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Ekonomimiz 2017-2019 yıllarında 
nasıl bir fotoğraf verecek, makro 
ekonomik göstergeler nasıl olacak, diye 
hepimiz merak içindeyiz ve kaygılıyız. 

Sizlere bu yıllara ait Türkiye ekon-
omisi bilançolarını tahmin etmeye 
çalışacağız.

Veriler

Ekonominin projeksiyonunu mevcut 
makro ekonomik verileri esas alarak 
iyimser bir yaklaşım da sergileyerek 
yapalım.

Ekonomik Gösterge T u -
tar/Oran

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla(GSYH) 
                800 milyar dolar

Büyüme oranı % 3
Dış borçlar 400+ milyar dolar
İşsizlik oranı % 13
Enflasyon oranı %  12
Cari açık 35 milyar dolar(+/-)

TAHMİNLER-VARSAYIMLAR

 Türkiye ekonomisi 2017’de 
yüzde 3,2018’de yüzde 4,2019’da 

yüzde 5 büyüyecek.
 3 yılda özelleştirme 

gelirleri 10 milyar dolar olarak 
gerçekleşecek.

 3 yılda Araplardan 
vatandaşlık, konut satışı ve 
diğer yatırımlarından 20 milyar 
dolar girecek.

 Yabancı sermaye 
yatırımı bu üç yılda 10 milyar 
dolar olarak gerçekleşecek.

 İhracat ve turizm ge-
lirleri artacak cari açık her yıl or-
talama 30 milyar dolar olacak.

 Reel sektör proje ve 
yatırımları için yurt dışında olan 
parasından 10 milyar dolar get-

irecek.
 Türkiye bütçesi faiz dışı fazla 

verecek. Dış borç faiz ödemeleri her yıl 
ortalama 5 milyar dolar olacak.

Bu veriler bir projeksiyon yapmamız 

için yeterli.

Projeksiyon

Bu verilere göre hesaplamalara 
başlayabiliriz.

GSYH Hesabı

Yaklaşık 3 trilyon TL olan GSYH 
yukarıda belirttiğimiz oranlarda 
büyümesi ve dolar kurunun 4’ler 
bandında olması halinde 800-750 mil-
yar dolar arasında bir rakam olarak 
yani dolar bazında büyümeyerek 
önümüzdeki 3 yılda da aynı düzey-
lerde kalacağını belirtebiliriz. Öte yan-
dan dış borçla finanse edilen büyüm-
eye hormonlu büyüme de denildiğini 
unutmayalım.

İşsizlik Oranı Hesabı

TÜRK EKONOMİSİNİN GELECEĞİ
Mustafa PAMUKOĞLU
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Şu andaki büyüme oranlarına göre 
işsizlik oranı yüzde 13’lerde ise bu 
oranların üstünde bir büyüme olması 
halinde işsizlik oranları düşebilir.2018 
ve 2019’da ilave yüzde 2 büyümenin 
işsizlik oranına yüzde 4 katkı (% 1 
büyüme=% 2 işsizlik oranına katkı) 
yaptığını kabul edersek işsizlik oranının 
yüzde 9-10 düzeyinden aşağıya 
inmeyeceğini tahmin edebiliriz.

Enflasyon Oranı

Büyüme tüketim talepli olacağı 
için enflasyon oranın çift hanelerden 
aşağıya düşmesi mümkün gözükmüy-
or.

Ülkenin yaratacağı kar ve zarar 
hesabı

Kar ve Zarar Kalemleri                   
Tutar(Dolar)

Cari açık - 90 Milyar

Araplardan gelecek para + 20 
Milyar

Özelleştirme gelirleri + 10 Milyar
Yabancı sermaye yatırımı + 10 

Milyar
Bıyıklı sermaye girişi + 10 Milyar
Faiz ödemeleri - 15 Milyar
Birikmiş Net Zarar - 45 Milyar

Biz iyimser davranarak dış borç faiz 
ödemeleri küçük tuttuk. Bulduğumuz 
bu rakam 2019 sonunda Türkiye’nin 45 
milyar dolar daha zarar biriktireceğini 
ve bunu dış borçla veya sıcak para 
ile finanse etmek zorunda kalacağını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Eğer cari açık daha fazla olursa yani 
dış ticaret açığı azalmazsa, turizm ge-
lirleri artmazsa birikmiş net zarar daha 
da büyür.

Bir de büyük projeler gündemde. 
Bunların finansmanı da dış kaynak-
larla yapılmak zorunda. Bu da faiz 
yükümlülüklerimizi ve dış borçlarımızı 
artıracaktır.

Dış Borç Hesabı

Mevcut dış borcumuz azalmayacak 
birikmiş net zarar ve yeni projelerin dış 
finansman tutarı kadar artacaktır. Yani 
450 milyar dolar dolaylarında dış bor-
cumuz oluşacaktır.

Siyasi iktidar yeni teşvik pa-
ketleri ile sanayi üretimin artmasına 
çalışacak. Yerli otomobil ekonomimiz 
için en önemli sektör olan otomotiv 
bakımından ithalatı azaltacak bir proje 
olarak gündeme oturacak.

Konut satışlarını teşvik edecek. 
Arapların daha çok yatırım yapmasını 
teşvik etmek için vatandaşlık kozunu 
daha sıkı oynayacak.

Savunma harcamaları, büyük pro-
jeler ve yeni alt yapı projeleri için Tür-
kiye Varlık Fonu devreye girecek.

Büyümenin önümüzdeki üç yıl içinde 
üretim odaklı olması mümkün değil. 
Bu nedenle tüketime dayalı büyüme 
olacağı için tüketim harcamaları 
pompalanacak. Bu da hane halkının 
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borçlarını artıracak ve enflasyon çift 
hanelerden aşağıya inmeyecek.

Reel sektörün işletme sermayesi 
açığı Kredi Garanti Fonu destekli kre-
dilerle giderilmeye devam edilecek.

Kimse tasarruf etmeyecek, ede-
meyecek. Bu nedenle borçlanma ekon-
omisi tüm hızıyla devam edecek. Bu 
da finans hareketlerinin yine en revaçta 
olmasını sağlayacak. “Fed faiz artırdı, 
dolar yükseldi, faiz düştü, çıktı…” cüm-
leleri yaşamımızın bir parçası olmaya 

devam edecek. Bankalar zor sürece 
girecek.

Beklentiler Gerçekçi mi?

2017 üçüncü çeyrekte büyüme da-
hil birçok veride olumlu beklenti var. 
Kalkınma Bakanı 3. çeyrekte yüzde 
7 ve yıl bazında ise yüzde 5 oranında 
bir büyüme beklediklerini açıkladı. 
Enflasyon konusunda da bakan iyim-

ser. 2018’in ilk iki ayında yüzde 7’lere 
düşecek. Yani son çeyrekte enflasyon 
düşme eğilimine girecek.

Peki, beklentiler ve tahminler ger-
çekçi mi, 2017 ekonomisi nasıl ka-
panacak ona bakalım. Son çeyrekte 
ekonomide bizi neler bekliyor onları 
tahmin edelim.

Neler Olabilir

Bu çeyrekte doların artmasını 
sağlayacak birçok sebep var. Bunların 
önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz.

1-FED bu çeyrekte bir kez faiz 
artışına gidecek.

Dayanak: San Francisco Fed 
Başkanı Williams, bu yıl bir kez daha 
faiz artışı yapılabileceğini belirtti. Dallas 
Fed Başkanı ise Aralık ayında gidilebi-
lecek olası bir faiz artırımı konusunda 
açık fikirli olduğunu belirtti.

2-Trump politikaları yıl sonuna ka-
dar etkisini hissettirecek.

3-Kuzey Kore dünyayı tedirgin et-
meye devam edecek ki bu doların 
hareketlenmesi demektir.

4-Kuzey Irak ve Suriye’de 
yaşananlar, terör ve Türk Ordusu-
nun teyakkuz durumunda olması 
ekonominin hararetini artıracak bir et-
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ken. Ekonominin hararetinin artması 
doların hareket etmesi demek.

5-Reel sektör kredi borç 
kapamalarında son çeyrekte zorlana-
bilir. Borcu borçla çeviren reel sektör 
Kredi Garanti Fonu sayesinde bu yılın 
büyük bölümünde borcunu çevirebil-
di. Ama yıl sonu yaklaşırken hesaplar 
birikti.

6-Bu çeyrekte dolara talep artacak.

Büyüme

KGF destekli kredilerle, borcu borçla 
ödeyerek sağlanan büyüme gerçek bir 
büyüme değildir. Hesaplama yöntem-
lerinde de sürekli yapılan değişikliler 
büyüme rakamlarına olan güveni 
azalttı. Biz ülkenin gerçek büyüme 
oranın yüzde 3’lerde olduğunu tahmin 
ediyoruz. Hükümetin ve birçok kesimin 

beklentisi yüzde 5. Bu oranın bile 
istihdam ve cari açık sorununu 
çözmeye yetmeyeceğini yıllardan 
beri görüyoruz.

Dış Yükümlülüklerimiz 
Alarm Veriyor

Türkiye’nin 2017 Temmuz ayı 
itibariyle döviz varlıkları toplamı 

221 milyar dolar. Döviz yükümlülükler 
toplamı ise 671 milyar dolar. Tam 
tamına 450 milyar dolar dövize ihtiyaç 
var.

Türkiye’ye üretim ve ticaret yatırımı 
için AKP’nin AB sevdası ile bizi 
kandırdığı dönem olan 2006-2009 
döneminde gelen 70 milyar dolardan 
sonra doğrudan yatırımların gelişi old-
ukça azaldı. Sıcak para (borsaya tah-
vile gelen para) stoku 175 milyar dolar. 
Bunun 122 milyar doları tahvilde.53 
milyar doları ise hisse senedinde.

Ekonomi sıcak paraya dayalı yürüy-
or. Bu ne zamana kadar gider, işte 
büyük tehlike burada!

Tasarruf Yapamıyoruz

Türkiye’de tasarruf açığı çok yük-
sek. Aileler, işletmeler ve kamu tasarruf 

edemiyor. Başkasının parasını yiyoruz. 
Bu çok ciddi bir durum. Refahımız, 
büyümemiz balon gibi. Şiştikçe şişiyor.

Diğer Göstergeler

1-Yaz ayının rehaveti sona erdi. Güz 
mevsiminde fiyat artışlarının olacağını 
ve bunun da enflasyonu yukarı 
çekeceğini tahmin etmek zor değil.

2-Enflasyon, dövizin artmaması ve 
başka bir kaynağımız olmadığından 
hayat memat olan sıcak paranın 
gelmesi için Merkez Bankası faizleri 
düşüremeyecek. Artırmak zorunda da 
kalabilir.

3-İşsizlik yüzde 5 büyümelerle 
düşmez. Borcunu çeviremeyen reel 
sektör işçi çıkartacak.

4-Dış ticaret açığı ve cari açık bize 
gelecek için umut vermiyor.

5-Bütçe açık vermeye devam ede-
cek. Bozulan mali disiplini seçim iklim-
ine girdiğimiz  bu ortamda sağlamak 
mümkün olmayacak. 

6-İnşaat sektörü durma noktasına 
geliyor. Yeni teşvik ve destekler ger-
ekiyor. Satılık ve kiralık gayrimenkuller 
binlerce ve fiyatlar hâlâ yüksek.
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Orta Vadeli Program (OVP) He-
defleri

2018-2020 yıllarına ilişkin Orta 
Vadeli Program(OVP) hedefleri, ben 
bu ekonomiyi iyi yönetemedim, çok 
savurganlık yaptım, paraları saçtım; 
şimdi halktan acısını çıkartacağım, 
mesajını veriyor. Gerçekçi olmayan 
hedefler ve tahminler Türkiye ekono-
misine güveni tamamen sıfırlayacak 
şekilde belirlenmiş. Vergi artışlarının 
ekonomiye ve sektörlere nasıl bir etki 
yapacağı umursanmamış. Sözün özü 
şaka gibi… İflas etmiş ekonominin 
itirafı sanki.

Cari Açık

Cari açığın 2017-2018-2019-2020 
yıllarında ortalama 40 milyar dolar 
civarında olacağı tahmin edilmiş. Milli 
gelire oranın da yaklaşık yüzde 4 gibi 
gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bunun anlamı, milli gelir istikrarlı 
büyüyecek, ihracat sürekli arta-
cak, turizm gelirleri artacak, ener-
jiye bağımlılığımız azalacak ve enerjiye 
ödediğimiz fatura bedeli düşecek. Bu 
kadar olumlu gelişme aynı anda ola-
cak. Mümkün mü?

Milli Gelir ve Büyüme

GSYH’nın 2017 dolar kuru  3,56 
TL ile 852,2 milyar dolar,2018’de 
dolar kuru 3,70 TL ile  930,2 milyar 
dolar,2019’da 3,88 TL ile 997,6 mil-
yar dolar,2020’de ise dolar 4,321 TL 
olacağı tahmin edilerek 1.074,4 milyar 
dolar olacağı hesaplanmış.

Bir kere dolar tahmini gerçekçi 
değil. Doların bugün itibariyle en az 4 
TL olması gerekiyor.4 yıl sonra hâlâ 4,3 
TL olacağını tahmin etmek şaka yap-
mak demektir. 

Fed faiz artışları yapacak ve bilan-
çosunu küçültecek. Dünya ekonomisi 
krizde. Dünyanın birçok bölgesinde 

gerginlik ve savaş var. Bizim Güney-
imiz yangın yerine dönmüş. Türkiye’nin 
sıcak paraya ihtiyacı çok. Türkiye dış 
borcunu çeviremiyor. Buna rağmen 
dolar kurunu bu şekilde tahmin 
ediyorsanız bizce şaka yapıyorsunuz, 
demektir.

Büyüme Oranı

Türkiye ekonomisi 2017 dahil 
önümüzdeki 3 yıl yüzde 5,5 bir büyüme 
gerçekleştireceği öngörülüyor. Bu 
büyümeyi hangi sektörlerle yapacağız; 
geçmiş performans ortada. Buna da 
şaka diyoruz.

Bu büyüme oranını her yıl yüzde 
5,5 olarak gerçekleştirmek için kat-
ma değer yaratıcı üretim ekonomi-
sine dönmeniz gerekir. Harcamaların 
artırılması ile bu oranda büyüme sürekli 
sağlanamaz. Sağlansa bile ülkemize 
bir hayrı yok. Yabancılar bu büyümeyi 
finanse edeceği için sadece onlar 
kazançlı çıkar.
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Kişi Başına Düşen Milli Gelir 
(KBMG)

Kişi başına düşen milli gelirin 
2017-2020 arasında sırasıyla 10.579-
11.409-12.100-13.024 dolar olacağı 
hesaplanmış.

