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Şu anda yaşadığımız ve 
derinleşeceğinden kaygı duyduğumuz 
ekonomik krizde mevcut göstergelerin 
değişimi, birbirini etkilemesi, doğan 
sonuçlar ve çözüm seçenekler-
ini sürekli analiz etmenin, krizden 
kurtulmanın da temel çözümlerinde biri 
olduğuna inanıyoruz.

Gelişme ve göstergeleri tek tek 
analiz edelim:

TEMEL SORUN: BÜYÜME

Bütün gelişmeler, göstergeler 
ve tahminler ekonomimizin 2018 
ve2019’da yüzde 3’ün altında bir 
büyüme kaydedeceğini gösteriyor.

Nedenleri:

1-Enflasyon: Mal ve hizmet 
fiyatları artınca talep düşüyor. Talep 
düşünce üretim ve mal ve hizmet arzı 
azalıyor.

2-Kredi faizlerinin yüksekliği: 
Bu faiz oranları ile hiçbir firma yatırım 
yapamaz, kapasitesini artıramaz. Zarar 
eden işletmeler faaliyetlerini küçültür 
veya sona erdirir. Bu nedenle de mal 
ve hizmet arzı azalır. Ülkemizde de 
olan bu. İflaslar ve konkordatolar bu-
nun göstergesi.

3-Doların yüksekliği ve aşırı 
dalgalanması: İthalatı pahalandırdığı 
ve dövize bağlı borçları artırdığı için 
mal ve hizmet satıcısı zora girdi. 

Bu nedenle alımlar azaldı ve buna 
bağlı olarak mal ve hizmet üretimi ve 
satışı(arz) azaldı. Ayrıca borç yükü arttı.

4-Tasarruf edememek: Ekonomi 
yeterli büyümeyip, doğan katma değer 
adil bir şekilde dağıtılmadığı takdirde 
yeterli geliri olmayanlar geçimlerini de 
zor karşıladıkları için tasarruf edemey-
ecekler (gerçi milyonlar zaten tasar-
ruf edebilir gelir elde etmiyor). Bu da 
ülkede üretime ve alışverişe tahsis 
edilecek kaynakların az olmasına ve 
borçlanmaya yol açar.

Tasarruf edenler faiz ve döviz 
kazancı elde etmek için hareket eden 
kesimdir. Bu da sağlıklı yurtiçi tasarruf 
sağlamaz. Spekülasyon olduğundan 
çok dalgalıdır.

5-Güvenin kaybolması: Ül-
kemizde ekonominin gidişatına ve bizi 
yönetenlere güven kalmamış durumda. 
Bu nedenle yatırım yapmak isteyen 
yatırımını erteliyor. İthalatçı ‘hele bir 
durayım’ diyor. Konut ve araba alacak 
kişi bu faizler ve dövizler nereye gider, 
endişesi ile bir alıma girmeye ce-
saret edemiyor. Mal satan alacağını 
alamayacağını veya batacağını 
düşünüyor ve ‘aman boşver, sat-
mazsam daha iyi’ diyor. Alacaklı olan 
borçlunun borcunu ödeyemeyeceğine 
kesin inanıyor ve hukuki yola sert 
biçimde giriyor. Bu da borçluyu daha 
da zora sokuyor.

Yabancı yatırımcı ve sıcak paracılar 
bu ortama ve uygulanan başkanlık 
sistemine güvenmiyor ve yatırım için 
gelmiyor veya ülkeyi terk ediyor.

Ekonominin de ehil ellerde 
olmaması ayrı bir güvensizlik kaynağı.

6-Tüketim ekonomisi yapısı: 
Türkiye üretime değil tüketime dayalı 
bir ekonomik yapıda olduğundan küre-
sel ve ulusal ekonomik gelişmelerden 
hemen ve büyük ölçüde etkileniyor. 

Çünkü harcama ve borca dayalı 
ekonomi para piyasalarında oluşan 
dalgalanmalara karşı savunmasızdır.

DERİNLEŞEN DİĞER SORUNLAR

1-Cari açık: Türkiye enerjide dışa 
bağımlığı ve döviz açığı nedeniyle cari 
açığı düşüremiyor. Her yıl ortalama 50 
milyar dolar cari açık veriyoruz. İhracat 
ve turizm gelirleri cari açığı kapatacak 
bir gelişme gösteremiyor. Bu da dış 
borçlanma ve dışarıya daha fazla faiz 
ödemek demek.

2-Bütçe açığı: Bütçemizde ciddi 
açık var. Bu açık aflardan gelecek 
paralarla kapatılmaya çalışılıyor. Ama 
bütçe açığı da borçlanma ve faiz kül-
fetinin artması demek.

3-Dış borçlar: 500 milyar dolara 
yakın dış borç büyük risk. Her yıl 
ortalama 200 milyar dolar döviz 
bulma ihtiyacı ve yeni borç bulmada 
ciddi sıkıntı ekonomimizi baskı altında 
tutuyor.

4-İşsizlik: İşsizlik korkutucu 
düzeylere geldi. Genç işsizlik artık 
dayanılmaz hal almış durumda. İşsizliği 
azaltacak ekonomik büyüme için 
gerekli oran olan en az yüzde 5’lik bir 
büyüme bile gerçekleştirilemiyor.

5-Reel sektörün kaynak so-
runu: Özel sektör ciddi biçimde nakit 
sıkıntısı çekiyor. Kaynak yaratamıyor. 
Bankalardan kredi alamıyor veya 
faizlerin yüksekliği nedeniyle almıyor. 
Enflasyon nedeniyle satışlar ve kârlılık 
düşmüş durumda ve bu nedenle de 
öz kaynak yaratamıyor. Alacakların 
tahsilinde ise ciddi tıkanmalar var.
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ZİNCİR ETKİLERİ

1-Doların dalgalanması: Alacak 
ve borç vadelerini belirsiz kılıyor. Fiyat-
lamalar rasyonel yapılamıyor. Dövize 
dayalı borçlarda nakit akış güve-
nilir biçimde görülemiyor. Yani kimse 
önünü göremiyor.

2-Faizlerin yüksekliği: Doların 
düşmesini veya yükselmemesini 
sağlıyor ama öbür taraftan da en-
flasyonun düşmesini sağlamıyor. 
Kredi maliyetlerin artması nedeniyle 
özel sektör kredi kullanamıyor veya 
kullanmıyor. Bu nedenle piyasalar nakit 
yönünden tıkanmış durumda.

Yüksek faiz diğer yandan da ben 
ne ticaret yapacağım, ne diye kira 
geliri için gayrimenkulümü elimde 
tutacağım, deyip yüksek faize tamah 
etmeye başladı. Bu da ticaret ve 
yatırımı bir kenara atan paracı bir 
ekonomiyi doğurmak üzere.

3-Borcun borçla ödenmesi: Şu 
anda herkes, her işletme ve devlet 
borcu borçla ödüyor. Hepimiz gelecek 
gelirlerimizi harcıyoruz. Borçluluk 
ve borcu borçla ödeme ülkemizin 
kimyasını da bozmuş durumda.

AMA!

İnsanlarımıza baktığımızda bal 
yapmayan arı gibi bir o yana bir bu 
yana hareket ediyor. Bunu görenler, bu 
ülkede ekonomik kriz falan yok, diyor.

 TEMEL ÇÖZÜMLER İLK ADIM

Ekonomide güven sağlamak 
amacıyla çözümlerin samimi, kararlı 
ve ülke yararına olacak şekilde 
uygulanacağı konusunda bir 
“Ekonominin Yeniden Yapılandırılması 
ve Kalkınma Planı” hazırlamak. Bu 
plan, ekonomin tüketime dayalı 
yapısını üretime dayalı bir modele 
nasıl dönüştürüleceğinin de programı 
olacaktır.

Tercüme edilmiş basit program-
lar değil ülkenin tüm kesimlerinin 
katkılarıyla hazırlanmış doyurucu ve 
gerçekçi bir plan yapılması şart.

Bu planda hukuk sisteminin 
yeniden yapılandırılacağının yanıtlarının 
da yer aldığı yüzlerce sorunun cevabı 
verilecek.Bu plan 5 yıllık bir süreyi 
kaplayacak.

Böyle planların sağlıklı yapılabilmesi 
için Devlet Planlama Teşkilatının yenin-
den hayata geçmesi gerekiyor.

İKİNCİ ADIM

Cumhurbaşkanının ülkeyi sadece 
ve sadece kararname ve kararlarla 
yönetmemesi gerektiği, Meclisi öne 
çıkartmasının daha güvenilir olduğu, 
ekonomiye her gün sözleri ile müda-
hale etmemesinin daha uygun olacağı 
hususunda bir anlayış içine girmesi 
ülkenin yararına olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temi, başkanın rüyasının da karara 
dönüştüğü bir sistem olmamalı.

Cumhurbaşkanı, Mecliste olan ve 
olmayan tüm siyasi parti liderleri ile 
haftalık rutinleşmiş istişare görüşmeleri 
yapmalı.

Cumhurbaşkanının halkın en az 
yarısının hassas olduğu hususlarda 
daha dikkatli olması ve örneğin 
yeni havaalanın adının belirlenmesi, 
İş Bankasındaki Atatürk hisseler-
inin TVF’na alınması, Kanal İstanbul 
yatırımı gibi hususlarda referanduma 
gitmesinin veya halkın genel eğilimine 
göre hareket etmesinin daha doğru 
olacağını görmesi gerekir.

Bakanların kendi görev ve yetki 
alanlarında reis bilir, anlayışından 
çıkmaları gerekiyor. Hükümetin karar 
vereceği stratejik konular dışında inisi-
yatiflerini kullanmaları da önemlidir.

ÜÇÜNCÜ ADIM

Ülke insanına ve dünyaya bir 
anlamda söz ve taahhüt olacak “Plan” 
hazırlandıktan sonra dış kaynak temini 
ve kısa vadeli dış borçların uzatılması 
için tüm devletler ve uluslararası mali 
ve finans kuruluşları ile devlet adamı 
saygınlığı ve kararlılığı ile görüşmeler 
yapılmalı.

Bu görüşmeler taviz vererek sonuç 
elde etme değil karşılıklı çıkar denges-
ini gözeten ve büyük ülke olduğumuzu 
hissettiren görüşmeler olmalı.
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EKONOMİK ÇÖZÜMLER

1- Her şeyde tasarrufa gitmek

Türk devleti ve milleti artık 
savurganlığı bırakmalı, su gibi ben-
zin harcamaktan, gelecek gelirlerini 
bitirmekten vazgeçmeli. Devlet de lale 
devrine son vermeli.

Kredi kartını ücreti yeterli gelmediği 
için ek ücret gibi kullananlara bir 
sözümüz yok. Onlar zaten zorunlu 
tasarruf içindeler.

Ama ülkemizde günlük yaşamda 
o kadar büyük bir savurganlık var ki, 
bunların yarattığı zarar milyarlarca 
doları buluyor.

Bu nasıl başarılır? Medya yoluyla 
büyük bir algı yaratılmalı. Yerli mali 
haftası gibi “tasarruf haftaları” düzen-
lenmeli. Tek-çift plaka uygulamasına 
geçilmeli. Toplu taşımanın kullanımı 
daha cazip hale getirilmeli. Gelirinin 2 
katını aşan tüketim harcamalarına vergi 
konulabilir. Toplam kredi kartı limiti 
gelirin 2 katını aşıyorsa kart kullanımı 
otomatik devre dışı kalabilecek veya 
başka bir çözümle harca babam 
harca sisteminde kredi kartı kullanımı 
yavaşlatılabilir.

Bu çözümüm sonuçları:

- Harcama azalırsa mal ve 
hizmetlere talep azalacak ve bu ned-
enle enflasyon düşecektir.

- Mal ve hizmetlere talep azalırsa 
ekonomik büyüme oranı düşecek. 
Makul bir enflasyon oranı ile sağlıklı 
büyüme için düşük büyüme oranlarına 
bir süre katlanmak zorundayız.

- Geliri olup ta harcamayan 
bunu tasarruf edecektir. Bu da kredi 
yoluyla özel sektöre aktarılacak veya 
diğer yatırım araçlarına olan talebi 
artıracaktır.

- Tasarruf bilinci olan ülkeler 
çağdaş ülkelerdir. Halkımızı kriz olsun 
olmasın bu bilince ulaştırmamız gerekir. 
Yaşadığımız kriz buna vesile olmalı.

2- Vergi adaletini sağlamak

- Asgari ücreti vergi dışı bırakmak 
veya asgari ücreti yükseltmek.

- Vergi denetim sistemin yeniden 
yapılandırmak. Maliye Teftiş Kurulu-
Hesap Uzmanları Kurulu-Gelirler 
Kontrolörlüğü gibi geleneksel ve 
işlevsel kurumlar tekrar göreve 
başlamalılar.

- Vergi aflarına rağmen ödenmesi 
mümkün olmayan on milyon liraları 
bulan vergi borçları olan şirketlerde 
bu borçlar hazine adına TVF ser-
mayesi haline getirilmeli ve bu şirket 
karının bir kısmını kar payı olarak bu 
vergi borçlarının itfasına kadar TVF’na 
aktarmalı. TVF temsilcisi de şirketin 
en karlı ve verimli biçimde çalışmasına 
katkı sunmalı.

- Şirketlerin ve şirket sahipler-
inin yaptıkları tüm harcamalar masraf 
yazılabilmeli ki işletmeler vergi planı 
yapmaktan kurtulsun. Bu şekilde 
yapıldığında işletmelerin ne kasası şişer 
ne de ortaklar şirkete borçlu duruma 
düşer. Sağlıklı biçimde vergi ödenir.

- Vergi oranlarında dengeli indirim-
ler uygulanmalı

- Spekülasyon ve rant vergisi get-
irilmeli
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EKONOMİK ÇÖZÜMLER

3-Enflasyonla mücadele

Türkiye’de enflasyonda 
1990’lara dönmüş gibi. 1970’lerde 
başlayan çift haneli enflasyon 
2000’li yıllara kadar devam etti. 
2001 krizi sonrası uygulanan 
istikrar programı sonrasında 2004-
2016 arasında enflasyon oranı 
zaman zaman yüzde 10’u aşsa da 
bu oranın altında kaldı. 2017 yılı 
başından itibaren çift haneli en-
flasyonu yaşamaya tekrar başladık.

Ekim 2018 itibarıyla TÜFE yıllık 
yüzde 25.24, Yİ-ÜFE ise yıllık 
yüzde 45.01 oldu.

ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 
üretimde daha fazla ithal girdi 
kullanıldığı için döviz kurlarında 
yaşanan olağandışı yükseliş 
nedeniyle maliyetlerde olan 
artışın henüz tüketici fiyatlarına 
yansımadığını gösteriyor. Bu 
fark tamamen kapanmazsa da 
TÜFE’nin gelecek ay oranlarının 
daha da yükseleceğinin işaretidir.

