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Günümüzde şekerin insan sağlığı 
için zararlı olduğu söyleniyor ve toptan 
bir bakış açısı getiriliyor. Bu yanlış bir 
yaklaşım. Hangi şeker daha tehlikeli? 
Bunun yanıtını aramak gerekiyor. Ko-
nunun ekonomi yönü, emperyalizme 
bağlantılı.

Bir tarımcı olarak önce kimi tespitler 
yapmak isterim.

Şeker Pancarı Üretiminin Tür-
kiye Ekonomisindeki Yer Neydi?

● Şeker pancarı tarımı, topraktan 
en yüksek düzeyde yararlanılmasını 
sağlayan bir etkinliktir.

● Şeker pancarı tarımı, işgücü 
açısından önemlidir. Üç yılı sulu buğday 
tarımı +1 yıl şeker pancarı tarımı 
şeklinde yapılan münavebeli tarım 
sürecinde, toplam 500 bin çiftçi ailesi 
şeker pancarıyla geçinir(di). Hane halkı 
düzeyinde bu sayı yaklaşık 2.5 milyon 
kişiye eşdeğer(di). Yüz bini geçen mevs-
imlik tarım işçisi de hasat döneminde 
çalışır(dı). Şeker fabrikasında çalışan 
işçi sayısı ise 30 bin dolayında(ydı).

● Şeker fabrikalarının çıktıları, 
üretim ekonomisinin can damarı(ydı). 
En önemli çıktısı şeker ile Türkiye şeker 
piyasasında egemen rol oynar(dı). 
Şeker eldesinden sonra kalan melas ve 
maya gibi yan ürünler içki ve yem sa-
nayisinin en önemli girdisi(ydi). Pancar 

posası ise doğrudan 
hayvan yetiştiriciliği 
ve besiciliğinde ucuz 
ve değerli bir yem 
kaynağıdır.

● Şeker tarımı, 
taşımacılık sektörüne 
her yıl milyonlarca ton 
yük sağlamakta(ydı).

Türkiye 2000’i 
yıllara değin şekerini 
şeker pancarından 
üretiyordu. Bu 

yıllardan itibaren, “şeker pancarından 
şeker üretimi pahalı, şeker fabrikaları 
zarar ediyor” denildi, gaflet uygusunda-
ki politikacılar tarafından ABD’den ithal 
edilen Bay Kemal Derviş aracılığıyla 
çıkarılan 15 yasanın birincisi olan 
“Şeker Yasası” ile kota getirildi.

Kota Ne idi?
Kemal Derviş Yasaları ile pancar 

yanında mısır gibi diğer bitkilerden elde 
edilen şeker benzeri maddelerin, kısaca 
Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ) üretimine 
olanak sağlandı. Bunların toplam şeker 
üretimindeki payına “Kota” diyoruz.

Kota, başlangıçta % 10 idi. Beklen-
tiler, yüksek olan bu oranın sağlığa 
zararlı olduğu için AB’de olduğu üzere 

azaltılması yönünde iken, hüküme-
tin, 8 Nisan 2013 tarihinde TBMM’ye 
sunduğu yasa tasarısı ile NBŞ kotası 
yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. 
Oysa AB ülkelerinde kota oranının % 
0-4 oranında değiştiği biliniyordu.

Şekerin Emperyalizme Bağlantısı 
Ne?

Yazının başında konunun ekono-
mi yönünün, emperyalizme bağlantılı 
olduğunu söylemiştim. Birincisi, öze-
likle ABD’nin elinde bulunan mısır 
stoklarının eritilmesi ile ilgili.

İkincisi AB’nin Ortadoğu pazarları 
ile bağlantılı. Türkiye’de şeker 
pancarından elde edilen şeker üretimi 
azalınca, bu pazarlar başta AB ülkeler-
ine kalacaktı ve öyle oldu. Örneğin 
Fransa. Yıllık şeker tüketimi 2 milyon 
ton olan Fransa, çıkarına uygun olduğu 
için 4,5 milyon ton/yıl şeker üretmeyi 
sürdürmektedir. Hedef, Ortadoğu 
pazarları idi.

Üçüncüsü ise daha korkunç idi. 
NBŞ tüketimin arttırılması ile ortaya 
çıkan hastalıklar.

Bunu biraz açalım…

ŞEKERİN TADI NİÇİN KAÇTI?

 Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Nişasta Bazlı Şeker Tüketimi 
Sağlığımıza Zarar Veriyor

Türkiye’de NBŞ mısırdan üretili-
yor. Mısır Şurubu, vücutta früktoza 
dönüşüyor. 

Fruktoz, insülün direncini olum-
suz olarak tetikliyor. Şeker hastalığı 
ve şişmanlık başta olmak üzere 
kanserden kalp hastalıklarına ve 
karaciğer yetmezliğine kadar birçok 
kronik hastalıkları yol açıyor.

 Türkiye’de NBŞ üretimi, beş 
firmanın denetiminde (*) Mısır 
şurubunun fiyatı, şeker pancarı 
şekerine göre ton başına 250-
300 dolar daha ucuz ve sıvı olarak 

pazarlanabilmekte. Bu nedenlerle, 
şekerlemeler, unlu mamuller, reçel, 
alkollü ve alkolsüz içecekler gibi 
şeker gıda sanayinde yaygın olarak 
kullanılıyor.

NBŞ’lerin tüketimi, AB’nde ve 
dünyada düşerken Türkiye’de yük-
seliyor. Türkiye’de kişi başına NBŞ 
tüketimi 6 kg. iken, AB’de bu miktar 
1 kg. civarında.

NBŞ Kotası’nın Yükseltilmesi 
Ekonomiyi Olumsuz Etkiledi

Şeker pancarı üretimi ile ilgili 
çiftçi sayısı 500 bin idi, günümüzde 
120 bine düştü.

Şeker pancarı üretim alanı, 500 
bin hektardan 272 bin 990 hektara 
geriledi.

Şeker ithal etmeye başladık.
Şeker fabrikalarını özelleştirdik.
Çok sayıda çiftçimiz ve işçimiz, 

işsiz kaldı.
İzin verirseniz analar, babalar, 

nineler ve dedelere de birkaç 
önerme yapalım mı?

Şekerlemeleri, kek ve pastaları 
ve reçellerimizi evimizde yapalım.

Bebelerimize bisküvi, çikolata ve 
gazlı içecekleri almayalım.

TV reklamlarına kanmayalım. 
Örneğin reklamlarda kadınlarda 
adet öncesi dönemde, hamilelikten 
önce ya da sonrasında gözlemlenen 
gıda intoleransına karşı öğütlenen 
çikolataya karşı temkinli olalım. Re-
klamlardaki kadınlara “İntense Krizi 
Sonuçta” dedirtmiyorlar mı?

Canımız baklava ve helva 
gibi tatlıları çektiği zaman mut-
laka şeker pancarı şekeri kullanıp 
kullanmadıklarını kontrol edelim.

Ve de çevrenizde siyasetçi varsa 
bu konuda bir sorgulama yapalım.

------------------------------------

(*) Bu şirketler, şimdilik Car-
gill (ABD), Amylum (Britanya 
ve ABD Ortaklığı), PNS(Cargill 
ve Ülker Ortaklığı),Tat Nişasta 
ve Sunar Mısır Entegre’den 
oluşuyor. Sırası gelmişken, em-
peryalizmin yeni farkına varan-
lara bir anımsatma yapalım
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ŞEKERİN TADI NİÇİN KAÇTI-2 

Geçtiğimiz günlerde Resmi 
Gazete’nin yer alan bir ilana göre; 
“Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 
14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, 
Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının 
ihalesi 3 Nisan’a, Erzincan, Erzu-
rum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal 
fabrikaları için 11 Nisan’a, Afyon, 
Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş 
fabrikaları için 18 Nisan’a kadar tek-
lif verilebilecek”miş.

“İhalelere gerçek ve tüzel kişiler 
ile yatırım fonları ve ortak girişim 
grupları katılabilecek ve pazarlık 
usulü ile gerçekleştirilecek ihalel-
er, pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 
yapılacak açık artırma suretiyle 
sonuçlandırılabilecek”miş.

Kısaca, “14 tane stratejik fabrika 
birden satılacak”mış.

Gazete haberlerine göre, şeker 
fabrikalarının satışına karşı çıkanlar 
ise şu konuları dile getirmişler:

• “Fabrikaların birçoğu, 
değerli arazisi ve şeker kotası 
için satılacak.

• Bu satıştan sonra Orta 
Anadolu bölgesinde pancar 
üretimi daha büyük bir tehlikeye 
girecek.

• Avrupa’da pancar üreti-
minde söz sahibi olan Almanya, 
Fransa, Hollanda ve Polonya 
şeker fabrikalarını gözü gibi 
korurken, fabrikaları gözden 
çıkarması doğru değildir.

• Şeker üretimi ve 
pazarlaması tekellerin eline 
geçecek. Bu durumdan pancar 
üreticisi kadar tüketici de zarar 
görecek.

• Şeker-İş Başkanı Gök, 
fabrikaların yerine AVM ve 
rezidans yapılacak.

• Şeker fabrikalarının ka-
muoyunda hiç tartışılmadan 
ABD’nin küresel şirketi Car-
gill Raporu’nun ardından 
satışa çıkarılacak olması da 
manidardır. Türkiye’de NBŞ 
üretimini % 90’nı bu şirketin 
tekelindedir.

• NBŞ’lerin tüketimi, 
AB’nde ve dünyada düşerken 
Türkiye’de yükselmektedir. 
Türkiye’de kişi başına NBŞ 
tüketimi 6kg. iken, AB’de bu 
miktar 1 kg. civarındadır.

NBŞ’lerin insan sağlığı 
açısından içerdiği sakıncaları 
dikkate almak zorunluluğu 
vardır. Türkiye’de üretilen NBŞ, 
genetiği değiştirilmiş mısır 
kaynaklıdır. Bilindiği üzere 
GDO’lar insan sağlığına ci-
ddi zararları taşımaktadırlar.” 
demişler.

Aslında şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi yeni bir konu değil. 
Kemal Derviş’in başlattığı süreç de-
vam ediyor.

Yıllarca önce, özellikle 2009 
yılında Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesine karşı, Şeker-
İş Sendikası tarafından “Şeker 
Fabrikalarının Satışı Dursun, 
Şeker Yasası İptal Edilsin!” imza 
kampanyaları başlatılmıştı.

Günümüzde de Yozgat ve 
Tokat’ın Turhal ilçesinde şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 
Şeker-İşçileri imza kampanyası 
başlatılmış bulunuyor. Buna ben-
zer tepkilerin dile getirilmes-
inin demokrasinin bir ön koşulu 
olarak kabul edilmesi olduğunu 
düşünüyorum.

 Ve işçilerin sesine kulak verelim, 
“onlar kendileri için olduğu kadar bi-
zim için de tepkilerini gösteriyorlar” 
diyorum.
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Türkiye’deki Şeker Fabrikalarının 
kuruluş çalışmaları 1840’lı yıllara ka-
dar dayanıyor. Ancak uzun yıllarca 
büyük emekler verilerek kurulan 
şeker fabrikaları şimdilerde satılıyor. 
Cumhuriyet döneminde bin bir zor-
luklarla açılan şeker fabrikalarının 
kurucuları arasından yer alan Uşak’lı 
Molla Ömeroğlu öncülük etti.

Peki, bu şeker fabrikaları nasıl ku-
ruldu? Kim kurdu? Kurulurken nasıl 
zorluklardan geçildi? İlk Türk şekeri 
ne zaman üretildi? 

İşte Türkiye’deki şeker 
fabrikalarının kuruluş öyküsü...

Türkiye’de Şeker Fabrikaları kurul-
ma çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında (1840-1899) başladı. 
Ancak, Osmanlı döneminde yeterli 
teşvik olmadığından hiçbir fabrika 
kurulamadı. 

İlk şeker fabrikasının kurulması 
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmesi 
ile başlıyor. Bu konuda da dönemin 
ilk ciddi teşebbüsü Uşak’lı Molla 

Ömeroğlu Nuri (Şeker) 
adında bir çiftçi tarafından 
yapıldı. 

Hemen ardından 
da Türkiye’de ilk şeker 
fabrikası olan ‘Uşak Ter-
akki Ziraat T.A.Ş.’ kuruldu. 
19.04.1923 tarihinde 
600.000 TL sermaye ile ku-
rulan Fabrika 17.12.1926 
tarihinde işletmeye açıldı. 

Peki, Uşak’lı Molla Ömeroğlu 
Nuri kimdir? Bu fabrikayı nasıl açtı?  
Açarken ne zorluklar yaşadı? 

Cumhuriyetin kuruluşu ile 
başlayan Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş 
Şeker Fabrikası ve Uşak’lı Molla 
Ömeroğlu’nun öyküsü…

TAM BİR BAŞARI HİKÂYESİ
Uşak’lı Molla Ömeroğlu ülkenin 

yunan işgalinden çıkmasından hemen 
sonra gelecek için bu fabrikayı kurma 
planlarını kafasında tasarlıyor. Gerek 
ekonomik sıkıntılar gerek vatandaşın 
çektikleri acıları düşünerek bu etkileri 
ortadan kaldırmak istiyor. İlk adım 
olarak da Kalfa Köyündeki Çiftlikler-
inde, Avrupa’dan elde ettiği pan-
car tohumlarıyla pancarı yetiştirerek 
başlıyor. Fabrikanın ana ham maddesi 
olan Şeker Pancarını önce kendisinin 
tanıması, ondan sonra da pancardan 
şekerin nasıl elde edilebileceğini 
araştırmaya başlıyor. Sonrada elde 
ettiği pancarları evde rendeleyip, 
rendelenmiş pancarları kaynatarak 
içindeki tatlı usareyi çıkarmış. Aile 
meslekleri de helvacılık olduğu için 
elde ettiği tatlı suyu kaynatarak 
şerbet elde ediyor. Köyde kendisine 
verilen işleri, daima daha çabuk daha 
verimli nasıl yapacağını düşünür ve 
uygularmış. İşten hiç kaçmaz ‘işler 
benden kaçsın’ diyor.

CUMHURİYETİMİZİN MİRASI ŞEKER 
FABRİKALARI…
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ÇOK ZEKİ ÖĞRENCİ OLUP 
HOCALARI ŞAŞIRTIRMIŞ

Uşak’lı Molla Ömeroğlu 
gençliğinde çok zeki bir öğrenciymiş. 
Hocalarını şaşırtan bir zekâya 
sahipmiş.  Askerliğinin Sultan Hamit 
devrinde İstanbul’da inzibat olarak 
yapmış.  Tabi bu sayede  Uşak’lı 
Molla Ömeroğlu’nun çevresi bir hayli 
genişlemiş ve ileride yapacağı fab-
rika kurmanın alt yapısını hazırlamış. 
Bu sıralarda tarih takriben 1323’ler-
di.

