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MAKALE

2014 yılını geride bırakıp 
dünyada ve Türkiye’de 
ekonomi nasıl geçti, diye 

baktığımızda dalgalı ve kaygı 
verici gelişmeleri görüyoruz. Bu 
yazımızda Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren küresel gelişmelere 
kısaca değineceğiz ve Tür-
kiye ekonomisinin rakamlarını 
vereceğiz. Rakamları olduğu 
gibi verip yorum yapmamayı 
tercih ettik. Bu rakamlardan ya-
rarlanarak okuyucuların analiz 
ve yorum yapmasını tercih ettik.

FED DÜNYA EKONOMİSİNE 
DAMGASINI VURDU

Amerikan Merkez 
Bankası (FED) Başkanı Ben 
Bernanke’nin görev süresi 
doldu. Yeni başkan Janet Yellen 
oldu. FED parasal genişlemeye 
son verdi. Faiz artırımı için ABD 
istihdam, işsizlik ve enflasyon 
verilerine göre karar verecekle-
rini açıkladı.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

2014’ün ikinci çeyreğinde 

petrolün varil fiyatı 100 doların 
altına indi.2010-2014 yılı 
ortalarına kadar varil başına 
110 dolar olan petrol fiyatı is-
tikrar kazanmıştı. Irak’taki iç 
çatışmalar ve Çin’in tüketimi 
artırması nedeniyle üretim 
talebi karşılamıyordu. Ancak, 
2014 Haziran ayından itibaren 
ham petrol fiyatlarında düşüş 
başladı. 2014’de 50 dolarlara 
kadar düştü. Oysa bu düşüş bir 
çelişkili durumu gösteriyordu. 
Üretim maliyetleri arttığı halde 
fiyatlar neden düşüyordu? 
Bu soruya uzmanlar şöyle 

değerlendirmelerde bulundu.

Birinci neden: ABD’nin du-
rumu idi. ABD’de kaya gazından 
elde edilen petrol üretimi arttı 
ve günlük 4 milyon varile ulaştı. 
Öte yandan ABD OPEC ülkele-
rinden yaptığı petrol ithalatını 
yarı yarıya indirdi; Nijerya’dan 
da ithalatını durdurdu.

İkinci etken: OPEC ül-
keleri arasındaki fiyat rekabeti. 
ABD’nin ithalatı azaltması ve 
Asya’daki durgunluk nedeniyle 
pazar paylarını korumak iste yen 
OPEC ülkeleri fiyat savaşına 
girdiler. Suudi Arabistan ve Ku-
veyt, BAE’nden daha aşağı fi-
yat uygulamaya başladılar.

Üçüncü etken: Avrupa’da 
durgunluk ve Asya ülkelerinde 
ekonomik büyümenin azalması 
nedeniyle petrole olan talep 
azaldı. Asya ülkelerinin talebi 
azaltmalarının bir diğer sebebi 
de bu ülkelerde enerjiye ve rilen 
desteklerin düşürülmesiydi. 
2008-2012 arasında Asya ül-
kelerinde enerjiye verilen süb-
vansiyonlar milli gelirin yüzde 
2-3’ünü bulmuştu.

Dördüncü etken: Bütçe ge-
lirlerinin yaklaşık yüzde 80’ni 
petrol ve doğal gaz gelirleri 

oluşturan Rusya’ya Ukrayna-
Kırım-Suriye politikaları ne-
deniyle ders vermek ve dize 
getirmek için petrol fiyatları bir 
araç olarak kullanıldı. Çünkü, 
OPEC’in en büyük petrol üretici-
si Suudi Arabistan Amerika’nın 
sözünden dışarı çıkmazdı.

Petrol fiyatları 50 doların 
altına indi, çıktı. Şimdilerde 
yükseliş trendinde. Ama Suudi 
Prens Alwwleed Bin Talal Kral 
Abdullah’ın ölümünden son-
ra yaptığı açıklamada petrol 
fiyatlarının bir daha asla 100 
dolara çıkmayacağını iddia 
ederek bu tartışmalara bir nok-
ta koydu.

AVRUPA DEFLASYON RİSKİ 
YAŞADI

Avrupa büyük durgunluk 
yaşadı ve yaşıyor. Bu nedenle 
Avrupa Merkez Bankası para sal 
genişleme programı açıkladı. 
AMB, 2015 Mart ayından 
başlamak üzere ayda 60 milyar 
Euro ülkelerin ve kuruluşların 
tahvilini alacak.

KÜRESEL BÜYÜME 
TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

IMF, 2014 yılında küresel 
büyümenin yüzde 3,3 olacağı 
tahmin etti.

2014 2015
Dünya 3,8 3,5
Gelişmiş
Ülkeler

1,8 2,4

ABD 2,4 3,6
EURO
Bölgesi

0,8 1,2

Almanya 1,5 1,3

Fransa 0,4 0,9
İtalya -0,4 0,4

İspanya 1,4 2

Mustafa Pamukoğlu
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Japonya 0,1 0,6

B. Krallık 2,6 2,7
Gelişmekte
olan Ülkeler

4,4 4,3

Çin 7,4 6,8
Hindistan 5,8 6,3
Brezilya 0,1 0,3
Rusya 0,6 -3,8

TÜRKİYE ENFLASYON 
HEDEFİNİ TUTTURAMADI

Tüfe 2014’de yüzde 8,2 
olarak gerçekleşti. Oysa he-
def yüzde 5 idi. Son dört yılda 
grafik-1’de görüldüğü üzere 
hedefler gerçekleşmedi. 2014 
yılında enflasyonu kuraklık ne-
deniyle artan fiyatlar olumsuz 
etkiledi ancak petrol fiyatlarının 
düşüşü  enflasyonun çift haneli 
olmasını engelledi.

MERKEZ FAİZLERE 2014’DE 
ÇOKÇA DOKUNMADI

24 Haziran 2014’de politika 
faizi yüzde 8,75, gecelik borç 
alma faizi yüzde 8,00, gecelik 
borç verme faizi yüzde 12,00 
iken 17 Temmuz’da sırasıyla 
8,25-7,50-12,00 olarak tespit 
edildi. 27 Ağustos’ta sırasıyla 
8,25-7,50-11,25 olarak be-
lirlenen faizleri Merkez 
Bankası 2014 sonuna kadar 
değiştirmedi.

Başbakan Erdoğan 2014’de 
de Merkez Bankası’na “faiz indir” 
eleştirilerini yoğunlaştırmaya 
başlamıştı. Ama enflasyonun 
inmemesi nedeniyle Merkez 

Bankası tüm baskı ve eleştirilere 
rağmen son 6 ayda faiz indirimi 
yapmadı.

Siyasiler reel faizin enflas-
yon nedeniyle oldukça düşük 
olduğunu bir türlü anlamadılar 
veya anlamak istemediler. 
Düşük faizle hemen büyümenin 
sağlanacağını sandılar. Petrol 
fiyatlarında düşüş olmasaydı, 
faizler de inseydi, döviz kurlarını 
tutmak mümkün olmayacak ve 
beklenen kriz 2014’de kendini 
gösterecekti.

DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER 
DENGESİ

Geçici verilere göre 
Türkiye’nin 2014 yılı ihracatı 
157.7milyar dolar, ithalatı 242.2 
milyar dolar, dış ticaret açığı 
84,5 milyar dolar, dış ticaret 
hacmi 400 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 65,1 
oldu.

Dış ticaret açığı geçen yıla 
göre yüzde 15,4 azaldı. Bu 
açığın azalmasındaki en önemli 
sebep altın ithalatındaki yüzde 
50’ye varan düşüş oldu. Altın 
ithalatı 2013’de 16,23 milyar 
dolar iken 2014’de 8,12 milyar 
dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı 18,07 mil-
yar dolar -Kazanlar, makineler, 
mekanik cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler, bunların ak-
sam ve parçaları ihracatı 13,6 
milyar dolar-Örme giyim eşyası 
ve aksesuarı ihracatı 10,03 mil-
yar dolar-hazır giyim ihracatı 
18,7 milyar dolar- demir-çelik 

ihracatı 9,26 milyar dolar oldu. 
Hazır giyim ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 8 arttı ve son 10 
yılın en yüksek rakamına ulaştı.

En fazla ihracat yapılan ülke 
Almanya oldu. En fazla ithalat 
yapılan ülke sıralamasında Çin 
birinci sırayı aldı.

İhracatın ithalatı karşılama 
oranın yıllık değişimi grafik 2’de 
verilmiştir. 

TURİZM GELİRLERİ

2014 yılında turizm ge-
lirler 34,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Ülkemizi ziyaret 
eden ziyaretçi sayısı 41 milyon 
415 bin 70 kişi oldu. Kişi başı 
ortalama harcama 828 dolar 
olarak gerçekleşirken, ortalama 
geceleme sayısı 10 geceleme 
oldu.

2014 yılında yaklaşık 8 
mil yon vatandaşımız turizm 
amaçlı yurt dışına gitti. Bu 
kişilerin yaptıkları harcama-
lar 5,5 milyar dolar oldu. Kişi 
başına 685 dolar harcama ya-
pan vatandaşlarımız ortalama 
13 gece yurt dışında kaldılar.

Bu durumda net turizm ge-
liri 27,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye dünyada en faz-
la turist kabul eden ülkeler 
sıralamasında 6. sırayı aldı.

CARİ DENGE

Türkiye’nin 2014’de cari 
açığı 47 milyar dolar oldu. 
Cari açığın düşmesinin en 

11



www.usiad.org.tr

büyük sebebi petrol fiyatlarının 
düşüşü oldu. Petrol fiyatlarında 
her 10 dolarlık bir düşüş cari 
açığı 4-5 milyar dolar aşağıya 
çekeceği hesaplandı. Ancak, 
Euro’nun değer kaybetmesi 
ve Avrupa’daki durgunluk ne-
deniyle Avrupa’ya, Rusya’nın 
ekonomik krizde olması nede-
niyle Rusya’ya, Ortadoğu’daki 
karışıklıklar nedeniyle ise 
bu ülkelere yapılacak ihra-
catta azalma olacağı beklen-
mektedir. Öte yandan başta 
dolarda olmak üzere döviz 
kurlarında yükselişler de ithalatı 
pahalandıracağından cari 
açığın artması beklenmektedir.

EKONOMİK BÜYÜME

2012’de yüzde 2,1-2013’de 
yüzde 4,1 büyüyen ekonomi 
2014 yılında yüzde 3 büyüdü. 
Son 3 yıldı yüzde 5’in altında 
büyüme gerçekleştiren ekono-
mimizin bu oranlarda işsizlik 
sorununu çözmesinin mümkün 
olmadığı ve bu oranlarla dış 
borçlarını ödeme olanağına 
sahip olamayacağı öngörü-
lüyor. Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek ise bu büyüme oranının 
küçümsenmemesi gerektiği, 
2014’de küresel büyümenin 
yüzde 3,3 oranında kaldığını, 
büyüme oranlarının yüzde 
3’lerde olmasının en önemli se-
bebinin Avrupa’daki durgunluk 
olduğunu açıkladı.

Bu arada imalat sanayinde 
2014 yılında kapasite kullanım 
oranı yaklaşık yüzde 75 olarak 
gerçekleşti.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM

Ekim 2014 itibariyle işsizlik 
oranı yüzde 10,4 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve 
daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2014 yılı Ekim döne-
minde 3 milyon 43 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı erkeklerde % 9,1 
kadınlarda ise % 13,3 oldu. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı % 12,5 olarak tahmin edil-

di. 15-24 yaş grubunu içeren 
genç işsizlik oranı % 19,7 iken, 
15-64 yaş grubunda bu oran % 
10,6 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %45,7 
OLDU

Ekim 2014 döneminde 15 ve 
daha yukarı yaştaki istihdam 
edilenlerin sayısı, 26 milyon 
138 bin kişi, istihdam oranı ise 
% 45,7 oldu. Bu oran erkeklerde 
% 65, kadınlarda ise % 26,8 
olarak gerçekleşti. Bu dönem-
de, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 5 milyon 404 bin kişi, 
tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı ise 20 milyon 734 
bin kişi olarak gerçekleşti. 
İstihdam edilenlerin % 
20,7’si tarım, % 20,5’i sa-
nayi, % 7,7’si inşaat, % 
51,2’si ise hizmetler sek-
töründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA 
ORANI %51 OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ

İşgücü nüfusu 2014 yılı 
Ekim döneminde 29 milyon 181 
bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise % 51 olarak gerçekleşti. 
İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde % 71,5 kadınlarda 
ise % 30,9 oldu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN 
ORANI %35 OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ

Herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı 2014 yılı 
Ekim döneminde % 35 olarak 
gerçekleşti. Bu oran tarım sek-
töründe % 82,9 iken, tarım dışı 
sektörlerde % 22,5 oldu.

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU ARTTI

Türkiye nüfusu 31 Aralık 
2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 
695 bin 904 kişi oldu.

Türkiye’de ikamet eden nü-
fus 2014 yılında, bir önceki yıla 

göre 1 milyon 28 bin 40 kişi arttı. 
Erkek nüfusun oranı % 50,2 
(38.984.302 kişi), kadın nüfusun 
oranı ise % 49,8 (38.711.602 
kişi) olarak gerçekleşti.

Yıllık nüfus artış hızı 2013 
yılında ‰13,7 iken, 2014 
yılında ‰13,3 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet 
edenlerin oranı 2013 yılında % 
91,3 iken, bu oran 2014 yılında 
% 91,8’e yükseldi. Belde ve 
köylerde yaşayanların oranı ise 
% 8,2 olarak gerçekleşti.

2014 BÜTÇESİ 22,7 MİLYAR 
TL AÇIK VERDİ

*Bütçe geçen yıla göre 
2014’de yüzde 22,2 oranında 
daha fazla açık verdi.

*Bütçe açığı hem hedefin 
hem de gerçekleşme tahminin 
altında kaldı.

*Vergi gelirlerinde artış 
beklenenden daha az 
gerçekleşti. Aralık ayında har-
camalardaki yüzde 1 artışın bu 
açığa etkisinin büyük olduğu 
belirtildi.

*Bütçe açığının milli gelire 
oranı 2013’de yüzde 1,2 iken 
2014’de yüzde 1,3 çıkacağı 
tahmin ediliyor.

İÇ VE DIŞ BORÇLAR

Türkiye’nin 2014 Eylül 
sonu itibariyle dış borç stoku 
396,8 milyar dolar olarak 
açıklandı.2014 sonu itibariyle 
400 milyar doların üstünde bir 
dış borcumuzun hesaplanacağı 
tahmin edilmektedir.
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Merkezi Yönetim borç stoku 
ise 2014 sonu itibariyle 611,9 
milyar TL olarak gerçekleşti.

