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Ekonomi yazarı ve Maliye 
uzmanı Mustafa Pamukoğlu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na 24 Ekim 2019 tari-
hinde sunulan yeni vergi tasarısını 
değerlendirdi. 

Vergileri bir sağanağa benzeten 
Mustafa Pamukoğlu’nun konuya 
ilişkin değerlendirmelerini dikkati-
nize sunuyoruz…

GENEL OLARAK 

DÜZENLEMELER NEDİR?

Kanun teklifi aşağıda belirtilen 
düzenlemeleri getirmektedir.

1- Belli istisna tutarını aşan 
serbest meslek kazançları ile belli 
tutarı aşan ücret gelirlerinin yıllık 
beyanname ile bildirilmesi sistemi 
geliyor. Şu anda kesinti yoluyla 
vergi alındığından beyanname 
verilmiyor.

2- Çalışanlara verilen toplu 
ulaşım kartı, bileti ve diğer araçlar 
istisna kapsamına alınıyor.

3- Spor hakemlerine ödenen 
ücretlerde uygulanan istisna 
kaldırılıyor. Sporculara ödenen 
ücretler için de gelir vergisi beyan-
namesi verilmesi esası getiriliyor.

4- Gelir Vergisi tarifesine yüzde 
40 oranında bir tarife ekleniyor.

5- Değerli konutlara “değerli 
konut vergisi” geliyor.

6- Konaklama hizmeti ve 
bu hizmetle birlikte verilen tüm 
hizmetlere “konaklama vergisi” 
adıyla yeni bir vergi geliyor.

7- Kambiyo satışlarında uygula-
nan banka ve sigorta muameleleri 
vergisi binde 1’den binde 2’ye 
çıkartılıyor.

8- Vergi teşvikleri geliyor. Uy-
umlu mükelleflere indirim ve vergi 
ve cezalarda her aşamada uygula-
nacak indirimler sağlanıyor.

9- Vergi maktu ve nispi oran-
larda değişiklik yapılması konusun-
da Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. 
Yetki düzenlemesi yapılıyor.

10- Dijital vergisi getiriliyor.

11- Bunun dışında vergi usul 
esaslarında değişiklikler yapılıyor. 
Vergi güvenliğini artırıcı prensipler 
getiriliyor. Vergi ve cezalarda indi-
rimler yeniden düzenleniyor.

GELİR VERGİSİ TARİFESİNE 
İLAVE

Gelir Vergisi tarifesine yüzde 40 
oranlık bir tarife kalemi ekleniyor.

Bu tarife ücret geliri dışındaki 
gelirlere uygulanacak.

Ücret gelirlerine ise Tablo-2’deki 
oranlar uygulanacak.

YENİ VERGİ TASARISI NELER GETİRİYOR
MUSTAFA PAMUKOĞLU
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Örnek Hesaplama-1

600 bin lira ticari kazancı olan 

gelir vergisi mükellefinin bu yeni 
tarifeye göre vergisi 203 bin 460 TL 
olacaktır. Mevcut tarifeye göre 198 
bin 460 TL olmaktadır. Ek tarifenin 
oluşturduğu fark 5 bin TL’dir. Yük-
sek kazançlarda yüzde 40 devreye 
gireceği için mevcut tarifeye göre 
daha yüksek vergi ödeme söz ko-
nusu olacaktır.

Örnek Hesaplama-2

Bu kazancı ücretli elde etseydi 
getirilmek istenen tarifeye göre 199 
bin 460 TL, mevcut tarifeye göre 195 
bin 460 TL vergi çıkmaktadır.

EK TARİFENİN GEREKÇESİ

Yüksek gelir gruplarını daha çok 
yüzde 40 oranından vergilemek ve 
çok kazanandan çok vergi almak. 
Bunu yaparak da vergi adaleti tesi-
sine katkı sunmak.

“Çok Kazanandan Çok, Az 
Kazanandan Az Vergi Alınması” 
ilkesi vergi adaletinin sağlanması için 
önemli bir ilkedir. Bunu sağlamak için 
sadece vergi oranlarını artırmak yet-
mez. Vergi sisteminin temel kimyasını 
değiştirmek gerekir.
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VERGİ SİSTEMİMİZ ADALET 
SAĞLAMIYOR

Aşağıda sunacağımız rakamlar 
vergi sistemimizin adil olmadığını 
gösteriyor.

1- Vergi yükü dağılımı. 837 bin 
kurumlar vergisi mükellefinden 6 bini 
vergi ödüyor.

2- Kurumlar vergisi hasılatı/
GSYH= yüzde 1.7

3- Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
yüzde 60’ı zarar beyan ediyor

4- Kurumlar vergisi ödeyen 
mükellefler çalıştırdıkları elemanların 
gelir vergisinden daha az vergi 
ödüyor.

5- Türkiye’de toplanan 100 
TL verginin 21 TL’sini gelir vergisi 
oluşturuyor.

6- Gelir vergisi 21 TL’nin 14 
TL’sini ücretliler ödüyor.

7- Türkiye’de toplanan 100 TL 
verginin yüzde 60-70’ini dolaylı ver-
giler (KDV-ÖTV gibi harcama üzerin-
den alınan vergiler) oluşturuyor.

KONAKLAMA VERGİSİ

Konaklama vergisi Gider Vergileri 
Kanunu’na eklenecek bir madde ile 
getiriliyor. Aslında bir işlem vergisi.

Otel, motel, tatil köyü, pansi-
yon, apart, misafirhane ve kamping 
gibi konaklama tesislerinde verilen 
hizmetler ile bu hizmetlere bağlı 
olarak sunulan yeme, içme, aktivite 
,eğlence gibi hizmetler konaklama 
vergisine tabi olacak.

Oran yüzde 2. Cumhurbaşkanı’na 
bu oranı yüzde 3’e çıkarma veya 
yüzde 1’e indirme yetkisi veriliyor.

Bu oran hizmetlerden sağlanan 
KDV hariç hasılat olacak.

Turizmciler kazançlarından 
kar elde ederlerse kurumlar ver-
gisi, ayrıca kar elde etsin etmesin 
hasılatlarının yüzde 2’sini vergi olarak 
ödeyecekler.
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TURİZMCİLER İSYANDA!

Turizm işletmeleri böyle 
bir verginin kendileri çok zora 
sokacağını belirtiyorlar.

Maliye de Maliye çeşitli ülkel-
erde bu uygulanıyor diye bu vergiyi 
getirmek istiyor. Bütçeye yeni bir 
gelir kalemi ihdas amacında. Diğer 
yandan hasılattan alıyorum ki kar 
gizlemeleri nedeniyle kavranama-
yan karı düzeltmiş olayım, diyor.

Bizce turizmciler haklı. Neden 
mi, şöyle açıklayabiliriz:

İşletmeler kar ederlerse devle-
tle bunu paylaşıyorlar. Ama zarar 
ederse vergi ödemiyorlar. Siz 
hasılattan yüzde 2 vergi alırsanız 
kardan aldığınız vergi yükünü de 
artırmış oluyorsunuz. Örnek ver-
mek gerekirse: diyelim ki bir otel 
2020 yılında 10 milyon TL ciro yaptı 
ve 1 milyon TL kar elde etti. Yüzde 
22 kurumlar vergisi olarak 220 bin 
lira ödeyecek. 10 milyon liradan 
yüzde 2 de 200 bin lira yapar. 
Toplam vergi yükü 420 bin TL olur. 
Bu vergiyi kara oranlarsak yüzde 
42 vergi ödeyeceklerdir, demektir. 
Yani bir anlamda kurumlar vergisi 
oranı yüzde 42’ye çıkmaktadır.

Bu işletme 1 milyon zarar etmiş 
olsa 200 bin lira vergi ödeyecek. 
Bunun da anlamı sen yaklaşık 900 
bin lira kar elde ettin. Ben öyle 
kabul ediyorum, demektir.

Bizce bu vergi yükü ile birçok 
turizmci kepenk kapatır. Birçoğu da 
kayıt dışına yönelir.
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Para Politikası Yetmiyor

2008 yılında ABD finans 
sisteminde başladığı kabul edilen 

küresel krizde ABD ekonomisi başta 
olmak üzere gelişmiş ekonomiler 
(Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya) 
niceliksel gevşeme (quantitative eas-
ing) adı altında genişletici (gevşek) 
para politikası uygulamasına giriştiler. 
Genişletici para politikası bir yandan 
Merkez Bankası’nın bankaları fon-
lamada uyguladığı faiz oranlarının 
düşürülmesi bir yandan da piyasadaki 
orta – uzun vadeli tahvilerin Merkez 
Bankası tarafından satın alınarak 
karşılığında para verilmesi yoluyla 
uygulandı.   

Aşağıdaki iki grafikten soldaki ABD 
Merkez Bankasının (Fed) bankaları 
fonlarken uyguladığı faiz oranındaki 
(Fed’s Fund Rate) değişimi, sağdaki 
ise Fed’in piyasadaki tahvilleri satın 
alıp karşılığında piyasaya para vermesi 
sonucu bilançosunun aktifindeki artışı 
gösteriyor.

Soldaki grafikte Fed’in, küresel kriz 
öncesinde yüzde 5 ile 5,50 arasında 

olan fonlama faizini krizle birlikte hızla 
indirerek yüzde 0 ile 0,50 arasına 
çektiği ve 2016’ya kadar o düzeyde 
tuttuğu, sağdaki grafikte ise Fed’in 
parasal genişleme sonucu bilançosunu 
900 milyar dolar dolayından başlayarak 
2015’e doğru 4,5 trilyon düzeyine ka-
dar yükselttiği görülüyor. 

Yine aynı grafiklerden Fed’in 2015 
sonrasında ekonominin toparlandığına 
ikna olarak önce parasal büyümeyi 
durdurduğu sonra da faizi yükseltmeye 
başladığı izlenebiliyor. Buna parasal 
sıkılaştırma programı deniyor.

2018 yılının son çeyreğinde küresel 
sistemin krizden çıkış yoluna girdiği ko-
nusunda kuşkular oluşmaya başladı. 
Gelen veriler Çin ve bazı diğer Uzakdoğu 
ülkelerinin yanı sıra Avrupa’nın da 
sıkıntılı bir ekonomik sürece doğru 
gittiği, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 
ayrılmasının (Brexit) her iki tarafı da 
olumsuz etkileyeceği gerçeğinin görül-
mesi gibi nedenlerle resesyon tehlikes-
inin ortaya çıktığı görüldü. 

Bunun üzerine Fed de 2019 
yılı başından itibaren parasal 
sıkılaştırmadan vazgeçerek önce 
yükselttiği fonlama faizini düşürmeye 
başladı sonra da bilanço küçültme 
operasyonu durdurdu. İlerleyen aylarda 
Fed, 

bilanço küçültmeyi durdurmanın 
da ötesine geçerek yeniden bilanço 
büyütmeye yöneldi. Bu gelişmeleri de 
yukarıdaki grafiklerin son

 bölümlerinden izlemek mümkün. 
Küresel kriz sonrasında benzer bir 
parasal genişleme politikasını uygu-
layan İngiltere Merkez Bankası (BOE), 
biraz gecikmeyle uygulayan Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) ve en geç bu 
yola giren Japonya Merkez Bankası 
(BOJ), 2020 yılından başlayarak paras-
al sıkılaştırmaya girmeyi planlarken bu 
görüşlerini değiştirdiler ve düşük faiz ve 
parasal genişleme programına devam 
etme kararı aldılar.

KRİZDEN ÇIKIŞIN ANAHTARI
DR. MAHFİ EĞİLMEZ
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Para Politikasının Tercih 
Edilme Nedeni

Maliye politikası, vergi politikası, 
harcamalar politikası, borçlanma 
politikası, teşvik politikası, destekleme 
politikası, dış ticaret politikası gibi 
alt politikalardan oluşuyor. Para 
politikasından en büyük farkı bu 
alt politikaların hepsinin siyasal ka-
rar alınmasını gerektirmesi. Para 
politikasının en bilinen alt politikası 
olan faiz politikasında ya da para arzını 
artırmaya yönelik önlemlerde siyasal 
karar alınmasına gerek olmaksızın 
Merkez Bankası karar alıyor ve 
uyguluyor. Sorumluluk da Merkez 
Bankasına ait oluyor. Oysa maliye 
politikasında örneğin vergi oranları 
artırılacaksa ya da kamu harcamaları 
azaltılacaksa bunları yapmak için 
siyasal karar gerekiyor ve dolayısıyla 
sorumluluk hükümete ait oluyor.  

1929 yılında girilen Büyük Depr-
esyondan çıkışta asıl olarak maliye 
politikası araçları kullanılmıştı. Vergi 
indirimleri, kamu harcamaları artışları 
gibi alt politika araçlarıyla 6 – 7 yılda 
krizden çıkış mümkün olmuştu. Buna 
karşılık 2008 yılında başlayan küresel 
krizde Japonya dışındaki gelişmiş 
ülkeler maliye politikasını bir ke-
nara bıraktılar. Japonya da sonraları 
ağırlığı para politikasına vererek 
maliye politikasını arka sıraya attı. 

Para politikasının maliye politikasına 
tercih edilmesinin altında yatan temel 
neden siyasetçileri sorumluluktan 
kurtarmasıydı. Faizle oynamanın ya 
da para arzını denetlemenin getireceği 
oy kaybı vergi oranlarını yükseltmenin 
getireceği oy kaybı karşısında ihmal 
edilebilir düzeydedir. 

