürk’ün 
Bütün Eserleri külliyatında bu 
konuşmaları ve yazıları en güve-
nilir şekilde, topluca buluyoruz. 
Ben bu külliyatın tamamını, 30 cil-
dini baştanbaşa taradım. Diğer 
bazı kaynaklardan da yararlandım. 
Atatürk’ün düşünce ve görüşlerine 
esas itibariyle bu iki yoldan 
ulaşmaya çalıştım.
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Atatürk der ki, “iki Mustafa Ke-
mal vardır, biri ben, geçici Mustafa 
Kemal; diğeri ölümsüz Mustafa 
Kemal, o sizsiniz, sizlersiniz.”  Bu 
sözden şunu anladım ki, Atatürk bir 
ruhtur, ebedidir; ölmez, bugün de 
aramızdadır, yarın da, her zaman 
aramızda olacaktır. Nasıl? Ölümsüz 
Mustafa Kemallerle!... Dolayısıyla, 
kitapta Ölümsüz Mustafa Kemal-
lerin düşünüp söylediklerine de 
yer vermeyi gerekli buldum. Bu 
yoldan giderek ATANAME’yi bütün-
ledim, tamamladım, güncelledim; 
günümüze taşıdım.

* ** *
ATANAME’yi nasıl kaleme aldım? 

Kısaca yanıtlayayım.
İlk olarak ana kaynağı belirledim. 

Bu kaynak, 30 ciltlik “Atatürk’ün 
Bütün Eserleri” külliyatı oldu. Eğer 
o olmasaydı, ATANAME’yi vücuda 
getirmem çok zor, hatta imkânsız 
olurdu. Bu vesileyle bu muazzam 
eseri milletimize kazandıran Kaynak 
Yayınları’na, buna emeği geçen-
lere candan teşekkür ederim. İkinci 
olarak, söz konusu kaynakta ve 
diğer faydalandığım yapıtlarda fikir 
ve görüş mahiyetinde olan ifadeleri 
birer birer işaretledim, ardından bu 
metinleri bilgisayardaki dosyalarıma 
aktardım. Sonra kendi kendime 
sordum: Bu alıntıların hangisi hangi 
ilke ile ilgilidir, hangi ilke içinde yer 
almalıdır? Kararımı verince alıntıyı, o 

ilkenin dosyasına kaydettim. Doğal 
olarak her ilke dosyasında alıntılar 
giderek birikti.  O zaman alıntıları, 
toplam metinden çıkardığım alt 
konulara (‘derge’lere) dağıttım. Her 
derge ortalama 3-5 sayfa tutuy-
ordu. Her derge içinde de alıntıları 
öyle gruplayıp alt alta getirdim ki, 
metin akıcı olsun istedim; Atatürk, 
kendisi konuşsun, görüşlerini kend-
isi anlatsın istedim. Hep bu nitelikte 
metinler oluşturmak için özel bir 
çaba gösterdim. Kısacası, parça 
parça kısa alıntıları 10 ilkeye dağıtıp 
alt konularda, sistemli ve bütünleşik, 
düzenli ve akıcı metinler haline get-
irdim.

Şunu da ekleyeyim ki, önce 
6 ilke (Altı Ok) ile işe başladım. 
Çalışma boyunca, yeni bilgiler beni 
4 ilke daha eklemeye sevk etti. 
ATANAME’yi bu şekilde, yaklaşık 10 
yıl süren, hiç ara vermediğim, sabırla 
yürüttüğüm, zevkli bir çalışma so-
nunda tamamladım.
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ATANAME “Açış” başlıklı bir giriş 
bölümü ile, adını ilkelerden alan 10 
ana bölümden oluşmaktadır. İlkeler 
şunlardır: Milliyetçilik, Millî Egemen-
lik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçi-
lik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, 
Laiklik, Bilimcilik, Sosyal Ahlak.