ŞEKERİ NASIL YAPIYOR?
Yetiştirdiği pancarları mutfaktaki 

rendeler İle rendeleyip kaynatıyor. 
Kaynattığı pancarları gene mutfak-
taki ilistirde sıkarak şekerli sularını 

elde ediyor, ancak bu şekerli sıvı 
hem kirli hem de kokulu oluyor. Bu 
olayın çözümünün de Kimya bilgi-
sine dayandığını anlıyor. Başlıyor 
bunu konuyu araştırmaya. Elde ettiği 
kirli şekerli sıvıyı kireç kaymağı ile 
muameleye tabi tutarak bu konuyu 
da başarıyor. Kirli kokulu şerbete 
kireç kaymağı uygulayıp kazanlarda 
dinlenmeye bırakınca sabahleyin 
tortuların dibe çöktüğünü ve koku-
sunun da gittiğini geriye berrak bir 
tatlı sıvının kaldığını görüyor.

FABRİKAYI AÇIYOR
Molla Ömeroğlu  kendinden ön-

cede Şeker Fabrikası kurma fikrinde 
olanların olduğunu biliyor ve onların 
her hamlesini takip ederek fabrika 
kurma konusunda Osmanlıdan 
aldıkları imtiyazları da takip ederek 
belleğine kaydediyor. Sonrasında 
da fabrikayı açıyor.
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SAYI DÖRT’E ULAŞTI

Daha sonrasında Cumhuriyet 
döneminde açılan fabrikalarla tecrübe 
kazanan kişiler ve kurumlar daha çok 
fabrika açmayı hedefliyor. Yapılan 
teşviklerle de Türkiye’nin şeker 
ihtiyacı kısmen de olsa karşılanıyordu.  
Uşakta açılan fabrikadan sonra 1934 
yılına kadar şeker fabrikalarının sayısı 
dört’e ulaştı ve kişiler bu fabrikaları 
tek bir çatı altında toplamak istedi. 
Bu durumun sonunda Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş kuruldu.

Cumhuriyet döneminde şeker 
fabrikası kurma amacında olan kişiler 
ve kurumlar yatırım yapmaya ve fab-
rika kurma çalışmalarına devam edi-
yordu. Daha sonrasında da yine aynı 
yıllarda  İstanbul’da da özel şahısların 
ve bazı milli bankaların iştiraki ile 
14.06.1925 tarihinde  500.000 TL 
sermayeli “İstanbul ve Trakya Şeker 
Fabrikaları T.A.Ş.” kuruldu.

İLK TÜRK ŞEKERİ ÜRETİLDİ
Bu teşviklerin devamında da, 

02.11.1925 tarihinde Alpullu Şeker 
Fabrikasının temeli atıldı. 11 ayda 
fabrikanın montajı bitirilip  26.11.1926 
tarihinde de fabrika işletmeye açıldı. 
İlk Türk şekeri de bu dönemde üretil-
di.

Gerçekleştirilen teşvikler ve ku-
rulan fabrikalarla 1933 yılına kadar 
Türkiye’nin  şeker ihtiyacı kısmen de 
olsa karşılanıyordu.

Daha sonra bu fabrikalara ek 
“Anadolu Şeker Fabrikaları T.A.Ş.” 
5.12.1933 tarihinde Eskişehir Şeker 
Fabrikası işletmeye açıldı.

Diğer bir şirket olan “Turhal Şeker 
Fabrikası T.A.Ş.” de 19.10.1934 tari-
hinde Turhal Şeker Fabrikası kuruldu.

kararla EBK’ye sığır eti ithalatı 

yapma yetkisi verilmiştir.
Geçmişte olduğu gibi, bu girişim 

de sorunun çözümünün değil 
büyümesinin başlangıcı olmuştur. 
Nitekim aradan altı yıldan uzun 
bir düre geçmesine rağmen kriz 
aşılamamış, hatta büyümeye devam 
etmiştir.
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TEK ÇATI ALTINDA TOPLAN-
DI

Tarımsal, teknik ve idari 
çalışmaların koordine edilmesi, ser-
maye kaynaklarının birleştirilmesi 
amacıyla ayrı şirketler halindeki dört 
şeker fabrikası, tek bir şirket çatısı 
altında toplatılmak için çalışma 
başlatıldı. Bu çalışmaların sonunda 
22 milyon TL sermayeli Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.

TEŞVİKLER BAŞLADI

1950 yılına kadar bu dört şeker 
fabrikası ile devem ediliyordu. Her 
yıl artan şeker ihtiyacının tama-
men yerli üretimle karşılanabilmesi 
için 1951 yılında hazırlanan “Şeker 
Sanayii’nin Tevsi Programı” ile yeni 
şeker fabrikaları kurulması döne-
mine girildi. 

Diğer taraftan da pancar eki-
cilerinin teşkilatlandırılması amacı 
ile tarım kesiminde toplumsal 
dayanışmanın bir örneği olan 
kooperatifleşme hareketi başladı.

1956 YILINA KADAR 11 ŞEKER 

FABRİKASI İNŞA EDİLDİ

1951-1956 yıllarını kapsayan 
dönemde toplam on bir yeni şeker 
fabrikası inşa edilerek, 1956 yılında 
fabrika sayısı on beşe ulaşmıştır. 
1962 yılında Ankara Şeker Fabrikası 
ve 1963 yılında da Kastamonu Şeker 
Fabrikası, sanayimizin geliştirilen bir 
makine fabrikası ile iki atölyede % 
65’i imal edilerek işletmeye alındı.

Ülkemizin nüfus artışına pa-
ralel olarak artan şeker ihtiyacını 
temin etmek amacıyla yeni şeker 
fabrikaları kurulması öngörülerek 
1977’de Afyon, 1982’de Muş ve 
Ilgın, 1983’de Bor, 1984’de Ağrı 
ve 1985 yılında da Elbistan Şeker 
Fabrikalarının % 95’e varan mak-
ine ve tesisleri mevcut beş makine 
fabrikasında imal edilerek işletmeye 
alındı. 

Daha sonra sırasıyla 1989 yılında 
Erciş, Ereğli ve Çarşamba Şeker 
Fabrikaları, 1991 yılında Çorum, 
1993 yılında Kars, 1998 yılında 
Yozgat ve 2001 yılında ise Kırşehir 
Şeker Fabrikaları işletmeye açıldı.
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ŞEKER DOSYASI

Türkiye’de şeker fabrikaları sa-
dece şeker üretmez. Çevrelerinde 
kooperatifler örgütlenir, pancarın 
küspesi yem olur ve hayvancılık 
gelişir. Cumhuriyet, o fabrikalardan 
yola çıkarak tarımdan, kooperatife, 
hayvancılıktan bankacılığa kadar bir 
sistem kurmuştur. Asıl olan sistemin 
kimin elinde olacağı değil bozul-
madan daha iyiye götürülmesinin 
sağlanmasıdır.

Şeker Hakkında 
Bilgi

Şeker, besin mad-
delerinin en önemlileri 
arasında kabul ediliyor. 
Şeker ya da bilimsel 
adıyla sakkarit, kimy-
asal olarak karbon, 
oksijen ve hidrojen 
atomlarından oluşan 
bir karbonhidrattır.

Şekerin birçok 
çeşidi ve hali vardır. 
Bunları aşağıdaki 

tabloda gösterelim:

Bu tabloda sayılanların hepsi 
dolaylı olarak aldığımız şeker tür-
leridir. Üzüm yediğimizde glukoz, 
meyveleri yediğimizde fruktoz, 
havuç yediğimizde sukroz, süt 
içtiğimizde ya da sütten yapılmış 
ürünler (tereyağı, peynir, yoğurt 
gibi) tükettiğimizde laktoz, patates, 
tahıllardan (buğday, arpa, yulaf vb) 
yapılmış ürünleri (ekmek, kahvaltı 
gevreği, bisküvi vb) yediğimizde 
nişasta şekeri, et tükettiğimizde 
glikojen, yeşil bitkileri yediğimizde 
de selüloz almış oluruz. Görüleceği 
gibi şeker, tükettiğimiz her ürünün 
içinde farklı bileşimlerde ve yapılarda 
vardır.

Bu şekilde tükettiğimiz ürün-
lerden aldığımız şekere ek olarak 
ayrıca çay, kahve ya da soğuk 
içecekler gibi içeceklerde, tatlılarda, 
çeşitli yiyeceklerde, içkilerde 
tatlandırıcı olarak kullanılan şekeri 
de tüketiriz.

Burada konumuz bu tür ek şeker 
kullanımıdır. Yiyecek ve içeceklerde 
kullandığımız şeker asıl olarak glu-
koz ve fruktozun bileşiminden 
oluşan şekerdir.

Dr. Mahfi Eğilmez
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Kullandığımız Şekerin Kökeni
Tatlandırıcı olarak kullandığımız 

şeker, en yaygın biçimde 
şekerkamışı ve şeker pancarından 
elde edilir. Şeker kamışı, buğdaygiller 
familyasından bir bitkidir. Sıcak 
bölgelerde yetişir. Şeker kamışı 
yetiştirmek için minimum 600 mm 
yıllık yağış miktarı alan tropik bir 
iklim gerekir. Ortalama olarak hek-
tar başına 100 ton kamış veya 10 
ton şeker elde edilir. Türkiye’nin ikli-
mi şeker kamışı yetiştirmeye uygun 
değildir. 

Tablo 1: Dünyada Şeker Üretimi 
(http://pankobirlik.com.tr/ISTATIS

Şekerpancarı, ıspanakgiller 
familyasından gelişimini 2 yılda 
gelişimini bir bitkidir. Tohumları 
birleşik halde bulunur. Ortalama 
olarak 7 – 8 kilogram pancardan 1 
kg toz şeker elde edilir.

Mevsiminde toplanan şeker 
pancarları, yıkama tesisinde iyice 
yıkandıktan sonra makinalarla 
parçalanır. Parçalanan pancarlar, 
basınçlı sıcak suya atılarak özsuları 
çıkarılır. Elde edilen özsu karbon-
dioksit gazı ve kireç kaymağı ile 
işlenir, 

daha sonra sülfür dioksitle mua-
mele edilerek rengi açılır ve çeşitli 
süzgeçlerden geçirilerek sonunda 
koyu bir şurup haline getirilir. Daha 
sonra santrifüj makinelerinde su-
yun şekerden ayrılması sağlanır ve 
elde edilen şekerin toz şeker ya da 
kalıplara dökülerek kesme şeker ha-
line getirilmesi işlemi gerçekleştirilir. 
Şekerkamışından elde edilen 
şekerde de yapım usulü aynıdır. 
Kamışlar buhar veya sıcak suyla 
ıslatılarak sıkılıp özsuları çıkarılır, 
bundan sonra şeker pancarındaki 
aynı yöntemlerle toz şeker elde edil-
ir. Şeker yapımında kullanılan pan-
car ve kamış artıkları gübre, ya da 
hayvan yemi olarak kullanılır.

Şeker kamışından veya şeker 
pancarından elde edilen şekerlerin 
her ikisi de yukarıdaki tabloda 
değindiğimiz sakkaroz olduğu 
için ikisi arasında önemli bir fark 
yoktur. İkisi arasındaki en önemli 
fark şeker kamışından elde edilen 
şekerin üretim maliyetinin şeker 
pancarından elde edilen şekere 
göre daha düşük olmasıdır.

Şeker Üretimi ve Tüketimi

Dünyada üretilen şekerin 
dörtte üçüne yakın miktarı şeker 
kamışından dörtte bir dolayındaki 
kısmı da şeker pancarından üretili-
yor.
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2003/04 kampanya yılına göre 
2016/17 kampanya yılında şeker 
üretimi yüzde 25 artmış bulunuyor. 
Tabloya göre dünya şeker üretiminin 
yaklaşık olarak yüzde 75 – 80’i 
şeker kamışından, yüzde 20 – 25’i 
de şeker pancarından elde ediliyor.

Dünya üretiminde birinci 
sırada Brezilya yer alıyor (2016/17 
kampanyası üretim miktarı (40,5 
milyon ton.) Brezilya’dan sonra 
Hindistan (22,5 milyon ton), Çin 
(10,9 milyon ton) ve ABD (8,5 mi-
lyon ton) geliyor.

Tablo 2: Bazı Ülkelerde Şeker 
Tüketimi (http://pankobirlik.    
com.tr/ISTATISTIKLER.pdf)

Türkiye’de Şeker Üretim ve 
Tüketimi

Türkiye'de iklimin uygun 
olmaması nedeniyle şeker kamışı 
yetişmediği için şeker, şeker 
pancarından elde ediliyor. Şeker 
pancarı üretimi yapılan alanın 
büyüklüğü yaklaşık olarak 320 bin 
hektar dolayında yer tutuyor.   

Aşağıdaki tabloda yıllar itibari-
yle Türkiye’de üretim ve tüketim 
miktarları yer almaktadır.

Tablo 3: Türkiye’de Pancar 
Üretimi, Şeker Üretimi ve Tüketimi 
(Bin Ton)

(h t tp : / /pankob i r l i k .com.t r /
ISTATISTIKLER.pdf)

Tabloya göre 2016 yılında 
19,6 milyon ton şeker pancarı 
üretimi yapılmış, 2.559 bin ton 
şeker üretilmiş ve 2.608 bin ton 
şeker tüketilmiş bulunuyor. Bazı 
yıllarda üretimden daha az tüketim 
yapılarak fark stoka eklenmiş, bazı 
yıllarda ise bir miktar şeker önceki 
yıl stokundan tüketilmiş bulunuyor.

Türkiye’de şeker üreten şirketler 
aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Tablo 4: Şeker Üreten Şirketler 
(http://www.turkseker.gov.tr/sek-
tor_raporu_2017.pdf)

Tablodaki 43 şeker fabrikasının 
toplam üretim kapasitesi 4.141 bin 
tondur. Bu toplamın 3.151 bin ton-
luk bölümü pancar şekerine, 990 
bin tonluk bölümü de nişasta bazlı 
şekere aittir.

Türkiye’de Şeker Pancarı 
Tarımının Ekonomiye Katkısı

Türkiye’de şeker 
fabrikalarının kurulması, şeker 
ihtiyacını, ithalata zorunlu 

kalmadan karşılayacak bir üretimin 
yapılması ve bunun yanı sıra tarımı 
ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırma 
düşüncesi sonunda ortaya çıkmış 
bir gelişmedir. Günümüzde şeker 
pancarı tarımı 65 il ve yaklaşık 
8.000 yerleşim biriminde yapılıyor 
ve yaklaşık 350.000 çiftçi ailesi pan-
car tarımı ile uğraşıyor.

