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SÖYLEŞI

“2015 Yılı ‘Kırılma Yılı’ 
Olmaya Aday”

Ekonomist-yazar Nazım Güvenç:

2014 yılı geride kaldı. Türk ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve 2015 
yılından beklentileri ekonomist-yazar Nazım Güvenç ile konuştuk. 2015 
bir ‘kırılma yılı’ olmaya büyük adaydır diyen Güvenç, “Kesinlikle bu ka-
naatteyim. Çünkü ekonominin sırtına binen ve daha da ağırlaşacak olan 
politik yük sadece uluslararası politikada meydana gelen, gelecek olum-
suz gelişmelerden ve Türkiye’nin dış politikada akıl dışı, serüvenci bir yol 
izlemesinden kaynaklanmıyor” şeklinde konuştu. İşte Nazım Güvenç ile 
yaptığımız röportaj:

2014 yılını geride bıraktık. 
Ekonomi açısından 
bakınca Türkiye’de ve 

dünyada nasıl bir yıl oldu 
2014 ve 2015’e neler devretti?

Peki, ekonomi açısından 
bakalım lakin gözden 
kaçırmayalım, ki gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada, 
özellikle de dünyanın kuzey 

yarısında politika  -üstünüze 
afiyet-  ekonominin sırtına 
çıktı -son yıllarda genelde tersi 
olurken, kötü giden ekonomi si-
yaseti ve siyasetçileri zorlarken 
özellikle Avrupa’nın güneyinde 
bir uçtan diğer uca!

Kanaatimce, 2014 sahned-
en çekilirken en dikkate değer 
ve etkisini gerek Türkiye’de, 

gerek se dünyada en çok hisset-
tirecek olan gelişme politik ve 
daha ayrıntıya inersek jeop-
olitik düzeyde meydana gelen 
ciddi ABD-Rusya çekişmesidir. 
Bunun 2015 yılında hem 
ekonomide, hem de siyasette 
en azından yılın ilk yarısında 
ekonomideki etkisi büyük 
olacaktır.

Bu açıdan Türkiye’ye 
bakınca bu saptama daha 
da geçerlidir, zira bildiğiniz 
gibi PKK, Hükümet’le 
müzakere masasında 
güçlü olmak, şu aşamada 
elde ettiği “söz”lerle il-
gili olarak genel seçim 
sonrasında bir ‘keleğe’ 
gelmemek için Hükümet’i 
bugünden sıkıştırıyor. 

Bir “kelek” durumun-
da neler yapacağının 
ucunu göstererek 
düpedüz “şantaj” yapıyor. 
Diyarbakır, Şırnak, Hak-
kari gibi güneydoğu ille-
rimizde, Van’da, Ağrı’da 
güpegündüz şehir içler-
inde nasıl terör estirdikleri 

SÖYLEŞİ: Şenol Çarık
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ortada. Kısacası 2003’ten beri 
hortlayan PKK terörü kırdan 
kentlere indi; doğudan batıya 
genişledi. Hükümet sözcüleri-
nin “PKK değil, paralel nifakçılar 
yapıyor” iddiası kimi kandırır?

Kısacası PKK terörü, ve 
dikkat: yakın bir zamana dek 
olduğu üzere sadece kırsalda 
değil, önümüzdeki dönemde 
ayrıca, aynı zamanda kentlerde 
de, üstelik sadece Cizre, Si-
lopi gibi yerlerde değil, sadece 
Hatay, Mersin, Antalya’da değil, 
İstanbul, İzmir, Bursa da dâhil 
olmak üzere büyük kentlerde 
de terör estirilmesi şantajı sad-
ece siyasetin değil, ekonomin-
in de tepesinde sallandırılan 
bir kanlı kılıçtır. Teröristlerle 
(Osmanlıca ifadesiyle) Mü-
tareke, Müzakere, Mübadele 
(=ver “barış”ı, al “elebaşı”nı) 
siyaseti 2015’te ülke ekonomisi 
için anca kötü şeylere gebedir; 
ayrıntıya girmeyelim.

TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 
SONUÇLARI…

Ekonomin sırtında kendini 
hissettiren ikinci siyasal yük: 
son birkaç yıldır Ortadoğu’nun 
yine bataklığa çevrilmesi ve 
AKP Hükümetinin daha önce 
izlediği ekonomik bakımdan 
da akılcı, karşılıklı kazandıran 

dostluk politikasını nedense 
180 derece terk edip birden 
“fetihçi”, “genişlemeci”, bir 
“yeni-osmanlıcı” serüvene 
-üstelik “Müslüman Kardeşçi” 
bir kafayla- kalkışmasıdır. Si-
yasal olarak bugün bu politi-
kada tek başına kalması bir 
yana ülkemiz ticarette ağır za-
rara uğramanın yanı sıra, başta 
Irak ve Suriye olmak üzere 
Ortadoğu’da Türk yatırımları 
ciddi güçlüklerle karşılaşmıştır 
-tamamen akıl dışı- Türk dış 
politikasının kaçınılmaz so-
nucu olarak. Türkiye’ye sığınan 
Suriyelilerin yarattığı ekonomik 
yük de cabası!

Türkiye ekonomisini 
önemli derecede etkileyecek 
bir diğer “dış siyasal et-
ken” de Ukrayna’da Batı ile 
Rusya arasında politik nüfuz 
çekişmesiyle başlayıp gitgide 
yine, yeni, yeniden bir “soğuk 
savaş” mecrasına girer gibi 
olan gerilimdir.

Bilindiği gibi, ABD’nin 
Ortadoğu’da Washington 
yörüngesinde siyaset yapan 
Suudi Arabistan ve diğer dev-
let bozuntusu şeyhlikleri de 
kullanarak petrol fiyatlarını 
düşürmek suretiyle Rusya’yı 
petrol ve doğalgaz ihracatından 
kazandığı yüksek geliri cid-
di oranda düşürmesi, zaten 

2014 sonu itibariyle 
perspektif o dere-
cede vahim değil. 
Şunu söylemek 

mümkün: 2014’te 
siyasal düzlemde 

meydana gelen ge-
lişmeler, 2013’e kı-

yasla daha olumsuz, 
özellikle Doğu-Batı 
ilişkilerinin yeniden 
gerilime girdiği, ger-

ginlik yaşadığı bir 
sürece girdi. “Yeni-
den soğuk savaş” 

söylemleri duyulma-
ya başladı. 
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daha önce Avrupa Birliği üye-
si ülkelerle birlikte başlattığı 
bazı ekonomik yaptırımların 
Rusya’da yol açtığı ekonomik 
sıkıntıları büsbütün ağırlaştırdı. 
Çin’in bir ölçüde yardıma gelm-
esi sıkıntılı durumu belki bir neb-
ze hafifletebilir ama asıl çözüm 
elbette Rusya’nın esas olarak 
hammadde ihracatına dayalı 
ve dolayısıyla özünde kırılgan 
ekonomisini hızla ve akılcı bir 
yaklaşımla ekonomi gerçeği 
eksenine oturtmak yönünde 
adımlar atması olacaktır.

Buna girişir mi, ne kadar 
sürer yoksa Çin’in gösterdiği 
beceriye benzer bir ekono-
mi politikası izlemeyi 
beceremez mi bugün 
itibariyle anca soru 
işaretidir. Bu sorunun 
yanıtı hiç kuşkusuz 
Türkiye’nin ekono-
misini de doğrudan 
etkileyecektir.

Bu noktayı bi-
raz daha açar 
mısınız? Gelişmeler 
Türkiye’nin ekono-
misini doğrudan nasıl 
etkileyecektir?

Çünkü, Türkiye ile Rusya 
arasında yakın bir ekonomik 
ve ticari ilişki var. Aslında olan 
potansiyelin hayli altında ka-
lan, fakat varolan düzeyde bile 
azımsanmayacak bir ilişki.

Turizm alanında özellikle 
Rusya’dan gelen turistler Tür-
kiye ekonomisine önemli dere-
cede katkıda bulunuyordu. 
Rusya’da refah gerileyince 
bunun olumsuz yansıması 
Türkiye’de de kendini hisset-
tirecek. Rublenin değer kaybı 
Türkiye’den ithalatının 
kısılmasına yol açacak. Nitekim 
bu olumsuzlukları son iki aydır 
belirgin bir biçimde Türkiye’de 
hissetmeye başladık. Bu 
durumun Rusya’daki Türk 
yatırımlarını da sıkıntıya 
sokması olasılığı 2015’de 
kendini göstermeye aday olum-
suzluklardan biri.

Petrol ve doğalgaz fiyatının 

düşmesi, elbette Türkiye 
açısından ekonomik bakımdan 
olumlu ama yetmez! Öte yan-
dan, ABD’de faiz haddinin yük-
selmesi olasılığı, Türkiye’nin 
“kredi notu”nun düşürülmesi 
tehdidinin bugün için bir tehdit, 
daha doğrusu “şantaj aracı” 
olarak kullanılmasından yine 
siyasetin seyrine göre eyleme 
geçirilmesi, diğer başka ekono-
mik kırılganlıklarla birleştiğinde 
2015 yılı sona ermeden 2001’de 

yaşanandan 
daha ağır bir krizi tetikleyebilir. 
Sonuçta AKP geldiği gibi gider!

‘2015 ZOR VE KRİTİK BİR 
YIL OLACAK’

O halde, 2015’in Türkiye 
ekonomisi için çok kritik 
ve çok zorlu bir yıl, hattâ 
bir kırılma yılı olabileceği 
öngörüsünde bulunulabilir 
mi?

Evet, gerçekten de 2015 
bir kırılma yılı olmaya büyük 
adaydır. Kesinlikle bu ka-
naatteyim. Çünkü ekonomin-
in sırtına binen ve daha da 
ağırlaşacak olan politik yük 
sadece uluslararası politika-
da meydana gelen, gelecek 
olumsuz gelişmelerden ve 

Türkiye’nin dış politikada akıl 
dışı, serüvenci bir yol izleme-
sinden kaynaklanmıyor. Bunun 
yanı sıra iç politikada da PKK 
karşısında, tamamen ben-
cilce siyasal art-hesaplardan 
kaynaklanan, ilkesiz, samimi-
yetsiz bir politika izlenmesini, 
seçimlerin ertesinde (seçim 
sonucu ne olursa olsun) PKK 
tarafının “haydi hesabı ödeyin” 
diye dayatması izleyince asıl 
kıyamet, asıl kırılma o zaman 
olacak. Bu nedenle seçim 
sonrasında hükümette ister 
AKP olsun, ister bir muhalefet 
partisi PKK’nın “ödeyin hesabı” 

talebiyle karşılaşacaktır.
O “hesap” o kadar 

ağırdır ki ödense, yâni 
PKK’ya verilen sözler, 
yapılan vaatler, üzerinde 
anlaşılan kararlar uygu-
lamaya geçirilse, tüm 
ulusal güçler ayağa 
kalkar ve direnir. PKK 
taleplerinin, PKK’ya 
verilen sözlerin yerine 
getirilmemesi hâlinde 

ise, bu kez, ayrılıkçı terör 
kırsalda ve kentlerde olan-

ca şiddeti ve yıkıcılığı ile 
kendini gösterir.
Ne yazık ki 2015’te 

Türkiye’yi ekonomisiyle çünkü 
politikasıyla bekleyen gelecek 
günler bu derecede ağır, bu 
derecede vahim olacaktır.

‘FED FAİZLERİ 
YÜKSELTİRSE KÜRESEL 
EKONOMİ ÇALKANTI İÇİNE 
GİRER’

Dünya için neler öngörü-
yorsunuz? O da bu kadar 
olumsuz mu?

2014 sonu itibariyle pers-
pektif o derecede vahim değil. 
Şunu söylemek mümkün: 
2014’te siyasal düzlemde mey-
dana gelen gelişmeler, 2013’e 
kıyasla daha olumsuz, özel-
likle Doğu-Batı ilişkilerinin 
yeniden gerilime girdiği, ger-
ginlik yaşadığı bir sürece girdi. 
“Yeniden soğuk savaş” söylem-
leri duyulmaya başladı. Şimdilik 
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olumlu diye nitelenebilecek 
bir şey varsa o da tarafların, 
özellikle Moskova’nın alt-
tan alması; frene basması ve 
köprüleri atıcı bir söylem tut-
turmaktan kaçınmasıdır. Aynı 
şekilde, Beyaz Saray da şu 
ana dek yıkıcı, kışkırtıcı bir tavır 
takınmadı; politikasını Kırım’ın 
Ukrayna’dan kopartılıp Rusya 
sınırlarına katılmasının ardından 
hiç değilse Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğünü, en azından batı 
yarısının bağımsızlığını koru-
maya odakladı. Bu gelişmeler, 
elbette Rusya’nın demin 
değindiğimiz gibi, ekonomisi-
ni sarstı ama bu uluslararası 
ekonomiyi de sarsacak bir 
derecede değil. Hattâ enerji 
fiyatlarında meydana gelen 
önemli düşüş petrol ve doğalgaz 
ithali faturası yüksek ülkelerin 
epey bir ölçüde rahatlamasını 
ve sanayi ürünlerinde talep ve 
arzı arttıracak bir etkide bu-
lunabilir. Buna karşılık ekono-
misinde petrolün ciddi bir payı 
olan İran, Venezuela gibi ül-
kelerde Rusya’da olduğu gibi 
sıkıntı yaratması söz konusu.