Bu durumda müjde hepimize. 
Orta gelir tuzağından çıkıyoruz ve 
zenginleşiyoruz.

Tabi ki büyüme oranları ve dolar 
kuru bu şekilde tahmin edilirse KBMG 
de bu şekilde çıkar. (KBMG=GSYH/
Nüfus).Ama bunun gerçekçi olmadığını 
programı yazanlar da biliyor.

OVP’ye göre hayat pahalılığı 
yani enflasyon her yıl ciddi biçim-
de azalacak.2017’de yüzde 9,5’a 
inecek.2018’de yüzde 7, 2019’da 
yüzde 6, 2020’de yüzde 5 olacak.

Her yıl pazara gittiğimizde filemizi 
daha az para ile dolduracağız.

Öte yandan eğer enflasyon bu 
şekilde azalacaksa faizler hep yüksek 
olacak demektir.

Enflasyon oranın düşmesini 
sağlayacak hangi yapısal reformlar 
gerçekleştirilecek ki hayat ucuzlaya-

cak, sorusunu sormadan edemiyor 
insan.

Enflasyonun ciddi biçim-
de azalacağını öngörürken vergi 
artışlarının hayatımıza etkisinin, fiyatlara 
yansımasının sıfır olacağı varsayılmış 
sanki. Buna da hayret diyoruz.

İşsizlik Minik Minik Azalıyor

Tüm göstergeler büyük büyük ar-
tar veya azalırken işsizlikte ihtiyatlı 
davranılmış. Küsuratta oynanmış. 
2017’den itibaren sırasıyla yüzde 10,8-
10,5-9,9-9,6 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam oranı da yüzde 47,0-47,8-
48,7-49,5 olarak öngörülmüş.

Büyüme oranı her yıl yüzde 5,5. 
İşsizlik oranı minik minik düşüyor. Bu-
nun anlamı büyümenin istihdam artışı 
yaratmayan kaynaklardan daha çok 
besleneceği.

Üretim ve katma değer olmadan 
işsizlik azalmaz. Reel ekonomi borcu 
borçla ödeyerek işletmesini çevirdikçe, 
işletme sermayesi yaratamadıkça 
işsizlik sorununu çözemeyiz. Çünkü 
en hızlı tasarruf aracı işçi çıkartmaktır. 
Yatırım da yapılmadığında yeni işçi 

alınmaz.

SONUÇ

OVP hedefleri ve kaynak yaratma 
telaşı, ekonomimizin iflas ettiğinin ve 
bunun için yine vatandaşa gitmek zo-
runda kaldığının itirafıdır.

İktidar güneyim alev alev, bu ned-
enle ordumuzu güçlendirmeliyiz, ger-
ekçesi ile vergi artışları yaparak ek 
kaynak yaratmak istiyor.

Biz de soruyoruz: Bugüne ka-
dar neden savurgan bir ekonomik 
politikası izlediniz? Neden paraları lüks 
harcamalarda saçtınız? Neden hep 
harcamayı teşvik ettiniz de üretime 
önem vermediniz? Şimdi bize bu pro-
gramla şaka yapıyorsunuz… Peki, biz 
de bunu şaka kabul edip, gülüyoruz…
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Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek 2018-2020 dönemini kap-
sayan Orta Vadeli Programı (OVP) 
açıkladı. İşsizliğin bu yıl ve gelecek 
yıl çift haneli olması bekleniyor. 2017, 
2018 ve 2019 için büyüme hedefi 
yüzde 5.5 olarak belirlendi.

Şimşek, büyümenin kapsayıcı 
olmasının sağlandığını belirterek, “Ül-
kemizde istihdam yaratan bir büyüme 
söz konusu.” dedi. Mehmet Şimşek, 
OVP dönemi için petrol fiyatlarının 
sınırlı artacağı ve 55-60 dolar sevi-
yesinde seyredeceğinin varsayıldığını 
belirterek, küresel ekonomiye yöne-
lik aşağı yönlü risklerden birinin 
Fed’in beklenenden hızlı parasal 
sıkılaştırmaya gitmesi olduğunu söyl-
edi.

Küresel ekonomiye yönelik aşağı 
yönlü risklerden diğerlerinin jeop-
olitik gerginlikler, küresel ticarette 
korumacılık eğilimleri, aşağı yönlü risk, 
yüksek borçluluk oranları ve yaşlanan 
nüfus olduğunu ifade eden Şimşek, 
“Küresel düzeyde borçluluk artmakta 
ve bu durum küresel ekonomi üzer-
inde bir kırılganlık oluşturmaktadır.” 
dedi.”Yakın dönemde bu risklerin 
dengeli olduğunu düşünüyoruz ve 
küresel büyüme ile ilgili şu an itibari-

yle olumlu bir görünüm söz konusu” 
diyen Şimşek, Türkiye’de kişi başına 
gelir seviyesinin önemli oranda 
iyileştiğini ve Türkiye’nin sınıf atladığını 
iletti.

İşte Başbakan Yardımcısı 
Şimşek’in açıklamalarından 
satırbaşları:

-Cari açık/GSYH oranı bu yıl yüzde 
4,6, gelecek yıl yüzde 4.3, 2019’da 
yüzde 4.1 olmasını bekliyoruz.

-İşsizlik oranı bu yıl yüzde 10.8, ge-
lecek yıl yüzde 10.5, 2019’da yüzde 
9.9 ve 2020’de yüzde 9.6 olmasını 
öngörüyoruz.

-OVP sonunda milli gelirin 13 bin 
24 dolar olmasını bekliyoruz.

-Enflasyonun yıl sonunda yüzde 
9.5 olması bekleniyor.

-BES’in kapsamı genişletilecek.

-Araştırma üniversitesi 
ihtisaslaşma programı uygulanacak.

-Büyükşehir Belediye Kanunu 
yeniden düzenlenecek.

-Kamuda kurum kurulması 
sınırlandırılacak.

-Yargılama süresinin kısaltılması 
için ilave tedbirler alınacak.

TİM’DEN AÇIKLAMA

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, bugün açıklanan 
ve 2018-2020 yıllarını kapsayan 
Orta Vadeli Program (OVP) hakkında 
değerlendirmede bulundu. OVP ver-
ilerine değinen Büyükekşi, “Geçtiğimiz 
yıl yine bu günlerde açıklanan OVP’de 
beklenti ve hedefler olumsuz bir tablo 
sergilemişti. Büyüme ve ihracat aşağı 
yönlü, bütçe açığı ve işsizlik yukarı 
yönlü revize edilmişti. Tam 1 yıl son-
ra bugün OVP’de yapılan revizelere 
baktığımızda ülkemizin nereden ner-
eye geldiğini çok net bir şekilde göre-
biliyoruz” dedi.

2017 İHRACAT HEDEFİ 156,5 
MİLYAR DOLARA REVİZE EDİLDİ

17 büyüme verisinin yüzde 4,4’ten 
yüzde 5,5’e, ihracat hedefinin ise 
153,3 milyar dolardan 156,5 mil-
yar dolara revize edildiğini aktaran 
TİM Başkanı, “2016 yılında her şeye 
rağmen ihracatımızı bir önceki yıl ile 
aynı seviyede tutmayı başardığımızda, 
2017 daha da iyi olacak demiştik. 
Ve bu yılı İhracatta Atılım Yılı ilan 
etmiştik. Bu adımımızda ne denli 
haklı olduğumuzu bugüne kadar 
açıklanan verilerde net bir şekilde 
görüyoruz. İlk çeyrekte yüzde 5,2 
ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. 
İlk yarıda net ihracat büyümeye 2 
puanlık bir katkı verdi. İhracatımız 
beklentilerimiz çerçevesinde artmaya 
devam ediyor. İlk 8 ayda yüzde 10,8 
artış kaydetti. Son 12 aylık ihracatımız 
şimdiden eski OVP hedefi olan 153,3 

Orta Vadeli Programı (OVP) Açıklandı
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milyarı yakaladı. Ancak biz OVP’yi 
aşacağımızı ve 155 milyar dolar se-
viyelerini yakalayacağımızı yılbaşında 
ortaya koymuştuk. Hem hedefimize 
ulaşmanın hem de ihracat başarımıza 
bağlı olarak OVP’nin yukarı yönlü re-
vize edilmesinin gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

2020’DE İHRACAT HEDEFİ 195 
MİLYAR DOLAR

2018-2020 yılları için ihracat he-
deflerine de değinen TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, şunları belirtti:

“Önümüzdeki yıl için ihracat 
beklentisi 169 milyar dolar olarak 
açıklandı. 2019 için 182, 2020 için 
ise 195 milyar dolar hedef var. An-
cak bir önceki OVP’de olduğu gibi 
ihracatçılar olarak yine şunu söylüy-
oruz: biz bu hedefleri aşarız. TİM 

ve İhracatçı Birlikleri olarak yıllardır 
gerçekleştirdiğimiz çalışma ve et-
kinlikler ile hedeflediğimiz en önemli 
noktalardan birisi ihracatımızdaki 
kırılganlığı en aza indirmek. Sad-
ece tek bir ülkeye bağlı sektörler-
imiz konusunda ciddi çalışmalar 
yaptık, riskin dağıtılması, pazarın 
çeşitlendirmesi konularında gayret et-
tik. En son Rusya krizinde bu becer-
imizi test ettik ve alternatif pazar 
üretme konusunda yeteneğimizi 
sınama şansı bulduk. Elbette küresel 
anlamda ticaretin seyri bizim ihracat 
verilerimizi de etkileyecektir, ancak 
tek bir ülke veya bölgede yaşanan 
bir sorunun ihracatımız üzerinde et-
kisi çok sınırlı olacaktır. Her şeye 
rağmen, her koşula rağmen OVP he-
deflerini yakalayacağımızdan emin, 
aşacağımızdan umutluyuz.”
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2018-2020 yıllarını kapsayan 
Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. 
OVP’de yer alan 2016 yılı için kesin, 
2017 yılı için gerçekleşme tahmini ve 
2018-2020 yılları için program tahmini 
olan bu verileri ekte bir tablo halinde 
sunuyorum. Açıklanan sayısal verileri 
içsel tutarsızlıkları ve genel çelişkileri 
itibariyle ele alıp değerlendirelim.

Büyüme Oranı: GSYH büyümesi 
2017 yılı dâhil olmak üzere 4 yıl için 
yüzde 5,5 olarak tahmin edilmiş bulu-
nuyor. Bütün yılların yüzde 5,5 olarak 
tahmin edilmesi bende önce büyüme 
oranının esas alındığı ve sonra diğer 
tahminlerin bu büyüme oranlarına 
göre ayarlandığı izlenimi yarattı. Yani 
diğer verilere dayalı olarak büyüme 
oranı hesaplanacak yerde sanki 
önce büyüme oranı ne olsun sorusu 
sorulmuş sonra bunun her yıl için 
yüzde 5,5 olması benimsenmiş ve 
diğer tahminler buna uydurulmuş gibi 
duruyor. Aksi takdirde yani büyüme 
oranının bir kalıntı (residual) olarak 
hesaplanması söz konusu olsaydı 
herhalde 4 yılın büyüme oranı mili-
metrik olarak aynı çıkmazdı diye 
düşünüyorum.

Fed’in bilanço küçültme ope-

rasyonun artarak devam 
edeceği ve faiz artışları 
yapacağı dikkate alınırsa 
dış finansman kaynağı 
bulmakta zorlanacak olan 
Türkiye ekonomisinin 4 yıl 
üst üste yüzde 5,5 gibi po-
tansiyelinin üzerinde bir or-
anda büyümeyi sürdürme-
si gerçekçi görünmüyor.

Büyüme oranı, yukarıda 
değindiğim nedenlerle 
gerçekçi görünmemes-

inin yanı sıra iki nedenle tutarlı da 
görünmüyor. Türkiye’nin 2000’ler 
öncesi büyümesi büyük ölçüde 
kamu kesiminin harcamalarına yani 
bütçe açıklarına dayalı bir modelle 
gerçekleşmişti. 2000’ler sonrasındaki 
büyüme, bu kez özel kesim yatırım ve 
harcamalarına yani cari açığa dayalı 
bir modelle gerçekleşti. Tabloya 
baktığımızda önümüzdeki yıllarda 
hem bütçe açığının hem de cari açığın 
GSYH’ye oranının düşmesinin tahmin 
edildiğini görüyoruz. Yani Türkiye’nin, 
şimdiye kadar hiçbir zaman 
başaramadığı bir şeyi başaracağı, 
ikiz açığı düşürerek büyüyeceği tah-
min ediliyor. Aslında ben de Fed’in 
uygulayacağı faiz artışları ve bi-
lanço küçültme programının bizim 
gibi ekonomileri finansman bulma 
zorluğuna iteceğini ve dolayısıyla 
cari açığımızda düşüş yaratacağını 
düşünüyorum. Buna karşılık hem cari 
açığın düştüğü hem de bütçe açığının 
düştüğü bir dönemde potansiyel üstü 
bir büyüme sürekliliğinin sağlanması 
konusunda açık bir tutarsızlık görüyo-
rum.

Dolar / TL Kuru:
OVP’lerde kur tahmini yer almıyor. 

Bu tahmini eldeki verileri kullanarak 

hesapladığımızda aşağıdaki tabloda 
sarıya boyalı alanda gösterdiğim yıllık 
ortalama ve yılsonu USD/TL kurlarına 
ulaşıyoruz. Fed’in faizini artıracağı, 
bilançosunu küçülteceği, Avrupa 
Merkez Bankası’nın da niceliksel 
genişlemeyi azaltmaya başlayacağı 
dolayısıyla uluslararası likiditenin ve dış 
finansman kaynaklarının daralacağı 
bir döneme gireceğimizi dikkate al-
mak gerekiyor. Öte yandan yıllar iti-
bariyle hesaplama yapıldığında USD/
TL kurundaki artışların enflasyondan 
bile düşük olduğu başka bir tutarsızlık 
örneği olarak dikkat çekiyor. 2020 
yılına ilişkin kur tahmini ise 2019 yılına 
göre kurda değişiklik olmayacağı 
beklentisini yansıtıyor. Böyle bir 
dönemde USD / TL kurlarının bu 
kadar düşük düzeylerde kalması bir 
tahminden çok temenni olarak kabul 
edilmeli diye düşünüyorum.

Kişi Başına (Milli) Gelir (USD):
OVP’ye göre kişi başına gelir 2020 

yılında 13.024 Dolara yükselecek 
görünüyor. Bunun gerçekleşebilmesi 
ancak bu programda esas alınan iy-
imser USD / TL kuruyla hesaplanan 
Dolar cinsinden GSYH’nin tabloda 
gösterdiğimiz düzeye gelmesiyle 
mümkün olabilir. Dolayısıyla eğer 
USD / TL kurları gerçekçi değilse kişi 
başına gelir tahminleri de gerçekçi 
değil demektir.