Şeker pancarı, bir yandan şeker 
üretiminde kullanılırken bir yandan 
da besi hayvancılığı açısından çok 

değerli bir gıda olan yaprak, baş ve 
posası ile yem bitkisi olarak işe yarar. 
Şeker pancarı tarımı, sözleşmeli bir 
tarım türü olduğu için bu işin tarımını 
yapan insanları köye bağlayarak ve 
ailenin neredeyse tüm bireylerine bir 
iş olanağı yaratarak kentlere göçün 
önlenmesinde de önemli rol oynar. 
Bu tarım türünün sözleşmeli olarak 
yapılması nedeniyle sözleşme 
yapılan çiftçilere kredi sağlanarak 
gerekli olan tarım aletleri, gübre, 
çeşitli malzeme ve nakdi yardımlar 
yapılır. Şeker pancarı ekilen alanlar 
aynı alanda orman yetiştirilmesiyle 
sağlanacak oksijenden 3 misli daha 
fazla oksijen yaratma gücüne sa-
hip bulunması dolayısıyla çevre 
açısından da önem gösterir.

 Bu sistemin sağladığı yararları 
şöylece şematize edebiliriz:
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Bütün bu yararları göz önünde 
tutularak Türkiye’de bir şeker siste-
mi kamu kesimi eliyle Cumhuriyetin 
ilk yıllarından başlayarak kurulmuş 
ve yaygınlaştırılmış bulunuyor. 
1950’li yılların başında Pancar 
Üreticileri Kooperatifi (Pankobirlik) 
ve Şekerbank kurulmuş ve böylece 
pancar üreticilerinin bir kooperatif 
sistemi çevresinde örgütlenmesi 
sağlanmış. Şekerbank eliyle de 
sektörün kredi sorununun çözüm-
lenmesi hedeflenmiş, kendi mantığı 
içinde ideal bir sistem oluşturulmuş.

Bu sistem sayesinde Türkiye, 
şeker sorununu çözmüş, ithalata 
ihtiyaç duymamış, ayrıca köyden 
kente göçü önleyen, tarımın 
ve hayvancılığın her alanında 
uygulanması gereken tutarlı bir sis-
tem ortaya çıkarmış bulunuyor.  

Sonuç

Bugün üzerinde durulması ger-
eken konu şekeri üreten fabrikaların 
kamu kesimi ya da özel kesim elinde 
olması meselesi değildir. Üretimi 
kimin yapacağı ikincil bir meseledir. 
Asıl mesele bugün Türkiye’yi şeker 
konusunda ithalattan koruyan, pan-
car çiftçisinin köyünü, kasabasını 
bırakıp kentlere göçmesini önleyen, 
hayvancılık için girdi sağlayan bu sis-
temin sürdürülüp sürdürülmeyeceği 
meselesidir. Asıl mesele özelleştirme 
sonucunda devletin elinden çıkacak 
olan bu fabrikaların arsalarının il-
eride başka amaçlarla kullanılıp 
kullanılmayacağı, şeker üretiminin 
düşüp düşmeyeceği, ithalatın öne 
çıkıp çıkmayacağı meselesidir.

Tarım kesimine bütün dünya 
inanılmaz destekler verirken Tür-
kiye, son yıllarda, o destekleri kes-
menin sıkıntısını yaşıyor. Desteklerin 
kesilmesinin sonucu olarak tarımsal 
üretim ve hayvancılık giderek güç 
kaybediyor, bir zamanlar ihraç edilen 
ürünler ithal edilmeye başlanıyor, in-
sanlar, köylerinde 

tarım veya hayvancılıktan para 
kazanamadığı için kentlere göç 
emek zorunda kalıyor. O nedenle te-
mel mesele şeker pancarı çiftçisinin 
özelleştirmeler sonucunda aynı du-
ruma düşüp düşmeyeceği mesele-
sidir.

Bu şirketler özelleştirilecekse, 
şirketlerin, gerekli modernizasyonu-
nun da yapılarak, şeker pancarından 
şeker üretimine devam etmesi ga-
ranti altına alınmalıdır. Bu garanti 
5 yıllık sürelerle sağlanamaz. 5 yıl 
sonra şekeri ithal etme sıkıntısıyla 
karşılaşmak söz konusu olabilir. 
Devlet yaptırdığı köprü, otoyol, 
hava limanı gibi yatırımlarda nasıl 
özel kesime garantiler veriyorsa 
özelleştireceği şeker fabrikaları 
için de bu tür garantiler alabilme-
lidir. Ayrıca devlet, şeker üretimini 
özel kesime devretse bile pancar 
çiftçisine kredi, mazot teşviki gibi 
desteklerinin süreceğini garanti et-
melidir.

Eğer kapitalist sistem içinde 
yaşamaya devam edeceksek 
özelleştirme doğru bir seçimdir. 
Ama her doğru seçimin içinde 
yanlışlar olabilir. Bunları ayıklamak 
şarttır. Aksi takdirde sistem, kamu 

mülkiyetini arar duruma düşer. Ba-
zen sosyal yarar, para kazanmaktan 
da kâr güdüsünden de önde gelir. 
Aksi takdirde sağlık sisteminde dev-
letin işin içine girmemesi, her şeyi 
özel kesime bırakması gerekirdi. 

Kaynaklar:
Prof. Dr. Necmi İşler, Şeker 

Kamışı
h t t p : / / w w w. m k u . e d u . t r /

files/898-3f7718cb-62d1-4b95-
af9c-625ca7c28d0d.pdf

Konya Şeker, Şekerle İlgili Mer-
ak Ettikleriniz

http://www.konyaseker.com.tr/
tr/icerik/detay/2257/sekerle-ilgili-
merak-ettikleriniz

Savlet Gürsel, Şeker Üzerine 

Not, yayınlanmamış çalışma.
Pankobirlik, Dünya, AB ve Tür-

kiye Şeker İstatistikleri
h t tp : / /pankob i r l i k . com. t r /

ISTATISTIKLER.pdf
TŞFAŞ, Sektör Raporu 2016
http://www.turkseker.gov.tr/

sektor_raporu_2017.pdf
DPT, Şeker Politikalarında Yeni 

Yönelimler ve Türkiye’nin Konumu
http://tarim.kalkinma.gov.tr/wp-

content/uploads/2016/02/tkiymaz_
calisma.pdf

Ek: Şeker Pancarının İçeriği
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SÖYLEŞİ

BM Kalkınma Programı eski Müdürü, ekonomist-yazar Bartu Soral:

“Önümüzdeki 12 Ayda Dış Finansman İhtiyacımız 210 Milyar Dolar”

Söyleşi: Şenol Çarık

Birleşmiş Milletler (BM) 
Kalkınma Programı eski Müdürü, 
ekonomist-yazar Bartu Soral ile 
ekonomiyi ve güncel gelişmeleri 
konuştuk.

Son 14 yıla damgasını vuran 
dış borç ve dış ticaret açığı gibi iki 
ekonomik gerçeğin bulunduğunu 
belirten Soral, dış borç alarak 
dışarının malının satın alındığını, 
tamamen ithalat ağırlıklı bir mod-
ele geçildiğini belirtti.

Ekonomik ve siyasi tablonun 
iç açıcı olmadığını ifade eden 
Bartu Soral, “Yeni bir ülkü birliği, 
kalkınma ve üretim hamlesi, 
çağdaş dünyayı yakalama strate-
jisi ortaya koyamıyoruz” dedi.

İşte o söyleşi:

“Bütün Paramızı Verim-
siz Bir Yatırım Olan Betona 
Gömdük”

-Türkiye’nin emperyalizm-
le mücadele halinde olduğu 
belirtiliyor.  Bu mücadeleye 
ekonomik olarak hazır mıyız?

Türkiye’ye son 14 yılda 
damgasını vuran iki ekonomik 
gerçek var; birisi dış borç, diğeri 
dış ticaret açığı. 2003 yılında 
bankaların dış borcu yaklaşık 20 
milyar dolardı. Aradan geçen 14 
yılın sonunda 195 milyar dolara 
ulaştı. Bir kıyas için söyleye-
lim; bankaların dış borcu 1989 
yılında yaklaşık 10 milyar dolardı. 
2002’de 20 milyar dolar oldu. 
Yani AKP öncesi 14 yıllık süreçte 
dışarıdan 10 milyar dolar borçla-
nan bankalar, AKP döneminde 

yurt dışından yaklaşık 175 milyar 
dolar borçlandılar.

Bunun dışında reel sektörün 
ticari kredileri de aşırı yükseldi. 
2002 yılında 412 milyar TL ticari 
kredi borcu olan reel sektörün 
bugün 1 trilyon 584 milyar TL 
kredi borcu var. Bu kadar borç 
alındı, üretim sektörlerine, im-
alat sanayiine, tarıma, teknolojiye 
yatırım mı yapıldı? Maalesef hayır. 
Öyle olsa hem milli gelir içinde 
borç oranı yükselmez hem de dış 
ticaret açığı kapanırdı. Biz bütün 
paramızı verimsiz bir yatırım olan 
betona gömdük.
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“Önümüzdeki 12 Ayda Dış Fi-
nansman İhtiyacımız 210 Milyar 
Dolar”

Bakın, 2002 yılında reel sektör ti-
cari kredi borcunun milli gelire oranı 
yüzde 11.5’di. Bugün yüzde 55.5. 
Hem de sözde üç kat büyüdüğü 
iddia edilen milli gelir içindeki payı. 
Hane halkı, özellikle dar gelirlinin 
borçlanması da aşırı yükseldi. 2002 
yılında 100 liralık ortalama gelirin 3 
lirasını borçlu olan hane halkı bugün 
55 lirasını borçlu. Türkiye’nin 2002 
yılında 115 milyar dolar olan dış bor-
cu, bugün toplam 430 milyar dolara 
yükseldi. Şimdi gelinen noktada 
önümüzdeki 12 ayda dış finansman 
ihtiyacımız 210 milyar dolar. Bu ka-
dar para bulmamız lazım.

“DIŞ BORÇ ALARAK, 
DIŞARININ MALINI SATIN 
ALDIK”

-Verdiğiniz borçlanma 
rakamlarına görünce sor-
madan edemiyorum: Yatırım 
yapılmadıysa bu kadar borç ne 
için alındı?

Yatırım verimli sektörlere 
yapılmamış. İthalata yüklenmişiz. 
Yurt içinde sınırlı olan üretimi de 
öldürüp, tamamen ithalat ağırlıklı 
bir modele geçmişiz. Dış borcu 
karşılaştırdığımız gibi dış ticaret 
açığını da karşılaştıralım. 

AKP öncesi 14 yılda, yani 1989-
2002 arasında Türkiye toplam 
189 milyar dolar dış ticaret açığı 
verdi. AKP dönemi, 2003-2017 
arasında ise 983 milyar dolarlık dış 
ticaret açığı oluştu. Aradaki farka 
bakar mısınız? Demek ki biz son 
14 yılda ne yapmışız? Dış borç 
alarak, dışarının malını satın almışız. 
Kendimiz bırakın üretimi arttırmayı, 
mevcut üretim kapasitemizi de 
bitirmişiz. Sadece inşaata, yola, 

köprüye yatırım yapmışız. Teknoloji 
ve sanayiyi bir kenara koyuyorum, 
tarım ürünlerini bile ithal eder du-
ruma geldik!

“ENERJİNİN YÜZDE 50’SİNİ 
GÜNEŞ, RÜZGÂR VE SUDAN 
ÜRETİLEBİLİRİZ”

“Efendim petrol ve doğalgaz 
yoksunuyuz, dış ticaret açığı en-
erji sebebiyle” deniyor. 1989-2002 
arası petrol ve doğalgaz mı vardı? 
Geçiniz. 

Enerji konusunda da çok hatalı 
davranıyoruz. Güneş ve rüzgâr 
konusunda çok zengin bir ülkeyiz. 
Enerji üretiminde bu 
alanda Avrupa’nın 
bir numarası olabili-
riz, oysa sonuncu-
suyuz. İspanya, hat-
ta güneş ve rüzgâr 
açısından bizim 
kadar zengin olma-
yan Almanya enerji 
üretimlerinin yüzde 
25’ini buralardan 
sağlarken, bizim 
güneş ve rüzgârdan 
elde ettiğimiz enerji 
toplam içinde yüzde 
2. Halbuki Türkiye, enerjisinin yüzde 
50’sini yenilenebilir, bedava bir 
kaynak olan güneş, rüzgâr ve su-
dan üretebilir.

-Su demişken, Ortadoğu’daki 
bu kargaşa içinde suyun rolü 
sizce ne kadardır?

Oldukça fazladır. Fırat’ın batısı 

dediğimiz ve kendi ellerimizle PYD 
terör örgütü, yani ABD’nin eline 
geçmesine sebep olduğumuz 
bu bölge, hem petrol yatakları 
açısından zengin hem de Suriye’nin 
sulu tarım yapılan bölgesi. Yalnız işin 
önemli kısmı şu; bu bölgeye 

suyu Fırat ve Dicle Havzaları ile 
biz sağlıyoruz. Irak bölgesine de 
öyle. Türkiye bu coğrafyada en bol 
yağış alan ülke. Çünkü, dağlık yani 
yüksek. Yağmuru biz topluyoruz. 
Yıllık biz 650 birim yağış alırken, 
Suriye 250, Irak 150 birim yağış 

alıyor. Yani bu bölgeler kurak. Bir 
de küresel ısınma gibi bir gerçek 
var. Şimdi burada kurulması is-
tenen sözde “Kürdistan”ın gıda 
sürdürebilirliği Türkiye’ye bağlı.
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-Peki, bu suyu kesebilirmİyiz?

Evet, keseriz. Sınır ötesi su-
lar için uluslararası bağlayıcılığı 
olan bir antlaşma yok. Asi nehri 
ise Lübnan çıkışlı, yani bize karşı 
bir koz olmaz. Ayrıca biz GAP 
kapsamında projelendirdiğimiz sulu 
tarım alanlarının tamamını devreye 
soktuğumuzda zaten Suriye ve 
Irak’a su veremeyiz. O dört bölgeli 
diye sunulan ve içine Fırat ve Dicle 
Havzalarını da dahil eden haritaları 
bir de böyle okuyun.

-Bu siyasi atmosferde (Em-
peryalizmle mücadele verilirk-
en) biraz önce bahsettiğiniz dış 
borç oluşmuşken, nasıl oluyor 
da dolar sabit kalırken borsa 
coşuyor?

