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BANKA DIŞI ÖZEL SEK-
TÖRÜN NET DÖVİZ AÇIĞI

“Merkez Bankası’nın açıkladığı 
verilere göre banka dışı firmaların 
net döviz açık pozisyonu mayıs 
ayında 217.3 milyar dolar 

• Yani 1 Trilyon 154 milyar TL 

• Dolar kuru= 4,77 TL iken 1 
trilyon 36 milyar TL  idi.

• ABD Başkan Yardımcısı 
Mike Pence’in 26 Temmuz’da 
yaptığı “Andrew Brunson’ı 
hemen serbest bırakın ya da 
sonuçlarını katlanmaya hazır olun” 

açıklamasının hemen öncesinde 
4.77 olan Dolar/TL kuru, dün 
itibarıyla 5.39’u gördü. Pence’in 
açıklaması önce TL cinsinden 1 
trilyon 36 milyar TL seviyesinde 
olan özel sektörün döviz açık 
pozisyonu, dün itibarıyla 1 trilyon 
154 milyar TL’ye ulaştı. Toplamda 
6 işlem günü içerisinde Türk 
şirketlerinin üzerindeki dış borç 
yükü TL bazında 118 milyar TL 
artmış oldu”. 

Dolar/TL   ABD ile yaşanan 
diplomatik sorunlar dolayısıyla 
haftaya tarihi zirve ile başladı.

Gün içinde rekorlarını sürdüren 
dolar/TL, TCMB’nin, rezerv opsi-
yonu mekanizması kapsamında 
Döviz imkanı oranı üst sınırını 
yüzde 45’ten yüzde 40’a 
düşürerek piyasaya döviz likiditesi 
sağlanmasına yönelik kararından 
da fazla etkilenmedi.

• ABD piyasalarının açılması 
ile yeniden tarihi zirvelerine 
tırmanan kur, gece yarısı Asya 
seansı sırasında 5.4222 seviyesine 
kadar çıktı.

• ABD ile ön mutabakat 
sağlandığına ve 2 gün içinde bu ül-
keye bir heyetin gideceği haberi ile 
birlikte sert bir düşüş yaşayan kur 
sabah saatlerinde 5.19 seviyesine 
kadar indi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ KRİZE 
GİRMEZMİŞ!

Varyap CEO’su Varlıbaş “Şu an 
sektörde görülen durgunluk faiz ve 
kur yüzünden. Yaşanan durgunluk, 
bir krize işaret etmiyor. Önümüzde-
ki 20 yıl boyunca da bu sektör 
krize girmez” dedi

• Gayrimenkul sektörünün 
2019’dan sonra sıçrama yaparak 
2005-2010 yıllarındaki günler-
ine döneceğini öngören Varyap 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
CEO’su Erdinç Varlıbaş “Şu an sek-
törde görülen durgunluk faiz ve kur 
yüzünden. Yaşanan durgunluk, bir 
krize işaret etmiyor. Önümüzdeki 
20 yıl boyunca da bu sektör krize 
girmez. Sektör, 2020’de sıçrama 
yapacak” dedi.

EKONOMİDE YAŞANAN SON DURUM
Mustafa Pamukoğlu
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REZERV OPSİYONU 
MEKANİZMASIDAN YAPILAN 
DEĞİŞİKLİ DE İLAÇ OLMADI

(TCMB), rezerv opsiyonu 
mekanizması kapsamında döviz 
imkanı oranı üst sınırının yüzde 
45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü 
bildirdi.

Söz konusu değişiklik ile (döviz 
imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar 
dolar tutarında döviz bankaların 
kullanımına geçecektir.”

TASARRUF MEVDUATLARI 1 
TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) ver-
ilerinden derlenen bilgilere göre, 
Türkiye’de tasarruf mevduatları ilk 
yarıda geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 
38 milyar 392 milyon 966 bin liraya 
yükseldi. Geçen yıl için nüfusu 80,8 
milyonu aşan Türkiye’de, böylece 
kişi başına ortalama tasarruf miktarı 
da 12 bin 850 lira oldu.

Türkiye’deki toplam tasar-
ruf mevduatlarının yüzde 43,1’i 
ise İstanbul’da birikti. 15 milyonu 
aşkın kişiye ev sahipliği yapan 
İstanbul’da, ilk yarıda toplam 448 
milyar 8 milyon 106 bin liralık tasar-
ruf mevduatı toplandı.
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ABD’NİN İRAN YAPTIRIM-
LARI CİDDİ BİR KRİZE YOL 
AÇACAK

İran’ın ABD dolarına erişimini, 
devlet tahvili satmasını, altın ve 
diğer değerli madenler ile çelik, 
alüminyum, kömür gibi metallerle 
ticaret yapmasını ve yolcu uçağı 
ya da parçalarını ithal etmesini 
engelleyen yaptırım paketi resmen 
yürürlüğe girdi.

• İran Çalışma Bakanı Ali 
Rebii de “yaptırımlar nedeniyle 
yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz 
kalabileceğini” belirterek, ABD’nin 
tek taraflı bu adımının ülkesine 
büyük maliyeti olacağına işaret etti.

• Trump, selefi Barack 
Obama tarafından 2015 yılında 
İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya 
ve Çin ile beraber imzalanan 
nükleer anlaşmadan ABD’yi 8 
Mayıs’ta çekmişti.

BU KRİZ 2001 KRİZİNE 
BENZEMİYOR

* Döviz kurları yüksek

* Faizler yüksek

* Enflasyon yüksek

* Özel sektör oldukça borçlu. 
Net döviz açığı yüksek.

* Bankalar artık kredi verme-
kte zorlanıyor. Teminat eksikliği ve 
faizlerin yüksekliği

* Faizler yüksek olduğu için 
yatırımlar durdu.

* Faizler yüksek olduğundan 
tüketici talebi düştü

* Yatırımlar ve tüketici talebi 
düştüğünden bu ekonomik daral-
ma yaratabilecek.

* Tüm AVM’ler Araplarla dolu. 
Türk tüketici ve başka yabancı 
turist yok.

* Mağazalar siftah yapmadan 
kapanıyor.

* Turizm Araplar olmazsa batma 
noktasında. Tüm konaklama 
tesislerinde müşterilerin çoğunu 
Araplar oluşturuyor.

* Kuyumcular lokumcu olmuş 
durumda
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DÖVİZ KRİZİ-EKONOMİK 
KRİZDEN ÇIKMAK ZOR!

ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ

Doların yükselişinin durması için 
piyasalara güven gelmesi lazım.

 Yabancının Türkiye’den 
çıkmaması gerekiyor.

 Türkiye vatandaşlarının 
döviz varlıklarını yurt dışına 
çıkartmamaları şart

 Sıcak para eskisi gibi 
olmazsa da gelmesi gerekiyor.

 Yabancı yatırımın yeniden 
yönünü Türkiye’ye çevirmesi lazım.

 TCMB faizleri artırması 
zorunlu

 Türkiye-ABD ilişkilerinin 
normalleşmesini piyasalar bekliyor.

Maliye politikasında ciddiyet. 
Mali disiplinin sağlanması.(Yere 
seçimler geliyor; bu nasıl olacak 
ayrı tartışma konusu)

 Üretim ve planlama döne-
mine girme kararlılığının gösterilm-
esi. Eylem Planlarının üretim odaklı 
olması

 İran’ın ambargodan 
etkileneceği olumsuz durumdan 
Türkiye’nin mümkün mertebe az 
etkilenmesini sağlayacağı tedbirler 
alınması

 Özel sektörün finansman 
yönünden rahatlatılması

 Yeninde KGF destekli kre-
dilerin devreye girmesi

 Bunlar olmazsa IMF 
kapımızı çalacak.
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TAHMİNLERİMİZ

Dolar yükselmeye devam eder.
 Dolar ve Euro’nun bu 

şekilde yükselmesi enflasyonu 
artırmaya devam edecek.

 İşsiz sayısı milyonu bula-
cak.

 Vergi yapılandırma taksitleri 
ödenemeyecek. Kamu borçlusu 
başa dönecek.

 Merkez Bankası faizi artırsa 
bir türlü artırmazsa bir türlü durumu 
olacak ve tren kaçmış olacak.

 3 ŞEYTAN OLAN DOLAR 
KURU-ENFLASYON-FAİZDEKİ 
BU YÜKSELİŞ PİYASALARI 
ALT ÜST EDECEK. İFLASLAR 
BAŞLAYACAK.

 Hane halkı kredi kartları ve 
tüketici kredilerini ödeyemeyecek 
hale gelecek.

 Bankalar dış kaynak bul-
makta zorlanacak. Kredilerde ba-
taklar artacak ve bankacılık sektörü 
de ciddi sıkıntıya girecek.

 Türkiye dış borçları çevir-
mede tıkanacak ve IMF’siz bu du-
rumu aşmak mümkün olmayacak.

 Türkiye depresyona 
(ekonomide küçülme-aşırı durgun-
luk) girecek.
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Kur Rejimi Nedir, Kaç Çeşit 
Kur Rejimi Vardır?

Kur rejimi; bir ülkenin kendi parasını 
yabancı paralarla değer açısından ne 
şekilde ilişkilendireceği konusunda 
izleyeceği yöntemin adıdır.

Her paranın bir iç değeri, bir de dış 
değeri vardır. Bir paranın iç değerini 
o paranın ülke içindeki kullanımı ve 
satın alma gücü belirler. Paranın iç 
satın alma gücü yurtiçinde satılan mal 
ve hizmetler karşısında sürekli olarak 
düşüyorsa para içeride değer kay-
bediyor demektir ki buna enflasyon 
denir. Yılbaşında 100 TL’ye aldığınız 
bir sepet malı yılsonunda 110 TL’ye 
alıyorsanız para, satın alma gücünü 
yani iç değerini kaybetmiş demek-
tir. Bir paranın dış satın alma gücü 
ise yabancı paralarla olan ilişkisiyle 
ölçülür. Örneğin 1 USD = 6,0 TL 
dediğimizde bu eşitlik bize dolar ku-
runu verir. ABD’de 100 dolara satılan 
çeşitli mallardan oluşan bir sepeti 
yılbaşında 377 TL’ye alırken bugün 
600 TL’ye alıyorsak o zaman TL, 
dolara karşı çok ciddi anlamda değer 
kaybetmiş demektir.

1 USD = 6,0 TL eşitliğini 
yazdığımızda (bu eşitliğe kur deniyor) 
bu eşitliğin nasıl oluştuğu sorusunun 
yanıtı bizi bu eşitliğin oluşmasında 
kullanılan yöntemlere yani kur re-
jimlerine götürür. Sabit kur rejimi ve 
dalgalı kur rejimi adını taşıyan başlıca 
iki kur rejimi ve onlardan türetilmiş alt 
rejimler vardır.  

Sabit kur rejimi: Yerli paranın dış 
değerinin Merkez Bankası tarafından 
belirli bir kurla yabancı paralara karşı 
eşitlenmesi rejimidir. Sabit kur, bir 
kez belirlendiğinde Merkez Bankası 
tarafından değiştirilinceye kadar aynı 
kalır.

Sabit kur rejiminin çeşitli uygu-
lanma biçimleri vardır. Sabitleme 
rejimi; yerli parayı yabancı paralara 
belirli bir kur ile sabitleyip orada tut-
mak demektir. Peg rejimi; yerli parayı 
belirli bir rezerv paraya ya da birden 
fazla paranın oluşturduğu bir sepete 
bağlamaya peg etme deniyor. Para 
kurulu rejimi; bu da asıl olarak peg 
rejimiyle aynı ilke içinde yürür, yani 
peg rejimi için yapılan tanımlama bu 
rejim için de geçerlidir. Para kurulu 
rejiminin belirgin farkı, yerli paranın 
basılmasının döviz girişine bağlanmış 
olmasıdır. Yani yerli para bu rejimde 
döviz karşılığında basılmış olur.  

Dalgalı kur rejimi: Yerli paranın 
yabancı paralarla ilişkisinin piyasala-
rda (arz ve talep kurallarına göre) 
belirlendiği kur rejiminin adıdır. Bu re-
jimde yerli paranın yabancı paralarla 
olan ilişkisi gün içinde sürekli olarak 
yeniden belirlenir. Dalgalı kur rejiminin 
farklı uygulanma biçimleri vardır. Tam 
dalgalı kur rejimi; dalgalı kur rejiminde 
Merkez Bankası ya da başka bir ku-
rum paranın dış değerine müdahale 
etmiyorsa bu rejime tam dalgalı kur 
rejimi denir. Müdahaleli dalgalı kur 
rejimi; dalgalı kur rejiminde Merkez 
Bankası kurdaki değişimlere döviz 
alım satımı yaparak ya da başka yol-
larla müdahale ediyorsa bu rejime 
müdahaleli dalgalı kur rejimi denir. 
Bant içinde dalgalanma rejimi; döviz 
kurunun belirli bir bant aralığında 
dalgalanmasına bu bandın altına 
veya üstüne geçmesi halinde Merkez 
Bankası’nın müdahale etmesi biçi-
minde uygulanan rejime verilen addır.

