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Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedi Lozan Barış
Antlaşması’nın 96’ncı Yıldönümünü Kutluyoruz

“Lozan Antlaşması, Türk
milleti
aleyhine
asırlardan beri hazırlanmış
ve Sevr Antlaşması’yla
tamamlandığı zannedilmiş
büyük bir suikastin yıkılışını
ifade eden bir vesikadır.”
Gazi Mustafa Kemâl
Atatürk (1927-NUTUK)

Lozan
bir
ekonomik
bağımsızlık
belgesidir.
Lozan’da kapitülasyonların
kaldırılması kararı alınmıştır.

Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti’nin tapusu ve yapı
harcı niteliğindeki Lozan
Barış Antlaşması’nın 96’ncı
yıldönümünü
kutluyor,
Lozan
bir
siyasal Lozan’ın mimarlarını, başta
Mustafa Kemal Atatürk ve
bağımsızlık
belgesidir.
Türkiye’nin İsmet İnönü’yü saygı ile
bağımsız bir devlet olarak anıyoruz.
tanınmasını sağlayan ve
USİAD
bunu uluslararası alanda
tescil eden belgedir. Lozan Antlaşması’ndan üç ay
sonra da Cumhuriyet ilan
edilmiştir.
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Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz
savunucusu, Tam Bağımsız Türkiye sevdalısı, Derneğimizin
Genel Başkan Yardımcılığı ve Denizli Şube Başkanlığı
görevlerinde bulunan, CHP Denizli Milletvekili
Kazım Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Başımız sağolsun.
USİAD
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BİR CUMHURİYET NEFERİ: KAZIM ARSLAN
Değerli Kazım Arslan’ı 7
Haziran günü saat 00.30
sularında Antalya’nın Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle
bulunduğu evde geçirdiği ani
rahatsızlık sonucu 65 yaşında
kaybettik.

Hayatının her anında
Atatürk ilke ve devrimleri ile
yaşamış, Tam Bağımsız Türkiye
sevdalısı, Ulusal Sanayi ve
üretiminin yılmaz savunucusu,
Derneğimizin Genel Başkan
Yardımcılığı ve Denizli Şube
Başkanlığı görevlerinde bulunan, CHP Denizli Milletvekili Av.
Kazım Arslan’ı 7 Haziran’da
geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Bu ani vefat
haberinin derin üzüntüsünü
yaşıyoruz. Acımızın tarifi yoktur.

8 Haziran günü memleketi
Denizli’de son yolculuğuna
uğurlandı. Hemşehrilerinin çok
sevdiği Arslan için, ilk olarak
CHP il binasında bir tören
düzenlendi. Törenin ardından
Arslan’ın cenazesi PAÜ
Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camisi’nde öğle namazının
ardından cenaze namazı kılındı.
Çok yoğun bir katılımın olduğu
cenaze namazına TBMM
Kazım Arslan hayatı boBaşkanı Mustafa Şentop,
yunca Cumhuriyet neferi
CHP Genel Başkanı Kemal
olarak yaşamış, ülkemize,
Kılıçdaroğlu, USİAD Yönetim
Cumhuriyetimize, milletimize,
Kurulu üyeleri ve Denizli Şube
derneğimize büyük emeüyelerinin yanı sıra çok sayıda
kleri bulunmuştur. Son olarak
siyasi ve yurttaş katıldı. Cenaze
4 Mayıs 2019’da USİAD
namazını Denizli İl Müftüsü Me8. Olağan Genel Kurulu’na
hmet Aşık kıldırdı. Arslan, kılınan
katılan Arslan, dernek üyelercenaze namazının ardından Asri
ine çalışmaları hakkında bilgi
vermiş, ülke gündemi, ekonomik Mezarlığı’na defnedildi.
ve siyasi gelişmeler hakkında
görüş alışverişinde bulunmuştu.
Bu ani kaybımızın büyük
Arslan, USİAD’ın Atatürk ilke
üzüntüsünü
yaşıyoruz. Ailesinin,
ve devrimleri yolunda 20 yıldır
sevenlerinin, hepimizin başı
sürdürdüğü, ulusal ekonomi,
sağolsun.
üretim ekonomisi ve bağımsız
Türkiye mücadelesinin önemine
Seni hiç unutmayacağız
değinmiş ve bu bayrağın her
değerli Kazım Arslan…
zaman dalgalanmaya devam
edeceğini belirtmişti.
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ENFLASYON BUGÜN DÜŞER YARIN ÇIKAR
Mahfi Eğilmez

Geçen yılın yüksek
aylık enflasyonlarının bu yıl
tekrarlanmayacağı ve dolayısıyla baz
etkisiyle enflasyonda hızlı bir düşüş
yaşanacağı görüşü son dönemde ABD
ile ilişkilerin düzelebileceği ve Fed’in
faiz indirimlerine gidebileceği görüşüyle
birleşince piyasada ciddi bir iyimserlik
dalgası yarattı. Bir zamanlar yüzde 20
enflasyondan söz edilirken şimdilerde
tek haneli enflasyon konuşulur oldu.
Bu tahminler, dış gelişmelerin yanı sıra
baz etkisi denilen bazı aritmetik hesaplara dayanıyor.
Bu çerçevede yaptığım basit
bir hesaplamayı aşağıda sunayım.
Aşağıdaki tablo TÜFE endekslerindeki
değişimlere yani aylık enflasyon ve
oradan giderek hesaplanan 12 aylık
sonuçlara dayanıyor. Sarı alan henüz
sonucunu bilmediğimiz dönemleri
gösteriyor. Bu döneme ait aylık ve 12
aylık oranların hesaplaması bana ait.
Bu hesaplama çok basit bir varsayıma
dayanıyor: Bundan sonraki her ayın
enflasyon oranını geçen üç yılın aylık
TÜFE ortalamaları olarak aldım.
12 aylık enflasyonlar da buna göre
şekillendi.
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(İsterseniz siz de kendi tahminlerinizi sarı alanda 2019 Aylık başlıklı
sütunda yer alan oranların yerine
kendi öngördüğünüz oranları yazarak
yapabilirsiniz. 12 aylık enflasyonu
da bir önceki 12 aylık enflasyondan
2018 yılının o aya isabet eden oranını
çıkarıp yerine kendi tahmininizi koyarak
hesaplayabilirsiniz. Tabii burada 12
aylık enflasyon oranlarını çok daha
sağlıklı hesaplamak için TÜİK’in TÜFE
endeks sayılarını kullanmak gerekiyor.
Basitleştirme amaçlı bu pratik yolu
tercih ettim. )
Benim bu basit hesaplamam
yılsonunda TÜFE’nin yüzde 11,94
çıkacağını gösteriyor. Kimisi buna
benzer hesapları farklı oranlar kullanarak yapıyor ve yılsonu enflasyonunu
yüzde 15 çıkarıyor, kimisi de yüzde
8,5 buluyor. Bunların hepsi de mümkün çünkü geçen yılın aylık enflasyon
oranları çok yüksek ve bu yıl aynı
durum tekrarlanmadığı sürece 12
aylık oranlar düşecek (buna baz etkisi
deniyor.) Enflasyondaki hızlı düşüşün
devamı kurdaki hareketlere fazlasıyla
bağlı.
Basit bir hesaplama yöntemi. Ne
var ki her basit hesaplama yöntemi
gibi birçok etkiyi ihmal ediyor. Yaşam
bu hesaplamadaki kadar basit değil.
Birçok olay yaşanıyor, dışarıdan gelen
etkiler var, kamu açığı artıyor,
beklentiler değişiyor, riskler
yükselebiliyor ve en önemlisi kur
değişebiliyor.

Eğer iktisatçıların yaptığı gibi yapar
“ceteris paribus” yani “bütün diğer
değişkenler sabit kalırsa” diyerek
yola çıkarsak bu basit sistem doğru
sonuç verir. Ne var ki bütün diğer
değişkenlerin sabit kaldığı durum
teoriyi basite indirgeyip anlatmak için
kullanılan bir varsayımdır. Ekonomi
biliminde teorik modelden gerçek
yaşama geçerken teker teker o sabit
tutulan değişkenler serbest bırakılarak
duruma bakılır ve son aşamada teoriyle gerçek yaşamın birleşmesi sağlanır.
Burada da öyle yapalım. Enflasyonun düşüşünü bozabilecek şeylere bir
bakalım. Bunlardan bir bölümü bizim
elimizde, bir bölümü değil. Mesela
petrol fiyatlarında ortaya çıkacak
gelişmeler veya Fed’in alacağı faiz
kararları ya da ABD – Çin ticaret savaşı
gelişmeleri bizim elimizde olmayan,
bizim etkileyemeyeceğimiz gelişmeler.
Son dönemde petrol fiyatlarındaki
düşüşler, Fed’in faiz indireceğine
ilişkin beklentilerin ciddi biçimde
artması, ABD ile S 400 meselesinde
yumuşama olacağı beklentisi TL’ye
değer kazandırmış, bu da enflasyonun düşüşü konusundaki beklentileri
güçlendirmiş bulunuyor. Beklentiler,
gerçekleşmeyi fazlasıyla etkiliyor. Eğer
bu gelişmeler beklendiği gibi olmazsa
işler tersine dönebilir.
Bizim elimizde olan birtakım
konular da var. Örneğin kamu
harcamalarının inanılmaz biçimde
artışı enflasyonun geleceğini çok etkileyecek. Bunu Hazine Nakit Dengesiyle açıklamaya çalışayım. Hazine nakit
açığı Hazine borçlanması için esas
alınması gereken tutarı gösterir.

Tablo bize Hazine Nakit Dengesinin hızlı bir bozulma içinde olduğunu
gösteriyor. 2018 yılının tamamında
70,3 milyar TL açık vermiş olan nakit
dengesi bu yılın ilk 5 ayındaki 66,7
milyar TL açıkla geçen yılın yıllık açığına
yaklaşmış bulunuyor. Bu, bize gelirlerin
enflasyonla uyumlu artmadığını, buna
karşılık giderlerin enflasyona göre çok
hızlı arttığını gösteriyor. Tablonun bir
başka ürkütücü yanı faiz dışı açığın
hızla artmış olması. Yani nakit dengesi
öyle bir yerde ki Hazine gelirleri, bırakın
faiz giderleri için bir miktar ayırmayı,
faiz dışı giderleri bile karşılayamıyor ve
açık veriyor.

Mesela yukarıdaki basit hesabı
yaparken görmezden geldiğimiz ya da
ekonomi diliyle söylemek gerekirse sabit tuttuğumuz bu artarak giden nakit
açığı, Hazinenin daha çok borçlanması
ve bunun faizlerin düşmesinin önünde
engel oluşturacağını ortaya koyuyor.
Bunu gören hükümet, nakit açığı
ve dolayısıyla borçlanma ihtiyacını
çözebilmek için Merkez Bankası’nın
birikmiş geçmiş yıllar yedek akçelerinin Hazineye aktarılmasını öngören
bir kanun değişikliğine gidiyor. Bu
düzenleme Hazine borçlanma ihtiyacını
düşürerek faizleri denetim altında tutsa
da Merkez Bankası cephesinde parasal genişlemeye yol açarak enflasyonu yukarı itecek.

Özetle söylemek gerekirse
enflasyon oranlarını ve endeks
sayılarını alarak yapılan basit hesaplar
gerçek yaşamı yansıtmayabilir. Bu tür
hesaplara son aşamada ceteris paribus varsayımını kaldırarak bakmakta
ve erken havaya girmemekte yarar var.

Antoine de Saint Exupery’nin dediği
gibi: “Yaşam, kitapların öğrettiğinden
fazlasını öğretir bize.”
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EKONOMİNİN BAHARI MI?
Çetin Ünsalan
Gerçek anlamda hiçbir şey
ortaya çıkmadığı gibi, temenniler manzumesi arasında ülke
liderlerinin birbirlerine yaptıkları
göstermelik jestler dışında hiçbir
sorun halledilememiş, gerçekten
hiçbir konuda da mutabakata imza
atılamamıştır.
80’li yılların sorunda bir soru
üzerine siyasetçinin biri, diğerini
değerlendirirken şöyle bir tanım
kullanmıştı: “Önce kendi hayalinde
bir dünya yaratır. Sonra kendi
yarattığı hayale inanır.”

Aksine dünyadaki ekonominin
hem iktisadi olarak hem de jeopolitik manada risklerinin devam ettiği,
uzlaşma kültürünün büyük ölçüde
yok olduğu söylenebilir. Buradan
bir bahar havası yaratmak isteyenleri anlıyorum.

Açıkçası Türkiye’nin ekonomi
konusundaki tavrı da bu tanımla
neredeyse bire bir ölçüşüyor. Kendi
gerçeklerini görmeksizin, dünyanın
yine kendi etrafında döndüğünü
zanneden, risklerini günlük olarak
yaratan ya da ortadan kaldıran bir
yapı içerisinde sürükleniyoruz.

Şayet gerçekleri yazıp
çizemiyorsanız, bir bahar yaratma ihtiyacındaysanız, beklenti
üzerinden halen ekonomiyi
yönetebileceğiniz aymazlığı içerisindeyseniz ya çok kötü bir pozisyonda yakalandınız ya da topu
taca atıyorsunuz demektir.

Bu konuda son tutunulan
dal G20 Liderler Zirvesi oldu.
Osaka’daki zirvede söylenenleri bu
şekilde nasıl yorumlayabiliyorlar, inanmakta güçlük çekiyorum. Öncelikle son söyleyeceğimi baştan
belirteyim ki Japonya’daki G20
Zirvesi fiyaskodur.
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Bütün sorunların çözüldüğü kanaatine nasıl varıyor, nasıl bir bahar
havasından bahsedebiliyorsunuz?
Aksine daha hemen ardından
Trump’ın İran konusundaki çıkışı,
problemlerin tüm varlığıyla ortada
durduğunu gösteriyor.