Bununla ilgili iki görüşüm var. 
Birincisi emperyalizmin başı Fırat’ın 
doğusuna yerleşti. Afrin daha ziyade 
Rusların kontrolünde. Bu sebeple 
ben ABD’nin bu direncini göster-
melik ve ileride yapabileceğimiz 
olası hamlelere hazırlık olarak 
görüyorum. Yoksa kamuoyuna 
yansıdığı kadar büyük bir gerginlik 
olsa, Brezilya ve Arjantin’e yaptıkları 
gibi bizim kredi derecelerimizi de en 
alta çekerler ve uluslararası finansal 
sistemden dışlarlar. Bu da içeride 
döviz fiyatlarının tutulamayacağı bir 
duruma gelmesi ve/veya faizlerin 
en 5 puan artışı demektir. Bunu 
yapmıyorlar. Sebebi bizim Çin, 
Rusya, İran yani Avrasya bölgesine 
göz kırpmamız. Bizi tamamen oraya 
itelemek, kaybetmek istemiyor ama 
Sarraf davası gibi kozlarla da kılıcı 

kafamızdan eksik etmiyor. 
Pazarlıkla almak istediğini almaya 
çalışıyor.

Bu arada para girişi devam edi-
yor, çünkü yüksek faizle “faiz lobi-
sine” güzel para kazandırıyoruz.

Biraz değişen dünya dengeleri 
de bu durumda etken. Çin oldukça 
sağlam bir pozisyonda. Rusya ise 

bölgesel bir güç ve bunların 
üstüne ABD’de bölgeye asker 
yığabilecek durumda değil. Devlet 
yönetim sisteminde de Trump’tan 
ötürü karmaşa hakim. Onu gönder-
ebilirler.

“YENİ BİR ÜLKÜ BİRLİĞİ, 
KALKINMA VE ÜRETİM 
HAMLESİ, ÇAĞDAŞ DÜNYAYI 
YAKALAMA STRATEJİSİ OR-
TAYA KOYAMIYORUZ”

Ortaya koymuş olduğunuz 
siyasi ve ekonomik tablo sonu-
cunda ne yapmak gerekir? Bu 
tablodan nasıl çıkılabilir?

Türkiye’de bir siyasi sıkışıklık 
var. İktidar da muhalefet de to-
plumu kucaklayamıyor. Samimi 
ve inandırıcılık konusunda bütün 
partilerde zaaf var; en çok da mu-
halefette.

Yeni bir ülkü birliği, kalkınma 
ve üretim hamlesi, çağdaş 
dünyayı yakalama stratejisi ortaya 
koyamıyoruz. Emperyalizm bölgeye 
ağır yükleniyor, yüklenmeye devam 
da edecek. Sonu toprak kaybı, 
bölünme ve içi çatışmaya varabi-
lecek bir süreci yaşıyoruz. Tonlarca 
hatamız var. Suriye emperyalizmin 
saldırısı altında ve sıra bize gelirk-
en, tuttuk biz de bu saldırıya ortak 
olduk. Esad ile dostluk köprüsünü 
düşmanlık köprüsüne çevirdik. 
Ekonomide dışarıya iyice bağlı kon-
uma geldik. Bu tip zor durumlardan 
çıkış için konjonktür çok önemlidir.
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Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden 
2017 Yılı Tarım ve Hayvancılık 
Değerlendirmesi

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) 
Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 
genel merkezinde düzenlediği basın 
toplantısında, 2017 yılında tarım 
sektöründe yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi, 2018 yılına ilişkin 
önerilerini paylaştı.

Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin 
tarım ve hayvancılık raporu şöyle:

2017 yılını tarım sektörü 
açısından değerlendirmeye 
başlarken en başta söylenmesi 
gereken şey, tarım sektörümüzün 
yıllardır devam etmekte olan kro-
nik sorunlarından hiçbirinin bu yıl da 
çözülememiş olduğudur.

Bu “kronik” sorunlar, yıllardır 
çözülemediği için üst üste birik-
mektedir ve önümüzdeki yıllarda 
giderilemediği takdirde çok daha 
büyük yapısal sorunlara yol 
açacaktır.

Bunların başında tarım sek-
töründe yaşanan ciddi finansman 
sıkıntısı gelmektedir.

DESTEKLEMELER YETERSİZ 
KALDI

Ülkemizde tarım sek-
törünün en önemli finans-
man kaynağı bütçeden 
destekleme için ayrılan fon-
dur.

Türkiye’de 2006 
yılında kabul edilen Tarım 
Yasası’na göre bütçeden 
her yıl tarımsal destekle-
meler için bütçeden 
ayrılan pay Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla’nın (GSYH) yüzde 
birinden daha az olmam-
ak zorundadır. Ne var 

ki, o yıldan bu yıla, bu orana hiç 
ulaşılamamıştır.

Orta Vadeli Mali Plan ve Pro-
gramda 2017 yılında milli gelir 
(GSYH) 2 trilyon 404 milyar TL 
olarak hesaplanmıştı.

Buna göre bütçeden tarımsal 
destekleme için ayrılması gereken 
pay, 20.4 milyar TL olmalıydı...

Ne var ki, 2017 yılı bütçesinden 
tarıma ayrılan pay 12 milyar 837 
TL’de kalmıştır.

Bu durumda, 2017 yılında 
bütçeden tarımsal desteklemeye 
ayrılan pay ile yasa gereği ayrılması 
gereken pay arasında 8 milyar TL’lik 
bir fark bulunmaktadır.

Hazırlanan 2018 yılı bütçes-
ine göre çiftçilerimize toplam 14,5 
milyar lira nakit tarımsal destek 
verileceği açıklanmıştır. Bu rakam, 
önümüzdeki yıl da destekleme 
miktarının yasanın öngördüğü taban 
çizgisinin altında kalacağını göster-
mektedir.

Genel Bütçe açısından bakar-
sak...

2017 yılı bütçe giderleri 645,1 
milyar lira olarak hesaplanmıştır. 
12 milyar 837 TL’lik destekleme 
fonu, bütçenin yaklaşık yüzde 2’sini 
oluşturmaktadır.

Bu durumu AB bütçesi ile 
karşılaştırdığımızda bu oranın ne 
kadar yetersiz olduğunu görebiliriz. 

AB’de genel bütçenin yüzde 40’tan 
fazlası tarımsal desteklemelere 
ayrılmakta. Ve bunun 40 milyar avro-
nun üzerinde bir bölümü doğrudan 
destek olarak verilmektedir.

Görüldüğü gibi, ülkemizde 
tarıma verilmesi gereken destek, 
gerek kendi bütçemiz ve ilgili yasal-
ar gerekse kendileriyle bütünleşme 
hedefini koyduğumuz ülkelerin 
bütçeleri göz önüne alındığında 
olması gerekenin çok altındadır.

GİRDİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 
ÜRETİM FİYATLARINI KATLADI

Tarım sektöründe üreticinin fi-
nansman kaynaklarından bir diğeri 
üreticinin kâr oranıdır. Bu kâr oranını 
belirleyen en önemli etken ise üretici 
fiyatları ile girdi fiyatları arasındaki 
makastır.

Ülkemizde yıllardan beri üretici 
fiyatları genel enflasyon oranının 
altında kalırken girdi fiyatlarındaki 
artış oranı genel enflasyon oranının 
üzerinde gerçekleşmektedir. “Ma-
kas açılması” olarak tanımlanan 
bu durum, üreticinin her yıl daha 
fazla masraf yapması ancak bu-
nun karşılığında daha az kâr etmesi 
anlamına gelmektedir.

Bu durumun en açık örneği 
tarımsal girdilerin en önemlilerinden 
biri olan mazotta görülmektedir.

Çiftçilerimiz dünyanın en pahalı 
mazotunu kullanmakta ve ma-
zot için ödedikleri paranın yarıdan 
fazlası vergi olarak devlete gitmek-
tedir.

Daha açık söylersek, çiftçi, beş 
lira verip bir litre mazot aldığında 
ÖTV ve KDV, yani dolaylı vergi 
olarak devlete üç liraya yakın para 
ödemektedir.

Tarım sektöründe yılda 3.3 mil-
yar litre civarında mazot kullanıldığı 
hesaplanıyor...

Bu durum, çiftçinin, geçen yıl 

Bu Yasak Çok Taşı Yerinden Oynatır
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aldığı 12 milyarlık desteğin yaklaşık 
7.5 milyarını mazot alırken devlete 
geri verdiğini göstermektedir...

2016 yılı sona ererken açıklanan 
Milli Tarım Projesi çerçevesinde, 
2017 yılında tarımsal üreticilerin 
kullandığı mazotun fiyatının yarısının 
devlet tarafından karşılanacağı 
açıklanmıştı.

Ancak, 2017 yılında bu vaad 
karşılanmadı. Özellikle dolardaki son 
artışlardan sonra mazota yapılan 
zamlar da göz önüne alındığında, 
2018 yılı bütçesinde bu vaadin 
karşılanması büyük önem kazanmış 
bulunmaktadır.

Bu konuda Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Sayın 
Fakıbaba’nın TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 
2018 yılı bütçesini sunarken ma-
zot maliyetinin yarısınının destek 
olarak üreticilerimize ödeneceğini 
açıklaması bu açıdan memnuni-
yet vericidir. Beklentimiz bu vaadin 
yerine getirilmesi ve bu fon için 
kullanılacak kaynağın zaten yeter-
siz olan destekleme bütçesinden 
kesilerek değil yeni kaynak ayrılarak 
gerçekleştirilmesidir.

İlaç, gübre, tohumluk gibi çoğu 
ithal olan ürünlerdeki dövize bağlı 
artışlar da hesaplandığında çiftçinin 
girdi faturası kabarmaya devam 
etmektedir.  2016 yılında gübre 
ve yemde KDV’nin kaldırılması bu 
açıdan yaşanan olumlu bir gelişme 
olsa da bu önlem genelde uğranan 
kaybı karşılamaya yetmemiştir.

BORÇLANMADA KRİTİK 
NOKTAYA GELİNDİ

Yukarıda açıkladığımız neden-
lerle çiftçiler üretimlerini finanse 
edecek yeterli kaynağı üretim faali-
yeti ve desteklemeler aracılığıyla 
elde edememektedir. Bu durum 
üreticinin bütçesindeki açığı her 
geçen yıl biraz daha büyütmekte 
ve son çare olan kredi kullanımına 
yöneltmektedir. Ancak bütçedeki 
açık devam ettiği sürece bu du-
rum sürdürülebilir değildir. Hiçbir 
sektör devamlı borçlanarak gelişip 
güçlenemez. O nedenle öz kaynak-
lar kısa sürede artırılamayacağına 
göre destekleme (12 milyar TL) 
ile tarımsal kredi (yaklaşık 70 mil-
yar lira) arasındaki dengesizliğin 
azaltılması acil bir zorunluluk haline 
gelmiş bulunmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM 
TAHMİNLERİ

-HUBUBAT VE BAKLİYAT 
ÜRETİMİNDE ARTIŞ VAR

2017 yılında tahıl ürünleri üretim 
miktarlarının bir önceki yıla göre 
%3,3 oranında artarak yaklaşık 
36,4 milyon ton oldu. Bir önceki yıla 
göre buğday üretimi %4,9 oranında 
artarak 21,6 milyon tona, arpa üreti-
mi %9 oranında artarak 7,3 milyon 
tona, çavdar üretimi %6,7 oranında 
artarak 320 bin tona, yulaf üretimi ,1 
oranında artarak 250 bin tona yük-
seldi.

Baklagillerin önemli ürünlerinden 
yemeklik baklanın % 8,1 oranında 
artarak yaklaşık 7 bin ton, kırmızı 
mercimeğin % 9 oranında arta-
rak 400 bin ton, yumru bitkilerden 
ptatesin ise %1,1 oranında artarak 
4,8 milyon ton oldu.
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TÜTÜN VE ŞEKERPANCARI 
ÜRETİMİ ARTIYOR

2017 yılında tütün üretiminin 
%7,8 oranında artarak 80 bin ton, 
şeker pancarı üretiminin ise %1,8 
oranında artarak yaklaşık 19,9 mi-
lyon ton olarak gerçekleşti.

MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ

Meyve üretiminin de 2017 yılında 
bir önceki yıla göre ,7 oranında ar-
taracak yaklaşık 21 milyon ton oldu. 
Meyveler içinde önemli ürünlerin 
üretim miktarlarına bakıldığında, bir 
önceki yıla göre elmada ,7, şeftalide 
,3, greyfurtta %2,7, kayısıda %34,9 
oranında artış, kirazda ise %0,9 
oranında azalış görüldü.

Turunçgil meyvelerinden 
mandalinanın oranında artacağı, 
sert kabuklu meyvelerden an-
tep fıstığının ise %54,1 oranında 
azalacağı tahmin ediliyor.

Üzüm üretiminde %5 oldu, muz-
da ise ,4 oranında artış öngörülüyor.

Sebze ürünleri üretim miktarının 
da yıl sonuna kadar bir önceki yıla 
göre %1,9 oranında artarak yaklaşık 
30,9 milyon ton olacağı tahmin edil-
iyor.Sebze ürünleri alt gruplarında 
üretim miktarları incelendiğinde, 
yumru ve kök sebzelerin %0,5 
oranında azalması, meyvesi için 
yetiştirilen sebzelerde %2,2, başka 
yerde sınıflandırılmamış diğer se-
bzelerde ise %3,5 oranında artış 
olması bekleniyor.

Sebzeler grubunun önemli 
ürünlerinden domateste %1,6, 
karpuzda %3,1, salçalık kapya 
biberde oranında artış olurken, kuru 
soğanda %1,7, kavunda %1,1, 
sivri biberde %3,2 oranında azalış 
olacağı tahmin ediliyor.

ZEYTİNDE ÜRETİM REKORU 
KIRILDI

Bu arada en iyi haber zeytin 
üretimindeki artış oldu. 2017 

yılında yapılması planlanan yasal 
bir değişiklik sonrasında büyük bir 
darbe yeme tehlikesiyle karşılaşan 

ancak toplumsal direniş sayesinde 
bu tehlikeyi atlatan zeytincilik bu yıl 
rekoltenin 2 milyon tonun üzerine 
çıkmasıyla büyük moral kazandı. 
Bu rakam Türkiye’de zeytin üretimi 
açısından bir rekor oluşturuyor.

Bu rakamlara baktığımızda re-
kolte açısından 2017 yılının olum-
lu olarak değerlendirilebileceğini 
görüyoruz. Ancak üreticinin mali 
durumuna baktığımızda üretimin 
artmasının çiftçinin gelirinin artması 
anlamına gelmediğini burada bir 
kere daha hatırlatmakta yarar var.

KIRMIZI ET ÜRETİMİ AZALDI
Kırmızı et üretimi, 2017 yılının yılın 

üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 
301 bin 331 ton oldu

Buna göre, üçüncü çeyrekte 
sığır eti üretimi 253 bin 994 ton 
olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, 
bir önceki döneme göre yüzde 10,8 
artarken geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 29,4 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu 
dönemde 32 bin 897 ton olarak 
tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir 
önceki döneme göre yüzde 47,7, 
geçen yılın aynı dönemine göre ise 
yüzde 39,9 artış gösterdi.

