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Ekonomi Bakanlığı, ekmek, kırmızı 
et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına 
doğrudan ya da dolaylı etki edecek 
buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı 
hayvan ve karkas sığır etinde uygula-
nan gümrük vergilerinin düşürüldüğünü 
açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı 
açıklamada; ekmek, kırmızı et, beyaz 
et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya 
da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve 
mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas 
sığır etinde uygulanan gümrük vergiler-
inin düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, işlenmemiş gıda 
ürünlerinde bu yıl görülen fiyat 
oynaklıklarının enflasyon üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme 
ve Değerlendirme Komitesi tarafından 
son dönemde bir dizi toplantı 
gerçekleştirildiği ifade edildi.

BAKANLAR KURULU KARARI 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLA-
NARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Komite tarafından 2017 yılı için en-
flasyonda gözlemlenen risklerin ciddi-
yetini koruduğu, özellikle işlenmemiş 
gıdada yaşanan fiyat artışlarının enflasy-
on hedeflerinde yaşanan sapmanın en 

önemli unsurlarından 
biri olduğunun 
açıkça ortaya 
konulduğu kaydedi-
len açıklamada, 
enflasyonla mü-
cadele kapsamında 
gerektiğinde devreye 
girecek dış ticaret 
tedbirlerine yönelik 
çalışmalar da yapıldığı 
belirtildi.

Açıklamada, Komitenin önce-
likle üzerinde durduğu ve enflasyon 
artışına önemli oranda katkı sağlayan 
ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumur-
ta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı 
etki edecek buğday, arpa ve mısır ile 
kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır 
etinde uygulanan gümrük vergiler-
inin düşürülmesi hakkında hazırlanan 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdiği bildirildi.

“ARZ AÇIĞI İTHALAT YOLUYLA 
KARŞILANACAK!”

Söz konusu ürünlerde uygula-
nacak gümrük vergilerinin, arz-talep 
dengesi, üretim maliyetleri, yurtiçi ve 
yurtdışı fiyatlar ile döviz kurları dikkate 
alınarak, üretimin devam ettirilmes-
inde sürekliliğin sağlanmasını, üreti-
cinin menfaatlerinin korunmasını ve 
memnuniyetinin temin edilmesini öte 
yandan tüketici refahının tesis edilm-
esini ve aşırı fiyat dalgalanmalarının 
önlenmesini sağlayacak şekilde 
belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu 
değerlendirmelerde bulunuldu: 

“Vergilerin düşürülmesiyle arz 
açığı olan dönemlerde iç piyasa 
fiyatlarının belirli bir düzeyin üzerine 
çıkması halinde arz açığı ithalat yoluyla 
karşılanırken iç piyasada yaşanabilecek 
fiyat artışlarına da meydan verilmey-
ecektir. Ayrıca, yine Komite tarafından 
sistem dinamik bir şekilde takip edi-
lecek olup, gerektiğinde Ekonomi 
Bakanlığı tarafından değişen koşullara 
göre gümrük vergilerinde güncelleme-
ler yapılabilecektir.”

Tarım ve Hayvancılık Ürünlerinde  
Gümrük Vergisi İndirimi!
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Bazı tarım ürünleri ile ette güm-
rük vergilerinin yüzde 25-45’e indi-
rilmesinin yankıları sürüyor…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, “Kararın psikolojik etkisiyle 
çiftçi- tüccar-sanayici zinciri koptu, 
hububat piyasası bozuldu. Sanayici 
düşük gümrükle ithal edeceğim diye 
tüccardan almıyor, tüccar elimde 
kalacak diye çiftçiden almıyor” dedi.

Bayraktar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Daha ithalat yok. Kararın 
açıklanmasının ardından 2-3 gün 
içinde hububat buğday ve arpa 
piyasası işlemez hale geldi. Bazı 

bölgelerde durdu. Söylem dahi yet-
ti. O kadar zamansız oldu ki; üretici 
de tüccar da tedirgin, bekliyor.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Başkanı Şemsi Bayraktar, “Fiyat 
yüksekliği ve enflasyonist etkilerini” 
sınırlama gerekçesiyle birçok tarım 
ürününde yüksek oranlı gümrük 
vergisi indiriminin ilk etkisinin; belir-
sizlik yaratması ve piyasa taraflarını 
beklemeye itmesi olduğunu, bunun 
sonucu olarak çiftçi – tüccar – sa-
nayici zincirinin koptuğunu söyledi. 
TZOB Başkanı Bayraktar, “TZOB’u 
arayıp tonunu 1.050-1.100 liradan 

satın aldığı buğdayı fabrikaya 
1000 liraya satamadığını söyleyip 
ne yapacağını soran tüccarlar var. 
Görünen o ki karar alınırken psikolo-
jik etki atlanmış. Kararda ekonomin-
in en önemli unsurlarından psikolo-
jik etkinin ıskalanması bu sonucu 
doğurdu” şeklinde konuştu.

“Ölümü Gösterip Sıtmaya 
Razı Etmek Olmamalı”

Bu belirsizlik sonucu hububat-
ta çiftçi-tüccar-sanayici zincirinin 
koptuğunu, hububat piyasasının 
bozulduğunu belirten Bayraktar, 
“Hasat devam ederken, hiç ihti-
yaç yokken hiç zamanı değilken 
böyle bir karar alınması piyasayı 
olağanüstü bozdu. Tüccarlar daha 
birkaç hafta önce çiftçiden aldıkları 
buğdayı gümrük indirimi kararı 
açıklandıktan sonra fabrikalara 
satamıyor. Zararına satışa rağmen 
buğdayın ellerinde kaldığını söylüy-
orlar” diye konuştu.

Bu şartlarda TMO’nun acil 
olarak, hiç beklemeden devreye 
girmesi, makul bir müdahale alım 
fiyatı açıklayarak piyasada istikrarı 
sağlaması gerektiğini belirten 
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 
“TMO’nun, piyasaya geç girerek, 
çiftçimize ölümü gösterip, sıtmaya 
razı etmemelidir” dedi.

“Bu Maliyetlerle, Bu Verimle, 
Bu Gümrüklerle Buğday ve Arpa 
üreticimiz Ayakta Kalamaz”

Girdi fiyatlarının yüksekliği, verim 
düşüklüğü varken gümrük verg-
ilerinin indirilmesinin çiftçinin re-
kabet imkânını tamamen ortadan 
kaldırdığına dikkati çeken Bayrak-
tar, şunları kaydetti:

“Çiftçimizi buğday ve arpada ko-
ruyacak tek unsur gümrüklerdi. On-

“Gümrük İndirimiyle Zincir Koptu, Hububat 
Piyasası Durdu!”
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lar da yüzde 130’lardan buğdayda 
yüzde 45’e, arpada yüzde 35’e 
çekildi. Bu maliyetlerle, bu verimle, 
bu gümrüklerle buğday ve arpa 
üreticimiz ayakta kalamaz.

Buğdayda biz dekar başına 
270 kilogram verim alırken, Fran-
sa 735, Almanya 862 kilograma 
ulaşmış. ABD’de litresi 2 lira 38 
kuruş, Rusya’da 2 lira 22 kuruş 
olan mazotun Türkiye fiyatı 4 lira 37 
kuruşu buluyor. ABD’de toptan fi-
yatlarla DAP gübresinin tonu 1.100 
lira, Avrupa’da 1.270 lirayken, 

Türkiye’de 1.665 liraya çıkıyor. Mali-
yetler ve verimdeki fark yüzde 35-
45 değil ki bu gümrükler çiftçimizi 
korumaya yeterli olsun.

Kesinlikle karardan vazgeçilme-
li, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız da ithalat kontrol bel-
gesi vermeyerek ithalatı önleme-
lidir.”

TZD Başkanı Hüseyin 
Demirtaş:

“Çiftçiyi Üretimi, Toprağı Terk 
Etmeye Zorlar”

Durumu “vahim” olarak nitelen-
diren Türkiye Ziraatçiler Derneği 
(TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş 
da, “Hasat zamanı bu karar 
şaşırtıcı. Çiftçiyi üretimi, toprağı terk 
etmeye zorlar” dedi. Çiftçinin en-
flasyonun nedeni olarak gösterilm-
esinden rahatsız olduklarını belirten 
Demirtaş, “Üretici maliyetinin altında 
ürün satıyorsa nasıl olur da enflasy-
onun nedeni olur? Halen üretiyorsa 
kahraman! Bu yanlıştan vazgeçerler 
mi diye bekledim. Hem ‘çiftçimizi 
koruyacağız’ diyorlar hem de Gıda 
Komitesi böyle karar alıyor. So-
nunda devlet de anladı, Milli Tarım 
Projesi gibi olumlu bir noktaya gelin-
di ama ortada bir şey yok. En yük-
sek girdi mazot! Yarısı ödenecekti, 
ödenmiyor. Tüccar beklemede. 
Ama çiftçi borçlu, bekleyemez” diye 
konuştu.
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“Durum Vahim TMO Niye Pi-
yasada Yok?”

TMO’nun devreye girme-
si gerektiğine işaret eden TZD 
Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Şimdi 
piyasaya girmiyor. Fiyatları daha 
da düşürebilir miyiz, diye bakılıyor. 
Hububatta TMO, et ve sütte ESK 
regülatör kuruluş. Belli bir fiyatla pi-
yasaya girip çiftçinin önünü görmes-
ini sağlamalılar. Piyasanın tıkandığı 
bir gerçek. Ancak anlaşılıyor ki TMO 
tek başına karar veremiyor” ifadeler-
ini kullandı

Otomatik Mekanizma 
Çalıştırıldı

27 Haziran tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “İthalat Rejimi Kararına ek 
Karara” göre, büyükbaş hay-
van ithalatında gümrük vergisi 
oranları yüzde 100’lü seviyeler-
den yüzde 26’ya indirilirken, kar-
kas et ithalatında da yüzde 40’a 
düşürüldü. Adi buğday, mahlut, kızıl 
buğday, arpa, malta, cin mısır gibi 
tarım ürünlerinde de gümrük vergisi 
oranı yüzde 25-45 aralığına indirildi.

Bu ürünlerde gümrük vergisi 
yüzde 130’lar civarındaydı. Tarımsal 
ürün fiyatlarına ithalat yoluyla mü-

dahale kararı Gıda Komitesi’nde 
değerlendiriliyordu. Ekonomi ile 
ilgili bakanlar da “enflasyonun 
düşürülmesi amacıyla gerektiği tak-
dirde buğday ve diğer tarım ürün-
lerinin sıfır gümrükle ithal edilebilm-
esi düzenlemesinin uygulamaya 
girdiğini” açıklamışlardı. Son indirim 
bu otomatik mekanizma işletilerek 
gerçekleştirilmiş oldu.

Karardan sonra açıklama yapan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, üreticileri, yetiştiricileri 
endişeye sevk edici bazı spekül-
atif değerlendirmelerin yapıldığına 
dikkat çekerek, “Hiçbir üreticinin, 
yetiştiricinin endişe etmesine gerek 
yok. Zira kesimlik hayvan ve karkas 
et ithalatı Bakanlığımızın yetkisinde 
ve kontrolü çerçevesinde yürütül-
ecektir. Yerli üretimin daralmasına 
sebep olacak ithalat uygulamalarına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. İthalat 
kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurtiçi 
üretim maliyetleri dikkate alınacak 
ve üretici mağduriyetlerine asla 
müsaade edilmeyecektir” demişti.
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27 Haziran 2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararla canlı 
hayvan ithalatındaki gümrük vergisi 
oranları yüzde 26’ya, karkas ette de 
yüzde 40’a indirildi. Karar kapsamına 
tahıllardaki vergi indirimleri de söz ko-
nusu oldu.

Ekonomi Bakanlığı, kararın en-
flasyonu olumsuz olarak etkiley-
en kırmızı et, beyaz et, yumurta 
ve ekmek fiyatlarını düzenlemek 

için alındığını açıklamış bulunuyor. 
Böylece arz açığı olan dönemlerde 
iç piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin 
üzerine çıkması durumunda ithalat 
yapılacağı, gerektiğinde gümrük ver-
gisi oranlarında tekrar güncelleme 
yapılabileceği de belirtilmiş.

Kırmız Et Açığı Neden Ortaya 
Çıktı?