1929 Kriziyle 2008 Krizinin 
Karşılaştırılması

1929 kriziyle 2008 krizi arasında 
benzerlik kurmak iki nedenle doğru 
olmaz: (1) 1929’da küreselleşme söz 
konusu değildi. Kriz kapitalist dünyanın 
kriziydi. Kapitalist dünyanın karşısında 
bir de sosyalist dünya vardı ve kriz 
orayı kapsamıyordu. Bir başka deyişle 
kriz küresel değildi. Oysa 2008’de 
küresel bir sistem egemendi. Sistem 
bütün ülkeleri kapsadığı için kriz de 
küresel oldu. (2) 1929 krizi ortaya 
çıktığında sermaye hareketleri ser-
best değildi, kambiyo denetimi vardı, 
isteyen istediği yere para yollayamıyor, 
istediği yabancı parayı alamıyordu. 
2008 küresel krizi çıktığında sermaye 
hareketleri serbestti, paralar kolayca 
birbirine dönüşebiliyordu (konvertibi-
lite), kambiyo denetimi kalkmıştı.   

1929 krizinde maliye politikası 
uygulamak doğru bir karardı. O döne-
min koşullarında para politikasının etkin 
olması mümkün değildi. 2008 krizinde 

de para politikası uygulamak doğru bir 
karardı. Yanlış olan para politikasının 
yanında maliye politikası önlemlerinin 
de yardıma çağırılmamasıydı. Gelişmiş 
ülkelerde enflasyon çok düşük düzey-
lerdeydi (yüzde 0 ile 2 arasındaydı.) 
Böyle bir ortamda para politikasının 
yanında vergi alt politikası ve harcan-
malar alt politikası desteği almamak 
hataydı. Para politikası, küresel krizin 
üstesinden tek başına gelemedi. 
Küresel krize girileli 11 yıl oldu bugün 
hala resesyon riskinden konuşuyoruz. 
O nedenle de geldiğimiz bu aşamada 
artık maliye politikasının devreye 
girmesi isteniyor.
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Maliye Politikası Göreve 
Davet Ediliyor

İşin doğrusu her iki politikayı da 
aynı yönde kullanmak ve hızlı sonuç 
almaktır. Eğer ekonomide durgun-
luk varsa ve eğer enflasyon yüksek 
değilse o zaman genişletici para 
politikası ve faiz indirimine ek olarak 
vergi oranlarında indirimler ve kamu 
harcamalarında artışlara gidilmesi 
yoluyla ekonomiyi canlandırmak en 
doğru yoldur. Küresel krizde uygu-
lanan para politikası bankaları hedef 
alıyordu. Ne var ki reel kesim ve kişiler 
borç alıp yeni işlere girmeye hevesli 
olmadıkları için Merkez Bankası’nın 
dağıttığı paralar ya bankalarda kaldı ya 
da daha yüksek faiz veren ülkelere gitti 
ve oralarda enflasyon ve canlılık yarattı. 
Oysa genişletici bir maliye politikası 
uygulaması, uygulandığı yerdeki kişi 
ve kurumların gelirini artıracağı için 
talebin de yükselmesine ve dolayısıyla 
ekonominin canlanmasına yol 
açacaktı.

Bugün gelişmiş ülkeler para 
politikasının yanına maliye politikasının 
eklenmesini vergilerde gevşemeye 
gidilmesini, kamu harcamalarının 
artırılması gerektiğini tartışmaya 
başladılar.

Türkiye’nin Durumu
Türkiye de diğer ülkeler gibi küresel 

krizden etkilendi. 2009 yılında ekono-
mik küçülme yaşadı. Ardından bir 
toparlanma geldi. Ne var ki bu topar-
lanma da uzun sürmedi ve inişli çıkışlı 
bir ekonomik gidiş yaşanmaya başladı. 
2018 yılında başlayan küçülme süreci 
2019 yılının ilk iki çeyreğinde de devam 
etti ve Türkiye yüksek enflasyonla 
küçülmenin bir arada yaşandığı slump-
flasyon olgusuyla karşılaştı. Bu durum, 
gelişmiş ülkelerde görülen resesyon 
olgusundan farklıydı çünkü oralarda 
yüksek enflasyon yoktu.

Türkiye, içine girdiği bu durumdan 
çıkabilmek için çelişkili bir ekonomi 
politikası uygulamaya yöneldi: Bir 
yandan enflasyonu düşürmek için 
(yarı) sıkı bir para politikası (enflasyon 
hedeflemesi) uygularken bir yan-
dan da düşen büyümeyi yeniden 
canlandırabilmek için gevşek maliye 
politikası uygulamasına girişti. Sonuç 
da politikaların çelişmesi gibi çelişkili 
oldu. Cari açık düştü, bütçe açığı arttı, 
enflasyon düştü, büyüme de düştü. 
Özetle ekonomi canlılığını, yatırımcı da 
yatırım iştahını kaybetti. 2019 yılında 
enflasyonda başlayan ve geniş ölçüde 
baz etkisine dayalı düşüşün ardından 
para politikasının gevşetilmesine de 
geçildi ve tek hedef ekonomiyi büyüt-
mek oldu. Ne var ki enflasyonun hala 
dünya ortalamasının çok üzerinde 
olduğu bir ekonomide bu genişletici 
politika uygulaması oldukça riskli bir 
uygulama.

Anahtar: Beklentileri 
Değiştirmek

Ekonomi politikasının para ve mal-
iye politikasından farklı bir üçüncü alt 
politikası daha var: Beklenti politikası.

Bir ekonomide özellikle hem yüksek 
enflasyon hem de durgunluk (ya da 
küçülme) söz konusuysa hem en-
flasyonu düşürmek hem de büyümeyi 
yükseltmek gerekecek demektir. Bu 
birbiriyle çelişen iki hedefe birlikte 
ulaşabilmenin tek yolu beklentileri 
olumlu yönde değiştirmekten geçer.

İnsanların gelecek hakkında olum-
suz beklentiler içinde olmaları yatırım 
yapmalarını, çalışmalarını, üretmeler-
ini gelecekle ilgili her türlü kararlarını 
olumsuz etkiler. Bu beklentileri olumlu 
hale getirmeden birbiriyle çelişen mak-
roekonomik hedefleri birlikte çözmek 
mümkün değildir. Japonya bunun 
tipik örneğidir. 30 yıldır durgunluk 
yaşayan Japonya maliye politikasını da 
para politikasını gevşetmiş olmasına 
karşın olumlu sonuç alamadı. Çünkü 
insanların geleceğe ilişkin olumsuz 
beklentileri değişmedi.

Beklentileri olumlu hale getirebil-
menin yolu insanlara gelecekte neler 
olacağını, bütün ayrıntılarıyla anlatan 
programlar açıklamaktan geçiyor. 
Bu programlarda belirli bir hedef yılı 
konulması ve oradan bugüne doğru 
geri gelinerek her yıl, her ay, hatta her 
hafta neler yapılacağının ayrıntılı olarak 
belirtilmesi şart görünüyor. Hatta bu 
bile yeterli değil programın inandırıcı 
olabilmesi için edilen eylemlerin 
bazılarının program yürürlüğe girme-
den önce başlatılması gerekiyor.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkanı İsmail Demir, 2020 ve 
sonrası için belirlenen hedefin; temel 
ve ileri teknolojilerde mutlak yerlilik 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir, 
“Başkanlığımızın 2020 ve sonrası 
için belirlediği hedef; temel ve ileri 
teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe 
ulaşabilmenin temel taşının, sanayi 
ekosistemi içindeki tüm paydaşların 
iş birliğinin etkin olarak sağlanması 
olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret 
eden Demir, burada yetkililerden bilgi 
aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Daha 
sonra Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi 
ve Teknoloji Fuarı’nın açılış törenine 
katılan Demir, bu tür fuarların önemine 
değinerek, emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Savunma sanayisinde geliştirilen 
teknolojilerin daha sonra sivil alana 
hizmet eder hale geldiğine işaret eden 
Demir, “Birçok teknolojinin ve buluşun 
ilk örneği savunma sanayisinde ver-
ilmesine rağmen sivil alanda da nice 
buluşlara ve uygulamalara yol açmıştır. 
Bu fuar, vitrin olma hasebiyle hem 
firmalarımızın birbirlerini tanıması hem 

de uluslararası vitrinde kabiliyetlerini 
göstermesi açısından önemli” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir, yakın za-
mana kadar savunma sanayisinde yet-
erince yer aldığını düşünmedikleri bu 
bölgenin Saha İstanbul yapılanmasıyla 
beraber savunma sanayisine önemli 
katkılarda bulunabileceğini gördüklerini 
vurguladı.

“Savunma Sanayisi İhracatı 
Her Sene Artıyor”

Savunma sanayisi ihracatının her 
sene artan bir ivme gösterdiğinin altını 
çizen Demir, “Bunun çok daha hızlı bir 
gelişime gebe olduğunu da biliyoruz. 
Bu açıdan sürdürülebilir savunma 
sanayisi ve genelde de sürdürülebilir 
sanayi ekosistemi içinde ihracatın 
önemi yadsınamaz. Bu açıdan fuarın 
da ihracat anlamında, inşallah hayırlı 
neticeler getirmesini temenni ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Demir, Türkiye’nin bu alanda 
bir eşik atlama seviyesine geldiğini 
dile getirerek, Türkiye’nin artık iyi 
metal kesen, işleyen, çeşitli takım 
tezgahlarıyla hassas imalat yapan ülke 
olmaktan bir boyut daha öteye geçme-
si gerektiğini kaydetti.

Klasik uygulamalar ve teknolo-
jilerin ötesinde artık dijital dünyaya 

geçilen akıllı sistemlerin konuşulduğu 
dönemde yeni teknolojilerin hayata 
geçirilmesinin ve dünya piyasasında 
yeni buluşlarla ortaya çıkmış, teknolo-
jik derinliği olan şirketlerin boy 
göstermesinin önemine işaret eden 
Demir, “Bu şirketler, Türkiye’nin diğer 
kesimlerinde de harekete geçmek 
isteyen büyük bir potansiyeli olan san-
ayicilerimizin üzerine bir ışık tutacaktır, 
onlara liderlik edecektir” dedi.

İsmail Demir, savunma sanayisi 
olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
harekete geçirilmesi, çeşitli teknolo-
jilerin uygulanması, kabiliyetlerin tespiti 
ve onların harekete geçirilmesi için 
projeleri olduğunu belirtti.

Savunma sanayisindeki hede-
flerden bahseden Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Demir, 
“Başkanlığımızın 2020 ve sonrası 
için belirlediği hedef; temel ve ileri 
teknolojilerde mutlak yerlilik. Bu hedefe 
ulaşabilmenin temel taşının sanayi 
ekosistemi içindeki tüm paydaşların 
iş birliğinin etkin olarak sağlanması 
olduğuna inanıyoruz. Başkanlığımızın 
hedef, politika ve stratejisi çer-
çevesinde, bilimsel çalışmaları 
sanayileştirmek ve ekonomik değere 
çevirmek üzere bu fuarın da bu yönde 
bir adım atmaya vesile olmasını te-
menni ediyorum” dedi.

DEMİR: “SAVUNMA SANAYİSİNDE 
HEDEF MUTLAK YERLİLİK”
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Savunma sanayinin yerli ve milli 
kaynaklarla yapılandırılmasının öne-
mine dikkat çeken EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
açıklanan ihracat seferberliğini çok 
önemsiyoruz. Üretim, Ar-Ge ve ihracat 
sinerjisinin yaratılmasında İzmir, strate-
jik bir konumda” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği ile Ege Serbest Bölgesi 
Kurucu İşletici AŞ (ESBAŞ) tarafından 
düzenlenen Savunma ve Havacılık 
Sektöründeki Milli ve Yerli Sanayimizin 
Küresel İş Birlikleri ile Geliştirilmesi 
Konferansı’nda, “Savunmanın 
Sürdürülebilirliği için İhracatı önemi” 
başlıklı oturumda konuştu. Stratejik 
önemi ile ön plana çıkan savunma 
sanayinin güçlendirilmesinde “ye-
rli üretim” ve “ürettiğini satabilmek” 
konusunun hassas bir süreç yönetimini 
gerektirdiğini vurgulayan Yorgancılar, 
mevcut ihtiyacın da yerli üretimle 
karşılanmasının elzem olduğunu söyl-
edi.

Yorgancılar, “Bugünler gösteriyor 
ki içinde bulunduğumuz coğrafyada 
bitmeyen gerginlikler, iç savaş ortamı, 
mülteci meselesi ve uluslararası ilişkiler, 
savunma sanayinin her zaman güçlü 
ve dinamik olmasını gerektiriyor. 
Yerlileşme politikası doğrultusunda, 
savunma ve havacılık ihracatının son 
yıllarda artan bir eğilim izlemesi de 
oldukça sevindirici. 2011’de 884 
milyon dolar düzeyinde olan ihracat 
hacmi, 2018 yılsonu itibariyle 2 milyar 
doları aşmış bulunmakta. Savunma 
Sanayii Başkanlığı tarafından bu yılın 
başında bildirilen ihracat seferberliğini 
çok önemsiyor ve yaygınlaştırılarak 
arttırılmasını diliyoruz” dedi.