Bir bahar umudu içerisindeyseniz; onun sonbahar olabilme ihtimalini neden düşünmüyorsunuz?
Korumacılığın arttığı, ticaret
savaşlarının muhtemelen daha da
keskinleşeceği her yönüyle belli
olan bir yapı içerisinde ve toplantı
sonrasında, geçici göstergeler üzerinden neyi kotarmaya
çalışıyorsunuz?
Oysa dünyanın da Türkiye’nin
de ekonomik olarak çözüme
muhtaç çok büyük sorunları bulunuyor. Fakat bu tavırdan anlıyoruz
ki sorun, çözüm aşamasına
gelmekten çok, problemlerle
yüzleşmekten başlıyor.
Şimdi günübirlik bazı sokakta
karşılığı olmayan rakamlar üzerinden bir hava yaratmaya çalışıyor
olabilirsiniz. Ama unutmayalım ki,
halının altına süpürdüğümüz ve
görmezden geldiğimiz her sorun,
bizi daha kirli bir evde yaşamaya
mahkum edecektir.
cetinunsalan@yahoo.com
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4 KRİTİK TARIM SORUSUNUN YANITI
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
Bilindiği
üzere
Birleşmiş
Milletler’in 2012 yılını «Kooperatif
İşletmeler Daha iyi bir Dünya Kurar”
sav sözüyle «2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmesi rastlantısal
değildi.
Tarımsal üretimde aile işgücü temelli küçük ve orta ölçekli işetmeler
ile yine küçük ve orta ölçekli gıda
firmaları ve de tüketiciler tekelleşme
ve yabancılaşmadan sürekli zarar
görüyorlar. Bunlara koşut olarak
çevre sağlığı, gıda güvenirliliği ile
küresel ısınma gibi sorunlar ortaya
çıkıyor, beslenme açısından da tek
tip insan oluşturuluyor ve farklı kültürler yok ediliyor.
Bu bağlamda tarım ve gıda sektörlerinde kooperatifleşme, diğer
sektörlere göre daha yaşamsal
öneme sahip…
TARIMSAL ÜRETİM VE
GIDA SEKTÖRÜNDE
KOOPERATİFLER NEDEN
ÖNEMLİ ?
Tarım ve gıda sektörlerinde
üretim ve pazarlama etkinliklerinde; büyük dev tarımsal işletmeler,
aile işgücü temelli küçük ve orta
ölçekli tarımsal işletmeler, kamu
kuruluşları, özel kuruluşlar (birim
işyerleri/firmalar, kolektif girişimler,
şirketler-günümüzde bu nitelikte
kuruluşların kimileri uluslararası
tekellerin ve bankaların denetimine
girmiştir-) ve kooperatifler gibi kurum ve kuruluşlar var.
Anılan kuruluşlar içinde kooperatiflerin niteliklerinden farklılaşan
ayrı bir önemi var.

-Kooperatif (Koop.), bireylerin
tek başlarına yapamayacakları ya
da birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde yapmak
üzere ekonomik güçlerini bir araya
getirmeleri şeklinde tanımlanabiliyor.
-Kooperatifçiliğin
temel
amacının, katma değeri yaratarak artı değerin üreticinin kalmasını
sağlamak ve böylece tarım, sanayi
ve hizmetler sektöründe üretkenliğin
artırılması yanında üretici emeğinin
değerlendirilmesi, gelirin daha adil
paylaşımı ile dar gelirli tüketicinin
korunmasını sağlamak olduğu
söylenebilir.

Katma Değer ve Artı Değeri izin
verirseniz gıdadan bir örnekle çok
basite indirgeyerek açıklayalım:
- Çiftçi, toprağı işler ve/ya da
hayvan yetiştirir, sebze, meyva ya
da süt üretir ve aracı ya da sanayiciye satar. Çiftçinin sattığı ürün,
örneğin süt peynire işlenir ve değeri
artar. Peynir tüketiciye pazarlanır.
- Örneğin, 1kg.kaşar peyniri
elde etmek isteniyor. Ortalama
10 litre inek sütünden 1 kg kaşar
yapılabilir. 10 litre süt için çiftçiye
15 TL para ödensin (Girdi) ve elde
edilen kaliteli 1kg. taze kaşar 30
TL’ye satılsın-Bu fiyatın kimi yerlerde
40TL’e kadar çıktığı gözlemleniyor.
(Çıktı). Bu durumda çıktı ile girdi
arasındaki farka, bir başka deyişle
yaratılan değere “Katma Değer” diyoruz. Örneğimizde yaratılan Katma
Değer=30-15=15 TL’sidir.
- Devam edelim,15TL’lık katma
değer yaratan bir kg. peynir üretimi
için 2 TL işletme gideri(İşçilik, enerji,
paranın faizi, amortisman vb.) olsun.
Katma değerden işletme giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilen farka
da “Artı Değer” diyoruz. Bu sonuca
göre Artı Değer=15-2 =13 TL’dir.
İşte dananın kuyruğu burada
kopuyor.
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4) ARTI DEĞER’İN
ÜRETİCİDE KALMASI DURUMUNDA NE
OLACAKTIR?

2) ARTI DEĞER KİMDE
KALACAK VE KULLANILMASINA KİMLER KARAR
VERECEK?
Kooperatif aracılığıyla üreticilerin
sanayici olmaları durumunda,
elde edilen artı değer, üreticide
kalacaktır.
3) KOOPERATİFLER İLE
ŞİRKETLER ARASINDAKİ
FARKLILIKLAR NELERDİR?
-Şirketlerin amacı, yatırılan
sermayeden en yüksek düzeyde
kar sağlamaktır. Bunun için ham
madde üreticilerine ve işçilere
olabildiğince az ödemeye, tüketicilere de daha fazla ödetmeye
çalışırlar. Şirketlerin sosyal amacı
çok sınırlıdır.
-Koop.’larda sosyal amaç
kuruluşun temel felsefelerinden
biridir.
-Koop.’larda mülkiyet ve
işletme görevi, ortaklar tarafından
yüklenilmiştir.
-Şirketlerde kar, ortakların sermaye katılım payına; koop.’larda
ise kar, ortakların yapmış oldukları
işlem esasına göre dağıtılır.
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-Şirketlerde ortaklar birbirlerini tanımayabilir, hisse senetleri
serbest piyasada alınıp satılabilir.
Koop.’larda ise, ortaklık senetleri
kooperatifin onayı ile devredilebilir.
-Şirketlerde, birey ya da aile,
şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu
taktirde, şirkete egemen olur.
Koop.’larda ise bir bireyin sahip
olabileceği ortaklık sınırı, yasa ile
sınırlandırılmıştır.
-Şirket yönetiminde bireyler, sahip oldukları sermaye payına göre
egemenlik kurarlar. Koop.’larda ise,
ortaklık payı ne olursa olsun her
kişinin bir oyu vardır.
-Koop.’lar, birey ya da
toplulukları tekelleşme ve
yabancılaşmaya karşı korur.
Kıssadan Hisse:
Tarımsal işetmelerin büyük
bir çoğunluğunu oluşturan aile
işgücü temelli küçük ve orta ölçekli
tarımsal işletmeye sahip köylülerin
kooperatifleşerek sanayici olmaları
durumuna Artı Değer, üreticide
kalacaktır.

-Çiftçi daha fazla para
kazanacaktır. Para kazanan çiftçi
üretime devam edecektir. (Şimdiki
durumda üretimdeki düşüşün
nedenlerinden biri de çitçinin para
kazanamaması nedeniyle tarımsal
üretim alanlarının azalmasıdır.)
-Tarımsal üretimde dışa
bağımlılık sonlanacaktır.
-Köyden kente nüfus akışı
duracaktır. Böylelikle şehirlerin
sorunları ve işsizlik azalacaktır.
İşsiz nüfusta artışın kaynaklarından
birinin bu olduğu gözlemlenmektedir.
-Tüketici de daha ucuza ve
daha sağlıklı gıda ürünlerine
ulaşacaktır.
-Sağlıklı beslenen kuşaklarda
süreğen(kronik) hastalıklar
azalacaktır.
-Gelir dağılımında adalet
sağlanabilecektir.
-Üreticinin para kazanmasıyla
ekonomik büyüme hızlanacak,
sanayi ve tarım arasında denge
kurulacaktır.
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TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN MİLLİ GELİRE
KATKISI 20 MİLYAR DOLAR

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 3
Temmuz günü ekonomi ve sektör
basını ile buluştu… Günümüzde
dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz
taşımacılığı ile yapılıyor. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)
‘Ekonomi Buluşmaları’ kapsamında
düzenlenen ve moderatörlüğünü
EGD Başkanı Celal Toprak’ın
yaptığı toplantıda konuşan İMEAK
Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer
Kıran, günümüzde dünya ticaretinin
yüzde 83’ünün deniz taşımacılığı ile
gerçekleştirildiğini ifade etti. Deniz
taşımacılığının küresel düzeyde
fiyatları düşürdüğüne dikkat çeken
Kıran, “Deniz taşımacılığı, demir
yoluna göre 3, kara yoluna göre 7,
hava yoluna göre ise 21 kat daha
ekonomiktir” dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği
(EGD), Ekonomi Buluşmaları
kapsamında İMEAK Deniz Ticaret
Odası hakkında bilgi vererek
konuşmasına başlayan Başkan
Tamer Kıran, öncelikli olarak Türk
Denizcilik Sektörünün tüm alt
birimleri ile Türk ekonomisine olan
katma değerinden bahsetti ve
yabancı bayraklı Türk gemileri de
dahil edildiğinde Türk denizcilik
sektörünün milli gelire katkısının
20-22 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Kıran, 2019 Ocak ayı verilerine göre, Uluslararası Ticarette
kullanılan 1000 groston ve üzeri
gemilerden oluşan ve toplam
dünya ticaretinin yüzde 83’ünü
gerçekleştiren dünya filosunun
yaklaşık 1,9 milyar DWT olduğunu
söyledi ve Türk Filosunun da 28,5
milyon DWT toplam kapasitesi ile
dünya filosu listesinde 15. sırada
yer aldığının altını çizdi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Başkanı Tamer Kıran, “Türkiye’nin
dış ticaret yüklerinin yüzde 89’unun
deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu
oranı taşınan yükün değeri olarak
ifade etmek gerekirse; ihracat
ve ithalat hacmimizin yüzde 61’i
(yaklaşık 238 milyar dolar) deniz

yoluyla gerçekleştirilmektedir” dedi
ve söz konusu taşımanın yüzde
11’inin Türk Bayraklı gemiler ile
yapıldığını ifade etti.
2 Milyar Dolar Değerinde 11
Askeri Proje Bulunmakta…
Sektörün savunma sanayi,
gemi inşa alanındaki çalışmalarının
dünyada önemli bir yere sahip olduğunun söyleyen Tamer
Kıran, “Günümüzde Türk Sivil
Tersanelerinde, %70 lere varan
yerlilik oranı ile Türk Deniz Kuvvetleri için çeşitli tipte ve tonajda
askeri gemi inşa edilmektedir. Bazı
askeri ve sahil güvenlik gemileri
ile askeri deniz donanımları diğer
ülkelere ihraç ediyoruz. İhracatımız
2018 yılında 990,5 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Yüzde 70’lere
varan millilik oranı ile askeri projeler
yapıyoruz. Kendi mühendislerimizin
çizdiği projeler yürütülüyor. Şu an
2 milyar dolar değerinde 11 askeri
projemiz devam ediyor.
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Türkiye Dünya Gemi Siparişi
Sıralamasında 4. Sırada Yer
Alıyor…
Türk Denizcilik Sektörünün deniz
taşımacılığının yanında ülke ekonomisine katma değer sağlayan birçok
önemli alt sektörü de içerisine aldığını
belirten Başkan Kıran, özellikle savunma sanayii ve gemi inşa sanayinin dünyada önemli bir yere sahip
olduğunu kaydetti. Kıran, “78 faal
tersanemiz bulunmakta. Gemi inşa
kapasitemiz bugün itibariyle 4,44 Milyon DWT’a ulaşmıştır. Türkiye, Şubat
2019 verilerine göre adet bazında
çoğu römorkör olmak üzere 150 gemi
ile dünya gemi siparişi sıralamasında
4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin
Norveç’e yönelik 600 milyon dolarlık
ihracatının yüzde 50’si gemi inşasıdır.”
açıklamasında bulundu.
Dünyada Marka Haline Gelmiş
Yat İnşa Sektörüne Sahibiz…
Savunma sanayi ve gemi inşa sanayi dışında da birçok alt birimde dünya
genelinde Türk Denizcilik sektörünün
önemli yer tuttuğunu hatırlatan, İMEAK
Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer
Kıran, “8 bin 333 km uzunluğundaki
sahil şeridimizde toplam 180 adet
limanımız bulunmaktadır. 2018 yılında,
Türk limanlarında toplam 460 milyon
ton yük elleçlenmiştir. Bunun 60 milyon
tonu kabotaj taşımacılığı, 70 milyon
tonu transit taşımacılık ve 330 milyon
tonu daithalat ve ihracat taşımacılığıdır.
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Ayrıca dünyada marka haline gelmiş
yat inşa sektörüne sahibiz. Türkiye,
2019 yılı süper yat inşa projelerine
göre, 3 bin metre toplam uzunluk ile
süper yat inşa dünya sıralamasında 4.
sırada yer alıyor. Gemi söküm sektörü,
1976 yılından beri İzmir/Aliağa bölgesinde faaliyet gösteriyor. Aliağa Gemi
Söküm Tesisleri, dünya çapında çevre
dostu tesisler olarak anılıyor.” şeklinde
konuştu.
Kruvaziyer Limanlarının
Açılmasıyla Deniz Turizmi Geliri
Artacak…
Kruvaziyer turizmine de değinen
Başkan Kıran, “Deniz turizmi, toplam
turizm döviz girdilerinin yüzde 20’sini
oluşturuyor. Bu hesapla deniz turizmi
gelirinin 2018 yılında 5,9 milyar ABD
doları olduğunu tahmin ediyoruz. 2018
yılında, 247 kurvaziyer gemi ile 213
bin 771 yabancı yolcu limanlarımızı
ziyaret etti. Özellikle İstanbul’daki
kruvaziyer limanlarının 2020 yılından
itibaren tedricen hizmete girmesiyle;
bu rakamların çok daha yukarılara
taşınacağı, şimdiden yapılan kontratlardan anlaşılıyor” dedi.
Navlunda Tedbirli İyimser
Olmayı Tercih Ediyorum…
“Bir armatörün kontrol edemediği
yegane konudur” diyerek navlun
sorunu hakkında da konuşan Başkan
Tamer Kıran “Navlun dünyada meydana gelebilecek birçok olaydan
etkilenebilecek bir unsur. Bu tamamen