İTHALATA BAĞIMLILIK ARTI-
YOR

Üreticiyi sıkıntıya sokan bir 
diğer önemli husus tarımsal ürün-
lerde ithalata bağımlılığın giderek 
artmasıdır. Özellikle son yıllarda 
tarım ve hayvancılık ürünlerinde 
kendine yeterliliğin sağlanması 
ya da fiyatların artmasına karşı 
önlem alınması adına başvurulan 
“sıfır faizli ithalat” tabir caizse 
çiftçimizin belini bükmektedir.
Bakanlar Kurulu’nun 27 Haziran 
2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan kararına göre, canlı 
büyükbaş hayvanların ithalat 
gümrük vergisi yüzde 135’ten 
yüzde 26’ya düşürüldü.

Karkas et ithalatında ise 
yüzde 100 ile yüzde 225 arasında 
olan gümrük vergisi yüzde 40’a in-
dirildi.

Gümrük vergisi düşürülen bir 
başka ürün grubu ise hububat ürün-
leri oldu. Buğdayın ithalat gümrük 
vergisi yüzde 130’dan yüzde 45’e, 
arpanınki yüzde 130’dan yüzde 
35’e, mısırınki ise yüzde 130’dan 
yüzde 25’e düşürüldü.

Resmi Gazete’nin 29 Temmuz 
2017 tarihli sayısında yayınlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt 
Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar 500 bin baş canlı büyükbaş 
hayvan,475 bin canlı koyun ve 
keçi ithalat yetkisi verildi. Aynı ka-
rar kapsamında 31 Aralık 2018 
tarihine kadar 75 bin ton taze veya 
soğutulmuş et ile 31 Aralık 2017 
tarihine kadar ise 20 bin ton karkas 
et ithalatı yapılacak. Et ve Süt Ku-
rumu bu ithalatı sıfır gümrükle yapa-
cak.

Bakanlar Kurulu’nun aynı Resmi 
Gazete’de yayınlanan başka bir 
kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 
buğday,arpa,mısır ve pirinç ithalatı 
için yetki verildi. Söz konusu karar 
ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 31 
Mayıs 2018 tarihine kadar 750 bin 
ton buğday ve mahlut, yine aynı 
tarihe kadar 700 bin ton arpa, 31 
Temmuz 2018 tarihine kadar 700 
bin ton mısır ve 31 Ağustos 2018 
tarihine kadar ise 100 bin ton pir-
inç ithalat kotası tahsis edildi. To-
prak Mahsulleri Ofisi belirtilen mik-
tarlardaki bu ürünleri sıfır gümrükle 
ithal edecek.
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Bu durumda gümrük vergisi 
sıfırlanarak ithalat yetkisi verilen 
ürün ve miktarları (ton olarak) şöyle 
oldu:

Buğday ve Mahlut: 750.000

Arpa: 700.000

Mısır: 700.000

Pirinç: 100.000

Kırmızı et: 95.000

Büyükbaş hayvan: 500.000 baş

Küçükbaş hayvan: 475.000 baş

YEMDE DE DIŞA BAĞIMLI 
HALE GELDİK

Et ithalatının üretim üzerindeki 
olumsuz etkisi desteklemeler-
deki kısmi artışla dengelenm-
eye çalışılıyor. Örneğin 30 ilde et 
üretimine yönelik düve alımına yüzde 
30 hibe verilmesi kararlaştırıldı.  
Buzağı desteklemesi için 200-
750 liralık ödeme ve damızlık hay-
van üretim merkezlerinin sayısının 
artırılması öngörülüyor. Ancak bu 
önlemler üreticinin uğradığı ve 
uğrayacağı kaybı karşılamaya yet-
ecek miktarda değil.

Bir örnek vermek gerekirse, yem 
fiyatları 3-4 ayda yüzde 100’e yakın 
arttı. 25-30 kuruş olan samanın 
balya kilogram fiyatı 50-60 kuruşa 
çıktı. 50-60 kuruş olan yoncanın 
fiyatı 80-100 kuruş arasında 
seyrediyor. Samanın kilogramı 70 
kuruşa çıktı, çayır otunun kilogramı 
0.90 ile 1.1 TL arasında, yoncanın 
kilogram fiyatı ise 0.90 ile 1.1 TL se-
viyelerinde seyrediyor.

Bu durum karşısında geçtiğimiz 
günlerde saman da dahil kaba 
yem ve kepek türleri ile balık unu 
ithalatında gümrük vergileri, tüm ül-
keler için sıfırlandı. Yemde yüzde 50 
civarında olan ithalat oranımızın bu 
durumda çok daha yüksek rakam-
lara çıkması bekleniyor.

lete gitmektedir.
Daha açık söylersek, çiftçi, beş 

lira verip bir litre mazot aldığında 
ÖTV ve KDV, yani dolaylı vergi 
olarak devlete üç liraya yakın para 
ödemektedir.

Tarım sektöründe yılda 3.3 mil-
yar litre civarında mazot kullanıldığı 
hesaplanıyor...

Bu durum, çiftçinin, geçen yıl 
aldığı 12 milyarlık desteğin yaklaşık 
7.5 milyarını mazot alırken devlete 
geri verdiğini göstermektedir...

2016 yılı sona ererken açıklanan 
Milli Tarım Projesi çerçevesinde, 
2017 yılında tarımsal üreticilerin 
kullandığı mazotun fiyatının yarısının 
devlet tarafından karşılanacağı 
açıklanmıştı.

Ancak, 2017 yılında bu vaad 
karşılanmadı. Özellikle dolardaki son 
artışlardan sonra mazota yapılan 
zamlar da göz önüne alındığında, 
2018 yılı bütçesinde bu vaadin 
karşılanması büyük önem kazanmış 
bulunmaktadır.

Bu konuda Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Sayın 
Fakıbaba’nın TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 
2018 yılı bütçesini sunarken ma-
zot maliyetinin yarısınının destek 
olarak üreticilerimize ödeneceğini 
açıklaması bu açıdan memnuni-
yet vericidir. Beklentimiz bu vaadin 
yerine getirilmesi ve bu fon için 
kullanılacak kaynağın zaten yeter-
siz olan destekleme bütçesinden 
kesilerek değil yeni kaynak ayrılarak 
gerçekleştirilmesidir.

İlaç, gübre, tohumluk gibi çoğu 
ithal olan ürünlerdeki dövize bağlı 
artışlar da hesaplandığında çiftçinin 
girdi faturası kabarmaya devam 
etmektedir.  2016 yılında gübre 
ve yemde KDV’nin kaldırılması bu 
açıdan yaşanan olumlu bir gelişme 
olsa da bu önlem genelde uğranan 
kaybı karşılamaya yetmemiştir.

cetinunsalan@yahoo.com
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TOBB’un Sanayi Kapasite Raporu

Geçerliliği devam eden kapa-
site raporu sayısı geçen yıl 2016’ya 
göre yüzde 10,42 azalarak 64 bin 
825’e geriledi. En çok sanayi ka-
pasite raporu İstanbul’da, en az 
Bayburt’ta düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB)’nin Sanayi Kapasite 
Raporu’na göre, geçen yıl geçerliliği 
devam eden rapor sayısı 2016’ya 
kıyasla yüzde 10,42 azalarak 64 bin 
825’e geriledi. 

En çok sanayi kapasite rapo-
ru İstanbul’da, en az Bayburt’ta 
düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TOBB, 2017 yılı Sanayi Kapasite 
Raporu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl sonu 
itibarıyla 64 bin 825 geçerliliği de-
vam eden sanayi kapasite raporu 
bulunuyor. 2016 yılında 72 bin 369 
olan rapor sayısı, geçen yıl yüzde 
10,42 azaldı.

Raporların ait olduğu üretim te-
sislerinin yüzde 38,17’sinde 1-9, 
yüzde 43,68’inde 10-49, yüzde 
8,78’inde 50-99, yüzde 6,51’inde 
100-249, yüzde 2,87’sinde ise 
250’den fazla çalışan bulunuyor.

Geçerliliği devam eden rapor-
larda yer alan bilgilere göre, sanayi 
tesislerinde toplam çalışan sayısı 
yüzde 2,96 azalışla 2 milyon 905 
bin 511 kişi oldu. Bu sayı 2016’da 2 
milyon 994 bin 120 olarak kayıtlara 
geçmişti.

Toplam çalışanların yüzde 4,56’sı 
1-9 çalışan bulunan tesislerde isti-
hdam edilirken, yüzde 23,11’i 10-
49, yüzde 13,76’sı 50-99, yüzde 
22,39’u 100-249, yüzde 36,18’i ise 
250 ve daha fazla çalışanı bulunan 
tesislerde görev yapıyor.

Geçerli raporlara göre, istihdamın 
en fazla olduğu ilk beş il İstanbul 
(619 bin 046), Bursa (258 bin 638), 
İzmir (196 bin 290), Kocaeli (188 bin 
183) ve Ankara (151 bin 947) olarak 
belirlendi.

Rapora göre, geçen yıl sonu 
itibarıyla sanayi tesislerinde en 
çok mühendis Doğu Marmara’da 
çalışıyor. Bölgede 30 bin 585 müh-
endis çalışırken, İstanbul’da 24 bin 
702, Batı Anadolu’da 20 bin 323, 
Ege’de 17 bin 820, Akdeniz’de 7 
bin 886 mühendis sanayi tesisler-
inde istihdam edildi.

Toplam çalışanların yüzde 4,21’ini 
mühendis, yüzde 4,50’sini tekn-
isyen, yüzde 6,60’ını usta, yüzde 
72,41’ini işçi, yüzde 11,29’unu idari 
personel oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama 
çalışan sayısı 2016’da 41,37 iken, 
2017’de 44,82 oldu. Sanayi tesisi 
başına en çok çalışana sahip il-
ler Zonguldak (103,40), Kırklareli 
(100,17), Karaman (91,26), Çankırı 
(88,63) ve Tekirdağ (88,51) olarak 
sıralandı.
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TZOB: “İhracat, Üreticiyi Tatmin Edemiyorsa Sürdürülebilir 
Değildir”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, 2017 yılının 8 ayında ger-
ileyen sanayiye aktarılan inek sütü 
miktarının son 3 aydaki artışa 
rağmen, 11 aylık dönemde 2016 
yılının altında kaldığını belirterek, 
“Çünkü üretici fiyattan memnun 
değil. Çiğ sütte herkesin kazanacağı 
ve memnun olacağı bir ortam şart. 
Buna yönelik tedbirler alınmalı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 
bir önceki yılın aynı ayı ve dönemine 
göre sanayiye aktarılan inek sütü 
miktarının, Kasım ayında yüzde 4,6 
artışla 717 bin tondan 750 bin tona 
yükselirken, Ocak-Kasım döne-
minde yüzde 2,1 azalmayla 8 mi-
lyon 475 bin tondan 8 milyon 299 
bin tona gerilediğini belirtti. 

Şemsi Bayraktar, 2016 yılında 9 
milyon 214 bin ton olan sanayiye 
aktarılan inek sütü miktarının, Kasım 
ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde, 
9 milyon 38 bin tona indiğine dikkati 
çekti. 

Sanayiye aktarılan inek sütü 
miktarının 2017 yılının Ocak, 
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haz-
iran, Temmuz, Ağustos aylarında 
azaldığını, Eylül, Ekim ve Kasım 
aylarında arttığını hatırlatan Bay-

raktar, Eylül, Ekim ve 
Kasım aylarında sa-
nayiye aktarılan süt 
miktarındaki artışın 
yeterli olmadığını, 
Ocak-Kasım döne-
minde sanayiye 175 
bin 900 ton daha 
az süt verildiğini 
vurguladı. 

Bayraktar, sütte 
istikrarın acil olarak çözüm bekleyen 
bir sorun olduğunu, sütte istikrarın 
ette istikrar anlamına geldiğini, besi 
materyalinin süt hayvanlarından 
yani süt sektöründen sağlandığını 
ifade etti. 

“İhracat Kasım’da Yüzde 8,2 
Geriledi, Ocak-Kasım’da Yüzde 
4,3 Arttı”

Haziran’dan bu yana artışını 
sürdüren süt ve süt ürünleri 
ihracatının Kasım ayında yüzde 8,2 
azalarak 23,4 milyon dolardan 21,5 
milyon dolara gerilediğine dikkati 
çeken Bayraktar, “Buna rağmen 
Ocak-Kasım döneminde süt ve süt 
ürünleri ihracatı yüzde 4,3 artarak 
295,5 milyon dolardan 308,3 mi-
lyon dolara çıktı” dedi.  

Bayraktar, eğer Aralık ayı 
ihracatı 2016 yılı seviyelerinde 
gerçekleşecek olursa yıllık bazda 
ihracatın 336 milyon dolarlar sevi-
yesine ulaşarak 2016 yılındaki 323,2 
milyon dolarlık ihracatı geçeceğini, 
son yılların en yüksek ihracatının 
yapıldığı yıl olan 2014 yılındaki 
347,5 milyon dolarlık seviyelere de 
yaklaşılacağını belirtti. 

Şemsi Bayraktar, "Kasım ayında 
gerilese de ihracatın artıyor olması 
tabii ki sevindirici bir durum ama ülke 
için fiyatlar üreticiyi tatmin edemi-
yorsa, bu memnuniyet sanayiye 
aktarılan sütü sekteye uğratıyorsa 
sürdürülebilir değildir" dedi.
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“Bulgaristan, Portekiz ve 
Romanya’da Bile Çiğ Süt Fiyatı 
Bizden Yüksek”

Avrupa Birliği'nde çiftlik çıkışı çiğ 
süt fiyatının 100 kilogramda 38 Avro 
bulduğunu, bunun litre karşılığının, 
12 Ocak 2017 tarihli Merkez 
Bankası satış kuruyla 1 lira 73 kuruş 
olduğunu belirten Bayraktar, şunları 
kaydetti:

“Çiğ süt fiyatı Güney Kıbrıs ve 
Malta’da çok yüksek düzeyde. 
Kasım 2017’de Güney Kıbrıs’ta çiğ 
süt 100 kilogramı en yüksek 57 av-
rodan fiyat bulmuş. 

Bunun TL karşılığı kilogramda 2 
lira 60 kuruş. Malta’da yine aynı ay 
ortalama 53 avrodan satılmış. Bu-
nun TL karşılığı ise; 2 lira 42 kuruş. 
Bu iki ülke küçük ülkeler ve süt 
üretimleri son derece az.

Süt fiyatı 100 kilogramda Avustu-
rya, Hollanda ve İrlanda’da 42 Avro, 
litrede 1 lira 92 kuruş, Almanya ve 
Yunanistan’da 40 Avro, litrede 1 lira 
82 kuruş, Danimarka, Finlandiya, 
İsveç ve Lüksemburg’da 39 Avro, 
litrede 1 lira 78 kuruş, İtalya’da 
38 Avro, litrede 1 lira 73 kuruş, 
Belçika ve Fransa’da 36 Avro, 1 
lira 64 kuruş, Çekya, İngiltere ve 
Polonya’da 35 Avro, litrede 1 lira 60 
kuruş. 