Her ilkeyi kendi içinde “derge”lere 
ayırdım. Dergeler “yönelti” adını 
verdiğim paragraflardan meydana 
gelmektedir (Bu iki terim yenidir, 
tarafımdan bulunmuştur). Kolay 
ve sabit atıflar yapılabilsin diye her 
dergede yöneltilere bir sıra numarası 
verdim (Örnek: Türk Milliyetçiliği, 1). 
Demek ki, her ilke “derge”lerden, her 
derge “yönelti”lerden oluşmaktadır. 
İlkeler Ataöğreti’nin, birbirinden 
farklı işlevi olan sütunlarıdır. Derge-
ler bir ilkenin anlam ve içeriğini or-
taya koyan, çeşitli yönlerini, ögeler-
ini açıklayan alt konu metinleridir. 
Yöneltiler derge metnini meydana 
getiren, genellikle kendi içinde fikir 
bütünlüğü olan paragraflardır.

*** 

Ben ATANAME’yi üç amaçla 
kaleme aldım.

Birinci amacım, Atatürk’ün 
fikir ve görüşlerini tek bir kitapta 
toplamaktır. Öyle ki, isteyen herkes, 
önderimizin herhangi bir konudaki 
görüşünü, bunun bağlamını kolay-
ca bulabilir. Bu bakımdan, den-
ebilir ki, ATANAME öncelikle bir 
kaynak kitaptır; bir kerede okunup 
bitirilmeyecek, kullanımı devamlı 
olan evladiyelik bir başucu kitabıdır.

İkinci olarak, Atatürk’ün farklı 
zaman ve mekânlarda yazıp söyl-
ediklerini sadece bir araya getirme-
kle, onları On İlke altında birbiriyle 
uyumlu bir şekilde metinleştirmekle 
yetinmedim. Aynı zamanda il-
kelerin kendileri, içerikleri, birbiriyle 
bağlantıları üzerinde kafa yordum. 
Atatürk’ün dünya görüşünü bir 
bütün olarak keşfetmeye çalıştım. 
Bu amaçla On İlke’yi bir düşünce 
sisteminin birbirini destekleyen, 
ayakta tutan unsurları haline getir-
dim. Aralarında mevcut bağlantıları, 
birbiriyle ilişkilerini belirledim. 
Gördüm ki, biri olmayınca diğerleri 
de olmuyor, değer ve gücünden 
kaybediyor. Sistemin bütün işleyişi 

aksıyor, hatta sistem çöküyor.
Üçüncü, belki de en önemli 

amacım ise gerçek Atatürkçülere 
ortak bir dil, ortak kavramlar, ortak 
bir düşünme sistemi sunmak oldu.

Buna göre, kitabın sağlayacağı 
başlıca faydaları şöyle sıralayabilirim: 
Atatürk’ün fikir ve görüşleri tek 
bir kitapta topluca bulunabilecek. 
Atatürk’ün herhangi bir konudaki 
fikir ve görüşlerine, kitabın planı, 
“İlkeler ve Dergeler Alfabetik Dizini” 
veya kitabın “genel dizin”i vasıtasıyla 
kolayca, kısa sürede ulaşılabilecek. 
Atatürkçüler ortak bir düşünme, du-
ygu ve eylem planına, ortak bir dil 
ve değerler sistemine sahip olacak.

Dilerim, ATANAME 
Atatürkçülüğün ortak bir başvuru ve 
elkitabı olur. Atatürkçüler bu kitap-
tan hareketle konuşmalar, sohbetler, 
fikir alışverişleri yapar, yazılar kaleme 
alır. Dershaneler, kurslar, seminerler 
açılır, oralarda temel kaynak kitabı 
olarak kullanılır. Dilerim, ATANAME 
ülkeme ve milletime faydalı olur.

Bu dileklerimin en azı bile 
gerçekleşirse, kendimi hayatta en 
büyük ödülü almış biri sayacağım.
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TÜKETICI GÜVEN ENDEKSI 
AÇIKLANDI

Tüketici güven endeksi haziran-
da, bir önceki aya göre yüzde 0,6 
oranında artarak 70,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesaplanan 
tüketici güven endeksi, Haziran 
ayında bir önceki aya göre %0,6 
oranında arttı; Mayıs ayında 69,9 
olan endeks Haziran ayında 70,3 
oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi bir önceki aya göre %0,1 
oranında artarak Haziran ayında 
89,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık 
dönemde hanenin maddi durumu-
nun daha iyi olacağını bekleyenlerin 
artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklen-
tisi endeksi Mayıs ayında 90,8 iken, 
Haziran ayında %1,4 oranında arta-
rak 92,1 değerine yükseldi. Bu artış, 
gelecek 12 aylık dönemde genel 
ekonomik durumun daha iyi olacağı 
yönünde beklentisi olan tüketicilerin 
bir önceki aya göre artmasından 
kaynaklandı.

