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İran’a uygulanan ekonomik ambar-
gonun 15 Ocak 2016 tarihi itibari-
yle Viyana’da yapılan açıklama ile 
kaldırılması sonucunda tüm dünyada 
gözler İran’a dikildi ve küresel ekono-
mi gündemine Çin’den sonra İran 
oturdu. Artık İran’ı yeninde keşfetmek 
zamanı…

İRAN ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Bulunduğu jeopolitik konum İran’ı 
Avrupa ve Avrasya arasında Tür-
kiye ile birlikte çok önemli ülke 
yapmaktadır. İpek Yolu İran’ın tari-
hten bugüne taşımıştır. Petrolün 
bulunmasıyla da dünyanın petrol ve 
doğalgaz bakımından en zengin birkaç 
ülkesinden biri yapmıştır.

Ham petrol taşımacılığının yoğun 
olarak yapıldığı Umman Körfezi, Bas-
ra Körfezi ve Hazar Denizi’ne kıyıları 
olan1.648.195 km2 yüzölçümlü İran; 

Türkiye (499 km), Afganistan (936 
km), Irak (1458 km), Pakistan (909 
km), Türkmenistan (992 km), Azerbay-
can (432 km), Nahcivan (179 km) ve 
Ermenistan (35 km) ile sınıra sahiptir.
İran topraklarının % 9,78’i ekilebilir 
arazilerden, % 1,29’u da düzenli hasat 
sağlanan alanlardan oluşmaktadır.

İRAN BİR İSLAM CUMHURİYETİ’DİR

Siyasi ve İdari Yapı

Şah yönetimi 11 Şubat 1979 tarihinde 
devrilmiş ve ülkede aşama halinde 
dini esasa dayalı bir devlet düzeni 
kurulmuştur. İran’da gücün ulema 
ile halk tarafından seçilen temsilciler 
arasında hiyerarşik olarak paylaşıldığı, 
dini teokrasi ile Başkanlık sistemi 
karışımı kendine özgü bir yönetim 
biçimi hâkimdir. Başbakanlık Kurumu 
bulunmamakta olup; yürütme erki 4 
yıllık dönemler için gizli oy prensibi 

ile yapılan genel seçimlerde seçilen 
Cumhurbaşkanı’nın elindedir.

İran’da kuvvetler ayrılığı prensibi 
geçerli olmakla beraber, erkler dini 
liderin denetimine tabidir. Mevcut 
dini lider, İslâm Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Humeyni’den sonra seçilmiş 
olan Ayetullah Ali Hameneyi’dir. Ni-
zami ordu, Devrim Muhafızları, İçişleri 
Bakanlığı ve istihbarat kuruluşları 
doğrudan Dini Lidere bağlıdır. Dini Lid-
er İçişleri Bakanlığı üzerindeki yetkiler-
ini Cumhurbaşkanına devredebilir.

Devlet Uzlaştırma Konseyi

Humeyni tarafından din adamı ağırlıklı 
Anayasayı Koruyucular Konseyi ile 
İslâmi Danışma Meclisi arasında yasa-
ma sürecine ilişkin ortaya çıkabilecek 
uzlaşmazlıkların giderilmesi amacı ile 
kurulmuştur. Anayasa değişiklikleri 
konusunda Dini Lidere görüş bildirir. 
Ayrıca, Meclis ve Anayasayı Koruy-
ucular Konseyi arasında ortaya çıkan 
görüş ayrılıklarını inceleyerek alınacak 
nihai tutum konusunda Dini Lidere 
öneride bulunur.

İslami Danışma Meclisi: 4 yıllık dönem-
ler için halkın doğrudan ve gizli oy ile 
seçtiği 290 milletvekilinden oluşan İran 
Meclisi, sadece bir yasama organı 
niteliğinde olmayıp; idarenin tüm 
eylem ve işlemlerinde inceleme ve 
araştırma yapma yetkisine sahiptir.
Danışma Meclisi, Anayasaya ve ülk-
enin resmi mezhebine aykırılık teşkil 
edecek kanun yapamaz. Bu duru-
mun tespiti, Anayasal bir kurum olan 
Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin 
sorumluluğuna tabidir. Kanun tek-
lifi Bakanlar Kurulu Üyelerinin ortak 
kararı, kanun tasarıları ise en az 15 
milletvekilinin talebi ile meclise sunu-
lur. ‘Yasama Devredilmezliği’ ilkesi 
geçerli olan İran’da bu kuralın tek 
istisnası, zorunluluk halinde belirli ka-

İRAN YENİDEN KÜRESEL EKONOMİ SAHNESİNDE

Mustafa PAMUKOĞLU



www.usiad.org.tr

MAKALE

8

nunlarla sınırlı olmak üzere iç komisy-
onlara Kanun hazırlama yetkisi verile-
bilmesidir.

Anayasayı Koruyucular Konseyi: 
Dini Liderlik Makamınca seçilen gün-
cel bilgilere sahip 6 kişilik hukukçu 
heyetinden oluşan Anayasal bir ku-
rumdur. 6 yıllık dönemler itibarıyla 
görev yapan bu kurumun başlıca göre-
vi; İslâmi Danışma Meclisi kararlarının 
Anayasa’ya ve Devletin resmi mez-
hebine uygunluğunu denetlemektir.
İran’da yargı erki, yasama ve yürüt-
meden tam bağımsız olarak iş 
görmektedir. Adalet Bakanlığı, yargı 
ve yürütme erkleri arasındaki koor-
dinasyonu sağlamakla yükümlüdür. 
Yargı erkinin işleyişinden, Dini Lider 
tarafından içtihat verme yetkisine 
haiz ulema arasından 5 yıllık süre için 
atanan Yargı Erki Başkanı sorumlu-
dur. İran devriminin ardından mevcut 
Kara Avrupası Hukuk Sistemi, İslâm 
Hukuku ile birleştirilerek oluşturulan 
İran hukuk sisteminde, İslâm hukuku 
daha çok aile hukuku ve ceza hukuku 

alanlarında uygulanmaktadır.

İRAN DOĞAL KAYNAK ZENGİNİDİR

İran’ın başlıca doğal kaynakları; pet-
rol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, 
demir cevheri, kurşun, manganez, 
çinko ve sülfürdür. Ülkenin başlıca 
tarım ürünleri; buğday ve pirinç gibi 
hububatlar, şeker pancarı, şeker 
kamışı, meyveler, kabuklu yemişler, 
pamuk, süt ürünleri, yün ve havyardır. 

İran sanayisi; petrol, petrokimyasal-
lar, gübreler, sodyum hidroksit, tekstil, 
çimento vb. inşaat malzemeleri, gıda 
işleme (özellikle şeker ve bitkisel yağ 
üretimi) ve metal işleme sektörlerinde 
yoğunlaşmıştır.

NÜFUS VE KENTLEŞME

IMF 2015 raporuna göre İran’ın nüfusu 
79 milyondur. Başkenti Tahran olup 10 
büyük şehri vardır. Tahran, Mashhad, 
İsfahan, Karaj, Tebriz, Şiraz, Ahvaz,  
Qom, Kermanshah, Urumiye. Nüfu-
sun yaklaşık 22 milyonu bu 10 büyük 
şehirde yaşamaktadır.
Nüfus artış hızı yüzde 1,1 olarak 
hesaplanmaktadır.
Kentlerde taşıt emisyonları, rafineriler 
ve sanayi atıkları kaynaklı olarak hava 
kirliliği görülmektedir.

EKONOMİK YAPI

Irak savaşı sonrasında savaşta can 
kaybı veren ailelere yardım amacıyla 
kurulan vakıflar (bonyad); geniş vergi 
muafiyetleri, sübvansiyonlar ve işgücü 
avantajları ile son derece etkili hale 
gelmiş devlet tekelleridir. İran ekono-
misinin % 40’ı doğrudan, % 45’i de 
“bonyad” olarak adlandırılan vakıflar 
aracılığı ile dolaylı olarak devle-
tin kontrolündedir. Kalan ekonomik 
faaliyetlerin % 15’i ise, muhafazakâr 
işadamlarının (bazaar) elindedir. Yurt 
dışında tahsillerini tamamlayıp İran’a 
geri dönen kişilerden oluşan, Batılı an-
lamda faaliyet gösteren özel sektör de 
canlanma eğilimindedir.

Dünya kesinleşmiş ham petrol rezerv-
lerinin % 11,5’ine (Suudi Arabistan ve 
Kanada’nın ardından 3. sırada) sahip 
olan ve dünyanın en büyük 3. petrol 
üreticisi olan İran, doğalgaz rezervleri 
açısından da Rusya’nın ardından 2. 
sırada yer almaktadır. İran’ın ihracat 
gelirlerinin % 80-90’ı, bütçe gelirlerinin 
ise % 40-50’si petrolden elde edilme-
ktedir.

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA(GSYH)

2015 itibariyle yaklaşık 400 milyar 
dolar civarındadır.

GSYH’NIN DAĞILIMI

400 milyar dolar mertebesinde olan 
İran’ın GSYH aşağıdaki kalem-
lerden oluşmaktadır. Görüldüğü 
gibi GSYH’nin yarısı hane halkı 
harcamalarından oluşmaktadır.
 Hane halkı tüketim: 50.6
 Hükümet tüketimi: % 10.7
 Sabit sermaye yatırım: % 26.2
 Stoklardaki yatırım: % 7.2
 Mal ve hizmet ihracatı: 24.2
 Mal ve hizmet ithalatı: % -18,9
GSYH sektör bazında dağılımı da 
şöyledir:
 Tarım: % 9.2
 Endüstri: % 37.7
 Hizmetler: % 53.1

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR
2015 itibariyle KBMG 17.140 dolardır.

BÜYÜME
Tablo-1
Büyüme Oranları
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Görüldüğü gibi ambargonun 
uygulanmasından sonra İran’ın 
büyüme oranları küçülmüş ve 2012 
ve 2013’de eksi olmuştur.2014’de 
yüzde 4,3 olan büyüme 2015’de 
binde 8’e düşmüştür. İran 2016 ve 
2017’de sırasıyla 4,8 ve 6,0 oranında 
büyüyeceğini öngörmektedir.
2014’de sanayi üretim büyüme oranı 
yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

TASARRUF ORANLARI

İran’ın yurtiçi tasarruf oranları son üç 
yılda yüzde 40 civarındadır.
 GSYİH’nın % 34.8 (2014)
 GSYİH’nın% 39,1 (2013)
 GSYİH’nın % 43.8 (2012 )

TARIM
Tarımda en önemli ürünler, buğday, 
pirinç, diğer hububat, şeker pancarı, 
şeker kamışı, meyve, fındık, pamuk, 
süt ürünleri, yün, havyardır.

ÖNEMLİ SEKTÖRLER

İran ekonomisinde ağırlığı olan sektör-
ler şunladır.
Petrol, petrokimya, gaz, gübre, kostik 
soda, tekstil, çimento ve diğer inşaat 
malzemeleri, gıda işleme (özellikle 
şeker rafine ve bitkisel yağ üretimi), 
demirli ve demirsiz metal üretimi, si

lah   lanma sektörleridir.

İŞGÜCÜ VE İŞSİZLİK

İşgücü 2014’de 28 400 000’dir. Dünya 
ülke karşılaştırması: 22
İran’da nitelikli işgücü sıkıntısı söz ko-
nusudur.
İşgücü - Mesleğe göre aşağıdaki sek-
törlere dağılmıştır:

 Tarım:% 16.3
 Endüstri:% 35.1
 Hizmetler:% 48.6 

İşsizlik oranı:
İran’da işsizlik oranı yüzde 10’dan 
fazladır.2014 işsizlik oranı yüzde 
10,4’dür.

Yoksulluk sınırı altında nüfusun to-
plam nüfusa oranı yüzde 20’leri 
bulmaktadır. 

DIŞ TİCARETİ

Tablo-2

İran’ın ambargo öncesi 1milyar 
dolara yaklaşan dış ticaret hacmi 
2011’den itibaren 100 milyar civarına 
düşmüştür. Bu oldukça kötü bir duru-
mu yansıtmaktadır.

ENERJİ
İran doğal gaz rezervi açısından 
Dünya’da ikinci ve petrol rez-
ervi açısından Dünya’da üçüncü 
durumdadır

Elektrik - Üretim:
239,2 milyar kWh 
Dünya ülke karşılaştırması: 17.sıra

Elektrik tüketimi:
195,3 milyar kWh 
Dünya ülke karşılaştırması: 21.sıra
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Elektrik - ihracat:
110,3 milyar kWh      Grafik-2
Dünya ülke karşılaştırması: 20.sıra

Elektrik - İthalat:
3 ,897 milyar kWh 
Dünya ülke karşılaştırması: 45.sıra
Elektrik - kurulu elektrik üretim kapa-
sitesi:
78 300 000 kW 
Dünya ülke karşılaştırması: 14.sıra
Elektrik - fosil yakıtlardan: Toplam ku-
rulu kapasitenin% 85.6  Dünya ülke 
karşılaştırması: 85.sıra
Elektrik - Nükleer yakıtlardan: Toplam 
kurulu kapasitenin% 1.2 Dünya ülke 
karşılaştırması: 33.sıra
Elektrik - hidroelektrik santral: Toplam 
kurulu kapasitenin% 12.4 Dünya ülke 
karşılaştırması: 111.sıra
Elektrik - diğer yenilenebilir kaynak-
lardan: Toplam kurulu kapasit-
enin% 0.8 (2012 est.) Dünya ülke 
karşılaştırması: 97.sıra.

Ham petrol - Üretim:
Gün 3.236.000 bbl (2014 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 7
Ham petrol - ihracat: Gün 1.322.000 
bbl (2013 tahmini). Dünya ülke 

karşılaştırması: 11
Ham petrol - ithalat: Gün 28.140 
bbl (2012 tahmini). Dünya ülke 
karşılaştırması: 62
Ham petrol – kanıtlanan rezervleri:
157,8 milyar  bbl (2015 tahmini) Dün-
ya ülke karşılaştırması: 4

Doğal gaz - üretim:
161,3 milyar cu m (2013 tahmini), 
Dünya ülke karşılaştırması: 3

Doğal gaz - tüketim:
157,3 milyar cu m (2013 tahmini). 
Dünya ülke karşılaştırması: 5

Doğal gaz - ihracat:
9,307 milyar cu m (2013 tahmini). 
Dünya ülke karşılaştırması: 23

Doğal gaz - ithalat:
532,9 000 000 milyar cu m (2013 tah-
mini).Dünya ülke karşılaştırması: 32
Doğal gaz - kanıtlanmış rezervler:
33.800 000 000 000 cu m (1 Ocak 2014 
tahmini) Dünya ülke karşılaştırması: 2
Enerji tüketiminden kaynaklanan kar-
bon dioksit emisyonu:
603 600 000 Mt (2012 tahmini)

PETROL İHRACATI
Tablo-3

Petrol devi İran’ın ambargonun et-
kisi ile petrol ihracatı oldukça düşük 
seyretmiştir.
Ambargonun kalkması ile petrol 
ihracatında tekrar eski rakamlara 
ulaşılması beklenmektedir.
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Grafik-3

Tablo-3

TÜRKİYE-İRAN TİCARETİ

İran ile 1996 yılında 1 Milyar Dolar 
civarında olan dış ticaret hacmimiz, 
2008 yılı itibarıyla 10 Milyar Dolar’ı 
aşmıştır. Türkiye aleyhinde seyreden 
dış ticaret dengesi, İran’dan doğal gaz 
ithalatı ile birlikte son yıllarda daha da 
artmış ve 2013 yılı itibarıyla 14,6 Mil-
yar Dolar’ın üzerinde gerçekleşmiştir.  
2014 yılında ise 13,7  milyar dolarlık 
dış ticaret hacmine ulaşılmasına 
rağmen iki ülke arasındaki dış ticaret 
dengesi Türkiye aleyhine ilerlemekte-
dir.

