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Türkiye’nin dünyadaki yeri 
neresi? Eldeki geniş veri setiyle 
konuya ekonomik, sosyal, siyasal 
göstergeler ve endeksler açısından 
bakarak dünyanın bizi nerede 
gördüğünü saptamamız müm-
kündür.

Ekonomik Açıdan Durum

Ekonomik açıda Türkiye’nin 
dünyadaki yeri özetle aşağıdaki 
tablodaki gibidir.

Görüleceği üzere Türkiye GSYH 
büyüklüğü açısından dünyada en 
büyük ilk 20 ekonomi arasında yer 
almakla birlikte bu büyüklüğünü 
dengeli ve sağlam bir ekono-
mik güce döndürememiş bulu-
nuyor. Bunun nedeni ise aşağıda 
dünya kredibilite haritasından 
çıkarılabiliyor (Kaynak: http://www.
worldgovernmentbonds.com/
world-credit-ratings/)

Bu harita ülkelerin kredi notlarını 
gösteriyor. Harita Standard and 
Poor’s’un değerlendirme notlarına 
göre ülkeleri göstermekle birlikte 
diğer reyting kuruluşları da aşağı 
yukarı benzer değerlendirmelere 
sahipler. Haritadan görüleceği 
gibi Türkiye, kredi notu açısından 
spekülatif not kategorisinde yani 
çok riskli ülkeler arasında yer alıyor. 
CDS primi de son dönemde old-
ukça gerilemiş olmasına karşın hala 
en yüksek ekonomiler arasında 
bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ
Dr. MAHFİ EĞİLMEZ
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Sosyal ve Siyasal Açıdan Durum

Ekonomik açıdan, büyüklüğüyle 
orantılı olmayacak bir görünüme 
sahip olan Türkiye’nin asıl zaafı 
ekonomi dışı alanlar olarak ortaya 
çıkıyor. Aşağıdaki tablo bu durumu 
sergiliyor (her göstergenin kaynağı 
yanında gösteriliyor.)

Bu tablo; Türkiye’nin ekonomi 
dışı alanlarda daha da kötü bir 
yerde olduğunu ortaya koyuyor. 
Tabloya göre en kötü notların huku-
kun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve 
yolsuzluk endekslerinde olduğuna 
bakılırsa Türkiye’nin yapısal reform-
lara başlaması gereken alan olarak 
hukuk alanı öne çıkıyor. Türkiye’nin 
en kötü notu ekonomik kırılganlık 
endeksinde olsa da bunun te-
mel nedeninin hukuk alanındaki 
zaafların yarattığı riskler olduğunu 
söylememiz yanlış olmaz.

Türkiye, Atatürk dönemi 
sonrasında, hep ekonomiye öncelik 
vererek reform yapmaya çabaladı. 
Kiminde başarılı oldu, kiminde 
olamadı, ama görünümü pek 
değiştiremedi. Türkiye’nin reform-
lara başlaması gereken alanlar 
demokrasi, hukuk, eğitim, cinsiyet 
eşitliği gibi alanlardır. Bugün artık 
çok daha açık biçimde görülüyor 
ki ekonomide yapılacak reformlar 
ancak bu tablodaki görünümü 
düzeltecek sosyal ve siyasal re-
formlarla birlikte başlayacaksa işe 
yarayacaktır.  

Sonuç

Biz kendimizi nerede görürsek 
görelim, nasıl tanımlarsak 
tanımlayalım dünya bizi yukarıya 
aldığım tablolardaki gibi görüy-
or. ‘Bunun önemi yok, önemli 
olan bizim kendimizi nerede 
gördüğümüzdür’ diye düşünürsek 
çok yanılırız çünkü dış borcu-
muz 434 milyar dolar ve kur artışı 
enflasyonu en fazla etkileyen 
unsurların başında yer alıyor. 
Bu konuyu ciddiye alıp riskleri 
düşürmemiz gerekiyor. Ve işte tam 
o aşamada konu ekonomiyle sınırlı 
olmaktan çıkıp sosyal ve siyasal 
alanlara geliyor. Çünkü sosyal ve 
siyasal açıdan zaafları olan bir 
ekonomide ne risklerin düşürülmesi 
ne yatırımcıların devreye girmesi 
ne de diğer göstergelerin kalıcı 
biçimde düzeltilmesi mümkün 
görünmüyor.
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Türkiye ekonomisi hakkında 
herkes bir şey söylüyor. Aslında 
ekonominin geldiği nokta, nerede 
durduğunuza, hangi görüşte 
olduğunuza göre değişkenlik 
göstermesi çoktan aşmış vaziyette.

Net açmazların, sorunların, 
risklerin ve finansman sorunu-
nun baş gösterdiği bir fotoğraf 
içerisindeyiz. Ekonomi yönetimi 
ne derse desin, özellikle dövize 
olan eğilim bunu net bir biçimde 
kanıtlıyor.

Hatta bu eğilimin gerekçeler-
ine baktığınızda da bir tarafta risk 
algısı, öte tarafta ödemelerden 
kaynaklı ihtiyaç, bir başka başlıkta 
da kaynak sorunu olduğunu 
görmemek, artık çok ciddi bir siyasi 
körlük gerektiriyor.

24 Ocak 2020 itibariyle 
bankalardaki döviz mevduat 
hesaplarını doğru okumakta fayda 
var. Bu tarih itibariyle bankalarda 
yaklaşık 223 milyar dolarlık döviz 
mevduat hesabı park etmiş 
gözüküyor.

Bunun üçte biri, yani yaklaşık 
71-72 milyar doları şirketlere ait; 
geri kalan ise bireylere… Şirketlere 
ait olanları anlamak mümkün. 
Çünkü yurtdışı varlıklara da, temin 
edilen kredilerdeki düşüşe de 
bakarsanız, şirketler yeni kaynak 
bulmakta zorlanıyor.

Bu her ne kadar yurtdışı 

borçların düşmesi olarak yor-
umlansa da, gerçek nedeninin 
yeni kaynak bulamama proble-
minden yaşandığını biliyoruz. 
Zira bu borcun yapıldığı süreçle, 
bugün arasında paranın maliyeti 
açısından çok ciddi olumsuz bir 
tablo olmasının yanı sıra, şirketlerin 
borçluluk oranları da, kredi bulmayı 
güçleştiriyor.

Bireylere dönük inceleme 
yaptığınızda ise 140 milyar doları 
aşkın paranın olduğunu görüyoruz. 
Toplam mevduatlar içerisinde döviz 
mevduatlarının payı da yüzde 51 
düzeyine yaklaşmış durumda. Bi-
reylerin parasının ise sadece takribi 
yüzde 25’i vadesiz hesapta. Bu da 
bize paranın park ettiğini gösteri-
yor.

Peki sadece döviz mevduat 
hesaplarında vadeli olarak yatırılmış 
bir paradan mı bahsedebiliriz? Yani 
bankalarımızda şu an neredeyse 
şirketlerinki de dahil yaklaşık 180 
milyar dolar mı var?

Zaman zaman bu paralara 
el konulabileceği dedikodusu 
çıkarılıyor. Oysa mevduatların, 
ülkenin döviz rezerv varlığı içer-
isinde sayılması neredeyse son 
5-6 senedir yapılmış bir vaka. Ben 
böyle bir el koyma hamlesinin 
yapılmayacağını düşünüyorum.

Birincisi böyle bir para fiziki 
olarak varsa, zaten ağırlıklı olarak 
sahibini havuzda aramak lazım. 
Yani ekonomi yönetimi, kendisine 
yakın insanların parasına el koyar 
mı? Çok gerçekçi gelmiyor.

Ama ikinci ve bundan daha 
önemli bir neden var. Böyle bir 
para fiziken ortada yok. Sadece 
kağıt üzerinde dolar alıp, satan 
ve bunu mevduatında biriktiren 
insanlar var. Yani herkesin parasını 
ödemeye kalksak, kasada böyle 
bir para olmadığına göre, ol-

mayan bir paraya da fiziken el 
konulamayacağından soruna çare 
özelliği de bulunmuyor.

Fakat her şey bir yana hızla ar-
tan bu eğilim neyi gösteriyor biliyor 
musunuz? Tüm TL özendirici poli-
tikalara rağmen, şirketlerin ödeme 
nedeniyle ihtiyaçta, bireylerin ise 
tamamen güvensizlikten dövizde 
durduğunu…

Bunu aşmanın yolu da, ne çıkıp 
oynanmış rakamlarla ekonomi 
anlatmak, ne bağırıp çağırmak, ne 
efelenmek… Gerçekten ekonomiyi 
yönettiğiniz konusunda güven ver-
mek. Israrla döviz lehine dönen bu 
eğilim, ekonomi yönetiminin bu işi 
beceremediğinin net göstergesi… 
Kimse kusura bakmasın.

cetinunsalan@yahoo.com

GÖSTERGE, DOLAR EĞİLİMİ
ÇETİN ÜNSALAN
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“Tarımı Yeniden Canlandırmak/1” 
adlı yazımda Tarım ve Ormancılık 
Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin, 18-
21 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da “Tarım Şurası”nda 
“Ülkemizde bulunan 3.2 milyon 
hektar atıl tarım arazisinin üre-
time kazandırılması” konusunda 
bir açıklama yaptığını yazmış ve 
buradan yola çıkarak  “Çiftçilerin 
yeniden topraklarını işlemesine geri 
dönüşü nasıl sağlanır?” konusunda, 
“Desteklemelerde Hedef Kitle, 
Aile İşgücü Temelli Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Olmalı, Tarımda 
Kooperatifleşmeye Destek Verilmeli 
ve Sanayici Olmaları Sağlanmalı, 
Tarımsal Kitler Yeniden Kurulmalı, 
Gıda Egemenliğinin Korunması 
İçin Finans Örgütlere Karşı Tavır 
Geliştirmeli, Dış Ticarette Güm-
rük Fonları İç Pazarı Koruyacak 
Şeklinde Düzenlenmeli, Tarımsal 
ARGE ve Eğitimi Yeniden Düzen-
lenmeli ve Bölgesel Anlaşmalar 
Yapılmalı” şeklinde ön önermelerde 
bulunmuştum.

Bu yazımda “Tarımsal Üretim 
Planlaması” üzerinde duracağım.

Çünkü, yukarıda sıralamaya 
çalıştığım önermelerin yanı sıra 3.2 
milyon hektar tarım arazisinin atıl 
duruma düşmesinin nedenlerin-
den birinin de , “Tarımsal Üretim 
Planlaması”nın eksikliği ya da 
yokluğu olduğu gözlemlenmektedir.

Ülkemizde gerektiği gibi ürün 
planlaması yapılamamakta, üretim 
kararları genel olarak bir önceki 
yılda oluşan ürün fiyatlarına ve/ 
ya da alışkanlıklara göre verilme-
ktedir. Türkiye’de para eden ürün 
neyse çiftçiler o ürünü ekme-
kte ya da yetiştirmekte ve plansız 
üretim çiftçilerin aleyhine bir durum 
yaratmaktadır. Sonuçta çiftçi hem 
toprağını ekmekten uzaklaşmakta, 
hem de ithalatın kapısı açılmaktadır.

Planlama Nedir?

Planlama, kısaca sınırlı 
kaynakların, belirli bir amaç 
doğrultusunda, hangi yönde ve nasıl 
kullanılacağını sonuçlarıyla birlikte 
göstermek demek. 

Planlama verimliliği artırdığı gibi, 
kısıtlı olan üretim etmenlerin ekono-
mik kullanımına da olanak sağlar.

Planlama yardımıyla tarımsal 
üretimde de çiftçi hangi ürünlerin 
nasıl ve ne miktarlarda üretileceğine 
doğru karar verebilir.

Çiftçi Üretim Planlamasını Nasıl 
Yapar?

Bitkisel üretimde; arazi tipini, 
ekeceği tohumda ne kadar ürün 
alacağını, tarımsal girdilerin durumu 
ya da maliyetini, hava koşullarını, 
ürün fiyatlarını, gıda talebini, ser-
maye ve üretim maliyetini, hayvansal 
üretimde de; yetiştireceği hayvanın 
türü ve ırkını, alacağı ürün miktarını 
ve üretimde kullanacağı girdiler gibi 
birçok etmene bağlı olarak üretim 
planlamasını yapmaya çalışır.

Bunların yanı sıra giderek gözlem-
lenen küresel ısınma, yer altı sularının 
yanlış kullanımı ve altyapı (baraj, su-
lama göleti vb.) yetersizliği nedeniyle 
tarımsal sulamada yaşanan önemli 
sıkıntılar da söz konusudur.

TARIMI YENİDEN CANLANDIRMAK / 2
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
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Çiftçi bu etmenlerin kimilerini 
ölçebilir ve sayısallaştırılabilir, ancak 
bunların bir kısmının gerçeğe yakın 
bir şekilde öngörmesi zordur.

Çiftçinin kendi dışındaki çok 
sayıda etmen, sağlıklı bir üretim 
planlaması yapmasını sınırlar. 

Çiftçi Üretim Planlamasını Nasıl 
Yapmalı?

Tarımsal üretim planlaması, 
birbirinin tamamlayan iki süreç içinde 
yapılabilir.