Enflasyon Oranı:
OVP ile öngörülen enflasyon 

oranlarının dönem boyunca azalacağı 
ve 2020’de Merkez Bankası’nın son 
on beş yılını uğrunda harcayıp da 
bir türlü ulaşamadığı yüzde 5’lik he-
defe ulaşacağı öngörülmüş bulu-
nuyor. OVP ile birlikte Maliye Bakanı 
tarafından kamuoyuna açıklanan ver-
gi artışları yapılırsa o zaman talepte 

Orta Vadeli Programın Eleştirisi
Dr. Mahfi Eğilmez
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belirli bir gerileme ortaya çıkabilir ve 
bu da enflasyon üzerinde frenleyici 
etki yaratarak hedeflenen düzeye 
yaklaşılmasını sağlayabilir. Ne var ki 
o zaman da büyüme ile enflasyon 
oranları arasında bir çelişki ortaya 
çıkar. Çünkü yüzde 5,5 oranındaki bir 
büyüme, hele de 4 yıl üst üste, talep 
daralmasıyla sağlanamaz.

İhracat ve İthalât:
OVP’de ihracat ve ithalâtın 2016 

sonundan 2020 sonuna kadar aynı 
oranda (yüzde 37 dolayında) artacağı 
tahmin edilmiş bulunuyor. Genellikle 
Türkiye’nin hızlı büyüdüğü dönem-
lerde ithalât daha hızlı artar, dolayısıyla 
buradaki eşit artış varsayımı da çok 
yerinde görünmüyor.

İşsizlik Oranı:

OVP’nin büyüme oranıyla en tutarlı 
görünen tahmini işsizlik oranı. Eğer 
Türkiye ekonomisi bu programda tah-
min edildiği gibi yüzde 5,5 düzeyinde 
4 yıl üst üste büyürse o zaman işsizlik 
de yüzde 9,6’ya iner. Hatta bana 

sorarsanız daha da aşağılara iner.  
Ne var ki hükümet büyümenin yakın 
geçmişte olduğu gibi istihdam yaratıcı 
bir büyüme olmayacağı varsayımını 
yapmış olmalı ki işsizlikteki düşüşü 
yüksek ve sürekli büyüme tahminine 
karşın düşük tutmuş.

Bütçe:
OVP tahminlerini oluşturan tabloda 

yer alan bütçe tahminlerinin bir mik-
tar daha yukarılarda oluşabileceğini 
düşünüyorum. Özellikle de seçimlerin 
yapılacağı 2019 yılı bütçe açığı tah-
mini bana inandırıcı gelmedi açıkçası. 
Bütçe açığının nasıl arttığını 2017 
yılında yapılan referandumda net bir 
şekilde gördük.

2023 Hedefleri:

Hükümet, 2012 yılı sonunda Cum-
huriyetin 100. yılı olan 2023 yılı için 
bazı ekonomik hedefler açıklamıştı. 
Bunlardan her biri üzerinde dur-
mak bugün artık anlamını tümüyle 
kaybetmiş görünüyor. Açıklanan OVP, 

2023 hedeflerinden 3 yıl önceye ka-
dar olan tahminleri gösteriyor. Önce-
likle 2013 hedefleri içindeki en somut 
olanları hatırlatalım.

Açıklanan OVP, zaten anlamı 
kalmamış olan 2023 hedeflerinin ne 
kadar afaki hedefler olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuş bulunuyor.

Eski Tahminlerle Karşılaştırma:
Bir önceki OVP, 2017-2019 

yıllarını kapsıyordu ve geçen yıl Ekim 
ayında yayınlanmıştı. O tarihteki tah-
minlerle yeni OVP’deki (OVP 2018-
2020) tahminleri karşılaştırmalı olarak 
Ek 2’deki tabloda sunuyorum. Bütün 
göstergelere ilişkin tahminlerdeki 
sapmalara dikkatinizi çekmek isterim. 
GSYH ve ona bağlı serilerdeki büyük 
sapmaların bir bölümü de TÜİK’in 
GSYH ve büyüme ile ilgili olarak 2009 
yılını baz alarak yaptığı revizyondan 
kaynaklanıyor.
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Ek 1: Orta Vadeli Program 2018-2010 Tahminleri

Ek 2: OVP 2017-2019 (Eski) Tahminleriyle OVP 2018-2020 (Yeni) Tahminlerinin Karşılaştırılması
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Anadolu Ajansı muhabiri, Orta 
Vadeli Program’dan yola çıkarak, 
iktidarın milli derecelendirme 
kuruluşu hazırlıkları yaptığını 
haberleştirdi.

Esasen bu yeni bir şey değil. İlgili 
bakanlar ve kredi derecelendirme 
kuruluşlarıyla yapılan kavgalar net-
icesinde en üst makamdan da bu 
tip niyetler beyan edildi.

Ülkedeki politikaların milli olması 
ve kurumların da milli bir duyarlılığa 
sahip olması gerektiğini her zaman 
belirtirim. Görüşüm bu olmasına 
karşılık, ‘milli derecelendirme 
kuruluşu olur mu’ sorusuna, burada-
ki amaca istinaden vereceğim yanıt 
‘hayır’dır. Neden?

Şayet siz sağlıklı veriler elde ede-
bilmek adına bu tip bir yapılanmaya 
gidiyorsanız ve bu noktada da bilim-
sel ve objektif kriterler koyuyorsanız; 
sıkıntı yok. Çünkü böyle bir ihtiyaç 
ülkemizde mevcut. TÜİK, Merkez 
Bankası gibi birçok kuruluşun or-
taya koyduğu verilerde problem 
olduğu genel bir kanaat.

Fakat bu işin çıkış noktasına 
bakarsanız bir hedef görmüyor-
sunuz. Özellikle uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ikti-
sadi değil, siyasi davranması üz-

erine niyetlenen bir eylem planı 
olduğu açık.

Bu kredi derecelendirme 
kuruluşlarının, bilhassa 2008 krizin-
den sonra siyasi davranışını arttırdığı 
konusunda ben de hemfikirim. 
Lakin bunu nalıncı keseri gibi olum-
suz veriler geldiğinde konuşmaya 
başlarsanız, samimiyetiniz şüpheli 
hale gelir. Zira bu kuruluşlar olumlu 
beyanlarında da, Türkiye ekono-
misinin gerçeklerini yok sayarak 
siyasi davrandılar. Yani bir sıkıntı 
olduğu muhakkak.

Peki, milli bir derecelendirme 
kuruluşu oluşturarak bunu aşmak 
mümkün mü? İşte ‘hayır’ cevabım 
tam bu noktada öne çıkıyor. Çünkü 
bu kredi derecelendirme kuruluşları 
esasen not değerlendirmelerini mu-
hatap ülke adına değil, uluslararası 
yatırımcılar, yani müşterileri adına 
ortaya koyuyor.

Finansı elinde bulunduranlar ya 
da doğrudan yabancı yatırım tercih 
edenlerde de, dışarıdan sermaye 
ihtiyacı olan ülkelere bu kriterleri baz 
alarak yatırım yapıp, yapmamaya 
eğilim gösteriyorlar.

Bizim burada oluşturacağımız 
milli bir derecelendirme kuruluşunun 
bu soruna ilaç olması mümkün 
değil.

Yani doktora gidersiniz ve size 
bir rahatsızlığınız olduğunu söyler. 
Reçete yazar ve ilaç verir. Bu durumda 
sizin kendi kendinize iyi olduğunuzu 
düşünmeniz, hastalığınızı or-
tadan kaldırmaz. Reçetesiz de 
ilaç alamayacağınızdan, tedavi 
şansınızın gerçekliği tesedüflere 
bağlı kalır.

Milli bir derecelendirme kuruluşu 
da nakit akışını sağlamaz. Şu olur… 
Borçlarınızın tamamını ödersiniz, 
dünyadan sermaye talebinizi geri 

çekersiniz ve içte istediğinizi yapa-
bilirsiniz. Hatırlatalım, dünyadan fi-
nans kullanmak isteyen Türkiye bu 
kredi derecelendirme kuruluşlarına 
başvurmuştur. Onların talebiyle or-
taya çıkan bir durum yok.

Para istemiyorsanız, ekonomik 
bakış açınızı değiştirdiyseniz bunu 
deklare eder ve bu notlamaları 
tanımayacağınızı söylersiniz. 
Sonrası da zaten bir eylem planı ve 
radikal kararlar gerektirir.

Ama hep para isteyip, hem 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarını tanımayıp, üzerine de 
milli bir derecelendirme kuruluşu 
kurarak bu sorunu aşamazsınız.

Şu olabilir; bunların objek-
tif davranmadığını bilimsel olarak 
kanıtlarsınız. Ama bunu da kimsenin 
inanmadığı üzerinde oynanmış ver-
ilerle değil. Yani içte seçmeninize 
yaptığınıza uluslararası kuruluşların 
inanma mecburiyeti yok.

 
Tüm bu çerçeveden ve asıl he-

deflenenin en olduğuna baktığınızda 
da milli derecelendirme kuruluşu ha-
masetten ve vakit kaybından başka 
bir şey değil. Kurar mısınız; elbette 
kurarsınız. Ama bunun uluslararası 
alanda kredilendirme ya da finans 
çekme babında bir geçerliliği olmaz.

Tartışacaksanız önce uluslararası 
faaliyet gösteren alacak sigortası 
şirketleri Türkiye’deki alacakları 180 
gün, yani üç ay sonrasını çılgınlık 
sayıp sigortalamazken, reel piyas-
ada yirmi ay ortalamalara vurmuş 
vadeleri tartışın.

cetinunsalan@yahoo.com

Milli Derecelendirme Kuruluşu Olur mu?
Çetin Ünsalan
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364 oda ve borsanın seçim süre-
ci ertelendi. Karar, Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Erteleme kararında, bazı büyük 
odalarda yaşanan anlaşmazlıkların 
etkili olduğu öğrenildi. Erteleme 
sonrası yeni seçim takvimi Nisan’da 
başlayacak.

SEÇİMLERE ALTI AYLIK 
ERTELEME

Hürriyet’ten Hacer 
Boyacıoğlu’nun haberine göre, 1 
Ekim itibarıyla resmi olarak seçim 
süreci başlayacak olan 364 oda ve 
borsanın seçimlerine son dakika 
ertelemesi geldi. 

Başta İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) olmak üzere bazı odalar-
da aday olmak isteyen kesimler 
arasında anlaşmazlık yaşandığı 
ve anlaşmazlık yaşanan tarafların 
konuyu hükümete taşıdığı ifade 
ediliyor.

Hükümetin de talebi olumlu 
bulmasının ardından seçimlere altı 
aylık erteleme geldi.

Oda ve borsa seçimlerinin 
ertelenmesiyle ilgili tartışmaların 
İTO’yla başladığı belirtiliyor.

İTO BAŞKANI 
RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

İTO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Çağlar, ağustos ayındaki 
meclis toplantısında gelişmelerden 
rahatsızlığını dile getirmiş ve “Bir 
seçimi onurunuzla kazanabilirsiniz, 
onurunuzla kaybedebilirsiniz de. İkisi 
arasında yüksek değerlilik açısından 
bana göre hiçbir fark yoktur. Bir 

seçimi arkadan dolanarak, türlü 
kurnazlıklarla, dava arkadaşlarına 
kumpas kurarak da kazanabilirsiniz. 
Kirli oyunlarla girdiğiniz seçimi kay-
bedebilirsiniz de. Bu ikisi arasında 
da bana göre değersizlik açısından 
hiçbir fark yoktur” demişti.

Koltuk derdine düşüp kendisi 
hakkında yalan haber yayanların 
hesabını bu dünyada da öbür 
dünyada da vereceğini ifade eden 
Çağlar, “MÜSİAD’ın temiz, ilkeli, 
dürüst üyelerinin çirkin bir oyuna 
çekilmelerine benim gönlüm asla 
razı olmaz, olamaz. Bu değerli Mec-
lis önünde ifade ediyorum ki, mert-
likle gelmeyen hiçbir makam varsın 
gelmesin” diye konuşmuştu. Daha 
sonrasında da, İTO seçimlerinde be-
lirleyici gruplardan olan MÜSİAD’da 
İTO için temayül yoklaması yapıldığı 
haberleri çıkmıştı. Haberlerde 
“İTO’da kimi başkan görmek istersi-
niz” sorusuna yanıt arandığı ve İTO 
Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İTO 
Başkan Yardımcısı Dursun Topçu 
ve MÜSİAD’ın eski başkanlarından 
Ömer Bolat’ın adının öne çıktığı 
belirtilmişti.

ATO SEÇİMLERİ DE 
ERTELENMİŞTİ

Aday tartışmalarının sadece 
İTO’da olmadığı belirtilirken, bazı 
büyük odalarda ve doğudaki illerde-
ki oda ve borsalarda da anlaşmazlık 
yaşayan kesimlerin, hükümete ertel-
eme talebini ilettiği vurgulanıyor. 

Seçimler normalde 1 Ekim tarihi 
itibarıyla resmi olarak başlayacağı 
için, hükümet zaman kaybet-
meksizin kararı Resmi Gazete’de 
yayımladı.

Buna göre Ekim-Kasım döne-
minde yapılması gereken seçim-
lerde yeni takvim Nisan 2018 ola-
cak.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
seçimleri de, geçtiğimiz hafta 
ertelenmişti. Konuyla ilgili Bakan-
lar Kurulu kararı, pazartesi günü 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 
Kararın gerekçesi ise, ATO’yla ilgili 
ortaya atılan iddiaların incelenmesi 
ve odanın seçimlerinde herhangi 
bir şüpheli duruma izin vermemek 
olarak belirtilmişti.

364 Oda ve Borsanın Seçimi Ertelendi
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Türkiye’nin ilk akıllı sanayi bölge-
si, yeni sanayi şehri Yalova’da 
inşa ediliyor. Endüstrinin köklü 
markalarından İMES’in öncülük 
ettiği Organize Sanayi Bölge-
si (OSB); nitelikli altyapısı, eşsiz 
donatıları ve kullanacağı teknoloji-
yle yatırımcılara kusursuz bir üretim 
altyapısı sunacak.

AKILLI SANAYİ

Ülkemizde sanayinin gelişmesine 
ve büyümesine öncülük eden bölge-
ler arasında yer alan İMES, “sanay-
inin başkenti Kocaeli”nin ardından 
yatırım yapılacak kentler arasında 
ilk sıralarda yer alan Yalova’ya, 
Türkiye’nin ilk akıllı sanayi bölgesini 
kuruyor. İsmi İMES ile özdeşleşen 
sanayinin sembol isimlerinden Süh-
eyl Erboz’un, alanında uzman isim-
lerle birlikte öncülük ettiği Yalova 
İMES OSB, yatırımcılara kusursuz 
bir üretim altyapısı sunacak.