dünya gelişmelerine bağlı. 2016 yılında
dünya ticaretinde oluşan daralma
ve piyasaya giren gemi sayısındaki
fazlalık ile en kötü dönem yaşandı.
2018 iyi gidiyor derken yıl sonuna
doğru başlayan ticaret savaşları yine
herşeyi değiştirdi. Ayrıca Çin dünya
ekonomisinde deniz taşımacılığının en
büyük aktörü. Çin’in adımları navlunu
yükseltiyor ya da düşürüyor. Ben bu
konuda tedbirli iyimser olmayı tercih
ediyorum.” yorumunda bulundu.
1 Temmuz Kabotaj Bayramı’ndan
bahseden Tamer Kıran, “Bir devletin, kendi limanları arasında deniz
ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa
kabotaj adı verilir. Bu ayrıcalıktan
yalnızca yurttaşlarının yararlanması,
millî ekonomiye önemli bir katkı sağlar.
Ülkemizde kabotaj hakkının değeri
yeterince anlaşılmıyor, basında yağlı
direkten bayrak alma gibi yarışmalar
ile gündeme geliyor. Bizim basın
aracılığıyla kamuoyunu daha çok bilgilendirmemiz lazım” dedi.
Sektörün, çoğunlukla olumsuz
haberlerle gündeme gelmesinden
üzüntü duyduklarını ifade eden IMEAK
DTO Başkanı Tamer Kıran, sektörü
anlatmak üzere ulusal ve ekonomi
basını ile daha sık bir araya gelmeyi
planladıklarını söyledi ve sektörün
değerinin anlaşılması için basın
mensuplarıyla yakın işbirliği içerisinde
olmak istediklerini söyledi.
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ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SEKTÖREL BAKIŞ 2019
RAPORU YAYIMLANDI

KPMG’nin hazırladığı Endüstriyel
Üretim Sektörel Bakış 2019 raporu
yayımlandı. Rapora göre Türkiye’de
sanayi üretimini zorlayan üç başlık
var; finansal daralma, korumacılık
ve Brexit. Ancak küresel veriler iç
açıcı olmasa da Türkiye’de ihracat siparişlerine yönelik beklentiler
güçlü seyrediyor, ayrıca yabancı
yatırımcının sektöre ilgisi sürüyor.
KPMG Türkiye’nin hazırladığı
Sektörel Bakış serisinin endüstriyel
üretim raporu, 2019’da Türkiye’nin
sanayi üretimini bekleyen zorlukları
sıraladı.
Rapora göre yurt içindeki
finansman koşullarda görülen
sıkılaşma ve talepteki zayıflamanın
yanı sıra, küresel ticaretteki
korumacı eğilimler ve Brexit
kaynaklı belirsizlikler, sektörün
görünümünü olumsuz etkiliyor.
KPMG Türkiye’den Hakan
Ölekli, Türkiye sanayi sektörü
açısından küresel ticaret ve jeopolitik gerilimlerin kritik önem taşıdığını
vurguladı. Ölekli, “Bu iki konuda
genel olarak dünyayı ve özel olarak

Türkiye’yi etkileyecek ilave bir
olumsuzluk yaşanmazsa 2019’un
ikinci yarısıyla birlikte sanayi üretiminde toparlanma görülebilir.
Aksi takdirde dünya genelinde
derinleşebilecek ticaret savaşları,
Türkiye’deki endüstriyel üretimi
sınırlayacak birinci faktör olacak”
diye konuştu.
DÜNYADA DURUM
* Dünya sanayi sektörü, 2018’in
ikinci yarısında belirginleşen bir
yavaşlama sürecine girdi.
* Dünya ticaret hacmi Mart
2019 itibariyle yüzde 0,5 oranında
ilerleme kaydederken, bu oran sanayi üretiminde yüzde 0.8 seviyesinde kaldı.
* 2018’de gelişmiş ekonomiler
arasında en zayıf performans, Japonya ve Euro Bölgesi’nde gözlenirken, ABD güçlü iç pazarı sayesinde yüksek büyüme sağladı.

Yavaşlama Sürecek
* Öncü veriler, dünya endüstriyel
üretimindeki yavaşlamanın bir süre
daha devam edeceğini gösteriyor. Dünya genelinde yapılan
anketlerde satın alma yöneticileri
endeksleri (PMI) 50 seviyesinin
üzerinde kalarak aktivitenin hala
artmaya devam ettiğini belirtse
de yavaşlamanın sürdüğünü teyit
ediyorlar.
* OECD tarafından hesaplanan
sanayi sektörü güven endeksleri
de gelişmiş ekonomilerde (G-7)
sanayi sektöründe güven kaybının
sürdüğünü teyit ederken, tüm
OECD ekonomilerinde 2018’in
sonlarına doğru bir dengelenme
çabasının olduğuna işaret ediyor.

* Gelişmekte olan ekonomilerde
arasındaysa en zayıf performans
Latin Amerika ekonomilerinde
görüldü.
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TÜRKİYE’DE DURUM
* Türkiye’de sanayi üretimi Mart
2019’da geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 2.1 artış gösterirken, yıllık
yüzde 2.2 daralma kaydetti.
* Genel tabloya bakıldığında
sanayi üretimi 2019 ilk çeyreğinde,
bir önceki yılın ilk çeyreğine göre
yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki
çeyreğe göre Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış sanayi
üretimi yüzde 1,7 oranında artış
gösterdi.
* Bilişim teknolojilerindeki
gelişmeler sektörün üretim
yapısında dönüşümlere yol açıyor.
Ancak bu süreç Türkiye’de görece
yavaş gerçekleşiyor.
* Teknoloji düzeyini artıracak
Ar-Ge harcamalarında son yıllarda
verilen teşviklere rağmen ciddi artış
kaydedilemedi.
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* İngiltere’nin Brexit süreci ve
AB’den anlaşma sağlanamadan
ayrılma ihtimali Türkiye’nin
ihracatını artırması ve sanayi
üretiminin yeniden hızlanması
önünde, eğer iki ülke arasında bir
serbest ticaret anlaşması yoluna
gidilmez ise bir engel oluşturabilir.
Teknolojik Üretimin Payı
Artıyor
* Toplam üretim içinde sınırlı
paya sahip olan yüksek teknoloji
üretimi, 2018’in ikinci yarısında
yüzde 5 arttı. Dış talebe göre
üretim yapan orta-düşük ve
orta-yüksek teknoloji yoğunluklu
üretimde ise sert düşüş yaşandı.
* 2019 Mart verilerine göre
yüksek teknolojili üretim bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 13,5 artarken, ortayüksek ve orta-düşük teknoloji
yoğunluklu üretimde sırasıyla
yüzde 2,5 ve yüzde 9,0 oranında
daralma yaşandı. Düşük teknoloji
yoğunluklu üretim ise yüzde 0,6’lık
bir artış gösterdi.

İstihdamda Alarm Yok
* Sanayi üretiminde 2018’in
ikinci yarısında belirgin ivme kaybı
görülse de istihdamda henüz bir
gerileme gözlenmiyor. Yıl geneline
bakıldığında toplam istihdamın
endüstriyel üretimde yıldan yıla artış
eğilimini koruduğu görülüyor.
* 2017’de 4 milyon 115 bin kişi
olan sanayi sektöründeki erkek
istihdamı 2018’de 4 milyon 306 bin
kişiye, kadın istihdamı ise 1 milyon
275 binden 1 milyon 362 bine çıktı.
* 2014 yılında sektörde
yüzde 23,2 olan kadın istihdam
oranı, 2018 sonunda yüzde
24,0 seviyesine ulaştı. Şubat
2019 itibariyle sanayi sektörü
istihdam oranı yüzde 19,7 olurken
kadınlarda işgücü katılım oranı
yüzde 34 seviyesinde oldu.

Asgari Ücret Etkisi
* Asgari ücret artışları ve
enflasyondaki yükseliş eğilimi,
sektördeki istihdamı da etkiliyor.
2019 için tespit edilen asgari
ücret artışının yüzde 29 gibi
yüksek oranda olmasıyla
gelecek dönemde sanayi işgücü
maliyetlerinin hızla artmayı
sürdüreceği öngörülüyor.
Maliyetler yükseldi
* Geçmiş yıllarda düşük
seyreden üretim maliyetleri, 2018
ortalarında bir önceki yıla göre
yüzde 27 arttı. En sert artış yüzde
40.3 ile enerji grubunda yaşandı.
* Döviz kurlarındaki hızlı
yükselişlerin etkisiyle üretici
maliyetleri endüstriyel üretimde
2018’de yüzde 35.7 oranından
arttı. Yurtdışı enerji grubundaki
ortalama artış ise yüzde 58’i buldu.
* 2018 yılında işgücü maliyetleri
ortalamada yüzde 19,9 artışla
sektörü zorlayan bir unsur oldu.
Mart 2019 itibariyle işgücü
ödemeleri bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 20,9 artış
gösterdi.

Cirolar Arttı
* Mart 2019 itibariyle, takvim
etkilerinden arındırılmış sanayi ciro
endeksi, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 25.8 artış gösterdi.
Şubat ayıyla karşılaştırıldığında artış
yüzde 5.3 oranında oldu.
Yabancı Yatırımcı İlgisi
* 2004-2018 arasında
yabancıların sektöre doğrudan
yatırım girişi 58 milyar doların
üstünde gerçekleşti. Bununla
birlikte, yurtdışı yerleşiklerin
toplamdaki 29.7 milyar dolarlık
hisse senedi yatırımlarının 8.7
milyar dolarlık kısmı da yine
sektördeki şirketlerde bulunuyor.
Toparlanma Sinyali
* Küresel ticaretle ilgili atmosfer
destekleyici olmasa da Türkiye’de
son dönemde ihracat siparişlerine
yönelik beklentiler hala güçlü.
Bunda maliyet unsurlarındaki artışın
kar marjlarını azaltmasına rağmen
TL’nin düşük seviyeleri temel etken
olarak değerlendiriliyor.

* Reel sektör güven endeksinde
düşüşün sınırlı kalması ve ihracatın
sınırlı zayıflama göstermesinin
desteğiyle kapasite kullanım oranı
da yakın dönemde dengelenme
sürecine girdi.
‘Teknoloji Tehdit Değil Fırsat’
KPMG Türkiye’den Hakan
Ölekli, geçtiğimiz 5 yılda bilgi
teknolojilerinde yaşanan gelişimin
sanayideki iş modellerinde ve
organizasyonel yapılarda önemli
değişiklikleri beraberinde getirdiğini
vurguladı.
Ölekli, “Yeni teknolojiler, sanayi
üretiminde verimlilik artışının
yanında orta vadede üretim
maliyetlerinin de hızla düşmesini
sağlıyor. Teknolojik dönüşüm,
büyüme görünümünün pozitif
olduğu dönemde tehdit olmaktan
ziyade büyük fırsat olarak görüldü”
diye konuştu.
Ünlü ekonomi yazarı Ege
Cansen dış borca bağımlı Türkiye
ekonomisi konusundaki son
yazısında cari açık vermeden
büyüme gayretinde olunması
gerektiğinin önemine dikkat
çekiyor. Çünkü taşıma suyla
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EGE CANSEN: “NE PAHASINA OLURSA OLSUN
CARİ AÇIK VERMEDEN BÜYÜMEYE BUGÜNDEN
BAŞLAYALIM”

yöntemleri birbiriyle çelişen iki
sorun çıktı. Çünkü, hem milli gelirin
toplamda gerilemesi hem de
‘cari açık’ yani dış borçlanmanın
daralması, halkın harcanabilir
gelirinin % 8 kadar azalmasına
sebep olmuşken, hükümet bunu
kağıt üstünde ortadan kaldırmaya
çalışıyor. Maalesef birçok iktisatçı
da ‘maaşlara zam yapılsa reel
gelirler artar diye’ konuşuyor.

