YIL

: 17

SAYI : 96
TEMMUZ 2016

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN YAYIN ORGANIDIR

Türkiye’yi Ekonomide Bekleyen
Beş Ağır Fatura

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

7
Yıl: 17 Sayı:96 TEMMUZ 2016
E-dergimiz ayda bir yayımlanmaktadır
Yaygın süreli yayın
ISSN 1304-0464

YENİ EKONOMİ TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANDI

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ ADINA SAHİBİ:
Birol BAŞARAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Samim UYKUSEVEN

Genel Yayın Yönetmeni
Şenol ÇARIK

11

HABER

İHRACATÇI RUSYA’DAN UMUTLU

Görsel Yönetmen
Güney YILMAZ
Bildiren Yönetim Yeri:
USİAD Genel Merkez:
Gürsel Mah. 28 Nisan Caddesi
Evim İş Merkezi No: 19 D: 36
Kağıthane-İSTANBUL
Tel: (0 212) 217 36 48
Faks: (0 212) 217 36 50
e-posta: iletisim@usiad.net
bilgi@usiad.net
www.usiad.net
Danışma Kurulu: (Alfabetik Sırayla)
Doç. Dr. Barış Doster
Prof. Dr. Emin Gürses
Prof. Dr. Eren Omay
Prof. Dr. Erol Manisalı
Prof. Dr. Gülten Kazgan
Mete Akyol
Murteza Çelikel
Şefik Soyuyüce
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

15

HABER

TZOB Başkanı Bayraktar:
“Sertifikalı Tohuma Destekler
Artırılmalı”

20

HABER

Türkiye’nin İlk Tematik Gıda
Teknokenti Açıldı

12

HABER

İHRACATÇI RUSYA’DAN UMUTLU

16

ANALİZ

BM Kalkınma Programı eski
Müdürü, Ekonomist Bartu Soral:
“Türkiye 5 Ağır Faturayla Karşı
Karşıya”

23

HABER

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat
PMI Haziran 2016 Raporları
Açıklandı

Prof.Dr. Alpaslan Işıklı
Prof. Dr. İ. Reşat Özkan
Dr. Necip Hablemitoğlu
Cevdet İnci
Onursal Başkan:
Kemal Özden
USİAD Denizli Şube:
Stak Cad. No: 29 K: 6
Tel-Faks: (0 258) 264 27 28
USİAD İzmir Girişim Kurulu:
5709 Sk. No: 37 Karabağlar
Tel ve Faks: (0 232) 253 10 08
E-posta: tbayir@as-el.com.tr
Dergimize gönderilecek yazılar e-posta ile
iki sayfayı geçmeyecek şekilde
gönderilmelidir. Yazılardan yazarlar, reklamlardan firmalar sorumludur. Kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilir.

www.usiad.org.tr

13

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

5

YENİ EKONOMİ TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANDI

YENİ EKONOMİ TEŞVİK
• Türkiye’de
yatırım
PAKETİ AÇIKLANDI
kararı alacak uluslararası
şirketlere kurumlar vergisi
Başbakan Binali Yıldırım, muafiyeti sağlanacak.
yatırım ve ihracat krediler• Doğal
afetlerde
ine erişimin kolaylaştırılması, ekonomik kayba uğrayan
bazı ticari araçların yenilen- yatırımcıların sigorta borçları
mesinde ÖTV’yi kaldıran 1 yıl ertelenecek.
ve
yatırım
ortamının
• Eximbank’ın
kredi
iyileştirilmesi amacıyla alınan verme şartları kolaylaşacak.
tedbirleri de içeren ekonomini Teminat açığı olması halinde
paketi açıkladı.
Kredi Garanti Fonu devreye
girecek.
Yeni Ekonomik Teşvik pa• Kredi
kullanımında
keti şöyle:
artık her türlü taşınabilir menkul değer, teminat gösterile• Terör
ve
doğal bilecek.
afetlerden
etkilenen
• Vergi ve prim borcuna
KOBİ’lere 100 bin lira kadar yönelik vecibelerini yerine gekredi kullandırılacak. Ayrıca tiremeyenlere bir fırsat daha
yerli makine alımında 300 verilecek. Daha önce taksit
bin liraya kadar faizsiz kredi ödemelerini ihlal ettikleri için
sağlanacak.
sistemden çıkan mükellefe,
• Orta ileri teknoloji geçmişteki taksitlerini de
üretim yatırımlarının tamamı ödemesi şartıyla tekrar söz
4’ncü bölge teşviklerine konusu
borçları
taksitle
alınacak.
ödeme imkanı sağlanacak.
• Yatırımlarda
proje
• Şirket/dükkan kuruluşu
bazlı destek sistemini geçi- ve tasfiyesi kolaylaştırılacak.
lecek.
• İhracatçıya
hususi
www.usiad.org.tr
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pasaport (yeşil pasaport)
verilecek.
• Dış ticaret ile ilgili işlemleri Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tek elden
yürütecek.
• Yatırım için kullanılan
arazi için 5 yıl emlak vergisi
alınmayacak.
• Karşılıksız
çek
işlemine para cezası uygulanacak. Tekrar etmesi durumunda hürriyeti kısıtlayıcı
ceza verilecek.
• İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yasası’nın bazı
hükümleri 1 yıl ötelenecek.
• Damga vergisi teke
düşürülecek. Yükte hafif pahada ağır işlerle uğraşanların
tedarikçileri
arasındaki
sözleşmelere de damga vergisi istisnası getirilecek.
• Yurtdışındaki varlığını
Türkiye’ye
getireceklere
kolaylık sağlanacak.
• Taksi, şehir içi toplu taşıma yapan dolmuş,
minibüs, belediye ve halk
otobüsleri ile yük taşıma
amacıyla kullanılan kamyon
ve kamyonetler yılbaşına kadar ÖTV’siz araç yenileyebilecek.
• Terörle mücadelede
şehit olanın bir yakını ÖTV’siz
araç alabilecek.
• Primlerini zamanında
ödeyen Bağ-Kur’lulara 5
puan indirim yapılacak. Primlerin zamanında ödenmemesi halinde bu imkan ortadan
kalkacak.
7
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• 2B arazileriyle ilgili
imkandan
yararlanmayan
70-80 bin kişiye tekrar fırsat
tanınacak.
• Yurt dışında emeklilik hakkını kazananların
Türkiye’de 6 aydan az
kalmaları
durumunda
araçlarını
getirememesine
yönelik sorun giderilecek.

değerlendirmelerde bulundu.
İTO
Başkanı
Çağlar,
Yıldırım’ın açıkladığı yatırım
paketinin iş dünyasına bayram müjdesi olduğunu vurgulayarak, “Bilhassa proje
bazlı teşvik sistemi ve kredi kullanımında taşınabilir
teminatın kabul edilecek
olması
Türkiye’nin
rekabet gücünü artıracak.”
İŞ DÜNYASI YENİ TEŞVİK değerlendirmesinde bulunPAKETİ İÇİN NE DEDİ?
du.
İTO
Başkanı
Çağlar:
ASO Başkanı Özdebir:
Türkiye’nin rekabet gücünü İsrail ve Rusya ardından güartıracak
zel bir bayram hediyesi
İstanbul Ticaret Odası
(İTO)
Başkanı
İbrahim
Çağlar, yatırım paketinin iş
dünyasına bayram müjdesi
olduğunu belirterek, “Bilhassa proje bazlı teşvik sistemi ve kredi kullanımında
taşınabilir teminatın kabul
edilecek olması Türkiye’nin
rekabet gücünü artıracak.”
dedi.

Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, “İsrail ve Rusya
ile ilgili olumlu gelişmelerin
ardından piyasalara yeni bir
heyecan verecek güzel bir
bayram hediyesi oldu” dedi.

aldığını dile getiren Özdebir, “Yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki
binalardan
5 yıl boyunca emlak vergisi alınmayacak olması
bunlardan bir tanesi. Daha
önce sadece OSB’lerdeki
yatırımlar için bu söz konusuydu. Bu açıdan bakıldığında
çok güzel bir düşünce.” diye
konuştu. Özdebir, anılan
uygulamanın
yatırımcının
üzerindeki yükleri kaldırıp
finansal gücünü yeniden
kazanması açısından da
önemine dikkati çekti.
Vergi ve prim borçlarını
daha önce yapılandırdıkları
halde
taksitlerini
ödeyemedikleri
için
sistemin
dışında kalan mükelleflere
yeniden taksitleri ödeme
imkanı tanınacak olmasının
da sanayiciler açısından
önemli olduğunun altını çizen Özdebir, piyasada iyi
niyetli oldukları halde vergisini ödeyemeyen birçok insan bulunduğunu, bu kişiler
açısından vergi ve prim
borçlarına ilişkin tanınan yeni
imkanın önemli olduğunu
kaydetti.
ATO Baaşkanı Bezci: Türkiye vites büyütür!

Özdebir, paketteki maddelere bakıldığında devlette
Ankara Ticaret Odası
olumlu anlamda bir zihniyet (ATO) Başkanı Salih Bezci,
değişikliğinin
görüldüğünü açıklanan paketin Türkiye
İş
dünyası
temsil- söyledi.
ekonomisine bayram hedicileri,
Başbakan
Biyesi gibi geldiğini belirtti.
nali
Yıldırım’ın
BakanVatandaşların ve sanlar Kurulu Toplantısı’nda ayicilerin iş yapabilmelerinin
Bezci,
yaptığı
yazılı
açıkladığı
“Ekonomik kolaylaştırılmasına yönelik açıklamada
paketin,
Müjdeler Paketi”ne ilişkin uygulamaların pakette yer
8
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yatırım ortamının ihtiyaç
duyduğu destekleri içerdiğini
kaydederek,
“Bu
paketle Türkiye vites büyütür.”
değerlendirmesinde bulundu.
Damga Vergisi başta olmak üzere bakanları ziyaretlerinde dile getirdikleri
sorunların pek çoğuna ilişkin
düzenlemenin pakette yer
aldığının altını çizen Bezci,
“Ülke olarak hem ekonomimizi geliştirmek ve büyütmek
hem de arkadan gelen genç
nüfusa istihdam alanları açmak için yatırım dolayısıyla
üretim ortamını geliştirmek
zorundayız. Bu paket yatırım
yapmak isteyenlere çok
önemli destekler içeriyor.”
ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda
“paket”
denildiği
zaman
“kemer
sıkma” algısının oluştuğuna
dikkati çeken Bezci, pakewww.usiad.org.tr

uygulama kaldırılarak peşin
ödeyen esnafımızın primlerinden yüzde 5 indirim arardan her iki kesimde karlı
çıkacaktır. Devlet alamadığı
TESK: Karardan her iki ücretleri tahsil edecek, BAĞKUR’lu esnafımızda fazla
kesimde kârlı çıkacak
prim ödememiş olacak.”
Türkiye
Esnaf
ve görüşüne yer verdi.
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Ticari araçlarını uzun zaberi
yenilemek
Bendevi Palandöken, Ekono- mandan
mik Müjdeler Paketi ile ilgili, isteyen, buna karşın fiyatların
“Uzun zamandan beri BAĞ- yüksekliği sebebiyle yenileyKUR ve SSK’lılar arasındaki emeyen sürücüler için de pahaksız uygulama kaldırılarak ketin iyi bir fırsat olduğunun
peşin ödeyen esnafımızın altını çizen Palandöken, bu
primlerinden yüzde 5 indirim kapsamda şoför esnafına
sağlanması
sevindiricidir. sıkıntı oluşturan ÖTV’nin
Karardan her iki kesimde alınmayacak olmasının önekarlı çıkacaktır.” ifadelerini mine işaret etti. Palandöken,
kullandı.
araçların
yenilenmesiyle
başta turizm sektörü olmak
Paketin ha
lk ve esnafa bayram üzere tüm kesimlere en kamüjdesi gibi geldiğini be- liteli hizmetin verileceğini belirten Palandöken, “Uzun za- lirtti.
mandan beri BAĞ-KUR ve
SSK’lılar arasındaki haksız
tin ekonomiyi genişletmek
adına tedbirler içermesinin
tüm iş alemine rahat nefes
aldırdığını vurguladı.

