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Türkiye ekonomisi 2018 yılının 
dördüncü çeyreğinde yüzde 3 
daralırken yılın tamamında yüzde 
2,6 büyüdü. Büyüme, Yeni Ekonomi 
Programı’ndaki yüzde 3.8’lik tahminin 
altında kaldı.

Milli gelir ise 2018’de bir önceki yıla 
göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 
milyar 989 milyon lira oldu. Kişi başına 
GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, 
dolar cinsinden 9 bin 632 dolar olarak 
hesaplandı.

Türkiye ekonomisi 2018 yılının 
dördüncü çeyreğinde yüzde 3 daraldı. 
Bu oran 2009 yılının ikinci çeyreğinden 
bu yana en yüksek rakam.

Ekonomi 2018 yılında ise bir önceki 
yıla göre yüzde 2.6 ile beklentilerin 
hafif üzerinde, ancak 2019-2021 Yeni 
Ekonomi Programı (YEP) tahmininin 
altında (YEP Büyüme Tahmini yüzde 
3.8) büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyat-
larla GSYH, 2018’de bir önceki yıla 
göre yüzde 19.1 artarak 3 trilyon 700 
milyar 989 milyon lira oldu. GSYH’yi 
oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 
2018 yılında zincirlenmiş hacim endek-
si olarak tarım sektörünün katma 
değeri yüzde 1.3, sanayi sektörünün 
yüzde 1.1 artarken, inşaat sektörünün 
yüzde 1.9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faali-
yetlerinin toplamından oluşan hizmetler 
sektörünün katma değeri de 5.6 artış 
kaydetti.

İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI

Türk Lirası’nda Ağustos ayında 
yaşanan sert değer kaybı ve finansal 
koşullardaki sıkılaşmanın iç talep ve 
yatırımları olumsuz etkilemesi son 
çeyrekteki verilere yansıdı. Bu dönem-
de büyümenin itici gücü yüzde 11 
büyüyen ihracat oldu. İthalattaki sert 
düşüşle birlikte net ihracat ana kalemi 
büyümeye 8.4 yüzde puan destek 
verdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DARALDI

Üretim yönünden bakıldığında, 
2018 son çeyreğinde, tüm ana sektör 
gruplarında daralma yaşandı. En sert 
daralma kaydeden sektör faiz hadler-
ine duyarlı inşaat oldu. Son yıllarda 
güçlü büyüme performansı sergileyen 
inşaat sektörü 2018 yılının Ağustos 
ayında yaşanan kur atağı sonrasında 
faizlerdeki yükseliş ile birlikte sektörel 
bozulmaların etkisiyle son çeyrekte 
yüzde 8.7, yıllık yüzde 1.9 daraldı. 
2017 yılında büyümenin lokomotifi 
olan inşaat sektörü 2009’un üçüncü 
çeyreğinden bu yana en sert daralmayı 
kaydetse de 2001 ve 2009 yılındaki 
kadar küçülmedi.

2001 yılının son çeyreğinde inşaat 
sektöründeki daralma yüzde 32.2’yi 
bulmuştu. Küresel mali krizin hemen 
ardından 2009 yılının ikinci çeyreğinde 
de inşaat yüzde 20.3 ile ikinci en yük-
sek daralmasını kaydetmişti. Keskin 
daralmalardan sonra yine sert büyüyen 
sektör 2002 yılının son çeyreğinde 
yüzde 39.1 büyüyerek rekor kırmıştı. 
İkinci en yüksek büyüme oranı ise 32.3 
ile 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 
yakalanmıştı. İnşaat 2001’de 5 çeyrek 
, 2009’da da 7 çeyrek dalgalanmıştı.

EKONOMİ 2018’DE YÜZDE 2,6 BÜYÜDÜ,
DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3 DARALDI
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TARIM SEKTÖRÜNÜN 
KATMA DEĞERİ AZALDI

Tarım sektörünün toplam katma 
değeri, 2018’in dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
yüzde 0.5 azaldı. Sanayi sektörünün 
toplam katma değeri yüzde 6.4, inşaat 
sektörünün yüzde 8.7 ve hizmetler 
sektörünün yüzde 0.3 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 
2018’in dördüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3.2, mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim 
endeksinde de bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 2.4 azalış görüldü.

DOLAR KURU

Açıklanan büyüme verilerinde 
ortalama dolar kuru 4.72 olarak 
alındı. Oysa Merkez Bankası 2018 yıl 
ortalaması olarak dolar kurunu 4.83 
olarak açıklamıştı. Aradaki fark Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dolar 
kuru olarak dış ticaret istatistikler-
indeki döviz kurunu baz almasından 
kaynaklandı.

TÜİK, dış ticaret istatistikler-
inin döviz olarak takip edilen ithalat 
rakamını yine Türk Lirası olarak takip 
edilen ithalat rakamına bölerek 4.72 
rakamına ulaştı. Bunun nedeni Merkez 
Bankası’nın rakamlarında işlemin 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin belli 
olmaması.

Oysa dış ticaret rakamlarında 
işlemler net olarak gerçekleşiyor. 
Yani o fiyattan alım gerçekleşiyor. 
TÜİK şimdiye kadar hep aynı rakamı 
kullandı, ancak bu yıl kur gün içinde de 
çok oynak olunca arada gözle görülür 
hissedilir bir fark oluştu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 
2018’de bir önceki yıl zincirlemiş 
hacim endeksine göre yüzde 1.1 arttı. 
Hanehalkı tüketim harcamalarının 
GSYH içindeki payı yüzde 57.6 
oldu. Geçen yıl devletin nihai tüketim 
harcamalarının GSYH içindeki 
payı yüzde 14.4, sabit sermaye 
oluşumunun payı yüzde 29.7 olarak 
kayıtlara geçti.

2018’de zincirlenmiş hacim 
endeksine göre, devletin nihai tüketim 
harcamaları yüzde 3.6 artarken, gayri 
safi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 
1.7 azaldı.
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VATANDAŞIN TÜKETİM HAR-
CAMASI AZALDI

Hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları, 2018’in dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, zincirleme hacim 
endeksi olarak yüzde 8.9 ve gay-
risafi sabit sermaye oluşumu yüzde 
12.9 azalırken, devletin nihai tüketim 
harcamaları yüzde 0.5 artış gösterdi.

YATIRIM HARCAMASI 53.4 
MİLYAR LİRA AZALDI

Özellikle makine teçhizat 
yatırımlarının yüzde 25.8 azalması 
dikkat çekti. Kur şokunun ardından 
vatandaş ve şirketler ise yükselen fiyat-
lar ve belirsizlikle daha az harcamaya 
başladılar. Nominal olarak harcama-
lar artmış gibi görünse de enflasyon 
düşüldükten sonra harcamaların 
toplam 86 milyar lira, kişi başı ise bin 
53 lira azaldığı görüldü.

Geçen yıl, 2017’nin zincirlenmiş 
hacim endeksine göre mal ve hizmet 
ihracatı yüzde 7.5 yükselirken, itha-
lat yüzde 7.9 düştü. Mal ve hizmet 
ihracatı, 2018’in dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 
zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 
10.6 artarken, ithalatı ise yüzde 24.4 
azaldı.

EN BÜYÜK DARBE ÖZEL 
TÜKETİMDEN

2018’in son çeyreğinde yüzde 3 
daralan ekonomiye en büyük darbe 
“özel tüketim” kaleminden geldi. 
2018’in son çeyreğinde özel tüketim 
harcamaları büyümeyi 5.4 puan aşağı 
çekti. Bu dönemde hanehalkının 
dayanıklı tüketim malı harcamaları bir 
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 34.6 
düştü. Yerleşik hanehalkı tüketiminde 
görülen yüzde 8.9’luk yıllık daralma 
küresel krizin etkilerinin görülmeye 
başlandığı 2009’un ilk çeyreğinden 
bu yana görülen en güçlü daralmayı 
yaşadı.

Son çeyrekteki zayıf performansına 
rağmen tüketim harcamaları daha çok 
yılın ilk yarısındaki güçlü seyriyle 2018 
yılı genelinde büyümeye 1.2 puan ile 
net ihracatın ardından en yüksek katkı 
sağlayan ikinci kalem oldu.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE 
YÜZDE 18.6 ARTIŞ

İş gücü ödemeleri 2018’de, bir 
önceki yıla göre yüzde 18,6, net 
işletme artığı/karma gelir yüzde 18.7 
yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen 
yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 16.5, 
net işletme artığı/karma gelir yüzde 
10.6 artış kaydetti.  İşgücü ödeme-
lerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma 
değer içerisindeki payı 2017’nin aynı 
çeyreğinde yüzde 31.1 iken bu oran 
geçen yılın dördüncü çeyreğinde 
yüzde 31.2 oldu. Net işletme artığı/
karma gelirin payı ise yüzde 53.9’dan 
yüzde 51.3’e düştü.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 
yüzde 7.2’lik büyüme yüzde 7.4’e, 
üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 
1.6’lık büyüme de yüzde 1.8’e revize 
edildi. Bu revizyonlar yapılmasaydı 
ekonomi yıllık yüzde 2.4 büyüyecekti.
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UZMANLAR EKONOMİDE 
YAŞANAN SÜREÇ İÇİN NE DİYOR?

Büyüme verileri ekonomistler 
arasında kavram tartışmasına yol açtı. 
Uzmanlar içinde bulunulan durumun 
resesyon mu, stagflasyon mu yoksa 
slumpflasyon mu olduğu konusunda 
bölündü.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH’nın üçüncü çeyrekte 
yüzde 1.6, son çeyrekte yüzde 2.4 
daraldığına dikkat çeken uzmanlar 
ekonominin ‘teknik resesyon’a girdiğini 
savundu.

Ekonomik büyümenin belirli bir süre 
negatif veya yavaş olması anlamına 
gelen resesyon ekonomide atıl ka-
pasitenin olması veya ekonominin 
uzun vadeli büyüme oranından daha 
düşük bir oranda büyümesi olarak da 
tanımlanabiliyor. Ekonomik faaliyetteki 
daralmanın iki çeyrek üst üste sürmesi 
halinde kullanılıyor.

“SLUMPFLASYON”

Ekonomist-yazar Dr. Mahfi 
Eğilmez, kişisel blogunda yaptığı 
değerlendirmede ekonomide 
yaşanan sürece ilişkin, Türkiye’nin 
“küçülen ekonomiyle beraber 
yükselen enflasyon” şeklinde 
tanımlanan ‘slumpflasyon’a girdiği 
değerlendirmesinde bulundu.

“STAGFLASYON’ YAŞANIYOR”

Bazı uzmanlarsa durumu stagflasy-
on olarak niteledi. Bazı uzmanlarsa 
durumu stagflasyon olarak niteledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın Terimler Sözlüğü’ne göre 
stagflasyon bir ekonomide üretimin 
düştüğü veya en azından artmadığı bir 
ortamda enflasyon yükseldiği zaman 
meydana gelen durumu ifade ediyor.

BAKAN ALBAYRAK’TAN 

AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak, Twitter hesabından 
2018 yılı büyüme rakamlarını ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak ekonomiye ilişkin 
yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“2018 son çeyrek büyümesi 
% -3 olarak piyasa beklentileri 
doğrultusunda gerçekleşmiştir. 
İç ve dış dengelenmeyi bir arada 
sağladığımız bu dönem, cari açık ve 
enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi 
faaliyette en kötü geride kalmıştır.

Büyümede en kötü beklentiler 
gerçekleşmemiştir. Tarihin en ciddi 
spekülatif saldırısının yanında küresel 
alanda büyümenin yavaşlama eğilimine 
girdiği döneme rağmen 2001 ve 

2008 yıllarındakine benzer bir durum 
gerçekleşmemiş, süreç çok kısa süre-
de başarılı bir şekilde atlatılmıştır. Son 
çeyrekte görülen daralmaya rağmen 
net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde 
puan pozitif katkı sağlaması denge-
lenme sürecinin öngörüldüğü şekilde 
devam ettiğinin önemli bir işaretidir.

Son dönemde finansal piyasalarda 
gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyon-
daki düşüş trendi, öncü göstergeler-
deki iyileşmeler, finansmana erişimde 
atılan adımlar ve istihdam seferberliği 
sayesinde 2019 yılında büyümenin 
YEP’te öngördüğümüz şekilde 
seyredeceğine inancımız tamdır. 
2019’a ait güncel veriler, ekonominin 
hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, 
büyümedeki yavaşlamanın geçici bir 
durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma 
eğiliminin başladığına işaret etmek-
tedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri 
büyümeyi besleyen ana kalemler 
olacaktır.

Ekonomi politikalarında güçlü 
bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. 
Nisan’dan itibaren yapısal tarafta 
atacağımız adımlarla süreci daha da 
güçlendireceğiz. YEP kapsamında 
cari açığı azaltacak, katma değerli 
üretimi artıracak, milletimizin refahını 
yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla 
uygulamaya devam edeceğiz.”
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Rakamlar, istatistikler ve siya-
setçiler ne derse desin, bence en 
güzel sağlamayı kendi kendine 
yapın. Şu soruyu sorun kendin-
ize: Gerçekten büyüdük mü? 
2018 yılı rakamları size ne anlatıyor 
bilemiyorum. Ama sizce yüzde 
7,3 büyüme rakamının açıklandığı 
2017’de büyüdük mü?

