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ÇERKEZKÖY OSB’DEN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
RAPORU

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
TARIM ve GIDA ETİĞİ 
KONGRESİ İZMİR’DE 
DÜZENLENECEK

İSTANBULSANAYİODASI 
BAŞKANI ERDAL 
BAHÇIVAN:“DEPREME 
HİÇBİRİMİZ HAZIR DEĞİLİZ, 

Çetin Ünsalan
YERLİ ÜRETİM NEDEN 
ÖNEMLİ; ANLADINIZ MI?

Dr. Mahfi Eğilmez
YENİ EKONOMİ PROGRAMI 
(2020-2022)’NIN 2019 YILI 
TAHMİNLERİ ÜZERİNE 
GÖRÜŞLER

ZMO: “TARIMDA MİLLİ BİRLİK 
PROJESİ’NE 2020-2022 
YEP’İNDE YER VERİLMEMESİ 
‘PROJEDEN VAZGEÇİLDİĞİ’Nİ 
GÖSTERMEKTEDİR”
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Hazine ve Maliye Bakanı Be-
rat Albayrak, Türkiye’nin 2020-
2022 dönemini kapsayan üç yıllık 
Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) 
Ankara’da kamuoyu ile paylaştı. 
Ekonomide gelecek 3 yılın yol 
haritası niteliği taşıyan ‘Yeni Ekono-
mi Programı’nı açıklayan Bakan 
Albayrak, bu yılki programın ana 
temasını ‘Değişim Başlıyor’ olarak 
açıkladı. Albayrak, yılı yüzde 12 
enflasyon ve yüzde 0,5 büyüme ile 
kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, yeni ekonomi programı 
tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak özetle şunları 
söyledi:

“İkinci yılın başlangıç vuruşunu 
burada yapıyoruz. 2019-2020 
yıllarını dengelenme yılları 
olarak adlandırdık. Kur saldırısı 
yaşadığımız, seçim yaşadığımız, 

küresel ekonominin çalkantıya 
girdiği dönemde dengelenmemizi 
başarıyla uyguladık.

Ülkemizin sahip olduğu kurum-
sal alt yapıya her zaman güv-
endik. Yaşanılan süreçlerin geçici 
olduğuna inandık. Doğru ham-
lelerin sonunda kötümserliğin yerini 
günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe 
bırakacağına yani rahatlığa 
ulaşacağına inandık.

Milletimize ve tüm 
paydaşlarımıza bu sıkıntılı günlerde 
dik durdukları için teşekkür ediyo-
rum.

ANA TEMA “DEĞİŞİM 
BAŞLIYOR”

Bu yılki programın ana temasına 
“Değişim başlıyor” dedik.

Önümüzde yapacak çok ama 
çok işimiz var.

Kur ataklarıyla birlikte büyük 
resesyon beklentisine rağmen 
yılsonunu pozitif büyüme ile kapa-
tmaya hazırlanıyoruz.Bu değişimi 

inanarak gerçekleştirebiliriz, ya-
pacak çok işimiz var.Yılın ikinci 
yarısında ertelenen özel tüketimde 
dönüş bekliyoruz.

Resesyon beklentisine rağmen 
kuvvetle muhtemel yıl sonunu 
pozitif büyümeyle kapatmaya 
hazırlanıyoruz.

2019’DA YÜZDE 0,5 
BÜYÜME BEKLİYORUZ

Cari açıkla mücadelede önemli 
bir başarı elde ettik. 2019 yılında 
yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.

Makro göstergelerin hepsinde 
kur atağı öncesine döndük.
Dengelenme dönemi kazanımlarını 
koruyacağız, bunun ötesinde bir 
süre daha bunu sürdürdükten son-
ra değişim sürecini başlatacağız.

2019 yılında hayata geçmesi 
planlanan 53 eylemden 40’ı hay-
ata geçirildi.2019 yılında hayata 
geçmesi planlanan 53 eylemden 
13’ünde ilerleme kaydedildi.

3 YILLIK YENİ EKONOMİ 
PROGRAMI (YEP) AÇIKLANDI
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ENFLASYON HEDEFLERİ

Temel mücadele eylemlerimizin 
başında yine enflasyon gelecek.

Enflasyonu artık yüzde 5’in altına 
çekmek temel hedefimiz olmayı 
sürdürüyor.

Enflasyonda 2019’u yüzde 12’lik 
bir enflasyonla geride bırakmayı 
hedefliyoruz.

Enflasyonda 2020’u yüzde 8,5 
olarak revize ettik.

Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 
6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9.

Para ve maliye politikalarında eş 
güdümü hedefliyoruz.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur 
geçişkenliğini azaltmak için tedbirler 
alacağız.

Gıda üretimini artırmak için su-
lama yatırımları yapılacak.

Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz.

Hal ve perakende yasasını en 
kısa sürede hayata geçirmeye 
çalışacağız.

Çok kazanandan çok, az ka-
zanandan az vergi alma çalışması 
yapılacak.

2019’da cari denge/GSYH 
beklentisi %0,1.

2020 cari denge/GSYH beklentisi 
-%1,2.

2021 cari denge/GSYH beklentisi 
-%0,8.

2022 cari denge/GSYH beklentisi 
%0,0.

İthal ara malların üretimi konusun-
da çalışmalarımız yoğun bir şekilde 
sürüyor.

Lojistik master planı hazırlanacak.

Cari denge öncelikli uygulamaları 
artırarak devam ettireceğiz.

2019 merkezi yönetim bütçe 
açığı/GSYH beklentisi %2,9

2020 merkezi yönetim bütçe 
açığı/GSYH beklentisi %2,9

2021 merkezi yönetim bütçe 
açığı/GSYH beklentisi %2,5

2022 merkezi yönetim bütçe 
açığı/GSYH beklentisi %2,6

Vergi reformu ile ilgili adımları 
atmaya başlıyoruz.

Vergi denetimlerinin etkinliği 
artırılacak.

BÜYÜME HEDEFİ

Büyüme hedefi 2020, 2021 ve 
2022’de yüzde 5,0.

Ölçülü, sektör odaklı kredi 
politikası uygulayacağız.

Şirket büyümesini zorlaştıran 
düzenlemeler revize edilecek.

Yılın ikinci yarısından itibaren ka-
pasite artırıcı yatırımları görüyoruz.

İmalat sanayi sektörleri öncelikli 
alanlarımız olacak.

Cari açığın düşmesine katkı veren 
projeleri öncelikli teşvik edeceğiz.

Büyüme ile ilgili çok kapsamlı 
çalışmalar yaptık, yüzde 5’lik 
büyümeyle fiyat artışına da neden 
olmayacağız.

Kritik sektörlerin canlandırılmasını 
sağlayacağız.

İstihdam teşviklerinde revizyon 
yapılacak.
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İŞSİZLİK RAKAMLARI

2019’da işsizlik tahmini %12,9.

2020’de işsizlik tahmini %11,8.

2021’de işsizlik tahmini %10,6.

2022’de işsizlik tahmini %9,8.

Tarım alanında işsizliğin azalması 
sağlanacak.

Yeni nesilin meslek seçimiyle ilgili 
programlar ortaya konulacak, orta 
vadede işsizlikle mücadele edilecek.

Dolarizasyonun azaltılması 
sağlanacak.

Halka açılmayı, vergi indirimlerinin 
derinleştirilmesi önümüzdeki süreçte-
ki planlarımız arasında yer alıyor.

Halka açılmaya kolaylık 
sağlanması önemli planlarımız 
arasında yer alıyor.

Sermaye piyasaları 
derinleştirilecek.

Bankaların aktif kaliteleri için 2020 
yeni bir başlangıç olacak.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi 
kurulacak.

İstanbul Finans Merkezi’ni 2021 
yılı sonuna doğru devreye alacağız.

Ülkemizin yeni başarı hikayes-
ini milletimizin desteği, reel sek-
törün, tarımın, finans sektörünün 
tam kapasite ile çalışması ve 
bütün bunlarla birlikte “Değişim 
Başlıyor-Yeni Ekonomi Programı” ile 
gerçekleştireceğiz.”

Bu yılın nisan ayında da YEP 
kapsamındaki hedeflere yönelik 
reform paketi açıklanmış, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın ihraç edeceği 
yaklaşık 28 milyar TL’lik devlet 
iç borçlanma senetlerinin kamu 
bankalarına verileceği açıklaması öne 
çıkmıştı.
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2020-2022 dönemini kap-
sayacak olan Orta Vadeli Pro-
gram, bir öncekinde olduğu gibi 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
adı altında kamuoyuna açıklandı. 
Programın adıyla ilgili bir sorun var. 
Geçen yıl açıklanan program Yeni 
Ekonomi Programı adını taşıdığı 
için bu yıl açıklanan programın 
aynı adı taşıması kanımca doğru 
değil. Bu mantıkla hareket edersek 
bu yeni programın adının En Yeni 
Ekonomi Programı olması gerekir-
di.  Programın adının Orta Vadeli 
Program olarak kalması aslında en 
uygun tercih olurdu.

Programın metin bölümüne 
girmeyeceğim. Çünkü bu 
programın da metin kısmı, öncekil-
erde olduğu gibi, net hedefler 
ve aksiyonlardan çok nasıl ve ne 
zaman yaşama geçirileceği belir-
siz temennilerle dolu. O nedenle 
bunlarla zaman kaybetmek yerine 
göstergelerle uğraşmakta yarar var.

Yeni Ekonomi Programı (2020-
2022)’de yer alan 2019 yılı tah-
minlerine eski programdaki (YEP 
2019-2021) 2019 tahminleriyle 
karşılaştırmalı olarak göz atalım 
(2020, 21 ve 22 yıllarına ilişkin 
tahminleri değerlendirmenin bu 
aşamada anlamlı olmayacağı 
düşüncesiyle onları ele almıyorum.)

Geçen yıl Eylül ayında açıklanan 
YEP (2019-2020) Programı (eski 
program) tahminleriyle bugün 
açıklanan YEP (2020-2022) 
Programı (yeni program) tahmin-
lerine baktığımızda GSYH’nin 
2019 yılı için yeni programda 46 
milyar USD ve kişi başına gelirin 
de 554 USD daha düşük tahmin 
edildiği görülüyor. Ekonominin 
slumpflasyonda olmasının doğal 
sonucu bu. Gerçekçi bir tahmin. 
GSYH büyümesi eski programa 
göre oldukça düşürülmüş bulun-
makla birlikte yılın artı yüzde 0,5 
ile tamamlanabilmesi son çeyreğe 
yakından bağlı.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2020-2022)’NIN 
2019 YILI TAHMİNLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER
DR. MAHFİ EĞİLMEZ
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Benzer bir durum işsizlik oranı 
ve enflasyon oranı için de geçerli. 
Eylül ayında ya da en geç Ekim 
ayında enflasyonun, baz etkisiyle, 
tek haneye düşmesi neredeyse 
kesin gibi. Çünkü geçen yılın Eylül 
ve Ekim aylarında aylık enflasyon 
sırasıyla yüzde 6,30 ve yüzde 2,67 
idi. Bu yıl Eylül ve Ekim aylarında 
aylık enflasyon bu oranların altında 
geldiğinde enflasyon da yıllık yüzde 
15,01’den muhtemel yüzde 9’lara 
düşecek.

Tabloda bütçedeki bozulma net 
bir şekilde görülüyor. 2018’de 72,8 
milyar TL açık veren bütçe için eski 
programın 2019 tahmini 80,6 mil-
yar TL açık şeklindeydi. Yeni pro-
gramda açık tahmini 125 milyar 
TL’ye yükselmiş bulunuyor. Merkez 
Bankası’ndan aktarılan 45 milyar 
TL’lik yedek akçeye karşın açık 
inanılmaz miktarda artmış olacak. 
Demek ki bu aktarma olmasaydı 
açık 170 milyar TL (GSYH’nin yüzde 
4’ü) olarak gerçekleşecekti. Ben-
zer şekilde faiz dışı dengenin eksiye 
dönmesi de ciddi bir değişimdir. 
IMF’nin 4’üncü madde incelem-
esi sonucunda bıraktığı Sonuç 
Notlarında (Concluding Remarks) 
değindiği bütçedeki disiplin kaybı ile 
kastettiği budur.

2019 yılında ithalatın ciddi biçim-
de gerilemesi cari açığı cari fazlaya 
çevirecek gibi görünmektedir. Bura-
da önemli olan ihracatın artmakta 
olmasıdır. Yoksa ithalatın düşmesi 
cari açığın fazlaya dönüşmesi 
ekonominin büyüme ivmesini kay-
betmesi sonucunda ortaya çıkan 
bir durumdur.

2019 yılı son derecede olum-
suz başlamış bir yıl olarak tarihe 
geçecek. Yılın son çeyreği ise bu 
olumsuz yılı az da olsa toparlayabi-
lecek bir dönem olabilir. Bunun için 
riskleri düşürmeye zaman ayırmak 
ve kafa yormak şart. Çünkü son 
çeyreği kurtarmak için enflasyon 
düşüşü ve TL’nin dış değerinin biraz 
güçlenmesinin yanı sıra halen 350 
baz puanın üzerinde seyreden CDS 
priminin de 300’ün altına düşmesi 
gerekli görünüyor.