Enflasyonun etkileri:

Enflasyonun en önemli etkisi 
satın alma gücünü düşürmesi ned-
eniyle mal ve hizmetlere olan talebi 
azaltması ve bunun ekonomik 
büyümeye olumsuz etkisi. Bunun 
yanında enflasyonun bu şekilde 
yükselmeye devam etmesi halinde 
durgunluğa (resesyona) gitme 
olasılığı

Satın alma gücünü enflasyona 
karşı yükseltmek için ücretlerde 
yapılacak zam mal ve hizmet alım 
talebine olumlu bir etki yapsa da 
ücret maliyetlerinin artması sonu-
cunda yine maliyet enflasyonun 
yükselmesi

Enflasyon toplumsal barışı bo-
zuyor. Ailelerin, işletmelerin ve to-
plumun huzuru enflasyon canavarı 
nedeniyle kalmıyor.

Çözüm yolları:

Enflasyonla mücadelede “gönül-
lü fiyat indirimleri” ve hatta “zorunlu 
fiyat indirimleri” nin hiçbir etkisi 
yoktur. Üstelik malların karaborsaya 
düşmesine neden olmak gibi kötü 
bir yönü de vardır.

Yerel seçimler nedeniyle kamu 
fiyat zamlarının seçim sonrasına 
ertelenmesi yoluna gidilmemesi. 
Bu toplu zamlara yol açıyor ki daha 
büyük hasar veriyor. Belli oranlarda 
zamanında yapılması

Sıkı para politikasıyla bu en-
flasyonu düşürmek olanağı yok. Bu 
nedenle kapsamlı bir enflasyonla 
mücadele “istikrar programı”nı 
yürürlüğe koymak gerekir.
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Bu program temel plan içinde 
yer alacaktır. Çünkü enflasyon-
la mücadelede en önemli adım 
ekonomiye ve yönetenlere güven 
yaratılmasıdır.

Enflasyonla mücadelede hukuk 
sisteminin adil olması ve iyi işlemesi 
şarttır.

Enflasyonla mücadelede 
yapmamız gereken hususlardan 
önemli birisi de dış ilişkilerimizi 
kavgacı dille değil devlet adamlığı 
diliyle yürütmek ve saygınlığımızı 
artırıcı politikalar uygulamaktır.

Lale devrine son vermek enflasy-
onla mücadelede önemli bir gerekli-
liktir.

Kısa vadede dış kaynağa 
ihtiyacımız var. Dış kaynak olmadan 
enflasyonla mücadelede başarılı ol-
mak zor gözüküyor.

4-Cari açığı azaltmak
Türkiye, sürekli cari açık vererek 

dış borcunu yükselten ve cari açığını 
kapatacak öz kaynak yaratamayan 
bir ülke.

Bunun sebepleri:
Enerjide dışa bağımlı olmamız. 

Enerji fiyatlarının küresel artışlarından 
doğrudan etkilenmemiz.

Enerjide dışa bağımlı olduğumuz 
halde savurgan bir toplum ve devlet 
olmamız. Yollara milyarlarca dolar 
benzini dökmemiz.

Üretimimizin yaklaşık yüzde 
70’ini ithal girdilerle karşılamamız.

İhracatımızın katma değer yara-
tan ürünlerden oluşmaması

Dış ticaret açığını kapatacak 
başta turizm gelirleri olmak üzere 
diğer döviz kazançlarını yeterli 
düzeyde artıramamamız.
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Çözüm yolları:
Yerli üretebileceğimiz her şeyi 

ithal etmemek. Üretim ekonomisine 
dönme kararlılığını ve programını 
ortaya koymak.

Savurganlığa son vermek. 
Ekonomide verimliliğe odaklanmak.

Turizm gelirlerini artırıcı tedbirleri 
çoğaltmak ve bu konuda seferber-
lik ilan etmek.

Ucuz dış kaynak yaratmak. Bu-
nun için de saygın ve güvenilir dış 
politika izlemek.

5-Reel sektörün sıkıntılarına 
çözüm üretmek

Ülkemizde bundan önce 
yaşanan krizlerin öne çıkan sektör-
leri finans ve mali sektördü. Reel 
sektör de etkilenmesine rağmen 
iflaslar ve zor duruma düşmeler bu 
denli değildi. Bu krizde reel sektör 
büyük bunalımda.

Reel sektörün sıkıntıları:
Nakit bulma konusunda reel 

sektör ciddi sıkıntıda. Borçları 
çeviremiyor.

Bankalardan kredi alamıyor. Ala-
bilse de yüksek faizlerle faaliyetini 
döndürmesi yangın.

Bankalar kredi limitlerini 
artırmıyor. Çok yüksek teminatlar 
istiyor. Bu da işletmeleri zorluyor.

Alacakların vadesi yükseldi. 
Borç ödeme süreleri ise kısaldı. Her 
alacaklının beklemeye tahammülü 
yok. Bu nedenle icra yolu oldukça 
sert ve sıkı biçimde uygulanmaya 
başladı.

Yükselen üretim-alım mali-
yetlerini fiyatlara yansıtsa bir 
türlü yansıtmazsa bir türlü. Bu da 
karlılıkları etkiliyor.

Panik ve kaygılı işletme yönetimi 
yanlış kararlar alınmasına neden 
oluyor.

Özel sektör içinde sıkıntılar bir 
zincir etkisi yaratarak dalga dalga 
yayılıyor.
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Uluslararası Ticarette İki 
Farklı Yaklaşım

Uluslararası ticaret konusunda 
başlıca iki teori vardır: Liberal te-
ori ve milliyetçi teori. Liberal teori 
yandaşları Adam Smith’den bu 
yana uluslararası ticaretin serbest 
olmasını, korumacılığa yer ver-
ilmemesini savunurlar. Onlara göre 
uluslararası ticaretin serbestliği 
uluslararası refahın artmasını sağlar. 
David Ricardo ile doruk noktasına 
varan bu yaklaşım uluslararası 
ticarete giren her ülkenin kazançlı 
çıkacağı iddiasındadır. Milliyetçiler 
tersi düşüncededirler. Onlara göre 
uluslararası ticaretin serbestliği 
ülkelerin gelişmelerine sekte vurur. 
Milliyetçi teorinin temelini oluşturan 
yerli sanayiyi korumayı amaçlayan 
ithal ikameci görüşler Amerikan 
Hazine Bakanı Alexander Hamilton 
tarafından 1700’lerin sonuna doğru 
ortaya konulmuştur. Bu iki görüş 
zaman içinde birbiriyle çekişerek 
küresel sistemde zaman zaman ser-
best ticaretin zaman zaman da ithal 
ikamesine dayalı korumacılığın öne 
geçtiği bir gelişim tutturmuşlardır.

İthal ikamesini savunanların temel 
dayanaklarından birisi ‘bebek sanay-
ileri koruma’ görüşüdür. Buna göre 
bir ülkede yeni kurulan bir sanayi 
varsa bu sanayi hemen dış reka-
bete açılmamalı, tıpkı yeni doğmuş 
bir bebeğin kendisini koruyabilecek 
aşamaya gelene kadar ebeveyn-

lerince korunduğu gibi gümrük 
duvarlarıyla korunmalıdır. Ondan 
sonra gümrük duvarları kaldırılıp 
rekabete açılabilir.Liberal görüşü 
savunanlar bu yaklaşımın yanlış 
olduğu iddiasındadırlar. Onlara göre 
bu tür duvarların arkasında korun-
maya alışmış bir sanayi hiçbir zaman 
rekabete hazırlanamaz ve sürekli 
korunma kalkanı arkasında kalmak 
ister. Bu, siyasetçilerin de çoğu kez 
işine gelir ve dolayısıyla serbest 
rekabete geçiş gerçekleşemez. Lib-
eraller bu konuda dünyadan birçok 
örnek kullanmakta ve görüşlerini 
doğrulamaktadır.

Değişen Yaklaşımlar

Zaman içinde yaşanan gelişmeler 
her iki tarafın da görüşlerinde 
değişimlere yol açtı. Gelişmekte 
olan ekonomiler, çoğu kez gelişmiş 
ekonomilerden aldıkları teknolojiyle 
kurdukları çeşitli sanayi dallarında 
gelişmiş ekonomileri geçmeye 
başladılar. Bunun iki nedeni var: (1) 
Gelişmekte olan ekonomiler teknoloji 
geliştirmeyle uğraşmayıp en son 
teknolojiyi hazır aldılar. (2) Başta 
emek olmak üzere teknoloji dışında 
üretimde kullanılan girdilerin bazıları 
gelişmekte olan ekonomilerde 
daha ucuzdu. Dolayısıyla bir süre 
ithal ikamesine dayalı korumacılık 
politikası uygulayarak bebek san-
ayilerini geliştiren başta uzakdoğu 
ülkeleri olmak üzere bir kısım 
gelişmekte olan ülkeler gelişmiş 
ülkeleri bazı alanlarda geçmeye 
başladılar. Bunu tıpkı biri daha yaşlı 
diğeri daha genç iki koşucunun 
yarışına benzetebiliriz. Yaşlı olan çok 
daha gelişmiş ayakkabılarla koşarken 
genç olan eski model ayakkabılarla 
koşuyor ve geride kalıyor. Genç olan 
koşucu da aynı gelişmiş ayakkabıları 
giyince öne geçmeye başlıyor. 
İşte bu aşamada liberal görüşü 

savunanlar bu kez ‘yaşlı sanay-
ileri koruma’ düşüncesini ortaya 
atarak koruma duvarları uygulama 
yoluna gitmeye, milliyetçi görüşü 
savunanların bir bölümü de serbest 
ticaret politikasının üstünlüklerini ileri 
sürerek bu tür koruma duvarlarının 
kaldırılmasını savunmaya başladılar.

Aşağı yukarı bugün ABD ile Çin’in 
durumu budur. Yakın geçmişe kadar 
ABD serbest ticareti, Çin ise kısmi 
de olsa korumacılığı savunuyordu, 
bugün roller tamamen değişmiş 
durumda bulunuyor. Bunun nedeni 
ABD’nin yaşlanmış sanayisinin Çin’in 
genç ve ucuz sanayisiyle rekabet 
edememesidir. Yavaş yavaş diğer 
ülkelerin de içine girdiği bu gelişme 
dünyaya yayılacak olursa bazıları 
bebek sanayilerini bazıları da yaşlı 
sanayilerini ileri sürerek bu etkileşime 
katılacak ve korumacılık yeniden 
egemen olacak demektir.

Gerek bebek sanayileri gerekse 
yaşlı sanayileri koruma yaklaşımının 
belirli sürelerle kısıtlanması en makul 
yol gibi görünüyor. Bir sanayi birimi 
sonsuza kadar bebek muamelesi 
göremez. Bir süre sonra ayağa kalkıp 
rekabete girmesi gerekir. Yaşlanmış 
bir sanayi tesisi de sürekli korunarak 
yaşaması sağlanamaz. Belirli bir 
sürede onun da yenilerle rekabet 
edecek biçimde yenilenmesi gerekir. 
Dolayısıyla her ikisi için de bir süre 
sınırı saptanıp uygulanmalı.

KORUMACILIK ve TÜRKİYE
Dr. Mahfi Eğilmez
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Türkiye ve Korumacılık

Türkiye, 1930’lardan başlayarak 
korumacılığı benimsedi. Yeni 
sanayileşmeye çalışan bir ekonomi 
olduğu için kurduğu sanayileri be-
bek sanayi yaklaşımı çerçevesinde 
ithal ikameci bir politikayla koruma 
altına alması doğaldı. Bu korumayı 
sağlamak için 1920’lerin ikinci 
yarısından itibaren ve ağırlıklı olarak 
da 1930’larda peş peşe düzen-
lemeler yapıldı. Gümrük vergileri 
yükseltildi, ithalatta Teşvik-i Sanayi 
Kanunu, Sanayi Planları uygulama-
ya kondu, Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu çıkarıldı, ithalat 
kotaya bağlandı.

Türkiye, ithal ikameci politikaya 
1980’lere kadar bazen önlemleri 
hafifleterek bazen ağırlaştırarak 
devam etti. Korumacılık bu kadar 
uzun süre devam edince gelişmeyi 
durduruyor ve bir çeşit tembellik 
yaratıyor. Yüksek gümrük duvarları 
ve miktar kısıtlamalarına dayalı bir 
ithalat rejimi birçok sanayi dalında 
dünya ile rekabet edemeyecek 
ürünlerin üretilip dünya üretimin-
den daha pahalıya tüketiciye 
satılmasına yol açıyor. Türkiye’de 
de böyle oldu ve dünya ile rekabet 
konusunda Türkiye sanayisi ger-
ide kaldı. 1980’lerden başlayarak 
kısıtlamaları kaldırmaya yönelen 
Türkiye, ithal ikameci korumacı 
sanayileşme politikasını yavaş 
yavaş terk edip ihracata yönelik 
sanayileşme politikasına geçiş 
yaptı. Böylece Türk sanayisi dünya 
rekabetine açılmış oldu. Bunun 
sonucu olarak ihracat artmaya ve 
ihracatın ağırlığı sanayi mallarına 
kaymaya başladı.

Aşağıdaki tablo 1923’den 
2017’ye kadar Türkiye’nin dış 
ticaretindeki gelişmeyi gösteri-
yor (sayılar milyon Dolar olarak 
okunmalı.) 

Tablo, 1980 sonrasında ihra-
catta büyük bir sıçrama yaşanmış 
olduğunu ortaya koyuyor. Bir başka 
deyişle Türkiye uluslararası ticarette 

ithal ikamesine dayalı korumacılığı 
bırakıp da ihracata dönük 
sanayileşmeye dayalı sisteme 
geçince ihracatı hızla artmış. Yalnız 
burada tablonun ortaya koyduğu 
bir başka gerçek daha var. İhracat 
artarken ithalat da benzer bir 
biçimde artıyor, dolayısıyla dış 
ticaret açığı sürekli bir artış içinde 
bulunuyor. Türkiye’nin ihracatının 
yaklaşık yüzde 65’i ithal girdiler-
den oluşuyor. Bir başka deyişle 
Türkiye, üretim ve dolayısıyla 
ihracatını artırabilmek için ithalatını 
da artırmak zorunda kalıyor. Bu 
durumda Türkiye’nin yapması ger-
eken şey üretimde kullandığı ithal 
girdilerden ileride dünya ile reka-
bet edebilecek olduklarını burada 
üretmektir. Bunun yolu da teşvik 
sistemini yeniden ele almaktan 
geçiyor.

Türkiye, teşvik sistemini, ithal 
ettiği malları burada üretebilmek 
için kullanacaksa mesela 5 yıl 
süreyle ilgili girdinin üretimi için 
teşvik vermeli, gümrük koruması 
sağlamalı, gerekiyorsa parasal 
ve düşünsel açıdan destek ver-
meli, özetle geçici ve kısmi ithal 
ikamesi yaklaşımı uygulamalı. 
Böyle bir uygulamaya girilecekse 
çok dikkatli olmak, ithal ikamesini 
asla geçmişte olduğu gibi sürekli 
korumacılığa yol açacak biçimde 
kalıcı kılmamak gerekir. 5 yıllık süre 
bittiğinde o mal, dünya fiyatlarıyla 
rekabet edebilir hale gelse de 
gelmese de koruma kalkanları 
kaldırılmalı.