Türkiye-İran Dış Ticaret i (Bin Dolar)

Tablo-5

 Türkiye’nin İran’dan petrol 
ithalatı ambargo ile düşmüştür. Bu 
azalan durum Irak ile telafi edilmiştir.
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İRAN’A İHRAÇ VE İTHAL EDİLEN 
ÜRÜNLER

GTİP İRAN’A İHRAÇ EDİLEN 
ÜRÜNLER 

7113 Kıymetli metaller ve 
kaplamalarından mücevherci eşyası

4411 Lif levha, orta yoğunlukta
8708 Kara taşıtları için aksam, 
parçaları

8302 Adi metallerden donanım, 
tertibat vb. Eşya

2402 Tütün/tütün yerine geçen 
maddelerden purolar, sigarillolar ve 
sigaralar

9999 Başka yerde belirtilmemiş 
ürünler

2403 Homonize edilmiş tütün ve 
tütün yerine geçen madde hülasaları

4811 Kağıt/karton, selüloz vatka ve 
selüloz liften tabakalar

4418 Bina, inşaat için marangozluk, 
doğrama mamulleri

8481 Muslukçu, borucu eşyası-
basınç düşürücü, termostatik valf dahil

7216 Demir/alaşımsız çelikten profil

5407 Sentetik iplik, monofil, 
şeritlerle dokumalar

8455 Metalleri haddeleme maki-
neleri, bunların silindirleri

3004 Tedavide/korunmada 

kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 
(dozlandırılmış)

3506 Diğer müstahzar tutkallar, 
yapıştırıcılar

8307 Adi metalden eğilip büküle-
bilen borular

9619 Bebek bezleri, kadın hijyenik 
ürünleri

3921 Plastikten diğer lev ha-
lar,yaprak, pelikül, varak ve lamlar 

3916 Plastikten monofil, çubuk, 
profiller-enine kesiti > 1mm.

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen 
elektrik devresi teçhizatı

8409 İçten yanmalı, pistonlu 
motorların aksam-parçaları

3919 Plastikten, yapışkan levha, 
yaprak, şerit, lam vb. Düz şekilde

5603 Dokunmamış mensucat 
(emdirilmiş)

3925 Plastikten inşaat malzemesi

8431 Ağır iş makine ve cihazlarının 
aksamı, parçaları

6006 Diğer örme mensucat

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer 

izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber 
optik k
4703 Sodalı ve sülfatlı odun hamuru 

8418 Buzdolapları, dondurucular, 
soğutucular, ısı pompaları

3209 Sentetik polimerler esaslı; 
sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve 
vernik

0802 Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/
soyulmuş)

7013 Masa, mutfak, tuvalet, ev 
tezyinatı vb için cam eşya
9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, 
parçaları

8479 Kendine özgü fonksiyonlu 
makine ve cihazlar

4413 Yoğunluğu artırılmış ağaç 
(bloklar, levhalar, şeritler/profil 
halinde)

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elek-
trotermik cihazlar (şofbenler)

8414 Hava-vakum pompası, hava/
gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör

7604 Alüminyum çubuk ve profiller

3402 Yıkama, temizleme 
müstahzarları-sabunlar hariç

12
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GTİP İRAN’DAN İTHAL EDİLEN 
ÜRÜNLER

9999 Başka yerde belirtilmemiş 
ürünler

3901 Etilen polimerleri (ilk 
şekillerde)

3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde)

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş 
bakır alaşımları

2716 Elektrik enerjisi

3102 Azotlu mineral/kimyasal gü-
breler

7601 İşlenmemiş alüminyum

2905 Asiklik alkoller vb. 
Halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış/nitrozalanmış türevl

7901 İşlenmemiş çinko

2713 Petrol yağlarının/bitümenli 
minerallerden elde edilen yağların 
kalıntıları

7408 Bakır teller

2712 Vazelin; parafin, yağlı mum, 
ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.
7801 İşlenmemiş kurşun

7005 Perdahlanmış cam, levha, 
yaprak halinde; parlatılmış, cilalanmış
3903 Stiren polimerleri (ilk 
şekillerde)

7202 Ferro alyajlar

7411 Bakırdan ince ve kalın borular

7228 Alaşımlı çelikten çubuk, profil, 
içi boş sondaj çubukları

7409 Bakır levha, plaka ve şeritler 
(kalınlığı >0, 15 mm)

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, 
pelikül ve lamlar

3817 Karışım halinde alkalibenzen-
ler, alkalinaftalenler

5503 Sentetik devamsız lifler (işlem 
görmemiş)

5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği 
hariç) (toptan)

5501 Sentetik lif demetleri

2909 Eterler, eter-alkoller, eter fe-
noller, fenoller, peroksitler vb. Türev-
leri

6802 Yontulmaya, inşaata elverişli 
işlenmiş taşlar (kayagan hariç)

4803 Tuvalet-temizlik kağıtları

8708 Kara taşıtları için aksam, 
parçaları

2915 Doymuş asiklik monokarbok-
silik asitler vb. Türevleri

0504 Hayvan bağırsak, mesane ve 
midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş 
vs.)

2710 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar

0804 Hurma, incir, avokado ve gua-
va armudu, mango, mangost (taze/
kurutulmuş)

2601 Demir cevherleri ve konsant-
releri

0802 Diğer kabuklu meyveler 
(taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/
soyulmuş)

2917 Polikarboksilik asitler, anhid-
ritleri, halojenürleri ve türevleri

2815 Sodyum hidroksit (kostik 
soda) potasyum hidroksit (kostik po-
tas)

4102 Koyun ve kuzuların ham der-
ileri

8458 Metallerin işlenmesine mah-
sus torna tezgahları

0807 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve 
papaya (taze)

SONUÇ

İran, tarihi, kültürü, jeopolitik konumu, 
petrol ve doğalgaz kaynak zenginliği 
dikkate alındığında her zaman Avrupa 
Avrasya kesişmesinde önemli bir ülke 
olacaktır. İran’ın küresel ticaretteki 
önemi ve yeri siyasi konjonktürü de et-
kilemesi her daim karşımıza çıkacağını 
tahmin etmek zor olmazsa gerek.
Ambargonun kalkması ile yeninden 
küresel ekonomiye dönen İran’ın küre-
sel ölçekteki ekonomik gelişmelere et-
kisi bir yana komşumuz olan İran ile 
ticari ilişkilerimizin daha da gelişeceği 
muhakkak.
İran’a aylardır dünyanın her tarafından 
akın var. Türkiye’nin de İran’ı yeniden 
keşfetmesi gerekiyor.
Ambargonun kalkması ile Türkiye-
İran ekonomik ilişkilerinin ne yönde 
gelişeceğini ayrı bir yazı konusu yap-
mak gerektiğini vurgulayarak İran’ı 
birazcık da olsa tanıtmış olduğumuzu 
düşünüyoruz.
Bu yazıdaki verileri; TÜİK, Türkiye 
Ekonomi Bakanlığı yayınlarından ya-
rarlanarak hazırladık.
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Otomotiv Sektörünün Gözü 
İran’da

TAYSAD Başkanı Mehmet 
Dudaroğlu, ambargoların 
kalktığı İran’ın özellikle yedek 
parça alanında büyük potan-
siyele sahip olduğunu belirtti.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Me-
hmet Dudaroğlu, İran’a ekono-
mik yaptırımların kaldırılmasının 
ardından otomotiv yan sanayi 
sektörünün bu ülkedeki üreti-
cilerle işbirliği için görüşmelere 
başlayacağını söyledi.

Dudaroğlu, “Şubat ayında 
ilk defa yapılacak olan İran 
Uluslararası Otomotiv Endüstrisi 
Konferansı’na davet edildik…

Üyelerimizin katılımını teşvik 
ettiğimiz bu organizasyon ikili 
görüşmelerle desteklenecek. 
İranlı paydaşlarımız otomotiv 
parça tedariki konusunda en 
büyük ortakları olarak yanlarında 
yer almamızı bekliyorlar” dedi.

Büyüme potansiyeli olan 
İran’da diğer üreticiler gibi yer 
alınması gerektiğini vurgu-
layan Dudaroğlu, TAYSAD’ın 
bu amaçla geçtiğimiz günlerde 
İran Otomotiv Parça Üreticileri 
Derneği (IAPMA) bir araya 
geldiğini ve gelecekteki olası 
işbirliklerinin değerlendirildiğini 
belirtti.

Dudaroğlu, İran otomotiv 
pazarının yılda 2 milyon ade-
tin üzerinde potansiyele sahip 

olduğunu belirterek, “Böyles-
ine büyük bir potansiyel içeren 
İran pazarındaki fırsatları 
değerlendirecek kapasiteye 
ulaşmamız gerekiyor” dedi.

Dudaroğlu, İran otomotiv sek-
törünün büyüme potansiyelinin 
Türkiye tedarik sanayi tarafından 
çok dikkatli değerlendirilmesi 
gerektiğini belirterek, kısa vad-
ede taraflar arasında anlaşmalar 
yapılabileceğini, otomotiv üreti-
mindeki artışın fırsata çevrilmesi 
için doğru stratejiler belirlenmesi 
gerektiğini ifade etti.

Otomotiv tedarik sanayi ihracatı 
dolardaki değer artışının etkisi-
yle 2015te yüzde 9 kayıpla 8.64 
milyar dolar oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ İRAN’DA
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“Enerji kaynaklarını elinde tu-
tan, dünyayı elinde tutar!”
Enerji Uzmanı Necdet 
Pamir’den Yeni Kitap: “Ener-
jinin İktidarı”

“Dünya herkesin ihtiyacına 
yetecek kadarını sağlar, fakat 
herkesin hırsını karşılamaya 
yetecek olanı değil.”
Mahatma Gandhi
“Enerji kaynaklarını kontrol ede-
meyen bir ulus, kendi geleceğini 
de kontrol edemez.”
Barrack Obama

“ …Ne Başkan Wilson ne de 
bir başkası, Dicle ve Fırat’ın 
çevresindeki geniş toprakları 
Osmanlı’ların denetimine 
bırakmak isteyecektir. Bu 
durumda sormak isterim: 
Mezopotamya’daki Küçük Zap 
Suyu’na kadar veya yeterli dere-
cede zengin su kaynaklarını 
denetim altına alacak şekilde, 
ordularımızla ilerlememi-

zin büyük yararı yok mudur? 
Bunu başardığımızda, petrol 
yataklarının büyük çoğunluğu da 
elimize geçmiş olacaktır.”
Arthur J. Balfour, İngiltere 
Dışişleri Bakanı 13 Ağustos 
1918

Enerji, her şeydir! En-
erji kaynaklarını, transfer 
olanaklarını elinde tutan, 
dünyayı elinde tutar. Bugün 
Orta Doğu’da yaşanmakta olan, 
milyonlarca insana ülkesini 
terk ettiren, yüz binlercesinin 
ölümüne neden olan, kimiler-
ince 3. Dünya Savaşı olarak 
adlandırılan “savaş”, enerji 
kaynakları için yapılan savaştır. 
Dünyanın öküzün boynuzları üz-
erinde olduğu bir hurafedir ama 
dünyanın, bir kuyudan fışkıran 
petrolün üzerinde durduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 21. 
yüzyılda enerjinin kanlı tarihi 
yazılmaya devam ediliyor.

“ENERJİ HAYATIMIZIN 
MERKEZİNDEDİR”

Enerji öylesine hayatımızın 
merkezindedir ki, enerji 
kaynaklarına erişebilmek, en-
erjiyi kesintisiz kullanabilmek, 
enerjide bağımlı olmamak gibi 
kavramlar, ülkelerin sadece 
enerji güvenliklerini değil, ona 
bağlı olarak ekonomik ve ulusal 
güvenliklerini, daha da önem-
lisi, ekosisteme verilen zarar-
lar açısından da insanlığın ve 
dünyamızın geleceğini doğrudan 
ilgilendirmektedir.

“DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ KAD-
ER Mİ, NE YAPMALI?”

Kitapta, “Enerji nedir? Günlük 
yaşamımızdaki önemi nedir? Ül-
kelerin gelişimlerinde, hatta var 
olmalarındaki rolü nedir? Enerji 
güvenliği ne demektir? ABD, AB, 
Rusya’nın enerji politikalarının 
temel unsurları nelerdir? Enerji 
kaynakları bakımından zengin 
olan ülkelere yönelik işgallerin, 
sivil katliamlarının ardında 
büyük güçlerin ne gibi ihtirasları, 
kirli planları var? Türkiye’nin bir 
enerji politikası var mı? Enerji 
alanındaki sorunlarımız çözüm-
süz mü? Dışa bağımlılığımız 
kader mi? Ne yapmalı?” gibi sor-
ulara yanıt aranıyor.

RUSYA İLE YAŞANAN SON 
ENERJİŞ KRİZİ…
“Çevremizdeki ülkelerde çok 
zengin petrol rezervleri var 

“Enerji kaynaklarını elinde tutan, dünyayı elinde tutar!”
Enerji Uzmanı Necdet Pamir’den Yeni Kitap: “Enerjinin İktidarı”
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da bizde nasıl olmaz? Petrol 
denizi üzerinde yüzüyoruz ama 
yabancılar engelliyor. Petrol bu-
lunuyor ama üzerini cıva ya da 
çimento ile kapatıyorlar” gibi 
yorumlara teknik ve jeopoli-
tik açılardan açıklık getirmeye 
çalışılıyor.
Kitapta Rusya ile yaşanan son 
enerji kriziyle ilgili de özel bir 
bölüm var.

Necdet Pamir Kimdir?

28 Haziran 1954, Ankara 
doğumlu. Evli, 2 çocuk babası. 
TED Ankara Koleji ve ODTÜ 
Petrol Mühendisliği Bölümü 
(1980) mezunu.
Ulusal petrol kuruluşu TPAO’da, 
1980-2006 yılları arasında 
Üretim Grubu Başkanlığı’nda 
rezervuar mühendisi, şef, 
proje müdürü; Planlama ve 
Koordinasyon Grubu Başkan 

Yardımcısı, Petrol Taşıma ve 
Pazarlama Grubu Başkanı, 
Genel Müdür Muavini görevler-
inde bulundu. TPAO’da 26 yıl 
çalıştıktan sonra 2006 yılında 
emekli oldu.
Başbakanlık Boru Hatları Koor-
dinasyon Kurulu Üyesi olarak, 
Bakü Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı’nın gerçekleştirilmesine 
yönelik teknikekono-
mik ve uluslararası ilişkiler 
kapsamındaki faaliyetlere, 
TPAO adına katkıda bulundu. 
Yurtiçi ve dışında, kuruluşunu 
temsil etti.
İlk kitabını Bakü-Ceyhan: Kaf-
kasya ve Orta Asya’da Bitmeyen 
Oyun başlığı ile yayınladı.
1980-1995 yılları arasında TM-
MOB Yönetim Kurulu Üyeliği, 
aynı dönemde TMMOB Pet-
rol Mühendisleri Odası’nda 
Genel Sekreter, Genel Başkan 
Yardımcısı ve iki dönem de 

Genel Başkanlık görevlerinde 
bulundu. 2000-2007 yılları 
arasında, Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ASAM) 
Başkan Yardımcılığı ve Genel 
Koordinatörlüğü görevlerini 
üstlendi. Aynı dönemde ASAM 
Enerji, Çevre ve Teknoloji 
Masası Başkanlığı görevini de 
sürdürdü. 2 dönem, Dünya En-
erji Konseyi Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı.
Başkent Üniversitesi, İstanbul 
Kültür Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi SBF, ODTÜ ve 
Bilkent’te, dünya ve Türkiye en-
erji politikaları üzerine lisans ve 
lisansüstü dersleri verdi.
Halen Bilkent Üniversitesi’nde 
“Dünya Enerji Politikaları” 
(lisans) ve “Enerji-Jeopolitik ve 
Politika” (lisansüstü) derslerini 
veriyor.
Halen enerjienergy.com portalı 
(bilgi erişim kapısı) Genel Yayın 
Yönetmeni.
Halen TMMOB Petrol Müh-
endisleri Odası Enerji Politikaları 
Çalışma Grubu Başkanı; TM-
MOB Yüksek Onur Kurulu (Y) 
Üyesi.
Halen Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Enerji Komisyonu 
Başkanı.
Çok sayıda Türkçe ve İngilizce 
makalesi var. Yurtiçi ve 
dışındaki çeşitli yazılı ve gör-
sel yayın kuruluşları, Pamir’in 
enerji politikaları konusundaki 
görüşlerine sık sık başvuruyor 
ve yayınlıyorlar.
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İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 
yılında sonsuzluğa uğurlanmıştı. 
Aradan 42 yıl geçmiş. İnönü, 
Şevket Süreyya Aydemir’in 
nitelendirmesiyle Atatürk’ten 
sonra Cumhuriyetimizin 
kuruluşunda “İkinci Adam” idi. 
Kimilerinin övünç ve minnettar 
olduğu, kimilerinin de yerdiği bir 
devlet adamı oldu. Ancak yet-
erince ders al(a)madığımız bir 
devlet adamı.
 