9
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Kendisi düşüyor ama haberi artıyor…
TURİZMDE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Kendisi düşüyor ama haberi
artıyor…
TURİZMDE DÜŞÜŞ DEVAM
ETTİ
Haziran ayında da Türkiye’nin
ekonomi
gündeminde
turizm
haberleri zirvedeki yerini korurken, basına yansıyan haberlerde
geçmiş yıllara oranla ülkemize
gelen turist sayısında yaşanan
düşüşün öne çıktı belirlendi.
Geçtiğimiz ay özellikle Rus
turistlerin
gelmemesi
sonucu
büyük düşüş yaşanan turizm sektörü ile ilgili Medya Takip Ajansı
Interpress’in
Haziran
ayında
ekonomi sayfalarını kapsayan incelemesine göre, yazılı basına 22
binden fazla haber yansıdığı belirlendi.
EKONOMİ
GÜNDEMİNDE
NELER KONUŞULDU?
Ekonomi gündeminde ihracat
verilerinin geçen ay yazılı basında
12 bini aşkın haberle öne çıktığı
çıktığı saptandı.
10

Ekonominin
önemli
başlıklarından biri olan finans sektörü ile alakalı da yazılı basında 11
binden fazla haber yapıldığı tespit
edildi.
Yazılı basında Merkez Bankası
hakkında çıkan 6 binden fazla
haberle gündeme gelirken, faiz ile
ilgili ise 4 bine yakın haberin yer
aldığı tespit edildi.
OTOMOTİVDE
İHRACAT
ARTIŞ RAKAMLARI, BORSA,
DÖVİZ…
Interpres’in, üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete
ile derginin ekonomi sayfalarını
kapsayan araştırmasına göre,
Haziran’da otomotivde ihracat
artış rakamları öne çıkarken,
binek, hafif ticari ve ağır vasıta
segmentleri de dahil otomotiv sektörü ile ilgili yazılı basında 8 bin
500’e yakın haber çıktığı belirlendi.

le yansırken, dövizle alakalı da
basında 3 binden fazla haber
çıktığı belirlendi.
İşsizlik rakamlarında ki düşüş
bu ay da sürerken, işsizlikle ilgili
yazılı basında 3 bine yakın haber
yer aldığı tespit edildi.
Geçen ay enflasyon ile ilgili
ise yazılı basına 2 binin üzerinde
haber yansıdığı görüldü.
KIDEM TAZMİNATI, BÜYÜME
RAKAMLARI,
BİREYSEL
EMEKLİLİK…
Geçtiğimiz Haziran ayında
ekonomide öne çıkan diğer
konuların ise, kıdem tazminatı ile
ilgili yapılan çalışmalar, büyüme
rakamları, bireysel emeklilik sisteminin zorunlu olma tartışmaları,
karşılıksız çeke yeniden getirilmesi planlanan hapis cezası ve sanayi üretimine bağlı cari açık ile ilgili
haberlerin olduğu tespit edildi.

Borsada yaşanan gelişmeler
yazılı basına 5 bini geçen haberwww.usiad.org.tr
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ilk 4 ayında Rusya’ya en çok
sattığımız 5 ürün grubu Sebzeler, Meyveler, Makine ve Cihazlar, Kara Taşıtları ve Aksamları
ile Plastik ve Mamulleri oldu. Bu
5 fasılda 2016’nın ilk 4 ayında
ortalama % 62 ihracat kaybı
yaşadık. Rusya ile ilişkilerimizin
tekrar rayına girer ise, bu
rakamların yükselişe geçmesi,
Türk ürünlerinin Rus pazarında
eski gücünü yakalaması işten
bile değil” dedi.
İHRACATÇI
UMUTLU

RUSYA’DAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet
Büyükekşi, atılan adımların
oldukça yerinde ve zamanında
olduğuna değinen Büyükekşi,
“İsrail
ile
gerçekleştirilen
mutabakatın ardından Rusya
ile
ilişkilerin
düzeltilmesi
yönündeki adımları ihracatçılar
olarak son derece sevindirici karşılıyoruz. Böylelikle, en
önemli ticaret ortaklarımızdan
olan Rusya ile yara alan ticari
ilişkilerimizin tekrar eski seviyelerini
yakalayabileceğini
düşünüyoruz” dedi.
Rusya ile ticaretin eski seviyelerine dönmesinin zaman
alacağını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi,
“Rusya’nın dünyadan ithalatı
2012’de 316 milyar dolar iken,
2015 yılında 177 milyar dolara
kadar geriledi.
Bunda en önemli etken petrol fiyatlarındaki düşüş ile birwww.usiad.org.tr

likte Rus ekonomisinde meydana gelen daralma ve buna
bağlı olarak rublede yaşanan
devalüasyon
oldu.
Krizin
yaşandığı 2015 Kasım ayından
önce de Rusya’ya ihracatımız
daralma
göstermekteydi.
2007’den 2012’ye kadar 2009
krizi hariç yıllık ortalama % 34
büyüyen ihracatımız 2013’te
sadece % 4 büyüme gösterdi.
2014 yılının tamamı ile 2015
yılı ilk 11 ayına bakıldığında ise
ihracatın aylık bazda ortalama
% 26 küçüldüğünü görüyoruz. Kriz, bu oranı tetikleyerek
Kasım 2015-Nisan 2016 arası
düşüşün % 57’ye çıkmasına yol
açtı. Rusya ile tekrar gelişecek
ilişkiler krizden kaynaklı ihracat düşüşünü azaltacaktır, ancak Rus halkının satın alma
gücünün eski haline gelmesi
biraz zaman alacaktır” diye
konuştu.

Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet
Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği
telefon görüşmesi ve akabinde
her iki taraftan gelen olumlu
açıklamaların ihracatçıları son
derece memnun ettiğini belirten TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi şöyle devam etti:
“Putin’in Türkiye’ye yönelik
turizm
kısıtlamalarının
kaldırılması talimatı turizm sektörünü de olumlu etkileyecektir.
Mayıs ayında % 35 azalan turist
sayısında en sert düşüş % 92
ile Rusya’dan gelen turistlerde
görülmüştü. Ancak, Putin’in
açıklamalarıyla bu sektör nefes alabilecek, hizmet gelirlerimizdeki daralma azalacak ve
buna bağlı olarak cari açığımız
olumlu etkilenecek.”

Rusya’yla bozulan ilişkilerden
en çok etkilenen sektörlerin
sebze-meyve ve makine sektörleri olduğunu kaydeden TİM
Başkanı Büyükekşi “2015’in
11
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız Kutlu Olsun

Denizcilik
ve
Kabotaj la mal ve yolcu taşıma hakkı
Türk yurttaşlarına verilmiştir.
Bayramımız Kutlu Olsun
Yabancı gemilerin yalnız
Osmanlı Devleti’nin ka- Türk limanlarıyla yabancı
pitülâsyonlar çerçevesinde ülkelerin limanları arasında
yabancı ülke gemilerine insan ve yük taşıyabileceği
tanıdığı imtiyazlar, 1923’de kabul edilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması’yla
ortadan kaldırılmıştır. 20 NiÖzetle,
eskiden
san 1926 tarihinde kabul yabancıların elinde olan bu
edilen Kabotaj Kanunu 1 faaliyetlerin sadece Türkiye
Temmuz 1926’da yürürlüğe Cumhuriyeti vatandaşlarınca
yapılabilmesi sağlanmıştır.
girmiştir.
Böylece;
akarsularda,
göllerde, Marmara denizi
ile boğazlarda, bütün kara
sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden
araçları bulundurma; bunlar12

Kabotaj Yasası ile amaçlanan
Türk
denizciliğinin
gelişmesidir. Üç yanı denizlerle çevrili ve 8 bin kilometreyi aşkın sahil şeridi
bulunan ülkemizde deniz
taşımacılığını geliştirmemiz
gerekmektedir.

Kaybetmiş
olduğumuz
haklarımızın uzun ve zorlu
mücadelelerden sonra tekrar
kazanmamızın 90. yılını kutluyoruz. 1 Temmuz 1926’da
yürürlüğe
giren
Kabotaj
Kanunu ile denizciliğimiz
yabancı
esaretinden
kurtulmuş ve egemenliğine
kavuşmuştur.
Karasularımızda
da
egemenlik ve bağımsızlık
hakkını
kazanarak
denizciliğimizi milli bir ülkü
olarak gören Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü
saygıyla anıyoruz...
USİAD

www.usiad.org.tr
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7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TOPLANDI
Derneğimiz Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği
(USİAD)’nin
7.
Olağan
Genel Kurulu, 28 Mayıs’ta
Balmumcu’da
Renaissance
İstanbul
Polat
Bosphorus
Hotel’de toplandı.
USİAD yönetici ve üyelerinin hazır bulunduğu, coşkulu
ve
samimi
bir
ortamda
gerçekleşen Genel Kurul’a;
USİAD üye ve danışmanı, İTO
eski başkanlarından, iş adamı
Murteza Çelikel, CHP İstanbul
eski Milletvekili ve PM Üyesi
Kadir Gökmen Öğüt, Kartal Belwww.usiad.org.tr

ediye Başkanı Altınok Öz, Av. Başaran,USİAD’ın kuruluşunda
Celal Ülgen ve gazeteci-yazar ve bugünlere getirilmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
Mustafa Mutlu da katıldı.
etti. Başaran, hayatını kayUSİAD 7. Olağan Genel Ku- beden kurucularımız; Kemal
rulu yapıldı. Toplantı, Musta- Özden, Cevdet İnci, Rıdvan
fa Kemal Atatürk ve silah Burteçin,
Fuat
Karadayı,
Necip
arkadaşları ve tüm şehitlerimiz danışmanlarımız;
içinsaygı duruşu ve İstiklal Hablemitoğlu, Alparslan Işıklı,
Marşımızın
okunmasıyla Prof. Dr. Alparslan Işıklı, İ.
başladı. USİAD’ın 18 yıllık Reşat Özkan ile üyelerimiz
tarihçesi ve USİAD Kurucu ve Orhan Ergün ve M. Remzi
Onursal Başkanı merhum Ke- Temirhanoğlulları’nı saygıyla
mal Özden’i anlatan kısa bir si- andı.
nevizyon gösterisi sunuldu.
“Bu bayrağı dalgalandırmaya
Divan
Başkanlığını
Fe- devam edeceğiz!”
vzi Durgun’un yaptığı Genel
Kurul’da açılış konuşmasını
Önceki dönem Yönetim
yapan USİAD Başkanı Birol Kurulu Üyelerine ve Fevzi
13
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Durgun’a
verdiği
emekler
için teşekkür eden Başaran,
“USİAD’lı olmaktan gurur duyuyoruz. Ulusal sanayi, ulusal
ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bu
zor günlerden geçerek aydınlık
yarınlara
kavuşacağına
inanıyoruz. Mustafa Kemal
Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri ışığında hiç durmadan
yürümeye devam edeceğiz. Bu
bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.
Başaran’ın
konuşmasının
ardından
Fevzi
Durgun,
değerli büyüğümüz, USİAD
üye ve danışmanı, İTO eski
başkanlarından,
iş
adamı
Murteza Çelikel’e bir teşekkür
plaketi verdi.
Oldukça duygulandığı görülen Çelikel, “Siz her zaman
onurlu ve namuslu durmayı
başardınız. Böylesi onurlu ve
haklı bir dava, Cumhuriyet
ve Ulusal Ekonomi ve üretim
davası
sizlerin
sayesinde
her zaman devam edecektir,
USİAD varolacaktır” dedi.
Fevzi
Durgun
da
konuşmasında Birol Başaran’ın
USİAD tarihçesini aktararak
hafızaları tazelediğini vurguladı
ve Murteza Çelikel’in de
konuşmasıyla umut verdiğini
belirtti
ve
“Umudumuzu
kaybetmeyeceğiz” dedi.
Yapılan
konuşmalarda,
USİAD’ın Türkiye için önemine
değinilerek, ilerleyen süreçte
14

Türkiye’nin gerçek sorunlarına
ilişkin çalışma ve etkinliklerin
devam edeceği vurgulandı.
Kartal Belediye Başkanı
Öz: “Atatürk’ün ve ilkelerinin
peşinde yürümeliyiz”

Derneğimizin Denizli Şube
Başkanlığını ve Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeliğini onurla üstlenmiş bir üyeniz olarak,
derneğimizin ilke ve hedeflerini
gözeterek çalışan, sanayicimizin yerli kaynaklarla üretmesinin
Genel Kurul’a katılan konuk- önündeki engellerin ve yüklerin
lardan Kartal Belediye Başkanı kaldırılması için TBMM’de müOp. Dr. Altınok Öz, USİAD’ı cadele veren bir sanayici olarak,
Kemal
Özden
sayesinde 7. Olağan Genel Kurulunuzun
tanıdığını belirtti ve Özden’i başarılı geçmesini diliyor, tüm
rahmetle andı. Yerli üretimin bir üyelerimize ve yönetimlerimkenara bırakıldığını belirten Öz, ize candan sevgi ve saygılarımı
“Atatürk’ün ve ilkeleraifadelerini sunuyorum.”
kullandı.
Başaran yeniden Başkan
Avukat Celal Ülgen, “Bugün
Mustafa Kemal Atatürk’ün
USİAD 7. Genel Kurulu’nda
portresi önünde yapılan bir iş yapılan seçimler sonucunda
adamı derneğinin toplantısında Yönetim Kurulu şu isimlerden
yer almaktan çok mutluyum, si- oluştu: Birol Başaran, Cengiz
zlere teşekkür ediyorum” dedi. Aydın, Osman Günay, Erdoğan
Çeker ve Ayhan Tiryaki. Yönetim
Gazeteci Mustafa Mutlu da Kurulu’nun kendi arasında
yaptığı konuşmada, bugün sa- gerçekleştirdiği toplantı sonulonda bulunanları bir “Akraba cunda; Birol Başaran yeniden
Topluluğu”na benzeterek, “Bi- USİAD Başkanlığına getirildi.
zim gibi düşünen, Cumhuri- Başkan Yardımcılığına Osman
yetimizin kurucu değerlerine Günay, Genel Sekreterliğe
bağlı olan ve bunun için bir Cengiz Aydın ve Saymanlığa
arada olanları ben bir akra- ise Erdoğan Çeker seçildi.
ba topluluğu olarak görüyorum şeklinde konuştu. Mutlu,
Salonda
bulunanlar
konuşmasının
devamında toplantının hemen ardından
medyanın bugünkü durumu- düzenlenen akşam yemeğinde
na ve yaşanan sorunlara da buluştular ve müzik eşliğinde
değindi.
sohbet ettiler.
Genel Kurula katılamayan
CHP Denizli Milletvekili, USİAD
Denizli eski Şube Başkanı
Av. Kazım Arslan da yolladığı
mesajda şunları belirtti: “Ulusal Sanayici ve İşadamları
www.usiad.org.tr