Böyle bir yaklaşım Türkiye’nin 
üretimini ve dolayısıyla ihracatını, 
ithalata bağımlı olmaktan bir ölçüde 
kurtaracak ve dış ticaret açığının 
düşmesini sağlayacaktır.
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Türkiye ekonomisinde san-
ayiciler kendi aralarında ‘ay sonu 
çeklerinden kaç tanesi döndü’ 
diye sohbet etmeye başladıysa, 
durum zannettiğinizden acil deme-
ktir. Bir tarafta konkordatolar, öte 
tarafta kırılan ödemeler zincirinin 
gölgesinde ekonomi yönetiminin 
mart seçimleri endeksli tavrı ne 
yazık ki sorunları içinden çıkılmaz 
hale getiriyor.Mesela dış ticaret 
açığı eylül ayı itibariyle yüzde 77 
azaldı. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı da yüzde 55’li oranlardan 
yüzde 88,5’e kadar çıktı. Ne kadar 
mutluluk verici değil mi? Gerçekten 
düz mantıkla baktığınızda insanın 
sevinmesi gerekiyor.

Fakat ne yazık ki rakamlar 
gerçeği gizlemek için kullanılıyor. 
Çünkü ihracatı artan bir ülkede, 
üretim yapısında ciddi bir dönüşüm 
yaratmadığınız sürece, bu oranlara 
sevinmek yerine endişelenmek 
gerekiyor. Elbette ekonomi yöneti-
mi de, işin muhatapları da olaya 
buradan bakmak istemeyecekler.

Lakin net bir sorunun yanıtına 
bakarak sağlamayı yapabiliriz. 
Bizler üretim yapımızdaki ithal girdi 

oranlarını düşürebildik mi? Hayır… 
Doğru bir envanter yapılanmasıyla 
yerli tedarik oranlarımızı arttırabildik 
mi? Hayır… Teknolojik ya da 
dünyada olmayan bir buluşa 
imza atıp, dünyada bir ürünün 
tartışmasız üreticisi ve satıcısı 
haline dönüştük mü? Hayır…Tüm 
bunlar gerçekleşmediğine göre 
daralan dış ticareti ve ihracatın 
ithalatı karşılama oranındaki yük-
selmeyi başka türlü okumamız 
gerekiyor. Bunun yanıtını bir önceki 
sene gerçekleşen büyüden iti-
baren aramamız şart. Çünkü yüzde 
7,3’lük büyümeyi incelediğinizde, 
üretimin yarısının stoklara yapıldığını 
görüyorsunuz. Bunu o zaman da 
yazdık, çizdik; anlattık.

Fakat, kimsenin işine gelmediği 
ve büyümenin rakamsal büyüsüne 
kapıldıkları için buradan yük-
selen alarmı görmediler ya da 
görmek istemediler. Bugün ithalat 
oranımız düşüyorsa, bunun tek 
bir anlamı var. Gerçekten üretim 
yapamıyoruz. Çünkü üretimimiz 
neredeyse ithal ikameli hammadde 
ve ara mallarına bağımlı.

Dolar cinsinden yaptığımız 
alımlarda durgunluk varsa, üreti-
minizde de sıkıntı baş göstermiş 
demektir. Reel sektör şu anda 
üretim yapmıyor; aksine stokla 
yarattığı büyümedeki erimeyi 
gerçekleştiriyor. Elbette bu da göz 
ardı edilebilecek bir şey değil. En 
azından mal paraya dönüşüyor.

İşte tam bu aşamada da ciddi 
çelişkiler var. İç piyasada evrak 
dönerken, yurtdışı müşterisinde 
yani ihracatta vadeler ya da fiyat 
kırımları gündeme geldi. Şu an 
ihracatçı cephede dillendirilmeyen 
ve konuşulmak istenmeyen bir 
gerçekten söz ediyorum.

Üretimde artış yaşanmadığının 
en büyük kanıtı ise, son açıklanan 
kapasite kullanım oranları. Son 
birkaç aydır sistematik düşüş 

gözlenirken, Ekim ayında da 
yine yüzde 0,8’lik bir gerileme 
açıklandı. Bunun bile iyimser bir 
rakam olduğunu unutmayın. Çünkü 
ülkede kapasite tek vardiya üzer-
inden hesaplanıyor. Oysa yatırımlar 
minimum 2, doğal sürecinde ise 3 
vardiya üzerinden yapıldı.

Yani kapasitesi kullanmayan, 
ama elinde stokta biriktirdiği malı 
satarak dış ticaret açığını görece 
azaltan reel sektör gerçeği mutluluk 
değil, uyarı vesilesidir. Zira o malze-
meler tekrar yerine konulurken çok 
daha yüksek fiyattan maliyetler söz 
konusu olacak.

Aynı rakam oyununu ekim en-
flasyonunda da görebiliriz. Bakan 
Albayrak düşeceği konusunda 
çok ısrarlı. TÜİK’ten yetkili isim-
leri yüksek çıkan enflasyondan 
sonra görevden alıp, şimdi rakam 
oyunlarıyla düşük çıkarabilirsiniz. 
Bunun bile güç olduğunu 
düşünsem de imkansız değil.

Fakat, gerek dış ticarette görece 
olumlu tablo, gerekse de olası bir 
enflasyon düşüşü gerçeği ortadan 
kaldırmıyor. Bir tarafta firmalarınız 
eriyor, işten adam çıkarmaya ya 
da konkordato süreciyle kırılmalar 
yaşamaya devam ediyor; diğer 
tarafta da vatandaş sokağa 
çıktığında bugünkü enflasyo-
nun bile çok üzerinde maliyetle 
karşılaşıyor.

Yangın çok büyük ve ne kadar 
analiz etmeden yaşar ya da ne ka-
dar rakamlarla oynarsanız oynayın 
yangın sönmüyor. Çünkü iktidar 
mart ayını az hasarla atlatmaya 
çalışırken, yangının gerçeği sokakta 
yaşanıyor.

cetinunsalan@yahoo.com

RAKAMLAR YANGIN SÖNDÜRMEZ
Çetin Ünsalan
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 
sanayicinin en büyük gider kalem-
lerinden birinin enerji olduğunu, 
maliyetlerin aşağı çekilm-
esi gerektiğini belirtti. Yorgancılar, 
“Sanayi elektriği için indirim talep 
ediyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) ekim ayı olağan mec-
lis toplantısında konuşan EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi-
cinin en büyük gider kalemlerinden 
birinin enerji olduğunu, maliyetlerin 
aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti. 
Yorgancılar, “Sanayi elektriği için 
indirim talep ediyoruz” dedi.

Başkan Yorgancılar, üretimdeki 
en büyük gideri enerji kaleminin 
oluşturduğunu söyleyerek enflasy-
onla gerçek mücadelenin üretim 
maliyetlerinin aşağı çekilmesiyle 
mümkün olduğunu söyledi.

“GİDERLER DAĞ OLACAK”

Mecliste yılbaşından sonra en-
erjiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEK-
DEM) kapsamında ayrıca yüzde 
35 zam yapılacağının konuşulması 
üzerine bir değerlendirme yapan 
Ender Yorgancılar, “Sanayicinin gid-
erleri artacak, maliyetler enflasyona 
etki edecek. Bunların çözülmesi 
lazım. Çünkü bizim üretimdeki en 
büyük gider kalemlerinden biri en-
erjidir. Yılbaşından bu yana yani 10 
ayda elektrik yüzde 69, doğalgaz 
yüzde 92 zamlandı. Yüzde 10 
fiyat indirimi geçici bir tedbirdir. 
Enflasyonla gerçek mücadele 
üretim maliyetlerinin aşağı çekilm-
esiyle olur” dedi. Geçmişte meclis 
üyelerine ‘ihracatınız yoksa dövi-
zle iş yapmayın’ uyarısı yaptığını 
hatırlatan Yorgancılar, “Bugün de 
diyorum; 2019 ile ilgili tedbirinizi 
alın. Bankalar kredi kullandırmaz 
ise parayı nasıl bulacağım diye 
düşüneceksiniz” diye konuştu. 

“FİNANSMANSIZLIK ZOR-
LUYOR”

OECD ve IMF’nin büyüme tah-
minlerini revize ederek 2019 yılı için 
Türkiye’de büyümenin 0.5’e kadar 
düşeceğini belirttiğini ifade eden 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Başkanı Ender Yorgancılar, yeni 
ekonomik programda 2019 yılı için 
büyüme tahminlerinin yüzde 2.3 
olarak öngörüldüğünü belirtti.

Yüzde 5’lerden, sıfıra ve hatta 
negatife düşmenin dengeleri 
bozacağına dikkat çeken EBSO 
Başkanı Yorgancılar, yatırımcıları 
en çok zorlayan konuların kurdaki 
oynaklık, borç çevirme sorunu 
ve likidite sıkıntısı olduğunu dile 
getirdi.Sanayicileri en korkutan 
konuların ise borç çevirme so-
rununun artması, talebin durması 
ve batıkların artması olarak an-
latan Başkan Ender Yorgancılar, 
“İçinde bulunduğumuz süreçte 
kabul etmeliyiz ki, finansman 
imkanları her geçen gün zorlaşıyor. 
Uluslararası likidite azalıyor, yurtdışı 
borçlanma pahalı, petrol fiyatları 
artıyor, ticarette korumacılık 
artıyor, dışarıda borçlanma imkanı 
sınırlı, kredi notu düştü. Tasfiye 
olunan kredileri sektörel bazda 
değerlendirdiğimizde; sanayi sek-
töründe; tasfiye edilen kredilerin 
yüzde 23 ile ilk sırada yer aldığını 
gördük. Onu bireysel krediler ve 
perakende, ticaret kredileri izleme-
ktedir. Reel sektör için atılacak her 
adım, bu süreci daha az hasarla 
atlatmamızı sağlayacaktır. Aksi 
takdirde, borç krizi bankalarımızı da 
zor duruma düşürecektir” ifadeler-
ine yer verdi.

SANAYİ ELEKTRİĞİ İÇİN İNDİRİM TALEBİ
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve 
ekonomi çevreleri tarafından dik-
katle izlenen aylık sektör raporunu 
açıkladı.

‘Türkiye İMSAD Ekim 2018 Sek-
tör Raporu’nda; inşaat malzemeleri 
sanayisinin, iç piyasadaki durgun-
luk nedeniyle ihracata daha çok 
ağırlık vermeye başladığı belirtildi. 
Çalışma gün sayısının düştüğü 
ve Türkiye’nin toplam ihracatının 
gerilediği Ağustos ayında, inşaat 
malzemeleri ihracatının bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 
arttığı bilgisi paylaşıldı. Raporda; 
yükselen ihracat performansıyla, 
ihracatın 2014 yılından bu yana 
en yüksek seviyesine ulaşarak 
2018 yılı sonu itibarıyla 20 milyar 
doları aşacağına dikkat çekildi. 
Ayrıca, iç piyasadaki yavaşlama 
ile ihracata ağırlık verildiği ancak 
bu yavaşlamanın sürdürülebilir 
olmadığı vurgulandı.

Türkiye İnşaat Malzem-
esi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu 
olarak hazırladığı ‘Ekim 2018 Sek-

tör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 
İnşaat malzemeleri ihracatı, çalışma 
gün sayısındaki düşüşe rağmen 
Ağustos ayında artmaya devam 
etti. Ağustos ayı inşaat malzemeleri 
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 8,8 artarak 1,61 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2018 yılına hızlı 
bir başlangıç yapan ihracat, yılın ilk 
yarısındaki yüksek performansını 
yılın ikinci yarısına da taşıdı. Pazar-
larda iyileşmelerin ihracat üzerinde-
ki olumlu etkisi, yılın ikinci yarısında 
da sürdü. Ancak özellikle iç piyasa-
daki yavaşlama da Ağustos ayı 
ihracat artışında etkili oldu.

Yıllık ihracat Ağustos’ta 19,34 
milyar dolara yükseldi

2014 yılında 22,1 milyar dolar 
olan inşaat malzemesi ihracatı, 
2015’te 17,7 milyar dolara geriledi. 
2016 yılında bu rakam 16 milyar 
dolara kadar düştü. 2017 yılında 
da %8 artarak tekrar 17,3 milyar 
dolara yükseldi. 2018 yılının ilk 
8 ayında ise ihracat yüzde 18,3 
artarak 13,27 milyar dolara ulaştı. 
İhracatta kuvvetli artış Ağustos 

ayında da sürdü ve Ağustos 2017 
ile Ağustos 2018 aralığında yıllık 
ihracat 19 milyar dolar seviyesinin 
üzerine çıkarak 19,34 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Böylece ihracat 
2014 yılından bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. Yakın ve komşu 
pazarlarda göreceli iyileşme ile AB 
pazarı ihracat artışına katkı sağlıyor. 
2018 yılında ihracatın yüksek 
performans göstermesine, döviz 
kurlarındaki artış da destek veriyor.

 

TÜRKİYE İMSAD EKİM 2018 SEKTÖR RAPORU 
AÇIKLANDI
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Mevcut inşaat işleri seviyesi 
Ekim ayında 2,1 puan daha 
düştü

Eylül ayında mevcut inşaat 
işleri seviyesinde yaşanan ger-
ileme, Ekim ayında da devam 
etti. İnşaat işlerinde önemli bir 
durgunluk yaşanmaya başlandı. 
Mevcut işler tamamlandığı ve yeni 
işlere başlanmadığı için mevcut 
işler seviyesinin giderek daraldığı 
görüldü. Mevcut inşaat işleri sevi-
yesini ölçen endeks, Ekim ayında 
2,1 puan daha düşerek 2010 
yılından bu yana en zayıf seviyes-
inde kalmaya devam etti. İnşaat 
işlerinin gerilemesinde iki önemli 
neden öne çıkıyor; bunlardan ilki 
talep tarafındaki küçülme, diğeri 
ise finansman maliyetlerinin geldiği 
seviyeler ile finansman olanaklarının 
kesilmiş olması. Mevcut inşaat 
işlerinde toparlanma için bu iki 
koşulda iyileşme sağlanması ger-
ekiyor.

İnşaat sektöründe küçülme 
sürdürülebilir değil

İnşaat sektörü ve inşaat 
harcamaları 2002 yılından sonra 
kademeli olarak büyüdü. Bu 
büyüme; ekonominin ortalama 
büyümesinin üzerinde gerçekleşti. 
Kamunun tercihleri, politikaları ve 
destekleri de büyümeyi hızlandıran 
bir unsur oldu. Yine kamunun 
altyapı yatırımları, büyük projeler 
ve kentsel dönüşüm faaliyetleri 
de inşaat sektörünü destekledi. 
Büyüyen pazara çok sayıda yeni 
oyuncu katıldı. İnşaat sektörü 
genişleyen faaliyetlerinin finansmanı 
için de önemli ölçüde dış kaynak 
kullandı. Banka kredileri ile senetli 
satışlar önemli finansal araçlar 
oldu. Ancak inşaat sektörü en 
son 2017 yılında gerçekleşen 
büyümenin ardından 2018 yılında 
biriken yapısal sorunlar ile karşı 

karşıya kaldı. Bu çerçevede inşaat 
ve konut sektörlerinde talep ve 
finansman tarafında süreli ve geçici 
destekler yerine kalıcı bir dengenin 
kurulması için yeni politikalara ihti-
yaç duyuluyor. Nitekim TÜİK inşaat 
sektörü güven endeksi verileri, sek-
tördeki zayıflamanın devam ettiğini 
ortaya koymayı sürdürüyor.