Kasım ayında ortalama fiyat, 
Bulgaristan’da 31 Avro, litrede 1 lira 
41 kuruş, Kasım’da Romanya’da, 
Ekim’de Portekiz’de ay içindeki 
en düşük fiyat 31 Avro, litrede 1 
lira 41 kuruştur. AB’nin en düşüğü 
olan bu fiyatlar bile ülkemizdeki süt 
fiyatından bir hayli yüksektir. 

Çiğ sütten üreticinin eline 2014 
Temmuz ayında 1 lira 15 kuruş 
geçerken, fiyat, kimi aylarda bazı 
yerlerde 70-80 kuruşlara kadar 
inmiş, Eylül 2017’ye kadar da hiçbir 
zaman bu seviyeye ulaşmamıştır.

Eylül ayında ortalama 1 lira 14 
kuruş olan çiftçinin eline geçen 
çiğ süt fiyatı, bugün itibariyle or-
talama olarak 14 kuruş artarak 1 
lira 28 kuruşa çıkmıştır. Fakat hala 
1 liradan süt satan üreticilerimiz de 
bulunmaktadır.”

“Üreticinin Eline Geçen Çiğ 
Süt Fiyatı 1 Lira 69 Kuruş Olmalı”

Son zamanlarda yem fiyatlarının 
sürekli arttığını, bugün itibari-
yle süt yemi fiyatının ortalama 1 
lira 13 kuruş olduğuna dikkatin 
çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: 
“Süt/yem paritesinin 1,5 olması 
gerektiğini uzmanlar da dile getiri-
yor. Bu durumda, üreticinin eline 
geçen çiğ süt fiyatı 1 lira 28 kuruş 
değil,1 lira 69 kuruş olmalıdır. 16 
Ocak 2018 tarihinde yapılacak fiyat 
belirleme toplantısında bu yönde 
bir fiyat belirlenmelidir. Bunun yanı 
sıra süte verilen teşvik priminde 
de indirim yapılmıştır. Soğutulmuş 
süte litre başına verilen 8 kuruşluk 
destek, 4 kuruşa, çiftlik sütüne 
verilen 4 kuruşluk destek ise; 3 
kuruşa indirilmiştir. Üreticinin en 
çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu 
dönemde, bu karar yeniden gözden 
geçirilmelidir.” 

Üreticinin bu şartlarda üretimde 
kalmasının zor olacağını belirten 
Bayraktar, sorunun çözümü için 
derhal çiğ süt fiyatlarının tekrar 
gözden geçirilmesi ve bu çerçe-
vede makul düzeylere çıkarılması 
zorunluluğu bulunduğunu belirtti.
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Tarım ve Tekstil Dünde mi Kaldı?
ÇETİN ÜNSALAN

Türkiye 
e k o n o -
mik an-
lamda on 
birinci kez 
ka l k ı nma 
p l a n ı 
yapıyor.

Planlı ekonomiye inanan biri 
olarak bunu da memnuniyetle 
karşılıyorum. Fakat bir çalışma yap-
mak, onu gerçekten plan yapmaz.

Öncelikle ülkenizin şartlarını, 
elindeki değeri ve bakış açınızı, he-
deflerinizle bütünleştirmeli, buna 
yönelik eylem planları yapmalısınız. 
Yoksa birtakım popüler söylemler 
üzerinden, kâğıt üzerine bir şeyler 
yazmak ve sonuçlanmaları da analiz 
etmemek planlı ekonomi anlayışına 
sahipsiniz anlamına gelmez.

Yeni plan ile ilgili çalışmalar 
başlatıldı ve bununla ilgili sonuçların 
da 2018 yılının Haziran ayında or-
taya çıkacağı belirtiliyor. Bu nedenle 
plan tanıtımında yapılan hamasi 
söylemleri bir kenara bırakarak, 
bunların netleşmesiyle birlikte daha 
sağlıklı bir analiz yapılabileceğini be-
lirtmek isterim.

Fakat, yine de iki noktanın üzer-
inde durmak gerekiyor. Bunlardan 
birincisi gerçekleşmeler… Onuncu 
planda hedeflenen noktanın çok 
uzağında olduğumuzu görmek için 
fazladan bir beyin gerekmiyor. Ama 
tekrar dönüp göz attığınızda, bazı 
hedeflere iyi ki tutmamış diyesiniz 
geliyor.

Çünkü sadece dış ticaret açığına 
bile baksanız, o süreçte ne ka-
dar büyük bir rakam tutkunluğu 
içerisinde ve içerik tartışılmadan 
uygulamaların amaçlandığını görüy-
orsunuz.

 Mesela bir önceki plana 
göre Türkiye’nin 2018 sonunda 
ulaşacağı ihracat miktarı 277 milyar 
dolar… Gerçekleşme 2017 sonun-
da 2013 hedefini yakaladık. İthalata 

baktığımızda 2018 sonunda he-
def sıkı durum, 404 milyar dolar. 
Gerçekleşme 2017 sonunda, 234 
milyar dolar.

 Yani Türkiye ekonomisini 
yönetenler, 2018 sonunda 127 
milyar dolar açık öngörmüşler. 
Gerçekleşme 2017 sonunda 
yaklaşık 77 milyar dolar. TL cinsin-
den maliyetini düşünmek bile is-
temiyorum. Enerji ve cari açık mali-
yetlerindeki sapma da ayrı bir dram.

Peki bu ne demek? Bu, planla-
ma yapılırken Türkiye, ticari anlam-
da büyük zararı baştan kabullenmiş 
gözüküyor anlamına geliyor. Es-
asen hastalık da tam burada 
başlıyor. Gerek dış ticaretin, ger-
ekse de cari açıktaki finansmanın 
ise yurtdışından gelen kaynakla 
yapılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Bundan da anlaşılıyor ki planın 
yapıldığı 2013 yılında ekono-
mi yönetimimiz halen ayakta 
uyuyormuş. Peki onbirincisinde 
durum farklı mı? İfade ettiğim gibi 
plan ortaya çıktığında bunu ayrıca 
değerlendiririz.

Lakin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın planı anlatırken ortaya 
koyduğu bir ifade, yine büyük bir 
yanılgıyla karşı karşıya olduğumuzu 
ve stratejiyi moda kavramlarla 
gölgelediğimizi anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ifadesi şu: “Artık dünün tekstil 
ve tarıma dayalı sanayisinin kısır 
döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun 
sanayiye geçiş yapıyoruz. Yüksek 
teknolojiye dayalı üretimin san-
ayideki payını artıracak bir atılıma 
ihtiyacımız var.” Bu ifade kendi fikri 
değilse, Cumhurbaşkanı’nın evlere 
şenlik bir danışman ordusu var de-
mektir.

Elbette teknolojiye yatırım 
yapmalı, katma değerli işler 
yaratmalı, ithalat yerine üretimi 
destekleyecek modeller bulurken, 
dünyaya satılabilecek mamul-
leri ortaya çıkarmalıyız. Bunu kime 

söyleseniz zaten altına imza atar.
Yanılgı ‘dünün tekstil ve tarıma 

dayalı sanayi’ vurgusunda… Şu bir 
gerçek ki tarım ve tarıma entegre 
sanayiler geleceğin yıldız sektörl-
eridir. Moda tabirleri seviyorlar ya; 
daha net bir anlatımla şöyle diyelim: 
‘gıdayı yöneten, dünyayı yönetir.’

Ayrıca 21. yüzyılın en stratejik ve 
katma değerli sektörü olacağı da 
Anuga başta olmak üzere birçok 
buluşma ve konferansta, bundan 
8 sene önce altı çizilen bir gerçek. 
Tüm dünya tarımına gözbebeği gibi 
bakarken, bizim konuyu ‘dünün 
tarımı’ diye sıfatlamamız, yine sınıfta 
kalacağımızı gösteriyor.

Keza tekstil de öyle… Bugünkü 
tekstil yapımızda sıkıntılar olabilir. 
Ama unutulmamalı ki istihdamdaki 
rolü kritiktir ve dış ticaret rakamları 
dikkate alındığında Türkiye’nin bir 
numaralı sektörü tekstil ve hazır 
giyimdir. Otomotiv ihracatçı gibi 
gözükse de, dış ticarette eksi 
yazıyor.Peki, bu haliyle mi kalmalı? 
Elbette değil. Dünyada bir çanta 
ya da kot bin dolara satılırken, 
o çantaları ya da kotları biz üre-
tirken niye para kazanamadığımızı 
sorgulayalım. Buna varım… Teknik 
tekstil yapalım; buna da varım. 
Dünya nanotekstili konuşurken, 
niye klasik yöntemlerle gidiyoruz 
bunları tartışalım.

Ama tarıma da, tekstil-hazır giy-
ime de dünün sektörleri diyemeyiz. 
Hele ki ABD başta olmak üzere, 
teknolojiyle ilerleyenler, buradaki 
yatırımlarını hızlandırırken…

Velhasıl kelam sözün özü şu: 
Bakış açınızı kırmıyorsanız, dünyayı 
okumuyorsanız, anlamak yerine 
dinlemek bile değil, duymayı ter-
cih ediyorsanız, yapacağınız tüm 
çalışmalar kâğıt israfıdır. Çok geç 
olmadan bir kez daha gözden 
geçirilmesini öneririm.

cetinunsalan@yahoo.com
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 KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 
TAŞINMA KREDISI

Türkiye’de şehir yaşamıyla adeta 
iç içe geçmiş küçük ölçekli sanayi 
sitelerinin şehir dışına taşınmasını 
kolaylaştıracak bir adım daha atıldı.

Dünya gazetesinden Hüseyin 
Gökçe’nin haberine göre; şehirlerde 
çevre ve gürültü kirliliğini azaltmak 
adına başlatılan proje kapsamında 
bugüne kadar TOKİ, Bursa ve 
Kayseri’de iki önemli çalışmayı 
tamamladı, üç projenin de ihalesi 
yapıldı. MÜSİAD, her ilde en az 1 
tane 200 işletmeden oluşan ve To-
plu Sanayi İşletmesi (TOSİ) adını 
verdiği projeyi hayata geçirm-
eye hazırlanıyor. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ise bu projelerin 
finansmanını kolaylaştıracak bir 
yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe 
göre, yerleşim yerleri içinde kalmış 
sanayi sitelerinin, kooperatifleşme 
yoluyla planlı alanlara taşınması 
işlemine kredi desteği sağlanacak. 
Düzenleme, 105 bin işletme ve 600 
bin çalışanı ilgilendiriyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmeliğe göre, kredi 
desteğinden, sanayi sitesi yapı 
kooperatifleri, il özel idareleri ile 
belediyeler yararlanabilecek. Kredi 
desteği sağlanacak gelişim pro-
jelerinde, sanayi sitesindeki işletme 
sayısının en az 2/3’ünün muvafakatı 
aranacak. Hak sahipleri, iş yerl-
eri tamamlanarak yapı kullanma 
izin belgesi alınmasından itibaren 
mevcut yeri 6 ay içinde tahliye 
edeceğine ilişkin noter onaylı taah-
hütname verecekler.

Taşınma kapsamında, arsa 
ve mülkiyet masrafları, altyapı ve 
üstyapı yapım işleri, idari ve sosyal 
tesis yapımı, mimarlık ve mühendis-
lik hizmetleri ile taşınma masrafları 
kredilendirilecek.

Sanayi sitesinin taşınacağı alanın 
dönüşüm alanı olarak ilan edilm-
esine ilişkin karar yanı sıra alanın 
büyüklüğü, konumu, arazi kullanım 
durumunu göster plan ve muva-
fakatname gibi belgelerle Bilim San-
ayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru 
yapılacak. Taşınacak sanayi siteleri 
etaplar halinde inşa edilecekse, aynı 
meslek kollarında faaliyet göster-
enlerin birlikte taşınmasına öncelik 
verilecek.

Talepleri uygun bulunan pro-
jeler, yatırım programına alınması 
amacıyla Kalkınma Bakanlığı’na 
teklif verilecek. Yatırım programında 
bulunmasına rağmen, geçerli ma-
zereti olmaksızın inşaat ihalesi 
aşamasına gelemeyen sanayi 
siteleri, üçüncü yılın sonunda yatırım 
programından çıkarılacak.

MAKINE İHRACATI 513 
MILYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye’nin makine ve aksamları 
ihracatı, Ocak ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 32 arta-
rak 513 milyon dolara ulaştı.

Türk makine ve aksamları 
ihracatı, 2018’in ilk ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 32 
artışla 513 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılara Mecli-
si (TİM) verilerine göre, Türkiye 
2017 Ocak’ta yaklaşık 388 milyon 
dolarlık makine ve aksamları ihracatı 
gerçekleştirdi. Yeni yıla rekor hede-
fiyle giren Türk makine ve aksamları 
ihracatçıları Türkiye’ye 2018’in ilk 
ayında 513 milyon dolarlık döviz 
girdisi sağladı.

Makine ve aksamları, zeytin ve 
zeytinyağı ile deri ve deri mamül-
lerinden sonra ihracatı en hızlı artan 
3’üncü sektör oldu.

İhracatta ilk sırayı 61 milyon 
443 bin dolarla Almanya alırken, 
bu ülkeyi 24 milyon 354 bin dolarla 
Cezayir ve 23 milyon 539 bin dola-
rla İtalya izledi.
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KADIN ESNAF SAYISI ARTTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 
geçen yıl kadın esnaf ve sanatkar 
sayısının 2016’ya göre 10 bin 383 
kişi artarak 265 bin 245’e ulaştığını 
bildirdi.

TESK Başkanı Palandöken 
yazılı açıklamasında, kadın es-
naf ve sanatkar sayısına ilişkin 
değerlendirmede bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Si-
cil Gazetesi verilerine göre, 2016’da 
254 bin 862 olan kadın esnaf ve 
sanatkar sayısının geçen yıl 10 bin 
383 kişi artarak kayıtlara 265 bin 
245 olarak geçtiğini belirten Paland-
öken, kadın esnaf ve sanatkarların 
tüm esnaf ve sanatkarlar içindeki 
oranının ise yüzde 15,72 olduğunu 
aktardı.

Palandöken, nüfusa oranına göre 
kadın esnaf ve sanatkarın en fazla 
yer aldığı ilin Çanakkale olduğunu 
vurgulayarak, “Nüfusa oranına 
göre, Çanakkale’den sonra en fa-
zla kadın esnafın yer aldığı il Muğla 
oldu. Muğla’yı, Uşak, Burdur ve 
Balıkesir takip etti. Nüfusa oranına 
göre kadın esnaf ve sanatkarın en 
az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak, 
Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır 
olarak kayıtlara geçti” dedi.