Yazı arşivime baktım, yaklaşım on 
yıl önce de bu doğrultuna 23 Temmuz 
2007 tarihinde “Hayvancılık Alarm 
Veriyor!” diye bir yazı kaleme almışım. 
Yazıda konunu temeline ilişkin birkaç 
tespiti tekrarlamakta yarar görüyo-
rum:

“…Türkiye’ de 1980’li yıllarda 
başlayan tarımsal gerileme, tarımın bir 
kolu olan hayvancılıkta da alarm ver-

meye başladı. Bu durum, Uluslararası 
Para Fonu (UPF) ve Dünya Bankası 
(DB)’na egemen olan ABD ve Avrupa 
Birliği (AB) yönlendiriciliğinde uygu-
lanan tarım politikalarının sonucu 
olarak ortaya çıkmıştı... Batı’nın elinde 
olağanüstü bitkisel ve hayvansal 
üretim fazlalıkları ile tarımsal sanayi 
girdileri var. Batı açısından bunların 
Türkiye gibi çevre ülkelerinde eritilm-
esi kaçınılmaz bir zorunluluk. Bunun 
için Türkiye’ de yurtiçi üretimin geri-
letilmesi gereği ortaya çıktı. Cevap 
bu kadar açık.” demişim ve bunun 
sonucu olarak, nüfusumuz artarken 
hayvan varlığımızın yarıya düştüğünü, 
üretimin gerilediğini ve Türkiye tarım 
işletmelerinin büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan küçük ve orta ölçekli 
çiftçilerin hayvancılığı bıraktığını ve 
dolaysıyla pazardaki et fiyatlarının el 
yaktığını belirtmişim.

ÇÖZÜMSÜZLÜĞE BOYUN EĞMEK 
ya da KIRMIZI ET İTHALATI!
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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Kısaca aradan on yıl geçmesine 
karşın değişen bir şey olmamış bu-
lunuyor. Biz  “Çözümsüzlüğe Boyun 
Eğmişiz!”

Geçmişte olduğu gibi günümüze 
gelince, kırmızı et ithalatından kim-
ler karlı, kimler zararlı çıkacak’? İşte 
cevapları.

Kırmız Et İthalatından Kimler 
Kazanacak?

 İçte ithalat izni alabilen birkaç 
aracı firma, et tüketen yemek firmaları 
ve sucuk-salam üreticileri ithal etten 
kârlı çıkacaklar.

 Geçmişte Uluslararası Para 
Fonu (UPF) ve Dünya Bankası(DB)’na 
egemen olan ABD ve Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri kazanmıştı, kazançları 
devam edecek. Çünkü, ellerinde hay-
van ve kırmızı et stokları var. Dolaysıyla 
göreli olarak Türkiye’ye göre daha 
zengin olan Batı’nın çiftçileri yine bu 
işten karlı çıkacak.

Kırmızı Et İthalatından Kimler 
Zararlı Çıkacak?

 Yine hayvan sahibi köylü ve 
üretici zarar edecek. Kararla 4 dolara 
canlı hayvanı ve 3 dolara karkas eti 
getirmek mümkün. Vergileriyle bir-
likte 4.5 dolar maliyeti olacak. Yerli 

üreticinin daha düşük fiyatlarla gelen 
ithal hayvanlar ve karkas etle fiyat 
açısından yarışma şansı yok gibi. Bu-
nun için dışarıdan gelen hayvanlarla 
kurulan çiftlikler dışında yerli üreticiler 
için zorlu bir dönem olacak.

 Aslında tüketici de zararlı 
çıkacak. Belki göreli olarak fiyat çok 
az düşebilir, ancak daha sonra hızla 
artacak. Çünkü, sorun, yapısal.

Kırmızı Et Üretimini Artırmak 
İçin Ne Yapmalı?

•           Tarımda uygulanan yeni-
liberal politikalardan vazgeçilmeli.

• Mademki Avrupa Birliği’ne 
girmek isteniyor. Orada uygulanan 
Ortak Piyasa düzeni Türkiye’de de 
gerçekleştirilmeli.

• Özelleştirilen ve kimileri 
de kapatılan Tarımsal KİT’leri; Süt 
Endüstri Kurumu, Yem Sanayi, 
Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketleri 
yeniden açılmalı. Et ve Süt Kurumu, 
işlevsel hale getirilmeli.

• Ulusal Süt Konseyi ve Ulusal 
Et Konseyi süs olmaktan çıkartılmalı.

• Koyun ve keçiciliğin hay-
vansal üretim içindeki payını yük-
seltecek düzenlemeler yapılmalı.

• Hayvan ıslahı çalışmalarına 
önem verilmeli. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, yetiştirici Bir-
likleri ve üniversitelerle ortak ıslah 

çalışmaları yapmalı.
• Kesinlikle ve kesinlikle hay-

vansal ürünlerinde ithalata yönelme-
meli. Dünya Ticaret Örgütü’nün 
getirdiği zorlamalara çare aranmalı. 
Örneğin ithalatta kalite standartları 
yükseltilmeli.

Son Söz:
İthalat çözüm değil. Bağımlılık 

yaratıyor. Tıpkı afyon, esrar gibi 
Bağımlılığa karşı çıkılmalı. Çağdaş ve 
adam olmanın anlamı budur.
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Canlı büyükbaş hayvanlarda yüzde 
135 olan gümrük vergisi oranı yüzde 
26’ya, büyükbaş hayvanların etinde 
100-225 arasında değişen gümrük 
vergisi oranları ise yüzde 40’a indirildi.

Buğdayda yüzde 130 olan güm-
rük vergisi yüzde 45, arpada yüzde 
130 olan gümrük vergisi yüzde 35, 
mısırda yüzde 130 olan gümrük ver-
gisi yüzde 25 oldu.

CHP Bursa Milletvekili, Ziraat 
Mühendisi Orhan Sarıbal, canlı 
büyükbaş hayvanlarda yüzde 135 
olan gümrük vergisi oranının yüzde 
26’ya, büyükbaş hayvanların etinde 
100-225 arasında değişen gümrük 
vergisi oranlarının ise yüzde 40’a indi-
rilmesi ile buğdayda yüzde 130 olan 
gümrük vergisinin yüzde 45, arpada 
yüzde 130 olan gümrük vergisinin 
yüzde 35, mısırda da yüzde 130 olan 
gümrük vergisinin yüzde 25 olmasına 
tepki gösterdi.

Tarım ve hayvancılığa dayalı itha-
latta gümrük vergisi oranlarına getir-

ilen indirimlere yazılı bir açıklamayla 
tepki gösteren CHP Bursa Milletveki-
li, Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, 
şunları belirtti:

“Buğday ve benzeri hububat-
larda yapılan Gümrük vergisi indiri-
minin çiftçiyi ithalatla terbiye etme 
politikasıdır. Çiftçinin girdi maliyetler-
ine yönelik çalışma yapılması gerekirk-
en, ithalat ile başka ülkelerinin çiftçileri 
destekleniyor. Ülke çiftçisi tarımı ay-
akta tutmak için mücadele verirken 
üretim hariç, her 
konuda başka 
yollar aranıyor. 
Dışa Bağımlı ve 
tüketim üzerine 
bir tarım politikası 
u y g u l a n ı y o r . 
Derhal bundan 
vazgeçilmeli.”

“TÜRKİYE’DE HAYVAN 
VARLIĞI YETERSİZ”

Orhan Sarıbal açıklamalarını şöyle 
sürdürdü:

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, enflasyonun 
düşürülmesi amacıyla gıdada üreti-
mi korumak şartıyla, spekülasyonu 
engelleyecek şekilde ithalat vergiler-
inin yüzde 70-130’dan yüzde 20-
30’a düşürüleceğini açıklamıştı.

27 Haziran 2017 tarihli ve 30107 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 
canlı hayvan, kırmızı et ve hububatta 
gümrük vergileri düşürüldü.

Türkiye’de hem hayvan varlığı yet-
ersiz hem verimleri düşüklüğü hem 
de gerçek üretimin ilan edilenlerin de 
gerisinde olduğu bilinen bir gerçektir.

“KRİZ AŞILAMAMIŞ, HATTA 
BÜYÜMEYE DEVAM ETMİŞTİR”

Son yıllarda ülkenin gündeminden 
düşmeyen kırmızı et krizini bu süreçte 
hızlanmış ve sorunun yine ithalat 
yoluyla çözülmesi için, 30 Nisan 2010 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

“GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ İNDİRİMİN 
AMACI ÇİFTÇİNİN BUĞDAYININ 
FİYATINI DÜŞÜRMEK”
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kararla EBK’ye sığır eti ithalatı yapma 
yetkisi verilmiştir.

Geçmişte olduğu gibi, bu girişim 
de sorunun çözümünün değil 
büyümesinin başlangıcı olmuştur. 
Nitekim aradan altı yıldan uzun 
bir düre geçmesine rağmen kriz 
aşılamamış, hatta büyümeye devam 
etmiştir.

“CANLI SIĞIR VE SIĞIR 
ETİ İTHALATINDA GÜMRÜK 
VERGİSİ ORANLARI YENİDEN 
DÜŞÜRÜLDÜ”

27 Haziran 2017 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile canlı büyükbaş hay-
vanlarda yüzde 135 olan gümrük 
vergisi oranı yüzde 26’ya, büyükbaş 
hayvanların etinde 100-225 arasında 
değişen gümrük vergisi oranları ise 
yüzde 40’a indirildi

“YEDİ YILDA 4,2 MİLYON BAŞ 
CANLI HAYVAN İTHALATI YAPIL-
DI”

2010-2016 döneminde ülkeye 
ithalat yoluyla (2 milyonu büyükbaş, 
2,2 milyonu küçükbaş olmak üzere) 
4,2 milyon başın üzerinde canlı hay-

van girmiştir. Söz konusu dönemde 
3,2 milyar doları büyükbaş, 240 mi-
lyon doları da küçükbaş olmak üzere 
sadece canlı sığır ile koyun ve keçi 
ithalatı için toplam 3,4 milyar dolar 
bedel ödenmiştir.

“YEDİ YILDA 217 BİN TON 
KIRMIZI ET İTHAL EDİLDİ”

Aynı dönemde (2010-2016) 
değişik formlarda (dondurulmuş, 
soğutulmuş vb.) sığır karkası ithalatı 
da yapılmıştır. Bunun miktarı 217 
bin ton, tutarı da 1 milyar dolar 
civarındadır.

Eğer ithal edilen sığır eti, sığır 
başına ortalama 300 kg karkas 
alınacağı varsayımı ile hayvana 
dönüştürülürse, bulunacak sayı 
yaklaşık 725 bin baş sığır olacaktır. 
Dolayısıyla Türkiye 2010-2016 yılları 
arasında yaklaşık 2,5 milyon baş 
sığır ithal etmiştir denebilir. Bu arada 
2017 yılında gümrüksüz olarak Et ve 
Süt Kurumu tarafından ithal edilmesi 
öngörülen sığır sayısı da şimdilik 500 
bin baş civarındadır.
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19 Mayıs ilçesinde 19 bin dekar 
alanda yaklaşık bin 500 çiftçi 
buğday ekimi yaptı. Başakların 
olgunlaşmasıyla ilçede biçerdöver ile 
buğday hasadına başlandı. Hasattan 
memnun olan çiftçiler buğday fiyatının 
düşük olmasından dert yanıyor.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı 
Bayram Konuş, buğday fiyatlarının 
düşük, gübre ve akaryakıt fiyatlarının 
ise yüksek olduğunu, bunun da çiftçi-
yi zor durumda bıraktığını söyledi. 

Konuş, “Bu yıl buğday verimi iyi 
görünmekte ama ne yazık ki buğday 
fiyatları 5 yıl önceki kilogram fiyatı 75 
kuruş, bugün 85 kuruş. Beş yıl önce 
ekmek 30 kuruş şimdi ise ekmek 1 
lira. Yani bir kilo buğdaya bir bardak 

çay içilmekte. Girdi mal-
iyetleri mazot, gübre, 
ilaç yüksek olmasından 
dolayı üreticimiz günden 
güne buğday ekimind-
en uzaklaşmakta. Buna 
yüksek maliyetler se-
bep oluyor. 15 yıl önce 
ilçemizde çok büyük 
tütün üreticilerimiz vardı. 
Fiyatların böyle denge-
siz oluşundan yaklaşık 

bin 500 tütün ekicisinden şu anda 
15 tütün ekicisi ancak çıkabilir. Tüc-
carlar tütün üreticisine kilogramına 25 
lira teklif ederken yine de tütün üreti-
cisi tarlasına tütün ekmiyor. Buğday 
üreticisi de bir gün aynı tütünden 
uzaklaştığı gibi buğday üretmekten 
de uzaklaşacaktır. Buğday tütüne 
hiç benzemez. Ekmek insanın temel 
gıdasıdır. Ülke olarak buğday ithal 
eden ülkeyiz. Buğday ithalatından 
mutlaka uzaklaşmalıyız. Buğday 
üreticisine gübre, mazot desteği ve 
ürün desteğinin yükseltilmesinin ge-
lecek için çok yerinde karar olacağı 
kanaatindeyiz. Biz üretmezsek dünya 
aç kalır” dedi.

“TÜRK ÇİFTÇİSİNİN KALBİNE 
DAYANAN BIÇAK”

Edirne Ziraat Odası Meclis 
Başkanı Erdal Akgün, buğdayda 
verginin düşürülmesini eleştirerek 
kararın, Türk çiftçisinin ‘kalbine day-
anan bıçak’ gibi olduğunu söyledi. 