BÜTÇE BEŞ AYDA 20,5 MIL-
YAR LIRA AÇIK VERDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
“Merkezi yönetim bütçesi mayısta 
2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs 
döneminde ise 20,5 milyar lira açık 
verdi” dedi.

Maliye Bakanlığı verilerine 
göre Mayıs ayında ve yılın ilk beş 
ayında merkezi yönetim bütçe 
gerçekleşmeleri şöyle:

*2017 yılı Mayıs ayında 6.4 
milyar TL fazla veren bütçe, 2018 
yılı Mayıs ayında 2.7 milyar TL fazla 
verdi

*2017 yılı Mayıs ayında 10 
milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 
2018 yılı Mayıs ayında 8.7 milyar 
TL faiz dışı fazla verildi

*Mayıs’ta bütçe gelirleri bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
21.8 artarak 70 milyar TL oldu.

*Bütçe giderleri ise Mayıs’ta 
yüzde 31.7 artarak 67.3 milyar TL 
oldu

*2017 Ocak-Mayıs döneminde 
11.5 milyar TL açık veren bütçe, 
2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
20.5 milyar TL açık verdi

*2017 yılı Ocak-Mayıs döne-
minde 14.2 milyar TL faiz dışı fazla 
veren bütçe 2018 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde 11 milyar TL faiz dışı 
fazla verdi

*Ocak-Mayıs döneminde bütçe 
gelirleri bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 18.3 artarak 
302.1 milyar TL oldu

*Ocak-Mayıs döneminde bütçe 
giderleri yüzde 20.9 artarak 322.5 
milyar TL oldu.

FORTUNE 500 LISTESI 
BELLI OLDU

Fortune 500 listesine göre lis-
tenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık 
ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

Türkiye’nin en büyük şirketleri 
listesi açıklandı.

Fortune, cirosunu baz alarak 
sıraladığı Türkiye’nin en büyük 500 
şirket araştırmasının sonuçlarını 
açıkladı. 2017 yılında listesinin ilk 
sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile 
TÜPRAŞ yer aldı.

97 yeni şirketin girdiği listede 
261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 
23 inşaat şirketi bulunuyor.

İşte Fortune 500’e giren en 
büyük ilk 10 şirket (Ciro)

1-TÜPRAŞ: 53 milyar 948 mi-
lyon 110 bin TL

2-Enerji Piyasaları İşletme AŞ: 
41 milyar 168 milyon 719 bin TL

3-Petrol Ofisi: 40 milyar 847 mi-
lyon 704 bin TL

4-Türk Hava Yolları: 39 milyar 
779 milyon TL

5-BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 
283 bin TL

6- OPET: 28 milyar 391 milyon 
084 bin TL

7-Ford Otomotiv: 25 milyar 341 
milyon 290 bin TL

8-BİM: 24 milyar 779 milyon 408 
bin TL

9-Arçelik: 20 milyar 840 milyon 
613 bin TL

10-Shell & Turcas Petrol: 19 mil-
yar 567 milyon 578 bin TL
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BIN 882 HAM MAD-
DEDE GÜMRÜK VERGISI 
SIFIRLANDI

Gümrük Bakanlığı’nın öncü veriler-
ine göre dış ticaret açığı Haziran 
ayında geçen yılın ayına göre yüzde 
8.87 azalarak 5.51 milyar dolar 
oldu.
İhracat Haziran’da yüzde 1.21 azal-
arak 12.97 milyar dolar, ithalat ise 
yüzde 3.62 azalarak 18.48 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.
Bakanlığın yayınladığı verilere göre 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
geçen yılın Haziran ayında yüzde 
68.5 iken, bu yılın Haziran ayında 
yüzde 70.2 oldu.
Dış ticaret açığı yılın ilk yarısında 
ise geçen yılın aynı dönemine göre 
31.57 artarak 40.7 milyar dolara 
yükseldi.
Bu dönemde ihracat yüzde 6.33 
artışla 82.28 milyar dolar, ithalat ise 
yüzde 13.54 artışla 123 milyar dolar 
oldu.
En çok ihraç edilen fasıl 2.13 milyar 
dolar ile motorlu kara taşıtları, trak-
törler, bisikletler, motosikletler, diğer 
kara taşıtları olurken, bu fasılı 1.24 
milyar dolar ile kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, 880 milyon dolar ile demir 
ve çelik izledi.
Yılın ilk yarısında ise en çok ihracat 
13.75 milyar dolar ile motorlu kara 
taşıtları, traktörler, bisikletler, moto-
sikletler, diğer kara taşıtları faslından 
gerçekleştirildi.
Öte yandan Haziran’da en çok 
ithal edilen fasıl 3.48 milyar dolar 
ile mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler olurken, bu fasılı 2.2 
milyar dolar ile kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 