HABER

TZOB Başkanı Bayraktar: “Sertifikalı Tohum
Kullanımına Verilen Destekler Artırılmalı”
114 milyon dolar ödendiğini ifade
etti.
“YERLİ
YAYGINLAŞMALI”

TZOB
Başkanı
Bayraktar:
“Sertifikalı Tohum Kullanımına
Verilen Destekler Artırılmalı”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, sertifikalı tohum üretiminde verim ve kalitenin yükselmesi için sertifikalı tohum
kullanımına verilen desteklerin
artırılması gerektiğini belirtti.
TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar yaptığı açıklamada,
sertifikalı
tohum
kullanımının
tarımsal üretimi artırdığını, bu
nedenle gelişmiş ülkelerde tohum
üzerine yapılan araştırmaların,
yatırımların
önemli
boyutlara
ulaştığını söyledi.
Türkiye’nin de bu alanda kamuda 80-90, özel sektörde 30-40
yıllık bir deneyimi olduğunu belirten Bayraktar, “Pek çok türde
tohumdaki üretim artışı sektörün
kat ettiği mesafenin bilinmesi
açısından oldukça değerlidir, ancak deneyimi olan bu ülkelerin
birçoğu artık neredeyse sipariş
edilmiş bir tasarım üzerine çeşit
geliştirebilecek kadar iddialı bir
www.usiad.org.tr

konuma gelmişlerdir. Ülkemizin de bir an önce bu teknolojiyi çıkarlarımıza uygun şekilde
alması, geliştirmesi ve kullanması
büyük önem arz etmektedir.”
değerlendirmesinde bulundu.
“71 ÜLKEYE SERTİFİKALI TOHUM İHRACATI”
Bayraktar, Türkiye’de sertifikalı
tohum üretiminin hızla arttığını,
2008-2015 döneminde 3,1 katına
çıkarak 290 bin tondan 896 bin
tona yükseldiğini söyledi.
Rusya, Ukrayna, İtalya ve
Azerbaycan başta olmak üzere
71 ülkeye sertifikalı tohum ihracatı
yapan Türkiye’nin, 2014’te 150
milyon dolar, 2015’te 102 milyon dolar tutarında dış satım
gerçekleştirdiğine işaret eden
Bayraktar, bu yılın ocak-mayıs
döneminde de 21 bin ton ihracat
yapıldığını ve karşılığında 79 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini
belirtti.
TZOB Başkanı Bayraktar, tohum ithalatının ise yine ocakmayıs döneminde 37 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini ve ithalata

TEKNOLOJİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tohum ihracatının ithalatı
karşılama oranının 2015’te yüzde
51,9 düzeyindeyken, bu yılın ocakmayıs döneminde yüzde 68,7’ye
çıktığına dikkati çekti.
Bayraktar şunları belirtti:
“Türkiye’de üretilen sertifikalı
tohum fiyatlarının yüksek olması,
çiftçinin
sertifikalı
tohumluk
kullanımının düşük kalmasına neden oluyor. Üretimde verim ve kalitenin artırılması için sertifikalı tohum kullanımına verilen destekler
artırılmalı.
Tohumculuğun
gelişmesi için firmaların, Ar-Ge
çalışmaları için araştırma enstitüleri ve üniversitelerle iş birliği içinde
olmaları gerekiyor.
Özel sektörün üretim maliyetleri, özellikle de işçilik maliyetleri
yüksek. Bu maliyetleri düşük olan
ülkelerle özel sektörün rekabetinin sağlanması için destek şart.
Tohumluk üretiminde belirlenecek
stratejilerle sektörde görülen,
teknolojik olarak dışa bağımlılığın
azaltılması ve yerli teknoloji
kullanımının
yaygınlaştırılması
sağlanmalı.
Tohumculuğun
gelişmesi ve ülkemizin uluslararası
piyasalarda söz sahibi olabilmesi
için Avrupa Birliği standartlarındaki
yapılandırma süreci devam etmeli.”
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Bartu SORAL

TÜRKİYE’NİN KAYNAK BULMA GÜCÜ TAMAMEN KURUDU
kararının tarihi bir kırılmaya
işaret ettiğini belirtirken
“Bunu salt AB’den çıkış
diye görenler veya ‘bize
bir sey olmaz’ diye bakanlar yanılıyor. Bu kararın
devamında
oluşacak
türbülansların bize pek çok
alanda önemli etkileri olacak” dedi.

BM Kalkınma Programı
eski Müdürü, Ekonomist
Bartu Soral:
“Türkiye 5 Ağır Faturayla
Karşı Karşıya”
Birleşmiş Milletler (BM)
Kalkınma Programı eski
Müdürü, ekonomist Bartu
Soral, İngiltere’de yapılan
ve Avrupa Birliği’nden
(AB) ayrılma kararıyla
sonuçlanana referandumu
değerlendirdi.
Soral, AB’ye geri dönmek
için imza kampanyaları
başlatan İngiltere’nin AB
üyeliğine yeniden dönmemesi halinde Türkiye’nin 5
ağır faturayla karşı karşıya
kalacağını belirtti.
Ekonomist
Bartu
Soral’ın hazırladığı teknik
BB

Soral,
sözcüde
yayınlanan etki analiz rapoçalışmaya göre, Brexit runda Türkiye’ye yönelik şu
nedeniyle Türkiye’nin hem 5 kritik etkiye dikkat çekti:
AB hem de İngiltere’ye
ihracatı düşecek, kısa
1-AB’YE İHRACATIMIZ
vadeli dış borçlar için GERİLER
gereken
finansmanın
bulunmasında zorlaşacak
Bu kararla AB fiilen
ve turizmde yeni darbeler dağılma sürecine girdi.
yaşanacak.
Türkiye’nin en büyük dış
ticaret partneri ciddi bir si“BİR
ŞEY
OLMAZ yasi krizle karşı karşıya.
DİYENLER YANILIYOR”
İngiltere gibi önemli bir
üyesi
ayrıldı.
Fransa,
İngiltere’nin AB ile il- İspanya ve İtalya ayrılığı
gili tarihi kararının Türkiye tartışmaya başladı. Ayrılık
ekonomisine
etkilerine tartışmaları AB’nin zaten
ilişkin hükümet çevreler- yavaş olan ekonomisini
inden ‘bir şey olmaz’ türü daha da frenler. AB ekonaçıklamalar
gelirken, omisinin
yavaşlaması,
Brexit’in olası olumsuz et- ihracatının yarısını AB’ye
kilerine ilişkin teknik anali- yapan
Türkiye’nin
bu
zlere her geçen gün yenileri stratejik pazara yaptığı
ekleniyor.
ihracatın daha uzun süre
yavaş seyredeceği hatta
Ekonomist
Soral, daha da yavaşlayacağı
İngiltere’nin
ayrılma anlamına geliyor. İhracatın
www.usiad.org.tr
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ülkelere gelmekte çekingen davranacak.
4- MÜLTECİ KARTINI
KAYBETTİK
Türkiye 3 milyon mülteciyi alarak kritik bir hata
yaptı. Oysa Türkiye, mültecileri Avrupa’ya gönderme tehdidiyle bazı finansal destekler bulmaya
çalışıyordu. Bu siyasi iklimde artık mülteciler ile ilgili
hiç bir AB ülkesi adım atmaz.

yavaşlaması içeride üretim gerileteceği için bunun bive istihdamda ciddi daral- zim ihracatımıza olumsuz
5- İNGİLİZ TURİST DE
yansıması sürpriz olmaz.
ma riskini işaret ediyor.
KAYIP
2-İNGİLTERE’YE
İHRACAT RİSKE GİRDİ
Bu karar sonrası İngiltere
Paund’u yüzde 15’e yakın
oranda değer kaybetti.
Bu bize bu İngiltere’yle
olan dış ticarette kur
dezavantajına neden oldu.
Yani bu ülkeye ihracat
zorlaşırken, İngiltere’den
ithalat kolaylaştı. Halen
İngiltere’ye ihracatımız 10
milyar dolar civarında. Kur
dezavantajı
İngiltere’ye
ihracatımızın gerilemesine, ithalatın artmasına
neden olabilir. Ayrıca,
İngiltere’yi önümüzdeki dönem bekleyen tartışmalar
ekonomiye olan güveni
www.usiad.org.tr

3- 210 MİLYAR DOLARI
Turizmdeki kriz daha da
BULMAMIZ ZORLAŞTI
derinleşebilir. İngilizler elde
kalan tek turist grubuydu.
Türkiye
bu
gelişme Ayrıca emlak sektöründe
sonrası dış finansman de hareketlilik sağlıyorlardı.
bulmakta daha da zorla- Yeni tartışmalar ve siyasi
nacak. Kısa vadeli bor- tansiyon, İngilizlerin bazı
cumuzu
çevirebilmemiz harcamalarını
öteleme
için önümüzdeki 12 ayda ve iptal etme sonucunu
210 milyar dolar dış fi- doğuracaktır. Bu durumnansman girişine ihtiyaç dan turizm ve inşaat sekvar. Türkiye’nin rezerv- törü de negatif etkilenir.
leri yetersiz. Dünya finans
merkezlerinden biri olan
İngiltere’de başlayan krizin Galler ve İskoç’ya
da sıçrama ihtimali var.
Tartışmalar ortamı daha
da gerecek, dış finansman
Türkiye gibi yüksek riskli
17
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Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ?
yetkileri doğrudan AB Dışişleri Bakanlar Kurulu’na devrediliyor.
Üçüncüsü
ise,
Bakanlar
Kurulu’nda karar alma sürecinde
oybirliği ilkesi bırakılıyor, çoğunluk
ilkesi benimseniyor. Bu şu anlama geliyor, üye ülkelerin veto
yetkisi kalkıyor. Bir başka deyişle
AB, Almanya ve Fransa gibi güçlü
ekonomilerini istediği doğrultuda
hareket edecek.

AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ
ÇIKAR BİRLİĞİ?
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
Herkesin
Avrupa
Birliği
yorumculuğuna soyunmasından
sonra ben de BREXIT konusunda
birkaç söz söylemek istiyorum.
Kimileri “…geçmişin acılarından
süzülmüş Avrupa Değerlerini temsil eden AB’ye yazık oluyor. Son
çözümlemede “Sol” ve insancıl
değerlere dayalı AB Projesi çöküyor” diyor.
Acaba durum böyle mi?
Yıllar önce, 2010 yılında “Küresel Kapitalizme Karşı Tarım
Yazıları “adlı kitabımda “Avrupa Birliği; Halkların Mı Yoksa
Şirketlerin Mi Çıkar Birliği?” adlı bir
yazı kaleme almıştım.
Yazımda “AB antidemokratik
bir birliktir” demiş ve “ AB, aslında
sömürgeci geçmişleri olan ve
büyük ekonomilere sahip ülkeler18

in birlikteliğidir. Brüksel’de alınan
kararlar genelde güçlü Avrupalı
devletlere ait tekelci şirketlerin
çıkarları ve onlara pazar açma
doğrultusunda şekillenmektedir.
Genişleme, şirketlerin çıkarlarına
göre yapılmaktadır. Biraz açıklama
yapalım; AB Anayasası 2005
yılında, birçok AB ülkesinde özellikle çalışan kesimlerce reddedildi. Ancak bunun yerine Lizbon
Anlaşması ikame edildi. Anılan
anlaşmaya göre AB Dışişleri
Bakanlığı kurulacak.
Anlaşmanın üç önemli boyutu
var.
Bunlardan birincisi; Ekonomi, kamu hizmetleri ve emek
piyasasının
hangi
kurallara
göre işleyeceği Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenecek. Bu politikalar özelleştirmeyi kapsıyor.
İkincisi, anlaşma devletlerinin
dışişlerinde bağımsız hareket
etmelerini engelliyor. Bir başka
deyişle, üye devletlerin dış politika,
savunma ve güvenlik konularında