Kararı alan yetkilileri vicdanlı olma-
ya çağıran Akgün, şunları belirtti:

“Alınan bu karar canımızı acıttı. 
Bıçağın kemiğe dayandığı bir karar 
oldu. Yani gümrük vergilerinin yüzde 
yüz 45’ler den yüzde 35’lere, bazı ül-
kelerden ise buğday, arpa ve mısıra 
sıfır vergi getirildi. Buna gerçekten 
çok üzüldük. Sesimizi yukarılara 
duyuramıyoruz. Devleti yöneten-
lerden, Türk çiftçilerine vicdanlı 
davranmalarını, vicdanının sesini din-
leyerek karar almalarını bekliyorum. 
Büyük sermaye topraklarımızı kay-
bediyoruz. Bu yanlış karardan bir an 
önce dönülmelidir. Üretimin yüksek 
olduğu bugünlerde alınan kararla 
gümrük ürünlerinin sıfırlanması üreti-
cinin kalbine bir bıçak gibi geldi.”

“GÜMRÜK GİDERİNİN 
DÜŞÜRÜLMESİ, ÜRETİCİMİZ 
TARAFINDAN OLUMSUZ 
OLARAK KARŞILANMAKTADIR”

Balıkesir Ziraat Odaları Koordi-
nasyon Kurulu Başkanı ve Bandırma 
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dön-
mez, buğday fiyatları ile ilgili açıklama 
yaparak, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
fiyatları dengelemesini beklediklerini 
söyledi.

Buğday ithalatında verginin 
düşürülmesine yönelik açıklamaların 

BUĞDAY ÜRETİCİSİ HASATTAN 
MEMNUN, FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ!
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yapılmasının ardından, buğday 
fiyatında düşüş yaşandığına işaret 
eden Dönmez, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bölgemizde buğday hasadına 
başladığımız bugünlerde Gümrük 
Bakanlığı’nın açıkladığı gümrük gider-
inin düşürülmesi, üreticimiz açısından 
olumsuz olarak karşılanmakta ve 
buğday fiyatlarında 100-150 kuruş 
düşüş göstermekte. Bölgemizde de 
üretici zaten borçlu ve zor zamanlar 
yaşıyor. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi fi-
yat açıklayıp, piyasaya biran önce mü-
dahale etmesini istiyoruz. Verimimiz 
iyi ama bu fiyatlar bizim yüzümüzü 
güldürmüyor. Toprak Mahsulleri fiyat 
açıklayıp piyasayı regüle etmesi ger-
ekmekte bunu yetkililerden Balıkesir 
Ziraat Odaları olarak talep ediyoruz.”

“CUMHURİYET TARİHİNDE 
GÖRÜLMEMİŞ BİR KARAR”

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı 
İmdat Saygı, buğdayda gümrük ver-
gisinin düşürülmesinin kabul edilecek 
bir şey olmadığını ve Cumhuriyet 
tarihinde böyle bir karar alınmadığını 
ifade etti. 

Kararın yanlış olduğuna dikkat 
çeken Saygı, “Bu karar çiftçi, Türkiye 
açısından her türlü baştan sona yanlış 
olay. Bu kararın kabul edilecek hiç bir 

tarafı yok. Şu anda hasatta güzel bir 
yıl geçiriyoruz. Kaliteli ürün biçiyoruz. 
Ama kalkıp bu devlet ne yazık ki böyle 
bir karar alıyor. Bunu hiç bir şekilde 
kabul edilecek bir tarafı yoktur. Bunu 
düşünmek bile kabul görmez. Devlet 
neden böyle karar alıyor bu çiftçiyi 
yok etmek istiyor her halde. Cumhuri-
yet tarihinde görülmemiş bir karar bu. 
Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli” 
şeklinde konuştu.

“FİYATLAR GEÇEN SENENİN 
ALTINDA”

Alınan kararla çiftçinin büyük bir 
sıkıntı içine girdiğini belirten Kırklareli 
Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, 
“Buğday fiyatlarında 70-80 kuruş 
düşüş oldu. Bu hiç hoş bir şey değil. 
Bu fiyatlar geçen senenin altında. Bizi 
çok zor günler bekliyor. Bir an önce 
TMO’nun fiyatlarını açıklaması lazım 
yoksa bu üretici perişan olur. Bu 
hangi akla hizmet ile yapıyorlar, kim-
lere yapıyorlar. Kimlere faydası var. 
Kim getiriyor bu buğdayı dışarıdan 
hangi firmalar getiriyor? Üreticiyi 
düşünmüyor muyuz biz. Bu üretici 
ne yapacak? Bizi desteklemeleri ger-
ekirken bize daha çok balta vuruyor-
lar. Hangi ülkede görülmüş” dedi.

“ÇİFTÇİ PERİŞAN OLACAK!”

Gümrük vergisinin kalkmasıyla 
çiftçinin perişan olacağını söyleyen 
Ekrem Şaylan, açıklamasına şöyle 
devam etti:

“Adana’da buğday biçildi, 
Şanlıurfa’da biçildi. Bir İç Anadolu 
Trakya’da buğday biçiliyor, şu an. 
Sanki Trakya’ya özel bir muamele, 
hemen gümrükler sıfırlanıyor. Trakya 
çiftçisi perişan olsun diye yapılıyor 
sanırım bu. Çiftçilerimiz geçen sene 
ve bu sene buğday alım fiyatının 
açıklanmamasını siyasi bir kasıt olarak 
görüyor. Bu sene gümrükte vergiyi de 
düşürdüler. Bu işleri çözemedik gitti, 
Allah sonumuzu hayır etsin. Trakya’da 
2 milyon ton buğday üretiliyor, sanayi-
ci 750 bin tonunu alıyor. Dışarıdan da 
buğday getirilecek, geriye kalan 1 mi-
lyon 200 bin ton buğdayı kim alacak? 
Sonunu düşünemiyorum.”
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Turizm Dosyası

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli

Tarih, kültür ve olağanüstü doğal 
güzelliklerin bir birleşimi olan Türkiye, 
dünyanın önde gelen turizm merke-
zleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin 
en önemli ayrıcalıklarından birisi 
dört mevsimin tüm özelliklerinin 
her zaman yaşanabildiği bir ko-
numda bulunmasıdır. Akdeniz 
ve Ege bölgelerinde yaz turizmi, 
Karadeniz’de yaz turizmiyle birlikte 
yayla turizmi gelişmiş durumdadır. 
1980’lerden sora başlayan atakla 

Türkiye özellikle 
yaz turizminde 
çok ilerlemiş, 
otel sayısı, yatak 
sayısı katlanarak 
artmıştır.

Türkiye turizm 
alanı çeşitliliği 
açısından çok 
zengin bir ülkedir. 
Bugün ağırlık 
güneş, kum ve 
deniz turizmi 
denilen alanda 

görünmekle birlikte diğer alanlarda 
da Türkiye zengin bir potansiyele 
sahiptir.

Türkiye, sahip olduğu zengin 
ve şifalı suları ve bunların yanında 
kurulu kaliteli tesisleriyle adeta 
bir kaplıca cennetidir (termal tu-
rizmi.) Yaz, kış karla kaplı dağları 
ve buralarda kurulu kayak tesisleri 
ve otelleriyle önemli bir kış turizmi 
merkezidir (kış turizmi.) Yaylaları, 
meraklısı için bir yayla turizmi imkânı 
sunar. Yaklaşık 40 bin mağarasıyla 
bu alandaki meraklılara özel bir ola-

naklar demeti sergiler. Bitki örtüsü 
ve yaban yaşamı çeşitliliği ilginç 
ve değişik bir av potansiyeli taşır 
(av turizmi.) İki kıtayı birleştiren 
olağanüstü konumuyla ve son 
derecede nitelikli salonlara sahip 
otelleriyle Türkiye hemen her ilinde 
kongreler ve toplantılar için bir-
çok imkân sağlar (kongre turizmi.) 
Son yıllarda birçok yerde hizmete 
sokulan üstün nitelikli golf tesisleri-
yle golf severeler değişik imkân-
lar verir (golf turizmi.) Olağanüstü 
doğa güzelliklerine sahip koyları 
ve üstün donanımlı marinalarıyla 
yatçılar için üstün bir imkân sunar 
(yat turizmi.) Türkiye, çok tanrılı 
dinlerden tek tanrılı dinlere kadar 
birçok farklı inanca sahip uygarlığa 
beşik olduğu için farklı inançlardan 
insanların görmesi gereken birçok 
farklı esere sahiptir (inanç turizmi.) 
Yamaç paraşütü, yelken kanat, ba-
lon gibi hava sporlarından dağcılık, 
rafting, su altı sporları gibi alanlarda 
büyük potansiyele sahiptir (spor tu-
rizmi.) 450 çeşit farklı kuş türüyle 
kuş gözlemciliği gibi özel alanlarda 
da imkânlar sunar.

Turizm Tesisleri

Türkiye’de turizm işletme belgeli 
tesisler ile turizm yatırım belgeli te-
sislerin toplam sayısı, oda ve yatak 
sayısı yıllar itibariyle karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki tabloda yer alıyor

(Kaynak: TÜRSAB: http://www.
tursab.org.tr/tr/turizm-veri leri/
istatistikler/turistik-tesis-ve-islet-
meler/turkiyenin-yatak-kapasite-
si-1966-_77.html)

Tabloya göre Türkiye, son 40 

Dr. Mahfi Eğilmez
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yılda turistik tesis sayısını 7, oda 
sayısı 15, yatak sayısını 16 kattan 
fazla artırmış durumdadır. Yatakların 
yıldız sayısına göre dağılımı şöyledir. 
 
Buna göre Türkiye’de yatakların 

dörtte üçü de 5 ve 4 yıldızlıdır.

Yalnızca Antalya’da bulunan 
5 yıldızlı yatak sayısı İspanya ve 
Yunanistan’daki 5 yıldızlı yatak 
sayısından fazladır. 2015 yılsonu 
verilerine göre Antalya’da 351 
adet 5 yıldızlı otel var, İspanya’nın 
tamamında bu sayı 251 adet.

Bu iki tablo bize Türkiye’nin turis-

tik tesis konusunda hem sayı ham 
de kalite yönünde son derecede iyi 
bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

Gelen Turist Sayısı ve Turis-
tlerin Harcamaları

Türkiye’ye gelen turist sayısı yıllar 
içinde hızla arttıysa da 2016 yılında 
keskin bir düşüş gösterdi. Aşağıdaki 
tablo bu durumu sergiliyor (Kaynak: 
TÜİK.)

 
 
Tablo bize 2016 yılında yaşanan 

keskin düşüşü gösteriyor. Gelen tu-
rist sayısı yüzde 25 azalırken turis-
tlerin Türkiye’ye bıraktığı döviz tutarı 
da yüzde 30 düşmüş bulunuyor. 
2015 yılında turistlerin Türkiye’de 
kalış ortalaması 10,1 gece iken 
2016 yılında bu süre 11,4 gec-
eye yükselmiş ama turist başına 
ortalama harcama 756 Dolardan 
705 Dolara gerilemiş. Bu gerile-
meler 2017 yılının ilk çeyreğinde 
de sürmüş bulunuyor. Geceleme 
sayısı 13,1 geceye yükselirken turist 
başına harcama 696 Dolara düşmüş 
görünüyor. Bunun çeşitli neden-
leri var. Bunlar arasında üçü öne 
çıkıyor: Rus uçağının düşürülmesi 
ve Rusya ile bozulan ilişkiler, 15 
Temmuz darbe girişiminin yarattığı 
olumsuz ortam, AB ile ilişkilerin 
gerginleşmesi.
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Aşağıdaki tablo; Türkiye’ye ge-
len turistler içinde en büyük yeri tu-
tan 6 ülkeyi ve bu ülkelerden gelen 
turist sayılarını sergiliyor. Son sırada 
yer alan Türkiye, yurtdışında yerleşik 
olup ülkeyi ziyarete gelen Türklerin 
sayısını gösteriyor (Kaynak: TÜİK.) 

Görüleceği üzere dışarıda 
yaşayıp da Türkiye’ye ziyarete ge-
len Türkleri saymazsak Alman turis-
tler Türkiye’ye gelen turistler içinde 
birinci sırada bulunuyor. 2016’da 
yaşanan gerilemeye karşın Alman-
lar hala birinci sırada bulunuyor. 
Rusya ile yaşanan sorunlardan 
sonra turistlerin sayısında dramatik 
bir düşüş yaşanmış bulunuyor. Bu-
nunla birlikte 2017 yılının ilk 5 aylık 
sonuçları Rus turistlerin yeniden 
gelmeye başladıklarını işaret ediyor. 
Gürcistan ve Bulgaristan’dan ge-
lenlerin arasında çok sayıda çalışma 

ve mal satma amacıyla giriş çıkış 
yapan kişiler bulunduğu için bunları 
burada turist olarak göstermek ne 
derece doğru olur bilmiyoruz. Ama 
resmi değerlendirmeler bunları turist 
olarak gösteriyor.