Başta Batı Avrupa ülkeleri ol-
mak üzere AB’yi, ABD’yi ekono-
mik boyutta asıl sıkıştıran etken 
esasta politik olmaktan ziyade 
yine ekonomik eksenli. Tek bir 

cümlede özetlersek:  ekonomi 
gerçeğinin yıllardır finansın 
“tutsağı”/ “kuklası” / “kölesi” 
olması.

Elbette bunun gerisindeki et-
ken de gelişmiş sanayi ülkele-
rinde sanayinin 1980 öncesinde 
küresel düzeyde üstün durum-
da olan sektörlerinde (tekstil, 
konfeksiyon, ayakkabı, elek-
tronik, demir-çelik, inşaat …) 
ciddi rakiplerin boygöstermesi; 
dolayısıyla en başta bu sektör-
lerde iflaslar, el değiştirmeler 
veya şirketlerin üretim üssü 
olarak maliyetin çok daha 
düşük olduğu coğrafyalara 
taşınmaları sonucunda mey-
dana gelen büyük işsizlik ve bu-
nun doğurduğu iç pazarda ta-
lep yetersizliğiyle ekonomilerin 
“resesyon”a (darlığa), giderek 
küçülmeye girmeleri. Buna 
“ilaç” olarak “kredi”ye, bor-
çlanmaya başvurmak da üreti-
cisiyle, tüketicisiyle tüm “reel 
ekonomi”yi finans oligarşisine 
bağımlı / “muhtaç” kıldı!

Bu durum sürüyor. Gelişmekte 
olan, “yeni sanayileşen / yük-
selen ekonomiler” denen ül-
keler de kendi kendilerini (Tür-
kiye, Brezilya, vb. örneklerinde 
olduğu üzere) dış kaynaklı 
“sıcak para”ya bağımlı duruma 
düşürdüler.  “Sıcak para” bir 

süre ekonomileri “ateşledi”, 
“ısıttı” ama bunun da so-
nuna gelindi. ABD Merkez 
Bankası faizleri yükselttiği an 
(2015 ilkbaharında) küresel 
ekonominin yeni bir çalkantı 
içine girmesi kaçınılmaz olur. 
(Türkiye’yi, en azından ekono-
mik düzlemde, bir de bu tehlike 
bekliyor!)

‘VAZİYET VAHİM, FAKAT 
ASLA UMUTSUZ DEĞİLDİR!’

Çok kötümser bir tablo çiz-
diniz. Türkiye’de AKP ve PKK 
dışındaki odakların yurdumu-
zu yıkımdan kurtarmak üzere 
yapacakları bir şey, bir umut 
yok mu?

2015 için öngörülerimin hiç de 
iç açıcı olmadığın farkındayım. 
Yalnız gerçeği / geleceği açık 
yüreklilikle, açıkgözlerle, akılcı 
bir zihinle karşılamak kurtuluşa 
giden yolda önkoşuldur. 
Hele Türkiye’de bu şekilde 
davranmamız hâlinde er  ya 
da geç ve ne pahasına olursa 
olsun siyasal krizin de, ekono-
mik krizin de üstesinden geliriz. 
Zaten bu bilinci, bu beceriyi, bu 
başarıyı göstereceğimize güve-
nerek diyoruz ki: Vaziyet vahim 
fakat asla umutsuz değildir.
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İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş:
“Temkinli ve Hesaplı Olmalıyız!”

İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, 2014 yılına ilişkin 

değerlendirmelerde şunları 
kaydetti:

Büyümemiz bir türlü istikrarlı 
bir çizgiye oturmadı. Ulusal 
büyümemiz sadece yıllık bazda 
değil,  yılın içindeki çeyreklerde 
dahi farklı görünümler sergiledi. 
Yüzde 4’ lük büyümenin sade-
ce nüfus artışımızdan kaynak-

lanan istihdam ihtiyacımızı 
karşılayabildiği bir ortamda 
işsizlik rakamlarımız yüzde on 
çizgisine oturdu. Özellikle genç 
nüfus ve kadın nüfusumuzun 
istihdam rakamları kabul edile-
bilir sınırların altında.

GLOBAL EKONOMİDEKİ 
SIKINTILAR SÜRÜYOR

Dış ticaretteki açığımız ve 

dolayısıyla cari açığımız bir teh-
dit olma özelliğini koruyor. Her 
ne kadar petrol fiyatlarındaki 
düşüş bu baskıyı biraz azalt-
sa ve iç pazardaki daralmanın 
neticesinde ithalatta yaşanan 
azalmanın etkisi olsa da, 
teknoloji tabanlı, ara malı üreti-
mi hususunda istenen yapısal 
değişim henüz gerçekleşmedi. 
Bir türlü dengeye oturmayan, 
siyasi tartışmaların odağına 
oturan faiz ve kur politikaları 
yatırımcının kısa vadeli plan 
yapmasını bile engellemeye 
devam ediyor.

Global ekonomideki sıkıntılar 
sürüyor. Çin’in büyüme hede-
flerini geri çektiği, Rusya Ukray-
na ve AB ilişkileri bakımından 
gergin sürecin sürdüğü, ülkemi-
zin doğu ve güneydoğusundaki 
İran-Irak-Suriye çizgisinde 
sıcak çatışma ortamının de-
vam ettiği bir ortamdayız. Bu 
görünüme seçim süreçlerinin 
negatif etkisi ve iç politikada 
yaşanan gerginlikler de eklendi.

Global ekonomide ise, 
ABD’nin uygulamaya koyduğu 
yeni para politikası, Tür-
kiye gibi gelişmekte olan ül-

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
geride bıraktığımız 2014 yılını değerlendirdi. Türkiye ve dünya ekono-
misi bakımından 2014’ün çok parlak geçmeyen, zor bir yıl olduğunu 
belirten Uğurtaş, “Türkiye’nin izlediği dış politika neticesinde sadece 
komşularımız ile değil Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında da çe-
şitli olumsuzluklarla karşılaşmaya başladık. Dış ticaretteki açığımız 
ve dolayısıyla cari açığımız bir tehdit olma özelliğini koruyor, temkinli 
ve hesaplı olmalıyız” diye konuştu.

Haber: Şenol Çarık
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kelerin kullandığı sıcak para 
kaynaklarının kısılmasına ve 
maliyetlerinin artmasına neden 
oldu.

DIŞ POLİTİKAMIZ 
NEDENİYLE 
OLUMSUZLUKLARLA 
KARŞILAŞIYORUZ

Türkiye’nin izlediği dış 
politika neticesinde sade-
ce komşularımız ile değil 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
pazarlarında da çeşitli olum-
suzluklarla karşılaşmaya 
başladık. Diğer yandan, 
Almanya dahil AB ülkelerinde-
ki duraklama ve yavaşlamanın 
etkin bir biçimde sürmesi en 
büyük pazarımızda özellikle 
ihracatımızı olumsuz yönde 
zorlamaktadır.  

İstikrarsız bir çizgi içinde 
olan döviz hareketleri, beklen-
tilerin çok üzerinde seyreden 
enflasyon rakamları 2015 
yılında da daralma riskinin 
olacağı sinyallerini vermek-
tedir. Ayrıca, daha bugünden 
2015 gündemimizin en tepe-
sine oturan genel seçimlerin 
yaratacağı her türlü gergin ve 
olumsuz atmosferin ekono-
mimize yapacağı etkiler de 
dikkate alınmalıdır.  

2015 yılında ise Avrupa’daki 
yavaşlamanın süreceği ve 
hatta Çin’deki büyümenin de 
yavaşlayacağı gibi global et-
kileri öngördüğümüzde tüm 
planların temkinli yapılması 
gerekli gözükmektedir.

Emtia, özellikle petrol 
fiyatlarındaki düşüş bugün 
Türkiye için gerek enflas-
yon, gerekse de cari açık için 
olumlu sinyaller gönderse 
de, ülkemizin orta doğudaki 
ticari ortakları ve Rusya’nın 
içinde bulundukları krizlerin 
derinleşmesi bizi daha da zor-
lar duruma gelebilir. Dış ser-
maye girişlerinde ise, ABD’nin 
izlediği politikaların ve 
Türkiye’nin taşıdığı jeopolitik 

risklerin yaratacağı zorluklar 
göz önünde tutulmalıdır. İç pi-
yasada ise cari açığı azaltma 
hedefi içinde tüketime getirilen 
disiplin tedbirlerinin devamı ve 
hatta sıkılaştırmanın devamı 
iç piyasaları zorlamaya de-
vam edecektir.

2015 ENFLASYON HEDEFİ 
YAKALANACAK MI?

Bu şartlarda Hükümet 
tarafından konan 2015 
yılı enflasyon hedefinin 
yakalanacağı hususunda 
şüpheler vardır. Bu nedenle 
2014 yılı içinde Orta Vadeli 
Planda yaşanan revizyonların, 
2015 yılında Türkiye’nin mak-
ro hedefleri için de olabileceği 
düşünülmektedir.   

2015 yılında özel sek-
töre tehdit yaratan bir diğer 
alan ise, özel sektörün yurt 
dışından aldığı kısa vadeli 
borçların, Türkiye’nin genel 
borçlanması içindeki payının 
giderek artmasıdır. Son beş 
yılda izlenen kamu maliyesi 
politikaları sayesinde devletin 
uluslararası borçlarında ci-
ddi bir azalma olmuş, rakam-
lar ağır risk taşıyan çizgiden 
uzaklaşmıştır. Bu kamu mali-
yesi bakımından bir başarıdır. 
Ancak, kamuda azalan bu 
borçlanma genel borçlan-
mada bir azalmaya neden 
olmamış, borç yükü özel 
sektörün üzerine geçmiştir. 
Bu borç yükünün taşınması 
ve azalması için, özel sek-
törün ihtiyaç duyduğu ihracat 
başarısını ve bu başarı net-
icesinde elde edeceği karlılığı 
yakalaması gerekmektedir. 
Hedefleri, bu karlar ile önce 
ayakta kalmak daha sonra 
da imkan bulursa büyüme ve 
gelişmeye devam etmektir. 
Oysa, daralan iç ve dış  pazar-
larda hem malını satmak hem 
de  ihracattan elde edilmesi 
gereken  karlılık oranlarını 
yakalamak çok zordur.

UMUT VE ÇÖZÜM VAR MI?

Peki, her şey bu denli umut-
suz ve çözümsüz müdür? El-
bette, hayır.

Dış pazarlarda gücümüzü 
arttırarak, ihracatımızı 
körükleyecek, ara malımızı 
kendimizin üretmes-
ini sağlayarak ithalatımızı 
azaltırken, dış ticaret dengemizi 
kurmamızı sağlayacak, makul 
oranlarda karlılık içinde tasarruf 
ettirecek ve tasarruf kaynaklı 
yatırıma olanak sağlayacak bir 
ekonomi modelinin oturtulması 
gereklidir.

Böyle bir modelin hayata 
geçirilmesi için hükümet be-
lirli aralıklarla reform planlarını 
açıklıyor. Yapılan açıklamalarda 
1200 civarında mikro re-
form adımı hazırlığı görül-
mekte. Bu mikro reformların 
yapılabilmesi için gereken 
altyapıyı sağlayacak 25 makro 
reform alanı da belirlenmiş du-
rumda. Üretimde verimliliğin 
artırılmasından, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının 
daha çok kullanılmasına, 
Kamu harcamalarının 
rasyone l leş t i r i lmes inden, 
ya tırım ve iş ortamının 
geliştirilmesine, Ar Ge ve 
inovasyon odaklı üretim 
yapılanmasından, mesleki ve 
teknik eğitim seviyesinin yük-
seltilmesine kadar uzun yıllardır 
dile getirilen bu alanlarda bekle-
nen bu değişimlerin yapılması 
için bu alanlarda yer alan siya-
setçisinden, sana yicisine kadar 
tüm aktörlerin ortak ve anonim 
bir gayret içinde olması ge-
reklidir.

Ülkemizdeki yapısal 
sorunların, parasal önlem-
lerle çözülmediği birçok kez 
görülmüştür. Bu sorunların 
çözümü ancak yapısal değişim 
ile yakalanacak yeni bir bakış 
açısı ile mümkündür.