Bu eksikliği bir ölçüde gidermek 
için Hocam Prof. Dr. Ziya Gökalp 
Mülayim, “İsmet İnönü’den Siya-
set Dersleri Niteliğinde Anılar” 
adlı bir kitabı kaleme almış. 
Hocam imzalayarak bana da 
göndermiş.

Ziya Hoca, kitabının önsözünde 
1966’dan itibaren 7 yıl kadar 
İsmet İnönü’nün biraz yakınında 
bulunduğunu yazıyor, İnönü 
ile hiç unutamadığı anılarına 
değiniyor ve anıların her birinin 
kendisi için birer siyaset dersi 

niteliğinde olduğunu belirtiyor.

İzin verirseniz bunların üçünü,  
kısaltarak Ziya Hoca’nın kale-
minden size de aktarayım.
•“İkinci Dünya Savaşının En 
Büyük Siyaset Adamı İsmet 
İnönü
1950’li yıllarda ben İtalya’da 
öğrenciydim, Floransa’da. Birgün 
yine, (1953 ya da 1954 yılıydı), 
o kahveye gitmiştim. Sohbet 
ederken yanımıza Floransa’da 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
okuyan ve adı Altan Güvendiren 
olan bir arkadaşımız geldi. Biraz 
heyecanlı idi. “Hayrola” dedik, 
ne oldu? “Ya” dedi “sormayın; 
bu gün derste çok enteresan 
bir şey oldu”. ‘Anlat bakalım 
ne oldu?’ dedik. “Bugün hoca 
2. Dünya Savaşı’nın siyasal 
boyutunu anlatıyordu. Anlattı, 
anlattı sonra bir ara durdu, sınıfa 
şöyle bir soru sordu, ‘2. Dünya 
Savaşı’nın en büyük siyaset 
adamı kimdir?’ Kimisi Church-
ill, kimisi Roosevelt dedi, Mus-

solini diyen, Stalin diyen hatta, 
Hitler diyen oldu. Dinledi, dinl-
edi Hoca. Ondan sonra dedi ki 
“Hiç biriniz bilemediniz. 2. Dün-
ya Savaşı’nın en büyük siyaset 
adamı Türkiye Cumhuriyeti’nin o 
zaman ki Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’dür.”

Nedenini de şöyle açıkladı. 
“Çünkü sizin bu saydığınız bütün 
devlet adamları ülkelerini savaşa 
soktular, yüz binlerce insanın, 
vatandaşlarının ölümüne neden 
oldular. Yalnız İsmet İnönü bütün 
dayatmalara rağmen ülkesini 
savaşa sokmadı, kimsenin bur-
nunu kanatmadı ve böylece ulu-
sunu esenliğe çıkarttı”.

“Bu nedenle benim kanaa-
time göre 2. Dünya Savaşı’nın 
en büyük siyaset adamı İsmet 
İnönü” dür dedi. Tabii biz Türk 
öğrenciler olarak bundan gurur 
duyduk. Hatta minnet duy-
duk böyle bir devlet ve siyaset 
adamına sahip olduğumuz için.”

•CHP Yüksek Danışma Kurulu 
Kurulması ve İsmet İnönü’nün 
Açış Konuşması

“CHP Yüksek Danışma Ku-
rulunun ilk toplantısı başladı 
ve toplantıya başlarken İsmet 
İnönü, olağanüstü güzel, yani 
hiç unutamadığım bir açış 
konuşması yaptı… İnönü bu 
konuşmasında şöyle diyordu;

İSMET İNÖNÜ’DEN SİYASET DERSLERİ 
NİTELİĞİNDE ANILAR

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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“CHP eskiden beri ilme 
büyük saygı duymuş ve bilim 
adamlarının çalışmalarından 
yararlanmaya önem vermiş 
bir siyasi partidir. Bugün bu 
geleneğin devamı sayılabilecek 
tutum ve anlayış içinde yeni bir 
kuruluşu, Parti Yüksek Danışma 
Kurulunu, parti bünyesi içinde 
üst kademede faaliyete geçirmiş 
bulunmaktadır. Çağımızın 
koşullarına ayak uydurmak istey-
en milletler, bilim adamlarının 
çalışmalarına ve teknik ilerleme-
lere önem vermek, onları teşvik 
etmek ve memleket meseleler-
inin çözümünde ihtisaslarından 
yararlanmak zorundadır… Bu 
zorunluk yalnız iktidarlar için 
değil, ciddi muhalefet partileri 
için de söz konusudur.”

•CHP 1969 Seçim Bildirgesine 
Kooperatif ler Bankası Önerisi

“1969 genel seçimi geldi, genel 
seçim için seçim bildirgesi 
hazırlanacak, Genel Sekreter 
Bülent Ecevit biz danışmanları 
topladı, seçim için bir bildirge 
hazırlayacağız. Sizler de 
uzmanlık alanlarınıza göre birer 
çalışma yapın, katkıda bulunun. 
Biz de ona göre seçim bildirgesi 
hazırlayalım. Bana da bir görev 
verdi; tarım, toprak reformu, ko-
operatifçilik gibi bir bölümü de 
ben hazırlayacağım. Bir çalışma 
yaptım Ecevit’e verdim. Ecevit 
tüm çalışmaları topladı, sonra 
da, bunları birleştirdi.

Kendine özgü bunları kaleme 
aldı ve; ‘İnsanca bir düzen kur-
mak için halktan yetki istiyor-
uz’ CHP’nin düzen değişikliği 
programı”, adlı bir taslak 
hazırladı...

Bir gün baktık parti meclisini 
İsmet Paşa toplantıya çağırdı… 
Elinde seçim bildirgesi taslağı 
vardı. ‘Arkadaşlar hazırlamışlar 
bu taslağı, ama ben buna 
basılsın diye imza veremem’; 
Çünkü bir yerine ciddi bir iti-
raz var” dedi. Nedir dedik, ta-
slakta ‘Kooperatifler Bankası 
kurulması diye bir öneri var. 
Buna bazı arkadaşlar itiraz edi-
yorlar, diyorlar ki; Ziraat Bankası 
varken, ayrı bir kooperatifler 
bankası kurulmasına gerek yok’. 
Kooperatifler Bankası öner-
isini de ben yapmıştım. İnönü, 
Parti Meclisi’nin başına geçti ve 
müzakereyi açtı. 2-3 saat kadar 
Kooperatifler Bankası konusu 
müzakere edildi. Ziraat Bankası 
varken Kooperatifler Bankası’na 
gerek yok diyenler konuştu, on-
dan sonra, ben konuştum. …
Oylama sonucunda Bir Koo-
peratifler Bankası Kurulması 
önerimin seçim bildirgesinde 
kalması kabul edildi…  Bir Ko-
operatifler Bankası kurulması 
fikri CHP’nin genel politikası ha-
line geldi ve bunun temelini de 
İsmet Paşa başkanlığında parti 
meclisinde yapılan bu müzaker-
eler oluşturdu.”

İsmet İnönü’yle ilgili ders 
niteliğindeki anılarını bize 
aktardığı için Ziya Hoca’ya 
teşekkür borçluyuz.

18



www.usiad.org.tr
19

HABER

Ekonominin yeni yol haritasını 
açıklayan Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, 2016 yılında büyümenin 
yüzde 4,5 civarına ulaşacağını 
söyledi.

Ekonomiden sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye’nin temellerini 
daha da sağlamlaştıracak çok 
kapsamlı bir Orta Vadeli Program 
(OVP) ile yollarına devam et-
tiklerini belirterek, “Bu program-
da mali disiplin, büyüme potan-
siyelinin artırılması, enflasyonun 
düşürülmesi, cari açığın daha 
da düşürülmesi temel öncelikleri 
oluşturmaktadır” dedi.  

Şimşek, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ve Kalkınma Bakanı Ce-
vdet Yılmaz’ın yanı sıra kamu 
kuruluşlarının üst düzey yöneti-
cilerinin katılımıyla Kalkınma 
Bakanlığı Konferans Salonu’nda 
düzenlediği basın toplantısında 
Yeni Orta Vadeli Programı (2016-
2018) açıkladı. 

Şimşek, 2015 yılında büyü-
menin yüzde 4 olacağını 
öngördüklerini, 2016 yılında ise 
büyümenin yüzde 4,5 civarına 
ulaşacağını söyledi.

2017 ve 2018 yıllarında yüzde 
5 büyüme hedeflediklerini ileten 

Şimşek, “Özel kesim yatırımları 
ve yapısal reformlardan kaynak-
lanan verimlilik artışı bekliyoruz. 
Yüzde 5 büyümeye yatırımlar ve 
verimlilikle ulaşmayı hedefliyor-
uz” dedi.

Cari açık/GSYH’nin 2015’te 
yüzde 4,4’e düşeceğini bekl-
ediklerini ifade eden Mehmet 
Şimşek, “Cari açık/GSYH’nin 
2016’da yüzde 3,9, 2017’de 
yüzde 3,7, 2018’de yüzde 3,5 
olmasını öngörüyoruz. İhracat 
ve yurt dışı üretiminin ithalata 
bağımlılığını azaltıyoruz. Hizmet 
gelirlerini artırıcı daha kapsamlı 
bir stratejimiz var.” diye konuştu.

İşsizlik oranının nispeten yük-
sek seyrettiğini ancak önümüzde-
ki dönemde işsizliğin azalma 
eğilimine gireceğini öngördükler-
ini ileten Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, “İşgücüne katılım ve is-
tihdam oranının sırasıyla 1,3 ve 
1,1 puan artmasını öngörüyoruz. 
İşsizlik oranının OVP dönem so-
nunda yüzde 9,6’ya düşmesini 
öngörüyoruz.” dedi.

Enflasyonun önümüzdeki  
dönemde tekrar yüzde 5’e 
doğru inmesi için ne gereki-
yorsa yapacaklarını söyleyen 
Şimşek, şöyle konuştu: “Enflasy-
onda biz yapısal reform ayağına 

odaklanacağız. Enflasyonun bu 
yıl yüzde 7,5, 2017’de yüzde 6 ve 
2018’de yüzde 5 olmasını bekli-
yoruz.”

3 Boyutlu Reform Gündemi

OVP hedeflerini gerçek-
leştirmek adına yapısal reform  
gündemine sahip olduklarını 
ifade eden Şimşek, söz konusu 
yapısal reform gündeminin 3 boy-
utu bulunduğunu anlattı.

Birinci boyutun daha önce 
kamuoyuyla paylaştıkları 25 
öncelikli dönüşüm programı 
olduğunu kaydeden Şimşek, bu-
nun verimliliği, rekabet gücünü, 
istihdamı artırmak ve Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını azaltmak gibi 
çok temel hedefleri içerdiğine 
dikkati çekti. Programın şu anda 
uygulandığını hatırlatan Şimşek, 
300’e yakın tedbirin hayata 
geçirildiğini bildirdi.

Reformun ikinci ayağının 
Başbakan Ahmet Davutoğlu 
tarafından açıklanan yeni reform 
programı olduğunu dile getiren 
Şimşek, “Bu siyasi, ekonomik ve 
sosyal anlamda transformasyonu 
içeren çok kapsamlı bir makro re-
form programıdır” diye konuştu.

Reformun üçüncü bileşeninin 
AB süreci olduğunu belirten 
Şimşek, bunun Gümrük Birliği 
Anlaşmasının güncellenmesi, 
vize muafiyeti, yeni fasılların 
açılması, kurumların kalitesinin 
iyileştirilmesi ve Avrupa ile en-
tegrasyon sürecinin daha da 
güçlendirilmesini içeren önemli 
bir ayak olduğunu ifade etti.

“Reform Programının Amacı 
Türkiye’ye Sınıf Atlatmak”

Orta Vadeli Program Açıklandı
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2016 Yılı Eylem Planı’na ilişkin 
de değerlendirmelerde bulunan 
Şimşek, planın temel amacının, 
güçlü ve sürdürülebilir büyüme ile 
Türkiye’nin yüksek gelir seviyes-
ine ulaşması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, AK Parti 
hükümetleri döneminde, orta-
alt gelir grubundan üst-orta gelir 
grubuna yükseldiğini vurgulayan 
Şimşek, “Şimdi Türkiye, bu yeni 
reform programı ile üst gelir 
grubu ülkeler arasına girecektir. 
Dolayısıyla reform programının 
esas amacı, Türkiye’ye tekrar sınıf 
atlatmaktır, güçlü ve sürdürül-
ebilir büyümeyi yakalamaktır” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Yüksek büyümeden toplu-
mun bütün kesimlerinin fayda-
lanmasının sağlanmasının öne-
mine işaret eden Şimşek, bu 
anlamda kapsayıcı büyümenin 
sağlanmasının reformların en 
önemli amacı olduğunun altını 
çizdi.

Bu kapsamda iş gücü piyasası 
reformunun önemli olduğunu 
anlatan Şimşek, bunun içer-
isinde esnek çalışma model-
lerinden kıdem tazminatına, 
özel istihdam bürolarına, iş başı 
eğitim programlarına, dışarıdan 
nitelikli iş gücü çekmeye ka-
dar birçok önemli program yer 
aldığını kaydetti. Şimşek, yatırım 
ortamının iyileştirilmesinin 
önemine işaret ederek, buna 
ilişkin hazırlanan Ar-Ge pa-
ketinin yakında TBMM’ye sevk 
edileceğini bildirdi.

“Türkiye’nin Temelleri Daha 
da Sağlamlaşacak”

Yargı reformuna’da konuş-
masında yer veren Şimşek, bu-
nun, bilirkişi sisteminin yenilenme-
si, iş mahkemelerinin etkinliğinin 
artırılması, tahkim merkezlerinin 
kurulması ve yaygınlaştırılması 

gibi birçok hususu içerdiğini dile 
getirdi.

Şimşek, şeffaflık ve yolsuzluk-
la mücadele açısından Siyasi Etik 
Kanunu, siyasetin finansmanında 
şeffaflık, Kamu İhale Kanunu, 
imar planı değişikliklerinin kurala 
bağlanması gibi birçok husus 
bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin kamu maliyesinin 
çok güçlü olduğunun altını çizen 
Şimşek, “Bunun program döne-
minde daha da güçlendirilmesi, 
kalitesinin artırılması anlamında 
Gelir Vergisi Reformu, Vergi Usul 
Kanunu, performans bütçeye 
geçiş ve harcama reformu gibi 
hususlar ön plana çıkıyor” dedi.

Eğitim alanına ilişkin reformlar 
hakkında da değerlendirmelerde 
bulunan Şimşek, bunun öğretmen 
akademisinden ve kalite endek-
slerinin oluşturulmasından, 
mesleki ve teknik eğitimden okul 
bazlı bütçelemeye kadar birçok 
hususu içerdiğini belirtti.