TEKNOLOJİ HAVZASI

5 milyon metrekare alan üzer-
ine inşa edilecek olan Yalova İMES 
OSB, akıllı üretim teknolojilerine 

uygun, son teknoloji ile donatılmış, 
katılımcılarına kesintisiz hizmet su-
nan kusursuz bir altyapıya sahip ol-
acak. Sanayicilerin sadece üretimle 
ilgileneceği OSB’de katılımcıların, 
çalışanların ve tedarikçilerin ihtiyaç 
duyduğu bütün donatıları, sosyal 
alanları, ticari ve idari merkezleri 
bünyesinde barındıracak.

ÜRETİME GERİ SAYIM

Yalova’nın Çiftliköy İlçesi’nde inşa 
edilecek olan yeni nesil OSB, nite-
likli altyapı ve kapsamlı donatılarının 
yanı sıra uçtan uca entegre, son 
teknoloji ile donatılmış, akıllı sistem-
lere sahip, yatırımcılarının değerine 
değer katacak bambaşka bir san-
ayi bölgesi olacak. Yenilikçiliğe, yerli 
ve yeşil üretime de öncelik verecek 
olan Yalova İMES OSB, nitelik ve 
yetkinlikleriyle katılımcılarına eşsiz 
avantajlar sunacak.

İstanbul-İzmir otoyolunun Kılıç 
gişelerine 1, Çamlıca gişelerine 
67, Sabiha Gökçen Havaalanına 
49, Bursa’ya 47 ve Yalova şehir 
merkezine 14 kilometrelik me-
safede olan Yalova İMES OSB’de 

kamulaştırma çalışmaları 2 yılda 
tamamlanacak. Yeni yatırımlarını 
İstanbul’a yakın bir bölgede yap-
mak isteyen sanayicilerin yerini al-
maya başladığı akıllı OSB’de üretim 
2021 yılında başlayacak.

GÜVENİLİR VE DENEYİMLİ 
BİR EKİP

Türkiye’nin ilk akıllı OSB’sini 
endüstri camiasının deneyimli ve 
güvenilir isimleri inşa edecek. Ekibin 
başında sanayinin sembol isimlerin-
den, yıllarda İMES Sanayi Sitesi’nde 
başkanlık görevinde bulunan, İMES 
OSB’nin Kurucu Başkanı Süheyl Er-
boz bulunuyor. Dilovası’nda model 
bir OSB’ye imza atan Direnç Öz-
demir, ekibin içindeki bir diğer isim. 
Aynı zamanda hem Yönetim Kurulu 
Üyesi hem de Bölge Müdürü olarak. 
Ekipte yer alan bir diğer isim ise 
İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal 
Akar. OSB’nin yönetim kurulunda 
yer alan diğer iki isim ise sanayici 
Abdullah Aslan ile Yalova İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Selim Kara-
han.

Türkiye’nin İlk Akıllı Sanayi Bölgesi 
Yalova’da İnşa Ediliyor
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“Beyaz Altın” olarak nitelendi-
rilen Türkiye’nin ihracatında loko-
motif sektörler tekstil ve hazırgiyim 
sektörlerinin ana hammaddesi 
olan pamuk ile ilgili uluslararası en 
önemli organizasyonların başında 
gelen Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı 2020 yılında İzmir’de 
gerçekleştirilecek.

İhracatımızın Lokomotif Sek-
törlerinin Hammaddesi: Pamuk

Türkiye’nin ihracatında loko-
motif sektörler tekstil ve hazırgiyim 
sektörlerinin ana hammaddesi 
olan pamuk ile ilgili uluslararası en 
önemli organizasyonların başında 
gelen Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı 2020 yılında İzmir’de 
gerçekleştirilecek…

İzmir’de Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı’nın 7.’si düzenle-
necek. Organizasyon için Ekonomi 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri başta olmak 
üzere Türkiye’nin pamukla ilgili tüm 
kurumları Ege İhracatçı Birlikleri’nde 
bir araya geldi.

Yürütme Komitesi ve Akade-
mik Danışma ve Değerlendirme 
Kurulu Oluşturulacak

Ege Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Jak 
Eskinazi’nin moderatörlük yaptığı 
toplantıda; Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı için Ulusal Yürütme 
Komitesi ve Akademik Danışma Ve 
Değerlendirme Kurulu’nun hızlı bir 
şekilde oluşturulması kararlaştırıldı.

Türkiye’nin yıllık 25 milyar 
doları aşan tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri ihracatı olduğuna işaret 
eden Ege Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği Başkan 
Yardımcısı Jak Eskinazi, Türkiye’de 
son yıllarda pamuk üretimine verilen 
destek ile birlikte üretimde 1 milyon 
ton rakamına ulaşmanın mümkün 
hale geldiğini, İzmir’de düzenle-
necek Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı ile Türkiye’de pamuğa 
eski itibarını kazandıracak bir kamu-
oyu desteğinin sağlanmasını bekl-
ediklerini kaydetti.

Dünyada En Kaliteli Pamuğun 
Yetiştiği Topraklara Sahibiz

Türk tekstil ve hazırgiyim sek-
törlerinin 2016 yılında 821,3 bin 
ton pamuk ithalatı karşılığı 1 milyar 
240 milyon dolar dövizi yurtdışına 
aktardığına işaret eden Eskinazi, 
“Türkiye’de dünyanın en uzun elyaflı 
ve kaliteli pamuklarının yetiştiği to-
praklara sahipken, Türkiye’nin pa-
muk ithalatında dördüncü sırada yer 
alması düşündürücü. Türk tekstil ve 
hazırgiyim sektörü pamuk ithal et-
mekten çok mutlu değil. Tekstil ve 
konfeksiyon sektörümüzün her yıl 
1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Türk üreticisine son dönemde 
arttırdığı destekleri sürdürürse tekstil 
ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı 
pamuğun ülkemizde üretilmesinin 
zeminini oluşturabilir” dedi.

Pamuk Konusunda Yürütül-
en Araştırmaları ve Çalışmaları 
Sunabilecek Bir Platform…

7. Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı’nın Ekonomi Bakanlığı 
Koordinasyonu ve Ege İhracatçı 
Birlikleri organizasyonuyla 2020 
yılında İzmir’de gerçekleşeceğini 
bilgisini paylaşan Jak Eskinazi, 
bu konferansın; dünya genelinde 
pamuk konusunda çalışmalar 
yürüten araştırmacıları bir 
araya getirmek, pamuk konu-
sunda çalışan araştırmacıların 

bilgi alışverişinde bulunmalarını 
sağlamak, araştırmacıların pa-
muk konusunda yürüttükleri 
çalışmaları sunabilecekleri bir plat-
form oluşturmak ve araştırmacılar 
arasında bir network’ün gelişmesini 
sağlamak amacıyla 4 yılda bir 
ICAC - Uluslararası Pamuk İstişare 
Komitesi üyesi ülkelerden birinin ev 
sahipliğinde düzenlendiğini ifade 
etti.

ICAC- Uluslararası Pamuk 
İstişare Komitesi 76. Genel Kurul 
Toplantısı

6. Dünya Pamuk Araştırma 
Konferansı’nın 02-06 Mayıs 2016 
tarihinde Brezilya’nın Goiânia 
şehrinde gerçekleştiğini dile get-
iren Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, 
konferansa 30’u aşkın ülkeden 
yaklaşık 600 civarı araştırmacının 
katıldığını, 22 Ekim-27 Ekim 2017 
tarihlerinde Özbekistan’ın Taşkent 
şehrinde ICAC- Uluslararası Pamuk 
İstişare Komitesi 76. Genel Kurul 
toplantısının gerçekleşeceğini, bu 
toplantıda görüşülen ilgili konuların 
ICAC sekretaryası ile de istişare 
edileceğini sözlerine ekledi.

Hazırlık Toplantısına Katılan 
Kurumlar

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 
düzenlenen Dünya Pamuk 
Araştırma Konferansı hazırlık 
toplantısına katılan kurumlar şunlar 
oldu; “Akdeniz Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği, Deni-
zli İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçı 
Birlikleri, Ege Üniversitesi Biyomüh-
endislik Bölümü, İTKİB, İzmir Ticar-
et Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma 
Enstitüsü, T.C. Ekonomi Bakanlığı, 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, TAGEM, Türkiye Tekstil 
Sanayicileri İşverenler Sendikası, 
Uludağ İhracatçı Birlikleri, Ulusal 
Pamuk Konseyi.”

Dünya Pamuk Araştırma Konferansı 2020’de Türkiye’de
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
“Girişimlerde Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması, 2017” rapo-
runu açıkladı. Buna göre, internet 
erişimine sahip girişimlerin oranı % 
95,9 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
İnternete erişim oranı 2017 yılında 
% 95,9 oldu. Bu oran, 2016 yılında 
% 93,7 idi. Çalışan sayısı büyüklük 
gruplarına göre İnternet erişim 
oranları ise; 10-49 çalışanı olan 
girişimlerde % 95,4 iken, 50-249 
çalışanı olan girişimlerde % 97,8, 
250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde 
ise % 99,7 oldu. Bilgisayar kullanım 
oranı 2017 yılında 10 ve daha fazla 
çalışanı olan girişimler için % 97,2 
iken 2016 yılında %9 5,9 idi.

Web Sayfasına Sahip 
Girişimlerin Oranı Yüzde 72,9 
Oldu

Girişimlerin % 72,9’u 2017 
yılında web sayfasına sahip iken, 
bu oran bir önceki yıl % 66 olarak 
hesaplandı. Web sayfası sahiplik 
oranı % 87 ile en yüksek 250 ve 
üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, 
bunu % 82,1 ile 50-249 çalışanı 
olan girişimler ve % 70,5 ile 10-49 

çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin Yüzde 94,2’si 
Genişbant Bağlantı Kullandı

Girişimlerin % 94,2’si 2017 
yılında İnternete erişimde genişbant 
bağlantı kullandı. Genişbant 
İnternet erişimine sahip girişimlerin 
abone oldukları İnternet bağlantı 
hızları dikkate alındığında, % 22,5’i 
10 Mbit/s altında, % 59’u 10-99 
Mbit/s hız aralığında ve % 18,5’i ise 
100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet 
kullandı.

Girişimlerin Yüzde 10,9’u On-
line Satış Yaptı

Girişimlerin % 10,9’u 2016 
yılında İnternet (web siteleri, online 
mağazalar ve 
mobil uygulama-
lar) üzerinden ve/
veya Elektronik 
Veri Alışverişi (EDI) 
ile mal/hizmet 
siparişi aldı/satış 
yaptı. Çalışan 
sayısı büyüklük 
gruplarına göre 
bu oran 250 ve 
üzeri çalışanı 
olan girişimlerde 

% 20,9 iken, 50-249 çalışanı olan 
girişimlerde % 12,9 ve 10-49 
çalışanı olan girişimlerde ise % 10,1 
oldu.

Girişimlerin Yüzde 45,7’si So-
syal Medyayı Kullandı

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
% 45,7’si 2017 yılında sosyal me-
dya uygulamalarını kullandı. Bu 
oran 2016 yılında % 38,1 idi. So-
syal ağlar, %95,6 ile sosyal medya 
uygulamalarını kullanan girişimlerin 
en çok tercih ettiği sosyal medya 
uygulaması oldu.

Yaklaşık On Girişimden 
Dokuzu E-devlet Hizmetleri 
Kullandı

Girişimlerin kamu kurum ve 
kuruluşları ile iletişimde İnternet kul-
lanma oranı 2016 yılında % 86,2 
oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
iletişimde İnterneti kullanan 
girişimler, % 91,3 ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının web sayfasından bilgi 
almak, % 78,1 ile web sayfasından 
form almak/indirmek, % 73,2 ile 
web üzerinden resmi formları dol-
durmak, % 53,5 ile KDV beyan-
namesi vermek ve % 55,8 ile SGK 
beyanları vermek için İnterneti 
kullandı.

İnternet Erişimine Sahip Girişimlerin Oranı Yüzde 95,9
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
Eylül ayı olağan Meclis toplantısı 
27 Eylül 2017 tarihinde “Sürdürül-
ebilir Yüksek Büyüme İçin Borsa Ve 
Sermaye Piyasalarının Sanayimize 
Vereceği Desteğin Önemi” ana gün-
demi ile Odakule’de gerçekleşti. 

İSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede tarafından 
yönetilen toplantının konuğu Borsa 
İstanbul (BİST) Başkanı Himmet 
Karadağ oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, Eylül Meclisi’nin gün-
demine ilişkin yaptığı konuşmada, 
“Ekonomik büyümenin motoru olan 
sanayimizin başarısı, borsa ve ser-
maye piyasaları gibi kolay ulaşılabilir 
ve düşük maliyetli nitelikli finansman 
kaynaklarına bağlı. Borsa İstanbul, 
finansman ihtiyacının çözümünde 
çok önemli bir rol oynayacak” dedi.

Eylül Meclisi’nin konuğu Bor-
sa İstanbul (BİST) Başkanı Him-

met Karadağ: 
“ T ü r k i y e ’ d e 
s ü r d ü r ü l e b i l i r 
bir büyüme için 
firmalarımız sa-
dece bankalar 
yoluyla değil, 
borsa ve ser-
maye piyasaları 
yoluyla da fi-
nans ihtiyaçlarını 
karşılamalılar.”

İSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Hasan Büyükd-
ede: “Çevresi Karışıklık ve Referan-
dum Sürecinden Geçen Türkiye, 
Ortalama Yüzde Büyümeyi Sağladı”

İstanbul Sanayi Odası Eylül ayı 
Meclis toplantısı İSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
tarafından açıldı.

Meclis oturumunu açarken gün-
demle ilgili konuşan Büyükdede, 
şunları söyledi:

“Çevresi pek çok karışıklık ve 
referandum sürecinden geçen Tür-
kiye, bu dönemde ortalama yüzde 
büyümeyi sağladı. Bu büyüklüğü 
sağlayabilen de nadir ülkeler-
den biri oldu. Bu büyümeyi sta-
bil ve sürdürülebilir hale getirmek 
için ekonomik enstrümanları çok 
iyi kullanmalıyız. Bugünkü Mec-
lis toplantımızda bu yönde yüksek 
büyüme için borsa ve sermaye 
piyasalarının sanayicimize vereceği 
desteği değerlendireceğiz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: 
“Ticari Kredi Faiz Oranlarının Yüzde 
17’leri Aşması Şirketlerin Ekonomik 
Faaliyetleri Üzerinde Ciddi Baskı 
Hissetmesine Neden Oluyor”

İSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, konuşmasının 
ardından, gündem hakkındaki 
görüşlerini paylaşması için kürsüye 
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan’ı davet etti. Konuşmasına 
bölgedeki gelişmelerle başlayan 
Bahçıvan, Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nin komşu ülkelerin ve 
dünyanın büyük devletlerinin ertel-
eme uyarılarına rağmen bağımsızlık 
referandumunu gerçekleştirmesinin 
Orta Doğu’daki taşları çok daha 
sarsıcı bir biçimde yerinden 
oynattığını söyledi. Odağına ül-
kemizin güvenliğini ve menfaatler-
ini alan bir bakışla siyasi otoritenin 
gelişmeleri yakından takip ettiğini 
belirten Bahçıvan, bu konunun si-
yasi ve ekonomik boyutları başta 
olmak üzere her açıdan kendilerini 
yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Almanya’da yapılan seçimlere 
de değinen Bahçıvan, iktidar ve 
merkez partilerinin İkinci Dünya 
Savaşı’ndan beri ilk defa bu boyutta 
oy kaybederken yabancı karşıtlığıyla 
bilinen Almanya İçin Alternatif 
Partisi’nin güçlü bir çıkış yaptığını 
dile getirdi. 