Erkek esnaf ve sanatkarlarda 
olduğu gibi kadın esnafların da en 
çok bakkallık, daha sonra sırasıyla; 
lokantacılık, yemek ve içecek su-
numu faaliyetleri, kadın kuaförlüğü, 
tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla 
yapılan ticaret ve giyim eşyası 
imalatı ve ticaretini tercih ettiğini sö-
zlerine ekledi.

DOĞALGAZ İTHALATINDA 
REKOR KIRILDI 

Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 
geçen yıl 53 milyar 484 milyon me-
treküple tarihin en yüksek seviyes-
ine ulaştı, bu dönemde doğalgaz 
ithalatında da rekor kırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) verilerine göre, 
doğalgazdan elektrik üretimi ve 
abone sayısındaki artış nedeniyle 
Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi 
ve ithalatı ilk kez 50 milyar me-
treküpün üzerine çıktı.

Geçen yıl Türkiye’nin doğalgaz 
tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 
16,29 artışla 53 milyar 484 milyon 
metreküpe yükseldi. Bu dönem-
de tüketimdeki yükseliş nedeniyle 
Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatı 
da yüzde 19,20 artarak 55 milyar 
250 milyon metreküp oldu.

Avrupa’nın tüm su alanlarında 
yaşanan kuraklık Türkiye’deki hi-
droelektrik üretimini de etkiledi, söz 
konusu azalıştan kaynaklanan en-
erji açığı doğalgaz kombine çevrim 
santrallerinden karşılandı.

Geçen yıl, Türkiye’de elektrik 
üretimi amaçlı doğalgaz tüketimi, bir 
önceki yıla göre yüzde 24’lük artışla 
19 milyar 857 milyon metreküpe 
ulaştı. Böylece, geçen yıl elektrik 
üretiminde kullanılan doğalgazın to-
plam doğalgaz tüketimindeki payı 
da yüzde 35,5’ten yüzde 37,1’e 
çıktı.

SANAYI CIRO ENDEKSI 
AÇIKLANDI

Tarım sektöründe üretici fiyatları 
2018 yılının ilk ayında yüzde 1,62 
oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2018 yılı Ocak ayı Tarım Ürün-
leri Üretici Fiyat Endeksi verilerini 
açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 
(Tarım–ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 9,69 ve on iki aylık ortala-
malara göre ise yüzde 12,36 artış 
gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; 
tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 
1,04, ormancılık ürünlerinde yüzde 
17,34 ve balıkçılıkta ise yüzde 11,37 
artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; çok yıllık bitkisel ürün-
lerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar 
ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 
artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise 
yüzde 1,71 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler 
bir önceki aya göre yüzde 2,11 
azaldı.

Alt tarım gruplarından; turun-
çgiller yüzde 8,53, canlı sığırlar, 
bunlardan elde edilen işlenmemiş 
süt yüzde 1,65 artış gösterirken, 
çeltik yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı 
meyveleri ile sert kabuklu meyveler 
yüzde 5,35, lifli bitkiler yüzde 2,60 
ve yağlı meyveler yüzde 1,49 azalış 
gösterdi
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KOBİ’LER E-TICARETLE 
SATIŞLARINI YÜZDE 30 
ARTIRIYOR

Dünyada elektrikli araç sayısı 
2016’da bir önceki yıla göre yüzde 
60 artarak 2 milyona yükseldi.

Dünya genelinde elektrikli araç 
sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre 
yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
“Küresel Elektrikli Araç Görünümü 
2017 Raporu”ndan yapılan derle-
meye göre, dünyada elektrikli araç 
satışının artmasında hükümetlerin 
izlediği çevreci politikalar etkili oldu. 
Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için 
son yıllarda elektrikli araç kullanımı 
daha fazla yaygınlaştı.

Geçen yıl dünyada elektrikli araç 
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
60 artarak 2 milyona yükseldi. 
Araç sayısının yükselmesiyle şarj 
istasyonlarının sayısı da arttı. Söz 
konusu dönemde dünya genelinde 
2,3 milyon şarj istasyonu hizmete 
girdi.

Elektrikli araç kullanımının 
yaygınlaşması için şarj istasyonu 
sayısının daha da arttırılması ve 
araçların batarya maliyetlerinin 
düşürülmesi planlanıyor.

Araç sayısının 2020’e kadar 20 
milyon, 2025’e kadar ise 70 milyo-
na çıkabileceği öngörülüyor.

Geçen yıl dünyada en fazla ele-
ktrikli araç Çin’de satıldı. Ülkede 
2016’da, 336 bin elektrikli araç 
trafiğe çıktı. Çin’i, 159 bin araçla 
ABD ve 50 bin 180 araç satışıyla 
Norveç izledi.

AVRUPA’DA RÜZGÂR 
ENERJİSİNİN PAYI ARTIYOR

Avrupa’da geçen yıl 15 bin 700 
megavat rüzgâr enerjisi kurulu gücü 
elektrik sistemine eklendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 
geçen yıl rüzgar enerjisinde 15 bin 
700 megavat kurulu güç daha ele-
ktrik sistemine eklenerek, toplamda 
169 bin megavat kapasiteye ulaşıldı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği 
WindEurope tarafından açıklanan 
rapora göre, geçen yıl Avrupa’da 
rüzgar enerjisine 22 milyar 300 mily-
on avroluk yatırım yapıldı.Avrupa’da 
geçen yıl toplamda 336 teravatsaat 
elektrik rüzgar enerjisinden üretildi, 
bölgede rüzgarın toplam elektrik 
üretimindeki payı ise böylece yüzde 
10,4’ten yüzde 11,6’ya yükseldi. 
Geçen yıl AB’nin 28 ülkesinde 
rüzgâr enerjisine eklenen yeni kapa-
sitenin 12 bin 526 megavatı karada-
ki rüzgâr çiftliklerinden, 3 bin 154 
megavatı ise deniz üzerinde kurulu 
rüzgâr santrallerden sağlandı.

Türkiye’nin kurulu gücü ise 
geçen yıl sonu itibarıyla 774 meg-
avat artışla 6 bin 857 megavata 
ulaştı.

TARIM-ÜFE YÜZDE 1,62 
ARTTI

Tarım sektöründe üretici fiyatları 
2018 yılının ilk ayında yüzde 1,62 
oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2018 yılı Ocak ayı Tarım Ürün-
leri Üretici Fiyat Endeksi verilerini 
açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 
(Tarım–ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1,62, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 9,69 ve on iki aylık ortala-
malara göre ise yüzde 12,36 artış 
gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; 
tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 
1,04, ormancılık ürünlerinde yüzde 
17,34 ve balıkçılıkta ise yüzde 11,37 
artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; çok yıllık bitkisel ürün-
lerde yüzde 6,05, canlı hayvanlar 
ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,32 
artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise 
yüzde 1,71 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler 
bir önceki aya göre yüzde 2,11 
azaldı.

Alt tarım gruplarından; turun-
çgiller yüzde 8,53, canlı sığırlar, 
bunlardan elde edilen işlenmemiş 
süt yüzde 1,65 artış gösterirken, 
çeltik yüzde 9,31, diğer ağaç ve çalı 
meyveleri ile sert kabuklu meyveler 
yüzde 5,35, lifli bitkiler yüzde 2,60 
ve yağlı meyveler yüzde 1,49 azalış 
gösterdi
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SEKTÖREL GÜVENDE ARTIŞ 
KISA SÜRDÜ

Hizmet, perakende ve inşaat sek-
törü güven endekslerinde şubat ayı 
düşüş meydana geldi. Hizmet ve 
perakendede 100 referans puanın 
üzerinde yer almayı sürdürürken 
inşaat sektörü güveni 83,8 değerine 
indi.
Sektörel güven endeksleri şubat 
ayında tekrar düşüşe geçti. Hizmet 
sektörü güven endeksinde yüzde 
1,3, perakende ticaret sektörü 
güven endeksinde yüzde 1,5 ve 
inşaat sektörü güven endeksinde 
yüzde 3,7’lik düşüş kaydedildi. Sek-
törel güven endekslerinde düşüşe 
rağmen hizmet ve perakende sek-
törü güven endekslerinin 100 puan 
üzerinde yer alması mevcut ve ge-
lecek döneme ilişkin iyimserliğin 
sürdüğüne işaret etti.
“Sektörel Güven Endeksleri Şubat 
2018” raporunu açıkladı. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış hizmet sek-
törü güven endeksi ocak ayında 
102 iken, Şubat ayında yüzde 1,3 
oranında azalarak 100,7 değerine 
düştü. Hizmet sektörü güven 
endeksindeki bu azalış; son üç 
aylık dönemde “iş durumunun” 
iyileştiğini ve “hizmetlere olan tale-
bin” arttığını değerlendiren girişim 
yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı. Gelecek üç aylık 
dönemde “hizmetlere olan talebin” 
artacağını bekleyen girişim yöneti-
cisi sayısı ise arttı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya 
göre; iş durumu ve hizmetlere olan 
talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 
ve yüzde 4,5 azalırken, hizmetlere 
olan talep beklentisi endeksi yüzde 
2,8 arttı.
 

İTO’DAN BİLGİ OFİSİ

İstanbul Ticaret Odası, dış ticar-
et, teşvik, destek, ruhsat, istihdam, 
vergi gibi mevzuatı ilgilendiren her 
türlü bilgiyi tek bir ofiste vermeye 
başlıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 
üyelerine ticari danışmanlık 
hizmetini tek ofis çatısı altında 
verecek. İTO Bilgilendirme Merkezi 
adıyla kurulan ofiste, Oda üyeleri 
şirketleriyle ilgili dış ticaret, teşvik, 
destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi 
bilgileri, birden fazla yere gitme-
den tek bir adreste alabilecek. Bu 
ofiste Oda’nın sunduğu hizmetler 
de uzmanlar tarafından birebir 
aktarılacak. Ayrıca ilgili bakanlık ve 
diğer kamu kurumlarının sunduğu 
imkanlar anlatılacak, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iletişimde köprü görevi 
görülecek. İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Öztürk Oran, Eminönü 
Merkez Binada yer alacak İTO Bilg-
ilendirme Merkezi’nin oda üyelerinin 
ticarette en yakın ‘çözüm ortağı’ 
olmasını amaçladıklarını belirtti.

“İTO’ya danışan, ticari 
hayatlarındaki her türlü faaliyetleri 
için en kestirme yolu öğrenecek” 
diyen Başkan Oran, şunları söyledi: 

“İTO Bilgilendirme Merkezi’nde 
üyelerimize tek bir ofis çatısı altında 
ticari danışmanlık hizmeti vermeye 
başlıyoruz. Üyelerimiz yüz yüze 
görüşmede soracak, İTO Bilg-
ilendirme Merkezi’nde alanında 
ihtisaslaşmış uzmanımızdan anında 
cevapları alacak. Devlet destek ve 
teşvik sisteminin iş dünyasında 
bilinirliğini ne kadar artırırsak, yara-
rlanma oranı da o kadar artacaktır. 
Tüm yatırımcılara doğru ve tatmin 
edici bilgilendirme ve yönlendirme 
yapacağız

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE 
GİDİLMEDİ

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin 
yapılan duyuruda, son dönemde 
açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin 
gücünü koruduğuna işaret ettiği be-
lirtilerek, “İç talep büyümeye devam 
ederken dış talepteki artışın ihracat 
üzerindeki olumlu etkisi sürmekte-
dir. Enflasyon ve enflasyon beklen-
tilerinin bulunduğu yüksek seviyeler 
fiyatlama davranışları üzerinde risk 
oluşturmaya devam etmektedir” 
ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede kurulun, para 
politikasındaki sıkı duruşun 
korunmasına karar verdiği bildirilen 
duyuruda, şunlar kaydedildi: 

“Merkez Bankası, fiyat istikrarı 
temel amacı doğrultusunda elindeki 
bütün araçları kullanmaya devam 
edecektir. 

Enflasyon görünümünde baz et-
kisi ve geçici faktörlerden bağımsız, 
belirgin bir iyileşme ve hedefler-
le uyum sağlanana kadar para 
politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla 
sürdürülecektir. 

Enflasyon beklentileri, fiyatlama 
davranışları ve enflasyonu etkiley-
en diğer unsurlardaki gelişmeler 
yakından izlenerek ihtiyaç duyulması 
halinde ilave parasal sıkılaştırma 
yapılabilecektir. 

Açıklanacak her türlü yeni verinin 
ve haberin, kurulun geleceğe yöne-
lik politika duruşunu değiştirmesine 
neden olabileceği önemle 
vurgulanmalıdır.”

Yatırım teşvikleri, KOSGEB 
destekleri, ihracat programları, is-
tihdam teşvikleri, AR-GE teşvikleri 
ve diğer tüm destek programları 
çalışma kapsamında yer alacak.”
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ATANAME Niçin ve Nasıl Yazıldı?
Prof. Dr. Cihan Dura

Üniversiteden 2007 yılında eme-
kli oldum. O tarihe kadar iktisat 
biliminin yanı sıra, -1993 yılından 
itibaren- Atatürk ve Cumhuri-
yetimiz üzerine de yazılar kaleme 
aldım, yayımladım. Bu çalışmalarım 
sırasında bir husus dikkatimi çekti: 
Atatürk hakkında pek çok yazı ve 
kitap mevcut olmasına rağmen, 
onun fikir ve görüşlerini toplu ve 
sistemli olarak sunan bir kaynak 
yoktu! Mevcutların önemli bir kısmı 
da birbirinin tekrarıydı. Atatürk’ün 
herhangi bir husustaki düşüncesini 
bulup kullanmak gerektiğinde, her 
defasında yeniden aramak, çaba 
göstermek gerekiyordu. Sağlanan 
bilgiler eksik olabiliyor, konunun 
bütün fikir sistemi içindeki yeri de 
görülemiyordu.

Denebilir ki, Nutuk var. Büyük 
Önderimizin görüşleri Nutuk’ta 
mevcut, o kitabı kaynak olarak kul-
lanabiliriz. Bu itiraz, doğru değil. 
Neden? Atatürk hem bir fikir, hem 
de eylem adamıdır. O, Büyük 
Nutuk’ta kendini bir eylem adamı 
olarak ifade eder. Üç buçuk yıl 
süren Millî Mücadele sırasında, nel-
er yaptığını anlatır: İşe nasıl başladı, 
nasıl bir yol izledi, hangi sorunlarla 
karşılaştı. Önüne çıkan engelleri 
nasıl aştı? Kimlerden destek gördü, 
kimlerle mücadele etti? Bunlar 
hakkında açıklamalar yapar; esas 
itibariyle olayların seyrini, sebep ve 
sonuçlarını ortaya koyar.