2014 YILI BAZI EKONOMİK 
GÖSTERGELER

BİST Bileşik Endeksi 
85.721
Yıl Sonu Dolar Kuru
2,3189 TL
Yıl Sonu Euro kuru
2,8207 TL
Ortalama Altın Satış Fiyatı
1.218,76 TL
Para Arzı(26 Aralık itibariyle 

milyon TL)
M1      251.992
M2  1.018.546
M3  1.063.152 
Toplam Mevduat      

941.126
Kredi Stoku  

1.172.732

2003 Ocak Ayında Aldığınız 
Maaşın Aralık 2014 Değeri;

Alınan maaşın 1.000 TL 
olduğunu kabul edelim. 2014 
sonu itibariyle bu maaşın değeri 
2.880 TL’dir. Yani 12 yılda 2,88 
kat artmış.

Teşvikli Yatırım Tutarı;
2014 Kasım sonu itibariyle 

teşvik belgeli yatırım tutarı 54,3 
milyar TL olmuştur.

Birleşme ve Satın Alma 
İşlemi;

2014 yılında yerli ve yabancı 
yatırımcılar 21,2 milyar dolarlık 
işlem gerçekleştirdi.

KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARININ NOTLARI

2014 Birinci Çeyreğinde;
Standard&Poors Tür-

kiye’nin kredi görünümünü 
“durağan”dan “negatif”e, 
Japon kredi derecelendirme 
kuruluşu Rating an Investment 
Informatin(R&I) “pozitif”ten 
“durağan”a çevirdi. Her iki 
kuruluş da kredi notunu BB+ 
olarak korudu.

2014 İkinci Çeyreğinde;
Moody’s not görünümünü 

“durağan”dan “negatif”e çevir-
di. Kredi notunu Baa3 olarak 
teyit etti.

2014 DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREĞİNDE

Fitch Ratings Türkiye’nin 
“BBB-“ olan yatırım yapılabilir 
notunu ve “durağan” olan 
görünümünü teyit etti. S&P 
‘da BB+ olan kredi notunu ve 
“negatif” olan not görünümünü 
teyit etti.

ORTA VADELİ PROGRAM

2015-2017 dönemine ilişkin 
OVP 2014 son çeyreğinde 
açıklandı.

2014 yılının Dünya ve Tür-
kiye ekonomisi için parlak 

bir yıl olmadığını belirterek 
analiz yapmak üzere rakam-
larla okuyucuları baş başa 
bırakıyoruz…
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Yedek Parçada ‘Yerli Mal’ Dönemi

Sigorta şirketleri kaza 
sonrası sigortalı araçların 
onarımında eşdeğer par-

ça kullanabilecek. Hürriyet’in 
haberi göre Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın, oto-
motiv yan sanayini destekle-
mek amacıyla başlattığı, 
eşdeğer parça kullanımına 
ilişkin çalışma tamamlandı; Ha-
zine Müsteşarlığı tarafından da 
tebliğ olarak yayınlandı. Buna 
göre, Haziran ayından itibaren 
araçlarda orijinal parça yerine 
yerli sanayinin ürettiği eşdeğer 
parçalar kullanılabilecek.

TSE ONAYLI OLACAK

Yeni başlayacak uygulama 
ise hem sigortalıları hem de 
sigorta şirketlerini yakından il-
gilendiriyor. Oto sigortalarında 
yıllardır, özellikle eşdeğer par-
ça nedeniyle sigorta şirketleri 
ile sigortalılar arasında cid-
di uyuşmazlıklar yaşanıyor. 
Sigortacılar, hasar maliyetlerini 
düşürmek için eşdeğer yedek 
parçanın kalitesiz olmadığını 
savunup, araçların tamirinde 
yan sanayi kullanmayı tercih 
ederken; sigortalılar ise orijinal 
parça kullanımında ısrar ediyor.  

2013 yılında, Hazine’nin 
kasko sigortalarında yaptığı 
ve onarım sırasında oriji-
nal mi, eşdeğer parça mı 
kullanılacağının poliçeye 
yazılmasını zorunlu kılan düzen-
leme ile eşdeğer parça sorunu, 
kasko sigortalarında çözülmüş 
olsa da trafik sigortalarında ha-

len devam ediyor.
1 Haziran’da başlayacak 

yeni uygulama ile trafik 
sigortalarında da tartışma 
bitecek ve sigorta şirketleri 
onarımlarda yerli malı eşdeğer 
parça kullanabilecek. Nitekim 
Hazine Müsteşarlığı, geçen 
hafta bir genelge yayınlayarak, 
oto sigortalarında eşdeğer par-
ça kullanımına izin verdi.

SİGORTALI KABUL EDECEK

Buna göre 1 Haziran 
2015’ten itibaren 2 yıl süreyle 
eşdeğer parça standartlarını ve 
sertifikasyonu Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) belirleyecek. 
Daha açık bir anlatımla, yerli 
üreticilerin, ürettikleri parçaları 
TSE onaylayacak; sigorta 
şirketleri de TSE’nin onayladığı 
eşdeğer parçaları araçların 
onarımında yasal olarak kulla-
nabilecek. 

Sigortalı ise, ‘eşdeğer parça 

kabul etmiyorum, orijinal isti-
yorum’ diyemeyecek. Hazine 
isterse, TSE’nin 2 yıllık sertifi-
kasyon sürecini birer yıllık peri-
yotlarla uzatabilecek.

Ayrıca sigorta şirketleri 
eşdeğer parça konusunda 
TSE’nin dışında yerli ya da 
yabancı başka hiçbir şirket 
ile çalışamayacak, başka 
kuruluşların onayladığı 
parçaları da onarımda kullana-
mayacak.

Eşdeğer yedek parçadan 
TSE sorumlu olacak

1 Haziran’da başlayacak 
uygulama ile TSE, yerli üreti-
lecek tüm eşdeğer parçaların 
uluslararası standartlara 
uygunluğunu ölçecek, test ede-
cek teknik altyapıyı kuracak. Bu 
aşamada da sigortacıların ciddi 
endişeleri var. TSE’nin parçaları 
test edip, sertifikasyon verecek 
altyapısının olmadığını savu-
nan sigortacılar, endişelerini 
aktardı.

1 Haziran’dan itibaren sigorta şirketleri yerli malı eşdeğer parça kul-
lanabilecek. Yedek parça standartlarını TSE belirleyecek. Sigortalı 
ise onarım sırasında eşdeğer parçalara itiraz edemeyecek. 
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Dünyadaki Her Evde 
Bir Türk Malı Olsun

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
43. Grup Kalıp, Hırdavat ve 

El Aletleri Sanayi Meslek Komi-
tesi Grup Üyeleri ile Ekonomi 
Değerlendirme Toplantısı’nda 
biraraya geldi. Toplantıda ‘Dün-
ya ve Türkiye Ekonomisi’ne 
Makro Bakış’ konulu bir sunum 
gerçekleştiren Yorgancılar, 
2015 yılında temkinli 
olunmalı uyarısında bu-
lundu. Gerileyen petrol 
fiyatlarının Türkiye’nin 
cari açığına 20- 22 
milyar dolarlık olumlu 
bir katkı sunmasının 
beklendiğini kaydeden 
Yorgancılar, “2015’te 
dünyamız ve ülkemiz 
açısından risklere 
baktığımızda özel sek-
törün borçluluğu dikkat 
çekiyor. Kamuda bir sıkıntı 
görünmüyor. Risk özel sektörün 
borçluluğunda.2014 ve 2015’in 
hemen başında dolar kurundaki 
hareketlilik dikkate alındığında 
parite yüzde 18- 20 arttı. Ken-
dini döviz kurundaki hareketliğe 
karşı korumayan, döviz riskini 
hedge etmeyen firmalar pari-
tedeki hareketlilik nedeniyle il-
ave enflasyon ile karşı karşıya 
kaldı. Önlem almayı ihmal et-
meyin” dedi.

MESLEKSİZLİKLE 
MÜCADELE EDİLMELİ

Türkiye’nin önündeki 
fırsatlara değinen Yorgancılar, 
orta gelir tuzağını aşmak 
için üretim hamlesine ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Üretimin 
önündeki engellere değinen 

Yorgancılar, genç nüfusta 
yüzde 20’ye yaklaşan işsizliğe 
dikkat çekti. Yorgancılar, “Sa-
nayi üretimi arttığında işsizlik 
azalıyor, düştüğünde ise 
işsizlik artıyor. O nedenle 
üretim, üretim, üretim diyoruz. 
Her yıl 700 bin gencimiz okul-
lardan mezun oluyor. Bunlara iş 
bulmanın yolu da sanayi üreti-
minden geçiyor” dedi. Genç 
işsizliğinde önemli bir konunun 
da mesleksizlik olduğuna dik-

kat çeken Yorgancılar, bu nok-
tada yetişmiş eleman eksiği 
çeken sanayicilere EBSO koor-
dinasyonunda gerçekleştirilen 
UMEM (Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri) projesine 
katılma çağrısında bulundu.

ZENGİNLEŞMENİN YOLU

Yorgancılar, konuşmasının 
devamında ülkenin 
zenginleşmesinde küresel 
mal ihracatında aldığı payın 
artması gerektiğini vurguladı. 
Yorgancılar, “Dünyada her 
eve bir Türk malı sloganımız 
var. Buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, televizyon, elektrik ka-
blosu, mobilya, bardak olsun 
ama ne olursa olsun dünyada 
her evde bir Türk Malı olsun. 
Dünyanın içinde ihracattaki 
payımız binde 81. İhracattaki 
payımız ise yüzde 1,38. Dünya 
ticaretinden aldığımız yüzde 
2’lik payı artırmalıyız. Rahmetli 
Özal ne demişti? ‘Her uçakta 
bir Türk.’ Dünyadaki her uçağın 
içinde mal alıp satmaya giden 
bir Türk olursa, dünya ticaretin-
den aldığımız pay yüzde 5’lere, 
yüzde 8, yüzde 10’lara doğru 
yükselir. Bunun için Dünyada 
her evde bir Türk malı olmalı.  
Bunu gerçekleştirdiğimizde 
ülke olarak zenginleşmemiz 
de mümkün olacaktır” diye 
konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yor-
gancılar, dünyada her evde bir Türk Malı sloganını hayata geçirmek için 
aralıksız çalışmak gerektiğini söyledi. Dünya küresel mal ihracatında 
Türkiye’nin aldığı payın yüzde 1 seviyesinde olduğunu kaydeden Yorgan-
cılar, “Dünyanın içinde ihracattaki payımız binde 81. İthalattaki payımız 
ise yüzde 1.38. Dünya ticaretinden aldığımız yüzde 2’lik payı artırmalıyız. 
Bunun için Dünyada her evde bir Türk malı olmalı. Bunu gerçekleştirdiği-
mizde ülke olarak zenginleşmemiz de mümkün olacaktır” dedi.
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“Tünelin Sonu Kriz - Yeniden 
Kalkınma Zamanı”

BM Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral’dan yeni kitap:

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı eski Müdürü, ekonomist-yazar 
Bartu Soral, Türk ekonomisinin durumunu “Tünelin Sonu Kriz - Yeniden 
Kalkınma Zamanı” adıyla kitaplaştırdı.
Soral, Destek Yayınevi etiketiyle yayınlanan kitabında yıllardır izlenen 
yanlış politikaların neden olduğu ekonomik-siyasi krizin nasıl geldiğini ve 
bu cendereden kurtulup yeniden kalkınmak için neler yapılması gerektiğini 
anlatıyor.

AKP iktidarında ekonomi 
için hep pembe tablolar 
çizildi. Hükümet; büyüme, 

ihracat, kalkınma, istihdam, 
zenginleşme alanında pek çok 
slogan üretti. “10 yılda üç katı 
büyüdük”, “kriz teğet geçti”, “ih-
racatta rekor kırdık” gibi sözler 
kamuoyunda çok tartışıldı.

Peki, açıklanan rakam-
lar, çizilen tablolar gerçeği 
yansıtıyor mu?

Türk ekonomisinin son 10 
yıllık özeti; her alanda borçlan-
ma, ithalat, dış ticaret açığı ve 
üretimsizliktir. AKP, büyüme 
rakamlarında halkı kandırıyor. 
Türk Lirası aşırı değerli, reel 
sektörün döviz açığı çok yük-
sek. Dış finansman ihtiyacımız 
çok yükseldi; rezervler yeter-
siz. Üretmiyoruz, ithal ediyoruz. 
ABD Merkez Bankası (FED), 
IMF, Dünya Bankası gibi 
kuruluşların raporlarına göre; 
yeni küresel krizde en riskli ülke 
Türkiye. Mevcut durum, Yu-
nanistan ve İspanya’nın krizden 
önceki ekonomik durumlarına 
benziyor.

Haber: Şenol Çarık

Fotoğraf: Deniz Toprak
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“EN RİSKLİ ÜLKE TÜRKİYE”

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı eski Müdürü, kalkınma 
ekonomisti Bartu Soral, bu ki-
tapta ekonomideki gerçekleri 
rakamlarla, raporlarla ortaya 
koyuyor. Gelişmekte olan ül-
kelerle Türkiye’nin risklerini 
karşılaştırıyor. Yaklaşmakta 
olan krizin analizini yapıyor. 
“Kriz nereden gelir, önce kim-
leri etkiler, dolar ne olur” gibi 
soruları yanıtlıyor. Ekonomik 
risklerin yanında, artan si-
yasi riskleri, Doğu 
ve Güneydoğu 
A n a d o l u ’ n u n 
ekonomik duru-
munu, feodal yapıyı, 
üretimsizlik, işsizlik, 
yoksulluk girdabını ve 
bunların hiçbirine çare 
üretmeyen “çözüm 
süreci”ni inceliyor.

Soral bu kitabında, 
yıllardır izlenen yanlış 
politikaların neden 
olduğu ekonomik - siyasi 
krizin nasıl geldiğini ve 
bu cendereden kurtulup 
yeniden kalkınmak için 
neler yapılması gerektiğini 
anlatıyor.

“HANE HALKI BORCU 
YÜZDE 5.600 ARTTI”

Amerika Merkez Bankası 
(FED), IMF, Dünya Bankası gibi 
kuruluşların gelişmekte olan 
ülkelerde risklerin yükseldiğini 
ve yeni küresel krizin bu defa 
gelişmekte olan ülke kaynaklı 
olacağını belirttiklerini ifade 
eden Soral, “Bu ülkeler içinde 
en riskli olan ise Türkiye’dir. 
2014 veri ve raporlarında 
bu durum teyit edilmektedir” 
değerlendirmesinde bulunuyor.

