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KAPAK

Torba Yasası olarak bili-
nen 6552 sayılı İş Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması 
ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun 
11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 
29116 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

Bu kanun vergi, sigorta pri-
mi ve diğer kamu borçlarında 
yeniden yapılandırma olanağı 
getiriyor.  Vergilerde de bazı 
düzenlemeler yapıyor. Biz 
bugün borçların yapılandırılması 
ve vergi düzenlemelerini sizlere 
açıklayacağız.

TÜM VERGİ BORÇLARI 
YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

30.04.2014 (bu tarih da-
hil) vadesi gelmiş ve öden-
meyen aşağıda sayacağımız 

tüm vergi borçları vergi 
yapılandırılmasından yararla-
nacak. Bir anlamda geçmiş 
yıllar ve aylarda ödenmeyen 
birikmiş vergi borçlarını öde-
mek kolay hale gelmiş olacak.

Yapılandırılacak borcun 
kesinleşmiş olması gerekiyor. 
Bir kamu borcunun ne zaman 
kesinleştiği hususunda tereddüt 
yaşarsanız mali müşavirinize 
danşmanızda yarar var.

HANGİ VERGİ BORÇLARI 
KAPSAMA GİRİYOR?

Beyan edilip de ödenmeyen 
vergiler,

2013 yılına ait gelir vergisi 
1.taksidi,

2014 yılına ait birinci tak-
sit ve önceki yıllara ait motorlu 
taşıt vergileri,

Tespit tarihi 30.04.2014 
öncesi olan işlemlere ait  vergi 
aslına bağlı olmaksızın kesilen 
cezalar.

İLGİLİ KAMU İDARESİNCE 
KESİLEN İDARİ PARA 
CEZALARI DA KAPSAMDA

Çeşitli yasal düzenleme-
ler gereği kesilen idari para 
cezaları (hemen hemen tüm 
para cezaları)

Tahsilini Maliye’nin yaptığı 
her türlü adli ve idari para 
cezalar…

İDARİ PARA CEZALARI

Aşağıdaki kanunlar çer-
çevesinde kesilen idari para 
cezaları yapılandırılacak.

İdari para cezalarından, 

idari yaptırım karar tutanağının 
düzenlenme tarihi 30/4/2014 
tarihinden (bu tarih dahil) önce 
olmalı.

Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla(bu tarih hariç) 
kesinleşmiş olup vadesi geldiği 
halde ödenmemiş veya ödeme 
süresi henüz geçmemiş olanlar 
yapılandırılacak.

1111 sayılı Askerlik Kanunu
5539 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanun

2839 sayılı Milletvekili Seçi-
mi Kanunu

2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu

2972 sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Ka-
nun 

3376 sayılı Anayasa 
Değişikliklerinin Halkoyuna 
Sunulması Hakkında Kanun

3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanun

4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanunu

6001 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun

-6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Ka-
nun

ECRİMİSİL BORÇLARI DA 
YAPILANDIRILACAK

Ecrimisiller (fuzili işgal nede-
niyle hazineye ait yerler ile 
devletin hüküm ve tasarrufu 

Mustafa Pamukoğlu

Torba Yasada Yer Alan Vergilerle 
İlgili Bilmeniz Gerekenler
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altındaki yerlerde bulunanların 
ödemedikleri ecrimisiller).

BELEDİYELERİN TAHSİL 
ETTİĞİ VERGİLER VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Emlak vergisi ile çevre 
temiz lik vergisi ve bunlara bağlı 
vergi cezaları, gecikme faiz-
leri, gecikme zamları ve emlak 
vergisi üzerinden hesaplanan 
taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına katkı payı ile buna 
bağlı gecikme zamları,

Belediyelerin su abonele-
rinden olan su kullanımından 
kaynaklanan alacakları ile bun-
lara bağlı ferî (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâhil) alacakları,

Büyükşehir belediyeleri su ve 
kanalizasyon idarelerinin su ve 
atık su bedeli alacakları ile bu 
alacaklara bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi ferî 
(sözleşmelerde düzenlenen 
her türlü ceza ve zamlar dâhil) 
alacakları…

KAPSAMA GİREN DİĞER 
ALACAKLAR

Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu (KKDF) 
alacakları,

Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu (DFİF) alacakları,

Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu tarafından veri-
len ve süresinde ödenmemesi 
nedeniyle vergi dairelerine tak-
ip için intikal ettirilen öğrenim ve 
katkı kredisi alacakları,

Doğrudan gelir desteği öde-
melerinden geri alınması gere-
ken alacaklar,

30/6/1934 tarihli ve 2548 
sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme 
Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûm-
lara Ödettirilecek Yiyecek Be-
delleri Hakkında Kanuna göre 
doğan yiyecek bedelleri.

MÜKELLEFLER HANGİ 
KÜLFETLERDEN
KURTULACAK?

Adı ne olursa olsun asıl 
alacağa uygulanan faiz,

Ceza faizi,
Gecikme faizi,
Gecikme zammı,
Vergi cezasının yarısı sili-

necek

ÖZEL DÜZENLEMELER

ECRİMİSİL İNDİRİM 
DAVALARI

Ecrimisil tarhiyatlarına karşı 

borçlu indirim talebi ile dava 
açmaktadır.Bu dava borçlu-
nun lehine sonuçlandığında 
ecrimisil borcu düşmektedir.
Bu şekilde dava sürecinde olan 
ecrimisil borçluların davalardan 
vazgeçip ilk borç tutarından 
yapılandırma yapmaları hu-
susunda tercih yapmakta 
zorlanacakları tabiidir.Bu du-
rum kanunda davadan fera-
gat ile çözümlenmiş. Bu da 
indirim davasını kazanmış 
Maliye tarafından temyize 
gidilmiş davalarda ecrimisil 
borçluları için haksız bir durum 
yaratacaktır.

SPOR KULÜPLERİNİN 
DURUMU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye Futbol Federasyonu 
ve özerk spor federasyonlarına 
tescil edilmiş olan ve Türkiye’de 
sportif alanda faaliyette bulu-
nan spor kulüplerine, madde 
kapsamında yapılandırılan ala-
cak tutarlarını ikişer aylık dönem-
ler halinde azami 42 eşit tak-
sitte ödeme imkânı tanınmıştır. 
Spor kulüplerinin bu imkândan 
yararlanabilmeleri için başvuru 
sırasında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na ya da Türkiye Fut-
bol Federasyonu’na veya özerk 
spor federasyonlarına tescil 
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edilmiş spor kulübü olduklarını 
belirten belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

Bu kulüplerin dernek veya 
şirket şeklinde örgütlenmiş 
olması madde ile verilen im-
kândan yararlanmalarına en-
gel teşkil etmemektedir. Spor 
kulüplerinden aranılan amme 
alacaklarıyla ilgili olarak ikincil 
sorumluluğu bulunan kişiler de 
bu hükümden yararlanabilecek-
tir.

VERGİ YARGISINDA DEVAM 
EDEN İHTİLAFLAR

Eğer 30.04.2014 tarihi ön-
cesi dönemlere ait vergi ve 
ceza tahakkuklarına karşı ver-
gi mahkemesinde dava açmış 
kazanmış veya kaybetmişsiniz 
ve dava temyiz aşamasında 
veya henüz vergi mahkeme-
sinde ise davadan vazgeçmeniz 
halinde bu kanundan aynı esas-
larda yararlanmanız mümkün.

FAİZ YERİNE KATSAYI 
UYGULANACAK

Bu şekilde tespit edilecek 
ödenmesi gereken vergi 
borçları, cezalara kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kanundan belirtilen fiyat endek-
si uygulanacak. Sonra tak-
sit sayısına göre tespit edilen 
katsayılar ile çarpılarak taksit 
tutarları belirlenecek

TAKSİT SAYILARI VE 
KATSAYILAR

1) Altı eşit taksit için (1,05)
2) Dokuz eşit taksit için (1,07)
3) On iki eşit taksit için (1,10)
4) On sekiz eşit taksit için 

(1,15)
Burada tavsiyemiz taksit 

tutarını karşılamak olanağınız 
varsa kısa sürede ödeyip 
tamamlamanız. Çünkü, aşağıda 
açıklayacağımız tehlikeler var.

TAKSİT SÜRESİNDE 
DİKKATLİ OLACAĞINIZ 
HUSUSLAR

Taksit dönemlerinde beyan 
ettiğiniz vergileri zamanında 
ödeyin!

Aşağıdaki vergi borçlarınızı 
bu kanundan yararlanarak 
taksitlendirmiş iseniz tak-
sit döneminde aynı vergileri 
vadesinde ödemeye özen 
göstermeniz gerekmektedir. Bir 
takvim yılı içinde ikiden fazla 
ödemeyi aksatırsanız bu kanu-
nunda yararlanma hakkınız or-
tadan kalkar.

1-Gelir ve kurumlar vergileri
2-Katma değer vergileri
3-Gelir ve kurumlar stopaj 

vergileri
4-Özel tüketim vergileri
Eğer damga vergisi, harçlar 

gibi yukarıda sayılanlar dışında 
kalan bir kamu borcu nedeniy-
le bu kanundan yararlanarak 
ödeme yapıyorsanız anılan ver-
gileri süresinde ödememeniz 
hakkınızı ihlal etmez.

Örneğin, şirket olarak bu ver-
giler dışında harçlar, motorlu 
taşıt vergileri ve emlak vergileri 
nedeniyle bu kanundan yarar-
lanarak ödeme yapıyorsunuz; 
ancak, 2015 yılında 3 dönem 
katma değer verginizi süres-
inde ödemediniz; bu durumda 
harçlar, mtv, emlak vergileri için 
hakkınız yanmıyor.

Taksitlerinizi de aksatmayın!
İlk taksiti(2014) mutlaka 

süresinde ödeyin.
Bir takvim yılı içinde 2’den 

fazla taksiti süresinde öde-
mezseniz bu haktan yararlan-
ma hakkınız kalmıyor. Başa 
dönüyorsunuz.

Bir takvim yılında 1 
veya 2 taksitinizi süresinde 
ödemediğiniz durumda son 
taksit ile birlikte bu taksitleri he-
saplanacak gecikme zammı ile 
ödeyebilirsiniz.

Taksitlerde ufak eksik öde-
meler

Örneğin taksit tutarınız 
10.787 TL. Siz 10.783 TL 
yanlışlıkla ödemişseniz 
hakkınız ihlal olumuyor.5 TL’ye 
kadar ödeme eksikliklerinde 
hakkınız devam ediyor. Ama 

siz siz olun kuruşu kuruşuna 
ödemeye özen gösterin.

BAŞVURU VE ÖDEME NE 
ZAMAN?

Kanun bu ay yürürlüğe 
girdiğinden en geç 30 Kasım 
2014 tarihine kadar bu ka-
nundan yararlanmak için 
başvuru yapılabilecek.

İlk taksit 31.12.2014 tarihi ol-
acak. Bundan sonra ikişer aylık 
taksitler halinde seçilen taksit 
sayısında ödeme yapılacaktır.

Taksitler varsa vergi 
alacağınızla mahsup edilebi-
lecek. Örneğin geçici vergiden 
iade veya KDV iade alacağınız 
var. Bu alacaklarınız ile tak-
sitlerinizi mahsup edebilirsiniz. 
Ancak mahsup için gerekli tüm 
belgeleri vergi dairesine tam ve 
eksiksiz vermeniz gerekiyor.

Mahsup yapılıp ta ödenmesi 
gereken taksit tutarı kısmını 
vergi dairesi size bildirecek ve 
bunu bildirim tarihinden itibaren 
1 ay içinde nakden ödemeniz 
gerekecek. Bu süre içinde ek-
sik ödenen tutarın, ödenmesi 
gerektiği tarihten ödendiği 
tarihe kadar gecikilen her ay 
ve kesri için 6183 sayılı Kanu-
nun 51 inci maddesine göre 
belirlenen gecikme zammı 
oranında hesaplanacak geç 
ödeme zammı ile birlikte öden-
mesi hâlinde eksik ödenen tu-
tar için bu Kanun hükümleri 
ihlal edilmiş sayılmayacak. 
Taksitler kredi kartları ile de 
yapılabilecek.

TAKSİT ÖDEMELERİNİZ 
ÇOK ÇOK AKSARSA

Vergi borçlarınızı taksitlendir-
diniz. Ama taksitleri süresinde 
ödeyemediniz. Eksik ödemeler 
yaptınız. Eğer cari dönem gelir, 
kurumlar, KDV, özel tüketim ve 
stopaj ödemelerini süresinde 
yapmışsanız ödediğiniz tutar 
kadar bu kanundan yararlana-
bilirsiniz. Yani ödediğiniz tutar 
boşa gitmeyecek.
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BAZI ALACAKLAR 
SİLİNECEK

Vadesi 31/12/2007 tarihin-
den (bu tarih dâhil) önce olduğu 
hâlde bu Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla ödenmemiş olan 
ve 6183 sayılı Kanun kapsamına 
giren her bir alacağın türü, 
dönemi, asılları ayrı ayrı dik-
kate alınmak suretiyle tutarı 
50 Türk lirasını aşmayan 
asli alacakların ve tutarına 
bakılmaksızın bu asıllara bağlı 
ferî alacakların, aslı ödenmiş 
ferî alacaklardan tutarı 100 
Türk lirasını aşmayanların tah-
silinden vazgeçilir.

MUHASEBENİZİ DÜZELTME 
OLANAĞI GELDİ

İşletmelerin en büyük dertle-
rinden biri kasada şişkinlik 
olması ve ortakların şirketlere 
borcu. Bu hesaplar Torba Yasa 
ile temizlenecek.