Birincisi işletme sahibi çiftçinin 
yapacağı planlamadır. Bu plan-
lamada tarımsal işletmenin aşağıda 
belirtilen özellikleri dikkate alınmalı:

• Tarımsal üretimin amacı: En 
yüksek gelirli ya da en az masraflı 
üretim

•  Üretimi etkileyen 
kısıtlayıcılar: Sahip olunan + kira 
arazi,  hayvan varlığı, sermaye + 
kredi olanağı, aile işgücü, geçici 
işgücü, traktör ve ekipman varlığı, 

pazarlanabilecek üretim miktarı

•  Hangi ürünlere ya da 
hayvan türleri ve hayvan ırklarına 
yer verileceği: Yüksek gelirli ürünler, 
düşük girdi isteyen ürünler, çevredeki 
çiftçilerin tercih ettiği ürünler, kolay 
pazarlanabilen ürünler, daha önce 
ürettiği ürünler

Genel ve Bölge Ölçekli Tarımsal 
Üretim Planlanmasında Nelere Dikkat 
Etmeli?

Tarım işletmesi dışında plan-
lama yapılırken, ekonominin tümü 
açısından genel bir planlamanın yanı 
sıra, belirli bölgeler, sektörler ya da 
ürünler açısından da mikro ölçekli 
planlamalar da dikkate alınmalı.

Bu boyutlu planlama ile geri 
bölgelerin bölgesel tam istihdamı 
sağlayacak üretim düzeyine 
ulaşmaları, gerek ülke içinde gerekse 
uluslararası piyasalarda, varolan 
koşullar çerçevesinde rekabet ede-
bilmeleri sağlanmalı.

Bu planlamada bölgelerin bitki-
sel ve hayvansal üretim konularında 
ihtiyaçları tespit edilmeli,  alternatif 
ürünlerin üretilmesi ile ilgili çalışmalar 
da dikkate alınıp ürün planlanması 
yapılmalı.

Çiftçi dışında tarımsal üretim 
planlamasında; sırasıyla Tarım 
Bakanlığı, Sanayi ve Ticari Sektörl-
erin Temsilcileri, Üniversite ve /ya da 
araştırma kurumları, kooperatifler gibi 
kurum ve kuruluşlar görev almalı.

Bu amaçla “Bir Ürün Planlaması 
Üst Kurulu” kurulmalı.

Ancak, bu üst kurulda da çiftçi 
örgütleri temel bileşenlerden bir 
olmalı.

Sonuç olarak Tarımsal Üretim 
Planlanması;

• Bitkisel ve hayvansal 
üretimde arz noksanı ya da fazlasının 
önüne geçmek,
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Arazi ve ya da bu arazi varlığı 
içinde hayvan varlığı ve bu üretim-
de kullanılan diğer girdilerin israf 
edilmesini ya da azalan verimlere 
maruz kalmasını önlemek,

• Tarımsal üretimde, üretim 
potansiyeli olduğu halde, piyasa 
bilgisizliği ve üreticilerin yanlış ve 
tutarsız tercihleri ile yeterli mik-
tarda üretilmeyen ürünlerin kıtlığı ile 
karşılaşarak ithalata yönelmemek,

• Temel gelir kaynağı bitkisel 
ve ya da hayvansal üretim olan 
geri bölgelerin hedefledikleri gelir 
miktarının daha yüksek düzeyde 
gerçekleşmesine sağlamak 
açısından zorunludur.

Böylelikle;

• B

im tarımsal işletmenin olduğu 
kadar her bölgenin kendi bilgi 
birikimi ve içsel özelliklerine göre 
en iyi olduğu ürün,  ülkenin talep 
miktarına göre üretilmeye başlanılır. 
Dışarıdan ithal edilen ürünlerin 
içeride üretilmesi de planlanır.

•  Tarımsal ürün talebinde 
bulunan diğer bölgelerin tüketici 
tercihlerine göre üretim yapılması 
sağlanır. 

Türkiye’de Tarımsal Üretim 
Planlaması’nın yetersizliği ya da 
yok olmasından dolayı ortaya çıkan 
olumsuzluğa pamuktan bir örnek 
verelim.

Pamuk, tekstil sanayimize 
sağladığı katma değerin yanında, 
çiğidiyle yağ sanayisi, linteriyle 
de kağıt sanayisine ham madde 
sağlayan bir ürün.

Ülkemizde, yaklaşık 5.2 milyon 
dekar alanda, 2-2.5 milyon ton 
kütlü pamuk üretiminin yapıldığı, 
ancak üretimin tüketimi karşılama 
oranının yıllara göre yüzde 
50-60’larda kaldığı, aradaki farkın 
ithalatla karşılandığı bildiriliyor. 
Türkiye Ziraat Odası Başkanı Bay-
raktar;2008-2018 döneminde 14,8 
milyar dolar dövizin pamuk ithalatı 
için harcandığını ve bu paranın ülke 
çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin 
çiftçilerine  kaynak aktarıldığını 
söylüyor.

Özetle, tarımsal üretim 
planlaması ile diğer önermelerle 
birlikte fiyat ya da üretim miktarı 
dengesizliğinin ülke ekonomisine 
getireceği olumsuzlukların önlen-
mesi söz konusu olabilecektir.

mustafa.kaymakci68@gmail.
com
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“Türkiye, 2018 yılının Ağustos 
ayında yaşadığı kur dalgalanmasının 
ardından başlayan ve yaklaşık bir yıl 
süren istikrarsız gidişe, 2019’un üçüncü 
çeyreği itibariyle dur demiş görünüyor. 
Son aylarda toparlanma eğilimine giren 
sanayi üretimi, PMI endeksi ve kapasite 
kullanım oranı gibi parametrelerin yanı 
sıra turizm ve hizmetler sektörü gelirleri 
de büyümeye katkı sağlıyor…”

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yayın 
organı EBSO HABER’in Ocak 2020 
tarihli sayısında sanayicinin 2020 yılı 
beklentisi masaya yatırıldı. İncelemede 
öne çıkan başlıklar ve beklentiler şöyle: 
Dış Politikada Normalleşme, Üretim 
ve İhracata Destek, Kur Riskinin 
Azalması…

Söz konusu incelemede yer alan 
ifadeler şöyle:

Türkiye, 2018 yılının Ağustos ayında 
yaşadığı kur dalgalanmasının ardından 
başlayan ve yaklaşık bir yıl süren 
istikrarsız gidişe, 2019’un üçüncü 
çeyreği itibariyle dur demiş görünüyor. 
Son aylarda toparlanma eğilimine giren 
sanayi üretimi, PMI endeksi ve kapasite 
kullanım oranı gibi parametrelerin yanı 
sıra turizm ve hizmetler sektörü gelirleri 
de büyümeye katkı sağlıyor. 

İşgücü

2020’de Türkiye açısından genç 
işsizlik başta olmak üzere istihdamın 
artırılması, toplumsal refah ve kalkınma 
adına önemli konuların başında geli-
yor. Dünyada işgücüne katılım yüzde 
70’lerin üzerindeyken Türkiye’de bu 
oran yüzde 50’ler seviyesinde seyredi-
yor. Her yıl yaklaşık bir milyon gencin 
işgücüne katıldığı ülkemizde işsizliği 
en azından tek haneli rakamlara indire-
bilmek için daha fazla yatırım ve yatırımı 
özendirecek yapısal mekanizmaların 
düzenlenmesi ve desteklenmesi ger-
ekiyor.

Geride bıraktığımız yılın ikinci 
çeyreğinde Türkiye’nin dış borç stoku-
nun GSYH’ya oranın yüzde 60’lara 
ulaştı. Aslolanın üretmek ve sürdürül-
ebilir büyümeyi sağlamak olduğu 
düşüncesinden hareketle bu parame-
trenin de kontrol altına alınması, sa-
nayicilerin olduğu kadar ekonominin 
tüm aktörlerinin en önemli beklentileri 
arasında yer alıyor. Dış ticarette, bil-
hassa yüksek ve orta düzey teknolo-
jili ürünlerde verilen açığın kapanması 
için de yüksek teknolojili ürünlere, 
dolayısıyla daha fazla Ar-Ge ve yenilikçi 
yaklaşımlara ihtiyaç var.

Fiyat İstikrarı ve Bütçe

Öte yandan uzmanlar, enflasyon 
sorununun radikal olarak çözülmem-
esi ve sürdürebilir fiyat istikrarının 
sağlanamaması durumunda temel 
göstergelerdeki iyileşmenin geçici 
olacağı noktasında hemfikir. Adaletli bir 
vergilendirme sisteminin uygulanması 
gerektiğini düşüncesi ön plana çıkarken 
bütçe konusunun dengeye kavuşması 
ve vergi gelirlerinin artması için dur-
gunluktan çıkış sürecinin hızlanması 
gerektiğinin altı çiziliyor.

SANAYİCİNİN 2020 BEKLENTİSİ
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2020’ye Umutlu Girildi

Sanayi dünyası temkinli bir iyim-
serlik içinde yeni yıla girdi. 2019’un 
üçüncü çeyreğinden itibaren 
gelen nispeten olumlu göstergeler, 
2020’ye ilişkin beklentileri de olum-
luya çevirdi. Sadece bölgemizde 
değil, Güney Amerika’dan Asya’ya 
kadar jeopolitik risklerin artmasına 
karşılık ticaret savaşlarında kalıcı 
olması ümit edilen bir “ateşkes” 
niteliği taşıyan ABD-Çin Birinci Faz 
Ticaret Anlaşması, Brexit’te en 
azından temel belirsizliğin ortadan 
kalkmış olması ve İran ile ABD 
arasında korkulan sıcak çatışmanın 
gerçekleşmemesi, yeni yıla küresel 
anlamda olumlu beklentilerle girilm-
esini sağladı.

TOGG Heyecanı
Türkiye ise elektrikli ve diji-

tal özelliğe sahip yerli otomobili 
TOGG’un tanıtımının verdiği heye-
can ile 2019’u geride bırakmış 
durumda. Ülkemiz 2020 yılında da 
jeopolitik, ekonomik ve toplum-
sal risklerle karşı karşıya kalabi-
lecek; ancak, dünyada yaşanan 
gelişmelerin doğru okunmasıyla 
atılacak etkin adımlar, ilaveten 
sanayicinin ve yatırımcıların beklen-
tilerinin karşılanması ile bu riskler 
an aza indirilebilir.

Beklentiler

Sanayicilerin Türkiye’nin 
sürdürülebilir geleceği için 
2020’den beklentileri ise yine 
bu minvalde. EBSO’nun Ekono-
mik Değerlendirme Anketi’nde 
üyelerin hükümetten beklentil-
eri, temel olarak üç maddeden 
oluştu: Dış politikada normalleşme; 
üretim ve ihracat desteklerinin 
etkinleştirilerek artırılması ve kur ris-
kinin azaltılması. Bunların yanında 
üreten kesim, sanayiciler, 2019’da 
yaşanan yukarıda sayılan iç ve dış 
gelişmelere bağlı olarak artan enerji 
başta olmak üzere üretim girdiler-
inin karşılanması konusunda pozitif 
ayrımcılık ve destek beklentisi 
içinde.

Öte yandan EBSO Haber 
dergisinde Ege Bölgesi San-
ayi Odası (EBSO) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
da bir değerlendirme yazısı 
yer aldı. Yorgancılar, “Yeniden 
Temkinli İyimserlik” başlıklı 
yazısında, geçtiğimiz yıla ilişkin 
değerlendirmelerde ve 2020’ye 
ilişkin beklenti ve öngörülerde 
bulunuyor.

EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın yazısında şunlar yer 

alıyor:

“Yeniden Temkinli İyimserlik

2019 yılının son aylarında 
genel görünüme ilişkin poz-
itif gerçekleşmeler, 2020 yılına 
dair beklentileri de olumluya 
çevirmiştir. Ancak, gerek küresel 
ekonomide, gerekse ülkemizin 
gündemi açısından bu olumlu 
beklentiyi, temkinli iyimserlik olarak 
adlandırmakta fayda görmekteyim.

Çünkü, 2020 yılının seyrini aşağı 
veya yukarıya döndürecek çok 
fazla başlık bulunmaktadır. IMF’nin 
de belirttiği gibi, özellikle de jeopoli-
tik risklerin artması ile aşağı yönlü 
risklerin görünüme hakim olduğu 
bir yılın içindeyiz. Bununla birlikte; 

Ticaret savaşlarında faz 
anlaşmaları, Çin’in ekonomik 
dönüşümü, Merkez bankalarının 
tavrı, Brexit konusu, Dünya 
genelinde agresif artış gösteren 
borç yükü, ülkelerin mali destek 
paketleri, jeopolitik risklerin 
hareketlenmesi gibi ana başlıklar 
2020 yılına yön verecektir.
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Dünya genelinde ülke bazında son 
yılların en düşük büyüme verileri 2019 
yılında gerçekleşmiş olsa da, küresel 
ticaret hacminde daralma yaşansa da, 
2020 yılı için beklentiler daha pozitif 
yöndedir.

Ülkemiz, yeni yıla tanıtımı yapılan 
elektrikli, dijital yerli otomobilin pozitif 
enerjisi ile girdi. TOGG, Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından üstlenilen yerli 
otomobilin en yakın sürede üretime 
geçmesini diliyoruz.