Bu nedenle açıklanan reform 
paketlerinin seçim paketleri ha-
line gelmemesine özen gös-
terilmelidir.
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İhracatçılar 2015 için 
Temkinli Hedefler Koydu

Uludağ İhracatçı Birlikleri, dövizdeki hareketler ve çevre ülkelerde 
yaşanan sorunlar nedeniyle temkinli adımlar atma kararı aldı. Birlik-
ler, bu nedenle 2015 için sadece 1.1 milyar dolarlık ihracat artışı he-
defliyor.

Uludağ İhracatçı Bir-
likleri’nin (UİB) 2014 
yılı ihracat rakamları ile 

2015 yılı beklenti ve hedefler-
inin açıklandığı UİB Başkanlar 
Kurulu Basın Toplantısı 
gerçekleştirildi. Dünya gaze-
tesinin haberine göre, UİB’e 
bağlı 5 birliğin başkanlarının 
kendi sektörlerine ait ihracat 
rakamları hakkında bilgiler 
verdiği toplantıda Koordinatör 
Başkan ve Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) Başkanı Orhan Sabun-
cu, Uludağ Tekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB) Başkan 
Yardımcısı Osman Nuri Canik, 
Uludağ Hazır Giyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği 
(UHKİB) Başkanı Şenol 
Şankaya, Uludağ Meyve Sebze 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(UMSMİB) Başkanı Orhan 
Gençoğlu ve Uludağ Yaş Mey-
ve Sebze İhracatçıları Birliği 
(UYMSİB) Başkanı Salih Çalı 
yer aldı. 

2014 yılında UİB ihracatının 
bir önceki yıla göre yüzde 
2.7 artarak 23.4 milyar dolar 
olduğunu açıklayan Sabuncu, 
UİB’in yılı en fazla ihracat ya-
pan birlik olarak kapattığını söy-
ledi. 2015 ihracat hedefini 24.5 
milyar dolar olarak açıklayan 
Sabuncu, 5 birliğin 194 ülk-
eye ihracat yaptığını, AB ül-

kelerinin ihracattan yüzde 73 
oranında pay aldığını, bu böl-
geye yapılan ihracatın geçen 
yıl yüzde 9 oranında arttığını 
kaydetti. Komşu ülkeler Ukray-
na, Rusya, Irak ve Suriye’deki 
gelişmelerin ihracatçının önünü 
net görmesini engellediğini dile 
getiren Sabuncu, “Rusya’nın 
AB ülkeleri ile ABD’ye birçok 
üründe ambargo koyması biz-
leri umutlandırsa da, rublenin 
aşırı değer kaybetmesi ve 
Rusya ekonomisinde yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle buradan 

beklediğimiz katkıyı bir türlü 
alamadık. Öte yandan yılın son 
aylarında ABD’de büyümenin 
hızlanması, AB ülkelerinde ise 
resesyon olmadan büyümenin 
mütevazi şekilde olsa da de-
vam etmesi, Çin’in yeniden 
büyük oranlarda büyüme ham-
lesi için girişimlerde bulunması 
bizleri 2015 için umutlandırıyor. 
2014’te ihracat anlamında he-
deflere çok yaklaştığımız için 
başarılı bir yıldı söyleyebiliriz. 
Bundan sonra katma değerli 
üretime yönelerek ihracatta kilo 
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bazlı katma değeri bugünkü 1.5 
dolar seviyelerinden iki katına 
çıkarmalıyız” dedi.

2008 RAKAMLARINA 
ULAŞILAMADI

Otomotiv rakamlarını da 
değerlendiren Sabuncu, oto-
motiv sektörünün son 9 yılda 15 
milyar dolarlık dış ticaret fazlası 
verdiğine dikkat çekerek, oto-
motivin geçen yılı yüzde 4.5 
artışla 22.3 milyar dolarlık ihra-
catla kapattığını ifade etti. Oto-
motiv ihracatında Almanya’nın 
yüzde 16’lık payla ilk sırada yer 
aldığına vurgu yapan Sabuncu, 
Rusya’da ise yüzde 32 oranında 
gerileme yaşandığını aktardı. 
2008 ‘de 24.7 milyar dolarlık ih-
racatla bugüne kadarki en yük-
sek değere ulaşıldığına işaret 
eden Sabuncu, bu rakamlara 
halen ulaşılamadığını kaydetti.

‘PARETİDEN DOLAYI 
İHRACAT DÜŞÜYOR’

İhracat hedefleri belirle-
nirken paritenin gözönünde 
bulundurulduğunu, bu ne denle 
de göreceli olarak düşük hede-
fler belirlendiğini aktaran Sabun-
cu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Otomotiv endüstrisinde 
ihracatın yüzde 74’ü AB ülkeler-

ine gidiyor ama yüzde 85’i euro 
ile yapılıyor. Parite değiştikçe, 
göreceli olarak ihracat düşmüş 
gibi olu yor. Esasında ihracat 
düşmüyor. Miktarsal olarak 
baktığımızda artıyor ama parit-
eden dolayı düşmüş gibi olu-
yor. Buna bir çözüm bulmak 
lazım. Belki ihracat rakamlarını 
hem euro hem de dolar olarak 
açıklamak lazım. Ortada bir 
paradoks var. Biz 23 milyar 
dolar hedef koyarken TİM’in 
verdiği rakamlara göre pariteyi 
1.23 olarak baz aldık. Geçen 
yıl 1.34’müş. Bundan dolayı 1 
milyar 300 milyon dolarlık bir 
pariteden kaybımız olacak diye 
hesapladık. Demek ki parite 
kaybımız olmasaydı 23 değil, 
24.3 milyar dolarlık bir hedef 
koymamız gerekiyordu. Bunun 
bir karışıklık yaratacağı kesin, 
çünkü gittikçe düşüyor.”

HAZIR GİYİM İHRACATTA 
HEDEF DÜŞÜRDÜ

Hazır giyim ve konfeksi-
yon ihracat hızının son 2 ayda 
yavaşladığına değinen UHKİB 
Başkanı Şenol Şankaya, 
“İstikrarsız euro kuru hazır gi-
yimi olumsuz etkiledi. 3 liranın 
üzerindeki euro, hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörüne cid-
di bir rekabet gücü sağladı. 

2014’ün ilk 9 ayında bunu 
gördük. İhracatımızın yüzde 
80’i AB ülkelerine yapılıyor. 
Kurların etkisi bir hayli fazla. 
Maalesef TL’nin hala sağlam 
tutulması ve faizlerin bu oran-
da yüksek kalması 2015 yılı 
ihracatında bizim için bir tehdit 
oluşturuyor. Güçlü TL ihracatın 
önündeki en büyük engel 
olarak görülüyor” diye konuştu. 
AB ülkelerine ihracatta yüzde 
8’lik büyüme yakalandığını, 
yaşanacak bir daralmanın sek-
törü olumsuz etkileyeceğini an-
latan Şankaya, Rusya’da ise 
yüzde 35 gerileme yaşandığını 
bildirdi. 570 milyon dolar ihra-
cat yapan hazır giyim ve kon-
feksiyon sektörü olarak 2015 
hedefl erini 550 milyon dolar 
olarak belirlediklerini açıklayan 
Şankaya, şunları söyledi: “1.30- 
1.35 olan paritenin, rakamlar 
dolar olarak açıklanacağından, 
1.15’leri göreceğini öngörerek 
bu yıl 550 milyon doları yaka-
layabilirsek bizim için başarı 
olacağını düşünüyoruz. 2014 
için koyduğumuz hedefi 2015 
için de koymuş oluyoruz.” 
Ayrıca OİB’in bu yılki ihracat 
hedefi 23 milyar dolar olarak 
belirlenirken, UTİB 1.6 milyar 
dolar, UMSMİB 200 milyon 
dolar, UYMSİB ise 120 milyon 
dolar olarak belirlendi.
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İSO Başkanı Bahçıvan: “Türk Ekonomisinin En 
Büyük Riski; AB ve Dünyadaki Belirsizlikler”

Geride bıraktığımız 
2014 yılına dair bir 
değerlendirme yapan 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, “Türk ekonomisinin 
en büyük riski; en önem-
li ihracat pazarımız AB’de 
hala daha tam anlamıyla bir 
rahatlamanın olmaması ve ci-
ddi anlamda dünyadaki belir-
sizlikler” dedi.  

Gelişmekte olan ülkelere 
göre Türkiye’nin daha şanslı 
bir konumda olduğuna dikkat 
çeken Bahçıvan, “2015 yılında 
Türkiye’nin etrafındaki jeo-
politik riskler önem taşıyacak” 
diye konuştu.

“TASARRUF KAYNAKLARI 
YETERSİZLİĞİ VE DIŞ 
BORÇLANMA BÜYÜK
SORUN”

‘Görünen o ki, Türkiye ve 
dünya önümüzdeki birkaç 
sene güçlü bir doların etkisi 
altında kalacak’ diyen İSO 
Başkanı Bahçıvan, “Sanayinin 
ve ihracatın ağırlıklı payının 
avro olması farklı stratejil-
er geliştirmemizi de ge rekli 
kılıyor. Türkiye’nin pozitif 
ayrışması petrol fiyatlarının 
düşmesiyle paralel gidecektir” 
şeklinde konuştu. 

Bahçıvan, “Dünyadaki 
önemli hammadde ve emtia 
fiyatlarının düşüyor olması 

da yine enflasyon açısından 
bizi sevindiren bir döneme 
girdiğimizin işareti” dedi.  

İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Bahçıvan, 
açıklamasını şu sözlerle 
tamamladı:

“Türk sanayisinin en te-
mel finansman sorununun 
başında; ülkenin tasarruf 
kaynaklarının yeterli olmaması 
ve buna bağlı olarak yurt dışı 
kaynaklı borçlanma olduğunu 
söyleyebilirim.”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2014 
yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk sanayisinin en temel fi-
nansman sorununun başında; ülkenin tasarruf kaynaklarının yeterli 
olmaması ve buna bağlı olarak yurt dışı kaynaklı borçlanma olduğu-
nu belirtti.
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EBSO: ‘Tedbiri elden bırakmamak 
kaydıyla 2015’ten umutluyuz!’

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, küresel 
ekonomideki gelişmelerin 

ışığında kırılganlıklar ve bazı 
göstergelerdeki olumsuzluklar dik-
kate alındığında 2015’in ülkemiz için 
«yeni bir sanayi-üretim hikayesinin 
ve heyecanının hayata geçirilme-
sine” olan ihtiyacını bir kez daha 
ortaya koyduğunu vurguladı. 
Yorgancılar, “Reel sektör 
temsilcileri olarak bizler; 
bir yandan üretimin teşvik 
edilmesinin Türkiye’nin 
kalkınması açısından 
önemini 2015 yılında da 
vurgulamaya ve sana-
yicilerimizin konularının 
ısrarla takipçisi olmaya 
devam ederken, diğer 
yandan üretmeye, isti-
hdam yaratmaya, ihra-
cat yapmaya yine devam 
edeceğiz. Çünkü, üretim yoksa 
kalkınmak hayaldir” diye konuştu. 

RİSKLERE DİKKAT 

2015’e ilişkin değerlendirmesinde 
küresel ve ulusal arenada hem si-
yasette hem de ekonomideki belir-
sizliklerin Türkiye’nin önündeki en 
büyük engel olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, ABD Merkez Bankası 
(FED)’in faizi artırması ya da 
artıracağını açıklaması ile yabancı 
sermayenin ülkeyi terk etmesi, 
emtia fiyatlarındaki dalgalanma-
lar, jeopolitik risklerin artması, en 

büyük ihracat partnerimiz Avrupa 
Birliği’nde durgunluğun sürmesi ile 
ABD’nin Rusya’ya tutumu ve pet-
rol fiyatlarındaki düşüşün etkisi-
yle Rusya’da yaşanan ekonomik 
sıkıntıların, ihracat, inşaat ve turizm 
sektör- lerine olum-

suz et-

kilerinin 
yanı sıra s e r m a  y e n i n 
sanayiden ziyade rant ekonomisi-
ni tercih etmeye devam etmesi, 
seçim yılı ve seçim ekonomisinin 
olumsuz etkileri, Barış sürecinin 
çözümsüzlüğünün yaratacağı kaos 
ve daralan ekonomide işsizliğin 
artması riskler arasında yer alıyor” 
dedi.