KASADAKİ PARAYA AF 
GELDİ

Eğer bir şirketin kasa 
hesabında 31.12.2013 bilan-
çosuna göre yüksek tutarlarda 
para varsa ve bu para gerçek-
ten mevcut değildiyse bunu 
31.12.2014 tarihine kadar bir 
beyanname ile vergi dairesine 
bildirir ve bu tutarın yüzde 3’ü 
tutarındaki bir vergiyi aynı süre 
içinde öderse bu kasa hesabı ile 
ilgili vergi müfettişleri herhangi 
bir tarhiyat yapmayacaklar. Bu 
olmayan para kasa hesabından 
çıkartılacak ve kanunen ka-
bul edilmeyen gider olarak ka-
bul edilip silinecek. Örneğin; 
31.12.2013 bilançonuzda 
kasa hesabında 1 milyon TL 
paranız var. Reel olarak bu 
parayı harcamıştınız veya bel-
gesiz harcamalarınız nedeniyle 
kasanız şişti. Bu durumda bunu 
31.12.2014 tarihine kadar vergi 
dairesine beyan edip 30.000 TL 
vergiyi öderseniz (tek taksitte-
peşin) bu kasadaki para ile size 
kimse hesap sormayacak. Bu 

para örtülü kâr dağıtımıdır ver 
bakalım % 15 vergisini deme-
yecek. Yani bununla ilgili bir ver-
gi tarhiyatı olmayacak.

Bizim işletmelerimizin 
çoğunda bu kasa sorunu vardır. 
Belgesiz harcamalar ve eksik 
bordrolar nedeniyle gerçekten 
ödenen paralar kasada kalır. 
Bu da kasanın şişmesine neden 
olur.

Eğer kasanızdaki parayı 
başka hesaplara örneğin iş 
avansları hesabına aktarmış ve 
kasa hesabınızda bu görünmü-
yorsa 2013 yılına ait kurumlar ver-
gisi beyannamesi ve bilançonu-
zu düzeltmek zorundasınız. Bu 
düzeltmenin dayanağı konusun-
da vergi incelemesi yapılabilir.
Örneğin kasa hesabınızda 
bulunan 1 milyon lirayı mu-
hasebeciniz 31.12.2013’de iş 
avanslar hesabına aktarmış 
olsun. Oysa bu aktarma işlemi 
yanlıştır. Kasada görünmesin 
diye yapılmıştır. Bu durumunun 
düzeltmesi yapılırsa ve vergi 
dairesi kabul ederse yukarıdaki 
işlemler aynen geçerli olur.

ORTAKLARDAN 
ALACAKLARA DA AF GELDİ

Ortaklardan net alacak 
tutarının da kasa gibi temiz-
lenmesi mümkündür. Burada 
yapılacak işlem 31.12.2013 tari-
hli bilançoda ortaklara borçlar 
varsa ortaklardan alacaklardan 
düşerek net alacağı bulmak ge-
rekiyor. Öte yandan bilançoda 
gözükmesin diye ortaklardan 
alacaklar iş avansları gibi başka 
alacak hesaplarına da aktarılmış 
olabilir. Burada da 2013 yılına ait 
kurumlar vergisi ve bilançonu-
zu düzelterek aslında ortaktan 
alacaklı olduğunuzu kanıtlayıp 
% 3 vergi ödeyerek bu temiz-
leme işini yapabilirsiniz.

KASA VE ORTAKLARDAN 
ALACAKLARINIZI MUTLAKA 
TEMİZLEYİN

Bu hususta tereddüt göster-
menizi tavsiye ederiz. Çünkü, 

kasada olmayan para ile or-
taklardan alacakların normal 
olarak örtülü kar dağıtımı 
kabul edilmesi halinde ver-
gi yükü yaklaşık yüzde % 
18’dir. Bu örtüşü kar dağıtımı 
yapılırken aynı zamandan 
kasadaki tutar ile ortaklardan 
alacaklar hesabına faiz 
yürütülerek giydirilmiş tu tar 
üzerinden gelir vergisi veya 
kurumlar vergisi hesaplanır. 
Yüzde 3 için paranız yoksa 
kredi alın, bulun buluşturun 
bunu ödeyin.

KDV ORANINDA ÖNEMLİ 
BİR DEĞİŞİKLİK 

KIYMETLİ TAŞLARDA KDV 
İSTİSNASI KALKTI

Kıymetli taşların (elmas, 
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, 
safir, zebercet, inci) Sermaye 
Piyasası Kanununa göre 
Türkiye’de kurulu borsalarda 
işlem görmek üzere ithali, bor-
saya teslimi ve borsa üyeleri 
arasında el değiştirmesi 
sade ce KDV’den istisna ola-
cak. Kişiler arasında satışta 
artık KDV var.

Külçe altın ve külçe gümüş 
teslimleri yine KDV’den istis-
na olmaya devam edecek.

SON SÖZ

Bizim tavsiyemiz bütün 
kamu borçları konusunda 
geniş tarama yapmanız. Bazı 
borçlar unutuluyor…

E-devletten de borçlarınızı 
öğrenebilirsiniz. Ama hizmet 
aldığınız tüm birimlerden 
borçlarınızı sorgulayın. Mut-
laka bir ekstre alın.

Bu kanundan mutlaka 
yararlanınız!..

Mali müşavirlerinize mut-
laka danışın.

Kasa ve ortaklar borç 
hesaplarınızı temizlemenizde 
yarar var. İleride yapılacak 
vergi incelemelerinde özellikle 
bundan yararlanmayanların 
mali tabloları incelenecek…

14
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Milli Tren Projesi’nde Geri 
Sayım Başladı

Milli Tren Projesi”nde imalat sürecinin yakında başlayacağını 
söyleyen TÜVASAŞ Genel Müdürü İnal, en geç iki buçuk yıl içinde 
milli trenin raya konulacağını kaydetti. Türkiye Vagon Sanayii 
AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Erol İnal, “Milli Tren Projesi”nde 
imalat sürecinin yakında başlayacağını belirterek, “En fazla 2,5 
sene içinde milli tren raya konulacak” dedi. 

İnal, şirkette düzenlediği basın 
toplantısında, TÜVASAŞ’ın 
ülkenin en büyük 

kuruluşlarından biri olduğunu 
vurgulayarak, şirketin sa-
nayi odalarının ciro üzerinden 
yaptığı değerlendirmelerde ilk 
500 firma içinde yer aldığını 
söyledi. 

 “İLK 500’DEKİ KAMU 
KURULUŞLARINDA 10’UN-
CUYUZ”

Başta Sakarya olmak üzere 
bölgenin TÜVASAŞ gibi güçlü 
bir değere sahip çıkması 
gerektiğini ifade eden İnal, 
göreve başladığı dönemde 
fabrikanın kapatılacağı veya 
başka ilçeye taşınacağı konu-
sunda asılsız iddialar olduğunu 
anımsattı.     

İnal, TÜVASAŞ’ın 70 küsur 
milyon liralık cirosunun 383 
milyon liraya yükseldiğine 
işaret ederek, “Türkiye’nin ilk 

500 sanayi kuruluşu içinde 
tüm kategorilerde 260’ıncı 
sıradayız. TÜVASAŞ, bu ilk 
500 değerlendirmesindeki 
kamu kuruluşları kategorisinde 
10’uncu oldu” diye konuştu. 

Türkiye’de demiryolu 
sektöründe birinci sırada 
olduklarını, milli trenin gör-
sel ihalesinin yapıldığını dile 
getiren İnal, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

 “SAKARYA, DEMİRYOLU 
MAKİNELERİ SANAYİ ÜSSÜ 
OLACAK”

“TÜVASAŞ olarak yarın 
düzenlenecek yönetim kurulu 
toplantısıyla milli trenin proje 
safhası başlıyor. Lafla değil, 
icraata başlanmıştır. Yarın 
yönetimden imzalar çıktığı za-
man projeleriyle imalat süre-
si de başlayacaktır. Allah’ın 
izniy le en fazla 2,5 sene içinde 
milli tren raya konulacak. Bu 
projeyle bir ilke imza atacağız. 
Milli Tren Projesi’yle inşallah 
Sakarya, demiryolu makineleri 
sanayisi üssü olacak. Milli 
trenle ilgili artık isimler bile 
konuşulmaya başlanmışsa bu, 
bizim için çok güzel bir şey.” 
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“Ekonomik Krizin Dip Dalgaları 
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının 

Raporlarında Görülüyor”
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KAPAK

“Ekonomik Krizin Dip Dalgaları 
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının 
Raporlarında Görülüyor”

Ekonomide tehlike çanları 
çalıyor. Dış ticaret 
açığı büyüyor, zamlar 

birbiri ardına geliyor, döviz 
krizi kapıda… BM Kalkınma 
Programı eski Müdürü, 
ekonomist-yazar Bartu 
Soral, başta uluslararası fi-
nans piyasalarında Türkiye 
hakkında çıkan olumsuz 
yorumları, kriz beklentilerini, 
Türk ekonomisinin son 10 
yılını ve bugün gelinen noktayı 
değerlendirdi. 

Türkiye ekonomisinin 
genel durumu nedir? Ameri-
ka Merkez Bankası (FED) 
ve Avrupa Merkez Bankası 
kararları sonrası Türkiye’ye 
dış finansman girişi devam 

eder mi? Orta gelir tuzağında 
mıyız?  Kriz için hangi ted-
birler alınmalı? Türkiye eko-
nomisi için yeni bir kalkınma 
modeline gerek var mı? 
Hangi bölgeler için hangi 
stratejiler uygulanmalıdır? 

Bartu Soral, bu sorulara 
yanıt ışığında ekonominin 
dünü, bugünü ve yarınını 
Aydınlık’a değerlendirdi. İşte 
Soral’ın açıklamaları…

TÜRKİYE’Yİ ORTA VADEDE 
BEKLEYEN RİSKLER

Türkiye’nin önümüzde-
ki bir yıl içinde dışarıdan 
bulması gereken para miktarı 
220 milyar dolar civarında. 
Bunun yaklaşık 55 milyar 
doları cari açık için, geri 
kalanı ise dış borcun ödeme-
si gelen vadesi. Ülke ekono-

misi tamamen dışarıdan gelen 
dövize bağımlı duruma geldi 
ve tıkandı. Şimdi Amerika 
Merkez Bankası (FED) ne za-
man faiz arttırır ona bakıyoruz. 
Faiz arttırınca döviz artık bizi 
değil, kendi ana vatanını ter-
cih edecek. Veya biz dolar bizi 
tercih etsin diye daha cazip 
imkanlar sunacağız, faizleri 
arttıracağız. Zaten cazip ol-
mak için türlü işler yapıyoruz; 
örneğin yabancı fonların 
Türkiye’de elde ettiği bütün 
faiz ve borsa kazançlarından 
alınan vergi oranı sıfır. Yani 
diyoruz ki gel, istediğinden ka-
dar faiz ve borsadan kazan, 
vergi istemeyiz. Elbette on-

lar da geldi, bol bol kazandı. 
Her gelişte daha fazlasını 
istiyorlar. Bu suni durumun 
yaratacağı deprem çok yıkıcı 
olacak ve yazık ki mutlaka 
olacak. Zararı da bu düzeni 
yüzde 50 oy ile tercih eden 
vatandaş ile beraber hepimiz 
ödeyeceğiz.

2015 BAŞINDA FAİZ ARTIŞI 
GELİR

Geçen hafta FED toplantısı 
oldu, açıklamalar oldu. Faiz 
artış zamanlaması için “kay-
da değer süre” tanımını 
kullandılar. Kayda değer süre 
ne kadardır? O açıklamaları 
ihtiyatla karşılıyorum, orada 
algı yönetimi ön planda. Bu 
konuda üç temel kriter var. 1) 
Büyüme verileri. Büyüme son 
çeyrekte yüzde 3’ün üstünde. 
Hedefe ulaşıldı. 2) İşsizlik 
oranı. ABD’de işsizlik oranı 
kriz öncesi rakam olan yüzde 
6’nın altına geriledi, son ve-
rilerle işsizlik yüzde 5,9. Yani 
hedef tutturuldu. 3) Enflas-
yon hedefi. Temel hedef olan 
yüzde 2’ye yaklaştılar. FED 
Başkanı “yıl sonu beklenti olan 
yüzde 1.5-1.7 aralığındayız” 
diyor. Ama aylık enflasyon 
oranlarını yıllıklandırarak 
bulduğumuz çekirdek enf-
lasyonun momentumu son 
dönemde ivmeli bir seyir izli-
yor. Yani ekonomi hareketli. 
Sene sonu enflasyon yüzde 
2’ye ulaşacak, göreceğiz. Bu 
ivme devam ederse enflas-

Ekonomist-Yazar Bartu Soral:
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yonda hedefin üstüne çıkılır 
ki bu durumda süratle tedbir 
alırlar. Bu ivmeyi FED de göz-
lüyor. Bence 2015 başında 
faiz artışı gelir.

DIŞ BORÇ ARTIYOR 
BÜYÜME ARTMIYOR

Dış borcun milli gelire oranı 
yükseldi, reel kesimin döviz 
açık pozisyonu ise altı yıl 
içinde 72 milyar dolardan 166 
milyar dolara ulaştı. Ekonomik 
krizin dip dalgaları uluslararası 
örgütlerden gelen seslerden 
anlaşılıyor. 