Diğer yandan, Türkiye 2020 yılında 
da; jeopolitik, ekonomik ve toplumsal 
risklerle karşı karşıya kalabilecek an-
cak, küresel ekonomideki gelişmelerin 
ülkemiz ekonomisini desteklem-
esi, içeride atılacak etkin adımlar ve 
yatırımcının beklentilerinin karşılanması 
ile bu riskler kısmen bertaraf edilebi-
lecektir.

Bu süreçte, sanayiciler olarak 
ülkemizin sürdürülebilir geleceği için bir 
takım beklentilerimiz bulunmaktadır. 

Zira, yılda iki kere yapmakta 
olduğumuz Ekonomik Değerlendirme 
Anketi’nde üyelerimizin Hükümetten ilk 
üç beklentisi;

1- Dış politikada normalleşme,

2- Üretim ve ihracat desteklerinin 
etkinleştirilerek artırılması,

3- Kur riskinin azaltılmasıdır.

Ayrıca, ekonomi normal hızına 
kavuşuncaya kadar sanayicilere 
pozitif ayrımcılık yapılmasını; akaryakıt, 
elektrik ve doğalgazın sübvansiyonlu 
olarak verilmesini,

Vergisini düzenli ödeyenlere SGK 
uygulamasında olduğu gibi yüzde 5 
indirim yapılmasını, enflasyonla mü-
cadeleye kararlılıkla devam edilmesini, 
üreticinin desteklenmesi ve motivasy-
onu adına çok önemsiyoruz.

Her yıl işgücüne katılan 800 bin 
civarında gencimizi, üretimde istihdam 
etmeyi en çok biz istiyoruz. Ancak, 
bugün için şartların uygun olduğunu 
söylemek çok zor. Bunun da yolu, 
üreticinin konularına çözüm olmaktan 
geçmektedir. Aksi takdirde, sorunlarını 
aşamayan, kapasitesini azaltan ve yeni 
yatırımlarını öteleyen bir anlayışın, yeni 
istihdam sağlaması da beklenemez. 

Bu kapsamda, atılan adımları 
önemsemekle birlikte, sürdürülebilirlik 
adına daha verimli ve etkin olunmasını 
arzu ediyoruz.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), tekstil 
ve hazır giyim sektörü ile makine 
sektörünün önde gelen üreticilerini bir 
araya getirmek üzere Tekstil ve Hazır 
Giyim ve Makine Sektörü Toplantısı 
düzenledi. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan’ın ev sahipliğinde yapılan 
etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Me-
hmet Fatih Kacır da katıldı. Etkinlikte 
İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İrfan Özhamaratlı ve İSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Vehbi Canpolat da yer aldı.

“Yerli Makine Kullanımını 
Devamlı Olarak Gündeme Getirme-
kteyiz”

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin 
farklı sektörlerinin birlikte hareket 
ederek özellikle dış rekabette sonuç 
alıcı, verimli bir sinerji yaratmalarının 
özlemini duyduklarını ve bu hedef 
doğrultusunda ellerindeki kaynakları 
güçlü şekilde kullanma adına bu 
anlamlı toplantıyı yaptıklarını söyl-
edi. Sanayiciler olarak bu özlemler-
ini gerçekleştirmek adına yaptıkları 
her faaliyette Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı ve toplantıya gelen Bakan 
Yardımcılarını her zaman yanlarında 

görmenin morali içinde olduklarını 
söyleyen Bahçıvan, sanayicileri din-
lemek üzere yaptıkları bu toplantının 
da sürece ciddi bir katkı yapacağını 
düşündüğünü söyledi.

İSO Yönetimi olarak yerli mak-
ine kullanımını devamlı olarak gün-
deme getirdiklerini vurgulayan İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 
yerli makine kullanımının tekstil ve 
hazır giyim için de çok önemsedikleri 
bir konu olduğunu ve konuya çözüm 
arayacaklarını dile getirdi.

“Teknoloji Odaklı Sanayi Ham-
lesi”

Türkiye’nin dünyanın en önemli 
tekstil ve hazır giyim üretici ve 
ihracatçılarından biri olduğunu 
hatırlatan Erdal Bahçıvan, sanayicilerin 
çay kaşığıyla, bin bir emekle topladığı 
değerleri teknoloji yatırım ile dışarı 
transfer ettiğini ifade etti. 

Bahçıvan, toplanan sermayenin G. 
Kore, Almanya ve İtalya gibi ülkelere 
aktarıldığını sözlerine ekledi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nin 
yıllardan beri dert edindikleri konuların 
nihai çözümü noktasında çok önemli 
bir fırsat olacağını anlatan Bahçıvan, 
programın daha çok anlatılarak 
pazarlamasının iyi yapılmasına ihtiyaç 

olduğunu belirtti.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 

Ankara’da teorik olarak hazırlanan 
düzeltmelerin pratikte nasıl yansıdığını 
aktarmak adına İSO olarak destek 
vermeye hazır olduklarını ifade etti.

“Bu Tip Toplantılarla Sahada 
İş Yapan Sanayicilerin Fikirlerinin 
Ankara’ya Yansıtılma İmkanı Elde 
Ediliyor”

Toplantının açılışında konuşan 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır ise İSO’nun sanayi 
sektörünü yönlendirme anlamında 
İstanbul’un çok ötesinde bir etkiye 
sahip olduğunu söyledi.

Geçmişten bu yana sanayiye 
öncülük eden bir yapıya sahip olan 
İSO’yu can kulağıyla dinlediklerini 
ve fikirlerini aldıklarını belirten Kacır, 
sanayicilerle istişare edebilmek adına 
İSO’nun büyük imkanlar sunduğunu 
anlattı.

Mehmet Fatih Kacır, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
birlikte özel sektörden kişilerin Bakan 
ve Bakan Yardımcısı olarak hizmet ver-
ebilmesinin önünün açıldığını ve Hasan 
Büyükdede gibi duayen sanayicilerin 
de önünün açıldığını ekledi.

İSO’NUN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM İLE MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURMA TOPLANTISI YAPILDI
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Bu tip toplantılarla sahada iş yapan 
sanayicilerin fikirlerinin Ankara’ya 
yansıtılma imkanı elde ettiklerini ifade 
eden Kacır, yapılan değişiklikler ile 
bölge kalkınma ajanslarının ve yatırım 
teşviklerinin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yetkisi altına girdiğini dile 
getirdi. Kacır, böylece bölgesel 
kalkınma ve yatırım teşviklerinde 
sanayi ve teknoloji odaklı bir gelişim 
için bütünleştirici politikalara imkan 
tanındığını vurguladı.

“Makine Sektörü Türkiye’nin Güçlü 
Olduğu Bir Alan”

Bakanlık olarak TÜBİTAK ve KOS-
GEB eliyle teşvik dağıttıklarını belirten 
Kacır, teşviklerin tek pencereden 
dağıtılması için çalıştıklarını söyledi. 

11. Kalkınma Planı’na yoğun katkı 
verdiklerini hatırlatan Kacır, hede-
flerinin hangi ürünlerin Türkiye’de 
üretilebileceğini belirlemek ve buna 
teşvik vermek olduğunu anlattı. 

Makine sektörünün Türkiye’nin 
güçlü olduğu bir alan olduğunu dile 
getiren Kacır, makine sektörünü 
desteklediklerinde aslında tüm sektör-
leri desteklediklerini anlattı. Verdikleri 
teşvikin yüzde 60’ının ithal makineye 
gittiğini açıklayan Kacır, bunun önüne 
geçmek ve sektörde yerlilik oranını 
artırmak için makine sektörüne destek 
vermeye devam edeceklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, beş 
yıl içinde öncelikli ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesi sağlayabilirlerse cari açık so-
runundan kalıcı olarak kurtulacaklarını 
vurguladı. Türkiye’de tekstil kadar 
doğal büyümüş bir sektör olmadığını 
belirten Kacır, bugün yılda 1.2 milyar 
dolarlık tekstil makinesi ithal ettikler-
ini ve bunun önüne geçebilmek için 
yerli makine üreticilerini güçlendirerek 
sektörü kuvvetlendirmek istediklerini 
ekledi.

“

      Sanayicilerden Gelecek Talepler 
Alınarak Tekstil Makinesi Sektörüne 
Odaklanılacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
toplantının açılışında kısa bir konuşma 
yaptı. 

Kendisinin de tekstil makine 
üreticisi olduğunu hatırlatan Büyükd-
ede, toplantıda sanayicilerden ge-
lecek talepler alınarak tekstil makinesi 
sektörüne odaklanabileceklerini ve 
sektöre yeni makine üreten firmalar 
kazandırabileceklerini ifade etti. 

Büyükdede, böylece makine 
ithalatının minimize edilmesinin müm-
kün olacağını dile getirdi.

Hedeflenen Yerlileşmeye Ulaşmak 
için Neler Yapılması Gerektiği 
Konuşuldu

Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından gerek tekstil ve hazır giyim, 
gerekse makine üreticisi olarak 
toplantıya katılan sektör temsilcileri 
bugün bu konuyla ilgili yaşanan 
sorunları dile getirdi. 

Hedeflenen yerlileşmeye ulaşmak 
için neler yapılması gerektiğine ilişkin 
düşüncelerini paylaştı. Tekstil ve hazır 
giyim makine üretiminin yerlileşmesi 
için atılabilecek adımlar istişare edildi.
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Şenol Çarık tarafından derlenen 
ve “Cumhuriyet’in Ekonomi Politiği” 
kitabını okurken Cumhuriyet dönemine 
şöyle bir uzanıverdik…

Bu kitapta kimler var kimler?
Barış Doster, Mahfi Eğilmez, Nazif 

Ekzen, Nazım Güvenç, Nazmi Kal, 
Sunay Karaman, Mustafa Kaymakçı, 
Cahit Kayra, Yakup Kepenek, Oğuz 
Oyan, İzzettin Önder, Bartu Soral, 
Serdar Şahinkaya ve Ergun Türkcan’ın 
makalelerini okurken Cumhuriyet 
döneminin ekonomik uygulamalarına 
bakıp şaşırıp kalıyorsunuz. Bu 
nasıl vizyon demekten de kendinizi 
alamıyorsunuz.

“Tarımda kendi kendine yeten 7 
ülkeden birisidir Türkiye” bilgisinin 
artık kitaplarda kaldığını kitabının 
sunuşunda vurgulayan Şenol Çarık 
bu kitabı ile Cumhuriyet dönemi 
ekonomi politikalarını sürekli incelemek 
gerektiğini bize gösteriyor.

***

Hadi hatırlayalım:
İzmir İktisat Konferansında Atatürk 

şöyle diyordu:
“Yeni Türkiye’mizi layık olduğu 

yüksek düzeye ulaştırmak için en 
çok ekonomimize önem vermek 
zorundayız. Zamanımızın tümü bir 
ekonomi döneminden başka bir şey 
değildir.” 

Bugün de ekonomi önceliklerim-
izden biri değil mi?

Atatürk aynı konferansta Osmanlı 
döneminde yapılan savaşların Türk 
ulusunun ekonomisini nasıl bozduğunu 
da şöyle anlatıyor: “Türk ulusu, uzun 

seferler yapmakla, savaş alanlarında 
ölmekle, alınan ülkelerin kendisini ve 
halkını beslemekle, onlara bekçilik 
yapmakla kendi kendini tüketiyordu. 
Bu yüzdendir ki ulus, kendi evinde, 
kendi yurdunda, kendi yaşaması için 
gerekli alanlarda çalışmaktan yoksun 
kalıyordu.”

Bugün de benzeri bir durum 
yaşıyoruz. Yanlış dış politikalar 
yüzünden kendimize bakacak ye-
rde başka alanlarda insan ve maddi 
kaynaklarımızı tüketiyoruz. Ekonomiyi 
ise unutmuş durumdayız.

***

Bugün Atatürk’ün Türkiye’nin ger-
çek sahibi ve efendisi olarak gösterdiği 
üretici köylüden eser kalmadı. Aslında 
üretici kalmadı. 

Oysa Cumhuriyet kurucuları yeni 
devletin tam bağımsız olabilmes-
inin şartının ekonomik bağımsızlık 
olduğunu görmüş ve milli ekonomi 
oluşturmaya önem vermişlerdi.

Günümüzde ise biz milli ekono-
miden vazgeçip kendimizin sömürülm-
esini sağlayan tüketici ve borca batık 
bir ekonomi yaratmışız.

***

Çözüm, Cumhuriyet dönemi 
ekonomisindeki uygulamalardan ilham 
alarak milli ekonomi devrimi yapmaktır. 
Devrimi kim yapacak, derseniz; orada 
durup kalıyoruz. 

Sizce kim ve ne zaman?
www

CUMHURİYET’İN EKONOMİ POLİTİĞİ
MUSTAFA PAMUKOĞLU
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB) Para 
Politikası Kurulu’nun, bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 
baz puan düşürerek yüzde 11,25’ten 
yüzde 10,75’e indirmesine ilişkin 
açıklama yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
“Merkez Bankası’nın girişimcinin ve 

yatırımcının yolunu açan, finansmanda 
tek haneye doğru yaptığı bu kararlı 
yürüyüşünden memnunuz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para 
Politikası Kurulu’nun, bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 
baz puan düşürerek yüzde 11,25’ten 
yüzde 10,75’e indirmesine ilişkin bir 
açıklama yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç, “Merkez 
Bankası 2019 Temmuzdan bugüne ka-
dar yapılan son altı toplantıda aralıksız 
bir indirim süreciyle politika faizini 
13,25 puan aşağıya çekti. Merkez 
Bankası’nın girişimcinin ve yatırımcının 
yolunu açan, finansmanda tek haneye 
doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden 
memnunuz” şeklinde konuştu.