Sadece dolar bazında TL’nin 
3,5’dan 5 ve üzeri seviyeye gelm-
esiyle yüzde 60 küçüldüğümüz, 
fakirleştiğimiz ve TL bazında 
ekonomimizin maliyetinin arttığı 
zaten ortada. Bunun dışında 
her kafadan bir ses çıkıyor. Sizi 
büyüdüğümüze ikna etmeye 
çalışıyorlar.

Elbette vatandaş olarak si-
zin de aklınız karışıyor. O za-
man sağlamayı kendi kendinize 
rahatlıkla yapabileceğiniz soruları 
paylaşalım.

Mesela bir önceki yıla göre 
sofranızda daha çok çeşit bulun-
durabiliyor musunuz? Etten pey-
nire, ekmekten suya kadar mali-
yetleriniz ile gelirleriniz arasındaki 
mukayeseyi yapmanızı öneririm.

İş insanısınız diyelim. Bir 
önceki yıl ile 2018 senesinde 
yaşadıklarınızın muhasebesini 
yapın. Maliyetlerinize ne kadar 
yetişebiliyorsunuz? Ödemelerinizi 
rahatlıkla yapabiliyor, alacaklarınızı 
tahsil edebiliyor musunuz?

Hammadde ya da girdi ürün-
lerinizi temin ederken zorlanıyor 
musunuz? Satışlarınız arttı mı bilmi-
yorum ama, mizan yaptığınızda 
kazancınız arttı mı? Gizli iflas 
gerçeğini yaşıyor musunuz?

Çocuğunuz okula giderk-
en harcamalarını rahatlıkla 
karşılayabiliyor, cebine de harçlığını 
endişesiz bir biçimde koyabili-
yor musunuz? Son yıllarda kredi 
borçlarınızın ödemesinde problem 
mi yaşıyorsunuz, yoksa bırakın 
ödeme sıkıntısı çekmeyi gönül 
rahatlığıyla ödeyebileceğinize ina-
narak değil, bilerek kredi kullanabil-
diniz mi?

Son bir yıl içerisinde mağaza 
kapattınız mı? AVM’lerde ya da 
caddelerde elde ettiğiniz kazanç ve 
rafınızdaki malın değeri size zengin-
lik mi getirdi; yoksa fakirleştiniz mi?

Eşinizi, sevgilinizi ya da 
çocuklarınızı alarak, dışarıda yemek 
yiyebiliyor; sinemaya, tiyatroya ya 
da bir sergiye gidebiliyor musunuz? 
Bunları yaparken ortaya çıkan 
maliyetler ne? Cebinizden daha 
çok mu para çıkıyor; yoksa geliriniz 
bunları karşılamaya yetti mi?

Bırakın doların, borsanın ya da 
faizin ne olduğunu… Bir kenara 
koyun siyasetçilerin sizin adınıza 
sizin yaşamınız hakkında kestiği 
ahkamı… Siz ne durumdasınız? 
Çevrenizde işsiz kalan insanlar oldu 
mu?

Hatta işten çıkarıldığı için 
kıdem tazminatı ile ilgili problem 
yaşayanların sayısı azaldı mı; 
arttı mı? Yarın bir işiniz olduğu 
konusunda güvencede misiniz? 
Başkalarının siyasi rekabetini bir 
kenara koyduğunuzda, kendi 
gerçeğiniz size ne anlatıyor?

Büyüme rakamı mı? En güzel 
büyümeyi cebinizde ve çevrenizde 
sağlamasını yaparak bulabilirsiniz. 
Şimdi tekrar sorun kendinize bu 
örnekleri de arttırıp: Büyüdük mü?

cetinunsalan@yahoo.com

BÜYÜDÜK MÜ?
Çetin Ünsalan
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Bu hafta içinde açıklanan verileri 
ele alarak Türkiye ekonomisinin ne 
durumda olduğuna bir bakalım.

Sanayi üretiminde hızlı bir çöküş 
söz konusu. 2018 yılının son 
aylarında sanayi üretimi neredeyse 
çökmüş durumda. Bunu TÜİK si-
tesinden aldığımız grafikle göster-
elim.

2018 yılının sanayi üretim grafiği 
sanayi üretimindeki çöküşü açıkça 
ortaya koyuyor.

Perakende satışlarda düşüş 
hızlanıyor.

Bunu da TÜİK sitesinden 
aldığımız grafikle gösterelim.

Grafik, 2018 yılının son aylarında 
ortaya çıkan talepteki çöküşü or-
taya koyuyor.

Ekonominin üretim ve tüketim ya 
da arz ve talep yönlerinin görünümü 
böyle. Şimdi de gelelim işin kamu 
kesimi yönüne.

Bütçe fazlası nereden 
kaynaklanıyor?

Ocak ayında yapılan bir yasa 
değişikliğiyle, her yıl Nisan ayında 
Hazineye devredilen Merkez 
Bankası kârı bu yıl Ocak ayında 
avans olarak devredildi. Tutarı 33 
milyar TL olarak açıklandı. 

Ocak ayında bütçenin görünümü 
de şöyle (Kaynak: Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, https://www.hmb.gov.tr/
duyuru/2019-ocak-ayi-butce-ger-
ceklesme-raporu)

Tablodan görüleceği gibi 2019 
Ocak ayında bütçe giderleri geçen 
yılın Ocak ayına göre yüzde 63 
oranında artmış. Bu artışın asıl 
ağırlığı da faiz dışı giderlerden 
kaynaklanmış. Buna karşılık dev-
letin temel geliri olan vergi gelirl-
eri yüzde 7 artmış. Asıl artış diğer 
gelirler içinde yer alan teşebbüs ve 
mülkiyet gelirlerinde olmuş. Ne oldu 
da devletin teşebbüs ve mülkiyet 
gelirleri bir yılda yüzde 3.410 arttı 
derseniz yanıtı Merkez Bankası’nın 
33 milyar TL tutarında kârının erken 
tahsil edilmesidir.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GİDİŞİN ANALİZİ
Mahfi Eğilmez
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Eğer 33 milyar TL öne çekilip de 
Ocak ayında tahsil edilmeseydi bütçe 
29,3 milyar TL açık verecekti.

Bütçenin gidişi sanal olarak iyiymiş 
gibi görünse de vergi gelirlerinin yüzde 
7 arttığı bir ortamda faiz dışı giderl-
erdeki yüzde 68 oranındaki artış bu 
gidişin çok tehlikeli olduğunu ve kalan 
tek çıpanın da elden gittiğini gösteriyor.

Cari açık düşüyor. Sanayi üretiminin 
ve perakende satışların hızla düştüğü 
bir ortamda büyüme de hızla düşüyor 
demektir. Büyüme düşerse dışticaret 
açığı ve cari açık da düşer.

Türkiye’de üretimin önemli bir 
bölümü ithal girdiyle yapıldığı için bu 
düşüşlerin ithalat düşüşü ve dolayısıyla 
cari açık düşüşü getirmesinden normal 
bir şey olamaz. Dolayısıyla cari açığın 
büyümenin düşmesi dolayısıyla ortaya 
çıkması olumlu görünümü olumsuz 
kılmaktadır.

İşsizlik hızla artıyor.

Açıklanan 2018 Kasım ayı verilerine 
göre işsizlik yüzde 12,3’e yükselmiş 
bulunuyor.

Aşağıdaki tablo 2017 yılı Kasım 
ayı istihdam ve işgücü verileriyle 2018 
Kasım ayı verilerini karşılaştırmalı 
olarak gösteriyor (Kaynak: TÜİK İşgücü 
İstatistikleri, Kasım 2018.)

Tabloya göre son bir yılda işgücü 
yüzde 1,6 artarken istihdam yüzde 
0,7 azalmış ve işsiz sayısı yüzde 
21,6 artmış. Anketin yapıldığı son 4 
hafta içinde işsiz olarak başvuranların 
oranı (resmi işsizlik oranı) yüzde 12,3, 
başvurmayanlarla birlikte işsizlerin 
oranı (geniş işsizlik oranı) yüzde 17,8 
olmuş bulunuyor.
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Geleceğe ilişki
beklentilerdeki olumsuzluk
yükseliyor. 

TÜİK’in yayınladığı Ocak ayı 
ekonomik güven endeksi geleceğe 
ilişkin beklentilerin bozulmaya devam 
ettiğini gösteriyor.

2018 yılı Ocak ayında ekonomiye 
duyulan güveni gösteren endeks 
sayısı 105,2 iken 2019 Ocak ayından 
78,5’e düşmüştür. Düşüş bir önceki 
ayın 81,9’luk endeks sayısına göre 
bile ciddi orandadır.

Sonuç
Türkiye’de yüksek enflasyon ve 

ekonomik küçülmeye yüksek işsizlik 
ve cari açığın yerini alacak olan 
bütçe açığı eşlik edeceği ekonominin 
depresyona sürüklenmesi olasılığı 
oldukça yüksektir.

Her ne kadar ABD ile Çin 
arasındaki ticaret savaşında bir 
yumuşama eğilimi ortaya çıkmış olsa 
da Çin ekonomisinde yaşanan ciddi 
ivme kaybı, İngiltere ile Avrupa Birliği 
arasında yaşanan Brexit sorunu, 
Fransa’daki sosyal 

gerginlikler, İtalya’daki siyasal ve 
ekonomik sıkıntıların yarattığı olum-
suz bekleyişler, Japonya’nın bir türlü 

durgunluktan çıkamaması, Güney 
Amerika’da Arjantin ve Venezuela 
kökenli ekonomik kargaşa küre-
sel sistemi resesyon beklentisine 
sokmuş bulunuyor.

Küresel sistemde beklentilerin 
bozulduğu bir ortamda Türkiye’de 
beklentilerin bozulmaya devam et-
mesi sorunu daha da büyütüyor.

Açıklama Notları

Ekonomik güven endeksi; 

tüketici ve üreticilerin genel 
ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirmelerini, beklenti ve 
eğilimlerini özetleyen bir bileşik 
endekstir. Endeks, mevsim etkiler-
inden arındırılmış tüketici güven 
endeksi, reel kesim (imalat sanayi), 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat 
sektörleri güven endekslerinin alt 
endekslerinin ağırlıklandırılarak 
birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Depresyon; bir ekonomide 
ekonomik faaliyetlerin uzun süreli 
olarak aşağı yönlü olması halini 
ifade eder. Depresyon ile resesyonu 
birbirinden ayıran üç önemli nokta 
vardır: (1) Resesyon ekonomik faali-
yetlerde daha kısa süreli bir küçülme 
halidir. Genellikle iki çeyrek ile birkaç 
yıl arasında sürer. Depresyon daha 
uzun süreli bir çöküşü ifade eder. (2) 
Resesyonda GSYH küçülmesi daha 
düşük düzeydedir. (3) Resesyonda 
ekonomi küçülürken işsizlik, enflasy-
on (deflasyon), paranın dış değerinde 
kayıp gibi diğer ekonomik gösterge-
lerin buna eşlik etmesi pek görülmez. 
Oysa depresyonda ekonomik küçül-
meyle birlikte bütün göstergelerde 
bozulma ortaya çıkar.
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2018 GSYH, cari fiyatlarla 3 
trilyon 701 milyar lira oldu. Dolar 
cinsinden ise nominal GSYH, 701 
milyar dolar oldu. 2018 yılı ortala-
ma dolar kurunun 5,2797 olarak 
alındığı anlaşılıyor.

Fert başına GSYH da cari fiyat-
larla 45.463 lira, dolar cinsinden 
9.632 dolar oldu. Eğer 2018’de 
TL düşük değerde olmasaydı fert 
başına GSYH daha yüksek, aşağı 
yukarı 11.000 dolar dolayında 
olurdu.

Bir önceki yıla ve bir önceki dö-
neme göre, 2018 ortalama büyüme 
oranı yüzde 2.6 ve dördüncü 
çeyrek büyüme oranı yüzde eksi 3 
oldu. 

Dördüncü çeyrekte GSYH’nın 
daralmasında en fazla özel 
tüketim harcamalarında yüzde 8.9 
oranındaki düşme etkili oldu. Özel 
tüketimin büyümeye negatif katkısı 
eksi 5.3 oldu.

Özel tüketim harcamalarının 
düşmesinde birçok neden var. 
Halkın satın alma gücü düştü. 
Memur, emekli ve işçilere en-
flasyon kadar düzeltme yapıldı. 
Büyümeden pay verilmedi. Maaş 
ve ücretlerde düzeltme yapılırken, 
TÜİK, TÜFE oranı dikkate alındı. 
Oysa ki gıda fiyatlarının yüksek 
olmasından dolayı vatandaşa bu 
enflasyon daha yüksek yansıdı.

Ayrıca işsizliğin artması, tüketici 
kredi faizlerinin artması, bankaların 
kredileri daraltması, hızlı kur 
artışının kriz beklentisi yaratması 
ve tüketici güveninin düşmesi etkili 
oldu.

Yatırımlardaki yüzde 12,9 
oranındaki gerilemenin negatif 
katkısı da eksi 3.9 oldu. Yatırımların 
düşmesinde de yine faizlerin 
artması, kriz beklentisi, ekono-
mik önlemlerin algı yaratmak 
üstüne düzenlenmesi ve bu ned-
enle tasarruf sahibinde güven 
kaybı ile demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünde Türkiye’nin geri git-
mesi etkili oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH büyüme oranları, 
çeyreklik değişimleri gösterir. 
Takvim etkileri, çalışma iş gününde 
kaymalar, resmî ve dini bayram 
tatilleri nedeniyle çalışma sürelerin-
den ortaya çıkan farkları düzeltmek 
için yapılıyor.