Dış finansmanın 
sınırlanacağı bu ortamda dış 
borcumuz ve özellikle özel 
sektörün döviz açık pozis-
yonu çok ciddi kırmızı alarm 
veriyor. Dış sermaye akışında 
olabilecek bir yavaşlama 
iflasları ve krizi getirecek. Dış 
piyasaların bizde risk olarak 
gördüğü temel veriler var. 
Türkiye’nin toplam dış borç 
yükü 2008 yılında milli geli-
rin (GSYH) yüzde 38’i seviye-
sindeyken, bu oran 2014 ikinci 
çeyrek itibariyle yüzde 50,4’e 
yükseldi. Toplam dış borç 402 
milyar dolar. Yani 2011’den 
itibaren dengeler süratle 

bozulmuş. Artışta önemli pay 
özel sektörde. Bu 402 milyar 
dolar borcun 278 milyar doları 
özel sektöre ait. 

Bir de döviz açık pozisyonu 
var. 2014 ilk çeyreği itibari 
ile reel sektörün döviz açık 
pozisyonu 166 milyar dolara 
ulaştı. Açık her yıl büyüyor. 
Örneğin 2008 yılında 72 mil-
yar dolardı.

ALINAN BORÇ İTHALATI 
FİNANSE EDİYOR

Döviz kurlarının olması ger-
eken yeri belli bir hesaplama 
yöntemi ile bulabiliyoruz. 2002 
yılında reel kurun dengede 
olduğunu kabul edersek, 
bugün doların fiyatı 3.8 TL’dir. 
Yani reel kur olması gereken 
yerden yüzde 80 civarında 
sapmış durumda. Türkiye bu 
aşırı değerli kurun ardından 
gelen patlamaları 1994, 1999 
ve 2001’de yaşadı. Büyük de-
valüasyonlarla reel kur den-
geye doğru geldi. Şimdi yurt 
dışından döviz akışındaki 
yaşanacak sıkıntıda 
yine büyük bir düzeltme 
yaşanacak. İşte bu 166 milyar 
dolar döviz açığı bu sebeple 
büyük sıkıntı. Özel şirketlerin 

bilançosundaki bu yük kur 
artınca büyük kambiyo zararı 
yaratıyor. Net kâr ge riliyor. Bu-
nun sonucu olarak özel yatırım 
harcamaları 2012’den beri çok 
gerilemiş durumda. Dikkat ed-
erseniz büyümeye özel harca-
malar çok düşük katkı veriyor. 
2014 birinci ve ikinci çeyrekte 
özel yatırımlar yıllık değişimi 
yüzde 3’e yakın negatifte. 
Kurda yaşanacak bir düzelt-
mede neler olabileceğini siz 
düşünün. Ben, bana danışan 
şirketlere yatırımlarını, hat-
ta ev ve araba yenilemeler-
ini bile ertelemelerini tav-
siye ediyorum. Bugün 100 
liraya alacağınız malı yarın 
70 liraya alıyor olacaksınız. 
Ekonomik krizin dip dalgaları 
uluslararası örgütlerin, kredi 
derecelendirme kuruluşlarının 
raporlarında görülüyor. 
Cumhurbaşkanı kusura 
bakmasın ama yaptıkları 
anal izler ekonomik verilerle 
örtüşmüyor.

Bakın 2008 yılı sonunda 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız 
742 milyar dolar, dış borcu-
muz ise 281 milyar dolarmış. 
2014 ikinci çeyreğinde GSYH 
797,5 milyar dolara çıkarken 
dış borç 402 milyar dolara 
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ulaşmış. Yani son altı yıl içinde 
dış borcumuz 121 milyar dolar 
artarken, milli geli rimiz sadece 
55 milyar dolar artmış. Yani 
aldığımız 1 dolar borç 0,45 
dolarlık büyüme yaratabilmiş. 
Bunun sebebi alınan borcun 
ithalatı finanse etmesi ve ve-
rimli yatırımlara gitmemesi. İşte 
Türkiye’yi krize sürükleyecek 
nedenlerden birisi de bu.
DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR

2002 yılından beri uygu-
lanan sistem dışarıdan para 
girişini desteklemek için 
kurgulandı. Kurlar olması ge-
rekenin çok altında. Bu sis-
tem para girişini teşvik ediyor 
ama aynı oranda ithalatı da 
destekliyor. Bu durum cari 
açık/büyüme ilişkisinden çok 
net bir biçimde izlenebiliyor. 
Türkiye bu süreç içinde daha 
az büyür daha fazla cari açık 
verir noktaya geldi. 

Yani biz ülke olarak yük-
sek büyümeyi yakalamak için 
artık eskisine göre daha çok 
cari açık vermek zorundayız. 
Bu görüşü verilerle ortaya 
koyayım; Türkiye 2003 yılında 
yüzde 5.3 büyürken cari açık 
oranı da GSYH’nin yüzde 
2.5’i oranında gerçekleşiyor. 
2007 yılında büyüme 4.7, 
cari açık yüzde 5.8. Ve 2013 
büyüme oranı yüzde 4, cari 
açık ise GSYH’nin yüzde 7.9. 
Yani hem cari açık yükseli-
yor, hem de eskisi kadar 
büyüyemiyoruz. Gerek 
bu verilerden, gerekse 
yükselen dış borç 
stokundan Türkiye’nin 
dışa bağımlılığının 
her sene arttığı 
açıkça görülüyor.

YENİ KONUT 
ALACAKLAR 
AMAN DİKKAT!

Elimizde Merkez 
Bankasının son dört yıllık 
veri seti var. Buna göre Ocak 
2010-Haziran 2014 döne-
minde İstanbul’da konut 

fiyatları yüzde 79 oranında 
artış göstermiş, aynı dönem 
için enflasyon oranı yüzde 
35 civarında. Gerek fiyatlar-
da, gerek konut kredilerinde 
yaşanan büyüme ve gerekse 
konut piyasasının çalışma 
mekanizması ABD’nin 
2008’de yaşadığı konut krizi 
verilerine çok benziyor. Yeni 
konut alacaklara ve almış 
olanlar aman dikkat. Bu yılın 
başından beri geçen yıla göre 
konut satışları yüzde 10’un 
üstünde geriledi. Temmuz 
2014 ayında geçen yıl aynı 
aya göre konut satışlarında 
düşüş yüzde 20 oranında.

Bu olumsuz tabloda beni 
korkutan diğer iki konu hane 
halkının harcanabilir geliri 
içindeki borçluluk oranı ve 
konut fiyatlarındaki şişkinlik. 
2003 yılında hane halkının 
harcanabilir geliri içindeki borç 
oranı yüzde 3 civarındaydı. 
Bugün bu rakam yüzde 57 

seviye sinde. Yani halkımız il-
eride kazanacağı 100 birimin 
57’sini şimdiden borçlanmış. 
Zaten GSYH içinde tüketici 
kredilerinin payı 2002 yılında 
sadece yüzde 1’ken 2013 yılı 
itibari ile bu rakam yüzde 15’e 
ulaşmış. İç tüketim borçlanma 
ile arttırılırken, ne yazık ki yer-
li üretimi değil ithalatı besli-
yor. Bu trendlerin tamamını 
2007 yılında krize girmeden 
önce İspanya ve Yunanistan 
ekonomilerinde de izlemiştik.

AB EKONOMİSİ DE 
KÖTÜYE GİDİYOR

Avrupa’da durum 2012’ye 
göre çok daha bozuk. Yani 
ABD’nin tersine işler çok kötü 
gidiyor. 2011-2012 yılları 
arasında ortalama yüzde 2.5 
olan enflasyon oranı 2014 
Temmuz ayı itibari ile yıllık 
yüzde 0,3 seviyesine geri-
ledi. Yani sıfıra çok yakın ve 
deflasyon oluşmak üzere. 
Bu veri durumun ne derece 
korkutucu olduğunu gösteri-
yor. Avrupa yaptığı her türlü 
parasal operasyonlara, varlık 
alım programlarına rağmen 
krizi yenemedi. Talep gittikçe 
düşüyor, durgunluk artıyor. Za-
ten 2013 gibi 2014 büyümesi 
de negatifte. Para politikaları 
yetersiz kaldı. Likidite 
tuzağına düşüldü; yani artık 

piyasaya ne kadar para 
verilirse, insanlar elinde o 
kadar para tutuyor. Avrupa 
Birliği kötü bir döneme 
doğru gidiyor. Maliye 
politikalarının süratle ve 
keskin bir biçimde dev-
reye girmesi gerekiyor. 
Ancak AB’de ortak 
maliye politikası söz 
konusu olmadığı için, 
onun genişletilmesi de 
tartışma dışı. Avrupa 
bizim hâlâ en büyük 
dış ticaret ortağımız, ih-

racat pazarımız. Onların 
durgunluğu bütün sorunların 
üstüne daha da can sıkıcı.
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Elde Avuçta Ne Varsa 
Satmaya Devam…

Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, önümüzdeki 
dönemde özelleştirilmesi 

düşünülen alanları açıkladı. Kısa 
zaman içinde elektrik üretim sant-
ralleri, otoyol ve köprüler, bazı li-
manlar ve Erzurum Kış Olimpiyatları 
Tesislerini özelleştireceklerini be-
lirten Şimşek, geliri Halkbank’a 
aktarılmak üzere Halk Sigorta ile 
Halk Emeklilik’i de özelleştirmeyi 
düşündüklerini söyledi.

Yeni dönemde devletin bir-
çok alandan çekileceğini ve 
buraları daha etkin, daha ve-
rimli çalıştırabilecek özel sek-
töre devredeceklerini açıklayan 
Şimşek, bundan hem devletin hem 
vatandaşın hem de özel sektörün 
kazançlı çıkacağını ileri sürdü.

Bazı alanlarda kar ediliyor gibi 
görülse de buraların özel sektör 
eliyle işletilmesi sayesinde, daha 
verimli bir ortamın oluşturulacağı 
bilgisini veren Şimşek, şunları 
kaydetti:

“Bizim buradaki amacımız 
daha etkin, daha verimli bir işleyişi 
sağlamak, daha çok insanımıza is-
tihdam ortamı oluşturmak, sektör-
lerde rekabet ortamı oluşturmak, 
kaliteyi artırmak ve herkesin 
kazançlı çıkacağı bir yapıyı kur-
mak. Bunu özellikle elektrik dağıtım 
sektöründeki özelleştirmelerde or-
taya koyduk. Bu alanda yapılan 
özelleştirmelerle hem kayıp kaçak 
oranı azaldı hem devlet daha çok 
gelir elde etti hem de vatandaşa 
daha kaliteli hizmet gitmeye 
başladı. Bu başarıyı diğer alan-
larda da yakalayacak bir model 
üzerinde çalışıyoruz.”

“ÖZELLEŞTİRME SAYESİNDE 
KAYNAKLAR RASYONEL
 KULLANILIYOR”

Yapılan özelleştirmeler sonu-
cunda başta petrokimya, demir-
çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün 
ve elektrik dağıtım olmak üzere 
birçok sektörden devletin tama-
men çekildiğini belirten Şimşek, 
bankacılık, sigortacılık, tele-
komünikasyon ve hava taşımacılığı 
gibi sektörlerdeki payının ise 
azaldığını söyledi.

Bakan Şimşek, sadece ge-
lir amaçlı bir özelleştirme 
programı yürütmediklerini de 
vurgulayarak, bu sayede ve-
rimlilik artışı sağlandığını ve re-
kabetçi bir yapının kurulmasına 
katkı sağladıklarını ifade etti. 
Şimşek, bu sayede kaynakların 
rasyonel kullanımı ve kalitenin de 
kendiliğinden geldiğini kaydetti.

“ŞANS OYUNLARINDAN 
TAMAMEN ÇEKİLİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu ile 
yaptıkları görüşmede de 
özelleştirme uygulamalarını 
değerlendirdiklerinin anlatan 
Şimşek, bunun sonucunda şans 
oyunlarından tamamen çekilmeye 
karar verdiklerini bildirdi.

Milli Piyango’ya ait 
şans oyunlarının ihalesini 
tamamladıklarını hatırlatan 
Şimşek, imtiyaz sözleşmesine 
Danıştay’ın görüşünü bekledikle-
rini ifade etti. Şimşek, yakın zaman-
da Spor-Toto’nun özelleştirmesini 

de yapmayı düşündüklerini bildirdi.