İnşaat sektöründe küçülme isti-
hdamda da gerilemeye yol açıyor

İnşaat sektöründe yavaşlama 
ve küçülme, inşaat sektörü 
istihdamında da hissedilmeye 
başlandı. İnşaat sektörü son 
yıllarda sağladığı hızlı büyüme ile 
yüksek sezonların yaşandığı yaz 
aylarında 2,2 milyon üzerinde isti-
hdama ulaştı. Ancak 2018 yılında 
aylar itibarıyla inşaat sektöründe 
görülen zayıflama, istihdam veriler-
ine de yansımaya başladı. 2018 yılı 
Temmuz ayında inşaat sektöründe 
istihdam 2 milyon kişiye inerek, 
geçen yıl Temmuz ayı istihdamının 
180 bin kişi altında kaldı. İnşaat 
sektörü istihdamının toplam isti-
hdam içindeki payı ise 2017 yılı 
Temmuz ayında yüzde 7,6 iken, 
2018 yılı Temmuz ayında yüzde 
6,9’a indi. İnşaat sektöründeki 
bazı firmaların ellerindeki mevcut 
işlerin azalması, kamu projelerini 
tamamlamaları, yeni kamu projesi 
alamamaları ve mali yapılarında 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
istihdamlarını azalttıkları görülüyor.
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
ve bağlı ortaklarının 2019 Yılına 
Ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programı’na göre uygulayacakları 
strateji ve istihdam koşulları be-
lirlendi.KİT ve bağlı ortaklarının 
2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programı’na göre 
uygulayacakları strateji ve istihdam 
koşulları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılında kamu 
işletmelerinin, ülke kaynaklarını 
etkin ve verimli kullanmak suretiyle 
işletmecilik faaliyetlerini yerine get-
irmelerini ve kendi değerlerini azami 
düzeye çıkartmalarını sağlayacak 
strateji ve yöntemlerin belirlenmesi 
amaçlanıyor.Karar, Kamu İktisadi.

Teşebbüsleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname’ye 
tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile 
bağlı ortaklıklarını, Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanun’a 
tabi olup sermayesinin yüzde 
50’sinden fazlası kamuya ait olan 
işletmeci kuruluşları kapsarken, 
Türkiye Radyo-Televizyon Ku-
rumu ile sermayesinin yüzde 
50’sinden fazlası kamuya ait olan 
veya Sayıştayca denetlenen diğer 
işletmeleri kararın bazı hükümleri 
bağlıyor.

Kamu teşebbüsleri, 2019 yılı 
faaliyetlerini, uygulanan ekonomi 
politikaları ile program çerçeves-
inde belirtilen ilkelere ve tabi 
oldukları mevzuata uygun olarak 
yürütecek. Kurumsal yönetim 
ilkeleri çerçevesinde faaliyet gös-
terilecek.

Tüm işletmecilik faaliyetler-
inde verimliliği ve karlılığı artıracak 
tedbirler alınacak. Etkin insan 
kaynağı politikası izlenecek. İşletme 
politikaları çerçevesinde etkin stok 
yönetimi yapılacak.

Atıl durumda olan gayrimen-
kuller, ilgili mevzuat hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla satış, ki-
ralama veya bedelli devir gibi 
usullerle rayiç bedel esas alınarak 
değerlendirilecek.

Üretilecek mal ve hizmetlere 
yönelik tedarik edilecek ham mad-
de miktarı ve fiyatı ile üretilen mal 
ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, 
programda yer alan hedefleri 
sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren 
konularda Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarına gereken önem 
verilecek. Piyasa koşullarında daha 
kaliteli ve düşük maliyetli mal ve 
hizmet üretmek amacıyla üretim 
teknolojisindeki gelişmeler takip 
edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı 
ile organizasyon yapıları gözden 
geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi 
kullanımlarını ve mali yükümlülükler-
ini, programda belirlenen hedefler 
çerçevesinde asgari düzeyde tut-
mak ve yönetmekle yükümlü kılındı.

Cari açığın azaltılmasını tem-
inen yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlanan üretim, 
azami düzeye çıkarılacak. İşletme 
faaliyetlerinde etkin risk yönetimi 
yapılacak ve finansal risklere karşı 
tedbir alınacak.

KİT’LERİN STRATEJİLERİ ve İSTİHDAM KOŞULLARI 
BELİRLENDİ
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Türkiye’de 61 ihracatçı birliği, 13 
genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 
bin ihracatçının çatı kuruluşu olan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
farklı bölgelerdeki delegeleriyle bir 
araya geldi. 

İstanbul’da düzenlenen TİM Del-
egeler Çalıştayı’na Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Ba-
kan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz 
Batur, TİM Başkanı İsmail Gülle 
ve sektörü temsilen Çimento, 
Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem 
Çenesiz ile çok sayıda davetli katıldı.

20 Ekim’de İstanbul’da 
gerçekleşen çalıştayın oturum 
başkanlığını ve açılış konuşmasını 
yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay; faiz, kur ve enflasyon 
üçgeni çerçevesinde manipülasy-
onlara maruz bırakıldıklarını vur-
gulayarak, “Son dönemde büyük 
bir ekonomik saldırıya uğradığımızı 
yakından biliyorsunuz. Nasıl ki ül-
kemizin her alandaki menfaatleri 
doğrultusunda var gücümü-
zle çalışıyorsak, ekonomimizin 
güçlenmesi için de var gücümüzle 
çalışmaktayız” diye konuştu. 

Seramik, Toprak Sanayi, 
Cam ve Çimento Sektörlerinin 
Beklentileri Aktarıldı

Sektör temsilcilerinin de katıldığı 
çalıştayda son dönem ekono-
mik gelişmeler ışığında sektörlerin 
yaşadığı sorunlara da değinildi. Çi-
mento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Erdem Çenesiz’in de katıldığı 
çalıştayda, sektörün tüm sektörler 
için olduğu gibi tek çıkış yolunun ih-
racat olduğu dile getirildi. Çenesiz; 
sektörlerinin büyüme hedeflerini 
aşacağını açıkladı. 

“Bu yıl 9 ayda 2.3 milyar Dolar 
ihracat yapıldı. Hedefimiz yüzde 
25 büyümeyi aşmak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay’ın oturum başkanlığını 
yaptığı, sektör sorunları bölümünde 
konuşma yapan Çimento, Cam, 
Seramik ve Toprak Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Er-
dem Çenesiz, ihtisas alanlarında 
geçtiğimiz yıl 2.7 milyar Dolar ih-
racat yapıldığını söyledi. Bu yıl, 
9 ayda 2.3 milyar Dolarlık ihra-

cat yaptıklarını açıklayan Çenesiz; 
“İddiamız var. Yüzde 25 büyüme 
hedefi koymuştuk. İnanıyorum ki, 
bu hedefi aşacağız. Türkiye’nin or-
talama büyümesinden daha fazla 
büyüyen bir çimento, cam, seramik 
ve toprak ürünleri birliği olacağız” 
dedi.

“Ülkemiz için ihracattan başka 
çıkış olmadığını biliyoruz” diyen Çe-
nesiz, “Son dönem bunu daha da 
iyi anladık. İhracat olmadan hayal 
ettiğimiz refah seviyesine kalıcı 
olarak gelmemiz mümkün değil. 
Belki 3-5 yıl müreffeh dönemler 
yaşanabilir ancak gerçekten müref-
feh toplum olmak istiyorsak, üret-
mek ve ihracat yapmak zorundayız” 
diye konuştu.

Sektörün sorunlarını ve taleplerini 
de dile getiren Çenesiz, seramik ve 
toprak sanayinde Avrupa Birliği’nde 
olduğu gibi özel doğal gaz tarifesi 
uygulanması, Şile bölgesi killer-
inin 2020’de dolacak ruhsatlarının 
uzatılması, maden sahaları üz-
erinde RES ve GES ruhsatlarının 
verilmeden önce koordinasyo-
nun sağlanması, ithal kömüre olan 
ihtiyacın azaltılması için linyit üreti-
minin arttırılması, Eximbank krediler-
inde teminat sorununun çözülmesi 
ve TL bazında reeskont kredilerinin 
artırılması, Kuzey Irak ve benzeri 
komşu ülkelerle yaşadığımız tarife 
dışı engellerin çözümü için diplo-
masi ile çözüm aranması konularına 
da dikkat çekti.

TİM DELEGELER ÇALIŞTAYI’NDA SEKTÖR 
SORUNLARI KONUŞULDU
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Çin Başkan Yardımcısı Wang 
Qishan, ticaret anlaşmazlığının 
çözümü için ABD ile işbirliğine hazır 
olduklarını çünkü dünyanın en büyük 
iki ekonomisinin de aralarındaki 
çekişmeden zararlı çıkacaklarını 
söyledi.

Çin Başkan Yardımcısı Wang 
Qishan, ticaret anlaşmazlığının 
çözümü için ABD ile işbirliğine hazır 
olduklarını çünkü dünyanın en büyük 
iki ekonomisinin de aralarındaki 
çekişmeden zararlı çıkacaklarını 
söyledi.

Wang, Singapur’da düzenle-
nen Bloomberg New Economy 
Forum’da yaptığı konuşmada, “Çin 
de, ABD de daha büyük ticaret ve 
ekonomik işbirliğini çok arzu eder” 
dedi.

“Dünyada, Çin ile ABD’nin yakın 
işbirliğini gerektiren çok sayıda 
büyük sorun var. Çin ABD ile, iki 
tarafı da kaygılandıran sorunlar 
üzerinde görüşmeye ve ticarette 
iki tarafın da kabul edebileceği bir 
çözüm için çalışmaya hazırdır.”

Wang’ın ifade ettiği görüşlerin 
benzeri, Pazartesi günü Devlet 

Başkanı Xi tarafından belirtilmişti.

Beijing’de bir ticaret fuarında 
konuşan Xi, ülkesinin ABD ile gi-
derek artan sürtüşmelere karşı 
daha fazla açıklığı memnunlukla 
karşılayacağını söylemişti.

Trump, Çin’in fikri mülki-
yet hırsızlığı olarak nitelediği 
uygulamalarına, Amerikan 
şirketlerinin Çin’deki faaliyetlerine 
zorluk çıkarılmasına ve ABD aley-
hindeki büyük ticaret açığına karşı 
çıkıyor.

“KÜRESEL PİYASALARDAKİ 
ÇALKANTIYI ARTIRIR”

Çin Başkan Yardımcısı Wang 
Qishan, “Ekonomik küreselleşmede 
karşımıza çıkmış olan sorunları 
gidermenin yolu olumsuzluk ve 
öfke değildir. Ticaret duvarları ve 
uzlaşmazlıklar da sorunlarımızı 
çözmez. Tersine, küresel piyasala-
rdaki çalkantıyı artırır” dedi. 

Wang Beijing’in, uluslararası 
anlaşmazlıkların kurallar ve konsen-
süs ile, tek yanlılık ve korumacılığa 

karşı tavır alınarak çözülmesini 
desteklediğini söyledi.

“Ticaret ve ekonomik işbirliği 
hâlâ istikrarlı ve sağlıklı bir Çin-
ABD ilişkisinin hem çıpası, hem 
de pervanesidir; bu da iki tarafa 
da yarar sağlar. Çin sükuneti-
ni ve mantıklı tavrını sürdürecek 
ve daha fazla açıklık ile karşılıklı 
çıkarlar için çalışmayı memnunlukla 
karşılayacaktır.”

ABD dışişleri bakanlığı iki ülk-
enin Cuma günü en üst düzeyde 
diplomatik ve güvenlik görüşmeleri 
yapacağını açıkladı.

Görüşme ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo ve Savunma Bakanı 
Jim Mattis ile Çin Politbüro üyesi 
Yang Jiechi ve Savunma Bakanı 
Wei Fenghe arasında yapılacak.

Trump ve Xi’nin de bu ay 
Arjantin’de yapılacak G20 zirvesine 
bir araya gelmesi bekleniyor.

ÇİN’DEN TİCARET SAVAŞI AÇIKLAMASI: 
“KAZANANI OLMAZ!”
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Günümüzü anlama açısından Cum-
huriyetin başındaki tarımın görünümünü 
ve bu olumsuz durumu değiştirmek 
için Cumhuriyet’in kurucu ideolojisinde 
egemen rol oynayan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün tarım politikasını ve eylem-
lerini kısaca anımsamakta yarar var.

1923’de Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğu zaman toplam 13.6 milyon 
nüfusun 10.3 milyonu kırsal kesimde 
yaşıyordu. Eğitimsiz Türk köylüsü, en 
ilkel araçlarla tarım yapıyordu. 

1927 sayımına göre, ülkede 1 mily-
on 187 bin karasabana karşılık, büyük 
çoğunluğu dört yıllık Cumhuriyet döne-
minde dağıtılan 211 bin demir pulluk 
vardı.

Gübre kullanımı ve zararlılarla mü-
cadele neredeyse bilinmiyordu. Nadas 
egemendi. Tahıl ekimi, elle yapılıyordu.

Osmanlı Devleti’nin toprak dağılımı 
açısından bıraktığı miras da olumsu-
zdu. Bu miras, adaletsiz toprak dağılımı 
özelliğindeydi. Ailelerin yüzde 5’i 
toprakların yüzde 65’ine, yüzde 95’isi 
ise toprağın yüzde 35’ine sahipti.

Buna bağlı olarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde feo-
dalitenin, Batı Anadolu’da ise büyük 
çiftlik sahipliğinin egemenliği gözlenme-
kteydi. Köylüler ise neredeyse boğaz 
tokluğuna çalışıyorlardı. Buralarda ağa, 
aynı zamanda devletti.

Toprakların azına sahip ancak çok 
sayıda küçük köylü işletmeleri olarak 
anılan işletmeler ise asgari geçim geliri 
bile elde edemiyorlardı. Köylülerin bir 
bölümü de topraksızdı. Az topraklı ve 
topraksız köylülerin bir kesimi de büyük 
çiftlik sahiplerinin yanında ortakçılık ya 
da kiracılık yapıyorlardı.

Kısaca şu söylenebilir; Cumhuriye-
tin kurulduğu yıllarda nüfusun büyük 
çoğunluğunu oluşturan köylüler, boğaz 
tokluğuna çalışan, gelecekleri belirsiz, 
eğitim ve sağlık hizmetleri olamayan 
yığınlardı. 

Bu yazımızda Atatürk’ün “Köylül-
ere Toprak Dağıtılması ya da Toprak 
Devrimi ile Çiftçilerin Örgütlenmesi ve 
Kooperatifleşme” konularındaki tarım 
politikası ve eylemleri üzerinde durula-
cak.

Köylülere Toprak Dağıtılması Ya 
Da Toprak Devrimi

Atatürk’ün, TBMM Açış 
Konuşmaları’nda üzerinde durduğu 
konuların başında köylülerin 
topraklandırılması geliyordu: 

“Şark vilayetlerimizin bir kısmında 
ihdas edilen umumi müfettişlik isa-
betli ve faydalı olmuştur. Cumhuri-
yet kanunlarının emniyetle sığınılacak 
yegane yer olduğunun anlaşılması bu 
havalide huzur ve inkişaf için esaslı bir 
mebdeydir. Yeni faaliyet devremizde 
gerek bu havalide, gerek memleke-
tin diğer kısımlarında toprağı olma-
yan çiftçilere toprak tedarik etmek 
meselesiyle ehemmiyetli olarak iştigal 
buyuracaksınız” (1 Kasım 1928, 
TBMM Açış Konuşması).