Buna karşılık o 
büyük yapıtta sa-
hip olduğu düşünce 
ve görüşlere çok az 
yer verir. Örneğin, 
bağımsızlık, millî 
egemenlik, cum-
huriyetçilik, halkçılık, 
bilim, hakkındaki 
görüşleri, sosyal 
ahlak konuları… Bu 
konulara ve ben-

zerlerine ancak zaman zaman, 
o da çok kısa bir şekilde, dolaylı 
olarak değinir. Esaslı, geniş ve de-
rin açıklamalar yapmaz, o konuları 
doğrudan doğruya ele almaz.

***

Ancak, bu elbette Atatürk’ün, 
düşüncelerini yeterince ifade 
etmediği anlamına gelmez. Tam 
tersine… Bu görevini de çok geniş 
ölçülerde, sık sık, yaşamı boyunca 
yerine getirmiştir.

İstiklal Savaşı sırasında sadece işi 
üzerinde değildir. Aydınlatır, yol gös-
terir, bilgilendirir. Konuşmalar yapar; 
her fırsatta düşünce ve görüşlerini 
anlatır: Meclis kürsüsünde, yazışma 
ve haberleşmelerde, gazetecilere 
verdiği mülakatlarda, yazılarında, 
bazen mektuplarında… Dahası ül-
kenin çeşitli kentlerinde halkla te-
mas eder, görüşür. Özellikle 1922 
sonları ve 1923 yıllarında… Zafer’in 
ardından, ülke çapında büyük 
seyahatler yapar. Her gittiği yerde, 
uzun uzun konuşur. Yurttaşlara Milli 
Egemenlik nedir, Tam Bağımsızlık 
nedir, Halkçılık, Laiklik neden ger-
ekli? Bu ve benzeri konular üzer-
inde ayrıntılı açıklamalar yapar, tıpkı 
bir öğretmen gibi, halkın anlayacağı 
şekilde.

 
Bu aydınlatma faaliyetini Cum-

huriyet döneminde, son günler-

ine kadar sürdürmüştür. Bunların 
hepsi kayıtlı…, basılı yapıtlarda, 
gazetelerde, resmi belgel-
erde mevcut. Özellikle Kaynak 
Yayınları’nın çıkardığı Atatürk’ün 
Bütün Eserleri külliyatında bu 
konuşmaları ve yazıları en güve-
nilir şekilde, topluca buluyoruz. 
Ben bu külliyatın tamamını, 30 cil-
dini baştanbaşa taradım. Diğer 
bazı kaynaklardan da yararlandım. 
Atatürk’ün düşünce ve görüşlerine 
esas itibariyle bu iki yoldan ulaşmaya 
çalıştım.

 
Atatürk der ki, “iki Mustafa Ke-

mal vardır, biri ben, geçici Mustafa 
Kemal; diğeri ölümsüz Mustafa 
Kemal, o sizsiniz, sizlersiniz.” Bu 
sözden şunu anladım ki, MK bir 
ruhtur, ebedidir; ölmez, bugün 
de aramızdadır, yarın da her za-
man olacaktır. Nasıl? Ölümsüz 
Mustafa Kemallerle!.. Dolayısıyla, 
kitapta Ölümsüz Mustafa Kemal-
lerin düşünüp söylediklerine de 
yer vermeyi gerekli buldum. Bu 
yoldan giderek ATANAME’yi bütün-
ledim, tamamladım, güncelledim; 
günümüze taşıdım.

***

ATANAME’yi nasıl yazdım? 
Kısaca yanıtlayayım: İlk olarak te-
mel kaynağı belirledim. Bu, 30 
ciltlik “Atatürk’ün Bütün Eserleri” 
külliyatı oldu. Eğer o olmasaydı, 
ATANAME’yi vücuda getirmek çok 
zor, hatta imkânsız olurdu. Bu vesi-
leyle bu muazzam eseri milletimize 
kazandıran Kaynak Yayınları’na, 
emeği geçenlere candan teşekkür 
ederim. İkinci olarak, söz konusu 
kaynakta ve diğerlerinde fikir ve 
görüş mahiyetinde olan ifadeleri 
birer birer işaretledim, ardından 
olduğu gibi dosyalarıma aktardım. 
Kendi kendime sordum: Bu 
alıntıların hangisi hangi ilke ile ilgi-
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lidir, hangi ilke içinde yer almalıdır? 
Kararımı verince alıntıyı, o ilkenin 
dosyasına aktardım. Doğal olarak 
her ilke içinde alıntılar giderek birik-
ti. O zaman alıntıları alt konulara 
(‘derge’lere) dağıttım. Her derge 
ortalama 3-4 sayfa tutuyordu. 
Alıntıları öyle gruplayıp alt alta getir-
dim ki, akıcı bir metin olsun istedim; 
Atatürk, kendisi konuşsun, kendisi 
anlatsın istedim. Hep böyle metin-
ler oluşturmak için çaba gösterdim. 
Kısacası, parça parça kısa alıntıları 
10 ilkeye dağıtıp alt konularda, 
sistemli ve bütünleşik, düzenli ve 
anlamlı metinler haline getirdim.

Şunu da ekleyeyim ki, önce 6 ilke 
(Altı Ok) ile işe başladım. Çalışma 
sırasında, yeni bilgiler beni 4 ilke 
daha eklemeye itti. ATANAME’yi 
bu şekilde, en az 7 yıl süren, hiç 
ara vermediğim, sabırla, zevkli bir 
çalışma sonunda tamamladım.

ATANAME “Açış” başlıklı bir giriş 
bölümü ile, adını ilkelerden alan 10 
ana bölümden oluşmaktadır. İlkeler 
şunlardır: Milliyetçilik, Millî Egemen-
lik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçi-
lik, Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik, 
Laiklik, Bilimcilik, Sosyal Ahlak.

Her ilkeyi kendi içinde “derge”lere 

ayırdım. Dergeler “yönelti” adını 
verdiğim paragraflardan meydana 
gelmektedir (Bu iki terim yenidir, 
tarafımdan bulunmuştur). Kolay 
ve sabit atıflar yapılabilsin diye her 
dergede yöneltilere bir sıra numarası 
verdim (Örnek: Türk Milliyetçiliği, 1). 
Demek ki, bir ilke “derge”lerden, her 
derge “yönelti”lerden oluşmaktadır. 
İlkeler Ataöğreti’nin yapı taşlarıdır. 
Dergeler bir ilkenin anlam ve içeriğini 
ortaya koyan, çeşitli yönlerini, öge-
lerini açıklayan alt konu metinleridir. 
Yöneltiler derge metnini meydana 
getiren, genellikle kendi içinde bir 
fikir bütünlüğü olan paragraflardır.

ATANAME ’yi iki amaçla kaleme 
aldım.

Birinci amacım, Atatürk’ün fikir ve 
görüşlerini tek bir kitapta toplamak 
oldu. Öyle ki isteyen herkes, onun 
herhangi bir konudaki görüşünü, 
bunun bağlamını kolayca bulsun. 
Bu bakımdan, denebilir ki, ATAN-
AME öncelikle bir kaynak kitaptır; 
bir kerede okunup bitirilmeyecek, 
kullanımı devamlı olan bir başucu 
kitabıdır.

İkinci olarak, Atatürk’ün farklı 
zaman ve mekânlarda yazıp söyl-
ediklerini sadece bir araya getirme-
kle, onları On İlke altında birbiriyle 

uyumlu bir şekilde metinleştirmekle 
yetinmedim. Aynı zamanda il-
kelerin kendileri, içerikleri, birbiriyle 
bağlantıları üzerinde kafa yordum. 
Atatürk’ün dünya görüşünü bir 
bütün olarak keşfetmeye çalıştım. 
Bu amaçla On İlke’yi bir düşünce 
sisteminin birbirini destekleyen, 
ayakta tutan unsurları haline getir-
dim. Aralarında mevcut bağlantıları, 
birbiriyle ilişkilerini belirledim. 
Gördüm ki, biri olmayınca diğerleri 
de olmuyor, değer ve gücünden 
kaybediyor. Sistemin bütün işleyişi 
aksıyor, hatta sistem çöküyor.

Kısacası, ikinci amacım da 
Atatürkçülere ortak bir dil, ortak 
kavramlar, ortak bir düşünme sis-
temi sunmak oldu.

***

Kitabın sağlayacağı başlıca 
faydaları şöyle sıralayabilirim: 
Atatürk’ün fikir ve görüşleri tek 
bir kitapta topluca bulunabilecek. 
Atatürk’ün herhangi bir konudaki 
fikir ve görüşlerine, kitabın planı, 
“İlkeler ve Dergeler Alfabetik Dizini” 
veya kitabın genel dizini vasıtasıyla 
kolayca, kısa sürede ulaşılabilecek. 
Atatürkçüler ortak bir düşünme, du-
ygu ve eylem planına, ortak bir dil 
ve değerler sistemine sahip olacak.

***

Dilerim, ATANAME 
Atatürkçülüğün ortak bir el kitabı olur. 
Atatürkçüler bu kitaptan hareketle, 
dönüşler yaparak konuşmalar, soh-
betler, fikir alışverişleri yapar, yazılar 
kaleme alır.

Dershaneler, kurslar, seminerler 
açılır, oralarda temel kaynak kitabı 
olarak kullanılır.

Dilerim, ATANAME ülkeme ve 
milletime faydalı olur.

Bu dileklerimin en azı bile 
gerçekleşirse, kendimi hayatımın en 
büyük ödülünü almış sayacağım.
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KİTAP DÜNYASI

Yönünü Arayan Türkiye  - Barış Doster

Daima Şık  -  Nebil Özgentürk
Şıklığı ve Zarafetiyle Gazi Mustafa Kemal

Türk basınının aşılmaz ve 
aşınmaz gazetecisi, Cumhuriyet 
Devrimi şehidimiz Uğur Mumcu, 
“Bir memlekette türküleri yakan-
lar, yasaları yapanlardan daha 
güçlüdür,” derdi.

Bu nedenle bu türküler, şarkılar, 
marşlar hiç eskimez. Hep dilim-
izde, belleğimizde, yüreğimizdedir. 

Yaşımız kaç olursa olsun, unutmayız 
onları. Mekteb-i Mülkiye mezunu ol-
masak da severiz Mülkiye Marşı’nı. 
Harbiye mezunu olmasak da 
coşkuyla söyleriz Harbiye Marşı’nı. 
Çünkü Cumhuriyet, sadece bir re-
jimin adı değildir bizler için. Varlık 
yokluk kavgasının da adıdır. Zulme 
itiraz etmenin, karşı çıkmanın, “hayır” 
demenin adıdır aynı zamanda. İşte 
bu yüzden sadece bir yurttaş has-
sasiyeti ve sadakatiyle değil, aynı 
zamanda evladımızı sahiplenir gibi, 
baba evini savunur gibi, bir sevgiliyi 
sever gibi severiz biz Cumhuriyet’i.

Günümüzde tehlikededir Cum-
huriyet. Cumhuriyet’in bağımsızlığı, 
bütünlüğü, egemenliğine yönelik 
tehditler çoğalmıştır. Cumhuriyet’in 
Devrim Kanunları çok hırpalanmıştır. 
Siyasi, iktisadi, ideolojik, diplo-
matik, toplumsal, kültürel açıdan 
kuşatılmıştır. İhanete uğramıştır. 
Fakat Cumhuriyetçiler direnmekte-
dir. Çünkü Cumhuriyet’in kökeninde 
direniş ve diriliş harman olmuştur. 
Çünkü sadece antiemperyalist 
bir savaşla değil, savaşla birlikte 
eşzamanlı olarak hayata geçirilen bir 
devrimle kurulmuştur. Çünkü ma-

zlum milletlere örnek olan Kurtuluş 
Savaşı’yla kurulmuştur.

Günümüzde Cumhuriyet’in 
kuruluş felsefesinin, devrim 
programının özeti, simgesi olan 
altı ok, özenle, kıskançlıkla, 
kararlılıkla savunulmayı bekleme-
ktedir. Devletçilik olmadan laiklik; 
devrimcilik olmadan milliyetçilik; 
halkçılık olmadan cumhuriyetçilik 
boynu bükük, yapayalnız kalmıştır. 
Küba’dan Hindistan’a, Cezayir’den 
Afganistan’a dek üçüncü dün-
yaya, mazlum milletlere örnek olan 
Türk Devrimi, ilgisizlikle başlayan, 
ihanetle sonuçlanan bir süreçte 
tıkanmıştır.

İşte bu kitap yönüne kaybetmeye 
başlayan Türkiye’ye yön gösterme 
çabasıdır.

“Nutuk ve Sırları: Nutuk Hakkında 
Her Şey” isimli bu eserimiz işte bütün 
bu sorulara cevap verecek şekilde 
düzenlenmiştir. Nutuk hakkında 
yapılmış araştırmalara ve Nutuk’un 
kendi metnine dayalı olarak ciddi bir 
Nutuk analizi okuyacağınızı umuy-
oruz.

Liderler, hem giyim kuşamları 
hem de hal ve davranışlarıyla, 
sözcüsü oldukları toplumun dış 
ilişkilerdeki temsilcisi, iç ilişkilerdeki 
rol modelleridirler. Giyimde ince bir 
zevk, duruşta göz ardı edilemez 
zarafet, düşünce ve eylemleri de 
bütünler, destekler, parlatır.

Savaş koşullarında bile asker-
lerine derli toplu ve temiz giyimi 
emreden Gazi Mustafa Kemal, 
hedeflediği çağdaş Türkiye’yi önce 
kendi sırtında taşıyor; fraklardan golf 
pantolonlara, silindir şapkalardan 
saatlere kadar giyim kuşamındaki 
ayrıntılarla büyük atılımlara imzasını 
atıyordu. Batı’yı taklit etmiyor, on-
dan esinleniyor, bu yeni modaya 
kişisel dokunuşlarını da katarak 
özgün tarzını yaratıyordu.

Derimod’un kurucusu, işadamı 
Hasan Yelmen ve Prof. Dr. Emre 
Kongar, Gazi’yle zaman geçirme 
şansı olan, onunla aynı sofrada yiyip 
içmiş, dans etmiş, yollara düşmüş 
tanıklarla görüştüler. Manevi kızı, ilk 
kadın havacı Sabiha Gökçen, Cum-
huriyet gazetesi kurucularından 
Nadir Nadi, Müzeyyen Senar, sah-
neye çıkmış ilk kadın oyuncular ve 
şarkıcılar, öğretmenler ve modacılar, 
Gazi’nin şıklığını anlattılar. Ne-
bil Özgentürk, yirmi yıl süren bu 
özel çalışmayı, tanıkların çoğu da 
aramızdan ayrıldıktan çok sonra 
okura sunuyor.






