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Tarım ve Ormancılık Bakanı 
Ekrem Pakdemirli, 18-21 Kasım 
2019 tarihleri arasında Ankara’da 
“Tarım Şurası”nda “Ülkemizde 
bulunan 3.2 milyon hektar atıl tarım 
arazisinin üretime kazandırılması” 
konusunda bir açıklama yaptı.

Bu tespit “tarımdan para kazan-
amayan   çiftçilerin 3.2 milyon hek-
tar toprağını işlemekten vaz geçmiş 
olduğu” anlamına geliyor.

Çiftçilerin yeniden topraklarını 
işlemesine geri dönüşü nasıl 
sağlanır?

Üç önerme ile başlamak isterim.

Desteklemelerde Hedef Kitle, 
Aile İşgücü Temelli Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler Olmalı

Nedeni şu; 3.2 milyon hek-
tar tarım arazisini işleyemeyen 
çiftçilerin büyük bir çoğunluğu, aile 
işgücü temelli küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde tarım yapıyorlardı.

Bu çiftçiler para kazanamadıkları 
için toprakların ekemediler ve 
kurtuluşu kentte göç etmek zo-
runda kaldılar.

Aslında Türkiye’nin bütününde 
de tarımsal işletmelerin büyük bir 
çoğunluğunu, aile işgücü temelli 
küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşturuyor.

Desteklemelerde hedef kitle 
bunlar olmalı. 

Ancak küçük çiftçilere yapılan 
desteklemeler prim düzeyinde 
kalmamalı, çünkü devlet prim 
verdikçe sanayici de alım fiyatlarını 
düşürmekte.

Desteklemelerde prim yerine, 
çiftçinin eline iyi bir fiyat geçmesi 
için devlet başlıca iki araç ile pi-
yasaya müdahale etmeli.

Bunlardan biri stratejik olarak 
belirlenen “Tarımsal KİT’ler”dir.

Diğer bir araç ise kooperatiflere 
alım için finansal destek sağlamak 
şeklinde de olabilir ya da örneğin 
mandarin üreticisinin perişan olup 
aracıların eline düşmemesi için 
kooperatiflere bölgelerde yeterli 
soğuk hava tesisleri kurması için 
kredi açması şeklinde de olabilir.   

TARIMI YENİDEN CANLANDIRMAK
PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI
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Tarımda Kooperatifleşmeye 
Destek Verilmeli ve Sanayici 
Olmaları Sağlanmalı

Nedeni şu; 3.2 milyon hektar 
tarım arazisini işleyemeyen çiftçiler-
in büyük bir çoğunluğu, ekonomik 
anlamda örgütsüz. Kooperatifleri 
yok ya da yetersiz. Ürünlerini değer 
fiyata pazarlamak olanakları yok.

Türkiye’nin bütününde olduğu 
üzere tarımsal kooperatifleşmenin 
etkin bir duruma getirilmesi için:

• Üretim sürecinde girdi ve 
ara malları sağlama ile ürünlerin 
işlenmesi (ortak makine parkları, 
kaba ve yoğun yem üretimi, or-
tak sağımhane, soğuk zincirin 
sağlanması) ve pazarlamasına 
olanak sağlamak için kooperatiflere 
verilen kredilerin faizleri düşürülmeli 
ve geri ödeme süresi uzatılmalı.

• Koop’ların girdileri ve 
işledikleri malların Katma Değer 
Vergileri düşürülmelidir.

• Tarımsal kooperatifler 
aracılığıyla çiftçilerin sanayici 
olmaları sağlanmalıdır. Katma 
değer bu şekilde çiftçi eline geçe-
bilir.  Çiftçilerin tarımsal amaçlı 
koop’lar altında örgütlenmeleri 
durumunda, pazara çıktıklarında 

örgütlenmiş aracı ve sanayici 
karşısında pazarlık ve rekabet 
güçleri şansları vardır.

• Çiftçilerin koop’lar 
aracılığıyla mallarını pazarlamaları 
için yerel yönetimler katkıda 
bulunmalı ve il ve ilçe düzeyinde 
satış yerleri sağlanmalı. Bu 
bağlamda yerel üretim ve yerel 
tüketim yaklaşımı öne çıkarılmalıdır.