TÜRKİYE SABİT KUR REJİMİNE 
GEÇEBİLİR Mİ?
Dr. Mahfi Eğilmez
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Türkiye Uygulaması

Türkiye 1980’li yıllara gelene ka-
dar sabit döviz kuru rejimi uyguladı. 
Bu rejim, TL’nin değerinin Merkez 
Bankası’nca belirlenmesi ve o 
değerde sabit tutulması yoluyla 
uygulanan sabitleme rejimi biçi-
mindeydi. TL’nin değerinde ortaya 
çıkan ve çoğunlukla değer kaybı 
biçiminde olan değişiklikler genel-
likle bir defada ve devalüasyon 
biçimindeki müdahalelerle düzel-
tiliyor ve bu kez yeni eşitlik yeni 
sabit kur olarak belirleniyordu. 
Bu uygulamanın olduğu dönem-
lerde kimin ne kadar ve ne za-
man döviz alacağına Hazine karar 
veriyordu. Bu uygulama döviz 
yetersizliği çekilen ve taleplerin 
karşılanamadığı dönemlerde (ki bu 
sıklıkla olurdu) döviz karaborsası 
yaratıyor, yasa dışı yollarla döviz 
giriş çıkışı yaşanmasına yol 
açıyordu.   

Türkiye 1980’lerde döviz 
kurlarının piyasada belirlendiği 
ancak Merkez Bankası’nın müda-
haleleriyle yön verdiği müdahaleli 
dalgalı döviz kuru rejimine geçti. Bu 
rejim 2000’lere kadar sürdürüldü. 
Kur rejimindeki üçüncü değişiklik 
2000’lerde yapıldı ve 2001 krizi 
öncesinde Türkiye bant içinde dal

galanma rejimi uyguladı. 
Bu rejim uzun süreli olmadı ve 
2001 kriziyle birlikte çöktü. Kriz 
sonrasında Türkiye dalgalı kur 
rejimine geçti.

Sabit Kur Rejimi Bugün 
Uygulanabilir mi?

Sabit kur rejimi, sermaye 
hareketlerinin serbest olduğu bir 
sistemde uygulanamaz. Yani sabit 
kur rejimine geçebilmek için önce-
likle sermaye giriş çıkışını denetim 
altına almak ve dolayısıyla konverti-
biliteden vazgeçmek gerekir. Bu da 
isteyenin istediği zamanda elindeki 
veya banka hesabındaki TL’leri ver-
ip istediği yabancı parayı alabilm-
esi olanağını kaldırır. Bu sistemde 
kimin ne kadar, ne zaman yabancı 
para alacağına devlet karar verir. 
Yurt dışına para göndermek veya 
yurt dışından döviz getirmek devle-
tin iznine bağlı olur.

Buna göre Türkiye’nin sabit kur 
rejimine geçebilmesi için sermaye 
hareketlerinin serbestliğini dene-
time altına alması ve TL’nin kon-
vertibilitesini kaldırması gerekir. 
Türkiye’nin dış borç toplamı 466 

milyar Dolar ve önümüzdeki bir 
yıl içinde bulması (yenilemesi) ger-
eken döviz ihtiyacı (cari açık dahil) 
yaklaşık 240 milyar Dolar. Böyle 
bir durumda bu hamleleri yapmak 
Türkiye’ye döviz girişini durdurur ve 
döviz ihtiyacı yüksek olduğu için de 
anında döviz karaborsasını başlatır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin böyle bir 
rejim değişikliğine gitmesi mümkün 
değildir.
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İran Nasıl Sabit Kura Geçti?

İran’ın dış borcu 2,2 milyar 
Dolar (Türkiye’nin 466 milyar Dolar.) 
İran’ın GSYH’si 418 milyar Dolar 
olduğuna göre Dış Borç /GSYH oranı 
yüzde 0,5 (yüzde yarım) demektir 
(Türkiye’de bu oran yüzde 54.) Öte 
yandan İran petrol ve doğalgaz gibi 
iki önemli kaynağa sahip olduğu için 
dış finansman sorununu bu yoldan 
çözmekte pek zorlanmıyor. Türkiye 
bu kaynakları ithal etmek konumun-
da bulunuyor.

İran hiçbir zaman sermaye 
hareketlerini serbest bırakmadı, 
parasını (Riyal 2017 yılında alınan ka-
rarla Tümen olarak değiştirildi) hiçbir 
zaman konvertibl yapmadı. Yani 
İran’da isteyen istediği zaman Tü-
men verip Dolar veya Euro alamıyor, 
yabancılar gelip parasını İran 
değerlerine serbestçe yatıramıyor 
ya da İranlılar paralarını dünyada 
başka yerlerde istedikleri değerlere 
yatıramıyor.

Görüleceği gibi İran ile Türkiye’nin 
sistemleri tamamen farklı. İran bu 
sistemi, küreselleşmenin dışında 
kalarak sürdürebiliyor, Türkiye ise 
küreselleşmenin dışına çıkmadığı 
sürece böyle bir sisteme geçemez. 
Bu saydığımız borç ve dış finansman 
ihtiyacıyla da küreselleşmenin dışına 
çıkamaz.

Sonuç

Türkiye, sermaye hareketlerini 
denetlemeye başlamadan yani 1567 
Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Kanunu’nun en sert biçimine geri 
dönmeden, TL’nin konvertibilitesini 
kaldırmadan sabit kura geçemez. 
Bunları yapsa bile yüzde 54 (kura 
bağlı olarak artacak) oranındaki dış 
borç yükü ve yıllık 240 milyar Dolarlık 
dış finansman ihtiyacıyla bu rejimi 
sürdüremez, karaborsa batağına 
batar.

Bu durumda yapılacak tek şey 
mevcut riskleri hızla düşürecek si-
yasal ve ekonomik adımları atmaktır. 
Türkiye’nin risk primi (CDS primi) 
tarihi rekor düzeye ulaşmış görünüy-
or (380 BP.) Önce dış sorunları ele 
alıp çözmek ve riskleri düşürmek, 
ardından ekonomide bu sistemim 
gerektirdiği eylemleri yapmaktan 
başka çözüm yolu yoktur.    

Ek Bilgiler

Sermaye hareketlerinin 
serbestliği; sermayenin (dar an-
lamda paranın) istediği zaman hiçbir 
kısıtlama olmaksızın başka piyasalara 
rahatlıkla gidebilmesi, yatırım yapa-
bilmesi demektir. Küreselleşmenin 
temel taşlarından birisidir. Bu sis-
temde isteyen parasını istediği 
piyasada değerlendirebilmektedir. 
Bir Amerikalının parasını Türkiye’ye 
transfer edip Türk Hazine tahvili 
alabilmesi ya da bir Türkün parasını 
Japon Bankasında Yen mevduatına 
yatırabilmesi sermaye hareketlerinin 
serbestliğini gösteren örneklerdir.

Konvertibilite; bir ülke parasının 
diğer ülke paralarına, adına kur ya da 
parite denilen bir ölçü çerçevesinde 
dönüştürülebilmesi anlamına gelir. 
Bir başka ifadeyle eğer bir ülk-
enin parasını o ülkenin bankalarına 
götürüp karşılığında yabancı bir ülke 
parası almak istediğinizde kur de-
nilen ölçü uygulanarak alabiliyorsanız 
bu durum bulunduğunuz ülke 
parasının konvertibl olduğunu 
gösterir. Konvertibilite söz konu-
suysa, kişi elindeki TL’yi getirip 
örneğin dolara çevirmek isterse 
Merkez Bankası bu değişimi geçerli 
olan kurdan yapacağını taahhüt 
eder. Merkez Bankası’nın bu taah-
hüdü, öteki bankaların ya da döviz 
bürolarının da aynı şeyi yapmalarına 
olanak sağlar.

CDS primi; CDS, Credit Default 
Swap deyiminin kısaltmasıdır. CDS, 
bir kişi ya da kuruluşun, kredi sa-
hibinin karşılaşabileceği alacağın 
ödenmemesi riskini belirli bir bedel 
karşılığında üstlenmeyi kabul et-
mesinin bedelidir. Bu çerçevede bir 
anlamda kredi sigortası gibi çalışır. 
Bir ülkenin ya da şirketin CDS 
primi ne kadar yüksekse borçlanma 
maliyeti de o kadar yüksek demektir. 
Çünkü bu prim ister istemez faize 
yansımaktadır.
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Ticaret Bakanı Pekcan, “İhracat 
atağımız sürecek. Özel stratejil-
erle Çin, Latin Amerika, Hindistan, 
Meksika ve Afrika gibi pazarlara 
yöneleceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
yeni dönemde vizyonlarının “en 
küçük esnaftan başlayarak en 
büyük üretici ve ihracatçıya tek 
merkezden hizmet” olduğunu 
söyledi.

“YENİ NESİL İHTİSAS SER-
BEST BÖLGELERİ” GELİYOR

Ticaret Bakanlığının bu yeni 
düzlemde proaktif stratejiler izley-
erek, Türkiye’nin önünü açmak 
ve ülke ekonomisinin gelişimini 
hızlandırmak için çalışacağını vur-
gulayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Hedefimiz yüksek gelirli ül-
keler sınıfına yükselmek. Bu vizyo-
nun mihenk taşı yüksek katma 
değerli, teknolojiye, tasarıma ve 
markalaşmaya dayalı ihracattır. 
Biz geleceğin sektörlerine yatırım 
yapmak zorundayız. Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu ve küresel ekono-
mide öne çıkan sektörleri özellikle 
destekleyeceğiz. Bunun içinde 
yazılım, yapay zeka gibi yüksek 
teknoloji içeren ve daha fazla 
katma değer sağlayan alanlarda 
yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri 
kuracağız. İhracat atağımız devam 
edecek. Etkin ve ülkelere özel 
stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. 
Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, 
Hindistan, Meksika ve Afrika gibi 
potansiyel pazarlara yöneleceğiz. 
Bu coğrafyalardaki tüketicilerin 
‘made in Turkey’ yazısını görmel

erini istiyoruz. Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki yatırım ve ticaret 
fırsatlarının yakından takip ederek, 
Türk firmalarının bu coğrafyalarda 
başarılı girişimlerde bulunmalarını 
destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret 
hacmini artırmak için potansiyel 
pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi 
açacağız.”

TİCARETTE DİJİTALLEŞME 
ÖN PLANA ÇIKACAK

Yeni dönemde ticarette 
dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana 
alacaklarını bildiren Pekcan, e-
ticarete konu ürünlerde “Türk 
malı” imajının korunmasına yönelik 
uygulamaları da geliştireceklerinin 
altını çizdi.

Çalışmaları gerçekleştirirken 
en iyi uygulama örneklerini takip 
edeceklerini, STK’lerle ve özel sek-
törle istişareler yaparak adımlarını 
doğru ve etkili atacaklarını vurgu-
layan Pekcan, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı 
ve güvenilir ürünleri tüketmesi için 
çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimi-
zin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, 
aranır ve istenir olması için yoğun 
çalışmalar yapıyoruz. Büyük ve 
küçük tüm şirketlerimizi bu vizyona 
dahil edecek adımlar atacağız. 
Desteklerimizi ve buna ilişkin 
mevzuatımızı gözden geçirip çağın 
gereklerine ve hedeflerimize göre 
yeniden tasarlayacağız ve daha 
anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım 
ve markalaşmaya yeni bir bakış 
açısı getirmek ve bu kavramları 
girişimcilerimizin, sanayicilerimizin 
ve iş insanlarımızın benimsemesini 
sağlamak önem taşıyor. Yolu-
muz uzun ama ilk adım ihracatla 
başlıyor.”

İHRACATÇI VE KOBİ 
İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM 
KOLAYLIĞI

Pekcan, Ticaret Bakanlığının, 
üreticinin, esnafın ve ihracatçının 
finansmana daha kolay erişiminin 
sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar 
ortaya koyacağını bildirdi.

Yeni dönemde ihracatçı ve 
KOBİ’leri finansman anlamında ra-
hatlatacak çalışmalar yapacaklarını 
aktaran Pekcan, “Eximbank 
enstrümanlarının çeşitlendirilmesi 
ve derinleştirilmesi, bankanın 
sağladığı finansman imkanlarından 
daha fazla iş insanımızın 
yararlanması da gündemde ola-
cak. Küçük esnafa ve KOBİ’lere 
sağlanacak finansal desteklerde de 
yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri 
ön planda tutulacak.” diye konuştu.

“ARZ VE TALEP DENGESİNİ 
SAĞLAYACAK TEDBİRLER 
ALACAĞIZ“

Öte yandan, ticaretin 
kolaylaştırılması stratejisini hayata 
geçireceklerini belirten Pekcan, 
başta yaş sebze ve meyve olmak 
üzere tüm gıda ürünleri ticaretinde 
arz ve talep dengesini sağlayıcı 
tedbirler alacaklarını ifade etti. 
Bakan Pekcan, “Türkiye’de her 
yıl milyarlarca liralık sebze ve 
meyvenin çöpe gittiği gerçeğini 
göz önünde bulundurursak, yeni 
dönemde temel hedefimiz zayiatı 
en aza indirmek olacak” dedi.

Ruhsar Pekcan, gümrük 
kontrollerinde tüm laboratu-
var işlemlerini tek noktada 
birleştireceklerine dikkati çekerek, 
“Geçmişte ayrı ayrı Bakanlıkların 
yaptığı analizleri tek seferde 
yapacağız. Böylelikle iş insanlarımız 
hem maliyet hem de zaman 
bakımından tasarruf sağlayacak 
ve kısa zaman içinde Türkiye’yi 
ticaretin en kolay ve en güvenli 
şekilde yapıldığı dünyanın sayılı 
ticaret merkezlerinden biri haline 
getireceğiz” diye konuştu.