Sonuçta AB politikalarının,
çalışan
kesimin
ücretlerinin
düşmesine ve haklarının geriletilmesine, zengin ve fakirler arasında
uçurumun artmasına ve kimi ülkelerde işsizliğin daha da yükselmesine hizmet edeceği söylenebilir.” şeklinde düşüncelerimi ifade
etmiştim.
Bütün
bunlar
AB’de
gerçekleşmedi mi?
AB’ye ağıt yapanlar arasında
toplumcu olanlara cevabım şunlar:
Birincisi, AB, küresel şirketlerin
Avrupa’yı toplu bir Pazar durumuna getirmek için oluşturdukları bir
organizasyondur.
İkincisi, şirketlerin, kurdukları
organizasyonda demokrasi yoktur
ve olamaz. Önemli olan şirketlerin
çıkarıdır. Onun için Avrupa artık
demokrasiden uzaklaşmıştır.
Şu rahatlıkla söylenebilir: AB’de
yurttaşlar ve toplumlar çoktandır
Brüksel’de alınan kararlarla yönetiliyorlar. Yasa ve yönetmeliklerin
üçte ikisi Brüksel’den çıkıyor. Ancak, kararlar çalışanların lehine
çıkmıyor. Çünkü Brüksel’de küresel şirketlerin emrinde cilalanmış
bürokratlar var.
Bir sonraki yazımda AB küresel şirketlerinin Türkiye Ekonomisi ve tarımı üzerindeki etkilerini
açıklayacağım.
www.usiad.org.tr
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Kuru İncir İhracatı 62 Bin Tona Ulaştı
Avrupa Birliği 28 bin 198 ton
ile ilk sırada yer alırken, toplam
kuru incir ihracatımızın yüzde
46’sı AB ülkelerine yapılmış
oldu. Amerika kıtasına yapılan
kuru incir ihracatı 12 bin 496 ton
olurken, Uzakdoğu’ya 8 bin 454
ton, Ortadoğu ülkelerine ise 4
bin 428 ton kuru incir ihracatı
gerçekleştirdik.
ABD İhracatta İlk Sırada

Kuru İncir İhracatı 62 Bin Tona
Ulaştı
Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen,
Hıristiyanların Noel sofralarının
vazgeçilmezi Kuru incir ihracatta
rekora koşuyor.
Türkiye’nin
üretim
ve
ihracatında dünya lideri olduğu
Kuru incirin ihracatı 2015/16 sezonunun geride kalan diliminde
61 bin 638 tona ulaştı. Kuru incir
ihracatımız 2014/15 sezonunun
aynı döneminde 49 bin 520 ton
olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar
bazında yüzde 24 artış gösterdi.

505 ton tahmin edildiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Birol Celep,
tarihi seviyeye ulaşan kuru incir rekoltesini katma değere
dönüştürmenin mutluluğunu ve
gururunu yaşadıklarını söyledi.
Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun
Uzakdoğu
ülkeleri
ağırlıklı
yürüttüğü tanıtım çalışmalarının
meyvelerini topladıklarını belirten
Celep, “2015/16 sezonunun büyük
bölümünü bitirdik. Geride kalan 3
aylık dilimde yapacağımız ihracatla 65-70 bin ton aralığında ihracat
rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu rakam 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 76 bin 901
ton’luk ihracattan sonra en fazla
ihracat yaptığımız ikinci sezon olacak” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin verilerinden
yapılan derlemeye göre Türkiye 2
Ekim 2015/25 Haziran 2016 tarihleri arasında 61 bin 638 ton kuru
incir ihracatı karşılığı 214 milyon
925 bin dolar döviz geliri elde etti.

Kuru İncirin Yüzde 46’sı AB’ye
Gitti

Ege Bölgesi kuru incir rekoltesinin 2015/16 sezonu için 74 bin

Kuru incir ihracatımıza ülke
grupları bazında bakıldığında

www.usiad.org.tr

Türkiye’den 2015/16 sezonunun geride kalan diliminde en
fazla kuru incir ihracatı Amerika
Birleşik Devletlerine oldu. ABD’ye
9 bin 406 ton kuru incir ihraç edilirken 30 milyon 512 bin dolar döviz
elde edildi. Türkiye, 2014/15 sezonunun aynı diliminde ise ABD’ye
4 bin 311 ton karşılığı 14 milyon
963 bin dolarlık kuru incir ihraç
etmişti. Türkiye, ABD’ye kuru incir ihracatın yüzde 104’lük rekor
artışa imza attı.
Kuru incir ihracatında ABD’yi 7
bin 445 ton karşılığı, 29 milyon 556
bin dolarlık ihracatla Fransa izledi.
Fransa’ya kuru incir ihracatı döviz
bazında bir önceki sezona göre
yüzde 20 düşüş gösterdi. Almanya
ise 7 bin 198 ton karşılığı 28 milyon 598 dolarlık tutarla üçüncü
basamakta yer aldı.
Türkiye, 2015/16 sezonunda
93 ülkeye kuru incir ihraç ederken,
en dikkat çekici artışlar ise; Tayvan ve Irak’ta yaşandı. Tayvan’a
kuru incir ihracatımız yüzde 188’lik
artışla 717 bin dolardan 2 milyon
63 bin dolara çıkarken, Irak’a
yapılan kuru incir ihracatımız ise
1 milyon 66 bin dolardan, 2 milyon 464 bin dolara yükseldi. Irak’a
kuru incir ihracatı yüzde 131 artış
kaydetti.
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Türkiye’nin İlk Tematik Gıda Teknokenti Açıldı

Türkiye’nin İlk Tematik
Üniversitenin ziraat, veterGıda Teknokenti Açıldı
iner ve mühendislik fakültelerinin güçlerini bu teknokentte
Ankara
Üniversitesi birleştirdiğini dile getiren İbiş,
bünyesinde, yalnızca tarım, “Gıda, tarım, hayvancılık tüm
hayvancılık ve gıda üzerine bilim dallarını ilgilendiriyor.
araştırmalar yapan firmaların Enerji, su ve gıdanın önemi
yer aldığı Türkiye’nin “ilk de giderek artıyor. Bu nedentematik gıda teknokenti” le disiplinlerarası çalışmalar
açıldı.
yürütecek bu teknokentin
önemi bir kez daha ortaya
Ankara
Üniversitesi çıkıyor.” dedi.
(AÜ) Tarım, Hayvancılık ve
Gıda Teknokenti’nin açılış
“TÜRKİYE’YE
ÖRNEK
töreni, üniversitenin Dışkapı OLACAK ÇALIŞMALAR…”
Yerleşkesi’ndeki binasında
düzenlendi.
Teknokentte tarım makineleri, akıllı seracılık, ilaçlama
“ZİRAAT,
VETERİNER gibi farklı Ar-Ge konularında
ve
MÜHENDİSLİK çalışmak için yoğun taleplerFAKÜLTELERİ GÜÇLERİNİ in bulunduğunu belirten İbiş,
BİRLEŞTİRDİ”
teknokente, gıda, tarım ve
hayvancılık konusunda katRektör Prof. Dr. Erkan İbiş, ma değer yaratacak firmaları
törende yaptığı konuşmada, kabul etmek istediklerini
Türkiye’de ilk kez yalnızca söyledi. Üretimden verimli
tarım, hayvancılık ve gıda tarıma kadar tüm alt alanları
üzerine
araştırmaların kapsayacak her türlü bilimsel
yapılacağı bir teknokent çalışmayı destekleyeceklerkurulduğunu ifade etti.
ini ifade eden İbiş, bu
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çalışmaların Türkiye’ye de
örnek olacağını belirtti.
Teknokentin
üniversiteözel sektör işbirliği için
önemli platform olduğunu
vurgulayan İbiş, platformun,
gıda güvenliği konusunda
da önemli bir işlevi yerine
getireceğini söyledi.
“HASSAS TARIM” ALANLARI AÇILDI
Teknokentte, kapalı ofis
ve laboratuvar alanlarının
yanında iklim şartlarının
kontrol
edilebildiği
akıllı
seralar ile uygulama alanları
oluşturuldu. Böylece verim ve kalitenin kontrol
edilebildiği “hassas tarım”
alanları açıldı. Bu alanlar,
öğretim üyeleri ve girişimciler
için araştırma laboratuvarları
olarak kullanılacak.
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Şirket Evlilikleri İlk Yarıda Hız Kesti
BİRİNCİ
SIRADA
EĞLENCE SEKTÖRÜ

Şirket Evlilikleri İlk Yarıda
Hız Kesti
Türkiye’de birleşme ve
satın alma işlemleri bu yılın ilk
yarısında hız kesti. 2015’in ilk 6
ayına göre işlem sayısı yüzde
47, işlem hacmi ise yüzde 45
azaldı.
Bağımsız
denetim,
danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY verilerinden
derlenen bilgilere göre, 2016
yılının ilk yarısında Türkiye’de
85 birleşme ve satın alma
işlemi gerçekleşti.
85 işlemden 33’ünün değeri
açıklanırken, 52 işlemle ilgili
finansal bilgiler paylaşılmadı.
Değeri açıklananların toplam
hacmi 1 milyar 538,6 milyon
dolar olarak hesaplandı.
Değeri açıklanan birleşme
ve satın alma işlemlerinin toplam hacmi 2015 yılında 10,7
milyar dolar iken, 2014’te 17,7
milyar dolar, 2013’te 13,7 milyar dolar, 2012’de 23,2 milyar dolar, 2011’de 11,5 milyar
dolar, 2010’da ise 26,4 milyar
www.usiad.org.tr

dolar olmuştu.
TÜRK YATIRIMCILAR 553
MİLYON DOLARLIK İŞLEME
İMZA ATTI
Verilere göre, yılın ilk
yarısında Türk yatırımcılar
60, yabancı yatırımcılar ise 25
işlem gerçekleştirdi.
Bu yılın ocak-haziran dönemindeki işlemlerin 553 milyon
dolarlık kısmı Türk yatırımcılar,
985,6 milyon dolarlık kısmı ise
yabancı yatırımcılar tarafından
gerçekleştirildi.
Türk yatırımcılar 2010 yılında
16,5 milyar dolarlık, 2011’de
5,1 milyar dolarlık, 2012’de
11,5 milyar dolarlık, 2013’te
10,4 milyar dolarlık, 2014’te
13,1 milyar dolarlık ve 2015’te
4,1 milyar dolarlık, yabancı
yatırımcılar ise 2010’da 9,9
milyar dolar, 2011’de 6,4 milyar dolar, 2012’de 11,7 milyar dolar, 2013’te 3,3 milyar
dolar, 2014’te 4,6 milyar dolar
ve 2015’te 6,6 milyar dolarlık
işleme imza atmıştı.

Birleşme ve satın alma
işlemlerinin sektörel dağılımına
bakıldığında, eğlence 687 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı.
Enerji sektörü 276 milyon
dolar ile ikinci, imalat 193 milyon dolar ile üçüncü, perakende
114 milyon dolar ile dördüncü,
yiyecek ve içecek 112 milyon
dolar ile beşinci olurken, gayrimenkul de 96 milyon dolar ile
altıncı sıraya yerleşti.
Söz konusu dönemde en
çok işlem, 24 işlem ile bilişim
sektöründe gerçekleşti. Bilişimi
13 işlem ile imalat, 11 işlem ile
enerji, 8 işlem ile perakende,
5 işlemle yiyecek ve içecek,
4 işlemle de gayrimenkul sektörü takip etti.
En büyük işlem hacmine
sahip ilk üç işlem ise Mars Entertainment Group, Adıgüzel
HES-Kemer HES ve Peyman’ın
satışı olarak sıralandı. Mars’ın
hisselerinin tamamının Güney
Koreli CJ CGV’ye 687 milyon
dolara satışı, yılın en büyük
işlemi olarak kayıtlara geçti.
Bereket Enerji’nin 115,2 milyon dolara Adıgüzel HES ile
Kemer HES’in işletme hakkını
devralması ile Peyman’ın
yüzde
100’ünün
İngiliz
Bridgepoint’a satışı diğer en
büyük iki işlem olurken, Kalenobel Ambalaj, Şanlıurfa HES,
Alem Gayrimenkul, Tortum
HES ve Polinas Plastik’in hisselerinin satışı ya da işletme
hakkı devri diğer öne çıkan
işlemler oldu.
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Mahfi Eğilmez