Türkiye ekonomisi dönmez, bugün
dışarıdan ucuz döviz yağsa birkaç
yıl sonra yine başka bir kriz ile
karşılaşabiliriz mesajını veriyor.
Ege Cansen, Sözcü
gazetesinde 4 Temmuz tarihinde
yayınlanan “Ekonomi politikası
açmazları” başlıklı köşe yazısında;
“Hükümet, artan bütçe açıklarını
kapamak için, yedek akçesinin
Hazine’ye devri gibi işlemlerle
Merkez Bankası kaynaklarına el
atmaktadır. Bu işlemin Türkçesi
‘para basmaktır’. Hükümetler,
yapmak istedikleri harcamaları
iki yolla finanse eder. Bunlardan
birincisi ‘vergi’, ikincisi ‘borç’
almaktır. İki yolun da sakıncaları
vardır. Zaten her ekonomik kararın
bir sakıncası vardır. Bir devlet,
esas olarak kendi vatandaşından
vergi alır. Maliyeci deyimiyle “vergi
salabilir”. Bunu da ancak kanunla
yapar. Kanunsuz vergi olmaz.
Yabancı bir ülkede çalışıp para
kazanan başka ülke vatandaşları,
yaşadıkları ülkenin vergi yasalarına
göre vergilendirilir. Çünkü kişiler,
yaşadıkları ülkenin kendilerine
sunduğu nimetlerden istifade
eder. Bu ‘vergi vatandaştan alınır’
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kuralıyla çelişmez.
Vatandaşlar, hükümete ‘vergi
isteme benden, buz gibi soğurum
senden’ der. Halkı kendinden
soğutmadan vergi toplamak
isteyen hükümetler, para basmayı
tercih edebilir. Bunun sonucunda
enflasyon artar. Enflasyon hem
kanunsuz hem de adaletsiz bir
vergidir. Günün sonunda seçmen
hükümetten daha fazla soğur hale
gelir” diyor.
Cansen, yazısına şöyle devam
ediyor:
“Ekonomisinin çarklarını taşıma
suyla yani dış borçla (cari açık
diye okuyun) çeviren Türkiye,
dışarıdan para akımı durunca
2018 yılında zora düştü. Döviz arzı
azalınca dövizin fiyatı arttı. Kısaca
TL, devalüe oldu. Devalüasyon,
maliyetler yoluyla enflasyonu
tetikledi. Fiyat istikrarının bozulması
ekonomik dengeleri bozdu. Milli
gelir artışı yavaşladı ve sonunda
eksiye düştü.
İşsizlik zirve yaptı.
Karşımıza hem enflasyonla
mücadele hem de halkın azalan
reel gelirini artırma (milli geliri
büyütme diye okuyun) diye çözüm

Başta ana akım iktisatçılarımız
olmak üzere iş insanlarımız,
bankacılarımız ve halkımızın
çoğunluğu 2008 krizini izleyen
2009 yılında olduğu gibi
yurtdışından bol ve ucuz döviz
yağacağı riyasını görüyor. Daha
doğrusu içine düştüğümüz
açmazdan ancak böyle çıkarız diye
düşünüyor.
Trump ile Erdoğan barıştıklarına
göre ‘dış-borç-kolik’ Türkiye’ye
şöyle bir 60-70 milyar dolar taze
para gelse ‘her şey ne kadar güzel
olur’ değil mi? Hem enflasyon
düşer hem de büyüme artar. Birkaç
yıl sonra tekrar bugünkünden beter
bir krize girebiliriz. Ama ne gam! Ne
var ki ufukta buna dair bir emare
yok.
İyisi mi biz gayret dayıya düştü
deyip, ne pahasına olursa olsun
‘cari açık’ vermeden büyümeye
bugünden başlayalım.”
Ev tekstilinde Avrupa’nın en
büyük üreticisi olan Türkiye yeni bir
hamleye hazırlanıyor. Hâlihazırda
3 milyar dolar dış ticaret fazlası
veren sektör bu rakamı daha da
yukarı çekmek için 2 milyar dolarlık
ithalatın net bir fotoğrafını ortaya
koyacak ve bunların Türkiye’de
üretilebilmesi için çalışma yapacak.
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EV TEKSTİLİNDE YERLİ ÜRETİM ATAĞI
İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı
Şerafettin Demir, ev tekstilinde
2019 hedefinin 5,5 milyar dolar
olduğunu da sözlerine ekledi.

Ev tekstilinde Avrupa’nın birinci,
dünyanın da dördüncü büyük
ihracatçısı ve üreticisi olan Türkiye,
500 bin kişiye istihdam sağlayan
sektörün mevcut konumunu
daha da güçlendirmek için yeni
hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(İTHİB) Başkan Yardımcısı olan
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TETSİAD)
Başkan Adayı Şerafettin Demir,
Türkiye’de ev tekstilinin pazar
büyüklüğünün 13 milyar dolar
olduğunu söyledi.
İç pazarın 6 milyar dolar,
ithalatın 2 milyar ve bavul ticaretiyle
birlikte ihracatın 5 milyar dolar
olduğunu söyleyen Demir, en
büyük ihracat pazarının ise yüzde
45 ile Avrupa olduğunu belirtti.
Avrupa’nın arkasından Türkiye
için en önemli ikinci pazarın ABD
olduğuna işaret eden Demir, bu
ülkeye özellikle çarşaf ve havlu
ihracatının çok yoğun olduğunu
anlattı.

“EV TEKSTİLİNDE 2019
HEDEFİ 5,5 MİLYAR DOLAR”
Türkiye’nin toplamda 172
ülkeye ihracat yaptığını ifade eden
Demir, “Ev tekstili ihracatını diğer
büyük sektörlerden ayıran en
önemli detaylardan bir tanesi yerli
üretimin miktarı. Bizim girdilerimizin
sadece yüzde 30’u ithal.
Dolayısıyla yüzde 70 katma değer
yaratıyoruz. Bunun sonucunda
ülkemize 3 milyar dolar dış ticaret
fazlası sağlıyoruz. Toplam 90 milyar
dolarlık dünya ev tekstili ihracatında
ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. Türkiye
burada sadece büyüklükle de öne
çıkmıyor. Kalite olarak dünyanın
en iyisi olduğumuzu söyleyebilirim”
dedi.

TETSİAD’ın 27 Ağustos’ta
yapılacak Genel Kurulu ile ilgili de
bilgi veren Demir, ‘Sultanhamam
geleneğine’ uygun olarak sektörün
kendisini işaret etmesi ile aday
olduğunu söyledi.
Ev tekstili sektöründe bir ahilik
geleneğinin olduğunu ve dernek
başkanlarının sektörün büyüklerinin
uzlaşısı ile aday gösterildiğini
kaydeden Demir, “Bizim
geleneğimizde esas olan aday
olmak değil, aday gösterilmektir.
Sektörün önde gelen isimleri ve
Yüksek İstişare Kurulumuz benim
aday olmamı istediler. Ben de hem
sektörün onayı hem de mevcut
yönetimin desteği ile yeni dönem
için aday oldum. 1968 yılından
bu yana satıştan üretime kadar
ev tekstilinin hemen her alanında
faaliyet göstermiş bir insan olarak
en büyük önceliğimizi sektörü
büyütmeye veriyoruz. Sektördeki
firmaların satış ve pazarlama
faaliyetlerine destek olup onların
satış hacimlerini büyütmeye ve
Türk malı algısını kuvvetlendirmeye
çalışacağız. Bunu yaparken
devletimizi de yanımıza alacağız”
dedi.
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FUARDA TÜRK FİRMALARA
POZİTİF AYRIMCILIK

İTHALATA YERLİ ÜRETİM
FRENİ

Ev tekstilinde en önemli satış
araçlarından birisinin EVTEKS Fuarı
olduğuna işaret eden Şerafettin
Demir, şunları anlattı:
“Biz öncelikli olarak Türkiye’deki
fuarı dünyanın çekim merkezi
haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Bunun için dünyada ses getirecek
çeşitli organizasyonlar ve
faaliyetlerle her yerden alıcıları
buraya çekeceğiz. Şimdiye kadar
düzenlenen alım heyetlerinin ise
çok verimli olduğuna inanmıyoruz.
Alım heyetlerine harcanan para
firmaların yurtdışı tanıtımları için
ayrılsa çok daha iyi geri dönüşler
alabiliriz. Tanıtım bütçesini
tamamen hedef şehirlerde
harcamak ve yurtdışına mal
satabilen firmalara teşvik vermek
gerekiyor. Bunun için gerekli
temasları sağlayıp çalışmalar
gerçekleştireceğiz. Ayrıca fuarımızın
uluslararası buluşma noktası
olması amacıyla, daha çok yabancı
katılımcı ve alıcı getirebilmek için
başarılı bir tanıtım yapacağız.”

Ev tekstilinde Türkiye’nin çok
büyük bir ihracatçı olmasına
karşın 2 milyar dolarlık bir ithalatı
olduğuna dikkat çeken Demir,
bunu azaltmanın en büyük
önceliklerinden birisi olduğunu
belirtti.
İthalat listelerinin GTİP kodlarıyla
önlerine geldiği zaman bunun
kolay anlaşılmadığını söyleyen
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan
Yardımcısı Şerafettin Demir, “Biz
ev tekstilinde hangi kalemlerde
ithalat yapıldığını net bir fotoğraf
halinde herkesin önüne koyacağız.
Bu kalemlerde Türkiye’nin neden
ithalat yaptığını ve neden içeride
üretim yapamadığını analiz
edeceğiz.
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Sorunun fiyat mı kalite mi
ya da başka nedenden mi
kaynaklandığını araştırıp, sektörle
paylaşacağız. İthal edilen ürünlerin
Türkiye’de üretilmesi ve çarkların
yeniden çalıştırılması için kamu
otoriteleriyle temasa geçip bunun
yolunu oluşturacağız. Hatta
yönetim kurulumuzun bir kanadı
sadece Ankara ve bürokrasi ile
ilişkilere odaklanacak. Böylece
halen yüzde 70’lerde olan kapasite
kullanım oranlarını yüzde 90’a
taşıyıp hem sektörü büyüteceğiz
hem de dış ticaret fazlasını
artıracağız” dedi.
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12 YENİ OSB KURULUYOR
“1
YIL
İÇERİSİNDE
T A M A M L A N M A S I
BEKLENİYOR”
Bir süredir çalışmaları devam
eden ve başvuru aşamasına gelen
12 yeni OSB’nin kuruluşu 1 yıl
içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Bu
OSB’ler
Gümüşhane,
Adana Karataş, Çorum Alaca,
Kahramanmaraş Elbistan, Balıkesir
Edremit, İzmir Dikili, İzmir Menderes,
Aydın Efeler, Van, Elazığ, Malatya
Yazıhan ve Niğde Bor’a kurulacak.

Organize
Sanayi
Bölgeleri
(OSB)’nin sayısı 331’e yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlı 314 OSB tüzel kişilik
kazanmışken Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlı OSB sayısı ise
17’ye yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
Sanayi
Bölgeleri
Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olan OSB’ler,
Tarım ve Orman Bakanlığı TDİ
OSB Daire Başkanlığı çatısı altında
faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin 81 ilini kapsayan
Organize
Sanayi
Bölgelerinin
sayısında son yıllarda yaşanan artış
sürüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlı 314 OSB tüzel kişilik
kazanmışken Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlı OSB sayısı ise
17’ye yükseldi.

“KURULUŞ
SÜRÜYOR”

ÇALIŞMALARI

Organize
Sanayi
Bölgeleri
(OSB)’nin sayısı 331’e yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlı 314 OSB tüzel kişilik
kazanmışken Tarım ve Orman
Bakanlığı’na bağlı OSB sayısı ise
17’ye yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
Sanayi
Bölgeleri
Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olan OSB’ler,
Tarım ve Orman Bakanlığı TDİ
OSB Daire Başkanlığı çatısı altında
faaliyet gösteriyor.
Özellikle Tarıma Dayalı İhtisas
OSB kurmaya yönelik çalışmalar
ağırlık kazanmış durumda. Bugüne
kadar 17 OSB hayata geçiren Tarım
ve Orman Bakanlığı 12 yeni OSB
daha kuruyor. İllerin kalkınmışlık
seviyesine katkı sunmak, tarım ve
hayvancılık potansiyelini geliştirmek
isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı
12 kente hayvansal ürünler, besi
ve sera temalı OSB’lerin kuruluş
çalışmalarını sürdürüyor.

TÜZEL KİŞİLİK KAZANAN
TDİ (TARIMA DAYALI İHTİSAS)
OSB:
AMASYA SOLUOVA TDİ OSB
ANKARA ÇUBUK TDİ OSB
DİYARBAKIR TDİ OSB
ELAZIĞ TDİ OSB
GAZİANTEP OĞUZELİ TDİ OSB
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA
TDİ OSB
ŞANLIURFA TDİ OSB
KARS TDİ OSB
DENİZLİ SARAYKÖY TDİ OSB
YALOVA ÇİFTLİKKÖY TDİ OSB
HATAY ALTINÖZÜ TDİ OSB
AĞRI DİYADİN TDİ OSB
SAMSUN BAFRA TDİ OSB
MALATYA YAZIHAN TDİ OSB
ERZİNCAN TDİ OSB
ADANA KARATAŞ TDİ OSB
ZONGULDAK ÇAYCUMA
TDİ OSB
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İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: “TÜKETİCİ, AMBALAJLI VE
MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELMELİ”
“ÜRETİM, TÜKETİM, SUNUM…
TÜM ZİNCİR KONTROL ALTINA
ALINMALIDIR”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 5.
Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi
Genişletilmiş Sektör Toplantısı, Meslek
Komitesi üyelerinin katılımıyla 12 Haziran
günü gerçekleştirildi. İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış
konuşması yaptığı toplantıda, Türkiye
Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu Genel Sekreteri İlknur
Menlik “Et Sektörüne Sanayi Odaklı
Bakış ve Çıkış” başlıklı bir sunum
yaptı, konuyla ilgili katılımcılardan gelen
soruları yanıtladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, 5. Grup Hayvansal Gıda
Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada,
tüketici açısından günümüz koşullarında
sağlıklı beslenmenin hayati bir konu
haline geldiğine ve gıda güvenliğinin
öneminin arttığına dikkat çekti.
Türkiye’nin sahip olduğu doğal
imkan ve zenginlikleriyle gıda açısından
dünyadaki en şanslı ülkelerden biri
olduğunu vurgulayan Bahçıvan “Genç
ve dinamik nüfusa bağlı olarak geniş bir
iç pazara sahibiz. Son derece elverişli ve
çeşitli iklim koşullarımız var. Bu iki faktör
bile tarım, gıda ve hayvancılık sanayiini
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Türkiye’nin gelişiminin en stratejik
sektörleri arasına koymamız için yeter.
Bu şans, iyi kullanılırsa bir anlam kazanır.
Bunun için meralarımızın kullanımından
besicilik politikalarına, teşviklerden
üretim ve tüketim dengelerine kadar
alınacak olan kararlar bu alandaki
geleceğimizi belirleyecek. Tarımsal
işletmelerimiz hala küçük ve dağınık
halde. Hayvancılıkta ciddi bir ölçek
sorunu yaşamaya devam ediyoruz.
Bugün Türkiye’de et tüketiminin yüzde
90’ı sığır etinden oluşuyor. Özellikle
kokusundan dolayı küçükbaş hayvan
tüketimi çok azaldı. Bazı uygulamalarla
küçükbaş etinin kokusuz olması
sağlanabilir ve üretim-tüketim dengesi
küçükbaşa döndürülebilir” dedi.