TİCARET BAKANI PEKCAN YENİ YOL HARİTASINI 
AÇIKLADI
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Tarımda yeni bir bakan, yeni 
söylemler var.

Ancak sağlıklı bir tespit ve 
muhasebe yapılmadan sağlıklı bir 
gelecek inşa edilmesi olası değil.

Tespitim şu;
Tarımın, bu bağlamda 

Türkiye’nin geldiği nokta dışa 
bağımlı neo-liberal politikalardan 
kaynaklanmakta.

Bununla birlikte toplumun bir 
kesimi, son 40 yıl içinde Özal ile 
başlayan ve Kemal Derviş ile ivme 
kazanan uygulamalarla neo-liberal 
politikaların değişmezliğini kabul-
lendi.

Bu politikalara Türkiye mahkum 
edildi. İşin en önemli noktalarından 
biri de iktidar ve muhalefet partileri 
de temelde neo-liberal politikalarda 
hemfikir olmuş durumda.

Tarıma gelince.
Tarımsal üretimde de verimliliğin 

ve üretimin büyük işletmelerle 
karşılanabileceği konusunda 
sokaktaki ortalama yurttaşın beyni 
yıkandı. ‘Televoleci’ profesörler 
bunun için görevlendirildi.

Oysa Türkiye’de tarımsal 
üretim, aile işgücü temelli küçük ve 
orta ölçekli köylü işletmelerinden 
karşılanıyordu. Bu gerçek unu-
tuldu. Bunların desteklenmesi 
yerine büyük ölçekli işletmelerin 
oluşturulmasına ağırlık verildi. 
Bunun sonucu olarak küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin bir kesimi 
tarımsal üretimden vazgeçer du-
ruma geldi. Önemli miktarda tarım 
toprağı işlen(e)medi.

Tarımsal nüfus azaldı ve 
yaşlandı.

Ve tarımsal üretim artan nüfusa 
göre artmadı.

Söz gelişi en önemli gerilemeler-
den birisi hayvansal üretimde oldu. 

“Hayvansal üretim için te-
mel girdi, çayır ve meralardan 
karşılanan ottur. Türkiye çayır 
ve meralarının ot kapasi-
tesi sığırdan daha çok koyun 
keçiye uygundur” diye yıllarca 
yaptığımız uyarılar dikkate alınmadı. 
Uluslararası örgütlerin yönlendirilm-
esi ve çıkarlarına uygun olarak dev 
sığırcılık işletmelerinin oluşturulması 
desteklendi.

İsterseniz biraz açalım.

Yönlendirme dedim, uzun 
süreli geri ödemeli kredileri Dünya 
Bankası vermedi mi? Sığırlar 
uluslararası sığırcılık tekellerinden 
alınmadı mı?

Sonuç olarak geçmişte insan 
başına bir koyun düşerken, gelinen 
noktada nerdeyse dört insana bir 
koyun düşer duruma gelindi.

Ancak, izlenen politikalarla 
gerek dev işletme ölçeği, ger-
ekse ot üretim kapasitesi Türkiye 
gerçeğine uymadığı için kelimenin 
tam anlamıyla kırmızı ette havlu 
atıldı. 

Bırakınız kırmızı et ithalini, 
hayvanlarımızı doyurmamız için sa-
man ithali olağan duruma getirildi.

TARIM’DA AİLE İŞGÜCÜ TEMELİNDE KÖYLÜ 
İŞLETMELERİ DESTEKLENMELİ
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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Nasıl Çıkarız Düzlüğe?

Genel çıkış yolu ise; dışa bağımlı 
ara malları ve hammadde ithalatçısı 
bir ülke yerine ithal İkameci ve 
daha eşitlikçi ekonomi politikadan 
geçiyor.

Bu yaklaşımı tarıma nasıl 
yansıtalım?

Birinci tespitimiz şu; 
Türkiye’deki işletmelerin hala büyük 
bir çoğunluğunu aile işgücü te-
melinde küçük ve orta ölçekli köylü 
işletmelerinden oluşuyor.

İkincisi ise; Dev işletmelerin öne 
çıkartılması, ölçek ekonomisine 
dayandırılıyor. Ancak asıl ölçeğin 
“Toplam Etmen Verimliliği(TEF)” 
olduğunu dikkate alma zorunluğu 
var.

Aile işletmelerinde emek daha 
bol, toprak ve sermaye de daha 
düşük maliyetlidir.

Bu özelliklerinden dolayı aile 
işletmeleri daha yüksek bir TEF’e 
sahiptirler.

Bu iki tespitten yola çıkarak 
birinci önerimiz;

“Aile İşgücü Temelinde 
Küçük Ve Orta Ölçekli Köylü 
İşletmelerini Yeniden Tarımın 
Öznesi “yapmak gerekiyor.

Köylü işletmelerinin ölçek 
sorunu da, kamu yatırım hizmetler-
inin ve desteklemelerinin onlara 
yönlendirilmesi   “Kooperatif 
Örgütlenme” ile aşılabilmektedir.

Bunlara Avrupa Birliği ülkeler-
inde kooperatifleşme örnek olarak 
verilebilir.

İzleyen yazımda kooperatifleşme 
konusunu işleyeceğim.

Son bir not:  Yem hammad-
desi ithaline dayalı fabrika yemi ile 
yapılan süt hayvancılığı sürdürül-
emez. Bu kapsamda çiftçi eline 
geçen sığır sütü fiyatının artırılması 
talebi de soruna çare değildir. 
Sorun, yukarıda dile getirmeye 
çalıştığım gibi yapısaldır.
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“BUĞDAY, MISIR, SOYA, 
AYÇİÇEĞİ, PAMUK…”

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret 
verilerini 31 Temmuz 2018 tari-
hinde yayımladı. Bu kapsamda 
Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 
aylık dönemin tarım karnesi de belli 
oldu.

Bu verilere göre;
Ülkemizde ve dünyada temel 

besin maddesi olan, anavatanı 
olduğumuz buğdayda dışa 
bağımlılığımız artarak devam ediyor.

Geçen yılın ilk 6 aylık döne-
minde 2,1 milyon ton olan buğday 
ithalatımız %38’lik artışla bu yıl 2,9 
milyon tona ulaştı; 634 milyon dolar 
ödendi. İthalatın %79’luk bölümü 
Rusya’dan yapıldı.

İnsan ve hayvan beslenmes-
inde önemli yer tutan mısırda da 
ithalatımız hızlı bir şekilde artıyor. 
Geçen yılın 6 aylık döneminde 912 
bin ton olan ithalat %96’lık artışla 
bu yıl 1 milyon 791 bin tona ulaştı; 

367 milyon dolar ödendi. İthalatın 
%56’sı Rusya’dan yapıldı.

Gıda sanayinde en yaygın 
kullanılan ürünlerin başında gelen 
soyada da durum iyiye gitmiyor. 
Üretmek yerine neredeyse tüm 
ihtiyacımızı ithalat ile karşılıyoruz.

Geçen yılın 6 aylık döneminde 
1,3 milyon ton olan soya ithalatımız 
bu yıl %23’lük artışla 1,6 mi-
lyon tona ulaştı; 678 milyon dolar 
ödendi. İthalatın %69’luk bölümü 
soyayı GDO’lu tohumla yetiştiren 
ABD, Brezilya ve Paraguay’dan 
gerçekleştirildi.

İthalatı her geçen yıl artan diğer 
bir ürünümüz de ayçiçeğidir. Geçen 
yılın 6 aylık döneminde 464 bin 
ton olan ithalatımız bu yıl %13’lük 
artışla 526 bin tona ulaştı; 263 mi-
lyon dolar ödendi. İthalatın %90’lık 
bölümü Bulgaristan, Romanya ve 
Moldova’dan gerçekleştirildi.

Dünyanın en önemli tekstil 
ülkelerinden biriyiz, ama önemli bir 
pamuk ithalatçısıyız.

Geçen yılın ilk 6 ayılık döne-
minde 483 bin ton olan pamuk 
ithalatımız %2,3’lük bir gerileme ile 
bu yıl 472 bin ton oldu. İthalata 870 
milyon dolar ödenmiş olup ithalatın 
%64’ü pamuğu GDO’lu tohumla 
yetiştiren ABD ve Brezilya’dan 
yapıldı.

“HAYVANCILIKTA DA DIŞA 
BAĞIMLILIĞIMIZ ARTMAK-
TADIR”

Hayvancılığımızda da dışa 
bağımlılığımız azalmak yerine hızlı 
bir artıştadır. Geçen yılın ilk 6 aylık 
döneminde 436 bin baş olan sığır 
ithalatımız bu yıl %62’lik artışla 706 
bin başa ulaştı; 843 milyon dolar 
ödendi. İthalatın %66’sı Brezilya ve 
Uruguay’dan gerçekleştirildi.

Koyunda da dışa bağımlılığımız 
hızla artıyor. Geçen yılın ilk 6 
ayında 9 bin baş olan koyun ithalatı 
yaklaşık 27 kat artışla 245 bin 
başa yükseldi; 34 milyon dolar 
ödendi. İthalatın %42’lik bölümü 
Avustralya’dan yapıldı.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM 
ÜRÜNLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI ELEŞTİRDİ
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Atalık, yazılı bir açıklama yaparak tarım ürünlerinde dışa bağımlılığın 
arttığını belirtti.

Atalık’ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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Kırmızı et ithalatımız da çok 
hızlı bir artıştadır. Geçen yılın ilk 6 
ayında yaklaşık 2 bin tona yaklaşan 
ithalatımız bu yıl 33 bin tona ulaşmak 
üzeredir. İthalata 156 milyon dolar 
ödeme yapılmış olup ithalatın %75’i 
Polonya’dan yapıldı.

Coğrafyamızda yetiştirme 
olanağımız olan ancak üretmek 
yerine ithalat kolaycılığına kaçılan 
bu birkaç ürün için yılın sadece 
ilk 6 ayında ödenen 15,4 milyar 
TL’dir. Gerek bitkisel üretim ger-
ekse hayvancılığı kapsayan 2018 
yılı tarımsal destekleme bütçesi 
ise sadece 14,5 milyar TL’dir. Yılın 
ilk yarısında ithalata ödenen mik-
tar daha şimdiden tarım bütçesini 
geçmiş durumdadır.

“YILIN İLK YARISINDA TARIM 
ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 1,5 
MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ”

İthalat bağımlılığı tarım ürünleri 
dış ticaretinde de kendini net bir 
şekilde hissettiriyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin 
tarım ürünleri dış ticareti 1,5 mil-
yar dolar (5,9 milyar TL) açık verdi. 
Yapılan her bir ithalat ülke içindeki 
üretim kanallarını daha da zora 
soktuğundan gıda fiyatları ithalatla 
dahi sabit tutulamaz oldu.

Türkiye’nin kırmızı et almaya 
başladığı, kanatlı alımına da kısa 
sürede başlayacağı Rusya tarımına 
büyük yatırım yapıyor. Bir önceki 
yıla göre 2017 yılında tarımsal kat-
ma değerinde %18’lik artış sağladı. 
Aynı dönemde Romanya ve Mol-
dova %21, Paraguay %8, 

Brezilya %7 artış sağlarken sa-
dece Bulgaristan’da %1,5’luk bir 
gerileme görüldü. Tarımsal kat-
ma değerinde %3,2’lik gerileme 
yaşayan Türkiye tarım ekonomisi 
büyüklüğü sıralamasında da sürekli 
söylendiği üzere 7. sırada değil 10. 
sırada yer aldı.

“ÜLKEMİZİN KENDİ 
SAĞLIKLI GIDASINI 
ÜRETEBİLMESİ…”

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası tarımsal üretimin kendimize 
yeterlilik düzeyinde planlanması 
ve ithalatın en minumuma indi-
rilmesi amacıyla ürettiği tüm bilgi 
ve dökümanları ilgili kurumlarla 
paylaşmıştır.

Her geçen ay daha da kötüye 
giden tarım sektörünü düze 
çıkarmak amacıyla odamızın ve tüm 
şubelerimizin kapıları Sayın Tarım ve 
Ormancılık Bakanına, kurmaylarına 
ve tüm yetkilendirdiği kişilere sonu-
na kadar açıktır.

Ülkemizin kendi sağlıklı gıdasını 
üretebilmesi her yurtseverin önce-
likli talebi ve hedefidir.
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“Zam Uygulaması Sanay-
icimizin Rekabetçiliğini Et-
kileyecektir”

Aydın Buğra İlter, “Bugün 
açıklanan Temmuz ayı ihracat 
rakamları Türkiye ekonomisi 
açısından ümit vericidir. Bununla 
birlikte, eli her zaman taşın altında 
olan sanayicimiz ve ihracatçımız, 
uluslararası arenada zorlu ve 
rekabetçi koşullar ile fedakârca 
mücadele verirken, enerji mali-
yetlerinin yükselişi sanayicimizi 
zorlayacaktır. Gelecek hedefleri 
büyük olan Türkiye’nin bu hede-
flerine ulaşmasının yolu üretim 
ekonomisini güçlendirmekten 
geçerken, zam uygulaması sanayici 
ve ihracatçımızın uluslararası pi-
yasalardaki rekabetçiliğini olumsuz 
etkileyebilecektir” diye konuştu.