ÖZELLEŞTİRİLECEK 
ALANLAR

Şimşek, şöyle devam etti: 
“Kısa zaman içinde elektrik 
üretim santralleri, otoyol ve 
köprüler, bazı limanlar ve Erzu-
rum Kış Olimpiyatları Tesisle-
rini özelleştireceğiz. 25 şeker 
ve 5 makine olmak üzere şeker 
fabrikalarını ve geliri Halkbank’a 
aktarılmak üzere Halk Sigorta ile 
Halk Emeklilik’i de özelleştirmeyi 
düşünüyoruz. Ayrıca, gayrimen-
kuller, arsalar ve Güllük Marina 
gibi önemli özelleştirme pro-
jeleri de yerel ve uluslararası 
yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Bunların yanı sıra  Türksat’a 
ait Kablo-TV operasyonları, 
BOTAŞ’ın iletim hatlarının, 
TEİAŞ’a ait kamu hisselerinin 
yüzde 49 hissesinin ve TPAO’nun 
halka arzı, İstanbul’un önemli 
projelerinden Haydarpaşa Proje-
si, ölçü ve ayarlar hizmetinin 
özelleştirilmesi, üzerinde 
çalıştığımız ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığımızın uy-
gun görüşünü beklediğimiz Eti 
Maden’e ait sülfirik ve borik asit 
fabrikalarının özelleştirilmesi ül-
kemizde rekabetin ve verimliliğin 
artmasına, kamunun üzerindeki 
istihdam ve finansman yükünün 
azaltılmasına büyük katkı sağlayan 
özelleştirme uygulamaları olacak. 
Ayrıca, genel olarak özelleştirme 
programına almak üzere birçok 
sektörden yeni şirketler üzerinde 
de çalışıyoruz.”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki süreçte özelleştirilmesi 
düşünülen kurum, kuruluş ve alanları açıkladı. Ekonominin dibe vur-
duğu bu dönemde, üretmek yerine borçlanma yoluyla ‘gelişme’nin so-
nucu olarak elde kalanlar da birer birer satılıyor.
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“Tütün Çiftçisi ve İhracatçısının 
Gözü Kulağı Bu Toplantıda”

Ege Tütün İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mah-
mut Özgener; ülkemize 

yaklaşık 450 milyon dolarlık 
ihracat geliri sağlayan ve 85 
bin çiftçinin geçim kaynağını 
oluşturan tütün tarımına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Tütün tarımı ve ihracatı Tür-
kiye ekonomisi için büyük 
öneme sahiptir. Oryantal tütün 
üretiminde dünyada birinci 
sıradayız. Tütün ihracatında ise 
ilk 10’a giriyoruz. 2013 yılında 
48 ülkeye tütün ihraç ederek, 
yaklaşık 450 milyon dolar gelir 
elde ettik. Tütün, 2023 Türkiye 
ihracat hedeflerimize ulaşmada 
önemli bir kalem. Bu bağlamda; 
ülkemizde rekabet gücü yük-
sek, kaliteli ve ihraç edilebilir 
tütünün yetiştirilmesi öncelikli 
konularımız arasında yer al-
makta.”

 13 Ekim’de Moskova’da 
düzenlenecek Tütün Kont-
rolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 
Taraflar Konferansı 
toplantısında tütün tarımına 
ilişkin kararların da alınacağını 
belirten Özgener, toplantıda 
tartışmaya açılacak rapo-
run çiftçilere verilen her türlü 
teknik ve finansal desteğin 
sonlandırılması gibi hükümleri 

içerdiğine değindi. Özgener, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin tütün ihra-
cat gücünü artırmaya yönelik 
çalışmalarımız var. Çiftçileri-
mize sağlanan teknik ve finansal 
destekler, Türk tütününün dün-
ya piyasalarındaki değerini 
artırıyor. Yapılan bu teknik ve 
finansal destekler sayesinde 
başarılı sonuçlar elde edilirken, 
çiftçilere verilen bu destekle-
rin yasaklanması, tüm bu 
kazanımlara zarar verecektir.”

Bugüne kadar tütün tarımını, 
ihracatını ve on binlerce 
tütün çiftçisinin haklarını ko-

rumak için gerçekleştirilen 
çalışmaları memnuniyetle kar-
şıladıklarını ifade eden Mah-
mut Özgener sözlerini şöyle 
tamamladı: “Tütün çiftçimizin ve 
ihracatçılarımızın gözü - kulağı 
bu toplantıda. Oryantal tütün 
üretiminde birinci sırada olan 
Türkiye, Moskova’da yapılacak 
bu konferansta ‘anahtar ülke’ 
konumunda. Yetkililerimizin, 
Türkiye’nin tarımsal ve ekono-
mik hedeflerini gözetecek 
şekilde on binlerce çiftçimizi 
ve ihracatçılarımızı koruya-
cak şekilde aktif katılım göste-
receklerine inanıyorum.”

Ülkemize yaklaşık 450 milyon dolarlık ihracat geliri sağlayan ve 85 bin 
çiftçinin geçim kaynağı olan tütün tarımının geleceğini etkileyecek 
kararlar, 13-18 Ekim 2014 tarihinde Moskova’da Tütün Kontrolü Çer-
çeve Sözleşmesi’nin Taraflar Konferansı toplantısında ele alınacak.
Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener; Türkiye’nin 
tütün yetiştirme ve ihracatındaki rekabetçiliğini olumsuz etkileyecek 
önerilere karşı, Türkiye’nin temsil ve görüşlerinin büyük öneme sahip 
olduğunu vurguladı.
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İşte KOBİ’lerin Ekonomiye 
Katkısı

Küçük ve Orta Büyüklük-
teki İşletmeler (KOBİ) 
toplam girişim sayısının 

yüzde 99,8’ini, istihdamın 
yüzde 75,8’ini, maaş ve 
ücretlerin yüzde 54,5’ini, ci-
ronun yüzde 63,3’ünü, faktör 
maliyetiyle katma değerin 
(FMKD) yüzde 54,2’sini 
ve maddi mallara ilişkin 
brüt yatırımın yüzde 
53,2’sini oluşturdu. 

Toptan ve Per-
akende Ticaret, 
Motorlu Kara 
Taşıtlarının ve 
M o t o s i k l e t l e r i n 
Ona rımı faaliyetin-
deki KOBİ’lerde is-
tihdam payı yüzde 
29,5, maaş ve ücret 
payı yüzde 24, ciro 
payı yüzde 53,8, faktör 
maliyetiyle katma değer 
payı yüzde 27,2, maddi mal-
lara ilişkin brüt yatırım payı ise 
yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

KOBİ’LER İHRACATIN 
YÜZDE 59,2’SİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

İhracatta 1-9 kişi çalışan mik-
ro ölçekli girişimlerin payı yüzde 
17,8 iken, 10-49 kişi çalışan 
küçük ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 24,1, 50-249 kişi çalışan 

orta ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 17,3, 250+ kişi çalışan 
büyük ölçekli girişimlerin payı 
ise yüzde 40,7 oldu.

Girişimin ana faaliyetine 
g ö r e 

KOBİ’lerin ihracatının yüzde 
35’i sanayi, yüzde 60,4’ü ticaret 
sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’LERİN 2013 YILINDA 
İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 
39,9 OLDU

İthalatta 1-9 kişi çalışan 
mikro ölçekli girişimlerin payı 

yüzde 5,7, 10-49 kişi çalışan 
küçük ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 16,2, 50-249 kişi çalışan 
orta ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan 
büyük ölçekli girişimlerin payı 
ise yüzde 60,1 oldu.

Girişimin ana faaliyetine 
göre KOBİ’lerin ithalatının 

yüzde 34,9’u sanayi, yüzde 
55,9’u ticaret sektöründe 
faaliyet gösteren 
KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirildi.

KOBİ’LER 
İHRACATIN YÜZDE 
45,9’UNU AVRUPA 
ÜLKELERİNE YAPTI

Ülke gruplarına göre 
2013 yılında dış ticaret 

incelendiğinde, KOBİ’ler 
tarafından yapılan ihracatın 
yüzde 45,9’u Avrupa ülkeler-
ine, yüzde 38,7’si Asya ülkeler-
ine gerçekleştirildi. KOBİ’ler 
ithalatının yüzde 51,4’ünü 
Avrupa ülkelerinden, yüzde 
38,9’unu Asya ülkelerinden 
yaptı.

KOBİ’LERİN İHRACATININ 
YÜZDE 91,5’İNİ İMALAT 
SANAYİ ÜRÜNLERİ 
OLUŞTURDU

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısı-
nın yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, maaş ve ücretlerin yüz-
de 54,5’ini, cironun yüzde 63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin 
(FMKD) yüzde 54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 
53,2’sini oluşturdu. 
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KOBİ’lerin ihracatı içinde 
giyim eşyası sektörünün payı 
yüzde 14,5, “ana metaller” 
in payı yüzde 12,1 ve “tekstil 
ürünleri”nin payı yüzde 10,3 
oldu. KOBİ’lerin ithalatında 
ise öne çıkan sektörler “kim-
yasallar ve kimyasal ürünler” 
(yüzde 15,6), “ana metaller” 
(yüzde 14,8) ve “başka yer-
de sınıflandırılmamış makine 
ve ekipmanlar” (yüzde 12,7) 
oldu.

YENİLİKÇİ KOBİ’LERİN 
ORANI YÜZDE 48 OLDU

Çalışan sayısı büyüklük 
grubuna göre 2010-2012 
yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönemde 10 ve daha fa-
zla çalışanı olan girişimlerin 
yüzde 48,5’i yenilik faaliyetin-
de bulundu. Çalışan sayısı 
10-249 olan KOBİ’lerde ise bu 
oran yüzde 48.

Çalışan sayısı büyüklük 
gruplarına göre 10-49 
çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 
46,5’i, 50-249 çalışanı olan 
KOBİ’lerin ise yüzde 56,1’i 
yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yeni-
likçi KOBİ’lerin oranı yüzde 
49 iken, bu oran hizmet sek-

töründeki KOBİ’lerde yüzde 
46,8.

KOBİ’LERİN YÜZDE 26,3’Ü 
ÜRÜN VE/VEYA SÜREÇ 
YENİLİĞİ FAALİYETİNDE 
BULUNDU

KOBİ’lerin yüzde 26,3’ü 
2010-2012 yıllarını kapsayan 
üç yıllık dönemde ürün ve/
veya süreç yeniliği faaliyetin-
de (devam eden ve sonuçsuz 
kalan yenilik faaliyetleri de 
dahil) bulundu. Aynı dönem 
içerisinde yenilik faaliyeti de-
vam eden KOBİ’lerin oranı 
yüzde 13,8, yenilik faaliyeti 
sonuçsuz kalan KOBİ’lerin 
oranı ise yüzde 3,5.

KOBİ’LERİN YÜZDE 43,2’Sİ 
ORGANİZASYON VE/VEYA 
PAZARLAMA YENİLİĞİ 
FAALİYETİNDE BULUNDU

KOBİ’lerin yüzde 43,2’si 
2010-2012 yıllarını kapsayan 
üç yıllık dönemde organizas-
yon ve/veya pazarlama yeniliği 
faaliyetinde bulundu. Bu kap-
samda KOBİ’lerin yüzde 
31,2’si organizasyon yeniliği, 
yüzde 34,3’ü ise pazarlama 
yeniliği gerçekleştirdi.

Toptan ve Pera-
kende Ticaret, 

Motorlu Kara Ta-
şıtlarının ve Moto-
sikletlerin Onarımı 
faaliyetindeki KO-
Bİ’lerde istihdam 
payı yüzde 29,5, 

maaş ve ücret payı 
yüzde 24, ciro payı 
yüzde 53,8, faktör 
maliyetiyle katma 
değer payı yüzde 
27,2, maddi malla-
ra ilişkin brüt yatı-
rım payı ise yüzde 

23,2 olarak ger-
çekleşti.
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Kırmızı Et Üretimini Artırmak 
için Ne Yapmalı

Bir zamanlar “Buğday ile 
Koyun, Gerisi Oyun” 
dediğimiz güzel ve yalnız 

ülkemizde, kırmızı et fiyatları gi-
derek yükseliyor. Bu konu özel-
likle Kurban Bayramı’ndan son-
ra kamuoyunun dikkatini daha 
fazla çekiyor.

Neden bu duruma düşüldü?  
Önemli nedenlerden birisinin 
hayvan hastalıkları olduğu be-
lirtiliyor. Türkiye’de şap, brusel-
la ve koyun keçi çiçeği gibi bir-
çok bulaşıcı hastalıklar var. Bu 
hastalıklar hayvanlarda ölüme, 
verim kaybına, yavru atığına ve 
insan sağlığına zarar veriyor.  
Ve çiftçiler fakirleşiyor. Bulaşıcı 
Hastalıkların Yok Edilme-
si Gerekiyor. Hayvancılığın 
geliştirilmesi demek, kaliteli ve 
sağlıklı gıdanın üretil mesi de-
mek. Kaliteli ve sağlıklı ürün 
üretilmesi için de bulaşıcı 

hastalıkları yenmek 
zorunluluğu var. Bu ne-
denle, Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın 
bu aşıları düzenli olarak 
her ilde, her ilçede ve 
her işletmede zorunlu ve 
ücretsiz olarak yapması, 
yaptırmayanlara da para 
cezası uygulaması ge-
rekli. Aşılama yanında, 
hayvan hareketlerinin 
denetimi, tazminatlı 
hastalıklar olduğu za-
man bu hayvanların itlaf 
edil mesi gibi önlemler 
alınmalı.

 Bütün işletmeler bir 
testten geçirilip hastalıklı 
hayvanlar eradike 
edilmeli. İşletmelerde 

eredikasyon işlemi, zamana ve 
bölgelere yayılarak yapılmalı. 

Hayvan İthali Kesinlikle 
Yapılmamalı

 Diğer yandan hayvan itha-
li, Türkiye hayvancılığına za-
rar verdiği gibi önemli döviz 
kayıpları yaratıyor. Bilindiği 
üzere Türkiye, Avrupa ülkelerin-
den Bulgaristan, Beyaz Rusya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Yunanistan gibi birçok ülkeden 
büyük ve küçükbaş hayvan 
ithal ediyor.  İthalat sırasında 
gerekli önlemler alınmadığı için 
de hayvanlar Türkiye’ye ge-
linceye değin, olumsuz çevre 
koşullarından, örneğin açlık ve 
susuzluktan neredeyse yarısı 
ölüyor. Kalan yarısı da hasta bir 
şekilde kesimhanelere gönde-
riliyor. 

Kırmızı Et Üretimini Artırmak 
İçin Ne Yapmalı?