Reform programıyla Türkiye-
nin temellerinin daha da sağlam-
laşacağını savunan Şimşek, bu 
anlamda yüzde 5’lik büyüme 
hedefinin rahat bir şekilde 
yakalanabileceğini söyledi. 
Şimşek, söz konusu reformların 
toplam faktör verimliliğini 
artıracağının altını çizerek, özel-
likle Türkiye’nin iş gücü potan-
siyelini kullanmasını sağlayacak 
reformların önemine işaret 
etti.   Genç işsizlik oranlarının 
bütün dünyada önemli bir sorun 
olduğunu belirten Şimşek, “Tür-
kiye, güçlü büyüme için gençlerin 
istihdamını etkin bir şekilde kul-
lanmak istiyor” dedi.

Kadınların işgücüne katılım-
ının önemine de vurgu ya-
pan Şimşek, kadınlarının iş 
gücüne katılımını artırmak adına 
geçmişte ilave tedbirler alındığını 

ve gelecekte de alınmaya devam 
edileceğini ifade etti. Şimşek, iş 
gücü piyasasına ilişkin mevzuatın 
esnekleştirilmesinin de istihdam 
için olmazsa olmaz bir faktör kon-
umunda bulunduğunu dile getirdi.

“Üretim ve İhracatta İleri 
Teknoloji Ürünlerin Payı Arta-
cak”

Yatırımların yurt içi tasarruflar-
la yapılmasının önemine değinen 
Şimşek, buna yönelik ilave ted-
birler öngörüldüğünü söyledi. Ul-
usal ve uluslararası yatırımların 
Türkiye’ye çekilmesi için ne 
gerekiyorsa yapılacağını anla-
tan Şimşek, “Özellikle de katma 
değeri yüksek yatırımların, orta-
üst teknolojik ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesini sağlamak için ilave 
tedbirleri çalışacağız. Üretim ve 
ihracatta ileri teknoloji ürünlerin 
payı bu dönemde artacaktır” diye 
konuştu. 

Şimşek, reform programının 
uygulanmasının takipçisi 
olacaklarını belirterek, bundan 
sonra her türlü mevzuat düzenle-
melerinde düzenleyici etki analizi 
uygulamasının etkili bir şekilde 
hayata geçirilebilmesine yönelik 
tedbir alınacağını kaydetti.

Küresel olarak zor bir dönem-
den geçildiğini ve Türkiye’nin 
jeopolitik gerginlikler anlamında 
kolay olmayan bir coğrafyada 
bulunduğuna dikkati çeken 
Şimşek, “Bütün bunlar dikkate 
alınarak, Türkiye’nin temellerini 
daha da sağlamlaştıracak çok 
kapsamlı bir OVP ile yolumuza 
devam ediyoruz. Bu programda 
mali disiplin, büyüme potan-
siyelinin artırılması, enflasyonun 
düşürülmesi, cari açığın daha 
da düşürülmesi temel önce-
likleri oluşturmaktadır. Bunları 
destekleyen çok güçlü bir yol 
haritamız, reform programımız 
var” değerlendirmesinde bulun-
du.
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Türkiye’nin en eski ihracatçı 
birliklerinden biri olan İstanbul 
Hububat ve Yağlı Tohumlar 
İhracatçıları Birliği 75 yıllık ihra-
cat öyküsünü kitaplaştırdı. 175 
sayfalık kitabın editörlüğünü Sadi 
Özdemir ve Kenan Kaffar yaptı.

İstanbul Hububat Bakliyat 
ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları 
Birliği, 75 yıllık ihracat tarihini 
kitaplaştırdı. ‘İhracatın öncü birliği’ 
adıyla yayınlanan ve 7 bölümden 
oluşan kitapta Osmanlı Dönemin-
den başlayarak günümüze kadar 
süren ihracat serüveni anlatılıyor.

Kitap, İhracatımızın Tarihi, 
İthal İkamecilik Dönemi, Liberal 
Çağ, İhracatın Yıldızları, Fuarlar-
la Dünya Turu, Çikolata, Bisküvi 
ve Şekerin Hikayesi bölümler-
inden oluşuyor. Editörlüğünü 
Sadi Özdemir ve Kenan Kaffar’ın 
yaptığı, 175 sayfadan oluşan ki-
tap, Türkiye’nin en eski ikinci 
ihracatçı birliği olan İstanbul Hu-
bubat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 
İhracatçıları Birliği ve ihracatçılar 
için önemli bir belge niteliği 
taşıyor.

İstanbul Hububat Bakli-

yat Yağlı Tohumlar ve Mam-
ulleri İhracatçıları Birliği’nin 
Başkanı Zekeriya Mete yaptığı 
açıklamada, 1940 yılında ku-
rulan birliğin 75 yıldır ülkemiz 
ihracatının baş aktörleri arasında 
yer aldığını söyledi.

Kitap ile tarihe ışık tutup, ih-
racata emek vermiş aktörlere 
teşekkür etmek istediklerini ak-
taran Zekeriya Mete şunları söyl-
edi:

“Asıl kahramanlar, Birliğimiz 
ve ona bağlı ihracat ya-
pan şirketlerimiz. 16 yıl önce 
katıldığımız ilk fuarda sadece 
12 şirkettik. 150 metrekare-
lik standımız vardı. İhracatımız 
ise 150 milyon dolardı. Bugün 
100’lerce şirketimiz fuarlara 
katılıyor. İhracatımız 2 milyar 
dolara yaklaştı. 1940 yılında 
kurulan birliğimiz bugün 300’e 
yakın üyesi ile Türkiye’nin en 
önemli ihracatçılarını bünyes-
inde barındırıyor. Yükselen bir 
grafik çizen sektör gerek üretim 
gerekse ihracat bağlamında ülke 
ekonomisinin dinamolarından biri 
oldu. Sektör, 200 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor ve geniş bir pazar 
yelpazesine sahip. 75 yıllık bilgi 
birikim ile dünyayı keşfetmeye 
ve ihracatımızı artırmaya devam 
edeceğiz.”

“Biz birlikte her türlü so-
runun üstesinden geleceğimiz 
gibi, diğer birliklerden de bizi 
en önemli ayrıştıran farkımızı 
öne çıkarmış olacağız. Hem 
Türk ekonomisi hem de Türk 
ihracatçısına katkı yapmaya de-
vam edeceğiz. 75’inci yılımızı kut-
luyor olmak bize gurur veriyor. Ne 
kadar köklü ve büyük bir yapıya 
sahip olduğumuzu bir kez daha 

göstermiş oluyoruz. Nasıl bugüne 
kadar sektörün sorunlarını 
çözmek ve ihracatımızı arttırmak 
için mücadele verdiysek bun-
dan sonrada aynı mücadeleyi 
aynı kararlılıkla vereceğiz. Türk 
ihracatçılarının yeni pazarlar 
keşfetmesine her zaman olduğu 
gibi en iyi desteği vereceğiz. Yeni 
pazarlar hem bizim ihracatımızı 
arttıracak hem de Türk ekonomi-
sine katkı yapacak. Biz 150 mi-
lyon dolar ihracat rakamlarından 
2 milyar dolara yaklaştık. Bunlar 
bir günde olan şeyler değildir. 
75 yıllık bilgi birikimi alın teri ve 
dünyayı keşfetme aşkımız her 
zaman devam edecek.”

“Türkiye’nin ihraç edebildiği 
temel ürünler Osmanlı’dan beri 
genellikle tarım ürünleri olabildiği 
için birliğin kuruluşundan çok 
önce de Türkiye’nin asıl ihracatçı 
kahramanları bu birliğin muhtemel 
üyeleriydi. Cumhuriyet’in 
sanayileşme mücadelesi devam 
ederken hep söylenen bir söz 
vardı: Artık sadece tarım ürün-
leri ihraç eden bir ülke olmaktan 
çıkmalıyız.

Bizler bu sözü tersinden 
okursak, Türkiye’nin her dönem 
ihracatını ayakta tutan değişmez 
ürünler sadece tarım ürünleridir 
ki artık İstanbul Hububat Bakli-
yat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin üyelerinin 
büyük çoğunluğu bu sektörde 
sanayicidir. Ayrıca ağırlıklı olarak 
‘nitelikli sanayi’ ürünleri ihracatı 
yapmaktadırlar. Bu bağlamda 
Türkiye, hep hayali olan ‘tarıma 
dayalı sanayisini’ de küresel 
ölçekte söz sahibi olacak kadar 
güçlü kılmayı başarmış durumda”

75 Yıllık Serüven Kitaplaştırıldı
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Ekonomik büyümenin 
öncü göstergesi olan imalat 
sanayi performansında en 
hızlı ve güvenilir referans 
olarak kabul edilen İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Türkiye 
ve İstanbul İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketlerinin Aralık 2015 
dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre İstanbul Sa-
nayi Odası Türkiye İmalat 
PMI verisi, aralık ayında kri-
tik eşik değer 50,0’nin üzer-
ine çıktı. Kasım ayında 50,9 
ölçülen PMI, aralık ayında 
da 52,2’ye yükselerek Tür-
kiye imalat sektörünün 
faaliyet koşullarındaki 
iyileşmenin son 13 ayın 
en güçlü düzeyinde 
yaşandığını gösterdi. An-
ketin en önemli ekonomik 
aktivite göstergeleri olan 
üretim, yeni siparişler, ihra-
cat ve satın alma faaliyetleri 
kasıma ayına göre daha hızlı 
büyürken, firmalar istihdam 
artırmaya devam etti.

Markit Kıdemli Ekonomisti 
Trevor Balchin, İstanbul Sa-
nayi Odası Türkiye İmalat 
PMI anketine yönelik şu 
değerlendirmede bulundu: 
“Türk imalatçıları göreli 
olarak zayıf seyreden 2015 
yılını güçlü kapattı. Bunda, 
yeni iş hacmindeki artışın 
2014 başından beri gözle-
nen en yüksek düzeyde 
gerçekleşmesi etkili oldu. 
Jeopolitik gerilimlerin dış 
talebi bir miktar olumsuz 
etkilediği belirtilse de yeni 
ihracat siparişlerindeki artış 
hızı önceki aydan yüksekti. 
Son anketin ön plana çıkan 
bir diğer önemli gelişmesi de 
girdi fiyatlarındaki enflasyo-
nun düşmesi oldu.”

İstanbul’daki iyileşmede 
yeni iş hacmindeki artış etkili

İstanbul Sanayi Odası 
İstanbul İmalat PMI ver-
isi de imalat sektöründe 
2015 yılı başından bu yana 
yaşanan daralmanın sona 

erdiğini gösterdi. Geçen 
kasım ayında 49,3 olarak 
ölçülen PMI endeksi aralık 
ayında 51,0’e yükselerek 
imalat sektörünün faaliyet 
koşullarında genel anlamda 
iyileşme yaşandığına işaret 
etti. İstanbul imalat sek-
töründeki genel iyileşme, 
alınan yeni iş hacmindeki 
artıştan kaynaklandı. Yeni 
siparişler 2014 yılının son 
ayından beri ilk kez yükseliş 
gerçekleştirirken, yükselişin 
hem iç piyasa hem de ihraç 
pazarlarındaki büyümeden 
kaynaklandığı gözlendi.

Markit Kıdemli Ekonomisti 
Trevor Balchin, İstanbul Sa-
nayi Odası İstanbul İmalat 
PMI anketine yönelik şu 
değerlendirmede bulundu:

“PMI endeksinin aralık 
ayında eşik değer 50,0’nin 
üzerine 2015 yılında ilk kez 
çıkmasıyla İstanbul imalat 
sektörü büyüme bölges-
ine geri döndü. Faaliyet 
koşullarındaki iyileşme; 
yeni iş hacmi, imalat üreti-
mi ve istihdamdaki artıştan 
kaynaklandı. Anket ver-
ileri, Türk lirasındaki zayıf 
seyre rağmen enflasyon 
baskılarının kontrol altında 
olduğuna işaret etti.”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve 
İstanbul İmalat PMI Raporları Açıklandı
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2016’ya Kötü Başladık

İlk aşaması ABD krizi, ik-
inci aşaması Avrupa krizi 
olan küresel krizin üçüncü 
aşamasının gelişme yolunda-
ki ülkeler krizi olacağını uzun 
bir süredir anlatıyorum. Buna 
karşılık 2016 yılı tahminlerimi 
iyimser beklentiler üzerine ku-
rarak sizlerle paylaşmıştım. 
Ne var ki yıla başlangıçtaki 
gelişmeler, bırakın tah-
minleri, varsayımların da 
tutmayabileceğini daha ilk 
haftadan gösterdi.

Dört gelişme iyimser beklen-
tileri 2016’ya girişten başlayarak 
ters yüz etti. İlk olumsuz 
gelişme Suudi Arabistan’ın 
İranlı bir Şii din adamını 
idam etmesiyle başlayan 
gerginliğin Ortadoğu’da za-
ten var olan gerginliği en 
üst düzeye tırmandırması 
oldu. İkinci olumsuz etki Çin 
Merkez Bankası’nın, giderek 
düşen ihracatı destekleye-
bilmek için Yuan’ın değerini 
düşürmesi şeklinde geldi. Bu 
gelişme kur savaşlarının gi-
derek sertleşeceğini gösteri-
yor. Üçüncü olumsuz gelişme 
Kuzey Kore’nin hidrojen 
bombası denemesiyle ortaya 
çıktı. Bu deneme, dünyada yeni 
bir soğuk savaşın daha yaygın 

bir alanda ortaya çıkabileceğini 
gösteren bir gelişme olarak 
piyasaları rahatsız etti. Bu üç 
olumsuz dış gelişme yılın daha 
başında dünya piyasalarını alt 
üst etti. Türkiye bu dış olum-
suzluklara iç olumsuzlukları da 
ekleyince yılın ilk haftasındaki 
durumdan en kötü etkilenen 
ekonomi oldu.

Öncelikle enflasyonun 
2015 yılını yüzde 9’a yakın 
bir oranda tamamlaması, 
ekonomide 2016 yılına dönük 
toparlanma beklentilerinin bi-
raz sarsılmasına yol açtı. Bu 
sarsılma iki nedene dayanıyor: 
(1) Bu yükseklikteki bir en-
flasyon oranının 2016 yılında 
düşürülemeyeceği iki hanelere 
gideceği endişesinin artması. 
(2) Merkez Bankası’nın elinin 
serbest olmadığının daha net 
biçimde görülmesi. AKP’nin, 
anayasa değişikliğini büyük 
ölçüde başkanlık meselesi-
yle iç içe götürme çabasına 
muhalefetin verdiği olumsuz 
tepki de siyasette uzlaşmanın 
mümkün olmayacağı beklen-
tisine yol açtı. Bunlara ek 
olarak Türkiye’nin Ortadoğu 
gerginliğinde taraf olması 
piyasaların gerilmesinde etkili 
oldu.

Yılın ilk haftasında ABD 
cephesinden biri olumlu biri 
olumsuz iki veri geldi. Olumlu 
veri özel sektör istihdamında 
beklenenin üzerindeki artış, 
olumsuz veri ise ISM imalat 
endeksinde beklentiden fazla 
düşüş görülmesiydi. ABD’den 
gelen verilerin birbirini nötral-
i ze ettiğini düşünürsek  
piyasaları etkileyen asıl etken-
lerin yukarıda değindiklerimiz 
olduğunu kabul etmek 
gerekiyor. 