reaktörler ve 1.6 milyar dolar ile 
demir ve çelik ithalatı takip etti.
Haziran’da en fazla ihracat yapılan 
ülke 1.3 milyar dolar ile Almanya 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 891 mi-
lyon dolar ile İngiltere ve 817 milyon 
dolar ile İtalya izledi.

 VERGI BORÇLARININ 
YAPILANDIRILMASINA 2 MI-
LYON KIŞI BAŞVURDU

Vergi borçlarının yapılandırılması 
kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 
2 milyon kişi devletle barışmak için 
başvuruda bulundu.

Vergi borçlarının 
yapılandırılmasına ilişkin başvurular 
devam ederken, şimdiye kadar 
yaklaşık 2 milyon kişinin dev-
letle barışmak için müracaatta 
bulunduğu belirtildi.

Başvuruların 31 Temmuz’a 
kadar süreceği yapılandırma 
kapsamında vatandaşlar, borçlarını 
eylül ayında vergi dairelerine ödem-
eye başlayacak.

Yığılma yaşanmaması için 
vatandaşların son günü bekleme-
den başvuruda bulunması önem 
taşıyor.

Bu kapsamda vergi dairelerine 
gitmeden elektronik ortamda Gelir 
İdaresi Başkanlığının internet sites-
inden de başvuru yapılabiliyor.

Yapılandırma kapsamında 
başvuran ve peşin ödemeyi 
seçen mükellefler neredeyse ver-
gi borçlarının sadece anaparasını 
ödeyerek bu fırsattan yararlanabi-
lecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi 
borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları 
silinecek, hesaplanan gecikme 
faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde 
geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi 
(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygu-

lanarak yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırılan borçların peşin 

olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar 
ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-
ÜFE tutarından yüzde 90, idari para 
cezalarının aslından yüzde 25 indi-
rim yapılacak.

HAZIRAN AYI ENFLASYON 
RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon haziran ayında yüzde 
2.61 artarken yıllık bazda yüzde 
15.39 oldu.

TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında 
bir önceki aya göre %2,61, bir önce-
ki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %15,39 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%11,49 artış gerçekleşti.

Kuru soğanın fiyatı bir önceki aya 
göre yüzde 82.53 artarken patates-
in fiyatı da yüzde 63.34 yükseldi. 
Patates ve soğanı yüzde 57.72 ile 
havuç izlerken sivri biberin fiyatı ise 
yüzde 57.28 oranında artış göster-
di.

Ana harcama grupları itibariyle 
2018 yılı Haziran ayında endekste 
yer alan gruplardan, haberleşmede 
%4,76, ulaştırmada %2,66, ev 
eşyasında %2,24 ve eğlence ve 
kültürde %2,16 artış gerçekleşti.
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‘KOBİ’ TANIMINA DÜZEN-
LEME GELDI

Bir işletmenin ‘KOBİ’ olarak 
tanımlanması için yıllık net satış 
hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 
125 milyon lira olarak belirlendi. Bu 
rakam, daha önce 40 milyon liraydı.
Bakanlar Kurulunun ‘’Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ kararı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Buna göre, KOBİ, “250 kişiden az 
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı ya da mali bilan-
çosu 125 milyon lirayı aşmayan ve 
yönetmelikte mikro işletme, küçük 
işletme ve orta büyüklükteki işletme 
olarak sınıflandırılan ekonomik 
birimler.” olarak tanımlandı.
Değişiklikten önce bir işletmenin 
KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık 
net satış hasılatı veya mali bilanço-
su üst sınırının 40 milyon lira olması 
gerekiyordu.
Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ’ler 
şu şekilde sınıflandırıldı:
-Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net 
satış hasılatı veya mali bilanço-
sundan herhangi biri 3 milyon lirayı 
aşmayan işletmeler.
-Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net 
satış hasılatı veya mali bilanço-
sundan herhangi biri 25 milyon lirayı 
aşmayan işletmeler.
-Orta büyüklükteki işletme: 250 
kişiden az yıllık çalışan istihdam 
eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri 
125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
Karara göre, KOBİ başvuruları il-
gili kuruma yazılı yapılabileceği 
gibi, elektronik ortamdan da 