Tarımsal Kitler Yeniden Kurulmalı

Nedeni şu;3.2 milyon hektar 
tarım arazisini işleyemeyen çiftçiler-
in büyük bir çoğunluğu, aracılar, 
örgütlenmiş büyük sanayiciler ve 
dev Alış Veriş Merkezleri karşısında 
pazarlık güçleri yok denecek düz-
eye gelmiş bulunmakta.

Bu nedenle kamunun yeniden;

SEK, ESK ve de Tekel gibi “Fiyat 
Düzenleyici Kitler”, 

TİGEM, TGSAŞ/İGS AŞ gibi 
“Girdi Üreten Kitler”

ile

 Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri gibi “Tarımsal Kredi 
KİT’ler”inin yerine geçecek yeni 
kitlerin kurulması, kaçınılmaz bir 
zorunluluk olarak görülmeli.

Kısaca çiftçilerin kooperatifler 
eliyle kendi sanayi kuruluşlarını 
kuruncaya ve güçlü oluncaya değin 
“Tarımsal Kitler” yeniden devreye 
girmelidir.

Gıda Egemenliğinin Korunması 
İçin Finans Örgütlere Karşı Tavır 
Geliştirmeli

Türkiye’nin gıda egemenliği 
için, ulusal gıda pazarlarının adil 
olmayan dış ticaretten korunması, 
çiftçilerin genetik, toprak ve su 
gibi kaynaklar üzerinde haklarının 
tekelci şirketlere karşı korunması 
sağlanmalı. 

Bunun sağlanması da 
ekonominin diğer dallarında olduğu 
gibi kamunun denetimiyle olası. 

Bilindiği üzere Uluslararası 
Para Fonu,Dünya Bankası ve 
Dünya Ticaret Örgütü gibi finans 
örgütleri,Amerika Birleşik Devletleri/
Avrupa Birliği’nde tekelci şirketlerin 
denetiminde ve güdümünde.

Bu örgütlerin müdahalesi ön-
lenmeli, iç pazara sermaye giriş 
ve çıkışları denetlenmeli ve karşı 
önlemler geliştirilmeli.



10

Dış Ticarette Gümrük Fonları İç 
Pazarı Koruyacak Şeklinde Düzen-
lenmeli

Türkiye’de işlenmemiş ya da 
işlenmiş tarım ürünlerine konacak 
gümrük fonlarının iç pazarı koruya-
cak şeklinde düzenlenmesi gerek-
mekte.

Burada dikkat edilmesi gereken 
bir nokta da iç piyasadaki tarım 
ürünleri fiyatlarının, dünya borsa 
fiyatları arasındaki bağı koparmak 
zorunluluğu var.

Çünkü dünya borsa fiyatları, 
üçüncü dünya pazarlarını ele 
geçirmek için müdahale edilerek 
düşürülmüş fiyatlardır.

• Anılan fiyatlarla;bir yan-
dan merkez ülkeler için sorun olan 
stokları eritilmekte, 

• Bir yandan da üçüncü ül-
kelerinin tarımları çökertilerek sürekli 
sosyal, siyasal ve ekonomi bağımlılık 
yaratılmakta.

Tarımsal ARGE ve Eğitimi Yeniden 
Düzenlenmeli

• Türkiye’de bölge hatta yöre 
temelli tarımsal ARGE ve Eğitimi 
çalışmaları yapma gereği var.

•  Tarımsal ARGE ve 
Eğitimi, tarımsal işletmelerinin 
büyük bir çoğunluğunu oluşturan 
aile işgücü temelli küçük ve orta 
ölçekli işletmelere ağırlık verilerek 
planlanmalı. Şimdiye değin tarımsal 
ARGE planlanırken bütün işletmelerin 
benzer gereksinmeleri vardır 
görüşünden hareket edilmişti.Ancak, 
işletmelerin ARGE taleplerinin, toprak 
büyüklüğü ya da işletmelerdeki hay-
van sayısına göre değişim göstermiş 
olduğu konusu göz önüne alınmadı.

Söz gelişi 10 sağmal ineği olan 
bir işletme ile 100 sağmal ineğe sa-
hip işletmelerin ARGE talepleri farklı 
olmayacak mıdır?

              Bu nedenle düşük 
endüstriyel girdiye dayalı sürdürül-
ebilir tarım, organik tarım ve per-
makültür tarımın gereksinimleri 
dikkate alınmalı.