Ar-Ge ve Yapay Zeka

Savunma sanayisi söz ko-
nusu olduğunda üretim ve ihracatın 
sürdürülebilirliğindeki bir diğer önemli 
detayın Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri 
olduğunun altını çizen Yorgancılar, 
şöyle konuştu:

“Savunma sanayinde gelişimin 
süreklilik arz etmesi, kesintisiz biçimde 
Ar-Ge faaliyetleriyle desteklenmesi 

anlamını taşımakta. Sanayi 4.0’ın 
ve dijitalleşmenin yoğun olarak et-
kilerinin gözlendiği sektörde stratejik 
uygulamalar, ülkeleri bir adım öne 
çıkarmakta. ‘Yapay zeka alanında 
tekelleşen, dünyayı yönetir’ diyen 
Putin’in özellikle savunma sanayine 
vurgu yapması boşuna değil. Bugün 
korkulan nükleer silahların yerini, yakın 
zamanda yapay zekanın hakim olduğu 
bir savunma sisteminin alacağını da 
unutmayalım.”

Devlet destekli seferberliklerin 
firmaların motivasyonu açısından 
büyük önem arz ettiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak, Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu’muzun çalışmalarında gördük 
ki sektörün yapılanmasında birinci 
konu, ana sistem üreticileri firmalarının 
başarılı olmaları için daha küçük ve 
orta ölçekli uzmanlaşmış işletmelerle, 
işbirliği yapmalarının gerekliliğidir ki bu 
sürdürülebilirlik açısından da önem 
taşımakta” diye konuştu.

EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: 
“BÖLGEMİZDE YAŞANANLAR, SAVUNMA 
SANAYİNİN GÜÇLÜ VE DİNAMİK OLMASINI 
GEREKTİRİYOR”
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Kilit Şehir: İzmir

Üretim, Ar-Ge ve ihracat siner-
jisinin yaratılmasında İzmir’in stratejik 
bir konumda olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, kentin avantajlarını şu 
şekilde sıraladı:

“Sekiz üniversitesi, beş teknoparkı, 
nitelikli işgücü, kurulacak teknoloji üssü 
ve gelen nitelikli beyin göçü ile İzmir, 
sektörün sürdürülebilirliği açısından kilit 
şehirlerden biri olurken, kümelenme 
açısından ESBAŞ başarılı bir model 
olarak karşımıza çıkmakta. Bölgemi-
zde birçok firma savunma sanayinde 
ana yüklenici konumundaki firma ve 
kurumlara hizmet vermekte. Ayrıca 
bölgemizde kapasite ve kabiliyetleri 
doğrultusunda ana yüklenici olabi-
lecek birçok firma var. İZKA tarafından 
İzmir için yükselen sektörler arasında 
havacılık ve uzay sanayinin de yer 
alması bir tesadüf değildir. Yaklaşık 
200 ülkeye ihracat yapan İzmir, 
net ihracatçı konumu ile ayrıcalığını 
ortaya koymakta.”Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin ortalama kilogram başı 
ihracat 1.32 dolar seviyelerinde iken, 
İzmir’de hava ve uzay sektöründe 
ihracat kilogram başına ihracatın 201 
doları bulduğunu belirterek “Aradaki 
uçurum bu kadar farklı iken, sektörün 
ülke güvenliği ile birlikte ekonomik 
açıdan da ne kadar stratejik olduğu 
çok net ortadadır” dedi.

Eğitim 4.0 Vurgusu
“Sürdürülebilirlikten bahsediyorsak; 

ürünün üretilmesi için gerekli koşulların 
sağlanıyor olmasından, finansman 
teminine, yeterli nitelikteki işgücünden, 
rekabet gücüne ve pazarda yer edin-
meye kadar şartların da sağlanabiliyor 

olması 
gerek” 
diyen EBSO 
Yönetim Ku-
rulu Başkanı 
Yorgancılar, 
“En basitin-
den, demo-
grafik fırsat 
penceremiz, 
böylesi bir 
süreçte 
öncelikle 

bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden 
kurgulamamız gerektiğini açıkça gös-
teriyor. Biz her platformda buna Eğitim 
4.0 dedik ve gerçekleşene kadar da 
talep etmeye devam edeceğiz” ifades-
ini kullandı.

Savunma ve Havacılıkta Türkiye’nin 
İhracat Performansı

Konferans kapsamında konuşan 
Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan 
Yardımcısı Serdar Demirel, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki 
terör yuvalanmalarına yönelik 
gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na 
vurgu yaparak, “Kendi silahımızı 
kendimiz yapıyor olmamızın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha fark 
ettik. Kimseye muhtaç olmamak isti-
yorsak savunma sanayimizi zinde ve 
ayakta tutmak gerekiyor. Savunma ve 
havacılıkta 2023 için ihracat hedefimiz 
10 milyar dolar. İhracatta dünyadaki ilk 
15 ülke arasındayız” dedi.

Savunma ve havacılık sektörler-
inde Türkiye’nin ihracat performansı 
hakkında bilgiler veren Demirel, “Tür-
kiye savunma sanayinde geçen sene 
2 milyar dolarlık ihracat yaptı, bunun 
900 milyon dolarını havacılık sektörü 
oluşturdu. Bu sene çok daha iyiyiz. 
İlk 9 ayda 2 milyar dolara yaklaştık. 
Bu şekilde devam ederse yüzde 
38 artışla 2,5 milyar dolar ihracat 
yapmış olacağız. Genel olarak ihra-
cata baktığımızda son 6 yılda Türkiye 
ihracatı yüzde 10 arttı. Ama savunma 
ve havacılıkta ihracatımız yüzde 60 
artmışız. Bu gerçekten güzel ve etki-
leyici bir tablo ama daha yapacak çok 
yolumuz var. 11. Kalkına Planımızda 

2023 savunma ve havacılık ihracatı 
hedefimiz 10 milyar dolar. Bunu dört 
kat artırmamız lazım. Daha inovatif 
düşüp bir araya gelerek kafa yormamız 
gerekiyor” diye konuştu.

Mehmetçik’e En Modern Teçhizatı 
Vermek Zorundayız

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı 
Faruk Güler de gerçekleştirilen 
konferansın önemine dikkat çek-
erek “Bugün her zamankinden 
daha heyecanlıyım çünkü konumuz 
savunma ve havacılık sanayiinde 
birbirimizle etkileşip daha iyiyi bulmak 
ve şirketlerimizin gelişmesini sağlamak. 
Bugün savunma sanayinin ne kadar 
önemli olduğunu, havacılık sektörünün 
ne kadar önemli olduğunu çok daha 
iyi anlıyoruz. Askerimize güveniyoruz, 
Mehmetçik’imiz her şeyi yapar ama 
onların yerli ve milli sanayimizi geliştirip 
ellerine son model cihazları vermek 
zorundayız. Yerli ve milli sanayimizi 
geliştirmek için her şeyi yapmalıyız. 
Bugün ve yarın yabancı şirketlerle 
beraber bir araya gelecek yerli şirket 
temsilcilerimiz var. Bu bilgiler umuy-
oruz savunma sanayinde, havacılık 
sanayiinde şirketlerin gelişmesine ve 
yeni ürünlerin çıkmasına faydalı. Bu 
toplantıların faydalarına gerçekten 
inanıyoruz” dedi.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi 
Derneği Başkanı Osman Okyay ise, 
“Bugün geldiğimiz noktada teknolo-
jinin etkisiyle dünyanın savunma ve 
havacılık sanayi dönüşümün eşiğinde 
olduğunu, dünyanın en büyük teknoloji 
şirketlerinin bu sektöre dahil olduğunu 
görüyoruz. Şirketler olarak amatör-
ler liginde değil, şampiyonlar liginde 
mücadele ediyoruz. Bu nedenle 
sektörde yer alan aktörler olarak güç 
birliği yapmamız şart. Hiçbir potan-
siyeli atıl bırakmamız mümkün değil. 
Hiç şüphesiz Türkiye savunma ve 
havacılık sanayinde hem ihracatçı hem 
de ithalatçı durumdadır. Bu potansiyeli 
harekete geçirmek için elimizde büyük 
bir fırsat var” diye konuştu.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“2019’u yüzde 1 civarında büyümeyle 
kapatacağımıza inanıyoruz. Hem 
tüketimde hem de üretimde can-
lanma var. Güven endekslerindeki 
gerileme durdu, yukarı doğru çıkıyorlar. 
Hükümetin faizlerde sağladığı düşüş 
piyasaya olumlu yansımaya başladı. 
Özellikle kamu bankalarının reel sek-
töre bu dönem verdikleri destek çok 
değerliydi. Özel bankaların da bunu 
takip etmesini diliyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin her türlü olumsuz koşula 
rağmen 2019’u yüzde 1 civarında 
büyümeyle kapatacağına inandıklarını 
söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Trakya Bölgesi 
Oda ve Borsaları Müşterek İstişare 
Toplantıs”na katılmak üzere gitiği 
Edirne’de, yaptığı açıklamada, “İş 
Yapma Kolaylığı Raporu”nda (Doing 
Business) son iki senede 27 basamak 
atlayarak 33’üncü sıraya yükseldikler-
ini, bunun önemli bir başarı olduğunu 
belirtti.

Türkiye’nin uzun yıllardır 60-70’inci 
sırada yer aldığı listede reformlar 
gerçekleştirerek 33’üncü sıraya yük-
selmesinin mutluluk verici olduğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Doing Busi-

ness raporu 190 ülkede şirketlere 
uygulanan mevzuat ve düzenlemelerin 
kıyaslandığı önemli bir rapor. Şirket 
kuruluşundan, kredi teminine, dış 
ticaretten, sözleşmelerin icrasına kadar 
bir işletmenin yaşam döngüsü süresin-
ce karşılaştığı tüm süreçleri incelemeye 
alıyor” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide 
yukarı doğru bir gidişin ve ılımlı bir 
toparlamanın başladığını gördüklerini 
ifade ederek, şöyle devam etti:

“Hem tüketimde hem de üretimde 
canlanma var. Güven endekslerindeki 
gerileme durdu, yukarı doğru çıkıyorlar. 
Hükümetin faizlerde sağladığı düşüş 
piyasaya olumlu yansımaya başladı. 
Özellikle kamu bankalarının reel 
sektöre bu dönem verdikleri destek 
çok değerliydi. Özel bankaların da 
bunu takip etmesini diliyoruz. Tüm 
bunların ışığında yılın son çeyreğinde 
ekonomide yüksek bir büyüme oranı 
yakalayacağımızı bekliyoruz. Her 
türlü olumsuz koşula rağmen 2019’u 
yüzde 1 civarında pozitif bir büyümeyle 
kapatacağımıza inanıyoruz. Öte 
yandan bankaların hizmet masrafı ve 
komisyonu altında yüksek kesintileri 
hala büyük sıkıntı ve şikayet kaynağı. 
Bu konuda da önlem almalarını isti-
yoruz.”

Hisarcıklıoğlu, “Doing Busi-
ness” kapsamında Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayeler-
inde Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi ve bakanlıklar ile eylem planı 
hazırladıklarını dile getirdi.

Hedeflere ulaşmak için planlı, 
programlı çalıştıklarını, gelecek 
sene için yapacakları reformlara 
şimdiden yoğunlaştıklarını vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim gönlümüz de 
gözümüz de ülkemizin, bayrağımızın 
layık olduğu yerde, en tepelerde. 
Ancak ayaklarımız yere basarak 
ilerliyoruz, önce ‘ilk 20’ye girelim’ 
diyoruz. Daha sonra zamanla daha da 
yukarılara çıkacağız inşallah” dedi.

İSLAM ÜLKELERİ İŞ 
FORUMU YAPILACAK

Hisarcıklıoğlu, 14-16 Kasım’da 
Pakistan Karaçi’de 57 İslam ülkesinin 
temsil edildiği İslam Ticaret, San-
ayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu 
toplantısına katılacağını ifade etti.

Kendisinin aynı zamanda İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan 
Yardımcılığı görevini yürüttüğünü be-
lirten Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

“Barış Pınarı Harekatı konusunda 
TOBB tarafından, yurt dışındaki 
muhataplarımıza mektup göndermiştik. 
Bu toplantıda da Türkiye’nin haklı ger-
ekçelerini anlatacağım. Karaçi’de İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle İslam 
Odası İş Forumu, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (ECO) Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu toplantısı ile Türkiye-
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Foru-
mu ortak toplantısı gerçekleştireceğiz.”

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: 
“2019’U YÜZDE 1 CİVARINDA BÜYÜMEYLE 
KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ”
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döndüğünü bile gözden 
kaçırıyoruz. Hakkını yemeyelim… Özel-
likle reel sektörde meselenin farkına 
varmış olanlar var. Fakat genel bir 
ekosistem oluşturulamadığı için onların 
da işleri zor.

Yani herkesin tekneyi delmeye 
çalıştığı bir ortamda, dalgalı bir denizde 
mücadele eder gibiler. Ne yazık ki 
bu ortamda işin ürün geliştirenleri de 
çareyi yurtdışına gitmekte arıyor. Şu an 
gerçekten nasıl bir riskle karşı karşıya 
kaldığımıza dair, en ufak bir fikri olma-
yan milyonlarca insandan söz etmek 
mümkün.