Türkiye’nin artık panik halinde 
sürekli kısa döneme yönelik faizi, 
kuru ayarlama, borsayı yükseltme 
çabalarının yanına mutlaka uzun 
vadeye dönük reformları eklem-
esi gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, 
ifade özgürlüğü, bilime dayalı 
eğitim, güçler ayrılığı gibi temel 
reformları yapmadan sürdürülebilir 
bir kalkınma sağlanması mümkün 
görünmüyor.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB)’ne bağlı Ziraat Müh-
endisleri Odası, Resmi Gazetede 
yayımlanan 2020-2022 yıllara ilişkin 
“Orta Vadeli Mali Plan” hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 
2019-2021 yılı programının politika ve 
tedbirleri arasında yer alan Tarımda 
Milli Birlik Projesi’ne 2020-2022 
YEP’inde yer verilmemesini ‘projeden 
vazgeçildiği’ biçiminde yorumladı.

“Tarıma Daha Fazla Yer 
Verilmiş”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından açıklanan Yeni 
Ekonomi Programı’nda (YEP) kamu 
yatırımlarında tarım, turizm ve savun-
ma sanayi alanlarına öncelik verileceği 
ifade edilmişti.

Resmî Gazete’nin 10 Ekim 2019 
tarihli sayısında yayımlanan YEP’e 
yönelik TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası yaptığı değerlendirmede bir 
önceki programa göre tarıma daha 
fazla yer verildiğini belirtti.

Tarımda Milli Birlik Projesi, tarım 
alanında yaşanan temel sorunun 

üretimle ilgili olduğunu göz ardı ettiği 
ve çiftçinin girdi fiyatlarındaki artış 
nedeni ile zarar edeceği gerekçeleri-
yle eleştirilmişti. Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın açıklamasında “Bakanlığın 
tarım alanındaki düzenleyici, destek-
leyici ve denetleyici fonksiyonları 
özelleştiren, üretimi değil ithalatı 
önceleyen Tarımda Milli Birlik Projesi, 
toplumun çok farklı kesimlerinden 
gelen tepkiler üzerine açıklanmaktan 
vazgeçilmişti. Vazgeçilme açık 
olarak söylenemeyince, Bakan Pak-
demirli tarafından ‘Tarımda Milli Birlik 
Projesi’ni A’dan Z’ye tüm paydaşlarla 
paylaşmak, tekrar karar vermek ve 
tüm yol haritasını belirlemek amacıyla 
Tarım Şurası düzenleneceğini’ 
açıklanmıştı. 2020-2022 YEP’inde 
Tarımda Milli Birlik Projesi’ni yer 
verilmemesi, projeden vazgeçildiğini 
gösteriyor” denildi.

“Tarım Fiyat Açısından Ele 
Alındı”

Ziraat Mühendisleri Odası, 2020-
2022 dönemini kapsayan YEP’te 
tarımın üretim ve gıda güvenliği 
açısından değil, fiyat açısından ele 
alındığına dikkat çekti. Tarımla ilgili 
tedbirlere, fiyat istikrarı altında, gıda 
enflasyonunu düşürmek için alınacak 
tedbirler içinde yer verildiğine değinilen 
değerlendirmede “Sayılan tedbirler 
incelendiğinde On Birinci Kalkınma 
Planında Planın Hedefleri ve Politikaları 
altında, tarımla ilgili olarak sayılan poli-
tika ve tedbirler olduğu görülmektedir. 
Bu durum en azından kamunun plan 
ve programlarının tutarlılığı açısından 
olumlu bir gelişmedir” ifadeleri 
kullanıldı.

Fiyat istikrarı konusunda ise gıda 
enflasyonunu düşürmek için alınacak 
tedbirler sıralandı. Toprak Mahsul-
leri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu gibi 
kamu kuruluşlarına önem verildiği 
belirtilirken kamu kurumlarına “gıda 
fiyatlarında mevsimsel dalgalanmaları 
engellemek amacıyla görev ve 
önem verilmesi piyasayı düzenleyen, 
kapatılan tarımsal kamu kuruluşlarının 
önemini bir kez daha göstermiş 
olduğu” değerlendirmesinde bulu-
nuldu. ‘Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, 
üretici birlikleri ve kooperatiflerin 
kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması’ 
tedbiri “İşlevsiz hale getirilen, 
desteklenmeyen FİSKOBİRLİK, 
TARİŞ gibi tarımsal birliklerin bugünkü 
durumu dikkate alındığında, ne kadar 
samimi olunduğu sorusunu akla getiri-
yor” diye yorumlandı.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: “TARIMDA MİLLİ 
BİRLİK PROJESİ’NE 2020-2022 YEP’İNDE YER 
VERİLMEMESİ ‘PROJEDEN VAZGEÇİLDİĞİ’Nİ 
GÖSTERMEKTEDİR”
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“Tarımsal Üretimin Arttırılması 
Zorunluluk”

Ziraat Mühendisleri Odası, 
açıklamasında gıda güvenliğinin 
sağlanması için tarımsal üretimin 
artırılmasının zorunluluk olduğuna 
dikkat çekti. Sorunların çözümüne 
odaklanılması gerektiğine değinilirken, 
“Bir öncekinin sonucu alınmadan, 
bir yenisinin uygulamaya konulduğu, 
tarım teşkilatının enerjisini ve moti-
vasyonunu düşüren, kurumsal yıkıma 
yol açan yeni yapılanma denemeler-
inden artık vazgeçilmelidir. Tarımsal 
kaynaklarımızın korunmasını, üreti-
cilerimizin çıkarlarını, halkımızın gıda 
güvencesi ve güvenliği ile ülkemizin 
kendi kendine yeterliliğini sağlayacak, 
konuyla ilgili tüm tarafların işbirliği ile 
hazırlanarak hayata geçirilmelidir” 
denildi.

“GDO’lu Tohumlar Açısından 
Bir Hedef Yok”

Tarımla ilgili eylemler ve pro-
jeler arasındaki diğer hedefin ise 
tohumculuğun geliştirilmesi olarak 
açıklandı. 

YEP’te hedefin “Yerli ve milli 
tohum üretim kapasitesi ve sertifikalı 
tohum kullanım oranı artırılarak to-
hum ithalatının azaltılması, verimliliğin 

artırılması, üretim ve tüketim zin-
cirinde gıda güvenliği ve güvenirliğinin 
sağlanması” olarak belirtilmesine 
yönelik şu değerlendirme yapıldı: 

“Oldukça önemli olan tohum 
konusunda, belirtilen hedefin planla-
nan tamamlama tarihi olan 2022 yılı 
sonuna yerine getirilmesi çok gerçekçi 
görülmemektedir. Ancak bu hede-
fin ‘gıda güvenliği ve güvenirliğinin 
sağlanması’ amacı dikkate alındığında, 
özellikle halk sağlığını tehdit eden 
GDO’lu tohumlar açısından da bir 
hedefi olmaması eksiklik olarak görül-
mektedir. Tarımım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları çözmekten uzak, 
tarımsal üretimimizde gıda güvenc-
esini ve güvenliğini değil, piyasanın 
kâr amacını öne çıkaracak, ithalatçı 
politikaların artmasına yol açacak 
girişimlerden vazgeçilmelidir. Tarımsal 
kaynaklarımızın korunmasını, üreti-
cilerimizin çıkarlarını, halkımızın gıda 
güvencesi ve güvenliği ile ülkemizin 
kendi kendine yeterliliğini sağlayacak, 
konuyla ilgili tüm tarafların işbirliği ile 
hazırlanarak hayata geçirilmelidir.”

“Piyasalaştırmaya Dönük Bir 
Plan”

2020-2022 YEP’inde ormancılıkla 
ilgili bölümde “Ormanların sürdürülebilir 
yapısı korunarak ekonomik, ekolojik, 
sosyo-kültürel katma değeri artırılacak, 
kıymetli ağaç tür ve miktarının 
artırılması amacıyla Endüstriyel 
Plantasyon Ana Planı hazırlanacak” 
denilmişti. Ziraat Mühendisleri 
Odası, hedefe yönelik “Her gün yeni 
bir madencilik veya farklı kullanım 
amaçlarının hedefinde olan ormanların 
korunmasına ve geliştirilmesine değil, 
piyasalaştırılmasına yönelik bir plan 
olarak görülmektedir” eleştirisini getirdi.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Başkanı Erdal Bahçıvan, depreme 
hiç kimsenin hazır olmadığını, sa-
nayinin de bunlardan bir tanesi 
olduğunu belirterek, “Depremle ilgili öz 
eleştirimizi yapmak, yapabilecekler-
imizi öne çıkarmak adına İSO olarak, 
sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya 
kararlıyız. İstanbul’daki tüm sanayi 
firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı 
bir check-up’ının yapılması gerek. Bu 
check-up neticesinde uygun olma-
yan firmaların da çok hızlı bir şekilde 
dönüşümlerinin yapılması lazım. Her 
sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı 
şekilde yapması gerek. Bu konuda 
artık üç maymunu oynama döne-
mimiz bitti” dedi.İstanbul Sanayi Odası 
(İSO)’nın geleneksel Anadolu illeri 
ziyaretleri kapsamında İstanbullu san-
ayiciler, bölge iş insanları ile tanışmak, 
Türkiye ekonomisinin geleceği için 
yapılabilecek iş birliklerini istişare et-
mek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek 
olmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep’i 
ziyaret etti. Şanlıurfa ziyareti 
kapsamında gazetecilerle bir araya ge-
len İSO Başkanı Bahçıvan, gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ABD İLE ANLAŞMAK 
EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK”

Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen 
süreci değerlendiren Bahçıvan, şu an 
için siyasi anlamda daha pozitif bir 
süreç içine girildiğini, ABD tarafından 
yaptırımların kaldırılmasının ekonomi 
için önemli bir gelişme olduğunu 
söyledi.

Vatan güvenliği söz konusu 
olduğunda, iş insanları olarak dev-
lete ve orduya her türlü desteği 
vereceklerini aktaran Bahçıvan, ABD 
ile bir mutabakata varılmasının mut-
laka ekonomiye olumlu yansımaları 
olacağını, moral açısından da finans 
piyasaları açısından da bu sonuçların 
görüleceğini kaydetti.

Türkiye’nin büyüme hedefleri ve 
Yeni Ekonomi Programı’na değinen 
Bahçıvan, İSO’nun açıkladığı Tür-
kiye İmalat Satınalma Yöneticileri 
Endeksi’nin (PMI) kendileri için en 
önemli referans olduğunu vurguladı. 
PMI’in 18 ay sonra ilk defa eylülde 
50 rakamını yakaladığını hatırlatan 
Bahçıvan, şöyle devam etti:

“50 demek, olumlu seviyenin tabanı 
demek. Yani, çok iyi demek değil 

ama olumluluğun tabanı... Bir kere, 
bu rakamın eylül ayında 18 ay sonra 
50 çıkmış olması önemli. PMI’in bize 
vermiş olduğu rakamı önemsiyorum. 
Eğer ekim ayında bu yaşadığımız 
son 10 günkü gelişmeler olmasaydı 
50’nin biraz daha yukarı çıkacağını 
size söyleyebilirdim ama tabii şimdi bu 
10-15 günlük duraksama tekrar belki 
bir basamak aşağı çekebilir. Otomotiv, 
son ayların en iyi satışını yaptı. Konutta 
ciddi bir artış var. Perakende sektörü 
tekrar ciddi şekilde hızlanıyor. Faizlerin 
düşmesi bunların en önemli nedeni... 
Faizlerde yakalanan seviye, insanların 
tekrar gecikmiş olan tüketimlerini 
harekete geçirme noktasında moral 
veriyor. Bu yolun daha çok başı... 
Türkiye’nin geçmiş olan kayıpları 
toparlaması için daha zamana ihtiyacı 
var ama son bir yıldır yaşadıklarımız 
içerisinde bugüne baktığımız zaman 
bardağın dolu tarafında en azından 
işaretleri, tünelin ucundaki ilk ışıkları 
görmeye eylül ayında başladık.”

İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI ERDAL 
BAHÇIVAN:
“DEPREME HİÇBİRİMİZ HAZIR DEĞİLİZ, SANAYİ 
DE BUNLARDAN BİR TANESİ”
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“İHRACATTA BİRAZ 
ZORLANACAĞIZ”

Erdal Bahçıvan, gelinen süreçte, 
ekonomide önümüzdeki ayların daha 
olumlu geçeceğini, o umut ışığının 
gözüktüğünü ifade ederek, risklerin 
de konuşulması gerektiğini, düny-
adaki gelişmelerin çok hoş gitmediğini, 
ülkelerin satın alma güçlerinin ve satın 
alma trendlerinin düştüğünü söyledi.

Bahçıvan, “Dünyada pazar 
imkanları, pazar koşullarının maal-
esef önümüzdeki süreçte giderek 
daralmaya başlayacağının işaretlerini 
görüyoruz. Küçülme oranlarındaki 
sürekli yenilemelere baktığımız za-
man giderek daha negatifleşen, daha 
kötümserleşen bir tablo var. İç pazar 
bu sefer sanki bizim için biraz daha 
önümüzdeki ayların kurtarıcısı ola-
cak ama ihracatta biraz zorlanacağız 
gibi... Bunun işaretleri geldi” ifadelerini 
kullandı.