“HEM FAİZ KALEMİNDE HEM 
DE KOMİSYON KALEMİNDE 
ÖNEMLİ BİR İYİLEŞME YAŞADIK”

Geçen hafta bankaların aldığı faiz 
ve komisyonlarla ilgili de önemli bir 
düzenleme yapıldığının altını çizen 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç, “Hem faiz 
kaleminde hem de komisyon kale-
minde önemli bir iyileşme yaşadık. 
Bunun iki sonucu olacak. Birin-
cisi iş dünyasının hareket kabiliyetini 
sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemes-
ini sağlayacak. İkincisi de işletmelerin 
bütçesinde göz ardı edilemeyecek 
bir yer tutan finansman maliyetleri 
azalacak ve artık yatırımlara kanalize 
olacak. Bu da daha fazla üretim, 
daha fazla istihdam demek. Nitekim 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul 
Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım 
Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine 
ulaşmamız kolaylaşacak. Finansman 
iklimi artık bunu destekleyecek makul 
düzeylere inmiştir” diye konuştu.

“TİCARİ TARAFTA KREDİ 
KULLANIMI ARTIYOR”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Avdagiç, finansman koşullarında 
yaşanan iyileşmelerin, iç talepten 
enflasyona kadar pek çok alandaki 
olumlu yansımasının yılın ikinci çeyreği 
itibariyle daha belirgin olacağına dikkat 
çekti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
değerlendirmesinde ayrıca şu ifadeleri 
kullandı:

“Mesela geçen hafta açıklanan sa-
nayi üretim rakamlarından da gördük ki 
üretimde güçlü ve istikrarlı bir topar-
lanma var. Ticari tarafta kredi kullanımı 
artıyor. Bu göstergeler iş dünyamızın 
azmini ve çabasını net şekilde ortaya 
koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliği ve hükümetimizin desteğiyle, 
artık yatırımda vites büyütme zamanı 
gelmiştir.”

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI 
ŞEKİB AVDAGİÇ:
“YATIRIMCININ YOLUNU AÇAN FAİZ KARA-
RINDAN MEMNUNUZ”
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   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) 2019 yılı sanayi kapasite rapo-
ru istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 
2018 yılında 73 bin 303 olan kapasite 
rapor sayısı, 2019 yılında yüzde 3,25 
artışla 75 bin 681 oldu. 

Bu raporların ait olduğu üretim 
tesislerinin yüzde 41,92’sinde 1-9 
arasında, yüzde 41,14’ünde 10-49 
arasında, yüzde 8,12’sinde 50-99 
arasında, yüzde 6,17’sinde 100-
249 arasında, yüzde 2,64’ünde ise 
250’den fazla çalışan bulundu.

YÜZDE 36’SI HOLDİNGLERDE

2019 yılında sanayi kapasite 
raporuna sahip tesislerde toplam 
çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 
1,48 artışla 3 milyon 179 bin 754 
oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,16’sı 
1-9 çalışan bulunan tesislerde istih-
dam edilirken, yüzde 22,80’i 10-49, 
yüzde 13,57’si 50-99, yüzde 22,47’si 
100-249, yüzde 35,99’u ise 250 ve 
daha fazla çalışanı bulunan tesislerde 
istihdam edildi. 

Geçerli raporlara göre istihdamın en 
fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul 
(677 bin 474), Bursa (273 bin 871), 
İzmir (216 bin 397), Kocaeli (204 bin 
419) ve Ankara (172 bin 585) oldu. En 
az çalışan bulunan son beş il sırası ile 
Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkâri 
(415), Tunceli (748), Iğdır (762) oldu.

DOĞU GURURLANDIRDI

2018-2019 döneminde KOBİ 
ölçeğindeki sanayi firmalarının istih-
damdaki payı yüzde 64,57’den yüzde 
64,01’e düşerken, büyük firmaların 
payı yüzde 35,43’den yüzde 35,99’a 
yükseldi. 2018 ile karşılaştırıldığında 
2019’de sanayide en çok istihdam 
artışı sağlayan şehirler; Ağrı (yüzde 
48,61), Bayburt (yüzde 35,97), 
Muş (yüzde 31,13), Bitlis (yüzde 
27,55), Kilis (yüzde 27,19). 2018 ile 
karşılaştırıldığında 2019’de sanayide 
istihdam azalışının en çok olduğu 
şehirler; Hakkari (-yüzde 30,72), Siirt 
(- yüzde 25,43), Bingöl (-yüzde 25,27), 
Tunceli (-yüzde 17,44), Kars (-yüzde 
12,38) oldu.

Bölgeler bazında sanayi 
istihdamında artış; Orta Anadolu 
(yüzde 7,18), Ortadoğu Anadolu 
(yüzde 6,53) Güneydoğu Anadolu 
(yüzde 4,01) şeklinde gerçekleşti. 

Sanayi istihdam artışının en düşük 
olduğu bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu 
(-yüzde 3,56) , Batı Marmara (-yüzde 
1,30), Doğu Marmara (-yüzde 0,54) 
oldu. 2019 sonu itibariyle sanayi 
tesislerinde en çok mühendis Doğu 
Marmara’da çalıştı. Doğu Marmara’da 
çalışan 35 bin 387 mühendise 
karşılık, İstanbul’da 33 bin 684, Batı 
Anadolu’da 27 bin 836, Ege’de 21 bin 
621, Akdeniz’de 9 bin 196 mühendis 
sanayi tesislerinde istihdam edildi. 
Toplam çalışanların yüzde 4,76’sını 
mühendis, yüzde 4,63’ünü teknisyen, 
yüzde 6,47’sini usta, yüzde 71,90’nını 
işçi, yüzde 11,14’ünü idari personel 
oluşturdu.

2019 YILI SANAYİ KAPASİTE RAPORU AÇIKLANDI
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Sanayi Tesislerinde Ortalama 
42,02 Kişi Çalıştı

2019 sonu itibariyle sanayi tesisler-
inde ortalama 42,02 kişi çalıştı. Sanayi 
tesisi başına en çok çalışanı olan il 
Kırklareli (101,35) olurken daha sonra 
sırası ile Çankırı (100,03), Zongul-
dak (90,25), Tekirdağ (84,33), Bartın 
(81,33) illeri geldi.

2018-2019 döneminde;

Yüksek teknoloji kapsamındaki sa-
nayi tesislerinin oranı yüzde 2,20’den 
yüzde 2,31’e,

Orta-Yüksek teknoloji 
kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı 
yüzde 24,06’dan yüzde 23,41’e,

Orta-Düşük teknoloji kapsamındaki 
sanayi tesislerinin oranı yüzde 
33,52’den yüzde 31,57’ye,

Düşük teknoloji kapsamındaki sa-
nayi tesislerinin oranı yüzde 40,22’den 
yüzde 42,71’e şeklinde değişti.

2019 yılı sonu itibariyle kapasite 
raporlarının bin 914’ü yüksek teknoloji 
konularında düzenlendi. Geçerli olan 
kapasite raporlarına göre bin 914 ka-
pasite raporu yüksek teknoloji ürünleri, 
19 bin 421 kapasite raporu orta-
yüksek teknoloji, 26 bin 189 kapasite 
raporu orta-düşük teknoloji ve 35 bin 
424 kapasite raporu düşük teknoloji 
konusunda düzenlendi.

2019 yılı sonu itibariyle en çok 
kapasite raporu fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 
hariç) konusunda yapıldı. En çok 
kapasite raporu yüzde 11,01 oranında 
fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
(makine ve teçhizat hariç) faaliyet 
grubunda düzenlendi. Daha sonra en 
çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile 
gıda ürünlerinin imalatı yüzde 10,09, 
başka yerde sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı yüzde 8,93, tekstil 
ürünlerinin imalatı yüzde 7,72, kauçuk 
ve plastik ürünlerin imalatı yüzde 6,96 
oranlarında gerçekleşti.
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En Az Kapasite Raporu; Tütün 
Ürünleri İmalatı, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri, Ham Petrol ve Doğalgaz 
Çıkarımı, Ormancılık, Endüstriyel 
ve Yakacak Odun Çıkarımı’nda

En az kapasite raporu düzenlenen 
son beş faaliyet grubu; tütün ürün-
leri imalatı (yüzde 0,08), diğer hizmet 
faaliyetleri (yüzde 0,03), balıkçılık ve su 
ürünleri yetiştiriciliği (yüzde 0,02), ham 
petrol ve doğal gaz çıkarımı (yüzde 
0,01) ve ormancılık ile endüstriyel ve 
yakacak odun üretimi (yüzde 0,003) 
olarak sıralandı.

2019 yılı sonu itibariyle en çok 
sanayi kapasite raporu İstanbul, en az 
Bayburt’ta düzenlendi. En çok kapa-
site raporu düzenlenen ilk beş il sırası 
ile İstanbul (22 bin 324), Ankara (5 bin 
108), Bursa (4 bin 927), İzmir (4 bin 
786) ve Konya (2 bin 852) oldu. En az 
kapasite raporu düzenlenen son beş 
ile sırası ile Bayburt (18), Ardahan (23), 
Hakkâri (33), Tunceli (36) Ağrı (40), 
oldu.

2019 yılı sonu itibariyle bin 536 
yabancı sermayeli firma kapasite 
raporu yaptırmış oldu. Yabancı ser-
mayeli firmaların üretim tesislerinin en 
çok olduğu il İstanbul (224) oldu. Daha 
sonra sırası ile Kocaeli (206), İzmir 
(205), Bursa (144) ve Tekirdağ (82) 
oldu. 

Yabancı sermayeli firmaların 
kapasite raporu yaptırdıkları te-
sislerin faaliyet grubuna göre ilk beş 
sıralaması fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı (makine ve teçhizat hariç) 
(168), kauçuk ve plastik ürünlerin 
imalatı (144), kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı (144) , başka yerde 
sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı (135) ve motorlu kara taşıtı, 
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı (113) biçiminde oldu.

En Çok Yabancı Sermayeli Sanayi 
Tesisi; Almanya Sermayeli

Yabancı sermayeli sanayi tesisleri 
sayısında 226 adetle Almanya ilk 
sırada yer aldı. Daha sonra sırası ile 
Hollanda (132), İtalya (85), Fransa (79), 
Amerika Birleşik Devletleri (61) geldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeler 
verisine göre, yöneticilik pozisyonunda-
ki kadınların oranı 2012’de yüzde 14,4 
iken 2018’de 1,9 puan artarak yüzde 
16,3’e yükseldi. 2010’da 167 olan 100 
bin nüfus başına düşen hekim sayısı 
2018’de 187’ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 
2010-2018 verilerini açıkladı.

Buna göre, eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 
50’si dikkate alınarak hesaplanan yok-
sulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 
16,9 olan yoksulluk oranı, 2018 yılında 
3 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

Yoksulluk sınırının altında kalan 
15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 
yılında yüzde 24,8 iken, 2018’de 
yüzde 21,6 oldu. Genç nüfusu temsil 
eden 15-24 yaş grubunda ise, 2010 
yılında yüzde 18,5 olan yoksulluk oranı 
2018’de yüzde 16,1’e düştü.

2012’de yüzde 14,4 olan yönetici-
lik pozisyonlarındaki kadınların oranı, 
2018’de 1,9 puan artarak yüzde 16,3’e 
çıktı.

Türkiye’de 2018’de beş yaşın 
altındaki çocukların yüzde 1,7’si boyu-

na göre zayıf iken, bu yaş grubundaki 
çocukların yüzde 8,1’inin boyuna göre 
fazla kilolu olduğu belirlendi. Boyuna 
göre kilolu olan beş yaş altı çocukların 
oranı 2013 yılına kıyasla 2,8 puan 
azaldı, boyuna göre zayıf olan aynı yaş 
grubundaki çocukların oranı sabit kaldı.

Anne ölüm oranı 2010’da yüz bin 
canlı doğumda 16,7 iken, 2018 yılında 
bu değer 13,6’ya geriledi. 2010’da bin 
canlı doğumda 15,5 olan beş yaş altı 
ölüm hızı, 2018’de 11,4 olarak kayıtlara 
geçti.

Hastanede gerçekleşen doğumların 
oranı 2010 yılında yüzde 91,6 iken, 
2018’de yüzde 98’e çıktı. Aynı dönem-
de yüz bin nüfus başına düşen hekim 
sayısı 167’den 187’ye, ebe ve hemşire 
sayısı ise 224’ten 302’ye yükseldi.

Beş yaş net okullaşma oranı 2015’te 
yüzde 67,2 iken 2018’de 8 puan arta-
rak yüzde 75,2’ye çıktı.