Daha önce Hollanda seçimlerinin 
ardından olduğu gibi Almanya’da da 
hükümet kurma çalışmalarının zorlu 
olacağının öngörüldüğünü anlatan 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Eylül 
Meclisinde “Sermaye Piyasalarının 
Sanayimize Desteğinin Önemi” 
Konuşuldu
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Bahçıvan, önümüzdeki günlerde 
Almanya’yla ilişkilerinde karşılıklı 
çıkarları dikkate alan sağduyunun 
yeniden öne çıkmasını arzu ettikler-
ini ifade etti.

Bahçıvan, açıklanan Orta Vade-
li Program’dan da bahsederek 
önümüzdeki üç yıl için büyüme he-
definin yüzde 5’in üzerinde olacağı 
öngörüldüğünü aktardı.

Sanayicilerin sermaye 
ihtiyaçlarını önemli ölçüde banka 
kredileriyle karşılamaya çalışırken 
bunun yüksek maliyetleriyle karşı 
karşıya kaldığına dikkat çeken 
Bahçıvan, ticari kredi faiz oranlarının 
yüzde 17’leri aşmasının şirketlerin 
ekonomik faaliyetleri üzerinde ci-
ddi bir baskı hissetmesine neden 
olduğunu aktardı.

“Sermaye Piyasaları Yoluyla 
Büyüme Seçeneğini Masaya 
Yatırmak Gerek”

Sürdürülebilir bir güçlü gelişim 
dönemine girilmek isteniyor-
sa, bunun bundan böyle salt 
bankacılık kanalıyla sağlanmasının 
olası gözükmediğine işaret eden 

Bahçıvan, finansman çeşitliliğinin 
çoğalmasının gerekli olduğu bu or-
tamda, sermaye piyasaları yoluyla 
büyüme seçeneğini de masaya 
yatırmak gerektiğini söyledi.

Bahçıvan, böylece aynı zamanda 
krediler yoluyla doğan risklerin de 
asgari düzeye ineceğini ifade etti.

Aktif ve sağlıklı işleyen sermaye 
piyasalarının uzun vadeli sürdürül-
ebilir büyümenin en önemli itici 
güçlerden birisi olduğuna değinen 
Bahçıvan, gelişmiş ekonomilere 
bakıldığında kalkınma hikayelerinde 
sermaye piyasalarına yer vermiş 
olmalarının inkâr edilemez bir rol 
oynadığını vurguladı.

Bahçıvan, bugün ABD’den 
Avrupa’ya aşina olunan belli başlı 
dev markaların sermaye piyasaları 
yoluyla serpildiğinin altını çizdi.

Türkiye ekonomisinin modern 
anlamda bir borsayla tanışmasının 
1980’li yıllarda yaşanan dünyaya 
açılma süreciyle mümkün olduğunu 
hatırlatan Bahçıvan, bugün Borsa 
İstanbul’un, sermaye piyasalarıyla 
reel sektörü buluşturan en köklü ve 

en önemli kurum olduğunu kaydetti. 
Borsa İstanbul, bir yandan sermaye 
piyasalarına derinlik kazandırırken 
diğer yandan da İstanbul’un güçlü 
bir küresel finans merkezi haline 
gelmesi için gayret gösterdiğini be-
lirten Bahçıvan, Borsa İstanbul’un 
uluslararası işbirlikleriyle faaliyetlerini 
genişletirken, küresel bir borsaya 
dönüşme konusunda hızla önemli 
mesafeler kat ettiğini söyledi.

“Gelinen Nokta Hedeflenen 
Düzeyde Değil”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden çıkma kararı almasının 
etkisiyle bu ülkeden uzaklaşan 
sermayeyi çekme yönünde ön-
lerinde bir fırsat olduğunu belirtti. 
İstanbul’un bu uluslararası sermaye 
için bir çekim merkezi olabilecek 
birikime ve niteliğe sahip olduğunu 
belirten Bahçıvan, İstanbul’un 
bu süreçte proaktif davranarak, 
küresel finans merkezi olma ko-
numunu daha da güçlendirmes-
inin sanayiye ve ekonomiye büyük 
katkılar sağlayacağını dile getirdi. 
Bahçıvan, uluslararası finansla daha 
çok bütünleşmiş bir yapının sanayi 
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şirketlerinin niteliksel dönüşümünü 
destekleyeceğini ifade etti.

Sermaye piyasaları açısından 
bugünkünden daha iyi bir nok-
taya gelmek için atılması gereken 
bazı adımlar olduğuna değinen 
Bahçıvan, 2012 yılında çıkartılan 
yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
Türkiye’de önemli bir işlev görmüş 
olsa da, gelinen noktanın hala hede-
flenen düzeyde olmadığını aktardı.

Bahçıvan, “Sermaye 
piyasaları ekonominin geneli-
yle kıyaslandığında istenen hızda 
büyümemiştir. Oysa ki Türkiye’yle 
benzer özelliklere sahip ekonomilere 
baktığımızda borsalarda işlem gören 
şirketlerimizin GSYH’ye oranının çok 
düşük düzeylerde olduğunu görüy-
oruz. Burada değerlendirilmeyi 
bekleyen güçlü bir potansiyel var” 
şeklinde konuştu.

“Finansal Okuryazarlık 
Arttıkça Yatırımcıların Risk 
Değerlendirme Yetenekleri 
Gelişecek”

Bahçıvan şöyle devam etti:
“Maalesef şirketler sermaye 

piyasasının olanaklarına erişmek 
istediğinde dahi, farklı gerekçelerle 
halka açık hale gelmekten çeki-
nebiliyorlar. Bunun bir gösterge-
si, son yıllarda gerçekleşen hal-
ka arz oranlarına baktığımızda 
bir yavaşlamanın dikkati çeki-
yor olmasıdır. Özetle, mevcut 
düzenlemeler ve şirketlerimizin 
geldiği kurumsallaşma düzeyi dik-
kate alındığında, halka açılma 
oranları sınıra gelmiş gibi görün-
mektedir. Bu nedenle sermaye 

piyasasında bazı yeni düzenleme-
ler yapılmalıdır. Madalyonun diğer 
yüzünü çevirip konunun tasarruf 
boyutuna bakacak olursak, ül-
kemizde sermaye piyasalarının 
yeterince derinleşememesinde 
ve tasarruf sahiplerinin menkul 
kıymetlerden ziyade mevduata 
yönelmesinde, sermaye piyasaları 
konusundaki bilgi eksikliklerinin de 
payı olduğunu düşünüyoruz. Bu 
anlamda finansal eğitim ve finansal 
tüketiciyi koruma yönünde politi-
kalar önem taşımaktadır. Finansal 
okuryazarlık arttıkça yatırımcıların 
risk değerlendirme yeteneklerinin 
gelişebileceğini ve kendi koşullarına 
uygun yatırım araçlarına yönelmeler-
ini sağlamanın mümkün olacağına 
inanıyoruz.”

“Borsa İstanbul ile Var Olan 
İilişkileri Daha da Geliştireceğiz”

Sermaye piyasalarının 
derinleşmesinin, gelişmesinin ve 
sanayiyle daha yakın bir hale gelm-
esinin herkesin arzusu olduğunu 
belirten Bahçıvan, 
sanayicilerin ser-
maye piyasası 
k u r u l u ş l a r ı y l a 
yakın ilişkiler 
içinde olmasının, 
en fazla ihti-
yaç duydukları 
konuların başında 
geldiğine dikkat 
çekti. Bahçıvan, 
sanayicilerin, bor-
sa ve sermaye 
p i y a s a l a r ı n ı n 
sunduğu fırsatlara 
açık olmasının 

onlara gerçekten de kayda değer 
imkanlar sunduğunu vurguladı.

İSO olarak, son yıllarda düzenl-
edikleri Sanayi Kongrelerinin strate-
jik ortağı Borsa İstanbul ile var olan 
ilişkilerini daha da geliştirerek ileriye 
taşıma noktasında büyük bir azim 
ve kararlılığa sahip olduklarının altını 
çizen Bahçıvan, bunun sanayicilere 
ve Türkiye ekonomisine çok şey 
kazandıracağını belirtti.

BİST Başkanı Himmet Karadağ: 
“Doğru Ölçekteki Firmalara Doğru 
Ürünü Sunmak İstiyoruz”

Sonrasında kürsüye gelen BİST 
Başkanı Himmet Karadağ, İSO 
Meclis üyelerine gündem ile ilgili bir 
konuşma yaptı. BİST Başkanı olarak 
en çok konuşmak istedikleri plat-
formlardan biri olarak tanımladığı 
İSO Meclisi’nde bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti belirten 
Karadağ, meslek hayatı boyunca 
hep doğru yere odaklanamamaktan 
şikâyet edildiğini, Borsa ve sermaye 
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piyasalarının sanayicilerle daha sık 
bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Sadece İSO 500 üyelerinin ilk 
10’u ya da 20’si değil İSO üyeler-
inin tamamının hedef kitleleri 
olduğunu açıklayan Karadağ, Borsa 
İstanbul’da küçük ölçekli pek çok 
firma olmasına karşın büyük firma-
lara yeteri kadar rastlayamadıklarını 
kaydetti. Türkiye’nin sürdürülebilir 
büyüme için sermaye piyasalarını 
daha çok kullanması gerektiğini 
belirten Karadağ, geçtiğimiz 4-5 
yıl içinde yeteri kadar halka arz 
rakamına ulaşamadıklarını ifade etti.

Siyasi gelişmelerin borsanın sey-
rini doğrudan etkilediğini vurgulayan 
Karadağ, Kredi Garanti Fonu ile yılın 
başında finans piyasalarında bir ra-
hatlama yaşandığını dile getirdi.

“Kotasyon Yönergesi 
Değişikliği ile Şirketlerin Halka 
Açılmalarını Kolaylaştırdık”

Finans kaynaklarına olması ger-
ekenden daha fazla talep olduğuna 
dikkat çeken Karadağ, Kredi Gar-
anti Fonu’ndan firmalara sağlanan 
kredinin yatırıma dönüşmediğine 
işaret etti. Finansa tek erişim 
kanalının bankalar olmasının büyük 
risk taşıdığının altını çizen Karadağ, 
kurdaki dalgalanmaların döviz 
borcu alan firmaları büyük oranda 
etkilediğini belirtti. Karadağ, bir fir-
mada yaşanan pozitif ve negatif 
gelişmenin değer zincirini o ölçüde 
şekillendirdiğini de ekledi. Karadağ, 

“Kotasyon yönergesi değişikliği 
ile şirketlerin halka açılmalarını 
kolaylaştırdık” şeklinde konuştu.

BİST olarak doğru ölçekteki fir-
malara doğru ürünü sunmak iste-
diklerini kaydeden Karadağ, İSO 500 
içindeki ilk 100 firmaya gittiklerinde, 
bu firmaların finansal tabloları güçlü 
olduğu için sermaye piyasalarına 
yanaşmadığını söyledi. Karadağ, 
yurt dışındaki birçok yabancı fo-
nun referandum sonrasında Tür-
kiye piyasasına girmek istediğini 
ancak ürün bulamadıkları için gire-
mediklerini dile getirdi.

“Türkiye’nin İlave Krediye 
Değil, Banka Dışı Finansal Alter-
natiflere İhtiyacı Var”

Türkiye’ye fon çekebilmek için 
uygun koşullarda her ay birkaç 
yeni ürünü sunabiliyor olmaları 
gerektiğini ifade eden Karadağ, 
Türkiye’nin ilave krediye değil ban-
ka dışı finansal alternatiflere ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. Karadağ, 
Türkiye’de büyümeyi sürdürülebilir 
kılmak istiyorsak firmaların bankalar 
yoluyla finans ihtiyacını karşılamak 
yerine borsa ve sermaye piyasaları 
yolunu kullanması gerektiğini sö-
zlerine ekledi.

Türkiye Varlık Fonu 
Başkanvekilliğini de yürüten Himmet 
Karadağ, fon ile ilgili de bazı bilgiler 
verdi. Türkiye Varlık Fonu’nun ku-
rulma amacının, kamu mülkiyetin-
de olduğu için değerlenemeyen 

varlıkların değerlenerek Türkiye’ye 
düşük maliyetli fon sağlamak 
olduğunu açıklayan Karadağ, G20 
ülkelerinin tamamında ve OECD 
ülkelerinin tamamına yakınında 
bir varlık fonu olduğunu söyledi. 
Türkiye’de başta 150 milyar TL’lik 
işsizlik fonu ve 50 milyar TL’lik TMSF 
olmak üzere yönetilemeyen 250 
milyar TL’lik likidite olduğu bilgisini 
veren Karadağ, bu fonu Türkiye’ye 
fon akışını artırmak için Türkiye 
Varlık Fonu yönetimine almak iste-
diklerini kaydetti.

Karadağ’ın konuşmasının 
ardından kürsüye gelen İSO Mec-
lis üyeleri, BİST, halka arz ve sanayi 
şirketlerinin sermaye piyasalarının 
araçlarından yararlanması 
konularında görüşlerini aktardı. 

BİST Başkanı Himmet Karadağ, 
Meclis Üyeleri’nin sorularına da 
kürsüye gelerek yanıt verdi.
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Atatürk’ün Kurduğu Alpullu Şeker 
Fabrikası Yeniden Üretime Geçti

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 
bağlı Alpullu Beldesi’nde, Musta-
fa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında 
kurdurduğu fabrikalardan biri olan 
Alpullu Şeker Fabrikası, kapalı 
kaldığı dört yılın ardından yeniden 
pancar alımına ve şeker üretimine 
başladı.

Bina önünde toplananlarının 
söylediği İzmir Marşı’yla başlayan 
üretimde 350 kişinin çalışacağı be-
lirtilirken, 104 köyde 1175 çiftinden 
130 bin ton şeker pancarı alınacak.