“Çiftçiye arazi vermek de, hüküme-
tin mütemadiyen takip etmesi lazım 
gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk 
köylüsüne işleyebileceği kadar toprak 
temin etmek, memleketin istihsalatını 
zenginleştirecek başlıca çareler-
dendir” (1 Kasım 1929, TBMM Açış 
Konuşması). 

“Toprak Kanunu’nun bir netic-
eye varmasını Kamutay’ın yüksek 
hizmetlerinden beklerim. Her Türk 
çiftçisi ailesinin, geçinebileceği ve 
çalışacağı toprağa malik olması, behe-
mehal lazımdır. Vatanın sağlam temeli 
ve iman bu esastadır.” (1Kasım 1936, 
TBMM Açış Konuşması).

“Bir defa memlekette topraksız 
çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha 
önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçin-
direbilecek toprağın, hiçbir sebep ve 
suretle bölünemez bir maliyet alması, 
büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin 
işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin 
bulunduğu memleket bölgesinin nüfus 
kesafetine ve toprak verim dereces-
ine göre sınıflamak lazımdır (1 Kasım 
1937, TBMM Açış Konuşması).

CUMHURİYET, ATATÜRK ve TARIM/1
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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Atatürk’ün yönlendirmesiyle, 
kuruluş yıllarında köylüleri toprak 
sahibi yapmaya yönelik kimi kanun-
lar kabul edildi. Bu bağlamda da 
topraksız ve az topraklı köylülerin 
bir kesimine toprak dağıtıldığı bilini-
yor. 1925 Bütçe Yasası’yla yetki 
alan hükümet, daha önce çıkarılan 
716 sayılı yasaya dayanarak göç-
menlere ve topraksız köylülerin kim-
ilerine toprak dağıttı. Bu bağlamda 
Ziraat Bankası da kullanıldı. Örneğin 
Ankara’da 7 bin dönümlük bir çift-
lik satın alındı ve 89 köylü ailesine 
dağıtıldı. Köylüleri toprak sahibi yap-
mak için ayrıca 1924 Anayasası’nın 
74. maddesine 1937’de çıkarılan 
bu yasa ile bir fıkra eklendi. Fıkra’da 
“Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve 
Osmanlı Devleti tarafından idare et-
mek için istimlak olunacak arazi ve 
ormanların istimlak bedelleri ve bu 
bedellerin tediyesi sureti mahsus 
kanunlarla tayin olunur” yazıldı.

Atatürk’ün ölümünden sonra, 
2.Paylaşım Savaşı’nın da getirdikleri 
olumsuzluklar eklenince çiftçiyi 
topraklandırma konusu, neredeyse 
1945 yılına kadar askıda kaldı. 1945 
tarihinde, Atatürk’ün söylevleri 
doğrultusunda 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu kabul edil-
di.

Yasa, büyük toprak sahipler-
inin topraklarının kamu mülkiyetine 
geçirilmesini, bunların bir kesimini 
topraksız ve az topraklı köylülere 

dağıtılmasını ve kırsal bölgelerde 
köklü değişiklikleri içeriyordu.

Ancak bu yasa uygulanamadı. 
Siyasete ve ekonomiye egemen 
olan büyük toprak sahipleri, toprak 
ağaları, aşiret reisleri ve şeyhler ka-
nunun uygulanmasını engellediler.

Çiftçilerin Örgütlenmesi ve 
Kooperatifleşmesi

Atatürk, 1920’den ölümüne ka-
dar geçen süreç içerisinde Türk 
kooperatifçilik hareketine de önder-
lik yapmıştır. Bu bağlamda, özel-
likle çiftçilerin kooperatifleşmesi 
konularında konuşmalar yaptığı, 
yasaların çıkarılmasında egemen 
rol oynadığı bilinmektedir. Atatürk 
bunlarla da yetinmemiş, eylemi-
yle de kooperatifleşme hareketine 
katkıda bulunmuştur. Örneğin iki 
kooperatifin kurucu ortağı olmuştur. 
Bunlardan biri, tarımsal amaçlı 
bir kooperatif olan Tarım Kredi 
Kooperatifi’dir. Diğeri ise, Ankara 
Memurları Tüketim Kooperatifi’dir. 
Atatürk’ün kooperatifleşme konu-
sunda şunları söylemişti:

 “Ben de çiftçi olduğumdan bili-
yorum, makinesiz ziraat yapılmaz, 
el emeği güçtür, Birleşiniz. Böylece 
makine alınız” (24 Ağustos, 1925 
Kastamonu).

“Bu sene zirai kooperatif 
teşkilatına başlanmış olması, bilhas-
sa memnuniyetimize mucip oluyor. 

Bu kooperatifleri memleketin her 
tarafına teşmil etmeyi ziyadesiyle 
iltizam ediyoruz” (1 Kasım 1929, 
TBMM açış konuşması).

“Mesela; Kooperatifler. Şurada 
burada halk ya da münevverl-
erin teşebbüsü ile fiili sahasına 
geçen kıymetli hasılalar görülme-
ktedir. Hükümetimizin de bu gibi 
teşebbüsleri takviye etmesi lazımdır. 
Hükümeti Cumhuriyet bu lüzumu 
tabii idrak etmektedir” (27 Ocak 
1931, İzmir Halk Fırkası Kongresi).

“Kanaatim odur ki, muhak-
kak suretle birleşmede kuvvet 
vardır.  Kooperatif yapmak, maddi 
ve manevi kuvvetleri, zeka ve ma-
haretleri birleştirmek demektir. … 
Müstahsillerin birleşmesinden şahsi 
menfaatlerini haleldar olacağını 
düşünenler tabii şikayet ede-
ceklerdir. (1 Şubat 1931, İzmir 
Ticaret Odası).

“Kooperatif teşkilatı, her ye-
rde sevilmiştir. Kredi ve satış için 
olduğu gibi istihsal vasıtalarını 
öğretip kullandırmak için de koop-
eratiflerde istifayı mümkün görüyor-
uz.” (1 Kasım 1936, TBMM Açış 
Konuşması).

“Köyde ve yakın köylerde 
müşterek harman makinalarını 
kullandırma köylülerin 
ayrılamayacağı bir adet haline ge-
tirilmelidir. Ziraai sanayi bilhassa 
üzerinde meşgul olacağımız mev-
zu olacaktır. Bu arada sütçülüğe, 
süt sanayine önem vermekteyiz. 
Sırasıyla; şehir ve kasabalarımızın 
temiz ve ucuz süt mamulatı ihtiyacını 
temin edecek fabrikalar tesisinse 
ve bununla ahenkli bir surette köy-
lerdeki sütleri kıymetlendirecek ve 
satışı kolaylaştıracak kooperatifler 
teşkiline çalışılacaktır” (1 Kasım 
1937, TBMM Açış Konuşması).

Atatürk döneminde çiftçilerin 
örgütlenmesi ve kooperatifleşmesi 
doğrultusunda çıkarılan yasaların 
kimileri ise şunlardı;

“1924 yılında Zirai Birlikler Ka-
nunu çıkarılmıştır. Aynı yıl, koo-
peratiflerin ticari şirketlerden 
sayılmasına ilişkin fıkra, Ticareti 
Beriye Kanunu’na eklenmişti. 
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1925 yılında tüketim 
kooperatifçiliğiyle ilgili yasal bir 
düzenleme yapılmıştı. 

1926 da 856 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda kooperatiflerin diğer 
şirketler arsında yer almasına ilişkin 
bir değişiklik gerçekleştirilmişti. 

1929 yılında ise Zirai Kredi Koo-
peratifleri Kanunu kabul edilmişti. 

Daha sonra 1935 yılında da, 
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanunu çıkarılmıştı. 

Atatürk, kurucusu olduğu Cum-
huriyet Halk Partisi Programları’na 
da kooperatifçilik konularında mad-
deler koydurmuştu. 

Örneğin, 1931 tarihindeki CHP 
3. Büyük Kongresi’nde resmi 
programın iktisat bölümünün 4. 
maddesinde “Çiftçimizi kredi ve 
istihsal kooperatifleri gibi iktisadi 
teşekküllere mazhar etmek ve 
teşekkülleri terakki ve tekamül et-
tirmek gayedir” denilmekteydi. 

Yine, 1935 yılında yapılan CHP 
4. Büyük Kongresi’nde kooperat-
ifçilikle ilgili 10. madde şöyle kabul 
edilmişti; “Partimiz, kooperatifçiliği 
ana prensiplerinden sayar. Kredi 
kooperatifleri ile toprak ürünler-
inin hakiki değerlerinden üretme-
lerini faydalandıracak olan satış 
kooperatiflerinin kurulmasına ve 
çoğaltılmasına önem vermekteyiz. 
Türkiye Tarım Bankası, tarım koop-
eratiflerinin ana bankasıdır”. 

Atatürk, kooperatifçilik 
konularında çalışma yapmak 
üzere bir derneğin kurulmasını 
da gerçekleştirmişti. 1931 yılında 
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı 
Türk Kooperatifçiliği Derneğini” 
kurdurmuştu. Bu dernek daha 
sonra Ankara’ya taşınmış ve ha-
len “Türk Kooperatifçilik Kurumu” 
olarak varlığını sürdürmektedir.
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Türkiye tarımsal kapasitesi çok 
büyük bir ülke… 1990’lı yıllara 
kadar tarımda kendine yeterli 7 ülk-
eden biriydi. Bugünse tam tersi bir 
konumda. Hemen bütün ürünleri 
ithalat yoluyla sağlıyoruz. Yabancı 
ürünler olmasa, aç kalacağız.

Peki, neden bu hale geldik? Bu 
değişikliğin sebebi nedir? 

Atatürk, yanıtı çoktan vermiş: 
Bu değişikliğin sebebi “durumu 
düzeltmek için… Avrupa’dan öğüt 
almak, bütün işleri Avrupa’nın 
emellerine göre yürütmek, bütün 
dersleri Avrupa’dan almak…”  Bu 
değişikliğin sebebi “… yabancıların 
öğütleri… yabancıların planları…”

Emperyalist Batı teknolojik ve 
ekonomik gücüne dayanarak, 
içinde bulundukları koşullar 
gereğince, diğer ülkelere hep 
kendi çıkarlarına uygun politi-
kalar dayatmıştır. Örneğin önce, 
Türkiye’nin bir tarım ülkesi olarak 
kalmasını istemişlerdir. Ancak 
1970’li yıllarda tutumları değişti; 
çünkü Avrupa’nın içinde bulunduğu 
ekonomik koşullar değişmiş bu-
lunuyordu. Tabii ona bağlı olarak 
Avrupalıların görüşleri de, ekono-
mik anlayışları da değişmişti. 
Çıkarları bu kez Türkiye’yi farklı bir 
kalıba dökmeyi gerektiriyordu. Hiç 
vakit yitirmeden harekete geçtiler, 
hem politik, hem de ekonomik 
açıdan... Bu uğurda, aslında nesnel 
olan “bilim”i bile manipüle etmek-
ten çekinmediler.

Batı’daki değişiklik acaba hangi 
değişiklikti? Savaş sonrası dönem-
de Avrupa tarım ve hayvancılık sek-
törlerine büyük yatırımlar yapmıştı. 
Çünkü kendine şu hedefi çizmişti: 
Tarımda kendi kendine yeterli du-
ruma gelmek… Bu hedefine 1970’li 
yıllarda ulaştı.  Derken, o hedefi de 
aştı: Ürün fazlaları vermeye başladı. 
Dağlar gibi tarımsal ürün stokları 
oluşuyordu. Bunlar eritilmeliydi. O 
da ancak yeni pazarlar bulunarak 
gerçekleşebilirdi (Sanayi Devrimi 
sırasında da böyle olmuştu. O za-
man da başta tekstil, dökme demir, 
demir çelik gibi ürünlerde dış pazar 
arayışına çıkmışlardı.). Avrupa 
tarımında gerçekleşen atılım ABD’yi 
de etkiledi: Bu dev ülke de giderek 
artan stoklarla karşı karşıya kaldı, 
gelişen Avrupa tarımı yüzünden. 
Orada da aynı sorun ortaya çıktı: 
Stoklar nasıl eritilecekti, fazla ürün 
hangi pazarlara satılacaktı?

Toparlayalım:
Batı’da, hem Avrupa’da, hem 

ABD’nde giderek artan tarım 
ürünleri stokları oluşuyor. Böylece 
her iki ekonomi de yalnız mik-
tar bakımından değil, maliyet 
bakımından da avantajlı bir ko-
numa geliyor. Başka bir deyişle, 
AB ve ABD, tarım ürünlerini de 
az gelişmiş ülkelere oranla artık 
daha bol miktarda ve daha ucuza 
üretmekte. Şu sebeplerden dolayı: 
Adı geçen ülkeler ileri derecede 
gelişmiş sanayi ve hizmet sek-
törlerine sahip, tarımda çalışan 
nüfus oranları çok düşük. Yalnız 
sanayide değil, tarımda da en ileri 
teknolojileri kullanıyorlar. Toprak 
toplulaştırmasını tamamlamışlar. 
Birim alanda verim çok yüksek 
ve giderek artıyor. Ayrıca ma-
zot, tohum fide, ilaç, gübre gibi 
tarım girdileri çok ucuz (Örnek: 
Amerikan köylüsü bir litre ma-
zotu 250.000 liraya alırken, Türk 
köylüsü 1.250.000 liraya almakta. 
Amerika’ da elektrik 1.5-2 cent, 
Türkiye’de 8-9 cent!). Bu ülkeler 
çiftçiye doğrudan mali destek 
yapacak güçte. İhracat primleri, 
vergi iadeleri ve ihracat destek 
uygulamaları var.

TÜRKİYE TARIMDAN NASIL KOPARILDI?
Prof. Dr. Cihan Dura



28

Bu koşullarda, doğal olarak, AB 
ülkeleri ve ABD birbirinin müşterisi 
olamıyor. Öyleyse çözüm üçüncü 
ülkelerde aranacak. Fazla üretim o 
ülkelere satılacak. Ancak o ülkeler 
de tarımcı ülkeler, tarımsal üretim 
belli başlılarında oldukça da yüksek 
düzeyde. Önde gelenleri Arjantin, 
Brezilya, Meksika, Türkiye… gibi 
ülkeler. Hepsi de tarımda kendiler-
ine yeterli, hattâ ihracatçı ülkeler 
(Hatırlayalım: Süleyman Demirel 
başbakanken, “Türkiye dünyada 
tarım ürünü ithal etmeyen, kend-
ine yeterli 7 ülkeden biri” diyerek 
övünürdü. Cumhurbaşkanı olunca 
sesi soluğu kesildi, hiç ağzına almadı 
bu sözü; çünkü koşullar değişmişti. 
Türkiye tarımda kendi kendine yet-
erli ülke olmaktan çıkmıştı).

Öyleyse kurnaz Batı ne yapmalı, 
nasıl bir çıkış yolu bulmalıydı? Çözüm 
gecikmedi. Yukarda vurguladım, 
bu konuda tarihî deneyimleri de 
vardı. “Sömürgeci ataları”nın hile-
leri ne güne duruyordu. Nasıl ataları 
Batı-dışı ülkelerin gelişen sanayiler-
ini çökerttilerse, onlar da aynı ül-
kelerin tarımsal kapasitelerini çök-
erteceklerdi. Eğer bunu başarırlarsa, 
o ülkeler sanayi ürünlerine ek 
olarak, ihtiyaç duydukları tarımsal 
ürünleri de mecburen Batı’dan satın 
alacaklardı. Çözüm buydu, gerek-
sindikleri ihracat pazarlarını böyle 
oluşturacaklardı. 