AŞağıdaki tablo gelen turis-
tleri burada yaptıkları harcamaların 
hangi alanlara yöneldiğini 
gösteriyor (Kaynak: TÜİK.) 

Tablo toplam turizm gelirini iki 
başlıkta ele alıyor: Kişisel harcama-
lar ve paket tur harcamalarından 
Türkiye’ye kalan paralar. Kişisel 
harcamalardan elde ettiğimiz ge-
lirler kabaca toplam turizm gelirinin 
dörtte üçünü oluşturuyor. Bunlar 
içinde en yüksek pay da yeme içme 
harcamalarına ait. Bununla birlikte 
sağlık harcamaları, spor, eğitim, 
kültür harcamaları gibi alanlarda da 
azımsanmayacak gelir elde ediyor-
uz. 
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Sağlık Turizmi

Yukarıda saydığımız gibi pek çok 
turizm çeşidi var. Hepsine değinme 
olanağımız yok. O nedenle bun-
lar arasından sağlık turizmini örnek 
olarak seçip ele alalım. Sağlığına 
kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden 
başka bir ülkeye tedavi görmek 
amacıyla gidilmesine sağlık turizmi, 
böyle bir amaçla seyahate çıkana 
da sağlık turisti deniyor. Sağlık tu-
rizmi 3 ana başlıkta toplanabilir: (1) 
Tıp turizmi (hastanelerde tedavi ve 
ameliyat gibi işlemler), (2) Termal 
turizm (termal tesislerde rehabili-
tasyon ve dinlenme gibi hizmetler) 
(3) Yaşlı ve engelli turizmi (yaşlı ve/
veya engelli tedavi merkezleri veya 
yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte 
uzun süreli konaklamalar.)

Sağlık turizminin birçok nedeni 
vardır. En bilinenlerini sıralayalım: (1) 
Turistin ülkesinde yüksek teknolo-
jili sağlık hizmetleri ve/veya termal 
tesislerin bulunmaması veya yeterli 
sayıda ve kalitede olmaması. (2) Te-
davi ve tatili birlikte yapma isteği. (3)  
Sağlık hizmetlerinin kişinin ülkesinde 
pahalı olması. (4) Turistin, herhangi 
bir nedenle yaptıracağı ameliyatın 
kendi çevresi tarafından bilinmes-
ini istememesi (Estetik Cerrahi, 
İnfertilite tedavisi gibi.) (5) Kişinin 
bulunduğu ortamdan uzaklaşma 
arzusunun etkisi.

Türkiye, son yıllarda sağlık tu-
rizmi açısından önemli gelişmeler 
gösterdi. Yabancılar hem Türkiye’yi 
görmek hem de sağlık sorunlarını 
kendi ülkelerindekine göre daha 
uygun maliyetlerle çözmek üzere 
Türkiye’ye gelmeye başladılar.

Aşağıdaki tablo 2015 yılında 
Türkiye’ye sağlık turizmi nedeni-
yle gelen turist sayısını ve en fa-
zla sağlık turistinin geldiği 5 ülkeyi 
(Kaynak: Sağlık Bakanlığı:  http://
saglikturizmi.gov.tr/TR,23582/sag-
lik-turizmi-2015-2016-raporu.html) 

Sağlık turizmi amacıyla gelen tu-
ristlerin daha çok komşu ülkelerden 
geldiğine dikkat edilmeli. Bunun bir 
nedeni yakınlık olsa da bir nedeni 
de bu ülkelerin bize göre çok daha 
düşük sağlık hizmetlerine sahip 
olmalarıdır. Almanya ve benzeri ül-
kelerden gelenler ise ülkelerinde bu 
hizmetlerin çok pahalı olması ned-
eniyle buraya gelmektedir.

 

Türk Turistlerin Yurtdışı Gezileri 
ve Yaptıkları Harcamalar

Turizm tek yönlü bir faaliyet değil 
doğal olarak. Yurtdışında yerleşik 
olanlardan Türkiye’ye gelenler ve 
buraya döviz bırakanlar olduğu 
gibi Türkiye’de yerleşik olan-
lardan yurtdışına gidip oraya döviz 
bırakanlar da var.

Aşağıdaki tablo Yurtdışına seya-
hat eden Türklerin sayısını ve en 
fazla seyahat ettikleri on ülkeyi gös-
teriyor (Kaynak: TÜİK.)
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Tabloya göre yılda yaklaşık 8 – 
9 milyon Türk vatandaşı yurtdışına 
seyahat etmektedir. Türk tu-
ristlerin en fazla rağbet ettiği 
ülke komşularımız Gürcistan ve 
Bulgaristan’dır. Bunların önemli bir 
bölümü günü birlik giriş çıkışlardır. Bu 
iki ülkeyi bir başka komşumuz olan 
Yunanistan izlemektedir. Ardından 
da en fazla Türk vatandaşının 
yerleşik olduğu Almanya gelmek-
tedir. Rusya ile olan ilişki bozulması 
2016 yılında Rusya’ya giden Türk 
sayısında ciddi bir düşüş yaratmış 
görünüyor.

Türk turistlerin yurtdışı geziler-
inde yaptıkları harcamaların toplamı 
ve kategorileri aşağıdaki tabloda yer 
alıyor (Kaynak: TÜİK.)

Tıpkı yabancı turistlerin 
Türkiye’de yaptıkları harcama-
larda olduğu gibi Türk turistlerin 
dışarıda yaptığı harcamalarda da 

ağırlık (yüzde 80 dolayında) kişisel 
harcamalarda yoğunlaşmaktadır. 
Bu grubun içinde de ağırlık yeme 
içme ve konaklama giderlerindedir. 

Turizmden Net Gelirimiz

Bu aşamada turizm gelirler-
imiz ile turizm giderlerimizi yıllar 
itibariyle karşılaştırıp net gelirimiz 
hesaplayacağız.

Aşağıdaki tablo bu amaçla 
hazırlanmış bulunuyor.
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Türkiye, net turizm geliri elde 
eden bir ülke konumundadır. Yani 
gelen turistlerin burada bıraktığı 
dövizlerden yurtdışına giden Türk 
turistlerin götürdüğü dövizleri 
düşersek Türkiye’nin turizmden net 
döviz geliri elde ettiğini görürüz. Bu 
net gelir 2014’de 29 milyar Dolara 
kadar yükselmişken 2016’da 17 
milyar Dolara gerilemiş bulunuyor.

2016 yılında yaşanan olum-
suzluklar Türkiye’ye gelen tu-
rist sayısında Türkiye’den dışarı 
giden turist sayısına göre daha 
olumsuz etkilemiş, bu durum ge-
lir gider dengesine de yansımış 
ve dolayısıyla net turizm gelirimiz 
düşmüştür. 2016 ile 2015 yıllarını 
karşılaştırırsak turizm giderlerimizin 
yüzde 15 düşmesine karşılık turizm 
gelirlerimizin yüzde 30 gerilediğini 
görebiliriz. Demek ki Türkiye’deki 
olumsuzluklar gelen turisti giden tu-
ristten daha fazla etkilemektedir.

Değerlendirmeler

Türkiye gerek doğasıyla gerekse 
son yıllarda sağlıktan kongre tu-
rizmine termal turizmden yatçılığa 
kadar her alanda sunduğu olanak-
larla tam anlamıyla bir turizm ülke-
sidir. Son 40 yılda tesis sayısında ve 
kalitesinde dünyadan çok daha ileri 
adımlar atarak Akdeniz havzasının 
en modern ve kaliteli turistik tesisler-
ine sahip ülkesi haline gelmiştir. Tu-
rizm gelirlerini de bu gelişmeler so-
nucunda katlayarak artırmıştır.

Bütün bu olumlu gelişmelere 
karşılık Türkiye, turizmde bu büyük 
potansiyeli kullanamamakta turist 
başına harcama ortalamasını 700 
– 830 Dolar aralığından yukarıya 
taşıyamamaktadır. Bunda ‘her 
şey dâhil’ sisteminin büyük etkisi 
vardır. Türkiye bir şekilde rekabet 
amacıyla başlattığı bu sistemden 
çıkamamakta öyle olunca da ortala-
ma harcamayı yükseltememektedir.

2016 yılı Türk turizmi açısından 
tam anlamıyla bir çöküşe neden 
olmuştur. Dış politikada yaşanan 
hatalar zinciri sonucunda Türkiye, 
turizmde en büyük müşterisi olan 
Rusya’yı, ardından Almanya’yı 
ve diğer Avrupa ülkelerini büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Konu turizmle 
ilgili olmasa da turizmi ağır biçimde 
yaralamıştır. Aynı yıl yaşanan darbe 
girişimi de bütün bu gelişmelere ek 
bir darbe olmuştur.

Cari açığımızı düşürmemizde, 
istihdamın artırılmasında büyük 
katkısı olan, büyümeyi pozitif et-
kileyen bu sektöre gözümüz gibi 
bakmamız gerekiyor. Müşteriyi 
buradan uzaklaştıracak sorun-
lar yaratmaktan kaçınmamız şart. 
Rusya ile ardından AB ülkeleri-
yle yaşanan sorunların nelere mal 
olduğunu ne kadar büyük döviz 
kayıpları yarattığını hiçbir zaman 
unutmamamız lazım.
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Türkiye enerji zirvesine ev 
sahipliği yapıyor. Öncelikle bu 
tip organizasyonların ev sahibi 
olmak önemlidir. Fakat süreci 
yöneteceğiniz anlamına gelmez.

Yani ülkemizin batı ile doğunun 
köprüsü olmakla, ortağı olması 
arasındaki fark gibi, pozisyo-
nunuz sonuçlarda büyük sapmalar 
doğurur.

Kongre çerçevesinde yapılan 
konuşmalar var. Elbette herkes 
dünya enerji piyasasındaki etkinliğini 
arttırabilmek için ‘iyiyiz’ ya da 
‘önemliyiz’ lobisi yapıyor. Buna biz 
de dahil…

Fakat bir gerçek var ki doğalgaz 
ve petrol türevi enerji bir yana, 
Türkiye’nin ihtiyacının ancak yüzde 
10’unu karşılayacak nükleer tesisler-
le övünmesi, hatta bir üçüncüsünün 
yolda olduğunu açıklanması insanı 
üzüyor.

Çünkü ortaya çıkan kayıp, elde 
edeceğiniz kazancın yanında kat be 
kat fazla. Buradan bir takım jeopoli-
tik önem kazanma peşinde koşan 
Türkiye’nin daha akılcı ve içten gel-
en çözümlere kulak vermesi gerekir.

Rüzgâr tirbünleri konusunda 
teşvik alıp batanları ya da güneş en-

erjisi üreten tesisleri yok saymaktan 
vazgeçmesi gerekir. İzmir’deki son 
Küresel Isınma Kurultayı’nda bir bilim 
insanı ‘Van Gölü büyüklüğündeki 
bir alana’ kurulacak güneş enerjisi 
tesisiyle Türkiye’nin tüm ihtiyacının 
karşılanabileceğini duyurdu.

Mesela bu sese kulak ver-
ildi mi? Hiç sanmıyorum… Alter-
natif enerji dillere pelesenk olmuş, 
sakız gibi çiğnenip duruyor. Hatta 
Konya’da kurulucak güneş tarlasına 
Suudlar’ın talip olduğu konuşuluyor. 
Bu bile politikalarımızın ne kadar 
üretime yönelik ve milli olduğunu 
tartışılır kılmaya yeter.

Oysa bakın dünya çok farklı bir 
yerde. Çin’in fosil dışı yakıt payı 
yüzde 13,3’e çıktı. Apple Çin’de 
güneş enerjisinden elektrik üretm-
eye hazırlanıyor. Beş yıllık kalkınma 
planlarına alternatif enerjiler giriyor. 
Girmekle kalınmıyor, eyleme geçili-
yor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
raporuna göre dünyada yenilenebilir 
enerjinin 2020 yılında payının yüzde 
26’yı aşacağı vurgulanıyor. Almanya 
yenilenebilir enerjiden elektrik üreti-
minin payını aynı sene yüzde 35 
olarak öngörüyor.

Türkiye’nin lafı bırakıp, biraz da 
samimi olması gereken bir konudan 
söz ediyoruz. Elbette sıfır noktasında 
değiliz. Ama önce al-
ternatif enerjiyi fantezi 
olarak algılamaktan 
v a z g e ç m e m i z 
gerektiğini anlatmaya 
çalışıyorum.

Hele ki; son haber 
dünya endüstri 
yapılanmasının da 
hızla değişeceğinin 
göstergesi niteliğinde. 
Fransa, fosil yakıtla 
çalışan araçları 
2040 yılında tama-

men yasaklayacağını duyurdu. 
Açıklamayı da Fransa Enerji Bakanı 
yaptı.

Norveç ve Hollanda ise daha 
yakın tarihte, 2025’te bu sisteme 
geçeceklerini açıklamıştı. 2019 
yılında tamamen hibrit araçlara 
geçeceğini duyaran otomotiv 
firmaları var. Bu nedenle otomo-
bil çalışmasının da hibrit üzerinde 
yoğunlaşması doğru bir yaklaşım.