FIRSATLARA ODAKLANMALI

2015’in sadece risklerle 
anmanın doğru olmadığını be-
lirten Yorgancılar, petrol fiyatındaki 
düşüş, Rusya’daki ekonomik ve 
siyasi sıkıntıların, yabancı fonların 
Türkiye’yi tercih etmesine neden 
olması, Ortadoğu’daki kaosun sona 
ermesi ve Türkiye’nin ilişkilerindeki 
iyileşme, G-20 Dönem Başkanlığı 
ve Yapısal Dönüşüm Programı ile 
uygulanacak reformların, motivas-
yon anlamında olumlu yansımaları 

2015 yılının önemli fırsatları 
olarak dikkat çektiğini söyledi. 
Yorgancılar, şöyle devam etti, 
“Kuşkusuz bizi yine zor bir yıl 
beklemektedir. Her ne kadar 
risklerimiz fırsatlarımızdan faz-
la görünse de, tedbiri elden 
bırakmadığımız sürece 2015 

yılına dair umutlarımızı diri tut-
mak istiyoruz. Doğru politikaların 

proaktif bir şekilde uygulanması ile, 
mevcut potansiyeli ile her zaman 
stratejik önemini koruyan ülkemiz, 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınma 
ekseninde dinamik bir ivme yakala-
yarak, 2023’e daha emin adımlarla 
ilerleyebilecektir. Yeter ki boş gün-
demlerle, odaklanmamız gereken 
ekonomiden uzaklaşmayalım ve 
yeter ki birlik ve beraberliğimizi boz-
ma girişimlerine mahal vermeyelim. 
Küresel barışın kalıcı biçimde tesis 
edilmesi, yükselen Türkiye imajının 
artarak devam etmesi ve toplumsal 
refahımızın artması temennilerimle, 
hoşgörü ve uzlaşının hakim olduğu 
huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 2014 yılı-
nı değerlendirerek, gerek küresel alanda, gerekse ülkemizde siyasetin ve 
güvenliğin öne çıktığı zor bir yılın geride kaldığını belirterek, yeni yıldan 
en büyük beklentilerinin 2014’ün son çeyreğinde açıklanan yapısal dönü-
şüm programlarının hayata geçirilerek 2015’e dair planların kağıt üstünde 
kalmaması olduğunu söyledi. Yorgancılar, “Kuşkusuz bizi yine zor bir yıl 
beklemektedir. Her ne kadar risklerimiz fırsatlarımızdan fazla görünse de, 
tedbiri elden bırakmadığımız sürece 2015 yılına dair umutluyuz” dedi.
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1 Milyon Ton Hurda Çelik, 
2 Bin İstihdam

Sektörde yaşanan dü-
şüşü bertaraf etmek 
adına harekete geçen 

GEMİSANDER Başkanı Adem 
Şimşek,  Avrupa ülkelerinin 
savunma bakanlıklarıyla yakın 
temasa geçti. Avrupa ülkeleri-
nin hurda savaş gemilerine göz 
koyan Başkan Şimşek, sektöre 
adeta doping etkisi yaratacak 

olan gerekli anlaşmaları büyük 
ölçüde tamamladıklarını bildir-
di. 

2015 ALTIN ÇAĞI OLACAK

Gemi Söküm sektörünün 
2015’te ve gelecek 10 yılda 
altın çağını yaşayacağını 
müjdeleyen Başkan Şimşek, 

“2015 yılında Gemilerin Em-
niyetli ve Çevreye Uyumlu 
Geri Dönüşümüne ilişkin Hong 
Kong Uluslararası Konvan-
siyonu esas alınacak. Buna 
göre AB bayrağı taşıyan 
gemiler, Türkiye haricinde 
başka bir ülkede söküleme-
yecek. Çünkü bizim tesisler-
imiz dünyada çevre, iş ve işçi 
sağlığı kriter lerine uygun olan 
yegâne tesis tir. Biz yeşil bir 
geri dönüşüm sektörüyüz. 
En son AB yetkileri tesisler-
imizi ziyaret ettiklerinde bi-
zlere teşekkür ederek buradan 
ayrıldılar. Bizde bu avantajımız 
da bizi 2015’te yeniden dünya 
liderliğine taşıyacaktır.” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR!

Dernek binasında 
düzenlediği basın toplan-
tısında gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan  Başkan Adem 
Şimşek, kamuoyunda son 
dönemde gemi söküm sek-
törüne yönelik bilgi kirliliği 
yayıldığını belirterek şunları 

Gemi söküm sektöründe Türkiye’nin tek bölgesi olma özelliğine sa-
hip Aliağa’da Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneği (GEMİSAN-
DER) üyeleri 2015 yılına umutlu giriyor. Çin’in kütük demiri düşük 
fiyattan dünya piyasasına sürmesiyle birlikte, söküm kapasitesinde 
yüzde 30 seviyesinde düşüş yaşayan gemi söküm firmaları, taktik 
değişikliğine gidiyor.

Haber: Şenol Çarık

Krizle Savaşan Sektörün 2015 Hedefi: 
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söyledi: “Gemi söküm sek-
törümüzle ilgili son gün-
lerde bilgi kirliliği oluşmuş 
durumdadır. Firmalarımızın if-
las ettiği yönünde çıkan haber-
ler gerçeği yansıtmamaktadır. 
22 firmanın faaliyet gösterdiği 
tesislerimizde şuan iflas eden 
herhangi bir şirketimiz de bu-
lunmuyor. Üstelik ekonomi 
dünyasında devletten borcu 
yoktur kağıdı alabilen tek 
sektörüz. Tesislerimizde 
bugün itibariyle sadece birkaç 
firmamız hurda gemi alım 
fiyatlarının  yüksekliğinden 
dolayı kardan zarar etmemek 
adına  tesislerine gemi kabulü 
yapmamaktadır.” 

İDDİALI KONUŞTU

Sektör olarak 2015 Yılında 
yükselişe geçeceklerini ve 
dünya liderliği noktasında 
son derece iddialı olduklarını 
açıklayan Başkan Şimşek, 
şöyle konuştu: “Latin 
Amerika’da dahil olmak üzere 
Avrupa ülkelerinde ki hur-
da savaş gemileri rotalarını 
2015’te Türkiye’ye çevirecek. 
Bu yönde yapmış olduğumuz 
somut görüşmeler var. Ayrıca 
bazı Asya ülkelerinin haksız 

rekabetine rağmen bugün te-
sislerimizde yaklaşık 20 bin 
tonluk petrol arama platformu-
nun sökümü gerçekleştiriliyor. 
Bunun yanında uluslararası 
ham petrol şirketlerinin gemi-
leri de tesislerimize gelmeye 
başladı. 25 bin ton ağırlığındaki 
bir gemi yine aynı şekilde 
sökülmek üzere tesislerimizde 
bulunuyor. Bunlarla birlikte AB 
bayraklı gemilerin yönetme-
lik gereği 2015’te Türkiye’ye 
gelmek zorunda kalacağını göz 
önünde bulundurduğumuzda; 
2015’in ilk çeyreğinde içinde 
bulunduğumuz  krizi profes-
yonelce ve engin tecrübele-
rimizle atlatacağız. Öte yan-
dan maliyetlerimizi sürat le 
düşürme gayreti içerisindeyiz. 
Avrupa’da bulunan gemileri 
maliyetleri düşük bir şekilde 
Aliağa’ya getirmek en önem-
li hedeflerimiz arasında yer 
alıyor. Daha öncesinden gelen 
düşük tonajlı gemiler tonajlarını 
daha büyüğe çevirmiş durum-
dalar. Firmalarımız şuanda 
ömrünü tamamlamış 15-20 bin 
ton civarındaki onlarca yolcu, 
kuru yük ve balıkçı gemilerini 
tesislerimize getirilmek üzere 
de girişimlerde bulunuyor.”

2015 HEDEFİ 1 MİLYON 
TON HURDA ÇELİK 2 BİN 
KİŞİ İSTİHDAM

Aliağa’da Gemi Geri 
Dönüşüm Sanayiciler 
Derneği olarak gemi söküm 
tesislerine  5 milyon TL’lik 
çevre yatırımı yaptıklarını 
sözlerine ekleyen Başkan 
Şimşek, “Tüm dünya bu 
işin yeşil sektör olarak 
Aliağa’dan başka bir yerde 
yapılamadığını anlamış du-
rumda. Bu avantajımızdan 
yola çıkarak; 2015 yılında ilk 6 
aylık dönemde hedeflerimizi 
700 bin ton olarak belirledik. 
2015 yılının ilk yarısında AB 
gemilerinin rotasını Aliağa’ya 
yöneltmesinin ardından 2012 
yılında yakaladığımı 927 bin 
tonluk hurda çelik rekorunu 
egale edip iki bin kişilik istih-
dama ve 1 milyon tonluk hur-
da çelik üretimine erişeceğiz. 
Dünyada 2015 yılında 20 
yaş üstü gemilerin hurdaya 
ayrılacak olan bölümün 25 
milyon tonluk bir kapasiteye 
tekabül etmesi de 1 milyon 
tonluk hedefimizin ne kadar 
küçük bir hedef olduğunun 
göstergesidir” diye konuştu.
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2014 Ekonomi Karnesi 
Zayıflarla Dolu

Umut Oran, 2014 
yılına ilişkin şu 
değerlendirmelerde bu-

lundu:
Türkiye için 2014, ekono-

mide tam anlamıyla “kayıp 
bir yıl” oldu. Ülkeyi demokrasi 
ve hukuk devletinden 
uzaklaştırıp dünyada 
yalnızlaştıran, siyasal 
sistemi bozup alt üst 
eden, güveni tüketen 
hükümet, ekonomide 
de dizginleri tamamen 
elinden kaçırdı. Pet-
rol fiyatlarında yüzde 
50’ye varan düşüşe 
rağmen Türkiye eko-
nomisi 2014’te ade-
ta çakıldı. Büyüme, 
işsizlik, enflasyon, sa-
nayi, tarım, doğrudan 
yabancı sermaye, 
yatırımlar ve dış tica-
ret başta olmak üzere 
AKP’nin 2014 yılı 
ekonomi karne-
si kırıklarla 
dolu…

2015 
YILI DA 
ŞİMDİDEN 
KAYIP…

12 yıldır ekonomide ül-
kenin kaderini sıcak paraya 
teslim eden AKP’nin borçla 
tüketmeye dayalı ekonomi 
modeli, 2014’te küresel para 

musluklarının kapatılması ile 
işlemez oldu. Durmadan içi 
boş “ekonomik programlar” 
açıklasa da gerçekte AKP, 
farklı bir ekonomik model 
geliştiremedi. Küresel serma-
yenin yüz çevirmesi ile yük-

sek faiz-pahalı döviz iklim-
ine geçildi. Bu süreç reel 
sektörde maliyetleri hızla 
artırdı. Döviz borcu-
açığı bulunan kesimler 
sıkıntıya girdi. İç talep 
daraldı, büyüme hız kes-
ti. Sanayici, yatırımcı, 
girişimci önünü göre-
mez oldu. İşsizlere iş 
ve aş yaratacak olan 
yatırımlar bıçak gibi ke-
sildi. Gidişattan KOBİ’ler, 
sanayi, konut, bankacılık 
sektörleri, hane halkları ve 
tüm kesimler olumsuz et-
kilendi. Ekonomideki kan 
kaybı ile işsizlikteki artış 
da ivme kazandı.

İç ve dış tüm 
güvenilir ekono-
mi çevrele-
rinin Türkiye’ye 

ilişkin 2014 
değerlendirmesi ve 
2015 yılı öngörül-

erinde; “DURGUNLUK” 
ve “İŞSİZLİK” olmak üzere iki 

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, hükümetin uyguladığı 2014 yılı 
ekonomisi için karne hazırladı. 2014 karnesinin zayıflarla dolu olu-
ğunu belirten Oran, “Büyüme, işsizlik, enflasyon, sanayi, tarım, doğ-
rudan yabancı sermaye, yatırımlar ve dış ticaret başta olmak üzere 
hükümetin 2014 yılı ekonomi karnesi kırıklarla dolu, 2015’te ise tas-
tikname yolda” dedi.
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olumsuz beklenti öne çıkıyor.
Hemen hepsinin altını 

çizdiği kavram ise “İSTİKRAR 
VE GÜVEN”… Demokrasi 
ve hukuk devletinden hızla 
uzaklaşan Türkiye’nin, siyasi 
yapısında bozulma ve sosyal 
yapısında huzursuzluk artar-
ken, ekonomide de dizginler 
çoktan elden kaçmış durum-
da…

Makroekonomik gös-

tergelerde kötü leşme giderek 
ivme kazanıyor; içeride ve 
dışarıda güven azalıyor, be-
lirsizlik artıyor, beklentiler 
hızla kötüleşiyor. Ekonomide 
giderek güçlenen olumsuz 
trend; üretici, tüketici, sanayici, 
yatırımcı, her kesimi bir girdap 
gibi içine çekiyor ve şimdiden 
2015’i de kayıp yıl haline geti-
riyor. Türkiye’nin; siyaset, dış 
politika ve ekonomi yöneti-

minde emin ellere ihtiyacı 
bulunu yor…

 SONUÇ ola rak; AKP 
hükümetleri bilinçli bir biçim-
de ekonomide siyasi ahlak, 
dürüstlük, şeffaflık ve hesap 
verebilirlikten uzak bir yönetimi 
tercih ediyorlar. Böyle giderse 
2015’te ise Yolsuzluk, Dur-
gunluk, İşsizlik, Yoksulluk ve 
Eşitsizlik nedeniyle tastikname 
yolda benden uyarması…
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AKP’NİN 2014 YILI EKONOMİ KARNESİ 
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2014 Yılı Tarım Sektörü 
Değerlendirmesi
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2014 Yılı Tarım Sektörü 
Değerlendirmesi
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TZOB Genel Başkanı Bay-
raktar, TZOB Toplantı 
Salonu’nda 2014 yılını 

tarım sektörü açısından 
değerlendirdi. Tarım sek-
törünün 2013-2014 dönemini 
parlak geçirmediğini belirten 
Bayraktar, “Başta kuraklık ve 
don olmak üzere bu sene Türk 
tarımı doğul afetlerle boğuştu. 
Bunun doğal sonucu olarak da 
kayısı ve fındık başta olmak 
üzere birçok meyvede üretimde 
gerileme meydana geldi. Hu-
bubat üretimimiz bundan olum-
suz etkilendi. Başta buğday 
ve arpa olmak üzere birçok 
ürünümüz maalesef bu doğal 

afetlerden zarar gördü. Kanatlı 
sektörü ve hayvancılık sek-
törü bu doğal afetlerden olum-
suz etkilenmemiş görünüyor. 
Bu alanlarda üretimimiz yeterli 
miktarda üreticimiz tarafından, 
talebi karşılayacak şekilde 
sağlanmış görünüyor” diye 
konuştu.