2010’da yüzde 32,3 olan örgün 
ve yaygın eğitime devam etmeyen ve 
herhangi bir işte çalışmayan 15-24 
yaşındaki fertlerin oranı, 2017’de yüzde 
24,5’e düştü. 2018’de bu oran erkekler 
için yüzde 15,6, kadınlar için yüzde 
33,6 oldu.

Doğal gaz aboneliği bulunan 
hanelerin oranı 2014’te yüzde 51 iken 
2018’de yüzde 63,5’e yükseldi.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içinde-

ki payı yüzde 1,03’e ulaştı
Araştırma ve geliştirme 

harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) içindeki payı 2010’da yüzde 
0,8 iken bu oran 2018’de yüzde 1,03 
olarak kaydedildi.

Ormanlık arazinin toplam arazi 
büyüklüğüne oranı 2010’da yüzde 
27,1’den 1,4 puan artarak 2018’de 
yüzde 28,5’e çıktı.(dünya)

Net resmi kalkınma yardımlarının 
GSYH içindeki payı arttı

Türkiye’nin donör ülke olarak yapmış 
olduğu net resmi kalkınma yardımlarının 
toplam miktarı 2010-2018 döneminde 
yaklaşık dokuz kat artarak, 2018’de 8 
milyar 612 milyon dolar oldu. Net resmi 
kalkınma yardımlarının GSYH içindeki 
payı ise 2010’da yüzde 0,13 iken, 
2018’de yüzde 1,1’e yükseldi.

Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve 
hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek 
amacıyla 232 göstergeden oluşan 
bir küresel gösterge seti oluşturuldu. 
Bu kapsamda küresel göstergeler-
den mevcut olduğu belirlenenler ile 
ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu 
değerlendirilenlerin de dahil olduğu 100 
gösterge ve tanımları söz konusu haber 
bülteni ile yayımlanıyor.

TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
GÖSTERGELERİ AÇIKLANDI
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EKONOMİ DÖVİZ KURUNUN İNSAFINA KALDI
PROF. DR. ESFENDER KORKMAZ

Şeytan azapta gerek... Dalgalı kur 
politikasının bize yaptığı da budur. 
Türkiye’yi her türlü riske açık, dünyanın 
en kırılgan ekonomisi haline getirdi. 
Dolarizasyonu artırdı, spekülatif piyasa 
yarattı, sanayi sektörünü dışlanmasına 
neden oldu. En son kur şoku nedeni 
ve aynı korku içinde artık Türkiye’de 
yatırım da yapılmıyor. Çünkü kur 
belirsizliği yatırım fizibilitesi yapılmasını 
da imkânsız kılıyor. Sanki içte ve dışta 
görünmez bir el Türkiye için Dalgalı kur 
politikasını ayakta tutuyor.

ABD’de bile dış ticarette ulusal 
çıkarlarına göre politika oluştururken, 
bizim hükümetler 2003 yılından bugüne 
kadar dış ticarette milli çıkarlarımızı ko-
ruyan bir politika oluşturmadı. Bunun 
içindir ki Türkiye 2018 yılı sonuna kadar 
13 yılda 575 milyar dolar cari açık ve 
778 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. 

Bugün hiçbir kalkınma politikamız 
yoktur ve içinde bulunduğumuz kriz 
çıkmazını yaşıyoruz.

Dalgalı kur sistemi Türkiye için, 
IMF’nin ve IMF’yi temsilen Türk ekono-
misini yönetenlerin Türkiye’ye bilerek bir 
kazığı oldu. Zira bu sistemi getirenlerin 
iki temel amacı vardı... Bir, spekülatif 
sermaye için spekülatif kar ortamı... İki, 
Türkiye’den gelişmiş ülkelere cari açık 
yoluyla kaynak transferi.

O kadar ki, ithalata bağlı üretim ned-
eniyle, Türkiye büyümeden fedakârlık 
etmek zorunda kalıyor. Zira büyüme 
düşünce, ithal aramalı ve hammadde 
ithalatı da azalıyor. Cari açık azalıyor. 
Bu tuzağın da ötesinde ekonomi için 
bir çıkmazdır.

Dalgalı kur sistemi gelişmiş, piyasa 
ekonomileri için ugun olabilir ve fakat 
bizim için uygun değildir.

Vadeli döviz piyasası olmadığından, 
dolarizasyon olduğundan ve piyasada 
oligopol yapılar, spekülasyon ve manü-
plasyon olduğundan Türkiye’de dalgalı 
kur sistemi çalışmaz. Bunu 2005 yılında 
“Kur Riski” adıyla yazdığım küçük bir ki-
tapta anlatmıştım.

Dün öğleden sonra dolar kuru 6.8 
dolayında idi. Bu seviyede kuru TÜFE 
bazlı reel kur endeksine göre düzle-
tirsek, TL’nin döviz sepeti karşısındaki 
değeri yüzde 26 oranında daha 
düşüktür. Denge kuru 5 lira ve altıdır. 
TL’nin düşük değerde olması daha da 
düşmesini önlüyor. Ne var ki riskler de 
yüksektir.
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Suriye de Libya’da bir sorun 
yaşamazsak, ABD ve Rusya ile papaz 
olmazsak, ekonomide kur riskini artıran 
üç faktör var;

1. Merkez Bankası gösterge faizini 
50 baz puan indirerek 10.75 seviyes-
ine çekti. Şubat TÜFE oranı yüzde 12.5 
olacaktır. MB beklenti anketine göre 
bu sene yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 
10’dur. Enflasyonda beklenen düşme 
gerçekleşmezse, nereden bakarsak 
bakalım eksi faiz dönemi başlamıştır. 
Eksi reel faizler TL’nin yüzde 26 daha 
düşük değerde olmasına rağmen, risk 
yüksek olduğu için kur üstünde artış 
yönünde etkili olacaktır.  (Aşağıdaki 
tablo)

2. Türkiye 2019’un ikinci yarısı 
sonrasında büyümeye başladı. Bu 
nedenle cari açıkta yeniden artmaya 
başladı. Cari işlemler dengesinde Kasım 
ayında 365 milyon dolar Aralık ayında 2 
milyar 798 milyon dolar cari açık oluştu. 
İthalat arttıkça ithalatın finansmanı için 
döviz ihtiyacı ve dövize talep artıyor.

3. Merkez Bankası rezervleri, hangi 
kritere göre bakarsak bakalım yeter-
sizdir. Ayrıca MB’ nın swap işlemleri 
döviz rezervleri hakkında şüpheli 
işlemler olarak görülüyor.

Türkiye kur sistemini değiştirmelidir. 
Sabit kur rejimi ile dalgalı kur sistemi 

arasında kurların öngörülebilir olduğu 
bir ara rejime geçmeliyiz. 

Merkez Bankası Kanunu 
değiştirilmeli, bağımsızlığı teminat altına 
alınmalı ve banka TL yanında kuru da 
gözetmelidir.

(Prof. Dr. Esfender Korkmaz – 
Yeniçağ)
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İhracat birim değer endeksi Aralık 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın 
aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde 
yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 7,4 ar-
tarken, ham maddelerde yüzde 2,0 ve 
imalat sanayinde yüzde 2,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ver-
ilerine göre, ihracat birim değer endeksi 
Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,1 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
5,4 ve yakıtlarda yüzde 7,4 artarken, 
ham maddelerde yüzde 2,0 ve imalat 
sanayinde yüzde 2,1 azaldı.

TÜİK’ten yapılan aralık ayı dış ticaret 
endeksleri açıklamasına göre, ihracat 
birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü 
çeyrekte bir önceki yılın dördüncü 
çeyreğine göre yüzde 2,0 azaldı.

Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 4,2 azaldı.

İhracat Miktar Endeksi Yüzde 7,4 
Arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
7,4 arttı. 

Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
2,0, yakıtlarda yüzde 40,0 ve imalat 
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
yüzde 6,3 artarken, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ihra-
cat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü 
çeyrekte bir önceki yılın dördüncü 
çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, 
2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
6,8 arttı.

İthalat Birim Değer Endeksi Yüzde 
6,2 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 
açıklamasına göre ise, ithalat birim 
değer endeksi Aralık ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azaldı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 6,5 ve 
imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 6,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2019 
yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın 
dördüncü çeyreğine göre yüzde 6,7 
azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 4,5 azaldı.

İthalat Miktar Endeksi Yüzde 22,5 
Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 
verilerine göre ayrıca, ithalat miktar 
endeksi Aralık ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. 

Endeks bir önceki yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 
50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 33,1 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) yüzde 21,9 artark-
en, yakıtlarda yüzde 0,9 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2019 yılı 
dördüncü çeyrekte bir önceki yılın 
dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,9 
arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 4,8 azaldı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ 
YÜZDE 1,1 AZALDI



HABER

27

2003’ten bu yana sözleşmeli 
üretimin geçerli olduğu tütün tarımında 
56 bin üretici 73 bin ton üretim 
gerçekleştirirken, iç piyasada tüketilen 
tütün mamullerinde yerli tütün kullanım 
oranı yüzde 12’lere geriledi. Yılda 
yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat 
performansı ile tarımsal ihraç ürün-
leri içerisinde önemli yeri olan tütünde 
2019 üretim miktarı belli oldu.

Dünya gazetesinden Nihat 
Delibaşı’nın haberine göre, yılda 
yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat 
performansı ile tarımsal ihraç ürün-
leri içerisinde önemli yeri olan tütünde 
2019 üretim miktarı belli oldu. 2003’ten 
bu yana sözleşmeli üretimin geçerli 
olduğu tütün tarımında 56 bin üretici 
73 bin ton üretim gerçekleştirirken, iç 
piyasada tüketilen tütün mamullerinde 
yerli tütün kullanım oranı yüzde 12’lere 
geriledi. Bu durum ithalatı ve kayıtdışı 
üretimi patlattı. İthal tütüne ödenen be-
del 590 milyon doları buldu.

“Üreticinin Karşılaştığı En Büyük So-
run Temel Girdi Maliyetlerindeki Artış”

Tütün Eksperleri Derneği Başkanı 
Servet Yaprak, bu iki konuda çözüm 
için Türkiye’de üretim yapan sigara 
firmalarının yurt içinden satın almış 
oldukları yerli tütün miktarını mutlaka 
arttırmaları gerektiğini söyledi. 

Üreticinin karşılaştığı en büyük so-
runun temel girdi maliyetlerindeki artış 
olduğu kaydeden Yaprak, üreticinin 
de mazot ve gübre dışında destekle-
melerden faydalandırılması gerektiğini 
vurgulayarak, “tütün tarımının destekle-
meden faydalanan ürünlerin belirtildiği 
havzalar içine tanımlanması gerektiğini 
ifade etti.

“Yerli Tütün Kullanım Oranı 
Yüzde 12’ye Geriledi”

İç piyasada tüketilen tütün mamul-
lerinde yerli tütün kullanım oranının yıllar 
içinde yüzde 40’lardan yüzde 12’ye 
gerilediğini anlatan Servet Yaprak, “Bu, 
ithalatımızın artması anlamına geliyor. 
Her yıl yarım milyar dolar tütün ithal 
ediyoruz. Bu ithalatın bir kısmı DİR 
kapsamında kullanılsa da yine de çok 
yüksek. Tütün üreticisi ve ihracatçısı bir 
ülkenin bu kadar yüksek oranda tütün 
ithal etmemesi gerekir. Yüksek kalitede 
oriental tütünün dünya piyasalarında

 fiyatının yüksekliği ve Amerikan 
blend sigara harmanlardaki kullanım 
oranının yıllar itibarı ile azalması önemli 
bir risk. Girdi maliyetlerimizin yüksekliği 
dünyada rekabet şansımızı zora sokuy-
or. Ancak üretim miktarımızın belli bir 
hacimde olması ülkemiz açısından bir 
avantaj. Bu nedenle üretim miktarımızın 
daha fazla düşmesinin önüne geçilmeli” 
dedi.

“Tütünün Başfiyatı 25 TL”

Tütün Eksperleri Derneği Başkanı 
Servet Yaprak, “Ege Bölgesi’nde 
yaklaşık 34 bin üretici ile imzalanmış 
55 bin 400 ton civarında bir sözleşme 
bulunmasına rağmen rekoltenin 50 bin 
ton civarında gerçekleşmesini bekli-
yoruz. Ege’de tütünün başfiyatı ise 25 
TL oldu. Karadeniz bölgesinde Sam-
sun ve Basma çeşitlerinde yaklaşık 10 
bin ton rekolte beklentimiz var. Üretici 
ile imzalanan sözleşmelerde 22-24 
TL arasında değişen bir başfiyat bu-
lunuyor. Ancak son yıllarda Karadeniz 
bölgesi tütünlerine yurt dışından gelen 
alım talebinde bir düşüş yaşandığını 
gözlemliyoruz” ifadesini kullandı.