İşte bunlar hem bir taraftan 
endüstriyel ezberleri bozacak bir 
çıkış, hem de doğalgaz ve petrol 
lobileri açısından büyük tartışma 
çıkaracak bir başlık.

 
Sözün özü şu ki, gelecek pro-

jeksiyonunuzu doğalgaz ve pet-
rol hatları üzerinden vazgeçilme-
zlik noktasında kurmaya 
kalkıyorsanız, hele bir de buna 
nükleer ilave ediyorsanız, süreci 
okuyamıyorsunuz demektir.

Çünkü bu sadece enerji ihtiyacı 
meselesi değil. Enerji yapısını 
geçmiş teknolojiler üzerine kuranlar, 
bırakın jeopolitik önemi, gelecekte 
dünyaya mal da satamayacak. Zira 
bu rekabette tarife dışı engel olarak 
mutlaka kullanılacaktır ve geride 
kalanlar yine çırak çıkacaktır.

cetinunsalan@yahoo.com

Bu Yasak Çok Taşı Yerinden Oynatır
Çetin ÜNSALAN
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Ahmet Atalık

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı

Palm yağının dünyada üretim 
miktarı 57 milyon ton civarındadır. 

Endonezya ve Malezya’nın palm 
yağı üretimindeki payı yaklaşık % 
85’tir.

Türkiye’de üretilmeyen palm 
yağının ithalat yoluyla ülkemize girişi 
2000 yılında yaklaşık 200 bin tondan 
2016 yılında 600 bin tona yükselmiştir.

Ödenen döviz miktarı da 75-80 
milyon dolardan 400-500 milyon 
dolara yükselmiştir.

“Palm Yağına Uygulanan Güm-
rük Vergisi Yüzde 15’tir”

Ülkemizin ham yağ ithalatında % 

30, rafine yağ ithalatında % 52 güm-
rük vergisi koyma hakkı bulunurken, 
palm yağına uygulanan gümrük ver-
gisi % 15’tir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin 
(EFSA) raporlarında palm yağının 200 
derecenin üzerinde rafine edilmesi 
halinde kanserojen etki gösterdiği be-
lirtilmektedir.

“Bitkisel Yağ ve Yağlı Tohum 
İthalatına Ödenen 3,5 Milyar 
Dolar”

Türkiye her yıl bitkisel yağ ve yağlı 
tohum ithalatına 3,5 milyar dolar öde-
mektedir.

Bitkisel yağ üretimimizi arttırmayı 
hedefleyen, dışa bağımlılığımızı azal-
tacak politikalar üretmek yerine sağlık 
açısından dünyada kabul görmüş 
zeytinyağımızın hammaddesini 
sağladığımız zeytinliklerimizin sanayi 
ve madencilik yatırımlarına açılmak 
istenmesi inanılır gibi değildir!

“Sağlık Açısından Tabi ki Zey-
tin”

“Türkiye açısından zeytin mi daha 
önemli yoksa yapılacak tesis mi?” 
sorusuna da cevabımız “Halkımızın 
sağlığı açısından tabi ki Kur’an’da 
dahi kutsal kabul edilen zeytin ağacı” 
diyoruz.

Şu soruyla da bitiriyoruz; “Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
kamu spotlarına göre hani ülkemizde 
yeterince tarım dışı alan vardı? Bu 
alanların hepsi bitti, yatırım için bir tek 
zeytinlikler mi kaldı?”

PALM YAĞI MI, YOKSA 
ZEYTİNYAĞI MI?
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Tür-
kiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI 
(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketlerinin Haziran 2017 dönemi 
sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0 üzer-
inde ölçülen tüm rakamların sek-
törde iyileşmeye işaret ettiği anket 
sonuçlarına göre, geçen Mayıs ayında 
53,5 olarak ölçülen İstanbul Sanayi 
Odası Türkiye İmalat PMI Haziran’da 
54,7’ye yükselerek Türk imalat 
sektörünün faaliyet koşullarındaki 
genel iyileşmenin Kasım 2013’ten 
beri gözlenen en güçlü düzeyde 
gerçekleştiğine işaret etti.

 
Böylelikle manşet PMI üst üste 

dördüncü ay olacak şekilde uzun dö-
nem ortalaması olan 50,7’nin üzer-
inde ölçüldü.

PMI’daki yükseliş; yeni siparişler, 
üretim ve istihdamdaki daha yük-

sek oranlı artışlardan 
kaynaklandı.

İmalat sektörünün faali-
yet koşullarındaki genel 
iyileşme, yeni siparişlerde 
Şubat 2011’den bu yana 
kaydedilen en yüksek 
artıştan kaynaklandı.

Ayrıca imalatçıların 
üretimi son 43 ayın, 
istihdamı ise; son 29 ayın 
en güçlü düzeyinde artış 

kaydetti. Bu sayede firmalar, yeni 
alınan işlerdeki daha yüksek oranlı 
artışa rağmen, birikmiş işlerini azalttı.

Son anket ayrıca sektördeki 
enflasyonist baskıların daha da 
hafiflediğini gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye 
İmalat PMI Haziran ayı anket verileri 
hakkında değerlendirmede bulunan 
IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor 
Balchin, şunları söyledi:

 
“Türk imalat sektörünün PMI 

yükseliş trendi, Haziran’da da devam 
ederek sektörün genel performansının 
son üç buçuk yılı aşkın sürede gözle-
nen en güçlü düzeyde gerçekleştiğini 
gösterdi.

Özellikle dikkat çeken, yeni 
siparişlerde son altı yılı aşkın dönem-
deki en yüksek artışın kaydedilm-

esiydi.
Bu gelişme, üçüncü 

çeyrek için olumlu işaret 
verdi.  

Son açıklanan resmi 
sanayi üretiminde Nisan 
ayında gerçekleşen yıllık 
yüzde 6,7’lik büyüme, 
PMI’nin son dönemdeki 
gücünü teyit etmiş oldu.”

 

İstanbul İmalat PMI Haziran’da 
52,2 Oldu

 
Mayıs ayında 53,3 düzeyinde 

kaydedilen İstanbul Sanayi Odası 
İstanbul İmalat PMI da Haziran’da 
52,2 olarak gerçekleşti.

Endeks, faaliyet koşullarında genel 
anlamda güçlü iyileşmenin devam 
ettiğine işaret etti.

PMI, ayrıca uzun dönem 
ortalaması (Ocak 2006’dan beri) olan 
50,5’in üzerinde ve Kasım 2014’ten 
beri gözlenen ikinci en yüksek 
düzeyinde kaydedildi.

Haziran ayında beş alt endek-
sin dördü (girdi stokları alt endeksi 
dışında) manşet PMI’ye pozitif katkı 
sağladı.

PMI’de Mayıs’a kıyasla 
gerçekleşen düşüş ise; yeni siparişler, 
üretim ve istihdamda daha düşük 
oranlı artışlar görülmesinden 
kaynaklandı.

Buna rağmen, yeni siparişler, 
üretim ve istihdam geçmiş ortalama-
lara kıyasla güçlü düzeyde büyüdü ve 
tedarikçilerin teslimat süreleri artmaya 
devam etti.

Yeni işler Şubat 2014’ten beri gö-
zlenen ikinci en yüksek hızda büyüdü.

Üretim, üst üste dördüncü ay ola-
cak şekilde Haziran’da arttı.

Böylelikle, son iki buçuk yılın 
en uzun kesintisiz yükseliş trendi 
gerçekleşmiş oldu.

İstanbul Sanayi Odası: Yeni 
Siparişlerde Son 6 Yılı Aşkın 
Dönemdeki En Yüksek Artış
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TÜPRAŞ Yine Türkiye’nin Birincisi Oldu

Türkiye’nin en büyük 500 
şirketini belirleyen Fortune 500 
listesi açıklandı. Türkiye 2017 
sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 mil-
yar lira net satış geliriyle listenin ilk 
sırasında yer aldı. Enerji Piyasaları 
İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 32,9 milyar lira 
net satışla ikinci, OMV Petrol Ofisi 
ise 30,7 milyar lira satış geliriyle 
üçüncü sırada yer aldı.

İLK SIRADA TÜPRAŞ YER 
ALDI

Finansal kurumlar ve holding 
şirketleri dışındaki tüm sektörl-
eri kapsayan Fortune 500 Tür-
kiye araştırmasının 10’uncusu For-
tune Türkiye dergisinin temmuz 
sayısında yer alıyor. 2016 yılı net 
satış rakamlarına göre sıralamanın 
yapıldığı listenin ilk sırasında 34,8 
milyar lira ile TÜPRAŞ bulunuyor. 
TÜPRAŞ, 2007 yılından bu yana 
dokuz kez listenin ilk sırasında yer 
aldı. Geçen yıl BOTAŞ’a liderliğini 
kaptıran şirket, bu yıl liderlik tahtını 
geri aldı.

BOTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Enerji piyasalarını düzenleme 
faaliyetlerinde bulunan EPİAŞ, 32,9 
milyar liralık net satışla ikinci sıradan 
listeye ilk kez girdi. OMV Petrol Ofi-
si ise 30,7 milyar liralık net satışla 
üçüncü sıradaki yerini korudu. 
Geçen yıl listenin ilk sırasında bulu-
nan BOTAŞ ise 29,6 milyar liralık net 

satışla dördüncü 
sırada yer aldı.

Listede yer 
alan 500 şirketin 
toplam net 
satışları yüzde 
9,4’lük artışla 930 
milyar 885 milyon 
liraya yükseldi. 
250,3 milyar lira 
satış gelirine sa-
hip Fortune 500 

Türkiye’nin ilk 10 şirketinin sektörel 
ağırlığı geleneği bozmayarak pet-
rol ve enerji sektörü oldu. Listenin 
500’üncü sırasında bulunan şirketin 
net satışı 315,1 milyon lirayı buldu.

NET KÂRLARI YÜZDE 48,5 
ARTTI

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 
net kârı yüzde 48,5 oranında artarak 
42 milyar 548 milyon liraya yükseldi. 
Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 
30,24 oranında artışla 71 milyar 240 
milyon liraya çıkarken, finansal gid-
erleri yüzde 10,43 oranında artışla 
50 milyar 317 milyon lira oldu.

LİG ŞAMPİYONU KÂRDA DA 
İPİ GÖĞÜSLEDİ

Bu yıl ki listede Fenerbahçe 

üç büyük kulüp arasında 548 mi-
lyon 229 bin liralık net satış geliri 
ile birinci olurken, Galatasaray 508 
milyon 853 bin lira ile ikinci sırada, 
Beşiktaş ise 407 milyon 548 bin lira 
ile üçüncü sırada yer aldı.

Buna rağmen faiz ve vergi önc-
esi kar-zararda Beşiktaş 37,3 mi-
lyon lira kar ile birinci, Galatasaray 
35,3 milyon lira ile ikinci sırada yer 
alırken Fenerbahçe ise 22,6 milyon 
lira zarar açıkladı. En fazla istihdam 
sağlayan kulüp ise 627 kişi ile Gal-
atasaray oldu, net satışlarını en çok 
artıran kulüp de yüzde 82,9’luk artış 
ile Beşiktaş oldu.

LİSTEDE 79 YENİ ŞİRKET

500 şirketin aktifleri yüzde 
25,4’lük artışla 1,049 milyar liraya, 
özkaynakları ise yüzde 19,2’lik 
yükselişle 405,1 milyar liraya çıktı.

Listeye bu yıl 79 yeni şirket geldi.
Listede bulunan 183 şirketin 

satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. 
Geçen yılki listede şirket sayısı 
160’dı.

Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar 
liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 
iken, bu yıl 20’ye çıktı. Listede 268 
üretim, 123 ticaret, 81 hizmet, 28 
inşaat şirketi bulunuyor.
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Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Dış ticaret verilerine göre, Mayıs 
ayında ihracat yüzde 12,5, ithalat 
yüzde 21,7 arttı. Dış ticaret açığı 
yüzde 43,3 artarken en fazla ihracat 
Almanya’ya yapıldı. İthalatın en fazla 
yapıldığı ülke ise Çin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatis-
tiklerini açıkladı. Buna göre; Tür-
kiye İstatistik Kurumu ile Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret ver-
ilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs 
ayında, 2016 yılının aynı ayına göre 
yüzde 12,5  artarak 13 milyar 616 
milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 ar-
tarak 20 milyar 923 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı 
yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 
milyon dolara yükseldi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs 
ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs 
ayında yüzde 65,1’e düştü. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ihracat yüzde 0,2 azaldı.