Konuya Türkiye açısından ba-
karsak, ABD ve AB’nin (özellikle 
üçlü çetenin: İngiltere-Almanya-
Fransa’nın) çıkarları, Türkiye’nin 
yalnız sanayide değil tarımda da, 
“üretici değil tüketici” konumuna 
geriletilmesini gerektiriyordu. Tür-
kiye 70 milyona yaklaşan nüfusu ile, 
yeni tarımsal ürün ihracat pazarları 
peşindeki Batı’ya iştah açıcı bir ülke 
olarak görünüyordu. Bunların içerde 
-çoğu İstanbul’da yerleşik olan- 
işbirlikçileri de var. Atatürk’ün “dahilî 
bedhahlar” dediği kişilerdi bunlar...

Strateji belirlenmişti. Sıra planın 
ayrıntılarına gelmişti. Küreselleşme, 
neoliberalizm, serbest reka-
bet, özelleştirme gibi kavramları, 
içeriklerini kendi çıkarlarına göre 
doldurarak piyasaya sürdüler. Bu 
fikirlerin propagandasını yalnız kendi 
sözde bilim adamları ve kurumlarıyla 
değil, bizatihi az gelişmiş ülkelerde 
elde ettikleri, kendi taraflarına çek-
tikleri ya da kandırdıkları kimseler ve 
kurumlar vasıtasıyla yaptılar. Elverişli 
politikalar yoluyla, diğer az gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
-iç bedhahlarla işbirliği yaparak- 
tarım sektörünü çökertmeye, 
tarımsal kapasite ve potansiyeli yok 
etmeye koyuldular. 

Yapılan korkunç hatanın sonu-
cunu ise 50 yıl sonra fark ediyoruz: 
Buğdayı, meyveyi, hayvanları, kuru 
yemişi bile dışardan, yabancı ülkel-
erden satın alıyoruz.

Bir tarım cenneti cehenneme 
çevrildi.

Türkiye’yi bu hale getirenlere he-
sap da soramıyoruz.
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Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) İstanbul Şube Başkanı Ah-
met Atalık ve ZMO Trabzon Şube 
Başkanı Cemil Pehlevan yaptıkları 
ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2018 
yılı Dünya Gıda Günü temasını “Ey-
lemlerimiz Geleceğimizdir. 2030’a 
Kadar Sıfır Aç Bir Dünya Mümkün” 
olarak belirlemesini değerlendirdiler.

Açıklamada şöyle:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) 2018 yılı Dünya 
Gıda Günü temasını “Eylemlerimiz 
Geleceğimizdir. 2030`a Kadar Sıfır 
Aç Bir Dünya Mümkün” olarak be-
lirledi.

Dünya Gıda Programı (WFP) sıfır 
açlığın dünyayı değiştireceğinden 
bahisle aşağıdaki çıkarımlarda bu-
lundu:

-Sıfır açlık yılda 3,1 milyon 
çocuğun hayatını kurtarır.

-İyi beslenen anneler bağışıklık 
sistemi güçlü daha sağlıklı be-
beklere sahip olur.

- Ç o c u k l a r d a b e s l e n m e 
yetersizliğini önlemek gelişmekte 
olan ülkelerin GSYH’sını %16,5`e 
kadar artırabilir.

-Açlığın önlenmesi için harcana-
cak her bir dolar 15 ile 139 dolar 
arası bir kazanç olarak geri döner.

-Küçük yaşlarda sağlıklı 
beslenme ömrün %46 artmasına 
yardımcı olur.

-Bir toplumda demir noksanlığını 
bitirmek iş gücü verimliliğini %20 
yükseltir.

-Beslenme ile ilişkili çocuk ölüm-
lerini sonlandırmak iş gücünü %9,4 
artırır.

-Sıfır açlık herkes için daha 
güvenli ve daha refah bir dünya de-
mektir.

FAO, 2014 yılında 784 mi-
lyona gerileyen dünyadaki aç 
sayısının günümüzde 821 mi-
lyona yükseldiğini belirtmektedir. 
Bu yükselişteki en önemli faktörl-
eri de dünyanın çeşitli yerlerindeki 
bölgesel silahlı çatışmalar ve iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri olarak 
göstermektedir. Her iki soruna da 
yol açan aslında emperyalist ül-
kelerin doymak bilmeyen baronları, 
etkilerini ise en olumsuz şekilde 
yaşayanlar geri kalmış ve gelişmekte 
olan ülkelerin fakir kesimleridir.

Açlığın bir türlü bitirilemediği 
dünyada, son dönemde yaşanan 
birleşmelerle isimleri değişse de 
sayıları değişmeyen tarım sektörüne 
hakim sadece dört ulusötesi şirket;

-Tohum ticaretinin %65`ine,
-Tarım kimyasalları ticaretinin 

%84`üne,
-Gübre ticaretinin %21`ine,
-Hayvan sağlığı ilaçları ticaretinin 

%56`sına,
-Tarım makinaları ticaretinin 

%54`üne,
sahiptir.

Küresel tahıl ticaretinde de yine 
dört ulusötesi şirketin %90 paya sa-
hip olduğu düşünülmektedir. Gıda 
ve içecek sektöründe de pazarın 
%54`üne sadece dört ulusötesi 
şirket hakimdir.

Ulusötesi şirketler birbirleri ile 
birleşerek sektördeki güçlerini 
artırırken aç sayısı azalmamakta, 
tam tersine sayıları yükselmektedir.

Dünya Bankası, IMF ve Dünya 
Ticaret Örgütü kural ve dayatmaları 
ile çökertilen gelişmekte olan ve 
geri kalmış ülkelerin tarım sektörüne 
ulusötesi şirketler hakim olarak ül-
keler her yönü ile sömürülmekte, 
gelişmiş ülkelerin pazarı haline ge-
tirilmektedir.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü`nün tavsiye, kural 
ve programları çerçevesinde tarım 
politikalarını oluşturmaya de-
vam eden Türkiye`nin her geçen 
gün gıdada yurt dışına bağımlılığı 
artmaktadır.

Açlığı gerçek anlamda yaşamış 
olan Avrupa Birliği, Ortak Tarım 
Politikası`nı uygulamaya koyduğu 
1962 yılında bütçesinin %70`ini 
tarımını desteklemeye ayırırken, 
bugün hala bütçesinin %40`ını 
ayırmakta ve genç çiftçilerini 2012 
yılından bu yana özellikle destekle-
mektedir.

ZMO: “2030’A KADAR SIFIR AÇ BİR DÜNYA 
MÜMKÜN”
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Türkiye`nin ise bütçesinden 
tarım desteklerine ayırdığı pay 
%2 ila %2,5`i geçmemektedir. 
Tarımımızı desteklemek için 2018 
yılında bütçeden ayrılan kaynak 
14,5 milyar TL`dir. Oysa 2018 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde sadece 
buğday, mısır, soya, ayçiçeği ve 
pamuğun ithalatına ödenen dövi-
zin TL karşılığı 15,1 milyar TL`dir. 
Bu miktara canlı hayvan ve kırmızı 
et ithalatımızı da eklediğimizde 
20,5 milyar TL`ye ulaşmaktadır. 
Kendi çiftçimize sunmaktan 
kaçındığımız kaynaklarımız ithalat 
yaptığımız ülkelerin halkının refahına 
sunulmaktadır.

2006 yılında çıkarılan Tarım Ka-
nunu ile tarım desteklerinin milli ge-
lirin %1`inden daha az olamayacağı 
hüküm altına alınmasına rağmen 
asla uygulanmamıştır. Bu hüküm 
çerçevesinde 2017 yılında tarıma 
30,4 milyar TL destek verilmesi ger-
ekirken, verilen destek miktarı 12,7 
milyar TL olmuştur. Durum 2018 
yılı için de benzer olup destek için 
bütçeden 34,5 milyar TL ayrılması 
gerekirken 14,5 milyar TL ayrılmıştır.

Bir yıllık süreçte enflasyon 
%24,5 olurken besi yemi fiyatı 
%47, süt yemi %53, mazot %36, 
DAP gübresi %102, üre gübre-
si %99 artmıştır. Girdi maliyetleri 
enflasyonun çok üzerinde ar-
tan çiftçi, hiçbir gelişmiş ülkede 
uygulanmadığı şekliyle doğrudan 
serbest piyasanın baskılaması ile 
karşılaşmakta, emeğinin karşılığını 
alamadığından önce alternatif 
gördüğü ürünlere yönelmekte, 
onda da kazanamayınca üretimden 
çekilmekte, kırsal alanı terk etmek-
tedir. Son 15 yılda çiftçimiz 3,2 mi-
lyon hektar tarım alanını, Belçika`nın 
toplam yüzölçümünden daha fazla 
bir alanı ekmekten vazgeçmiştir.

Bir zamanlar coğrafyasında 
yetişebilen ürünlerde kendine yet-
en Türkiye artık tarım ürünlerinde 
net bir ithalatçı konumdadır. Gıda 
ihracatımızın 16 milyar doları aşmış 
olması sevindiricidir. Ancak itha-
lat kalemini dikkate aldığımızda, 
özellikle de tarımsal hammadde 
ithalatını hesaba kattığımızda ne 
yazık ki tarım ürünleri ticaretimiz 
negatife yönelmiştir. Türkiye 2015 
ve 2016 yıllarında tarım ürünleri dış 
ticaretinde 1 milyar doların üzer-
inde fazla verirken, 2017 yılında 729 
milyon dolar, 2018 yılının ilk 8 aylık 
döneminde ise 1,7 milyar dolar açık 
verilmiştir.Gerileyen sadece tarımsal 
üretimimiz ve çiftçi sayımız değildir. 
Eğitimleri süresince laboratuvarlara, 
araştırma ve uygulama çiftlikler-
ine ihtiyaç duyan, pahalı kimyasal-
lar, alet ve araçlar kullanan ziraat, 
su ürünleri, su bilimleri, balıkçılık 
ve tütün teknolojisi ile gıda müh-
endisleri ve veteriner hekimler küçül-
en tarım büyüyen ithalat nedeniyle 
aldıkları eğitimin dışındaki alanlarda 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu 
teknik kadroların başka alanlarda 
çalışmaları için son derece pahalı 
tarım eğitimi almalarına gerek yok-
tur. Zorlu bir eğitim alarak başarılı 
olan bu gençlerin yüzünün gülmesi 
için de tarım politikalarının hızlı bir 
şekilde düzeltilmesine gerek vardır. 
Gençlere verilen kamuya personel 
alım sözü yerine getirilmelidir.
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Son zamanlarda bilinçli ya da bil-
inçsiz bir şekilde çiftçinin ürününün 
dünya piyasa fiyatlarından 
alınacağından bahisle ürünler-
in özellikle ABD borsalarındaki 
fiyatları telaffuz edilmektedir. Dün-
ya borsalarındaki tarım ürünlerinin 
fiyatları sübvanse edilmiş fiyatlardır. 
O ürünü yetiştiren çiftçinin eline 
geçen fiyat gördüğümüz fiyatın üz-
erindedir. Bu nedenle çiftçimiz artık 
gerçekler görülerek ve gerçek an-
lamda desteklenmelidir.

AB ülkelerinde her önem-
li tarımsal üretim dalında o alanı 
düzenleyen, bizdeki tarımsal 
KİT`lerin karşılığı sayılabilecek müda-
hale kurumları varken, ülkemizdeki 
KİT`ler özelleştirilmiş, kapatılmış ya 
da işlevsizleştirilmiştir. TMO ve ESK 
gibi kalan KİT`lerimiz de ithalatla ilgili 
bir kurum hüviyetine bürünmüştür. 
Hiçbir gelişmiş ülkede çiftçi serbest 
piyasanın acımasız koşullarıyla baş 
başa bırakılmamıştır. Bu nedenle 
gereken her alanda KİT’ler yeniden 
oluşturulmalı, üreten Türkiye hede-
flenmelidir.

Üreten Türkiye`den sonra kalite 
ve standart hedeflenmeli, bunun 
için de gerek çiftçinin gerekse tüke-
ticinin kooperatifleşmeleri, üretim 
planının bu kooperatifler üzerin-
den yapılması, bu yolla aracıların 
azaltılması sağlanmalıdır.

Artan nüfusumuzu besleyebilmek 
için tarım arazilerimiz ve meralarımız 
amaç dışı kullanılmamalıdır. 
Meralarımızın ıslahı yapılmalı, tarım 
arazilerindeki parçalı yapı çiftçinin 
arazisinde küçülmeye yol açmadan 
arazi toplulaştırma yoluyla gider-
ilmeli, sulama alt yapı hizmetleri 
tamamlanmalıdır.

Tarımımız dış kaynaklı poli-
tikalardan kurtarılmalı, gıda 
egemenliği tesis edilmeli, güve-
nilir ve yeterli gıda üreterek fiyatlar 
aşağı çekilmeli, döviz rezervlerimiz 
çiftçimizin ve ülkemizin refahı için 
kullanılmalıdır.

Bugün dünyada üretilen 
gıdanın üçte birinde kayıp ve is-
raf yaşanmaktadır. Kayıp ve israfın 
yaklaşık %30`u tahıllarda, %40-
50`si sebze ve meyvede, %20`si 
yağlı tohumlar, et ve mandıra ürün-
lerinde, %35`i balıkta meydana 
gelmektedir. Gelişmekte olan ülkel-
erde kayıpların %40`ı hasat sonrası 
ve işleme sırasında oluşurken, 
gelişmiş ülkelerde perakende sek-
töründe ve evsel tüketim sırasında 
olmaktadır. Yaşanan her kayıp ve 
israf aynı zamanda su, toprak, 
enerji, iş gücü ve sermaye kaybı 
anlamına da gelmekte, bugün 
dünyayı ciddi boyutta tehdit eden 
iklim değişikliğine yol açan sera gazı 
oluşumunu da artırmaktadır. Bu 
yönüyle gıdada kayıp ve israf ko-
nusunda kişisel duyarlılık ve bilincin 
yanı sıra, konunun devlet politikası 
olarak ele alınması da büyük önem 
taşımaktadır.

FAO’nun da vurguladığı üzere 
“Eylemlerimiz Geleceğimizdir” Ge-
lecek nesillerimizin aç kalmasını 
önlemek, sağlıklı bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak için yarını 
beklemeden bugünden doğru 
politikaları tesis etmek üzere eyleme 
geçilmelidir.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Turizm Fakültesi, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü tarafından 
“13.000 Yıllık Geçmişi ile Kavılca 
Buğdayı Atölyesi” gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Mutfağına ait 
mirasları yeni nesile aktarmayı, unu-
tulmaya yüz tutan tatları gündeme 
getirmeyi hedefleyen İKÇÜ Tu-
rizm Fakültesi; bu çerçevede Kars 
Kavılca Buğdayını ele aldı.