Hatırlayacaksınız TÜSİAD’da 
Başkan olmadan birkaç gün önce 
verdiği bir röportajda Erol Bilecik, 
dijital dönüşümü gerçekleştiremezsek, 
ilk 500 firmanın yarısının yok olacağı 
uyarısını yapmıştı.

O günden bu yana, reel sektörde 
bir bilinç oluştuysa da, yeterli yol alınıp 
alınmadığı tartışmalı bir konu. Bana 
kalırsa bir fikir oluştu; ama gündemde 
sıra oraya gelmiyor. Çünkü ülkenin 
siyasetinin iktidarıyla muhalefetiyle 
gündeminde öncelikler arasında yer 
almıyor.

Oysa oyunun dışında kalma riskiyle 
karşı karşıyayız. Ekonomide, iş yapış 
biçimlerinde oyunun kuralları o kadar 
hızlı değişiyor ki, güdük siyaset anlayışı 
bunu öncelik sıralamasına alamıyor.

KPMG tarafından yapılan 
“Geleceğe Hazır Dijital Liderler Olmak” 
adlı araştırma, iş yapış biçimlerinde 
büyük değişimlerden bahsediyor. 
Sadece 2 – 3 yıl sonra işlerin tamamen 
farklılaşacağına dikkat çekiliyor.

“2017-2019 yıllarını kapsayan 
ve 108 ülkede yer alan 3 bin 645 
BT yöneticisinin dahil olduğu veriler, 
teknoloji trendlerini ve bu alanlarda 
karşılaşılacak en büyük beceri eksik-
liklerini ortaya koyuyor. Rapora göre, 
en yeni teknoloji yatırım eğilimini; IoT 
(Nesnelerin İnterneti), on-demand 
platforms, robotic prosess automa-
tion (RPA), AI (Yapay Zeka) ve ma-
chine learning (Makine Öğrenmesi) 
oluşturuyor. Günümüzde kurumların en 
az beşte biri, bu teknolojilerden birine 
sahip ve önümüzdeki dönemlerde de 
bu alanların büyümesi ve işletmelerin 
yatırımlarını sürdürmeleri bekleniyor. Bu 
da CIO’ların da önümüzdeki dönem iş 
listesinin başında bunların yer alacağını 
gösteriyor.”

“PEAKUP’ın CEO’su Ahmet 
Toprakçı KPMG’nin global sitesinde 
yayınlanan bu önemli araştırmayı 
değerlendirdiğinde, görev tanımları 
tamamen değişen CIO’lara çok büyük 
işler düştüğünü ifade ediyor. CIO’lar 
gelecekte şirket stratejisini yöneten 
en önemli birimler haline gelecek ve 
şirketlerin neredeyse yarısı iş modeller-
inde değişikliğe gidecek.”

Peki, Türkiye’deki işletmelerin 
yüzde kaçı bunun farkında? 
Araştırmaların endüstri 2,5 ortalamada 
gezdiğimizi gösterdiğine bakılırsa, 
önümüzdeki riskin bile farkında değiliz. 
Siyaset iklimi, iktidarı muhalefeti, 

Meclis’in içi ve dışıyla meselenin 
yanından bile geçmiyor.

Oysa “13-15 Kasım’da Brezilya’da 
yapılacak 11. BRICS toplantısında 
bir araya gelecek olan Brezilya, Çin, 
Rusya, Hindistan ve Güney Afrika lid-
erlerinin gündemi çok farklı. Dünyanın 
yeni ekonomisinde söz sahibi olmak 
isteyen, en azından dışında kalmak 
istemeyen ülkelerin liderleri dijital 
ekonomi, yapay zekâ, 5G, bilimsel 
inovasyon ve ticarette çok taraflılığı 
konuşup iş birliği yapacaklar.”

Vicdanınıza sesleniyorum; peki 
bizimkiler ne konuşuyor? Sadece 
bugünün sorunlarıyla ilgilenmek, 
yarının da kaçmasına neden oluyor. 
Ayrıca bugünün sorunlarıyla gerçekten 
ne kadar ilgileniyorlar o da tartışmalı.

Çünkü, bir bölüme bakarsanız za-
ten sorun yok; diğerlerine bakarsanız 
her şey sorunlu. Oysa dünya başka 
şeyleri tartışırken, şirketler de yapılarını 
buna uyum sağlayacak biçime 
sokmanın, siyasette buna uygun bir 
iklim yaratmanın peşinde.

Şirketlerden siyasetçilere, sokaktaki 
teknolojiyi takip eden kardeşimden 
bunlara yönelik ürünlere tedarik 
sağlayanlara kadar herkesin kendisine 
şu soruyu sorması lazım: Dönüşüme 
gerçekten hazır mıyız?

cetinunsalan@yahoo.com

DÖNÜŞÜME HAZIR MISINIZ? 
ÇETİN ÜNSALAN
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı 
Dış Ticaret endeksi verilerini açıkladı. 
Buna göre, ihracat birim değer endeksi 
yüzde 3,4; İthalat birim değer endeksi 
yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı 
Dış Ticaret endeksi verilerini açıkladı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan açıklamada şunlar 
belirtildi:

“İhracat birim değer endeksi Eylül 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,4 azaldı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 1,9 artarken, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, 
yakıtlarda yüzde 15,2 ve imalat sanay-
inde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
4,1 azaldı. İhracat birim değer endeksi 
2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki 
yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,5 
azaldı.

İthalat Birim Değer Endeksi Yüzde 
5,3 Azaldı

İthalat birim değer endeksi Eylül 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 5,3 azaldı. Endeks bir önceki 
yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 9,8, yakıtlarda 
yüzde 14,7 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azaldı. 
İthalat birim değer endeksi 2019 

yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 
azaldı.

İhracat Miktar Endeksi Yüzde 3,8 
Arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, içecek ve tütünde 
yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 41,4 
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, 
tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 
azaldı. İhracat miktar endeksi 2019 
yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın 
üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı.

İthalat Miktar Endeksi Yüzde 6,6 
Arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, içecek ve tütünde 
yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 19,4, yakıtlarda yüzde 
3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, 
tütün hariç) yüzde 3,6 arttı. İthalat mik-
tar endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 
bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 
yüzde 2,4 arttı.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden 
Arındırılmış İhracat Miktar Endeksi 
Yüzde 2,1 Arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış seriye göre 2019 Ağustos 
ayında 164,2 olan ihracat miktar 
endeksi yüzde 2,1 artarak, 2019 Eylül 
ayında 167,7 oldu. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ise 2018 
Eylül ayında 162,7 olan ihracat miktar 
endeksi yüzde 3,8 artarak, 2019 Eylül 
ayında 169 oldu.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden 
Arındırılmış İthalat Miktar Endeksi 
Yüzde 1,3 Azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre 2019 Ağustos 
ayında 122,9 olan ithalat miktar 
endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2019 Eylül 
ayında 121,3 oldu. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ise 2018 
Eylül ayında 117,2 olan ithalat miktar 
endeksi yüzde 4,1 artarak, 2019 Eylül 
ayında 122 oldu.

Dış Ticaret Haddi 2019 Yılı Eylül 
Ayında 103,6 Olarak Gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin 
ithalat birim değer endeksine bölün-
mesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Eylül 
ayında 101,6 olarak elde edilmiş olan 
dış ticaret haddi, 2 puan artarak, 2019 
yılı Eylül ayında 103,6 oldu. Dış ticaret 
haddi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, 
geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 
puan artarak 103,5 oldu.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ 
EYLÜLDE YÜZDE 3,4 AZALDI
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay 
kentinde 5-10 Kasım 2019 tari-
hleri arasında gerçekleştirilen Çin 
Uluslararası İthalat Fuarı’nda, 2019 
yılını “Çin Yılı” ilan eden Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin standında, EİB ve Çin’in 
önemli ithalatçı firmalarından Cofco 
Sundry işbirliğinde Tadım Etkinliği 
düzenlendi.

Tadım Etkinliği’nde; Türk gıda 
ürünleriyle Çin damak tadına uygun 
hazırlanan kek, kurabiye, pasta vb. 
yiyeceklerin olduğu menülere Çinliler 
hayran kaldı. EİB standı, Türk gıda 
ürünlerini tatmak isteyen Çinlilerin ilgisi 
nedeniyle mahşeri bir kalabalığa sahne 
oldu.

Çin’e Gıda İhracatında Hedef 
1 Milyar Dolar

Çin’in 2018 yılında Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı düzenlemeye başlayarak 
tüm dünyaya büyük bir fırsat 
sunduğunu dile getiren Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan 
Yardımcısı Birol Celep, yıllık 2 trilyon 
doların üzerinde ithalat yapan, gıda 
ithalatı 118 milyar dolara ulaşan Çin’e, 
2019 yılının Ocak - Ekim döneminde 
Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 
86’lık artışla 110 milyon dolardan, 
205 milyon dolara çıktığını, hedefler-
inin Çin’e 2023 yılına kadar 1 milyar 
dolarlık gıda ürünleri ihracat rakamına 
ulaşmak olduğunu kaydetti.

Ege Ekonomik Forum’da 
Kuşak Yol Projesi Konuşulacak

Türk Havayolları’nın İstanbul’dan 
Guanco, Pekin ve Şanghay’a direkt 
seferler gerçekleştirdiği bilgisini veren 
Celep, “THY’nin Çin’deki 4. desti-
nasyonu İpek Yolu’nun başlangıç 
noktası olan Xian’a olacak. Bu gelişme 
de Türkiye - Çin arasındaki ticaretin 
artmasına önemli katkı sağlayacak. 
Öte yandan 13-14 Kasım’da 
İzmir’de düzenlenecek Ege Ekono-
mik Forumu’nda Kuşak Yol İnisiyatifi 
isimli özel oturumda Türkiye ile Çin 
arasındaki ticaretin artması için mesai 
harcayacağız” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Türkiye-Çin 
Arasında “Elçi” Görevi Üstlenecek

Ege İhracatçı Birlikleri’nin gıda ve 
tarım alanlarında yaptığı çalışmaların 
hem Türk Hükümeti, hem de Çin 
Hükümeti nezdinde takdirle takip 
edildiğini ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
iki ülke arasında gönüllü elçilik 
görevi üstlendiğini anlatan Celep, 
“Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda 
Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca 
Işık Yılmaz Batur, Çin Ticaret Bakan 
Yardımcısı Li Chenggang ile Türk gıda 
ürünlerinin Çin’e ihracatındaki engel-
lerin kaldırılması adına görüşmeler 
yaptı. Türk gıda ürünlerinin lezzetini 
ve kalitesini göstermek adına Çinli 

mevkidaşını Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
ve Türk Tanıtım Grubu’nun stantlarında 
ağırladı, Çinlilerin yoğun ilgisini göster-
di, Türk gıda ürünlerini ikram etti. Çinli 
Bakan Yardımcısı ürünlerimizden ve 
Çinlilerin Türk gıda ürünlerine ilgisin-
den çok etkilendi. Bundan sonraki 
süreçte Çin Ticaret Bakan Yardımcısı 
Li Chenggang ve ilgili bürokratları Ege 
İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’ye 
davet edeceğiz. Henüz Çin’e ihraç 
edilemeyen Türk gıda ürünlerinin Çin’e 
ihracatındaki mevzuat engellerini 
ortadan kaldıracak iradeyi Türkiye’de 
ortaya koyacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu. Türkiye’den Çin’e alabalık 
hariç su ürünleri, kanatlı, süt ve süt 
ürünleri, kiraz hariç yaş meyve se-
bze ihracatının henüz yapılamadığına 
işaret eden Celep şöyle devam etti: 
“Türkiye’de bu ürünleri üreten dünya 
standartlarında çok sayıda tesise 
sahibiz ve dünyanın dört bir tarafına 
ihraç ediyoruz. Çin’e ihraç etmemi-
zin önündeki engellerin karşılıklı 
görüşmelerle kısa sürede kalkacağına 
inanıyoruz. Ticaret Bakan Yardımcımız 
Gonca Işık Yılmaz Batur, başkanlığında 
Çin tarafı ile bu konuda verimli 
görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye’de 
yapılacak görüşmelerde ihracatın 
önündeki engellerin kalkması adına 
noktayı koyacağız.”

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GIDA VE TARIMDA 
TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA ELÇİ OLDU
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Çin pazarına yönelik tanıtım faali-
yetlerinin önümüzdeki süreçte ar-
tarak devam edeceği bilgisini veren 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordi-
natör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında 
Ağustos ayında Çin’in sosyal me-
dya platformu wechat’te açılan Ege 
İhracatçı Birlikleri hesabının tanıtımını 
yaptıklarını, Çinli ziyaretçilerin Alaçatı, 
Efes, Pamukkale ve Kapadokya temalı 
PHOTOBOOTH çekimleri yapabildikleri 
etkinlikler gerçekleştirdiklerini sözlerine 
ekledi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda 
Ege İhracatçı Birlikleri’ni; Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı 
Birol Celep, Ege Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı 
Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan 
Zandar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Başkanı Bedri Girit, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Melih İşliel ve Ege İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur 
İşbırakmaz’dan oluşan bir heyet temsil 
etti.