Bartu Soral’in kitabındaki 
çarpıcı tespit ve analizler şöyle 
devam ediyor:

Türk ekonomisinin son 10 
yıllık özeti; her alanda bor-
çlanma, ithalat ve cari açıktır. 
Sanayi üretimi gerilemiş, inşaat 
ve finans sektörü yükselmiştir. 

Mevcut durum krize girme-
den önceki Yunanistan ve 
İspanya’nın ekonomik durumu 
ile benzerlikler göstermektedir.

2002 yılından 2013’e kadar 
hane halkı borcu yüzde 5.600 
oranında artmıştır. 2002 yılı so-
nunda 6,7 milyar TL olan hane 
halkı borcu 2013 yılı sonunda 
372,4 milyar TL’ye çıkmıştır. 
Yani bir başka deyişle 2002’den 
2013 yılına kadar hane halkı 
borcu 56 misli 

yükselmiştir. 
Hane halkı kullanılabilir 

gelir içinde toplam borcun 
payı 2002 yılında yüzde 3,4 
oranındayken, 2013 yılı sonun-
da bu oran yüzde 55,2’ye yük-
seldi. Yani bir diğer anlatımla 
2002 yılı sonunda hane halkı 
100 liralık kazancının 3,4 
lirasını borçluyken, bugün 100 
liralık kazancının 55,2 lirasını 
borçludur.

“80 YILDA YAPILAN DIŞ 
BORÇ STOKUNUN İKİ 
MİSLİ 11 YILDA YAPILDI”

AKP hükümeti 
başlangıcında yani 2002 
sonunda 129 milyar dolar 
olan dış borç stoku, 2014 
yılı ortasında 402 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 80 yılda 
yaptığı dış borç stokunun 
iki mislinin AKP iktidarı 
tarafından 11 yıl içinde 
yapıldığı görülmektedir.

Özel sektörün dış borcu 
ise daha süratli yükselmiştir. 
2002 yılı sonunda 43 mil-
yar dolar olan özel sektör 
dış borç stoku 2013 yılı 
sonunda 268 milyar dola-
ra ulaşmıştır. Yani 11 yıl 
içinde özel sektörün dış 
borcu altı misli artmıştır.

Buna karşılık 2008 
yılından itibaren alınan 
her 1 dolar dış borç 
sadece 0,45 dolarlık 
büyüme yaratmıştır. 
2008 yılı sonunda 
GSYH 742 milyar 
dolar, dış borç ise 281 
milyar dolardı. 2014 
ikinci çeyreğinde 
GSYH 797,5 mil-
yar dolara çıkarken 
dış borç 402 milyar 
dolara ulaştı. Yani 
son altı yıl içinde 
dış borç 121 mil-
yar dolar artarken, 
milli gelir sadece 
55 milyar dolar 

arttı. Yani son altı yılda 
aldığımız 1 dolar borç sadece 
0,45 dolarlık büyüme yarata-
bildi.

Reel sektörün, yani üretim 
sektörünün döviz açık pozisy-
onu ise 2006 yılından 2014 
yılına kadar altı misli büyüdü. 
2006 yılı sonunda 28,8 milyar 
dolar olan döviz açığı sekiz 
senede 179 milyar dolara 
ulaşmıştır. Dolar kurlarındaki 
her yükseliş reel sektörü 
zarara sokmakta, batma 
noktasına getirmektedir.

17



www.usiad.org.tr
18

“Amerika Merkez Bankası 
FED’in 2014 tarihli rapo-
runda yer alan risk analiz 
testinde Türkiye önde gelen 
15 büyük gelişmekte olan 
ülke içinde en kırılgan olarak 
tanımlanmaktadır. Kullanılan 
altı kritere göre kamu borcu 
hariç tamamında ülkemiz en 
kötü sınıfında yer almaktadır. 
Veriler Türkiye’nin büyük bir 
düzeltme yaşamak zorun-
da olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.”
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“CARİ AÇIK 11 YILDA 
YÜZDE 2.000 ARTTI”

AKP öncesi 11 yıllık 
dönemde yani 1992-2002 
yılları arasındaki 11 yılda 
Türkiye’nin dış ticaret açığı 
toplam 169 milyar dolardı. 
AKP’nin iktidar olduğu 2003-
2013 yılları arasındaki 11 
yılda ise toplam dış ticaret 
açığı 687 milyar dolara yük-
seldi. AKP döneminde dış 
ticaret açığı yüzde 400’ün 
üstünde arttı. 2003 yılında 
22 milyar dolar olan dış ticar-
et açığı, 2011 yılında 106 
milyar dolarla rekor kırdı.

Dış ticaret açığındaki 
bu artışa paralel olarak 
Türkiye’nin cari açığı da 
büyüdü. AKP öncesi 1992-
2002 yılları arasındaki 11 
yılda toplam cari açık 18 mil-
yar dolardı. AKP dönemini 
kapsayan 2003-2013 yılları 
arasındaki 11 yılda ise cari 
açık 399 milyar dolara yük-
seldi. Yani AKP döneminde 
cari açık yüzde 2.000 arttı.

AKP iktidarı büyüme 
rakamlarında halkı 
kandırmaktadır. 10 yılda 
üç katı büyüdük içinde en-
flasyonu da barındıran 
aldatmacalı bir hesaptır. 
2003-2013 arası büyüme 
oranı 3 misli değil, toplam 
sadece 0,60’tır.

2003-2013 yılları arasında 
reel büyüme Türkiye’de or-
talama % 4,98 olmuştur. Bu 
oran hem diğer gelişmekte 
olan ülkelerin altında, hem 
Türkiye’nin geçmiş dönem 
büyüme performanslarının 
altındadır Aynı dönem 
gelişmekte olan ülkelerde 
reel büyüme oranı ortalama 
% 6,44 olmuştur.

“10 BİN DOLAR KİŞİ 
BAŞI GELİR 
YANILTMACADIR”

Dolar olarak ve düşük 

kur ile verilen 10 bin dolar 
kişi başı gelir yanıltmacadır. 
Dolar kuru reel değerin 
yüzde 75 civarında 
üstündedir. Kur reel 
değerinden işlem görse 
kişi başı gelir 5 bin dolar 
civarındadır. Kaldı ki kişi 
başına gelir bir ortalamadır. 
Bu dönemde yılda ortala-
ma % 4,5 büyüyen geli-
rin paylaşımında Türkiye 
OECD ülkeleri arasında 
yüz kızartıcı bir yere sahip-
tir. Nüfusun en zengin % 
20’lik kesimi toplam gelirin 
% 46’sını alırken, en yoksul 
% 20’lik kesim toplam gelir-
in sadece % 6,1’lik kesimini 
almakta ve yoksulluk sınırı 
altında yaşamaktadır.

Türkiye sanayisi emek 
yoğun düşük teknolojiye 
hapis olmuş durumdadır. 
2004-2013 arası yüksek, 
orta-yüksek ve orta-düşük 
teknolojiye dayalı sektör-
ler net ithalatçı olarak dış 
ticaret açığı yaratırken, net 
ihracatçı olan ve dış ticaret 
fazlası yaratan yegane sek-
törler emek yoğun düşük 
teknolojiye dayalı sektörl-
erdir.

2015 yılında faizlerin yük-
selmesi ve dış finansman 
imkanlarının daralması 
beklenmektedir. Gerek 
2008 krizi öncesi, ger-
ekse kriz sonrası parasal 
genişleme ile bol miktarda 
dış finansman kullanan 
gelişmekte olan ülkelerin 
riskleri yükselmiştir. Özel-
likle artan dış finansman 
ihtiyaçlarına karşılık yetersiz 
rezervlere sahip olan Tür-
kiye bu alanda gelişmekte 
olan ülkeler içinde en riskli-
si olarak gösterilmektedir. 
Yine son beş yıllık birikimli 
cari açıkta Türkiye en yük-
sek oranla en riskli ülke 
konumundadır.

Özel sektörün döviz açık 
pozisyonu ve bu bağlamdaki 

risklerin analiz edildiği 2014 
tarihli İMF raporunda Türki-
ye en riskli ülke gösterilme-
ktedir. Dış borca karşılık 
yıllık ihracat kapasitemiz 
düşüktür. Türkiye bu alanda 
da gelişmekte olan ülkelerin 
en altında yer almaktadır.

“YAKLAŞAN EKONOMİK 
KRİZ RİSKİNE KARŞI 
HİÇBİR ÖNLEM 
ALINMIYOR”

Amerika Merkez Bankası 
FED’in 2014 tarihli rapo-
runda yer alan risk analiz 
testinde Türkiye önde ge-
len 15 büyük gelişmekte 
olan ülke içinde en kırılgan 
olarak tanımlanmaktadır. 
Kullanılan altı kritere 
göre kamu borcu hariç 
tamamında ülkemiz en kötü 
sınıfında yer almaktadır. 
Veriler Türkiye’nin büyük bir 
düzeltme yaşamak zorunda 
olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.

Süratle düşen petrol 
fiyatları kronikleşen ve 
gelişmekte olan ülkeler 
içinde en yüksek olan en-
flasyon oranlarını aşağı 
çekmemiz konusunda 
yardımcı olmuştur. Bu 
bağlamda gerileyen enerji 
fiyatları dış ticaret açığımızı 
düşürmemize yardımcı 
olmuştur. Son dönemde 
Türk ekonomisi açısından 
pozitif görünen tek veri ma-
nipülatif olarak aniden ger-
ileyen petrol fiyatlarıdır.

Yaklaşan ekonomik kriz 
riskine karşı hiçbir önlem 
alınmamaktadır. Oysa bütün 
uluslararası kuruluşlar, 
çeşitli verilerle tehlikeye dik-
kat çekmektedir. Türkiye’nin 
yeniden kalkınma için kendi 
öz kalkınma stratejiler-
ini geliştirmeli, üretmeyi, 
çağdaşlaşmayı, eğitimi ve 
bilimi ekonomi ve sosyal 
hayatına egemen kılmalıdır.
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Köyde Kullandığımız Orak Bile 
Çin’den Geliyormuş!

30 Ocak 2015 tarihli 
gazetelerde, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin 

ilginç bir açıklaması oldu. 
Çoğumuz güncel tartışmalarının 
daha fazla içinde olduğumuzdan 
dikkatimizi çekmemiş olabilir. 

Zeybekci, “Türkiye’ye mo-
bilya, deri konfeksiyon, kerpeten, 
pense gibi mallar yurtdışından 
geliyor. Köyde kullandığımız 
orak bile Çin’den geliyorsa iş 
zıvanadan çıkmıştır. Türk ge-
leneksel halıları da Çin’de 
üretiliyor.”demektedir.

Zeybekci‘nin yakınmalarına 
katılmamak olası değil. Her şeyi 
ithal ettiğimiz için ortaya çıkan 
görünüm bu olmuş. 2014 Ocak-
Aralık ayları arasında Dış Ticaret 
Dengesi 84,509 milyar dolar açık 
vermiş. TÜİK’in bildirdiğine göre 
İhracat 157,715 milyar dolar, 
İthalat 242,224 milyar dolar. 

Ve ihracat ithalatı %65,1 
oranında karşılamış.

Ancak yakınmak yarar 
getirmiyor. Bu noktaya 
nasıl gelindiği ve çıkış 
yolları üzerinde de doğru 
tanıların konulması gere-
kiyor. Köyde kullandığımız 
orağın bile Çin’den gelme-
si, yeni-liberal politikaların 
sonucu mu?

Ortaya çıkan sonucun 
en önemli nedeni,1980 
yıllardan itibaren 12 Eylül 
Askeri Darbesi ile devreye 
sokulan yeni-liberal politi-
kalar.

Açıklayalım:
• Yeni-liberal politi-

kalar ile devletin aşamalı 
olarak ekonomiden elini 
çekmesi ve kamu kitler-
inin özelleştirilmesiyle 

sağlandı. Gümrük duvarları 
düşürüldü. Desteklemeler, 

küçük ve orta ölçekli işletmeler 
yerine, büyük işletmelere 
aktarıldı. Küçükler yok edildi.

•  Avrupa Birliği(AB)’ne 
alınmadan Gümrük Birliği’ne 
girildi. Dış ticaret Brüksel’de 
belirlenen politikalarla yürütü-
lüyor. Üstelik Türkiye, tam üye 
olmadığı için alınan kararlarda 
söz sahibi değil. AB’nin üçüncü 
ülkelerle yapmış olduğu Serbest 
Ticaret Anlaşmaları ile Çin ve 
diğer ülkelerin malları bile yur-
dumuza AB malları gibi giriyor. 
Neredeyse gümrük alınmıyor.

• AB ve ABD gibi ül-
keler, ellerindeki stoklar biri-
kince olağanüstü fiyat indirimi 
yapıyorlar. Bundan yararlanmak 
isteyenler,  içte mal üretmek ya 
da çiftçinin malını almak yerine, 
dışarıdan daha ucuza buldukları 
malları ithal ediyorlar. Bu du-
rum, fabrikaların kapanması 

ile işsizliği yarattığı gibi kırsalın 
fakirleşmesine neden oluyor.

•  Kitlerin özeleştirilmesi 
ve yabancılar tarafından 
satın alınması ve ucuz itha-
lat, Türkiye’nin araştırma-
geliştirme(ARGE) çalışmalarını 
da olumsuz etkiliyor. Çoğu firma, 
ARGE çalışmalarından çekilmiş 
durumda. Dış Ticaret Denges-
inin sürekli açık vermesi nasıl 
önlenebilir? 

Bu amaçla:
• Bağımlılığı yaratan yeni-

liberal politikalar yerine halkçılık 
temelinde planlı karma ekonomi 
yeniden devreye sokulmalı, kitler 
yeniden kurulmalı,

• Tekeller yerine küçük 
ve orta ölçekli sanayi ve tarım 
işletmeleri kooperatifleşme ile 
desteklenmeli,

• Teknoloji konusunda 
dışa bağımlılığı kıracak ARGE 
etkinliklerine ayrılan kaynak-
lar artırılmalı ve eşgüdüm 
sağlanmalı. Çünkü ithal edilen 
her malın bedelinin yüzde 20’si 
kadar kaynak, yabancı ülkelere 
ARGE olarak aktarılıyor.

•  Gümrük Birliği’nden 
çıkılmalı, 

• Ve tüketicilere küçük 
yaşlardan itibaren yerli 
malların kullanmasını özendi-
recek önlemlerin alınması vb 
gerçekleştirilmelidir.

Özetle Dış Ticaret Dengesi’nin 
sürekli açık vermesi Türkiye’de 
aynı zamanda gelir dağılımını 
bozuyor, yoksulluğu artırıyor.