gerçekleştirilebilecek.
Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) 
tarafından sağlanan Hazine destekli 
kefaletler kapsamında risk bakiyesi 
bulunan ve daha önce KOBİ tanımı 
dışında kalan işletmeler, yıl sonuna 
kadar kredi garanti kurumlarına 
sağlanan Hazine destekli kefalet 
limitlerinden yararlanmaya devam 
edecekler.

 İMALAT SEKTÖRÜNDE 
DARALMA

İmalat PMI Haziran’da 46.8 ile 
faaliyetlerdeki daralmanın art arda 
üçüncü ayda da sürdüğüne işaret 
etti.

İmalat sanayi satın alma yöneti-
cisi endeksi (PMI) Haziran ayında 
46.8’e yükselmesine karşılık Ni-
san ayından bu yana süregelen 
daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Yeni sipariş ve üretimdeki 
daralma devam ederken kurdaki 
yükselişe paralel olarak enflasyon 
baskıları güçlendi.

IHS Markit tarafından İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan 
imalat PMI, Mayıs ayında 46.8 
değerini almıştı.

PMI’da 50’nin üzeri seviyeler 
büyümeye, altı daralmaya işaret 
ediyor.

Yeni siparişler endeksi 43.8 
seviyesinden 45.5’e yükselerek 
daralmanın bir miktar hafiflediğine 
işaret etti. Şirketler ankete verdikleri 
cevaplarda talepteki daralmanın 
hem iç hem de dış talepten 
kaynaklandığını belirttiler.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 
49.1’den 49’a geriledi.

Üretim alt endeksi 45.1’den 
45.4’e yükseldi.

Girdi fiyatları TL’deki değer 
kaybının maliyetlere yansımasıyla 
birlikte önceki ay kaydettiği keskin 

artışı devam ettirdi. Ortalama fabri-
ka çıkış fiyatları da buna paralel arttı, 
ancak artış hızı Mayıs’a kıyasla bir 
miktar yavaşladı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni 
siparişler, girdi stokları ve tedar-
ikçilerin teslim süreleri alt endek-
slerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle 
hesaplanıyor.

ESNAF VE SANATKÂR SAYISI 
ARTTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, haz-
iran sonu itibarıyla esnaf ve sanat-
kar sayısının bir önceki aya göre 5 
bin 478 arttığını, yılın ilk yarısında 
da 127 bin 815 esnaf ve sanatkar 
işletmesi açıldığını belirtti.Paland-
öken, yaptığı yazılı açıklamada, es-
naf ve sanatkâr sayılarına ilişkin bilgi 
verdi. Esnaf ve sanatkâr sayısının 
haziran sonu itibarıyla bir önceki 
aya göre 5 bin 478 artığını ve 1 mi-
lyon 730 bin 901’e ulaştığını belirten 
Palandöken, “Yılın ilk yarısında 127 
bin 815 esnaf ve sanatkâr işletmesi 
açıldı, 52 bin 987 işletme kapandı. 
Esnaf ve sanatkâra ait 1 milyon 862 
bin 991 işletme var. Kadın esnaf ise 
bir önceki aya göre bin 714 artışla 
277 bin 955 oldu” dedi.

Palandöken, en fazla bakkal, 
büfe ve market açıldığını vurgula-
yarak, en çok işletme kapanışının 
ise zincir marketlerin yoğun olduğu 
illerde gerçekleştiğini belirtti.