“Döviz ve Petrol Fiyatlarına 
Karşı Hassasiyeti Azalta-
bilmek için Yenilenebilir Ener-
jiyi Gündemin Üst Sıralarına 
Taşımalıyız”

Zamların sanayi ve ihracata 
olası etkilerine dikkat çeken EGİAD 
Başkanı Aydın Buğra İlter, mali-
yetler ve rekabetçilik açısından zor 
bir sürecin iş dünyasını beklediğine 
vurgu yaptı. Enerjinin sanayinin 
bel kemiği olduğuna işaret eden 
İlter, petrole bağlılığı ve dövize 
karşı hassasiyeti azaltabilmek için, 
enerji üretiminde yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretimin payının 
arttırılması gerektiğini ifade etti.

Sanayicinin hammadde ve 
maliyet artışı yaşadığı bir süreçte, 
elektrik fiyat artışının maliyetleri 
daha da artıracağını vurgulayan 
EGİAD Başkanı İlter, “Yenilen-
ebilir enerjiye yaptığımız yatırım, 
kendi enerji bağımsızlığımızı 
kazanmamız, enerji güvenliğimizi 
artırmamız demektir. Enerji için 
dışarıya ödediğimiz paranın ce-
bimizde kalması demektir. Bu 
açıdan bakıldığında yenilenebilir 
enerji kaynaklarını değerlendirme 
zarureti doğmaktadır. Petrol  
fiyatları ve dövizde yaşanan artışlar                
Türkiye olarak enerji kaynaklarımızı 
farklılaştırmamız gereğini bizlere 
tekrar hatırlatmaktadır. Yenilen-
ebilir enerji teknolojilerine yatırım 
yapmalıyız. Enerji güvenliğimiz 
açısından, sanayinin geleceği 
açısından şart hale gelmiştir” 
şeklinde konuştu.

SON ZAMLAR DİKKATLERİ YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE ÇEVİRDİ
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Türkiye Seramik Federasyonu 
desteği ile ekonomistler tarafından 
hazırlanan Türkiye İhracat Katkı 
Endeksi’nin 2018 yılı ikinci çeyrek 
verileri açıklandı. Endekse göre, 
17 sanayi sektörü arasında inşaat 
seramikleri 27,88’lik oranla ihracata 
katkı oranı en yüksek sektör oldu. 
İnşaat seramikleri, son beş çeyrek 
dönemdeki istikrarlı artışıyla ihraca-
ta olan net katkısını sürdüren sektör 
olmayı başardı. İnşaat seramiklerini 
sırasıyla giyim eşyaları ve mobilya 
sektörü takip etti.

Sanayi sektörlerinin, Türkiye dış 
ticaretine katkı değerlerinin ölçüm-
lenmesi amacıyla Türkiye Seramik 
Federasyonu desteği ile ekono-
mistler tarafından hazırlanan “Tür-
kiye İhracat Katkı Endeksi”nin 2018 
yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı. 
Endekse göre; seramik sektörü 
Türk ekonomisine sağladığı kat-
ma değer ile 17 sektör arasında 
yine ipi göğüsleyen sektör oldu. 
Dördüncüsü kamuoyuna açıklanan 
endekse göre; Türkiye sanayinin ih-
racata olan genel katkı oranı 0,78 
puan ile hemen aynı kalırken, 12 sa-
nayi kolunun katkı oranları bir önce-
ki çeyrek döneme göre iyileşme 
gösterdi. 5 sanayi kolunun katkı 
oranında ise düşüş yaşandı. 

 

İnşaat Seramikleri İhracat 
Net Katkısı Artışını İstikrarla 
Sürdürüyor

2018 yılı ikinci çeyrek dönemi, 
gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında oldukça zorlu koşulların 
yaşandığı bir süreci kapsıyor. İnşaat 
seramikleri ise bu dönemdeki zor-
lu koşullara rağmen ihracat katkı 
oranını en çok artıran sektör olmayı 
başardı. 2018 yılı ikinci çeyrek katkı 
endeksi verileri itibariyle en yüksek 
ihracat katkı oranını 27,88 ile yine 
inşaat seramikleri gerçekleştirdi. 
İnşaat seramikleri bir önceki çeyrek 
döneme göre 1,38 puan artışı da 
sağladı. İnşaat seramikleri katkı 
oranı son beş çeyrek dönemdeki 
istikrarlı artışıyla da ihracata olan net 
katkısını sürdüren sektör oldu.  

 

Giyim Eşyaları Sektörü İkinci, 
Mobilya Sektörü Üçüncü Oldu

Birinci çeyrek itibariyle 17 sanayi 
kolu içerisinde ihracata katkı oranı 
pozitif olan 10 sektör bulunuyor. 
İnşaat seramikleri sonrası en yük-
sek katkı oranına sahip iki sektör 
8,44 ile giyim eşyaları ve 4,04 ile 
mobilya sektörü oldu. Bu iki sek-
törün bir önceki çeyrek dönemle 
kıyaslandığında yerini koruduğu 
görülüyor.

 
Motorlu Kara Taşıtlarında 

Düşüş Var

En yüksek ihracat gerçekleştiren 
motorlu kara taşıtları sanayinin 
katkı oranı ikinci çeyrekte 1,37’ye 
inerken, tekstil sanayi 1,64’e ger-
iledi. Metal eşya sanayi ise 1,94’e 
yükseldi. Bununla birlikte 7 sanayi 
kolunun ihracat katkı oranları ikinci 
çeyrekte negatif oldu. En yüksek 
negatif oran 0,15 ile elektronik ve 
bilgisayar sanayinde gerçekleşti.

TÜRKİYE İHRACAT KATKI ENDEKSİ 2018 YILI 
İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANDI
Zorlu geçen ikinci çeyrekte İnşaat Seramikleri, 27,88’lik katkı oranı ile ih-
racat katkısını istikrarlı olarak artırmaya devam eden sektör oldu



23

2018’in İkinci Çeyreği 
Durağan Geçti

Türkiye sanayinin genel katkı 
oranı geçen yıl üçüncü çeyrek-
te de 0,71’e geriledikten sonra 
dördüncü çeyrekte yeniden 0,74’e 
çıkmış, 2018 yılı ilk çeyrekte ise 
0,79’a yükselmişti. 2018 yılının ik-
inci çeyreğinde ise katkı oranı 0,78. 
Bu oran ile sektörün durağan bir 
süreçten geçtiğini söyleyebiliriz.

 

Türkiye Seramik Federasy-
onu Başkanı Erdem Çenesiz: 
“İnşaat Seramikleri, 2018’in 
ikinci çeyreğindeki zorlu 
koşullarda gerek yurt içi ger-
ekse yurt dışındaki rekabet 
gücünü artırdı”

Türkiye İhracat Katkı Endeksi 
2018 yılı ikinci çeyrek verilerini yo-
rumlayan Türkiye Seramik Fed-
erasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; 
“2018 yılı ikinci çeyrek döneminde 
içeride ve dışarıda oldukça zorlu 
koşullar ortaya çıktı. Türkiye’de bu 
süreçte seçimler belirleyici unsur 
oldu. Bu dönem içerisinde belir-
sizlikler artmış, mali göstergel-
erde değer kayıpları hızlanmış ve 
ekonomik istikrar zayıflamıştır. Bu 
koşullar tüm sektörleri etkiledi. Yurt 
dışında ise küresel ticarette karşılıklı 
korumacılık önlemleri başlamış 
ve ihracatı zorlaştıran bu süreç ile 
ticaret savaşları endişesi artmıştır. 
Emtia ve mal fiyatlamalarında ise 
dalgalanmalar yaşanmıştır.

 
İnşaat Seramikleri sektörü bu 

zorlu koşulların yaşandığı 2018 yılı 
ikinci çeyrek döneminde net ihracat 
katkısını en çok artıran sektör oldu. 
Sektörün ihracat katkı oranı bir 
önceki çeyrek döneme göre 1,38 
puan artarak 27,88’e yükseldi ve ih-
racata en çok katkı sağlayan sektör 
olarak liderliğini sürdürdü. Bu artış 
sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet 
gücünün her türlü olumsuz koşulda 
dahi artmakta olduğunu gösteriyor.”

 

“Ekonomide Net İhracatı 
Sağlayacak Olanlar Sanayi Sek-
törleridir”

Türkiye ekonomisinde sürdürül-
ebilir bir büyüme ve gelişme için iki 
temel ihtiyaç bulunduğunun altığını 
çizen Çenesiz, sözlerine şu şekilde 
devam ediyor: “Bu iki temel ihti-
yaç daha yüksek katma değer 
sağlanması ile daha yüksek ihracat 
yapılarak net ihracat fazlası elde 
edilmesidir. Ekonomide üretim ve 
ihracatta daha yüksek katma değer 
ile net ihracatı sağlayacak olanlar 
ise sanayi sektörleridir.

 
Net ihracat aynı zamanda yük-

sek katma değerli üretim yapıldığını 
da göstermektedir, nitekim ihracatın 
ithalattan yüksek olması sektörlerin 
rekabet gücünü ve bunu sağlayan 
katma değeri yansıtmaktadır. Sa-
nayi sektörleri katma değer ve 
net ihracat yaratma güçleri ve po-
tansiyellerine göre ölçülmeli ve 
desteklenmelidir.”
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Türkiye’nin ihracatta 
yıldızlarından doğaltaş sek-
törü, Avustralya seferine çıkıyor. 
Avustralya’nın doğaltaş ithalatında 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alan 
Türk doğaltaş ihracatçıları gözünü 
zirveye dikti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli 
yürütülen “İşlenmiş Doğaltaş Sek-
töründe Tasarım Odaklı İhracatın 
Geliştirilmesi URGE Projesi” 
kapsamında 10 firmadan oluşan 
bir heyet, 3-11 Ağustos tarihleri 
arasında Avustralya’nın Melbourne 
ve Sydney şehirlerini kapsayan 
“Avustralya Yurtdışı Pazarlama 
Faaliyeti” gerçekleştirecek.

Avustralya’nın dünya genelinde 
inşaat sektöründe tasarım ve mi-
marinin geliştiği en önemli ülkeler-
den biri olduğuna işaret eden Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 
Avustralya’yı, işlenmiş doğaltaş 
ihracatçıları için stratejik öneme sa-
hip bir hedef pazar olarak seçtikler-
ini kaydetti.

Avustralya’ya Doğaltaş 
İhracatımızın Yüzde 92’si 
İşlenmiş Ürün

Türkiye’den 2017 yılında 
Avustralya’ya 36 milyon dolarlık 

doğaltaş ihraç edildiği bilgisini 
paylaşan Kaya, “Avustralya’nın 
doğaltaş ithalatında Çin’den son-
ra ikinci sıradayız. Bir diğer güzel 
veri ise; Avustralya’ya doğaltaş 
ihracatımızın yüzde 92’sinin 
işlenmiş katma değerli ürün olması. 
Avustralya’da işçilik maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün 
ihracatımızı daha da arttırabiliriz. He-
defimiz Çin’i geçerek Avustralya’nın 
doğaltaş ithalatında birinci ülke ko-
numuna yükselmek” diye konuştu.

“İşlenmiş Doğaltaş Sek-
töründe Tasarım Odaklı İhracatın 
Geliştirilmesi URGE Projesi” 
kapsamında 23-27 Ocak 2018 
tarihleri arasında İngiltere’ye yöne-
lik gerçekleştirdikleri iş ve inceleme 
gezisi sonrasında ikinci duraklarının 
Avustralya olduğunu anlatan 
Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İngiltere’de Zaha Hadid Mimarlık 
Ofisi gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık 
ofislerini ziyaret ettik, 80 ünlü İngiliz 
mimarla bir araya geldik. İngiliz 
mimarları sonrasında Mart ayında 
İzmir’de Marble Fuarı’nda ağırladık. 
İngiliz mimarlarla çok güzel bir 
ritim yakaladık. Benzer ilişkileri 
Avustralyalı mimarlar ve doğaltaş 
ithalatçıları ile kurmak için firma zi-
yaretleri ve ikili iş görüşmeleri organ-
ize ediyoruz. Avustralyalı mimar ve 
doğaltaş ithalatçılarını 2019 yılı Mart 

ayında İzmir’de düzenlenecek olan 
İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolo-
jileri Fuarı’na davet edeceğiz. 
Bu sayede, Türk doğaltaş sek-
törünün potansiyelini kendi gözleri 
ile görmelerini istiyoruz. Hedefimiz, 
Avustralya pazarında kısa sürede 
100 milyon doların üzerinde ihracat 
rakamına ulaşmak.”

Avustralya Dünyanın En Yük-
sek Yaşam Standardına Sahip 
İkinci Ülkesi

Avustralya, OECD yaşam 
standartları indeksi verilerine göre 
Norveç’i takiben dünyanın ikinci en 
yüksek yaşam standardı olan ülkesi 
konumunda. Türk doğal taş sektörü 
için potansiyeli yüksek bir pazar ko-
numunda olan Avustralya’da, kişi 
başına düşen gelir 50 bin dolar 
düzeyinde.