“Fuar vesilesiyle Ege İhracatçı Bir-
likleri heyeti uluslararası büyük bir 
danışmanlık firmasını ziyaret ederek, 
Çin’de yabancı yatırımlarla ilgili süreçler 
hakkında bilgi aldı. Ayrıca Şangay 
merkezli bölgeye 100 milyar dolarlık 
ithalatı bulunan Serbest Bölge İdarecisi 
firmayla biraraya gelerek, ülkemiz 
açısından Çin pazarının sunduğu 
fırsatları bizzat yerinde görme imkânı 
yakaladı.”

2019 yılının Ocak - Ekim döneminde 
Türkiye’den Çin’e 205 milyon dolarlık 
gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirilirken 
fındık ihracatı yüzde 107 artarak 34 mi-
lyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara 
çıktı. 

Kuru meyve sektörü de Çin 
pazarında yaptığı tanıtımların semeres-
ini gördü. Geçen yılın 10 ayında Çin’e, 
7 milyon 946 bin dolarlık ihracata imza 
atan kuru meyve sektörü rakamı bu yıl 
yüzde 131 artışla 18 milyon 427 bin 
dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Meyve sebze mamulleri sektörü 
de aynı dönemde yüzde 70 artışla 24 
milyon 914 bin doları Türk ekonomi-
sine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına 
kapıların açılmasıyla da yaş meyve 
sebze ihracatı Çin’e 3 milyon 380 bin 
dolara yükseldi. Zeytinyağı ihracatı ise; 
yüzde 16’lık artışla 760 bin dolar oldu.
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Ekim ayında 1 milyar 648 milyon 
dolar ihracat gerçekleştiren makine 
sektörü, yılın ilk 10 ayı sonunda toplam 
ihracatını 14,8 milyar dolara yükseltti.

Miktar bazında ihracatını geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 12 
düzeyinde artıran sektörün en fa-
zla ihracat gerçekleştirdiği ürünler 
yılın başından itibaren değişmedi, 
endüstriyel ve evsel soğutma, yıkama 
ve kurutma makineleri, içten yanmalı 
motorlar, inşaat ve madencilik maki-
neleri ile pompa ve kompresörler oldu.

“Makine İhracatındaki Artışın Küre-
sel Ticaretin Artış Hızını Geçmesinden 
Memnunuz”

Makine ihracatı 10 ayda 15 milyar 
dolara yaklaştı… Ana ihracat pazarı 
Almanya yakın takip altında…

Makine ihracatındaki artışın küre-
sel ticaretin artış hızını geçmesinden 
memnun olduklarını belirten Mak-
ine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, Türk makine sektörünün 
geçen yıl 2,5 milyar dolara yakın ihracat 
gerçekleştirdiği Almanya’da yaşanan 
ekonomik daralmadan olumsuz 
etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa ekonomisinin lokomo-
tif ülkesi Almanya, Türkiye’nin en 
büyük ihracat pazarı olarak dış ticaret 
performansımızı önemli ölçüde etkili-
yor. İkinci çeyrekten itibaren hâkim olan 

daralma nedeniyle Alman fabrikaları 
iş kaybı yaşıyor, tedariklerini kısıyor, 
ABD’nin AB’den otomotiv ithalatına 
yeni tarife uygulama ihtimali de gelecek 
dönem beklentilerini aşağı çekiyor.”

“Tüm Dünyada Rekabetçiyiz ama 
Almanya Vazgeçilmezimiz”

 Almanya’ya ihracatta belirli alt sek-
törlerde sınırlı artışlar olduğuna ancak 
makine aksam ve parçaları ihracatındaki 
düşüşün miktar ve fiyat baskısı altında 
200 milyon dolara yaklaştığına dikkat 
çeken Karavelioğlu şunları belirtti:

“Başta içten yanmalı motorlar ol-
mak üzere makine aksam ve parçaları 
ihraç eden üreticilerimiz Almanya’daki 
daralmayı ABD, Birleşik Krallık, Fransa, 
Güney Kore ve Meksika gibi makine 
dış ticaretinde önemli payları olan diğer 
ülkelerde bir ölçüde telafi ettiler. İleri 
teknolojimiz ve üstün hizmet kalitemizle 
makine sektörünün tüm alt gruplarında, 
dünya genelindeki tüm pazarlarda re-
kabet edebiliyoruz. Fakat Almanya bi-
zim için stratejik bir pazar ve bu ülkede 
yaşanan daralmanın ihracatımız üzer-
indeki etkisini en aza çekebilmek için 
çabalarımızı artırıyoruz.”

Türkiye’nin Makinecileri 
Almanya’daki Faaliyetlerine Hız 
Verdi:

İki Ayda Dört Büyük Fuar

Makine sektörünün temsil edildiği tek 
ihracatçı birliği olan Makine İhracatçıları 
Birliği’nin “Türkiye’nin Makinecileri” 
markasıyla Almanya’daki tanıtım 
çalışmalarına yılın son çeyreğinde hız 
verdiğini kaydeden Karavelioğlu sözler-
ini şöyle tamamladı:

“Ekim ayında hem Augsburg’ta 
düzenlenen INTERLIFT fuarında hem 
de Dusseldorf’taki K fuarında önemli te-
maslarda bulunduk, kaldırma ve taşıma 
teknolojilerimiz ile plastik işleme maki-
nelerimizi başta Alman kullanıcılarımız 
olmak üzere dünyanın her yerinden 
gelmiş kullanıcılara tanıttık.

Kasım ayında Stuttgart’ta düzenle-
nen BLECHEXPO’da metal işleme mak-
inelerini, bu hafta Hannover’de düzen-
lenmekte olan AGRITECHNICA’da 
da tarım makinelerimizi tanıtacağız. 
Türkiye’nin Makinecileri tüm alt 
gruplarıyla Türkiye’nin büyüme makine-
sidir, ihracat performansımızla bunu bir 
kez daha kanıtlayacağız.”

MAKİNE İHRACATI 10 AYDA 
15 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
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Milletimizi kulluktan eşit yurttaşlara 
dönüşümünü gerçekleştirmenin 
öncülüğünü yapan Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurladığımız 
10 Kasım’da sevgi, saygı ve özlem 
duygularımla anıyorum.

**
Önderlerin büyüklüğü salt yaşadıkları 

dönemde gerçekleştirdikleri başarılar 
ve dönüşümlerle ölçülemez. Onların 
büyüklüğü aynı zamanda geleceği 
planlama ve ışık tutmasıyla ölçülür. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüzde 
ve gelecekte de var olması, bu özel-
liklere sahip olmasından kaynaklanır.

Sözgelişi, Atatürk’ün milleti doyuran 
köylülük için de önemli düşünceleri ve 
eylemleri vardı. Bunlardan ilk ikisi, To-
prak Devrimi ve Tarımsal Kooperatifçilik 
idi.

Atatürk’ün köylülük için düşünce 
ve eylemleri, Türk Milleti ve milletin o 
yıllarda belkemiğini oluşturan ve savaş 
cephelerinde birlikte olduğu köylüleri iyi 
tahlil etmesinin bir sonucuydu.

Atatürk, Toprak Devrimine Işık Tu-
tuyor

Atatürk, köylülerin yaşamlarını 
iyileştirmek için, onların toprak sahibi 
olmalarının gerektiğini biliyordu. Bu 
amaçla yaptığı söylevlerin kimilerini 
şöyle sıralamak olası:

• 

“Şark vilayetlerimizin bir kısmında 
ihdas edilen umumi müfettişlik isa-
betli ve faydalı olmuştur. Cumhuri-
yet kanunlarının emniyetle sığınılacak 

yegâne 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 
hükümetin 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 net-
iceye 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 “(1 Kasım 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 derecesine 
göre sınıflamak lazımdır (1 Kasım 1937, 
TBMM Açış Konuşması).

Atatürk’ün yönlendirmesiyle, kuruluş 
yıllarında köylüleri toprak sahibi yapma-
ya yönelik kimi kanunlar kabul edildi. Bu 
bağlamda da topraksız ve az topraklı 
köylülerin bir kesimine toprak dağıtıldığı 
biliniyor 1925 Bütçe Yasası’yla yetki 
alan hükümet, daha önce çıkarılan 716 
sayılı yasaya dayanarak göçmenlere ve 
topraksız köylülerin kimilerine toprak 
dağıttı. Bu bağlamda Ziraat Bankası da 
kullanıldı. 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 Dev-
leti tarafından idare etmek için istimlâk 
olunacak arazi ve ormanların istimlâk 
bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti 
mahsus kanunlarla tayin olunur” yazıldı.

Atatürk’ün ölümünden son-
ra, 2.Paylaşım Savaşı’nın da ge-
tirdikleri olumsuzluklar eklenince 
çiftçiyi topraklandırma konusu, nere-
deyse 1945 yılına kadar askıda kaldı. 
1945 tarihinde, Atatürk’ün söylev-
leri doğrultusunda 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu kabul edil-
di. Yasa, büyük toprak sahiplerinin 
topraklarının kamu mülkiyetine geçirilm-
esini, bunların bir kesimini topraksız ve 
az topraklı köylülere dağıtılmasını ve 
kırsal bölgelerde köklü değişiklikleri 
içeriyordu.

Daha sonra da Toprak Devrimi ko-
nusunda atımlar atılmadı değil. Bülent 
Ecevit döneminde kimi girişimler oldu. 
Toprak Reformu adıyla örgütlenmeler 
gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, anılan girişimler 
hayata geçirilemedi. Siyasete ve 
ekonomiye egemen olan büyük toprak 
sahipleri, toprak ağaları, aşiret reisleri 
ve şeyhler kanunun uygulanmasını 
engellediler.

ATATÜRK, GÜNÜMÜZDE DE 
TARIMA IŞIK TUTUYOR
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
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Atatürk, Tarımsal Kooperatifçilik 
Düşüncesine de de Işık Tutuyor

Atatürk, 1920’den ölümüne kadar 
geçen süreç içinde Türk kooperatifçi-
lik hareketine de önderlik yapmıştır. 
Özellikle çiftçilerin kooperatifleşmesi 
konularında konuşmalar yaptığı, 
yasaların çıkarılmasında egemen rol 
oynadığı bilinmektedir.

Atatürk’ün kooperatifleşme konu-
sunda yapmış olduğu söylevlerin kimi-
leri şunlar:

•             “Ben de çiftçi olduğumdan 
biliyorum, makinesiz ziraat yapılmaz, el 
emeği güçtür, Birleşiniz. Böylece mak-
ine alınız” (24 Ağustos, 1925 Kasta-
monu).

•             “Bu sene zirai kooperatif 
teşkilatına başlanmış olması, bilhassa 
memnuniyetimize mucip oluyor. Bu 
kooperatifleri memleketin her tarafına 
teşmil etmeyi ziyadesiyle iltizam edi-
yoruz” (1 Kasım 1929, TBMM açış 
konuşması).

•             “Mesela; Kooperatifler. 
Şurada burada halk ya da münev-
verlerin teşebbüsü ile fiili sahasına 
geçen kıymetli hasılalar görülmektedir. 
Hükümetimizin de bu gibi teşebbüsleri 
takviye etmesi lazımdır. Hükümeti Cum-
huriyet bu lüzumu tabii idrak etmekte-
dir” (27 Ocak 1931, İzmir Halk Fırkası 
Kongresi).

•             “Kanaatim odur ki, mu-
hakkak suretle birleşmede kuvvet 
vardır.  Kooperatif yapmak, maddi ve 
manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri 
birleştirmek demektir. … Müstahsill-
erin birleşmesinden şahsi menfaatler-
ini haleldar olacağını düşünenler tabii 
şikâyet edeceklerdir. (1 Şubat 1931, 
İzmir Ticaret Odası).

•             “Kooperatif teşkilatı, her 
yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için 
olduğu gibi istihsal vasıtalarını öğretip 
kullandırmak için de kooperatiflerde 
istifayı mümkün görüyoruz.” (1 Kasım 
1936, TBMM Açış Konuşması).

•             “ Köyde ve yakın köy-
lerde müşterek harman makinalarını 
kullandırma köylülerin ayrılamayacağı 
bir adet haline getirilmelidir. …Ziraai 
sanayi bilhassa üzerinde meşgul 
olacağımız mevzu olacaktır. Bu arada 
sütçülüğe, süt sanayine önem vermek-
teyiz. Sırasıyla; şehir ve kasabalarımızın 
temiz ve ucuz süt mamulâtı ihtiyacını 
temin edecek fabrikalar tesisinse ve 
bununla ahenkli bir surette köylerde-
ki sütleri kıymetlendirecek ve satışı 
kolaylaştıracak kooperatifler teşkiline 
çalışılacaktır” (1 Kasım 1937, TBMM 
Açış Konuşması).

Özetle, Atatürk’ün özlemini çektiği, 
günümüzde de Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu’da ağırlıklı olarak 
egemen olan ağalık (feodalite) düzenini 
sona erdirecek olan toprak devrimini 
gerçekleştiremedik. Tarımsal kooperat-
ifçilik konularında arpa boyu yol aldık.