Anadolu’nun sahip olduğu bir 
zenginlik olan, 13 bin yıldır hiçbir 
değişime uğramadan tarımı yapılan, 
dünyanın en eski buğday türlerin-
den, “Kars Kavılca” buğdayı,  Tu-
rizm Fakültesi öğrencilerine düzen-
lenen atölye dersiyle tanıtıldı. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğretim üyeleri ile 3. ve 4. 
sınıf öğrencileri, Kavılca Bulgurunu 
ve ununu kullanarak çeşitli yemek 
uygulamaları yaptı. Üretilen lezzetler 
ise misafirlere servis edildi.

“Sağlıklı gıdaya erişim bir 
tüketici hakkıdır”

Atölye çalışmasında öğrencilere 

ders veren Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Atilla Akbaba, gıda konu-
sunun ülkelerin bağımsızlığı ve istik-
bali için önemli olduğunu vurguladı. 

Dekan Prof. Dr. Akbaba, il-
erleyen dönemlerde gıda konu-
sunun stratejik öneminin daha 
da artacağını, bu bağlamda 
milli tohumlarımızın korunması, 
kullanılması ve yaygınlaştırılmasının 
gerekli olduğunu ifade etti. Gıda 
temini ve güvenliğinin son yılların en 
önemli toplumsal konuları arasında 
ilk sıralarda yer aldığını kaydeden 
Prof. Dr. Akbaba, “Sağlıklı gıdaya 
erişim ve gıda ürünlerinin güvenliği, 
ülkeler açısından yaşamsal bir önem 
taşımakla birlikte, biz tüketicilerin de 
mutlak hakkı ve talebidir” dedi.

“Milli ve yerel tohumlarımıza 
sahip çıkmalıyız”

İKÇÜ Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Bölümünün odak 
noktasını, Türk Mutfağının zengin-
liklerinin oluşturduğuna vurgu ya-
pan Prof. Dr. Akbaba, “13.000 
yıldır hiçbir değişime uğramayan, 
yüksek besin değerine sahip, 
Anadolu’muzun “Kavılca”sını ele al-

maktan; milli ve yerel tohumumuzla 
ilgili bilgi paylaşmaktan ve ürünün 
yaygınlaşmasına destek olmaktan 
gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kars Kavılca Buğdayı 
(Kavılca (Emmer–Triticum dico-
ccon) hakkında:

Kastamonu–Siyez buğdayı ile 
Kars-Kavılca Buğdayı, Türkiye’de 
tarımı yapılan, genetiği değişmemiş 
GDO’suz buğday türüdür. 13000 
yıllık geçmişi ile genetiğini ilk günkü 
gibi muhafaza edebilmiş bu buğday 
türü Kars ilimizin iklimine uygun 
yapıdadır. Kabuğu kalın ve katmanlı, 
bu sebepten de gluten oranı normal 
buğday türlerine göre çok düşüktür.

İnsan bünyesinin ihtiyacı olan 
vitamin, mineral, protein ve yağ 
asitleri açısından genetiği değişmiş 
olan buğdaylara göre 1,5 kat daha 
zengindir. İçerisinde B1 ve B6 vi-
tamini bulundurur, karbonhidrat 
değeri düşüktür. Bağışıklık sistemini 
güçlendirerek vücuda etki edebi-
lecek hastalıkların oluşmasına engel 
olur.

YERLİ TOHUM KAVILCA 13 BİN YAŞINDA
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ÇEVKO Vakfı’nın 2005 yılından bu 
yana yaptığı çalışmalar ile sağlanan 
ekonomik katkının 31 milyar TL olduğu 
açıklandı.

1 Kasım 1991 tarihinde haya-
ta geçen ve 2005 yılında ambalaj 
atıklarının geri kazanımı konusunda 
yetkilendirilmiş ilk kuruluş ilan edilen 
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıklarını Değerlendirme Vakfı, ambalaj 
atıklarının geri kazanımı ile 27 yıldır 
çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomi-
ye katkı yapmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir ve sistematik geri 
kazanım için çalışmalarını artan bir 
ivmeyle sürdüren ÇEVKO Vakfı’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yay-
alar, vakfın 27. kuruluş yıl dönümü 
için yayınladığı mesajda, “İnsanlığın 
varlığını devam ettirmesi, çevre 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmesine 
bağlı. Sürdürülebilir bir çevre için 
ise, iş dünyası, kamu yönetimi, ye-
rel yönetimler, tüketiciler ve medyanın 
katkı ve katılımları ile meydana gelen 
sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi 
çok büyük önem taşıyor. 1991 yılında 

ambalaj atıklarının geri kazanımıyla; 
çevrenin korunması, toplumsal gelişim 
ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 
gönüllü olarak atılan adımlarla hayata 
geçen ÇEVKO Vakfı, işte bu sürdürül-
ebilir geri kazanım sistemi için 27 
yıldır çalışmalarına devam ediyor. Geri 
kazanım için paydaşlarımız ve to-
plumla birlikte attığımız adımlar, çevre 
sürdürülebilirliği için olumlu etkisinin 
yanı sıra, ülke ekonomimize her yıl mil-
yarlarca lira katkı sağlıyor.” ifadelerine 
yer verildi.

ÇEVKO Vakfı’nın çalışmaları, 
sürdürülebilir çevre için önemli değerler 
sağlamanın yanı sıra, ekonomiye de 
katkı sağlıyor. Vakfın 2005 yılından bu 
yana yaptığı çalışmalar ile sağlanan 
ekonomik katkının toplamı 31 milyar 
TL.

Türkiye genelinde en yoğun nü-
fusa sahip belediyelerden 162’si ile iş 
birliği yapan ÇEVKO Vakfı, ülkenin en 
büyük firmalarının aralarında olduğu 
51 üyesi ile, sanayide temsil ettiği 
1.900’e yakın firmanın geri dönüşüm 
yükümlülüklerini yerine getiriyor; bel-
ediyeler, lisanslı ambalaj atığı toplama-

ayırma, geri dönüşüm firmalarıyla iş 
birliği içerisinde, fosil yakıt, su ve enerji 
kullanımında tasarruf, doğal kaynak ve 
enerji tüketiminde düşüş sağlıyor.

Avrupa’da 31 ülkede kullanılan 
“Yeşil Nokta” markasının Türkiye Tem-
silcisi olan ÇEVKO Vakfı, ‘Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri’ ile Yeşil Nokta üyesi 
kuruluşların, yasal sorumluluklarının 
ötesinde gerçekleştirmekte oldukları 
örnek çalışmaları ödüllendiriyor. ‘Yeşil 
Nokta Basın Ödülleri’ ile de toplumu 
çevre ve geri dönüşüm konusunda bil-
inçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik 
haberlere öncelik veren basın-yayın 
kuruluşları teşvik ediliyor. Türkiye’de 
Yeşil Nokta’yı kullanan 1000’i aşkın 
firma bulunuyor.

ÇEVKO Vakfı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesinin 
yaygınlaştırılması için başta vakıf 
üyeleri, tüm ilgili taraflarla birlikte 
çalışıyor.

Dünyada yeni bir kavram olan 
Döngüsel Ekonomi konusunda fikir-
sel öncülük üstlenen ÇEVKO Vakfı, 
bu alanda geçen yıl düzenlediği kon-
greyle başlattığı ivmeyi, bu yıl da 
farklı sektörlere yönelik çalıştaylarla 
sürdürüyor.ÇEVKO Vakfı ayrıca, geri 
kazanımın başlangıç noktası olan 
tüketici nezdinde geri dönüşüm kül-
türünün yaygınlaşması ve toplumun 
çoğunluğunun kaynağında ayrı topla-
ma alışkanlığı edinmesi için çalışmalar 
gerçekleştiriyor.

Vakıf bu amaçla, kamu spotları, 
reklam ve haber çalışmalarıyla mily-
onlarca kişiye sesleniyor. Kamu, yerel 
yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle 
farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk 
öğretim öğretmenlerine yönelik eğitim 
çalışmaları ve çocuklara yönelik ti-
yatrolar düzenleniyor. Geri kazanım 
için atık toplama seviyesinin artması 
yönünde yerel yönetimlerle iş birliği 
yapılıyor.

ÇEVKO’DAN EKONOMİYE 13 YILDA 
31 MİLYARLIK KATKI
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KİTAP DÜNYASI

Tecrübeli diplomat, akade-
misyen ve yazar Doç. Dr. Hüner 
Tuncer, yeni bir çalışmaya daha 
imza attı. Tuncer’in kalemin-
den “Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları” Tarihçi Kitabevi 
etiketiyle yayımlandı.

Trablusgarp Savaşı, Musta-
fa Kemal’in komutanlıktaki ve 
örgüt kurmadaki üstün niteliğini 
gösterdiği ilk savaş olmuştu…

Tuncer, çalışmasında ilk 
olarak Trablusgarp Savaşı önc-
esinde Osmanlı Devleti’ni, bütün 
yanlarıyla Trablusgarp Savaşı’nı 
ve bu savaşta Mustafa Kemal’in 
rolünü ve etkisini aktarıyor…

Trablusgarp’ta yeni bir Türk 
ruhu uyanmaktaydı. “Mustafa 
Kemal Ruhu”, ilk kez İtalyanlara 
karşı savaşan genç Osmanlı 
subaylarını sarmıştı. Batılılarca 
“hasta adam” olarak nitelendir-
ilen Osmanlı Devleti, yeni bir ruh-
la canlanmış gibiydi…

Mustafa Kemal ve arkadaşları, 
Hükümet’in İtalya’ya savaş 
açmaktan çekinmesine karşın, 

bu savaşı kendi sorumlulukları 
altında ve Hükümet’ten bir şey 
beklemeksizin başlatmışlar ve 
başarıyla sürdürmüşlerdi. Tra-
blusgarp Savaşı, bu bakımdan 
halkın savaşıydı. Trablusgarp 
zaferi, halkın hakları uğruna 
onun güvenini kazanmış olan 
genç komutanların kazandığı bir 
zaferdi…

Balkan Savaşları…
Daha sonra Balkan 

Savaşları’nın ele alındığı kitapta, 
savaş öncesindeki gelişmeler 
ve oluşan tablo, Birinci Balkan 
Savaşı, Makedonya’da savaş 
ve diğer muharebeler, Londra 
Barış Konferansı ve Balkanlarda 
yeniden savaşlar ele alınıyor.

Nedenleri, gelişmeleri ve 
sonuçlarıyla İkinci Balkan Savaşı 
ve Birinci Dünya Savaşı’na giden 
yol ile çalışma tamamlanıyor. 
Kitabın sonunda çok sayıda 
görsele de yer veriliyor.

Balkan Savaşı’na ilişkin 
Mustafa Kemal’in öngörüsü ve 
Edirne’nin kurtarılması konusun-
da Sadaret’e ve Başkomutanlık’a 
gönderdiği yazı da okuyucunun 
ilgisine sunuluyor…

Balkan Savaşları konu-
sunda Mustafa Kemal şöyle 
düşünmekteydi:

“Balkan Savaşları korkunç bir 
bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu 
kadar kısa zamanda bu kadar 
kötü dağılmamıştı.”

Hüner Tuncer, Trablusgarp 
ve Balkan Savaşları (1911-
1913), Tarihçi Kitabevi, 128 
sayfa

MUSTAFAKEMAL 
ATATÜRK - ZABİT VE 
KUMANDAN İLE HASBİHAL

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Sofya’da Askeri Ataşe iken (1913-
1914) kaleme aldığı  bu kitap, 
Kurmay Binbaşı Nuri Conker’in 
Zabit ve Kumandan adlı eserine 
ithafen yazılmıştır. Balkan ve 
Trablusgarp Savaşları sonrası 
 ortaya çıkan her iki kitap, Osmanlı 
ordusunun yaşadığı toprak 
kayıplarına kafa yoran iki genç 
subayın sorunları ve çözüm 
önerilerini cesaretle kayda 
geçirmesinden ibarettir. 1918 yılına 
kadar yayımlanamayan bu eser, 
Damat Ferit Paşa Hükümeti 
tarafından yasaklanarak 
toplatılmıştır. İlk yayımlanışının 100. 
yılında yeniden okurla buluşacak 
olan bu küçük çalışma, askerî 
konuları ihtiva eden teorik bir 
metin gibi görünse de satır 
aralarında Mustafa Kemal’in 
yaşanmışlıklarını gözler önüne 
sermektedir.

DOÇ. DR. HÜNER TUNCER - TRABLUSGARP ve 
BALKAN SAVAŞLARI
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BITKISEL ÜRETIMDE DÜŞÜŞ 
BEKLENIYOR

Üretim miktarlarının bu yıl, geçen yıla 
göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 
yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 3, meyvel-
erde yüzde 1,7 azalacağı öngörülüyor.

Türkiye’de üretim miktarının bu yıl 
geçen yıla  göre tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerde yüzde 4,2, sebzelerde yüzde 3, 
meyvelerde yüzde 1,7 azalış göstereceği 
öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 
bu yıla ilişkin “bitkisel üretim 2. tahmini”ne 
göre, bitkisel üretimde geçen yıla göre 
azalış olacak.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve 
diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,2 azalışla 
yaklaşık 65,5 milyon tona, sebzelerde 
yüzde 3 azalışla 29,9 milyon tona ve 
meyvelerde yüzde 1,7 azalışla 20,5 mi-
lyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu 
yıl 2017’ye göre yüzde 4,8 düşerek 34,4 
milyon ton, buğday üretiminin yüzde 7 
azalarak 20 milyon ton, arpa üretiminin 
yüzde 1,4 azalışla 7 milyon ton, çavdar 
üretiminin değişim göstermeyerek 320 
bin ton ve yulaf üretiminin ise yüzde 4 ar-
tarak 260 bin ton olması bekleniyor.

Yemeklik baklanın yüzde 11,7 azalışla 
6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 
20 azalışla 320 bin ton, patatesin ise 
yüzde 5,2 azalışla 4,6 milyon ton olacağı 
öngörülüyor.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin 
değişmeyerek 140 bin ton olacağı tah-
min edilirken, şeker pancarı üretiminin 
ise yüzde 5,4 düşüşle yaklaşık 20 milyon 
tona gerilemesi, tütün üretiminin yüzde 
14,4 azalarak 80 bin 200 tona düşmesi 
bekleniyor. Sebze ürünleri alt gruplarında 
üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve 
kök sebzelerde yüzde 3,3, meyvesi için 
yetiştirilen sebzelerde yüzde 3,2, başka 
yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde 
de yüzde 0,2 düşüş bekleniyor.

Otel, restoran, gastronomi ve 
mutfak ekipmanları alanında faaliyet 
gösteren 800 üretici, 60 ülkeden 
alım heyeti ile HOSTECH by TUSİD 
Fuarı’nda bir araya geldi.

Otel, restoran, gastronomi ve 
mutfak ekipmanları alanında dünyanın 
en büyük fuarlarından HOSTECH by 
TUSİD, 23’üncü Uluslararası Otel, 
Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları 
ve Teknolojileri Fuarı, 24-28 Ekim 
tarihleri arasında Yeşilköy‘de yapıldı. 
Düzenlenen fuara 60 farklı ülkeden 
alım heyeti katıldığı bildirilirken, zi-
yaretçi sayısı 60 binin üzerinde kişiye 
ulaştığı açıklandı. Fuarda, 800 firma 
yer aldı.

Fuarda sektör temsilcileri olan 
otel ve ağırlama profesyonelleri, 
endüstriyel yemek üreticileri, pastane 
ve fırın işletmecileri, kuru temizleme ve 
çamaşırhane işletmecileri, kafeterya 
ve kantin işletmecileri ile kafe ve bar 
işletmecileri yeni ürünlerini sergiledi.