Nüfus yoğunluğuna göre en fa-
zla esnaf ve sanatkâr sayısında 
Muğla’nın yine birinciliğini 
koruduğunu ifade eden Paland-
öken, en az esnaf ve sanatkârın ise 
Şırnak’ta bulunduğunu söyledi
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PROJE BAZLI TEŞVIKTE 
DEĞIŞIKLIK

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne 
yönelik yapılan değişiklikle de 
nitelikli personele sadece yatırım 
döneminde ücret verilmesi hükme 
bağlandı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne 
yönelik değişiklik yapıldı. Dünya 
gazetesinden Mehmet Kaya’nın 
haberine göre, daha önceki nitelikli 
personelin ücret desteğinin işletme 
döneminde de verilebilmesi müm-
kündü. Bundan vazgeçilerek, proje 
bazlı teşvik sistemi kapsamında 
yapılan yatırımların sadece yatırım 
döneminde kilit personele ücret 
desteği verilmesi kararlaştırıldı. İlgili 
kararname değişikliği 23 Haziran 
günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yatırım dönemi tanımı “destek 
kararında belirtilen yatırıma başlama 
tarihinden itibaren yatırım süresinin 
sonuna veya işletme döneminin 
başlangıcına kadar geçen süre” 
olarak belirlendi. Ücretin ne kadar 
olacağına dair ölçüt de değiştirildi. 
Her bir proje için yayımlanan 
destek kararında belirlenen per-
sonel sayısı ve brüt ücretler dik-
kate alınarak destek belirlenecek. 
Ücret hesabında SGK kayıtları esas 
alınacak.

Öte yandan, proje bazlı teşvik 
kapsamında yapılacak yatırımlara 
arsa tahsisi, bedelsiz arsa ver-
ilmesine yönelik usul ve esasların 
belirlendiği Milli Emlak Tebliği 
değişiklikleri de 23 Haziran günlü 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

DIŞ TICARET AÇIĞI VER-
ILERI AÇIKLANDI

Gümrük Bakanlığı’nın öncü ver-
ilerine göre dış ticaret açığı Haziran 
ayında geçen yılın ayına göre yüzde 
8.87 azalarak 5.51 milyar dolar 
oldu.

İhracat Haziran’da yüzde 1.21 
azalarak 12.97 milyar dolar, ithalat 
ise yüzde 3.62 azalarak 18.48 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın yayınladığı verilere 
göre ihracatın ithalatı karşılama 
oranı geçen yılın Haziran ayında 
yüzde 68.5 iken, bu yılın Haziran 
ayında yüzde 70.2 oldu.

Dış ticaret açığı yılın ilk yarısında 
ise geçen yılın aynı dönemine göre 
31.57 artarak 40.7 milyar dolara 
yükseldi.

Bu dönemde ihracat yüzde 6.33 
artışla 82.28 milyar dolar, ithalat ise 
yüzde 13.54 artışla 123 milyar dolar 
oldu.

En çok ihraç edilen fasıl 2.13 
milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, motosikletler, 
diğer kara taşıtları olurken, bu fasılı 
1.24 milyar dolar ile kazanlar, maki-
nalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler, 880 milyon dolar 
ile demir ve çelik izledi.

Yılın ilk yarısında ise en çok ih-
racat 13.75 milyar dolar ile motorlu 
kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler, diğer kara taşıtları 
faslından gerçekleştirildi.

Öte yandan Haziran’da en çok 
ithal edilen fasıl 3.48 milyar dolar 
ile mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler olurken, bu fasılı 2.2 
milyar dolar ile kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler ve 1.6 milyar dolar ile 
demir ve çelik ithalatı takip etti.

Haziran’da en fazla ihracat 
yapılan ülke 1.3 milyar dolar ile 
Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 
891 milyon dolar ile İngiltere ve 817 
milyon dolar ile İtalya izledi.

KREDI KARTLARI AZAMI 
FAIZ ORANLARI ARTTIRILDI

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak 
azami faiz oranlarında Merkez Bankası 
tarafından değişiklik yapılarak Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Türk 
lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 
uygulanacak aylık azami gecikme faiz 
oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden 
kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık 
azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 
oldu.

Merkez Bankası 2018 yılı üçüncü 
çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygu-
lanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın 
duyurusu yayımladı. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı üçüncü 
çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygu-
lanacak azami faiz oranlarına ilişkin basın 
duyurusu yayımladı. 