 

(Tablo: TÜİK)

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs 
ayında bir önceki aya göre ihracat 
yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 9 
arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs 

ayında önceki yılın aynı ayına göre 
ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 21 
arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ih-
racattaki payı 2016 Mayıs ayında 
yüzde 48,5 iken, 2017 Mayıs ayında 
yüzde 45 oldu. AB’ye yapılan ih-
racat, 2016 yılının aynı ayına göre 
yüzde 4,4 artarak 6 milyar 126 mi-
lyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya  yapılan ihracat  

2017  Mayıs  ayında 1 milyar 237 
milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolar ile 
Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon 
dolar ile ABD  ve 831 milyon dolar 
ile Irak  takip etti.
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(Tablo: TÜİK)

Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı 

Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon  
dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 mil-
yar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 
milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 
1 milyar 165 milyon dolar ile ABD 
izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış 
ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması 
içinde yer alan imalat sanayi ürün-
lerini kapsamaktadır. Mayıs ayında 
ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi 
ürünlerinin toplam ihracattaki payı 
yüzde 94,5’tir. Yüksek teknoloji 

ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, orta 
yüksek teknolojili ürünlerin payı ise 
yüzde 34,3’tür. 

 (Tablo: TÜİK)

İmalat sanayi ürünlerinin toplam 
ithalattaki payı yüzde 81’dir. Yük-
sek teknoloji ürünlerinin 2017 Mayıs 
ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı 
içindeki payı yüzde 13,7, orta yük-
sek teknolojili ürünlerin payı ise 
yüzde 40,3’tür.
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Balık, Anadolu’da 5 Bin Yıllık  
Tarihe Sahip

Her yönüyle zengin bir besin 
kaynağı olan balık, bilinenin aksine 
Anadolu uygarlıklarının ve Türkler 
geldikten sonra Türk medeniyetler-
inin değişmez bir besin kaynağı 
olarak sofraların hep baş tacı olmuş. 
Balığın tarihi, Başta levrek olmak 
üzere Anadolu’da 5 bin yıl öncesine 
kadar gidiyor.

Menteşe Beyliği’nin 
Bayrağında Balık Figürü Var

Türklerin balık yemediğine, 
denizle barışık olmadıklarına dair 
yanlış bir inancın olduğunu ifade 
eden Mutfak Araştırmacısı Ne-

dim Atilla, Türklerden önceki tüm 
Anadolu uygarlıklarının, Türkler 
geldikten sonra kurulmuş olan Türk 
uygarlıklarının da balıkla gayet yakın 
bir ilişki içinde olduklarını söyledi.

Milas’taki Beçin Kalesi’nin 
duvarlarında balıklı bayrak figürleri 
göreceğinizi belirten Atilla, “Bir Türk 
beyliği olan Menteşe Beyliği’nin 
bayrağında balık figürü vardı. 
Beyliğin başkenti Beçin Kalesi’nde 
duvarlarda bununla ilgili çok ma-
teryal bulursunuz. Türkler de, Tür-
klerden önceki Anadolu uygarlıkları 
da balıkla yakın ilişki kurmuş 
uygarlıklardı. Çünkü hareketli bir 

yaşam sürdüren insanların kaliteli 
proteine ihtiyaçları vardır, bu kaliteli 
proteinin alınacağı ürünlerin başında 
da balık gelir” diye konuştu.

Labrix’den Levreğe

Türklerden önce bu toprak-
larda yaşayan İyonyalılar, Karyalılar 
ve Likyalıların, yani kıyı bandında 
yaşayan milletlerin balık tüketi-
minin yanında ona kutsal anlamlar 
da yüklediğini anlatan Atilla, Bafa 
Gölü üzerinde, Milas içinden çıkılan 
Labranda Antik Kenti’nde Apol-
lon rahiplerinin balık üzerinde fal 
baktığı, balık üzerinden kehanetler 
de bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu rahiplerin levrek dediğimiz 
balığın hareketlerinden insanların 
geleceğine dair kehanette 
bulunduklarını mitoloji kitaplarından 
bildiklerini ifade eden Atilla, levrek 
balığının ismine dair de önemli bir 
anektodu şöyle aktarıyor: “Bu ara-
da Levrek balığı, adını Karyalılardan 
alır. Karyalıların, hem de Karyalıların 
daha sonra gidip uygarlık yarattıkları 
Girit Minoan Uygarlığı’nda Labrix 



31

kültürü çok yaygındır. Labrix nedir, 
baltadır. Karyalıların baltası çift yü-
zlüdür ve ona Labrix denir. Bugün 
dilimizdeki levrek sözcüğünün adı 
da buradan geliyor. Levrek balığının 
yüzü bu baltaya benzer. Labrix za-
manla levreğe dönüşmüştür. Yani 
şunu rahatça söyleyebiliriz ki insan-
lar en azından 5 bin yıldır levrek’e 
levrek diyerek bu balığı tüketiyorlar”

Çupra Kızıldeniz’den

Çupra’nın ise nispeten yeni 
bir balık olduğunu, aslında 
Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı’nın 
açılmasıyla Akdeniz’e geldiğini ifade 
eden Atilla, “Aslında Akdeniz’in 
batısında, Barcelona Körfezi’nde 
var Çupra. Bu taraflara gelişi Süveyş 
Kanalı ile oluyor. O dönemde en-

teresan balıklar gelmeye başlıyor. 
Fakat Kızıldeniz balıkları Çupra 
haricinde Akdeniz’e uyum göster-
emiyor. O zamandan beri de bizim 
sofralarımızın önemli bir konuğu ko-
numunda çupra” diye konuştu.

Haftada İki Gün Balık Yaşam 
Boyu Sağlık

Haftada iki gün balık yiyen be-
beklerde; otizm, hiperaktivite, dik-
kat eksikliği gibi rahatsızlıkların et-
kilerinin azaltılabildiğinin bilimsel 
olarak kanıtlandığı bilgisini paylaşan 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Ma-
muller İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, pro-
tein kaynağı, omega-3 zengini balık 
tüketiminin daha sağlıklı bir nesil 
kazandıracağını anlattı.

Türkiye’de 8 kilogram olan 
kişibaşı balık tüketiminin 15 kilogra-
ma çıkması için çaba gösterdiklerini 
dile getiren Kızıltan, “Haftada iki gün 
balık, yaşam boyu sağlık” sloganıyla 
tanıtımlarımızı sürdüreceğiz. 
Vatandaşlarımızın fast foot yi-
yecekler yerine aynı paraya sağlıklı 
bir besin olan balığı tüketmesi 
Türkiye’nin yıllık 100 milyar lirayı bu-
lan sağlık harcamalarını da aşağıya 
çekecektir” şeklinde konuştu.

Su Ürünleri İhracatında Hol-
landa, İtalya ve Almanya İlk Üç 
Ülke

Türkiye, 2016 yılında 80 ülkeye 
793 milyon dolarlık su ürünleri ihraç 
ederken Hollanda 160 milyon 175 
bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. 
İtalya, 108 milyon 701 bin dolarlık 
su ürünleri ihracatı ile ikinci olurk-
en, Almanya’ya yapılan su ürünleri 
ihracatı 86 milyon 866 bin dolar 
olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri 
İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya, 
ABD, Lübnan ve Fransa izledi.
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ULUSAL İSTİHDAM  
STRATEJİSİ YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 2014-2023 yıllarını 
kapsayan Ulusal İstihdam Strate-
jisi, Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlandı.
Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi 
ve bugünkü durumunun analiz 
edildiği stratejide, temel politika 
eksenleri, eğitim-istihdam ilişkisinin 
güçlendirilmesi, iş gücü piyasasında 
güvence ve esnekliğin sağlanması, 
özel politika gerektiren grupların 
istihdamının artırılması ve istihdam-
sosyal koruma ilişkisinin güçlendi-
rilmesi olarak tespit edildi.
Türkiye’nin büyüme ve gelişme 
eğilimleri de dikkate alınarak, 
büyüme potansiyeli veya büyü-
menin istihdam esnekliği yüksek 
olan ve 2023 hedefleri kapsamında 
önemini artıracak bilişim, finans, 
inşaat, sağlık ve turizm sektörleri ile 
istihdam kapasitesi yoğun, emek 
yoğun tarım, tekstil ve hazır giyime 
yönelik sektörel istihdam stratejileri 
düzenlendi.
İş gücü piyasasının durumunu 
ortaya koyan sanayi, inşaat ve 
hizmetler sektöründe Rusya ile 
yaşanan kriz, tarım alanında olum-
suz hava koşulları ve 15 Temmuz 
darbe girişiminden kaynaklanan 
olumsuzluklar, 2016-2017 yılları 
için makro ekonomik hedeflere 
ulaşılmasında negatif etki yarattı.
Mevcut durum analizinin tablolarla 
yapıldığı stratejinin, temel hedefleri 
ve ilkeleri de belirlendi. Buna göre, 
işsizlik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 
5 düzeylerine indirilecek. İstihdam 
oranı 2023 itibarıyla yüzde 55’e 
yükseltilecek, tarım dışı sektörde 
kayıt dışı istihdam ise 2023 yılında 
yüzde 15’in altına düşürülecek.

E-İMZA ÇERÇEVESİNDE 
ORİJİNAL EVRAKIN İBRAZINA 
GEREK KALMAYACAK

Ekonomi Bakanlığı’nın 
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kapsamında Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonundan Yapılan Ödeme-
lere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek ödemesine ilişkin belge-
lerin elektronik ortamda otomasy-
on sistemlerine firmalar tarafından 
e-imza uygulaması çerçevesinde 
yüklenmesi durumunda, orijinal 
evrakın başvuru yapılan kurum ve 
kuruluşlara ibrazı aranmayacak. 

Firmalar tarafından e-imza 
uygulaması çerçevesinde oto-
masyon sistemlerine yüklenen 
destek ödemesine konu belge-
lerin eksiksiz bir şekilde muhafaza 
yükümlülüğü ve denetime karşı 
sorumluluğu, destek başvurusunda 
bulunulmasından itibaren 10 yıl bo-
yunca firma yetkililerine ait olacak. 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ ELEKTRİKLİ 
ARABA ÜRETTİ

Çukurova Üniversitesi’nde okuy-
an 4’ü kız 21 otomotiv mühendisliği 
öğrencisi, İtalya’da 19-23 
Temmuz’da düzenlenecek ‘Formu-
la Student’ yarışlarına katılmak için 
‘Çukurova Racing A1’ isimli elek-
trikli araba ürettiler.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv 
Mühendisliği ile Makine ve Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümleri 
öğrencileri, ‘Çukurova Racing A1’ 
isimli elektrikli araba tasarlayıp 2016 
yılında TÜBİTAK’ın düzenlediği hi-
dromobil kategorisinde üçüncü 
olup 19-23 Temmuz tarihleri 
arasında İtalya’nın Parma kentinde 
düzenlenecek ‘Formula Student’ 
yarışlarına katılmaya hak kazandılar. 
Bu başarılarından sonra öğrenciler 
gerekli sponsorluk desteklerini alıp 
1 yıl içerisinde aracı yarışa hazır hale 
getirdi.

Üzerinde 600 cc motor olan ve 
Formula 1 araçları ile aynı donanıma 
sahip  ‘Çukurova Racing A1’ isimli 
aracın lansmanı ise geçtiğimiz gün 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Kibar ve üniversiteden 
öğrencilerin katılımı ile Çukurova 
Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü’nde düzenlendi.



33

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 
1,8 MİLYAR LİRA DESTEK

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması (YEK-
DEM) kapsamında üretilen elektrik 
için ödenen destek miktarı mayısta 
geçen yılın aynı ayına göre 690 mily-
on 197 bin lira artarak 1 milyar 810 
milyon 223 bin liraya çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ver-
ilerine göre, YEKDEM kapsamında 
mayısta 6 milyar 107 milyon 277 bin 
kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece 
geçen ay üretilen toplam elektriğin 
yüzde 26,6’sı bu santrallerden 
karşılandı.

YEKDEM kapsamında üretilen 
elektriğin, 4 milyar 349 milyon 788 
bin kilovatsaati hidroelektrik san-
trallerinden, 1 milyar 234 milyon 
489 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi 
santrallerinden sağlandı. Kalan 523 
milyon kilovatsaatlik üretim ise bi-
yogaz, biyokütle, jeotermal ve çöp 
gazı kaynaklarından elde edildi.

Yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen elektriğe 1 milyar 691 mi-
lyon 952 bin lira ödenirken, lisanssız 
güneş enerjisinden elde edilen en-
erjiye de 118 milyon 271 bin 718 lira 
destek sağlandı.

EKONOMİK GÜVEN 
ENDEKSİ 98,9 OLDU

Ekonomik güven endeksi Haz-
iran ayında bir önceki aya göre % 
1,6 oranında azalarak 98,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı verilere göre, 
ekonomik güven endeksi Haziran 
ayında bir önceki aya göre %1,6 
oranında azalarak 100,5 değerinden 
98,9 değerine düştü. Ekonomik 
güven endeksindeki düşüşün, 
tüketici, hizmet sektörü ve perak-
ende ticaret sektörü endeksler-
indeki düşüşlerden kaynaklandığı 
belirtildi.