“2007 YILINDAN 2014 YILINA 
KADAR SÜREKLİ TARIM 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME 
OLDU”

TÜİK verilerine bakıldığında 
2007 yılında kuraklık 
yaşandığını ve tarım sek-

töründe küçülme meydana 
geldiğini hatırlatan Bayraktar, 
şunları kaydetti:

“2007 yılından 2014 yılına 
kadar sürekli tarım sektöründe 
büyüme oldu. Ancak 2014 
yılının Ocak ve Eylül döne-
mine baktığımızda 2007’den 
beri ilk defa yüzde 3 civarında 
bir küçülme yaşadığımızı görü-
yoruz. 2014 Kasım ayı itibariy-
le son 1 yıllık dönemde tarım 
üretici fiyatlarına, yani ÜFE’ye 
baktığımızda ÜFE’nin 10.77 
arttığını görüyoruz. 12 aylık 
ortalamayı aldığımızda da 
yine 10.99 civarında bir artış 
görüyoruz. Gıda ve alkolsüz 
içeceklere baktığımızda Kasım 
ayı itibariyle 1 yıllık artış yüzde 
14.7’dir. 12 aylık ortalamaya 
göre de yüzde 12.37 civarında 
bir artış söz konusudur. Bu 
şunu gösteriyor. Yani 2012 
ve 2013 yılında da bir ben-
zer Hadise çiftçimiz ürettiği 
mallarını enflasyon oranında 
değerlendirememiş. Yani 
fiyatları enflasyon oranında 
artmamış. Gelirlerinde enflasy-
onun altında kalmak kaydıyla bir 
azalma söz konusu. Tarımdaki 
istihdama baktığımızda 
2014’ün Eylül ayında yüzde 
21,5 olduğunu görüyoruz. Yani 
tarım sektörünün sağladığı isti-
hdam 5 milyon 625 bin olarak 

2014 Yılı Tarım Sektörü 
Değerlendirmesi
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
son günlerde Rusya’nın buğday ihracatını durduğu haberlerinin pi-
yasada sıkıntı oluşturduğunu ve ekmek fiyatları yükselecek mi diye 
endişeye neden olduğunu belirterek, “Rusya Şubat ayından sonra ek 
vergi uygulayacak buğdayına ama bundan Türkiye’yi muaf tuttuğunu 
da, Türkiye’ye bu vergiyi uygulamayacağını da açıklamıştır. Halkımı-
zın telaşlanmasına gerek yoktur. Saydığım unsurlar 2015’i buğday 
açısından çok sıkıntılı geçirmeyeceğimizi göstermektedir” dedi.
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görünüyor. İmalat sanayi ve 
inşaat sektörünün toplamına 
yakın bir rakam olduğunu görü-
yoruz. Toplam işsizliği de tarım 
sektöründeki istihdam 2.2 puan 
düşürmüştür. 10,5 civarındaki 
işsizlik rakamı tarım sektörü 
sayesinde buraya inmiştir. 2,2 
puan civarında istihdama katkı 
sağlamış olduğumuzu görü-
yoruz.”

“EKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞE 
BAĞLI ÜRÜNLERİN 
ÜRETİMİNDE DÜNYA 
BİRİNCİSİYİZ”

“İhracat rakamlarına 
baktığımızda Ocak ve Ekim 
döneminde ihracatımız 14.3 mil-
yar dolar civarında görünü yor” 
diyen Bayraktar, “İthalatımız 
da 10 milyar dolara ulaşmış 
görünüyor. Özellikle ihracattaki 
bu olumlu gelişmelere karşılık 
yağlı tohumlar ve pamukta net 
ithalatçıyız. Hatta ithalatımızın 
3’te 1’ini bu ürünlere ayırıyoruz. 
Yani soya fasulyesi, ayçiçeği 
olmak üzere yağlı tohumlar, bit-
kisel yağlar, küspeden oluşan 
3.7 milyar dolarlık bir ithalat 
söz konusu. Pamuk ithalatı 
tek başına 1.7 milyar doları 
bulmaktadır. Fındık, kayısı, in-
cir, kiraz, vişne, ayva, haşhaş 
tohumu gibi ekolojik üstünlüğe 
bağlı olduğumuz ürünler var. 
Bu ürünlerin üretiminde dünya 
birincisiyiz. Bunlar aynı zaman-

da ihracat potansiyeli olan da 
ürünlerimiz. Bu ürünlerimizde 
özellikle gıda güvenilirliğimizi 
sağlamamız lazım. Ambalajla-
ma, paketleme bunun dışında 
kaliteli çeşitler yetiştirme 
noktasında bir takım tedbirleri 
almak suretiyle bu ürünlerin 
daha fazla ihracatı mümkün ola-
bilmektedir” ifadelerini kullandı.

“2015’İ BUĞDAY 
AÇISINDAN ÇOK SIKIN-
TILI GEÇİRMEYECEĞİMİZİ 
GÖSTERMEKTEDİR”

Tahıl üretimine de değinen 
Bayraktar, “2014 yılında toplam 
tahıl üretimimize baktığımızda 
2013 yılına göre yüzde 12.7 
azalarak 37,5 milyon tondan 
32.7 milyon tona indiğini görü-
yoruz. Buğdayda yüzde 13.8, 
arpada yüzde 20.3, çeltikte de 
yüzde 7.8 gerileme olmuştur. 
Buğday üretimi 19 milyon tona 
inmiştir. Özellikle son günlerde 
Rusya’nın buğday ihracatını 
durduğu haberleri piyasa-
da sıkıntı yaratmıştır. Acaba 
‘buğday fiyatları yükselecek 
mi? Mamul madde fiyatları yük-
selecek mi, ekmek fiyatlar yük-
selecek mi?’ şeklinde kamuo-
yunda bir endişe yaşandığını 
görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı 
kadar üretim yaptığımızı söyle-
mek durumundayım. Yani 19 
milyon ton civarındaki üretim 
Türkiye’nin ihtiyacı olan üretim-

dir. bugün Toprak Mahsul-
leri Ofisi’nin elinde yaklaşık 
2,5 milyon ton civarında 
buğday bulunmaktadır. 
Bugün için Rusya ihracatına 
devam etmektedir. Rusya 
Şubat ayından sonra ek ver-
gi uygulayacak buğdayına 
ama bundan Türkiye’yi muaf 
tuttuğunu da, Türkiye’ye bu 
vergiyi uygulamayacağını 
da açıklamıştır. Dolayısıyla 
mamul madde ihracatında 
kullanılan buğday biliyorsunuz 
bir takım ithalatçı sektörler 
tarafından da yapılmaktadır. 
Yeterli ithalatın yapıldığı da 
görülmektedir. Bütün bunlar 
2015 yılında ekmek fiyatlarını 
ve mamul madde fiyatlarının 
artışını önleyecek unsurlardır. 
Yani halkımızın telaşlanmasına 
gerek yoktur. Saydığım unsur-
lar 2015’i buğday açısından 
çok sıkıntılı geçirmeyeceğimizi 
göstermektedir. Halkımız lüt-
fen rahat olsun. Toprak Mah-
sulleri Ofisi’nin de elindeki 
buğdayı zamanında ve yeterli 
miktarda kullanmak suretiyle 
fırsatçılara göz açtırmaması 
lazım. Kendilerini bu süreçte 
dikkatli olmaya davet ediyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

“KURU BAKLAGİLLERE 
BAKTIĞIMIZDA 2014 
YILINDA YÜZDE 9.7 
CİVARINDA ÜRETİMDE BİR 
AZALMA GÖRÜYORUZ”

29
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Mısır üretimine bakıldığında 
üretimin yüzde 0.8 artışla 5 mil-
yon 950 bin tona çıktığını bil-
diren Bayraktar, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Yağlı tohum üretimimiz 
yüzde 4,5 artışla 2 milyon 
117 tona yükselmiştir. Sebze 
üretimi 2014 yılında yüzde 0.4 
artışla 28 milyon 450 bin ton-
dan, 28 milyon 500 bin tona 
çıkmıştır. Meyve üretimi yüzde 
6.2 düşüşle 18.2 milyon ton-
dan 17.1 milyon tona inmiştir. 
Don en çok meyve üretimini 
etkilemiştir. Elma üretimimiz 
yüzde 20.7, kiraz üretimimiz 
yüzde 9.9, kayısı üretimimiz 
yüzde 65.4, fındık üretimimiz 
yüzde 30’lar seviyesinde. Ceviz 
üretimimiz yüzde 14.8, şeftali 
üretimimiz yüzde 4.6 civarında 
bir düşme gösterecektir. Bu-
nun dışında muz üretimimizde 
yüzde 17 civarında bir artış 
bekliyoruz. Zeytinde yüzde 
5,5, mandalina da yüzde 11.1, 
üzümde 4.1, incirde yüzde 0.5 
oranında bir atış görüyoruz. 
Çayda yüzde 6.8 civarında 
üretimini artırmıştır. Kuru bak-
lagillere baktığımızda 2014 
yılında yüzde 9.7 civarında 
üretimde bir azalma görüy-
oruz. Üretimimiz 1 milyon 148 
bin tondan 1 milyon 36 bin 
tona inmiştir. Nohut üretimimiz 
yüzde 11.1 oranında azalmıştır. 
Kırmızı mercimek üretimimizde 
yüzde 17.7 oranında azalmıştır. 
Kütlü pamuk üretimimizde 
yüzde 4.4 oranında artış görü-
yoruz. Şeker pancarı üreti-
minde yüzde 2.3 civarında bir 
artış görüyoruz.”

“SON YILLARDAKİ ARTIŞ 
TALEBİ KARŞILAYACAK 
DÜZEYDEDİR”

Hayvan sayılarına 
bakıldığında büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan sayılarında 
bir artış görüldüğünü kaydeden 
Bayraktar, “Kırmızı et üretimine 
baktığımızda son 2011-2013 
döneminde yüzde 28.2 oranında 
artan et üretimimizin 2014’te 
yüzde 3,5 civarında gerilediğini 
görüyoruz. Son yıllardaki artış 
talebi karşılayacak düzey-

dedir. Üretime baktığımızda 
ithalata gerek olmadığını yet-
erli üretimin olduğunu görü-
yoruz. İthalat lobilerine buradan 
sesleniyorum boşuna heveslen-
mesinler. Kırmızı et üretimi 
önümüzdeki yıllarda da 2015 
yılından itibaren de artarak de-
vam edecektir. Süt üretimine 
baktığımızda süt üretiminin de 
yine yüzde 4.7civarında arttığını 
görüyoruz. Özellikle 2013 
yılının rakamını veriyorum. 17.4 
milyon tondan 18.2 milyon tona 
yükselmiştir. 2014 yılında sa-
nayiye aktarılan süt miktarını 
da yılsonu itibariyle 8,5 milyon 
ton olarak bekliyoruz. Ocak-
Ekim dönemine baktığımızda 
7.3 milyon inek sütünün yine 
sanayiye aktarıldığını görüyo-
ruz. Süt sektörünün ihracatının 
da son yıllarda arttığını görü-
yoruz. 2014 yılının sonu itibar-
iyle 360 milyon dolarlık bir ihra-
cat bekliyoruz. Hayvancılık için 
risklerden en önemlisi kaba yem 
ihtiyacıdır. Maliyeti düşürücü bir 
unsurdur. Önümüzdeki dönem-
de de en önemli ve ucuz yem 
kaynağı olan kaba yem üreti-
minin arttırılmasını üretiminin 
teşvik edilmesi bu süreçte 
önem kazanmaktadır” şeklinde 
konuştu.