• Tarımda uygulanan 
yeni-liberal politikalardan 

vazgeçilmeli.
• Mademki Avrupa 

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

• Özelleştirilen ve kimileri 
de kapatılan Tarımsal KİT’ler; 
Süt Endüstri Kurumu, Yem Sa-
nayi, Yapağı ve Tiftik Anonim 
Şirketleri yeniden açılmalı. Et 
ve Süt Kurumu’nu işlevsel hale 
getirilmeli.

• Ulusal Süt Konseyi 
ve Et Konseyi süs olmaktan 
çıkartılmalı.

• Koyun ve keçiciliğin hay-
vansal üretim içindeki payını 
daha artıracak düzenlemeler 
yapıl malı.

• Hayvan ıslahı çalışma-
larına önem verilmeli. 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın, yetiştirici Birlikleri 
ve üniversitelerle ortak ıslah 
çalışmaları yapması daha etkin 
bir duruma getirilmeli.

• Kesinlikle ve kesinlikle 
hayvansal ürünlerinde ithalata 
yönelmemeli. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün getirdiği zorlama-
lara çare aranmalı. 

“Asıl önemlisi, küçük ve orta 
ölçekli tarım işletmelerinin, bir 
başka deyişle aile çiftçiliğinin 
dirliğini artıracak önlemler 
alınmalı. Sıfır faizli krediler, tarım 
dışı sektöre ve büyük çiftçilere 
değil, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere verilmeli. Girdiler-
den KDV ve ÖTV alınmamalı. 
Kooperatif örgütlenmeyi teşvik 
edecek ve güçlendirecek önlem-
ler alınmalı, ürettikleri malların 
KDV’leri düşürülmeli. Çiftçile-
rin kooperatifler aracılığıyla 
mallarını pazarlamaları için 
satış yerleri sağlanmalı.” derim.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Tarım Bakanlığı mı, Propaganda 
Bakanlığı mı?

Göbbels “propagan-
da görünür hale ge-
lince işe yaramaz olur” 

demiş. Tarım Bakanlığımız 
da propaganda bakanlığına 
döndü. TV’lerde kamu spotları 
yayınlanıyor. Bunlardan birinde 
de “birinci sınıf tarım arazile-
rine sanayi, konut hiçbir şey 
yapılamaz, aksini görürseniz 
bakanlığa duyurun” denmekte. 
Ben de öneriye uyuyorum. Man-
isa Organize Sanayi Bölgesi için 
birinci sınıf tarım arazilerinin 
bulunduğu Karaali köyünden 
Akgedik Köyüne uzanan 3310 
dekar arazinin ve 1000 dekar or-
man fidanlığının kamulaştırılmak 
istendiğini duyduk, okuduk. Ak-
gedik köyünde ise teknopark 
yapılacakmış. Hadi bakalım. 
Göbbelsvari propoganda 
yapılmadığı ispatlansın. Bu 
arazilerde zeytin, börülce, kar-
puz, bamya, kiraz, mısır, elma 
vb. birçok ürün yetişebiliyor. 
Arazilerde kanaletlerden gürül 
gürül su akıyorken DSİ’ye “arazi 
sulanıyor mu?” diye sormuşlar. 

Yanıtın halen alınmamış 
olduğu söylendi. Bu alanda 
3050 kişi geçimini sağlıyor. 
Dikkat! bunlar da seçmen. 
Yoksa propaganda görünür 
hale gelmedi mi?

Manisa’daki uzman 
arkadaşlar sanayinin 
Uzunburun’da verimsiz ara-
zilere yapılabileceğini ileri 
sürüyorlar. Ancak tarım ara-
zileri düzgün, tesviye yapmak 
çok kolay. Bir günde tarım 
alanlarını bozacaksınız. Hâl-
buki o toprakların oluşması 
için binlerce yıl gerekiyor. 
Teknoparklar için de mutlaka 
tarım arazisi mi lazım? 

Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu yapılan 
değişiklerle toprağı ve 

köylüyü yok etme kanunu ha-
lini alıyor. George Orwell’in 
1984 romanı ile benzerlikle-
rimiz artmakta. Geçen Mayısta 
yapılan bir değişiklikle köylünün 
topraklarının büyük şirketlere 
geçişi kolaylaştırılmıştı. Toplum 
tarafından deşifre edilmesi vakit 

alacaktır.
Bu arada Ziraat Mühendisleri 

Odasının bu kanunun 13 ve 
14. Maddeleri ve bununla il-
gili tüzüğün Anayasaya aykırı 
olduğuna dair Danıştay Sekiz-
inci Dairesine açtığı dava 
sonuçlandı. (Karar için odanın 
www.zmo.org.tr adresindeki si-
tesine bakın) Danıştay; kanu-
nun 13. madde d bendi ile 14. 
madde b bendini Anayasanın 
44 ve 45. maddelerine aykırı 
bularak Anayasa Mahkeme sine 
gönderme kararı aldı. Gerekçe 
ise bunların “toprak mülkiye-
tine karşı olması” ve “tarım, 
hayvancılık ve bu alanlarda 
çalışanları korumaması” olarak 
açıklanmış. 

Manisa köylülerine önerimiz 
bütün bu gelişmelere hiç güven-
memeleri. Çünkü propaganda 
daha anlaşılamadı. Bugün bu 
köylerde oturanlar anlamış 
olabilir. İş köylülere düşüyor. 
Bakanlık ise düşünecek, toprak 
ve köylüyü mü korusun, propa-
gandaya devam mı etsin?

Prof. Dr. Tayfun Özkaya:  
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Zeytinyağı İhracatında 
Hedef 90 Bin Ton

Türkiye’nin zeytinyağı 
ihracatının 2013/14 
sezonunda rekol-

te azlığı nedeniyle 92 
bin ton’dan 22 bin ton’a 
gerilediğini belirten Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Davut Er, 2014/15 se-
zonunda ihracat he-
deflerinin 2012/13 
sezonundaki ihracat 
rakamı olan 92 bin 
tonu yakalamak 
olduğunu söyledi. 

“DİKİLEN 
AĞAÇLAR ÜRÜN 
VEREMEYE 
BAŞLADI”

İhracatçı açı-
sından ürün temi-
ninde de vam lılığın çok 
önemli olduğunu vur-
gulayan Er, “Türkiye’nin 
zey tin ağacı varlığı son 15 
yılda 90 milyondan 170 
milyona ulaştı. Bu ağaçlar 
ürün vermeye başladı. 
Önümüzdeki yıllarda 
daha yüksek rekoltelere 
ulaşacağız. Buna paralel 

olarak ihracat rakamımız 
da artacak ve 2023 hedefle-
rine doğru emin adımlarla 
ilerleyeceğiz” diye konuştu. 

Zeytin üretim bölgele-

rinde son günlerde serin 
ve yağışlı havanın etkili 
olduğunu ifade eden EZZİB 
Başkan Yardımcısı Davut 
Er şöyle devam etti: “Bu 

yıl zeytin genelde iri dane-
li. Erken hasat sıkımlarda 
geçtiğimiz yıllarda yüzde 
15-20 olan verim, bu yıl 
yüzde 25 seviyesinde. 
Serin ve yağışlı havanın 
da etkisiyle zeytinyağı re-
koltesinin 220 bin ton’a 
ulaşmasını bekliyoruz. 

Bu pozitif gelişmelerde 
ihracatımıza olumlu 
etki yapacaktır.”

İSPANYA’DA 
REKOLTENİN 
DÜŞÜK OLMASI 
FIRSAT

Dünya gene-
linde zeytinyağı 
üretiminin yüzde 
50’den fazlasını tek 

başına karşılayan 
İspanya’da zeytin yağı 

rekoltesinin 2013/14 se-
zonunda 1 milyon 730 bin 

ton iken, 2014/15 sezonun-
da 1 milyon ton civarında 
kalmasının beklendiğini 
anlatan Er, “İspanya’daki 
rekolte düşüşü Türkiye’nin 
avantajına olacak. 
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 
pazarları tekrar 

Zeytinyağı rekoltesi ihracatta yüzleri güldürecek. 2013/14 sezonunda 
düşük rekolte nedeniyle ihracatı yüzde 66 gerileyen zeytinyağı sektö-
rü, 2014/15 sezonunda 190 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyor. Geç-
tiğimiz 2013/14 sezonu için zeytinyağı rekoltesi 130 bin ton olarak 
tahmin edilmişti. Sofralık zeytin rekoltesi ise 2014/15 sezonu için 439 
bin ton olarak öngörülüyor. Zeytinyağı sektörü, önümüzdeki sezon 
90 bin ton ihracat hedefliyor.
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kazanabileceğimiz bir or-
tam oluşacak” diyerek söz-
lerine son verdi.

HEDEN 90 BİN TON 
ZEYTİNYAĞI

2012/13 sezonun-
da Türkiye’nin 201 bin 
ton zeytinyağı rekoltesi 
olmuştu. Aynı sezon 92 
bin 130 ton zeytinyağı 
ihraç eden zeytinyağı 
ihracatçıları Türkiye’ye 292 
milyon 763 bin dolar döviz 
kazandırmıştı. 2013/2014 
sezonunun geride kalan 10 
aylık dönemde ise, 23 bin 
664 ton zeytinyağı ihracatı 
karşılığında 88 milyon 229 
bin dolarlık döviz geliri elde 
edildi.

SOFRALIK ZEYTİN 
İHRACATI YÜZDE 8 
ARTTI

2013/14 sezonunda zey-
tin yağı ihracatında yaşanan 
önemli düşüşe karşın 
sofralık zeytin ihracatı 
yüzde 8 artış gösterdi. 
2012/13 sezonunun ilk 11 
aylık döneminde sofralık 
zeytin ihracatı, 117 mil-
yon 991 bin dolar olarak 
gerçekleşmişken, 2013/14 

sezonunun aynı döneminde 
yüzde 8 artışla 126 milyon 
854 bin dolara yükseldi. 
Sofralık zeytin ihracatının 
99 milyon 202 bin dolarlık 
kısmı siyah zeytin ihracatı 
olurken, yeşil zeytin ihra-
cat geliri 27 milyon 651 bin 
dolar olarak kayıtlara geçti. 

BU YIL REKOLTEDE 
UZLAŞI VARDI

2014/15 sezonu zey-
tin ve zeytinyağı rekoltesi 
sektördeki tüm kurumların 
katılımıyla ve uzlaşıyla be-
lirlendi. Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi’nin 
Koordinatörlüğü’ndeki re-
kolte çalışmasına, İzmir 
Ticaret Borsası, Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği, Bornova Zeytinci-
lik Araştırma İstasyonu, 
Edremit Zeytincilik Üretme 
İstasyonu, TARİŞ Zeytin 
ve Zeytinyağı Kooperatif-
leri Birliği, Marmarabirlik, 
TOBB, İzmir Ticaret Odası, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Doğu Akdeniz Birliği, 
TZOB, TÜİK’in aralarında 
bulunduğu kurumlar tem-
silci verdi veya katkıda bu-
lundu.

Türkiye’nin zey-
tinyağı ihracatının 
2013/14 sezonun-
da rekolte azlığı 
nedeniyle 92 bin 
ton’dan 22 bin 

ton’a gerilediğini 
belirten Ege Zey-
tin ve Zeytinyağı 

İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 
Davut Er, 2014/15 
sezonunda ihra-
cat hedeflerinin 

2012/13 sezonun-
daki ihracat ra-

kamı olan 92 bin 
tonu yakalamak 

olduğunu söyledi.
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Ekonomide Durgunluk Dönemi...

Babacan’ın konuşmasının 
satırbaşları şöyle:

- Son dönemde 
gelişmekte olan ekonomilerin 
büyüme hızında yavaşlama var.

- 2011’de başlayan bu trend 
sürüyor ve ek bir toparlanma ol-
mayacak

- Gelecek 10 yılda bu ülkele-
rin büyüme hızları geçmiş 10 
dönemden daha düşük olacak

- Bu ülkelerin arasında Tür-
kiye de var

- IMF’nın son açıkladığı 
rakamlara göre dünya ticareti 
2014 yılında yüzde 3.8 büyüye-
bilecek, 2015’te ise yüzde 3.5’te 
kalacak.

- Ticaretteki büyümeler 
aşağı doğru revize edildi.

- Önümüzdeki dönemde 
Fed’in daha kısıtlayıcı para 
politikaları uygulayacağını 
beklemek normal. Gelecek 
yıldan itibaren de bir faiz 
artış süreci başlayacak

- Avrupa merkez bankası 
ise tam tersine genişleyici 
politikalara devam ediyor. 
Daha da gevşetici yönde para 
politikaları yapma konusundaki 
iradelerini ortaya koydu.

- Avrupa’nın performansı bi-
zim ihracatımız için belirleyici 
rol oynuyor.

- Avrupa’nın politikaları Türki-
ye için olumlu, Fed’in politikaları 
ise olumsuz olacak. Hang-
isinin daha baskın olacağını ise 
2015’te göreceğiz.

- Yeni orta vadeli programa 
gelirsek. Geçen sene cari açık 
ilk sıradaydı bu sene ise enf-
lasyonla mücadele ilk sırada. 
Cari açık ise hemen ikinci sırada 

yer alıyor.
- Üçüncüsü de yapısal re-

formlar. Bunlara hız vere rek 
ülkenin potansiyel büyü mesini 
artırmak.

- Temel politikalar... Önce-
likle maliye politikasında sıkı 
duruş sürecek.

- Makroekonomik istikrarı 
güçlendirmek ve car açığı 
sürdürülebilir kılmak için yapısal 
reformlar devam edecek.