ÜRETİMİN DÜŞÜK OLDUĞU 
GEREKÇESİYLE KAPANMIŞTI

Babaeski ilçesine bağlı Al-

pullu Beldesi’nde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1926 yılında kurdurduğu 
fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker 
Fabrikası, son 4 yıldır üretim ka-
pasitesi düşük olduğu gerekçesi-
yle kapandı. 1990’lı yıllarda yıllık 
600 bin ton üretim yapılan tesisler, 
Trakyalı çiftçinin şeker pancarı 
üretimini bırakması nedeniyle 2014 
yılından itibaren yapılan alımları 
işlenmek üzere diğer fabrikalara 
gönderdi. Üreticilerden alınan 
şeker pancarları, fabrikada üretim 
olmaması nedeniyle son 4 yıldır Su-
surluk ve Eskişehir’e gönderildi.

4 YIL BOYUNCA BAŞKA 
ŞEHİRLERE GÖNDERDİLER

Alpullu Şeker Fabrikası, yeni 
alınan makinelerle birlikte 4 yıl 
aradan sonra yeniden alımlara 
başladı. Bunun için fabrika bahçes-
inde açılış programı düzenlendi. 
Fabrikada yeterli üretim olmadığı için 
4 yıldır kapalı olduğunu ifade eden 

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ab-
dullah Kalenderoğlu, “Fabrikamız 
yeterli pancar üretmediği için son 4 
yıldır üretimde değildi. Bu nedenle 4 
sene çalışmadığından topladığımız 
pancarları 1 sene Susurluk’a, üç 
sene de Eskişehir’e göndermek zo-
runda kaldık.

Çiftçilerimizin talepleri ve bölge 
milletvekillerimizin destekleriyle, 
değişen genel müdürümüzün bakış 
açısıyla çalışır hale getirmeye gayret 
ettik. 2016 yılında şeker şirketi olarak 
80 milyon lira zarar ettik. Bunun 19 
milyonu Alpullu Şeker Fabrikasına 
aitti. Genel Müdürümüz ’zarar et-
seniz bile çalışacaksınız’ dedi. 
Atatürk’ün kurduğu fabrika hepi-
mizin. Biz bu fabrikanın çalışmasını 
istiyoruz. Buraya bu fabrikayı 
çalıştırmak için geldik, herkese çok 
teşekkür ederim. Alpullu Türkiye’de 
ilk şeker üreten fabrikadır. 11 ay gibi 
kısa bir sürede kurulmuş ve üretime 
geçmiştir. 1933 yılında 328 bin tonla 
dünya birinci olmuş bir fabrikadır” 

dedi.

“ F A B R İ K A 
Ö Z E L L E Ş T İ R M E 
KAPSAMINDA”

Açılış programına 
katılan CHP Genel 
Sekreteri Kamil 
Okyay Sındır, 
şeker fabrikasının 
ö z e l l e ş t i r m e 
k a p s a m ı n d a 
olduğunu söyledi. 
Atatürk’ün mirasının 
öze l l e ş t i r i lmemes i 
gerektiğini savunan 
Sındır, “Hani bir İzmir 
Marşı var. Ne diyoruz, 
İzmir’in dağlarında 
çiçekler açar, yaşa 
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Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın 
yazılacak mücevher taşa. Aslında 
Mustafa Kemal’in adını öyle müce-
vher taşlara yazmaya gerek yok. 
Bu fabrikadan daha iyi mücevher 
olamaz, adı buraya yazıldı. Son 
4 yıldır alım yapılamıyor, maal-
esef üretim yapılmıyor, 2008 yılı 
Kasım’ında Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na devredilmiş olan 
şekerin 25 fabrikasıyla birlikte 5 
makine, 1 elektronik aygıt fabrikası, 
1 tohum fabrikası ve şeker enstitüsü 
devroldu.

“KENDİ EMEĞİMİZİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK 
DAHA UYGUNDUR”

Özelleşme Yüksek Kurulu’nun 
21 Kasım 2016 aldığı kararla 
Türk Şeker’in özelleştirme işlemi 
31 Aralık 2018 tarihine kadar 
tamamlanması gerekiyor diye ka-
rar aldındı. Açıldığı için biz coşku 
içerisinde ama Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nda demokrasi kılıcı gibi 
olan bu fabrika özelleştirilecek. Çok 
rica ediyorum, nişasta bazlı şeker 
gibi Amerika, Brezilya, Arjantin’in 
GDO’lı mısırını ithal ederek, yapılan 
üretimde şeker yerine kendi 
emeğimizin değerlendirilmesi çok 
daha doğrudur” diye konuştu.

“YENİ YILA 10 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM HAZIR”

AKP Kırklareli Milletvekili Sela-
hattin Minsolmaz ise 2018 yılında 
şeker fabrikasına 10 milyon liralık 
yatırım yapılacağını ifade ederek 
şunları söyledi:

“1926 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün talimatıyla kurulan fab-
rika, 11 ayda kurulmuştur. Hiçbir 
zaman hükümetler ve devletler 
üreticilerini yok etmek, üretimler-
ini sınırlamak gayesinde olamazlar. 
Ben pancar parasıyla okuyan bir 
kardeşinizim. Lise yıllarında herkes 
çay içerken, biz pancar toplardık. 
Oralardan gelen biri olarak fabrikanın 
yeniden çalışması için elimizden ge-
leni yaptık. 
Tü rk i ye ’de 
şekerin üreti-
mi açısından 
bir yol be-
l i r l enecek -
tir. Bu ve 
diğer şeker 
f a b r i k a l a r ı 
2000 yılında 
özelleştirme 
kapsamına 
a l ı n m ı ş t ı . 
Allah’a şükür 
satı lmamış, 
burada ortak 

bir bilinçle nasıl hayata geçirebiliriz 
ve devamlılığını sağlarız kısmında 
olmalıyız. Bu fabrikanın 91 yıl sonra 
yeniden üretime açılıyor olmasıdır. 
Alpullu şeker fabrikası için 2018 
yılında 10 milyon 600 bin liralık 
yatırım bütçesi ayrıldı.”

“RAKAMSAL DEĞERİ 100 
MİLYON LİRA”

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi 
de Kırklareli’nde içinde olduğu 
bölgedeki 104 köyde 1175 çiftçinin 
130 bin ton şeker pancarı ürettiğini 
kaydederek, “Bundan 12 ton şeker, 
30 bin ton posa ve 6 bin ton da 
melas üretecek. Bunun rakamsal 
değeri 100 milyon liradır” ifadelerini 
kullandı.

ÜRETİME BAŞLANDI

Konuşmaların ardından progra-
ma katılan milletvekilleri ve Kırklareli 
Valisi Orhan Çiftçi, kurdele keserek 
üretimi başlattı. Yapılan duaların 
ardından bir de kurban kesildi. Üre-
time başlayan fabrikada traktörl-
erle gelen şeker pancarları yapılan 
kontrollerin ardından fabrikada 
işlenmeye başladı.
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PAMUK ÜRETİMİNDE ARTIŞ MI VAR?

Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’de 
desteklemelerin yetersizliği ve çif-
tinin örgütsüz olmasına ek olarak 
mevsim normallerinin üzerinde 
seyreden hava sıcaklığı, susuzluk 
ve kuraklığın etkisiyle pamukta re-
kolte çok düşmüş, pamukta bekle-
nen verim gerçekleşmemiş ve 
de pamuğun dünya fiyatlarındaki 
düşüşü de üreticiyi zor durumda 
bırakmıştı. Bütün bunların sonucu 
olarak pamuk üretimi vahim bir 
şekilde gerilemişti.

Bilindiği üzere Türkiye, bir za-
manlar dünyanın en önemli pamuk 
üreticilerinden ve ihracatçılarından 
birisiydi. Türkiye pamuk üreticisi 
olduğu için tekstil ve konfeksiyonda 
da söz sahibiydi. Sonra pamukta 
öyle politikalar uygulandı ki, Türkiye 
ürettiğinden daha fazla pamuk ithal 
etmek zorunda kaldı. Yüksek girdi 
maliyetleri ve fiyat istikrarsızlığı ned-
eniyle üretici pamuk üretiminden 
hızla uzaklaşmıştı.  Yılda pamuk 
ihtiyacının en az yarısı Amerika ve 
Yunanistan’dan ithal edilmişti.

Egede Pamuk Üreticisi Ne 
Durumdaydı?

Aslında Egeli pamuk üreti-
cisinin de sorunlar hiç bitmedi. 
En kaliteli pamuğu ürettiği halde, 
tarımsal desteklemelerden mah-
rum kaldıkları için ekim alanlarını 
azaltmışlar, domatese ya da silajlık 
mısıra yönelmişlerdi. Bunun so-
nucu olarak yukarıda da değinildiği 
üzere pamuk üretimi gerilemiş, 
Türkiye yurt dışından pamuk ithal 

eder duruma gelmişti. Örneğin salt 
2015/2016 döneminde Türkiye 920 
bin ton pamuk ithalatı yapmış, 1.4 
milyar dolar döviz ödenmişti.

Pamuk Üretiminde Artış Mı 
Var?

Pamuk ithalatının dayanılmaz 
artışını engellemek için 2017 yılında 
kimi düzenlemeler yapıldı. Bunların 
sonucunda Ege Bölgesi’nde 
uydu görüntüleriyle yapılan 
çalışmada,2016-2017 döne-
minde öncekine göre pamuk ekim 
alanlarının yüzde 10.8, kütlü üreti-
minin yüzde 25 artış olacağı belir-
tiliyor.

Bununla birlikte üreticiler, 
fiyatların belirsizliğini koruması ned-
eniyle endişelerini dile getiriyor. 
Bu bağlamda bir açıklama yapan 
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali 
Kaykı, bu yıl pamuktan beklentil-
erinin yüksek olduğunu anlatırken 
şöyle konuştu:

“Bu yıl ne olacak çiftçi bunu mer-
akla beklemektedir. Bakanlığımız bu 
konuyla ilgili bir çalışma yapmalıdır. 
Çiftçiler ne ekeceğini ocak ayından 
itibaren bilmeli. Pamukta hasat se-
zonu gelmiş ama bir türlü fiyatın 
ne olduğunu bizler bile bilemiyor-
uz. Hasadını yaptığımız pamuğu 
elden çıkardıktan sonra fiyatını 
öğreneceğiz… Geçen yıl da iyi bir 
fiyat yakalarız diye düşünürken, 2 
TL 10 kuruş gibi bir rakamla pamuk 
sattık. Bizler pamuğu sattıktan sona 
pamuk 3 TL oldu, aracılar kazandı. 
Elde edeceğimiz ürünün parası di-
rek bankalara borca gidecek. Pa-
muk bizim milli gelirimiz, kimse 
bununla oynamasın. Aydın’da bir 
fabrikamız yok. Buralarda bir iplik 
fabrikası olsaydı biz pamuğumuzu 
o fabrikalara daha iyi paralara 
satardık” dedi.

Pamukta da Çıkış Yolu Var 
mı?

Pamukta da çıkış yolu var mı? 
Çiftçiler çözümü kendileri aramalılar. 
Sistemi sorgulayamadıkları sürece 
çıkış yolu bulunamaz. Çıkış yolu, 
sisteme, bir başka deyişle dışa 
bağımlı politikalara tavır gösterme-
kten geçiyor.

Biraz açalım;
 Mahlıç pamuk kalitesini 

olumsuz etkileyen en önemli sorun-
lardan birisi olan tohum çeşitliliği. 
Buna son verilmeli. Pamuk stand-
ardizasyonu konusunda piyasanın 
ihtiyacı olan kalıcı ve açık adımlar 
atılmalı.

 Pamukla ilgili kurumlar 
arasındaki yetki karmaşası gider-
ilmeli ve sorumluluklar açık olarak 
belirlenmeli.

 Çiftçilerin tarımsal girdilerin-
den KDV ve ÖTV alınmamalı.

 Pamukta da aracıyı devre-
den çıkartarak kooperatif örgütlen-
meyi teşvik edecek ve güçlendi-
recek önlemler alınmalı, ürettikleri 
malların KDV’leri düşürülmeli. 
Çiftçilerin kooperatifler aracılığıyla 
mallarını pazarlamaları için satış yer-
leri sağlanmalı.

 Desteklemeler de istikrarlı 
bir duruma getirilmeli. Sıfır faizli kre-
diler, tarım dışı sektöre ve büyük 
çiftçilere değil, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere verilmeli. 

 Özelleştirilen Tarımsal 
KİT’ler yeniden kamulaştırılmalı.

 G ü n e y d o ğ u ’ d a 
kooperatifleşmeyle birlikte toprak 
reformu yapılmalı.

 Kayıt dışı ekonomiyle etkin 
mücadele yapılmalı.

 Kimi ürünlerin borsaları 
Türkiye’de kurulmalı. Söz gelişi; pa-
muk, üzüm, fındık fıstık, kayısı gibi.

Evet, Çıkış Yolu Her Zaman 
Vardır.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Egeli hazırgiyim ihracatçıları iki 
mutluluğu bir arada yaşıyor. Ağustos 
ayında 135 milyon dolarlık ihracat 
yapan Ege Hazırgiyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 
Ağustos ayları dikkate alındığında 
tarihinin en yüksek ihracatını yaptı.

EHKİB’in Ağustos ayı ihracatı 
tüm dönemler dikkate alındığında 
ise; 2014 yılı Temmuz ayındaki 136 
milyon dolarlık tarihi ihracat reko-
runa çok yaklaşarak aylık bazda en 
yüksek ikinci ihracat rakamı olarak 
kayıtlara geçti.

İspanya 205 Milyon Dolarlık 
İhracatla Zirveye Çıktı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (EHKİB) üyesi 911 
firma 2017 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 825 milyon dolarlık ih-
racat yaparken, Egeli hazırgiyim 
ihracatçıları İspanya’ya ihracatını 
yüzde 13 arttırarak 205 milyon 
dolara ulaştı. 

İspanya bu ihracat rakamında 
en fazla ihracat yapılan ülkeler 
sıralamasında zirveye çıktı. 

Egeli hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatçılarının üstün performansının 
İspanya’yı listede en fazla ihracat 
yapılan ülke konumuna çıkardığına 
işaret eden Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Emre 

Kızı lgüneşler,“İspanya 
ilk kez en fazla ihra-
cat yaptığımız ülke ko-
numuna yükseldi. Mo-
dada ön plana çıkan 
İspanyol markalarına 
Egeli hazırgiyim 
ihracatçılarımızın yaptığı 
ihracat bu rekorda itici 
güç oldu. İkinci sıraya 
gerileyen Almanya’ya 

yaptığımız ihracatta Ocak-Ağustos 
döneminde 200 milyon dolar oldu” 
şeklinde konuştu.