Hani var olan iktidar, yıllardır 
yeni-liberal politikaları uygulu-
yor, ancak ya muhalefet partile-
rinin bu konuda görüşleri nedir? 

Yoksa onların da siyasi iktidar 
oldukları zaman izleyecekleri 
ekonomi-politikalar liberalizm mi 
olacak? Bilen var mı?   

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Prof. Dr. Tayfun Özkaya

Türkiye Tohumda Ülkelere 
mi Şirketlere mi Bağımlı
2006 yılında köylünün to-

humluk satmasına yasak 
getiren tohumculuk kanu-

nuna eleştiriler getirdiğimizde 
o zaman Türkiye kökenli bir to-
hum şirketinin sahibi bize yer-
li şirketlerin piyasaya hâkim 
olduğunu söyleyerek itiraz edi-
yordu. Gel zaman, git zaman 
aslında o zaman da daha çok 
ithalatçı olan bu büyük şirket 
Fransız tohum imparatoru 
tarafından tamamen satın alındı. 
Aslında o zaman da söyle-
meye çalıştığımız şirketin 
sermayedarlarının mil-
liyetinin ne olduğunun 
bir yerden sonra pek 
önemli olmadığıydı. 
Çünkü örneğin 
sermayedarın milliyeti 
ne olursa olsun, hepsi 
de köylüye getirilen ya-
saklarda anlaşıyorlardı. 
O zamanlar Türkiye’de 
çalışan bir İsrail tohum 
şirketi de bir süre son-
ra aynı Fransız şirketi 
tarafından satın alındı. 
Bu konuda konuşanların 
bir kısmı nerede ise Tür-
kiye bütün tohumunu İsrail’den 
ithal ediyormuş gibi söylü-
yorlar. İlginçtir, İsrail’den ithal 
edilen tohumun sahibi Fransız 
şirketi olabiliyor. Benzer şekilde 
Türkiye’den ihraç edilen tohum 
da Amerikan şirketine ait olabili-
yor. Türkiye’nin 2013 yılı tohum 
ithalatının değer olarak (dolar 
bazında) % 12’si Fransa’dan, 
% 10’u ABD’den, % 9’u ise 
İsrail’den geliyordu. Hollanda % 
9 ile arkadan geliyor. İsrail’den 
daha çok domates tohumu 
alıyoruz. Türkiye’nin ithal ettiği 
domates tohumunun % 22’si 
İsrail’den geliyor. İsrail, domates 
tohumluğu ithalatımızda birinci 
sırada.  

Kanunun çıktığı 2006 yılından 
bu yana Türkiye tohum ithalatı 
ile tohum ihracatı arasındaki 
fark devam ediyor. 2006’da 105 
milyon dolarlık tohum ithalatımız 
vardı, ihracat ise 47 milyon 
dolardı.  Açık 58 milyon dolardı. 
2013’de ithalat 194 milyon dolar, 
ihracat 126 milyon dolar oldu. 
Açık ise 68 milyon dolara çıktı. 

S o n u ç 

olarak 
tohumluk dış ödemeler 
dengemizi hâlâ olumsuz etkili-
yor. İhracat dediğimiz şeyleri de 
aslında büyük ölçüde yabancı 
şirketler yapıyor. Daha çok fiyatı 
düşük hibrit mısır ve ayçiçeği 
tohumluğu ihraç edip, fiyatları 
yüksek olan sebze tohumları 
ithal ediyoruz.  Çoğu zaman 
Türkiye’de konuşlanmış yabancı 
tohum şirketleri pahalı orijinal 
tohumluk ithal edip, daha ucuz 
sertifikalı tohumluk ihraç ediyor-
lar. Kısacası bu iş Türkiye’nin 
otomobil ihracatına biraz ben-
ziyor. Bir ölçüde montaj sanayii 

gibi. 2013 yılında ithal ettiğimiz 
domates tohumunun kilosu 
6131 dolar idi. Gördüğünüz 
gibi fiyatı altın gibi. Tohum 
satıcıları domates tohumunu 
para kasalarında saklıyorlar. 
Türkiye’den ihraç edilen mısır 
(tek melez) tohumluk fiyatı ise 3 
dolar. Mısırı (tek melez) bir mik-
tar ithal de ediyoruz. İthalatta ise 
ödediğimiz fiyat kiloda 11 dolar.

Ödemeler dengesinin tohum-
lukta açık vermesi, bu alandaki 
sorunlar içinde çok da önde ge-

lenlerden değil. Petrol, pamuk, 
bitkisel yağ vb. alanlardaki 
durum düşünülürse tohum-
luktaki açık çok da fazla değil 
aslında. Ancak yabancı to-
hum şirketlerinin tohumlarına 
bağımlılığımız arttıkça uzak-
tan hepimizi kumanda etmiş 
oluyorlar. Bu şirketlerin çoğu 
aslında tarım ilacı da satıyor. 
Dolayısıyla onları da alıyoruz. 
Çünkü tohumlukları hastalık 
ve zararlılara dayanıklı değil. 
Üstelik bu ürünlerin besin 
değerleri de düşük. Daha 
sonra bu tarım ilaçlarını 

kullanırken çiftçiler, ürünleri 
tüketirken halk zehirleniyor. Be-
sin değerleri düşük olduğundan 
bizleri hastalıklardan korumuyor. 
Dahası bu şirketlerin bir kısmı 
beşeri ilaç da satıyor. Dolayısıyla 
bir satış daha yapılıyor. Bu gibi 
şirketlerin üç ayrı cebi var. Sağ 
cebine tohum, soluna tarım ilacı, 
arka cebine de beşeri ilaç parası 
giriyor.

Tohumculuk kanunu çıkarken 
Türkiye’nin tohum ihracatçısı 
bir ülke olacağı söylenmişti. Bu 
bugüne kadar gerçekleşmedi. 
Hâlâ açık fazla. Ama Bakanlık 
ihracatın daha hızlı arttığını 
söylüyor. Beş on yıl sonra fark 
olumluya da dönebilir belki. An-
cak gözümde bir değeri yok.
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B PLANI
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Vatandaşın Krize Karşı 
B Planı

Kuyumcuları doğrudan 
üreticilerle buluşturan 
güvenli ticaret merkezi 

Altın Çarşı Kurucu Ortağı ve 
Ceo’su Dr. Ali İlhan Tireli, 
Avrupa ülkelerinden farklı 
olarak “Türk insanının gele-
neksel yatırım araçlarından 
biri altın. Vatandaşlar 
yüzyıllardır ticari açıdan en 
güvendiği emtia olan altından 
vazgeçmiyor. Dünya Altın 
Konseyi rakamlarından yola 
çıkarak yaptığımız çalışmaya 
göre 3 bin 500 ton yastık altı 
altın birikimi -Türkiye’de 20 
milyon 200 bin hane olduğu 
göz önüne alınırsa- hane 

başına 105 adet çeyrek 
altına denk geliyor.” dedi.

Son dönemde petrol 
fiyatlarındaki sert düşüş, 
Rusya-Ukrayna gerilimi ve 
Ortadoğu’daki gelişmelerin 
etkisiyle dünya ekono-
misinde sıkıntılı bir süreç 
yaşanmaya başladı. Uzun 
zamandır düşüş trendinde 
olan altın fiyatları yeniden 
yükselirken vatandaşlar 
da kuyumculara akın edi-
yor. Peki, Türkiye’de yastık 
altında olduğu iddia edilen 
altınlar bir şehir efsanesi mi, 
yoksa gerçekten Türk halkı 
birikim için altına mı yatırım 

yapıyor?

YASTIK ALTINDAKİ ALTIN 
130 ÜLKEDEN BÜYÜK

Dünya Altın Konseyi ve-
rilerine göre Türkiye’de yastık 
altında 3 bin 500 ton altın 
bulunuyor. Başka bir ifade 
ile yastık altında şu anda 
kayıt altına alınamayan 350 
milyar TL uyuyor. Bu rakam 
aynı zamanda aralarında 
Yeni Zelanda, Kazakistan, 
Ukrayna, Kuveyt, Azerbay-
can ve Hırvatistan’ın da 
bulunduğu tam 130 ülkenin 
her birinin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasından daha büyük.

HER EVDE ORTALAMA 
105 ÇEYREK ALTIN VAR

Peki, vatandaş bu kadar 
altını neden yastık altında 
tutuyor? Kuyumcuları 
doğrudan üreticilerle 
buluşturan güvenli ticaret 
merkezi Altın Çarşı Kurucu 
Ortağı ve Ceo’su Dr. Ali İlhan 
Tireli, “Türk insanının gele-
neksel yatırım araçlarından 
biri altın.” diyor. Tireli, altının 
Türkiye için önemini şu sö-
zlerle açıklıyor: 

“Altın tarih boyunca en 
güvenilir yatırım araçlarından 

Dünyada altının en popüler yatırım araçlarından biri olduğu ülkeler 
arasında yer alan Türkiye’de vatandaşlar, hem geleneksel olarak hem 
de olası bir krize karşı “B planı olarak” altını tercih ediyor. Dünya Al-
tın Konseyi Raporu’na göre Türkiye’de yastık altında en az 3 bin 500 
ton altın bulunuyor. 
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biri oldu. Sadece finansal 
kriz lerde değil, global siyasal 
hareketlerde ve savaşlarda 
da altın, sığınılacak bir li-
man, değeri uluslararası bor-
salarda belirlenen bir metal. 
Tarihten gelen bu bilinç, ül-
kemizde halkımızın altınla 
olan ilişkisini her zaman 
diri tutuyor ve altına ilgi hiç 
azalmıyor. Eskiden “Kara gün 
akçesi” olarak adlandırılan 
yastık altı birikimleri sayes-
inde Türkiye’de birçok kişi 
ekonomik krizlere hazırlıksız 
yakalanmıyor. Özellikle 
düğün, nişan, sünnet gibi kut-
lamalarda altın hediye etme 
alışkanlığı nedeniyle, birçok 
kişi evinin bir köşesinde, 
işyerinde, kasasında altın bu-
lunduruyor. Merkez Bankası 
Ekonomi Notları’nda sad-
ece 1984-2012 arasındaki 
29 yıllık periyotta biriken 
altın stoğu 2.189 ton olarak 
hesaplanmıştı. Dünya Altın 
Konseyi’nin Merkez Bankası, 
TÜİK gibi güvenilir kaynak-
lardan derlediği rakamlara 
göre Türkiye’de yastık altı 
olarak tanımlanan kayıt dışı 
altının miktarı 3.500 tonu, 
yani TL bazında yaklaşık 

350 milyar TL’yi buluyor. Bir 
başka ifade ile Türkiye’de 20 
milyon 200 bin hane olduğu 
göz önüne alınırsa hane 
başına 105 adet çeyrek 
altına denk geliyor.” 

SADECE YÜZDE 10’UNU 
BOZDURUYORUZ

Son günlerde altın 
fiyatlarındaki artış nedeni-
yle yastık altındaki altınlarını 
bozduranların sayısında ci-
ddi bir artış görünüyor. An-
cak Türkiye’de vatandaşlar 
çok mecbur kalmadıkça el-
lerindeki altının tamamını 
bozdurmuyor. Altın Çarşı 
Kurucu Ortağı ve Ceo’su 
Dr. Ali İlhan Tireli, “Altın 
fiyatlarındaki ani yükselişle 
beraber, birçok kişi altın boz-
dursa da vatandaşlarımız 
elindeki altının en fazla 
%10’nu elden çıkarıyor, 
tamamını satmıyor. Genel-
de ellerindeki altının sadece 
acil ihtiyaçlarını karşılayacak 
kadarını bozduruyorlar ve 
geri kalanını birikim amacıyla 
yastık altında tutmaya devam 
ediyorlar” diye konuşuyor. 

Dünya Altın Kon-
seyi verilerine göre 
Türkiye’de yastık 

altında 3 bin 500 ton 
altın bulunuyor. Baş-
ka bir ifade ile yastık 
altında şu anda kayıt 

altına alınamayan 
350 milyar TL uyu-
yor. Bu rakam aynı 
zamanda aralarında 
Yeni Zelanda, Ka-
zakistan, Ukrayna, 

Kuveyt, Azerbaycan 
ve Hırvatistan’ın da 
bulunduğu tam 130 
ülkenin her birinin 

Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılasından daha bü-

yük.



www.usiad.org.tr
26

HABER

İhracatı 5 İl Sırtladı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden der-
lenen bilgilere göre, 2014 

yılında toplam ihracat bir önceki 
yıla göre yüzde 4 artarak 151,8 
milyar dolardan 157,7 milyar 
dolara yükseldi. 

İstanbul geçen yıl 82 milyar 
dolarla en fazla ihracat yapan 
il olurken, ihracatı 2013 yılına 
göre yüzde 4 arttı. İstanbul’un 
toplam ihracat içindeki payı da 
yüzde 52 olarak hesaplandı. 

İstanbul’un ardından en 
çok ihracat yapan iller 9,6 
milyar dolarla İzmir,  9,3 mil-
yar dolarla Bursa, 8,9 milyar 
dolarla Kocaeli ve 8,1 milyar 
dolarla Ankara oldu. Söz ko-
nusu 5 il Türkiye’nin toplam 
ihracatının yaklaşık yüzde 
75’ini gerçekleştirdi. Söz ko-
nusu iller 2014’te toplam 118 
milyar dolar ihracat yaptı.

Geçen yıl itibarıyla ihracatı en 
hızlı artan il Gümüşhane oldu. 
2013 yılında sadece 6 bin dolar 
ihracat yapan Gümüşhane’nin 
dış satımı, yaklaşık 35 katına 
çıkarak (yüzde 3.367) 208 bin 
dolara ulaştı. 

Aynı dönemde ihracatı en 
fazla azalan il ise Muş olarak 
kayıtlara geçti. Muş’un ihracatı 
bir yılda yüzde 86 azalarak 
33,8 milyon dolardan 4,8 mil-
yon dolara geriledi. 

EN HIZLI ARTIŞ 
KARADENİZ’DEN

Bölgesel açıdan değer-
lendirildiğinde Marmara, 
Türkiye’nin en fazla ihracat 
yapan bölgesi olarak ön plana 
çıktı. 

Bölgenin ihracatı 2013 
yılına göre yüzde 4 artarak 
105,4 milyar dolara ulaşırken, 
İstanbul bölge ihracatının 
yüzde 78’ini gerçekleştirdi. 
Bursa ve Kocaeli de bölgenin 
ihracatına önemli katkı yapan 
diğer iller oldu. 