Ülkelerin korumacılık önlemlerini 
hatırlatan Bahçıvan, dünyayı bekleyen 
en büyük belirsizlik ve tehdidin de bu 
olduğunu vurguladı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

İSO Başkanı Bahçıvan, enflasyon 
ve kur konusuna değinirken, şu 
görüşleri dile getirdi.

“Enflasyonu besleyecek en 
önemli risk, kur... Bizim şu anda, 
kabul edelim ki, talep noktasında 
çok güçlü bir enflasyon riskimiz yok. 

Türkiye’nin maliyet enflasyonu sorunu 
zaten son 2 yılın en büyük prob-
lemiydi. O da kurdan kaynaklandı. 
Tahmin yapmayı sevmem, tahmin 
yapmak da istemem ama kurla ilgili 
düşüncem, geçtiğimiz 10 günde kur 
5,80-5,90 bandını eğer geçmediyse 
kurda özellikle yaşadığımız o büyük 
sıçramayı, zıplamayı artık beklemi-
yorum. Kur tarafından enflasyonu 
bozacak, enflasyonu zorlayacak bir 
sebep kısa vadede gelmeyecek diye 
düşünüyorum.

Cari açık... Şu anda gözüken, o ki 
önümüzdeki orta vadede, Türkiye’nin 
başına bela olmayacak bir noktada. 
Yani cari açık sorununu biz belli bir 
dönem kolay kolay yaşamayacağız. 
Toplumun muazzam bir döviz tasarrufu 
var. Yani 200 milyar dolara yaklaşan 
bir döviz mevduatı var. Bu önemli bir 
sigorta... Bu kadar yüksek bir döviz 
mevduatı, piyasaların şu anda belki 
kilitlenmesi için bir neden ama öbür 
taraftan da kurun dengelenmesi 
açısından bir sigorta.”

Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin 
yabancı yatırımcı için avantajlarına 
değinirken, bu koşulların devam 
etmesi halinde Türkiye’nin dünya 
finans piyasalarından para çekmekte 
zorlanmayacağını söyledi.

Yabancı sermayenin Türkiye’ye 
girişi noktasında önemli ve sevindirici 
gelişmeler yaşandığına işaret eden 
Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Volkswagen, çok çok önemli bir 
yatırım ama bunun dışında da farklı 

sektörlerde, özellikle de sanayide, 
imalat sektöründe şu anda ilginin, 
yüksek demeyeyim ama orta-yüksek 
olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 
masada bitmek üzere olan sad-
ece benim bildiğim 3-5 tane ciddi 
diyebileceğimiz boyutta işlem var. 
Yani Türkiye’nin her şeye rağmen bir 
yabancı sermayeye fırsat verdiğini, 
yabancı sermaye açısından tercih 
edilen bir ülke olduğunu görmek 
açısından önemli. Borsaya belki ciddi 
anlamda bir şey gelmiyor ama stratejik 
yatırımlar noktasında önümüzdeki gün-
lerde duyduğumuzda etkileneceğimiz 
rakamlar olacak. Özellikle Avrupa 
dışında, mesela Japonya’dan entere-
san bir ilgi var. Yanı sıra Hindistan’dan 
enteresan, stratejik ilgiler var.”

Volkswagen yatırımı konusunda da 
Türkiye’nin çok doğru bir yer olduğunu 
vurgulayan Bahçıvan, sektör profesy-
onellerinin de bu şekilde düşündüğünü 
ifade etti.

Bahçıvan, “Volkswagen kesinleşirse 
ben tekrar Avrupa’dan da onu referans 
alacak olan yatırımcıların da Türkiye’ye 
döneceğini bekliyorum. Döviz, en-
flasyon, faiz denkleminde, önümüzdeki 
süreçte, geçtiğimiz 1,5- 2 seneden 
daha olumlu bir 1,5-2 sene olacağını 
tahmin ediyorum” dedi.
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“VERECEĞİMİZ KARARLAR, 
BÜYÜME RAKAMINDAN ÇOK 
DAHA ÖNEMLİ”

İSO Başkanı Bahçıvan, 
Türkiye’nin büyüme rakamları 
ve hedefleri konusunda 
değerlendirmelerde bulunurk-
en, büyümenin rakam olarak 
değil, nitelik olarak konuşulması 
gerektiğini söyledi.

Bahçıvan, “İnşaattan beslenen 
bir yüzde 6-7’lik büyüme yerine 
kaliteli, nitelikli bir imalat sanay-
isinden beslenen yüzde 2- 2,5’luk 
büyümeyi tercih ederim. Sanayici 
olduğumdan değil, ülkenin istikrarı 
ve huzuru için tercih ederim. 
Artık çok büyük, devasa büyüme 
rakamları yerine, bizi belli bir vad-
eden sonra farklı dar boğazlara ve 
farklı açmazlara sokmayacak nite-
likli bir orta boy büyüme, Türkiye 
için daha tercih edilebilir bir ekono-
mik model olarak öne çıkmalı. 
Büyümeyi nereden oluşturacağımız 
noktasında vereceğimiz kararlar, 
büyüme rakamından çok daha 
önemli” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın önümüzde-
ki toplantısından çıkacak kararına 
ilişkin değerlendirmesi sorulan 
Bahçıvan, “Merkez Bankası 
kararlarına hiç girmeyi uygun 
bulmuyorum ama başlamış olduğu 
sürece biraz daha devam ede-
cek gibi görünüyor. Oran vermek 
istemiyorum ama yine bir adım 
atacaktır. Bu adım, bir adım mı, 2 
adım mı, 3 adım mı olur, bilemem 
ama adım atacaktır gibi geliyor” 
dedi.

Erdal Bahçıvan, Türkiye’deki 
bankacılık sistemine ilişkin soru 
üzerine, şunları kaydetti:

“İmalat sanayinde takipte 
olan krediler var ama en azından 
yüzdürülme kapasitesi var. Burada 
maalesef bankacılarımızın çok 
rahat birtakım sektörlere kredi 
verdiği gerçeğini herkesin kabullen-
mesi gerekiyor. Geleceğe dair eğer 
birtakım yeni modeller çıkartmak 
istiyorsak geçmişteki yanlışlardan, 
hatalardan ders almamız gereki-
yor. Türkiye’nin alması gereken 
en büyük ders; ‘Bu kredileri ver-
irken biz nerede hata yaptık?’, 
‘Bu kredileri nasıl bu kadar rahat 
dağıttık?’, ‘Bu kredilerin başarı 
primleri birilerini çok mu cezbetti?’, 
‘O başarı primleri, başarı ödülleri 
bazı ana gerçeklerden bizi daha mı 
uzaklaştırdı?’

Şimdi KGF’de de aynı şeyler 
yapılıyor. Sen KGF’yi bir teminat 
olarak görüp o teminat noktasında 
verdiğin kredinin kalitesini ölç-
meden veriyorsan bu maalesef 
samimiyetsizliğe girer. Yani orada 
bankalar, KGF teminatını almak 
kadar o KGF teminatını getiren 
kredi talebinin de nasıl bir kaliteye 
döneceğinin hesabını yapmalılardı. 
Türkiye’deki bankacılık sisteminin 
kredi verme becerisini ve refleksini 
gözden geçirmesi herhalde gereke-
cek.”
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“ARTIK YOLUN SONUNA 
GELİNDİ”

İSO Başkanı Bahçıvan, 
Türkiye’de sadece bankaya dayalı 
finansman sağlama koşullarının 
sona ermesi gerektiğini, sad-
ece bankaya dayalı finansman 
sağlamakla gidilebilecek olan yolun 
bu kadar olduğunu söyledi.

Sanayinin, bankadan finansman 
sağlama olayı yerine yeni alter-
natifleri mutlaka ortaya koyması 
gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, sermaye piyasalarının 
güçlenmesi, mümkün olduğu kadar 
reel sektörün kendisini, sermaye 
piyasalarından destekleyecek, 
sermayeyi, öz sermayeyi güçlendi-
recek kaynaklar bulabilmesi gerek. 
İkincisi, uzun vadeli kalkınma 
bankası... 

Özellikle yeni yatırımlar ko-
nusunda kalkınma bankası tipli, 
uzun vadeli kredi verebilecek olan 
sanayiye bir mekanizmanın 
oluşması gerek. Mevcut piyasa 
koşullarındaki bir banka ilişkisiyle 
artık bu işin gelebileceği yer bu 
kadar... Yani bundan daha ötesini 
taşımak sanayi açısından haki-
katen mümkün değil. Burada 
yüzde 50-55’lik faiz oranlarıyla bu 
işi döndürme noktasında artık yolu 
sonuna gelindi.”

Bahçıvan, kredi maliyetlerinde 
gelinen noktanın geçen yıla göre 
oldukça düzelmesine karşın yeterli 
olmadığını, orada daha gidilecek 
yolun bulunduğunu söyledi.

“DEPREM KONUSUNDA 
HİÇBİRİMİZ HAZIR DEĞİLİZ”

Erdal Bahçıvan, İstanbul’un bir 
deprem tehdidi altında olduğunu 
herkesin kabullenmesi gerektiğine 
dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’yi bekleyen 
herhalde en büyük risk, Allah 
korusun, İstanbul’da olacak güçlü 
bir deprem... Eğer o düşünülen 
ve endişelenilen boyutta bir 
depremle karşı karşıya kalırsak 
bu ülkenin 3-5 senesini değil, 
çok senesini ciddi anlamda riske 
atar. Bu konuda hiçbirimiz hazır 
değiliz. Bireyler olarak hepimizin 
bu konuda eksiğinin çok fazla 
olduğunu düşünüyorum. Sanayi 
de bunlardan bir tanesi. Depremle 
ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapa-
bileceklerimizi öne çıkarmak adına 
İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir 
şekilde almaya kararlıyız. Yönetim 
kurulunda bu konuyu biz ciddi 
anlamda tartışıyoruz.

İstanbul’daki tüm sanayi 
firmalarının hakikaten samimi ve 
sağlıklı bir check-up’ının yapılması 
gerek. Bu check-up neticesinde, 
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uygun olmayan firmaların da çok 
hızlı bir şekilde dönüşümlerinin 
yapılması lazım. Kabul edelim 
ki, sanayi tesislerimizin İstanbul 
içerisinde önemli bir bölümü eski 
binalar ve çok katlı binalar... Her 
sektörün kendi öz eleştirisini en 
sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu 
konuda artık üç maymunu oynama 
dönemimiz bence bitti.”

İSO Başkanı Bahçıvan, olası bir 
depremde, sanayicilerin bulunduğu 
binalar konusunda İstanbul’da bir 
tehdidin olduğunu, bunun artık 
açık açık konuşulması gerektiğini 
söyledi.

Bahçıvan, devamla şunları 
kaydetti:

“Yani bunu çekinmeden de 
söylüyorum; bakın, tehdidimiz var 
İstanbul’da... Yani bunu söyle-
mezsem ben vebal altına girerim. 
İstanbul, sanayi şehri... ‘İstanbul’un 
sanayi şehri olması önemli’ derken 
böylesi önemli bir riski de ortaya 
koymak durumundayız ve bütün 
sanayicilerimizle de bunu açık açık 
konuşacağız. 5,8 hepimizi tekrar 
uyandırdı. Yani hepimizin uyanık 
kalması lazım. Bu iş hakikaten ülke 
için, evlatlarımız için bizi bekleyen 

en büyük risk. Yani hepimizin bu 
konuyu sürekli gündemimizde 
tutmamız gerekiyor. İşte bir anda 
geldi, salladı. Yani bu duruyor 
duruyor vuruyor ki bugün yüzde 
99’da da mutabakat var; büyük 
bir deprem geliyor. 20 sene sonra 
gelsin, 15 sene sonra gelsin ama 
yani bu gelmeyecek rahatlığında, 
umursamazlığında olma lüksümüz 
yok.

İstanbul sanayisinin dönüşümü 
konusunda bir metodoloji 
belirleyeceğiz. Burada herkesin, 
masadaki ortakların bir şekilde el 
ele verip çözüm bulması gerek. Sa-
nayici olarak bu sorumluluğu kendi 
adımıza gündemimizde tutacağız. 
Bunu hasıraltı etmeme noktasında 
kendi adıma son derece kararlıyım 
çünkü bunu bir vebal olarak görüy-
orum.”

“ÇOK YÜKLENDİK 
İSTANBUL’A”

İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan, İstanbul’un marka 
değerinin artırılması, bir şehri “mar-
ka şehir” hale getirmek için o şehrin 
pahalı olması gerektiğini söyledi.

İstanbullu sanayicinin 
Anadolu’daki kentlere yatırım 
yapması için verilen teşviklere 
değinen Bahçıvan, taşınma 
teşvikinin bu anlamda yatırımları 
ivmelendireceğini vurguladı.

Erdal Bahçıvan, “İstanbul’u 
bizim artık cezbetme noktasından 
çıkartmamız gerekiyor. Çok 
yüklendik İstanbul’a... Deprem de 
belki bunun en önemli uyarıcısı...” 
diye konuştu.
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Türkiye sınırlarının güvenliği için 
bölgesinde bir harekat yapıyor. 
Bence son derece haklı ve geç 
kalınmış bir müdahale olmasının 
yanı sıra, içinden alınması gereken 
dersler de barındırıyor.