Bu bağlamda, Atatürk’ün Toprak 
Devrimi ve Kooperatifleşme düşünceleri 
hala güncel değil mi? Geleceğimizi 
şekillendirmede onların payı olmayacak 
mı?
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Son dönemde ıspanakla gündeme 
gelen zehirlenme olaylarıyla ilgili Ziraat 
Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Türkiye’de tarımsal üretim 
ve gıda güvenilirliği politikasında önemli 
bir eksiklik olduğuna dikkat çekildi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) hazırladığı Ispanak Raporu/2019 
ile son dönemde gündeme gelen 
ıspanakla zehirlenme olaylarına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Raporda yer alan verilere göre; 
Türkiye’nin 2018 yılında toplam ıspanak 
üretimi 225 bin ton oldu. Bu üretimin 
4’te 1’lik kısmı İzmir’de gerçekleştirildi. 
Türkiye’deki toplam ıspanak üretim 
alanı ise 160 bin dekarı buluyor. Dünya 
ıspanak üretimi ise 2017 yılında 28 mi-
lyon ton oldu.

Verilere göre ıspanak üreti-
minin yüzde 92’sini tek başına Çin 
gerçekleştiriyor. Bu teknik verileri 
paylaştıktan sonra Ziraat Mühendisleri 
Odası raporunda son günlerde gün-
deme gelen zehirlenme olaylarıyla ilgili 
önemli açıklamalar yer aldı.

İstanbul ve sonrasında Tekirdağ`da 

ıspanaktan kaynaklandığı ifade edilen 
zehirlenme haberlerinin medyada 
en büyük gündem maddelerinden 
birisi olduğuna dikkat çekilen rapo-
run değerlendirme kısmında şunlar 
kaydedildi: 

“Yetkililerce alelacele yapılan 
açıklamalarda, sorunun ıspanağa 
karışmış yabancı otlardan kaynaklandığı 
ifade edilip, bundan sonrasına dair ger-
ekli tedbirlerin alındığı ve halkımızın so-
runsuzca ıspanak tüketebileceği ifade 
edildi. Ancak yapılan bu açıklamalar 
halkımızın kaygılarını gidermediği için 
pazarlarda kg fiyatı 1 TL’ye kadar düşen 
ıspanak alıcı bulamayarak çok büyük 
bir kısmı çöpe atıldı.”

“Gıda Güvenliğinde 
Eksiklikler Var”

Yaşanan olayın ülkemizde tarımsal 
üretim ve gıda güvenilirliği politikasında 
önemli bir eksiklik olduğunu bir kez daha 
gösterdiğine dikkat çekilen raporda, 
“Eksiklik sadece bununla kalmamakta, 
üretim planlaması yapılmadığı, üretici 
gerçek anlamda desteklenmediği ve 
örgütlenemediği için spekülatif fiyat 
artışlarına engel olunamamaktadır” de-
nildi.

Raporda, yaşanan son olayda 
olduğu gibi gıda kaynaklı bu tür ze-
hirlenme durumunda, sorun bir halk 
sağlığı sorunu olarak görülerek, 
bütüncül bir yaklaşımla gerekli incel-
emeler ivedilikle yapılması gerektiği dile 
getirildi.

“Ispanak Fiyatları Artacak”

Yetkili kurum ve kuruluşların, eller-
inde yeterince bilgi ve belge olmadan 
farklı görüş bildirmemelerine vurgu 
yapılan TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası raporunda ayrıca şu görüşlere 
yer verildi:

“Yaşanan sorunun gerçek nedenler-
inin kamuoyunun kaygılarını giderecek 
şekilde açıklıkla ortaya konmaması 
durumunda, en çok zararı en zayıf ve 
güçsüz olan kesimler görmektedir.

Bu olayda da en çok zararı üretici 
ve tüketici görecektir. Önümüzdeki 
dönemde ıspanak üretiminde önemli 
bir azalış olacağını ve fiyatların bu 
arzdaki azalış nedeniyle artacağını 
şimdiden söyleyebiliriz. Ispanaktan 
kaynaklandığı ifade edilen zehirlenme, 
üretim aşamasından başlayarak sof-
raya gelinceye kadar birçok aşamadaki 
etkenlerden kaynaklanmış olabilir.

Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması 
için kamusal bir yaklaşımla bilim-
sel, teknik, tarafsız ve şeffaf bir gıda 
denetim mekanizması kurulmalıdır. 
Ziraat mühendislerinin teknik bilgisini 
alana yansıtacağı, ulusal gereksinimleri 
ve üreticileri koruyan bağımsız bir tarım 
politikası oluşturulmalıdır.”

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN 
ISPANAK RAPORU:
“GIDA GÜVENLİĞİNDE EKSİKLİK ÇOK BÜYÜK!”
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Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu 
maddesinde fatura; satılan veya 
yapılan iş karşılığında müşterinin 
borçlandığı meblağı göstermek 
üzere emtiayı satan veya işi yapan 
tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari vesika olarak tanımlanmış, 
230’uncu maddesinde ise faturanın 
şekli belirtilerek içermesi ger-
eken asgari bilgiler sayılmıştır. Ka-
nunun 231’nci maddesinde de 
fatura düzenlenmesinde uyulacak 
kaidelere 232’nci maddesinde ise 
fatura kullanma mecburiyetine ilişkin 
esaslara yer verilmiştir.

e-fatura uygulaması; Vergi Usul 
Kanunu’nun mükerrer 242’nci 
maddesinin 2 numaralı fıkrasında 
yer alan hükmün Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na verdiği yetkiye isti-
naden düzenlenmesi, müşteriye 
verilmesi, müşteri tarafından da 
istenmesi ve alınması zorunlu olan 
faturanın kağıt belge yerine elek-
tronik ortamda, elektronik belge 
olarak düzenlenmesi, muhatabına 
iletilmesi ve elektronik ortamda mu-
hafaza ve ibraz edilmesine imkan 
veren uygulamadır. 

Vergi Usul Kanunu 509 sıra no’lu 
Genel Tebliği’nde düzenlenen e-
fatura belgesi kâğıt ortamındaki 
‘fatura’ belgesi niteliğinde olup, 
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 
fatura belgesi ile aynı hukuki 
niteliğe sahiptir. Bir başka açıdan 
istisnai durumlar haricinde e-fatura 

uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 
birbirlerine sattıkları mallar ve ifa et-
tikleri hizmetler için düzenledikleri 
faturaları bundan böyle e-fatura 
olarak göndermeleri ve almaları zo-
runlu olmaktadır.

Aşağıda sayılan mükellef 
gruplarının e-fatura uygulamasına 
dahil olmaları ve istisnai durumlar 
haricinde, e-fatura uygulamasına 
kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını 
e-fatura olarak düzenlemeleri ve 
bunlardan e-fatura almaları 1 Ocak 
2020 tarihinden itibaren zorunlu 
olacaktır. 

Şöyle ki; 
1) 2018 yılı veya müteakip hesap 

dönemleri brüt satış hasılatı (veya 
satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 mi-
lyon TL ve üzeri olan mükellefler, 

2) 4760 sayılı Özel Tüketim Ver-
gisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede-
ki malların imali, ithali, teslimi vb. 
faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 
lisans alan (bayilik lisansı dahil) 
mükellefler, 

3) Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki 
malları imal, inşa ve/veya ithal eden-
ler,

E-FATURA UYGULAMASI
DR. VEYSİ SEVİĞ
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4) Mal veya hizmetlerin alınması, 
satılması, kiralanması veya dağıtımı 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine 
aracılık etmek üzere internet 
ortamında 23 Ekim 2014 tarihli 
ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 
tanımlanan başkalarına ait iktisadi 
ve ticari faaliyetlerin yapılmasına 
elektronik ticaret ortamını sağlayan 
gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet 
sağlayıcıları, internet ortamında 
gerçek ve tüzel kişilere ait gayri-
menkul, motorlu araç vasıtalarının 
satılmasına veya kiralanmasına 
ilişkin ilanları yayınlayan internet 
sitelerinin sahipleri veya işleticileri 
ile internet ortamında reklamların 
yayınlanmasına aracılık faaliyetler-
inde bulunan internet reklamcılığı 
hizmet aracıları,

5) 5957 sayılı Sebze ve Mey-
veler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
hükümlerine göre komisyoncu 
veya tüccar olarak sebze ve meyve 
ticaretiyle iştigal eden mükellefler, 

e-fatura uygulamasına 
geçecekler.

e-fatura uygulamasından yara-
rlanan kayıtlı kullanıcıların güncel 
listesi ebelge.gib.gov.tr adresinden 
yayımlanacak.

509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğle belirlenen hadlerin 
altında kalan mükellefler de isteme-
leri halinde e-fatura uygulamasından 
yararlanabilecek.

5 milyon TL ve üzeri olan brüt 
satış hasılatı (veya satışları ile gay-
risafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 
2019 hesap dönemlerinde sağlayan 
mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihin-
den itibaren, 2020 veya müteakip 
hesap dönemlerinde sağlayan 
mükellefler, ilgili hesap dönemini 
izleyen yılın yedinci ayının başından 
itibaren e-fatura uygulamasına 
geçmek zorundadır.

e-fatura düzenleyebilme ve 
iletebilme konusunda gerekli 

hazırlıklarını tamamlamış mükelle-
flerin 509 sıra no’lu 

Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nde öngörülen usul ve esa-
slara uygun olarak 

e-fatura uygulamasına dahil 
olmak için gerekli başvuruyu 

yapması gerekmektedir.
Zorunluluk getirdiği halde 
e-fatura uygulamasına süresi 

içinde geçmeyen mükellefler ile e-
fatura şeklinde düzenlenmesi ger-
eken faturayı 509 sıra no’lu tebliğe 
uygun düzenlemeyen mükellefler 
hakkında kanunda öngörülen cezai 
hükümler uygulanacak.

(Bu yazı İTO Haber’den alınmıştır)
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden 
imalat sanayisine ayrılan pay kade-
meli olarak yüzde 75’e, öncelikli im-
alat sanayisi sektörlerine ayrılan pay 
ise yüzde 50’ye yükseltilecek.

2020 Programı’na göre, KOSGEB 
desteklerinden imalat sanayisine 
ayrılan pay kademeli olarak yüzde 
75’e, öncelikli imalat sanayisi sektörl-
erine ayrılan pay ise yüzde 50’ye yük-
seltilecek. Türkiye Kalkınma Fonu ilk 
yatırım kararlarını almaya başlayacak. 
Öncelikli sektörlerde üretime yöne-
lik yatırım kredilerinde ilave destek 
sağlanacak..

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı’ndan yapılan derlemeye 
göre, imalat sanayisinde rekabet 
gücü ve verimliliğin geliştirilerek yük-
sek katma değerli üretimin artırılması 
hedefleniyor. Yeni dönemde imalat sa-
nayisindeki firmalarının uzun dönemli 
getiriyi hedefleyerek risk almasını 
sağlayacak, güçlü ve yenilikçi araçlar-
la finansmana erişimi kolaylaştıran bir 

yapı oluşturulması amaçlanıyor. Fi-
nansal destek sağlayan kurumların ve 
bankacılık sisteminin, imalat sanay-
isinin ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları 
da güçlendirilmesi planlanıyor.

Hibe Yerine Faizsiz, Uzun 
Vadeli Geri Ödeme Modeli

Bu kapsamda, KOSGEB 
destekleri içinde imalat sanayisine 
ayrılan pay kademeli olarak yüzde 
75’e çıkarılırken, öncelikli imalat sa-
nayisinin payı da yüzde 50’ye yük-
seltilecek. Bu alanda sağlanacak 
desteklerin yalınlaştırılması 
planlanırken, hibe yerine faizsiz, uzun 
vadeli, geri ödemeli destek modeller-
ine geçilecek. İmalat sanayisi ve orta 
yüksek, yüksek teknolojili imalat sa-
nayisi sektörlerine yönelik KOSGEB 
desteklerindeki önceliklendirme de-
vam edecek. Proje teklif çağrılarında 
da 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 
sektörlere öncelik tanınacak.

Bankaların Yatırım Krediler-
ine İlave Destek

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, 
öncelikli sektörlerde belirle-
necek ürünlerin üretimine yönelik, 
bankalar tarafından kullandırılan 
yatırım kredilerinde de ilave destek 
sağlanacak. Proje Bazlı Teşvik Sis-
temi uygulamasına ilişkin çalışmalara 
devam edilirken, Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı ile destek 
kararı verilen yatırım projeleri için 
nakit desteği temin edilecek. Strate-
jik yatırımlar için faiz ve istihdam 
destekleri ise avantajlı oran, süre 
ve tutarlarda uygulanacak. Taşınır 
rehni yoluyla krediye erişime ilişkin 
sistem ve süreçler etkinleştirilerek 
bu yolla imalat sanayisi sektörlerine 
kredi kullandırma imkanları artırılacak. 
İmalat sanayisinde hedef alt sektörler 
belirlenecek.

KOSGEB’TEN İMALAT SANAYİSİNE AYRILAN 
PAY KADEMELİ OLARAK YÜKSELTİLECEK



HABER

31

Dünyadaki lider üniversitelerin 
girişimcilik kuluçka merkezlerini 
karşılaştıran ve sıralayan uluslararası 
UBI Global endeksine göre İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek, 
dünyanın ilk 5 kuluçka merkezi 
arasında yer alıyor.

İTÜ ARI Teknokent’in Erken 
Aşama Kuluçka Merkezi ‘İTÜ 
Çekirdek’, başarısını uluslararası 
arenada da kanıtladı. 