Fuara katılan bir firmanın yet-
kilisi Erdal Keserli, organizasyonun 
Avrupa’nın en iddialı fuarlarından birisi 
haline geldiğini belirterek, yurt dışından 
çok sayıda misafir ağırladıklarını 
söyledi. Fuardaki yabancı ziyaretçi 
sayısının yerli ziyaretçi sayısını geçtiğini 
ifade eden Keserli, “Yurt dışından sek-
törümüzle ilgili firmaları fuara davet et-
tik, bir çoğu katılım gösterdi. Standımız 
her gün doldu. Yurtdışına 4 tane 
proje sattık. Bu fuar bir yıl İtalya’da bir 
yıl Türkiye’de düzenleniyor. Seneye 
Milano’da düzenlenecek Expo fuara 
katılacağız” dedi.

İtalyan pizza fırını üreticisi Morella 
Fonni yetkilisi William Capraro fuara 
14’üncü kez katıldıklarını belirterek, 
“Bu bizim için büyük bir fırsat. Çok 
uzun zamandan beri fuarı ziyaret edi-

yoruz ve katılmaktan da çok memnuni-
yet duyuyoruz. Fuar sayesinde yeni 
iş ortaklılıkları kuruyoruz en önemlisi 
yeni distribütörlerimizi keşfediyoruz. 
Türkiye’de özellikle HORECA (Hotel-
restaurant-cafe) sektörü çok hızla 
büyüyor. Bu anlamda Türkiye bizim 
kendimizi tanıtmamız ve göster-
memiz için büyük bir kapı açıyor” diye 
konuştu.

Başta mermer olmak üzere dünya 
doğal taş rezervinin önemli bölümüne 
sahip Türkiye’den, bu yılın ocak-ekim 
döneminde 1 milyar 424 milyon dolarlık 
mermer dış satımı gerçekleştirildi.
Dünya doğal taş rezervi bakımından ilk 
sıralarda yer alan Türkiye’den, bu yılın 
10 ayında 1 milyar 424 milyon dolarlık 
mermer ihracatı yapıldı.Türkiye’den en 
fazla mermer alan ülkeler, Çin, ABD, 
Suudi Arabistan, Hindistan ve Irak oldu.
Mermer ve doğal taş rezervi bakımından 
öne çıkan illerden Afyonkarahisar’dan 
da bu dönemde 138 milyon dolarlık 
mermer ihracatı yapıldı.Afyonkarahisar 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü 
Serteser, kentin, madencilik sektörü 
ihracatında 7’nci, doğal taş ihracatında 
ise 3’üncü sırada olduğunu söyledi.Mer-
mer ihracatının yaklaşık yüzde 10’unun 
Afyonkarahisar’dan gerçekleştirildiğini 
belirten Serteser, kendileri tarafından 
üretilen ancak başka illerdeki firmalar 
tarafından ihraç edilen miktar da dahil 
edildiğinde bu rakamın 60-100 milyon 
dolar artacağını söyledi.Serteser, mer-
mercilik sektöründe faaliyet gösteren, 
odaya kayıtlı 665 firmanın bulunduğunu 
ifade etti.

Endüstriyel Mutfak 
Sektörü Türkiye’de 
Buluştu

Türkiye’den 1,4 Milyar 
Dolarlık Mermer İhracatı 
Yapıldı
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OSB’LERDE BEDELSIZ ARSANIN 
KAPSAMI GENIŞLEDI

4’üncü kademe gelişmiş ilçelerde de 
bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. Bu 
arada ikinci ve üçüncü kademe gelişmiş 
ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim 
oranları artırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
hazırlanan Organize Sanayi Bölgeler-
inde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin 
genişletilmesine ilişkin karar Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 
dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde 
bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis 
edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın, ekonomiye yönelik saldırıların 
ardından açıkladığı Destek ve Önlem 
Paketi’nde yer alan bir madde daha 
hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara 
göre, OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin 
kapsamı genişletildi.

Buna göre, 4’üncü kademe gelişmiş 
ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi 
yapılabilecek. 5 ve 6. kademede bu-
lunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” 
uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan ikinci ve üçüncü kademe 
gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan 
indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 
40 indirim oranına sahip ikinci kademe 
ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim 
oranına sahip üçüncü kademe ilçelerde 
ise yüzde 80’e çıkarıldı.

Kararla OSB’lerdeki boş parsell-
erin yatırıma daha hızlı bir şekilde 
kazandırılarak üretimin ve istihdamın 
artırılması hedefleniyor.

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 
artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 
oldu. Aylık ÜFE 0.91 artarken yıllık ÜFE 
yüzde 45.1’e çıktı.

TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir 
önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 14,90 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 
2018 yılı Ekim ayında endekste yer 
alan gruplardan, konutta %4,15, ev 
eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz 
içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kül-
türde %2,07 artış gerçekleşti. 

Ana harcama grupları itibariyle 
2018 yılı Ekim ayında endekste yer 
alan gruplardan sadece ulaştırma 
grubunda %0,85 oranında düşüş 
gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve 
hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz 
içecekler %29,26 ve konut %25,72 
ile artışın yüksek olduğu diğer ana 
harcama gruplarıdır.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık 
Bakanı Çaudri, “Bundan sonra Pakistan 
ve Çin arasındaki ticarette dolar yerine 
yuan kullanılacak” dedi.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık 
Bakanı Favad Çaudri, bundan sonra 
Çin ile ticarette dolar yerine yuan 
kullanılacağını söyledi.

Çaudri, Pakistan Başbakanı İmran 
Han’ın Çin ziyareti ve ülke gündemine 
ilişkin basına açıklamalarda bulundu. 
Han’ın ziyaretinin Suudi Arabistan’a 
yaptığı ziyaret kadar önemli ve başarılı 
geçtiğini belirten Çaudri, Çin’in 
Pakistan’a her türlü ekonomik ve siyasi 
desteği sunduğunu vurguladı. 

Çaudri, “Çin-Pakistan Ekono-
mik Koridoru (CPEC) projesini hem 
ülkemizde hem de Çin’de insanlara 
yücelterek anlatıyoruz. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmimiz 15 milyar doları bu-
luyor. Bundan sonra da Pakistan ve Çin 
arasındaki ticarette dolar yerine yuan 
kullanılacak” dedi.

Enflasyon Rakamları 
Açıklandı

Pakistan ve Çin
Ticarette Dolar Yerine 
Yuan Kullanacak
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PERAKENDE TICARETTE 
YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI 
YAPILDI

“Perakende Ticarette Uygulanacak 
İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik”te 
değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili 
Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, yönetmeliğin 12/C mad-
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirildi:

“Üreticiye yapılacak ödemeler; 
5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 
18/5/2004  tarihli ve 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun 12’nci maddesi 
çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle be-
lirlenen hızlı tüketim mallarının temini 
karşılığında üreticiye birim miktar başına 
yapılacak ödeme tedarikçiler ile büyük 
mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve 
özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami 
fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların 
dışındaki  perakende işletmeler için ise 
yüzde sekseninden az olamaz. Büyük 
mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce 
bir gün içinde üreticiden teslim alınan 
birinci fıkra kapsamındaki malların en fa-
zla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle 
iade edilebilir.”

Türkiye’nin ham çelik üretimi, yılın 9 
ayında yüzde 0,9 artışla 28 milyon tona 
geriledi. Üretimdeki düşüşte inşaatta 
kullanılan uzun ürünlerin tüketiminde 
eylül ayında yaşanan azalma etkili oldu.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, yılın 9 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 
yüzde 0,9 artarak 28 milyon ton olarak 
gerçekleşti. Üretimdeki yavaşlamada, 
inşaat sektöründe kullanılan uzun 
ürünlerin tüketimindeki azalış önemli rol 
oynadı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel 
Sekreteri Veysel Yayan, yılın ilk yarısında 
çelik üretiminde artış yaşandığını, ikinci 
yarının başından itibaren ise üretimde 
duraklama gözlendiğini söyledi.

Eylül ayında üretimin geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,9 azaldığını ifade 
eden Yayan, bu gelişmenin etkisiyle yılın 
9 ayındaki üretimin yıllık bazda yüzde 0,9 
artışla sınırlı kaldığını dile getirdi.

Yayan, nihai mamul tüketimi 
açısından bakıldığında ise eylülde yıllık 
bazda yüzde 37,5 gerileme görüldüğüne 
dikkate çekerek, “Tüketimdeki düşüş 
ağırlıklı olarak inşaat sektörüne yönelik 
üretilen uzun ürünlerin tüketimindeki 
düşüşten kaynaklanıyor. Geçen yılın eylül 
ayında uzun ürün tüketimi 1 milyon 713 
bin tondu. Bu yılın aynı ayında ise 790 
bin ton yani 923 bin tonluk gerileme var” 
dedi.

.

Gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 
3 yılda yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat 
öngörülüyor.

Gümrük vergisi gelirlerinde gelecek 
3 yılda yaklaşık 73 milyar liralık tahsilat 
yapılması bekleniyor.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nunu Teklifi verilerinden yapılan derlem-
eye göre, tahsil edilen gümrük vergisi ge-
lirlerinin gelecek yıllarda artış göstermesi 
öngörülüyor.

Bu kapsamda, 8 aylık gerçekleşme 
ve beklentiler doğrultusunda yapılan 
tahminler, bu yıl sonu itibarıyla 17 milyar 
503 milyon 399 bin liralık gümrük vergisi 
geliri elde edileceğini gösteriyor.

Gümrük vergilerinden tahsil edilen 
tutar, yapılan beklenti tahminlerine göre 
gelecek yıl 2018’e göre yüzde 21,2 ar-
tarak 21 milyar 213 milyon 62 bin liraya 
ulaşacak.

Çelik Üretiminde 
İnşaat Kaybı

Gümrük Vergisinden 3 
Yılda 73 Milyar Lira Gelir 
Beklentisi
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İTO BAŞKANI KONKORDATO 
İLAN EDEN ŞIRKET SAYISINI 
AÇIKLADI

Konkordato ile ilgili çok fazla spekül-
asyon yapıldığını söyleyen İstanbul Ticar-
et Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 
“Tüm Türkiye’de sayı 500’ün, İstanbul’da 
ise 100’ün altında” dedi.

Son dönemde en çok tartışılan 
konuların başında gelen konkordato 
ilanlarının abartıldığını vurgulayan İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

“Rakamlar 3 bin-5 bin diye söyleni-
yor. Konkordato ile ilgili inanılmaz spekül-
asyon yapılıyor. Tüm Türkiye’de sayı 
500’ün altında İstanbul’da ise 100’ün 
altında. Bu işi küçümsemek için söylemi-
yorum kendilerini korumaya alıyorlar, 
ama onlardan alacağı olanlar zora giriyor. 
Çok doğru ve sınırlı uygulanması önem-
lidir.

Şu andaki düzenlemelere bağlı olarak 
finansman kanallarındaki tıkanıklıklar 
açılmaya başlandı, kurda gerileme var. 
Bizim fiyatlama için en büyük risk unsu-
rumuz kur idi. 

Biz şu anda psikolojik ve politik 
rüzgar Türkiye’nin lehine işliyor. Üzerim-
ize gönderilen kara bulutlar dağılmaya 
başladı. Finansmana ulaşma konusunda 
iyileşme var ama devinimin artması 
gerekiyor.”

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı Necmet-
tin Zaroğlu, pamukta rekoltenin iyi 
olduğunu ancak balya pamuğun 11 
bin TL’den 8 bin 200 TL’ye düştüğünü, 
bunun da en çok üreticiyi mağdur 
ettiğini söyledi.

Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde 
yaklaşık 200 bin dekarlık alana pa-
muk ekimi yapıldığını ve hasadının 
sonuna gelindiğini belirten TSO 
Başkanı Zaroğlu, ovada 40 randımanlı 
olarak üretilen pamuğun fiyatının 
düşmesinin ekonomik duruma bağlı 
olduğunu söyledi.Bunun yanında 
artan maliyetlerin de sıkıntının bir 
parçası olduğunu kaydeden Zaroğlu, 
tüccarların ve sanayicilerin fiyat kırması 
nedeniyle de pamuk fiyatında düşüş 
olduğunu ifade etti.Gübre, ilaç ve işçilik 
fiyatlarındaki aşırı artışların üreticiyi 
zor duruma düşürdüğünü, yaşanan 
olumsuzluklara fiyatların düşmesi veya 
bilinçli olarak düşürülmesinin de eklen-
mesi ile üretici açısından yıkıcı etkiler 
yarattığını sözlerine ekleyen Zaroğlu, 
“Pamuk fiyatları dolara endeksli olduğu 
halde, kurdaki rekor artışa rağmen 
pamuk fiyatı spekülatörler tarafından 
düşürülmektedir. Pamuk üreticisi, bazı 
fırsatçı kesimlerin fiyatları yapay olarak 
düşürmesi nedeniyle zarar ediyor. Dün-
ya borsalarında 12,5 lira olan fiyatlar 
Türk üreticisine 1,5-2 lira daha düşük 
yansıtılmaktadır. Şu an pamuk fiyatları 
3 bin ile 3 bin 280 TL arasında seyredi-
yor, zaten oldukça zor bir dönem 
geçiren üreticilerimiz fiyatlarında dip 
seviyelere inmesi nedeniyle oldukça 
güç duruma düşmüştür” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ikinci 
çeyrek mali sonuçları verilerine göre, 
ikinci çeyrek sonunda sigorta sektörünün 
üstlendiği tazminat, yıllık bazda yüzde 
17.1 artarak 15.6 milyar liraya yükseldi.

TSB´nin üye şirketlerden derlediği 
veriler, ikinci çeyrek sonunda sektörün 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
üstlendiği tazminatın yüzde 17.1 artışla 
13.3 milyar liradan 15.6 milyar liraya 
yükseldiğini ortaya koyarken, verilere 
göre ayrıca 2017 yılının ikinci çeyreğinde 
33.8 milyon adet olan sigorta poliçeleri, 
bu yıl yüzde 11 artarak 37.5 milyon 
adede ulaştı.

TSB açıklamasına göre ilk altı ayda 
hayat sigortaları toplam prim üretimi 
yüzde 16.3 artışla 3.8 milyar liraya 
ulaşırken, hayat dışı sigortalar, karayolu 
zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki 
riskli sigortalılar havuzundan alınan 
ve mükerrerliğe sebep olan endirekt 
üretim hariç bırakıldığında, prim üreti-
minin yüzde 15.2 artışla 22.8 milyar 
liraya yükseldiği görüldü. Toplam prim 
üretimi ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15.4 büyümeyle 26.6 milyar 
liraya yükseldi. Veriler ayrıca, hayat 
branşında önceki dönemlerdeki yüksek 
büyüme oranlarında etkili olan kredi 
hacminin durağan hale gelmesinin, hayat 
branşındaki büyümeyi sınırladığının altını 
çizdi.

Reyhanlı Ticaret San-
ayi Odası Başkanı: Pa-
mukta Rekolte İyi, Ancak 
Fiyat Düştü

Sigorta Sektörü 
Tazminatı 2. Çeyrekte 
Yüzde 17.1 Arttı