Sağlıklı beslenmenin hayati bir
konuya dönüştüğü günümüzde gıda
güvenliğinin öneminin arttığına vurgu
yapan Erdal Bahçıvan, “Güvenilir gıda
üretim ve tüketimi; üretim aşamasından,
tüketiciye sunum ve tüketicinin gıdayı
kullanmasına kadar giden tüm zincirin
kontrol altına alınmasını gerektiriyor.
Gıda güvenirliği, işte bu zinciri boyunca
iyi bir iletişim kurarak, kamunun desteği
ve kontrolü ile temin edilebilir. Ülkemizde
bu konudaki en önemli sıkıntı, özellikle
et ve süt gibi ‘daha riskli’ gıdalarda
kayıt dışı üretim ve küçük işletmelerdir.
Kayıt dışı üretim, gıda sektörünü diğer
sektörlere nazaran daha fazla etkiliyor
çünkü söz konusu olan halk sağlığıdır.
Nereden geldiği, nasıl yetiştirildiği, nasıl
üretildiği bilinmeyen, takibi yapılamayan
gıda; halk sağlığına en büyük tehdittir.
Bunu
engellemek
için
devletin
yaptırımları her zaman yeterli olamıyor.
Tüketici de kendi sağlığına gerekli
önemi vererek seçimlerinde ambalajlı
ve markalı ürünlere yöneldiğinde gıda
sektöründeki bu sorun daha kolay
çözülecek. Çünkü ancak markalı
ürünlerin izlenmesi ve denetlenmesi
mümkün olabilmektedir. Bu konuda,
devlet nezdinde alınan önlem ve yapılan
uyarılarla tüketicinin son yıllarda daha
bilinçli olduğunu görmek mutluluk verici.
Bu süreçte sektörün AB standartlarını
karşılaması da gerekiyor” dedi.

“SEKTÖR
‘GÜVENİLİR
MARKA’ İMAJINI YARATMALI”
Sektörün
pazardaki
güçlü
rakiplere karşı “güvenilir marka”
imajını yaratması ve bunu koruması,
kendini AB başta olmak üzere
diğer pazarlarda kabul ettirmesi
gerektiğini de hatırlatan Bahçıvan,
“İhracat hedeflerimize ulaşmak için
aynı kaliteyi alıp Rusya, Afrika, Orta
Doğu, Asya pazarına götürmeli
ve bu ülkelerde de marka haline
gelmeliyiz. Sürdürülebilir şekilde
verimliliği arttırmanın yolu da
doğaya ve çevreye saygılı olmayı
gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine
getirmek için üretici yenilikçi olmalı,
Ar-Ge’ye kaynak ayırmalıdır. Gıda
zincirinin her aşamasında teknolojiyi
en üst düzeyde kullanmak da
gerekiyor” diye konuştu.
“GIDANIN
TÜRKİYE’DEKİ
TOPLAM
İMALAT
SANAYİ
İŞLETMELERİ İÇİNDEKİ PAYI
YÜZDE 12,2”
Son TÜİK verilerine göre
Türkiye’de yaratılan katma değerin
yüzde 10,6’sında gıda sanayicilerinin
imzası olduğunu da dile getiren İSO
Başkanı Erdal Bahçıvan, “Gıdanın
Türkiye’deki toplam imalat sanayi
işletmeleri içindeki payı yüzde 12,2.
İstihdamda da gıda sanayimiz
yüzde 12,5 ile önemli bir yer işgal
ediyor. Bu üretimin içinde yüzde
14 ile et-balık ve süt sanayimiz
önemli bir yere sahip bulunuyor.
İSO 5. Grup Meslek Komitemizin
yani et-balık ve süt sanayicilerimizin

gıda sanayimizin içindeki payı da
küçümsenmeyecek kadar güçlü.
Toplam gıda sanayii içindeki
istihdamın yüzde 20,8’ini bu grup
yaratıyor. Toplam gıda sanayi içinde
yaratılan değerin yüzde 27’sini de
yine et-balık ve süt sanayicilerimiz
olarak bizler yaratıyoruz” dedi.
“AR-GE’YE
AYRILMALI”

KAYNAK

İstanbul Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
konuşmasında özetle şu konulara
değindi:
“Bu süreçte sektörün AB
standartlarını karşılaması gereğinin
altını çizmek istiyorum. Bunun
yanında sektörümüzün pazardaki
güçlü rakiplere karşı ‘güvenilir
marka’ imajını yaratması ve bunu
koruması, kendini AB pazarında
kabul ettirmesi gerekiyor. Ancak
sektör için sadece AB pazarı yeterli
değildir. Ülkemizde iç tüketimi
fazlasıyla karşılayan ürünlere yeni
pazarlar da bulmak gerekmektedir.
İhracat
hedeflerimize
ulaşmak
için aynı kaliteyi alıp Rusya,
Afrika, Orta Doğu, Asya pazarına
götürmeli ve bu ülkelerde de
marka haline gelmeliyiz. Pazarı
genişlettikçe de üretimi arttırmalıyız.
Bu noktada sürdürülebilirlik ön
plana çıkıyor. Nüfus hızla artıyor;
ama kaynaklar aynı hızla artmıyor.
Üretimi arttırmanın yolu verimliliği
arttırmaktan geçiyor. Sürdürülebilir
şekilde verimliliği arttırmanın yolu
ise doğaya ve çevreye saygılı olmayı
gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine

getirmek için üretici yenilikçi olmalı,
Ar-Ge’ye kaynak ayırmalıdır. Gıda
sektörü geleneksel bir sektör gibi
görünmesine rağmen aslında gıda
zincirinin her aşamasında teknolojiyi
en üst düzeyde kullanmak gerekiyor.
Bu ayrıca küresel piyasalarda
rekabet edebilmek adına da bir
zorunluluktur.”
Bahçıvan
konuşmasının
sonunda şunları söyledi: “Sektör
olarak
sorunlarımız
olmakla
birlikte geleceğe çözüm odaklı bir
anlayışla ve umudumuzu koruyarak
bakıyoruz. Burada önemli olan
sektördeki
tüm
paydaşların
çağımızın en önemli kavramı olan
işbirliğine gereken değeri vermesidir.
Bizler bu sektörün temsilcileri olarak
bir olursak sorunlarımızın üstesinden
daha çabuk ve kolay gelebiliriz.
Sorunlarımızın çözümü için
bugüne kadar İstanbul Sanayi
Odası
çatısı
altında
kamu,
üniversitelerimiz ve ilgili sivil toplum
kuruluşlarımız nezdinde birçok
girişimde bulunduk ve bulunmaya
da devam edeceğiz. Bu çatı altında
daha fazla bir araya gelerek etkili bir
sinerji yaratıp sektörümüzü daha iyi
bir noktaya taşıyacağımıza yürekten
inanıyorum.”
“TÜRKİYE’DE SÜRÜLEBİLİR
VE UZUN ÖMÜRLÜ MAHSUL
EKİLİ
ARAZİ,
TOPLAM
ARAZİNİN %31,1’İ”
Türkiye
Gıda
ve
İçecek
Sanayii Dernekleri Federasyonu
Genel Sekreteri İlknur Menlik “Et
Sektörüne Sanayi Odaklı Bakış ve
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Çıkış” başlıklı konuşmasında
şunları söyledi:
“Tarımsal üretimin her aşaması
sürdürülebilirlikle ilgili dikkat edilmesi
gereken zorluklar içermektedir.
Hayvancılıkta özellikle su tüketimi
ve sera gazı salınımı önde gelen
konulardır. Dünyada halihazırda 820
milyondan fazla kişi yeterli miktarda
yiyeceğe erişememektedir. Açlığın
en önemli nedeni iklim değişikliği ve
ekstrem hava koşulları olarak ifade
edilmektedir. Ülkemiz için en büyük
sorun su stresidir.
Türkiye’de sürülebilir ve uzun
ömürlü mahsul ekili arazi, toplam
arazinin %31,1’i kadardır. OECD
ülkelerinde ise bu düzey %12,1’dir.
Diğer yandan kalıcı mera ve otlakların
oranı %19’ken OECD ülkelerinde
bu oran %23,4’tür. Bu verilerden
görüldüğü üzere ülkemizde tarım
arazilerinin boyutundan ziyade
veriminin artırılması elzemdir. Aynı
şekilde hayvancılıkta da verimin
artırılması önem arz etmektedir.
Türkiye ayrıca OECD ülkeleri
arasında son yıllarda hayvancılığa
bağlı sera gazı salınımı en fazla artan
ülkelerden biridir. Sera gazı salınımı
sonucu oluşan iklim değişikliğinin
öngörülen etkileri su alanında daha
büyük baskı yaratacaktır.
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Bireylerin bilim, okuma ve
matematik konularındaki başarılarını
ölçen
PISA
testi
sonuçları,
ülkemizin düşük bir sıralamada yer
aldığını göstermektedir. Türkiye’nin
geleceği için bu konularda daha
başarılı bir nesil ortaya koyabilmemiz
gereklidir. Yapılan araştırmalara
göre kişi başına hayvansal protein
tüketimindeki her 1 gram artış, PISA
skorlarında 1,43-2,26 arasında bir
artışı sağlamaktadır.”
“TARIMA
DAYALI
GIDA
SANAYİİ OLMADAN KALKINMA
HEDEFLERİNE ULAŞILAMAZ”
Türkiye’de 15-18 yaş arası
genç nüfusta günlük ortalama
hayvansal protein alımı kadınlarda
20, erkeklerde 30 gram civarında
olduğunu belirten Türkiye Gıda
ve İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu Genel Sekreteri İlknur
Menlik, “Türkiye genelinde ise bu
miktar 35 gram kadardır. Ancak
otoritelerin önerisi, günde 45-50
gram düzeyinde hayvansal protein
tüketilmesidir. Bu durum, halkımızın
uygun fiyata et ve et ürünlerine
erişim sağlaması gereğini açıkça
göstermektedir.

Gıda sanayii tarladan sofraya 6
Bakanlık tarafından regüle edilen
tek sektördür. Tarımsal politikalar
ve gıda güvenliği Tarım ve Orman
Bakanlığı, konunun halk sağlığı
ayağı Sağlık Bakanlığı, gıdalarında
öğretim kurumlarında sunumu Milli
Eğitim Bakanlığı, tarım ve gıda
üretimi ile tüketiminin çevresel
etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
bu süreçteki tüm ticari faaliyetler
Ticaret Bakanlığı, vergilendirme
konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından denetlenmektedir.
Tarıma dayalı gıda sanayii
olmadan kalkınma hedeflerine
ulaşılamaz. Et ve süt ürünleri
üretimi, tarıma dayalı sanayi kolları
arasında işletme başına en fazla
istihdam sağlayan iş koludur.
Ancak
mevcut
destekleme
politikaları ve uygulamalarla, güncel
ihtiyaç
analizine
dayanmayan,
mekanizmanın odağında sanayicinin
olmadığı bir anlayışla sektörün
sürdürülebilir
olması
mümkün
değildir. Bu nedenle toplumun tüm
kesimlerinin bakış açısını gözden
geçirmesi, karar vericilerin süreçlerin
odağına gıda sanayicisini koymaları
her zamankinden büyük bir önem
teşkil etmektedir” şeklinde konuştu.
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MAKİNE ZİRVESİ-VİZYON 2030

Makine İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu
(MAKFED)’nun
düzenlediği “Makine Zirvesi–Vizyon
2030” ekonomiye yön veren üst
düzey isimleri buluşturdu.
13 Haziran’da gerçekleşen
etkinlikte makine üreticileri iddialı
hedefler ortaya koydu.
MAKFED
Başkanı
Adnan
Dalgakıran, “Türkiye’de Kamu,
makineye
bir
sektör
olarak
bakmaktan vazgeçmeli, Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olarak
görmeli.
Makineyi
Türkiye
ekonomisinin
lokomotifi
yapabilirsek, 2030 yılında yıllık 100
milyar dolarlık üretime ulaşabiliriz.
Biz buna hazırız” dedi.
Makine üreticisi 2 bin firmayı
temsil eden 21 derneğin çatı
kuruluşu Makine İmalat Sanayii
Dernekleri
Federasyonu‘nun
(MAKFED) düzenlediği “Makine
Zirvesi - Vizyon 2030” İstanbul
Fairmont Hotel’de gerçekleştirildi.
MAKFED
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Adnan
Dalgakıran’ın
ev sahipliği yaptığı zirve Türkiye
ekonomisine yön veren isimleri bir
araya getirdi.