              Bu yaklaşım, 
yüksek düzeylerde işsizliğin 
yaşandığı süreçlerde, toplumun 
bulunduğualanda istihdam edilmesi 
açısından da önemlidir.

• Tarımsal ARGE ve Eğitimi 
için, Tarım Bakanlığı bağlı araştırma 
enstitüleri, üniversiteler, çiftçi 
örgütleri, kooperatifler ve sivil toplum 
örgütleri ile özel sektör kurumları 
arasında sağlıklı işleyen birlikteliğin 
oluşturulması da zorunlu.

Bölgesel Anlaşmalar Yapılmalı

Türkiye’de merkez ülkeler ile 
anlaşmalar yerine çevre ülkeler 
ile sosyal, siyasal ve ekonomik 
anlaşmalar yapmak daha yararlı bir 
seçenek olarak düşünülmeli. Bu 
bağlamda tarımsal ARGE, eğitim 
ve tarım ürünleri ticareti temelinde 
anlaşmalar yapılabilir.

Bu önermenin içinde yaşamakta 
olduğumuz süreçte zor olduğu belli. 
Ancak bölge ülkeleri arasında ileride 
karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı ilişkiler 
kurulacak.Onlarla tarımda da ortak 
çıkarlarımız var.

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

(*)TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası’nın 2019 yılı raporuna göre; 
2002 yılında ekilebilir tarım toprakları 
alanı 26.5 milyon hektardan 2019 
yılında 23 milyon hektara gerilemiş.
Buna göre ekilebilir tarım alanında % 
13’den daha fazla azalma olmuş.

Tarım ürünleri ithalatının artış 
göstermesinin başlıca neden-
lerinden birisi de bu durumdan 
kaynaklanmıyor mu?

Sözgelişi 2019 yılında Türkiye’nin 
buğday üretimi 19 milyon ton. 
Buğday üretiminde 2018’e göre %5 
düşme olmuş. Üstelik daha önemlisi 
birim nüfusa göre gerileme daha va-
him.2019 yılının 10 ayında Türkiye’ye 
7.8 milyon ton buğday ithal edilmiş 
ve bunun 3.5 milyon tonuun olarak 
ihraç edilmiş. Geri kalan kısmı iç 
tüketimde kullanılmış.
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2018 Ağustos ayında 
başlayan kur krizinden sonra iyice 
krize giren ekonomimizi analiz 
ettiğimizde peki içi açıcı tablo ile 
karşılaşmıyoruz. Hele yıl kapanıp 
veriler kesinleştiğinde bunu daha iyi 
göreceğiz.

ZORLUKLAR VE KAYIPLAR

2019 yılı, işsizliğin yüzde 30’lara 
yaklaştığı ve yedi milyon civarında 
işsizi taşıyan bir ekonomi yılıydı. Yedi 
milyon asgari ücretli açlık sınırında 
(2.000 TL) çalışmaya mahkûm 
oldu. Nüfusumuzun yaklaşık yarısı 
ise yoksul durumda (Yoksulluk 
sınırı 6.00 TL.)Enflasyon ve yüksek 
faiz ekonominin hararetini artıran 
en önemli dinamiklerdi. Faizlerde 
indirim sağlanarak ve enflasyon 
hesaplamaları değiştirilerek bu 
hararetin soğutulmasına çalışıldı. 
Ama çoğunlukla enflasyon ve reel 
faiz oranlarının düşüşüne kimse 
inanmadığı için dövizde kalma poz-
isyonunu kimse değiştirmedi. Döviz 
mevduatı 200 milyar dolara yakın 
kaldı. Bu tutar toplam mevduatın 
neredeyse 50’sini oluşturuyor.

2019 yılı iflasların, konkordatoların 
yaygınlaştığı bir yıldı. Borçlarını 
çeviremeyen, yüksek borç yükü 
içinde bulunan firmalar teslim 
bayrağını çektiler. Bu sonucu 
hazırlayan en önemli etken kur krizi 
idi.

Kredi borçlarını çıkarılan 
yasalara dayanarak orta ve uzun 
vadeli yapılandıranlar, borcu borçla 
ödemiş olmalarına aldırış etmeden 
soluk aldılar. Yeni kredi alamayanlar 
büyük nakit sıkıntısına girdiler. Döviz 
mevduatı olarak park etmiş mevduat 
daha önce krediye dönüştüğü için 
bankalar bakımından da yeni kredi 
kaynağı olma özelliği taşımadı veya 
bankalar yeni kredi vermekten risk 
nedeniyle kaçındılar.