“KANATLI SEKTÖRÜ 
HAYVANCILIĞIMIZIN YÜZ 
AKI OLMAYA DEVAM 
ETMEKTEDİR”

“Kanatlı sektörü 
hayvancılığımızın yüz akı ol-
maya devam etmektedir” di-
yen Bayraktar, “Hem yumurta 
üretiminde, hem de kanatlı eti 
üretiminde ve ihracatında artış 
sürmektedir. Yumurta üretimi 
yaklaşık olarak 16,5 milyar adet-
tir 2013 yılında. Tahminimiz yıl 
sonu itibariyle 17 milyar adete 
ulaşacaktır. Tavuk eti üretimim-
iz 2013 yılında 1 milyon 758 
bin tondur. Yıl sonu itibariyle 
1.8 milyon tonu aşmasını bekli-
yoruz. ihracat rakamlarımızda 
da yıl sonu itibariyle artış bekli-
yoruz” dedi.

Türkiye’de 3 milyon işletme 
olduğunu ve 3 mil yon işletmenin 
30 milyon parsel üzerinde 
üretim yaptığını söyleyen Bay-

raktar, “Batı Avrupa ülkelerine 
baktığımızda, işletme büyüklüğü 
400-500 dekar civarındadır. 
Ülkemize geldiğimizde bunun 
59 dekara düştüğünü görü-
yoruz. 59 de karda tek parça 
değildir. Yaklaşık 10 parsel-
dir. Bu şartlarda verimli üretim 
yapmanın imkansızlığını görü-
yoruz. 5403 Sayılı Toprak Ko-
ruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nununun çıkması fevkalade 
sevindiricidir. 10 milyon hek-
tar civarında da toplulaştırma 
bekleyen arazi vardır. 10 mi-
lyon hektar arazimizin de 
toplulaştırılması önemlidir. 
Bunu da gerekli desteği veri-
yoruz” diye konuştu.

“VERİMLİ TARIM 
ARAZİLERİNİN İMARA 
AÇILMASI GELECEK 
NESİLLERİMİZİN 
İSTİKBALİYLE 
OYNAMAKTIR”

Kentleşme ve yol yapımı 
ile verimli arazilerin tarım 
dışına çıkarıldığını gördükle-
rini ve bundan büyük üzüntü 
duyduklarını belirten Bayrak-
tar, “İllerdeki toprak koruma 
kurullarına bu manada büyük 
görevler düşüyor. İl valilerinin 
başkanlığında toplanan Toprak 
Koruma Kurularının özellikle 
kamu yararı konusunu zaman 
zaman istismar ettiklerini görü-
yoruz. Kendilerinden bu kon-
uda hassasiyet göstermelerini 
istiyorum. Ne şekilde olursa 
olsun. Verimli tarım arazilerinin 
imara açılması gelecek nesil-
lerimizin istikbaliyle oynamaktır. 
Ülkemizin gıda güvencesiyle 
oynamaktır” dedi.

30 ilde büyükşehir belediye 
sınırlarının tüm ili kapsadığını 
hatırlatan Bayraktar, “Tarım ara-
zilerinin korunması noktasında 
büyükşehirlere de büyük görev 
düşüyor. Büyükşehir belediye 
başkanlarına da sesleniyorum; 
lütfen tarım sektörüne ilgi gös-
terin. Tarım sektörüne gönül-
den ilgi gösterin, buraya yeterli 
bütçe ayırın. Tarımla ilgili birim-
lerinizi biran evvel kurup faali-
yete geçirin” ifadelerini kullandı.

Başta gübre, mazot ve ele-
ktrik başta olmak üzere girdi 

30
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fiyatlarının yüksek olduğunu 
kaydeden Bayraktar, yüksek 
oranlı vergilerin girdiler ko-
nusundaki maliyeti artırdığını 
ifade etti.

“TARLA VE MARKET 
ARASINDAKİ UÇURUMUN 
FEVKALADE FAZLA 
OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Planlama yapılamaması 
nedeniyle fiyat istikrarının 
yakalanamadığını ve bu duru-
mun çiftçiyi sıkıntıya soktuğunu 
bildiren Bayraktar, “Tarla ve 
market arasındaki uçurumun 
fevkalade fazla olduğunu görü-
yoruz. Bazı ürünlerde fiyat farkı 
5-6 kata kadar çıkıyor. Üretici 
para kazanamazken, tüketici 
de üreticimizin ürettiği bu ürün-
leri pahalı tüketiyor. Üreticimiz 
enflasyonun sorumlusu ke-
sinlikle değildir, enflasyonun 
mağdurudur” diye konuştu.

Bu yıl tarım sigortalarının is-
tenen düzeye ulaşamadığını 
ve bu yüzden üreticileri teşvik 
edici tedbirlerin alınması 
gerektiğini kaydeden Bayrak-
tar, kuraklık, don gibi risklerin 
sigorta kapsamına alınması 
gerektiğinin altını çizdi.

“DOĞAL AFETLERDEN 
ZARAR GÖREN 
ÜRETİCİLERİMİZİN 2014 
YILI BORÇLARININ 
ERTELENMESİNİ TALEP 
EDİYORUZ”

Tarım ve balıkçılık sek-
törüne yönelik sübvan-
siyonlu kredilerin Ziraat 
Bankası dışındaki diğer 
kamu bankaları tarafından 
da verilmesini talep ettikle-
rini anlatan Bayraktar, “Doğal 
afetlerden zarar gören 
üreticilerimizin 2014 yılı 
borçlarının ertelenmesini ta-
lep ediyoruz. Özel bankalarda 
yine bu erteleme kapsamına 
sokulmalı. Yine bu yıl elektrik 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
borçlarının da ertelenmesini 
talep ediyoruz” dedi.

Bayraktar, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği olarak Ziraat 
Odası sayısının 760’a 
ulaştığını bildirdi.

“BİZ ÖZELLİKLE KANATLI 
SEKTÖRÜ İÇİN AVANTAJA 
ÇEVİRMEK İSTİYORUZ”

Toplantıda gazetecile-
rin sorularını da cevaplayan 
Bayraktar, Suriye ve Rusya 
kaynaklı gelişmelerin ihracata 
etkisinin sorulması üzerine Suri-
ye ile ilişkilerin geldiği noktanın 
tarımsal ürün ticaretini olumsuz 
etkilediğini ifade etti. Rusya’ya 
yönelik ambargonun ardından 
bazı ürün gruplarının ticareti ko-
nusunda Türkiye’ye yöneldiğini 
bildiren Bayraktar, “Biz özel-
likle kanatlı sektörü için avan-
taja çevirmek istiyoruz. Kanatlı 
sektörümüz bu ihracata hazır 
gibi görünüyor. Yumurta sek-
törümüz bu ihracata hazır gibi 
görünüyor” şeklinde konuştu.

Üretimin yeterli olmadığı 
alanlarda Türkiye’nin ih-
racat yapma imkanının 

bulunmadığını söyleyen Bay-
raktar, Rusya’nın bir şekilde 
AB ve ABD’den geçmişte temin 
ettiği gıda ürünlerini Türkiye’den 
sağlamak istediğine dikkati 
çekti. Üretici ve market fiyatları 
arasındaki yüksek farka dair 
sorunun nasıl aşılabileceğine 
ilişkin soru üze rine ise Bay-
raktar, bu konuyla ilgili bir 
komisyonun oluşturulduğunu 
belirterek, üretici kesiminde fi-
yat artışlarının enflasyonun 
altında olmasına karşın tüke-
ticinin 4-5 kat pahalı yediğini 
anlattı. Bunun sürdürülebilir bir 
durum olmadığını ve tüketicinin 
bunu kaldırabilmesinin mümkün 
olmadığını bildiren Bayraktar, 
“Aracıların devre dışı kalması 
lazım. üretici örgütlerinin bu 
manada güçlü olmasını, alıcıyla 
üretici arasında sözleşmeli 
üretim modeline gidilmesini isti-
yoruz” dedi.
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Tarımda Yitik Yıl: 2014

Türkiye 2014 yılında da 
tarımsal ham madde 
açısından dışa bağımlı 

kaldı, üstelik bu bağımlılık 
üretim açısından geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
4,9 küçülmeyle katlandı.

Buğday üretiminin 
kuraklığın da etkisiyle 2014 
yılı sonu itibarıyla 16-18 mil-
yon ton düzeyine ineceği be-
lirtiliyor. 2013’te bu rekolte 
22 milyon ton düzeyinde idi. 
Bu bağlamda tahıl üretiminin 
de bir önceki yıla göre yüzde 
12.7 azalacağı öngörülüyor. 

Baklagiller, tütün, fındık, 
kayısı, elma, kiraz gibi birçok 
üründe de üretim düşüklüğü 
gözlemlendi.

Dokuma sanayinin önem-
li girdisi olan pamukta dışa 
bağımlılık 2014’de giderek 
arttı. Geçen yıl 950 bin ton 

olan ithalatın 2014 
yılında 1 milyon tona 
yaklaştığı belirtiliyor.

Çiftçinin elektrik 
borçları destekleme 
ödemelerinden kesildi.

Hayvancılık sek-
töründe hayvan sayısı 
ve üretim artarken fi-
yatlardaki dalgalanma-
lar ise sürdü. Özellikle 
kırmızı et üretiminde 
sağlanamayan fiyat 
istikrarı, üreticiyi olduğu 
kadar tüketiciyi de olum-
suz etkiledi.

Diğer tarımsal girdiler 
yanında kaba yem ve 
kesif yem fiyatlarında 
da artış durmadı. 
Örneğin saman ve yem-
lik buğday fiyatlarının 

artışı enflasyonun üzerinde 
oldu. 2014 yılı içinde yemlik 

mısırda yüzde 32, besi yemi 
fiyatı ise yüzde 10’un üzer-
inde artış gösterdi. Bu durum, 
çok sayıda süt ve besi çift-
liklerinin düşük kapasite ile 
çalışması yanında kimilerinin 
tasfiye sine neden oldu. Tür-
kiye satılık çiftlikler ülkesine 
döndü.

2014 yılında da mazot, 
güb re, ilaç gibi girdi maliyetle-
rindeki artış yüksek bir seyir 
izledi. Buna karşılık çiftçinin 
eline geçen para giderek 
azaldı. Gıda piyasasında 
oligopolleşme(2,3,ya da 4 
oyuncunun egemenliğinde 
şekillenen piyasa) doruk 
noktasına geldi. Bu da 
çiftçi eline geçen fiyatlarla 
tüketici fiyatları arasındaki 
farkı giderek artırdı. Daha 
Türkçesi, tüketicinin gıdaya 
ödediği paranın çok az bir 

kısmı üreticiye giderken gıda 
fiyatlarının belirlenmesi gıda 
tekellerinin denetimine girdi. 
Örneğin tarlada 2,62 lira olan 
pirinç markette 7,73 liraya, 
2,26 lira olan nohut 6,51 liraya 
pazarlandı.

GIDA FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞ ENFLASYONU DA 
TETİKLEDİ

Arzdaki sıkıntı, her yıl 
olduğu gibi 2014 yılında da 
tarımda ithalatı gündeme ge-
tirdi.   

Yetkililer 2014 yılında 
tarımda ortaya çıkan küçül-
meyi, kuraklık, sağanak 
yağış, dolu ve don olayları 
gibi olumsuz iklim koşullarına 
bağlıyorlar.

Ancak bu açıklamalar, 
tarımdaki küçülmeye yeter bir 
gerekçe olabilir mi?

Bunun ekonomi-politik 
yanını görmek gerekmez mi? 
Aksi durumda doğru politi-
kalar üretebilir miyiz?

Bu olumsuz görünümün te-
mel nedeni, günümüzde dün-
ya ölçeğinde uygulanan tarım 
politikalarının Türkiye’ye de 
yansıması. Bu politikalar ile 
küçük ve orta ölçekli Aile 
Çiftçiliği1  tasfiye ediliyor; 
onların yerine çokuluslu tarım-
gıda şirketleri ile yabancı 
sermaye güdümlü Alış Veriş 
Merkezleri (AVM) tarafından 
dayatılan endüstriyel tarım 
ve sözleşmeli üreticilik modeli 
öne çıkarılıyor.

Bu politikalar Türkiye’de 
nasıl uygulandı?

• Tarımsal KİT’ler 
özelleştirildi, kapatıldı ya da 
işlevsiz duruma getirildi.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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• Doğrudan destekleme-
ler giderek azaltıldı, istikrar 
kalmadı.

• İç pazarda geçici 
olarak yükselen tarım ürünü 
fiyatlarını düşürmek ve terbi-
ye etmek amacıyla dışalımlar 
yapıldı.