Çeyreklik büyüme oranları, 
Türkiye’nin 2018 ikinci çeyreğinden 
itibaren daralmaya girdiğini gösteri-
yor. 2018 ikinci çeyreğinde büyüme 
oranı sıfır, ikinci çeyreğinde eksi 
1.6 ve üçüncü çeyreğinde eksi 2.4 
oldu.

2017 yılının dördüncü 
çeyreğinden sonra, GSYH büyüme 
trendi sert bir şekilde düşme 
eğilimine giriyor. (Aşağıdaki grafik.) 

DARALMA NE KADAR DEVAM EDER?
Prof. Dr. Esfender Korkmaz
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Bu daralma eğilimi birdenbire 
durmaz. 31 Mart seçimleri üretici 
ve tüketici güveninde bir değişiklik 
yaratabilir. Siyasi iktidar ekonomi 
yönetiminde değişiklik yapabilir. 
Ancak bunlar bile 2019 yılının birin-
ci ve ikinci çeyreğinde daralmayı 
durduramayacak gibi görünüyor.

En son tahminlerden, OECD’nin 
Türkiye için 2019 büyüme tahmini 
eksi 1.8 ve J. P Morgan’ın büyüme 
tahmini eksi 0.9’dur.

Ekonomik durgunluktan hızlı 
çıkmamız için siyasi iktidarın radikal 
önlemler alması gerekir...

Hukukun üstünlüğü ve 
demokraside iyileşme algısı yarat-
mak için, AB, çıpa olabilir. AB ile 
ilişikleri bu paralelde öncelikli olarak 
geliştirebiliriz.

Türkiye’nin CDS’si iç ve dış 
dengelerin, dış borçların ve tüm 
ekonominin bir göstergesidir. CDS 
oranını düşürebilmek için, IMF’yi 
çıpa olarak kullanmalıyız. IMF’nin 
vereceği krediden çok mali çıpa 
olması önemlidir. Türkiye bu du-
rumda daha ucuz dış kredi bulur. 
Kaldı ki, IMF, doğrudan yabancı 
yatırım sermayesi için de bir 
teminattır.

Teknokrat bir ekonomi yönetimi 
kurulmalıdır. Bu yönetim;

Planlama yapmalıdır. Üretimde 
ithalat girdi payını azaltacak önlem-
ler almalıdır.

İnşaat sektörü tamamıyla pi-
yasaya bırakılmalıdır. TOKİ’nin işlevi 
yalnızca sosyal konut alanı ile sınırlı 
olmalıdır.

Devlet-özel sektör iş birliği, yap-
işlet-devret modeline dönmelidir. 
Mevcutlarda süreden taviz veriler-
ek, bütçeden talep garantisi yükü 
kaldırılmalıdır. Devlet bu altyapıları 
kendi işletirse, yalnız bunların geliri 
ile yatırımcının bedelini geri ödeye-
bilir.

Bugünkü daralma işsizliğin daha 
da artmasına neden olacaktır. Bir 
sosyal sorun doğurmaması için 4 
milyon mu ne kadarsa, Suriyelileri 
Esad’la anlaşıp geri göndermemiz, 
istikrarın olmazsa olmazıdır.

(yeniçağ)
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Prof. Dr. Emre Alkin, son 
çeyrekteki daralmaya rağmen 
2018’i büyümeyle tamamlayan 
Türkiye’nin 2019 yılında da az 
da olsa büyüyerek, “negatif 
büyüme” tahmininde bulunanları 
yanıltabileceğini söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Emre 
Alkin, son çeyrekteki daralmaya 
rağmen 2018’i büyümeyle tamam-
layan Türkiye’nin 2019 yılında da 
az da olsa büyüyerek, “negatif 
büyüme” tahmininde bulunanları 
yanıltabileceğini söyledi. Prof. Dr. 
Alkin, “Türkiye 2019’da büyümek 
istiyorsa, her kuruşu doğru 
kullanmalı” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Ekonomist Prof. 
Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 
2018 dördüncü çeyrek ve yıllık 
büyüme verilerini değerlendirdi.

Yılın son çeyreğinde çıkan 
yüzde 3’lük negatif büyümenin 
beklentiler dahilinde olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Alkin, “Ekono-
mistlerin son çeyrek tahmin-
leri genelde yüzde 1-4 negatif 
büyüme arasında gidip geliyordu. 
Biz de Eylül 2018’de, yani son 
çeyreğe girilirken yaptığımız bir 
değerlendirmede yüzde 2.5-3.0 
aralığında bir daralma tahmini 
ortaya koymuştuk. Ancak 2018’de 
en kötü ihtimalle yüzde 2.5 büyürüz 
demiştik. Bu doğrulanmış oldu” 
diye konuştu.

ALARM VEREN SEKTÖRLER

Büyüme rakamlarına 
bakıldığında imalat sanayii ve 
inşaatın alarm veren sektörler 
olarak dikkat çektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Akin, “Son çeyrekte imalat 
sanayiinde yüzde 7.4, inşaatta 
da yüzde 8.7’lik bir daralma var. 
Aslında biz bunları önceden hisset-
tik. Nereden hissettik? Kapasite 
kullanım oranlarında, sanayi üretimi 
verilerinde, işsizlik oranlarında ve 
ayrıca perakende satış verilerinde. 
Bunların hepsi birden alarm veri-
yordu” i fadelerini kullandı.

“YILLIK BÜYÜME 
ŞAŞIRTMADI”

Yüzde 2.6’lık yıllık büyüme 
rakamının da beklentileri dahilinde 
gerçekleştiğini belirten Prof. 
Dr. Alkin, “Çok daha kötümser 
beklentiler dile getirenler olmasına 
rağmen, biz daha eylül ayındaki 
değerlendirmelerimizde, en kötü 
şartlar altında bile Türkiye’nin 2018 
yılında yüzde 2.5 büyüyeceğini dile 
getirmiştik. Bu tahminimiz de doğru 
çıkmış oldu” dedi.

Geçen yılın son çeyreğine 
ait büyüme verilerine ba-
karken, geçmiş rakamların 
değerlendirildiğinin akıldan 
çıkarılmamasını isteyen Prof. Dr. 
Emre Alkin, “Bunlar 2018 yılına 
ait verilerdi. Buna göre analiz 
edilmesi lazım. Yani bunları şimdi 
yaşanıyormuş gibi yorumlamayalım. 
Ama eldeki veriler gösteriyor ki 
birinci çeyrekte de küçülme ihtimal-
imiz var” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin: “Türkiye 2019’da Büyümek 
İstiyorsa,Her Kuruşu Doğru Kullanmalı”
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“TOPARLANMAK ŞART”

Büyüme verilerinin bundan 
sonra nereye gidebileceğine dair 
tahminlerini dile getiren Prof. Dr. 
Alkin, “Nasıl ki geçen yılın ey-
lül ayında, yıllık büyüme yüzde 
2.5’ten düşük çıkmaz dediysem, 
şimdi de şunu söyleyeyim. 2018’in 
son çeyreğinde bu kadar kötü 
bir büyüme rakamının çıkması, 
matematiksel olarak 2019’un 
dördüncü çeyreğinde iyi bir rakam 
çıkmasına zemin hazırlamış oldu. 
Dolayısıyla IMF ve Dünya Bankası 
gibi kuruluşların Türkiye 2019 
yılında negatif büyür tezleri doğru 
çıkmayabilir. Ama bunun için 
Türkiye’nin yılın ikinci yarısında 
toparlanması şart” dedi.

“2019’DA BÜYÜME YÜZDE 
0.5-1.0 ÇIKABİLİR”

Yaşanan bunca sıkıntıya 
rağmen, iyi bir yönetimle Türkiye 
ekonomisinin 2019’un tamamında 
büyüyebileceği tahmininde bulunan 
Prof. Dr. Emre Alkin şöyle konuştu:

“Eldeki verilere bakarsak, 
2019’un ilk ve ikinci çeyrekler-
inde de negatif büyüme ihtimali 
var. Ama üçüncü ve dördüncü 
çeyrekte toparlanma yaşanırsa 
2019’u pozitif büyümeyle kapa-
tma imkânı hala var. 2018 son 
çeyrekteki hızlı küçülmenin de yol 
açacağı matematiksel etkiyle bu 
yılki büyüme rakamı yüzde 05.-1.0 
aralığında çıkabilir. Ancak matema-
tiksel düzeltmelerle övünemeyiz. 
Önemli olan, üretime, ihracata, 
istihdama katkı yapacak bir büyü-
menin ortaya koyulması.”

KALİTELİ BÜYÜME İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER

Türkiye’nin istikrarlı ve kaliteli bir 
büyümeye ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Emre Alkin, bunun 
için neler yapılması gerektiğine 
ilişkin görüşlerini de şöyle dile 
getirdi:

“Beklentileri doğru yönetmek 
lazım. İnsanların içinde hala bir 
umut var.

Hükümetin, bu ümidi boşa 
çıkarmayacak adımlar atması 
lazım. Vergi uygulamaları ve ka-
musal destekler konusunda 
doğru adımlar atılmalı. Türkiye’nin 
harcayacağı veya israf edeceği, 
yanlış kullanacağı tek bir kuruş 
dahi yoktur. Verilen kredilerin 
ve desteklerin hepsi de değere 
dönüşmelidir. Türk özel sektörü 
de kaynak kullanımında basiretli 
davranmayı artık öğrenmeli, katma 
değer yaratan faaliyetlerle iştigal 
etmeli.”
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TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası’ndan yapılan açıklamada şu 
ifadeler yer aldı:

Bazı sebzelerden sonra önemli 
kuru baklagiller ile pirinç de bazı 
Belediyelerin tanzim satışlarında 
satılmaya başlandı. Bu kapsamda 
pirincin kilosu 6 TL, nohutun kilosu 
5,50 TL ve yeşil mercimeğin kilosu 
4,50 TL’den satışa sunuldu. 

Yapılan uygulama ile geçici 
olarak fiyatlara kısmi bir müda-
hale söz konusu olmakla birlikte, 
sorunun kaynağı görülmeden, bu 
konuda gerekli önlemler alınmadan 
bir çözüm bulunması mümkün 
görülmemektedir. Tarım ürünler-
indeki fiyatlarda meydana gelen 
artışın temel nedeni üretimimizin 
yeterli olmamasıdır. Üretimimizin 
yeterli olmamasının başlıca nedeni 
ise girdi fiyatlarının yüksekliği ned-
eniyle karlı bir üretim yapamayan 
çiftçimizin üretimden vaz geçme-
sidir.

2002 yılından bugüne kadar 
tarım yapılan alanımız %12,7 
azalmıştır. Belçika büyüklüğündeki 
3,4 milyon hektar tarım alanı 
ekilmekten vaz geçilmiştir. Aynı 
dönemde tarım alanları ile ilgili 
olumlu gelişme, nadas alanlarımızın 
%30 azalması olmuştur. Baklagil 
ekimi yapılan tarım alanlarımızın 
tümü önemli ölçüde azalmıştır. 

Çizelge-1 KURU 
BAKLAGİLLER EKİM ALANI 
(Bin ha.)

Kaynak: TUİK
Baklagiller üretimine 

bakıldığında, ekilen alanlara paralel 
olarak üretimde de azalış olduğu 
görülmektedir. Kuru baklagillerin 
tümünde kişi başı üretimde, üretim-
deki azalıştan daha yüksek bir 
azalma meydana gelmiştir.

Çizelge-2 Kuru Baklagiller 
Üretimi

Kaynak: TUİK

Nüfus artışına karşın, üretimin 
azalması nedeniyle ortaya 
çıkan açık ithalat ile giderilmeye 
çalışılmıştır.

Ziraat Mühendisleri Odası:
“GÖRÜNEN KÖY, KILAVUZ İSTEMEZ
Tarımsal Üretimimiz Arttırılmadıkça, İthalat ve Fiyat 
Artışları Kaçınılmazdır”
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Çizelge-3  2018 Yılında 
Baklagil ve Pirinç İthalatı

Kaynak: TUİK

Çizelge-4 Baklagil ve Pirinç 
İthalatımız (2002-2018)

Kaynak: TUİK

Üretimde kullanılan mazotun 
litre fiyatı bir önceki yıla göre 2018 
yılında %23, DAP gübresi %63, 
Üre gübresi %69, tarım ilaçları 
%70 civarında arttı. Bu rakamları 
değerlendiğimizde gerek sebzede 
gerekse kuru bakliyatta ekim 
alanların daralması, üretim azlığı ve 
nüfus artışı nedeniyle ithalatın ve 
fiyat artışlarının olacağını söylemek 
zor değildir.

Tanzim satışlar sürdürülebilir ve 
sorunların çözümünü sağlayacak 
bir yöntem değildir. Üreticiyi 
tarımsal girdi fiyatları altında ez-
diren, alım gücünü her geçen yıl 
gerileten, üretmek yerine itha-
lat tercihi ile onu üretimden ve 
tarlasından koparan politikalar 
değiştirilmedikçe tanzim satışların 

özel sektör üzerinde 
oluşturduğu baskı, çiftçiye 
satış fiyatını indirme yönünde 
yansıyacak, bu durum tarımsal 

üretime daha çok zarar 
verecektir.
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Yıllar önce Türkiye’de uygula-
nan tarım politikalarının açmazını 
dile getiren, gerekli düzenleme-
ler yapılmadığı taktirde içinde 
yaşamakta olduğumuz sıkıntıların 
ortaya çıkacağını dile getiren birbiri 
ardına “Türkiye Tarımı Üzerine Not-
lar, 2009”, “Küresel Kapitalizme 
Karşı Tarım Yazıları, 2010”, “Tarım 
Bağımsızlıktır, 2011” ve “Açlık ve 
Emperyalizm, 2012 (Editör)” dört ki-
tap kaleme almıştım.