İTÜ Çekirdek, dünyadaki lider 
üniversitelerin kuluçka merke-
zlerini karşılaştıran ve sıralayan 
uluslararası UBI Global endeksine 
göre üniversite kuluçka merkezleri 
sıralamasında ilk 5’te yer aldı. Ka-
tar, Doha’da düzenlenen gecede 
en iyiler arasında Türkiye’yi temsil 
eden İTÜ Çekirdek’le birlikte ilk 5’te 
Kanada’dan The DMZ; İtalya’dan 
PoliHub; İngiltere’den The SETs-
quared ve Hollanda’dan YES!Delft 
vardı. 

UBI Global tarafından yapılan 
değerlendirmede, merkezlerin aldığı 
başvuru sayısı, mentor, destekçi ve 
eğitmen havuzu, girişimcilere ver-
ilen eğitim, başarılı girişimci sayısı, 
yaratılan istihdam, yatırım ve ciro 
gibi kriterler etkili oluyor. 

GİRİŞİMCİYE GÜÇLÜ 
DESTEK

İTÜ ARI Teknokent Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İTÜ Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
İTÜ Çekirdek’in başarısıyla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “İTÜ 
Çekirdek’te dünyanın en önem-
li üniversitelerinde ve girişimcilik 
merkezlerinde kullanılan iş mod-
eli ve içeriklerinin yerel koşul ve 
ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize 
özel bir yöntemi kullanıyor ve bunu 
sürekli geliştiriyoruz” dedi.

İTÜ Çekirdek’te girişimcilere açık 
ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, 
teknik altyapı desteği, laboratuvar 
kullanım imkânı, laboratuvar sarf 
malzemeleri desteğinin yanı sıra 
aralarında alanında uzman iş dünyası 
ve akademiden 300’ü aşkın gönül-
lü mentor desteği sağladıklarını 
da anlatan Karaca, “Ayrıca, fikri 
mülkiyet haklarını koruyabilme-
leri için, İTÜ’nün teknoloji transfer 
ofisi İTÜNOVA TTO ile birlikte Tür-
kiye, Avrupa ve Amerika’da patent 
alabilmeleri için patentin niteliğine 
göre mali destek ve danışmanlık 
hizmetleri sağlıyoruz. Fikirlerini 

ticarileşebilir ürün ya da hizmete 
dönüştürmek isteyen girişimciler 
için çalışan İTÜ Çekirdek’te bugüne 
kadar 500’ü aşkın girişim şirketleşti” 
diye konuştu. 

83 MİLYON TL’LİK YATIRIM 

İTÜ Çekirdek’in Elginkan Vakfı, 
İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Oto-
motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), EnerjiSA, Anadolu Efes, 
Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, 
PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) de 
aralarında bulunduğu 40’ı aşkın 
paydaşı bulunuyor.

Kurulduğu 2012 yılından beri 
30 bini aşan başvuru alan, 2 bin 
424 girişim ve 5 bin 432 girişimciyi 
destekleyen İTÜ Çekirdek ile 
girişimciler 83 milyon TL’yi aşan 
yatırımla buluştu. Bu yıl Tür-
kiye dışında 30 farklı ülkeden ve 
Türkiye’de 63 farklı şehirden bin-
lerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’te 
girişimcilerin toplam değerlemesi 
ise 956 milyon TL’yi aştı.

BAŞARISI SINIRLARI AŞTI…
‘İTÜ ÇEKİRDEK’ DÜNYADA İLK 5’TE
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Ekonomik büyümenin öncü 
göstergesi olan imalat sanayi 
performansında en hızlı ve güvenilir 
referans kabul edilen İstanbul Sanayi 
Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi), ekimde 49,0 se-
viyesinde gerçekleşerek Türk imalat 
sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret 
etti. Ekimdeki bazı zayıflık belirtiler-
ine rağmen firmalar istihdam düzeyini 
artırmaya devam etti. Üst üste ikinci ay 
büyüyen istihdamda, böylece 2018 yılı 
başından bu yana ilk kez arka arkaya 
artış gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul 
İmalat PMI ise üst üste ikinci ay 
eşik değer olan 50,0’nin üzerinde 
gerçekleşti ve ekimde 53,6’ya yükseldi. 
İstanbul imalat sektöründeki iyileşme, 
Şubat 2018’den beri gözlenen en 
yüksek hızda gerçekleşti.Ekonomik 
büyümenin öncü göstergesi olan im-
alat sanayi performansında en hızlı ve 
güvenilir referans kabul edilen İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul 
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) anketlerinin Ekim 2019 döne-
mi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzer-
inde ölçülen tüm rakamların sektörde 
iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına 
göre,eylülde 50,0 düzeyinde 
gerçekleşen Türkiye İmalat PMI ekimde 
49,0 seviyesinde gerçekleşti ve Türk 
imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına 
işaret etti.

Yeni siparişler ekimde yavaşlama 
kaydederek eylülde gözlenen büyümeyi 
tersine çevirdi.

Anket katılımcıları, hem iç piyasa-
da hem de ihracat pazarlarında talep 
zayıflığı olduğunu belirtti. Firmalar, ta-
lep koşullarındaki zorluklara üretimi 
hafif azaltarak cevap verdi. Ekimdeki 
bazı zayıflık belirtilerine rağmen firma-
lar istihdam düzeyini artırmaya devam 
etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme 
kaydetti ve böylece çalışan sayılarında 
2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya 
artış gerçekleşti. Türk lirasındaki zayıflık 
ve elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlı 
olarak girdi maliyetleri artmaya devam 
etti. Buna rağmen girdi fiyatları enflasy-
onu yılın son çeyreğinin başında görece 
düşük düzeyde kaldı. Bu durum, firma-
lara, satışları teşvik etme çabalarının bir 
parçası olarak, üst üste ikinci ay nihai 
ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı. 
Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş eylül 
ayına kıyasla hız kesti ve oldukça ılımlı 
düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın 
alma faaliyetlerinde hafif bir yavaşlama 
gözlenirken hem girdi hem de nihai 
ürün stoklarında azalma kaydedildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı An-
drew Harker, şunları söyledi: 

“PMI verilerinde yakın zamanda 
görülen yükseliş eğilimi ekim ayında 
duraklarken, bu durum Türk imalat 
sektöründe zorlu piyasa koşullarının 
sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel 

durum geçen yılın bu zamanlarından 
beri net bir şekilde iyileşme kaydetti ve 
firmaların istihdam artışını devam et-
tirecek düzeyde ekonomik görünüme 
güvendikleri gözlendi.”

İstanbul İmalat PMI Ekimde 53,6’ya 
Yükseldi

Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul 
Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da 
ekimde üst üste ikinci ay olmak üzere 
eşik değer 50,0’nin üzerinde gerçekleşti 
ve sektörün faaliyet koşullarının daha 
da iyileştiğine işaret etti. PMI ekimde 
53,6’ya yükselirken, sektördeki iyileşme 
Şubat 2018’den beri gözlenen en yük-
sek hızda gerçekleşti.

Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı 
olarak yeni siparişler ekimde üst üste 
üçüncü ay artış kaydetti. Ayrıca yeni 
işlerdeki belirgin büyüme son 20 ayın 
yüksek hızında gerçekleşti. Yeni ihracat 
siparişleri de büyüme gösterdi ancak 
artış hızı toplam yeni siparişlerdekine 
göre daha düşük seviyede ölçüldü. 
Yeni siparişlerdeki artış, imalatçıları is-
tihdam düzeyini artırmaya teşvik etti. 
İstihdam artışı, Aralık 2011’den beri en 
yüksek hızda olmanın yanı sıra, anketin 
başladığı Ocak 2006’dan beri kaydedi-
len en yüksek oranlardan birinde 
gerçekleşti. Artan kapasite, üretimde 
de güçlü bir artışı destekledi ve üretim 
son 4 ayda üçüncü kez büyüme 
kaydetti. Üretim gereksinimlerindeki 
artışla birlikte imalatçıların satın alma 
faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste 
ikinci ay artış gösterdi. Girdi alımları 
genel olarak yatay seyretti ve böylece 
20 aylık düşüş trendini sona erdirdi. 
Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste 
beşinci ay gerileyerek Ocak 2015’ten 
beri en düşük oranda gerçekleşti ve 
seri ortalamasının daha da altına düştü. 
Maliyet baskılarının görece azalması, 
firmaların satışlarını desteklemek için ni-
hai ürün fiyatlarında indirim yapmalarına 
olanak sağladı ve böylece fiyatlar üst 
üste ikinci ay düşüş kaydetti.

İSTANBUL SANAYİ ODASI TÜRKİYE VE İSTANBUL 
İMALAT PMI EKİM 2019 RAPORLARI AÇIKLANDI
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KİTAP DÜNYASI

- Atatürk’ten sonra devam ettirilmek 
istenen toprak reformu ve kooperat-
ifçilik mücadelesine kimler neden karşı 
çıktı?

- Deniz Baykal’ın tekrardan siyasete 
dönmesinin kilit oyuncusu kimdi?

- Çukurova Üniversitesi nasıl ku-
ruldu?

- İnönü, Baykal, Ecevit üçgeninin 
bilinmeyenleri neler?

- Ecevit’in olaylı Kayseri mitinginde 
neler yaşandı?

- Vedat Dalokay’ın aday ve belediye 
başkanı olma süreci nasıl gelişti?

- Kooperatifçilik Kıbrıs Barış 
Harekatında nasıl işe yaradı?

- Bir yabancı ajanın Türkiye itirafları
- Genelkurmay’ın kapalı bilg-

ilendirmesinde neler anlatıldı?
- Büyük tartışma yaratan “Çan-

kaya Toplantıları” hangi amaçla ve nasıl 
başladı? Katılımcılar kimlerdi?

Anı tarihçiliği, öznel bir yaklaşım 
olmakla birlikle tarihin kör noktasında 
kalan birçok gelişmeyi öğrenmemize 
yardımcı olur. Prof. Dr. Ziya Gökalp 
Mülayim’in anıları, son 70 yıldaki bir-
çok kritik gelişmenin tanığı olmamızı 
sağlayacak önemli bir eser.

Ziya Gökalp Mülayim; bilerek ya da 
bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek 
Türkiye’nin birçok kritik aşamasında 

katılımcı, hatta belirleyici olan bir Cum-
huriyet Senatörü, akademisyen. Onun 
anlattıklarının bize gösterdiği diğer 
önemli iki detay ise “Eski Türkiye”nin 
eğitim tarzı ve bürokratlarının kalitesi, 
dürüstlüğü, saygınlığı. Alman Filozof 
Goethe, “Yaşamak, zekâ ve bilgiyi 
kullanarak etinden kemiğinden kendi 
heykelini yapmaktır” der. Bu kitap, Ziya 
Gökalp Mülayim’in hiç ödün vermediği 
idealist tavrıyla yarattığı asil heykelin 
üstündeki örtüyü kaldırıyor.

Senatör - Bir Cumhuriyet 
Senatörünün Anıları, Prof. Dr. 

Ziya Gökalp Mülayim, Cumhuriyet 
Kitapları, 576 Sayfa

ANI VE MEKTUPLARDA 
MELİH CEVDET ANDAY

HıfzıTopuz,Anday’ın mektuplarından 
ve ortak anılardan, ünlü  şair ve 
düşünürün gerçekçi bir portresini 
çiziyor...

“Son zamanlarda çok iş çıktı, 
çok yazı yazıyorum. Tanin’e hafta-
da beş  gün fıkra, Cumhuriyet’e 
haftada bir (cumartesileri) uzun 
bir makale,  Tef’e haftada bir mi-
zah yazısı, şimdi hükümetin eline 
geçen, Semih  Tuğrul’un da başına 
geçtiği Havadis’e takma adla bir 
aşk (ya da bir seks) romanı, ayrıca 
Küçük Sahne için Yaşar’la beraber 
tercüme  ettiğimiz bir piyes (acele 
tarafından...). Yetmez mi? Serseme 
döndüm  vallahi.”

- Melih Cevdet Anday

Anı ve Mektuplarda Melih Ce-
vdet Anday, Hıfzı Topuz, Remzi 
Kitabevi, 208 Sayfa 

SENATÖR - BİR CUMHURİYET 
SENATÖRÜNÜN ANILARI
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YEŞIL PASAPORT İÇIN İHRACAT 
LIMITI DEĞIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara 
göre, ihracatçı firmaların temsilcilerine 
tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ih-
racat limit miktarı 1 milyon dolardan 500 
bin dolara indirildi.

Buna göre, son üç takvim yılı itibarıyla 
yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların 
üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların 
temsilcileri de ihracat tutarlarına göre 
değişen sayıda yeşil pasaport sahibi 
olabilecek. Bu kapsamda, yıllık ortalama 
ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar 
arasında olan firmaların bir, 10 milyon 
dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında 
olan firmaların iki, 25 milyon dolar 
üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan 
firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 
100 milyon dolar arasındaki firmaların 
dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların 
ise beş yetkilisine yeşil pasaport verile-
bilecek.

11 bin 952 ihracatçı yeşil pasaport 
sahibi oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 
yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum-
da, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçıya 
yeşil pasaport verildiğini açıklamıştı.