“YERLİ TÜTÜN KULLANIM ORANI DÜŞTÜ, 
İTHALAT VE KAYIT DIŞI ARTTI”
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TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası (ZMO), 2019 Limon Raporu’nu 
açıkladı. Açıklanan raporda TÜİK ver-
ilerine göre, limon üretiminin önemli 
gelişme gösterdiği ve yıllık üretimin 1 
milyon tonu geçtiği belirtildi. Veriler-
de, limon üretiminin yarısından fazlası 
Mersin ilinde gerçekleştirildiği ve 2018 
yılında Mersin’de 656 bin ton limon 
üretimi yapıldığı bildirildi. Rapora göre, 
Türkiye’de yaklaşık 360 bin dekar 
alanda limon üretimi yapıldığı ve li-
mon alanlarının yüzde 51’i Mersin’de, 
yüzde 33’ü ise Adana’da bulunduğu 
açıklandı. ZMO raporuna göre, 1961 
yılında 70 bin ton olan limon üretiminin, 
günümüze kadar 15 kata yakın artış 
gösterdiğine dikkat çekildi.

“Türkiye Limon Üretiminde Altıncı 
Sırada Yer Alıyor”

 ZMO’nun açıkladığı raporda, TÜİK 
verilerine göre, dünya limon üretiminin 
2017 yılında 17 milyon ton olduğu ve 
üretimin yüzde 15’i Meksika tarafından 
gerçekleştirildiği belirtildi. Meksika’da 
2017 yılında yaklaşık 2.5 milyon ton 
limon üretildiği açıklanan raporda, 

Türkiye’nin limon üretiminde altıncı 
sırada yer aldığı bildirildi. Verilere göre; 
2017 yılında dünyada 1 milyon hektar 
alanda limon üretimi gerçekleştirildiği 
ve limon üretim alanlarının yüzde 55’inin 
Çin’de bulunduğu açıklandı.

     Limon ihracatının 2019 yılının 11 
ayında 400 bin tonu geçtiği vurgulanan 
raporda, limon ihracatının yarısını geçen 
kısmı Irak, Rusya ve Suudi Arabistan’a 
yapıldığı bildirildi. Açıklanan rapora göre 
2018 yılında 627 bin ton limon ihracatı 
karşılığında 330 milyon dolar ihracat 
geliri elde edildiği belirtildi. Raporda, 
limon üretiminin yarısından fazlasının 
ihracata gittiği ve bu nedenle ihracatta 
yaşanan olumlu veya olumsuzlukların 
iç piyasa fiyatlarında değişime neden 
olduğu ifade edildi.

“Dünya Standartlarındaki Üretim 
Türk Limonunu Olumlu Etkiledi”

Ziraat Mühendisleri Odası raporuna 
göre, 2017 yılı rakamlarıyla dünya limon 
ekim alanından Türkiye’nin aldığı payın 
yüzde 3, buna karşılık dünya üretimind-
en aldığı payın yaklaşık yüzde 6 olduğu 

belirtildi. Verilere göre; Türkiye’de 2014 
ile 2018 yılları arasında limon ekim alanı 
yüzde 30, limon üretimi ise yüzde 52 
oranında önemli bir artış gösterdiği be-
lirtildi. Rapora göre, Türkiye’nin 2017 
rakamları ile dünya limon ihracatının 
yüzde 14’ünü yaptığı bildirildi. Ver-
ilere göre, 2018 yılında ise limon üreti-
minin yüzde 57’sinin ihracat yoluyla 
değerlendirilmesinin Türkiye’nin dünya 
pazarlarında önümüzdeki yıllarda daha 
etkin bir yer alacağının göstergesi 
olduğu ifade edildi.

Limon üretim artışına paralel olarak 
ihracatın her geçen yıl artıyor olmasının 
ümit verici olduğu vurgulanan raporda, 
Irak, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna 
ve Romanya başta olmak üzere bir-
çok ülkenin Türkiye’den önemli mik-
tarda limon ithalatı yaptığı belirtildi. 
Rapora göre, Türkiye’de limon üreti-
minin yarıdan fazlasının ihracat yoluyla 
değerlendirilmesi, pazar üzerindeki 
etkinliğinin artması anlamını taşıdığı 
ifade edildi. Çiftçinin her geçen yıl daha 
fazla limon üretme çabası içine girdiği 
belirtilen raporda, dünya standartlarında 
yapılan üretimin, Türk limonunun 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NDA LİMON 
RAPORU
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aranılan bir ürün olmasını sağladığı, 
diğer taraftan ise nitelikli ve albenili am-
balajlarla, sağlıklı depolama ve nakliye 
ile piyasalara sunum yapılması ihracatın 
sağlam temellerde yükselmesine ned-
en olduğu açıklandı. Rapora göre,  ger-
ek üretim ve gerekse ihracattaki payın 
sürdürülebilirliğini sağlamak için hem iç 
tüketim hem de ihraç ürünlerinde kalıntı 
izleme programlarına titizlikle uyulması 
ve takibinin yapılmasının büyük önem 
taşıdığı belirtildi.

“Dünyada Limon İhracatı 3 Milyon 
Tonu Geçti”

Limon ithalatının düşük olmakla 
birlikte, Brezilya’dan 500 ton civarında 
ithalat yapıldığı açıklanan raporda, 
KKTC’den ise bu ülkedeki üretim du-
rumuna bağlı olarak limon ithalatının 
yapıldığı bildirildi. Verilere göre, 2018 
yılında 3 bin tonu geçen limon ithalatı 
için 2.3 milyon dolar ödendiği belirtildi. 
Dünyada ise limon ihracatının 3 mi-
lyon tonu geçtiği belirtilen raporda, 
dünyada en fazla limon ihracatı yapan 
ülkenin, toplam limon ihracatının yüzde 
21’ini gerçekleştiren Meksika olduğu 
açıklandı.

Dünya limon ihracatının 3.4 milyon 
dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu 
vurgulanan raporda, İspanya’nın 2017 
yılında 844 milyon dolarlık limon ihracatı 
gerçekleştirdiği belirtildi. Rapora göre 
dünya limon ticaretinde Hollanda’nın 
durumunun hayli ilginç olduğu be-
lirtildi. Raporda, limon üretimi olmayan 
Hollanda’nın, ithal ettiği limonların bir 
kısmını iç tüketiminde kullandığı, geri 
kalan kısmını ise ihraç ederek gelir elde 
ettiği ifade edildi. ZMO raporuna göre 
Hollanda’nın, 2017 yılında 296 milyon 
dolar karşılığında 237 bin ton limon 
ihraç ettiği, bu limonların 24 bin 983 to-
nunu iç tüketiminde kullandığı ve kalan 
kısmını ihraç ederek, ithalat için ödediği 
paradan 52 milyon dolardan daha fazla 
gelir elde ettiği belirtildi. Verilere göre, 
2017 yılında dünya limon ithalatında, 
3.7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı 
ve en fazla limon ithalatı yapan ABD’nin, 
bu ithalat için 551 milyon dolar ödeme 
yaptığı belirtildi.
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Sanayide enerji veremliliğini 
sağlamaya yönelik başlatılan TEV-
MOT Projesi’nde, Adana Hacı 
Sabancı OSB pilot olarak seçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
sanayide enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik yürütülen 
“Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerde Enerji Verimli Motorların 
Teşvik Edilmesi” (TEVMOT) 
Projesi’nde, Adana Hacı Sabancı 
OSB (AOSB) pilot uygulama bölgesi 
seçildi.

TEVMOT Projesi kapsamında 
AOSB’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
sahibi, yönetici ve çalışanlarına yöne-
lik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Sey-
han Toplantı Salonunda düzenlenen 
bilgilendirme toplantısına, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik 
Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji 
Uzmanı Nilay Dönmez, Uluslararası 
Teknik Uzman Eric Gudbjerg, Proje 
Kıdemli Uzmanı Dr. Asuman Sönmez, 
KOBİ Uzmanı Beyhan Oya Demir 
ve Proje Müdürü Mustafa Salman 
konuşmacı olarak katıldı.

ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKI

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan AOSB Muhasebe ve Finans 
Müdürü Mustafa Gürgenç, bölge 
müdürlüğü olarak enerji verimliliğine 
büyük önem verdiklerini belirtti. Gür-
genç, enerjinin verimli kullanımının 
sadece işletmeler değil ülke ekono-
misi açısından da önemli olduğuna 
dikkati çekti. AOSB olarak, sanayi-
cilere Türkiye’deki tüm sanayi bölge-
leri arasında en uygun fiyatlı elektrik 
teminini gerçekleştirdiklerini belirten 
Gürgenç, enerji verimliliğinde Adana 
ODB’nin pilot uygulama bölgesi 
olmasından duydukları memnuniyeti 
de ifade ederek, konuşmacılara ve 
tüm katılımcılara teşekkür etti.

VERİMLİ MOTORLARLA 
DEĞİŞTİRİLECEK 

Gürgenç’in açılış konuşmasının 
ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü 
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Nilay 
Dönmez, pilot uygulama sahası 
olarak belirlenen OSB’nin sanayicileri 
ve çalışanlarına TEVMOT Projesinin 
tüm detaylarını anlattı.

Dönmez, üye işletmelerde 
kullanılan elektrik motorlarının yeni 
ve verimli motorlarla değiştirilmesi 
sürecinin Bakanlık tarafından 

teşvik edileceğini belirtti. Dön-
mez, 2015 yılında başlayan en-
vanter çalışmasının ortaya çıkardığı 
sonuçlarla hayata geçirilen TEV-
MOT Projesinin, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Türkiye Ofisi iş 
birliği ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

KOBİ’lerde kullanılan motorların 
verimliliği hakkında yapılan envant-
er çalışmaları sonucunda, imalat 
sanayisinde kullanılan motorların 
yüzde 80’inden fazlasının verimsiz 
olduğunun belirlendiğini dile getiren 
Dönmez, “Sanayide kullanılan elek-
trik enerjisinin yüzde 70’inin elektrik 
motorlarından sağlanıyor. Bu duru-
mu göz önünde bulunduran Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız, 10’uncu 
Kalkıma Planı kapsamında hayata 
geçirilen TEVMOT projesine büyük 
önem vermektedir” dedi.

ÜST SINIR 80 BİN TL

7’nci OSB Enerji Zirvesi’nde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank’ın da, verimsel elektrik 
motorlarının dönüşümüne verdikleri 
önemi açıkça dile getirdiklerini 
hatırlatan Dönmez, ‘’TEVMOT Projesi 
5 bileşenden oluşuyor. KOSGEB ile 
iş birliği içerisinde 2 yıl boyunca açık 
kalacak enerji verimli motor dönüşüm 
desteği sağlanacak. Bu kapsamda 
işletme başına üst sınır 80 bin TL 
olarak belirlendi” diye konuştu.

Uluslararası Kıdemli Teknik Uz-
man Eric Gudbjerg ise, motorların, 
sanayide kullanılan elektriğin yüzde 
70’ini tükettiğini belirtti. Sanayide 
üretimin enerji verimliliği yüksek mo-
torlardan geçmesinin yüzde 30-40’a 
varan tasarruflar sağlayacağının altını 
çizen Eric Gudbjerg, sanayicilerin eski 
motorlarını enerji verimli motorlarla 
değiştirmeleri için en doğru zaman 
olduğunu vurguladı.

TEVMOT PROJESİNİN PİLOT BÖLGESİ ADANA 
OSB
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Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Topbaş, tekstilde 
bölgesel yerine sektörel teşviklere 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Topbaş, tekstilde 
bölgesel yerine sektörel teşviklere 
ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 
“Tekstil sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın en stratejik sektörlerin-
den biri. Türk tekstil sektörünün 
Uzak Doğu ülkeleri başta olmak 
üzere dünyayla rekabet edebilmesi 
için işveren üzerindeki mali yüklerin 
azaltılması gerekiyor” dedi.

“ÇİN, ALMANYA, 
BANGLADEŞ, HİNDİSTAN VE 
İTALYA İLE BİRLİKTE DÜNYA-
NIN EN BÜYÜK TEKSTİL VE 
HAZIR GİYİM İHRACATÇISIYIZ”

Topbaş, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Genel Merkezi’nde düzenlenen 
“TİSK Basın Sohbetleri”nde, tekstil 
sektörünün durumu, sorunları ve ta-
lepleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Dünyada hazır giyim perakende 
piyasasının büyüklüğünün 1,5 trily-

on dolar seviyesinde olduğuna dik-
kati çeken Topbaş, Türkiye’nin Çin, 
Almanya, Bangladeş, Hindistan ve 
İtalya ile birlikte dünyanın en büyük 
tekstil ve hazır giyim ihracatçısı 
olduğunu söyledi.

“90 MİLYAR DOLAR CİROYA 
ULAŞIYOR”

Türk tekstil sektörünün dünyada 
marka olduğunu, dünyaca ünlü bir-
çok markanın üretim için Türkiye’yi 
tercih ettiğini belirten Türkiye Tek-
stil Sanayii İşverenleri Sendikası 
Yönetim Kurulu Başkanı Topbaş, 
sektörüyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye tekstil ve hazır giyim sa-
nayisi 51 bini aşkın şirketle 90 milyar 
dolar ciroya ulaşıyor. Sektörümüzde 
403 bin kadın olmak üzere 960 bin 
üzerinde kayıtlı çalışan bulunuy-
or. Kadın istihdamının en yüksek 
olduğu sektörlerden biri olan sek-
tör, imalat sanayi içinde en yüksek 
istihdamı sağlıyor. Sektör olarak te-
mel bazı sorunlarımız söz konusu. 
Bunlar arasında işletme ve istih-
damdaki kayıt dışılık da bulunuyor”

“2019 YILI BİZİM İÇİN ÇOK 
İYİ GEÇMEDİ, UMUDUMUZ 
2020’DE”

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Topbaş, sektörün 
rekabetçiliğinin ve üretim kapa-
sitesinin korunması için ithal hazır 
giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ek 
vergilere ihtiyaç duyulduğunu ifade 
ederek, şöyle konuştu:

“2019 yılı bizim için çok iyi 
geçmedi, umudumuz 2020’de. 
Sektörümüzü korumamız ve 
geliştirmemiz gerekiyor. Bizim 
fabrikalarımızı bir yerde’ başka 
bir yere kısa sürede taşımamız 
söz konusu değil. Taşıyabilsek de 
ham madde ve nitelikli personeli 
gittiğimiz yere götürebilmemiz old-
ukça zor. Bundan dolayı tekstil sek-
törü olarak bölgesel teşvik yerine 
sektörel teşvikler istiyoruz.