Anılan kitaplar, salt uyarıları değil, 
aynı zamanda çözümleri dile getiren 
önerileri de içeriyordu.

Ancak bu öneriler, neo-liberaller 
tarafından dikkate alınmadığı için 
şimdilerde tarımda tam anlamıyla 
bağımsızlığını kayıp eden bir ülke 
durumuna düştük.

Bu kitaplarda bağımsızlığımızı 
kayıp etmemizin   önce dış etmen-
lerine değinmiştim. Kısaca şunları 
yazmıştım.

Tarımda bağımsızlığımızı    
kayıp ettiren dış etmen 
emperyal kapitalizme teslim 

olmamız mıydı?

Dünyada uygulamakta olan 
ekonomi-politikaları, 1980’li yıllara 
değin iki kutbun yönlendirilmes-
indeydi. Bir yandan reel sosyalizm, 
bir yandan emperyal kapitalizm 
ve kurumları tarım politikalarını da 
şekillendiriyordu.

Bu bağlamda emperyal ka-
pitalizm, anılan yıllara değin özel-
likle çevre ülkelerinde köylülüğü, 
bir başka değişle küçük üreticiliği 
destekledi, kimi ülkelerde feodal-
izmin tasfiyesi doğrultusundaki 
çalışmalara olanak sağladı.

Ancak temel amacı, özellikle 
çevre ülkelerinde ortaya çıkabilecek 
toplumsal muhalefetin devrimci ey-
lemlere dönüşümünü engelleme-
kti. Daha doğrusu, onları düzenin 
sınırları içinde gelişmelerini denetle-
mek istiyordu.

Küresel kapitalizm 1980’li yılların 
başından itibaren tarımda izlediği 
politikaları terk etmeye başladı. Bu 
dönüşümde iki önemli etken rol 
oynadı.

Birincisi, çözülen reel sosy-
alist sistemin bakısının ortadan 
kalkmasıydı.

İkincisi de tarımda özellikle Batı 
ya da merkez ülkeler ya da onların 
denetimindeki Tekelci Şirketlerde, 
bunun tersi de söylenebilir-
endüstriyel tarımın geldiği noktaydı.

Bu ülkeler, geliştirdikleri yeni 
teknolojiler ve olağanüstü destekler 
aracılığıyla gereksinimlerinin çok 
üstünde tarımsal ürün ve girdi 
stoklarına ulaştılar. Artık çevre ül-
kelerinden ucuza kapattıkları 
tarımsal ürün alınımına da zamanla 
gereksinimleri kalmadı.

Aksine, kendi ürettiklerine 
pazar bulmaları bir zorunluluk 
haline geldi. Bu nedenle, çevre

ülkelerinin tarımsal 
üretiminin geriletilmesi, 
hatta çökertilmesi
doğrultusunda neo-
liberal ekonomi politikalarını 

küreselleştirme örtük adıyla 
devreye soktular.

Bu amaca yönelik olarak, 
tarım ürünlerinde Dünya Borsa 
Fiyatları’nı, çevre ülkelerin altına 
düşürdüler, damping yaptılar, 
ancak bunları yaparken de kendi 
iç pazarlarını korumak için her türlü 
önlemi aldılar.

“TARIM BAĞIMSIZLIKTIR” DEMEYENLERE GEÇ 
GÜNAYDIN!
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı



23

Emperyal Kapitalizme Nasıl 
Teslim Olduk?

24 Ocak 1980 ekonomik kararları 
ile tarımda korumacılığın kaldırılması 
ve desteklemelerin azaltılması süre-
cine sokuldu.

Tarımsal desteklemeler, Avrupa 
Birliği’nin çok gerisinde kaldı ya da 
bırakıldı.

Yetersiz desteklemeler de 
Türkiye’nin yapısal özelliklerine göre 
gerçekleştirilmedi.

Desteklemeler, tarımsal 
işletmelerin büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan aile işgücü temelli küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri niteliksel ve 
niceliksel iyileştirmek yerine, daha 
çok dev işletmelerin yaratılması ya 
da çok sınırlı olan büyük işletmeler 
lehine kullanıldı.

Tarımsal KİT’lerin çoğu 
özelleştirildi ve kapatıldılar. Bu süreç 
devam ediyor.

Bütün bu uygulamaların sonu-
cunda, nitelikli ve güçlü örgütlere 
sahip olmayan çiftçiler giderek 
fakirleşti, yaklaşık üç buçuk milyon 
kişi kırdan kente göç etmek zorun-
da kaldı.

Buna koşut olarak tarım ürünleri 
nüfus artışına koşut olarak artmadı 
ve dışa bağımlı duruma geldi.

Oysa tarımın bağımsızlıkla 
eşdeğer olduğu görülüyor. Nedeni 
şudur; insan açsa ve çıplaksa, insan 
hakları ve özgürlüğünü düşünemez, 
aydın niteliklerini geliştiremez, onu-
runu ve kişiliğini kaybeder.

Tarımın bu işlevi nedeniyle ül-
keler, öncelikle insanlarını doy-
urmaya ve giydirmeye çalışırlar. 
Bu amaca bağlı olarak tarımlarını 
korur ve geliştirirler. Bütün paylaşım 
savaşlarında tarım ürünlerinin 
denetimi önemli rol oynamıştır.

Batı, gıdayı petrol jeo-politikasıyla 
birlikte ön sıraya koymuştur. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ünlü Dış İşleri Bakanı Kissenger, 
dünya egemenliği konusunda şu 
düşünceyi aktarıyordu; “Petrolu 
denetlersen ulusları denetleye

bilirsin, gıdayı denetim altına 
alırsan insanları denetleyebilirsin.”

Kıssadan hisse:
Bağımsız bir toplum ve dev-

let için, tarımın korunması ve 
geliştirilmesi yurt savunması kadar 
önemlidir. 

Bu anlamda “TARIM 
BAĞIMSIZLIKTIR” diyorum.

Ve;

• “Tarımsal üretimin büyük 
bir çoğunluğunu üreten aile işgücü 
temelli küçük ve orta ölçekli köylü 
işletmeciliğini küçümseyenlere,

• çiftçilerin kooperatifleşerek 
sanayici olmalarını 
gerçekleştirmeyenlere,

•  köylülüğe düşman televol-
eci  iktisatçılara,

• kurtarıcı diye yurtdışından 
adam  ithal ederek  15 yasayla 
tarımı yıkıma sokan politikacılara,

• tarımsal kitlerin 
özelleştirilmesine karşı çık(a)mayan 
sözde muhaliflere,

• toprak reformunu ağızlarına 
al(m)ayanlara,

• mevsimlik tarım işçilerine 
timsah göz yaşları dökenlere

• ve de neden-sonuç ilişkisi 
kuramayan ve pahalılıktan şikayetçi  
kentlilere “GEÇ GÜNAYDIN” deme-
kten başka bir şey demiyorum.
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal yazılı bir 
açıklama yaparak, patates ithalatında 
gümrük vergisinin sıfıra indirilmesini 
değerlendirdi.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

Patates ithalatında gümrük ver-
gisini sıfırlayan karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Karar 20 Nisan 2019 tari-
hine kadar 200 bin ton patatesin güm-
rük vergisi olmadan ithalatını öngörüyor.

Kuru soğan fiyatlarındaki yüksek 
artışın ardından da ithalat kararları 
gelmişti. Kuru soğan ithalatında yüzde 
49,5 olan gümrük vergisini kaldıran ka-
rar 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. 
Kararın 28 Şubat tarihine kadar geçerli 
olacağı bildirilmiş, ancak yeni bir kararla 
31 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

Patates ve soğandaki fiyat artışının 
temel nedeni çiftçinin maliyetlerindeki 
ciddi artış, buna bağlı olarak sürekli 
zarar etmesi sonucu ekimin-üretimin 
düşmesi. 2015’te 1 milyon 538 bin 787 
dekar alanda patates ekimi yapılırken, 
2017’de bu alan 1 milyon 428 bin 
835 dekara geriledi. 2018’de ekim 
alanları daha da azaldı. Ayrıca iklim 
değişikliğinin getirdiği aşırı yağışlar so-
nucu patateslerde hastalık oluşması 
gibi sebeplerle üretim verimliliği de 
düştü. 

Üretimdeki düşüşe bağlı olarak pi-
yasada patates azaldı ve fiyatlar yük-
seldi. Ardından da sıfır gümrükle ithalat 
kararı geldi. Ancak gıda fiyatlarındaki 
artışa ithalatla çözüm aramak, fiyatların 
düşmesi bir yana daha artmasına, 
hastalıklı ürünlerin ülkemize girmes-
ine, gıda güvenliği ve halk sağlığı 
sorunlarının ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır.

Ülkemizin son dönemlerde ka-
nayan yarası gıda fiyatlarındaki büyük 
artış. Birleşik Kamu-İş’in AR-GE birimi 
KAMUAR’ın düzenli olarak yayınladığı 
“Halkın Enflasyonu” araştırmasının 
Şubat ayı sonuçları durumun vehameti-
ni ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, 2018 
yılının Ağustos ayından bu yana gıda 
fiyatlarında sürekli bir artış yaşanıyor. 
“Tanzim satışların”, artışları ancak 
yüzde 1.19 oranında gerilettiği, yine de 
2019 yılının ilk iki ayında gıda fiyatlarında 
yüzde 13.21 artış yaşandığı belirtiliyor. 
Gıda fiyatlarında son bir yıldaki artış 
yüzde 52.03 oranıyla rekor seviyelere 
çıktı.

Şubat ayında süt ve süt ürünleri 
ile yumurtada yüzde 14.4, bakliyat 
fiyatlarında yüzde 15.2 oranında artış 
yaşandı. Halkımızın meyveye harcadığı 
paranın yani meyve tüketiminin yüzde 
16.87 oranında azaldığı da araştırmanın 
çarpıcı sonuçları arasında.

Şubat 2019 itibarıyla son bir yılda 
ekmek, un, bulgur, makarna ve ben-
zerlerinin fiyatlarında yüzde 26.41, 
et-balık fiyatlarında 8.87, süt ve süt 
ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 
43.46 oranında artış gerçekleşti. Bir 
yıl önceki fiyatlarla karşılaştırıldığında, 
Şubat ayında katı ve sıvı yağ fiyatları 
yüzde 17.99 arttı. Meyve fiyatları yüzde 
85.88, sebze fiyatları ise yüzde 233.52 
oranında artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün raporuna göre; Türkiye, 
gıda fiyatı artışında dünyada beşinci 
sırada yer alıyor.

Tüketim harcamaları araştırmaları 
ailelerin gıda için harcadıkları her 100 
liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bul-
gur, buğday unu, makarna ve şehriye 
gibi ürünlere harcadığını 

Sıfır Gümrükle Patates İthalatı Gıda Fiyatlarındaki Artışı 
Önleyebilir mi?
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gösteriyor. Bu da gıda 
fiyatlarındaki artış sonucu; halkımızın 
et, sebze, süt ve süt ürünleri tüketi-
mini azaltarak, ağırlıklı olarak makar-
na, ekmek gibi nispeten daha ucuz 
gıdalara yönelmek zorunda kaldığını 
gösteriyor. Bu durum elbette 
gelişme çağında olan çocukların ve 
gençlerin sağlıklı beslenememesi, 
vücut gelişimlerinin yetersiz olması, 
bağışıklık sistemlerinin zayıflaması, 
kansızlık gibi toplumumuzda za-
ten yaygın olan sorunların daha 
da artması sonuçlarını doğuruyor-
doğuracaktır.

Gıda Fyatlarındaki Bu 
Önlenemez Yükselişin 
Sebebi Nedir?

En önemli sebep ülkemizin ma-
zottan elektriğe, gübreden yeme, 
samana kadar tarımsal girdilerde 
ithalata bağımlı hale gelmesi. Üstelik 
döviz kurlarındaki ciddi artış sonucu 
ithal edilen bu ürünler de pahalandı. 
Maliyetler katlandı. Fiyatları 
düşürmek için bir kısır döngü gibi 
yine ithalat gündeme getirildi.

2018 yılında enflasyon yüzde 
20,3 artarken, gıda enflasyonunda 
artış yüzde 25,11 oldu. Fiyatı en 
çok artan ürün yüzde 184 ile kuru 
soğan olarak açıklandı. Kuru soğanı 
yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile pa-
tates izledi.

Fiyat artışlarının hemen ardından 
yazımızın başında da belirttiğimiz 
gibi soğan ve patates ithalat kararları 
geldi. Domates konservesi ithalatı 
için de 31 Mayıs’a kadar 25 bin ton 
sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı 
tanındı. Ayrıca Toprak Mahsülleri 
Ofisi’ne (TMO) bu yıl 1 milyon ton 
buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin 
ton mısır, 100 bin ton pirinç ve 100 
bin ton bakliyat ithalatı yetkisi verildi. 
Üreticimiz kendi kaderine terk edilip 
artık yaşamını çiftçilikle sürdüremez 
hale gelirken; halkımız da güvenli ve 
sağlıklı olduğu tartışma konusu olan 
hastalıklı ithal ürünleri tüketmek zo-
runda bırakıldı, bırakılıyor.

Tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımı ve yapılaşmaya açılması 
da üretimi olumsuz etkileyen faktör-
lerden biri oldu.