Bankaları risk almamaya iten 
faktörlerin başında takipteki kredilerin 
150 milyar liraya gelmesi idi. Diğer 
yandan bankalar da dış borç bul-
makta ciddi sıkıntı çektiler.

2019 yılı 11 aylık bütçede vergi 
gelirlerinde ciddi gerileme oldu. He-
def 757 milyar TL iken 11 ayda 613 
milyar lirada kaldı.

Bu yıl tüm işletmeler borç 
sorunları ile uğraşmaktan yatırımları 
düşünmeye ne zamanları ne mecal-
leri kaldı. Her gün banka kredileri ve 
faizlerini ödemek için kaynak peşinde 
koşmaktan bitap düştüler. Mevcut 
durumu (ciro, müşteri, karlılık) 
korumaları onlar için başarı olacaktı. 
Onu da başaramadılar.

Bu nedenle 2019 için büyüme-
den söz edemeyeceğiz. Küçülme ve 
durgunluk 2019’a damga vurmuş 
olacak.

İnşaat sektörü çöktü. Büyük 
küçük tüm inşaat firmaları yüzde yüz 
kredi ile inşaat yapmalarının cezasını 
2019’de kötü biçimde çektiler ve 
çekmeye de devam edecekler.

DIŞ BORÇ TEHLİKESİ 

SÜRÜYOR

Dış borcumuz azalmıyor. Dış 
borcu ödeyecek kaynaklar suyunu 
çekti. Sıcak ve soğuk para gelmiyor. 
Katar da olmazsa yandık.

30 Eylül 2019 itibarıyla dış borç 
stok tutarları şöyle:

Net dış borç stoku (milyar dolar) 
247.6

Net dış borç stoku (milyar dolar) / 
GSYH yüzde 33.7

Brüt dış borç stoku (milyar dolar) 
433.9

Brüt dış borç stoku (milyar dolar) 
/ GSYH yüzde 59.1

Hazine garantili dış borç stoku 
(milyar dolar) 14.4

2020 YILINDA EKONOMİDE BEKLENTİLER
MUSTAFA PAMUKOĞLU



12

GELİR DAĞILIMI BERBAT

Vergi adaleti olmadığından vergi 
yükünü yine emekçiler çekti.

En yüksek gelire sahip yüzde 
20’lik sınıf milli gelirin yüzde 50’sini 
aldı. En düşük gelire sahip yüzde 
20’lik sınıf ise milli gelirin yüzde 
6.1’ini aldı. Bunun anlamı ülkede 
yaratılan zenginliğin (!) yarısını gelir 
elde edenlerin beşte biri elde etmiş 
olması.

Dolaylı vergiler yine bütçe 
gelirleri içinde en önemli payı 
oluşturuyor. Dolaylı vergilerin 
toplam vergiler içindeki payı 
yüzde 60-70 bandında kalmış ve 
değişmiyor. Bunun anlamı çok ka-
zanandan çok, az kazanandan az 
vergi alınmıyor (alınamıyor değil).

EKONOMİYE GÜVEN YOK

Ekonomiye güven diplerde. 
Bu nedenle tüm kesimler 
pozisyonlarını değiştirmiyor.

Hukuk ve demokrasi konu-
sunda ciddi güvensizlik devam 
ediyor. Bunun en önemli göstergesi 
altının yatırım aracı olarak 2019’a 
damgasını vurmasıydı. Altın yüzde 
33,6 - tahvil ve bono yüzde 31.4 
- borsa yüzde 25.7, dolar yüzde 
13.3 kazandırdı.

Güneyimiz alev alev. Savaş 
tehditlerinin her gün iyice bize 
hissettirdiği ve kaygı yarattığı bir 
iklimi yaşıyoruz. Bu iklimde de en 
hassas yerde biz varız.

Tüketime dayalı büyüme 
rakamlarına kimse inanmıyor. Har-
camalar tüketim harcamalarından 
mı yoksa stoktan mı (eski üretim-
den) karşılanmış, bu halka söylen-
miyor. Eğer stoktan harcama 
yapılmışsa büyüme bunun neres-
inde?