Öncelikle bu noktaya gelişte 
yapılan hataları, normal bir süreçte 
ayrıca tartışmak gerekir. Şu 
tartışmasız bir gerçek ki, bugün 
geldiğimiz noktada yapmak zo-
runda kaldığımız bu harekette, 
iktidarın dün yaptığı dış siyasetten 
iç siyasete kadar bir dizi hatanın 
sonucunu yaşıyoruz. Fakat bu, 
yapılanın doğru olduğu gerçeğini 
değiştirmiyor.

İşin askeri boyutuna 

girmeyeceğim. Fikrim olmayan 
konularda bilgi aktarmak gibi bir 
anlayışım yok. Bu nedenle mesele-
nin çok da konuşulmayan ekono-
mik boyutuyla ilgili bazı saptamaları 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Fakat buna girmeden önce 
artık yandaşlığı da aşmış; basın 
yayın organı olma özelliğini tama-
men yitirmiş medya organlarının 
savaş çığlıklarıyla ilgili bir noktaya 
dikkat çekmek isterim. Türkiye, 
savaşmıyor, terörle mücadele 
ediyor.

Muhatabı olmayan bir 
silahlı müdahaleyi savaş olarak 
nitelendirmek, yağcılık olarak 
anlaşılabilir olsa da daha sonra 
açıklamakta zorluk çekeceğiniz, 
haklıyken haksız duruma ülkenizi 
düşürecek başlıklara da zemin 
hazırlar.

Bu yüzden saçmalamayı bırakıp, 
bunun bir savaş değil, terörle mü-
cadele olduğunu unutmamak ger-
ekir. En azından bu Mete Han’dan 
bu yana devlet olma kültürüne sa-
hip bir Millet’in gerçeklerini bilmek 
ve utanmazlık boyutuna geçip, 
saçmalamamak için olmazsa olmaz 
bir şarttır.

Terör örgütlerini bazı ülkelerin 
kullanıyor olması, terörle mücadele 
hareketini savaş vasfına sokmaz. 

Siz ısrarla sokarsanız, birileri 
karşınızdakini devlet statüsüne 
sokar ve neye uğradığınızı 
şaşırırsınız.

Bu vesile ile bu mücadelede 
hayatını kaybeden şehitlerimizi 
de rahmetle anıyorum. Herhalde 
anlamışsınızdır ki dış siyasette 
‘dost ya da düşman ülke’ diye bir 
kavram yoktur. Ülkelerin çıkarları 
vardır.

Sizin çıkarlarınızın başka ülkel-
erle paralellik arz etmesi ise ancak 
ekonomik olarak güçlü olmanıza, 
üreten, satan, kendi tasarrufunu 
yaratan, el parasıyla düğün bay-
ram yapmayan ve tutarlı bir ülke 
görüntüsü çizmenize bağlıdır.

Bu noktaların altını çizdikten 
sonra işin ekonomik boyutuna 
geçmek istiyorum. Gördüğünüz 
gibi bazı ülkeler çıkarlarına 
ters düştüğü için, sizi finansal 
bakımdan, silah satışı noktasında 
ve diğer başlıklarda tehdit ediyor.

YERLİ ÜRETİM NEDEN ÖNEMLİ; ANLADINIZ MI?
ÇETİN ÜNSALAN
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Hatta uluslararası kuruluşlar 
nezdinde, İslam ülkelerinden batıya 
herkes sizi durdurmak için elinden 
geleni yapmaya çalışıyor. Bir Milli 
Maç sırasındaki moral motivasyonu 
bile kınama vesilesi olarak kul-
lanmaya çalışıyor. Bunlara kızmalı 
mıyız? Hayır… Çünkü her ülke 
kendi çıkarını kovalar ya da buna 
gücü yoksa, Ortadoğu’daki gibi 
başka ülkelerin çıkarlarına alet olur.

Öyleyse bizim bundan hareke-
tle bazı dersler çıkarmamız lazım. 
Görüldü ki, başkalarının parasıyla 
başkalarının üretimlerini tüketerek 
güçlü bir ekonomi olamazsınız. 
Sadece terörle mücadele için 
yapacağınız bir hareketin bile 
finanse edilmesi gereği önünüze 
gelir.

Ucuz diye üretmek yerine ithal 
etmeyi tercih ederseniz, bugünkü 
gibi tüketebilmek için başkasından 
alınacak borcun peşine düşersiniz. 
Öyleyse Türkiye anlamalıdır ki, 
normal koşullar altında insanların 
refahı, zenginleşmesi ve gelişmesi 
için yapılacak üretim, kritik 
süreçlerde en büyük silahıdır.

Yıllar önce TV programıma 
konuk olan iki eczacıya, bir zaman-
lar ilaç üreten eczanelerimizin bu 
kabiliyetini yitirmesinin tartışılması 
gerekip gerekmediğini sormuştum. 
Programa katılan eczacılardan biri 
öğrencilik yıllarında aynı soruyu 
hocasına yönelttiğini ve kafasına 
tebeşir yedikten sonra şu yanıtı 
aldığını paylaşmıştı:

“Biz sizleri normal zamanlarda 
raftan ilaç vermeniz için değil, ülke 
bir ilaç ambargosu yediğinde ilaç 
üretebilmeniz için yetiştiriyoruz.” 
Eczaneleri devre dışı bırakıp, ilacı 
markette satmaya çalışan Zapsu’ya 
ithaf olacak bu açıklama, aslında 
yerli üretimin ne kadar önemli 
olduğunu göstermiyor mu?

Aynı başlığı hayvancılıktan ilaca, 
endüstriden yazılıma, tarımdan 
makineye kadar her sektör için 
uyarlayabilirsiniz. Siz normal 
koşullar altında tüketmek için değil, 
üretip, biriktirerek zenginleşmek, 
olağanüstü hallerde de bunun 
getirisini görmek üzere çalışan ve 
üreten bir ekonomi yaratmazsanız, 
açmazlarınız da büyür, hareket 
kabiliyetiniz de kısıtlanır.

Siz her şeyi üretir 
noktadaysanız, o ülkeye yabancı 
sermaye en doğrudan şekliyle 
gelir. Aksi takdirde yabancı ser-
mayeden kumarbazları anlarsınız. 
Ülkenin bu vesile ile tekrar üretimi 
hatırlaması, üretmenin inşaattan 
ibaret tutulmasını engellemesi ve 
yarın için sağlam temelli bir ekono-
mi kurgulaması gerekiyor.

Yoksa ancak, gazınızın yettiği 
yere kadar güçlü olursunuz.

cetinunsalan@yahoo.com
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Çerkezköy OSB (ÇOSB), hizmetleri 
neticesinde ortaya çıkan ekonomik, so-
syal ve çevresel etkileri nasıl yönettiğini 
“Sürdürülebilirlik Raporu” aracılığıyla 
paylaştı. OSB’nin genel profilini ortaya 
koyan verilerin yer aldığı rapor, önemli 
hedefler içeriyor.

Rapor ile ekonomik, çevresel ve 
toplumsal gereksinimlerin gelecek 
kuşakların yaşam koşullarına zarar 
vermeden karşılanmasını hedefleyen 
bir dünya görüşü olan sürdürülebilirlik 
kavramı, ÇOSB’da hayata geçecek. 
Sanayi Gazetesi’nden Helin Aygün’ün 
haberine göre, başta tekstil olmak 
üzere, kimya, kauçuk, plastik, metal, 
elektronik, eczacılık, kağıt, gıda gibi 
değişik sektörlerden 253’ü aşkın fir-
mada yaklaşık 77 bin kişinin çalıştığı 
ÇOSB’da, sürdürülebilirlik kapsamında 
ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda 
öncelikli konular ve hedefler belirlendi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI 
ÜRETİM 

Aylar süren titiz bir çalışma sonucu 
hazırlanan, içinde paydaş görüşleri de 
bulunan raporda, OSB’nin faaliyetleri 
ve durumu hakkında detaylı bilgi verildi. 
Raporda, önümüzdeki yıllar açısından 

katılımcı firmalarda yüksek teknolojiye 
dayalı üretim biçimlerinin artması per-
spektifinden yola çıkarak, “bölgede 
insan kaynağının geliştirilmesi, diji-
tal anlamda dönüşümün başarılması, 
çevreye duyarlı sanayi bölgesi niteliğinin 
korunması, bölgede ve yakın yerleşim 
alanlarında yaşayanların yaşam kalites-
inin arttırılması” gelişim ekseni olarak 
ortaya koyuldu. 

ÖNCÜ BİR OSB OLMA MİSYONU

Raporda görüşlerine yer ver-
ilen ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdin-
ler, bünyelerinde bulunan 260’ı aşkın 
çalışanla çözüm odaklı, insana yatırımı 
ön planda tutan, örnek ve öncü bir OSB 
olma yönünde hareket ettiklerini söyl-
edi. Sözdinler, Türkiye’nin en gelişmiş 
OSB’lerinden biri oldukları iddiasını 
çalışmalarıyla ispatladıklarını dile getirdi.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K 
HEDEFLERİ

ÇOSB’un ekonomik, sosyal ve 
çevre ana başlıklarında belirlediği ana 
sürdürülebilirlik hedeflerinden bazıları 
şöyle: 

-Yıllık faaliyet raporunda açıklanan 
gelir-gider bütçesinin tutturulması, 

-Dijital dönüşüme yönelik yazılım ve 
uygulamalar geliştirilmesi, 

-Stratejik Plan’daki gelişim 
yatırımlarının yapılmasının sağlanması, 

-Data center kurulması, 
-Tedarikçi değerlendirme sisteminin 

güncellenmesi, 
-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-

nin etkinliğini her yıl yüzde 1 artırmak, 
-Tesislerdeki enerji tüketimini 

düşürecek projelerin arttırması, 
-Elektrik dağıtım sisteminin yenilen-

mesi, 
-Katılımcı firmaların memnuniyet 

oranlarının arttırılması, 
-Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 

Projesi’nin (ZEKİ) uygulanması, 
-Tüm tesislerde sıfır kaza oranına 

ulaşılması, 
-Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim 

ve Danışmanlık Merkezi Projesi 
uygulanması, 

-Tesislerin elektrik, su, doğal gaz 
tüketimlerinin izlenmesi, 

-Katılımcı firmaların su kullanımına 
yönelik baraj inşa edilmesi, 

-Endüstriyel atıkların Marmara Derin 
Deniz Deşarj Sistemi’ne bağlanması, 

-ISO 14000 Çevre Yönetimi Sistemi 
kurulması, 

-Tesislerden kaynaklanan karbon 
emisyonunun izlenmesi, 

-Tesislerin atık su miktarının izlen-
mesi, 

-100 bin adet yeni ağaç fidanı dikimi 
proje uygulaması, 

-ÇOSB sokaklarına LED armatür 
konulması.

ÇERKEZKÖY OSB’DEN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan 
“Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde 
Konumlandırılması” başlıklı raporun 
sonuçları açıklandı. DEİK bünyesinde 
faaliyet gösteren DEİK/Türkiye-Çin İş 
Konseyi ve DEİK/Lojistik İş Konseyi’nin 
koordinasyonunda gerçekleştirilen 
raporda, Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
Girişimi’ndeki konumuna ilişkin po-
tansiyel ticaret stratejileri, politika 
senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, 
lojistik ve küresel ölçekli fırsatlar tüm 
boyutlarıyla ele alındı.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza 
Tuna Turagay, DEİK Başkanı Nail Olpak, 
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı 
Murat Kolbaşı, DEİK/Lojistik İş Konseyi 
Başkanı Turgut Erkeskin, PwC Ülke 
Başkanı Haluk Yalçın ve PwC Kamu 
Sektörü Direktörü İdil Özdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştiren toplantıda, 
Türk iş dünyasının tüm paydaşlarına, 
Kuşak ve Yol Girişimi’ne dair kapsamlı 
bir gelecek öngörüsü sağlayacak 
çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Turagay: “Türkiye, Kuşak ve Yol 
Girişimi’nde Kesinlikle Olmalı”

Toplantıda konuşan Ticaret Ba-
kan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
“Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde 
Konumlandırılması” raporunun dün-
ya ticaretinin yönünü değiştiren çok 
önemli bir adım olduğunu belirtti. 
Dünya ticaret hacminin 19,7 trilyon 
dolar, Çin’in toplam ihracatının 2,5 tri-
lyon dolar ve ithalatının ise 2,1 trilyon 
dolar olduğunu belirten Turagay, “Çin 
dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi, 
ithalatta ise ABD’den sonra dünyanın 
en büyük ikinci ithalatçısı konumunda. 
Çin’in büyüme oranlarına baktığımızda 
son 2 yıldır Çin’de de bir yavaşlama 
görüyoruz. IMF rakamlarıyla Çin’in 
2019’da yüzde 6,1, 2020’de ise yüzde 
5,8’e gerileyeceği ifade ediliyor. Dün-
ya ticaretinde de büyüme oranlarının 
gelişme hızının azaldığını görüyoruz” 
dedi.

Çin’in meşhur “Made in Chine 
2025” projesi olduğundan bahseden 
Turagay, ABD ile Çin arasında yaşanan 
ticaret savaşının altında yatan sebebin 
teknoloji savaşı olduğunu ve ABD’nin 
Çin’e yaklaşık 400 milyar dolar ticaret 
açığı veren bir ülke olduğunu söyledi. 
Kuşak ve Yol girişiminin Çin’de etki 
alanını geliştirmek ve dünyayla daha 
fazla entegre olmak amacını taşıdığını 
kaydeden Turagay, Türkiye’nin bu 
projenin içerisinde olması gerektiğini 
vurguladı. 