2015 yılında TL, Dolara 
karşı yüzde 24,5 ve Euro’ya 
karşı yüzde 3,9 değer kaybet-
ti. Bu, maliyet ağırlığı Dolar, 
gelir ağırlığı Euro ile olan 
ihracatçı için en kötü sena-
ryoydu. Nitekim bu gelişme 
2015 yılında ihracatın yüzde 
10 dolayında gerilemesiyle 
sonuçlandı. Türkiye’nin riskleri 
(CDS primi) 2015 yılında yüzde 
18’e yakın arttı. Buna karşılık 
Merkez Bankasının ağırlıklı or-
talama fonlama maliyeti 2014 
yılına göre 2015 yılında yüzde 
2,8 ucuzladı. Yani Merkez 
Bankası, faizi artırması ger-
eken bir yılda faiz düşürmüş 
oldu.

2016 yılının ilk haftasında 
TL, Dolar’a karşı yüzde 3,4 
ve Euro’ya karşı yüzde 2,8 
değer kaybetti. İhracatçı için 
kötü senaryo 2016’nın ilk 
haftasında devam ediyor. CDS 
primine bakacak olursak sa-
dece 4 günde yüzde 6,6’lık 
bir risk artışıyla karşı karşıya 
olduğumuzu görüyoruz. Altının 
gram fiyatı yüzde 5,4 yükse-
lerek artış kervanına katılmış 
durumda. Buna karşılık Merkez 
Bankası’nın piyasayı fonla-
ma faizi olarak kabul ettiğimiz 
ağırlıklı ortalama fonlama mali-
yeti yüzde 8,77’yi gösteriyor.

Bu aşamadaki kritik soru: ‘Bu 
durum devam ederse gidişi ter-
sine çevirmek mümkün olabilir 
mi?’ şeklindedir. Gerekeni ya-
pamayan bir Merkez Bankası, 
ekonomi yangın yerine dön-
mek üzereyken başka konu-
lara yoğunlaşan bir iç siyaset 
yaklaşımı ve Ortadoğu’daki 
kavgada arabulucu olacak ye-
rde, taraf tutmaya yönelen bir 
dış politika yaklaşımıyla bu 
soruya olumlu yanıt vermek 
kolay görünmüyor.

Dr. Mahfi Eğilmez
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Bu yılı bitirirken geri dönüp 
baktığımızda, sadece bu yılı 
değil, son beş yılı yitirdiğimizi 
görürüz. 2011-2015 arası 
“yitirilmiş yıllar” oldu. Burada 
kalmayacak gibi görünüyor. 
2016 yılı ve sonrası da yitik 
yıllara aday.

Bizim gözlemimiz değil 
sadece, Türk insanının 
çoğunluğu da aynı şekilde 
düşünüyordu. Yitik yılların 
sorumlusu olarak gördüğü 
AKP iktidarını normal seçim 
dönemi sonunda, haziran 
2015 seçimleri ile iktidardan 
indirdi. 2011-2015 arasında 
ekonomide yaşanan radikal 
bozulmanın sonucu olarak 
AKP 2015 haziran seçi-
minde iktidar çoğunluğunu 
kaybetmişti. Erken seçim 
çağrısı yapıldı. AKP iktidarı, 
tek başına iktidarı geri ala-
bilmek için bütün umutlarını 
2015 kasım erken seçimine 
bağladı.

AKP Meclis’te çoğunluğu 
yitirdi. Haziran seçimler-
inde çoğunluk sağlayan, 
AKP karşındaki, üç parçalı 
muhalefet, erken seçimde 
kasım 

ayında bu sefer , %10 
oranında oy kaybederek, 
AKP’nin elinden iktidarı 
alacak siyasi atağı 
yapamadı. Haziran seçim-
leri sonrasında çoğunluk 
sağlayan, AKP dışındaki üç 
parçalı siyasi güç, çaresiz-
lik içinde, AKP’nin dayattığı 
2015 içinde ikinci bir seçi-
mi, erken seçimi kabul etti. 
Birlikte yaşadık, 1 kasım 
seçimleri sosyolojik açıdan, 
Türkiye’nin toplumsal yapısı 
açısından sarsıcı bir sonucu 
ortaya koydu. Uzun süreli de 
değil, sadece beş ay sürekli 
“öcü” ile korkutulan toplum, 
ehven-i şer olarak gördüğü, 
“verem yerine sıtmaya” razı 
oldu.

İKTİDAR BOŞLUĞU...

Aralık ayı başından bu 
yana gene tek başına AKP 
iktidarı var. Çoğunluğun, 
özellikle 2011-2015 arasında 
yönetme gücünü kaybeden, 
bir büyük “siyasi-ekono-
mik” boşluk yaratmış olan 
ve bu boşluğu dolduracak 
yeni bir program ise önere-
meyen AKP’yi tek başına 
iktidara çağırıyor olması, 
şimdi önümüzdeki en önemli 
sorunumuzdur. Birbirimiz 
kandırıp, seçim sonuçlarına 
bakarak “demokrasi” havari-
si olamayız.

Açıkça görelim, Türkiye’de 
çok önemli bir iktidar boşluğu, 
beş yıldır zaten yaşanıyordu, 
şimdi yeni bir yıl veya yıllar 
bu boşluğa eklenecek.

İktidar olan AKP’nin bu 
4. dönem yönetiminde, 
2015 yılının beş aylık, 
(haziran-ekim) döneminde 
hangi koşullar değişti de 
seçmen oyları bu denli 
büyük değişime uğradı. Bu 
değişim “demokrasi” içinde 
gerçekleşmişti. Öyle söyleni-
yor.

4. dönemin yeni AKP 
hükümetinin ne yapacağı 
yapa bileceğinin somut 
sonuçları uzun-orta dönemi 
beklemeye gerek kalmadan 
hemen ortaya çıktı bile. 

Yeni Bir Program Olmazsa 
2016’yı da Kaybettik

Nazif EKZEN
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Açıklanan 3 aylık, 6 aylık 1 
yıllık ekonomik-siyasi pro-
grama baktık, hiç bekle-
meden o nedenle söyleye-
biliyoruz. Türkiye’de bir 
anlamda, “iktidar boşluğu” 
devam etmektedir.

REFORM MU - DEVRİM 
Mİ TARTIŞMALARI...

Önce, “reformlar” beklen-
tisi vardı. Bir başbakan 
yardımcısı o denli açıklamalar 
yapıyor ki, alınan kararların 
reform olmaktan öte, 
“devrim” özelliğinde olduğu 
savında. Hiç öyle şeylerin 
hazırlıklarının olmadığı kısa 
sürede ortaya çıktı. Bildiğimiz 
hükümet kararnameleri 
ile “konjoktürel” kararlar 
alınıyor. Yapısal düzenleme 
yok. Gördüğümüz kadarıyla 
da olmayacak.

Türkiye’nin içinde 
bulunduğu, uluslararası si-
yasi, ekonomik koşullar 
ve yurt içinde yaşanan 
ayrılıkçı şiddetin seçim 
sonrasında arttırdığı iç 
güvenlik sorunları. Sınır 
komşuları ile yaşanmakta 
olan, süreklilik kazanma 
eğiliminde ve zaman zaman 

güç gösterisine tırmanan 
güvensizlik ortamı. Son gün-
lerde belirginleşen, mütte-
fiklerin ve sınır koşularının 
yaptığı açık uyarılar. Geri 
adımların belirginleşmesi 
ve çoğalması. Bütün bunlar 
yönetim boşluğunun büyüy-
en göstergeleri.

Ekonomide yaşanan 
boş luğun, bu sayfalarda 
sıklıkla vurguladığımız “kriz 
koşulları” olduğu gerçeği 
dış dünyadan da açık olarak 
görülmekte. Türkiye bu 
gidiş içinde atılan telaşlı 
adımlar sonucu “daha fazla 
yalnızlaşmakta.

Uluslararası sistemin 1980 
yılından başlayarak, içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu 
çevre ülkelere dayattığı 
“globalleşme” ve onun ekon-
omisi neo-liberal ekonomi, 
2007/2008 mali-ekonomik 
krizi ile bütün gücünü kay-
betti. Şimdi, son sekiz yıldır, 
kamu-devlet finans desteği 
ile bu ekonomiler ayakta 
duruyor. Devlet desteğini 
çekmeye hiçbir ülke cesaret 
edemiyor. Çünkü sonunu 
göremiyor.

YÖNETİLMEYEN ÜLKE!
AKP erken seçim 

dayatması ile 4. dö-
nem iktidarını sürdürme 
gücünü aramaktadır. Mec-
lis çoğunluğunu sağlamıştır. 
Çoğunluk sağlanmıştır. An-
cak yönetebilme gücü yet-
ecek midir?

2011-2015 döneminde 
AKP iktidarını sürdürürk-
en, 2003-2011 arasında 
desteklerini yanında tuttuğu 
liberalleri ve Cemaat gücünü 
kaybetmiştir. Bu kayıpların 
sonuçları haziran 2015 
seçimlerine yansımış ve AKP 
iktidar gücünü kaybetmiştir. 
Şimdi kasım 2015 erk-
en seçiminde kaybedilen 
destek geri gelmiş görünme-
ktedir. Ancak ekonomide ve 
dış politikada yaşanabilecek 
sıkıntılar kolaylıkla bu 
desteği yok edebilir.

Elinde hiçbir siyasi ve 
ekonomik politika aracı 
kalmamış olan AKP iktidarı 
ancak konjonktürün olumlu 
gitmesi ile iktidarını koruy-
abilir.

Türkiye’de 2011 yılında 
başlayarak adım adım 
yaşanan bir iktidar boşluğu 
oluşmuştur. 2015 kasım 
seçimlerinden “yeni bir pro-
gram” çıkmamıştır. Bu an-
lamda Türkiye’de son dört-
beş yıldır yaşanan iktidar 
boşluğu sürmektedir.

Bu yıllar hep yitik 
yıllardır. “Yeni bir program” 
oluşturulmadığı takdirde, 
2016 ile yitik yıllara bir yıl 
daha ilave olacaktır.
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Söyleşi: Şenol Çarık
HDK’nın geçen hafta açıkladığı 
14 maddelik özerklik bildirisi 
tartışılmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 
Kalkınma Programı eski 
Müdürü, ekonomist Bartu Soral 
ile konunun bir de ekonomik 
boyutunu konuştuk.

Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu bölgesine özerklik verilip, 
yeraltı kaynaklarından doğan 
gelirin tamamı bırakılsa ama 
merkezi bütçe ile ilişkisi kesilse, 
bölge halkı 6 ay içinde açlık 
sınırının altında bir yaşama 
mahkum olur diyen Soral, hiçbir 
yatırım harcaması yapılamaz, 
maaş ödenemez, sağlık ve 
eğitim hizmeti verilemez. 
Rakamlardan açıkça görülüyor 
ki özerklik ilan eden PKK ve 
HDP bölge halkını açlığa ve 
göç felaketlerine sürüklüyor” 
ifadelerini kullanıyor.

“BÖLGENİN VERGİ GELİR-
LERİNE KATKISI  YÜZDE 1,8. 
HAKKARİ BÜTÇEDEN 100 
LİRA ALI YOR,     SADECE 2 
LİRA KOYUYOR”  

-HDK’nın özerklik açıklaması 
siyasi yönden çok tartışıldı 
ve hala tartışılıyor. Konuyu 
bir de ekonomik olarak 
değerlendiribilir miyiz? Siz 
nasıl değerlendiriyorsunuz bu 
açıklamayı?

Bu konuda bütçe gelir gider 
kaynakları bize önemli bir ışık 
tutuyor. Devletin en büyük ge-
lir kaynağı topladığı vergilerdir. 
Üniter devlet bütçe prensibi 
gereği devlet bütün illerden 
vergi toplar ve bunları bir ha-
vuza koyar. Bu bütçenin gelir 
kısmıdır. Bu havuzda topla-
nan gelirler illerin ihtiyaçlarına 
göre dağıtılır. Bu da bütçe 
gideri olur. Bütçe giderleri 
arasında her türlü eğitim ve 
sağlık harcamaları, yol, kanali-

zasyon yapımı, hastane, okul 
inşaatları, maaş ödemeleri, 
belediye hizmetleri yani o il ile 
ilgili her türlü harcama yer alır. 
Şimdi biz 2012 yılı bütçe 
gerçekleşmelerine bakarak 
geçen günlerde yapılan özerk-
lik ilanını ekonomik olarak ana-
liz edelim ki bu ülkenin bütün 
vatandaşları bilgi sahibi olsun.
2012 yılında görece kalkınmış 
Gaziantep-Kilis hariç Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemizi 
oluşturan 21 ilden tahsil edilen 
vergi gelirleri, toplam vergi 
gelirlerinin yüzde 1,8 olmuş. 
Yani bu 21 ilimizin Türkiye 
bütçe gelirlerine katkısı sad-
ece yüzde 1,8’le sınırlı kalmış. 
Buna karşılık aynı yıl içinde bu 
21 ilimize bütçeden yapılan 
doğrudan harcamalar 27,4 mil-
yar TL ile yüzde 11 olmuş.

Ayrıca merkezden yapılan har-
camalara 21 ilin payı da eklen-
ince, bütçe harcamalarından 
bu 21 ilimizin aldığı pay yüzde 
16’ya çıkıyor. Yani Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölges-
indeki 21 ilimiz merkezi bütçeye 
yüzde 1,8 oranında bir kaynak 
aktarırken bütçeden aldıkları 
pay yüzde 16 oluyor. Yani bu 
iki bölge Türkiye bütçesine 1 
koyup 8 alıyor. 

İllere göre örneklersek; Hakka-
ri, bütçeden yapılan her 100 
TL’lik harcamaya karşın 2,3 
TL’lik katkıda bulunurken, 

BM Kalkınma Programı eski Müdürü, 
Ekonomist Bartu Soral:Özerklik İlanı 
Ekonomik Olarak Ne Kadar Geçerli
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Tunceli 10,4 TL, Şırnak 11,8 
TL, Bingöl 14,2 TL ve Van 
13,2 TL’lik katkıda bulunuy-
orlar. Karşılaştırma açısından 
bakılınca İstanbul bütçeden 
yapılan her 100 TL harcamaya 
karşın 780 TL katkıda bulu-
nurken, İzmir 400 TL, Ankara 
130 TL, Bolu-Düzce-Kocaeli-
Sakarya-Yalova alt grubu ise 
670 TL katkıda bulunuyor.

Petrol, su gibi bütün yer altı 
ve yer üstü kaynaklarından 
devletin aldığı pay ise bütçe 
gelirlerinin ancak yüzde 1’i edi-
yor. Yani Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesine özerklik 
verilip, yeraltı kaynaklarından 
doğan gelirin tamamı bırakılsa 
ama merkezi bütçe ile ilişkisi 
kesilse, bölge halkı 6 ay 
içinde açlık sınırının altında bir 
yaşama mahkum olur. Hiçbir 
yatırım harcaması yapılamaz, 
maaş ödenemez, sağlık ve 
eğitim hizmeti verilemez. 
Rakamlardan açıkça görülüyor 
ki özerklik ilan eden PKK ve 
HDP bölge halkını açlığa ve 
göç felaketlerine sürüklüyor.

YENİ BİR STRATEJİ VE 
BÜTÜNCÜL BİR KALKINMA 
PLANI İLE ÇÖZÜLÜR

-Peki, coğrafyamızın yüzde 
30’a yakınını oluşturan bu böl-
genin vergi gelirlerine katkısı 
neden yüzde 1,8 gibi düşük bir 
orandadır?

Sorun en başta üretimsizlik-
tir. Sanayisi olmayışıdır. Buna 
bağlı oluşan yoksulluk ve 
kırılamayan yarı feodal, yarı 

derebeylik diyebileceğimiz to-
plumsal ilişkilerdir. Bakın ver-
iler ne diyor? Coğrafyamızın 
yüzde 30’unu, nüfusun yüzde 
20’sini oluşturan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölges-
inin milli gelire katkısı sadece 
yüzde 9,5’dir.