Avustralya, 2017 yılında 219 
milyon dolar doğaltaş ithalatı 
gerçekleştirdi. İthalatında 104 mi-
lyon dolar ile Çin ilk sırada yer 
alırken, Türkiye 36 milyon dolar ile 
ikinci ülke oldu. Türkiye’yi 31 milyon 
dolar ile İtalya takip etti. Avustralya, 
Türkiye’nin doğaltaş ihraç ettiği ül-
keler sıralamasında ise; 9. sırada 
yer alıyor.

AVUSTRALYA BİNALARINI TÜRK DOĞALTAŞI SÜS-
LEYECEK
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Son yıllarda Türk zeytinyağı 
markalarının ulusal ve uluslararası 
zeytinyağı kalite yarışmalarından 
ödüllerle dönmesi, ülkemi-
zin bu alanda markalı ihracatını 
geliştireceğine yönelik umutları 
artırdı.

Türkiye’nin zeytin ağacı 
varlığındaki artışa dikkat çeken 
Zeytindostu Derneği Yönetim Kuru-
lu Üyesi Atilla Totoş, “Türkiye beş yıl 
içinde İtalya ve İspanya’nın ardından 
üçüncü büyük üretici konumuna 
gelebilir” dedi. Türkiye’nin markalı 
ve premium nitelikteki zeytinyağı 
ihracatında istenen aşamaya gelm-
esininse orta ve uzun vadede 
gerçekleşmesi bekleniyor.

 Zeytinyağıyla kazanılan ul-
usal ve uluslararası kalite ödül-
leri, Türkiye’nin markalı zeytinyağı 
üretimiyle daha fazla dış satım 
gerçekleştirme beklentisini artırdı.

Türkiye’nin zeytinyağı 
markalarında yaşanan artışın 
yanı sıra kaliteli ve bilinçli üretimin 
yaygınlaşması, Türk zeytinyağlarına; 

Biol, Oil China, Olive Japan ve 
New York Uluslararası Zeytinyağı 
Yarışması gibi önde gelen 
uluslararası organizasyonlardan ka-
lite ödülleri kazandırdı.

Zeytindostu Derneği’nin 
eğitim faaliyetlerinden sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, 
“Türkiye’nin markalı zeytinyağı 
ihracatı artmaya devam ediyor” diye 
konuştu. 

Zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı 
üretimin, özellikle son 10 yılda 
önemli bir gelişme kaydettiğini dile 
getiren Totoş, bu dönemde kaliteye 
daha fazla odaklanıldığını belirtti.

TÜRKİYE EN HIZLI GELİŞEN 
PAZARLARDAN

 
Atilla Totoş, Türkiye’nin, 

dünyanın en hızlı gelişen yüksek 
kaliteli zeytinyağı pazarlarından biri 
olduğunu işaret etti. Totoş, üretim 
ve kalitede kaydedilen aşamaya 
rağmen markalı ve özellikle premi-
um nitelikteki zeytinyağı ihracatının 
orta ve uzun vadede beklenen düz-
eye geleceğini de sözlerine ekledi.

Zeytindostu Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Atilla Totoş sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 175 milyon zey-
tin ağacıyla Türkiye, dünyadaki ilk 
beş zeytinyağı üreticisi arasındadır. 
Yıllık ortalama 180 bin ila 200 
bin ton zeytinyağı üretimine sa-
hip olan ülkemiz, yaklaşık beş yıl 
içinde İspanya ve İtalya’dan sonra 
üretimde üçüncü sırada yer almayı 
bekliyor. Ülke olarak zeytinyağı 
ihracatında hedeflediğimiz nok-
taya ulaşmak adına markalaşma ve 

pazarlama alanlarında eksiklerimizi 
hızla gideriyoruz. Markalı zeytinyağı 
ihracatımızda Amerika Birleşik Dev-
letleri, Suudi Arabistan ve Almanya 
önemli pazarlarımız durumunda. 
Çin ve Rusya gibi ülkelerde önemli 
potansiyeli olan ve gelişmekte olan 
ihracat kalemlerimiz arasında yer 
alıyor.”

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRA-
DA

Zeytin ve zeytinyağında, bu 
tarım kolunun anavatanı sayılan 
Anadolu’da yaklaşık 175 mily-
on zeytin ağacı bulunuyor. Dün-
ya genelinde 900 milyon zey-
tin ağacından zeytin elde edilirken 
zeytinyağı üretiminde başı çeken 
ülkeler, İspanya  (yüzde 26), İtalya 
(Yüzde 23), Yunanistan (Yüzde 15), 
Türkiye (Yüzde 9) ve Tunus (Yüzde 
8) olarak sıralanıyor.

ZEYTİNYAĞIYLA KAZANILAN ULUSLARARASI 
ÖDÜLLER,
TÜRKİYE’NİN MARKALI İHRACAT BEKLENTİSİNİ 
ARTIRDI
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TEKSTİLDE İHRACAT HEDEFİ ARTTI

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, 
son 12 aylık dönemde 10,6 milyar 
dolarlık ihracat yaptıklarını belirt-
erek, “2018 yılının sonuna kadar 
ihracatımız bu seviyede artmaya 
devam ederse Cumhuriyet tari-
hinin tekstil ve hammaddeleri sek-
töründe en yüksek ihracat rekoruna 
ulaşacağız” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), son 
12 aylık dönemde 200’den fazla ül-
keye 10,6 milyar dolarlık ihracat ile 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7,3’lük artış yakaladı.

“Son 4 Yılın Rekorunu Kırdık”

Tekstil sektörü olarak son 12 
ay içerisinde gerçekleştirdikleri 
10,6 milyar dolarlık ihracat ile son 
4 yılın rekorunu kırdıklarını vurgu-
layan İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ahmet Öksüz, “Sektörümüz son 
12 ay içerisinde 200’den fazla ül-
keye 10,6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirerek, bir önceki döneme 
göre yüzde 7,3’lük bir artış yakaladı. 
Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı 
artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz 
projelerle yeni pazarlara açılmaya 
başladığımız bir 12 ay oldu. 2018 
yılının sonuna kadar ihracatımız bu 
seviyede artmaya devam ederse 
Cumhuriyet tarihinin tekstil ve ham-
maddeleri sektöründe en yüksek 
ihracat rekoruna ulaşacağımıza 
inanıyorum. Bu sene bütün alt sek-
törlerimizde rekorlar kıracağımız bir 
yıl olacak.

Sektörümüzün kapasite kullanım 
oranlarında, ihracatımızın kilogram 
başı değerine kadar her anlamda 
ciddi artışlar yakaladığımız bir sene 
oluyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz 
son 12 aylık ihracatın birim fiyatı 4,7 
dolar. Bu da ülkemiz ihracat birim 
fiyatının üç katından fazla. Ülkemi-
zin en çok ihracat gerçekleştiren 
6’ncı sektörüyüz ve ülkemizin genel 
ihracatından aldığımız pay da yüzde 
7’lere yaklaştı. Her iki alanda da bu 
payı artırabilmek için katma değeri 
yüksek ürün ihraç etmemiz, yeni 
açıldığımız pazarlarda da payımızı 
artırmamız gerekiyor. Türk tekstil 
sektörü olarak dünya modasına yön 
verebilecek güce ve katma değere 
sahibiz” diye konuştu.
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“Tekstil Sektörü Güçlüdür”

Modaya yön veren ülkelerin, 
en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ülkeler arasında olduğunu belirten 
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, 
“2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 
sektörümüz, İtalya’ya yüzde 5’ten 
fazla artışla 545 milyon dolarlık, 
Almanya’ya yüzde 7’den fazla 
artışla 509 milyon dolarlık, ABD’ye 
ise yüzde 5’ten fazla artışla 343 mi-
lyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirdiğimiz ihracatın yarısı 
Avrupa Birliği’ne gidiyor. Dünya 
tekstil piyasasını domine eden bu 
ülkelere yaptığımız ihracat Türk 
tekstil sektörünün ne kadar güçlü 
olduğunun somut bir göstergesi” 
dedi.

Tekstil Sektöründen ‘Tersine 
Göç’ Projesi

Doğu ve Güneydoğu An-
adolu Bölgesi’nde sosyal istikrarın 
güçlendirilmesi amacı ile devlet 
tarafından bölge halkına verilen 
işsizlik yardımlarını üretime ve 
istihdama kazandırabilmek adına 
“Tersine Göç” projesini önerdiklerini 
belirten Öksüz, şöyle konuştu; 

“Sektör olarak hem işsizliğin 
önüne geçecek hem de tersine 
göç hareketinin başlayabileceğini 
öngördüğümüz bir çözüm öner-

imiz bulunuyor. Tekstil ve hazır 
giyim sektörlerimiz yoğun emek 
gerektiren sektörler. Devletimi-
zin diğer bölgesel teşviklerden 
ayrı olarak Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgesinde verdiği 
işsizlik maaşlarının üretime 
kazandırılmasını ön görüyoruz. 
Projemizde işverenler, işsizlik maaşı 
ve vergi muafiyetleri haricindeki 
maliyetleri üstlenecek. İşsizlik 
maaşı, yeni kurulacak işletmelerde 
istihdam yaratılacak personele 
kullanacak ve bu bütçe üretime 
ve istihdama kazandırılacak. 
Böylelikle hem devletimiz hem 
işverenler hem de işsizlik maaşı 
alan vatandaşlarımız çalışarak daha 
fazla kazanacaklar. Memleketimizin 
hangi ilçesinde güvenlik ve işsizlik 
sorunu varsa biz tekstil sektörü 
olarak o ilçemize fabrika açmaya 
ve vatandaşlarımızı işsizlikten 
kurtarmaya hazırız. ‘Tersine Göç’ 
projemiz ile işsizlikten dolayı yardım 
alan vatandaşımız da çalışarak 
daha fazla kazanacak.”

Yeni Nesil Ticaret Heyetleri

İTHİB’in yeni dönem pro-
jelerini anlatmaya devam eden 
Ahmet Öksüz, “2018 yılı içer-
isinde ve 2019 yılında Ticaret 
Heyeti Organizasyonlarımıza 
yeni bir boyut kazandırarak küre-

sel markalar özelinde doğrudan 
belirli müşterilere odaklı yeni nesil 
ticaret heyetleri planlıyoruz. Ticaret 
Bakanlığımızın destekleri ile Türkiye 
Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TETSİAD) işbirliği ile Ev 
Tekstili Ur-Ge projesi yürütüyoruz. 
Çok yakın bir zamanda teknik tek-
stil, iplik, örme kumaş ve dokuma 
kumaş ile ilgili de Ur-Ge projelerimi-
zi hayata geçireceğiz. Üniversiteler-
in tekstil mühendisliği bölümler-
inin eğitim kalitesinin yükseltilerek 
algısının geliştirilmesi amacı ile 
çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. 
Çalıştaylarımızın üçüncüsünü 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığında tekstil ve hazırgiyim 
sektörlerinin sektör temsilcileri 
ve Türkiye’de bulunan tekstil 
mühendisliği fakültelerinin bölüm 
başkanlarının yoğun katılımıyla 
gerçekleştirdik. Üniversite ve sanayi 
işbirliğinin derinleştirildiği çalıştayda 
tekstil mühendisliğinin algısının 
geliştirilmesi amacı ile ana gündem 
maddelerini belirleyerek çözüm 
önerilerimizi sunduk” diye konuştu.
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EKONOMİK İZAH
ÇETİN ÜNSALAN

Dolar / TL kurundaki anormal 
hareket herkesin gündeminde… 
Anormal vurgusunu biraz açmak 
gerekiyor. Türkiye ekonomisinin 
gerçekleri açısından meseleyi analiz 
ettiğinizde ortada bir anormallik yok. 
Yani dolar talebi ve dolar kıtlığını aynı 
masanın üzerine koyduğunuzda 
doların zaten TL karşısında yükseliş 
trendinde olacağını cümle alem bili-
yor.

Anormal olan aşırı hareketlilik… 
Doların rahip, İran krizi, siyasetin 
hukuk dahil her şeye aşırı müda-
hil olması gibi faktörlerle ekstra 
maliyetlendiğini biliyoruz. Fakat 
sürekli çıkış trendinde olduğu için 
bunun bir realizasyona dönme ihti-
mali de var.

ABD’ye yollanan heyet bazı tavi-
zler verip gelebilir. Eğer yumuşama 
olursa, kimse tersini anlatmaya 
çalışmasın. Bu durumda biraz 
gevşeme olursa, yüksek noktadan 
birilerinin satmasına, ardından da 
düşen seviyeden alım yapmasına 
fırsat verildiği anlaşılır.

Ekonomik olarak teslim bayrağını 
İngiltere’de çeken Türkiye’nin olası 
faiz artışıyla bir miktar daha rahat-
lama yaratması muhtemel. Fakat 
hiç kimse dolar / TL kurunun eski 
seviyelere gelmesini beklemesin. En 
iyi ihtimalle çıkışın başladığı noktanın 
bir üst basamağında durur ki, o da 

4,80 – 4,90 aralığıdır.
Anormallik aşırı zig zag gösteren 

tabloda… Aslında reel sektörün 
de en çok canını yakan durum bu. 
Lakin hepsini bir kenara koyarsanız, 
gevşeme olsa bile bunun bir düşme 
olmayacağı ve matematiksek olarak 
baktığınızda çıkış trendinin dolarda, 
enflasyonda ve sarmala iktidar eliyle 
sokulan faizde yukarı yönlü olduğu 
açık.