Hükümet ve destekçileri maal-
esef ekonomide gerçekçi değil. 
Ekonomik göstergelerle oynayarak 
ve devasa proje gösterişleri ile 
ekonomideki dengeleme ve dü-
zelmeyi (Bu kelimelerde dillerde 
pelesenk oldu. Ekonomimiz denge-
leme sürecine girdi. Ne demekse?) 
iddia ediyorlar. Halk ise cebine, 
alışveriş yaptığındaki durumuna ve 
sıkıntılarla boğuştuğuna bakıp bu 
sözlere kanmıyor.

Çoğu kimse de yiyecek-içecek 
ve alışveriş alanlarındaki kuru 
kalabalığa bakıp ne krizi kardeşim, 
ekonomimiz ne kadar canlı diye 
aldanıyor. Oysa şu anda tüm 
sektörlerde Türkiye ekonomisinin 
en az yüzde 80’nini Araplar taşıyor. 
Türkiye Araplar için cennet duru-
munda. Bizler işletme faaliyetlerini 
onlara göre planlıyoruz.
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Para Politikası Yetmiyor

2008 yılında ABD finans 
sisteminde başladığı kabul edilen 

küresel krizde ABD ekonomisi başta 
olmak üzere gelişmiş ekonomiler 
(Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya) 
niceliksel gevşeme (quantitative eas-
ing) adı altında genişletici (gevşek) 
para politikası uygulamasına giriştiler. 
Genişletici para politikası bir yandan 
Merkez Bankası’nın bankaları fon-
lamada uyguladığı faiz oranlarının 
düşürülmesi bir yandan da piyasadaki 
orta – uzun vadeli tahvilerin Merkez 
Bankası tarafından satın alınarak 
karşılığında para verilmesi yoluyla 
uygulandı.   

Aşağıdaki iki grafikten soldaki ABD 
Merkez Bankasının (Fed) bankaları 
fonlarken uyguladığı faiz oranındaki 
(Fed’s Fund Rate) değişimi, sağdaki 
ise Fed’in piyasadaki tahvilleri satın 
alıp karşılığında piyasaya para vermesi 
sonucu bilançosunun aktifindeki artışı 
gösteriyor.

Soldaki grafikte Fed’in, küresel kriz 
öncesinde yüzde 5 ile 5,50 arasında 
olan fonlama faizini krizle birlikte hızla 
indirerek yüzde 0 ile 0,50 arasına 
çektiği ve 2016’ya kadar o düzeyde 
tuttuğu, sağdaki grafikte ise Fed’in 
parasal genişleme sonucu bilançosunu 
900 milyar dolar dolayından başlayarak 
2015’e doğru 4,5 trilyon düzeyine ka-
dar yükselttiği görülüyor. 

Yine aynı grafiklerden Fed’in 2015 
sonrasında ekonominin toparlandığına 
ikna olarak önce parasal büyümeyi 
durdurduğu sonra da faizi yükseltmeye 
başladığı izlenebiliyor. Buna parasal 
sıkılaştırma programı deniyor.

2018 yılının son çeyreğinde küresel 
sistemin krizden çıkış yoluna girdiği ko-
nusunda kuşkular oluşmaya başladı. 
Gelen veriler Çin ve bazı diğer Uzakdoğu 
ülkelerinin yanı sıra Avrupa’nın da 
sıkıntılı bir ekonomik sürece doğru 
gittiği, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 
ayrılmasının (Brexit) her iki tarafı da 
olumsuz etkileyeceği gerçeğinin görül-
mesi gibi nedenlerle resesyon tehlikes-
inin ortaya çıktığı görüldü. 

Bunun üzerine Fed de 2019 
yılı başından itibaren parasal 
sıkılaştırmadan vazgeçerek önce 
yükselttiği fonlama faizini düşürmeye 
başladı sonra da bilanço küçültme 
operasyonu durdurdu. İlerleyen aylarda 
Fed, 

bilanço küçültmeyi durdurmanın 
da ötesine geçerek yeniden bilanço 
büyütmeye yöneldi. Bu gelişmeleri de 
yukarıdaki grafiklerin son

 bölümlerinden izlemek mümkün. 
Küresel kriz sonrasında benzer bir 
parasal genişleme politikasını uygu-
layan İngiltere Merkez Bankası (BOE), 
biraz gecikmeyle uygulayan Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) ve en geç bu 
yola giren Japonya Merkez Bankası 
(BOJ), 2020 yılından başlayarak paras-
al sıkılaştırmaya girmeyi planlarken bu 
görüşlerini değiştirdiler ve düşük faiz ve 
parasal genişleme programına devam 
etme kararı aldılar.