Tekstil sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın en stratejik sektörlerinden 
biri. Türk tekstil sektörünün Uzak 
Doğu ülkeleri başta olmak üzere 
dünyayla rekabet edebilmesi için 
işveren üzerindeki enerji kullanım 
bedeli, İşsizlik Sigortası Fonu 
işveren payı ve sigorta prim gibi mali 
yükler azaltılmalı.” (dünya)

TEKSTİLCİLER SEKTÖREL TEŞVİK İSTİYOR
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Ekolojik üretici ve ürünlerin 
yaygınlaşmasını odağına alan dünyanın 
en büyük organik gıda ve doğal ürünler 
fuarı BioFach’te.

Almanya Nürnberg’de bu yıl 30. 
kez yapılan fuar 92 ülkeden 3 bin 
208 firmanın kurduğu organik pazar-
da insanların gerçek gıdaya erişimini 
sağlıyor.

Türkiye’nin organik ürün ihracatının 
yüzde 75’ini gerçekleştiren Ege 
İhracatçı Birlikleri de ekolojik üretimin 
en önemli temsilcilerinden.

A’dan Z’ye Hepsi Organik

Ekolojik üretici ve ürünlerin 
yaygınlaşmasını odağına alan dünyanın 
en büyük organik gıda ve doğal ürün-
ler fuarı BioFach’e ilişkin açıklamalarda 
bulunan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
1998’den bu yana Türkiye Milli Katılım 
Organizasyonu gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eski-
nazi, konuya ilişkin değerlendirmesine 
şöyle devam etti:

“Fuara başta Avrupa ülkeleri 
sonrasında Çin, Hindistan ve Kuzey 
Amerika gibi birçok ülkeden katılım 
var. Türkiye’den de 39 firma yer ala-
cak. Bunların 22’si milli katılım çatısı 
altında. Organik tarıma kuru üzüm 
ve kuru incir ihracatıyla başlayan 

birliğimiz ürün sayısını 250’ye çıkararak 
skalasını genişletti. Fuardaki stantlar-
da dondurulmuş meyve sebze, kuru 
meyve, hububat, bakliyat, meyve suyu, 
un, tıbbi aromatik bitkiler ve fındıkla yer 
alacağız.”

Hedef 2,5 Milyar Dolar

Organik üretimde koordinatör bir-
lik olduklarını hatırlatan Eskinazi, or-
ganik ürün ihracatının yüzde 74’ünü 
karşıladıklarını anlattı.

“Sağlıklı ürünler ve gerçek gıdada 
tüketicinin farkındalığının arttığı bir 
dönemdeyiz. Organik ürün ihracatımızla 
yeşil ekonomiyi destekleyerek, ekolo-
jik bütüne hizmet ediyoruz. Amacımız 
hem doğal kaynakları hem de biyolojik 
çeşitliliği korumak” şeklinde konuşan 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, “Bu ürünlere 
ulaşılabilirliğin sağlanmasında aracı 
olan BioFach, doğa dostu üretim 
yapan üreticiyle yüz yüze iletişim 
kurmamızı sağlıyor. Dünyadaki organik 
üreticilerin sayısına baktığımızda Tür-
kiye Avrupa’da 1. , dünyada 8. sırada. 
Türkiye’nin organik ürünler ihracatı 500 
milyon dolar seviyesinde. Bunu 2023 
yılında 2,5 milyar dolara çıkarmayı he-
defliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışında Nürnberg 
Başkonsolosu Serdar Deniz de zi-
yaretçiler arasında yer aldı, Türk 
firmalarının stantlarını ziyaret etti.

İkramlar, Seminerler ve Daha 
Birçok Etkinlik

Bu yıl 30. kez gerçekleştirilen Bio-
Fach Fuarı’nda ayrıca ziyaretçilere 
restoran dünyasının altın madalyası 
Michelin Yıldızı’na sahip Serkan 
Güzelçoban’ın Türk organik ürünlerin-
den yaptığı yemekler ikram edilecek, 
seminerler verilecek.

Organik gıda akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Uygun Aksoy da Türkiye or-
ganik sektörüyle ilgili sunumlar yapa-
cak.

TÜRK ORGANİK ÜRÜNLERİ ALMANYA’DA



33

KİTAP DÜNYASI

“Büyük yazarlar ve büyük asker-
ler savaş gerçeğine farklı bir açıdan 
yaklaşıyorlar. Ziya Yergök de bu kat-
egoride yer alıyor. Kitabında hamaset 
yok, yalan yok, propaganda yok, abar-
tma yok. Ruslara karşı canını dişine 
takarak savaşıyor ama gözlemleri 
tarafsız… Enver Paşa’nın yanlışlarını 
tek tek sergiliyor.”
Zülfü Livaneli: Vatan Gazetesi, 
22/2/2006

                                                                  
Evet, Okunması gereken bir kitap… 

Nerelerden geçip bugünlere ulaştığımızı 
bilmemiz için, Ziya Yergök gibi özverili 
insanlara ne denli borçlu olduğumuzu 
anlamamız için…”
Oktay Akbal: Cumhuriyet, 08/1/2006

                                                                                                                                                      
                                                            
“Sarıkamış olayı, Sami Önal’ın da 
“Önsöz”de değindiği gibi, ülkemizin 
yakın tarihinde yaşanmış gerçek bir 
felaketti. Bir yaşamın hüzün ve acı 
veren yanları bu kitapta bir fotoğraf gibi 
karşıma çıktı. Yüreğimde derin bir sızı 
hissettim. İçim acıdı!”

                                                                                                                                                      
                                                                               Hik-
met Çetinkaya: Cumhuriyet, 11/1/2006

 

“Ziya Yergök’ün anıları birçok bilin-
meyeni gün ışığına çıkarıyor.”

                                                                                                                                                      
                                                                                 Öner 
Ciravoğlu, Cumhuriyet, 09/11/2005

 
“Sarıkamış’tan sonra “savaş sonrası 

travması” o kadar büyük olmuştur ki, 
dönenler hiç konuşmadığı gibi çok az 
subay anılarını tutmuştur. Bazı anılara 
Ruslar tarafından el konulmuş, bazı 
anıları yazanlar hayatını yitirdiği için 
yerine ulaşmamış, bazı anılar tutanlar 
tarafından tekrar okumaya bile cesaret 
edemedikleri için sandıklarda torunlara 
kalmıştır. Kimi Sarıkamış anılarının halen 
sahaflarda keşfedilmeyi bekliyor olması 
bana utanç verdiği için, Ziya Bey’in 
torunlarına ve anıları günümüz yazısına 
çeviren Rahmetli Sami Önal’a minnet 
ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

                                                                                                                                                      
                                                                 
ErolManisalı- Yüzleşme

Prof. Dr. Erol Manisalı, bu kitabıyla 
birçok soruyu kendine soruyor ve 
kendince yanıtlar arıyor, okuyanda 
film şeridi yaratacak biçimde:
Ben bu kitapta neyi anlatmaya 
çalıştım ya da çalışıyorum?
Kendi üzerimden Türkiye’yi mi, 
yoksa Türkiye üzerinden kendimi 

mi? Kendi yaşamımı göz önüne 
aldığımda her ikisi de iç içe geçmiş 
durumda. Kendimi anlatırken 
Türkiye’nin 1940’lardan, 50’lerden 
bugüne gelişindeki olaylar dizisi, 
dönüşümler, Atatürk döneminden 
farkları, benzerlikleri… Atatürk 
Cumhuriyeti’nden ve devrimlerden 
Batıcılığa, İslamcılığa, az gelişmişlik 
kısır döngüsüne dönüşümler, 
inişler, çıkışlar…
Toplumsal örgütlenmeden 
kopuşlar, Köy Enstitülerinden, 
İmam-Hatip okullarına dönüşümde 
iç ve dış faktörlerin etkileşimleri…
Türkiye’yi anlatmakla başladığımda 
da lise çağlarımdan başlayarak 
onun bir parçası oluşum, olayların 
içinde yaşayışım…
Öğrencilik yıllarımda TMGT, 
asistanlık… Hocalık yıllarımda 
toplumsal ve toplumcu siyasetin, 
kültürün hatta sanatın bir parçası 
oluşum…
Hocalık, yazarlık beni her katmanın 
içine sürüklemiş. Yetiştirdiğim 30 
bine yakın öğrencim ile Türkiye’nin 
ve dünyanın her yerini, birinci elden 
gözlemleme, görme, konuşma, 
tartışma olanağını elde etmişim.
Japonya’dan ABD’ye, Londra’dan 
Atina’ya, Mısır’dan İran’a 
ulaşabilişim, görerek, konuşarak, 
tartışarak, konferanslara katılarak, 
onları yazarak, yayın organlarında 
ve televizyonlarında boy gös-
tererek etkileşim içinde oluşum. 
Dolayısıyla: Hem kendimi anlatırken 
Türkiye’yi ve dünyayı anlatmışım. 
Hem de, onları anlatırken aslında, 
beraberinde kendimi de anlatmak 
durumunda olmuşum.
Kendi bakış açımı kullanarak, hatta 
kimi zaman duygularımı bile işin 
içine katarak ikisini birleştirmişim.
Kimi Avrupalı arkadaşlarım bana 
şunu söylemişlerdir: “konuşur gibi 
hissediyoruz.”
ifadelerini sonraları düşündüğümde, 
haklı olduklarına inanmışımdır.

Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları-Sarıkamış’tan 
Esarete (1914-1921)
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OTOMOBIL ÜRETIMI OCAKTA 
YÜZDE 6 ARTTI

Ocakta otomobil üretimi yüzde 6 
artarak 75 bin 396 adet seviyesinde 
gerçekleşti. Toplam otomotiv üretimi ise 
geçen yılın ocak ayındaki rakama benzer 
bir seviyede kaldı.

Dünya gazetesinden Halil Ataş’ın 
haberine göre, Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), 2020 yılı Ocak ayına ait üretim, 
ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Yılın 
ilk ayında toplam üretim bir önceki yılın 
aynı dönemiyle benzer seviyede kalarak 
109 bin 783 adet olurken, otomobil 
üretimi yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, 
traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 
112 bin 298 adet oldu. 2020 yılı Ocak 
ayında traktör üretimi ise yüzde 137 
oranında artarak 2 bin 515 adet olarak 
gerçekleşti.

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMANIN 
YÜZDE 16 GERİSİNDE KALDI

2019 yılının Ocak ayını 14 bin 847 
adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv 
pazarı, yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 
bin 25 adet seviyesinde tamamladı. Bu 
dönemde, otomobil pazarı yüzde 101 
arttı ve 22 bin 16 olarak gerçekleşti. An-
cak, son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 
yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 16, 
otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi.

İç pazarda ithal araç paylarına 
bakıldığında Ocak ayında otomobil 
pazarında ithalat araç payı yüzde 62 
olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç 
pazarında ithalat araç payı yüzde 45 
olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 11 
AZALDI

Ticari araç pazarında yaşanan 
daralmaya bağlı olarak üretimdeki 
azalma 2020 yılının ilk ayında da devam 
etti. Ocak ayında ticari araç grubun-
daki toplam üretim yüzde 11 oranında 

azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 
43, hafif ticari araç üretimi yüzde 9 sevi-
yesinde azaldı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 
(Tarım ÜFE) bu yılın ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 3,02, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına 
ilişkin Tarım ÜFE verilerine göre, ocakta 
bir önceki aya göre yüzde 3,02 artışla 
169,63 değerini alan Tarım ÜFE, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 21,48 
yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık 
yüzde 2,94, ormancılık ürünlerinde 
yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 5,54 artış 
gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek 
yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82, canlı 
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 
2,55 artış gözlenirken, çok yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı 
ayına göre canlı kümes hayvanları ve yu-
murtalarda yüzde 10,27 azalış görüldü. 
Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt 
gruplar sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer 
ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu 
meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller 
olarak hesaplandı.

Ocakta endekse 1 madde girdi. 
Endekste kapsanan 86 maddeden 
18’inin ortalama fiyatı azaldı, 9 maddenin 
ortalama fiyatında değişim olmazken, 
58 maddenin ortalama fiyatında artış 
görüldü.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine 
göre, 2019’da ise 2001’deki 3.76 milyar 
dolar sonrası ilk kez cari fazla verildi. 
Cari fazla verilmesinin sebepleri arasında 
lüks tüketimin düşmesi ve üretimin 
yavaşlaması gibi nedenler yer alıyor.