Sulama altyapısı yetersiz olduğu 
için 8,5 milyon hektarlık sulana-
bilir alanın 2,15 milyon hektarı 
sulanamıyor. Ayrıca tarım arazileri 
çok parselli olduğu için üretim ver-
imli olmuyor. Türkiye’de ortalama 
tarım arazisi büyüklüğü 61 dekar 
iken Almanya’da 457, Amerika’da 
1817, İngiltere’de 538, Fransa’da 
521 dekar. Üstelik bu 61 dekar da 
10 parçaya ayrılıyor.

Çiftçilerin kooperatifler çatısı 
altında örgütlü olmaması da bir 
başka sorun. Kooperatifler olmadığı 
için çiftçi üretimini planlayamıyor, 

ürününü düzgün bir biçimde 
pazarlayamıyor. Ürününü doğrudan 
tüketiciye ulaştıramadığı için tar-
ladan sofraya fiyatlarda 6-7 kat fark 
oluşuyor.

Gıda fiyatlarındaki artışı önle-
mek, sorunu daha da büyütüp 
çözümsüz hale sokacak olan ihra-
catla değil, üretimi arttırıcı tedbirler 
almakla mümkündür. Çiftçiye faizsiz 
kredi verilmelidir. Bilim insanlarının 
öncülüğünde verimli tohumlar 
üretilmeli ve köylümüze bedelsiz 
dağıtılmalıdır. Tarım ve Hayvancılık 
Enstitüleri yurdun tarıma elverişli 
her bölgesinde yaygınlaştırılmalıdır. 
Başta o bölge olmak üzere ül-
kemizin tarımsal faaliyetlerinin 
verimliliği için köylülerle iç içe bilim-
sel çalışmalar yapmalıdır. Köylül-
erin kooperatifler çatısı altında 
örgütlenmesi sağlanmalı, üretici ile 
tüketici arasındaki tüm aracılar or-
tadan kalkmalı, köylünün ürünlerini 
kendi örgütü aracılığıyla üreticiye 
ulaştırabilmesi sağlanmalıdır.

Pazardaki fiyat dalgalanmalarının 
önüne geçmek, gıda ürünlerinin 
halkımıza ucuz, sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde ulaşmasını sağlamak için Et 
Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kuru-
mu vb. yok edilen kamu işletmeleri 
yeniden faal hale getirilmelidir.

Tüm bu sorunlar çözülmeden 
halkımızın sağlıklı, güvenli ve ucuz 
gıdaya erişimi ve sağlıklı beslenmesi 
mümkün olmayacaktır.
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2019 yılı Şubat ayı ihracat ver-
ilerini değerlendiren ve TİM’in 
çalışmaları hakkında bilgi veren TİM 
Başkanı İsmail Gülle “Bugün tarihte 
bir ilke imza atarak ihracat veriler-
imizi TİM Kadın Konseyi üyeler-
imizle birlikte açıklıyoruz. Ülkemizi 
geleceğe taşıma mücadelesinde 
kadınlarımızı bu sürece dahil ede-
bilmek, deyim yerindeyse bir beka 
meselesidir” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarihte bir ilke imza atarak, şubat 
ayı ihracat verilerini Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ev sahipliğinde, 
TİM Kadın Konseyi’nin katılımıyla 
Ankara’da gerçekleştirilen basın 
toplantısı ile duyurdu.

“İhracat Şubat’ta Yüzde 3,5 
Arttı”

2019 yılı Şubat ayında yüzde 
3,5 artışla 13,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı 
döneminin rekorunu geride bıraktı. 
Serbest bölge ihracatları ve antrepo 
verilerini de kapsayan Genel Ticaret 
Sistemi’ne göre ise şubat ayında 
ihracat 14,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı 
İsmail Gülle, “Bugün tarihte bir ilke 
imza atarak ihracat verilerimizi TİM 
Kadın Konseyi üyelerimizle bir-
likte açıklıyoruz. Bu nedenle bu ay 
açıklanan veriler, bizim için ayrı bir 
anlam taşıyor. Bildiğiniz gibi, geçen 
sene şubat ayı tüm zamanların en 
başarılı ihracat verilerine ulaştığımız 
Şubat ayı oldu. Bu sene bunun da 
üzerinde bir performans sergilemeyi 
başardık. Artık pusulamız, her ay bir 
önceki yılın aynı ayında kırılan reko-
ru daha da ileri taşımak” dedi.

“Hedefimiz Aylık Bazda 16 
Milyar Doları Aşmak”

Ocak ayının ikinci yarısı itibari-
yle ihracatın geçen seneki ivmesini 
yakaladığına işaret eden Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, 
şöyle devam etti:

“Ocak ayının ortasından Şubat 
ayı sonuna kadar gerçekleşen 
haftalık ihracat verileri, bu 
düşüncemizi doğruluyor. Haftalık 
bazda 3 milyar dolarlardan 3,5 
milyar doların üzerinde bir ihra-
cat seviyesine ulaştık ve bu artış 
trendi Mart ayında da devam ede-
cek. Hedefimiz, haftalık ihracatı 4 
milyar doların üzerine taşıyarak, 
bu yıl en az 1 ay 16 milyar doları 
aşmak. Bu hedeflere ulaşmada, 
Hükümetimizin bizlere sunduğu 
desteklerin etkisi son derece kri-
tik. 7 Şubat’ta Ticaret Bakanımız 
ile birlikte ev sahipliği yaptığımız 2. 
TİM Delegeler Çalıştayı’nda Sayın 
Berat Albayrak’a özellikle deri ve 
otomotivdeki ÖTV konusunda ta-
leplerimizi iletmiştik. Toplantının 
üzerinden 1 ay dahi geçmeden, 15 

TİM İHRACAT VERİLERİNİ AÇIKLADI
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yıldır bu konuda düzenleme bekley-
en onbinlerce ihracatçımız ÖTV’yi 
sıfırlayan düzenlemeye geçen hafta 
kavuştu. Yine, KDV iadeleri so-
runu, ihracatımızın belki de en köklü 
sorunlarından birisiydi. Şubat ayında 
Hazine ve Maliye Bakanımız, bu 
konuda da çok önemli bir açıklama 
yaptı. KDV’nin yarısının, 10 gün 
gibi hayal dahi edilemeyecek bir 
sürede ödeneceğini müjdeledi. 
Ben her 2 düzenleme ile ilgili, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve 
Maliye Bakanımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Bu düzenlemelerin 
hayata geçmesinde bizlerle birlikte 
mesai harcayan, bizleri bir gün dahi 
yalnız bırakmayan, bizim sorunu-
muzu kendi sorunu bilen Ticaret 
Bakanımız’a tüm ihracatçılarımız 
adına teşekkür ediyorum.

Gülle, Kadın Konseyi’nin 
Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

TİM Kadın Konseyi’ne de 
katılımları için teşekkür eden ve 8 
Mart Kadınlar Günü’nü kutlayan 
Gülle, Kadın Konseyi’nin çalışmaları 
hakkında da bilgi verdi. TİM Başkanı 
İsmail Gülle konuyla ilgili şunları 

söyledi: 
“Ülkemizi geleceğe taşıma 

mücadelesinde kadınlarımızı bu 
sürece dahil edebilmek, deyim 
yerindeyse bir beka meselesidir. 
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz sene 
Ekim ayında TİM’in tarihinde ilk kez 
Kadın Konseyimizi kurduk. Konsey-
imizi oluştururken, konseyin sadece 
kadınlara özgü çalışma yapması da 
önceliğimiz değil elbette. Örneğin, 
Konseyimizin en önemli projeleri 
arasında yer alan İhracatta Sıfır Atık 
projesi, yıllardır dünyada öne çıkan, 
TİM’in gündeminde olan ancak bir 
türlü harekete geçilemeyen bir alan. 
Bu konuda konsey üyelerimizin 
ortaya koyduğu kararlı tavrı tak-
dir ediyor, ileride yürütecekleri nice 
projeler için kendilerini şimdiden 
tebrik ediyorum. Bu çerçevede, 
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar gününü kutluyorum.”

Şubat Ayı İhracatında Oto-
motiv Yine Liderliği Göğüsledi

Şubat’ta 2,5 milyar dolarla yine 
Otomotiv sektörü lider oldu. Bu 
sektörü 1,6 milyar dolarla Kimy-
evi Maddeler ve 1,4 milyar dolarla 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon takip etti.
İhracatını en çok artıran sektör-

ler yüzde 35 artış oranı ile Gemi ve 
Yat sektörü, yüzde 30 ile Kimyevi 
maddeler ve yüzde 28 ile Mücevher 
oldu.

Ülke verilerine bakıldığında ise 
en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 
3 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik 
Krallık ve İtalya oldu. Ülkelere göre 
ihracatta dikkat çeken artışlar ise 
şöyle: Malta’ya ihracat 10 kattan 
fazla artarken, Libya’ya ihracat 2 
katına, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
ihracat 1,5 katına çıktı.

İllerin ihracatına bakıldığında ise 
47 ilin ihracatı artarken en çok ih-
racat gerçekleştiren ilk 3 il, sırasıyla 
İstanbul, Kocaeli ve Bursa olarak 
gerçekleşti. En dikkat çekici artışlar 
ise Kastamonu, Rize ve Düzce’de 
yaşandı.

Şubat ayında ihracat miktar 
bazında bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 20’ye yakın bir 
artışla 11,3 milyon tona ulaştı. TL ile 
ihracat yapılan ülke sayısı 175, ih-
racat rakamı ise 4,3 milyar TL oldu.
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Ege İhracatçı Birlikleri, Şubat 
ayında 1 milyar 57 milyon dolarlık 
ihracata imza attı. EİB’nin 2018 
yılı Şubat ayı ihracatı ise; 1 milyar 
82 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçmişti. Ege Bölgesi’nden ihracat 
Şubat ayında yüzde 2 geriledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir 
yıllık ihracatı ise; yüzde 8’lik artışla 
13 milyar 265 milyon dolar oldu. 
EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı 
birliğinden 6 tanesi, 2018 yılı Şubat 
ayına göre ihracatını arttırmayı 
başarırken, 6 ihracatçı birliği 
2018 yılı Şubat ayı performansına 
ulaşamadı.

Sanayi Ürünleri İhracatı 602 
Milyon Dolar Oldu

Şubat Ocak ayında EİB’den 
yapılan sanayi ürünleri ihracatı 
602 milyon dolar olarak kayıtlara 
geçerken, tarım ürünleri ihracatı 
397 milyon dolar oldu. Madencilik 
sektörünün ihracatı ise; 58,6 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Demir-çelik İhracatı Zirve-
deki 

Yerini Korudu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyes-
inde yer alan 12 ihracatçı birliğinin 
ihracatları incelendiğinde, Ege 
Demir ve Demirdışı Metaller 
İhracatçıları Birliği 113,8 milyon 
dolarlık ihracatla zirvedeki yerini 
korurken, Ege Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği 106 mi-
lyon dolarlık ihracat rakamıyla zirve 
ortağı oldu.

Şubat ayında ihracatta yatay bir 
seyir izleyen Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği 81,2 milyon dolarlık ihra-
cat tutarıyla adını listenin üçüncü 
sırasına yazdırdı. İhracatta tekrar 
toparlanma sürecine giren Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği ise; yüzde 8’lik 
ihracat artışı yakaladı ve 78 milyon 
dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Kuru Meyve İhracatı Yüz 
Güldürüyor

Türkiye’nin geleneksel ihraç 
ürünlerini dünyanın dört bir tarafına 
ihraç eden Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 
15’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 
71 milyon dolar ihracata imza attı.

2019 yılı için 1 milyar 50 milyon 
dolar ihracat hedefi belirleyen Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
Şubat ayında yüzde 13’lük ihracat 
artışı yakalayan EYMSİB 61,7 mi-
lyon dolarlık yaş meyve sebze ve 
mamulleri ihracatını hanesine yazdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 
en büyük ihraç pazarı Çin’de inşaat 
sektöründe yaşanan durgunluk 
nedeniyle Şubat ayında yüzde 21’lik 
ihracat düşüşü yaşadı. EMİB’in 
ihracatı 2018 yılı Şubat ayında 74 

milyon dolar iken, 2019 Şubatında 
58 milyon dolara geriledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği, Şubat 
ayında 49 milyon 635 bin dolarlık ih-
racata imza atarken, Ege Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği 34 milyon 18 
bin dolarlık ihracatı kayda aldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği 17 milyon 775 bin 
dolarlık ihracat yaparken, Ege Tek-
stil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği 15 milyon 595 bin doları 
Türkiye’ye kazandırdı. Ege Deri ve 
Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 
ise; 14 milyon 307 bin dolarlık ihra-
cat rakamına ulaştı.

İngiltere, ABD’yi Geçti

Egeli ihracatçılar, Şubat ayında 
175 ülkeye ihracat yapma başarısı 
gösterirken, Almanya 121,5 milyon 
dolarlık ihracatla zirvedeki yerini 
kimseye kaptırmadı. Almanya’ya 
ihracatta Hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü 27 milyon dolarlık tutarla 
lider olurken, Ocak ayında üçüncü 
olan İngiltere ise; Şubat ayında 
78 milyon dolarlık ihracatla ikinci 
sıraya yükseldi ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ni geride bıraktı. Egeli 
ihracatçıların en çok ihracat yaptığı 
ülkeler sıralamasında Amerika 
Birleşik Devletleri 77 milyon dolarlık 
tutarla üçüncü oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri, Şubat Ayında 1 Milyar 57 
Milyon Dolarlık İhracata İmza Attı
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Sarp Gümrük 
Kapısı Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, “bir yerde ticaret varsa 
para vardır. Para varsa da zengin-
lik vardır. Bizi hayalimiz de ticare-
tin rotasını yeniden bu coğrafyaya 
çevirmekti. Biz bu hayalin peşinden 
koştuk” diyerek, Sarp Sınır Kapısını 
yenilemek suretiyle bu hayali 
gerçeğe çevirmeye bir adım daha 
yaklaştıklarını söyledi.