Falcıların Yılı

Yılbaşında çoğunluk Brexit
diye bir meselenin farkında
değildi. Farkında olanlar da
olayın buralara varacağını tahmin etmiyordu. ABD ekonomisinin gidişine ilişkin verileri
ve Fed’den gelen açıklamaları
izleyenlerin çoğu Fed’in bu yıl 2
ile 4 arasında faiz artıracağını
düşünüyordu.
Makroekonomik
tahmin
yapmanın iki yolu vardır: (1)
Tahmine
temel
oluşturan
varsayımları sıralayıp verileri ve olası koşulları gözden
geçirerek tahmin yapmak. (2)
Bu tür zahmetlere girmeyip
rastgele tahmin yapmak.
İktisatçılar çoğunlukla ilk
yolu, falcılar ve iktisatçıymış
gibi yapanlar ikinci yolu izlerler.
Büyüme bu yıl yüzde 5 olacak
ya da yılsonu Dolar kuru 3 olacak dediklerinde bu tahminlerinin dayandığı varsayımlar nelerdir, hangi verileri kullandın
diye sorsanız ikincilerin yanıtı
yoktur.
Yıl bittiğinde iktisatçıların
tahminleri gerçekleşmemişse
varsayımlarına
bakmak gerekir. Varsayımları
tuttuğu
halde
tahminleri
22

gerçekleşmemişse
ya
da
varsayımları tutmadığı halde
tahminleri gerçekleşmişse sorun var demektir.
Yıl
bittiğinde
falcıların
veya iktisatçı gibi yapanların
karşısında böyle bir risk yoktur.
Tahminleri
tutmuşsa
övünürler, tutmamışsa zaten onların tahminini pek de
hatırlayan çıkmaz. Kimse onlara “varsayımların neydi” diye
sormaz.
Bu yıla başlarken tahminlerimi
dayandırdığım
varsayımlar içinde Brexit yoktu. Fed’in bu yıl 3-4 kez faiz
artırımı yapacağını ve Rusya
ile ilişkilerimizde yumuşama
olacağını
varsaymıştım.
Geldiğimiz aşamada Brexit
gerçekleşmiş, Fed’in bu yıl
faiz artırımı yapması da gündemden
çıkmış
görünüyor. Rusya ile ilişkilerimizde
ekonomiye olumlu yansıyacak
herhangi bir olumlu gelişme
bulunmuyor. Bu durumda
benim kur tahminim doğru
çıkarsa öngördüğüm değil
öngörmediğim varsayımlarla
(Fed’in
faiz
artırmaması,
Brexit’in
gerçekleşmesi
ve
Rusya
ile
durumun
düzelmemiş olması) doğru

çıkmış olacak. Ki bu durumun
benim tahmin yeteneğimle
hiçbir ilgisi olmayacağını, tamamen tesadüflere dayalı
olacağını belirtmeye gerek
bile yok. Çünkü varsayımların
tutmadığı yerde tahminler tutarsa bu sadece tesadüf olur.
Öte yandan varsayımlarım
çıkmadığına göre bunlara
dayanarak yapılmış tahminim
tutmazsa bunu sorgulamak da
anlamlı olmaz.
Bu gibi kaotik yıllarda
rastgele tahmin yapıp tutturmak, bilimsel verilere ve
varsayımlara dayanarak tahmin yaparak tutturmaktan
daha yüksek olasılığa sahiptir.
O nedenle bu yıl iktisatçıların
tahminlerinden çok falcıların
ve iktisatçıymış gibi yapanların
tahminleri
tutar.
Çünkü
onların açıklamaları gereken
varsayımları yoktur.
Bazı okurlar bana yılsonu
kur
tahminimi
değiştirip
değiştirmeyeceğimi soruyor.
Ben kur tahminini, büyüme,
enflasyon gibi makro göstergeleri tahmin edebilmek için
yapıyorum.
Bu
tahminim
kimseye yatırım tavsiyesi
için yön göstermek amacı
taşımıyor. Varsayımların alt
üst olduğu böylesine kaotik
bir ortamda daha iyi bir tahmin
yapabileceğimi düşünmediğim
için kur tahminimi bu aşamada
değiştirmeyi anlamlı bulmuyorum.
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İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul
İmalat PMI Haziran 2016 Raporları Açıklandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Haziran 2016 Raporları Açıklandı
Ekonomik büyümenin öncü
göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve
güvenilir referans kabul edilen
İstanbul Sanayi Odası Türkiye
ve İstanbul İmalat PMI (Satın
Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Haziran 2016 dönemi
sonuçları açıklandı.
Buna göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI
endeksi, üst üste dört ay olacak şekilde haziran ayında kritik eşik değer 50,0’ın altında
kalarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki kötüleşmenin
devam ettiğini gösterdi. Ayrıca
mayıs ayında 49,4 düzeyinde
ölçülen PMI endeksi, haziran ayında 47,4’e gerileyerek
daralmanın Nisan 2009’dan
beri gözlenen en yüksek hızda
gerçekleştiğine işaret etti. Tedarikçilerin teslim süresi dışında
kalan dört alt endeks, PMI
www.usiad.org.tr

İstanbul İmalat PMI endeksi
de haziran ayında 49,5 olarak
ölçüldü. PMI endeksi, kritik eşik
değer 50,0’ın altında kalarak
İstanbul imalat sektörünün
faaliyet koşullarında hafif çapta bozulma yaşandığına işaret
etti. Bu yılın ilk altı ayındaki
ortalamasına yakın düzeyde
kaydedilen haziran ayı PMI
endeksi, imalat sektöründe
daralma yaşanan 2015 yılının
Ocak-Kasım
dönemindeki
48,2’lik ortalamasının ise üzerinde ölçüldü. İstihdam dışında
kalan dört alt endeks PMI
endeksini haziran ayında olumsuz etkiledi.
Markit Kıdemli Ekonomisti
Trevor
Balchin, İstanbul Sanayi
endeksini haziranda olumsuz
etkiledi. PMI endeksinin 2016 Odası İstanbul İmalat PMI ankeyılı ikinci çeyrek ortalaması tine yönelik şu değerlendirmede
olan 48,6 ise 2009 yılının ilk bulundu:
“Üretim ve yeni siparişlerdeki
çeyreğinden beri görülen en
düşük düzey olarak kaydedildi. hafif çaplı düşüşlerin etkisiMarkit Kıdemli Ekonomisti yle, İstanbul imalat sektörünün
Trevor Balchin, İstanbul Sanayi faaliyet koşullarında haziran
Odası Türkiye İmalat PMI anke- ayında ılımlı düzeyde bozulma
tine yönelik şu değerlendirmede yaşandı. İmalat istihdamındaki
artış bu bozulmayı hafifletti.
bulundu:
“Haziran ayı PMI endeksi, Yeni siparişler endeksinin niTürk imalat sektörü faaliyet hai ürün stokları endeksine
koşullarının Nisan 2009’dan oranı son sekiz ayın en düşük
beri gözlenen en yüksek düzeyine gerileyerek üretimin
hızda bozulduğuna işaret etti. gelecek aylarda düşmeye dePMI endeksinde son dönem- vam edebileceğine işaret etti.”
de gözlenen zayıf seyir Türkiye
İstatistik
Kurumu’nun
yayımladığı resmi sanayi üretim
verilerine de yansıdı. Takvim
etkisinden arındırılmış sanayi
üretiminin yıllık büyüme hızı nisanda yüzde 0,7’ye geriledi.”
İstanbul’da Ilımlı Düzeyde
Bozulma Yaşandı
İstanbul

Sanayi

Odası
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Nazif Ekzen

İktisat Politikaları Değişebilir mi?

İktisat
Politikaları indeki büyüyen açıklar
Değişebilir mi?
-dış
borçlanmanın
önce hızlanması sonra
Nazif Ekzen
tıkanması.
Ekonomik
büyümenin düşmesi ve
Şimdi
Türkiye
ik- resesyon. İlk bakışta
tisat
tarihinin
bu krizler arasında farklılık
noktasındayız.
Daha olmadığını söylüyoruz.
derin bir ekonomik krize Ancak, büyük ve temel
mi sürükleniyoruz ya farklılık var.1980 öncesi
da yeni bir program krizleri, “ kapalı olduğu
ile restorasyon’a mı söylenen”
ekonomik
gideceğiz.
yapıda yaşanmıştı ve
Yeni değil, Türkiye dış krizleri büyük ölçüde
denge krizlerine bağlı nedeni
bu
kapalı
1950’den bu yana benzer ekonomik yapı idi. Anbeş (1958, 1970, 1980, cak şimdi görüyoruz ki
1994, 1999-2000/2001) 1980 sonrasının piyasa
finansal-ekonomik kriz ekonomisi, açık ekonoyaşadı. Son yaşanmakta misinde de benzer krizler
olduğumuz
kriz
de yaşanmaktadır. 1980’in
öncekilerden
farklı kendisini ayrı tutarsak,
değil. Krizin kaynağı; 1994, 1999-2000/2001
ekonominin dış denges- krizlerinin temel nedeni
24

ekonominin dış dengesindeki açıklardı. Şimdi
2014-2015 döneminde
yaşamakta olduğumuz
krizin
ana
kaynağı
gene dış açıklardır.
Açıkların finansmanı için
Türkiye’nin uluslararası
alanda kaynak bulma
gücü, ya da sürekli akan
bir sıcak para bolluğu
tamamen kurumuştur.
Krizin ana kaynağı dış
kaynak
yetersizliğine
bağılı yüksek borçluluktur. Uluslararası piyasalar
Türkiye
ye
yönelik bütün dış finansman kaynaklarını
neredeyse sonuna kadar kapatmıştır. Türkiye
şimdi 2016 yılı başından
bu yana rezervlerini
yemektedir.
1980 (24 Ocak-12 Eylül) rejiminden önceki
dönemde, Türkiye kapalı
bir ekonomi, iç taleple
büyümeye-ithal ikamesine bağlı bir ekonomi
olarak kabul edilirdi.
1980 Rejimi, 1970’li
yılların sonunda Dünya
ekonomisinde kapitalist sistemin başlattığı ve
hızla alanını genişlettiği
www.usiad.org.tr
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neo-liberal saldırının ilk
hegemonyasına aldığı
ülkelerden birisi oldu. Bu
bütünüyle dışa açık bir
ekonomi yaratılmasını
hedefleyen neo-liberal
saldırıya karşı, 19781979 yıllarında zamanın
CHP iktidarı karşı koymaya, bağımsız iktisat
politikaları
ile
ekonomik kalkınmasını
gerçekleştirme
yolunda ilerlemeye devam
etme kararlılığını göstermeye çalıştı. Yalnız
kaldı ve zaten çok kritik bir dengede olan iktidardaki siyasi gücünü
kaybetti. CHP iktidardan
ayrılır ayrılmaz 24 Ocak
1980 rejimi, IMF-Dünya bankası desteğinde
ve yakın denetiminde
yürürlüğe girdi.
Değişen
iktidarlara
karşı 1980 yılından buyana son 35 yıldır içinde
yaşadığımız ekonomik
sistem 24 Ocak-12 Eywww.usiad.org.tr

aktif ekonomi politikaları
haline getirildiği, “Farklı
İktidarlar-Tek
Siyaset
döneminin” hiç sapma
olmadan bu dönemde de
“Tek Siyaset” olarak devam edeceğini anlıyoruz.
Son seçim bildirgelerinde açıklanan ekonomi
politikasında, başka bir
alternatif ekonomi tercih
lül rejiminin 1980’de içermedi.
oluşturmuş olduğu bu
sistemdir. Liberallerin ve
AYAĞA
KALKMA
muhafazakarların doğal GÜNLERİ
olarak böyle bir sisteme
itirazları, karşı koymaları
Alternatifin olduğuna
olamazdı.
Ancak, inanıyoruz. Bir dönemsöylemlerine bakarak si- de Türkiye’nin alternatif
yasal İslamcı, cemaatçi yarattığını biliyoruz. Bir
ve sosyal demokrat dönem, yarattığı altercephe
temsilcilerinin natifin yolunu açmak için
karşı koyması direnmesi direndiğini de biliyoruz
beklenirdi doğal olarak. (1978-1979).
İçinde
yaşadığımız
35
yıl
önce
son 35 yılın (1980- Türkiye’yi sanayileşme
2015)
ekonomik politikalarında kopartıp
sisteminin,
kesinti- ticaret
seçeneğine
siz ve itirazsız, hiçbir yönelten anlayış, bu
değişikliğe uğramadan, gün Türkiye’nin nedtersine neo-liberal he- en
sanayileşmeden
defler
doğrultusunda hızla uzaklaştığını hala
geliştirilmeye
devam anlamamaktadır.
edilerek
sürdüğünü
24 Ocak-12 Eylül rejisöylüyoruz.
mi ile neo-liberal ekono1980 sonrasında 10. mi ile ilk kez karşılaşan
dönem genel seçimleri Türkiye, 35 yıldır bu
yaşadık. Hiç bir alternatif ekonomik sistem tercihiüretilmeden neo-liberal ni ısrarla sürdürmektedir.
yapıların daha yoğun 35 yıldır sistemin dışına
olarak içselleştirildiği ve
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gücünü yitirdi. 35 yıldır
süren alternatifsizlik alternatif olmamasından
kaynaklanmıyor.
Alternatifin
olduğuna
inanıyoruz. Bir dönemde
Cumhuriyetin
başlangıcında en yoksun olduğumuz dönemde, Türkiye’nin alternatif
yarattığını biliyoruz. Bir
dönemde de yarattığı alternatifin yolunu açmak
için direndiğini de bili24 Ocak -12 Ey- yoruz ve unutmuyoruz.
lül
neo-liberal modeli, Türkiye’nin içinde
Siyasetin, içeride ve
yaşadığımız dönem da- dışarıda,
ekonominin
hil, son 35 yıllık ekonomik içeride ve dışarıda hiçbir
ve toplumsal yaşamını gücünün
kalmadığı
belirledi.
Türkiye’deki noktadayız. Türkiye bu
hiçbir siyasi güç ve tükenmişliği
aşacak,
hareket bunun önüne neo-liberal sürüklenişten
geçmedi-geçemedi. Tür- kendi özgür iradesi ile
kiye bağımsız karar alma çıkacak, 35 yıl önceçıkan ya da çıkmak
isteyen siyasi bir irade
ortaya
konmamıştır.
Bu 35 yıllık sürede, 10
genel seçim yapılmıştır.
Kurulan hükümet sayısı
16 olmuştur. Bu kurulan hükümetler,
sağmuhafazakâr, İslamcı,
milliyetçi
ve
sosyal
demokrat hükümetlerdir.
(sol
hükümet
hiç
olmamıştır).
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ki hatayı bir kez daha
yapmayacaktır. Ayağa
kalkma günlerindeyiz.
Neo-liberal
iktisat
politikası
araçlarının
dışında elimizde güçlü
araçlar var. Tümüyle
yurt-içi kaynakları öne
çıkartan, Vergi Reformu,
Toprak Reformu, Adaleti
Gözeten Gelir Dağılımı.
Hane halkını cari tüketime dönük bireysel borçlanmaya
sürükleyen
borçlanmaya müdahale.
Yeni bir yol var. Bundan sonra artık bu
“açılımı” gündeme getiriyoruz.