“Yıl Sonu Hedefimiz 1 milyar 
250 Milyon Dolara Ulaşmak”

2017 yılında 136 ülkeye ihracat 
yaptıkları bilgisini paylaşan EHKİB 
Başkanı Kızılgüneşler, sözlerini 
şöyle tamamladı: 

“Yılın ilk sekiz ayında 825 mily-
on dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıl 
sonu hedefimiz 1 milyar 250 milyon 
dolar ihracat rakamına ulaşmak.

“Modada ön plana çıkan 
İspanyol markalarına Egeli hazır giy-
im ihracatçılarımızın yaptığı ihracat, 
ağustos ayında yakalanan perfor-
mansta itici güç oldu. İkinci sıraya 
gerileyen Almanya’ya yaptığımız ih-

racat da bu yılın 8 ayında 200 milyon 
dolar oldu. Toplama baktığımızda 
8 ayda 825 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 1 
milyar 250 milyon dolara ulaşmak.”

“EİB Moda Tasarım 
Yarışması’nı 12. Kez 
Gerçekleştirdi”

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 
altında bulunan on iki ihracatçı birliği 
arasında uzun yıllardır ihracatta lid-
er konumda olan Ege Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 
bu başarısını devam ettirmek için 
2017 yılında altı tane uluslararası 
fuarın Türkiye Milli Katılım 
Organizasyonu’nu üstlenirken, 
Hazırgiyim ihracatının geliştirilmesi 
için bir UR-GE Projesi yürütmekte. 
Hazırgiyim ve konfeksiyon sek-
törüne genç, vizyoner tasarımcılar 
kazandırmak için düzenlediği EİB 
Moda Tasarım Yarışması’nı ise; 12. 
kez gerçekleştirdi.

Ege’den Hazır Giyim İhracatında İspanya Zirveye Çıktı
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2018 FUAR TAKVİMİ BELLİ 
OLDU

2018’de 123’ü uluslararası olmak 
üzere 474 fuar yapılacak. 60 fuarla 
tarım ve hayvancılık sektörü öne 
çıktı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 
(TOBB) 2018 yılı Fuar Takvimi be-
lirlendi.
Buna göre, 2018’de düzenlenecek 
474 fuarın 5’i genel fuar, 469’u ise 
ihtisas fuarı olacak. Bu fuarların 
351’i ulusal, 123’ü ise uluslararası 
nitelik taşıyacak.
2018 yılında en fazla fuar, nisanda 
gerçekleşecek. Söz konusu ayda, 
yıl boyunca düzenlenecek 474 
fuarın 80’i organize edilecek. Nisan 
ayını, 75 fuarla mart, 68 fuarla ekim 
ve 56 fuarla eylül ayları takip ede-
cek.
12 aylık ortalamaya göre, 2018’de 
Türkiye genelinde ay başına 39 fuar 
düzenlenecek.
Düzenlenecek 474 fuarın 218’i 
İstanbul’da gerçekleşecek. 
İstanbul’u 42 fuarla İzmir, 34 
fuarla Ankara ve 33 fuarla Bursa 
izleyecek. Antalya’da 27, Konya’da 
16, Adana’da 12 ve Gaziantep’te 9 
fuar organize edilecek.
2018’de tarım ve hayvancılık 
alanında 60 fuar düzenlenecek. Bu 
sektörleri, 32 fuarla inşaat malze-
meleri ve iklimlendirme konuları 
izleyecek. Gıdada 21, metal 
işlemede 17, mobilyada 17, deri 
teknolojileri ve ürünlerinde 15, kitap 
ve süreli yayınlarda 14, elektrik-ele-
ktronikte 13, otomotiv konusunda 
ise 13 fuar yapılacak.

“FRANSA’DAN HAYVAN 
ALIYORUZ, YÜKLEMESİ G. 
AFRİKA’DAN YAPILIYOR”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, ekimde hayata geçirilecek 
tedbirleri ve orta vadede atılacak 
adımları anlattı.

Bakan Tüfenkci, açıklamasında 
şunları söyledi: 

“Depodaki ürünlerin teminat 
gösterilmesi konusunda Hazine 
ile çalışıyoruz. Üretici bankadan 
kredi çektiğinden yüzde 50’sini 
karşılayalım dedik. Kırsalda 
kadınların emeği çok büyük. Eşi fab-
rikada ya da başka yerde çalışıyor. 
‘Al bacım inekler senin’ diyeceğiz. 
Böylece emek veren kadın da 
kendini güvende hissedecek. Se-
bze-meyve ticareti 100 milyar lira 
civarında. Kayıt yüzde 25, bazı 
ürünlerde yüzde 45’i buluyor. Bu 
oranı yüzde 15 indirirsek 15 milyar 
lira eder. Bunun bir kısmı tüketici bir 
kısmı da üreticinin cebinde kalır. Ot-
laklar, yaylalar rantabl değil. Birçok 
ülkenin yaptığı gibi Güney Afrika, 
Ukrayna gibi geniş arazileri olan ye-
rlerde hayvan yetiştiriciliği yapılabilir. 
Örneğin biz Fransa’dan canlı hay-
van alıyoruz, yüklemesi Güney 
Afrika’dan yapılıyor. Bu üretim şekli 
de teşvik edilebilir. Alım garantisi ver-
ilebilir. Dünyada da benzeri birçok 
örneği var biz neden yapmayalım.” 

 

ENERJİ İTHALATI ARTTI

Türkiye’nin enerji ithalatı ağustos 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 36,8 arttı.

Türkiye’nin enerji ithalatı ağustos 
ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 36,8 artarak, 3 milyar 254 
milyon 930 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, bu yıl ağustosta 
Türkiye’nin toplam ithalatı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 
artarak 19 milyar 162 milyon dolar 
oldu.

Bu rakamın, 3 milyar 254 mi-
lyon 930 bin dolarlık kısmını enerji 
ithalatı olarak özetlenen, “mineral 
yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mum-
lar” oluşturdu. Geçen yılın ağustos 
ayında bu rakam 2 milyar 379 mily-
on 918 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Ağustosta 2 milyon 342 bin 656 
ton ham petrol ithal edildi. Böylece 
ham petrol ithalatı geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 0,29 arttı.
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EKONOMİK GÜVEN 
ENDEKSİ GERİLEDİ

Ekonomik güven endeksi 
Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 
3 gerileyerek 102.8 değerini aldı. 
Endeks Ağustos ayında 2012’den 
bu yana en yüksek olan 106 
değerini almıştı.

TÜİK açıklamasına göre ekono-
mik güven endeksindeki düşüş, 
inşaat sektörü, tüketici, perakende 
ticaret sektörü ve hizmet sektörü 
güven endekslerindeki düşüşlerden 
kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 
100’den büyük olması ortalama üz-
eri güveni; 100’den küçük olması 
ise ortalama altı güveni gösterme-
kte.

TÜİK bu endeksin ekono-
mik büyümeye ilişkin olarak diğer 
ekonomik göstergelere kıyasla daha 
erken bilgi sağladığından öncü bir 
gösterge olduğunu belirtiyor.

TARIMIN İSTİHDAMDAKİ 
PAYI YÜZDE 20,1, SANAYİNİN 
YÜZDE 18,8

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, bu yıl Mayıs ayında istihdam-
da sanayiyi geride bırakan tarım, 
Mayıs ayında 191 bin olan sanayiyle 
arasındaki istihdam farkını Haziran 
ayında 374 bine yükselttiğini belirtti.

Bayraktar, “Mayıs ayında 5 mi-
lyon 577 bin olan tarım istihdamı, 
Haziran’da 180 bin kişi artarak 5 
milyon 757 bine çıkarken, sanayinin 
istihdamı 3 bin kişi azalarak 5 milyon 
383 bine indi” dedi. Şemsi Bayrak-
tar, yaptığı açıklamada, 2016 Haz-
iran ayında ve 2017 Mayıs ayında 
5 milyon 577 bin olan tarımda 
istihdamın 2017 Haziran ayında 5 
milyon 757 bine yükseldiğini belirtti.

Tarımdaki istihdamın Haz-
iran ayında hem Mayıs ayına göre 
arttığını hem de geçen yılın Haziran 
ayının üzerine çıktığını bildiren Bay-
raktar, “Haziran ayında tarımdaki 
istihdamda olumlu gelişmeler oldu. 
Tarımda istihdam Haziran’da hem 
geçen yılın Haziran hem de bu yılın 
Mayıs ayına göre 180 bin kişi arttı” 
dedi.

Haziran ayında 28 milyon 703 
bin olan toplam istihdamın yüzde 
20,1’ini tarımın karşıladığına, bu 
rakamın geçen yılın Haziran ayında 
yüzde 20,2, bu yılın Mayıs ayında 
ise; yüzde 19,6 olduğunu bildiren 
Bayraktar, tarımın istihdam içinde-
ki payının geçen yıl Haziran ayına 
göre; gerilemesinde temel sebebin, 
2016 Haziran ayında 27 milyon 651 
bin olan toplam istihdamın bir yıllık 
sürede 1 milyon 52 bin artmasından 

kaynaklandığını vurguladı.

GENEL EKONOMİK DURUM 
BEKLENTİSİ ENDEKSİ YÜZDE 
3,3 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ve Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 
anketi sonuçlarından hesapla-
nan Tüketici Güven Endeksi, Eylül 
ayında bir önceki aya göre; yüzde 
3,4 oranında azaldı; Ağustos ayında 
71,1 olan endeks Eylül ayında 68,7 
oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi bir önceki aya göre; yüzde 
2,5 oranında azalarak Eylül ayında 
89,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 
aylık dönemde hanenin maddi du-
rumunun daha iyi olacağını bekley-
enlerin azalmasından kaynaklandı. 

Genel ekonomik durum beklen-
tisi endeksi Ağustos ayında 97,9 
iken, Eylül ayında yüzde 3,3 
oranında azalarak 94,7 değerine 
düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık 
dönemde genel ekonomik durumun 
daha iyi olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin bir önceki aya göre 
azaldığını gösteriyor. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir 
önceki aya göre; yüzde 2,7 oranında 
azalarak Eylül ayında 70,5 oldu. Bu 
azalış, gelecek 12 aylık dönemde 
işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin 
azalmasından kaynaklandı.
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DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ 
İHRACATTA 2 MİLYAR DOLARA 
KOŞUYOR

Türkiye’de ihracatın ihracatının 
lokomotif sektörlerin başında ge-
len, 2017 yılında “İnadına üretim, 
inadına ihracat” sloganıyla hareket 
eden Türk doğaltaş sektörü ihra-
catta 2 milyar dolara koşuyor.

Türk doğaltaş sektörü 2017 
yılının Ocak-Temmuz döneminde 
165 ülkeye, 1 milyar 161 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tür-
kiye, 2016 yılının Ocak-Temmuz 
döneminde 999 milyon dolarlık 
doğaltaş ihraç etmişti. Türkiye’nin 
doğaltaş ihracatı 2016 yılının ilk 7 
aylık dönemine göre yüzde 16 artış 
gösterdi.

En büyük ihracat pazarı Çin’deki 
ekonomik durgunluk nedeniyle 
son üç yıldır ihracatı gerileyen Türk 
doğaltaş sektörü, Çin ve Hindistan 
pazarlarındaki hareketlilikle birlikte 
ihracatta tekrar artışa geçti.

Doğaltaş sektörü, 2017 yılının 
Ocak-Temmuz döneminde Çin’e 
yüzde 39’luk artışla 525 milyon 
dolarlık doğaltaş ihraç ederken, 
Hindistan’a yaptığı ihracatı ise 
yüzde 109’luk artışla 22 milyon 
dolardan 46 milyon dolara çıkardı.

Türk doğaltaş sektörü gelenek-
sel ihraç pazarlarından Amerika 
Birleşik Devletleri’ne yüzde 3’lük 
ihracat artışıyla 175 milyon dolarlık 
doğaltaş gönderirken, Suudi 
Arabistan’a 65 milyon dolarlık ihra-
cata imza attı.

DÜNYADA TOPLAM BORÇ 
217 TRİLYON DOLAR

Uluslararası Finans Enstitüsü’ne 
göre(IIF); 2017’nin ilk çeyreği iti-
bariyle dünyada toplam borç; 217 
trilyon dolar. Bu borcun 56,4 trilyon 
dolarla yüzde 26’sını, gelişmekte 
olan ülkeler oluşturuyor. 

Çin, 29 trilyon dolara ulaşan bor-
cunu kontrol altına almak için mü-
cadele ediyor. Ülkede borçların gay-
risafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 
258’e çıkmış durumda. Yıllık faiz 
ödemesinin ise; 870 milyar dolar 
olduğu hesaplanıyor. Yani; Çin her 
yıl, neredeyse Türkiye’nin 857 mil-
yar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası 
kadar borç ödüyor. 

Borçlarda 17 trilyon dolarla en 
büyük pay kurumların hanesinde 
yazılı. Bu şirketlerin büyük bir kesi-
mini ise; çelikten kömüre, inşaattan 
gayrimenkul geliştirmeye kadar bir-
çok alanda hizmet veren devlet kon-
trolündeki firmalar oluşturuyor. Ülk-
enin artan borçları küresel ekonomi 
için de bir tehdit olarak görülmeye 
başladı. 

Uluslararası finans kuruluşları, 
Çin’in ağır borç yükü nedeniyle 
krize girmesi halinde büyümenin 
yüzde 3’ün altına inebileceği ve 
bunun etkilerinin dalga dalga küre-
sel ekonomiye yayılabileceği uyarısı 
yapıyor. Sadece Çin’in değil dünya 
ekonomisinin çarkları da adeta bor-
çla dönüyor.

DEİK’TE YENİ DÖNEM

Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK) Yönetim Kurulu 
Başkanlığından ayrılma kararı alan 
Ömer Cihad Vardan’ın yerine Nail 
Olpak getirildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan 
açıklamada, “DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten 
Ömer Cihad Vardan şahsi nedenler-
le görevinden ayrılma kararı alırken, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine Nail Olpak’ın getirilmesine 
karar verildi” denildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 
ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 
ticaret verilerine göre; ihracat 2017 
yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı 
ayına göre % 12,3 artarak 13 mil-
yar 289 milyon dolar, ithalat % 15,3 
artarak 19 milyar 162 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı 
%22,8 artarak 5 milyar 873 milyon 
dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 
2016 Ağustos ayında %71,2 iken, 
2017 Ağustos ayında %69,3’e 
düştü. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ihracat 
%2,6 arttı.
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CARİ AÇIK ARTIYOR DÖVİZ GİRİŞİ YAVAŞLIYOR

Olağan döviz giderleri ile olağan 
döviz gelirleri arasındaki farkı (açığı) 
ödemeler bilançosundan izliyoruz. 
Aylık ve yıllık döviz açığına da cari 
açık diyoruz. Cari açığın (döviz açığı) 
finansmanı şart. Finans edilemezse, 
ekonomi durur.