Türkiye’de geçen yıl 
ihracatı en hızlı artan böl-
genin ise Karadeniz olduğu 
görüldü. Bölgenin ihracatı bir 
yılda yüzde 11 artarak 3 mil-
yar 639 milyon dolardan 4 mil-
yar 51 milyon dolara yükseldi. 
Bu bölgede Trabzon, 1,3 mil-
yar dolarla ihracatta ilk sırada 
yer aldı. Samsun 466 milyon 
dolar, Zonguldak da 423 mi-
lyon dolar ile Trabzon’u takip 
etti.

EGE’DE YÜZDE 3’LÜK 
İHRACAT ARTIŞI

Ege Bölgesinin ihracatı ise 
son bir yılda yüzde 3 artış 
gösterdi ve 16,3 milyar dolara 
çıktı. Bölgenin ihracat birin-
cisi İzmir’in Ege’nin toplam 
ihracatı içindeki payı yüzde 
59 olarak hesaplandı. Denizli 
2,8 milyar, Manisa da yaklaşık 
2 milyar dolarla İzmir’i izledi. 

Akdeniz Bölgesinin toplam 

ihracatı geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 3 artış göste-
rerek 8,1 milyar dolara ulaştı. 

Hatay 2,1 milyar dolarla en 
fazla ihracat yapan il olurken, 
Adana 1,9 milyar, Mersin 1,7 
milyar dolarla ihracatta ön 
plana çıkan diğer iller oldu. 

İç Anadolu Bölgesinin 
ihracatı ise bir yıllık dönem-
de yüzde 6 artışla 13,4 mil-
yar dolara çıktı. Ankara, 
bölge ihracatının yüzde 61’ini 
gerçekleştirirken, Kayseri 1,9 
milyar dolar, Konya da 1,5 
milyar dolarla bölge ihracatına 
önemli katkı sağladı. 

GÜNEYDOĞU’DA İHRACAT 
YÜZDE 1 AZALDI

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin ihracatı, 2014 
yılında bir önceki yıla oranda 
yüzde 1 azalarak 9,3 milyar 
dolara geriledi. Gaziantep 
6,7 milyar dolarla bölgenin 
ihracatında ilk sırada yer 
alırken, Şırnak 694 milyon 
dolarlık, Mardin de 932 mil-
yon dolarlık ihracat yaptı. 

Doğu Anadolu Bölgesinin 
ihracatı bu dönemde yüzde 
5 artışla 1 milyar 169 milyon 
dolardan 1 milyar 233 milyon 
dolara yükseldi. Hakkari 389 
milyon dolarla en fazla ihra-
cat yapan il olarak kayıtlara 
geçerken, bu ili 310 milyon 
dolarla Malatya izledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan 157,7 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini İs-
tanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
geçen yıl yaptığı 157,7 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini İstan-
bul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara gerçekleştirdi. Sıralamada ilk 
5’te yer alan söz konusu illerin 2014’teki toplam ihracatı 118 milyar 
doları buldu.



www.usiad.org.tr
27

HABER

Makas iyice açıldı!

Bayraktar, yaptığı açık-
lamada, üreticiden 
tüketiciye, halkın tama-

mını yakından ilgilendiren gıda 
fiyatlarındaki değişimleri takip 
ettiklerini belirtti. 

Ocak ayı üretici ve mar-
ket fiyatları arasındaki fark 
incelendiğinde, üretici ve mar-
ket arasındaki fiyat farkının 
maydanozda yüzde 443,79, 
portakalda yüzde 350, kuru in-
cirde yüzde 332,67, lahanada 
yüzde 257,14 olduğuna işaret 
eden Bayraktar, şunları 
kaydetti: 

“Maydanoz, portakal, 
kuru incir ve lahanayı, 
yüzde 241,31 ile li-
mon, yüzde 237,06 
ile kuru üzüm, yüzde 
206,27 ile pırasa, 
yüzde 202,32 ile no-
hut, yüzde 201,30 ile 
ıspanak, yüzde 200,88 
ile karnabahar izli-
yor. Mandalinada yüzde 
198,80, elmada yüzde 
197,98, kuru fasulyede yüzde 
193,92, marulda yüzde 193,41, 
kuru kayısıda yüzde 190, sütte 
yüzde 173,91 üretici market fi-
yat farkı var. 

Bu fark, havuçta yüzde 
157,67, yeşil soğanda yüzde 
156,13, kırmızı mercimekte 
yüzde 146,62, pirinçte yüzde 
142,85, kabakta yüzde 140,62, 
patateste yüzde 136,84, 
salatalıkta yüzde 134,22, kuru 
soğanda yüzde 123,91, do-
mateste yüzde 120,93, sivri 

biberde yüzde 101,17 oldu.” 

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE 
FİYATLAR

Üretici ve market 
fiyatlarında makasın bir türlü 
kapanmadığını belirten Bay-
raktar, şu bilgileri verdi: 

“Tarlada 17 kuruş olan bir 
demet may- danozun 

fiyatı mar- kette 92 
kuruşa çıkıyor. Yine bahçede 
kilogramı 50 kuruş olan por-
takal, markette 2 lira 25 kuruş, 
üreticide 5 lira 50 kuruş olan 
incir, markette 23 lira 80 kuruş 
oluyor. 

Üreticide kilogramı 42 kuruş 
olan lahana, markette 1 lira 50 
kuruşa, kilogramı 82 kuruş olan 
limon 2 lira 78 kuruş, kilogramı 

3 lira 35 kuruş olan kuru üzüm 
11 lira 29 kuruş, kilogramı 
77 kuruş olan pırasa 2 lira 35 
kuruş, kilogramı 2 lira 26 kuruş 
olan nohut 6 lira 83 kuruş, 
kilogramı 85 kuruş olan ıspanak 
2 lira 57 kuruşa, kilogramı 91 
kuruş olan karnabahar 2 lira 75 
kuruşa satılıyor.” 

Şemsi Bayraktar, çiftçiler, 
yağmur çamur, kar kış de-
meden gece gündüz çalışsa 
da üretimin her türlü eziyetini 

çekse de parayı kazananın 
aracılar olduğuna dik-

kati çekerek, “Bu du-
rum, çiftçinin ekono-
mik örgütlenmesi 
güçlendirilmeden çö-
zülemez. Dünyayı 
yeniden keşfetmeye 
gerek yok. Gelişmiş 
ülkelerde üretici 
birlikleri ve koope-

ratifler, tarımda fiyat 
istikrarını sağlıyor, 

üreticiyi koruyor, planlı 
üretim sonucu pazarlama 

sıkıntısını en aza indiriyor. 
Böylece çiftçi de kazanıyor, 
tüketici de uygun fiyatla ürün 
alabiliyor” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Hem üreticinin hem de 
tüketicinin zarar görmemesi 
için acilen üretici ve tüketici 
fiyatları arasındaki makasın 
daraltılması gerektiğini vurgu-
layan Bayraktar, bu konuda 
yapılacak çalışmalara TZOB 
olarak katkı sağlamaya hazır 
olduklarını bildirdi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, üretici ve market fiyatlarında makasın bir türlü kapanmadığını 
ifade ederek, üretici ve market arasındaki fiyat farkının maydanoz-
da yüzde 443,79, portakalda yüzde 350, kuru incirde yüzde 332,67, 
mandalinada yüzde 331,22’yi bulduğunu bildirdi. 
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İhracat Yıla Kötü Başladı

Ortalama parite değeri, bu 
senenin Ocak ayında, 
geçen seneye göre 

yüzde 14 ge rileyerek 1,36’dan 
1,14’e indi. Özellikle AB 
pazarındaki kayıpta parite etki-
si büyük, parite geçtiğimiz yılki 
seviyede devam etseydi 750 
mil yon dolar daha fazla ihracat 
gerçekleştirecektik” dedi. 

DÜNYA EKONOMİLERİNİ 
4 ANA ETMEN 
ŞEKİLLENDİRİYOR

Dünya ekonomisinde 
yaşanan gelişmeleri değer-
lendiren TİM Başkanı 
Büyükekşi, Dünya ekonomiler-
inin gündemini düşen petrol 
fiyatları, güçlenen Amerikan 
doları, Euro/dolar paritesindeki 
dramatik gerileme ve yükselen 
piyasa ekonomilerindeki faiz 
artışı olmak üzere 4 ana et-
menin şekillendirdiğini söyledi. 

ABD GÖRECE İYİ BİR RESİM 
SUNUYOR,
AVRUPA MERKEZLİ 
RİSKLER DEVAM EDİYOR

ABD ve Avrupa Eko-
nomisinde yaşanan son 
gelişmeleri değerlendiren TİM 
Başkanı, “ABD’de faiz artışı 

için geri sayım başladı. FED 
28 Ocak’taki toplantısında faiz 
artırımı için ‘sabırlı olacağı’ 
ifadesini korudu. Faiz artırımı 
için henüz net bir tarih verme-
di. Ancak biliyoruz ki eninde 
sonunda bu gerçekleşecek. 
Avrupa Merkez Bankası ay 
içinde yeni parasal genişleme 
planını açıkladı. Avrupa 
Merkez Bankası Mart 2015’ten 
itibaren her ay 60 milyar 
Euro değerinde varlık alacak. 
Programın 2016 Eylül ayına 
kadar sürmesi bekleniyor. Bu-
nunla birlikte programın ucu, 
enflasyon hedefleri yakalanana 
kadar açık tutulacak. Avrupa 
Merkez Bankası’nın genişleme 
kararı piyasalara yeni bir umut 
verdi” dedi. 

Diğer taraftan Avrupa ve 
gelişen ülkelerde reel büyüme 
sancılarının devam ettiğine 
değinen Büyükekşi, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Euro Bölge-
si, Japonya, Rusya ve bazı 
gelişmekte olan ekonomilerinde 
zayıflık hakim. Avrupa’da en-
flasyon Ekim 2009’dan bu yana 
ilk kez eksi seviyeleri gördü, 
büyüme görünümü umut ver-
miyor. Avrupa merkez li siyasi 
gelişmeler ve jeo politik riskler 
global piyasalardaki risk algısını 
yükseltiyor. Çin’deki yavaşlama 
devam ediyor. Çin 2014 yılında 
yüzde 7,4 büyüdü ve son 
24 yılın en düşük büyümes-
ini kaydetti. Japonya’da du-
rum çok farklı gözükmüyor. 
Japonya, teknik olarak rese-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılı Ocak ayı ihracat verilerini 
Aksaray ilinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Buna göre 
Ocak ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
9,8 düşüşle 10 milyar 804 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 
yüzde 2,5 artışla 156 milyar 118 milyon dolar oldu. 2015 yılına dü-
şüşle girmelerinin nedenlerini açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, “İhracatın Ocak ayında düşmesinde, Ocak ayı başındaki hava 
koşulları nedeniyle eksik iş günü ve paritedeki gerileme etkili oldu. 
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syona girdi. Ukrayna krizinin 
büyük çaplı makro ekonomik et-
kileri bu yıl da devam edebilir. 
Rusya’da yoğunlaşan sermaye 
çıkışları nedeniyle rublede sert 
değer kayıpları yaşanıyor. Bu-
nun sonucunda da Rusya’nın 
kredi notu düşürüldü. Tüm bu 
gelişmeler ışığında IMF,  küre-
sel büyüme beklentisini aşağı 
yönlü revize etti. 

IMF yüzde 3,2 olan küre-
sel büyüme tahminini yüzde 
3’e indirdi. Dünya Bankası ise 
Haziran’da yüzde 3.4 olarak 
açıkladığı 2015 küresel ekono-
mi büyüme tahminini yüzde 3’e 
düşürdü.”

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
DAİR MAKRO 
BEKLENTİLERİMİZ İYİMSER

2015 yılında Türkiye eko-
nomisindeki en büyük artının 
“petrol fiyatlarındaki düşüş” 
olduğunu belirten TİM Başkanı, 
“Petrol fiyatlarının kısa süre-
de yükselmesi öngörülmüyor. 
Düşen enerji fiyatları büyüme, 
cari açık ve enflasyon üzerinde 
olumlu etki yapacak. Nitekim 
2014’ün tamamında dış ticaret 
açığı yüzde 15,4 daraldı. Enerji 
hariç bakıldığında Türkiye’nin 
cari fazlası var” dedi. 

Türkiye Ekonomisinde 
yaşanan diğer önemli 
gelişmeleri değerlendiren TİM 

Başkanı şöyle konuştu: 
“Enflasyon inişe geçmiş 

durumda. Merkez Bankası 
2015 yılına ilişkin enflasyon 
beklentisini yüzde 5,5’e çek-
ti. Yıl sonunda son 45 yılın 
en düşük enflasyon rakamını 
görebileceğimizi açıkladı. 
Önümüzdeki aylardan itibaren 
enerji fiyatlarındaki düşüşü 
daha fazla hissedeceğiz. Bu 
yıl enerji fiyatlarının desteği 
ile temel makro büyüklüklerde 
toparlanma bekliyoruz. Enerji 
fiyatlarının düştüğü, cari açık ve 
enflasyonun gerilediği, AB’nin 
parasal genişlemeye gittiği 
bir ortam bizim için önemli bir 
avantaj olabilir. Diğer taraftan 
hükümetimiz ekonomiye ilişkin 
birbiri ardı sıra reform paketleri 
açıklıyor. Yüksek teknolojiye 
yönelik yatırımları destekli-
yor. Bu avantajdan daha fazla 
yarar lanmak için yatırımı cazip 
kılan ve ihracatçıyı destekleyen 
faiz seviyesi talebimizi yineli-
yoruz.” 

MERKEZ BANKASI’NDAN 
DAHA CÖMERT FAİZ 
İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın faiz indi-
rim politikalarını değerlendiren 
TİM Başkanı, “Geçtiğimiz gün-
lerde Merkez Bankamız poli-
tika faizini 50 baz puan aşağı 
indirdi ama koridoru yerinden 

oynatmadı. Bizim ihracatçılar, 
üretici ve ihracatçı açısından 
önemli olan fonlama mali-
yetlerindeki düşüş. Büyü-
menin yüzde 95’inin ihracattan 
geldiği bir ortamda tek kanatlı 
değil, çift kanatlı uçmak adına 
Merkez Bankamızdan daha 
cömert faiz indirimleri bekli-
yoruz. Önümüzdeki dönem-
de Merkez Bankamızın aynı 
kararlılıkla fonlama maliyetle-
rini de azaltmasını bekliyoruz. 
Keza ihracatçılarımız pozitif 
bir ayrımı hak ediyor. Dünya 
genelinde ilk 70 ekonomide ih-
racat 2014 yılının ilk 11 ayında 
yüzde 1,6 artarken, biz yüzde 
4 artış yakalamayı başardık” 
dedi. 