TOBB iştiraki Gümrük ve Tu-
rizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) tarafından 
modernize edilen Sarp Gümrük 
Kapısı, TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Gürcistan Maliye 
Bakanı Ivane Matchavariani, Gür-
cistan Ekonomi ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Bakanı George Kobulia, 
GTİ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız, TİM Başkanı İsmail Gülle, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
ve bölge oda/borsa başkanlarının 
katıldığı törenle hizmete açıldı. 
Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da videokonferans 
yöntemiyle katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ekonomide temel bir kural işlediğini 
vurgulayarak, “Bir yerde ticaret var-
sa para vardır. Para varsa da zengin-
lik vardır. Bizi hayalimiz de ticare-
tin rotasını yeniden bu coğrafyaya 
çevirmekti. Biz bu hayalin peşinden 
koştuk. Sarp Sınır Kapısını yenile-
mek suretiyle, şimdi bu hayali 
gerçeğe çevirmeye bir adım daha 
yaklaştık. Burası önce Karadeniz, 
sonra Anadolu’nun, Kafkasya ve 
Orta Asya’ya açılan kapısı olacak” 
dedi. 

TOBB olarak hep bu vizy-
onla hareket ettiklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin 
olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünya-
da bir ilki gerçekleştirdik. Kara güm-
rük kapılarını yap-işlet-devret mod-
eliyle modernize etmeye başladık. 
Bunu yaparken de devlete tek bir 
kuruş maliyet yüklemedik. Tersine 
daha etkin ve hacimli çalışan kapılar 
sayesinde, devletin vergi gelirleri 
katlanarak arttı” ifadelerini kullandı.

10 sınır kapısını yenilediklerini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, mod-
ernize ettikleri kapılarda, bekleme 
sürelerinin yarı yarıya düştüğünü, 
geçiş hacminin de 4 kat arttığını 
söyledi.

Hisarcıklıoğlu tüm bunlar için 
Oda-Borsa camiası olarak, 1 milyar 
382 milyon liralık yatırım yaptıklarını 
vurgulayarak şöyle devam etti: “Yani 
devleti bu kadar para harcamaktan 
kurtardık. Bu kapılardan elde edilen 
gelirden de devlete 605 milyon lira 
vergi ödedik. Demek ki Oda-Borsa 
camiası olarak devletimizin kasasına 
2 milyar lira kazandırmış olduk. Bun-
dan da sadece devlet değil, aynı za-
manda özel sektörümüz, üyelerimiz 
de kazandı.

Modernizasyon sayesinde, mal 
taşıyan tırların bekleme süreleri 
kısaldı. Kamu tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, özel sektörümüz 
navlun masrafından yıllık 410 mi-
lyon lira tasarruf etti. Yani her sene 
ülkemiz sanayicisinin, tüccarının, 
müteşebbisinin, 410 milyon lira 
daha fazla kazanmasını sağladık”.

Kamu ve özel sektör ortaklığıyla 
hayata geçirdikleri bu uygulamanın 
dünyada da büyük beğeni 
topladığını anlatan TOBB Başkanı, 
Birleşmiş Milletler tarafından dün-
ya çapında örnek gösterildiğini 
ve bütün dünyaya ‘eğer sınır 
geçişlerinizi hızlı hale getirecek-
seniz, güvenli hale getirecekseniz, 
Türkiye’nin yaptığı gibi yapın’ dedi-
klerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, çevre 
coğrafyadaki komşu ülkelere de bu 
modeli anlattıklarını ve tecrübelerini 
paylaştıklarını ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Hayalimiz, Ticaretin 
Rotasını Yeniden Bu Coğrafyaya Çevirmek”
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Hisarcıklıoğlu, modernize 
edilen gümrük kapıları sayesinde 
Türkiye’nin lojistikte sınıf atladığını 
belirterek, “Biz bu yatırımlara 
başladığımızda, 2010’da, Dünya 
Bankası Lojistik Endeksi’nde 39. 
sıradaydık. Kapıların modernizasyo-
nundan sonra 34. sıraya yükseldik” 
dedi.

Bütün bunların devletin bütçes-
inden tek bir kuruş harcanmadan 
yapıldığına dikkat çeken TOBB 
Başkanı, “Sarp Gümrük Kapısı’nı 
yenilemek için de, 155 milyon 
lira yatırım yaptık. Saha alanı, 36 
bin metrekareden 44 bin me-
trekareye, peron sayısı 8’den 
12’ye çıktı. Bu kapı, Karadeniz’in 
orta Asya’ya açılan kapısı ola-
cak. Karadeniz zenginleşecek, 
Türkiye zenginleşecek, Gür-
cistan zenginleşecek. Ticaret 
arttıkça dostluk ilişkileri kuvvetle-
necek. Siyasi ilişkiler güçlenecek. 
Gürcistanlı Kardeşlerimizle, daha 
çok buluşmaya ve konuşmaya 
başlayacağız. Yani hep birlikte 
kazanacağız” şeklinde konuştu.

-Ticaret Bakanı Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

da Avrupa ile Asya’nın birleştiği 

Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyo-
nunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni dünya düzeninde var ol-
mak, daha güçlü ekonomilere, yük-
sek gelirli ülkeler ligine yükselmek 
ve refahı toplumun her kesimine 
yaymanın gelecek kuşaklara daha 
güçlü ve parlak ülke bırakılmasını 
sağlayacağını vurgulayan Pekcan, 
“Bunun yolu ticaretten geçiyor. 
Refahın ve zenginliğin kapısı, 
gümrük kapılarıdır. Ticaret ise bu-
nun anahtarı. Burada yaptığımız 
çalışmalar, ticaretin kolaylaştırılması, 
geliştirilmesi, gümrük kapılarının 
modernize olup dijitalleşmesi, 
şeffaflaşması ve etkinleştirilmesine 
hizmet etmektedir.” dedi.

Pekcan, bakanlık olarak reform 
çalışmalarında ticaret yapanların 
taleplerini ve ihtiyaçlarını ön plan-
da tuttuklarının altını çizerek, şu 
değerlendirmede bulundu: “Sürekli 
istişare ediyor, görüş ve öner-
ileri değerlendiriyoruz. Ticaretin 
önündeki engelleri kaldırmak için 
el birliğiyle çalışıyoruz. Ne iş yapar-
sak yapalım, ister işçi, ister usta, 
ister işveren, ister ihracatçı, ne 
olduğumuz değil, ne yaptığımız ve 
nasıl yaptığımız önemli. Dolayısıyla 

yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak 
için hepimiz var gücümüzle çalıştık, 
çalışıyoruz ve çalışacağız.”

Bakanlık olarak her zaman iş 
dünyasının yanında olduklarına dik-
kati çeken Pekcan, “Gümrüklerde 
her zaman işlerin daha hızlı, daha 
kolay, daha ucuz, daha güvenilir ve 
daha şeffaf olması için çalışacağız. 
Bu yolda, dijitalleşme yolunda 
attığımız ciddi adımlar var. Güzel 
şeyler yapıyoruz, bunu daha da ileri 
taşıyacağız.” diye konuştu.

-GTİ AŞ. Yönetim Kurulu 
Başkanı Arif Parmaksız

Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
(GTİ) AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 
Arif Parmaksız da Sarp Gümrük 
Kapısı’nın 2009 yılında modern-
ize edilerek hizmete açıldığını, an-
cak pasaportsuz geçişle birlikte 
yaşanan yoğunluk nedeniyle kapa-
siteyi artırmak amacıyla 2016 yılında 
yeniden inşaya başladıklarını anlattı. 

-TİM Başkanı İsmail Gülle
TİM Başkanı İsmail Gülle de 

gümrük kapısının hem bölgeye hem 
iki ülkeye hem de Türk ekonomisine 
hayırlı olmasını diledi.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
desteklediği “İstihdam Seferberliği 
2019” projesine en güçlü katkıyı 
sağlamak için ilk adımı attı. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Burası 
Türkiye Burada İş Var” sloganıyla 
başlattığı “İstihdam Seferberliği”ni 
İstanbul’da destekleyen İSO, proje 
kapsamında işverenlere verilen ilave 
teşvikleri düzenlediği seminerde ele 
aldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını 
yaptığı “İstihdam Seferberliği 2019 
ve Yeni İstihdam Teşvikleri” semi-
nerinde, TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş, SGK 
Sigorta Primleri Genel Müdürü 
Savaş Alıç ve İŞKUR Aktif İşgücü 
Programları Daire Başkanı Volkan 
Öz de katılarak gündeme ilişkin 
bilgiler verdi.

“BİRÇOK ETKİNLİĞİ HAYATA 
GEÇİRECEĞİZ”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, oda olarak iki yıl 
önce hayata geçirilen “İstihdam 
Seferberliği” kampanyasında 
olduğu gibi geçen hafta başlayan 
kampanyaya da aynı ulvi amaç 
doğrultusunda oldukça önem ver-
diklerinin altını çizdi. 

Bahçıvan, “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Mal-
iye Bakanlığı ve TOBB iş birliğinde 
“Burası Türkiye Bura

da İş Var” sloganıyla geçen hafta 
başlatılan İstihdam Seferberliği’ne 
de büyük bir heyecanla katılıyoruz. 
Etkinlik ile İstanbul’da kampan-
ya adına ilk adımı atmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa 
çalışma ödeneğinden asgari ücret 
desteğine, SGK prim desteğinden 
kalkınmada öncelikli bölgelerdeki 
desteğe kadar sekiz başlıkta ve 
1,5 yıl sürecek destekler ile ilgili 
farkındalığı artırmak için İSO olarak 
önümüzdeki günlerde de birçok 
etkinliği hayata geçireceğiz” dedi.

“SEKİZ BAŞLIKTAKİ DESTEK, 
SANAYİCİLERE MORAL VE 
MOTİVASYON AÇISINDAN KAT-
KI YAPACAKTIR”

Türkiye’nin zor bir dönem-
den geçtiği bugünlerde, istihdam 
yaratmanın sanayicilere düşen 
sosyal sorumluluğun bir gereği 
olduğunun altını çizen İSO Başkanı 
Bahçıvan, “Ülkemizde toplum-
sal huzur ve istikrar için işsizliğin 
düşmesi, istihdamın artması, 
ekonominin çarklarının dönmesi 
son derece önemli. Sanayiciler 
olarak içinde bulunduğumuz şartlar 
gerçekten zor. Geçtiğimiz yaz ül-
kemiz hiç hak etmediği bir finansal 
türbülans yaşadı. Kısa sürede alınan 
önlemlerle ekonomide finansal 
dengelenme sağlanırken reel sek-
törde henüz tam bir dengelenme 
sağlanabilmiş değil. İstihdam te-
melinde sekiz başlıktaki destek, biz 
sanayicilere her şeyden önce mor-
al ve motivasyon açısından katkı 
yapacaktır” dedi. 

“BİZ SANAYİCİLER, 
ATTIĞIMIZ HER ADIMDA 
‘ÖNCE TÜRKİYE’ DİYORUZ”

“İstihdam Seferberliği 2019” 
kapsamında İSO olarak bir dizi et-
kinlik planladıklarını kaydeden Erdal 
Bahçıvan, şunları söyledi:

“Bunları bir plan dahilinde en 
kısa sürede etkili ve sonuç alıcı 
bir anlayışla hayata geçireceğiz. 
Öncelikle daha ilk günden İstihdam 
Seferberliği 2019 programı ile il-
gili tüm üyelerimizi bilgilendirdik. 
Odamız web, sosyal medya, afiş, 
broşür gibi iletişim kanallarını da en 
etkili şekilde kullanarak, bu önemli 
seferberlik ile ilgili hızlı bir farkındalık 
yaratılmasına katkı sundu. Yine 
İSO olarak Tuzla’dan Hadımköy’e, 
İkitelli’den Beylikdüzü ve Dudullu-
İMES’e kadar İstanbul’un istihdam 
deposu olan sanayi bölgelerimizde 
bu seferberliğin daha iyi anlaşılması 
için harekete geçtik ve ‘İstihdam 
Seferberliği 2019, İstihdam Teşvikleri 
Bilgilendirme Toplantıları’ adı altında 
zincir seminerlere başladık. Biz san-
ayiciler, attığımız her adımda ‘Önce 
Türkiye’ diyoruz. Ülkemizin toplum-
sal refahı ve barışı için aş ve iş üret-
meyi hep öncelikli görevimiz olarak 
kabul ediyoruz. Bundan sonra da 
aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Siz üyelerimizin 
başlatılan istihdam seferberliğine, 
daha önce de olduğu gibi en etkili 
şekilde katılım sağlayacağına yürek-
ten inanıyorum.”

İstanbul Sanayi Odası’ndan “İstihdam Seferberliği 
2019 ve Yeni İstihdam Teşvikleri” Semineri
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“GENİŞ İSTİHDAM DESTEĞİ”

Sonrasında yapılan panelde is-
tihdama yönelik verilen destek ve 
teşvikler ele alındı. 