Turagay: “Kuşak ve Yol ile Türkiye’ye 
Daha Fazla Yatırım Çekmemiz Lazım”

Türkiye’nin lojistik, jeostratejik ve 
jeopolitik konumu itibariyle dünyanın 
merkezinde bir ülke olduğunu dile ge-
tiren Turagay, “Bu proje 60’ı aşkın ülk-
ede 4,4 milyar toplam dünya nüfusunun 
yüzde 62’sini oluşturan ve gayri safi yurt 
içi hasıla olarak baktığımızda 23 trilyon 
dolarlık önemli bir güç. Biz de ortada 
konumlanmış durumdayız. Bizim bu 
sistem içerisinde yer alabilmemiz için 
daha fazla yatırım çekebilmemiz lazım. 
Bütün amacımız ve gayretimiz bunun 
için olacak. Türkiye çok büyük bir po-
tansiyele sahip bir ülke. Bu açıdan 
da bu rapor, ülkemiz ve ilgili kurumlar 
açısından çok büyük farkındalık yaratan 
bir rapor. İyi bir strateji hazırlamalıyız. 
BRI proje kapsamında toplam yatırım 
1 trilyon dolarlara ulaşıyor. Bu yatırım 
portföyünden biz de azami ölçüde 
yararlanmalıyız. Biz Ticaret Bakanlığı 
olarak bu konuya eğiliyoruz, bu kon-
udaki çalışmalara yoğunlaşıyoruz. 
Bakanımızın net ve kesin talimatı var. Lo-
jistik Koordinasyon Kurulu toplantısında 
da bu sunumu diğer kamu kurumlarıyla 
paylaşmayı arzuluyoruz” diye ifade etti.

DEİK, TÜRKİYE’NİN KUŞAK VE YOL 
GİRİŞİMİ’NDEKİ KONUMUNU 8 FARKLI 
SENARYOYLA ORTAYA KOYDU
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Türk iş dünyasına, Barış Pınarı 
Harekatı’nın küresel arenada en 
doğru şekilde anlatılması için büyük 
bir görev düştüğünü belirten DEİK 
Başkanı Nail Olpak, “Ülkemiz ve 
Türk iş dünyası olarak çok yoğun 
bir gündemimiz varken, öte yandan 
milli menfaatlerimiz doğrultusunda 
siyasi ve askeri arenada başka bir 
mücadelenin içindeyiz. İş dünyası 
olarak, dünya kamuoyunda-
ki dezenformasyonların önüne 
geçmek için farklı coğrafyalardaki 
tüm bağlantılarımızla, tüm iletişim 
kanallarını kullanarak kara propa-
gandaya karşı duruyoruz. Bu se-
beple, Barış Pınarı Harekatı ile terör 
unsurlarına karşı, güvenliğimizin 
ve sınırlarımızın korunması için 
mücadele eden Mehmetçikler-
imizin yanında olduğumuzu bir kez 
daha belirtmek istiyorum. Küre-
sel ticarette de değişen dinamikler 
dolayısıyla 

Türkiye için yepyeni bir döne-
min başındayız. Bu değişimler 
ışığında Türkiye için önemli bir konu 
olan Kuşak ve Yol Girişimi’nde ül-
kemizdeki jeopolitik konumu ve 
lojistik açısından taşıdığı önem, bi-
zleri böyle bir rapor hazırlamaya itti. 
Çünkü DEİK olarak üstlendiğimiz 
misyonlardan biri de ekonomi 
ve ticaret bağlamında Türk iş 
dünyasının geleceğine ışık tutacak; 
iş dünyasını hem bilgilendirecek 
hem de yönlendirecek çalışmalara 
imza atmak. Bu raporda da Kuşak 
ve Yol Projesi’ne entegre olmanın 
Türkiye’nin uluslararası yatırım 
çekme ve dış ticaret performansına 
etkisini yer çekimi modeli ve 8 sena-
ryo kullanarak inceledik” dedi.

Olpak: “Çin’in Kuşak ve Yol 
Girişimi, Küresel Ekonomik 
Akışları Yeniden Tanımlayacak”

Kuşak ve Yol Girişimi’nin hem 
hitap ettiği coğrafyanın genişliği 
hem de bir ekonomik entegrasyon 
ile kalkınma projesi olması sebebi-
yle diğer projelerden ayrıldığını ifade 
eden Olpak, “Üç karayolu ve bir 
denizyolu hattı üzerinde tasarlanan 
bu projenin her hattında, birbirinden 
farklı yatırım nedeni ve finansman 
olanakları bulunuyor. Kuşak ve Yol, 
aynı zamanda ticaretten lojistiğe 
kadar bir eş zamanlı dijitalleşme 
projesi. Kuzey aksı Avrupa’ya en-
tegrasyon kadar, rotasındaki 56 
ülkenin ekonomik kalkınmasını da 
hedefliyor. Enerji koridoru olarak 
adlandırılabilecek orta koridor, hem 
Avrupa-Asya arasında sağlıklı en-
erji akışını temin etmeyi hem de 
bölge ülkeleri arasındaki politik 
gerginlikleri azaltmayı amaçlıyor. 
Öte yandan Güney koridorda ise 
özellikle Afrika’da sadece altyapı 
yatırımları değil, yeni ekonomik 
bölgeler oluşturuluyor ve bu kanalla 
bölgedeki firmaların iş yapış şekilleri 
ile bölge ülkelerinin iş yapma 
kolaylığı geliştiriliyor. Bu nedenle 
Afrika pazarında Çin’in baskınlığı 
yakın zamanda daha da artacak ve 
bu pazara erişim için Çin’le iş bir-
likleri kolaylaştırıcı bir unsur olacak” 
diye konuştu.
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Olpak: “Güzergah Üzerinde 
Türkiye Gibi Gelişmiş, Kapsamlı 
Bir Üretim Ağı Olan İkinci Bir 
Ülke Yok”

Ar-Ge, üretim ve lojis-
tik alanlarında yapılacak aktif 
çalışmalarla, Kuşak ve Yol Girişimi 
ile Türkiye’nin genel ihracatında 
yüzde 15 artış elde edilebileceğine 
dikkat çeken Olpak, “Türk ve Çin 
iş dünyası olarak birlikte hareket 
ederek, Çin üretim teknolojilerini 
daha yukarılara çıkarmak için be-
raber AR-GE çalışmaları yapmak 
için neyi bekliyoruz? Avantajlı ko-
numumuz ve kabiliyetlerimizle bir 
lojistik merkezi olmamız için nasıl 
çalışmalar yapabiliriz? Bu konuların 
üzerine daha fazla eğilmemiz gereki-
yor. Almanya’nın doğusundan Çin’e 
kadar olan coğrafyada Türkiye gibi 
gelişmiş, kapsamlı bir üretim ağı olan 
ikinci bir ülke yok. Bu doğrultuda 
Çin ve Türkiye uluslararası arena-
da, kazan-kazan ilişkisine dayalı, 
sağlam ilişkiler kurarak birlikte 
hareket edebilir. Yine DEİK olarak 
yürüttüğümüz 3. ülkelerle iş birliği 
çalışmaları bu süreçte büyük önem 
taşıyor. Türk özel sektörümüzün, Af-
rika başta olmak üzere, Orta Doğu, 
Körfez ve Avrasya coğrafyasındaki 
saha deneyimini, Avrupa ve Uzak 
Doğulu ortaklıklarla güçlendirerek 
çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsam-
da Almanya, Fransa, Japonya ve 
Macaristan ile yürüttüğümüz ortak 
çalışmaları örnek verebiliriz.

Dolayısıyla Türk iş dünyası olarak 
topyekûn bir farkındalıkla, Kuşak 
ve Yol Girişimi’ndeki tüm fırsatları 
değerlendirmeliyiz.” şeklinde 
konuştu.

Kuşak ve Yol Girişimi için 
Ticarette 4 Temel Eksen Öne 
Çıkıyor

Çalışmadan çıkan bulgu-
lara göre; Çin’in, kendi içindeki 
dönüşüm planlarının yanı sıra, 
gelişmiş pazarlara daha iyi erişim ve 
gelişmekte olan pazarları geliştirme 
ihtiyacını görmüş durumda. Bu 
nedenle Kuşak ve Yol Girişimi’nin 
ekonomik, sosyal ve politik alanları 
kapsayan, uzun döneme yayılmış 
bir proje olduğu ifade edilirken, 
ticaretin geliştirilmesi kapsamında 4 
temel eksen ortaya koyuluyor.

Ulaşım, enerji, telekom ve özel 
ekonomik bölgeler olarak temel-
lendirilen 4 ana eksende, Kuşak ve 
Yol güzergahında dünyanın yüzde 
62’sini oluşturan 4.4 milyarlık nüfus, 
23 trilyon dolarlık GSMH ile 3 trilyon 
dolarlık ticaret hacmi öne çıkıyor.

Türkiye için Ekonomik Politi-
ka Fırsatlarında 5 Farklı Senaryo 
Stratejisi

Kuşak ve Yol Girişimi’nin alter-
natif uluslararası ekonomik poli-
tika fırsatlarından Türkiye’nin en üst 
düzeyde yararlanabilmesi için 5 farklı 
senaryo ile strateji sunan bölüm ise 
çalışmanın en dikkat çeken bölümü 
olarak göze çarpıyor.

‘Türkiye’nin Çin Yatırımı 

Açısından Çekiciliğinin Artırılması’, 
‘Türkiye’nin Çin ile Beraber Üret-
mesi ve Teknoloji Geliştirmesi’, 
‘Türkiye’nin Öncelikli Olarak Bir 
Lojistik Merkezi Haline Gelmesi’, 
‘Çin ile Birlikte Başka Pazarlara 
Öncelik Verilmesi ve Girilmesi’ ile 
‘Kuşak ve Yol Yoluyla Genişleyen 
Ticarete Öncelik Verilmesi’ başlıkları 
altında sunulan yaklaşımlar, Türk 
iş dünyasına yeni ufuklar açacak 
önemli yaklaşımlar getiriyor.

Yüksek Teknolojili Üretim 
Politikası Türkiye’nin Yatırım Cazi-
besini Artıracak

Olgunlaşan Çin pazarından 
çıkmaya eğilimli orta ve düşük 
teknolojili üretim sektörleri üz-
erine detaylı analiz ve fizibilite 
çalışmalarının yapılması önerilen 1. 
Senaryo kapsamında, Türkiye’nin 
kısa vadeli sanayi stratejisine uy-
gun olarak, Özel Ekonomik Bölgeler 
Master Planı’nda ilgili sektörlere özel 
bir odak geliştirilmesi öngörülüyor. 
Çalışmada, Çin’in orta ve düşük 
teknoloji sektörlerinin Türkiye’ye 
çekilmesi, artan ticari entegrasyon 
sonrasında ise yüksek teknolojili 
sektörlerde de yatırım çekilmesini 
sağlayabilecek ve Çin’in Küresel 
Değer Zincirlerine entegrasyonun 
kolaylaşacağı ifade ediliyor.

Girişimlerin haritalandırılması 
ve insan kaynağının inşa edilmes-
inin önceliklendirilmesi de ayrıca 
vurgulanıyor. Bu haritalandırmanın 
ardından; küme oluşturma çabaları/
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hizmetleri ile kümelerin içinde-
ki ve çevresindeki finansman 
şekillendirilmesinin doğru olacağı 
belirtiliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi için Ekono-
mik Diplomasi Yaklaşımı

Türkiye’nin, Çin ile birlikte üret-
mesi ve teknoloji geliştirmesine 
odaklanan 2. senaryoda ise, 
endüstriyel becerileri ve tecrübesi 
ile Türkiye’nin doğrudan yabancı 
yatırım için ideal bir aday olarak 
öne çıktığı düşünülüyor. Türkiye 
ekonomik yeteneklerine ek olarak, 
Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta 
Asya’yı birbirine bağlayan üçgenin 
merkezinde bulunuyor. Bu pro-
jeksiyonla birlikte Türk sanayisinin 
Kuşak ve Yol ülkelerine yetkinliğini 
ve deneyimlerini aktarması için iyi 
tasarlanmış tanıtım ve ekonomik di-
plomasi ajandası hazırlanması ger-
ekiyor.

Türk demiryollarının gelişme 
planlarına uygun olarak, Çin’deki 
olgunlaşan pazarlardaki faaliyetlerini 
azaltmak ve yurtdışındaki faaliyetler-
ini arttırmak isteyen CRRC gibi Çinli 
tren üreticileri ile ortaklık kurulması 
öneriliyor. Bu ortaklık sayesinde, 
Türk tedarikçilerinin dünyanın en 
büyük tren üretim ağlarından birine 
eklenmesiyle, CRRC’nin varlık 
gösterdiği Doğu Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Türk 
endüstrisinin etkinliğinin artırılması 
hedefleniyor.