Turizm sezonunun geride kalması 
ve ekonomik aktivitedeki toparlanma ile 
artan ithalatın etkisiyle aylık cari işlemler 
fazlası Kasım’dan sonra Aralık’ta da 
yerini cari açığa bırakırken, hem ekonomi 
yönetimi hem de ekonomistler 2020’de 
cari dengede açık bekliyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine 
göre, 2019’da ise 2001’deki 3.76 milyar 
dolar sonrası ilk kez cari fazla verildi. 
Geçen yıl cari fazla 1.67 milyar dolar ile 
1 milyar dolarlık OVP öngörüsüne yakın 
gerçekleşti.

‘LÜKS İTHALAT AZALDI’
Mayıs 2018’de yıllık bazda 58 milyar 

dolara yükselen ve Türkiye ekonomisi 
için önemli bir sorun haline gelen cari 
açık, TL’nin sert değer kaybı ile birlikte 
önce ciddi bir düşüş kaydetti. Ardından 
ithalatın TL değer kaybı ile pahalı gelm-
esiyle ekonomi yönetiminin söylemiyle 
“lüks ithalat” azaldı.

Cari işlemler dengesi 18 yıl 2019 
Mayıs ayında fazla vermeye başladı. An-
cak bu fazla ekonomideki toparlanmanın 
da etkisiyle yerini açığa bırakmış du-
rumda.

Ekonomistlerin beklentisi cari fazlanın 
önümüzdeki dönemde yerini kalıcı olarak 
cari açığa bırakması.

Tarım ÜFE Ocakta 
Arttı

2001 Yılından Sonra İlk 
Kez Cari Fazla Verildi
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TÜPRAŞ’IN NET KÂRI 
YÜZDE 86 DÜŞTÜ

Tüpraş’ın 2018’de 3.7 milyar TL olan 
net kârı yüzde 86 düşüşle 2019’da 525.8 
milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin KAP’a bildirdiği finansal 
sonuçlarına göre, 2019 hasılatı ise yüzde 
1.2 artışla 89.6 milyar lira oldu.

Tüpraş 2020 beklentileri ile ilgili yaptığı 
açıklamaya göre ise, bu yıl yaklaşık 28 mi-
lyon ton üretim ve yaklaşık 29 milyon ton 
satış ile yüzde 95-100 kapasite kullanım 
oranı öngörüyor.

Şirketin 2020’de Akdeniz Kompleks 
Rafineri marjı beklentisi 1.5–2.5 dolar/v, 
net Tüpraş rafineri marjı beklentisi ise 
4.5–5.5 dolar/v seviyesinde bulunuyor.

Tüpraş’ın 2019 için rafinaj yatırımları 
beklentisi de 200 milyon dolar.

Tüpraş ayrıca 2019 yılı faaliyetler-
inin 1.14 milyar TL cari yıl zararı ile 
sonuçlanması nedeniyle kar payı 
dağıtılmamasını genel kurulun onayına 
sunacak.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi 
Aralık 2019’da yıllık yüzde 8,6, aylık 
yüzde 1,9 arttı. Yıllık bazda son 21 
ayın en yüksek artışı kaydedilmiş oldu. 
2019’un tamamında ise üretim, 2018’e 
göre yüzde 0,6 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 ref-
erans yıllı) incelendiğinde, aralıkta maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 
0,3 arttı.

Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış 
yıllık artış, Şubat 2018’deki yüzde 9,5’luk 
artış sonrasındaki en yüksek rakam oldu.

Böylece, sanayi üretimi yıllık bazda 
dört ay üst üste arttı.

2019’un toplamında ise sanayi 
üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 
oranında azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 
arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi 
üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 
2019 yılı Aralık ayında madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 
aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Üreticinin, tüketicinin ve esnafın 
rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki 
KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi 
gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Sofralarımızdan 
eksik etmediğimiz temel gıda ürünler-
indeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 
1’e düşürülmeli. Bu konuda atılacak 
adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden 
esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük 
oranda rahatlatır. KDV oranı aşağı çekilip 
maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken 
enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar 
gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın alım gücü yükselir” 
dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Türk mutfağında 
sofralardan eksik olmayan patates, 
soğan, domates gibi temel gıda ürün-
lerindeki KDV oranının düşürülmesi dar 
gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerini rahatlatır. Te-
mel gıda ürünlerinin fiyatı düştüğünde 
tüketicilerin yanı sıra üretici konumundaki 
çiftçiler, sanayiciler ve perakendeci olan 
esnafımız da rahat bir nefes alır. Özellikle 
enflasyonla mücadele ettiğimiz dönem-
lerde temel gıda ürünlerindeki KDV 
oranının düşürülmesine her zamankinden 
daha çok ihtiyaç var. Gıdadaki KDV’nin 
düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla 
mücadeleye de destek olur. KDV’nin 
düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, ak-
sine vergi gelirlerini artırır” diye konuştu.

Sanayi Üretimi Aralıkta 
Yüzde 8,6 Arttı

Temel Gıdada KDV 
Yüzde 1’e Düşürülsün 
Önerisi
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İHRACATIN ORANSAL 
ARTIŞINDA ŞAMPIYON SÜS 
BITKILERI OLDU

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, 
ihracatını ocak ayında yıllık bazda yüzde 
30,5 yükseltti ve 46 ülkeye ürün ulaştırdı.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, 
ihracatını ocak ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 30,5 artırarak 
oransal bazdaki artışta başı çekti ve 46 
ülkeye ürün sattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, süs bitkileri ve mamul-
leri sektörü, geçen ay ihracatın oransal 
artışında şampiyon oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörünün 
ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 30,5 
artarak 11 milyon 24 bin dolara ulaştı. 
Böylece sektör, 5 yıl önce 6 milyon 
380 bin dolar seviyesinde bulunan dış 
satımını yüzde 72,8 artırdı.

Geçen ay, Türkiye’nin süs bitkileri ve 
mamulleri ihracatının miktar bazındaki 
karşılığı ise 4 bin 589 ton oldu.

Alt sektörler bazında incelendiğinde, 
en çok ihraç edilen ürünün 7,3 milyon 
dolarla canlı bitkiler olduğu görüldü. 
Canlı bitkileri, 3,5 milyon dolarla kesme 
çiçekler, 244 bin dolarla yosun ve ağaç 
dalları ve 4,2 bin dolarla çiçek soğanları 
izledi.

Türkiye’den geçen ay en fazla süs 
bitkisi satın alan ülke, yüzde 40,9 artışla 
2,6 milyon dolarlık ürün satın alan Hol-
landa oldu.

Hollanda’yı, yüzde 16,8 artışla 1,6 
milyon dolara ulaşan Azerbaycan izledi. 
Geçen ay en çok ihracat gerçekleştirilen 
üçüncü ülke ise 1,5 milyon dolarla Öz-
bekistan olarak belirlendi. Özbekistan’a 
2019’un ocak ayında ise süs bitkisi ve 
mamulleri ihracatı gerçekleştirilmemişti.

Söz konusu ülkeleri, 1,3 milyon 
dolarla Almanya ve 1,2 milyon dolarla 
Türkmenistan takip etti.

Yılın ilk ayında sektör, 46 ülkeye süs 
bitkileri ve mamulleri sattı.

Teşvik belgeli yatırımlarda geçen yıl 
yüzde 29,6 oranında düşüş kaydedildi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ver-
ilerine göre 2019 yılında toplam yatırım 
tutarı 135 milyar 145 milyon lirayı bulan 
5 bin 696 proje için yatırım teşvik belgesi 
düzenlendi.

Dünya gazetesinde Hüseyin 
Gökçe’nin haberine göre, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı Aralık 
ayı verilerine göre geçen yıl teşvik 
belgeli yatırımlar azaldı. Bakanlık veriler-
ine bakıldığında aralıkta rekor seviyede 
yatırım başvurusu geldi. Bu dönemde 
788 proje için 19 milyar 99 milyon liralık 
yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Aralık ayında 100 milyon lira ve 
üzerinde 26 proje için yatırım teşvik 
belgesi düzenlendi. 2019’un tamamında 
düzenlenen teşvik belgesi kapsamındaki 
yatırımlar da 135 milyar 145 milyon lira 
oldu. Yılın son ayındaki rekor teşvik, 
toplam teşvikin önceki yılın gerisinde 
kalmasını önleyemedi. Teşvik belgeli 
yatırım önceki yıla göre yüzde 29.6 ger-
iledi.

Aylık en yüksek teşvik belgesini, 
Konya’da 1000 MW’lik GES yatırımı için 
4 milyar 466 milyon lira ile Kalyon Güneş 
Enerjisi aldı. Şirket, Konya’da 1000 
MW’lık güneş enerjisi santrali kuracak ve 
yatırım kapsamında 514 kişilik istihdam 
sağlanacak, yatırım için 49 milyon 14 
bin dolarlık ithal makine ve teçhizat 
kullanılacak.

Teşvik belgeli yatırımlar % 29.6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı 
Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. 
Buna göre, ocak ayın tüketici güveni 
yüzde 0,1 artışla 58,8 oldu. Bir önceki ay 
endeks 58,77 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği 
ile yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici güven 
endeksi, Ocak ayında bir önceki aya 
göre yüzde 0,1 oranında arttı; Aralık 
ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 
58,82 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi 
arttı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 
hanenin maddi durum beklentisi endeksi 
Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında 
yüzde 2,3 oranında artarak 79,5 oldu.

Teşvikli Yatırımlar 
Yüzde 30 Azaldı

Tüketici Güveni Ocakta 
Değişmedi

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel 
ekonomik durum beklentisi endeksi 
Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında 
yüzde 1,1 oranında artarak 77,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisinde düşüş
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 

işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık 
ayında 57,1 iken Ocak ayında yüzde 0,5 
oranında azalarak 56,8 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 
tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık 
ayında 23,8 iken, Ocak ayında yüzde 9,1 
oranında azalarak 21,6 oldu.
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İMALAT SANAYI KAPASITE 
KULLANIM ORANI AZALDI

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 
azaldı. İmalat sanayi kapasite kullanım 
oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki 
aya göre 1.5 puan azalışla yüzde 75.5 
düzeyine ve imalat sanayi genelinde 
mevsimsel etkilerden arındırılmış kapa-
site kullanım oranı bir önceki aya göre 
1.1 puan düşüşle yüzde 75.8 düzeyine 
geriledi.

Merkez Bankası KKO (Kapasite 
Kullanım Oranı) verilerine göre Ocak’ta 
geçen aya göre:

–Tüketim malları endeksi yüzde 
75.2’den yüzde 74.6’ya,

–Dayanıklı tüketim malları endeksi 
yüzde 72.7’den yüzde 71.9’a,

–Dayanıksız tüketim malları endeksi 
yüzde 75.7’den yüzde 75.1’e,

–Ara mallar endeksi yüzde 76.5’ten 
yüzde 75’e,

–Yatırım malları endeksi yüzde 
77.1’den yüzde 75.2’ye indi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, 
“Beyaz eşyanın lüks tüketim olmaktan 
çıktığı için ÖTV’den muaf tutulması 
gerektiğini savunuyoruz. ÖTV muafiyeti 
ile devlet gelir kaybına uğramayacak, 
daha fazla KDV, kurumlar vergisi 
sağlayacak” dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri 
Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can 
Dinçer, TÜRKBESD’in aralık verilerine 
göre yılın son ayında iç satışların bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 
azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“İhracat mevsimsel etkiler nedeniyle 
yüzde 11 daralırken, üretim adetlerinde 
ise yüzde 6 artış kaydedildi. Ocak-
Aralık döneminde, iç satış ve ihracat 
toplam adedi, bir önceki yıla kıyasla adet 
bazında yüzde 2 daralırken, ihracat ve 
üretim adetleri yüzde 1 daraldı. Ül-
kemizin lokomotif sektörlerinden olan 
beyaz eşya sektörü, tüm olumsuzluklara 
rağmen başarılı bir yıl geçirdi. 2019’un 
ilk yarısında ÖTV’nin sıfırlanmasının 
katkısı, ikinci yarıda da ekonomide topar-
lanma trendi, firmaların kampanyaları ve 
güçlü ihracatımızın desteğinde toplam 
satışlarımız adet bazında bir önceki yıla 
göre yüzde 2 daralarak 28,5 milyon 
seviyesinde gerçekleşti.”

Geçici dış ticaret verilerine göre; 
Türkiye 2019 yılını 171,5 milyar dolar 
ihracat ve 202,7 milyar dolar ithalat ile 
tamamladı. Böylece ticaret açığı 2018’e 
göre yüzde 43,5 azalarak 31.1 milyar 
dolara gerilemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 
ticaret verilerine göre; ihracat, 2019 yılı 
Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 mi-
lyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 
milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
57,6 artarak 2 milyar 744 milyon 
dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2019 yılı Aralık ayında yüzde 77,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık 
ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 
0,9 azaldı, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim 
etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 
2019 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat yüzde 5,4, ithalat 
yüzde 11,6 arttı.

Beyaz Eşya Sektörü 
ÖTV Muafiyeti İstiyor

2019 Dış Ticaret Açığı 
31.1 Milyar Dolar
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