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Cengiz Delibaş, 2017 yılının 
başında da bir istihdam seferberliği 
düzenlendiğini ve büyük başarı 
kazanıldığını kaydederek tüm Avru-
pa Birliği’nde yaratılan istihdamdan 
daha çok istihdam yaratıldığını söyl-
edi.

Türkiye’nin geçmişteki krizlerden 
hep büyüyerek çıktığını dile getiren 
Delibaş, bu istihdamı yaratanın Türk 
sanayisi olduğunun altını çizdi.

Ağustos’tan bu yana te-
mel ekonomik verilerde gerileme 
olduğuna dikkat çeken Delibaş, 
genç nüfusun Türkiye için hem 
avantaj hem dezavantaj olduğunu 
anlattı.

Delibaş, mevcut işsizlere il-
aveten her yıl daha da çok istih-
dam yaratmaları gerektiğini be-
lirterek dünyada hiçbir ülkenin, 
Türkiye kadar geniş istihdam 
desteği vermediğini ifade etti.

“18 AYRI PRİM İNDİRİMLİ 
TEŞVİK VE DESTEK”

Daha sonra konuşan SGK Sig-
orta Primleri Genel Müdürü Savaş 
Alıç, 18 ayrı prim indirimli teşvik ve 
destek yürüttüklerini söyledi. 

Alıç, önde gelen istihdam teşvik 
ve destek programları hakkında 
ayrıntılı bilgi aktardı. İŞKUR Aktif 
İşgücü Programları Daire Başkanı 
Volkan Öz ise kısa çalışma ödeneği 
ve işbaşı eğitim programı konusun-
da verilen destek ve teşvikler konu-
sunda işverenlerin atacağı adımları 
paylaştı.

Sonrasında katılımcılardan ge-
len sorular panelistler tarafından 
yanıtlandı.
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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Semi Okumuş, “Mükelleflerin hiçbir 
şekilde vergi dairelerine gitmek zorun-
da kalmadan tüm işlemlerini elektronik 
ortamda yapması için uygulamalarımızı 
geliştiriyoruz” dedi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Mükellef Odaklı 
Vergicilik ve Vergide Dijital Dönüşüm 
Paneli, Grand Ankara Otel’de yapıldı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Semi Okumuş, panelde yaptığı 
konuşmada, stratejilerini, vergi daireleri 
ile mükellefler arasındaki ilişkilerde or-
taya çıkan tüm belgelerin dijitalleşmesi 
üzerine kurduklarını söyledi.

Yeminli mali müşavir raporlarını 
da dijital ortama alınca yüzde 100 
bu alandaki belgeleri dijitalleştirmiş 
olacaklarını belirten Okumuş, “Mükelle-
flerin kendi aralarındaki ilişkilerde 
kullandığı tüm belgeleri, faturaları, 
fişleri ve serbest meslek makbuzlarını 
da dijitalleştirmeye çalışıyoruz. 
E-arşiv fatura, e-serbest meslek 
makbuzu gibi uygulamalarımızla tu-
tar olarak Türkiye’de düzenlenen tüm 
faturaların yüzde 70’ini dijitalleştirmiş 
durumdayız. Kalan yüzde 30’luk 
kısmını da önümüzdeki birkaç yılda 
tamamlayacağız” dedi.

“Yapay Zeka Yazılımları 
Hazırlıyoruz”

Bankalar, tapu daireleri ve güm-
rükler gibi kurumlardan vergilendirmeyi 
ilgilendiren tüm verileri aldıklarına 
işaret eden Okumuş, dijitalleşmeyle 
bu verilerin sistematik şekilde analiz 
edildiğini dile getirdi.

Okumuş, bu kapsamda büyük 
veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi 
gibi tüm unsurları içeren yazılımları 
büyük ölçüde tamamladıklarını ve pilot 
uygulamalarını yaptıklarını anlattı.

Mükellef daha beyannamesini dol-
dururken, hataları konusunda uyaran 
bir sistem üzerinde de çalıştıklarını 
vurgulayan Okumuş, uygulamaya 
bu sene başlamayı hedeflediklerini 
söyledi. Okumuş, mükelleflerin hiçbir 
şekilde vergi dairelerine gitmek zorun-
da kalmadan tüm işlemlerini elektronik 
ortamda yapması için uygulamalarını 
geliştirdiklerini belirtti.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan 
Karayılan da mükellef odaklı anlayış 
çerçevesinde vergi dairelerindeki fiziki 
ortamı iyileştirdiklerini ve ortak vezne 
uygulamasına gittiklerini belirterek, 
mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak 
için vergicilikte dijital odaklı dönüşüm 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Vergiye Gönüllü Uyum Arttı”

Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Gürsel Baran da e-maliye 
uygulamalarıyla vergi sisteminde diji-
tal dönüşüm yaşandığına dikkati çek-
erek, şunları ifade etti:

“Vergi sistemindeki dijitalleşme, 
iş dünyası için büyük fayda sağladı. 
Bilgisayar başında vergiyle ilgili her 
konuyu halletmek, harcadığımız 
zamanı ve maliyeti azalttı. Bu 
gelişmeler, iş dünyası ile vergi daire-
leri arasındaki mesafeyi kapatıp, iş 
birliğini artırdı. Artık iş adamı sorununu 
anlattığında karşısındaki görevli 
anlıyor. Teknolojinin doğru kullanımı, 
vergi mükelleflerinin gönüllü uyum 
seviyesini de artırdı. Biz de benzer 
çalışmayı ATO olarak gerçekleştirdik. 
Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde 
elektronik belge yönetim sistemine 
geçtik. e-ATO uygulamasıyla pek çok 
belgeyi internet üzerinden elektronik 
imzalı olarak vermeye başladık. Mobil 
ATO uygulamasını da hayata geçirdik.”

Borcunu gününde ödeyen mükelle-
flerin ödüllendirilmesi gerektiğini be-
lirten Baran, vergiye uyumlu mükellef 
için getirilen yüzde 5’lik vergi indirimi 
uygulamasındaki aksaklıkların gider-
ilmesi gerektiğini söyledi.

VERGİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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KİTAP DÜNYASI

Akademisyen, tarihçi-yazar Özlem 
Kumrular’ın Cumhuriyet tarihimizin 
önemli Osmanlı tarihçilerinden Prof. 
Dr. Salih Özbaran ile gerçekleştirdiği 
nehir söyleşisi kitabı “Tarih Fermanla 
Yazılmaz” Tarihçi Kitabevi etiketiyle 
raflardaki yerini aldı.

Türkiye-İngiltere-Portekiz üçgeninde 
geçen hayat hikâyesi, yolu tarihten 
geçen herkesin merak ve ilgiyle 
okuyacağı bir kitap...
Küllerinden doğan Ege kasabası 
Turgutlu’dan yola çıkıp Osmanlı tari-
hinin bilinmeyen detayları peşinden 
Lizbon’un tozlu arşivlerine kadar 
uzanan saygın, titiz, başarılı bir bilim 
adamının merceğinden tarihe bakış... 
Osmanlı tarihçileri ve tarihçiliği 
üzerine anılar, anektodlar ve ders 
alınacak anlatılarla dolu bir nehir 
söyleşi... “Nasıl tarihçi olunur?” soru-
suna en güzel cevap...

Özlem Kumrular, kitabın girişinde ise 
şunları belirtiyor:
“…Hâlâ kalemiyle savaş vermeye 
devam ediyor. Yok edilen orman
lar, siyaset için kötüye kullanılan 

tarihçilik, Cumhuriyet’in kırılmaya 
çalışılan değerleri için savaşıyor. 
Cumhuri¬yet’in ilk çeyrek asrında 
küçücük bir çocuk olarak o günlerin 
hava¬sını solumuş olan bir Cumhuri-
yet aydınıdır Salih Özbaran Hocamız.
Savaştan çıkmış bir Ege 
kasabasından Avrupa’nın iki ayrı 
ucuna, İngiltere ve Portekiz’e uzanan 
renkli bir hayatı size sunuyoruz bu 
ki¬tapta. Hedef, hocamızın doğup 
büyüdüğü Turgutlu’daki hayatından 
bugünden o yıllara ve o çevreye 
bakışından başlayarak kendisinin 
başta Türkiye, İngiltere ve Por-
tekiz olmak üzere üzerine kurduğu 
ça¬lışma ekseninin ayrıntılarına 
girmekti. Kendisiyle Turgutlu’nun 
ya¬pısını, Halkevleri’ni, ilk kurulan 
Türk Ocaklarını, dönemin tören-
lere yüklenen anlamlarını, Egeli 
çocukların oynadığı oyunları, öğrenci 
trenlerini ve bunun gibi bir sosyo-
kültürel ortamı içeren ayrıntıları 
kayda geçiren ilk söyleşi ile başladık 
çalışmaya; İstanbul’da para¬sız/yatılı 
okuma olanağı bulduğu ve sonradan 
kapatılmasına çok üzüldüğü Yüksek 
Öğretmen Okulu anılarıyla sürdü 
söyleşimiz. 
Bu çalışma, İngiltere’deki dok-
tora çalışmaları ve onu müteakip 
Porte¬kiz’deki arşiv çalışmalarına 
geldi, bütün bu yıllarda dönemin 
aka¬demisyen ve tarihçilerinin 
oluşturduğu o renkli ortamda to-
zlu hatıra defterleri arasında kalan 
ayrıntılarla devam etti. Bu büyülü 
dünyada masal gibi okuduğum o 
zamanların ayrıntılarını ince ruhuyla 
ve ken¬dine has edebi diliyle 
kaleme aldığı için kendisine şükran 
borçlu¬yum…”

SALİH ÖZBARAN Kitabı-Tarih Fer-
manla Yazılmaz, Özlem Kumrular, 
Tarihçi Kitabevi, 336 sayfa

AMERİKAN HEGEMONYASININ 
SONU - Mehmet Ali Güller

Amerikan hegemonyası inişte…
ABD emperyalizmi bir süredir üretmi-
yor, fazlasıyla tüketiyor.
Üretimi azalan her imparatorluk gibi 
ABD de tarihsel gerileme içinde.
Üretemeyen ABD, dünya çapında 
savaş ve operasyonları da yürütemiyor. 
Bu ABD’yi geri çekilmeye zorluyor. 
ABD egemenleri için artık problem 
şu: Nasıl bir geri çekilme? Tekrar ileri 
atılmak için taktik bir geri çekilme mi, 
savaşarak geri çekilme mi, vekâlet 
bırakarak geri çekilme mi?
ABD bu soruya nasıl bir yanıt bulursa 
bulsun, ABD hegemonyasının sonu 
geliyor ve yeni bir dünya kuruluyor.
ABD, AB, Çin, Rusya ve Hindistan’ın 
büyük güç mücadelesi yeni bir si-
yasal düzeni şekillendiriyor. Ekonomi 
gibi siyasetin merkezi de Atlantik’ten 
Pasifik’e, Amerika ve Avrupa’dan 
Asya’ya kayıyor.
“Serbest piyasa sosyalizmi”nin “ser-
best piyasa kapitalizmi”ne üstün 
geldiği yeni dünyada yeni dengeler 
kuruluyor…
Amerikan Hegemonyasının Sonu, 
Mehmet Ali Güller, Kırmızı Kedi 
Yayınevi, 224 sayfa

Özlem Kumrular’ın Prof. Dr. Salih Özbaran’la nehir 
söyleşi kitabı: 
“TARİH FERMANLA YAZILMAZ”
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İTHAL ARA MALINA KARŞI YENI 
PROGRAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki 
dalgalanmalara karşı sanayimizin diren-
cini zayıflatıyor. Yakında açıklayacağımız 
yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya 
merhem olmak istiyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, ithal ara malı 
bağımlılığını azaltmak amacıyla kısa 
zamanda “yerlileştirme ürün programı” 
açıklayacaklarını belirtti.

“Gerçekleştireceğimiz en önemli 
yapısal reform, bu alanda atacağımız 
adımlar olacak” diyen Varank, şöyle 
konuştu:

“İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki 
dalgalanmalara karşı sanayimizin 
direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan 
en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal 
bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında 
açıklayacağımız yerlileştirme ürün 
programıyla bu yaraya merhem olmak 
istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için 
enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek 
çok sektörde ülkemizin üretim potan-
siyelini yukarılara taşımak için destekler-
imizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde 
tasarlayacağız.”

Kamuda yerli malı alımıyla ilgili 
mevzuatı daha verimli hale getirmek için 
de çalıştıklarını anlatan Bakan Mustafa 
Varank, şunları söyledi:

“Kamuda yerli malı alımını daha güçlü 
teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir 
mevzuat var fakat maalesef aksayan 
yönler söz konusu. Daha sade ve ver-
imli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 
Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi 
üretimin nitelik ve nicelik açısından 
gelişmesine liderlik edecek.”

KOBİ’ler için 25 milyar TL tutarında 
yeni bir kredi paketi hazırlandı. Ciro ve 
faaliyet alanına göre 1.5 milyon TL’ye 
kadar kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak, geçtiğimiz günlerde 
“İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım 
Toplantısı’nda önemli açıklamalarda 
bulunmuş, “KOBİ’ler için yeni pa-
ket geliyor, bu hafta açıklayacağız” 
ifadelerini kullanmıştı. Albayrak yeni 
paketin detaylarını twitter hesabından 
duyurdu.

Bakan Albayrak, twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta 
müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren 
KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-
2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, 
toplamda 25 milyar TL’lik yeni pa-
ketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu 
olsun. Destek olan 17 bankaya da 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Bankalar 
Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada 
da KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, 
sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon 
TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine 
sahip işletmelerin yararlanabileceği 
ifade edildi.