www.usiad.org.tr
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CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan: AR-GE’nin bütçedeki payı düştü
HEDEFLERİ
TUTTURMAKTA
ZORLANACAK

CHP Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Üyesi Kazım Arslan, bütçedeki
AR-GE paylarının düşmesine tepki gösterdi.
Arslan, yaptığı açıklamada şunları
ifade etti:
“Açık bir gerçek var ki, yıllar
geçse de, eksikleri konusunda
uyardığımız ve önemsediğimiz
AR-GE Kanunu Meclis’ten çıksa
da AB ve OECD ülkelerinin oldukça
gerisinde bir AR-GE harcaması
yapıyoruz. 2015 yılında ARGE için ’önceki yıla göre yüzde
10 daha fazla harcama yaptık’
açıklaması, ancak GSYH içindeki
AR-GE payına bakıldığında anlam kazanacaktır. Gerçek şu ki,
AR-GE harcamalarının bütçedekİ
payı yüzde 1.12’den yüzde 1.08’e
gerilemiş, GSYHİ (Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla) içindeki yüzde
0.32’lik AR-GE payı yerinde
saymıştır. Türkiye bu karneyle
AR-GE’de sınıfta kalmıştır.
2014’TEKİ GERİLEME 2015’TE
DE SÜRDÜ
Unutmayalım
ki,
AR-GE’nin
GSYHİ içindeki payı 2014’te
de gerileme yaşamış, GSYİH
içinde AR-GE’nin payı yüzde
www.usiad.org.tr

0.37’den 0.32’ye düşmüştü, bu
tutarın bütçe harcaması içindeki
payı da yüzde 1.28’den 1.12’ye
gerilemişti. Görünen o ki, AR-GE
Kanunu çıktı,ama birçok sektör beklenti içinde umut taşırken
hükümet cephesinde bu geri gidiş
devam ediyor.
AR-GE’DE BAŞARI İÇİN BÜTÇE
PAYINA VE GELİRE BAKIN
Demek ki sorun ne kadar harcama yaptığınızdan öte, bu
harcamanın bütçedeki oranıdır,
bu harcamaların sektörel bazda
dağılımı önemlidir. Yeni açıklanan
verilere göre; 2015 yılında ARGE harcamaları 6 milyar 173
milyon Lira olarak gerçekleşti,
ancak AR-GE harcamalarının
bütçedeki payına, yani gerçek bir
karşılaştırma için elimize gelen
TÜİK sonuçlarına baktığımızda,
bu harcamaların 2014’te yüzde
1.12 iken, 2015’te yüzde 1.08’e
gerilediğini görüyoruz.
AR-GE harcamalarında asıl ölçüt,
bütçe harcamaları ve GSYH içinde
AR-GE’nin oranıdır. Bir yıl içinde
yaptığınız AR-GE harcamasının
artması kendi başına bir şey ifade
etmez, bu harcamanın bütçede
ve yurtiçi hasılanızda ne kadar
yer kapladığı önemli olandır.
YENİ

AR-GE

İşte tüm dünyada olduğu gibi,
GSYİH içindeki AR-GE oranımıza
baktığımızda, bütçe içindeki ARGE payına baktığımızda acı gerçekle karşılaşıyoruz. Ülkemiz,
pembe tabloların aksine, merkezi
yönetim bütçe harcamaları içinde
ve GSYİH pastasında AR-GE konusunda zayıf düşmektedir.
Eğer siz bütçenizden, üniversitelere ve sanayiye, tarıma
devlet olarak GSYİH üzerinden
daha çok pay ayırabilmişseniz
ilerlemeniz dikkate alınır, bunu
göremiyoruz. Bugün, tüm dünya
Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki
AR-GE harcama oranına, bütçe
içinde AR-GE’ye ayrılan orana
bakar. Bu oranlar eğer yüzde
3’ler düzeyindeyse bilime, sanayiye, yüksek katma değerli ürüne
yatırım yaptığınız düşünülür.
SANAYİ VE TARIMDA AR-GE
PAYI DÜŞÜK
Ülkemizde AB ortamalasının,
OECD ülkelerinin kat be kat gerisinde bir AR-GE payına sahip,
hükümetin AR-GE Kanunu ile
hedeflediği yüzde 2’lik paya, uzun
vadede AB ortalaması olan yüzde
3’ler düzeyine bu politikalarla
ulaşılamayacağı açıktır.
Bütçeden AR-GE’ye ayrılan toplam paya bakın, endüstriyel
üretim ve teknoloji sadece yüzde
13.8 yer tutuyor, tarım ve eğitim
AR-GE’sinin toplamı bile yüzde
9’u bulmuyor. Bizim katma değerli,
marka ürünleri geliştirmemiz ve
nitelikli eğitime, temel bilgilere
yönelmemiz için AR-GE’de kendimize karşı dürüst olmamız ve
başarısızlığın üzerine gitmemiz
gerek.

KANUNU
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Mustafa Solak

SOYADI YASASI VE ULUSAL BİRLİK

SOYADI YASASI VE ULUSAL
BİRLİK
Mustafa Solak
Atatürkçü Düşünce Derneği
BDK üyesi
Atatürk döneminde feodal
döneme özgü olan geçmişe
dayanarak toplumsal üstünlük kurma çabalarına karşı
çıkılmıştır. Feodal döneme
özgü
gelenekleri
ortadan
kaldırmaya yönelik yasalardan
biri de 21 Haziran 1934 tarihli Soyadı Yasasıydı. Yasa toplumsal farklılığı ortaya koyan
kavramlar ortadan kaldırılarak
farklı soyadı üye kimselerin zaman için Türkleşmesi, ulusal
birliğin sağlanması yönünden
ele alınmıştır.
Bu yasayı Meclis’te gündeme getiren ve hükümet
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adına savunan İçişleri bakanı
Şükrü Kaya’dır. Kaya yasanın
amacının ailesine ismini veren
kişinin, o ailenin kendi ismi ile
beraber yazılması ve söylenmesi olduğunu belirtir. Kaya,
isteyenin kendi aile ismini
almasında sakınca olmadığını
ama küçük ismini, aile ismi ile
birlikte yazması ve söylemesinin zorunluluk olduğunu belirtir.
Kaya rütbe ve memuriyet isimlerinin soyadı ile kullanılmasının
doğru olmadığını dile getirir. İğrenç, gülünç soyadının
kullanılmaması
gerektiğini,
ailesinden gelen soyadının
demokrasi
karşıtlığı
için
kullanılamayacağını da söyler. Aşiret, boy isimlerinin
konmasından yana olan milletvekillerine aşiret ilişkilerin
sürmeye devam edeceği ger-

ekçesiyle karşı çıkar. Aşiret
ismini kaldırmayı ulusal birliğin
esaslı bir gereği olarak görür.
Kaya örnek olarak “Çerkeş,
Kızılbaş, Bektaşi” gibi isim
vermenin doğru olmayacağını
belirtmiştir. Kaya, yabancı milliyet isimlerini de kaldırmak
gerektiğini savunarak “Arap,
Çerkeş, Çeçen” gibi binlerce
isimleri kaldırmayı önermiştir.
Çeçen İbrahim, Laz Memet gibi
isimler kullananlar, kendilerine
mutlaka başka isim bulmalıydı.
Kaya, fiilen mevcut olmayan, fakat zihinde yaşayan bu
ayrılığı kaldırmayı, yabancı ülkelerin zararlı etkilerinin önüne
geçmek için de yaşamsal
görmüştür. [1]
Soyadı yasasının Meclis’teki
tartışmalarında “ulusal birlik”
vurgusu yapılır. Ordu milletvekili Hamdi Bey geçmişte hüküm
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sürmüş
Germiyanoğulları,
İsfendiyaroğulları,
Aydınoğulları gibi devlet isimlerinin ulusal birliği zedeleyip zedelemeyeceğiyle ilgili Kaya’ya yönelttiği soru
karşısında Kaya, kimsenin ailesinden gelen soy ismini çıkarı
gereği ve demokrasi karşıtlığı
için kullanamayacağını söyler. Kaya, Türklerin demokrat
bir millet olduğunu belirterek ana baba ile övünmenin
yanlışlığına dikkat çeker. Kaya
bir
komutanın,
babasının
Oğuz’a, anasının da peygambere kadar gittiğini ileri sürerek ülkede hüküm sürmek
istemesini örnek göstererek
geçmişe dayanarak toplumsal üstünlük kurma çabalarına
karşı çıkmıştır. [2]
Kaya, kişinin övünç kaynağının
ana ve babası değil, kendisi
olması gerektiğini söylerken
feodal dönemin özelliği olan
geçmişle avunma, her güzelliği,
olumluluğu geçmişte arama
düşüncesini yıkmak istemiştir.
Kaya etnik kökeni belirten
soyadlarının
korunmasını
savunan Refet Bey’e karşı,
isimlerde yaşayan aşiretlerin
isimlerini
kullandırmanın
ayrılık yaratacağını savunur.
30

Ayrıca, hala Kürt Memet,
Çerkeş Hasan, Laz Ali demenin “hakim unsurun kendi
zaafını gösteren bir şey” olarak
değerlendirir. Halbuki Türk
unsuru en çok temsil edilen
bir unsurdu. Bu ayrılıkları
bırakmak doğru değildi. Kaya,
eğer bireyin kendisinde ufak
bir aykırılık hissi varsa, okullarda ve cemiyette onu silmek
gerektiğini ortaya koymuştur.
Kaya, ülkeye hizmet etmiş
yabancı ırka mensup kişilerin
çok olduğunu, bunları kendimizden ayırıp, alında kara
damga gibi “yabancı” kelimesini bulundurmanın doğru
olmadığını
söyleyerek
bu
kişilerin de kendisi gibi Türk
olmasını ve ülkeye hizmet etmesini savunmuştur. [3]
Hamdi ve Hakkı Tarık Us
Beylerin aşiret kelimesinden
evvel ‘yaşayan’ kelimesinin
konulması yönündeki tekliflerine Şükrü Kaya daha
önceki bir kanunla aşiretler
kaldırıldığı için itiraz etmiş
ve itiraz üzerine teklifler geri
alınmıştır.
Görüldüğü
gibi
Şükrü Kaya, aşiret hayatının
hatırlatılmaması için tarihe
karışmış aşiret isimlerinin de
kullanılmasını istememiştir.

Aşiretçiliğe, kabileciliğe dönüş
olur kaygısıyla Kaya, soyadı
yasası görüşülürken yasanın
‘mümeyyiz olan reşit, soyadını
seçmekte serbesttir’ ifadesine
Çanakkale milletvekili Şükrü
Beyin “aile birliğine zarar
vereceği” şeklindeki itirazını
eleştirmiştir. Kaya için esas
olan aile idi. Aile karı ile koca
ve çocuktan ibaretti. Reşit veya
evlenmiş ise her ailenin ayrı
soyadının olması gerektiğini
savunur. Görüşmeler sonucunda Soyadı Yasası’nın ilk üç
maddesi şu şekilde yasalaşır:
Madde 1: Her Türk özadından
başka soyadı da taşımaya
mecburdur.
Madde 2: Söyleyişte, yazışta,
imzada özad önde, soyadı
sonra kullanılır.
Madde 3: Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve
millet isimleri ile genel edeplere uygun olmayan veya
iğrenç, gülünç olan soyadları
kullanılamaz.
TBMM Mustafa Kemal’e 24
Kasım 1934 tarihli yasa ile
“Atatürk” soyadını verir.