Fakat tüm bunlar ortadayken, ik-
tidarda tavır değişmiyor. AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
son dönemde finansal piyasalarda 
yaşanan dalgalanmaların ekonomik 
temellerle izah edilemeyeceğini ve 
mutlaka duracağını söyledi. Dik-
katinizi çekerim artık gerileyeceği 
iddiasından en azından parti 
düzeyinde vazgeçilmiş gözüküyor.

Ama elbette Cumhurbaşkanı 
baş danışmanlarının ‘düşecek’ 
iddiasından vazgeçmeyeceği açık. 
Bunun kimlere para kazandırdığı 
hesap bile edilmeden… Zaten Yiğit 
Bulut’un sıkışmış yabancı ne satar-
sa, yerliler tarafından alınarak riskin 
üstlenmesini tavsiye etmesi aklın 
tutulduğu ve ‘sen kimdensin’ soru-
sunun akıllara düştüğü nokta.

Tüm bunlar bir yana Yılmaz’ın 
söylemindeki ‘ekonomik olarak 
izah edilemeyecek bir tablonun 
varlığı savı’ gerçekle kesinlikle 
bağdaşmıyor.

Reel sektörün ve bankacılığın 
hem açık pozisyonu, hem kısa vadeli 
borç ödemeleri… Önüne geçile-
meyen dış ticaret açığı ve onun 
tetiklediği cari açık finansmanı… 
Çılgın projelerde verilen garantil-
erin dolar üzerinden fiyatlanmasıyla 
gelen ekstra ihtiyaç. Üretim yapa-
bilmek için girdi maliyetlerinin dolar 
temelli olması.

Yurtdışı varlıklarla yükümlül-
ükler arasında, 2017 sonu itibariyle 

459 milyar dolarlık aleyhimize olan 
tablo… Dış borç olarak nitelendi-
rilen kaynağın tamamen inşaat 
sektörüne yatırılması ve 2 milyonu 
aşkın stok haline gelen konutun 
finansmanının geri ödemesiyle ilgili 
ortadaki risk…

İhracatçı kesiminin müşterisinden 
gelen, ‘dolar yükseldi vade yap, fi-
yat kır’ talebi… Turizm gelirlerinin en 
iyi ihtimalle 2015 senesinin sonunu 
yakalayabileceği gerçeği… En-
erji maliyetlerinin daimi yükselişi… 
Tasarruf açığı, maliyetli bir ekonomi-
ye sahip olunması, söylenenin ak-
sine hızla büyüyen bütçe açığı gibi 
bir çok nedenle dolar yükselişini 
ekonomik olarak izah etmek müm-
kün. Ama en basitiyle anlatayım, 
hem de ekonomik olarak.

Gücümüzün çok üzerinde dolar 
ihtiyacımız var ve ne dolarımız bulu-
nuyor ne de maliyetsiz para geliyor. 
O zaman da dolar yükseliyor. Faiz 
kavgasıyla birlikte içerdekinin kaç-
ma riski de aba altından sopa olarak 
gösterilince dolar tutulamıyor.

Tüm bunların nedeni de ne dış 
güçler, ne kredi derecelendirme 
kuruluşları, ne de jeopolitik riskler. 
Onlar olsa olsa risk yüzdes-
ini arttırır. Bu tablonun iktisaden 
izah edilebildiğini herkes bili-
yor. Kaynağının da geçmiş 16 
yılda yapılanlar ve yapılmayanlar 
olduğu açık. Ekonomik izah mı is-
tiyorsunuz? Üç kelimeyle özetley-
eyim. Yıllardır dillerden düşmeyen, 
kalkınma özürlü ‘başarılı ekonomi 
palavrası’…

cetinunsalan@yahoo.com
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ERDAL BAHÇIVAN
İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI

Olmadı, olmuyor derken yakın 
tarihin en büyük ticaret savaşı 
gerçeklik kazandı. Dünyanın iki 
büyük ekonomisi olan ABD ve Çin 
arasında karşılıklı olarak ticareti 
sınırlayıcı önlemler alınırken; esen 
korumacılık rüzgârı ABD ile Avru-
pa ülkeleri arasında da ayrışmaya 
neden oluyor. Ticaret savaşlarının 
kapsamının genişlemesi ve bu kon-
uda ülkeler arasındaki restleşmelerin 
sertleşmesi, küresel büyümenin 
geleceği açısından endişe yaratıyor.

ABD 34 milyar dolarlık Çin 
kaynaklı ithal ürünlere ek gümrük 
vergisi kesmeye başladı. Çin’in 
ceza vergilerine karşılık vermesi 
halinde ceza kapsamına alınacak 
ürün miktarının 450 milyar dolara 
çıkacağı ifade ediliyor. Öte yandan 
Trump, Harley-Davidson’ın Avrupa 
pazarına yönelik üretimini tarifeler 
nedeniyle yurt dışına taşıma kararı 
almasını eleştirerek, işi tehdide 
kadar vardırdı. Bizi yakından ilg-
ilendiren komşu pazarlarımız İran, 
Irak ve Ürdün’de de sanayiciler-
imizi de ilgilendiren farklı farklı ürün 
gruplarında son haftalarda arka ar-
kaya korumacı önlemler alınıyor.

Bu örnekler de gösteriyor ki 
korumacılık alanında ipin ucu gi-
derek kaçmaya başlıyor. Bundan, 
üreticiden tüketiciye, ihracatçıdan 
ithalatçıya birçok kesimin olum-
suz etkilendiği açıktır. Daha da 
önemlisi; kontrol kaybı, sürpriz ve 
öngörülemezlik eşliğinde giderek 
sertleşecek misillemeler ülkeleri 
hiç arzu edilmeyen içe kapanma 
noktasına götürebilir. Tarih defalarca 
göstermiştir ki o noktaya varan bir 
korumacılık büyük çatışmaları bera-
berinde getiriyor. Dünyanın barışı ve 
huzuru adına umarız işler o noktaya 
varmaz.

Bu kadar zorlu iç ve dış koşullara 
rağmen sanayicimizin mücadele 
azmi kaybolmuyor. Nispeten 
daha küçük ve orta ölçekli san-
ayi kuruluşlarımızın üretim faali-
yetlerini incelediğimiz “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
araştırmamız; hem küresel ve hem 
de ülkemiz açısından zor geçen 
2016 yılının ardından 2017 yılında 
sanayimiz açısından güçlü bir per-
formansa işaret etti.

İkinci 500 kuruluşlarının faaliyet 
karları yüzde 43,9, dönem karları 
ise yüzde 67,2’lik artışlarıyla dikkat 
çekici bir performans yakalarken, 
şirketlerimizin faaliyet karlarının 
yüzde 42,8 gibi yine çok önemli bir 
kısmını tıpkı İSO 500’de olduğu gibi 
finansman gideri olarak kaybettiğini 
görmekteyiz.

Bu yıl sanayici özellikle faiz 
ve kurlardaki yüksek boyutlu 
dalgalanmanın baskısını daha fazla 
hissetmektedir. Bu da sanayiciler 
açısından finansman yükünün gi-
derek ağırlaştığını göstermekte ve 
karlılıkların sürdürülebilirliği konu-
sunda endişe yaratmaktadır.

Ticaret savaşları gerçeklik 
kazanırken dünyada ve Türkiye’de 
finansal kaynaklara eskisi gibi ucuz 
maliyetle ulaşmak zorlaşırken; 
herkes bu yeni gerçeklerden 
hareketle yarınını ve geleceğini iyi 
planlamalı.

Mübarek Kurban Bayramı’nın ül-
kemize, tüm insanlık bizler ve aileler-
imiz için hayırlı olmasını diliyorum.

TİCARET SAVAŞLARI VE GELECEĞİ PLANLAMAK
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Ekonomik büyümenin öncü 
göstergesi olan imalat sanayi 
performansında en hızlı ve güvenilir 
referans kabul edilen İstanbul San-
ayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul 
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) anketlerinin Temmuz 2018 
dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üz-
erinde ölçülen tüm rakamların 
sektörde iyileşmeye işaret ettiği 
anket sonuçlarına göre, haz-
iranda 46,8 düzeyinde ölçülen 
PMI Temmuz’da 49,0 düzeyine 
yükseldi. Endeks, üretim ve yeni 
siparişlerdeki yavaşlamanın de-
vam etmesine bağlı olarak, Türk 
imalat sektöründeki zorlu faaliyet 
koşullarının devam ettiğine işaret 
etti. Ancak faaliyet koşullarındaki 
zayıflama ılımlı düzeyde ve son dört 
aylık yavaşlama trendinin en düşük 
hızında gerçekleşti.

Toplam yeni siparişler manşet 
endeksi olumsuz etkilemeye tem-
muz ayında da devam etti. Ta-
lep koşullarının yansıması olarak 
üretimdeki ivme kaybı sürdü. Ancak 
hem üretim hem de toplam yeni 
siparişlerdeki yavaşlama önceki 
aya kıyasla ılımlı gerçekleşti.  Dış 
talebin güçlenmesi anketin olumlu 
gelişmelerinden biri olarak kay-
da geçti. İki aylık yavaşlamanın 
ardından ihracat büyüme bölgesine 
girdi. Bunun yansıması olarak, Türk 
imalatçıları son 4 ayda ilk kez olacak 
şekilde temmuz ayında istihdam se-
viyesini artırdı. 

Döviz piyasalarındaki olumsuz 
gelişmelerin yansıması olarak fiyat 
baskıları güçlenmeye devam etti. 
Hammadde fiyatları yükseldi ve 
bu da girdi fiyatlarının belirgin bir 
şekilde artmasına neden oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye 
İmalat PMI anket verileri hakkında 
değerlendirmede bulunan IHS 
Markit Ekonomisti Gabriella Dick-
ens, şunları söyledi: “Son PMI ver-
ileri Türk imalat sektöründe zorlu 
faaliyet koşullarının temmuz ayında 
devam ettiğine ancak yavaşlamanın 
daha ılımlı düzeyde yaşandığına 
işaret etti. İhracat siparişleri ve 
istihdamın artış göstererek toplam 
yeni siparişler ile üretimdeki ivme 
kaybının olumsuz etkilerini kısmen 
bertaraf etmesi anketin olumlu 
gelişmesi olarak kaydedildi. En-
flasyonist baskılar daha da güçlendi 
ve nihai ürün fiyatları enflasyonu son 
12 ayın en yüksek düzeyine çıktı.”

İstanbul İmalat PMI Temmuz-
da 51.0 Oldu

İstanbul İmalat PMI Endeksi, yılın 
ikinci çeyreğindeki yavaşlamanın 
ardından imalat üretiminin üçüncü 
çeyreğin başında büyüme 
kaydettiğini gösterdi. Haziran’da 
49,5 olarak ölçülen PMI endeksi 
Temmuz’da 51,0 düzeyine yükse-
lerek pozitif büyümeye işaret etti.  
Son anket verileri hem iç hem de 
dış pazarlardan gelen talepteki 
yükselişin etkisiyle İstanbul imalat 
sektörünün faaliyet koşullarında 
iyileşme yaşandığını gösterdi. An-
cak bu iyileşme ılımlı düzeyde 
kaydedildi. Sektördeki genişlemede 
yeni siparişlerin yeniden artmaya 
başlamasının yanı sıra istihdam 
ve üretimde üst üste iki aydır de-
vam eden büyüme etkili oldu. An-
cak firmalar satın alma faaliyetlerini 
yavaşlattı ve bunun yansıması olarak 
stoklarda azalma kaydedildi. Fiyat 
cephesinde Türk lirasındaki değer 
kaybının etkisiyle temmuz ayında 
da güçlü enflasyonist baskılar de-
vam etti. Girdi fiyatlarındaki artış, or-
talama satış fiyatlarındaki yükselişin 
devam etmesine neden oldu. An-
cak hem girdi hem de nihai ürün 
fiyatları enflasyonu Haziran’a kıyasla 
geriledi.

İSTANBUL SANAYİ ODASI TÜRKİYE ve İSTANBUL 
İMALAT PMI TEMMUZ 2018 RAPORLARI AÇIK-
LANDI
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“ATATÜRK MODELİ” FABRİKA*
Nazmi Kal
Yazar, TRT emekli yapımcısı, sunucusu

Yazımın başlığı bana ait değil. 
Neden “Atatürk modeli fab-
rika” anlatayım. Bir turist grubu 
Venezüella’yı ziyaret etmektedir. 
Gurubun içinde bir de Türk gazete-
ci vardır. Banu Avar. Grubu gezdiren 
genç ve güzel rehber ziyaretçilere 
uzaktan gidecekleri fabrikayı gös-
terir.

“-Şimdi sizi şu gördüğünüz 
fabrikaya götüreceğim, etrafında 
gördüğünüz şu bina okul, şu sağlık 
ocağı, şu kreş, lojmanlar… Biz bu 
fabrikaya Atatürk modeli fabrika di-
yoruz” (1)

On binlerce kilometre uzaktaki 
ülkeye “Atatürk modeli” dedirten 
Fabrika anlayışı nedir…

Atatürk ülkenin ihtiyacı olan sa-
nayi ürünlerini üretecek fabrikaları 
kurarken bu fabrikaların bölge 
insanının yaşam kalitesini yükselt-

mesini de düşünüyordu.
Bu düşüncesini hemen her kuru-

lan fabrikada uyguladı…
Bu kısa yazımda bu uygulama-

lardan örnekler vermek istiyorum.