BÜYÜME TAHMİNLERİ 
DÜŞÜRÜLDÜ

- 2014’te büyümeyi yüzde 
3.3 olarak bekliyoruz. 2013’te 
yüzde 4.1 idi, büyüme.

- 2015 için büyüme hedefi 
yüzde 4. 2016 ve 2017 için 
yüzde 5

- Bu yılın büyümesi daha 
dengeli bir büyüme geçen yıla 
göre. İç tüketimle dış talebin be-

raberce birbirini desteklediği bir 
tablo var ortada.

- Büyüme bu yıl için yüzde 4, 
önümüzdeki yıl için ise yüzde 5 
olarak bekleniyordu.

- Cari açığın milli gelire oranı 
bu yıl yüzde 5.7 olacak. Beklen-
tilerin 0.7 puan altında.

- Cari açığı 2017’deki prog-
ram sonunda yüzde 5.2 ile 
tamamlamayı düşünüyoruz.

- Bu yıl yurtiçi tasarruflarımızın 
yüzde 14.9’a çıkmasını bekli-
yoruz. Geçen yıla gçre 1.5 
puanlık bir artış var.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK 
TAHMİNLERİ

- 2014 sonunda enfla-
yonun yüzde 9.4 olarak 
bekliyoruz. Gelecek yıl için 
yüzde 6,3’e düşeceğini 
öngörüyoruz, 2016 ve 2017 
için ise yüzde 5’lik enflasyon 
hedeflerimizi koruyoruz.

- İşsizlik oranı tahminimiz 
ise yüzde 9.5

- 2014 yılı bütçe dengesi 
2014 yılında beklenenden iyi 
olacak.

- 2017 itibariyle neredeyse 
denk bütçeye varan bir rakam 
öngörüyoruz.

- 2015’te 46 milyar dolar 
2016’da 49.2 milyar dolar 
2017’de ise 50.7 milyar dolar 
cari açık öngörülüyor

2017’de kişi başı milli gelir 12 
bin 229 dolar

- Orta Vadeli Program’da kişi 
başına düşen milli gelirin yıl so-
nunda 10 bin 537 dolar, 2017 
yılı sonunda ise 12 bin 229 
dolar olması öngörüldü.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Gelecek 10 yılda bu ülkelerin bü-
yüme hızları geçmiş 10 dönemden daha düşük olacak. Bu ülkelerin ara-
sında Türkiye de var” dedi. Babacan, ekonomide büyüme beklentisini 
düşürdüklerini belirterek, “2014’te büyümeyi yüzde 3.3 olarak bekliyo-
ruz. 2013’te yüzde 4.1 idi, büyüme” diye konuştu. Babacan, 2015-2017 
dönemini kapsayan Orta Vadeli Ekonomik Programı (OVP) açıkladı.
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OVP, Türkiye’nin Ekonomide 
Yeni Bir Kulvarda Sanayi Ağırlıklı 

Olması Gerektiğini Teyit Etti

2023 hedefleri için yetersiz 
de olsa makro ekonomik 
hedefleri gerçekçi, önce-

likleri de doğru bulduklarını be-
lirten Yorgancılar, “Bir tür yeni 
ithal ikameci büyüme strateji-
sine geçilerek üretime özellikle 
de sanayi üretimine öncelik ve-
rilecek olması bizleri ümitlendiri-
yor. Ayrıca, daha önce Hükümet 
programında belirlenmiş olan 
25 reform alanının bu pro-
gramda da yer aldığı görü-
lüyor. Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ali Babacan bu alanlara 
ilişkin bin 250 eylemin zaman 
planlaması yapılarak kamuoyu-
na açıklanacağını ifade etti. Biz 
sanayiciler olarak bu eylemlerin 
tanımlanmasında bizleri ilgilen-
diren boyutlarında rol ve görev 
alabilmeyi istiyoruz. Yeter ki 
takvimlendirme planına uyul-
sun” diye konuştu.

2015-2017 dönemini ka-
psayan yeni OVP’nin son 
10 yılda uygulanan ekonomi 
politikalarının artık gerek küre-
sel gerekse ulusal koşullar ned-
eniyle yenilenmesi gerektiğini 
açıkça kabul ettiğini vurgulayan 
Yorgancılar, “Enflasyonla mü-
cadelenin, cari açığı azaltmanın 
ve yapısal reformların ön plana 
çıkarılması son derece doğru. 
Sayın Babacan’ın ekonomide 
dönüşüm gereğine işaret etme-
si ve bu bağlamda para ve ma-
liye politikalarıyla gidilecek yo-
lun bittiğini, yapısal reformların 

şart olduğunu vurgulaması son 
derece haklı. Bizim de söylem-
lerimizi doğrulayan adımları 
içeriyor” dedi.

MAKRO EKONOMİK 
İSTİKRARA ÖNCELİK

Ekonomi politikalarında reel 
sektörü ve bu bağlamda da 
bilgi toplumunun gerektirdiği 
yenilikçi sanayileşmeyi öncele-
yen bir dönüşümü yapılması 
gerektiğine dikkat çeken 
Yorgancılar şöyle devam etti, 
“Sayın Babacan’ın programı 
sunuş konuşmasında sanayi-
cilerin çok ciddi zorluklarla karşı 
karşıya olduğunu söylemesi, 
tüm sektörleri dikkate alarak 
sanayi lehine pozitif ayrımcılık 
yapılması gereğini ima et-
mesi bizleri mutlu etmiştir. 
Çünkü Türkiye’nin arazi, inşaat 
ve finansal rantlar ile uzun 

süreli yüksek ve sürdürüle-
bilir büyüme gerçekleştirmesi 
mümkün değildi. Bu alanların 
da artık reel sektör düzeyinde 
hatta daha yüksek oranda ver-
gilendirilmesi gerekiyor. Prog-
ramdan bu durumun çok net 
olarak fark edildiği anlaşılıyor. 
Şimdi beklentimiz sanayi 
sektörüne pozitif ayrımcılık 
yapılması. Bu çerçevede mak-
ro ekonomik istikrara öncelik 
verilmesi son derece yerinde. 
Ancak makro ekonomik is-
tikrardan öncelikle düşük değil 
gerçekçi kur ve düşük enf-
lasyon anlaşılmalıdır. Dahilde 
İşleme Rejimi uygulamasının 
gözden geçirilecek olması da 
son derece yerindedir. Ayrıca 
gerçek sanayiciler ve yenilikçi 
sanayi ürünleri üreten firma-
lara kurumsal vergisi teşviki 
sağlanmalı, vergi oranı yüzde 
15’e düşürülmelidir.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Orta Vadeli Program (OVP)’yi değerlendirerek, “OVP, Türkiye’nin 
ekonomide yeni bir kulvarda sanayi ağırlıklı olması gerektiğini teyit 
etti” diye konuştu.
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Barış Doster ile ‘Emperyalizm ve Türkiye’ 
Kitabı Üzerine... 



www.usiad.org.tr
33

Barış Doster ile ‘Emperyalizm ve Türkiye’ 
Kitabı Üzerine... 
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SÖYLEŞI

‘Emperyalizmin Oyunlarını Göz 
Önünde Bulundurmadan, Bölgemizde 
Yaşananları Açıklayamayız!’

Barış Doster ile ‘Emperyalizm ve Türkiye’ kitabı üzerine söyleşi…

Türkiye’nin Cumhuriyetçi ve aydın birikiminin geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz  
derneğimizin de danışmanı olan Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın anısına 
hazırladığı ‘Emperyalizm ve Türkiye’ kitabı kısa bir süre önce çıktı. Siyaset 
bilimci Doç. Dr. Barış Doster’in derlediği kitapta her biri alanlarında uzman 
akademisyenler ve aydınlar tarafından bilimsel bir bakış açısıyla hazırlanan 
makaleler yer alıyor. Barış Doster ile kitabın hazırlanış sürecini konuştuk.

Emperyalizm ve Tür-
kiye’ kitabı sizin 
eşgüdümünüzde, ül-

ke mizin Cumhuriyetçi, yurt-
sever, devrimci, solcu, 
Kemalist,  bağımsızlıkçı 

aydın birikiminin ortak 
çalışmasıyla yayınlandı ve 
Alpaslan Işıklı hocamıza ithaf 
edildi. Hazırlanış öyküsünü 
değinebilir misiniz?

Böyle bir ortak kitabı derleme 

fikrini yıllar önce ilk açtığım 
kişiydi Alpaslan Hoca. Emper-
yalizmin tarihsel, kavramsal, 
kuramsal, siyasal, ideolojik, 
toplumsal, kültürel boyutlarını 
ortaya koyan, onunla mücadele 

yöntemleri üzerine kafa 
yoran, hayatımızı nasıl 
etkilediğini sorgulayan bir 
çalışma yapmaya karar 
verdiğimde, konuyu Alpas-
lan Hoca’ya açmış, makale 
istemiştim ondan. Kend-
isiyle Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nde, başkanı 
olduğu Tüm Öğretim 
Elemanları Derneği’nde 
(TÜMÖD) birlikte çalışan, 
eserleriyle büyüdüğümüz, 
dik, onurlu, yiğit duruşunu, 
bilimsel üretkenliğini ve 
yetkinliğini örnek aldığımız 
hocamızı kaybettiğimiz 
gün, gözümden süzülen 
yaşlarla birlikte bu çalışma 
geldi aklıma. Kitabı, Alpas-
lan Hoca’nın dostlarıyla, 
öğrencileriyle, yoldaşlarıyla, 
meslektaşlarıyla, dava 
arkadaşlarıyla birlikte 
çıkarmaya ve Alpaslan 
Hoca’nın anısına adama-

SÖYLEŞİ: Şenol Çarık

FOTOĞRAF: Deniz Toprak
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ya karar verdim. Bu konuda 
katkı istediğim herkes büyük 
bir hevesle, heyecanla işe ko-
yuldu. Sunuş yazısını Prof. Dr. 
Korkut Boratav hocamız yazdı.

Her biri alanında uzman 
olan kişiler, belli başlıklar 
altında emperyalizmin ül-
kemizi ve dünyayı nasıl 
sömürdüğünü, yönettiğini, 
baskı altına aldığını yazmışlar 
kitapta. Hangi soruların 
yanıtlar arandı bu kitapta?

Şöyle bir iş bölümü yaptık: 
Cüneyt Akalın, emperyalizmin 
kuramını ve siyasal boyutunu, 
Ataol Behramoğlu emperya-
lizmin ulusal kültür üzerindeki 
baskılarını, Mustafa Gazalcı em-
peryalizm ve eğitim arasındaki 
ilişkiyi, Cevat Geray emper-
yalizmin kente, çevreye ilişkin 
yaklaşımını, Turan Karakaş 
emperyalizmin “küreselleşme” 
adı altında demokrasiyi ve 
insanlığı nasıl tahrip ettiğini 
yazdılar. Suay Karaman, em-
peryalizmin ülkemizin ulaşım 
politikalarını nasıl yörünge-
sinden çıkardığını, Mustafa 
Kaymakçı emperyalizm ile 
tarım politikaları arasındaki 
ilişkiyi, Mahmut Kiper emper-
yalizm-sanayi ilişkisini, Yıldırım 
Koç emperyalizmin işçi sınıfı 
ve sendikal hareketlere yöne-
lik çullanışını, Onur Öymen 
sömürgeciliği ve Türkiye’nin em-
peryalizmle mücadelesini, Bartu 
Soral emperyalizmle kalkınma 
arasındaki ilişkiyi, Serdar 
Şahinkaya emperyalizmle ulu-
sal savunma, ulusal havacılık 
sanayi arasındaki ilişkiyi incel-
ediler. Tolga Yarman, ener-
ji zemininde Türkiye’nin ve 
yaşadığımız bölgenin emperya-
list güçler tarafından hangi yol-
larla yeniden yapılandırıldığını 
işledi makalesinde. Ben ise 
emperyalizmin Türkiye’yi nasıl 
kuşattığını ve hangi araçları 
kullanarak denetleyip, yön-
lendirdiğini yazdım.

“EMPERYALİZMİN NE 
OLDUĞUNU ANLAMALIYIZ”

Alpaslan Işıklı hocamız 
ömrünü emperyalizmle mü-
cadeleye adamıştı. Sizler de 
onun ışığında bu bayrağı 
dalgalandırmaya çalıştığınızı 
belirtiyorsunuz. Emperyalizm 
kavramını ve onun kullandığı 
yolları, aygıtları anlamak 
günümüzde neden bu kadar 
önemli?

Emperyalizm bilinmeden, 
iyi anlaşılmadan siyaseti, 
iktisadı, diplomasiyi, toplum-
sal gelişmeleri açıklayamayız. 
Baskıyı, zulmü, sömürüyü, 
gelir dağılımı adaletsizliğini, 
eşitsizliği, savaş ve işgalleri, 
açık-örtülü operasyonları, 
asimetrik harpleri, 5. kol 
faaliyetlerini yerli yerine 
oturtamayız. Ülkemiz özelinde 
baktığımızda demiryolu 
politikasından vazgeçip kara-
yoluna ağırlık vermek, bu yolla, 
petrol bağımlılığını pekiştirmek, 
dev otomotiv şirketlerine 
mecbur hale gelmek, tarımı 
tasfiye etmek, eğitimde ve 
sağlıkta özelleştirmelerin, 
taşeronlaştırmanın önünü aç-
mak, hep emperyalist taleplerle 
açıklanabilecek gelişmelerdir. 
Öğretmen ve doktorun pazar-
lama elemanına, öğrenci ve 
hastanın müşteriye, okul ve 
hastanenin ise birer işletmeye 
dönüşmesi, emperya-
lizm kavramından bağımsız 
açıklanamaz. GDO’lu gıdaları 
da, medyanın düştüğü halleri de, 
tüketim kalıplarımızın, harcama 
alışkanlıklarımızın değişmesini 
de, Türk mutfağından 
vazgeçip hamburger kültürüne 
teslim oluşumuzu da, diğer 
boyutlarının yanında, mutlaka 
emperyalizm gerçeğiyle birlikte 
anlayabiliriz. 