İhracatçılara da dövizdeki 
spekülatif hareketlerden kazanç 
ummamalarını tavsiye eden 
TİM Başkanı “İhracatçılarımız 
kur risklerini, alacak risklerini ve 
ülke risklerini çok iyi yönetmeli. 
Mevcut karlılıklarını, kur riskine 
maruz bırakmamalı. Biz TİM 
olarak önümüzdeki dönemde 
bu konuda ihracatçılarımızı 
aydınlatmak için, ilgili tüm 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde 
çaba sarf etmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

İHRACATÇI AİLESİ 
TÜRKİYE’Yİ İLERİ 
GÖTÜRECEK FIRSATLARI 
TAKİP EDİYOR
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2023 hedeflerine ulaşmak 
için inovasyon, Ar-Ge, tasarım 
ve markalaşmaya daha fazla 
yatırım yapılması gerektiğine 
inanan TİM Başkanı “TİM 
olarak markalaşma konu-
sunda  büyük bir hamlenin 
başlangıcını yaptık. Geçtiğimiz 
yıl ‘TURKEY, Discover the Po-
tential’ slogan ve logomuzu tüm 
Dünya’ya tanıttık. Geçen ay 20 
Ocak’ta ise Meclisimiz ve Bor-
sa İstanbul’un ev sahipliğinde 
“Türkiye: Gücünü ve Potan-
siyelini Keşfet” başlığıyla  
Londra’da oldukça önemli bir 
forum düzenledik. Önümüzde-
ki dönemde bu toplantı başta 
olmak üzere çabalarımızın 
somut çıktılarını alacağımıza 
inanıyoruz” dedi.

TİM Başkanı, Danimarkalı 
gazeteci Jacob Riis’in “Çare-
siz kaldığım zamanlarda gider, 
bir taş ustası bulur seyrede-
rim. Adam belki yüz kere vurur 
taşa. Ama değil kırmak, küçük 
bir çatlak oluşturamaz. Sonra 
birden yüz birinci vuruşta taş 
ikiye ayrılıverir. İşte o zaman 
anlarım ki taşı ikiye bölen o 
son vuruş değil, ondan önceki-
lerdir” sözünü örnek göster-
erek, kendilerinin de her or-
tamda Türkiye’yi bir adım 
daha ileriye götürecek fırsatları 
kolladıklarını belirtti. 

METAL-İŞ KOLUNDAKİ 
GREVİN SONA ERMESİNİ 
İSTİYORUZ

Ocak ayında ihracattaki 
önemli gelişmeleri ve dış fak-
törlerin etkilerini açıklayan 
Büyükekşi, Metal-İş Kolundaki 
greve de de değinerek “Metal-
İş kolunda Ağustos’ta başlayan 
toplu sözleşme görüşmeleri 
14-17 Aralık tarihlerinde iki 
güzide sendikamızın 3 yıl için 
anlaşmasını tamamlamasıyla 
iş barışı içerisinde devam et-
mekteydi. Ancak üçüncü bir 
sendikamızın, senelik 2 mil-
yar dolar ihracat yapan 38 
işyerinde başlattığı grev de 

ihracatı olumsuz etkiledi. Oto-
motiv, inşaat ve enerji sektör-
lerinde faaliyet gösteren bu 
şirketlerde üretimin durması 
otomotiv, enerji, boru ve beyaz 
eşyada üretim yapan ve senelik 
20 milyar dolar ihracat hacmine 
sahip 26 büyük şirketin üreti-
minin durmasına yol açacaktır. 
Geçtiğimiz hafta sadece bir 
şirketimizin üretiminde 70 tıra 
yapılacak yüklemenin direnişle 
bekletilmesinden tam 22 üretici 
firma etkilendi. Hükümetimiz bu 
etkileri ve taleplerimizi dikkate 
alarak Bakanlar Kurulu Kararı 
ile bu 

grevi erteledi, Hükümetimize 
bu karardan ötürü teşekkür 
ediyoruz ve bu kararı destekli-
yoruz. 

Türkiye’de aynı işkolunda 
farklı sendikaların uzlaşmasını 
olumlu buluyoruz, ancak bir 
başka sendikanın bu anlaşmaya 
ayak uydurmamasını 
anlayamıyoruz. Tüm 
sendikaların ve üye çalışanların 
bir an önce işlerinin başına 
dönmeleri çağrımızı yineliyo-
ruz” dedi. 

OCAK AYINDA İHRACAT 10 
MİLYAR 804 MİLYON DOLAR 
OLDU

Ocak ayında Türkiye’nin 
ihracatı, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 9,8 gerileyerek 10 
milyar 804 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. İhracatın Ocak 
ayında düşmesinde, Ocak ayı 
başındaki hava koşulları ne-
deniyle 2 Ocak’ta gerçekleşen 
eksik iş günü ve paritedeki 
gerileme etkili oldu. Ortalama 
parite değeri, bu senenin Ocak 
ayında, geçen seneye göre 
yüzde 14 gerileyerek 1,36’dan 
1,14’e indi. Özellikle AB 
pazarındaki kayıpta parite etki-
si toplamda 750 milyon dolarlık 
bir farkla Ocak ayı ihracatına 
tam 6,5 puan negatif etki yaptı. 
Son 12 aylık ihracat ise yüzde 
2,5 artışla 156 milyar 118 mil-
yon dolar oldu. 

Ocak ayında en fazla ihracatı 

1 milyar 730 milyon dolarla oto-
motiv sektörü yaptı.  Bu sek-
törü 1 milyar 391 milyon dolarla 
hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1 
milyar 196 milyon dolarla kim-
yevi maddeler sektörleri takip 
etti. 

Ocak ayında en fazla ihra-
cat artışını yüzde 61,5 ile fındık 
sektörü yakaladı. Bu sektörü 
yüzde 48,7 ile mücevher ve 
yüzde 9,1 ile otomotiv sektörü 
takip etti. 

Ocak ayında en fazla ihracat 
yapılan 5 ülke sırasıyla Alman-
ya, Irak, İngiltere, İtalya ve ABD 
oldu. 

- Almanya’ya ihracat yüzde 
12,

- Irak’a ihracat yüzde 16,
- İngiltere’ye ihracat yüzde 1,
- İtalya’ya ihracat yüzde 3 

geriledi.
- ABD’ye ihracat İSE yüzde 

3 yükseldi. 
Ocak ayında en fazla ihra-

cat yapılan 30 ülke arasında, 
en yüksek ihracat artışı yakala-
nan ülke yüzde 64 ile İran oldu. 
İran’ı yüzde 21 ile Suriye ve 
yüzde 18 ile Birleşik Arap Emir-
likleri takip etti.  Ocak ayında 
ihracat artışında öne çıkan ül-
keler şöyle oldu  Ocak ayında 
Kolombiya’ya ihracat yüzde 
139, Kongo’ya yüzde 111, 
Slovenya’ya yüzde 90 arttı. 

BÖLGESEL OLARAK 
BAKILDIĞINDA OCAK AYI

- AB’ye ihracat yüzde 7,
- Afrika’ya ihracat yüzde 16,
- Ortadoğu’ya yüzde 5 geri-

ledi.
- Kuzey Amerika’ya ihracat 

yüzde 5 artış gösterdi.
En fazla ihracat yapan ilk 

10 il arasında ihracatını en 
faz la artıran il yüzde 8 artış 
ile Kocaeli oldu. Ocak ayında 
Hatay’ın ihracatı yüzde 1, Ga-
ziantep ve Bursa’nın ihracatı 
yüzde 7, Ankara ve İstanbul’un 
yüzde 10, Manisa’nın ihracatı 
yüzde 18, İzmir ve Sakarya’nın 
ihracatı yüzde 19, Denizli’nin 
ihracatı yüzde 20 geriledi.
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Spor Turizmine 
900 Milyon Dolar!

Geçen yıl Türkiye’ye sportif faaliyet amaçlı gelen yaklaşık 550 bin 
yabancı turistin harcaması, 900 milyon doları aştı. Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından yayımlanan “Spor Turizmi 
Raporu”na göre; dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar do-
lar düzeyinde bulunuyor. 

Küresel turizmin yıllık 
büyüme oranı yüzde 4-5 
seviyelerinde seyreder-

ken, bu rakamın spor turizminde 
yüzde 14 olduğu hesaplanıyor. 
Uluslararası hesaplamalarda 
çıkan ortalamalara göre spor 
turisti normal turistin yaklaşık 
iki katı kadar harcama yapıyor. 
Buradan hareket edildiğinde; 
Türkiye’ye spor amaçlı gelen-
lerin ortalama harcaması 1.648 
doları buluyor. 

Türkiye’de spor yapan 
yabancı turistlerin sayısı geçen 
yıl 550 bini aşarken, bu turist-
lerin yaptığı toplam harcama-
lar da 900 milyon doların üze-
rine çıktı. Türkiye, düzenlenen 
ve düzenlenecek uluslararası 
spor etkinlikleri baz alınarak 
hesaplanan Küresel Spor 
Endeksi’nde ise 14’üncü sırada 
yer aldı. Türkiye’de spor tu-
rizminin toplamdan aldığı pay 
yüzde 1,5 düzeyinde bulu-
nurken, söz konusu payın en 
büyük kısmını ise golf ve fut-
bol oluşturuyor. Futbol turiz-
minde yaklaşık bin 200 takım 
Türkiye’de kamp yaparken, fut-
bol kampı yapanların yarattığı 
direkt hacim ise 100 milyon 
doları aştı. Antalya’da geçen yıl 
kamp yapan futbol takımlarının 
yüzde 90’ını yabancılar 
oluştururken, golf için gelen-
lerin sayısı ise 160 binin üzeri-

ne çıktı. Türkiye’de bulunan 
toplam 28 golf sahasının 21’i 
Antalya bölgesinde bulunuyor. 
Söz konusu dönemde Belek’te 
17 golf sahasında 513 bin 
216 oyun oynandı. Belek’teki 
oyunların yüzde 30’luk kısmını 
Almanlar oynarken, bunları 
İngiliz, İsveç ve Fransızlar takip 
etti. Türkiye’de futbol, spor ter-
cihleri arasında açık ara önde 
giderken, futbol hariç spor 
dalları arasında satranç ise 

ilk sırada yer alıyor. Satrançta 
lisanslı sporcu sayısı 434 bine 
ulaşırken, bunu taekwon-do, 
basketbol, voleybol ve atletizm 
izliyor. 

SPOR TURİZMİ TÜRKİYE’DE 
HENÜZ DÜŞÜK

Türkiye’nin spor turizminde 
atması gereken adımlara yöne-
lik önerilere de yer verilen 
raporda, spor turizmi hacminin 
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dünyada çok hızlı büyüme sine 
rağmen, Türkiye’de henüz 
düşük seviyelerde bulunduğu 
kaydedildi. Spor turizminin 
gelişmesi için Türkiye turizmin-
den yüzde 70’ler düzeyinde 
pay alan Antalya ve İstanbul 
dışında da spor tesisleri 
oluşturulması gerektiğine 
işaret edilen raporda, özel spor 
turizmi destinasyonlarının 
belirlenmesi ve bunların 
pazarlanması önerildi. Rapor-
da, Türkiye’nın tanıtımlarda 
spor ve sağlıklı yaşam ül-
kesi olarak konumlanması 
gerektiği aktarılarak, şunlar 
kaydedildi:”Spor destinas-
yonu olarak belirlenecek 
şehirlere de yurt dışından di-
rek uçak seferlerinin yapılması 
sağlanmalı. Türkiye’ye gelen 
spor turisti ağırlıklı bireysel 
olarak geliyor, spor turist-
lerinin de taleplerine cevap 
veren cazip paket turlar 
hazırlanmalı. Bazı ülkelerde 
spor turizmi toplam turizm ge-
lirlerinin yüzde 25’ine kadar 
varan kısmını oluşturabiliyor. 
Türkiye’nin de spor turizmin-
den elde ettiği geliri artırmaya 
yönelik çalışmalar yapılmalı. 
Bu yönde uluslararası çapta 
düzenlenen etkinliklerin sayısı 
artırılmalı. Buna ek olarak sa-
dece etkinliklerle değil, birey-
sel olarak seyahat eden spor-
severlere yönelik de ürünler 
geliştirilmeli.” 

YENİ TESİS YATIRIMI 
GEREKİYOR

Rapora ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan TÜR-
SAB Başkanı Başaran Ulusoy, 
Türkiye’nin spor turizminden 
aldığı payı artırması gerektiğini 
belirterek, “Kimi ülkelerde 
spor turizminin toplamdan 
aldığı pay yüzde 25’lere ka-
dar çıkıyor. Bizim de bu payı 
artırmak için çalışmamız lazım” 
ifadelerini kullandı. Ulusoy, 
spor turizminin son dönemde 
Türkiye’deki turizmin 12 aya 
yayılması stratejisini destek-
leyici nitelikte olduğuna işaret 
ederek, özellikle yeni tesis 
yatırımlarıyla spor turizminin 
desteklenmesi gerektiğini 
dile getirdi. Bu yatırımların 
Türkiye’nin turizm potansiyeliy-
le birleşip gelecek dönemde 
golf ve futbolun dışında başka 
spor dallarında da ülkeyi üst se-
viyelere taşıyacağını aktararak, 
“Bunun yanı sıra Türkiye’de 
çeşitli spor dallarında düzenle-
necek etkinlikler ve turnuvalar 
spor turizmini geliştirecektir. 
Aynı zamanda da Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın ‘Turkey: 
Home’ tanıtım çalışmalarına 
da destek olacaktır. Mese-
la, ‘Turkey: Home of Sports’ 
olmaması için bir neden yok. 
Bu yönde turizmciler olarak da 
ürünlerimizi çeşitlendirmeliyiz” 
değerlendirmelerini yaptı.

Türkiye’de spor ya-
pan yabancı turist-
lerin sayısı geçen 

yıl 550 bini aşarken, 
bu turistlerin yaptığı 
toplam harcamalar 

da 900 milyon doların 
üzerine çıktı. Türki-
ye, düzenlenen ve 

düzenlenecek ulus-
lararası spor etkin-
likleri baz alınarak 

hesaplanan Küresel 
Spor Endeksi’nde ise 

14’üncü sırada yer 
aldı. Türkiye’de spor 
turizminin toplam-

dan aldığı pay yüzde 
1,5 düzeyinde bulu-
nurken, söz konusu 
payın en büyük kıs-

mını ise golf ve futbol 
oluşturuyor. 
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On yıldan daha kısa 
bir süredir var olan 
bir malzeme ilk 

keşfedildiğinde plastiğin 
sunduğu yenilikleri 
sunmaktadır veya yeni medeni-
yetler kurmak için kullanılan 
metal olarak bronzun yerine 
geçen demirin değişim gücüne 
sahiptir. 