• Çok sayıda çiftçi 
örgütleri kuruldu, ancak bu 
örgütlerin görev alanları 
çatıştırıldı. Böylelikle örgütle-
rin siyaset üzerinde etkileme 
gücü düşürüldü.

Yukarıda anılan ekonomi 
politikalarıyla Türkiye’de bitki-
sel ve hayvansal üretim nüfus 
artışına koşut olarak artmadı. 
Ancak bu durum aynı za-
manda kırsal kesimde önemli 
çözülmeleri gündeme getirdi;

• Kırdan önemli ölçüde 
göçler oldu. Bu göçler de-
vam ediyor. Son yıllarda mil-
yonlarca köylümüzün kente 
yerleştiği belirtiliyor.

• Kente yerleşen köylü-
ler için sanayi ve hizmet sek-
töründe yeterince iş olanağı 
olmadığı için işsizlik arttı. 
İşsizlik, sadaka kültürünü 
yarattığı gibi kentlerde önemli 
güvenlik sorunlarını da ortaya 
çıkardı.

• Umarsız kalan köylü-

ler arasında dayanışma 
mekanizması erozyona 
uğramaya ve binlerce yıldan 
beri oluşan kültürel yapı 
dağılmaya başladı. Bunun 
sonucunda bölgecilik, etnik 
ve dinsel yapılanmalar gibi 
ayrımlaşmalar ortaya çıktı.

Bu olumsuz görünüm içimi-
zi karatmasın. Çıkış yolları var. 
Bunun yolları namuslu teknik 
adamlar, akademis yenler, 
örgütleri ile göstermelik mu-
halefet yapmayan önderleri 
birlikte üreticiler ve tüketicile-
rin bir araya gelmesiy le mut-
laka bir gün bulunacak.

DİPNOT

1. Aile çiftçiliğin yok edilmek 
istenmesiyle, salt Türkiye’de 
değil, dünyada var olan açlık 
tehlikesinin tetiklendiği ve 
doğal kaynakların yok edilmek 
üzere olduğu anlaşılmıştır. 
Bu nedenle Birleşmiş Mil-
letler 2014 yılını “ Uluslararası  
Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etmişti. 
Türkiye’de de bu konuda 
toplantılar düzenlenmişti. An-
cak uygulanan politikalarda 
göze görünür değişim yok gi-
bidir. Yoksa Timsah Gözyaşları 
mı dökülüyor? Bilemem.

Dokuma sanayinin 
önemli girdisi olan 

pamukta dışa bağım-
lılık 2014’de giderek 
arttı. Geçen yıl 950 

bin ton olan ithalatın 
2014 yılında 1 mil-
yon tona yaklaştığı 
belirtiliyor. Çiftçinin 
elektrik borçları des-

tekleme ödemele-
rinden kesildi. Hay-
vancılık sektöründe 

hayvan sayısı ve 
üretim artarken fi-

yatlardaki dalgalan-
malar ise sürdü.
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Prof. Dr. Tayfun Özkaya

Küba Nereye Gidiyor
Obama ABD’nin 

Küba’ya uyguladığı 
ambargo politikası ile 

(Kübalılar kuşatma terimini 
tercih ediyorlar) şu ana kadar 
bir netice alamadıkları için 
(yani Küba’ya diz çöktüre-
medikleri için) terk ederek 
karşılıklı daha iyi ilişkiler 
kurmak istediklerini belirtti. 
Küba’yı özellikle tarımsal 
işletmelerini görmek için 
yaptığımız ziyarette am-
bargo (veya kuşatma) 
politikasının ABD için 
daha kötü olduğunu 
fark etmiştim ve 
yakın çevremde 
paylaştım. ABD 
sonunda ken-
dileri için doğru 
politikanın ne 
olacağını anladı. 
ABD ambargo-
sunun etkilerinin 
neler olabileceğini 
herkesin biraz 
düşünmesinde ya-
rar var. Evinizdeki, 
işyerlerinizdeki aletleri, 
ekipmanları bir gözden geçi-
rin. Böyle bir ambargoda 
bunların hepsi bir süre son-
ra hiç bir işe yaramaz hale 
geliyor. Küba bundan çok 
çekti. Ambargo Küba’da bir 
birlik duygusu ve bunu uygu-
layan ABD’ye karşı nefret 
yaratıyor. Yeni ilişkiler içinde 
Küba’da ABD’ye ve sistem-
ine sempatinin artacağını 
düşünebiliriz. 

Küba çok yoksul bir 
düzeyden bugünlere gel-
di. Küba’da aç insan gör-
medik. Gerçi SSCB döne-

minde endüstriyel tarımı 
sıkı bir şekilde uyguluyordu. 
1991’de SSCB’nin çökmesi 
sonucu ciddi bir açlık ortaya 
çıktı. Bunu Küba yetkilileri 
çok açık bir şekilde anlattılar. 
SSCB’ye şeker satılamaz ve 
tarım ilaçları, kimyasal güb-
reler, petrol, tarımsal alet 

ve makinalar vb. alınamaz 
hale gelince tarımda ciddi 
bir çöküş ortaya çıktı. Başka 
gidecek bir yol da kalmayınca 
Küba ekolojik tarım, kent 
bahçeciliği, büyük devlet 
çiftliklerinin çalışanlarca 
yönetildiği uygun büyüklük-
teki kolektif üretim koop-
eratiflere bölünmesi gibi 
yeni bir yola girdi. Bu yolda 
büyük başarılar elde etti. An-
cak sanırım bürokrasi eski 
huylarından vaz geçemediği 

için bir yandan da Brezilya 
ile GDO’lu ürün üretimine 
kapı açtı. Tarımdaki bu yeni 
yol çalışanların yönetimi 
ele almaları nedeniyle bana 
tarımda sosyalizme doğru 
atılmış bir adım gibi gel-
di. Çalışanların yönetimde 
olmadığı bir sisteme sosy-
alizm demek çok zor, belki 
bürokratik kollektivizm diye-
biliriz. 

Sanayi eskisi gibi kaldı. 
Yani fabrikalarda işçi 

yönetimde yoktur. 
Hizmetlerde ise hızla 
özel girişimin önü 
açılıyor. Küba’da 
taksi şoförü olmak 
doktor olmaktan çok 
daha iyi gelir getiren 
bir iştir. 

Bütün bu 
gelişmeler Küba’yı 

nereye götürecek? 
Tarım alanında 

endüstriyel tarımdan 
uzaklaşarak ekolojik 

tarıma yol alınmıştı. Çift-
liklerde çalışanların epeyi 
yönetimi ellerine aldılar. 
Bu olumlu gelişmeler diğer 
sektörlerde ve yaşamın 
her alanında yapılamaz 
mıydı? Şimdi ise ambargo-
nun kısmen bile kalkması 
Küba’da ekonomiyi rahatla-
tabilir. Ancak bu yol Küba’yı 
sistemin bir uydusu haline 
getirebilir mi? Oldukça güçlü 
bir olasılık bence. Bir yan-
dan kızıl bayrağı korurken 
bir yandan da kapitalizme 
dümen kırarak da olabilir bu. 
Bunu yapan başka ülkeler 
de var zaten.       
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PERAKENDE SATIŞ HACMİNDE ARTIŞ
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim et-

kilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 
yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda  
gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kalırken, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 ve otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 1,7 arttı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi 
incelendiğinde  bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 
1,0 azaldı, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,1 arttı, 
teks til, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,6 arttı, tıbbi ürünler ve 
kozmetik satışları yüzde 1,1 arttı, posta veya internet üzerinden 

satışlar ise yüzde 3,3 arttı. 

TIBBI SÜLÜK İHRAÇ KOTASI BELİRLENDİ
Doğadan toplanacak tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kota miktarı to-

plamda 2 bin kilogram olarak belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tah-
sisi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Tebliğ, TÜBİTAK tarafından belirlenen, doğadan topla-
nacak tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin 
uygulamaları kapsıyor. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin 
ihracatı tebliğ kapsamında yer almıyor.  

TÜTÜN İHRACATINDA TARİHİ REKOR
Türkiye, geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde tarihi bir 
rekora imza attı. Tütün ve mamulleri ihracatı, 2014 yılında 
yüzde 19’luk artışla 1 milyar 75 milyon 658 bin dolara yük-
seldi. Sektör, 2013 yılında 906 milyon dolar döviz girdisi 
sağlamıştı. Tütüncülük, tarihinde ilk kez 1 milyar doların 
üzerinde ihracat yapma başarısı gösterdi. En çok tütün 
ihracatı ise ABD ve İran’a yapıldı. 2011 yılında 677 milyon 
dolarlık ihracat yapan tütün sektörü, son üç yılda her yıl 
arttırarak 2014 sonunda 1 milyar 75 milyon dolar seviyesine 
çıkardı. Sektörün ihracatı, son üç yılda yüzde 59’luk artışa 
sahne oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin son yıllarda tütün 
üretimindeki gerilemenin 2013 yılında artışa geçtiğini, 2014 
yılı sonunda ise 1 milyar 75 milyon dolara ulaştığını söyledi. 
Sektörün 1 milyar 75 milyon 658 bin dolarlık ihracatının 563 
milyon dolarlık kısmı yaprak tütün ihracatından elde edi-
lirken sigara ihracatı 438 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.  

11.5 MİLYON KİŞİ İŞ GÜCÜNÜN DIŞINDA
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(TÜSİAD) Başkanı Haluk Dinçer, TÜSİAD’ın 
“Kadın-Erkek Eşitliği Hakkında Her Şey” adlı 
kısa film yarışmasının ödül töreninde yaptığı 
konuşmada, kadın erkek eşitliğinin hem bi-
reysel hem de toplumsal alanda yaşamsal 
etkileri bulunan bir konu olduğunu söy-
ledi. Toplumda kadınların çeşitli alanlarda 
üst düzeyde temsil edildiğine ilişkin örnekler 
bulunduğunu belirten Dinçer, ancak cinsiyetler 
arası eşitliğin sağlanmasının genel olarak çok 
ciddi bir sorun olmayı sürdürdüğüne işaret 
etti. Dinçer, kızların eğitime erişimi konu-
sunda ilerlemeler sağlandığını ama bunun 
sürdürülebilir kılınmasının gerektiğine dikkati 
çekerek, kadınların işgücüne katılım oranının 
da uluslararası kıyaslamalara göre düşük sevi-
yede olduğunu ifade etti. 
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REKLAM VE SATIŞLARDA YENİ DÜZENLEME
Reklam ve satışlarda yeni düzenlemeyle doktorlar diş fırçası 

reklamlarında ürün tanıtamayacak, gurmeler mekan tarif edeme yecek.  
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Reklam Yönetmeliği’ni tüketici mağduriyetini 
önleyecek biçimde sil baştan düzenliyor.  Bakanlığın hazırladığı “Ticari 
Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik Taslağı” na göre 
öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle: Habertürk’ün haberine 
göre; reklamcılık sektörü için ‘ortalama tüketici’ kavramı getiriliyor. 
Rek lamlar, makul düzeyde bilgiye sahip olan ‘ortalama tüketici’nin algı 
düzeyinde olacak ve tüketiciyi yanıltmayacak.

SİGARA VE ALKOLDEN BÜTÇEYE 1,8 MİLYAR TL
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl başından itibaren uygulama-

ya giren sigara ve alkoldeki vergi artışlarının bütçeye toplamda 1.8 mil-
yar liralık gelir etkisi olacağını söyledi.  Bakan Şimşek, sigara fiyatlarını 
enflasyona yakın artırdıklarını, bunun bütçeye 1.3 milyar lira, alkoldeki 
vergi artışının ise 500 milyon lira gelir katkısı sağlayacağını bildirdi.

“Piyasadaki sigara fiyatları 10 liraya kadar çıkıyor. Paketi 10 liraya 
olan da var 5.5 lira olan da var. Maktu ÖTV’yi 5 kuruş artırdık, bunun 
fiyata yansıması 50 kuruş. 10 liralık sigaradaki artış payı yüzde 5 ama 
5.5 ise yüzde 9. Dolayısıyla aslında biz sigarada yüzde 5 ile 9 arasında 
bir fiyat artışına gittik” diyen Şimşek, “Biz yüzde 10.11 olan yeniden 
değerleme oranının altında artış sağladık. Sigaradaki vergi artışından 
gelecek gelir yaklaşık 1.3 milyar lira” diye konuştu.