Para Politikasının Tercih 
Edilme Nedeni

Maliye politikası, vergi politikası, 
harcamalar politikası, borçlanma 
politikası, teşvik politikası, destekleme 
politikası, dış ticaret politikası gibi 
alt politikalardan oluşuyor. Para 
politikasından en büyük farkı bu 
alt politikaların hepsinin siyasal ka-
rar alınmasını gerektirmesi. Para 
politikasının en bilinen alt politikası 
olan faiz politikasında ya da para arzını 
artırmaya yönelik önlemlerde siyasal 
karar alınmasına gerek olmaksızın 
Merkez Bankası karar alıyor ve 
uyguluyor. Sorumluluk da Merkez 
Bankasına ait oluyor. Oysa maliye 
politikasında örneğin vergi oranları 
artırılacaksa ya da kamu harcamaları 
azaltılacaksa bunları yapmak için 
siyasal karar gerekiyor ve dolayısıyla 
sorumluluk hükümete ait oluyor.  

1929 yılında girilen Büyük Depr-
esyondan çıkışta asıl olarak maliye 
politikası araçları kullanılmıştı. Vergi 
indirimleri, kamu harcamaları artışları 
gibi alt politika araçlarıyla 6 – 7 yılda 
krizden çıkış mümkün olmuştu. Buna 

karşılık 2008 yılında başlayan küresel 
krizde Japonya dışındaki gelişmiş 
ülkeler maliye politikasını bir ke-
nara bıraktılar. Japonya da sonraları 
ağırlığı para politikasına vererek 
maliye politikasını arka sıraya attı. 
Para politikasının maliye politikasına 
tercih edilmesinin altında yatan temel 
neden siyasetçileri sorumluluktan 
kurtarmasıydı. Faizle oynamanın ya 
da para arzını denetlemenin getireceği 
oy kaybı vergi oranlarını yükseltmenin 
getireceği oy kaybı karşısında ihmal 
edilebilir düzeydedir. 
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1929 Kriziyle 2008 Krizinin 
Karşılaştırılması

1929 kriziyle 2008 krizi arasında 
benzerlik kurmak iki nedenle doğru 
olmaz: (1) 1929’da küreselleşme söz 
konusu değildi. Kriz kapitalist dünyanın 
kriziydi. Kapitalist dünyanın karşısında 
bir de sosyalist dünya vardı ve kriz 
orayı kapsamıyordu. Bir başka deyişle 
kriz küresel değildi. Oysa 2008’de 
küresel bir sistem egemendi. Sistem 
bütün ülkeleri kapsadığı için kriz de 
küresel oldu. (2) 1929 krizi ortaya 
çıktığında sermaye hareketleri ser-
best değildi, kambiyo denetimi vardı, 
isteyen istediği yere para yollayamıyor, 
istediği yabancı parayı alamıyordu. 
2008 küresel krizi çıktığında sermaye 
hareketleri serbestti, paralar kolayca 
birbirine dönüşebiliyordu (konvertibi-
lite), kambiyo denetimi kalkmıştı.   

1929 krizinde maliye politikası 
uygulamak doğru bir karardı. O döne-
min koşullarında para politikasının etkin 
olması mümkün değildi. 2008 krizinde 
de para politikası uygulamak doğru bir 
karardı. Yanlış olan para politikasının 
yanında maliye politikası önlemlerinin 
de yardıma çağırılmamasıydı. Gelişmiş 
ülkelerde enflasyon çok düşük düzey-
lerdeydi (yüzde 0 ile 2 arasındaydı.) 
Böyle bir ortamda para politikasının 
yanında vergi alt politikası ve harcan-
malar alt politikası desteği almamak 
hataydı. Para politikası, küresel krizin 

üstesinden tek başına gelemedi. 
Küresel krize girileli 11 yıl oldu bugün 
hala resesyon riskinden konuşuyoruz. 
O nedenle de geldiğimiz bu aşamada 
artık maliye politikasının devreye 
girmesi isteniyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Milli gelirin yüzde 5’ini oluşturan ve 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan 
otomotiv sektörü 2019 yılını hurda 
teşviki, KDV ve ÖTV desteklerine 
rağmen iyi kapatamayacak. 600 binler 
olan satış adet hedefinin bayağı altında 
kalınacağı görülüyor. Sektör temsilcileri 
bu sayıyı 400-480 bin adet olarak 
veriyorlar.