Grafen çok kısa bir süre 
önce 2004 yılında keşfedildi 
ve onu bulan bilim insanları 
2010 yılında Nobel Fizik ödü-
lünü aldı. Nano-malzeme, 
muhteşem özellikleri saye-
sinde dünya çapında bilim 
insanlarının, girişimcilerin ve 

yüksek teknoloji şirketlerinin 
tutkusu haline geldi.

PEKİ, GRAFEN NEDİR?

Temelde sadece bir 
atom kalınlığında bir kar-
bon tabakasıdır. 3 milyon 
tabakasından oluşan bir yığının 
yaklaşık 1 mm kalınlığında 
olduğu hesaplanmaktadır. 
Elastik ve esnek olmasına 
rağmen çok serttir ve çelikten 
yüzlerce kat daha güçlüdür. 
Elektriği çok iyi iletir ve ergime 
noktası 3.000 derecenin üze-
rindedir. 

Üretim endüstrileri bugün ti-

tanyum alaşımları, tek kristalli 
malzemeler ve karbon fiberler 
gibi yüksek zorluktaki malzeme-
ler ile çalışmaktadır. Bu malze-
meler daha yüksek ısı direnci, 
esneklik ve diğer özellikler 
için sürekli geliştirilmektedir. 
Eğer grafen ilk sunduklarını 
gerçekleştirebilirse bu özel-
liklerin araştırılması konusunu 
önemli ölçüde ilerletecektir. 
Çok daha hafif, ince ve güçlü 
konstrüksiyonların yolunu 
açacaktır ve süper hafif uçak-
lardan, desalinasyon tesisle-
rine ve hiper hızlı bilgisayar-
lara kadar her yerde potansiyel 
olarak kullanılabilirler.

PAZARDA GRAFEN

Şu ana kadar malze-
menin araştırma miktarları 
dışında üretimi çok 
pahalıydı ve herhangi 
bir ticari ürün piyasaya 
sunulmadı. Ancak dün-
ya genelinde şirketler 
ve ülkeler araştırma 
alanında yüzlerce mil-
yon dolar harcamaktadır. 
Avrupa Komisyonu 
grafeni özel bir proje 
olarak değerlendirmiştir 
ve Avrupa’daki 17 ülk-
ede bulunan önde ge-
len araştırma kurumları ve 

Bu Teknoloji Dünyayı 
Yeniden Şekillendirecek
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HABER

Dünya genelinde bilim insanları esnek, çelikten yüzlerce kat daha 
güçlü ve sadece bir atom kalınlığında yeni malzeme üretme ve kul-
lanma yöntemleri aramak için yarışmaktadır. Başarılı olurlarsa gra-
fen plastik ve hatta demirin kullanımının dünyayı değiştirdiği şekilde 
dünyamızı değiştirebilir.



www.usiad.org.tr

büyük işletmelerde araştırma 
ve geliştirmeyi on yıl boyunca 
desteklemek için 1 milyar dola-
rdan daha fazla hibe ayırmıştır

ZAMAN ALAN UYGULAMA

Yeni malzemelerin seri ima-
lata alınması onlarca yıl süre-
bilir. Örneğin karbon fiberin 
keşfedilmesi elli yıl öncesine 
dayanmaktadır. Rolls-Royce 
1960’lı yıllarda uçak moto-
runun kompresör bıçaklarında 
karbon fiberi kullanmaya 
çalışmıştır, ancak bıçakların 
kuş çarpmasına karşı çok has-
sas olduğu ortaya çıkmıştır 
ve şirketin planları sekteye 
uğramıştır..

Olası ilk ticari grafen ürün-
lerinin 2015 yılında piyasaya 
sunulması beklenmektedir. 
Bunlar pazarda ilk olmak için 
uğraşan IBM, Nokia ve Sam-
sung şirketlerinin elektronik 
cihazları olabilir. Başarılı olur-
larsa pazardaki önemli bir 
keşfin istisnai bir hızda pazara 
sunulması örneği olacaktır.

HAYATIMIZA KATACAKLARI

Grafen iki boyutlu, bir atom 

kalınlığında, mekanik, elek-
trik, termal ve optik özellikleri 
ile bilimde mucize malzeme 
olarak değerlendiriliyor. The 
Guardian’a göreyse grafen 
kullandığımız çok sayıda 
ürünün yaşam süresi uzaya-
cak. İşte bu mucize teknolo-
jinin hayatımıza katacakları: 

Grafen malzemesinin 
Manchester Üniversitesi’nde 
keşfedilmesinin ardından 
geçen 10 sene içinde, bu malze-
meye yönelik araştırmalar için 
milyonlarca dolar harcandı. 
Fakat üretim maliyeti gibi 
engellerden dolayı malze-
menin yaygın kullanımı müm-
kün olmadı. Bugün ise elmas-
tan daha güçlü; bakırdan daha 
iletken; kauçuktan daha esnek 
olan grafen, yeni bir aşamaya 
hazırlanıyor. Shou-En Zhu ve 
Catharina Paukner gibi bilim 
insanları malzemenin yaygın 
üretimini gerçekleştirecek bazı 
yöntemler geliştirdiler. 

KIRILMAYAN AKILLI 
TELEFONLAR

 Bugün akıllı bir telefonun or-
talama ömrü iki seneyi geçmi-
yor. Bazılarının modeli eskiyor, 

bazıları kayboluyor, bazıları 
kırılıyor, bazıları suya düşüyor. 
Bu durum aslında çok ciddi bir 
atık yaratıyor. Grafenin sahip 
olduğu özellikler bu konuda 
da işe yarabilecek nitelikte. 
Science dergisinde yer alan 
bir deneyde, grafenin kurşun 
geçirmez balistik zırhlar kadar 
güçlü bir malzeme olduğunu 
ortaya koyuyor.

ESNEK AKILLI KARTLAR

 Bugün cüzdanlarımız, kre-
di kartları, mağaza kartları ve 
kimlik kartları gibi çok sayıda 
plastik ile dolup taşıyor. Tek 
bir dokunuşla aktive olacak 
grafen malzemeden elde 
edilen bir akıllı kart ise tüm 
kişisel bilgilerimizi taşıyabilir. 
Kredi kartları, uçak biletleri, 
tren biletleri, mağaza kartları 
gibi tüm farklı kart çeşitleri 
tek bir kart üzerinde toplana-
bilir ve cüzdanımızdaki plas-
tik atığına son verilmiş olur. 
İspanyol Graphenano isimli 
şirket, tüm bu bilgileri üzerinde 
toplayan ve biligisayardan 
güncellenen esnek akıllı kartı 
gerçekleştirmiş.
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Grafen çok kısa bir süre önce 
2004 yılında keşfedildi ve onu 
bulan bilim insanları 2010 
yılında Nobel Fizik ödülünü aldı. 
Nano-malzeme, muhteşem özel-
likleri sayesinde dünya çapında 
bilim insanlarının, girişimcilerin 
ve yüksek teknoloji şirketlerinin 
tutkusu haline geldi.
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GÜNCELLENEN 
KATLANABİLİR GAZETE

Geçtiğimiz eylül ayında, 
Cambridge Graphene Centre 
(Cambridge Grafen Merkezi) 
ilk grafen malzemeden elde 
edilen esnek ekranı tanıttı. 
Ekran katlanırken bile dijital 
içerik sunmaya devam etti. Kat-
lanabilir ekranların çok sayıda 
kullanım alanı olabilir. Harry 
Potter filminde izlediğimiz, 
fotoğrafl arı hareket eden Dai-
ly Prophet isimli gazete bu-
nun en güzel örneği. Gerçek 
gazeteler, her gün güncellenen 
grafen şablonlar geliştirebilirler. 
Böylece kağıt israfı da önlenmiş 
olur.

KIZARMIŞ GRAFEN İLE 
DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Akıllı telefonlarımızdaki 
piller gün geçtikçe daha yük-
sek miliamperler sunsa da 
çoğumuzun cebinde ha-
rici bir yedek batarya taşıdığı 
gerçeğini kabul etmek lazım. 
Akıllı telefonlarımız, hala gün-
lerce pil ömrü sunamıyorlar.  
Birçok araştırmacı bu sorunu 
çözmek için düşünedursun, 
Güney Koreli araştırmacılar il-
ginç bir teknikle ortaya çıktı 
bile. 

Güney Koreli araş tır ma-
cıların temel olarak yaptığı 
şey;  grafen oksit damlalarını, 
sıcak organik çözelti ve asit 
bileşenine püskürtmek suretiyle  
3 boyutlu grafen topları elde 
etmek oldu. Araştırmacıların 
iddialarına göre bu küçük 3 
boyutlu pon pon benzeri toplar, 
elektriksel yükleri çok daha iyi 
taşıyacak ve grafen’i çok daha 
etkili bir şekilde kullanma imkanı 
tanıyacak. Yapılan bu işlem, 
mutfaklarımızda kullandığımız 
kızartma tekniğine oldukça 
yakın.

SOLAR PANELLER

 Standart solar panellerin or-
talama yaşam süresi 40 sene, 
fakat zaman içinde maruz 
kaldıkları hava şartlarından 
dolayı verimlilikleri düşüyor 
ve yenilenmeleri gerekebili-
yor. Exeter Üniversitesi bilim 
insanları panellerde indium 
kalay oksit yerine çok sayıda 
grafen tabakasından oluşan bir 
malzeme kullanılmasının daha 
verimli olacağı görüşündeler. 
GraphExeter adı verilen bu 
malzemenin indium kalay ok-
sitten daha sağlam olduğunu, 
yüzde 100 nem ve 150 derece 
ısıya dayanabildiğini ifade edi-
yorlar.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
PİLİ

 Elektrikli otomobillerin en 
büyük sorunu pil. Şarj ka-
pasitelerinin düşük olması, 
elektrikli otomobil talebinin 
de düşük kalmasına neden 
oluyor. Grafen bu durumun 
değişmesinde önemli bir 
rol üstlenebilir. Bu yıl içinde 
grafenden elde edilen pillerin pi-
yasaya sürülmesi planlanıyor. 
Bu yeni pilin ömrü geleneksel 
hibritlere oranla dört kat daha 
fazla. Yani bir otomobilin 10 
dakikalık şarj ile bin kilometre 
yol alması mümkün olabilecek. 
Böylece grafen, elektrikli oto-
mobiller için yeni bir dönemin 
başlamasına öncülük edebi-
lecek.

BOYA

Grafenin kullanılabileceği 
bir diğer alan da boya. 
Malzemenin güçlü zemini, 
dış kullanımlarda rüzgar ve 
yağmura karşı dayanıklılık 
sağlayabilir. Örneğin ABD 
merkezli Applied Graphene 
Materials, geliştirdiği grafen 
bazlı boyaları gemilerde 
kullanıyor. Böylece malzeme-
ler zarar görmüyor.
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OCAK AYI İHRACATINDA ŞOKE EDEN DÜŞÜŞ
Ocak ayı ihracat rakamlar açıklandı. İhracat Ocak’ta yüzde 9.8 

düşüşle 10.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstri-
si, ocak ayında 1 milyar 730 milyon dolar ile en fazla ihracatın 
gerçekleştirildiği sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv 
endüstrisi ocak ayında 1 milyar 730 milyon 321 bin dolarla en 
fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.  Hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörü 1 milyar 391 milyon 624 bin dolarlık ihracat ile ikinci 
sırada yer alırken, bunu 1 milyar 196 milyon 632 bin dolarlık  ih-

racatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

‘FAİZ İNSİN İNMESİN’ DERKEN ŞİRKETLERİ DÖVİZ KURU ÇARPTI’
Faiz tartışmaları ve dolar kurundaki yükseliş reel sektörü olumsuz et-

kiledi. Borçları nedeniyle 175.6 milyar dolar döviz açık pozisyonu olan 
reel sektör şirketleri 20 Ocak’tan bu yana 18.7 milyar lira daha borçlular.

SON bir haftada dolarda yaşanan ani yükseliş döviz açık po-
zisyonu olan şirketleri de vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
merkez bankası Başkanı Erdem Başçı’ya yönelttiği sert faiz eleştirileri 
ile başlayan ve Başçı’nın olağanüstü toplanıp faiz indirebileceklerini 
açıklamasıyla gerilen süreçte dolar sadece 11 günde yüzde 4.4 değer 
kazandı.

BÜYÜK MÜKELLEFLERİN VERGİSİ YÜZDE 23,83 
ARTTI
Büyük mükelleflerin ödedikleri Gelir Vergisi geçen yıl, bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 23,83 artarak 17 milyar 153 mil-
yon liraya yükseldi.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne (BMVD) bağlı mükelle-
flerin 2014’te gerçekleştirdikleri büyüme, tahhakkuk eden 
vergi miktarına da yansıdı. Büyük mükelleflerin ödedikleri 
Gelir Vergisi geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,83 
artarak 17 milyar 153 milyon liraya yükseldi.
BMVD verilerinden derlenilen bilgilere göre, büyük mükellef-
lerden geçen yıl 81 milyar 56 milyon liralık vergi tahsil edildi. 
Bu rakam, 2013’te tahsil edilen 69 milyar 407 milyon liralık 
vergiye kıyasla yüzde 16,78 oranında artış gösterdi.
BMVD’ye bağlı mükelleflerin geçen yıl ödediği vergiler 
arasında 2013 yılına kıyasla en çok artış gösteren Gelir 
Vergisi tevkifatı oldu.