Atatürk’ün ilk kurduğu fab-
rikalardan biri Kayseri Uçak 
fabrikasıdır…

1926 yılında Kayseri’ye henüz 
demiryolu yapılmamışken, Birinci 
Dünya Savaşında yenik düşen 
Almanya’ya galip devletlerin 
yaptırımları gereği uçak fabrikaları 
sökülünce, Atatürk bu malze-
meleri vapurla Mersin’e, oradan 
trenle Ulukışla’ya ve Ulukışla’dan 
Kayseri’ye develerle ve manda 
arabaları ile getirterek uçak fabrikası 
kurdu. Fabrikanın kurulması ile bir-
likte yanında bir de çırak okulu açtı.

1930’lu yıllarda uçak fabrikasında 
çalışan Kayserili Mustafa Benli ile bir 
röportaj yapmıştım.

-Nazmi Kal: Çırak okulu neden 
açıldı?

-Mustafa Benli: Geleceğe 
istenilen elemanı yetiştirmek için 
açılmıştı.

-Nazmi Kal: Ne tür dersler 
görürdünüz?

-Mustafa Benli: Hep teknik bilg-
iler verilirdi. Öyle tarih coğrafya yok. 
Haftada 9 saat teknik resim dersi 
vardı.

-Nazmi Kal: Bu çıraklık okulunun 
Kayseri’ye ne faydası oldu?

-Mustafa Benli: Kayseri’de tay-
yare fabrikasının ve ona bağlı olarak 
fabrikaya eleman yetiştirmek üzere 
çırak okulu açılması Kayseri’de san-
ayi alanında büyük değişime neden 
oldu. O yıllara kadar tarih öncesin-
den beri tüccar olarak bilinen Kay-
seri halkı sanayiye yöneldi. Bugün 
dünyada sanayi ile boy ölçüşen 
Kayseri’nin en büyük sanayicileri 
çırak okulundan yetişenlerdir. Ben 
17 sene orada çalıştıktan sonra 
fabrika gibi bir atölye kurdum. 
İş yaptım. Bu fabrikada çalışan 
adamların hepsi birer usta oldular. 
Bunların sayesinde bugünkü sanayi 
meydana geldi.

Cumhuriyetin öncelikle ele 
aldığı fabrikalar şeker fabrikaları 
oldu. Cumhuriyet döneminin ilk 
şeker fabrikasının temeli Uşak’ta 
atılmasına ragmen, ilk şeker üreti-
mi Alpullu Şeker fabrikasında 
gerçekleşti.



32

Fabrikanın bölgeye katkısını 
Trakya köylüsü, fabrikanın ilk 
işçilerinden 1913 doğumlu Emrul-
lah Beydeli’den dinleyelim.

“Fabrikaya girende 15’inde idim, 
ama pelvandım; ha nah bilekler büle 
büle. Gazi demiş, kalkınacak mem-
leket. Kurulduya fabrika, mektepse 
mektep geldi, ziraatsa ziraatin hasını 
öğrendik... Benim babam ilk pancar 
dikenlerdendir. Macar ürgetti bize. 
Tarla işte büle büle sulanacak, büle 
büle dikilecek...” (2)

Fabrika Trakya düzünde yalnız iş 
değildir, ilimdir, ilim... Fabrikanın me-
ktebi vardı. Paraysa girdi köylünün 
cebine. Miskin otururduk kahvede 
sekiz ay. Olduk burada işçi. Değil 
öyle ırgat, rençber sanayi işçisi 
olduk be yav. A be elektrik gördük 
biz Alpullu’nun şeker fabrikasında... 
Hafta sonu gittim köye, dedim ba-
bama; “görmüşüm cenneti koca 
ova kesmiştir ışığa. Bir gün de 
anamı götürdüm. Gördü anam 
elektriği şaşırdı zavallı…” (Nazım 
Taygun, Şeker Sanayi)

Şeker Fabrikaları sadece üretim 
alanları olarak kalmadı. Sosyal 
tesisleri ve yaşantısı ile çevres-
ini aydınlattı, çevreye uygarlığı 
götürdü. Şeker fabrikalarında 
işçilerin soysal ihtiyaçları belki de 
bugünkü kanunların, mevzuatın çok 
üstünde idi. Çok özgür sendikalar 
ve sendika temsilcileri vardı. Tem-
silciler hiçbir korkuya kapılmadan 
işçilerini savunuyorlardı.

Şeker fabrikalarında yer yer ok-
ullar, camiler, hamamlar, duş yerl-
eri, eğlence ve spor tesisleri vardı. 
Çiçek bahçeleri, çimlikler, fidanlıklar 
oluşturuldu. Ucuz yemek ihtiyacı 
karşılanıyordu.

Yüzde 97’sinde tuvalet olma-
yan evlerde Anadolu insanı bu fab-
rikalarda porselen tabaklı, keten 
veya muşamba örtülü masaların 
dizildiği yemekhaneleri, ilk kez 
görüyorlardı. Çatal bıçak kullanmayı 
öğreniyorlardı.

Fabrikada çalışan işçiler evler-
ine, mahallerine gittiklerinde fab-
rikada gördüklerini uyguladılar. 
Fabrikalardaki bu yaşantı giderek 
çevreye yayıldı. Fabrikalarda düğün, 
sinema, konser salonları vardı. An-
adolu insanı sinema ile bu salon-
larda tanıştı.

Sinema konusunda Anadolu’da 
yaşanan bir olayı anlatmak isti-
yorum. Fabrika salonunda sin-
ema oynatılmaya başlayınca kent 
halkında bir dedikodu yayılıyor.

“Salona doluyorlar, ışıkları 
söndürüyorlar, kim bilir içerde neler 
oluyor?”

Fabrika müdürünün kulağına bu 
gidince Kaymakamdan rica ediyor.  
“Yarın akşam halkın ileri gelenlerini 
kadın erkek sinemaya davet ediyo-
rum” diyor. Ertesi gün halkın ileri ge-
lenleri sinemada toplanıyor ve film 
seyrediyorlar, tabii ki çok memnun 
ayrılıyorlar.

Çevre köylerin kadınları fabri-
kalar meydana çıktıktan sonra şehir 
sinemalarına devama başladılar. 
Manto giyenler görüldü. Fabri-
kadaki hanımlarla ahbaplık kuranlar 
oldu. İnsan yüzüne çıkmayan genç 
kızlar, fabrikada iş bulup para al-
maya başladılar. Çeyizlerini yaptılar. 
Çocuklar pabuç giymeye başladı.

Yüzme havuzları, parklar Türk 
köylüsünün tanımadığı şeylerdi. 
Bakırköy, Gemlik ve Hereke’de 
deniz sporu tesisleri, Kayseri ve 
Malatya’da yüzme havuzları, spor 
sahaları kurarak çevrelerine örnek 
olmuşlardır.
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Atatürk’ün kurduğu fabrikalar 
çöl ortasında vaha gibi çevresine 
uygarlık saçan müesseseler oldular.

Dönemin önemli sanayi 
kuruluşlarından 9 Ekim 1937’de 
açılan ve Rusya’dan narenciye 
karşılığı alınan kredi ile kurulan, 2 
bin 700 kişinin çalıştığı Nazilli Bas-
ma fabrikası, Atatürk modeli fabrika 
tanımına en uygun bir örneklerden 
biridir.

“Fabrikanın kurulması önce 
yüzyıllar boyu sürüp giden sıtma 
afetini yendi. Fabrikanın kurulduğu 
alandaki bataklıklar kanallar açılarak 
kurutuldu ve sıtma afetine darbe 
vuruldu. Fabrikada kurulan hastane 
halka da yardım etmeye başladı.

Çevreye okaliptus ağaçları dikil-
di, kinin (sıtma ilacı) dağıtıldı. Fab-
rika tüm işçi guruplarının sorunlarına 
eğildi ve çözümler üretti. Çiftçinin 
ilkel ziraat aletleri ile yaptığı tarımı 
modernleştirildi. Fabrika açılmadan 
fabrikanın ihtiyacı pamuğu 
yetiştirmek için 200 adet modern 
tohum ekme makinesi getirildi.

Traktör, römork ve benzer 
tarım araçları Nazilli’ye getirildi, 
kullanılması çiftçilere öğretildi. 
Esnafın kazancı arttı. Oteller, lokan-
talar açıldı. Nazili şehir görünümü 
kazandı.

Nazilli’nin ilk kütüphanesi ve 
Sümer Çocuk Kütüphanesi açıldı. 
700 kişilik tiyatro salonu yapıldı. 
Konserler, müsamereler, temsiller, 
aile toplantıları, düğünler fabrikanın 
salonunda yapılırdı.

1937 yılında kurulan Sümerspor, 
Nazilli gençliğini tembellikten kahve 
köşelerinden kurtardı” (3)

İşte onbinlerce kilometre ötedeki 
Venezuela’ya örnek olan Atatürk 
modeli fabrika…

(*) Nazmi Kal’ın Atatürk’ün Diktiği 
Ağaçlar kitabından özetlenmiştir.

(1) Sinan Meydan
(2) Nazım Taygun. Şeker Sanayii
(3) Bir şehrin yeniden doğuşu. 

Hakan Tapuçar, Savaş Karataşlı, 
Volkan Arıkan, Emre Özkan.
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2.4 TRILYON LIRALIK BORÇ 
ALARM VERIYOR

2017 yılında 3 trilyon 104.9 
milyar liralık gayri safi yurtiçi hasıla 
elde edilirken, reel sektörün iç ve 
dış borçları 2 trilyon 406.5 milyar 
liraya ulaştı. Reel sektörün sadece 
bankalara olan kredi borcu 1 trilyon 
849.1 milyar lirayı buluyor.

Şirketlerin iç ve dış borçlarının 
milli gelire oranı mayıs ayı itibarıyla 
yüzde 77.5’e ulaştı.

Sözcü’den Mehtap Özcan 
Ertürk’ün haberine göre, Reel sek-
törün bankalara olan kredi borçları 
1 trilyon 849.1 milyar lirayı buluy-
or. Aralarında büyük holdinglerin 
de yer aldığı çok sayıda şirketin 
borçlarını yeniden yapılandırmak 
için bankalarla masaya oturduğu 
biliniyor. Diğer yandan reel sek-
törün uzun ve kısa vadeli dış kredi 
borçları mevcut. Türkiye Cumhuri-
yeti Merkez Bankası (TCMB) ver-
ilerine göre, bu borçlar mayıs ayı 
itibarıyla toplam 114 milyar 565 mi-
lyon dolara ulaştı. TL’de görülen her 
1 kuruşluk değer kaybı bu borca 1.1 
milyar liralık yük anlamına geliyor.

Türkiye’nin toplam borç yükü ise 
3 trilyon 947,9 milyar liraya ulaşmış 
durumda. Toplam iç ve dış borçların 
milli gelire oranı ise yüzde 127. 
Hazine’nin iç borçları haziran ayı 
itibarıyla yılbaşına göre 25.8 milyar 
lira artarak 561.2 milyar liraya çıktı. 
Hazine’nin dış borçlarında ise 6 
ayda 67.6 milyar liralık artış görüldü 
ve 408.6 milyar liraya ulaştı. Mart ayı 
borçluluk verileri açıklanan kamu ik-
tisadi teşebbüslerinin (KİT) 2017 yıl 
sonunda 41.5 milyar lira olan iç bor-
cunun 39.2 milyar liraya düştüğü 
görülüyor. Diğer yandan KİT’lerin 
8.2 milyar liralık da dış borcu bu-

lunuyor. Belediyelerin bankalardan 
kullandıkları kredilerin tutarı ise mart 
itibarıyla 15.1 milyar lira. Hanehalkı 
borçları ise mayıs ayı itibarıyla 509.1 
milyar liraya ulaşmış durumda.

TESK tarafından susam 
fiyatlarındaki artışa ilişkin yapılan 
açıklamada, “Susam fiyatının bir 
yılda yüzde 76 artması simitçi, 
börekçi esnafımızı olumsuz et-
kiledi” denildi. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, susam fiyatının bir yılda 
yüzde 76 arttığını ve bu durumun 
simitçi, börekçi esnafını olumsuz 
etkilediğini belirterek, fiyatların 
düşmesi için susam üretiminin 
teşvik edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı 
açıklamasında, Türkiye’de susam 
üretiminin çok düşük düzeyde 
olduğunu ifade etti.

Susamın neredeyse tamamının 
ithal edildiğine dikkati çeken Pa-
landöken, “Yerli susamımız çok az 
miktarda, o da yurt dışına gidiyor. 
Maliyetlerin artması simitçi esnafını 
zor durumda bırakıyor. Fiyatların 
düşmesi için öncelikli hedef, susam 
üretimini teşvik etmek olmalıdır. 
Çiftçiyi toprağında tutarak kendi 
susamımızı kendimiz üretmeliyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Susam üretiminin her geçen 
yıl azaldığını belirten Palandöken, 
şunları kaydetti:

“Susam ithalatı 2 yılda yüzde 15 
artarken, 29 yılda susam üretimimiz 
45 bin tondan 18 bin 410 tona 
geriledi. Ekilen alanımız ise 940 

bin dekardan 280 bin 316 dekara 
düştü. Kaliteli tohum ve susam 
üretmek için engelimiz yok. Susam 
fiyatının bir yılda yüzde 76 artması 
simitçi, pastacı, börekçi esnafımızı 
olumsuz etkiledi. Ülkemizin elverişli 
topraklarını en verimli şekilde kul-
lanarak üretimi artırmak çağımızın 
gerekliliğidir. Yerli tohum teşvikleri, 
tohum yetiştirme teknikleri konu-
sunda desteklerle çiftçi, toprağında 
en iyi üretimi sağlayacaktır.”