TAKSİ PLAKASI YİNE KAZANDIRDI
Taksi plakası, geçen yılın ocak ayından bu yana 

yaklaşık yüzde 18 artarak, önemli bir yatırım aracı 
olma özelliğini korudu. Ocak 2014’te 1 milyon 320 
bin liradan satılan taksi plakasının şimdiki değeri 1 
milyon 600 bin lira. İstanbul’da taksi plakası geçen 
yılın ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 arta-
rak, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Sabit kira getirisi 
olması nedeniyle yatırımcılar açısından hem güvenli, 
hem de değer sağlayan bir yatırım aracı olarak tercih 
edilen taksi plakası, yine kazandırmaya devam etti. 
Taksi plakası alım satımı yapan Gürsoy Atlı, geçen 
yıl fiyatlarda iniş-çıkışlar gözlendiğini söyledi.  Atlı, 
İstanbul’un geliştiğini ve büyüdüğünü dile getirerek, 
“İstanbul marka şehirdir. Çok aşırı bir büyüme yoluna 
girmiş. Levent’te bir daire fiyatı 3 milyon lira. Yatırımcı 
bir dükkan alıyor ancak taksi plakasından elde ettiği 
kira kadar gelir elde etmiyor” dedi. “ÇİFTÇİMİZE YIPRANMA PAYI TALEP 

EDİYORUZ”
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ağır şartlarda 

çalışmalarına rağmen çiftçilerin yıpranma payı 
hakkından mahrum olduklarını belirterek, “TZOB 
olarak, çiftçimize yıpranma payı talep ediyoruz” 
açıklamasını yaptı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçiler 
için yıpranma payı talep ettiklerini belirtti. 

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilere 
bazı sigortalılarda olduğu gibi yıpranma payı 
verilerek erken emekli olmalarına yol açılması 
gerektiğini vurguladı.
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MÜCEVHER İHRACATINDA HEDEF AŞILDI
2014 sonunda 3 milyar dolar olması beklenen mücevher 

ihracatında hedef aşılarak 3.1 milyar dolar rakamına ulaşıldı. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 
2014’ün başında durgun seyreden ancak yıl sonuna doğru rekor 
artışlar gerçekleştiren mücevher sektörü, eylül ayında yüzde 98,6, 
ekim ayında yüzde 70,4’lük artış gösterirken, kasım ayında yüzde 
116’lık artış ve 520 milyon 776 bin dolarla son 14 yılın aylık bazda 
en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Aralık ayında ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 106’lık artış, bir önceki aya na-
zaran yüzde 25’lik düşüş gösteren mücevher ihracatı 390 milyon 
243 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. 

‘ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR’
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 

Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının maydanozda 
yüzde 569,57, portakalda yüzde 436,11 ve mandalinada yüzde 
331,22’yi bulduğunu, tarlada 12 kuruş olan bir demet maydanozun 
fiyatının markette 77 kuruşa, 6-7 katına çıktığını bildirdi. 

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçinin bir kazanırken 
aracının üç-dört kazandığını belirtti. Bayraktar, TZOB olarak 
üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda 
fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilg-
ilendirme amacıyla açıklamalara devam edeceklerini ifade etti. 

FINDIK İHRACATTA REKOR KIRDI
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği (KFMİB) ve Fındık Tanıtım Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Ocak 
ile 31 Aralık 2014 arasında Türkiye’nin 110 ül-
keye 252 bin 528 ton iç fındık sattığını söyledi.  
Sevinç, 12 aylık dönemde ihraç edilen 252 bin 
528 ton fındık karşılığında 2 milyar 314 milyon 
253 bin dolar döviz girdisiyle son bir yılda re-
kora ulaşıldığını vurguladı. Türkiye’nin dünya 
fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde 
bulundurduğunu belirten Sevinç, “Bir yıl içer-
isinde fındıkta elde edilen döviz girdisi, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde bir rekordur. Bunda Türk 
fındık ihracatçısının büyük başarısı var” dedi.  
Rakamların, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi 
düşünüldüğünde sevindirici olduğuna dikkati 
çeken Sevinç, “Bizim açımızdan baktığımızda 
bu rakamlar son derece mutluluk verici” dedi.

ASLAN PAYI OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2014 yılında 

157 milyar 622 milyon 57 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildiğini, ‘Aslan payını’ yüzde 14.1 payla 
otomotiv sektörünün aldığını açıkladı. Bu sektörde 
geçen yıl 22 milyar 270 milyon 672 bin dolarlık ihracat 
yapılırken, bunun 3’te biri olan 7 milyar 437 milyon 110 
bin dolarlık oranı ise Bursa’dan gerçekleşti. TİM ve-
rilerine göre, Türkiye genelinde 157 milyar 622 milyon 
57 bin dolarlık ihracatın yüzde 14.1’i otomotiv sektörü 
ile gerçekleşti. Önceki yıl otomotiv sektöründen 21 mil-
yar 303 milyon 172 bin dolar ihracat yapılırken, geçen 
yıl bu oran yüzde 4.5 oranında artarak, 22 milyar 270 
milyon 672 bin dolara ulaştı. Tofaş, Oyak Renault, Kar-
san gibi ana sanayi firmalarının yanı sıra çok sayıda 
otomotiv yan sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği ve 
Türkiye’nin Detroit’i olarak gösterilen Bursa’dan yapılan 
7 milyar 437 milyon 110 bin dolarlık ihracat ile genel 
otomotiv ihracatının 3’te biri Bursa’dan gerçekleşti.
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ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Adana Ziraat Odası 2’nci Başkanı Cahit İncefikir, 

geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 15 rekolte kaybının 
yaşandığı buğdayda, bu yıl sezonunda başlayan yağışın 
üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Türkiye’nin 21 milyon ton-
luk buğday üretiminin 850 bin tonunu karşılayan Adana’da, 
geçen yıl yağış olmaması nedeniyle birçok yerde ürün tar-
lada yeşermedi. Bir çok üretici tarlasını sürüp farklı bir ürün 
ekti. Bazı üreticiler ise vahşi sulama yöntemi ile ürünü kur-
tarmaya çalıştı. Ancak bu yıl ekim yapıldıktan bir süre son-
ra başlayan yağmur, buğdayın kısa sürede istenilen boya 
ulaşmasını sağladı. Yağışların bu şekilde devam etmesi duru-
munda buğdayın yüz güldüreceğini belirten Ziraat Odası 2’nci 
Başkanı Cahit İncefikir, “Buğdayda 2015 sezonunun olumlu 
geçeceğine inanıyoruz” dedi.

MUTFAK ENFLASYONU SEPETE SIĞMADI
Mutfakta geçen yılın zam şampiyonu olan kuru kayısının fiyatı 

2014’te yüzde 113 arttı. 
Aynı dönemde fındıkta yüzde 94, ayvada yüzde 54, antep 

fıstığında yüzde 43, mercimekte yüzde 42 fiyat artışı gerçekleşti. 
Mutfakta geçen yılın zam şampiyonu kuru kayısı oldu. Kuru 
kayısının fiyatı 2014’te yüzde 113 arttı. Aynı dönemde fındıkta 
yüzde 94, ayvada yüzde 54, antep fıstığında yüzde 43, mercimek-
te yüzde 42 fiyat artışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 
enflasyon yüzde 8,17 düzeyinde gerçekleşirken özellikle gıda 
fiyatlarında ciddi artış yaşandı.

AVM CİROLARI KASIMDA YÜZDE 17,1 ARTTI
AVM Ciro Endeksi 2014 yılının kasım ayında 

yıllık bazda yüzde 17,1 artış kaydederek 171 pua-
na yükseldi.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) 
ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa 
oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım 2014 
sonuçları açıklandı. Buna göre, ciro endeksi 
Kasım 2014 döneminde, bir önceki yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 17,1 artarak 171 puana çıktı. 

AVM’lerdeki kiralanabilir alan başına düşen ci-
rolar Kasım 2014’te bir önceki yılın aynı ayına göre 
25 puan yükselerek, metrekare başına verimlilik 
652 liraya ulaştı. Verimlilik, İstanbul’da 750 lira, 
Anadolu’da ise 586 lira seviyesinde gerçekleşti. 

PERAKENDE GÜVENİ 2014’Ü DÜŞÜŞLE KAPATTI 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 

Perakende Güven Endeksi (TEPE), 2014 yılını düşüşle 
tamamlandı. TEPAV Perakende Güven Endeksi 
araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre, TEPE’nin 
2013 ortalaması -1,2 puan iken, 2014 ortalaması -9,5 
puan oldu. Son çeyreklik dönemlerin yıllar itibariyle 
TEPE değerlerine bakıldığında 2014, 2008’den sonra 
serideki en kötü çeyrek olarak gerçekleşti. Eylül ayından 
beri düşünü sürdüren TEPE, aralıkta da geriledi. TEPE, 
Aralık 2014’te -17,2 değerini aldı. TEPE, bir önceki aya 
göre 1,4 puan, önceki yılın aynı dönemine göre ise 17 
puan geriledi. TEPE’nin azalmasında geçen 3 aya göre 
işlerin durumundaki ve önümüzdeki 3 aya ilişkin satış 
beklentilerindeki düşüş etkili oldu.

39



www.usiad.org.tr
40

Orhan Tüleylioğlu - Yalnız Kitap
“Kitap yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Bun-
lardan biri de kitap okumamaktır.”-Ray Bradbury-
Tarih boyunca kitaba duyulan hınç, hiçbir nesne-
ye duyulmamış. Diktatörlerin en büyük düşmanı 

kitap olmuş; önce okuma alanını 
daraltmışlar, olmamış 
yasaklamışlar, olmamış 
yakmışlar…
Yalnız o kitapları yazan 
yazarları değil, okuyanları 
da hapse atmışlar. Ama ya-
karak, yasaklayarak bir kitabı 
yok etmek olanaklı olmamış. 
Kitap her defasında küllerin-
den yeniden doğmuş…
Orhan Tüleylioğlu bu 
çalışmasında, kitap 
düşmanlığına ışık tutarken, kitap 
sevgisine, kitabın yaşamımızdaki 
yerine dikkat çekiyor. Okumadan, 
düşünmeden, öğrenmeden geçen 

bir ömrün gerçekten yaşanmış sayılamayacağını 
söylüyor. Kitabın gücünü belgeliyor.

Zoran Drvenkar-Kısa Pantolonlular 
Çetesi
Avrupa edebiyatının asi kalemi Zoran Drvenkar, 
kasımda İstanbul’da okurlarıyla buluşuyor! Dört 
arkadaş bu kadar gerçek ve bu kadar komik olabilir 
mi? Pek çok dile çevrilen ödüllü kitaplarıyla Avrupa 
edebiyatının dâhi yazarı Zoran Drvenkar, Soğuktan 
Korkmayan Tek Kuş ve Yerde Ağır Gökte Hafif adlı 
resimli kitaplarının ardından, çocuklar için yazdığı 
çok komik ve sıradışı bir kitapla daha Türkçe’de. 
Dört çocuğun gözünden, nasıl kahraman bir ekip 
olduklarının anlatıldığı roman, arkadaşlığı ve 
dayanışmayı yüceltiyor. Çocukların problem çözme 
yetisini, cesaretini ve insanları olduğu gibi kabul 
etme becerilerini çok eğlenceli ve soluksuz bir kur-
guyla anlatan kitap, sinema tadında bir 
başyapıt. 2005 yılında, çocuk 
ve gençlik edebiyatı alanının 
en saygın uluslararası ödül-
lerinden Alman Gençlik 
Edebiyatı Ödülü’ne değer 
görülen romanın yazarı, kasım 
ayında 33. Uluslararası İstanbul 
Kitap Fuarı’nda ve okullarda 
okurlarıyla buluşacak. 

Nezih Tavlaş-Foto Muhabiri
Nezih Tavlaş’ın, fotoğrafın efsane ismi Ara Güler’in hayatını anlatan bu kitabında 
sayfalar akarken alttan da Türkiye’nin 80 yıllık tarihi geçiyor. Kitap, savaşlar, dar-
beler, medeniyetler, facialar ve dünyanın kaderini değiştiren insanlar ardında 
koşuşan Ara Güler’in yaşam boyu karşılaştığı inanılması güç öyküleri akıcı bir 
üslupla sunuyor. Usta Ara Güler’in her zaman doğru yer ve doğru zamanda 
olabilmek için nasıl çalışıp didindiğinin ve nasıl bir bedel ödediğinin de tanığı 
bu sayfalar...

Hıfzı Topuz-Elbet Sabah Olacaktır
Özgürlük şairi Tevfik Fikret’in romanı...
Tevfik Fikret aklın ve bilimin egemenliğine,
aydınlanmaya ve aydınlık günlerin geleceğine
inanan bir şairdir ve kendinden sonra gelen
kuşaklar için dürüstlük, özveri ve sessiz direnişin
simgesi olmuştur.
Dağılma sürecindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun
can çekiştiği bir dönemde yaşayan şair,
önce Abdülhamit’in baskıcı yönetiminin,
sonra da özgürlük vaadiyle gelip aynı baskıyı
devam ettiren İttihatçıların yarattığı korkunun
içinde yükselen gür bir ses olur.

KİTAP DÜNYASI
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