Haziran ayında tüketici güven 
endeksi 70 değerine, hizmet sek-
törü güven endeksi 98,8 değerine, 
perakende ticaret sektörü güven 
endeksi 100,7 değerine geriledi. 
Reel kesim güven endeksi 108,8 
değerine ve inşaat sektörü güven 
endeksi 86,7 değerine yükseldi.

DÜNYADA ELEKTRİKLİ 
ARAÇ SAYISI 2 MILYONA 
ULAŞTI

Dünyada elektrikli araç sayısı 
2016’da bir önceki yıla göre yüzde 
60 artarak 2 milyona yükseldi.

Dünya genelinde elektrikli araç 
sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre 
yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
“Küresel Elektrikli Araç Görünümü 
2017 Raporu”ndan yapılan derle-
meye göre, dünyada elektrikli araç 
satışının artmasında hükümetlerin 
izlediği çevreci politikalar etkili oldu. 
Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için 
son yıllarda elektrikli araç kullanımı 
daha fazla yaygınlaştı.

Geçen yıl dünyada elektrikli araç 
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
60 artarak 2 milyona yükseldi. 
Araç sayısının yükselmesiyle şarj 
istasyonlarının sayısı da arttı. Söz 
konusu dönemde dünya genelinde 
2,3 milyon şarj istasyonu hizmete 
girdi.

Elektrikli araç kullanımının 
yaygınlaşması için şarj istasyonu 
sayısının daha da arttırılması ve 
araçların batarya maliyetlerinin 
düşürülmesi planlanıyor.

Araç sayısının 2020’e kadar 20 
milyon, 2025’e kadar ise 70 milyo-
na çıkabileceği öngörülüyor.

Geçen yıl dünyada en fazla ele-
ktrikli araç Çin’de satıldı. Ülkede 
2016’da, 336 bin elektrikli araç 
trafiğe çıktı. Çin’i, 159 bin araçla 
ABD ve 50 bin 180 araç satışıyla 
Norveç izledi.
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BÜYÜME RAKAMLARI 
AÇIKLANDI

Türkiye ekonomisi yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. 
Beklenti yüzde 4 civarındaydı.

Gayrisafi yurtiçi hasıla ilk tahmini 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
(2009=100), 2017 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre % 5 arttı. Foreks 
anketinde beklenti yüzde 3,8 artış 
olacağı yönündeydi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi 
yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının 
birinci çeyreğinde cari fiyatlarla % 
14,3 artarak 641 milyar 584 milyon 
TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı 
oluşturan faaliyetler incelendiğinde  
2017 yılının birinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
tarım sektörü toplam katma değeri 
% 3,2, sanayi sektörü % 5,3, inşaat 
sektörü % 3,7 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama 
ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin 
toplamından oluşan hizmetler sek-
törünün katma değeri ise % 5,2 
arttı.Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim endek-
si, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre % 
4,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre % 1,4 arttı.

Hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları, 2017 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirleme hacim 
endeksi olarak % 5,1 arttı. Devle-
tin nihai tüketim harcamaları % 9,4, 
gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise 
% 2,2 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı % 10,6 ar-
tarken ithalat % 0,8 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 
yılının birinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre zincirleme 
hacim endeksi olarak % 10,6, 
ithalatı ise % 0,8 arttı.

TÜRKİYE 4 AYDA 12 MİLYAR 
LİRALIK GIDA İTHAL ETTİ

Türkiye, 1 Ocak 2016’dan 30 
Nisan 2017 tarihine kadar 12 mil-
yar 208 milyon lira değerinde gıda 
ürünü ithal etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bül-
ent Tüfenkci, 17 milyon 628 bin 768 
ton gıda ürünü ithal edildiğini, söz 
konusu dönemde, fiyat istikrarını 
sağlamak amacıyla dışarıdan ürün 
getirilebildiğini belirtti.

PERAKENDECİ, GEÇEN YILI 
ARADI

TEPAV Perakende Güveni 
Endeksi (TEPE), haziranda bir 
önceki aya göre 1 puan artarken, 
geçen yılın aynı dönemine göre 2.9 
puan azaldı.

TEPAV Perakende Güven 
Endeksinin 90. sayısı yayımlandı. 
Türkiye Ekonomi Politikaları 
Vakfı’nın (TEPAV) çalışmasına göre, 
2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan 
ile sonlandıran perakende güveni, 
2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan 
seviyesine geriledi. Bir önceki aya 
göre sınırlı bir artış (1 puan) serg-
ileyen endeks, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise 2,9 puanlık bir 
düşüş kaydetti.

TEPAV, akaryakıt istasyonu, ec-
zane, parfümeri, nalbur, züccaciye, 
kırtasiye, vb. sektörlerinden oluşan 

“Diğer” sektör gurubunun haz-
iran ayında perakende güveninde 
artış gösteren tek sektör olduğunu 
bildirirken, AB-28 ve Euro Bölgesi 
ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
geçen yıla göre daha kötü perfor-
mans sergilediği belirtildi.

KARTLA HARCAMADA  
REKOR KIRILDI

Türkiye’de kredi kartlarıyla 
yapılan harcamalar rekor seviyelere 
ulaşırken, yaklaşık 60 milyon kre-
di kartı kullanıcısı tarafından 615 
milyarlık ödeme gerçekleştirildi.

Ajans Press, Türkiye’nin kre-
di kartı istatistiklerini çıkardı. 
2012 yılında 2,9 milyar adet kartlı 
alışveriş ile 346 milyon liralık ödeme 
yapılırken bu rakam son bir yılda 4,4 
milyar işlemle 615 milyarlık ödem-
eye ulaştı.

Teknolojik gelişmelerle beraber 
kart kullanıcılarının ödeme deney-
imleri de günden güne farklılık gös-
teriyor. Kart kullanıcıları daha hızlı 
işlem yapmak amacıyla temassız 
kartlara büyük ilgi gösterdi. Son bir 
yıl içerisinde 60 milyon işlemde 1,3 
milyar temassız kartla ödeme işlemi 
gerçekleştirildi.

Kredi kartları çoğunlukla özel 
günlerde işlem rekoru kırıyor. 2017 
yılında Anneler Gününde işlem re-
koru kırılırken, Ramazan ve Kur-
ban Bayramı arifeleri en çok işlem 
yapılan günler arasında yer aldı.
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ESKİ ELBİSEYİ İNTERNETTE 
SATMAK MODA OLDU

Türkiye’de online’da bulunan 
ikinci el kıyafetlerin değeri 400 mi-
lyon TL’ye ulaşırken; bu alanda 
büyüme patlaması birbiri ardına 
yeni girişimleri piyasaya çıkarıyor.

Dijitalleşme ve teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte artık adını çok 
duyduğumuz şeylerden biri de 
paylaşım ekonomisi. İnternetin 
ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla 
hayatımızın içinde olan bu 
ekonominin bir başka tarafı da ik-
inci el satılan eşyalar. Artık ikinci el 
eşya satmak çok daha kolaylaştı ve 
ikinci el endüstrisi inanılmaz bir ivme 
kazanıyor. Online ikinci el, tüketi-
cilerin yüksek ilgisi, yatırımcılar ve 
perakendeciler ile bir hayat tarzına 
dönüşüyor. Özellikle ikinci el eşya 
pazarında faaliyet gösteren online 
mecraların sayıları giderek artıyor. 
Bunlardan en göze çarpanları ise 
sadece giyim ve aksesuar dikeyine 
odaklanmış online mecralar. 
Sitelere ya da uygulamalara üye 
olarak isterseniz alışveriş yaparak 
tasarruf edebilir, isterseniz de kendi 
kıyafetlerini satarak kendinize ek 
bütçe yaratabilirsiniz. Tüketiciler, 
dolaplarının bir kısmını dönüştürerek 
değerlendiriyor. Bu da sektörün 
hızla büyümesine katkıda bulunuy-
or. Önümüzdeki 10 yıl içinde, ikinci 
el satış pazarındaki büyümenin, 
bütün e-ticaret ve perakende sek-
törünü geçmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, 2025’te ik-
inci el satış pazarında toplam yüzde 
300 büyüme öngörülüyor. Online 
kıyafette ise ikinci el satışın yüzde 
130 büyürken, kıyafet e-ticaretinin 

yüzde 30 büyümesi bekleniyor. 
Bugün Türkiye’de online mecralar-
da bulunan ikinci el kıyafetlerin 
değerinin 400 milyon TL’ye yaklaştığı 
söyleniyor. Bu konuda 3 yerli girişim 
ön plana çıkıyor. Bu girişimler, 
kullanıcıların dolaplarındaki gi-
yilmeyen kıyafetlerini satarak 
yenilerine yer açarken, para kazana-
bilecekleri ikinci el moda mağazaları 
ile kıyafetten çantaya, çantadan 
ayakkabıya, lüks markalardan bu-
tiklere her türlü ihtiyacınızı bulmanız 
mümkün. Replika ve hasarlı ürün 
satışını engellemek için de önlemler 
alınıyor.(dünya)

OKULLAR 7 AYDA 350 TON 
ATIK PİL TOPLADI

Taşınabilir Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneğince (TAP) okul-
lar arasında düzenlenen yarışmayla 
7 ayda 350 ton atık pil toplandığı 
bildirildi.

TAP Genel Sekreteri Neslihan 
Bahar,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından atık pil konusunda 
Türkiye’deki tek yetkili kuruluş olan 
TAP tarafından geçen yıl ülke genel-
inde 720 ton atık pil toplandığını 
hatırlattı.

Bunun 325 tonunun okul 
kampanyalarından sağlandığını 
belirten Bahar, bu yıl da Türkiye 
genelinde düzenledikleri “Okullar-
da Atık Pil Yarışması”yla gençlerin 
farkındalığının artırıldığını anlattı.

Bahar, yarışmanın 1 Ekim 
2016’da başlayıp 30 Nisan 2017’de 
sona erdiğini anımsatarak, “Bu yıl ni-
san ayı itibariyle biten kampanyanın 
sonucuna göre 350 ton atık pil 

topladık. Okullarda sağladığımız 
yüzde 10’a yakın artışın, Türkiye 
çapında da sağlanacağını bekliyor, 
yıl sonu itibarıyla Türkiye çapındaki 
toplam atık pil toplama miktarımızın 
800 tonu aşmasını umuyorum” diye 
konuştu.

Atık pilde sürekli artış gösteren 
rakamlara ulaşmada okulların 
payının büyük olduğuna dik-
kati çeken Bahar, bu konudaki 
duyarlılığın arttığını dile getirdi.

Bu çerçevede TAP olarak eğitim 
ve kampanyaların sürdürüleceğini 
ifade eden Bahar, “Geleceğin 
Türkiye’sinde atık pil kavramını 
yerleştirmek için çocuklarımıza, 
dolayısıyla okullarımıza da büyük 
görevler düşüyor” dedi.

İl ve ilçelerden yarışmaya 
katılarak dereceye giren öğrencilerin 
ödüllerinin verildiğini belirten Bahar, 
şunları kaydetti:

“Okullardan atık pili belediyel-
er topluyor. Her il kendi içer-
isinde değerlendiriliyor ve her ilde 
en çok atık pil toplayan 3 okul, 
tarafımızdan ödüllendiriliyor. Ayrıca 
her yıl ödüllü atık pil yarışmasına 
katılan şehir sayısı ve dolayısıyla 
okul sayısı da artıyor. Bu kapsamda 
düzenlediğimiz yarışmada 350 ton 
atık pil toplayan öğrencilerimizi ve 
okullarımızı kutluyorum.”
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İTİLAF DEVLETLERİ’NİN YUNAN ORDUSUNA 
İKİNCİ İŞGAL İZNİNİ VERMELERİ, SONRASI ve 
OLUP BİTENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Prof. Dr. Cihan Dura

Tarihi bilmiyorsan daha dün 
doğmuşsun demektir.

O zaman liderler sana istediği 
masalı anlatabilir.

Howard Zinn

21 Haziran 1920
-İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, 

İtalya) Boulogne Konferansı’nda 
Yunanlıların ileri harekâtına izin ver-
diler. İngiltere Başbakanı D. Lloyd 
George “Yunan Kuvvetleri’ne 
güveniyorum” dedi.

-Yunan Başkomutanı Paresk-
evopulos yayınladığı günlük emirde 
yıllardan beri bekledikleri saldırıya 
yarın başlayacaklarını, hak, adalet 
ve uygarlığı Türkiye’ye yerleştirmek 
için ellerine fırsat geçtiğini bildirdi.

22 Haziran 1920

-İlk genel Yunan saldırısı… 
Yunanlılar İtilaf Devletlerinin de izni-
yle, Bursa ve Uşak yönünde ileri 
harekâte geçtiler. Müttefik Karad-
eniz Orduları Başkumandanı Gener-
al Milne’nin çizdiği hattan beri Türk 
kuvvetlerine sınırlı ölçüde saldırıda 
bulunuyor, ancak üslerine geri dön-
mek zorunda kalıyorlardı.

-Yunanl ı lar ın 
ileri harekâ-
ta geçmesi 
karşısında, Ege 
bölgesinde panik 
başladı. On bin-
lerce insan evini 
barkını bırakıp 
Eskişehir ve An-
kara yönünde 
yollara dökülüyor.