Dış ticaret verileri de bölgenin 
ekonomik geri kalmışlığını 
gösteriyor. Türkiye’de kişi başı 
ihracat ortalaması 2 bin 16 
dolarken, Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin Gaziantep hariç kişi 
başı ihracat rakamı 397 dola-
rda kalmaktadır. Van, Muş, 
Bitlis, Hakkari illerinin kişi başı 
ihracatı 193 dolarken, aynı veri 
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan’da 
114 dolara inmektedir. Buna 
karşılık İstanbul ilinin kişi başı 
ihracatı 5 bin 530 dolardır. 
İthalatta da görünüm farklı 
değildir. 

Türkiye’de kişi başı yıllık or-
talama ithalat 3 bin 128 dolar, 
İstanbul’da 8 bin 633 dolarken, 
Doğu Anadolu bölgesinde kişi 
başı yıllık ithalat 68 dolardır. 
Elbette bu veriler resmi rakam-
lar, yani bölgeye her türlü 
kaçakçılıktan giren parayı içer-
miyor.

Sorunun çözümü yeni bir 
strateji ile bölgeye uygulana-
cak bütüncül kalkınma planı 
eşliğinde tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesine paralel, tarım 
sanayiinin kurulması, bu yapıyı 
destekleyen hem mesleki hem 
de toplum dinamiklerini et-
kileyecek bir eğitim sisteminin 
planlanıp hayata geçirilmesidir. 

Kamu en nitelikli personelini 
burada görevlendirecek, ona 
göre bir teşvik uygulaması 
yapılacak. Aksi durumda bir 
PKK biter başka PKK başlar.

“HDP ve PKK BÖLGEDE 
GEÇİMİ SAĞLAYABİLMEK 
İÇİN VERGİ GELİRLERİNİ 8 
KATINA MI ÇIKARACAK?”

-Bu tabloda mali bir özerklik 
olsa...
Şimdi ekonomi bu derece 
perişan, yoksulluk, işsizlik bu 
derece hakimken mali özerk-
lik olursa ne olacaktır? Özerk 
olduğu için bütçeye katkı koy-
mayan ve tabii bütçeden de hiç 
bir katkı alamayacak olan özerk-
lik isteklileri, vergi oranlarını 
8 katına mı çıkaracaktır? 
Çıkarsa bu vergiyi tahsil edebi-
lecek bir ekonomik faaliyet mi 
vardır? Özerk olduğu için tahsil 
edebildiği kadar harcama yap-
mak zorunda kalacağına göre, 
şu andakinin sekizde biri ka-
dar bile hizmet üretemeyecek, 
yatırım yapamayacak olan 
HDP ve PKK bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza ne vaat edi-
yor? Açlık veya göç!
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EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:
Kayıp Bir Yılı Geride Bırakırken…

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2016’nın ekonomi 
politikaları ve küresel ekonomik 
konjonktür kadar komşu ülkel-
erde ve bu ülkelerle ilişkilerde 
yaşanacak gelişmeler tarafından 
şekilleneceğini söyledi.

2016’nın 2015’den aldığı mira-
sla çok da kolay geçmeyeceğini 
kaydeden Yorgancılar, “2016’da 
tüm sanayicilerin dikkatli 
davranması, döviz pozisyo-
nunda açığa düşmemeye özen 
göstermesi, fiyat rekabetçi alanlar 
yerine yenilikçilik temelli rekabete 
yönelmesi önem taşımaktadır” 
dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın; 
ülkemizin hak ettiği istikrarı, 
kalkınmayı ve toplumsal gelişimi 
yakalayabilmesi için işbirliğine 
ve üstüne düşen her türlü 
sorumluluğu yerine getirm-
eye hazır olduğunu vurgulayan 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, terörün ve belirsi-
zliklerin son bulduğu, toplum-
sal huzur ve barışın sağlandığı, 
bol kazançlı, bereketli, sağlıklı, 
barışın hakim olduğu bir yıl dilek 
ve temennisinde bulundu.  Tür-
kiye gibi gelirlerinin daha çok 
euro, ödemelerinin ise dolarla olan 
bir ülke açısından hem küresel 
hem de ulusal gelişmelere bağlı 
olarak döviz kurlarındaki artışın 
olumsuz sonuçlar yarattığına 
belirten Yorgancılar, bu duru-
mun döviz pozisyonu açığı olan 
firmaların büyük miktarlarda za-
rar yazmasına neden olduğunu 
kaydederek ABD Merkez Bankası 
FED’in faiz artırmaya başlaması 
ve bunun kademeli de olsa de-
vam edeceğini açıklaması ile 
2016’da da güçlü dolar senaryo-
sunun geçerli olacağını ortaya 
konduğunu belirtti.

Yorgancılar, “Türkiye’nin küresel 
boyutta rekabet gücünü olum-
suz etkileyen faktörlerin başında 

yüksek enflasyon ve buna bağlı 
olarak oluşan yüksek faiz ortamı 
gelmektedir. 2015 yılında; kurlar-
da ve tarım ürünleri fiyatlarındaki 
yüksek oranlı artışlar enflasyo-
nun yüzde 10’lara dayanmasına 
neden olmuştur. Böylece 2015 
enflasyonla mücadeleden sonuç 
alınamayan, finansman maliyetler-
inin düşürülemediği bir yıl olmuştur. 
Sanayici açısından baktığımızda; 
içerdeki politik gelişmeler, sürekli 
dalgalanan döviz kurları, gelenek-
sel ihracat pazarlarındaki kaotik 
ortam ve yükselen kredi faizleri 
sanayicileri zorlu bir yıl yaşamak 
durumunda bırakmıştır” dedi.

İhracat Pazarlarında Zorlu Koşullar

2016’da sanayicileri; dalgalı 
küresel finans piyasaları, asgari 
ücretin getireceği ilave maliyet, 
yavaş iç piyasa, zorlu ihracat 
pazarlarının beklediğini kaydeden 
Yorgancılar, “2016 yılında dün-
ya ekonomisindeki gelişmeler 
üzerinde belirleyici olabilecek 
başlıca faktörler; ABD’deki faiz 
artışının seyri, Doların değeri, 
gelişmekte olan ülkelerin kredi 
notlarının gelişimi, Çin’deki ekono-
mik gelişmeler ve Yuan’ın değeri, 
Ortadoğu’da savaşların akıbeti, 
Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler, 
petrol fiyatlarının düzeyi olacaktır. 
Türkiye’de ise; yeni büyüme mod-
eli ve reformların gerçekleştirilme 
düzeyi, Merkez Bankası’nın faiz 
ve kur politikaları, asgari ücret 
artışının yansımaları, dış kaynak 
girişi, döviz kurları ile terör so-
runu ve komşu ülkelerdeki kaotik 
durumdaki gelişmeler yani jeop-
olitik risklerin seviyesi belirleyici 



www.usiad.org.tr
29

HABER

olacaktır” diye konuştu.

Reel Sektörün Beklentileri

Bu değerlendirmeler çerçevesinde 
2016’den reel sektörün beklen-
tilerini Doğrudan yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdam öncelikli makro 
ekonomik politikalar uygulanması, 
yatırım ve üretimin cazip hale 
getirilmesi, Tarım, sanayi ve 
hizmetler sektörünü eşanlı olarak 
dikkate alan entegre sektörel 
gelişme stratejisi hazırlanması, 
Gerçekçi değerlenmiş yani, Türk 
Lirası’nı ne aşırı ne de eksik 
değerlendirmeyen bir kur politikası 
uygulanması şeklinde sıralayan 
Yorgancılar şöyle devam etti:
“Reel sektörün yabancı rakipler 
düzeyinde enerji maliyetlerine 
sahip olması sağlanmalı, Ülke 
ekonomisi ve girişimcilere sağlıklı 
bir ekonomik faaliyet alanı sun-
mak için rakip ülkeler düzeyinde 
enflasyon ve kredi faizi ortamı 
oluşturulmalı, Reel sektör, vergi 
politikaları boyutundan, finans ve 
gayrimenkul sektörü karşısında 
uğradığı haksız rekabete karşı 
korunmalıdır. Mevcut durum iti-
bariyle; belirsizliklerle dolu bir 
atmosfer altında ve oldukça zor 

geçecek olan bir yıla giriyoruz. 
2016’da gerek bir vatandaş, 
gerekse bir iş adamı olarak en 
öncelikli beklentim, barışa kesin 
biçimde sahip çıkılmasıdır. Savaş 
çanları duyuldukça belirsizlikler 
asla azalmayacaktır. Böyle bir or-
tamda da; ne toplumsal huzurdan, 
ne de güçlü bir ülkeden bahset-
mek mümkündür. Bu nedenle tüm 
sanayicilerin dikkatli davranması, 
döviz pozisyonunda açığa 
düşmemeye özen göstermesi, fi-
yat rekabetçi alanlar yerine yeni-
likçilik temelli rekabete yönelmesi 
önem taşımaktadır.”

Rakiplerimiz Karşısında Koşmak 
Zorundayız

Hükümet’ten hukuk ve demokra-
si standartlarını gelişmiş ülkeler 
düzeyine çıkarmak için çaba 
harcanması, ülkenin en önemli 
çıpası konumundaki sağlam kamu 
dengelerinden uzaklaşmaması, 
eylem planlarını hayata geçirmesi 
ile komşularla ilişkileri yeniden 
gözden geçirmesini ve ekono-
miden siyasete, sağlıktan eğitime 
kadar uzanan geniş bir alanda re-
form adımları atmasını bekledikler-
ini kaydeden Başkan Yorgancılar, 

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüm-
eye ulaşması ve kapsayıcılığının 
artırılarak çift haneye ulaşan 
işsizliğe çözüm olacak şekilde sa-
nayiye dayalı bir büyüme modelini 
hayata geçirmesi gerektiğine dik-
kat çekti. 

2002-2008 döneminde yapılan 
reformlarla yüzde 6,9 büyümeyi 
başarmış bir Türkiye tablosu 
karşısında, 2009 sonrasında 
yapılamayan reformlarla ortalama 
yüzde 3 büyüme ile daralan bir Tür-
kiye tablosu çizildiğini kaydeden 
Yorgancılar şunları söyledi: 
“Nüfus artış hızı ve işsizlik oranı 
dikkate alındığında ortalama 
yüzde 3 büyüme hızı ile Türkiye; 
ortalama yüzde 1-2 büyüyen, nü-
fusu azalan ve işsizlik oranı düşük 
ülkeler nazarında daha fazla 
büyümek zorundadır. Yüzde 7 or-
talama ile büyüyen, bilgi teknolo-
jilerindeki başarısı ile Hindistan 
gibi rakiplerimiz karşısında ise 
koşmak zorundayız. Reel sektörü 
geliştirmeye yönelik olmayan bir 
ekonomik model, uzun vadede ne 
büyüme, ne de istihdam üzerinde 
işe yarar niteliktedir. Ülkelerin san-
ayi 4.0 ile akıllı fabrikalara ve akıllı 
üretime geçtiği bir süreçte; yeni bir 
sanayi hikayesine yani; yenilikçi 
ve yaratıcı sanayi politikalarına 
dünden daha acil ihtiyaç duyuyor-
uz. Rekabet halinde olduğumuz ül-
keler dikkate alındığında gecikmiş 
de olsak; eylem planları ve strateji 
belgeler ile bu alana yönelmiş 
olmamız bizleri gelecek adına 
umutlandırırken, eylemlerin takvim 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi 
aradaki açığı kapamamız 
açısından çok önemlidir. İhtiyatlı 
iyimserliğimizi korurken, ülkemi-
zin dinamizmine, gücüne yürekten 
inancımı tekrarlamak isterim.”
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2016 yılının turizm beklentilerini 
içeren ankette sektör temsilcile-
rinin yüzde 60’ının yeni yıldan 
umutlu olmadığı ortaya çıktı. 
2016’ının ise 2015’den daha 
kötü olması bekleniyor.

Sektörün öncelikli sorunun tu-
rist sayısındaki azalma olduğu-
nu belirten turizmciler, 2016’da 
devletten kış istihdamına teşvik 
getirmesini bekliyor. Turizmci-
ler, yeni yılda turizmdeki en bü-
yük riskin terör olduğu görüşün-
de birleşiyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği (AKTOB) 
tarafından kasım ayının son 
haftası Antalya’da düzenle-
nen Uluslalarası Resort Turizm 
Kongresi’ne düzenlenen an-
ketin sonuçları raporlaştırıla-
rak derneğin internet sitesinde 
yayınlandı. Türkiye’nin, Suriye 
sınırını ihlal eden Rus savaş 
uçağının düşürmesinin hemen 
sonrasına denk gelen kongre-
nin gündemi de bu gelişmeye 
göre yeniden şekillenmiş, ko-
nuşmalarda bu konu ön plana 
çıkmıştı.

Rusya’da yaşanan ekonomik 
krizin etkilerini 2014 yılının ey-

lül ayı ile birlikte göstermeye 
başlamasıyla 2015’e kötü bir 
başlangıç yapılmıştı. 800 binin 
üzerinde turist kaybı yaşanan 
Rusya pazarından gelişme-
ler uçak krizinin ardından ne-
redeyse tamamen durmuştu. 
Türkiye’nin yakın çevresindeki 
sıcak çatışmaların yanı sıra An-
kara ve Suruç patlamaları ile 
Paris olayları başta olmak üze-
re terör de turizm üzerinde kötü 
etki göstermişti. 

Ekonomik kriz ve terörün göl-
gesinde zor bir yıl geçiren tu-
rizmciler 2016’dan da umutsuz. 
5. Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nde ‘2015 nasıl geçti, 
2016 nasıl olacak?’ sorusuna 
cevap aranan anketin sonuç-
ları da bu durumu teyit ediyor. 
Binin üzerinde katılımcının işti-
rak ettiği kongrede gerçekleş-
tirilen ankete göre turizmcilerin 
yüzde 60’ı yeni yılın 2015’ten 
daha kötü olacağını düşünüyor. 
İyimser olanların oranı ise yüde 
16’da kalıyor. Geriye kalanlar 
ise bir değişim olmayacağı gö-
rüşünde. Turizm sektörünün en 
önemli sorunu turist sayısındaki 
düşüş olarak görülürken, vasıflı 
eleman eksikliği ve yüksek ver-
gi diğer önemli sorunlar olarak 

sıralanıyor. 

Turizmcilerin 2016’da sektörle-
riyle ilgili kamudan beklentileri 
de var. Bunların başında yüzde 
29’la, işten çıkarmaların büyük 
bir hız kazandığı, kış istihda-
mının teşvik edilmesi geliyor. 
Rusya’nın, Türkiye kökenli bü-
yük tur operatörlerinin lisansını 
iptal etmesiyle birlikte özellikle 
Antalya’da binlerce çalışan işi-
ni kaybetme riskiyle yüz yüze 
geldi. Tanıtım bütçesinin artı-
rılmasını da isteyen turizmciler 
2016’da devletten turizm teşvik 
kanunun yeniden yazılması ile 
turizm gelirlerinin ihracat geliri 
kapsamına alınarak teşvikten 
yararlandırılmasını da talep 
ediyor.

Anket sonuçlarına göre turizm 
sektörü 2016 yılında Türkiye 
ekonomisi açısından en büyük 
riski yüzde 73 ile terör olarak 
görüyor.

Ankette turizmcilerin geride ka-
lan 2015 yılıyla ilgili değerlen-
dirmeleri de yer aldı. Buna göre 
2015’e damgasını vuran geliş-
meler uluslararası terör, döviz 
kurlarındaki artış, Suriye krizi 
ve yatak kapasitesi artışı ola-
rak sıralandı. 2015’in kötü geç-
mesinin nedeni olarak; karlılık 
oranının ve dolulukların düş-
mesi, kamu-özel sektör işbir-
liğinin oluşturulamaması, yurt 
dışı tanıtımın iyi yapılamaması 
gösterildi. Ankete katılanların 
yüzde 8’i ise 2015’in kötü geç-
mediği yönünde görüş belirtti. 
Turizmcilerin yüzde 22’si geçen 
yıl zarar ettiğine işaret ederken, 
yüzde 51’i çalışan sayısının 
azaldığını vurguladı.