Türkiye, Çin’in Avrupa ile 
Bağlanma Çabalarında Kendini Bir 
Köprü Olarak Konumlandırmalı

Türkiye’nin lojistik merkez olması 
konusunda yeni bir bakış açısı 
geliştiren 3. senaryoda, Türkiye’nin 
güçlü kültürel ve diplomatik 
bağlantılarının olduğu Orta Asya ve 
Kafkaslar gibi bölgelerde çok taraflı 
iş birliği faaliyetlerini artırmasının 
önemine değiniliyor. Mersin ve 
İskenderun gibi yüksek kapasiteli 
Akdeniz limanlarının, Deniz İpek 
Yolu planlarının bir parçası haline 
getirilmesi önerilirken, Türkiye’nin 

Çin ile AB arasında kendisini lojis-
tik bir köprü olarak konumlaması 
gerektiğinin altı çiziliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi’nin Avrupa 
ayağını oluşturan 16+1İinisiyatifi’ne 
katılmak ve bu platformda aktif bir 
rol oynamak için diplomatik ilişkiler 
kurulması da bir diğer önemli adım 
olarak görülüyor. Türkiye’nin, Çin ile 
birlikte bölgedeki ulaşım altyapısı 
projelerinin entegrasyonunu ve 
koordinasyonunu sağlaması 
için bölgedeki ticaret akışlarının 
etkinliğini artırmak amacıyla özel-
likle Kafkaslarda ve Orta Asya’da 
16+1 İnisiyatifi’ne benzeyen bir yapı 
kurabileceğinden söz ediliyor.

Lojistik açısından çok geni bir 
pencere açan çalışmada, İntermodal 
bağlantıyı sağlayacak şekilde en-
tegre altyapı planlama yaklaşımı be-
lirlenmesi ve uygulanmasının önemi 
vurgulanıyor. Dolayısıyla Türk güm-
rük kontrol noktalarının küresel en 
iyi uygulama örnekleriyle optimize 
edilmesi gerekliliğine dikkat çekilirk-
en, gümrük ve sınırların dijitalleşmesi 
ve tek pencere sisteminin entegra-
syonuyle desteklenmesi isteniyor. 
Gümrük kontrol noktalarında Block-
chain gibi kolaylaştırıcı teknolojinin 
kullanımının da hızlandırılması öne 
çıkan maddeler arasında yer alıyor.

Çalışmadan çıkan bir diiğer önemli 
bulgu ise e-ticaretin artmasıyla hava 
kargoculuğuna olan talebin yük-
selmesi olarak göze çarpıyor. Bu 
konuda İstanbul Havalimanı’nın, 
şehrin kargo kapasitesini neredeyse 
dört katına çıkararak dünyanın öne 
çıkan hava kargo lokasyonlarından 
biri haline getireceğine işaret ediyor. 
Dolayısıyla İstanbul Havalimanı’nın, 
hava kargo faaliyetleriyle doğrudan 
bağlantılı ekonomik ve lojistik bölge-
lerin tasarımı gerçekleştirilmesi 
gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye ile Çin Yeni Pazarlar için 
Güçlerini Birleştirebilir

İki ülke arasındaki bölgesel 
işbirliği potansiyeli ile 3. Pazarlara 
birlikte açılmayı işleyen 4. Senaryo, 

ekonomik politikaların entegrasyonu 
ve pazara giriş stratejilerinin senk-
ronizasyonunu hedefleyen bir Tür-
kiye- Çin ajandasının tasarlanmasını 
ön planda tutuyor. Potansiyel sek-
törlerin tanımlanmasının ardından, 
seçilen pazardaki sektörler için 
detaylı analizler yapılmasını öngören 
senaryo ile tedarik zinciri olgunluğu, 
sektörel kapasite analizi, iş gücü 
değerlendirmeleri ve sektörel küme-
lenme gibi çalışmalara yönelinmesi 
öneriliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki 
yatırım projelerinin, TİKA’nın yatırım 
ajandasının bir parçası haline ge-
tirilmesi tavsiye ediliyor. Öte yan-
dan yeniden yapılandırılan Türk Ex-
imbank, diğer özel bankalar ve Türk 
müteahhitlerin de bu girişimin fon 
sağlayıcılarıyla bir araya getirilmes-
inin son derece yararlı olacağı ifade 
ediliyor.

TEN-T Projesindeki Yeni Demiry-
olu Yatırım Planları Değerlendirilmeli

Ticaret koridoru inisiyati-
flerine katılırken, ülkemizin 
taşımacılık rotalarının göz önünde 
bulundurulmasını ön planda tutan 
5. senaryoda, Türkiye’nin fiziksel 
altyapısını uluslararası standartların 
teknik özelliklerine uyumlu hale ge-
tirmenin önemine değiniliyor. Bu 
bağlamda Yeni Edirne-KarsDemir-
yolu Projesi’nin orta koridordaki 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na en-
tegre edilmesi öneriliyor. Ayrıca 
Kuşak ve Yol’a daha iyi bir ente-
grasyon için İskenderun Limanı, 
Mersin Uluslararası Akdeniz 
Limanı, Çandarlı Limanı, Bandırma 
Limanı, AsyaPort ve Samsunport 
gibi limanlarının bağlantısının, ek 
demiryolu ve karayolu kanallarıyla 
ve bağlantı yollarıyla arttırılması 
bekleniyor. Asya’da Kuşak ve Yol 
odaklı birden fazla Türk Ticaret 
merkezi kurulması gerekirken, Çin 
gibi belirgin pazarların dışındaki 
TTM’lerin yerlerinin, kapsamlı ticaret 
ve yatırım analizlerine göre belirlen-
mesi gerekiyor.
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Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TAR-
GET) tarafından, İzmir Ekonomi Üni-
versitesi ile birlikte 24-25 Ekim 2019 
tarihinde “Uluslararası Tarım ve Gıda 
Etiği Kongresi” düzenlenecek.

Kongre hakkında TARGET 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Cemal Taluğ’un açıklamalarından 
önce “Tarım ve Gıda Etiği” konu-
suna kısaca değinelim.

Tarım ve gıda üretiminde yapılan 
seçimlerde ‘’değerler’’ söz konusu 
olduğunda etik alana gireriz. Söz ko-
nusu değerler arasında bir çatışma 
olmadıkça etik bir karar verme 
sürecinden geçmekte olduğumuzu 
genellikle ayırt etmeyiz. 

“Tarım ve Gıda Etiği”nin uygu-
lamaya aktardığımızda başlıca üç 
konunun öne çıktığı söylenebilir:

• Esenlik (Wellbeing)(*): Alınan 
kararlar, insanların ve hayvanların 
sağlığı ve refahı için iyi  midir?

•  Özerklik (Autonomy): 
İnsanların tarım ve gıda konu-
sundaki özerkliklerinin ve ahlaki 
sorumluluklarının sınırları nedir?

•  Adalet (Justice): Alınan ka-
rarlar herkes için eşitlik mi ya da adil 
mi?

Tarım ve Gıda Etiği’nin Konuları 
Neler?

Tarım ve Gıda Etiği;
• Doğal kaynakların ve 

biyoçeşitliliğin korunması,
• İklim değişikliği ile savaşım,
• Çevre dostu tarım sistemleri 

ve uygulamaları konusundaki değer 
algısı,

• Aile işgücü temelli küçük ve 
orta ölçekli çiftçiliğinin sürdürülmesi 
desteği,

• Mevsimlik tarım işçileri 
ve tarım işçileri ile kadın çiftçiler 
gibi tarımsal üretimin dezavantajlı 
bileşenlerinin sorunları,

• Sağlıklı ve yeterli gıdaya 
erişimde insan haklarının yeri, 

• Tarım ve gıda alanında yerel 
kültürlerin korunması,

• Yerel ve mevsimsel ürün-
lerin öncelenmesi ve gıdanın boşa 
harcanmaması,

• Tarımın itibarının yükseltilm-
esi,

• Tarım ve gıda sisteminde 
yolsuzluğun önlenmesi gibi… bir-
çok konuyu kapsıyor.

Kongrede Hangi Konular 
Tartışılacak ve Kimler Var?

Taluğ, yapmış olduğu açıklamada 
kongrede: “Doğal Kaynakların 
Korunması ve Çevre Etiği, Aile 
Çiftçiliğinin Korunması ve Çiftçi 
Örgütleri, Küreselleşmenin Tarım 
ve Gıda Sektörüne Etkisi, Tarımda 
ve Gıdada Etik Uygulamalar, Gele-
neksel, Yerel ve Etnik Gıdalar, Tarım 
ve Gıda Politikalarının Etik Boyutu, 
Tarım İşçileri ve Emek Sorunları, 
Tarımda Kadın” gibi konuların ele 
alınacağını söyledi ve “Türkiye 
tarımında ve gıda sisteminde ci-
ddi sorunların yaşandığı ve yeni bir 
dönemecin eşiğinde bulunduğumuz 
günlerde yapılacak bu Kongre’nin 
daha adil ve etik değerlerin 
korunduğu bir gelecek için yol gös-
terici olacağına inanıyoruz” dedi.

TARIM ve GIDA ETİĞİ KONGRESİ İZMİR’DE 
DÜZENLENECEK
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
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Taluğ, yurt dışından da çok sayıda 
bilim kişisinin kongreye katılacağını 
belirtti. Bunlar arasında BM Gıda 
Hakkı Özel Raportörü Prof. Dr. Hilal 
Elver’i, Avrupa Tarım ve Gıda Etiği 
Birliği önceki Başkanı Prof. Dr. Carl 
Matthias Kasier’ı, Kanada Ryerson 
Üniversitesi gıda sosyoloğu Prof. Dr. 
Mustafa Koç’u, ABD Colorado Üni-
versitesinden tarım etiğinin öncüleri 
arasında yer alan Prof. Dr. Robert 
Zimdahl ve Hollanda Wageningen 
Üniversitesi Felsefe Kürsüsünden 
Prof. Dr. Bart Gremmen’i sayabil-
irim” diye açıklamada bulundu.

Kongre’de ben de “Tarımda 

Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları” 
başlıklı bir bildiri sunacağım. Bildi-
ride, emperyalizm (**) kıskacında 
Türkiye tarımında meydana gelen 
değişimleri özetlemeye çalışacağım. 
Bu bağlamda bildiri iki bölüm 
altında sunulacak. Birinci bölümde, 
tarımda çöküşün dış ve iç nedenleri 
kısaca özetlenecek. İkinci bölümde 
ise çözüm yolları üzerine önermeler 
yapılacak.

(*) Türkçe’de kısaca “Esenlik 
(Well-Being)” olarak karşılık bu-
lunan “Wellness” terimi ilk kez , 
Dr.Halbert L. Dunn tarafından, 
1961 yılında yayınlanan “Yüksek 
Seviye Wellness” adlı kitapçığında  
kullanılmış. Dr. Dunn wellness’ı fizik-
sel ve psikolojik esenliği, geliştirmeyi 
olumlu olarak sürdürme çabası için 
bir yaşam süreci olarak görmüş.

Wellness’ın birbiri ile ilişkili olan, 
fiziksel, duygusal, entelektüel, ru-
hani/ruhsal, sosyal, çevresel ve 
mesleki wellness gibi boyutları ya 
da bileşenleri var. Her bir boyut, 
optimum sağlığın elde edilmes-
inde eşit derecede önemli. Anılan 
boyutlardan “Çevresel Wellness” 
konumuzla bağlantılı ve  sağlık için 
zararlı olmayan temiz ve güvenli bir 
çevrede yaşama yeteneği olarak 
tanımlanıyor. Çevresel wellness’i 
elde etmek için temiz hava ve su, 
kaliteli besin, uygun barınak, tat-
minkar iş koşulları, kişisel güvenlik 
ve sağlıklı ilişkilere gereksinmemiz 
var.

 (**) Kimileri, “Tarımda Çöküş: 
Nedenleri ve Çözüm Yolları” konu-
sunda emperyalizm nerede diye 
sorabilir. Türkiye gibi ülkelerde dış 
dinamikler kapsamında çevre vahşi 
kapitalizmini yaratan emperyalizmi 
sorgulamaksızın, neden-sonuç 
ilişkilerinin cevabını bulamayız. 
Bir başka deyişle, ekonomi-poli-
tikte yaşamakta olduğumuz   iç 
çöküşün nedenlerinin emperyalizm 
ile bağlantısını görmek zorundayız. 
Gerisi, eskilerin deyimiyle “laf-ı 
güzaf”tır.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Zamanında 
borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı 
çekmiş esnafımız kara liste sorunu 
yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu 
adaletsiz durumun çözülmesi için si-
cil affı getirilerek esnafımızın krediye 
ulaşması sağlanmalı” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, esnafın “kara liste” nedeni-
yle krediye ulaşamadığını belirterek, 
sicil affı getirilmesi talebinde bulundu.

TESK BAŞKANI BENDEVİ 
PALANDÖKEN: “ESNAFIMI-
ZIN KREDİYE ULAŞMASI 
SAĞLANMALI”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Zamanında 
borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı 
çekmiş esnafımız kara liste sorunu 
yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu 
adaletsiz durumun çözülmesi için si-
cil affı getirilerek esnafımızın krediye 
ulaşması sağlanmalı” açıklamasında 
bulundu.