Dipnotlar
[1] TBMMZC, D.4, c.23, s.246.;
Mustafa Solak, Atatürk’ün
Bakanı Şükrü Kaya, 2. Basım,
Kaynak Yayınları, İstanbul,
2013, s.357.
[2] Solak, age, s.358.
[3] Age, s.359.
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GÜL DESTİ GÜLÜM DESTİ

GÜL DESTİ GÜLÜM DESTİ
Av. Hüseyin Özbek
Ertesi gün yapılacaklar akşamdan belli olurdu. Tarla
tapan yetişkinlerin, sığır
uşakların işiydi. Sabah çiği
kalkmadan ahırdan salınan
sığırlar evin eli değnek tutan küçüğünün önüne katılırdı. Şehirli birden buçuktan köylü danadan biçikten
diye boşuna dememişler.
Köylünün aşı ekmeği, varı
yoğu oğul uşağa emanet
edilen bu mallardı. Azık
poğu beline çalınan uşak,
konu komşunun ekinine,
bostanına
uzanmadan,
kurda kuşa kaptırmadan
sığırı iyi gütmesi tembihiyle
esenlenirdi.
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O gün sığırın hangi gezekte yayılacağı akşamdan
kararlaştırılırdı. Köyün yaslandığı güney geçe yukarılara, yaylaya kadar uzanırdı. Kuzey geçenin gezeği
yokuş aşağı Ilgaz Çayına
inerdi. Doğuda Sınırdere
Başköy’le, batıda Ağarus
Özbel
Köyü ile sınırı çizerdi. Gezeklerin süt verimi mevsimlere göre farklılık gösterir,
sığırın salınacağı yön buna
göre belirlenirdi.
Evin ilk kalkanı her zaman
analardır. Ocağı yakıp, bucağı toplar, ahırda inekleri
kömüşleri sağıp, buzağıları, malakları pinden çıkarıp
memeye salarken yukarıdakiler döşekte iğdiş keyfi
yapar. Çorba salınıp süt
süzülür, yaygı serilip sofra
kurulurken sabah güne-

şinin vurduğu yer yatağı,
kalk artık dercesine üzerindekini silkelemeye başlar.
Hane sahiplerinin hakkını
çalmaca, yavrusununkini
ağzına cömertçe indiriveren sağımlıklar ayaklarını
sabırsızca dam döşeğine
yere vurup meleyerek mera
vaktini yukarıya hatırlatır.
Çaydan yana gitmek sığırların olmasa da istisnasız
bütün uşakların bayramıydı. Er öğlenden başlayıp
ikindiye kadar Ilgaz çayında yunmanın keyfi her
şeye değerdi. Sınırdere,
Ağarus gönülsüz gittiğimiz
yönlerdi. Beri geçede bizim
köyün, karşı geçede komşu köyün ekili tarlalarıyla
doluydu. Ekin arasında sığır gütmek zordu. Sığırlar
ötekinin ekinine berikinin
bostanına uzanmasın diye
güneş altında ayağın durmak insanı usandırırdı.
Birkaç hanenin sığırının
birlikte güdülmesine keşik denir. Uşağı uşağa,
sığırı keşiğe katın derler.
Gerçekten sığır keşiğinde
başlayan yoldaşlık ömür
boyu sürecek dostluğun ilk
adımıdır. Bir çeşit asker arkadaşlığıdır. Ala İneğin gezekte buzağılaması, Sa31
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kar Kömüşün boynuzunun
kırılması, Sarı Dananın
yardan uçması gibi ömrün
ilk çeyreğinde yaşananlar son çeyreğin yaşlılık
hikâyelerine dönüşür.

Bir Allahın
Başı için
Çobanın el boğumuna göre
söylenen tekerleme bitinceye kadar süren ölçümün
sonunda ağaç ucundan
kesilir, akşama kadar kullanılacak cedit yeni fındık
sopası ortaya çıkardı.
Kiren sopasının işi daha
uzun sürerdi. Kızılcığın
sopalık şıvgını kesilir, yaprağı, çapağı yülündükten
sonra yakılan çoban ateşinde özsuyunu dışa verinceye kadar kızdırılır. Soğumadan eğrisi büyrüsü tüfek
namlusu gibi doğrultulur.
Soğuyunca çelikleşir, eğilip bükülmez bir hal alır. Kiren sopası dayanıklı, fındık
sopası gösterişlidir. Kiren
sopası evladiyelik, fındık
sopası gündeliktir. Kelebek
misali ömrü sabahtan akşamadır. Kiren sopası gün
vurdukça çifte su verilmiş
gibi çelikleşir, kırda bayırda
yitirilmezse babadan oğula
geçer. Fındık sopası günü
yedi mi kavrulur, sığıra vurdun mu kırılıverir. Yani fındık sopası bayramlık, kiren
sopası seyranlıktır. Uşaklar fındık sopası derse de
uslular kirenden şaşmaz.

At Söküsü Yaylasına kadar uzanan güney geçenin sığır eğleği Himmet
deresinde Emin Emminin
Oluğu olurdu. Ebe Kayası,
Yavlu, Yurt, Himmet Deresinde yayılan keşiğin Emin
Emminin oluğuna varması
öğle ezanını bulurdu. Hangi yöne çıkılırsa çıkılsın
sığırlar yaylımın her metrekaresini tuymuğuna bilir,
otun iyisini, çayırın ağza
yakışanını eliyle koymuş
gibi bulurdu.
Ebe kayasından Yavluya
çıkarken Su deresinden o
günkü sığır sopası için yabani fındık şıvgını kesilirdi.
Eğrisiz, büğrüsüz, ok gibi
fındık dalı dibe yakın yerden kesilir, yan filizler, yapraklar temizlendikten sonra
ölçüm başlardı:
Gül desti
Gülüm desti
Seni kim kesti
Çoban kesti
Nerede
Derede
Ne için
Emin Emminin oluğundan
Değneklik için
suyunu içen sığırlar Koca
Doğru söyle
Çamın altına tembelce
32

uzanıp ağırdan geviş getirmeye başlarken çobanlar kaba çamın gölgesinde azık poğlarını çözmeye
başlar.
Sabah bele sarılan poğa ne konmuşsa
ortaya serilip karıştırılır.
Sığırlar doğanın verdiğini,
çobanlar sabahleyin poğlarına konanı paylaşırlar.
Sığır keşiği azık keşiğiyle
devam eder. Emin Emminin poyrasına ağzı dayayıp
kanan kana içilen soğuk su
çok geçmeden çobanları
hiç yememişçesine acıktırır. Deneyimli çobanlar
azığın hepsini yemez. İkindilik bırakır. Açgözlülük
edip azığını bitirenin cezası akşama kadar günün
uzununda zır aç sığır peşinde koşmaktır.
Gün ağmaya, öğlenin koyu
sıcağı hafiften tavsamaya
başlayınca sığırların yaylım vakti geldi demektir.
Birinin ayaklanıp yayılmaya başlaması diğerlerini
de harekete geçirir. Günün ikinci postası da böylece başlamış olur. Yoğun
gökçeağaç ormanının ortasında adacıklar halindeki
kıraç alanlara göynük denir. Vakti zamanında tarla
yapmak için ormandan açılan, eskiden sürülüp ekilen
kıraçlar çoktan terki dünya
www.usiad.org.tr
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etmiş sahibinin adıyla anılır. Takım adalar misali Macaroğlunun göynüğünden
Köse Mehmet Ağanınkine,
Yusuf Ağanın göynüğünden Emin Ağanınkine derken hepsinin hatırını sorup
nasibini alan keşiğin köye
doğru inişi başlar.
Günün ilk yarısında yayılarak çıkılan yerlerden yayılarak iniş gün batımına
kadar sürer. İlkbahardan
son güze kadar gün be
gün tekrarlanan sabah sığıra gidiş, akşam sığırdan
dönüşe kışın ara verilir. Kışın hayvan kuruya çekilir.
Gece gündüz ahırda bağdadır. Günde bir kez suya
salındığında, oluğa çıkarıldığında gün yüzü görür,
Bizler gibi onlar da dağın
taşın özlemiyle baharı iple
çekerler.
Gün iyice sarkmaya, ufuk
kızarmaya, akşam yeli
üşütmeye başlayınca hayvanlara bir telaş, bir hareketlilik gelir. Köye yaklaşıldığını hisseder, akşam
serinliğinde son otları avurdunda kütürdetirken daha
ne duruyoruz dercesine birbirleriyle ışmarlaşırlar. Sabahtan akşama kekiğinden
yoncasına, korungasından
kuzukulağına bin bir çeşit
otla gerilen göğüsler, süt
damlayan memeler havyawww.usiad.org.tr

nı bağlasan durmaz eder.
Yeni buzağılamış olanlar
pinde bıraktığı yavrusunun
kokusu burnuna, melemesi
kulağına gelmişçesine böğürerek yola düşerler, hızlanırlar, giderek koşmaya
başlarlar.
Ananın böğürüşünü, yavrunun meleyişini eşleştirip
buluşturan doğanın frekansı gerçekten görülmeye
değerdi. Ana sesini duyan
yavru pinde duramaz olur,
kanatlanıp uçmak, kapıları bacaları aşıp tez elden
anaya kavuşmak için çırpınır. Sabah çıktıkları eşikten girme önceliği yavrulu
sağmallarındır. Bin bir damardan ineğin, kömüşün
memelerine inen doğanın
nimeti bütün gün pinde
anayı bekleyen yavru için
Lokman Hekim ilacı yerine
geçerdi.
Yavru tarifsiz bir hazla anayı emip edüklerken, bizim
hakkımız olan memeleri
de anamız sağmaya başlardı. Hırstan, acelecilikten
memeyi şaşırıp ana karnına, bacağına toslayan
yavrunun ağzını memeyle
buluşturmak çok hoşuma
giderdi. Havyanı huylandırmadan memeyi buzağının
ağzına vermek ustalık is-

terdi.
Hayvan memelerini gerip
acıtan sütün boşalmasıyla rahatlar, keyiften kuyruk
sallamaya başlardı. Anam;
“Dur benim sakarım, dur
benim sökülüm” diye arada bir sağrısını okşadıkça,
memelerinde ne olur ne olmaz diye sakladığı sütü de
cömertçe indiriverirdi. Kovaya boşalan sütün çıkardığı cim cort cim cort sesiyle, mest edici kokusuyla
kendimden geçerdim.
Aradan geçen yarım asır
hiç yaşanmamış olsa. Yeniden çocukluk yıllarıma,
şimdi viran olmuş hanemize dönsem. Anam beni
yine erkenden kaldırıp sığıra yollasa. Azığımı er öğlenden bitirip günün uzununda aç kalsam. Akşam
buzağımız anasını emer,
anam ineğimizi, kömüşümüzü sağarken ben yanına çömelsem. Yavruya
hak, bize helal ak sütü bir
güzel koklasam. Buzağıya,
malağa memeyi tekrar buluversem. Çocukluğumun
o doyumsuz sağım ninnisini tekrar tekrar dinlesem.
Cim cort, cim cort…
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Asgarİ ücrete vergİ kanunu dışında çözüm
arayışı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücrette vergi dilimi nedeniyle
meydana gelecek düşüşe ilişkin olarak zamanı gelince Çalışma
Bakanı ile bir araya gelerek vergi mevzuatı ve tarifelerine dokunmadan bir düzenleme yapılıp yapılamayacağına bakılacağını
söyledi.
Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yasa tasarısının görüşmeleri sırasında HDP
İstanbul Milletvekili Garo Paylan vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin 1300 TL’nin altına ineceğini
belirterek, bu konuda bir çalışma olup olmadığını sordu. Hükümet programında asgari ücretin 1300 TL’ye
çıkarılması konusunda verilen sözün yerine getirildiğini hatırlatan Ağbal, “Vergi kanunları herkese eşit şekilde
uygulanır, herhangi bir gruba dönük olarak vergi tarifesini farklılaştıramazsınız, farklılaştırmamalısınız. Bunun tek istisnası emek lehine vergi tarifesinin farklılaştırılmasıdır. Maliye Bakanı olarak hassasiyetim bununla
(asgari ücretin 1300 liranın altına düşmemesi) ilgili bir çalışma yapılacaksa bu vergi kanunları dışında vergi
alanları dışında başka bir alanda yapılmalıdır. Vergi mevzuatına dokunmamalıdır. Çalışma Bakanı ile bu
konuda vergi kanunları dışında bir çözüm üretilir mi diye bakarız” dedi.