BAKAN MUSTAFA VARANK:
“UÇTAN UCA YERLİLEŞTİRME
PROGRAMI’MIZDA ÖNCELİĞİ
MAKİNE
SEKTÖRÜMÜZE
VERECEĞİZ”
Açılış oturumunda konuşan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Türkiye’nin sağlıklı, dengeli
ve dinamik bir ekonomi için, güçlü
bir makine sektörüne sahip olması
gerektiğini
vurgulayarak,
“Milli
teknoloji hamlemizin temellerinden
birini oluşturacak yeni destek
programımızın
nihai
hedefi,
dünyanın
geçirdiği
teknolojik
dönüşüm sürecinde Türk sanayisini
öncü konuma getirmektir” dedi.
Bakan Varank, “Uçtan Uca
Yerlileştirme
Programı’mızda
önceliği
makine
sektörümüze
vereceğiz. Bu programla Türkiye’yi
yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine
taşıyacağız” diye konuştu.
MAKFED
BAŞKANI
ADNAN
DALGAKIRAN:
“KAMU MAKİNEYİ TÜRKİYE
EKONOMİSİNİN LOKOMOTİF
OLARAK GÖRMELİ”

Zirveye ev sahipliği yapan
MAKFED
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Adnan
Dalgakıran,
Türkiye’nin makine sektöründe
gerçekleştireceği dönüşümle refah
toplumu
haline
gelebileceğini
vurgulayarak, “Kamu makineye
bir sektör olarak bakmaktan
vazgeçmeli, Türkiye ekonomisinin
lokomotifi olarak görmeli. Makineyi
Türkiye ekonomisinin lokomotifi
yapabilirsek, 2030 yılında yıllık 100
milyar dolarlık üretime ulaşabiliriz.
Biz buna hazırız” dedi.
Makine
sektörünün
dünya
ticaretinin yüzde 25’ini oluşturduğunu
kaydeden
Dalgakıran,
“Eğer
petrol ve doğalgazı yoksa, makine
üretmeden zenginleşmiş bir tane
ülke gösteremezsiniz. Son 60 yılda
orta gelirden, yüksek gelir seviyesine
çıkabilen sadece iki ülke var. Kore
ve Tayvan. Bunu makine, elektronik
ve yazılımla başardılar. Türkiye
gelişmekte olan bir ülke. Yaklaşık
300 yıldır dünya ticaretinden aldığı
pay aynı. Daha uzun vadeli, daha
stratejik ve daha nitelikli bakmamız
lazım” diye konuştu.
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“10 YILDA FARKLI BİR HİKAYE YAZAR HALE
GELEBİLİRİZ”
MAİB BAŞKANI VE
MAKFED BAŞKANYARDIMCISI
KARAVELİOĞLU: “MAKİNE
İHRACATI İLK 5 AYDA 7,6
MİLYAR DOLAR OLDU”

Hedef ve strateji olmadan hiçbir
şey olmayacağının altını çizen Adnan Dalgakıran şöyle devam etti:
“Çin’in 1992 yılında makine
ihracatı 3 milyar dolardı. 2005’te
300 milyar. Bunu sadece 13 yılda
yapabildi. Türkiye’nin gelişmeden
çok sıçramaya ihtiyacı var. Her yıl
yüzde 20-25 büyümeyi başarmamız
lazım. 10 yıl önceki 2023 hedefimiz
100 milyar dolardı. Ama ekosistemdeki sorunlar nedeniyle olmadı.
Hiçbir şey için geç değil. Bu hedefe
2030’da ulaşabiliriz. Türkiye refah ülkesi olmak istiyorsa teknoloji
üretmek zorundadır. Türkiye’de
teknoloji üretmeye en yakın alan
makinedir. Makine üretmek için
paradan çok çok daha önemli nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var.
Çünkü teknoloji sıradan insanlarla
oluşturacağınız bir şey değildir. Biz
toplumda yüzde 3-5 seviyesindeki
daha akıllı, daha çalışkan, daha
yaratıcı insanlarımızı özel olarak
yetiştirmek ve bunların yaşayacağı
ekosistemi kurmak zorundayız.
Bunun yanında sonradan gelmenin avantajını kullanan ülkelerin
yaptıkları gibi, dışardan teknolojiye
hakim insan kaynağını ve teknoloji
üreten yabancı sermayeyi Türkiye’ye
getirmemiz lazım. Başarabilirsek,
Türkiye 10 yılda başka bir hikayeyi
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yazar hale gelecektir.”
MAKFED GENEL SEKRETERİ
ZÜHTÜ
BAKIR:
“YOL
HARİTASINI ÇIKARDIK”
Makine üreticilerinin, 2018’de
13 bin işletme ve 240 bin istihdam
ile 99,4 milyar TL ciro, 24 milyar
TL katma değer ürettiğini ve 17,15
milyar dolarlık ihracat yaptığını
kaydeden MAKFED Genel Sekreteri
Zühtü Bakır, son derece başarılı bir
zirve gerçekleştirdiklerini kaydetti.
İlgili tüm çevrelerden en üst düzeyde yoğun katılım sağlandığını vurgulayan Bakır, “Bu zirvede makine
üreticileri olarak kendimizi masaya
koyduk ve dünyayla karşılaştırdık.
Neleri yapıyoruz, nerelerde geriyiz, neleri yapamıyoruz… Bunları
samimiyetle
ortaya
koyduk.
Uluslararası rekabette güçlü, yüksek teknoloji üreten ve ekonomiye
yön veren bir noktaya ulaşmak için
neler yapabileceğimize ilişkin bir yol
haritası çıkardık ve yakın zamanda
bir deklarasyonla tüm kamuoyuna
açıklayacağız” diye konuştu.

Makine imalat sanayiinin tüm alt
sektörüyle birlikte kendi gelecek
vizyonunu ortaya koyduğunu ve
Türkiye sanayiinin tüm dallarında
katma değer artışı sağlayacak bir
etki gücü olduğunu belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu
Karavelioğlu ise şunları söyledi:
“Makine Zirvesi’nin önemi ve
burada ortaya koyulan projeksiyon, sanayi için teknoloji üreten
ve uluslararası rekabette mevcut
pazar payını daha fazla artırma potansiyeli olan ana sektörün makine olduğunu bir kez daha ortaya
koymuştur. Türkiye’yi teknolojik rekabette hak ettiği konuma
taşıyacak stratejik sektör makinedir. Makine ihracatçılarımız inovasyon ve teknolojiye yaptıkları
yatırımlarla bu alandaki gücünü her
defasında göstermiş, Türkiye’nin
ihracat
performansına
önemli
bir katkıda bulunmuştur. Yılın ilk
5 ayında geçtiğimizin yılın aynı
dönemine göre yüzde 8,4 artan
ihracatımız 7,6 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Yurtiçinde sabit sermaye yatırımlarını artırmaya yönelik
desteklerin ve finansmana erişim
imkânlarında sağlanan kolaylıkların
rekabet gücümüze olumlu bir
katkısı olacaktır. Sektörümüzün
2030 vizyonunda ortaya koyduğu
talep ve beklentilerin karşılanması,
bu düzenlemelerin gerçek etkisini
göstermesini sağlayacaktır.”

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) BAŞKANI
PROF. DR. ADEM ŞAHİN:
“YENİ BİR PROJEMİZ YAKIN ZAMANDA
NETİCELENECEK”
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise
Türkiye’nin, standart belirleme
meselesinin
önemli
olduğunu
1950’li yıllarda fark ettiğini belirterek, “TSE bünyesinde bir yazılım
ortamında herhangi bir fiziki
harekete dönüşmeden de fikir verebilmeyi sağlayan bir ortamı, platformu oluşturmakla ilgili bir AB projesi
yaptık. Yakın zamanda neticelenmek üzere...” diye konuştu.

TÜBİTAK BAŞKANI PROF.
DR. HASAN MANDAL:
“2019-2020 ÇAĞRI PLANI’NI
HAZIRLADIK”

KOSGEB BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKDAĞ:
“DESTEKLERİN
ÖNEMLİ
BİR
KISMINI
AR-GE
VE
İNOVASYONA AYIRIYORUZ”

Mandal, üretimde değer yaratan
temel etkenler arasında TÜBİTAK
açısından bakıldığında, teknoloji ve
yenilik ile insan kaynağının olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Bu iki
aktör olmadan bu süreçte başarılı
olmanın mümkün olmadığını ifade
eden Mandal, Ar-Ge ve insan
kaynağından makine sektörünün
önemli ölçüde faydalandığını söyledi.
Mandal, özel sektör Ar-Ge
harcamasına bakıldığında makine sektörünün başı çektiğini aktararak, “Makine sektörü özelinde
Ar-Ge yoğunluğu ve toplam Ar-Ge
harcaması açısından karşılaştırmalı
üstünlük sağlayan ülkeler, dünya
ihracatında da rekabet gücü daha
yüksek ülkelerdir” dedi.

KOSGEB (Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı)
Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ,
Türkiye’de 3 milyon 470 bin
KOBİ
bulunduğunu,
ülkedeki
tüm işletmelerin yüzde 99,7’sini
KOBİ’lerin oluşturduğunu belirtti.
Akdağ, “Elimizdeki kaynakları
daha rasyonel kullanmak için her
şeyi gözden geçirdik ve imalat sektörünün öncelikli sektör olarak belirlenmesi, katma değer üretecek
sektörlere yoğunlaşılması prensiplerini belirledik. Desteklerin önemli
bir kısmını Ar-Ge ve inovasyona
ayırıyoruz.” dedi.
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı
Destek Programı ile 5 milyon TL’ye
kadar destek sunduklarını aktaran
Akdağ, geçen yıl yaptıkları uygulamalar sonucu olumlu sonuçlar elde
ettiklerini, 3 ay önce ikinci döneme
başladıklarını ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, “Mevcut durumda öncelikli alanlar toplam destek tutarının
yüzde 10’u oranında desteklenirken, bu oranı 2019 yılında yüzde
30’a, 2023 yılına kadar da yüzde
75’e çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’de robotik, mekatronik
ve makine tasarım imalatında akademik birikimin yüksek olduğunu
vurgulayan Mandal, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“2019-2020
Çağrı
Planı’nı
hazırladık. Ülkemiz için kritik stratejik olan teknolojilerin ve yüksek
katma değerli ürünlerin yerli olarak
geliştirilmesini destekliyoruz. Değer
zincirinin her aşamasında kuvvetli
üniversite-sanayi iş birliklerini önem-

siyoruz. Mevcut durumda öncelikli alanlar toplam destek tutarının
yüzde 10’u oranında desteklenirken, bu oranı 2019 yılında yüzde
30’a, 2023 yılına kadar da yüzde
75’e çıkarmayı hedefliyoruz.”
DÜNYACA
ÜNLÜ
PROF.
DR. ALBAYRAK GELECEĞİN
MAKİNELERİNİ ANLATTI
Açılış
konuşmalarının
ardından, yapay zeka konusunda çalışmalarıyla dünyada saygı
uyandıran Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin
Albayrak, “Dijitalleşmenin Geleceği
– Geleceğin Makineleri” başlıklı sunumu büyük ilgi gördü.
PROF.
İLBER
ORTAYLI
GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE
SANAYİYİ ANLATTI
Zirvede gerçekleştirilen, “Milli Teknoloji Hamlesinde Makine Sektörü”, “Makine Sektörü
Dönüşümünde
Devletin
Rolü”
başlıklı diğer oturumlarda, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TSE Başkanı Prof. Dr.
Adem Şahin, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal, Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan’ın
da aralarında bulunduğu çok
önemli isimler görüşlerini paylaştı.
Günün
sonunda
düzenlenen
Gala Yemeği’nde Prof. Dr. İlber
Ortaylı’nın “Geçmişten günümüze
sanayileşme”
başlıklı
sohbeti
katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA 6 AYDA YÜZDE 18,83
BÜYÜDÜ

KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA 6
AYDA YÜZDE 18,83 BÜYÜDÜ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
verilerine göre kimya sektörü, 2019
yılının ilk yarısında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek,
bir önceki yılın aynı dönemine göre
ihracatta yüzde 18,83’lük bir büyüme
yakaladı. Kimya sektöründe, Haziran
ayı ihracatı ise 2018 yılı Haziran ayına
göre yüzde 8,63 düşüşle 1 milyar 300
milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Kimya sektörü, 6 aydır en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunda
bulunuyor. Haziran ayında en çok
kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler
sıralamasında, Hollanda 110 milyon
663 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk
sırada yer alırken, Malta 71 milyon
850 bin dolarlık ihracatla ikinci ve
ABD ise 66 milyon 598 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.
“KİMYA
SEKTÖRÜNDEKİ
YARIYIL İHRACAT RAKAMLARI,
YIL
SONU
HEDEFLERİMİZE
ULAŞACAĞIMIZI
İŞARET
EDİYOR”
Kimya sektörünün 2019 yılı yarıyıl
ihracat sonuçlarını değerlendiren
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Adil
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Pelister,
sektörün
Haziran ayındaki
uzun bayram tatilinden
etkilendiğini
belirterek, “Bu
ay özelinde 9
günlük Ramazan
Bayramı tatili
sebebiyle, tüm
sektörlerde
olduğu gibi
kimya ihracatında da kabul edilebilir
bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak kimya sektörünün ilk 6 aydaki
performansına baktığımızda ise
yüzde 18,83 gibi çarpıcı bir artışla,
kimya ihracatımızın 10 milyar doların
üzerine çıktığını görüyoruz. Ayrıca
en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerden biri olarak üst üste 6 aydır
ikincilik konumumuzu koruyoruz.
Bu umut verici rakamlar da sektör ihracatımızın 20 milyar dolarlık
yıl sonu hedefine ulaşacağına işaret
ediyor. 2019 yılının ikinci yarısında
da yine aynı azim ve yüksek performansla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Önümüzdeki dönemde hem yeni
ülkelere açılacağımıza hem de
buna paralel şekilde ihracatımızı da
artıracağımıza yürekten inanıyoruz.
Öte yandan küresel ekonomideki
yavaşlama ve komşu ülkelerimizle
olan ilişkiler de ülkemizi olduğu gibi
biz ihracatçıları da doğrudan etkiliyor.
Kimya ihracatçıları olarak bu süreçten
en az şekilde etkilenmemiz için yeni
pazarlara, farklı ürünlerle ulaşmamız
gerekiyor. İKMİB olarak bu çerçevede, tüm ihracatçı firmalarımızın
en büyük destekçisi olmaya devam
edeceğiz” dedi.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA
İHRACAT YAPILAN ÜLKE
HOLLANDA OLDU
Hollanda, Haziran ayında en çok
ihracat yapılan ülke oldu. Hollanda’ya
yapılan kimya ihracatı 2019 yılı Haziran ayında 110 milyon 663 bin dolar
olarak gerçekleşti. Haziran ayında
Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler
ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve
sabun”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç
edildi. Hollanda’ya bu yıl yapılan altı
aylık kimya ihracatı ise 417 milyon
758 bin dolara ulaştı. Haziran ayında
Hollanda’yı takip eden ilk onda yer
alan diğer ülkeler ise Malta, ABD,
Irak, Almanya, Nijerya, İtalya, İspanya,
Mısır ve Yunanistan oldu.
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok kimya ihracatı
yapılan ülkeler arasında İspanya, Malta, Almanya, Irak, İtalya, Hollanda,
ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere ilk
onda yer aldı.
KİMYA ALT SEKTÖRLERİNDE
EN ÇOK “MİNERAL YAKITLAR,
MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER”
İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alt sektörlerde mineral yakıtlar,
mineral yağlar ve ürünler ihracatı, Haziran ayı kimya ihracatında ilk sırada yer
aldı. Haziran ayında en fazla ihracatı
gerçekleştirilen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 383 milyon 696
bin 905 dolarlık ihracatla birinci sırada
yer aldı. İkinci sırada 381 milyon 594
bin 970 dolarlık ihracatla plastikler
ve mamulleri yer alırken, anorganik
kimyasallar ihracatı 113 milyon 634
bin 133 dolarla üçüncü sırada yer
aldı. Anorganik kimyasalları takiben
ilk onda yer alan diğer sektörler ise;
‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık
ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler
ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep
ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal
maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve
‘yıkama müstahzarları’ oldu.
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TÜRKİYE VE İSTANBUL İMALAT PMI HAZİRAN 2019
RAPORLARI AÇIKLANDI