Açıklamada kredilerin ciro ve 
faaliyet alanına göre değişmek 
üzere azami 1.5 milyon TL’ye kadar 
kullandırılabileceği belirtildi.

TBB’nin verdiği bilgilere göre, 2019 
başında uygulanan ilk KOBİ değer 
kredisi ile 80,269 KOBİ’nin toplam 25 
milyar TL tutarında likidite imkânına 
sahip olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği 
tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6 artarak 3 milyar 850 milyon 814 
bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak 
ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikler-
ine göre, ocakta Türkiye’nin toplam 
ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 850 milyon 814 
bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak 
özetlenen, “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler, bitümenli maddeler, min-
eral mumlar” oluşturdu. 2018 yılının ocak 
ayında bu rakam 3 milyar 632 milyon 
683 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 
Böylece, söz konusu dönemde ülkenin 
enerji ithalatı faturasında yüzde 6’lık artış 
oldu. Öte yandan, ocak ayında ham pet-
rol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 48,13 artarak 2 milyon 186 bin 
802 tona yükseldi.

KOBİ’ler İçin Yeni Bir 
Kredi Paketi Hazırlandı

Enerji İthalatına 
Ödediğimiz Tutar Yüzde 
6 Arttı
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300 BINE YAKIN SERBEST 
MESLEK ERBABI TEMMUZ’DA E-
SSM’YE GEÇIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından yapılan açıklamaya göre, 
300 bine yakın serbest meslek erbabı 
Temmuz’da e-SSM’ye geçiyor...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından yapılan açıklamada, serbest 
meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, 
denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. 
alanlarında, vekil, danışman, müşavir, 
denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, 
mimar, mühendis vb. adlar altında ser-
best meslek faaliyetinde bulunanlardan, 
1 Temmuz 2019 tarihine, e-Serbest 
Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına 
dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren 
serbest meslek makbuzu belgelerini, 
e-Serbest Meslek Makbuzu olarak 
düzenlemeleri zorunludur.

Merkez Bankası (TCMB) aylık 
fiyat gelişmeleri raporunda gıda yıllık 
enflasyonunun gerilemesine rağmen 
yine de yüksek seviyesini koruduğunu 
belirtti. Raporda üretici fiyatları kaynaklı 
maliyet baskılarının sürdüğü bilgisi 
verildi.

Merkez Bankası (TCMB) Şubat 
ayında yüzde 0.16 artan ve yıllık bazda 
0.68 puan azalarak yüzde 19.67’ye 
gerileyen enflasyon verileri sonrasında 
yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri rapo-
runda şu görüşlere yer verdi:

*Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki 
görünüme bağlı olarak enerji grubunda 
yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş 
gösterdi.

*Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde 
gerilemekle birlikte yüksek seviyesini 
korudu.

*Temel mallar yıllık enflasyonundaki 
yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline 
yayılarak sürdü.

*Hizmet fiyatları Ocak ayındaki 
yüksek artış sonrasında bu dönemde 
görece ılımlı bir artış gösterdi.

*Bu görünüm altında, çekirdek en-
flasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu 
yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük 
seviyeler korundu.

*Şubat ayında tüketici fiyatları üz-
erindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet 
baskıları sürdü.

*Dayanıklı mallarda fiyat düşüşleri 
bu dönemde de devam etti Giyim 
grubu yıllık enflasyonundaki düşüş bu 
dönemde yavaşlayarak sürdü.

*Diğer temel mallar grubunda fiyat 
artışları ılımlı görünümünü korurken, 
ilaç fiyatlarında referans döviz kuruna 
bağlı olarak yapılan ayarlamanın etkileri 
görüldü.

KOSGEB, geçen yıl inşaattan im-
alata, ulaştırmadan madenciliğe kadar 
çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın 
işletmeye 2 milyar liraya yakın destek 
sağladı.

KOSGEB’in 2018 Faaliyet Raporu’na 
göre, kurum tarafından geçen yıl 350 
bin 223 işletmeye, 1,93 milyar lira 
destek verildi.Bu kapsamda, 75 bin 345 
işletme KOSGEB Destek Programları 
Yönetmeliği kapsamında verilen 
desteklerden, 274 bin 878’i ise KOSGEB 
KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği 
çerçevesinde sağlanan imkanlardan 
yararlandı.KOSGEB Destek Programları 
Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en 
çok Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 
22 bin 499 işletmeye 359,15 milyon lira 
destek sağlandı. Bu bölgeyi 14 bin 784 
işletmeye verilen 300,62 milyon liralık 
destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

KOSGEB Destek Programları 
Yönetmeliği kapsamında verilen destek 
tutarının yüzde 57’sinin mikro ölçekli 
işletmeler, yüzde 23,2’sinin küçük ölçekli 
işletmeler, yüzde 19,4’ünün ise orta 
ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı 
kayıtlara geçti.Öte yandan, geçen yıl 
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği 
Yönetmeliği kapsamında 274 bin 878 
işletmeye 531,42 milyon lira destek 
verildi. Bu kapsamda, Kilis, Osmaniye, 
Iğdır, Şanlıurfa acil destek kredisi faiz 
imkanlarından yararlanırken, 2018 Yılı 
Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği de 
çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği 
Yönetmeliği kapsamında verilen 
desteklerden madencilik ve taş 
ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaatın 
da aralarında yer aldığı birçok sektör 
yararlandı. (dünya)

Merkez, Fiyat 
Gelişmeleri Raporunu 
Yayımladı

KOSGEB’in 2018 Faaliyet 
Raporu Açıklandı
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‘YAYINCILIK SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜKLÜĞÜ 7 MILYAR LIRAYI 
AŞTI’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
İbrahim Er, “Ülkemizde yayıncılık sek-
törünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 
milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla 
yüzde 8 olan KDV’nin sıfırlanması, bu 
hacmin büyüyeceğinin göstergesidir” 
açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim 
Er, “Ülkemizde yayıncılık sektörünün 
ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar 
lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 
8 olan KDV’nin sıfırlanması, bu hacmin 
büyüyeceğinin göstergesidir” dedi.

Iğdır’da, valilik ve Serhat Kalkınma 
Ajansı’nca (SERKA) “Her Kitap Yeni Bir 
Hayat” projesi kapsamında Vali Konağı 
Caddesi’ndeki bir düğün salonunda kitap 
fuarı açıldı.Dijital kuşatılmışlığa karşı kitap 
okuma alışkanlığının artırılması gerektiğini 
belirten Er, “Kitap, dijital kuşatılmışlığa 
rağmen halen direniyor. Keşke her evde 
kitaplıklar olsa, çocuklar bu kitaplara do-
kunarak büyüse ve kitabın kokusunu his-
sedebilse. Dijital kuşatılmışlığa inat bunu 
yapmak lazım” dedi.

İbrahim Er, Türkiye’de yayıncılık sek-
törünün de oldukça büyüdüğüne işaret 
ederek, şunları belirtti:

“Ülkemizde yayıncılık sektörünün 
ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar 
lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 
8 olan KDV’nin sıfırlanması, bu hacmin 
büyüyeceğinin göstergesidir Geçtiğimiz 
yıl Kültür Bakanlığından kitap için 411 
milyon bandrol satın alınmıştır. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın da ücretsiz dağıttığı ders 
kitaplarını da eklersek 581 milyon kitap 
üretilmiştir. Yayıncılıkta dünya genelinde 
16, kitap çeşitliliğinde ise 6’ncı sıradayız. 
Ama maalesef kitap okuma alışkanlığımız 
çok iyi değil, burada eğitim camiasına, 
annelere, babalara bu alışkanlığın 
kazandırılması için önemli görev düşüyor.”

Türk perakende ve tüketici ürünleri 
sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını 
yapan kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch, finansal esnekliğin sınırlandığı 
bir ortamda düşen tüketici güveninin, 
maliyet artışlarını müşteriye yansıtma 
konusunda şirketleri zorladığını belirtti.

Fitch Ratings, 2019’un Türk per-
akende ve tüketici ürünleri sektörü için 
zorlu bir yıl olacağını, tüketici güveninin 
düşmeye devam etmesinin şirketlerin 
satış hacimleri ve maliyet artışlarını 
tüketicilere yansıtma kabiliyetleri üzerinde 
baskı yaratacağını bildirdi.

Artan finansman maliyetlerinin, fi-
nansmana ulaşım zorluklarının ve yükse-
len döviz cinsinden borçların perakende 
ve tüketici ürünleri sektöründe finansal 
esnekliği sınırlayacağını belirten Fitch, bu 
risklerin hali hazırda kredi notlarına dahil 
edildiğini vurguladı.

.

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, 
şubatta geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar 
dolar oldu. Toplam ihracattan yüzde 78 
pay alan Avrupa Birliği’ne satışlar yüzde 
10 düştü.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB)’ndenyapılan 
açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi 
şubatta geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yaklaşık yüzde 9 düşüşle 2,54 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen ay, binek otomobil ihracatı 
yüzde 11 düşüşle 953 milyon dolarda 
kaldı. Otobüs-minibüs-midibüs grubu 
ihracatı ise yüzde 16 artışla 149 milyon 
dolara ulaştı.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 
5 azalarak 892 milyon dolar ve eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 
da yüzde 29 düşüşle 407 milyon dolara 
geriledi.Almanya, şubat ayında 349 mily-
on dolar ile Türkiye otomotiv sektörünün 
en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu 
sürdürdü.Şubat ayında ikinci büyük 
pazar Fransa’ya ihracat yüzde 5 düşüşle 
265 milyon dolar, üçüncü büyük pazar 
Birleşik Krallık’a yönelik dış satış yüzde 
13 gerileyerek 244 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar 
olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay 
alan Avrupa Birliği’ne şubat ayı ihracatı 
da yüzde 10 azalışla 1 milyar 981 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.Bu arada, Afrika 
ülke grubuna ihracat yüzde 6, Bağımsız 
Devletler Topluluğu’na yüzde 23, Uzak 
Doğu ülkelerine yüzde 32, Serbest 
Bölgelere yüzde 47 ve Okyanusya 
ülkelerine yüzde 85 ihracat artışları 
yaşandı.

Fitch: Türk Perakende 
Sektörünü Zor Bir Yıl 
Bekliyor

Otomobil İhracatı 
Azaldı
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BORÇ VE RISK YÖNETIMI
KOORDINASYONUNDA 
DÜZENLEME

Borç ve Risk Yönetimi Komitesi 
üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile 
belirlenecek.

Bakanlığın “Borç ve Risk Yönetiminin 
Koordinasyonu ve Yürütülmesine ilişkin 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girerken, önceki düzenleme yürürlükten 
kaldırıldı.

Buna göre, borç, nakit ve risk 
yönetimi politikalarının belirlenmesi, 
gözden geçirilmesi ve uygulanması 
oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi 
Komitesi tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu komite üyeleri Hazine ve 
Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek ve 
Komiteye Bakan başkanlık edecek.

Bakanlık Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetimin-
den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı 
tarafından kamu borç, nakit ve risk 
yönetiminde etkili ve performansa dayalı 
karar alma süreçlerinin işlemesi için 
Komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde 
bulunulacak.

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD) 28. Olağan Genel 
Kurulu’nu yaptı. OSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Kurt, Türkiye’nin 
tarihinin en önemli krizlerinden birini 
yaşadığını belirtti.

Kurt, güçlü ekonomi için güçlü 
demokrasi vurgusu yaptı.

OSTİM Sanayici ve İşadamları 
Derneği (OSİAD), 28. Olağan 
Genel Kurulu’nu dün Ankara’da 
gerçekleştirdi. OSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Kurt, Türkiye’nin 
“tarihinin en önemli krizlerinden birini” 
yaşadığına dikkat çekti. Kurt şöyle 
devam etti:

“OSİAD ailesi olarak, ekonominin 
temel enstrümanının üretim olduğu 
bilinci ile inadına üretmeye devam 
edeceğiz. Karamsar olmayacağız, üre-
time olan inancımızın sarsılmasına izin 
vermeyeceğiz. Bu ülkenin insanına, sa-
nayicisine, çiftçisine güveneceğiz. Bir 
araya geleceğiz. Bilgimizi, tecrübeler-
imizi paylaştırıp, birbirimizin enerjisin-
den güç alacağız. Eleştirel bakarak yol 
göstereceğiz. Çünkü bizim için başka 
Türkiye yok.”

200 bin tona kadar patates 
ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. 
Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 
Nisan’a kadar yapılabilecek.

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 
200 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’nin 11 Mart 2019 
tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı 
kararına göre, sıfır gümrük vergili patates 
ithalatı 20 Nisan’a kadar yapılabilecek.

Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret 
Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile 
belirlenecek.

Patates ithalatında gümrük vergisini 
sıfırlayan karar, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Karar, 200 bin ton patatesin güm-
rük vergisini uygulanmadan ithalatını 
öngörüyor. 

Gümrük vergisiz patates ithalatı, 20 
Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Kuru soğan ithalatında gümrük ver-
gisini kaldıran karar da 28 Şubat’a kadar 
geçerli olmak üzere 15 Ocak tarihinde 
yürürlüğe girmişti. Ancak gümrük vergi-
siz soğan ithalatı, Erdoğan imzalı yeni bir 
kararla 31 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

OSİAD Başkanı Ahmet 
Kurt: “Güçlü Ekonomi 
için Güçlü Demokrasi”

Patates İthalatında 
Vergi Kalktı