Fortune 500: Türkİye’nİn en büyüğü BOTAŞ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune
500’de, 37,1 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.
Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının dokuzuncusu Fortune Türkiye dergisinin temmuz sayısında yayımlandı.
Buna göre BOTAŞ, 37,1 milyar liralık net satış geliriyle listenin ilk sırasında yer aldı.
BOTAŞ’ın hemen arkasından, sekiz yıldır listenin lideri
olmasına rağmen petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle
satışları 36,8 milyar lira olarak gerçekleşen Türkiye Petrol

Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) geldi.
OMV Petrol Ofisi, 30,9 milyar liralık satış geliriyle üçüncü sıradaki yerini korurken, Türk Hava Yolları (THY)
28,7 milyar liralık satışla dördüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 20 milyar liralık satışla beşinci sırada
listeye dahil oldu.
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin (TETAŞ) 19,5 milyar lira ile altıncı sırada olduğu listede, Opet
18,5 milyar lira ile yedinci, BİM 17,4 milyar lira ile sekizinci, Ford 16,7 ile dokuzuncu, Shell ve Turcas ise 15,4
milyar lira ile onuncu olarak yer aldı.
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Instagram ekonomİye
kazandırıyor

kadın

İş

gücü

İnternetin yaygınlaşmasıyla giderek önem kazanan iş
modellerinin başında gelen e-ticaret, kadın girişimciler için
de yeni bir iş modeli haline geldi. İş hayatında aradığını
bulamayan ya da hobilerini işe dönüştürmek isteyen bazı
kadınlar, evlerinde ya da atölyelerinde ürettiği ürünleri teknoloji sayesinde
alıcılarla buluştururken, geleneksel ticareti de internet ortamına taşıyor.
Girişimci kadınlar, görsel açıdan kuvvetli çikolatadan pastaya, kozmetikten organik ürüne,
ayakkabıdan giyime, takıdan kulaklığa, dekoratif ürünlerden oyuncağa evde ya da atölyelerinde ürettikleri
ürünlerin satışı için son yılların gözde sosyal ağı Instagram’a yöneliyor.
Özel ev yapımı çikolatalarını Instagram’da “choc_choc_choco” markasıyla satışa sunan Gözde Kristal, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 6 yıl süreyle uluslararası ajanslarda
çalıştığını, daha sonra bu işi bırakıp büyük ilgi duyduğu çikolataya yönelmeye karar verdiğini söyledi.
Butik çikolata yapımı konusunda eğitim aldığını belirten Kristal, yaptığı çikolataları geniş kitlelere ulaştırmada
Instagram’ın çok önemli bir mecra olduğunu vurguladı.

Elektrİk sektörüne 5,7 mİlyar lİralık yatırım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre,
elektrikte kurulu güç, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,2
artışla 73 bin 147 megavata ulaştı. Aynı dönemde elektrik tüketimi yüzde 2,6 artarak 264 milyon 136 bin 800 megavatsaate yükseldi.
Geçen yıl, elektriğin tüketiciye ulaşmasını sağlayan iletim ve
dağıtım sektörlerinde toplam 5 milyar 670 milyon 569 bin liralık yatırım gerçekleşti. Bunun 2 milyar 106 milyon
292 bin lirası Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 3 milyar 564 milyon 277 bin 221 lirası da dağıtım şirketleri
tarafından yapıldı.
İletim sisteminde yapılan harcamanın yüzde 50,9’unu trafolar ve yüzde 45,6’sını da yeni hat yatırımları
oluşturdu. TEİAŞ, yeni trafo yapımına 1 milyar 72 milyon 908 bin lira, yeni hat döşenmesine de 961 milyon
712 bin lira kaynak aktardı.
TEİAŞ’ın üstlendiği yatırımın yüzde 3,4’lük kısmı ise işletme grubu, makine teçhizat maliyeti ve diğer giderlerden oluştu.
Geçen yıl elektrik dağıtım sektörü için 3 milyar 564 milyon 277 bin 221 lira harcandı. Dağıtım sektöründe
en büyük yatırım, 404 milyon 658 bin lira ile Başkent EDAŞ’tan geldi.
Toplam 21 dağıtım bölgesinde yapılan yatırımlarda Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 354 milyon
548 bin 672 lira ile ikinci sırada yer alırken, Toroslar EDAŞ, 344 milyon 567 bin 876 lira ile üçüncü büyük
yatırımcı şirket oldu.
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Tarım ve gıda sektörlerİnde büyük değİşİm başlıyor
Gelişen teknoloji ve artan talep, gıdaların tarladan sofraya uzanan yolculuğunda bir dizi değişim ve dönüşümü
beraberinde getirecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Gıda ve
İçecek Sektör Raporu’nda, gıda sektöründeki mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde
bulunuldu.
Rapora göre, Türkiye, gıda ürünlerinin üretimi,
işlenmesi, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına ihracatı konusunda bölgesel üs konumunda bulunuyor. Tarımsal
çeşitlilik ve uygun iklim, gıda işleme sektörünün sürekli
ham madde tedarik etmesine imkan verirken, bu durum Türkiye’ye gıda ve içecek alanında önemli ihracat potansiyeli sunuyor.
Gıda sanayisi, gayrisafi milli hasıla içinde 290 milyar liraya yaklaşan payı, 41 bini aşan işletmesi ve
450 bine yaklaşan çalışan sayısıyla Türkiye ekonomisinin en büyük üretim alanlarından birini oluşturuyor.
Buna karşın Türkiye, dünya gıda ticaretinden yüzde 1 gibi düşük bir pay alıyor.
Bu alandaki temel sorunlardan biri, Türkiye’de tarımın sanayiye istenilen kalite ve miktarda sürdürülebilir şekilde ham madde sağlayamaması olarak gösteriliyor. Yapılan bir değerlendirmeye göre, Türkiye’de
tarımsal ürünlerin ortalama yüzde 30’u sanayide değerlendirilirken, bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde
60-80 arasında değişiyor.
Günümüzde ülkeler iklim, ürün çeşitliliği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajlarını ekonomik ve milli değer haline getirme çabası içinde bulunuyor. Bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün
artırılması, bunun için de sektördeki yapısal değişimlerin hızlandırılması gerekiyor.
Yapısal değişim ise tarım ve gıda sanayinin entegrasyonunun yaygınlaştırılması, ham madde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlere yer verilmesi, küçük işletmelerin etkinliklerinin artırılması, gıda
sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenmeye gidilmesi, kalite yönetim sistemleri oluşturulması ve
etkin şekilde uygulanmasından geçiyor.

Hazİran ayında enflasyon beklentİyİ aştı
Haziran enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde
geldi. TÜFE aylık bazda yüzde 0.47 artış gösterdi. Piyasada beklenti yüzde 0.1 artış olacağı yönündeydi. Yıllık
enflasyon ise yüzde 7.64’e yükseldi. Böylece yıllık TÜFE
artışı 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat
artışı yüzde 28,43 ile sivri biberde görüldü.
Öte yandan çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde
8,67 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre;
TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 3,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre
yüzde 7,74 artış gerçekleşti.
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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, zeytinyağında fiyatların sezon başında yüksek gitmesi nedeniyle ihracat ve iç tüketimin
gerilediğini belirterek kişi başı tüketimin 1 litre seviyesine kadar düştüğünü ifade etti.
Er, yaptığı açıklamada zeytinyağında 2015-2016 sezonu
öncesi 143 bin ton olarak tahmin edilen rekoltenin 170 bin ton
olarak gerçekleştiğini, bu yanılgının fiyatları da gerçeklikten
uzak seviyelere çektiğini kaydetti.
Sezon başında bazı kesimlerin üreticiye zeytinyağının
litresini 18 liranın altında satmamaları yönünde telkinde
bulunduğuna işaret eden Er, o nedenle fiyatların bu seviye
ile başladığını, son 2-3 ayda ise 8 - 11 lira bandına gerilemesine rağmen ihracat ve iç piyasada önemli gerilemelerin
görüldüğünü kaydetti.
Er, şunları kaydetti:
“Sezon başında 18 lira, yani 4-7 dolar ile başlayan ham madde fiyatları dolayısıyla, 4-4,5 dolar
düzeylerinde olan İspanyol, İtalyan, Yunan ve Tunuslu ihracatçılarla rekabet edemez noktaya geldik. Bu
sezon en büyük üretici olan İspanya’daki rekoltenin 1 milyon tona kadar gerilemesi de ihracatımıza bir
katkı yapmadı. Bu gelişmeler sonrasında, Kasım 2015 - Mayıs 2016 döneminde zeytinyağı ihracatımız
bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 49 gerileyerek 5 bin 555 ton olarak gerçekleşti. Bu,
şimdiye kadar görülmemiş bir gerilemeye işaret ediyor. Son 2-3 ayda üretici kaynaklı ham madde
fiyatlarının 8-11 liraya gerilemesi de ihracatımıza katkı yapmıyor. Çünkü ihracat bağlantıları sezon
öncesinde yapıldığı için sezon ortasında düşen fiyatlarla yeni müşteri bulabilmek mümkün değil.”

‘Prİm borçlarını ödeyemeyenlere İkİncİ şans’
		
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve prim
borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen
vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olabileceklerini söyledi.
Ağbal, yaptığı açıklamada, 2014 yılının ağustos ayında
çıkarttıkları 6552 Sayılı Kanun ile prim ve vergi borçlarının
taksitlendirilmesine imkan sağladıklarını hatırlattı.
Bu uygulamayla vergisini, sosyal güvenlik primini süresinde ödemeyenlere 36 aya kadar taksit olanağı getirdiklerini anlatan Ağbal, uygulamadan yararlanan
bir grup mükellefin, imkanları olmaması nedeniyle taksitlerini ödeyemediklerini ve haklarını kaybettiklerini
söyledi.
Ağbal, tekrar sisteme dahil olmak isteyen mükellefler bulunduğunu belirterek, “Vergi ve prim borçlarının
yeniden yapılandırılması esnafın epeydir bizden talep ettiği bir konu. Bu talebi karşılamak amacıyla yasal
düzenleme yoluna gittik.” diye konuştu.
Hazırladıkları yasal düzenlemeyle esnafın talebini karşılamanın önünü açtıklarını dile getiren Ağbal,
şöyle devam etti:
“Yapacağımız yasal düzenlemeyle geçmişte taksitlerini ödemeyenlere bir hak getiriyoruz. Geçmişte
ödeyemedikleri taksitleri ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olmasına imkan tanınacak
ve bundan sonra kalan taksitlerini de ödeyebilecekler. Böylelikle vergi borcundan dolayı, prim borcundan
dolayı ödeyecekleri rakam aşağıya gelecek.”
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Muazzam Muazzez
Bir asrı aşan ömrünü Türkiye’nin aydınlanmasına adayan Muazzez İlmiye Çığ,
Sümeroloji ve Hititoloji alanlarındaki çalışmaları ile binlerce yıla dayanan tarihsel
mirasımızın korunmasında büyük rol oynadı. Yazdığı kitaplar ile ‘tarih sıkıcıdır’
inancını yerle bir ederek, tarihi geniş kitlelere sevdirmeyi başardı ve ülkemizdeki
modern ve laik eğitimin öncülerinden biri oldu.
Sizler onun bir filme benzettiği yaşamına, mücadele azmine tanıklık ederken
fonda hem tarihi gerçekleri, hem de hayata dair müthiş öğretileri kimi zaman
şaşkınlık kimi zamanda gülümseyerek okuyacaksınız.
Bu kitap; 103. doğum yıldönümünde “Muazzam” bir cumhuriyet kadınına,
Muazzez İlmiye Çığ’a bir saygı duruşudur.
Kitabın telif geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanmıştır.

(Muazzam Muazzez, Sedef Kabaş, Asi Kitap, 198 sayfa)

İnançları Uğruna Öldürülenler
Vecihi Timuroğlu bu kitabında; resmi ideolojiye karşı çıkan, egemen sınıfların
güçlerini sarsan, faşist iktidarlarla onların arkasındaki para babalarına direnen, salt
doğru bir düşünceyi, akıl ve bilimi savunan, kutsalı sorgulayan, resmi görüşün ölüm
yolculuğuna çıkardığı soylu kişileri anlatıyor.
Kitapta;
Düşüncenin ve düşünürün onurunu yaşamdan üstün tutan Sokrates,
Ene’l Hak demesi bahane edilerek katledilen Hallac Mansur,
Baskın rejime karşı direnme şiiri yazarak dik duran Pir Sultan,
Baba İshak hareketi,
Osmanlı padişah ve derebeylerinin sömürü düzenine karşı kolektif bir ekonomik düzen
yaratmak için savaş veren Şeyh Bedreddin,
Savaşırken bile adaletten ayrılmayan Hz. Ali,
Resmi baskıcı dine barışla karşı çıkan Hz. İsa,
12 Eylül faşist
darbesi tarafından yok edilen İlhan Erdost yerini alıyor.
Kitabını torunlarına, babaları ve anaları inanç uğruna öldürülmüş tüm dünya çocuklarına adayan Vecihi
Timuroğlu, bu kişileri anlatırken, aynı zamanda içinde bulundukları sınıfsal çelişkileri ve çarpık toplumsal yapıları öne çıkarıyor. Günümüzde, öne çıkan küresel sermaye ile birlikte keskinleşen sınıf çelişkileri,
sömürü ve din savaşları, bu eseri daha da güncel ve önemli kılıyor.

(Vecihi Timuroğlu, İnançları Uğruna Öldürülenler, Berfin Yayınları, 232 sayfa)
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