Ekonomik büyümenin öncü
göstergesi olan imalat sanayi
performansında en hızlı ve güvenilir
referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın
Alma Yöneticileri Endeksi), haziranda 47,9 ile yaklaşık son bir yılın
en yüksek düzeyinde gerçekleşti.
Endeksin toparlanmasında yeni
siparişlerdeki yavaşlamanın son 14
ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu.
İstanbul Sanayi Odası İstanbul
İmalat PMI ise haziranda 46,5’e geriledi ve İstanbul imalat sektörünün
faaliyet koşullarında yavaşlamaya
işaret etti.
Ekonomik büyümenin öncü
göstergesi olan imalat sanayi
performansında en hızlı ve güvenilir
referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri
Endeksi) anketlerinin Haziran 2019
dönemi sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket
sonuçlarına göre, mayıs ayında
45,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi
Odası Türkiye İmalat PMI haziranda 47,9’a yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın Temmuz

2018’den beri gözlenen en düşük
oranda gerçekleştiğine işaret etti.
“TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER
KAYBI MALİYET YÜKLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM ETTİ”
Toparlanmada yeni siparişlerdeki
yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı
düzeyinde kaydedilmesi belirleyici
oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle
birlikte yeni ihracat siparişleri şubat
ayından beri ilk kez arttı ve toplam
yeni siparişleri destekledi.
İkinci çeyreğin sonunda üretim
ve istihdamdaki yavaşlama daha
sınırlı ölçüde gerçekleşti. Yeni
siparişlerdeki yavaşlamanın daha
düşük oranda gerçekleşmesine
bağlı olarak imalatçıların satın alma
faaliyetlerindeki gerileme, mayısa
göre belirgin bir şekilde daha düşük
oranda ve Nisan 2018’den beri en
düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı
olarak girdi stoklarındaki düşüş de
önceki aya göre yavaşladı. Hem
girdi maliyetleri hem de nihai ürün
fiyatları enflasyonu haziranda hafif
çapta azaldı. Türk lirasındaki değer
kaybı maliyet yüklerini artırmaya devam etti. Ayrıca nihai ürün fiyatları
da yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye

İmalat PMI anket verileri
hakkında değerlendirmede bulunan
IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi:
“Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Türk imalatçılarını cesaretlendiren bazı işaretler söz konusu
olurken, burada özellikle yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi belirleyici oldu. Bu
gelişme, toplam yeni siparişlerdeki
yavaşlamanın çok daha sınırlı
olmasını sağladı. Ayrıca PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi
verilerinin 2019 ortalarında istikrar
kazanabileceğini gösteriyor.”
İSTANBUL
İMALAT
HAZİRANDA 46,5 OLDU

PMI

Mayıs’ta 47,1 olarak ölçülen
İstanbul Sanayi Odası İstanbul
İmalat PMI da haziranda 46,5’e geriledi ve İstanbul imalat sektörünün
faaliyet koşullarında yavaşlamaya
işaret etti.
Son yavaşlama 2018 yılının
sonlarına
göre
daha
ılımlı
gerçekleşti. Toplam yeni siparişler
haziranda yavaşladı. Son yedi aydır
yavaşlama eğiliminde olan yeni ihracat siparişleri haziranda değişim
göstermeyerek istikrarlı seyretti.
Bu gelişmelere bağlı olarak firmalar ikinci çeyreğin sonunda
üretim, istihdam ve satın alma aktivitelerini yavaşlattı. Bununla birlikte hem istihdam düzeyi hem de
girdi alımındaki yavaşlama mayısa
kıyasla hız kesti. Haziranda enflasyonist baskıların yumuşadığına dair
işaretler gözlendi. Türk lirasındaki
zayıflığın yansıması olarak girdi maliyetleri arttı, ancak enflasyon oranı
belirgin bir şekilde azaldı. Ürün
fiyatlarındaki artış hızı son üç ayın
en düşük düzeyinde gerçekleşti.
Hem girdi hem de nihai ürün stokları
haziranda azalma kaydetti.
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MOBİLYACILAR KDV’NİN YÜZDE 12’DE
SABİTLENMESİNİ İSTİYOR

Türkiye’nin mobilya ihtiyacının
yüzde 50’sini karşılayan Kayseri’de
üreticiler, enflasyonla mücadele
kapsamında geçici olarak yüzde
18’den yüzde 8’e indirilen KDV
oranının kalıcı olarak yüzde 12’de
sabitlenmesini istiyor.
Türkiye’nin
önemli
mobilya
üretim merkezlerinden Kayseri’de,
üreticiler, sektör temsilcileri, enflasyonla mücadele kapsamında geçici
olarak yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen KDV oranının kalıcı olarak
yüzde 12’de sabitlenmesini talep
ediyor.
TÜRKİYE’NİN
MOBİLYA
ÜRETİMİNİN YÜZDE 50’SİNİ
KARŞILIYOR
Mobilyada
ünlü
markalarla
Türkiye’nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına mobilya ihracatı gerçekleştirirken,
Türkiye’nin
mobilya
üretiminin
yüzde 50’sini de karşılıyor.
Geçen yılın son aylarında enflasyonla mücadele çalışmaları
kapsamında
KDV
indirimiyle
satışlarını artıran sektör temsilcileri,
30 Haziran’da sona erecek KDV
indirimi uygulamasının sabitlenerek
devam etmesini bekliyor.
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“YÜZDE 8
BELİRLENDİ”

KDV

ORANI

Kayseri Mobilya Sanayicileri
Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, enflasyonla mücadele kapsamında
geçen yılın son aylarında başlatılan
ve 30 Haziran’da sona erecek olan
düzenlemeye göre, mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18
yerine, yüzde 8 olarak belirlendiğini
hatırlattı.
“MOBİLYADAKİ KDV
İNDİRİMİ HASSAS BİR KONU”
Mobilyada KDV ve enflasyonla mücadele indirimi sayesinde
satışlarda artış yaşandığını belirten
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği
(KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yalçın, şunları söyledi:
“Mobilya sektöründeki ihtiyaç ve
sorunların ortak bir akılla çözülmesi
gerekiyor.
Kayseri, mobilyada endüstriyel
ve seri üretimde Türkiye’de ilk
sıralarda ve yüzde 50’nin üzerinde
bir üretim yapıyoruz. Bunun yanında
yan sanayide de önemli bir üretim
gerçekleştiriyoruz.
Ülkemizin 2023’te 10 milyar
dolar ihracat hedefini yakalamak

için üyelerimizle yoğun bir çalışma
içerisindeyiz. Bu kapsamda devletin mobilya sektörü için çeşitli
uygulamaları oldu. Mobilyadaki KDV
indirimi hassas bir konu. Bu durum
üyelerimizin bir kısmını memnun
ederken diğer bir kısmını memnun
etmedi. KDV indiriminin kalıcı ve
sürekli olmasını istiyoruz. Bu oranın
sabit ve yüzde 12 gibi bir rakamda
kalmasını istiyoruz.
Hedefimiz yurt içi ve yurt
dışındaki ihracatı artırmaksa devletimizden beklediğimiz makul oranlarda bir rakamla kalıcı bir fiyat
belirlenmesi.”
“KDV ORANLARI YÜZDE 12
ORANINDA SABİTLENMELİ”
Sanayicilerin KDV indirimine
göre plan yaptığını dile getiren Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Yalçın, “Üreticiler ve sanayiciler
ne yapacağını tam belirleyemiyor.
Altıncı aydaki KDV indirimi uzayacak mı uzamayacak mı? Üreticiler
fiyat politikasını hangisine göre
ayarlayacaklarını bekliyorlar. KDV
oranlarının yüzde 12 oranında sabitlenmesinin ihracatçı ve ithalatçı
firmalar için memnun edici olacağını
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
KAYMOS Başkanı Yalçın, sabitlenen oranın tüketiciye yansıyacağını
ve piyasada canlanma yaşanacağını
da sözlerine ekledi.

KİTAP DÜNYASI

Hoş Geldin Gazi-Atatürk’ün
İstanbul Günleri 1927-1938
Yapı Kredi Kültür Sanat “Hoş
Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul
Günleri (1927 1938)” sergisine ev
sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal
Atatürk’ün İstanbul’daki günlerini ziyaretçilerle buluşturan sergi
17 Mayıs 10 Kasım 2019 tarihleri
arasında Yapı Kredi Müzesi’nde
gezilebilir.

1919 Mustafa Kemal
Mucizesi

Hoş Geldin Gazi-Atatürk’ün
İstanbul Günleri 1927-1938,
Kolektif, Yapı Kredi Yayınları,
192 sayfa

“Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün
İstanbul Günleri (1927 1938)” sergisi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez
İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927
tarihinden Dolmabahçe Sarayı’nda
hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e
kadar İstanbul’da geçirdiği günlerin
fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik
bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle
buluşturuyor.
Küratörlüğünü
Cengiz
Kahraman’ın yaptığı sergide yer
alan fotoğrafların tamamı Yapı
Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz
Koleksiyonu’ndaki
negatif
ve
fotoğraflar arasından seçildi. Dönemin foto muhabirleri Cumhuriyet
gazetesinden Namık Görgüç ve
Selahattin Giz Son Posta gazetesinden Cemal Göral Akşam gazetesinden Faik Şenol Tan gazetesinden Hilmi Şahenk’in çektiği bu
tarihi fotoğraflar gazetelerden günü
gününe derlenen hikâyeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor.

Az bilinen olayların ışığında
Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının100.
yılı anısına...
İstanbul’u basan karanlık sisler
içinde, yenilgiyi asla kabul etmeyen
genç ve asi bir general... Mustafa
Kemal… Ve onun Türk milletini derinden bir isyanla ayağa kaldıran
sloganı:
Ya İstiklal Ya Ölüm!..
1919, Mustafa Kemal Mucizesi,
esir yaşamaktansa, son kurşununa
kadar dövüşmeye and içmiş bir ulusun ve onun liderinin öyküsüdür…
Kerem Çalışkan, 1917-İsyan
Muhtırası’ndan sonra bu kitabıyla
Mustafa Kemal mucizesinin sırlarını
göz önüne seriyor.
1919 Mustafa Kemal Mucizesi, Kerem Çalışkan, Remzi Kitabevi, 216 sayfa
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HAZIRAN AYI ENFLASYON
RAKAMLARI AÇIKLANDI

Çiftçiler GES ile
Elektrik Maliyetini
Düşürdü

Ham Çelik Üretimi
Yüzde 10 Azaldı

TÜİK verilerine göre TÜFE’de 2019
yılı Haziran ayında bir önceki aya göre
%0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre
%15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre
%19,88 artış gerçekleşti.

Afyonkarahisar’da Tarımsal ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) desteğiyle bir sulama kooperatifi tarafından kurulan 1 megavatlık
güneş enerjisi santrali sayesinde
çiftçiler, yüksek elektrik bedeli ödemekten kurtuldu.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı
ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde
TKDK desteğiyle kurulan 1 megavatlık
güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde, çiftçiler yüksek elektrik bedelleri
ödemekten kurtuldu.
TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, kısa süre
önce Yeşilçiftlik Sulama Kooperatifi ile
1 megavat kapasiteli güneş enerjisi
santrali yapımı için hibe sözleşmesi
imzaladıklarını belirtti.
Sözleşmeden sonra işletmeye 1
milyon 200 bin liralık hibe sağlandığını
dile getiren Özdemir, kooperatifin de
kısa sürede güneş enerji santralini
kurup faaliyete geçirdiğini söyledi.

Türkiye’nin ham çelik üretimi, ocakmayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon
ton olarak gerçekleşti.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden
(TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham
çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon
ton oldu.
Ocak-mayıs döneminde ise üretim
yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Dış ticaret açısından
değerlendirildiğinde, Türkiye’nin çelik
ürünleri ihracatı mayısta miktar bazında
yüzde 30,3 artışla 2,1 milyon ton olurken, değer bazında yüzde 12,2 artışla 1,6
milyar dolara yükseldi.
Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs
döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre miktar bazında yüzde 20,4 artarak
9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde
6,5 yükselerek 7,2 milyar dolara ulaştı.
Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı ise
mayısta geçen yılın aynı ayına göre
miktar bazında yüzde 45,4 azalışla 974
bin tona, değerde yüzde 40,9 gerileyerek
865 milyon dolara düştü.
Yılın ilk 5 ayı değerlendirildiğinde de
ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine
göre, miktar yönünden yüzde 34,5
azalışla 4,9 milyon ton, değerde yüzde
33,4 azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti.
Dış ticaret dengesi açısından geçen
yılın ilk 5 ayında yüzde 108,7 olan
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın
aynı döneminde yüzde 173,8 seviyesine
yükseldi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019
yılı Haziran ayında endekste yer alan
gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde
%1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev
eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla 2019
yılı Haziran ayında endekste yer alan
gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57
ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş
gerçekleşti.
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına
göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün
%19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler
%19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer
ana harcama gruplarıdır.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç
TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın
aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.
Haziran 2019’da endekste kapsanan
418 maddeden; 51 maddenin ortalama
fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.
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“Güneş olduğu sürece para
kazanıyorlar”
Yaklaşık 900 üyeli sulama
kooperatifine güneş enerji santrali
kazandırdıkları için gururlu olduklarını
ifade eden Özdemir, “İnşallah bundan
sonra üreticilerimiz, çiftçilerimiz yüksek
elektrik bedelleri ödemek zorunda
kalmayacaklar” dedi.
Özdemir, kooperatifin ihtiyacından
fazla enerjiyi satabileceğini vurgulayarak, “Güneş olduğu sürece enerji
üretip para kazanıyorlar” diye konuştu.
Sulama Kooperatifi Başkanı
Mahmut Bahar da tesisin kooperatife
büyük kazanç sağlayacağına inandığını
söyledi.