23 Mart 2017’de başlayan 
uygulamanın başlangıcında istenilen her 
yıl ihracat yapma şartı da kaldırılarak, son 
üç takvim yılında yapılan toplam ihracat 
tutarının ortalaması esas alınmıştı.

Cari denge Eylül’de, turizm gelirl-
erinin güçlü seyri ve dış ticaret açığının 
düşük seyretmesiyle 2.48 milyar dolar 
fazla verirken, 9 aylık cari fazla ise 3.69 
milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre 
12 aylık cari işlemler fazlası ise 5.9 
milyar dolara yükseldi. Reuters’ın 12 
ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete 
göre Eylül ayı için cari fazla beklentileri 
medyanı 2 milyar dolardı.

Eylül verisi Reuters anketindeki en 
yüksek cari fazla beklentisi olan 2.4 
milyar doların da üzerinde yer aldı.

TCMB açıklamasında cari fazla ver-
ilerine ilişkin, “Söz konusu gelişmede, 
ödemeler dengesi tablosundaki dış 
ticaret açığının bir önceki yılın aynı 
ayına göre 48 milyon dolar azalarak 
867 milyon dolara gerilemesi ve 
hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 
694 milyon dolar artarak 4.32 milyar 
dolara yükselmesi etkili olmuştur” 
görüşüne yer verildi.

Türkiye coğrafi konumunun avantajı, 
ulaşım imkanları ve fuarcılık alanındaki 
deneyimiyle yabancı ziyaretçilerin dik-
katini çekiyor. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) verilerini derleyen 
online fuar platformu ExpoValley’e göre, 
Türkiye’de 2018 yılında düzenlenen 
499 fuarı, toplamda 22 milyon 854 bin 
kişi ziyaret ederken bunların 714 binini 
yabancı ziyaretçiler oluşturdu.

Bir önceki yıla göre yabancı zi-
yaretçilerin sayısında ise %21’lik bir 
artış yaşandı. Yabancılar en büyük ilgiyi 
mobilya fuarlarına gösterirken, 2018 
yılında düzenlenen 13 mobilya fuarını 
toplamda 85 bin 163 yabancı ziyaret 
etti. Yabancıların en çok ziyaret ettiği 
diğer fuarlar ise 54 bin 677 yabancının 
ağırladığı ev tekstili ve halı fuarları ile 45 
bin yabancının katıldığı gıda fuarları oldu.

Cari Fazla 2.4 Milyar 
Dolar Oldu

2018’de 499 Fuar 
Yapıldı



35

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 8,55 
ARTTI

Ekimde enflasyon, piyasa beklentileri 
çerçevesinde yüzde 2 artış gösterdi. Yıllık 
enflasyon baz etkisiyle yüzde 9.26’dan 
yüzde 8,55’e geriledi.

TÜİK, ekim ayı enflasyonunu açıkladı. 
TÜFE’de 2019 yılı Ekim ayında bir önce-
ki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış 
gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 11,7 ile 
giyimde

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 
yılı Ekim ayında endekste yer alan gru-
plardan, konutta yüzde 3,55, gıda 
ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, 
haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada 
yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 
2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan 
gruplardan sadece eğlence ve kültür 
grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 43,60 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 
14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 
ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 
ile artışın yüksek olduğu diğer ana har-
cama grupları oldu. Özel kapsamlı TÜFE 
göstergesi (B) aylık yüzde 1,58 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, 
alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2019 yılı Ekim ayında bir önce-
ki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış 
gerçekleşti.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne, patates ve 
soğan dahil her türlü tarımsal ürünü İhale 
Kanunu’na tabi olmaksızın ithal etme yet-
kisi verilmesini öngören madde vergi pa-
ketine ilave edildi. Alfabedeki harfler bit-
ince TMO’ya ayrıcalık ‘aa’ bendiyle verildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in ha-
berine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 
(TMO) her türlü tarımsal ürünü Kamu 
İhale Kanunu’na (KİK) tabi olmaksızın 
yurtiçinden veya yurtdışından satın alma 
yetkisi veriliyor. TMO bu ayrıcalıklı mad-
de sayesinde soğan, patates ve do-
mates de dahil her türlü tarımsal ürünü 
ihale yasasının hükümlerine uymaksızın 
dilediği anda ithal edebilecek. Konut 
alım satımından konaklamaya kadar bir-
çok alanda vatandaşa ciddi vergi yükleri 
getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. 
TMO’yu ihale mevzuatının dışına çıkaran 
madde hem ‘alfabe’ hem de tarımsal 
ürün ithalatı nedeniyle sert tartışmalara 
neden oldu.

Sürekli değiştirilen ve yeni yeni is-
tisna maddeleri eklenerek adeta boşa 
çıkarılan İhale Kanunu’nda en son is-
tisna, alfabenin son harfi olan (z) harfi de 
kullanılarak Merkez Bankası’na verilmişti. 
Alfabede harf kalmadığı için istisnaların 
da son bulacağı umut edilirken yeni is-
tisna mevzuata, “4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci 
fıkrasına (z) bendinden sonra gelmek 
üzere (aa) bendi eklenmiştir” cüm-
lesiyle girdi. (aa) bendinde TMO’nun 
ihale mevzuatı dışına çıkarılma ger-
ekçesi, “üretimin yetersiz olması ned-
eniyle ürün fiyatlarında meydana gel-
ebilecek olağanüstü dalgalanmaların 
önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının 
sağlanması” diye ifade edildi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, “Yabancı tabela kullanılmasının 
önüne geçmek için Türkçe tabela kulla-
nanlara vergi indirimi getirilmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfed-
erasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, ticari işletmelerin yabancı 
dilde tabela kullanmasının önüne geçmek 
için Türkçe tabela kullananlara vergi indi-
rimi imkanı getirilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 
son yıllarda giderek artan yabancı tabela 
kullanımına dikkati çekti.

Bu tabelaların kullanılmasının önüne 
geçmek için Türkçe tabela kullananlara 
vergi indirimi imkanı getirilmesini isteyen 
Palandöken, şunları kaydetti:

“Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinde 
yerli ürünler üretilip satılmasına rağmen 
dikkati çekmek amacıyla tabelalarda 
yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Bu 
da yerli ve milli markalarımızı gölgeliyor. 
Markalaşmanın artmasına katkıda bulun-
mak adına yerli tabela kullanımı özendi-
rilmeli.”

Tarım Ürünlerine 
Sınırsız İthalat Yolda

TESK Başkanı: Türkçe 
Tabelaya Vergi İndirimi 
Getirilsin
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HAZINENIN 2020 FINANSMAN 
PROGRAMI BELLI OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
internet sitesinde, 2019 yılı gelişmeleri 
ve 2020 yılı öngörülerini içeren ‘Hazine 
Finansman Programı’ yayımlandı.

Programın 2020 yılı öngörülerine 
göre, yaklaşık 222,6 milyar lira anapara 
ve 129,4 milyar lira faiz olmak üzere 
toplam 352,1 milyar lira tutarında borç 
servisi gerçekleştirilmesi, bunun 287 mil-
yar lirasının iç borç, 65,1 milyar lirasının 
ise dış borç servisi olarak yapılması 
öngörülüyor.

İç borç servisinin 229,5 milyar liralık 
kısmının piyasaya yapılacak ödeme-
lerden, 57,5 milyar lirasının ise kamu 
kurumlarına rekabetçi olmayan teklif 
yoluyla gerçekleştirilen satışların ödeme-
lerinden oluşması planlanıyor.

Nakit bazlı faiz dışı denge, 
özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 
aktarılacak kaynaklar ile devirli ve ga-
rantili borç geri dönüşleri, kasa/banka 
kullanımı sonucu elde edilecek borçlan-
ma dışı kaynakların toplamının eksi 5,1 
milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası sermaye 
piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 
9 milyar dolar finansman sağlanması, 
ayrıca dış piyasa program kredileriyle 
toplam 9,6 milyar dolarlık dış finansman 
elde edilmesi hedefleniyor. Bu öngörüler 
doğrultusunda, 2020 yılında 299,6 milyar 
lira tutarında iç borçlanma yapılması 
planlanıyor.

Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk 
lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, pi-
yasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla 
uluslararası piyasalarda ABD dolarının 
yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç 
yapılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın son 
enflasyon raporunu açıkladı. Merkez 
Bankası, 2019 yıl sonu enflasyon 
tahminini yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye 
düşürdü.

Merkez Bankası Başkanı Murat 
Uysal, Merkez Bankası’nın 2019 yıl sonu 
enflasyon tahminini yüzde 13.9’dan 
yüzde 12’ye düşürdüğünü belirtti.

Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı 
bir para politikası duruşu ve güçlü bir 
politika koordinasyonu altında en-
flasyonun kademeli olarak hedeflere 
yakınsayacağını belirten Uysal, bu çer-
çevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda 
yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 
yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl so-
nunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra 
orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar 
kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Uysal, enflasyonun, yüzde 70 
olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.2 
ile yüzde 12.8 aralığında (orta noktası 
yüzde 12), 2020 yılı sonunda ise yüzde 
5.3 ile yüzde 11.1 aralığında (orta 
noktası yüzde 8.2) gerçekleşeceğini 
öngördüklerini ifade etti.

 

İmalat sanayi genelinde kapasite 
kullanım oranı (KKO), 2019 Ekim döne-
minde bir önceki aya göre 0,1 puan arta-
rak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 2019 Ekim dönemi imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) 
verilerini açıkladı.

Buna göre; imalat sanayi genelinde 
kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki 
aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 
seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 
oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 
değişmeyerek yüzde 76,0 seviyesinde 
gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında, imalat sa-
nayinde faaliyet gösteren bin 795 
işyeri tarafından İktisadi Yönelim 
Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak 
değerlendirildi.

Merkez Bankası 
Enflasyon Raporunu 
Açıkladı

Kapasite Kullanım Oranı 
Ekim’de Arttı
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38. ULUSLARARASI İSTANBUL 
ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERI 
FUARI-CBME TÜRKIYE’YE BÜYÜK 
KATILIM BEKLENIYOR

Sektörün gelişimine büyük katkı 
sağlayan ve dünyadaki ilk bebek ve 
çocuk ürünleri fuarı olan CBME Tür-
kiye, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında 
İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 38. defa 
ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Ülkemiz, bebek ve çocuk giyim 
sektöründe hem ihracat hem de ithalat 
payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık 
iş hacmiyle de önemli bir konumda yer 
alıyor...

Sektörün gelişimine büyük katkı 
sağlayan ve dünyadaki ilk bebek ve 
çocuk ürünleri fuarı olan CBME Tür-
kiye, 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında 
İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 38. 
defa ziyaretçilerine kapılarını açacak. 
Başta BDT, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 
Doğu Avrupa bölgeleri olmak üzere, 110 
ülkeden gelecek 15.000 ticari alıcının 
fuar esnasında yazacağı siparişlerle 
birlikte, bebek ve çocuk sektöründe 
ihracatta büyüme kaydetmeye devam 
etmek isteyen, yeni pazarlara ulaşmayı 
hedefleyen üreticilere çok önemli fırsatlar 
sunulması bekleniyor.

Dünyada tekstil ürünlerine olan ilginin 
artması, küresel alanda önemli pamuk 
üreticilerinden biri olan ülkemizin bebek 
ve çocuk sektöründe avantajlı konumda 
olmasını sağlıyor. Yerli markaların, özgün 
tasarımlara daha fazla önem vermeye 
başlamasıyla birlikte bebek çocuk giyim 
sektörü de gelişmeye ve büyümeye 
devam ediyor.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 
6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolar 
oldu. İhracatta ilk sırayı 1 milyar 275 
milyon dolarla Almanya alırken, ithalatta 
ise 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya ilk 
sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı 
Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre 
yüzde 0.3 artarak 14 milyar 436 milyon 
dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 
492 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 
6.6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara 
oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2018 Eylül ayında yüzde 88.2 iken, 2019 
Eylül ayında yüzde 87.5’e geriledi.

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 
Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 
milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 
milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar 
ile Irak takip etti.

Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı 
Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar 
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 
milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon 
dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon 
dolar ile ABD izledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, kira gelirlerinden doğan stopaj 
yükünün esnafın üzerinden alınmasını 
istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfed-
erasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 
kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet 
olduğunu belirtti.

“Mülk sahibinin yükümlü olması 
gereken, kira gelirlerinden doğan vergi 
olan kira stopajı çok büyük bir haksız 
düzen oluşturuyor” ifadesini kullanan 
Palandöken, kira stopaj yükünün esnafın 
üzerinden alınmasını talep etti.

İş yeri sahibi olmayan esnafın, her ay 
kiranın yüzde 20’sini stopaj olarak mülk 
sahiplerine ödediğini aktaran Paland-
öken, “Stopajın yanında bir de damga 
vergisi ile yüzde 20’nin de üzerine çıkan 
bu oran ya tamamen kaldırılmalı ya da 
yüzde 5’e düşürülmeli. En önemlisi para 
kazanan mülk sahibi kira stopajını öde-
meli” değerlendirmesinde bulundu.

Eylül Ayı Dış Ticaret 
Verileri Açıklandı

“Kira Stopaj Yükü 
Esnafın Üzerinden 
Alınmalı”
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