Turizmcilerin Çoğu Yeni Yıldan Umutsuz!
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Paris İklim Zirvesi’nden çıkan so-
nuçların, beklentileri tamamen 
karşılamaya yetmediği ancak 
Kyoto’dan daha ileri bir adım oldu-
ğu görülüyor.

Paris İklim Zirvesi, iklim değişik-
liğiyle mücadele konusunda tüm 
dünyanın beraber harekete geçe-
ceği bir anlaşma metni olarak da 
görülebilir.

Bu nedenle ülkelerin sera gazı sa-
lımını azaltma konusunda verdiği 
taahhütler, hukuki yaptırımı olma-
sa da düşük karbonlu kalkınma 
eğilimini ortaya çıkartması açısın-
dan önem taşıyor. Bu da fosil ya-
kıtlar için sonun başlangıcı olarak 
kabul ediliyor.

Bu eğilimin hızlı bir şekilde uygu-
lanması ve sonuç alınması şansı 
da yok. Ancak artık % 100 yenile-
nebilir enerji kullanımından teorik 
de olsa söz edilmeye başlandı. 
Fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve 
düşük karbon ekonomisi kavram-
ları daha çok kullanılmaya başla-
nacak. Daha da önemlisi, yenile-
nebilir enerji kullanımı yönündeki 
bu paradigma değişiminin buna 
hazır ülkelerle bundan çok uzak 
olan ülkeler için farklı anlamlar ta-
şıdığı ve ekonomileri için farklı so-
nuçlar yaratacağı açık.

“YENİ BİR DÖNEME GİRİYO-
RUZ”

Neo-liberal ekonominin strate-
jistleri bu yeni paradigmadan çok 
zarar görmeden yeni pazarlar 
oluşturma yönündeki çalışmaları-
nı tamamlamışlardır bile. Şimdi bu 
strateji dünya ticaretine ve sana-
yi üretimine “dünyamızı korumak 
için” yön vermek amacıyla yeni 
kurallar üretecek. Bunları birkaç 
sene içinde göreceğiz.

ABD’nin hangi eyaletinde 2050 yı-
lında % 100 yenilenebilir kaynak-
ların hangi oranda kullanılacağına 
ilişkin projeksiyonlar bile hazır.
Aslında tüm dünya ülkeleri için 
yapılmış böyle projeksiyonlar var. 
Bunlar kısmen spekülatif açıkla-
malar olsalar da yukarıda sözünü 
ettiğim yeni paradigmaya ısınma 
turları olarak ele alınabilir.

Enerji üretiminde gelecekte 
yeni(lenebilir) çok ileri teknolojile-
rin ortaya çıkma olasılığının yanı 
sıra, mevcut yenilenebilir enerji 
teknolojilerindeki ilerlemelerin de 
hızlanacağı bir döneme giriyoruz.

“TÜRKİYE GELECEK PLANLA-
RINI ve İNOVASYON ÇALIŞ-
MALARINI HIZLANDIRMAK ZO-
RUNDA”

Düşük karbon ekonomisi için eko-
nomide radikal değişiklikler kısa 
dönemde olmayacak ama şimdi 
artık gelişmekte olan, az gelişmiş 
veya gelişme eğilimini yakalamış 
tüm ülkelerin ajandasında “Yenile-
nebilir Enerji” daha üst sıralarda ve 
daha görünür şekilde yer alacak.
Bunun bir diğer anlamı da her ül-
kede bu konuda hazırlık yapılması 
gereğidir.

Tabii ki bu hazırlığı ülkeler kendi 
kalkınma gelişme planlarına ve 
gelecek projeksiyonlarına göre ya-
pacak.

Türkiye ise su ve enerji kaynakları 
üzerinde kendi iradesi ile hazırla-
yacağı gelecek planlarını ve ino-
vasyon çalışmalarını hızlandırmak 
zorunda.

“HAREKET VAR AMA HIZ YE-
TERLİ DEĞİL”

Bu planlar arasında en önemlisi 
güneşte hala yaklaşık % 14 civa-
rında olan ve % 85’i geliştirilmeyi 
bekleyen üretim veriminin inovas-
yon trenini kaçırmama planı olma-
lı.

Bu konuda hareket var ama hız 
yeterli değil. Ses var ama görüntü 
net değil. Örneğin daha dün Zor-
lu Enerji yerli ve en kaliteli güneş 
paneli üretimine hazır olduğunu 
söyledi.

Zorlu Enerji yetkilileri güneş pa-
neli üretimi ile ilgili Ar-Ge yapma-
dıklarını ancak en son teknolojiyi 
Türkiye’ye getirerek, burada geliş-
tirmeyi hedeflediklerini anlatıyor. 

“Buranın üretim üssü olmasını is-
tiyoruz. Yeniden sıfırdan bir tek-
noloji keşfetmeye çalışmak vakit 
kaybettirebilir, sonuçta teknolojiyi 
getirdiğiniz zaman Türkiye’ye, o 
tamamen yerli oluyor. Bir televiz-
yon gibi değil. Alıp geliştirelim is-
tiyoruz, artık trene binmek lazım” 
diyorlar.

“GÜNEŞTE İNOVASYON TRENİ-
NE ATLAMALIYIZ ARTIK”

Akılcı bir teşvik mekanizması, bü-
tüncül vizyoner bakış ve birbirini 
tamamlayan adımlar ile güneşte 
inovasyon trenine atlamalıyız ar-
tık. Kaliteyi hiçbir zaman unutma-
malıyız.
Bu sektör çok dinamik ve hızla ge-
lişecek. Kararlar çok dikkatli alın-
malı ve bu tren asla kaçırılmamalı.
Yeni yılda güneşli, sağlıklı ve mut-
lu günler dilerim.

Güneş Treni Kaçmadan
Dursun Yıldız
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Manisa Damızlık Sığır 
Yetiştirici leri      Birliği Başkanı 
Kırlıoğlu,  et itha latı için hare-
kete geçilmesine  tepki gös-
terdi.

Manisa Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Ahmet 
Kırlıoğlu, et fiyatlarının yüksel-
mesiyle birlikte et ithalatı için 
harekete geçilmesine tepki 
gösterdi. Kırlıoğlu, kemikli etin 
kilosunun üreticiden 23-24 li-
radan alındığını ancak bunun 
vatandaşa 40 liraya satıldığını 
söyledi.

Et fiyatlarındaki artış ithal eti 
gündeme getirince, hayvan 
üretici birlikleri tedirgin oldu. 
Manisa’da kasaplarda et fiyat-
ları 38 ile 40 lira arasında de-
ğişirken, kasaplar vatandaşın 
alım gücünün düşük olduğunu 
belirterek, satış yapamadık-
larından yakındı. Manisa’da 
kasap dükkânı işleten Erdal 
Hekimci, vatandaşın et yiyebil-
mesi ve fiyatların düşürülmesi 
için yurtdışından et ithalatının 

mutlaka yapılması gerektiğini 
söyledi. Kasap Hekimci,

“Türkiye’de hayvan üretimin-
de sıkıntı var. Vatandaşın alım 
gücü de çok düştü. Bizde et fi-
yatlarının 

düşmesini istiyoruz. Çünkü sa-
tış yapamıyoruz. Bir gün bo-
yunca dükkâna müşteri girme-
diği oluyor. Bunun için et ithalatı 
yapılmalı ve vatandaş ete doy-
malı” diye konuştu.

“ET İTHALATI ÜRETİCİYİ 
MAĞDUR EDER”

Hayvan üreticileri ise ithal et fik-
rine büyük tepki gösterdi. Mani-
sa Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğ-
lu, canlı hayvan ve et ithalatı-
na karşı olduklarını açıkladı. 
Türkiye’de hayvan sıkıntısı ol-
madığını dile getiren Kırlıoğ-
lu, “Ette zaten bir sıkıntı yok. 
Türkiye’ye birçok canlı hayvan 
girdi. Et fiyatları üreticiden alı-
nırken çok fahiş değil. Bizde 
kilosu 23 liradan alınıyordu, 1 

liralık bir artış oldu. Kasaplar-
da ise fiyatlar bir türlü düşmü-
yor. Bunun için denetleme ya-
pılmalı. Bize göre ithal et çare 
değil. Türkiye’de yeterince canlı 
hayvan üretiliyor. İthal et gelir-
se üretici sıkıntıya girecek. Biz 
24 liraya kesiyoruz, kasapta ise 
40 liraya satılıyor. Arada çok 
büyük uçurum var. Bunu Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
denetlesin. Bu aradaki para ne-
reye gidiyor? Ben de istiyorum 
etin 30 liraya satılmasını. Şu an 
et fiyatının yüksek olması bu 
işi yapanların ortaya çıkardığı 
bir krizdir. Karkas et burada da 
Ankara’da 24 lira. Ancak iller 
arasında çok büyük bir fark var. 
70 liraya et satıldığını biliyoruz” 
dedi.

Üreticinin zaten zor durumda 
olduğunu dile getiren Kırlıoğ-
lu, devletin üreticiyi düşünerek 
yem fiyatlarındaki KDV oranını 
yüzde 8`den yüzde 1’e indirdi-
ğini, ancak bu indirimin üretici-
ye yansımadığını açıkladı. Kır-
lıoğlu, “Yem fiyatları şu an 50 
lira civarında. Yemdeki KDV’nin 
düşürülmesi üreticiye yansıma-
dı. Yem fiyatlarında KDV yüzde 
8’den yüzde 1’e düşürülünce 
hemen süt fiyatlarında 5 ku-
ruşluk bir düşüş oldu. Devlet 
KDV’yi kaldırdı, direk sanayici-
nin cebine gitti. Bunu bakanlık-
ta biliyor. Üretici isyanda. Süt 
fiyatlarını geri çekti sanayici. 
Üstüne birde et ithalatı yapılırsa 
daha zor durumda kalırız” diye 
konuştu.

Üretici İthal Et İstemiyor
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Sayıştay Kamu İşletmeleri 2014 
Genel Raporu’na göre Rusya 
ile yaşanan doğalgaz krizinin 
ardından yeni doğalgaz arayı-
şına giren Türkiye’yi zor günler 
bekliyor. Rapora göre Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın 
(TPAO) doğalgaz üretimi 2014 
yılında yüzde 18 azalarak 252 
milyon Sm³’e geriledi. Yeni do-
ğalgaz sahasının keşfedilme-
mesi halinde doğalgazın azal-
maya devam edeceği belirtilen 
raporda, başta Rusya olmak 
üzere diğer ülkelere bağımlılı-
ğın arz güvenliğini risk altında 
bıraktığı tespiti yapıldı.

DOĞALGAZA TALEP ARTTI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin 
(KİT) toplam mal alımlarının 
2014 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 18,7 oranında 11 milyar 
900 milyon lira arttığını belirten 
Sayıştay denetçileri, artışın bü-
yük ölçüde kötü hava koşulları 
nedeniyle doğalgaz talebinin 
artmasıyla Boru Hatları ile Pet-
rol Taşıma Anonim Şirketi’nin 
(BOTAŞ) alımlarının artmasın

dan kaynaklandığını belirledi.

BOTAŞ, YURT DIŞINDAN 29 
MİLYAR DOLARLIK DOĞAL-
GAZ ALIMI YAPTI

2014 yılında dış alımların yüz-
de 93,3’ünün ulaştırma sektö-
ründe gerçekleştiği tespit edilen 
rapora göre, bu sektörde yer 
alan BOTAŞ, yurt dışından 29 
milyar 179 milyon liralık doğal-
gaz alımı yaptı. Birgün’den Hü-
seyin Şimşek’in haberine göre, 
bu alımların yüzde 40’ı Suriye 
sınırında uçağı düşürüldükten 
sonra doğalgazı kesme ihti-
malini ortaya koyan Rusya’dan 
yapılırken, yüzde 21’i İran’dan, 
yüzde 14’ü ise Azerbaycan’dan 
yapılıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ AR-
TIŞ

Raporda ayrıca Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun (TÜİK) dış 
ticaret açığı istatistiklerine de 
yer verildi. TÜİK verilerine göre 
2014 yılında dış ticaret açığı 
84 milyar 600 milyon Amerikan 

Doları oldu ve bu açıkta BO-
TAŞ tarafından gerçekleştirilen 
ithalat da önemli bir paya sahip.
Kamu İşletmeleri 2014 yılı Ge-
nel Raporu’na göre gruplar 
halinde alımlar değerlendiril-
diğinde 2014 yılında tüm alım 
gruplarında artış gerçekleşti ve 
bu artış en fazla ticari mal alım-
larında ortaya çıktı.

Sayıştay’ın tespitlerine göre bu 
artış da ağırlıklı olarak enerji 
sektörünün alımlarındaki kay-
naklandı.

Toplam alımların yüzde 78,4’lük 
bir oranını oluşturan ticari mal 
alımlarındaki artışta doğalgaz 
alımının önemli bir paya sahip 
olduğu vurgulandı.

ULAŞTIRMA ALIMLARI 

Yapılan bir başka önemli tespit 
ise ulaştırma sektörü alımları-
nın 2014 yılında yüzde 22,9 
oranında artması. Bu artışla 
birlikte alımların tutarının 39 
milyar 500 milyon liraya yüksel-
diği belirlenirken, sektör alımla-
rındaki artışın yine BOTAŞ’ın 
alımlarındaki yükselişten kay-
naklandığı ifade edildi.

Alımlarında 6 milyar 900 mil-
yon liralık bir yükselişe ulaşan 
BOTAŞ’ın bu yüksek alımların-
daki en büyük payı doğalgaz it-
halatındaki artış oluşturuyor.

Doğalgaz Üretimi Yüzde 18 Azaldı, Dışa Bağımlılık Arttı
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	 	 	 	 			Enflasyon	son	4	yılın	ZİrvEsİndE

TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık’ta 
TÜFE yüzde 0,21 artış gösterdi. Beklentiler ise yüzde 0,4 
düşüş yönündeydi. TÜFE yüzde 8.81 gelerek son dört yılının 
en yüksek seviyesinde geldi.

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı 
görülen ürün yüzde 34,31 ile sivri biber oldu.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, 
yüzde 13,47 ile yeşil soğan, yüzde 13,02 ile nar, yüzde 13,01 ile kabak, yüzde 

10,81 ile sarımsak, yüzde 9,62 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 7,45 
ile kargo gönderme ücreti, yüzde 6,59 ile diğer televizyon yayın masrafları (çanak anten, 
uydu alıcısı) ve yüzde 6,05 ile beyaz lahana yer aldı.

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında yüzde 24,30 ile portakal geldi. Bunu, 
yüzde 13,66 ile kivi, yüzde 7,60 ile kadın ceketi, yüzde 6,77 ile mandalina, yüzde 6,66 ile 
yurt içi haftasonu turları, yüzde 6,59 ile ıspanak, yüzde 6,22 ile erkek kazağı, yüzde 5,70 
ile havuç ve yüzde 5,36 ile kadın gömleği izledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Şimşek, “Enflasyondaki tablo bizim arzuladığımız bir tablo değil. Enflasyonun birçok 

nedeni var ama en önemli neden TL’deki değer kaybı. Hedefimiz enflasyonu yüzde 5-7 
arasına indirmek” şeklinde yorum yaptı.

ElEktrİktE	torba	fatura	dönEmİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), torba haline getirilen elektrik 
faturasındaki yeni yıl zammının enerji maliyetinden değil dağıtım 
şirketlerine yapılan aktarımlardan kaynaklandığını saptadı. 4 kişilik 
bir ailenin aylık elektrik faturasındaki değişimi de gösteren yeni 
yıl tarifesi ve tarifeye ilişkin mevzuat incelemesi hakkında basın 
açıklaması yapan Elektrik Mühendisleri Odası, elektrikte torba 
fatura dönemi başladığını vurguladı.