“KARA LİSTE’ SORUNU 
YÜZÜNDEN KREDİ ALINAMA-
MASI, TEFECİLERİN SAYISININ 
ARTMASINA NEDEN OLUYOR”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, esnafın “kara 
liste” nedeniyle krediye ulaşamadığını 
ileri sürerek, sicil affı getirilmesini iste-
di. Palandöken, yazılı açıklamasında 
nakit paraya ihtiyacı olan esnafın 
“kara liste” sorunu yüzünden kredi 
alamamasının, tefecilerin sayısının 
artmasına neden olduğunu belirtti.

“ESNAFIMIZ İÇİN ETKİN BİR 
SİCİL AFFI ŞART, ESNAFIMIZIN 
SESİ DUYULMALI”

Binlerce esnafın kara listede 
yer aldığını öne süren TESK Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, şunları 
kaydetti: 

“Zamanında borcunu 
ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş 
esnafımız kara liste sorunu yüzünden 
krediye ulaşamıyor. Esnaf para 
ihtiyacını karşılamak için bu kez tef-
ecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve 
tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. 
Esnafa yönelik kredi imkanları da 
varken bunların kullanılmaması ne 
bankaların ne de esnafımızın yararına 
oluyor. 

Esnafımız için etkin bir sicil affı 
şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı 
bankaların inisiyatifine kaldı. 

Bankaların yüksek, tefecilerin 
uçuk ve dengesiz faizlerinin altında 
ezilen esnafımızın sesi duyulmalı. Bu 
adaletsiz durumun çözülmesi için si-
cil affı getirilerek esnafımızın krediye 
ulaşması sağlanmalı.”

TESK’TEN “SİCİL AFFI” TALEBİ
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Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
raporuna göre, inşaattaki daralma 
nedeniyle bu yıl 493 bin kişi işsiz 
kalırken, konut satışlarının da halen 
düşük seviyelerde kaldığı belirtildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
inşaat sektöründe bu yıl yaşanan 
daralma nedeniyle 493 bin kişinin 
işsiz kaldığını bildirdi. TMB, konutta 
dipten dönüşün başlamakla bir-
likte ekonomideki belirsizlik nedeni-
yle konut satışlarının düşük kaldığı 
uyarısını da yaptı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan 
Süzer’in haberine göre TMB, “2019 
Yılı Beklenenden Zor Geçiyor” 
başlıklı İnşaat Sektörü Analizi rapo-
runu açıkladı. 

Devletin bu yıl inşaat 
yatırımlarında tasarrufa gittiği, bu-
nun sonucunda inşaat yatırımlarının 
yıllık bazda bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 16, ilk 6 ayında da yüzde 10 
oranında gerilediği belirtildi.

Raporda, “Tasarrufun yanı sıra 
yeni başlanmış birçok projeye, 
sözleşmesinde öngörülenden az 
ödenek ayrılması da müteahhitleri 
zor durumda bırakmıştır” denildi.

HEDEFLER TUTMADI

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
“2019 Yılı Beklenenden Zor Geçi-
yor” başlıklı İnşaat Sektörü Ana-
lizi raporunda, müteahhitlerin 
yurtdışında 20 milyar dolarlık proje 
gerçekleştirme hedefine karşılık ey-
lül sonunda ancak 7.5 milyar dolarlık 
seviyeye ulaşabildiği de bildirildi. 
TMB raporunda inşaat sektöründe-
ki daralma ve yaşanan sorunların bir 
sonucu olarak, istihdamda ciddi bir 
gerileme yaşandığı belirtilirken, haz-
iran ayı itibariyle son bir yılda sek-
tördeki istihdam kaybının 493 bine 
ulaştığı bilgisi verildi. 

Raporda, “Yeni Ekonomi 
Programı’nda (YEP) sektörde 
tamamlanmaya yakın projelere 
finansman desteğiyle durgun-
luk kaynaklı istihdam kayıplarının 
azaltılacağının açıklanması bu çer-
çevede önemlidir” notu düşüldü.

KONUT DİPTEN DÖNÜYOR

TMB raporunda, geçen yılın 
ikinci yarısında başlayan ko-
nut sektöründeki durgunluğun 
piyasayı canlandırmaya yönelik 

teşvikler, kampanyalar ve düşen 
faizlere rağmen yılın ilk yarısında 
devam ettiği, ikinci yarıda ise ko-
nut satışında dipten dönüşün 
işaretlerinin alınmaya başlandığı be-
lirtildi.

Raporda konut ihtiyacının 
sürmesine karşın tüketicilerde 
‘ekonomideki belirsizlik’ kaynaklı 
temkinli duruşun arttığı, bu ned-
enle de konuta olan talebin azaldığı 
uyarısı yapıldı.

TAKİBE DÜŞEN 
KREDİLER ARTIYOR

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
(TMB) raporunda, müteahhitlik sek-
törünün haziran ayı itibarıyla 224 mil-
yar lira kredi kullandığı, ancak bunun 
15 milyar lirasının geri ödenemediği, 
sektörde takibe düşme oranının 
yüzde 6.69’a çıkarak tüm sektör 
ortalamasını geçtiği bildirildi. TMB, 
sektörün canlanması için depreme 
yönelik kentsel dönüşümün fırsat 
olabileceğine dikkat çekti.

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NDEN 
‘İNŞAATTA DARALMA’ RAPORU
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İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye’de 
Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri Analizi” 
projesinin açılış toplantısı 30 Eylül 2019 
Pazartesi günü gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kes-
telli, Türkiye’nin ilk borsası olarak, 128 
yıldır, tarım alanında üreticiyi ve sektörü 
kalkındıracak her adımın, her çalışmanın 
yanında olmaya devam ettiklerini vur-
gulayarak, “Zeytin ve zeytinyağı sek-
törünün ülkemiz ekonomisi ve dış 
ticaret açısından önemi malum.  Ancak 
mevcut katkısına nazaran çok daha 
büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sek-
törden çok daha fazla katma değer elde 
edebileceğimizi unutmamamız gerekir. 
Yapmamız gereken şeyler çok basit. 
Bunlardan en önemlileri zeytin ağacı 
sayısını, verim ve kaliteyi arttırmaktır.  
Tabii bunlarla beraber sektörümüzün 
odaklanması gereken konulardan biri 
de dünya pazarındaki konumunu ve 
rekabet gücünün arttırılması husu-
sudur” dedi.Günümüzde küresel pi-
yasalarda yaşanan rekabetin iki temel 
unsurunun kalite ve maliyet üstünlüğü 
olduğuna değinen Işınsu Kestelli, 
“Maliyet üstünlüğünü yakalayan ülkeler 
genelde pastadan en çok pay alan ül-
keler olmaktadır.  Tabii ki markalaşma 
da çok önemli bir nokta. Marka, katma 

değer yaratır. Marka bir ürüne kim-
lik kazandırır. En önemli meselemiz, 
“Dünya piyasalarında zeytinyağı deni-
lince akla ilk olarak Türk zeytinyağının 
gelmesini nasıl sağlamalıyız?” soru-
suna bir cevap bulmak olmalıdır. İşte 
bu bilinçten hareketle yola çıkarak zey-
tin ve zeytinyağı ticaretinde işletmelere 
ve üreticilere maliyet avantajı 
sağlayabilecek politikalar geliştirmek, 
markalaşma modelleri yaratmak büyük 
önem taşımaktadır. Proje kapsamında 
yapılacak değer zinciri analizinde, 
üretimden hasada, paketlemeden 
dağıtıma iş sürecinin her aşaması analiz 
edilecek, eksiklerimiz ve hatalarımız or-
taya çıkartılacaktır.  Şunu unutmayalım 
ki artık sadece ürünler değil, tedarik 
zincirleri/değer zincirleri rekabet edi-
yor. Bu zincirlerin yönetişiminde başarı 
yakalayan ülkeler piyasada güçleniyor.  
Bu noktadan sonra da -ki bana göre 
projemizin en önemli bölümü de bu 
olmalı- kısa, orta ve uzun vadede zeytin 
ve zeytinyağı sektörüne etkin politika 
önerileri geliştirilmelidir” diye konuştu.

Işınsu Kestelli’nin ardından İzmir 
Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Ünal Kaya, Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Davut Keleş ve T.C. Tarım ve Or-
man Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TA-
GEM) temsilcisi Berrin Taşkaya Top söz 
alarak projenin önemi ve zeytincilik sek-
törüne sağlayacağı katkıları anlatarak 
çalışmanın tüm kurumlar adına hayırlı 
olması temennisinde bulundular.

Toplantıda proje tanıtım sunumunu 
gerçekleştiren Başkanlık Danışmanı 
Dr. Pınar Nacak ise “Bilindiği üzere ül-
kemiz zeytin ve zeytinyağı üretim ve 
ticareti açısından dünyanın önde gelen 
ülkelerinden birisidir. Bu açıdan, üretim, 
tüketim ve ticaret hacmi gittikçe artan 
zeytin-zeytinyağı sektörünün değer 
zincirinin analiz edilerek, üretimden 
tüketime sektörde verim, kalite ve ge-
liri artışı sağlayacak, sektörün rekabet 
gücünü artıracak öneriler ve politikalar 
oluşturması büyük önem taşımaktadır. 
Bu amaçla, İzmir Ticaret Borsası 
yürütücülüğünde T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bornova Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü ile Alata Bahçe Kültürl-
eri Araştırma Enstitüsü ortaklığında 
“Türkiye’de Zeytin-Zeytinyağı Değer 
Zinciri Analizi” projesini hazırlandık. 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge destek 
programına başvurusu yapılan pro-
jemiz desteklenmeye hak kazandı. Bu 
projede hedefimiz, üretimden-tüketime 
sektörde tüm halkaların ve yine sektörde 
etkin rolü bulunan kamu ve özel sek-
tördeki tüm paydaşların kaynaklarının 
verimli kullanması sağlayarak, zeytin-
zeytinyağı üretiminde katma değer 
artışının sağlanmasıdır” dedi.

Konuşmaların ardından konuklar 
günün anısına çekilen toplu fotoğrafta 
bir araya geldi.

“Türkiye’de Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri Analizi 
Projesi” başladı
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KİTAP DÜNYASI

İstanbul Bitmeyen Bir Aşk...
Emre Kongar bu kitapta bizi 

kişisel tanıklık ve renkli anıları 
eşliğinde bir İstanbul yolculuğuna 
çıkarıyor.

Bu yolculukta İstanbul’un başta 
Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere 
sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle 
zenginleşen yakın tarihinin yanı sıra 
kentin bağrına 1950’lerden sonra 
saplanan hançerler de var. Cadde 
genişlemesi uğruna yıkılan yapılar... 
Yerleşim için katledilen yeşil alanlar 
bunlardan bazıları...

İstanbul’a ağıt mı yakmalı yok-
sa her şeye karşın umudu mu 
yeşertmeli? Bu sorunun yanıtı ve 
ufuk açıcı saptamalar Kongar’ın bu 
yapıtında...

İstanbul-1940’lardan Bugüne 
Efsaneler Anılar İzlenimler, 
Emre Kongar, Remzi Kitabevi, 
224 sayfa

Ekonominin Temelleri 
Kavramlar ve Kurumlar

Dr. Mahfi Eğilmez bu kitapta, 
ekonominin temellerini oluşturan 
kavramları, hipotezleri, yaklaşımları, 
teorileri, endeksleri, göstergeleri 
ve kurumları ele alıyor. Ekonomiyle 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgile-
nenlere, ekonomi derslerini izleyen-
lere olabildiğince basit bir biçimde 
temel bilgileri vermeyi amaçlıyor.

Ekonominin Temelleri, ekono-
mi öğrenenler için rehber niteliği 
taşımanın yanı sıra bu alanda belli 
bir düzeyde olanlar için de çeşitli 
kavram ve kurumları hatırlamak, 
bilgi tazelemek açısından bir refer-
ans kitabı olma özelliği taşıyor.

Ekonominin Temelleri  
Kavramlar ve Kurumlar, Dr. 

Mahfi Eğilmez, Remzi Kitabevi, 
400 sayfa

İstanbul-1940’lardan Bugüne 
Efsaneler Anılar İzlenimler
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KURULAN VE KAPANAN ŞIRKET 
SAYISI ARTTI

2019 yılı Eylül ayında kurulan 
şirketlerin sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 45,18, kapanan şirketlerin sayısı 
da yüzde 20,73 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), 2019 Eylül ayına ait kurulan ve 
kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre; bir önceki aya göre kuru-
lan şirket sayısı yüzde 45,18 kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
43,72 kurulan kooperatif sayısı yüzde 
22,47 oranında arttı. Bir önceki aya göre 
kapanan şirket sayısında yüzde 20,73 
kapanan kooperatif sayısında yüzde 
47,83 kapanan gerçek kişi ticari işletme 
sayısında yüzde 28,98 arttı.

Kapanan kooperatif sayısında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 6,85 oranında 
azaldı. 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılı 
Eylül ayına göre kurulan şirket sayısı 
yüzde 21,62 kurulan kooperatif sayısı 
yüzde 65,15 oranında artış olup kurulan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
7,51 oranında azaldı. 2019 yılının ilk 
dokuz ayında kapanan kooperatif sayısı, 
2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 
17,48 oranında azaldı. 2019 yılının ilk 
dokuz ayında 2018 yılının aynı dönemine 
göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,50 
oranında artarken, kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısı yüzde 1,32 kap-
anan kooperatif sayısında yüzde 17,48 
oranında azalış gözlendi.