OTOMOTIV SEKTÖRÜ ÖTV VE
KDV İNDIRIMININ DEVAMINI
BEKLIYOR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
(OYDER), otomotiv sektörünün 30
Haziran’da sona eren ÖTV ve KDV
indirimi uygulamasının devam etmesini
beklediğini belirtti.OYDER’den yapılan
açıklamada, otomotiv sektöründe bu yılın
ilk 6 ayında 2018’in aynı dönemine göre
yaklaşık yüzde 45 daralma yaşandığı
vurgulandı.ÖTV ve KDV desteğinin
sonlanması sonrası sektörün yılı beklentilerin altında kapatacağı dile getirilen
açıklamada, şunlar belirtildi:“Özellikle
Yetkili Satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün
olamayacak ve hem şirket kapanmaları
hem de yoğun emeklerle kazandığımız
istihdam kayıpları yaşanması gündeme
gelecektir. Hükümetimizin sektörümüze
karşı özellikle son dönemde verdiği
desteklerden dolayı son derece memnun
olduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz.
Hurda uygulamasının başlaması, ÖTV
matrahlarındaki düzenlemeler, hurda
rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi, BDDK tarafından taşıt kredilerinde
yapılan düzenlemeler ve 8 ay boyunca
devam eden ÖTV ve KDV indirimleri gerçekten sektörümüzü önemli
ölçüde desteklemiştir.”Açıklamada, ilk
altı ay gerçekleşmelerine bakıldığında
desteklerin artarak devam etmesinin
sektör adına son derece kritik olduğu
belirtilerek, “Bugün tamda uçurumun
kenarında durmaktayız. Bu desteklerin
azalması sektörün dengesini bozar,
desteklerin artarak devam etmesi ise
bizi uçurumun kenarından almasa da
düşmemize engel olur. Ülkemize karşı
yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan
el birliği ile çıkabilmemiz için bir süre
daha desteklerin devam etmesi gerekmektedir kanaatindeyiz” denildi.

Turizmde 5 Aylık
Veriler Açıklandı

Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye
gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3
artış gösterdi. 12 milyon 757 bin
522’ye yükseldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türkiye’de, ilk 5 ayda yaklaşık 13
milyon yabancı ziyaretçinin ağırlandığı
açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş
çıkış istatistikleri ile ilgili açıklama yaptı.
Verilere bakıldığında mayısta geçen
yılın aynı ayına göre, yüzde 9,35 artış
yakalayan Türkiye’de, 4 milyon 22 bin
254 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Yılın
ilk 5 ayında ise yine önceki yılın aynı
dönemine göre, yüzde 11,3 artış var.
Buna göre; 12 milyon 757 bin 522
yabancı ziyaretçi, Türkiye’ye giriş yaptı.
Nisan ayında zirvede olan Ruslar,
mayıs ayında da birinciliği kaptırmadı.
Mayıs’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi
gönderen ülkeler sıralamasında 963
bin 359 ziyaretçi ile Rusya birinci. Onu,
410 bin 374 ziyaretçi ile Almanya ve
310 bin 4 ziyaretçi ile İngiltere takip
etti.
Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213
bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya
ikinci oldu. Yüzde artış oranı ise 26,48.
982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada

Elektrik Tüketimi Arttı

Türkiye’nin elektrik tüketimi haziranda
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1
artarak 23 milyar 30 milyon 757 bin
kilovatsaat oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
verilerinden yapılan derlemeye göre,
Türkiye’de geçen ay günlük bazda en
yüksek elektrik tüketimi 924 milyon
250 bin kilovatsaatle 27 Haziran’da, en
düşük tüketim ise 529 milyon 732 bin
kilovatsaatle Ramazan Bayramı’nın ilk
günü olan 4 Haziran’da gerçekleşti.
Haziranda elektrik tüketimi geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak
23 milyar 30 milyon 757 bin kilovatsaate
yükselirken, elektrik üretimi yüzde 0,1
düşüşle 23 milyar 31 milyon 852 bin
kilovatsaat oldu.
Elektrik üretiminin yüzde 9,34’ü
doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,67’si
ithal kömür ve yüzde 18’i yerli kömür
santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 33’ü
bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde
15,64 oldu. Kalan yüzde 5,35’lik kısım
ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle
kaynaklarından sağlandı.
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HAZIRAN’DA İHRACAT AZALDI

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre Haziran ayında ihracat
yüzde 14.86 düşüşle 11.6 milyar dolar
olurken ithalat da yüzde 22.81 düşüşle
15.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre
Haziran ayında ihracat yüzde 14.86
düşüşle 11.6 milyar dolar oldu. İthalat ise
yüzde 22.81 düşüşle 15.1 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında
dış ticaret açığı yüzde 41.1 düşüşle 3.5
milyar dolar oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018
yılı Haziran ayında yüzde 69.69 iken
2019 yılı Haziran ayında yüzde 76.87
olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 2.18
artışla 88.2 milyar dolar olurken, ithalat
yüzde 20.34 düşüşle 102.2 milyar dolar
oldu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ihracat
verilerini değerlendirdi.
Bakan Pekcan, Haziran ayında
uzun bayram tatilinin beklenildiği üzere,
ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek,
“Bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki
beklenen olumsuz etkisi bayram sonrası
ihracattaki hızlı artış ile hızla kapanıyor.
Bu yıl 1-9 Haziran tarihlerinin bayram
tatili olması nedeniyle, GTS’ye göre
Haziran ayı ihracatımız 10 Haziran itibari
ile geçen yılın aynı dönemine göre eksi
3 milyar 790 milyon dolar ile başlamıştır.
Buna rağmen bayram tatilinin bitmesi ile
hızlı bir ivme kazanan ihracatımız Haziran
ayının son 20 gününde %19,6 artışla
bayram tatili nedeniyle oluşan ihracat
kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, bu
farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini
sağlamıştır” dedi.
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Mermer İhracatında
Çin Önde

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye’nin bu
alandaki ihracatının önemli bölümünü
karşılayan Afyonkarahisar’ın İscehisar
ilçesinden yapılan dış satımda son
yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.
500 civarında mermer işletmesinin
bulunduğu ilçede üretilen dünyaca
ünlü “Afyon mermeri”, başta Çin ve
Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan
olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.
Çin’den gelen iş adamları ve ticari
heyetler, İscehisar ilçesinde üreticilerle bire bir görüşerek, sipariş veriyor.
İlçeden Çin’e geçen yılın ilk 5 ayında
gerçekleştirilen 15 milyon 834 bin
dolarlık ihracatın, 2019 yılının aynı
döneminde yüzde 13 artarak 17 milyon 894 bin dolar olduğu ifade edildi.
İscehisar Mermerciler Derneği
Başkanı Muharrem Çakmak,
Türkiye’de mermer denilince ilk akla
gelen yerin İscehisar olduğunu söyledi.
Doğal taş rezervi ile dikkati çeken
bölgede mermerciliğin geçmişinin çok
eski tarihlere dayandığını belirten Çakmak, “İscehisar’ı mermerin başkenti
olarak adlandırıyoruz. Bölgemizde
mermercilik Bizans ve Roma döneminden beri önemli bir sektör olarak
dikkati çekiyor. Günümüzde de
İscehisar denilince geçimini mermer
sektöründen elde eden çilekeş, cefakar, çalışkan insanlar gelir herkesin
aklına” dedi.

Enerjiye 250 Milyon Euro
Yatırım Planlanıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü
Nandita Parshad, “Yenilenebilir enerji
sektörüne odaklandık ve sektörü farklı
yollarla büyütmeye devam edeceğiz”
dedi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Grubu
Direktörü Nandita Parshad, Türkiye’de
enerji sektörüne bu yıl 250 milyon euro
yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.
Parshad, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıklarından itibaren sektörde
gerçekleştirdikleri yatırımın 1,6 milyar
euroyu bulduğunu söyledi.
Sektörde bu yılki ilk yatırımlarının
İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları
şirketine yaptıkları 100 milyon dolarlık
ortaklık olduğunu hatırlatan Parshad,
“Hali hazırda 400 megavat kapasiteli
10 hidroelektrik santrali bulunan şirket,
EBRD’nin ortaklığıyla yaklaşık 250
megavata kadar rüzgar ve güneş enerjisi
yatırımları planlanıyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesini
sağlamak için bu tür sermaye yatırımları
çok iyi bir yol.” değerlendirmesinde
bulundu.
Parshad, bu tür yatırımların özel sektör oyuncularının elektrik üretiminde daha
fazla yer almasını sağladığını, rekabeti
artırdığını ve bunun da elektrik fiyatlarının
düşmesini sağlayacağını anlattı.
Türk enerji sektöründe sermaye
yatırımının yanı sıra finansman olarak da
aktif olduklarını belirten Parshad, şöyle
devam etti:
“Şu anda yeni yatırımlar için birçok
farklı proje üzerinde çalışıyoruz. Bu
görüşmeler henüz başlangıç aşamasında
olduğu için detay veremiyorum ama
yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık
ve sektörü farklı yollarla büyütmeye
devam edeceğiz. Türk enerji sektöründe
hem finansman hem de sermaye
yatırımı olarak yatırımlarımızın süreceğini
öngörüyoruz. Bu yıl da önceki yıllarda
olduğu gibi yatırım hacmimizi 250 milyon
euro seviyesinde tutmayı planlanıyoruz.
Yatırım ortamına ve yaptığımız
çalışmalara bağlı olarak bu rakamda
değişiklik olabilir.”

YERLI PATATES CINSI ‘NAHITA’
TANITILDI

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü
tarafından geliştirilen yerli patates cinsi
“Nahita”, Adana’da yabancı tohumculuk
firması yetkililerine tanıtıldı.
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü
tarafından geliştirilen yerli patates cinsi
“Nahita”, Adana’da yabancı tohumculuk
firması yetkililerine tanıtıldı.
Adana’da bir patates tarlasında
düzenlenen etkinlikte, özel bir firmanın
dağıtımını yaptığı patates cinsleri
görücüye çıktı. Etkinlikte, firma tarafından
kullanım hakkı alınan Türkiye’nin ilk yerli
patates cinslerinden “Nahita” için de özel
bir stant kuruldu.
Adını Niğde’nin antik çağlardaki isminden alan “Nahita, patates üretiminde
söz sahibi olan aralarında Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak’ın da olduğu
15 ülkeden katılan tohumculuk firması
uzmanlarına tanıtıldı.
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürü Uğur Pırlak, enstitülerinde
2005’ten beri yürüttükleri ıslah çalışması
neticesinde 10 yerli patates cinsini ülke
tarımına kazandırdıklarını, bunlardan
6’sının da kullanım hakkını özel sektöre
devrettiklerini belirtti.
“Nahita”nın bu patates cinslerinin ilki
olduğunu söyleyen Pırlak, “Nahita erkenci bir patates çeşidi. Yüksek verimli ve
özellikle adaptasyon yeteneği yüksek bir
patates çeşidimiz. Nahita’nın şu an itibariyle Adana’da ilk hasadı yapılıyor. Aynı
zamanda ilk kez uluslararası platformda
farklı ülkelerden gelen patates üretiminde
söz sahibi firmalara da tanıtıldı” ifadelerini
kullandı.
“Nahita”nın kullanım hakkını alan
firmanın üst yöneticisi Suad Sadak da
erkenci pazarlara hitap edebilmek için bu
patatesi ürün çeşitleri arasına aldıklarını
da belirtti.

Merkez Bankası’nın
Enerji İthalatı Faturası
Mayısta Yüzde 2,5 Azaldı Rezerv Varlıkları Mayıs
Ayında 95,6 Milyar Dolar

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği
tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon
982 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret
Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici
dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta
Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak
17 milyar 819 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Bunun 3 milyar 598 milyon 982
bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak
özetlenen, “mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve bunların damıtılmasından elde
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu.
Geçen yıl mayısta bu rakam 3 milyar
689 milyon 615 bin dolar olarak kayıtlara
geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde
ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde
2,5’lik azalış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv
varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla
yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara
ulaştı.
TCMB tarafından, Mayıs 2019 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve
Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı.
Resmi rezerv varlıkları, mayısta bir
önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı
dönemde alt kalemler itibarıyla döviz
varlıkları yüzde 4 yükselerek 73,6 milyar
dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise
bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5
milyar dolarda kaldı.
Vadesine bir yıl veya daha az kalmış
Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının
önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz
kredileri, menkul kıymetler ve mevduat
işlemlerinden doğan yükümlülükler)
mayısta bir önceki aya göre net bazda
yüzde 40,2 artarak 15,1 milyar dolar
oldu. Bu tutarın 10,4 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.
Bu dönemde, Merkez Bankasının
yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla
yaptığı finansal türev işlemlerinden
kaynaklanan net yükümlülükler 19,4
milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu tutarın 14,9 milyar dolarını bir ay
vadeli yükümlülükler oluşturdu.
Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden
(bankacılık sektörünün döviz ve altın
cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları ise
mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,8
yükselerek 35,2 milyar dolar düzeyinde
meydana geldi.
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