Yıllık cari açık 2011 yılında 
74 milyar dolara yükselince, 
ekonomi yönetimi frene bastı. 
Ekonomi yavaşladı. Özellikle itha-
lat harcamalarının azalması so-
nucu yıllık cari açık 35 milyar dolar 
dolayına indi.

Cari açığın öncelikle dış kaynak-
lardan finans edilmesi gerekiyor. Dış 
kaynaklardan ülkeye 3 pencereden 
döviz giriyor. (1) Birinci pencere 
yatırım için ülkeye giren kalıcı dövi-
zler. (2) İkinci pencereden, hisse 
senedi satın almak veya Devlet İç 
Borçlanma Senedi satın almak için 
döviz girişi var. Buna da portföy 
yatırımı için ülkeye giren döviz deni-
yor. (3) Üçüncü pencereden, borç 
olarak alınan dövizler giriyor.

Bu 3 pencereden giren döviz 
açığı kapatmaya yetmezse, açık ülk-
enin döviz rezervlerinden kapatılıyor. 
Tersi olur, ülkeye giren döviz açıktan 
fazla olursa, fazlalık döviz rezervler-
ine ekleniyor.

İthalat Artınca...

Döviz giderinin ana kalemi itha-
lat harcamaları. İthalat talebi artınca 
döviz ihtiyacı artıyor. Döviz gelirinin 
ana kaynakları ise ihracat ve turizm 
gelirleri. Tarım, sanayi ve üretimde 
ithal girdi oranının yüksek olması 
nedeniyle, üretim artınca, ekonomi 
canlanınca ithalat arttığından cari 
açık da büyüyor. 2017’nin başında 
aylık cari açık rakamları 3 milyar 
doların altındayken nisanda 4, 
mayısta 5.3, haziranda 3.8, tem-
muzda 5.1 milyar dolara yükseldi. 
Cari açık geçen yılın açığının üzer-
inde. Geçen yılın ilk 7 ayında açık 
21.4 milyar dolarken, bu yıl 25.9 
milyar dolar oldu. Yıl sonunda 37.1 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Açığın büyümemesi önemli ama 
daha da önemlisi, açığın yurt dışı 
kaynaklardan finanse edilebilmesi. 
İlk 7 ayda açığı yurt dışı kaynak-
lardan finanse edemedik. 4.8 milyar 
dolar rezervdeki dövizleri kullandık.

Rezervi Harcıyoruz

Temmuzda da aynı sorunla 
karşılaştık. Açığı kapatmak için 
döviz rezervleri 2.4 milyar dolar 
a z a l d ı . 
Te m m u z -
da giriş ve 
çıkışlardan 
sonra net 
o l a r a k 
doğ rudan 
y a b a n c ı 
s e r m a y e 
olarak ül-
keye 1.0 
milyar dolar 
girdi. Port-
föy yatırımı 

için giren döviz net 570 milyon dolar. 
Net kredi girişi 1.8 milyar dolar oldu. 
Bunlara net hata noksan kalemin-
den, nereden geldiği belli olmayan 
911 milyon dolar eklenince toplam 
döviz girişi 2.7 milyar dolara ulaştı. 
Döviz girişi 2.7 milyar dolar, döviz 
açığı 5.1 milyar dolar olunca, rez-
ervlerden 2.4 milyar dolar kullan-
mak zorunda kalındı.

İhracat ve turizm gelirinin 
artmasının döviz açığını küçültmesini 
bekliyoruz ama ithalat harcamaları 
ihracat ve turizm gelirlerindeki 
artıştan daha hızlı artınca döviz açığı 
küçülecek yerde büyüyor.

Ekonomi canlanmaya 
başlayınca, ithalatın artmasını ön-
lemek zorundayız. Bunun da tek 
bir formülü var. Tarımda ve sanay-
ide üretim yapımızı değiştireceğiz. 
Üretimde ithalat bağımlılığını 
azaltacağız.

(Milliyet, 20.09.2017)

Güngör Uras
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Selanik Gezi Notları

Atatürk’ün doğduğu, çocukluk 
ve gençlik yıllarını geçirdiği, ülkes-
inin bağımsızlığı için arkadaşlarıyla 
birlikte karar verdiği Selanik’teki 
evini ziyaret edenler buruk heyecan 
yaşıyor. 2010’da başlayan ve 3 yıl 
süren restoran sırasında eşyaların 
boşaltıldığı müze ev şimdi sıradan 
bir sergi salonunu andırıyor…

Çocuk ve gençlerin oluşturduğu 
halk oyunları ekibi ve eğitmenlerini 
Selanik’e götüren otobüsteki 
heyecanın dozu her kilometrede 
yükseliyor. Onlar henüz baharında 
oldukları yaşamlarında, belki de en 
derin izlerden birisini bırakacak zi-
yarete yaklaşmaktadırlar. Yakınları, 
arkadaşları, ilerde çocuk ya 

da torunlarına 
a n l a t a c a k l a r ı 
bu özel ziyaret, 
hepsinin tüyler-
ini diken diken 
etmiştir.

Koca Kasım 
Paşa Mahallesi, 
Islahhane Cad-
desi (Şimdiki Aya 
Dimitriya Mahal-
lesi, Apostolu 
Pavlu Caddesi, 

75 numara) üzerindeki ev, bod-
rumu ile birlikte 
üç katlıdır ve bir 
avlu içerisinded-
ir. Üzeri tuğla 
çatılı, çıkartmalı, 
eski Türk evleri 
tipindedir. Birinci 
ve ikinci katlar, dik-
dörtgen şeklinde 
kafesli pencereler-
den ışık almaktadır. 
Eve, caddeye 
açılan çift kanatlı 
kapıdan girilir.

Merdivenleri koşarak çıkanlar, 
Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları 

Topluluğu üyesi 
olan çocuk ve gen-
çlerdir. İki gün önce 
B u l g a r i s t a n ’ ı n 
Kirkovo kentin-
de başarılı 
performanslarıyla 
a y a k t a 
alkışlanmışlardır. 
K a t ı l d ı k l a r ı 
ülke çapındaki 
y a r ı ş m a d a 
birinciliği kıl payı 
kaçırıp, gönüllerin 

şampiyonu olan ekip; Başkan Halil 
İbrahim Şenol tarafından bu özel zi-
yaretle ödüllendirilmiştir.

Türkiye’ye döndüklerinde 
her önüne gelene defalarca 
anlatacakları paha biçilmez anları 
yaşamanın heyecanıyla merdiven-
lerini bir çırpıda çıktıkları müze evde, 
hepsi hayal kırıklığına düşer. 2010 
yılında başlayıp 3 yıl süren restora-
syonda eşyaların boşaltılmasıyla, 
yaşanmışlığın izleri silinmiştir. 135 yıl 
öncesinden gelen sıcaklık ve koku 
yok olmuş, tarihsel dokunun izleri 

adeta silinmiştir.

20 kız, 16 erkekten oluşan ekip 
ve eğitmenleri, tıpatıp İzmir’e ben-
zettikleri Selanik’te tarihi ve turis-
tik yerlerini gezerken; seyahate 
eşi Birsen Şenol ile birlikte katılan 
Başkan Şenol yaşanan hayal 
kırıklığını şu sözlerle açıklar: “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün evini de-
falarca gezdim. Her seferinde tüy-
lerim diken diken olurdu. Restorasy-
onla o büyülü atmosferin bozulması 
beni de üzüyor.”
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Üç Yıl Süren Tartışmalı Resto-
rasyon

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Atatürk’ün, 
1881 yılında Selanik’te 
doğduğu evi restore 
ederek, yeniden düzen-
ledi. 2010’da başlayan 
çalışmalar ise üç yıl 
sürdü. Binanın zemin 
katında “Atatürk ve 
Çocuk Odası”, birinci 
katta “Selanik Odası”, ik-
inci katta “İstanbul Odası” 
ve üçüncü katta da “An-
kara Odası” olarak isim-
lendirilen odalar yer alıyor. 
Binada Atatürk’ü koltuğa oturmuş 
şekilde canlandıran silikondan 
yapılmış bir heykel de bulunuyor. 
Üst katlarda, evin eski teşhir düzen-
ini gösteren maketler de sergileni-
yor.

Eşyalar İzmit ve Samsun’a 
Gönderildi

Selanik’teki müzenin restora-
syonu başladıktan sonra müzede 
bulunan kıyafetleri, aldığı hediyel-
er, kullandığı çatal ve kaşıklar 
ile birçok fotoğrafında görülen 

kahve fincanının 
a r a l a r ı n d a 
bulunduğu eşyalar, 
İzmit’te Sultan 
Abdülazizin Av 
Köşkü olarak da 
bilinen Osmanlının 
İstanbul dışındaki 
tek Sarayı Kasr-ı 
Hümayun’da serg-
ilenmeye başlandı. 
Mübadele ile 
S e l a n i k ’ t e n 
Türkiye’ye göç 

edenlerin hediye ettiği ve yıllarca 
müzede sergilenen döneme ait bir-

çok orijinal eşyanın bir bölümü de 
Samsun Müzesi’ne 
gönderildi.

Hediye Edil-
di, Müzeye 
Dönüştürüldü

Selanik Beledi-
ye Meclisi, Türkiye 
Cumhur i ye t i ’n in 
10. yılı nedeni-
yle 1933’teki ka-
rarla, Atatürk’ün 
doğduğu evi kendi-

sine hediye etti. Atatürk, kendisine 
verilen bu evin müze haline getirilm-
esini istedi. Ev, tamir ve tefriş ediler-
ek 10 Kasım 1953’te bir törenle 
“Selanik Atatürk Evi Müzesi” adı 
ile ziyaretçilere açıldı. Ev, 1966’da 
yeniden tefriş edildi. Ancak 1970’li 
yıllardaki bir depremde hasar gören 
ev, yeniden tamir edildi. 1980’de 
üçüncü defa düzenlendi, 19 Mayıs 
1980’de ziyarete açıldı. Bugün, 
Türk-Yunan dostluğunun bir simge-
si olan ev, bütün dünya vatandaşları 
tarafından ziyaret ediliyor.
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KİTAP DÜNYASI

Gülümser Heper-BEN İBNİ SİNA

Usta tiyatro ve mizah yazarı Kandemir Konduk’tan 
yeni kitap: “Şemsiyeli Balıklar”

Kitaptan;
“Ben, İbni Sina’yım. Yaşadığım 

dönemde ‘hekimlerin prensi’ 
unvanına layık bulunan bir hekimim. 
Varlığımı bilimin sadece materyal-
ist algısı üzerinden tanımlayamam. 
Bilimi bu şekilde düşünmek, 
onun felsefesini algılamamaktan 
kaynaklanır. Bilimin felsefesini 
Tanrısal boyutta düşünmek hem bil-
imi hem de uğraşan insanı yüceltir. 
Bu aynı zamanda bir öğretidir.

Bu öğreti babamın bağlı olduğu 
İsmailizm felsefesinden bana ka-
lan bir mirastır. Babamdan kalan 
öğretiler gibi yaşadığım dönem 
öncesinden gelen öğretiler de bil-
imin felsefesini algılamamda bana 

sonsuz kaynaklar sundu. Tüm 
öğretilerden çıkarımım şuydu: Tanrı 
dünyaya beni İbni Sina olarak kend-
imi aramam için gönderdi.

Gösterdiği yol tarikat, mağfiret ve 
hakikat yoluydu.  Kendimi ararken 
onu aramaya başlayacağımdan 
ve onu bulacağımdan eminim ki 
şüphesi yoktu.

Bilim, kültür, felsefe, din ve 
tıp alanında yüzlerce yazılı eser 
bıraktım. Toplumların bıraktığım 
eserleri okuduktan sonra beni ve 
ilmimi algılamalarını tercih ederim.”

Gülümser Heper, Ben İbni Sina, 
Boyalıkuş Yayınları, 400 s.

Tanınmış tiyatro ve mizah 
yazarı Kandemir Konduk’un “fabl” 
türündeki yeni kitabı “Şemsiyeli 
Balıklar” Tarihçi Kitabevi etiketiyle 
raflardaki yerini aldı.

‘Hayvanları sevmeyen, insanları 
da sevmez’ lafını hayvanlar bilmese 
de pek çok insan bilir. Buna karşın 
hayvanı da insanı da hiç sevme-
den yaşayan insansı yaratık çok-
tur” diyen Kandemir Konduk, bu 
kitabında hayvanlar âlemine mizahçı 
gözlüğüyle dalıyor.

Kurnaz tilkileri, uyuklayan 
koyunları, hırsız kedileri, makyajlı 
tavuskuşlarını, görgüsüz ayıları, 
maymun suratlıları, alık balıkları ve 
daha birçok hayvanı günümüz in-
san ilişkileriyle sosyopolitik açıdan 
örtüştüren ve okuyanı güldüren mi-
zah öyküleri sergiliyor...

Kandemir Konduk, yeni kitabı 
için şunları belirtiyor:

“Hayvanı insana benzetmek, 
öteden beri mizahın başvurduğu 
öğelerden biridir. İnsanlar gün-

lük yaşamlarında kızdıklarını ya 
da küçük düşürmek istedikleri 
kişileri kimi hayvanların görüntü ve 
davranışlarına benzetirler. Türkçede 
bu benzetmeler çoktur: Maymun 
suratlı, kaz kafalı, balık hafızalı, 
baykuş burunlu, karga sesli, yılan 
gözlü, kuş beyinli, tavşan kulaklı, fil 
ayaklı deriz. Kimi kez daha ayrıntılı 
tanımlamalar kullanırız: Tilki gibi 
kurnaz, ayı gibi kuvvetli (ya da kaba 
saba) keçi gibi inatçı, kedi gibi nan-
kör, domuz gibi nalet (!), deve gibi 
kindar, koyun gibi uyanık, öküz gibi 
görgüsüz, vb.

Özetle hayvanları insanlara 
böylesine yakınlaştıran bir durum 
söz konusu.

Ben de kimi hayvanlara giderek 
daha çok benzemeye başladığımız 
bir dönemde bu yakınlaşmadan ya-
rarlanmak istedim.

Üstelik 1980’lerde Zeki Alasya-
Metin Akpınar Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu’nda üst üste üç sezon 
oynanan ve tamamı hayvanlar 
arasında geçen ‘İnsanlığın Lüzumu 
Yok!’ isimli oyunu yazmışlığım var…

Oturup ‘Hayvan Masalları’ 
anlatır gibi, büyükler için bu öykül-
eri yazdım. Artık kim hangi hayvanı 
hangi insana benzetir, orasını ben 
bilmem; okuyan anlar…”

Kandemir Konduk, Şemsiyeli 
Balık, Tarihçi Kitabevi, 104 sayfa.