EMO’nun konu hakkındaki tespitlerini içeren yazılı 
değerlendirmesi şöyle: “Kayıp ve kaçak başta olmak üzere özelleştirilen dağıtım şirketlerine 
faturalar üzerinden yapılan aktarımlara karşı oluşan tepki karşısında EPDK; kamunun  
çıkarlarını korumak yerine, kamuoyunun bilgilenme hakkını dahi yok ederek, elektrik 
faturalarına karartma uyguladı. Böylece EPDK, kuruluş yasasının daha ilk maddesinde 
yazan ‘şeffaf elektrik piyasası’ hükmünü ihlal etti. EPDK`nın açıkladığı yeni yıl tarifesi ile 
tüketicilerden tahsil edilen, ‘enerji maliyeti, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, 
kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli’ maliyetleri görünmez kılındı. 
Fon ve vergiler hariç olmak üzere faturalar yoluyla tahsil edilen 6 kalem ‘dağıtım bedeli’ ve 
‘perakende enerji bedeli’ adı altında torba haline getirildi.”
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forbEs	lİstEsİndE	bİr	türk!

Forbes dergisinin “30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi” lis-
tesinde finans kategorisinden Goldman Sachs yöneticisi Tür-
kiye kökenli Seda Arca da yer aldı.

28 yaşındaki Seda Arca, Goldman Sachs’ın New York 
kentindeki merkezinde Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapıyor. 5 yıl boyunca Alman yatırım Bankası Deutsche Bank için çalışan Arca, daha sonra kariyer-
ine ABD’de devam etme kararı aldı ve Goldman Sachs’ı tercih etti. Arca aynı zamanda Princeton 
Üniversitesi’nde de finansal mühendislik bölümünde okuyor.

borajEt’tEn	2016	sürprİZİ

Borajet 2016’ya girerken atılım yapacağı sosyal medya ve 
reklam projelerine kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaşan 

yılbaşı filmiyle başladı.
“Bölgesel Havayolu” kavramının Türkiye’deki ilk ve tek örneği olan Borajet, yeni 

yıl reklam ve tanıtım projeleri kapsamında “özel uçuş deneyimi” ve “Borajet konukseverliği” 
misyonlarına uygun olarak yolcularına sürpriz yaptığı bir reklam filmi hazırladı.

“Bir Uçak Dolusu Sürpriz” isimli reklam filmi kısa süre içinde sosyal medyada milyonlar-
ca kişi tarafından izlendi. Filmde İstanbul-Edremit seferinin tamamlanmasıyla birlikte, yolcu 
kılığındaki orkestra üyeleri müziğe başlıyor ve yolcular çıkış kapısına giden orkestrayı takip 
ederek bagajlarını aldıkları alanda isimlerine özel hediyeleriyle buluşuyorlar. Reklam filmi, 
şaşkınlık ve mutluluklarını gizleyemeyen yolcularla röportajlar ve detay çekimlerle son buluy-
or. Borajet’in ilerleyen dönemlerde dijital ajansı Deep Dijital ile farklı sosyal medya projeleri 
üretmesi bekleniyor.

Carİ	İşlEmlEr	açığında	daralma	HıZlandı

TCMB, cari işlemler açığının 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 
daralma eğilimini hızlandırdığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cari 
işlemler açığının 2015 yılı üçüncü çeyreğinde daralma 
eğilimini hızlandırarak devam ettirdiğini bildirdi. 

TCMB, 2015 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi Raporu’nu yayımladı.
Rapora göre, cari işlemler açığı, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde daralma eğilimini hızlandırarak 

devam ettirdi. Cari açık ve altın hariç cari açık bu dönemde paralel hareket etti. Enerji ürünleri 
ithalatındaki gerileme, cari açıktaki iyileşmenin temel nedenini oluşturdu. Hizmetler dengesi ise 
net seyahat gelirlerinde ortaya çıkan düşüşün etkisiyle cari açığın azalma eğilimine yaptığı olumlu 
katkıyı azalttı. 

Altın hariç ihracat 2015’in üçüncü çeyreğinde azalış eğiliminde oldu. Bölge ülkelerinde ortaya 
çıkan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Irak’a ve Rusya’ya yapılan ihracatın yüksek oran-
da gerilemesi ile avro/dolar paritesindeki gelişmeler, ihracatın bu çeyrekteki azalış eğiliminin temel 
nedenlerini oluşturdu. 

Diğer taraftan, Rus rublesinde görülen önemli değer kaybına paralel olarak bavul ticareti gelirleri 
2015 üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, azalışını devam ettirdi. Altın ihracatı ise 
2014 yılı aynı dönemine göre artış gösterdi.
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2015’İn	11	ayında	patEnt	başvuruları	arttı

2014’ün ilk 11 ayında 13 bin 961 olan toplam patent 
ve faydalı model başvurusu, 2015 yılının aynı döne-
minde 14 bin 900’e ulaştı.

Destek Patent’ten yapılan açıklamaya göre; 
“2014’ün ilk 11 ayında 13 bin 961 olan toplam patent 
ve faydalı model başvurusu, 2015 yılının aynı döne-
minde 14 bin 900’e ulaştı. 2014’ün ilk 11 ayında 97 
bin 473 olan toplam marka başvurusu, 2015’in aynı döne-
minde 97 bin 139’da kaldı. Geçtiğimizin yılın ilk 11 aylık döneminde 37 bin 500 
olan tasarım başvuruları ise, 2015’in aynı döneminde 34 bin 607 olarak gerçekleşti.”

Geliştirdiği buluşun patent alabileceğini fark etmeyen çok sayıda girişimcimiz olduğunu 
söyleyen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, kamuoyunda her 
parlak fikrin patent konusu olabileceğine dair bir yanlış anlama olduğunun da altını çizdi:

“Parlak fikirler elbette çok değerli ama bir fikrin patent olabilmesi için dünyada geçerli belli 
koşullar var. Bir buluşun patent olabilmesi için üç temel kuralı yerine getirmesi gerekiyor: Birin-
cisi, dünya çapında yenilik olacak. İkincisi, sanayiye uygulanabilir olacak. Üçüncüsü, bu konuda 
uzman bir kişinin hemen yapabileceği basitlikte olmayacak. Bu kuralları ihtiva etmeyen yeni-
likler kesinlikle patent alamaz. İnsanların hemen aklına geliveren her parlak fikrin korunması, 
patent’in konusu değil. Ama bir kez patent alınacak buluş yaparsanız, size ekonomik getirisi 
çok büyük olur. Mesela en az 7 en çok 20 yıl süresince o ürünü üretme ve satma hakkı, sadece 
sizindir.”

	 	 	 	 	 	 	 volkswagEn’E	bİr	şok	daHa!

ABD Adalet Bakanlığı, yanıltıcı yazılımla emisyon 
testi sonuçlarını manipüle ettiği ortaya çıkan Alman 
otomobil devi Volkswagen’e dava açtı.

ABD’nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) 
tarafından Detroit’de açılan davada, VW egzoz gazı 
skandalı nedeniyle ABD’de satışı gerçekleştirilen 
600 bin dizel araçta temiz hava yasalarını (Clean 
Air Act) ihlal etmekle suçlanıyor.

Spiegel Online, dava neticesinde Volkswagen’in 
18 milyar dolara kadar ceza alabileceğine dikkat 

çekerken, 1963 yılında kabul edilen Clean Air Act’ta yer alan otomobil 
endüstri için istisna hükmün Volkswagen için umut olabileceğini yazdı. Volkswagen, dizel 
araçlarda emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğini Çevre Koruma Müdürlüğü 
EPA’ya itiraf etmişti.

Sözkonusu davanın Volkswagen ile birlikte skandala karıştığı ortaya çıkan Audi ve 
Porsche’yi de kapsadığı belirtiliyor. VW tarafından davaya ilişkin ayrıntılar bilinmediği için 
henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Volkswagen’in dünya genelinde 11 milyon dizel 
otomobile yerleştirdiği özel yazılımla karbon emisyon oranlarında hile yaptığı ortaya çıkmıştı.
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uİb,	2015	yılını	22.2	mİlyar	dolar	İHraCatla	
noktaladı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2015 yılında yüzde 
5,55 kayıp ile 22 milyar 175 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi.

İhracatçı birlikleri arasında en fazla dış satış 
gerçekleştiren ikinci genel sekreterlik olan UİB, 2015 yılında 

ihracat pazarlarını geliştirerek, 196 ülkeye satış yaptı. Türkiye genel ihracatı dik-
kate alındığında, 2015’te yüzde 8,7 kayıpla 143 milyar 729 milyon 741 bin dolar dış satış 
gerçekleşirken, Euro/Dolar paritesinden kaynaklanan kayıplara rağmen UİB, yüzde 5,55 
oranında daralmayla, yılı 22.2 milyar dolarla tamamladı. Yaşanan seçim atmosferine rağmen 
TÜİK tarafından açıklanan 2. ve 3. çeyreklerde beklenenin üzerinde bir büyüme yaşayan Tür-
kiye ekonomisinin olumlu yönde gelişme kaydettiğini belirten UİB Koordinatör Başkanı Orhan 
Sabuncu, “Bu büyüme rakamının önemli bir kısmının ihracat kaynaklı sağlandığını biliyoruz. Bu 
durum, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından ihracatın ne kadar kritik bir noktaya geldiğini 
açıkça ortaya koyuyor. Bu olumlu gelişmenin yanı sıra yılın son ayında ise FED’in piyasaların 
beklediği gibi kademeli faiz artırımına gitme kararı alması tüm gelişmekte olan ülkeler gibi 
Türkiye’yi de etkileyecek. Daha önce de sıkça dile getirdiğimiz gibi ülke olarak bu süreçten 
alnımızın akıyla çıkmamız için ihracatı merkeze alan bir büyüme modelinin benimsenmesi ve 
bu doğrultuda yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. UİB olarak 2023 yılı hedeflerinin 
yakalanması için Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım kavramlarının ön planda olduğu 
katma değeri yüksek bir üretim sisteminin hızla planlanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

rEformlar	büyümEyİ	artırabİlİr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı 
Erdem Başçı, açıklanan yapısal reformların uygulama-
ya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde 
artırabileceğini bildirdi. 

Başçı’nın, “Dengeli Büyüme”, “Para Politikası ve 
Normalleşme” ve “Enflasyon” ana başlıkları altında Ba-
kanlar Kurulu’na yaptığı sunum, bankanın resmi internet 
sitesinde yayımlandı.  

Sunumunda, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin 
devam ettiğini belirten Başçı, Avrupa Birliği ülkelerindeki 
talep artışının büyümeyi ve dengelenmeyi desteklediğini 
aktardı.  

Başçı, şöyle devam etti:  
“Açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesi, büyüme potansiyelini önemli ölçüde 

artırabilecektir. Mevcut para politikası duruşu enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likidites-
inde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyicidir.”  

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı 
duruşun sürdürüleceğini vurgulayan Başçı, “Küresel para politikalarındaki normalleşmenin 
başlaması ile birlikte oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması halinde önümüzde-
ki toplantıdan itibaren para politikasındaki sadeleşme adımlarına başlanabilecektir” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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KİTAP DÜNYASI

İnci Aral-KAN GÜLLERİ VE NAR AĞRISI

“Yolculuklarım insana duyduğum sevgiyi merhametle karışık bir borçluluğa dönüştürdü. 
Tekerlek seslerine eşlik eden bebek ağlamaları, camlardaki TCDD damgaları aidiyet 
duygumu pekiştirdi. Bu ülkede doğmuş olmaktan çaresiz bir kederle birlikte coşkulu bir 
sevinç de duydum. Maraş’ın pamuk tarlalarındaki işçi çadırları. Kar altındaki Konya Ovası. 
Dolunayda ışıldayan kıraç tepeler. Çarşamba’nın ortasından akıp giden Yeşilırmak. Har-
ran Ovası’nın o görkemli, havadan görünümü. Mersin’in portakal bahçeleri, Bolu’nun 
sonbahar ormanları... Bütün gündoğumları. Limanlar. Rüzgârda balık ağları.
Sonra o mağrur dağlar. Suskun, görmüş geçirmiş kızıl, kara çileli topraklar ki kalbimi 
kaptırmış olduğumdan ben de o çilenin gönüllü bir parçasıyım artık...”
İnci Aral bu kitaptaki yazılarıyla kocaman bir ülkenin haritasını çıkarıyor ve önümüze 
vicdan, adalet, sanat-edebiyat, doğa ve insan resimleri bırakıyor. Ülkesine ve diline aşkla 
bağlanmış bir yazardan dokunaklı, özgün bir toplam.

İnci Aral, Kan Gülleri ve Nar Ağrısı, Kırmızı Kedi Yayınevi 

Cahit Kayra’nın kaleminden “Marjinal Savaş ve Başkaldırı Teorileri”

1917 doğumlu, “asırlık çınar” Cahit Kayra üretmeye devam ediyor.
Maliye Müfettişliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere birçok görevde 
bulunan ve Türkiye’nin siyasal, sosyal yaşamının neredeyse tamamına tanıklık eden 
Kayra’nın yeni kitabı “Marjinal Savaş ve Başkaldırı Teorileri” Tarihçi Kitabevi etiketiyle 
raflardaki yerini aldı.
Cahit Kayra’nın mizahi öğeler içeren ve deneme türünde yazdığı bu eseri “Marjinal 
Ekonomi ve Marjinal Siyaset Teorileri” dizisinin de üçüncü kitabı olma özelliğine sa-
hip…
“İnsanlık tarihi savaşlar ve savaşlar üzerine yazılmış destanlar, romanlar, 
araştırmalar, şiirlerle, senfonik yapıtlarla doludur. Ancak bütün bu değerli çalışmalar 
içinde önemsenmemiş ya da gözden kaçmış bazı konular ve sorunlar vardır. Biz 
bunlara belirleyici ve niteleyici bir önad olarak ‘MARJİNAL’ dedik. 
Her şey gibi savaşın da marjinali olabilir. Marjinal savaş olunca onun marjinal te-
orisi de olacaktır. Mesela iki ordunun siperleri karşı karşıya gelse, ama iki tarafın 
askerleri de savaşmak istemeseler... Olabilir mi? İşte marjinal bir durum! Bu du-
ruma marjinal çözüm yolları bulmak gerekir. Biz böyle sorunları çözmeye çalıştık.
Bu kitapta da bu marjinal savaşlarla, marjinal savaş teorilerini bulacaksınız.”

Cahit Kayra, Marjinal Savaş ve Başkaldırı Teorileri, Tarihçi Kitabevi

Stefan Zweig-DOSTLARLA MEKTUPLAŞMALAR

“Mektupları okuyacak zamanınız ve keyfiniz var mı şu sıralar? Olacağını umarım.”
-Stefan Zweig-
Stefan Zweig, kişilikleri birbirinden çok farklı Rilke, Schnitzler, Bahr, Freud, Gorki ve 
Hesse gibi ünlü isimlerle uzun yıllar mektuplaşmış, onlarla yakın dostluklar sürdürmüştür.
Rainer Maria Rilke ile nazik ve gerçekçi görüş alışverişlerinde bulunmuş, Arthur Schnit-
zler ile dostça bir baba oğul ilişkisi kurmuş, aralarındaki tüm karşıtlıklara ve eleştirilere 
karşın Hermann Bahr ona hep yakın bir meslektaşı gözüyle bakmıştır. Kendisinden 
yirmi beş yaş büyük Sigmund Freud’a hayranlık besleyen Zweig’ın, Maksim Gorki’yle 
1923-1936 yılları arasında süren mektuplaşmaları çok ilginçtir. Bunlar büyük sosyalist 
bir gerçekçi ile yürekli ve antifaşist bir hümanistin birbirlerine yazdıkları belgesel yanı 
yüksek mektuplardır.

Stefan Zweig, Dostlarla Mektuplaşmalar, Tekin Yayınevi