23 Haziran 1920

-Yunan ilerlemesi ve halkın iç 
bölgelere göç hareketi devam edi-
yor. Kırkağaç ve Salihli kasabaları 
Yunanlılar tarafında işgal edildi. 
Yunanlıların esir aldıkları Türkleri 
öldürdükleri söylentisi ve halktaki 
panik, erler üzerinde olumsuz etki 
yapıyor. Birlikler yer yer dağılıyor.

-Venizelos Yunanlıların il-
eri harekâta geçme iznini nasıl 
aldıklarını Yunan Dışişlerine 
yazdı: Bu kararı İngiliz Başbakanı 
Lloyd George sayesinde elde 
ettik. Türkiye’nin merkezî yay-
lada sınırlanması gerektiğini, 
Türkiye’deki Yunan kuvvetlerini 
gereği kadar artırabileceğimizi söyl-
edim. Yunan halkından yeni gay-
retler isteyebilmem için Türkiye’nin 
parçalanması ile ilgili kararın alınması 
gerekmektedir, dedim. Tekliflerimi-
zin L. George tarafından kabulünü 
başardım.

24, 25 Haziran 1920

-Kırkağaç, Soma ve Sultanhisar 
da Yunanlılar tarafından ele geçirildi. 
Türk kuvvetleri 300 kayıp vererek 
çekildi. Yunanlılar, halkın her şeyi 

terk ederek bir anda boşaltmak zo-
runda kaldığı Akşehir’i de işgal et-
tiler. Köşk cephesi düştü.

-Yunan Başkomutanı Parask-
evopulos, halka yayımladığı bildi-
ride harekât amaçlarını anlattı. 
Yunan kuvvetlerinin Mustafa 
Kemal’in teşkilatını dağıtıp asayişi 
sağlayacağını, bunun için Anad-
olu içlerine yürüyeceğini anlatan 
başkomutan “fetih amacı gütmüy-
oruz. Mustafa Kemal taraftarları 
hem hükümete isyan eden, hem de 
İtilaf Devletleri’nin kararlarına engel 
olan kişilerdir” dedi.

-Alaşehir ve Bigadiç Yunanlılar 
tarafından işgal edildi. İngilizler de 
Karamürsel’i işgal altına aldılar.

27, 28, 29 Haziran 1920

-İleri harekâtlarının beşinci 
gününde Yunanlılar Kula’ya 
yaklaşıyor. Bazı kışkırtıcı ve boz-
guncular Türk askerleri arasında 
moral kırıcı propaganda yaparak 
dağılmaya sebep oldular. Yu-
nan savaş bildirisi: Türk köylüsü 
Kuvayı Milliye’nin gaddarlığından 
kurtulduğuna memnundur.

-Dün askerlerin dağılmaları üz-
erine, Yunan kuvvetleri Kula’yı işgal 
etti. Bir kısım ilçe zenginleri de 
Yunanlıları şehre davet ettiler. Yunan 
askerleri terk edilmiş olan silah ve 
cephaneyi yağma etti.

-Genişleyen Yunan işgali 
karşısında, kuruluşunu 
tamamlayamamış Türk kuvvetleri 
çekiliyor ve dağılıyor. Kasaba ve 
şehirler birer birer Yunan işgali 
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altına alınıyor. Bugün de Burhaniye, 
Savaştepe, Eşme ve Sındırgı düştü. 
Balıkesir halkı şehri boşalttı ve iç 
kısımlara çekilmeğe başladı.

30 Haziran 1920

-Yunan ileri harekâtının doku-
zuncu gününde Batı Anadolu’nun 
önemli direniş merkezlerinden 
Balıkesir de düştü. Bugün Big-
adiç, Burhaniye, Kepsut, Susurluk, 
Savaştepe de Yunanlılar tarafından 
işgal edildi. Bursa-Bandırma 
bölgesinde 22 Haziran’da saldırıya 
geçen Yunanlıların 40 000 kişilik 
kuvvetine karşılık Türk ordusunun 
bu bölgede yalnızca 5 000 kişilik 
kuvveti var.

-Yunan Genel Karargâhı 
İstanbul’daki İngiliz Karargâhı’ndan 
Bursa’yı işgal izni istedi.

1-5 Temmuz 1920

-İleri harekâta devam eden 
Yunanlılar; Edremit, Karacabey, 
Lapseki, Biga, Çan, Yenice, Gönen, 
Havran kasabalarını işgal etti. 
Nazilli’ye saldırarak şehri yeniden ele 
geçirdiler. Yunan başbakanı Venize-
los Müttefikler tarafından verilen, 
“Türk çetelerini temizleme” görevin-

in Yunan ordusunca, hiçbir ödül 
beklemeksizin yerine getirildiğini 
söyledi.

-Yunan işgali genişliyor. Manyas,  
Karacabey, Ayvacık, Bayramiç, 
Ezine, Kirmasti, Gönen ve Susur-
luk da işgal altına alındı. Trakya’dan 
getirilen 15. Yunan Alayı Erdek ve 
Bandırma’ya çıktı. Yunan kuvvetler-
inin kasabanın yakınına kadar gelm-
esi, Sarayköy’de heyecan yarattı, 
ilçe merkezi iki köye taşındı. Denizli 
halkı da içerilere taşınıyor.

-Nazilli ve Salihli Yunanlıların 
eline geçti. Böylece bütün Büyük 
Menderes bölgesi Yunanlıların kon-
trolüne girdi.

-Türk şehir ve kasabalarının Yu-
nan ordusu tarafından işgali devam 
ediyor.

-Bursa’da panik başladı.

-Yunan Hükümeti Doğu Trakya’yı 
işgale karar verdi.

*

(Kaynak: Zeki Sarıhan, Kurtuluş 
Savaşı Günlüğü, C.3, TTK yayını, 
Ank., 1995.)

* ** *

YORUMLAR:

-Düşman kamuflaja başvuruyor, 
asıl niyetini gizliyor. Burada: asıl niyeti 
Batı Anadolu’yu işgal, olabildiğince 
toprak ele geçirmek. Kamuoyuna 
ise, gayesinin, Padişaha karşı duran 
Kuvayı Milliye güçlerini yok etmek 
olarak gösteriyor. Türkiye’ye “hak, 
adalet, hukuk” getireceklermiş, to-
prakta gözleri yokmuş. Günümüzde 
değişen bir şey yok: Amerika 
Ortadoğu’ya sözde özgürlük ve 
demokrasi getiriyor.

-Kula’da “kasaba zenginlerinin 
düşmanı şehre davet etmeleri” çok 
düşündürücü… Servet insanları 
kutsal duygulardan uzaklaştırıyor, 
vatan ve millet sevgisini ikinci plana 
itiyor, hatta yok ediyor. Adam önce 
“malım, mülküm” demeye başlıyor.

-İlk ve orta öğretim yıllarımızda 
bize işgalci düşman olarak 
Yunanlıları öğretmişlerdi. Sonradan, 
yıllar sonra bunun böyle olmadığını, 
asıl düşmanın Batı’nın büyük güçleri 
olduğunu öğrendik. Burada bunun 
bir kanıtını, Yunan ordusunun, İtilaf 
devletlerinin izni ve talimatı üzer-
ine işgal hareketine giriştiklerinin, 
Yunan ordusunun bir piyon olarak 
kullanıldığının kanıtlarını görüy-
oruz. Günümüzde bu yanlış bilgi 
hala geçerlidir. Bugün de ABD 
Ortadoğu’da daha rafine edilmiş 
olarak aynı yola başvurmaktadır.
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KİTAP DÜNYASI

İran Jeopolitiği

Emperyalizme Karşı Yerli ve Milli Duruş

Yıllardır ABD ve İsrail ile de-
rin çelişkiler yaşayan, nükleer 
faaliyetlerinden geri adım atmam-
akta direnen İran, “Arap Baharı” 
denilen süreçle birlikte, bir kez daha 
bölgedeki önemini hissettirmiştir.

Sürecin başlangıcında gelişmeleri 
memnuniyetle karşılayan, hatta 
İslami bir uyanış olduklarını söyley-
erek selamlayan İran, olaylar 

Suriye’ye sıçrayınca tam tersi bir 
tutum takınmıştır. Suriye lideri Esad 
karşıtı hareketleri emperyalist bir 
oyunun parçası olarak nitelemiş, 
rejim karşıtlarını destekleyen ül-
keleri de emperyalist güçler olarak 
tanımlamıştır. Rusya ve Çin ile yakın 
stratejik ilişkileri olan İran Avrasya 
coğrafyasının önemli bir jeopolitik 
oyuncusudur.

İran binlerce yıllık tarihi ile Batı 
Asya’da ve Ortadoğu’da önemli 
bir medeniyet ve siyasi merkez 
olmuştur. Tarih boyunca İran’ın 
böyle bir cazibe merkezi olması 
etrafındaki büyük güçlerin dik-
katini çekmiş, aynı zamanda da 
iştahını kabartmıştır. İran’ın jeop-
olitik konumu, yer altı ve yer üstü 
kaynaklarına sahip olması büyük 
güçler arasındaki mücadelenin de 
temel konusu olmuştur.

Özellikle yirminci yüzyılda bu güç 
mücadelesi çok belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Önce ABD’nin 
İsrail’den sonra Ortadoğu’daki en 
önemli müttefiki ve stratejik ortağı 
olmuş, İslam Devriminden sonra da 
ABD’nin Ortadoğu’daki bir numaralı 
düşmanı olmuştur.

İslam Devrimi sonrası İran 
ezilmişlerin sesi olduğunu, ABD’yi 
de tüm kötülüklerin kaynağı, büyük 
şeytan olarak ilan ederken, ABD de 
İran’ı şer ekseninin bir üyesi olarak 
ilan etmiştir. ABD’nin Batı’nın tüm 
yalnızlaştırmalarına rağmen ne Batı, 
ne de ABD İran’dan vazgeçebilmiştir. 
İran’ı yalnızlaştırmaya çalıştıkça İran 
köklü tarihi ve medeniyetinin kendi-
sine vermiş olduğu engin vizyon ile 
bu zorlukların üstesinden gelmeyi 
başarmıştır. Bugün Avrasya’yı 
anlamanın yolu Ortadoğu’yu, 
Türkiye’yi ve İran’ı doğru okumak-
tan geçmektedir.

Türkiye’nin ve İran’ın olmadığı 
bir Ortadoğu, Avrasya ve Asya 
jeopolitiğinin başarıya ulaşması 
mümkün değildir! Elinizdeki bu kitap 
İran’ı farklı bir bakış açısı üzerinden 
değerlendirmek için hazırlanmıştır. 
Bugün sıkça gündeme gelen Avra-
sya siyasi coğrafyasında İran’ın 
konumunu ve taşıdığı anlamı idrak 
etme adına bu çalışma bir giriş 
niteliği taşımaktadır.

(İran Jeopolitiği, Barış Adıbelli, IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, 248 sayfa.)

Osmanlı’nın çöküş döneminde 
söylenenler, yapılanlar ve kurgu-
lananlarla günümüzde yaşananlar 
arasında büyük benzerlikler var. 
Türkiye adeta mütareke dönemini 
yaşıyor.

Türkiye AB’ye girmek istiyor (!) 
Karşı taraf yıllardır “önce uyut, sonra 
unut” politikasını sürdürüyor. Türkiye 
ise stratejik müttefik olarak kimi za-
man ABD’yi, kimi zaman Rusya’yı, 
kimi zaman da başka değişik ül-
keleri tanımlıyor.

Geçtiğimiz süreçte, Küreselleşme 
ya da AB’ye uyum bahane ediler-
ek atılan adımlar, ülkenin birliğini, 
bütünlüğünü ve dirliğini ölçüsüz bir 
biçimde dış müdahalelere açık hale 
getirmiştir. Türkiye AB, ABD ve Çok 
Uluslu Şirketlerin kıskacı altında 

artık nefes alamaz, nefes veremez 
bir durumdadır. Daha da önemlisi 
onca olan bitene karşı milli refleks 
ve milli duruş gösterecek kişi ve ku-
rumlar sindirilmiş, susturulmuş ve 
devre dışı bırakılmış olmasıdır.

AB, yıllardır akıttığı avrolarla ciddi 
sayıda genci, sendikayı, siyasiyi, sivil 
toplum kuruluşunu ve aydını Tür-
kiye aleyhine örgütlemiştir. Dünyaya 
kavanozun dibinden bakmayı ve 
baktırmayı alışkanlık haline getirmiş 
olan besleme aydının tersine bu 
eser milli bir zemin üzerinde, milli 
kültürü ve milli değerleri eksen alan 
bir anlayışla ülkeyi ve Türk kültürünü 
tehdit eden sorunları ele almıştır.

(Emperyalizme Karşı Yerli ve 
Milli Duruş, Özcan Yeniçeri, Kripto 
Basım Yayın, 416 sayfa)