Türkiye’de özellikle 1980 
darbesinden sonra, siyaset 
üze rine konuşurken, siyasal 
iktisat devre dışı bırakıldı. 
Ekonomi politik dışlandı. Tarih-
sel maddecilik öcü gibi gösterilir 
oldu. Üretim, mülkiyet, bölüşüm 
ilişkileri konuşulmadan toplum 
tahlil edilmeye, siyaset ince-
lenmeye çalışıldı. Gazeteciler, 

diplomatlar, üniversite hocaları, 
yüksek komutanlar, aydınlar, 
yazarlar emperyalizm kavramını 
kullanmadan ülkemizdeki, 
bölgemizdeki ve dünyadaki 
gelişmeler hakkında yorum 
yaptılar. Bu durum bu insanların 
entelektüel sığlığını, mesleki 
yetersizliğini, bilgisizliğini, ce-
haletini gösterdiği kadar, em-
peryalizmin zihinleri teslim al-
mada, kafaları karıştırmada 
ne kadar başarılı olduğunu 
da gösteriyor. Toplumun 
öncüsü, pusulası, işaret fişeği 
olması gereken aydınlardaki 
yozlaşmayı, çürümeyi de or-
taya koyuyor. Daha da va-
himi, emperyalizmin iyi bir şey 
olduğunu, sömürdüğü ülkeleri 
geliştirdiğini, oralara elektrik, 
yabancı dille eğitim yapan 
okul, demiryolu götürdüğünü 
söyleyecek kadar bilinci bulanık, 
devşirilmiş, çürük, cahil bilim 
insanları, politikacılar türedi. 
Sevr’i Lozan’a tercih edenler, 
“İngiliz işgali sürseydi hepimiz 
çok iyi İngilizce konuşurduk” 
diyenler, “Türkiye, Türklere 
bırakılamayacak kadar önemli 
bir ülkedir” şeklinde ahkâm kes-
enler, Anadolu’yu vatan değil 
arazi parçası olarak görenler de 
sürece koşut olarak medyada, 
üniversitelerde daha sık boy 
gösterir oldular. Büyük serma-
yenin sofra artıklarıyla besle-
nen, politikacıların uçağına 
binmekle övünen gazeteci, 
yazara, akademisyen tipi genel 
kabul görmeye başladı. Bu 
kitap la, bu tiplere, bu türlere 
karşı meydanın boş olmadığını 
da göstermek istedik.

Emperyalizmi sadece 
gelişmiş, kapitalist bir ülke-
nin daha geri bir ülkeyi ik-
tisadi, toplumsal, kültürel 
olarak sömürmesi, pazarını 
ele geçirmesi, siyasetini ve 
diplomasisini yönlendirme-
si olarak açıklamak yeterli 
midir?

Bu kısa tanım, çok önemli 
noktalara dikkat çekmekle bir-
likte, emperyalizmi açıklamada 
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gerek şartları barındırır ama 
konuyu ayrıntısıyla kavramak 
isteyenler için yeterli değildir. 
Çünkü emperyalizm deyince 
kurumsal ve örgütlü sömürüyü, 
zamana ve zemine göre değişen 
baskı-tahakküm araçlarını, 
denetim altına alınan, pazarı, 
kaynakları ele geçirilen ülkede-
ki işbirlikçileri, bir başkasının 
coğrafyası üzerinde inşa 
edilen yönetim baskısını da 
düşünmemiz gerekir. Emper-
yalizm gerektiğinde silahlı 
işgale başvurur, gerektiğinde 
de hedefteki ülkede hege-
monya inşa eder. Yumuşak güç 
unsurlarını kullanarak, 
devletin ideolojik 
aygıtlarına başvurarak 
kitlelerin ikna edilmesi, 
kamuoyunun yönlendi-
rilmesi söz konusudur. 
Siyasi, iktisadi, sınıfsal 
tahlil yapmadan, kuv-
vet tahlili yapmadan, 
pazar, hammadde 
ve ucuz emekle ilgili 
gerçekleri dikkate al-
madan, emperyalist 
tahlil yapmak zordur. 
Çokuluslu sermayenin, 
dev tekellerin, onlarla 
bütünleşmiş, onları 
besleyen ve onlardan 
beslenen emperya-
list kuvvetlerin, finans 
sermayesinin, egemen 
sınıfların ve son ker-
tede bunların etki ajanı, 
bunların çıkarlarının 
bekçisi ve sözcüsü 
olan mevcut sis-
temin politikacılarının 
aralarındaki ilişkilere 
bakmak da, emperyal-
izmin boyutlarını, araçlarını 
anlamamızı kolaylaştırır. Si-
yasetin sınıfsız, ideolojisiz 
hale gelmesi, bir pazarlama 
faaliyetine dönüşmesi, si-
yasi partilerin şirkete, genel 
başkanların CEO’ya, seçim 
kampanyalarının diş macunu 
reklamından farkı olmayan 
bir reklam, tanıtım ve halkla 
ilişkiler boyutuna indirgenmesi, 
emperyalizmin etkisini gösterir.

“BU KİTAP TÜRKİYE’Yİ 
TÜRKİYE’DEN YÖNETMEK 
ÇABASININ BİR ÜRÜNÜDÜR”

Bölgemizde, özellikle 
son dönemde, hemen yanı 
başımızda  savaş ve kaos 
ortamı var. Bu coğrafyada her 
dönem oyuncular değişiyor 
ama oyun kurucu hep aynı. 
Yaşananları anlamak için em-
peryalizmi ve uygulamalarını 
bilmek gerekmez mi?

ABD emperyalizminin 
ve onun işbirlikçilerinin, 
uzantılarının, uydularının 
vahşetini, sömürüsünü, talanını, 

işgalini, baskısını, işkencesini 
en somut, en yoğun, en açık 
gördüğümüz yer yaşadığımız 
coğrafyadır. Irak’ta yaşananlar 
ortada. Ülke fiilen üçe bölündü. 
İşgal sonrasında öldürülen 
1.5 milyondan fazla Iraklının 
kanı ABD’nin elindeyken, 
şimdi yanına Müslüman müt-
tefiklerini de alarak, Suriye’ye 
çullanıyor. Bu kez bahanesi, 
yakın zamana kadar gözettiği, 
desteklediği, eylemlerine göz 

yumduğu bir İslamcı terör 
örgütü; yani eski adıyla IŞİD, 
sonradan değiştirilen adıyla 
İslam Devleti. Bölgenin petrol 
zenginliğini, İsrail’in güvenliğini 
ve çıkarlarını, ABD’nin strate-
jik hesaplarını, bu bağlamda 
Rusya ve Çin’in yükselişini 
engelleme çabalarını, 
İran’ı dizginleme hesabını, 
Türkiye’nin Avrasya’ya yönel-
mesi ve bağımsız adımlar 
atması ihtimalini dikkate al-
madan, yani emperyalizmin 
oyunlarını göz önünde bu-
lundurmadan, bölgemizde 
yaşananları açıklayamayız.  

Önümüzdeki süreci hem 
ülkemiz hem de bölgemiz 
açısından nasıl görüyor-
sunuz? Türkiye savaşın 
eşiğinde bu bataklığa 
sürüklenecek mi?

Bu kitap, aynı zamanda 
Türkiye’yi Türkiye’den yönet-
mek iddiasının, çabasının, 
hedefinin de bir ürünü 
olarak hazırlandı. Ayağı 
Anadolu topraklarına ba-
san, yerli ve milli, Cum-
huriyet Devrimi’nden güç 
ve ilham alan, Türkiye’nin 
bağımsızlığı, bütünlüğü, 
egemenliği konusunda 
kıskanç, toplumcu, kamucu, 
planlamacı, halkçı, dev-
letçi politikaları izlersek, 
kapitalizm, liberalizm, 
NATO, AB bağımlılığını, 
boyunduruğunu sorgular-
sak ve en önemlisi, kararlı, 
yürekli, tutarlı adımlar atar-
sak, geleceğimizin parlak 
olduğunu düşünüyorum. 

Yok eğer millet olarak aklımızı 
başımıza almazsak, gerekli 
özeleştiriyi vermezsek, emper-
yalizmin önümüze koyduklarına 
peşinen evet dersek, yakın 
gelecekte çok daha büyük 
sıkıntılar çekeriz. Yaşadığımız 
coğrafyanın gerçeklerine, 
dünyanın siyasi ve iktisadi 
yöneliminin gereklerine göre 
adımlar atmamız, stratejiler 
geliştirmemiz gerekiyor.
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EKONOMİNİN DEVLERİNDEN ENERJİ TASARRUFU
Verimlilik Artırıcı Projeler desteğinden yararlanan ve toplam 

yatırım tutarı 6 milyon 268 bin 416 lirayı bulan 22 projenin hayata 
geçmesiyle yıllık 11 bin 672 ton eşdeğer petrol tasarruf sağlandı. 
Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) desteğinden yararlanan ve toplam 
yatırım tutarı 6 milyon 268 bin 416 lirayı bulan 22 projenin hayata 
geçmesiyle yıllık 11 bin 672 ton eşdeğer petrol tasarruf sağlandı. 
Tasarrufun ekonomik büyüklüğü yıllık 9 milyon 564 bin 289 liraya 
karşılık geldi.Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, Arçelik, 
Petkim, Vestel, Kardemir, Tofaş, Şişe Cam ve Tat Konserve de 

geçen yıl sundukları projelerle destekten yararlandı.

TÜRKİYE AVRUPA’DA MOBIL BANKACILIĞIN MERKEZİ OLACAK
Türkiye’de mobil bankacılık kullanan kişilerin oranı yüzde 56’ya 

çıkarken Avrupa genelinde bu rakam yüzde 40’ı bile bulmuyor. Genç 
nüfus ve internet kullanıcı sayısı açısından Avrupa’daki diğer ülkelerle 
makası açan Türkiye, 2014 yılında mobil bankacılıkta lider ülke oldu. 
Türkiye aynı zamanda son bir yılda nakit kullanımında en büyük oranda 
düşüş sağlayan ülke olarak dikkat çekiyor. ING Bank tarafından yapılan 
‘Dijital Çağda Finansal Güçlendirme Araştırması’ Türkiye ve Avrupa’da 
mobil bankacılığın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli sonuçlar 
ortaya koydu. 13 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmaya göre Türkiye 
2013 yılında olduğu gibi 2014’ün ilk yarısında da Avrupa’da internet 
kullanıcıları arasında mobil bankacılık uygulamaları kullanıcılarının en 
fazla olduğu ülke olduğunu gösterdi.

KOLUMUZDA ‘DÜNYAYI’ TAŞIYORUZ
Kadınların vazgeçilmez tutkularından çantalar, ithalatta 
önemli bir yer tutuyor. Türkiye, şıklığı tamamlayan çanta-
lar için 61 farklı ülkeye 107 milyon 606 bin 987 dolar ödedi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği 
bilgilere göre, yılın 7 ayında kadınların vazgeçilmez 
aksesuarlarından el çantaları, dış ticarette önemli bir itha-
lat kalemi oluşturdu. Türkiye, yılın 7 ayında 61 farklı ülk-
eden çanta ithal etti. İthalat yoluyla ülkeye giren çantaların 
ekonomik büyüklüğü 107 milyon 606 bin 987 doları buldu. 
Söz konusu dönemde, en fazla dış yüzeyleri plastik madde 
yapraklarından üretilmiş çanta ithal edildi. Bu çantalar için 
51 milyon 556 bin 293 dolar ödendi. En fazla ithal edilen 
ikinci çanta grubunu dış yüzeyleri deri, kösele ve rugan-
dan üretilmiş çantalar oluşturdu. Deri, kösele ve rugandan 
üretilmiş çantalara 37 milyon 629 bin 356 dolar harcandı.

ELMADA HASAT BURUK GEÇİYOR
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Mart ayı 

sonunda meydana gelen don felaketi elma 
üretimini çok olumsuz etkiledi” dedi. Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, elmada hasadın buruk 
geçtiğini bildirerek “Mart ayı sonunda mey-
dana gelen don felaketi elma üretimini çok 
olumsuz etkiledi” ifadesini kullandı. Bayraktar, 
yazılı açıklamasında, en önemli meyvelerden 
elmada Türkiye’nin dünyanın büyük üreticile-
rinden biri olduğunu ama ürünü yeterince iyi 
değerlendiremediğini belirtti.  Mart ayı so-
nunda yaşanan don felaketinin elma üretimini 
çok olumsuz etkilediğine işaret eden Bayrak-
tar, şunları kaydetti:  “Geçen yıl 3,1 milyon ton 
dolaylarında olan elma üretiminin, bu yıl iyimser 
tahminlere göre bile 2,5 milyon ton civarına ge-
rilemesi bekleniyor.”