2014 DIŞ TİCARET AÇIĞI AÇIKLANDI
Dış ticaret açığı 2014’te yüzde bir önceki 

yıla göre 15,4 düşüşle yüzde 84,51 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 
2014 yılı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna 
göre 2014 yılı dış ticaret açığı 84.5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Aralık’ta dış ticaret açığı 
8,51 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kuru-
mu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ih-
racat 2014 yılı Aralık ayında, 2013 yılının aynı 
ayına göre yüzde 1,2 artarak 13 milyar 328 
milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 21 mil-
yar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık 
ayında dış ticaret açığı yüzde 14,6 azalarak 9 
milyar 964 milyon dolardan 8 milyar 506 milyon 
dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2013 Aralık ayında yüzde 56,9 iken, 2014 Aralık 
ayında yüzde 61’e yükseldi.
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FED FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ
Amerikan Merkez Bankası (FED) yılın ilk toplantısında istihdam 

piyasasında ve büyümede iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekerek faiz 
oranlarını değiştirmedi. FED ayrıca enflasyonda bir süre daha düşüş 
öngörüyor. ABD merkez bankası (FED), beklenildiği gibi faiz oranlarını 
değiştirmedi, Aralık 2014 toplantısında söylediği ‘faiz artışında sabırlı 
olunacağı’ açıklamasını ise yineledi. FED, faiz oranlarını değiştirmeme 
kararının oybirliğiyle alındığını da vurguladı. FED’in kararına doların tep-
kisi de sınırlı oldu. Dün gün içinde 2.3840’ı görerek Aralık 2014’ten beri 
en yüksek seviyesine çıkan dolar FED kararı açıklandığında 2.3740 se-
viyelerinden 2.3780’e yükseldi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu 

açıklarken, “45 yılın en düşük enflasyonunu görebiliriz” dedi. Merkez 
Bankası Başkanı Erdem Başçı, petrol fiyatlarındaki düşüş, gıda enf-
lasyonunun geçmiş yıllar ortalamalarına dönmesi ve döviz kurunun 
birikimli etkilerinin kademeli olarak ortadan kalkması ile enflasyonun 
düşeceğini ve yıl sonu tahminlerini yüzde 5.5’e çektiklerini belirterek, 
Ocak’ta enflasyonda sert bir gerileme olması durumunda erken faiz 
indirimini değerlendirebileceklerini söyledi. Bu yılın ilk enflasyon rapo-
runun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başçı, yılın 
ilk çeyreğinde TÜFE’de belirgin iyileşme olacağını ve enflasyonun yılın 
ortalarında yüzde 5 olan hedefle uyumlu seviyelere gerileyeceğini be-
lirtti.

DEVLETİN KASASINI İSTANBUL DOLDURDU
Türk ekonomisinin lokomotifi İstanbul, 2014’te 

81 ilden hazineye aktarılan 425 milyar 758 milyon 
290 bin liralık gelirin tam 205 milyon 485 bin lirasını 
karşıladı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, devlet 
geçen yıl 81 il ve Merkez Saymanlığı’ndan toplam 
425 milyar 758 milyon 290 bin liralık gelir elde etti. 
Bütçe gelirlerinin illere göre dağılımına bakıldığında 
İstanbul yine ilk sırayı aldı. Devlet, geçen yıl elde ettiği 
bütçe gelirinin yüzde 41,1’ine denk gelen 175 milyar 
205 milyon 485 bin liralık kısmını bu kentten sağladı. 
Böylece devletin kasasına giren her 100 liranın 41 
lirasını İstanbul karşılamış oldu. Ayrıca, Merkez 
Saymanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli 
dışarıda tutulduğunda geriye kalan 76 ilin devlete 
top lam katkısı 80 milyar 994 milyon 495 bin lira oldu. 
Buna göre İstanbul’un kamunun kasasına aktardığı 
meblağın 76 ilin sağladığı gelirin iki katından daha 
fazla olduğu belirlendi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YÜKSELDİ
Bina inşaatı maliyet endeksi, 2014 yılının 

dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre 
yüzde 0,1 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME) 2014 
yılı dördüncü çeyreğine ilişkin verilerini açıkladı. 
Buna göre BİME, ekim-kasım-aralık aylarını kap-
sayan geçen yılın dördüncü çeyreğinde, toplam-
da bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 ve dört çeyrek 
ortalamalarına göre ise yüzde 10,7 arttı. BİME’de 
dördüncü çeyrekte işçilik endeksi, bir önceki 
döneme göre yüzde 1,1 artarken, malzeme endek-
si ise yüzde 0,2 azaldı. 2013’ün aynı çeyreğine 
göre işçilik endeksi yüzde 10,2 ve malzeme endek-
si yüzde 9,3 artış kaydetti.
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TSE 44 FİRMANIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 44 firmanın 

TSE markasını kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 12 firmanın kendi 

isteği, 31 firmanın yıllık vizesini yaptırmadığı, 1 firmanın da tali-
mata aykırılık gerekçeleriyle TSE markasını kullanma hakkı veren 
sözleşmeleri iptal edildi.

Söz konusu firmaların, ürünlerini TSE markalı olarak piyasaya 
sürmeleri durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki 
kovuşturma açılacak.

ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ YENİDEN 
BELİRLENDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrikte serbest 
tüketici limitini yeniden belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlana konuya 
ilişkin ilana göre, elektrikte serbest tüketici limiti 4,000 kWh 
olarak uygulanacak.

Karar bugün yürürlüğe girdi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞE SERVET 
HARCANDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine 
göre, 2010 yılında 12,9 milyar lira olan inter-
net aracılığıyla alışverişin hacmi, 2011 yılında 
18,7 milyar lira, 2012 yılında 25,2 milyar lira, 
2013 yılında 34,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın ekim ayı itibarıyle de 34,7 milyar 
liraya ulaşan internetten alışverişin, son 5 yıllık 
dönemdeki toplam tutarı ise yaklaşık 126,1 mil-
yar lira oldu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) 
Başkanı Hakan Orhun, yaptığı açıklamada, 
geçen yıl sektörün bir önceki yıla göre yüzde 
30’a yakın büyüdüğünü ifade ederek, e-ticar-
et alanının hala yeni girişim ve yatırımlara aç 
olduğunu söyledi.

KOBİ’LERİN E-TİCARET ZİYARETÇİLERİNDE 
YÜZDE 25 ARTIŞ

KOBİ’ler geçen yıl e-ticaret üzerinden satışlarını 
önceki yıla oranla yüzde 30 artırdı. KOBİ’lerin sahibi 
olduğu e-ticaret sitelerinin ziyaretçi sayısı önceki yıla 
göre yüzde 25 arttı. KOBİ’ler geçen yıl e-ticaret üzer-
inden satışlarını önceki yıla oranla yüzde 30 artırırken, 
15 milyonun üzerinde ürünü online mağazalardan 
satışa sundu. E-ticaret yazılımı sektöründe hizmet 
veren IdeaSoft tarafından 5 bin e-ticaret şirketinin ver-
ileri kapsamında yapılan analizlerle hazırlanan 2014 
yılı Türkiye KOBİ E-Ticaret Raporu Türk KOBİ’lerin e-
ticarete uyum sağladığı sonucunu ortaya koydu. Yıllık 
5-6 milyar liraya ulaşan e-perakende pazarında, e-
ticaret hayatına adım atan KOBİ’lerin payı artık daha 
da dikkat çekici seviyelere ulaştı.
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TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK FATURASI 94 MİLYAR LİRA
Türkiye’nin 2014 yılı elektrik faturası belli oldu. Geçen 

yıl ortalama fiyatlarla 94 milyar liralık elektrik tüketildi. 
Türkiye’de geçen yıl ortalama fiyatlarla 94 milyar liralık 
elektrik tüketildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de geçen 
yıl elektrik tüketimi, önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 
yaklaşık 255 milyar kilovatsaate yükseldi. Elektriğin kilovat-
saatine 2014’ün 9 ayında ortalama 0,36 lira ödenirken, yılın 
son çeyreğinde elektrik fiyatlarında artışa gidildi. Elektriğin 
kilovatsaati ekim, kasım ve aralık aylarında ortalama 0,39 lira 
oldu. Aylık elektrik tüketim değerleri ve söz konusu dönem-
lerdeki elektrik fiyatları dikkate alındığında geçen yılki elektrik 
tüketiminin ekonomik karşılığı 93 milyar 856 milyon 389 bin 965 
lirayı buldu.

HALK SİGORTA VE HALK EMEKLİLİK ÖZELLEŞTİRİLİYOR
Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik’in blok satış yöntemiy-

le özelleştirmesinde son teklif verme tarihi 24 Nisan. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Halk Bankası’nın iştirakleri Halk Sigorta 
ile Halk Hayat ve Emeklilik’in blok satış yoluyla özelleştirilmesi 
için ilan verdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ÖİB 
ilanlarında, düzenlenecek ihaleler için son teklif verme tarihini 24 
Nisan olarak belirtildi. Her iki ihale için de geçici teminat tutarı 
25 milyon dolar olarak belirlendi. İlanlara göre, Halk Sigorta’da 
Halkbank’a ait yüzde 89.18 HİSSE ile Halk Yatırım Menkul 
Değerler’e ait yüzde 4.31 hisse olmak üzere toplam yüzde 93.49 
oranındaki hisse blok olarak satılacak.

AVRUPA TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ 
DÜŞÜRDÜ!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için 
2015 büyüme beklentisini yüzde 3,2’den yüzde 
3’e düşürdü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Türkiye’nin büyüme öngörüsünü aşağı 
çekti. EBRD, Türkiye için 2015 büyüme beklen-
tisini yüzde 3,2’den yüzde 3’e düşürdü. Türkiye’yi 
daha az Rus turistin ziyaret edeceği beklentisinin 
bunda kısmen etkili olduğunu belirtti. Doğu Avru-
pa ülkeleri ile bazı Asya ve Kuzey Afrika ülkeler-
ini izleyen EBRD, Rusya ekonomisi için de bu yıl 
yüzde 4.8 daralma bekliyor. EBRD’nin Rusya’ya 
ilişkin daralma beklentisi, Dünya Bankası’nın 
Rusya için geçen hafta açıkladığı daralma tah-
mininin üzerinde yer aldı.

İHRACATÇILAR 2015 YILINDA DÖVİZ 
KURLARINDAN TEDİRGİN 

hracatçılarda Avro paniği yaşanıyor. Avro’nun 2.69 
seviyesini görmesi ve Avro/Dolar paritesinin 1.15 se-
viyelerine gerilemesi, Avro’nun 2015 yılında dolar 
ve TL karşısında güç kaybedeceğine ilişkin öngörü-
ler ihracatının yüzde 45’ini Avro bölgesine yapan 
ihracatçılarda tedirginliğe yol açtı. İhracatçılar, 2015 
yılında ihracat sözleşmelerini mümkün olan destinas-
yonlarda Amerikan doları ile yapma çabası içine girdi. 
İhracatçıların ortak talebi ise Merkez Bankası’nın faiz 
oranlarında kademeli olarak yüzde 2 indirime gitmesi.
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Ömer Açık - Menekşe İstasyonu
Öğretmenlik görevini sürdüren genç yazar Ömer 
Açık, zengin dil kullanımıyla okumayı keyfe 
dönüştürmeyi başardığı ilk çocuk romanında okuru, 
özlenen bir mahalleye davet ediyor. Hayatlarının 

merkezindeki tren istasyonuyla il-
gili kötü bir haber alan 
mahallelinin çabasını ve 
umut öyküsünü anlatıyor. 
Yediden yetmişe bütün ma-
hallelinin bir amaç etrafında 
birleştiği romanda yazar, 
çocukların heyecanını 
ve yaşamı biçimlendirme 
gücünü, kendi deneyimle-
rinden süzerek hissettirmeyi 
başarıyor. Kitap, kentsel 
dönüşümün sonuçları ve et-
kileri üzerine düşündürüyor ve 
dayanışmayı yüceltiyor. Bir yan-

dan da, yok olmaya yüz tutan meslekleri 
hatırlatıyor. Gün geçtikçe hızlanan ve sorumsuzca 
şekillendirilen bir dünyada, tren istasyonunda kitap 
okumak ve vagon penceresinden farklı yaşam ka-
releri görmek isteyen küçükler ve büyükler için umut 
sözcükleriyle yazılmış bir roman.

Rıza Zelyut-Osmanlı’da Karşı Düşünce 
ve İdam Edilenler
Prof. Server Tanilli, bu kitapla ilgili olarak 1986 
tarih li mektubunda şunları yazıyor: “Osmanlı’da 
Karşı Düşiince ve idam Edilenler” adlı yeni eserinizi 
aldım. Yararlanarak okudum. “Karşı-düşünce”nin 
ne denli çileli bir tarihi varmış bizde! Resmi düşünce, 
kudurganlığını sadece şimdi sergiliyor değil; özgür 
düşünceye vaktiyle de ne acılar çektirilmiş, ibretle 
okuyor insan. Bu çalışmada, resmî tarihin yok 
saydığı veya kötülediği “düşünceleri yüzünden 
katledilen” ulu dedelerimiz ilk kez gün ışığına 
çıkartılıyor. Eserde, Türklerin İslamiyet’e geçişleri, 
bu süreçteki halk İslâmî’nin aldığı muhalefet biçim-
leri ilk kez karşı gözle veriliyor. Ve “Osmanlı kim-
dir?” sorusunun gerçek cevabı ortaya 
konuluyor. Osmanlı kimliğinin 
doğru anlaşılabilmesi için de 
15. yüzyılda Edirne’de diri diri 
yakılan Hurufilerden başlayıp 
17. yüzyılda 90 yaşında iken 
katledilen Hamzavipiri Beşir 
Ağa’ya kadar uzanan aydın 
kırımı ortaya çıkartılıyor. Ve bu 
haliyle de bu eser “gerçek halk 
tarihi” olma özelliğine kavuşuyor.

İlhan İrem-Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları
“Sevginin olmadığı yerde gerçeğin anlamı yoktur. Artık her şey olabilir! Ve her şey 
anlamsız bir kabus gibi, bir mantık dizini içermeden yaşanacaktır. İncelikler ve aşk 
çoktan terk edildi… Ama daha da önemlisi; Son hayat belirtisi olarak uzun süredir 
can çekişen, ‘farkındalık’ bitti. ‘Hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil.’ Artık hiçbir 
şeye şaşırmadan, yetinmenin kısa tarihini izliyoruz. Kül olmanın, savrulmanın 
dayanılmaz hafifliği…” Aydınlık yürekli bir ozandan, Türkiye tarihinin en karanlık 
döneminin; yalın, duru, net, cesur, şiirsel ve vurucu anlatımı. İlhan İrem’in ülk-
edeki akıl tutulmasını kaleme aldığı yazılarında bir yok oluşu hüzünle izlerken, 
kadife eldiven içindeki demir yumruğu ve tükenmeyen umutları da kalbinizde 
hissedeceksiniz.

Neşe Doster-Celile
Celile’nin evi, anılarıyla doluydu... 55 yıllık eşi Dr. Müfid Ekdal, büyük 
aşkı ve sonsuz sevdasıydı... Suriye, özellikle de Halep, eskiyen ve 
yitip giden yüzüne rağmen eskimeyen hasretiydi... Yaşamöyküsünün 
ayrıntıları, önümüze açılan derin ve ayrıntılı bir serüvendi… O halde 
kimdi Celile Selahiye Ekdal? Bu kitap, tüm bu sorulara yanıt aradı. Bu 
kitaptaki Celile ile tanıdığımız ve tanıştığımız Celile Hanım arasında 
çok fark yok, ama çok ayrıntı var.

KİTAP DÜNYASI
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