Çin ekonomisi 2019’un üçüncü 
çeyreğinde yüzde 6 büyüyerek 
son 30 yılın en düşük büyümesini 
gerçekleştirdi. Çin’de büyümenin 
beklenenden düşük çıkması dünya 
ekonomisi için de olumsuz bir veri...

Dünyanın üretim merkezi Çin 
2019’un üçüncü çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
büyüdü. Söz konusu büyüme rakamı 
Çin’in son 30 yılda gördüğü en düşük 
büyüme olarak kayıtlara geçti.

Financial Times’ta yer alan habere 
göre Çin’in ABD ile içinde bulunduğu 
ticaret savaşı ekonomisinin büyüme 
hızının kesilmesinde etkili oldu. Uzman-
lar Çin’in çift haneli büyüme rakamlarını 
görmesinin artık çok zor olduğunu 
ifade ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’ndan 
yapılan açıklamada, “Ekonomide 
stabil seyir sürüyor. Küresel ekono-
mideki yavaşlamayı da göz önünde 
bulundurmalıyız” ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) ekim ayı beklenti 
anketi açıklandı. Yıl sonu TÜFE beklentisi 
yüzde 13.96’dan yüzde 12.69’a indi. 
2019 yıl sonu Doları/TL beklentisi bir 
önceki anket döneminde 6.00 TL iken, 
bu anket döneminde 6.05 TL’ye yük-
seldi.

Beklenti anketine göre yıl sonu dolar/
beklentisi yukarı yönlü revize edildi. 
Önceki anket döneminde 6,00 TL olan 
yıl sonu dolar beklentisi, bu anket döne-
minde 6,05 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası 
döviz kuru beklentisi ise aynı anket 
dönemlerinde sırasıyla 6,35 TL ve 6,41 
TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayı için tüketici enflasy-
onu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket 
döneminde yüzde 1,93 iken, bu anket 
döneminde yüzde 1,90 oldu. Kasım ayı 
TÜFE beklentisi aynı anket dönemler-
inde sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 1,13, 
Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,93 
olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise 
bir önceki anket döneminde yüzde 
13,96 iken, bu anket döneminde yüzde 
12,69’a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE 
beklentisi bir önceki anket döneminde 
yüzde 12,21 iken, bu anket döneminde 
yüzde 11,18 oldu. 24 ay sonrası TÜFE 
beklentisi ise aynı anket dönemlerinde 
sırasıyla yüzde 10,17 ve yüzde 9,76 
olarak gerçekleşti.

Çin’de Son 30 Yılın En 
Düşük Büyümesi

Merkez Bankası’nın Yıl 
Sonu Dolar Beklentisi
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2020 BÜTÇE HEDEFLERI BELLI 
OLDU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında 
basın toplantısı düzenliyor. Bütçenin 
bugün TBMM’ye sunulacağını açıklayan 
Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 
138,9 milyar TL belirlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi’nin bugün TBMM’ye 
sunulacağını açıkladı. Ağbal, 2020 yılında 
bütçe açığı tahminini ise 138,9 milyar TL 
belirlediklerini aktardı.

Ağbal’ın açıklamalarından satır başları 
şöyle:

* Mali disiplin ekonomi politikalarımızın 
en önemli bileşenlerinden biri.

* Bütçe dengesinin hedefler içinde 
kalması temel amacımız olacak

* 2020 yılının bütçe politikasının en 
önemli hedeflerinden biri enflasyonla mü-
cadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde 
tesisi olacaktır.

* İç tasarruflarımızın artırılması, finansal 
istikrarımızın güçlendirilmesi önemli önce-
liklerimizden birini oluşturacak 

Bütçe açığı tahmini 138,9 milyar lira
* 2020 yılında bütçe açığı 138,9 mil-

yar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında 
bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, 
faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak 
öngörülmüştür. Bütçe gelirleri 956,6 mil-
yar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, 
bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak tah-
min edildi.

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış 
borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 
5,4 oranında artışla 120,7 milyar ABD 
doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Ağustos ayına 
ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni 
açıkladı. Buna göre, Ağustos sonu 
itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 
2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında 
artışla 120,7 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa 
vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında 
artarak 57,2 milyar ABD doları olurken, 
diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç 
stoku yüzde 11,0 oranında artarak 57,1 
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamaya göre, bankaların yurtdışından 
kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl 
sonuna göre  yüzde 14,7 oranında azal-
arak 9,5 milyar ABD doları seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı 
yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 
oranında artarak 20,6 milyar ABD doları, 
yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı 
da yüzde 5,0 oranında artışla 13,7 mil-
yar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 
Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden 
mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 
4,4 oranında azalışla 13,4 milyar ABD 
doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos 
ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. 
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörl-
eri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış toplam ciro endeksi ise 
ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 
azaldı.

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış 
ciro endeksine bakıldığında, ağustosta 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 
azalış görüldü. Mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir 
önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden 
arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre 
yüzde 2,6 azalış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret 
ciro endeksi, söz konusu ayda geçen 
yılın ağustos ayına göre yüzde 6 artarken, 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya 
göre yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisin-
den arındırılmış ciro endeksi, Ağustos 
2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
10,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir 
önceki aya göre yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Kısa Vadeli Borç Stoku 
120,7 Milyar Dolar Oldu

Ciro Endeksinde 
Yüzde 2,8 Artış
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SAVUNMA VE HAVACILIK 
SEKTÖRÜ İHRACATI ARTTI

TSavunma ve havacılık sektörünün 
ihracatı, yılın 9 ayında 2018’in aynı döne-
mine göre yüzde 37,7 artarak 1,9 milyar 
dolar oldu. Savunma ve havacılık san-
ayisi ürünlerine en fazla talep, 595,2 mi-
lyon dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği 
ABD’den geldi.

Savunma ve havacılık sektörü, 
yılın 9 ayındaki ihracatını 2018’in aynı 
dönemine göre yüzde 37,7 artırarak 1,9 
milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör 
söz konusu dönemde gerçekleştirilen en 
yüksek ihracat rakamına ulaşmış oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın 
3 çeyreğinde dış satımını geçen yılın aynı 
dönemine göre en fazla artıran sektör 
savunma ve havacılık oldu.

Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 
yüzde 2,6 artış gösterdi. Savunma ve 
havacılık sektörü ise yüzde 37,7’lik ihra-
cat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. 
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 
milyar 346 milyon 869 bin dolar olan 
sektör ihracatı, 1 milyar 855 milyon 274 
bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemdeki ihracat 
artışında savunma ve havacılık sektörünü 
yüzde 18,9 ile çimento, cam, seramik ve 
toprak ürünleri, yüzde 17,6 ile kimyevi 
maddeler ve mamulleri ve yüzde 11,3 ile 
fındık ve mamulleri takip etti.

Yılın 9 ayında, savunma ve havacılık 
ihracatının yüzde 17,1 arttığı ABD, 595 
milyon 248 bin dolarla sektörün dış 
satımında ilk sırayı korudu.

ABD’yi, 184 milyon 776 bin dolarla 
Almanya izledi. Almanya’ya ihracat, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9,7 arttı.

Umman’a gerçekleştirilen savunma 
ve havacılık sektörü ihracatı, bu dönem-
de, yüzde 35,8 artışla 184 milyon 776 
bin dolar olarak gerçekleşti.

Katar’a dış satım yüzde bin 336,6 

artışla 138 milyon 753 bin dolar ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde bin 
763,8 artışla 96 milyon 454 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ey-
lül ayında ihracatın 15,22 milyar dolar; 
ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini açıkladı. Aylık bazda dış 
ticaret açığı, yüzde 5,77 oranında arta-
rak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret 
verilerini, TİM’in açık iletişim platformu 
niteliğindeki bölgesel meclislerinin 
beşincisi olan “TİM Akdeniz Meclisi’ni 
düzenlediği Mersin’de açıkladı.

Eylül ayı dış ticaret verilerini 
açıklayan Bakan Ruhsar Pekcan, eylül 
ayında ihracat verilerinin geçen sene 
eylül ayındaki güçlü performansın üzer-
ine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini duyurdu. Eylül 
ayında ithalat ise yüzde 0,15 artışla 
16 milyar 961 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

İlgili ayda dış ticaret açığı 2018 
yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 mi-
lyon dolar seviyesinden, yüzde 5,77 
oranında artarak 2 milyar 40 milyon 
dolara yükseldi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı 
enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 
tüketici fiyatları eylül ayında aylık bazda 
yüzde 0,99 artış gösterirken, baz etkisi 
nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 15,01’den 
yüzde 9,26’ya geriledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 
2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan 
gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 
2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 
2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 
1,79 ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış 
gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup 
yüzde 0,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler 
oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 
2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan 
gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 
0,53 ve haberleşmede yüzde 0,07 düşüş 
gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 43,86 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına 
göre sağlık yüzde 15,41, çeşitli mal ve 
hizmetler yüzde 14,98, lokanta ve oteller 
yüzde 14,87 ve eğitim yüzde 14,00 ile 
artışın yüksek olduğu diğer ana har-
cama gruplarıdır. Özel kapsamlı TÜFE 
göstergesi (B) aylık yüzde 0,99 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, en-
erji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,90 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış 
gerçekleşti.

Eylül Ayı Dış Ticaret 
Rakamları Açıklandı

Eylül Ayı Enflasyon 
Rakamları Açıklandı
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GÜNEŞ ENERJISINI 18 YIL 
DEPOLAYAN SIVI KEŞFEDILDI

İsveç’nin Chalmers Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının 
keşfettiği “solar termal yakıtı” adı verilen 
bu sıvı, güneşten toplanan enerjiyi 18 
yıl boyunca saklayabiliyor. Bu yöntemin 
temiz ve yenilenebilir enerji alanında çığır 
açması bekleniyor.

Ayrıca bu sıvı ile birlikte daha önce 
yüzde 20’lerde olan güneş enerjisinin 
kullanım potansiyelinin yüzde 30’a 
çıkarılması hedefleniyor. Sıvının kilogram 
başına 250 Watt enerji saklayabildiği 
söyleniyor. Bu yoğunluk, Tesla’nın Pow-
erball bataryalarının 2 katı.

Güneş enerjisinin en büyük 
dezavantajlarından biri enerjiyi depolama 
sorunu.

Keşfedilen sistem, karbon, hidrojen 
ve nitrojenden oluşan “norbornadi-
yen” molekülü. Güneş ışığı bu mole-
küle vurduğunda, sıvının atom bağları 
değişerek izomere dönüşüyor ve enerjiyi 
ısı olarak stokluyor.

Araştırmacılar bu teknolojinin 
geleceğinden umutlular. Kısa süre 
içinde saklanan enerji miktarının daha 
da artırılabileceğini düşünüyorlar. Bu 
teknolojinin önümüzdeki 10 yıl içinde 
ticarileştirilmesi bekleniyor.

Ağustos ayında 51,1 olarak kaydedi-
len İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ey-
lülde 50,3’e geriledi. Endeks, iyileşmenin 
çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren 
genişleme trendinin en düşük hızda 
olduğunu gösterdi.

Türkiye imalat sektörünün ana 
ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını 
ölçen öncü gösterge olan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi 
Endeksi’nin Eylül 2019 dönemi sonuçları 
açıklandı. Endekste eşik değer olan 
50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakam-
lar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin 
altındaki değerler ise bozulmaya işaret 
ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış 
olarak açıklanan verilere göre, ağustosta 
51,1 olarak kaydedilen İSO Türkiye 
İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi 
eylül ayında 50,3’e geriledi. Endeks, 
ihracat pazarlarındaki talep koşullarının 
üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla halen 
güçlendiğine işaret etti. Ancak iyileşme 
çok ılımlı düzeyde ve 77 aydır süren 
genişleme trendinin en düşük hızında 
kaydedildi. Türk imalat ürünlerinin en 
büyük iki ihracat pazarı olan Almanya 
ve Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite 
eylülde düşüş gösterdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfed-
erasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Yerli ürün kullanmak hem 
üreticiye hem de ekonomiye en büyük 
destektir” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfed-
erasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 
yerli ürün kullanımının önemine vurgu 
yaptı.

Üreticilerin korunması için gerekli 
tedbirler alınması gerektiğini ifade eden 
Palandöken, şunları belirtti:

“Özellikle domates, fasulye ve 
biber gibi ürünlerin bol olarak üretiminin 
olduğu bir dönemde salça ithal edilmesi 
çiftçimize yapılan en büyük haksızlıktır. 
Yerli ürün kullanmak hem üreticiye 
hem de ekonomiye en büyük destektir. 
İthalat izinleri verilirken ince elenip sık 
dokunmalı. Yerli üreticiyi korumak adına 
bunu yapmak herkes için milli görev 
olmalı. Domates gibi ürünlerde, çiftçimi-
zin elinde ürünlerin kalarak perişan 
olmaması için ithalat izinleri, ihtiyaca 
göre olmalı. Tarımda kendi kendimize 
yettiğimiz konuma tekrar gelmemiz için 
çiftçimizi, tarım alanlarımızı ve tarım ürün-
lerimizi korumamız gerekiyor.”

‘İhracat İklimi’nde 
İyileşme Zayıf

TESK’ten Yerli Ürün 
Çağrısı



38