38

KISA KISA



www.usiad.org.tr

BEYAZ EŞYADA İÇ PAZARIN 2,5 KATI İHRACAT
Türk beyaz eşya sektörü, yılın 8 aylık döneminde iç pazarın 2,5 

katı ihracat yaptı. Yılın 8 aylık döneminde iç pazarda 4,3 milyon ürün 
satan beyaz eşya sektörü, bunun 2,5 katı ihracat gerçekleştirdi. Ar-
tan döviz kurları ve yıl başında uygulamaya konulan kredi kartına 
taksit sınırlamasının etkisiyle sektörün iç pazar satışları gerilese 
de en büyük pazar konumundaki Avrupa ekonomisinin resesyon-
dan çıkması ihracatı arttırdı. 

BLOK MERMERE FON, SEKTÖRÜ BAKTIRIR
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu, 

blok mermere fon getirilmesi durumunda firmaların değil, sek-
törün tamamının iflas edeceğini söyledi. İtalya’nın Verona 
şehrinde düzenlenen Uluslararası Marmomacc Taş, Tasarım ve 
Teknoloji Fuarı’na İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) milli 
katılım gösterdi. Fuarda konuşan İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, 
2002’de 350 milyon dolar olan doğaltaş ihracatın, 2013’te 2.2 
milyar dolara yükseldiklerini söyledi. Verona’da düzenlenen bu 
fuarın kendileri açısından önemli bir platform olduğunu anlatan 
Kahyaoğlu, sektörün elinden geldiğince dünyada bütün fuarlara 
gitmeye çalıştığını kaydetti. Kahyaoğlu, “Sonuç olarak Türkiye 
blok ihracatında dünya birincisi, kesilmiş üründe üçüncüsü. 

BESİ İTHALATINA 100 BAŞ SINIRI
Kurban Bayramı’ndan sonra fiilen başlaması 

beklenen ithalat için 100 baş hayvan sahibi olma 
şartı getirildi. İşletmesinde 100 baş hayvanı olma-
yan kişi ve işletmelerin ithalat başvurusu dikkate 
alınmayacak. Besilik dana ithalatı yapmak isteyen 
kişi veya işletmelerin en az 100 baş besi hayvanın 
sahip olma şartı getirildi. Kurban Bayramı sonrasında 
başlayacak ithalatın şartları belirlendi. Buna göre bir 
kişi veya işletmenin besilik dana ithal edebilmesi 
için en az 100 baş besi hayvanına sahip olması ger-
ekiyor. İşletmesinde 100 baş hayvan olmayanların 
başvuruları dikkate alınmayacak. Ayrıca 100 baş 
hayvan sahibi kişi veya işletme en çok 40 baş besi 
ithal edebilecek. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına 
ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği 
ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Ağustosta 73,2 
olan endeks, eylülde 74 değerine çıktı. Ağustos 
ayında 99,8 olan genel ekonomik durum beklen-
tisi endeksi yüzde 2,3 artarak, eylülde 102,1 oldu. 
Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekono-
mik durumun daha iyi olacağı yönünde beklen-
tisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre 
arttığını gösteriyor.Gelecek 12 aylık dönemde işsiz 
sayısı beklentisi endeksi 1,3 artarak, eylülde 78,7 
değerine yükseldi.
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TUNUSLU BAKANDAN TÜRKİYE’YE YATIRIM ÇAĞRISI
Tunus Endüstri, Enerji ve Maden Bakanı Bennaceur, Türkiye’deki 

girişimcileri enerji alanında yatırım yapmak için ülkesine davet etti
İSTANBUL - Tunus Endüstri, Enerji ve Maden Bakanı  Kamel 

Bennaceur, ülkesinin 2011’den bu yana özellikle enerji yatırımı için 
güvenli ve istikrarlı hale geldiğini belirterek, “Türk hükümetini ve Türk 
yatırımcıları Tunus’a davet ediyoruz” dedi. 

Bennaceur, Dünya Ekonomik Forumu’nca düzenlenen “Gelecek-
teki Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” başlıklı 
toplantıya katılmak için geldiği İstanbul’da gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. 

YENİ 10 EUROLUK BANKNOT PİYASADA
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geçtiğimiz yıl kasım 

ayında duyurusunu yaptığı yeni 10 euroluk banknotlar piyasada 
kullanılmaya başlandı. 

BEYAZ ETE “KURBAN AYARI”
BESD-BİR Başkanı Koca, “Kurban 

Bayramı’nın ardından tavuk eti tüketimine ilg-
inin azalacağını ve fiyatlarda düşüş olacağını 
öngörüyoruz” dedi. Beyaz Et Sanayicileri ve 
Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) 
Başkanı Sait Koca, Kurban Bayramı’nın 
ardından tavuk eti tüketimine ilginin azalacağını 
ve fiyatlarda düşüş olacağını belirtti. Koca, 
yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle 
vatandaşların kırmızı et tüketimine yönelmesinin 
ve stok yapmasının beyaz et sektörünü olum-
suz etkileyeceğini ancak bu durumun çok uzun 
sürmeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda gerekli 
tedbirleri aldıklarını dile getiren Koca, “Kurban 
Bayramı’nın ardından tavuk eti tüketimine ilg-
inin azalacağını ve fiyatlarda düşüş olacağını 
öngörüyoruz. Üretim planlarımızı da bu kap-
samda yapıyoruz” dedi.

SÜT İTHALATININ ÖNÜ RUSYA’YA İHRACAT İLE 
AÇILIYOR

Ekim itibari ile Rusya’ya süt ve süt ürünleri ihracatına 
başlayacak olan Türkiye, süt ithalatına koyduğu 
yasağı, Rusya pazarı için kaldırıyor. Ambalajlı Süt ve 
Süt Ürünleri Başkanı Harun Çallı, Ekim 15 itibari ile 
bölgeye ihracatın başlayacağını söyledi. Çallı, Türk 
firmalarının Rusya pazarında yer edinebilmek için, 
bu ülkeye yaptığı süt ve süt ürünleri ihracatı kadar 
da dahili işleme rejimi kapsamında her yıl süt ithal 
edebileceğini de açıkladı. DİR kapsamında sanayicil-
er ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan aldığı sütü 
peynir yapıp Moskova’ya satacak. Rusya’nın AB ve 
ABD’ye ambargo uygulaması sonrası gündeme gelen 
Rusya’ya süt ve süt ürünleri ihracatı ekimde başlıyor. 
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İYİ TARIM UYGULAMALARINA DESTEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, İyi Tarım 

Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 
Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere mey-
ve sebze üretim alanları için dekar başına 50 lira, örtü altı 
üretim alanları için dekar başına 150 lira destekleme ödem-
esi yapılacak. İyi tarım uygulamaları desteğinden yararlan-
mak isteyen çiftçiler, 3 Şubat 2015 - 17 Mart 2015 arasında 
dilekçe ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı oldukları il ve ilçe 
müdürlüklerine başvuru yapacak. Bu yıl düzenlenmeyen veya 
önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2014 yılında 
da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilme-
yecek. 

GEÇİCİ İŞÇİ BİREYE VE EKONOMİYE ZARAR VERİYOR
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), geçici işçi 

çalıştırma yöntemlerinin kriz döneminde arttığını ancak bu yöntemin 
her türlü avantajına rağmen, bireyleri ve ekonomiyi olumsuz 
etkilediği belirtildi. OECD, 2014 İstihdam Görünümü Raporu’nda 
küresel kriz sonrası geçici- belirli süreli işlerin yaygınlaştığına dik-
kat çekildi. Ana tespit olarak, belirli süreli ve geçici istihdamın, 
şirketlere esnek sağlasa da bireylere ve genel ekonomiye za-
rar verdiği belirlendi. Yöntemin işçiler için seçenek olarak 
sunulmasının genel istihdam piyasasında kabul görebileceği 
belirtilen raporda, buna karşılık yaygın olarak şirketlerin bu tür 
çalışmayı tercih etmesinin hem insan kaynakları, insan ser-
mayesi, hem de verimliliğe olumsuz yansıdığı vurgulandı.

KONUT FİYATLARI HAZİRANDA YÜZDE 1.62 
ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
açıkladığı (TCMB) Konut Fiyat Endeksi Haziran 
2014 verilerine göre, söz konusu dönemde TKFE 
aylık bazda yüzde 1,62 artarak 157,92 olarak 
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
13,99 artan TKFE, aynı dönemde reel olarak ise 
yüzde 4,42 yükseldi. Metrekare başına konut 
değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı 
haziran ayında 1.239,07 liradan, bu yılın mayıs 
ayında 1.405,43 liraya ulaştı. Türkiye genelinde, 
37 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların 
değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan 
Türkiye Yeni Konut Fiyatları Endeksi (TYKFE) ise 
Haziran 2014’te bir önceki aya göre yüzde 1,54 
artarak 156,11 düzeyinde gerçekleşti.

BALDA “ZORUNLU” BARKOD DÖNEMİ BAŞLIYOR 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sahte ve 

kaçak balın önüne geçilmesi amacıyla 2013 yılında uygu-
lamaya konulan “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği”ne göre 
2015 yılından itibaren bal üretimi ve satışında barkod 
zorunlu hale geliyor. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Necati 
Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, normal şartlarda 
2013 yılında balda barkodlu sisteme geçildiğini söyledi.

Uygulamaya rağmen bazı arıcıların barkod sistemine 
geçmek istemediklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

“Hakkari’den arıcılarımız bize ulaşarak ballarında 
barkod olmadığı için bağlı bulundukları il ve ilçelerdeki il-
gili müdürlüğün kendilerine nakliye izni vermediğini ifade 
ediyor. Bu, çok güzel bir uygulama.
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Stefan Zweig-Bilinmeyen Bir Kadının 
Mektubu
Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Brief 
einer Unbekannten) adlı uzun öyküsünü 1920’li 
yılların ilk yarısında kaleme aldı. Bilinmeyen Bir 

Kadının Mektubu’nun kadın kahramanını 
sadece uzun bir mektubun 
yazarı olarak tanıyoruz. 
Kadının hayatı boyunca 
sevmiş olduğu erkek için 
kaleme aldığı bu mektu-
bun “gönderen”inin adı yok-
tur. Mektubun başında tek 
bir hitap vardır: “Sana, beni 
asla tanımamış olan sana”. 
Kadın büyük tutkusunu hep 
bir “bilinmeyen” olarak, yani 
tek başına yaşamaya razıdır, 
bu aşk öyküsünde “taraflar” 
değil, sadece tek bir “taraf” 
vardır. Böylesine, gerçek an-
lamda aşk denilebilir mi? Zweig 

okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine 
pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu 
yeni yolculuğun sonunda “mutlak aşk” kavramının 
şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı 
amaçlamış olması da bir ihtimal!

William Golding-Sineklerin Tanrısı
“Sineklerin Tanrısı”, günümüzde bir atom savaşı 
sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul 
çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törele-
rinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki 
korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Ko-
nusu, R. M. Ballantyne’ın Mercan Adası gibi eşsiz bir 
mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan 
bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan 
yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla 
Mercan Adası’ndaki duygusal iyimserlikten apayrı 
bir yönde gelişir. Uygar insanın yüreğinde gizlenen 
karanlığı deşerken “Sineklerin Tanrısı”; daha çok 
Conrad’ın kısa romanı “Karanlığın Yüreği”ni andırır. 
Golding’in romanındaki çocuklar da başlangıçta tıpkı 
Kurtz gibi, uygar toplumun baskılarından uzak bir 
örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide 
hayvanlaşır, korkunç bir kişiliğe 
bürünürler. Bu yönüyle Sinekler-
in Tanrısı’nın Mercan Adası ile 
öbür ıssız ada serüvenlerinden 
ayrıldığı en önemli nokta, ıssız 
ada yaşamının çetin güçlüklerini ya 
da mutluluğunu anlatmaktan daha 
çok, bir insanlık durumunu, kişiler 
arasındaki çatışma aracılığıyla or-
taya koymaya çalışmasıdır.

Can Gürzap-Söz Söyleme ve Diksiyon
Yıllarını tiyatroya, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasına adayan Can Gürzap’ın 
bu kitabı, konuşma sorunlarından beden anlatımına, nefes ve ses çalışmalarından 
fonetiğe, diksiyondan topluluk önünde konuşma yöntemlerine kadar geniş bir yel-
pazenin içinde, konuşmanın inceliklerini sunuyor okurlara. 
Söz Söyleme ve Diksiyon, oyunculuğu meslek olarak seçmiş kişiler, dilimizi doğru 
ve güzel konuşmak isteyenler, başarının kendini iyi ifade edebilmekten geçtiğine 
inananlar için gerçek bir rehber…

Paulo Coelho-Aldatmak
... yaşadığım sokak, sokak lambaları, şu an içinde bulunduğum ev, salondaki 
mobilyalar, bir gün hepsi ortadan kaybolacak... tıpkı bedenim gibi. Ama bir şey 
var ki kâinatın ruhunda iz bırakacak: sevgim. Linda ayrıcalıklı bir yaşama sahip 
olduğunun bilincinde. Yine de her sabah yeni bir güne açtığı gözlerini hemen 
kapayası geliyor. Arkadaşları ilaç kullanmasını öneriyor. Oysa Linda’nın istediği 
hissizleşmek değil, yaşadığını hissetmek... Çünkü yaşamak sevmektir. Paulo 
Coelho Aldatmak’ta diğer kitaplarından farklı olarak kışkırtıcı, tene dokunan 
ve tutku dolu bir hikâyeyle çıkıyor okurun karşısına. Her şeyin mümkünmüş 
gibi sunulduğu bir dünyada, imkânsız aşkın izini sürüyor. Ruhun kuytularında 
kaybolmaya çekinmeden... Ne de olsa bazen kim olduğumuzu bulmamız 
için kendimizi kaybetmemiz gerekir.

KİTAP DÜNYASI
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