Sputnik’te yer alan habere göre, 
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret 
hacmi ocak-haziran döneminde 
yüzde 37 artarak 13.349 milyar 
dolara ulaştı.

Yılın ilk yarısında Rusya ile 
Türkiye arasındaki dış ticaret hac-
minin yüzde 37 arttığını açıkladı. 
Açıklamaya göre, ticaret hacmi 
13.349 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde 
Rusya’dan Türkiye’ye ihracat 
yüzde 35.5 artarak 11.344 milyar 
oldu.

Rusya’nın Türkiye’den ithalat 
hacmi de yüzde 46.5 artışla 2.006 
milyar doları buldu.

Türkiye’nin Rusya’daki dış 
ticaret payının da geçen yılki 
yüzde 3.6’lık orandan yüzde 4.1’e 
yükseldiği bildirildi.

TESK: “Susam Üretimi 
Teşvik Edilmeli”

Türkiye ile Rusya 
Arasındaki Ticaret Hac-
mi Yüzde 37 Arttı
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HAZINEDE ‘TEK HESAP’ 
DÖNEMI

Genel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleriyle bazı fonlar ve 
bunların döner sermayelerinin 
mali kaynakları, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yönetilen Tek 
Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına 
alınacak.
“Tek Hazine Kurumlar Hesabı 
Kapsamına Alınacak Kamu 
İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi 
Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı” 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Karar, İşsizlik Sigortası Fonu hariç 
kamu idarelerinin mali kaynaklarının, 
bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla 
ilişkilendirilmeden, karşılığı Haz-
ineden alacak kaydedilmek üzere 
toplandığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yönetilen 
“Tek Hazine Kurumlar Hesabı” 
kapsamına alınacak kamu idareleri-
yle hesapların belirlenmesi amacıyla 
yayımlandı.
Uygulama kapsamında, kamu 
bankaları, Türkiye Varlık Fonu 
Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık 
Fonu ile bunların finansman tem-
ini amacıyla kuracakları fon ve 
şirketler, mazbut vakıflar, özel ka-
nunla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve 
yardımlaşma sandıkları yer almaya-
cak.
Karar, genel bütçe kapsamındaki 
idareler, özel bütçeli idareler, sosyal 
güvenlik kurumları, özel kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle kurulmuş diğer kamu ku-
rum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarla 
döner sermayeler, fonlar, belediyel-
er, il özel idareleri, kamu iktisadi 

teşebbüsleri, bu kurumların bağlı 
ortaklıklarını, müessese, işletme ve 
birlikleri kapsıyor.

MOBILYA SEKTÖRÜ YÜZDE 6 
DARALDI

ÇELIK SEKTÖRÜ İHRACATTA 
8,4 MILYAR DOLARA ULAŞTI

Türk çelik ihracatında 2018 yılı ilk 
7 ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre hem miktar hem de değer 
bazında artış gerçekleşti. Sektör, 
miktarda yüzde 2,4 artış ile 11,1 
milyon tona, değerde ise yüzde 
26,7’lik artışla 8,4 milyar dolara 
ulaştı.

Türkiye çelik ihracatı, 2018 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde geçen 
senenin aynı dönemine göre miktar 
bazında yüzde 2,4 artış ile 11,1 mi-
lyon ton, değer bazında ise yüzde 
26,7 artış ile 8,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Sektördeki artışı değerlendiren 
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Aslan, “Çelik sektöründe girdi ma-
mul olarak kullanılan hurda, cevher 
gibi hammaddelerin ve global nihai 
çelik ürünlerinin fiyatlarında yaşanan 
artış sebebi ile sektörümüzün 
değer bazındaki ihracatı, miktar 
bazındakine göre çok daha yük-
sek oranda kaydedildi. Türk çelik 
sektörü ihracatı ürünler bazında 
incelendiğinde ise özellikle inşaat 
çeliği ihracat miktarında yaşanan 
düşüş ile sıcak yassı ihracat 
miktarında yaşanan artış dikkat 
çekti” ifadelerini kullandı.

Mobilya sektörü, yılın ilk yarısında 
yüzde 5,8 oranında küçülme yaşadı. 
Küçülmedeki en önemli etken ham-
maddeye yapılan zamların ürün 
satış fiyatına yansıtılamaması oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan verilere göre, 
mobilya sektörü 2018 yılının ilk 6 
aylık döneminde yüzde 5,8 oranında 
küçüldü.

Türkiye Mobilya Sanayicileri 
Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Öztaşkın, yılın ilk yarısını 
değerlendirdiği açıklamasında 
“2018 yılının ilk yarısına baktığımızda 
mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 
5,8 oranında küçüldüğünü görüy-
oruz.

Sektörlerin büyük bir kısmında 
büyüme yaşanırken, ekonomimizin 
lokomotif sektörlerinin başında ge-
len mobilya sektörünün küçülmesi 
bizleri endişelendiriyor. Bu küçül-
menin başlıca nedenleri arasında 
KDV indiriminin sona ermesini 
ve üst üste gelen ham madde 
zamlarını gösterebiliriz. Yeni yönetim 
kadrolarıyla birlikte kararların daha 
hızlı alınabildiği bir döneme giriş 
yapmış olduk. Belirsizliklerin or-
tadan kalkması, iş dünyası için yılın 
ikinci yarısının kazanılması anlamına 
geliyor. Yeni sistemle birlikte, bir-
çok konuda daha hızlı ve etkin bir 
şekilde yol alacağımıza inancımız 
tam. Bu dönemin KDV indiriminin 
gündeme alınması noktasında 
da pozitif bir etki yaratacağını 
düşünüyoruz. 2017 yılında uygu-

lanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV 
indirimi, mobilya sektöründe ticareti 
yüzde 40 oranında artırarak, önemli 
bir büyüme sağlamıştı. KDV indiri-
minin yeniden gündeme alınmasıyla 
mobilya sektöründeki küçülmenin 
önüne geçileceğini düşünüyoruz” 
dedi.
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DANIŞTAY’DAN ‘HESAP 
İŞLETIM ÜCRETI’ KARARI

Danıştay 15. Dairesi, bankaların 
“hesap işletim ücreti” almasını 
düzenleyen yönetmelik hükmünü 
iptal etti.

Tüketici Sorunları Derneği 
(TÜSODER), 3 Ekim 2014’te 
yürürlüğe giren Finansal Tüketicil-
erden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
10 ve 13. maddelerinin bazı hüküm-
lerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine 
Danıştayda dava açtı.
Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden 
“hesap işletim ücreti” alınmasına 
yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.
Daire, yönetmeliğin “tahsis ücreti, 
nakit avans çekim ücreti, kurum ve 
kuruluşlarına yapılan ödemelere” 
ilişkin hükmün iptal istemini ise red-
detti.
“Tahsis ücreti”nin de iptali yönünde 
oy kullanan iki üye hakim karşı oy 
yazısında, “Kredi veren kuruluşların 
tüketicilerden aldığı tahsis ücretinin, 
gerek niteliği gerek unsurları ger-
ekse haklı, makul ve belgelendir-
ilebilen bir ücret olduğunun ortaya 
konulamadığı, yönetmeliğin ‘tahsis 
ücreti’ alınmasına ilişkin kısmında 
hukuka ve dayanağı yasal düzenle-
meye uyarlık bulunmadığı ve düzen-
lemenin de iptal edilmesi gerektiği” 
görüşü sunuldu.

 TURIZM GELIRI İKINCI 
ÇEYREKTE YÜZDE 30.1 ARTTI

Türkiye turizm geliri, 2018 ik-
inci çeyreğinde geçen yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 30.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Turizm İstatistikleri Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 
ikinci çeyrek verilerine göre turizm 
geliri geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 
milyar 591 bin dolara yükseldi. Cep 
telefonu dolaşım ve marina hizmet 
harcamaları hariç turizm gelirinin 
yüzde 84.7’si yabancı ziyaretçiler-
den, yüzde 15.3’ü ise yurt dışında 
ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarından elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel 
veya paket tur ile organize ettikleri 
görülürken, bu çeyrekte yapılan 
harcamaların 5 milyar 463 milyon 
809 bin dolarını kişisel harcamalar, 
1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını 
ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre bu çeyrekte 
yabancıların kişi başı ortalama 
harcaması 602 dolar, yurt dışında 
ikamet eden vatandaşların kişi başı 
ortalama harcaması ise 885 dolar 
oldu.

TÜİK’e göre Türkiye’den çıkış 
yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı ik-
inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 24.9 artarak 
11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı ve 
bunların yüzde 89’unu 9 milyon 855 
bin 102 kişi ile yabancılar, yüzde 
11´ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi 
ile yurt dışında ikamet eden Türk 
vatandaşlar oluşturdu.

OVP EYLÜLÜN İLK 
YARISINDA AÇIKLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Al-
bayrak, yeni OVP’nin eylülün ilk 
yarısında açıklanacağını belirt-
erek, “Yapısal olarak çok güçlü 
bir dönüşüm süreci yaşanacak” 
açıklamasında bulundu.Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
ekonomi gündemindeki konulara 
ilişkin önemli açıklamalarda bulun-
du.

Albayrak NTV canlı yayınında 
yaptığı konuşmada, “Bu hafta OVP 
sürecini başlattık. Yapısal olarak 
çok güçlü bir dönüşüm süreci 
yaşanacak. OVP mantığında şunu 
ortaya koyduk, çok daha güçlü, çok 
boyutlu farklı kesimlerin de içinde 
olduğu bir program” dedi. 

 Albayrak, OVP’nin eylülün ilk 
yarısında açıklanacağını duyurdu.
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OTOMOBIL PAZARINDA 
DARALMA

Otomobil ve hafif ticari araç 
pazarında Haziran ayında hız ka-
zanan daralma Temmuz ayında 
da devam etti. Pazar Temmuz’da 
geçen yıla yüzde 35.9 daralarak 
52,734 adet oldu.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yıla 
paralel bir seyir izleyen yurtiçi pazar 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
finansman koşullarının sıkılaşması 
ve kura paralel artan fiyatlar nedeni-
yle giderek artan hızda daraldı. Yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 20.5 dara-
lan iç pazarın büyüklüğü 10 yıllık 
ortalamaların da altına geriledi.

Pazardaki daralma bir önceki ay 
yüzde 39 ile bu yılki en yüksek se-
viyeye ulaşmıştı.

Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) verilerine göre, 
otomobil pazarı Temmuz’da yüzde 
32.6 daralarak 42,024 adete; 
hafif ticari araç pazarı yüzde 46.2 
daralarak 10,710’a indi.

Başlıca otomobil üretici ve dis-
tribütörlerin yeni güncellenen yıl 
sonu tahminleri geçen yılki 956,000 
adetlik pazara kıyasla yüzde 12 ile 
15 arasında daralmaya işaret ediyor.

ÜRETICI FIYAT ENDEKSI 
AÇIKLANDI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir 
önceki aya göre %1,77, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre %17,56, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %25 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%17,41 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir 
önceki aya göre değişimleri; maden-
cilik ve taşocakçılığı sektöründe 
%0,86, imalat sanayi sektöründe 
%1,87, elektrik ve gaz sektöründe 
%0,99, su sektöründe %1,44 artış 
olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünler-
inde gerçekleşti Bir önceki aya göre 
en fazla artış; %11,09 ile tütün ürün-
leri, %3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, 
%3,45 ile kimyasallar ve kimyasal 
ürünleri olarak gerçekleşti. Buna 
karşılık içeçekler %0,33, basım ve 
kayıt hizmetleri %0,12, metal ce-
vherleri %0,02 ile bir önceki aya 
göre endekslerin en fazla düştüğü 
alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık 
en fazla artış sermaye malında 
gerçekleşti. Ana sanayi grupları 
sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz 
ayında aylık en fazla artış sermaye 
malında ve yıllık en fazla artış ener-
jide gerçekleşti.

TL’NIN REEL DEĞERINDE 
DÜŞÜŞ

Reel döviz kuru endeksi temmuzda 
TÜFE bazlı yüzde 1,32 düşüşle 76,01 
puana indi. REK veri tarihinin en düşük 
seviyesinde yer almaya devam etti.

Reel efektif döviz kuru endeksi, tem-
muzda TÜFE bazında 76,01’e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından yayımlanan geçici 
verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif 
döviz kuru endeksi, TÜFE bazında tem-
muzda bir önceki aya kıyasla 1,02 puan 
azalarak 76,01’e geriledi. Endeks, haziran 
ayında 77,03 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru 
endeksi ise temmuzda bir önceki aya 
göre 0,06 puan artışla 80,42’den 80,48’e 
çıktı.

Türk lirasının değeri, temmuzda bir 
önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 
13,6 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,55 puan 
azaldı.
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