Yapılan açıklamada; 1 Temmuz 2018 
tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası 
cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygula-
nacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 
2,02, aylık azami gecikme faiz oranı 
yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi 
kartı işlemlerinde uygulanacak aylık aza-
mi akdi faiz oranı yüzde 1,62, aylık azami 
gecikme faiz oranı yüzde 2,12 olarak be-
lirlendi.
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KİTAP DÜNYASI

Cahit Kayra - Marjinal Teoriler Ansiklopedisi

Erhan Ünal – Toprak Biterken
 

Türkiye büyüyor, yani insan sayısı 
artıyor. Sorunlar da Türkiye’yle bir-
likte büyüyor. Sorunları karşılamak 
için para lazım. Ama para kaynakları 
tükeniyor. Borç almakla, mal sat-
makla olmuyor. Ben, şöyle sağlam, 
verimli kaynaklar bulmalı, diyo-
rum. Bu konudaki çalışmalarıma 
da “Marjinal Vergilendirme Teorisi” 
adını verdim.

Bu teoride “Anâsır-ı Erbaa” 
yani dört ana ögeden esinlendim. 
Kömürden, petrolden, elektrik-
ten, yani ATEŞ’den vergi alıyoruz. 
SU’dan vergi alıyoruz. TOPRAK’tan 
da vergi alıyoruz.

Niçin HAVA’dan vergi almayalım?
Ülkemizde her gün, her saniye 

seksen milyon kişi soluklanıyor. 
Ev kadını soluklanıyor, spor-
cular soluklanıyor. İşveren, işçi 
soluklanıyor. Öğretmen, öğrenci, 
memur, emekli, balıkçı, kaportacı, 
hatta dilenci… herkes soluklanıyor. 

En çok soluklanıp havayı 
en çok tüketenler, şarkıcılar ve 
politikacılar…

Şimdi efendim, soluk başına 
küçük, çok küçük, mesela 0.001 
lira vergi alsak... Kimsenin ruhu 
duymaz. Tabii şarkıcıdan, tel-
evizyon spikerinden, her Allah’ın 
günü gecesi boyuna nutuk atan 
politikacıdan daha çok... Buna 
“Hava Tüketme Vergisi” (HTV) adını 
verdim. Mükellefin günlük ortalama 
soluk sayısına göre de yıllık HTV’yi 
kabaca hesapladım. HTV geliriyle 
kaynak ve bütçe sorunu ortadan 
kalkar, büyüklerimiz de istedikleri 
yere istedikleri köprüyü yapabilirler...

Marjinal Teoriler Ansiklopedi-
si, Cahit Kayra, Tarihçi Kitabevi, 
328 sayfa

Küresel Finans Oligarşisi’nin kesin 
ve değişmez hedefi, küresel olarak 
tüm insanlığın üzerinde mutlak bir 
hakimiyeti, her bir insan için kaçınılmaz 
olan beslenme zorunluluğu üzerinden 
devamlı kılmaktır.

Bu sebeptendir ki KFO, çeşitli 
kıtalarda var olan tarımsal üretim tarzı 
ve ona dayanan değişik beslenme 
biçimlerini, oluşturmuş olduğu bir ana 
plan (Master Plan) doğrultusunda 
yeniden şekillendirmek ve standart hale 
getirmek amacındadır.

- Küresel Finans Oligarşisi’nin (KFO) 
son hedefi, dünyanın üzerindeki “Küre-
sel Diktatoryasını” açık ve karşı konu-
lamaz biçimde ilan etmektir. Bu hedefe 
ulaşabilmek için de güç biriktirmektedir. 

Bu güç birikimi, yukarıda ifade 
ettiğim gibi gücü oluşturan tüm öğelere 
teker teker sahip olmakla mümkün ola-
bilir. Yani; tohuma, toprağa, suya ve 
dolayısıyla insana, tam anlamıyla sahip 
ve hakim olmayı gerektirir.

-“Küresel Finans Oligarşisi” (KFO) 
tarafından, kısa vadede tarımsal üretim-
de çeşitliliğin en aza indirgenmesi ve bu 
sayede dünya gıda pazarının kontrolü 
ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Orta ve uzun vadede ise dünyada tüm 
insanlığın beslenmesi; yani kimin ne 
yiyeceği ve kimin neleri yiyemeyeceği 
bu merkez tarafından belirlenecek, 
daha açık bir ifade ile “dikte” edilecektir.

Toprak Biterken, Erhan Ünal, Asi 
Kitap, 455 sayfa