Üretimde(montaj) yüzde 7, ihra-
catta yüzde 6 daralma var.

ENERJİ SEKTÖRÜ
Bu sektör yanlış stratejilerin kurbanı 

olmuş durumda. AKP iktidarının 
başladığı yıldan itibaren enerji sek-
töründe özelleştirme furyası başladı. 
Sektöre bilen bilmeyen, parası olan ol-
mayan girdi. Yatırımlar yüksek maliyetli 
döviz kredileri ile finanse edildi.

2019’da ekonomik kriz nedeniyle 
durgunluk yaşandığından tüketim tale-
bi düştü ve bu da arz fazlalığı yarattı. 
2019 Eylül ayı itibariyle kurulu güç 720 
megavat. Bunun yarısı atıl durumda.

Bu durum sektörü ödenemez bor-
çlarla karşı karşıya getirdi. Sektörün 47 

milyar dolar (TL değil) kredi borcu var 
ve bunun 13 milyar doları takipte.

Bu yıl da Enerji Girişim Ser-
maye Fonu kurulmadı. EGSF zora 
düşmüş firmaların borçlarının hisseye 
dönüştürülmesi hedefleniyordu. Bu 
mümkün olmadı.

2019 YILININ ÖZELLİĞİ

2019 yılının sanayi bankacılık, per-
akende sektörlerini analiz etmeye de-
vam edeceğiz. 2019 yılının önümüzde-
ki yıl ve yıllara bir ufuk açma özelliği 
var. Nedeni şu: Bazı sorulara verilecek 
cevaplar sektörlere ve uzmanlara göre 
ciddi değişiklik gösteriyor. 2019 bütün 
bu özellikleri barındıran bir yıl oldu. Bu 
temel sorulara da cevap arayacağız.

1- Enflasyonu düşürerek büyüme 
mümkün müdür?

2- Cari açık vermeden büyüme 
olasımdır?

3- Döviz girişi olmadan 
döviz kurlarını ne zamana kadar 
baskılayabiliriz?

4- Ertelenen talepler 2020’de 
piyasalara gelirse ertelenen maliyetlerin 
de uygulamaya sokulmasıyla enflasyon 
yükselmez mi?
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5- Sektörlerde büyüme için verilen 
teşvik ve desteklerden medet umabilir 
miyiz?

6- Faizlerin düşmesi kredilerin 
artmasına ve kredilerin artması da 
tüketici talebi yaratmasına yol açar mı? 
Açarsa bu talep enflasyonu tetikler mi? 
Bu talep yine kredi ile finanse edilen 
tüketim ekonomisi ve tüketime dayalı 
büyüme yaratmaz mı? Bu tercih edilen 
midir?

7- Kişiler ve firmalar neden döviz 
pozisyonunda kalmaya devam ediyor-
lar? Bu tercihlerini değiştirecek neler 
olmalıdır?

8- 2019 savurgan ekonomik 
politikaların verdiği hasar nasıl 
toparlanır?

ÖNE ÇIKAN OLAYLAR

Bu yıla damga vuran en önemli 
olayların başında temel kalemlere 
yapılan büyük zamlar geliyor. Elektriğe 
zam üstüne zam geldi. Yılbaşından 
itibaren yapılan zam oranı yüzde 32.1 
oldu. Bu zamlara rağmen borç içinde 
boğulan enerji şirketlerini kurtarmaya 
çalıştı.

Doğalgazda 2019 içinde yüzde32 
gibi büyük zam yapıldı.

Tarım ürünlerinde büyük fiyat 
artışlar yaşandı. Bu nedenle tanzim 
satışlar başladı. Ancak bu tanzim 
satışlar ilaç olmadı, büyük zarar yarattı 

ve bu uygulamadan vazgeçildi. Tarım 
ithalata bağımlı hale getirildi. Dünyayı 
doyurabilecek potansiyele sahip Tür-
kiye 2019 Ekim ayına kadar yaklaşık 8 
milyon ton buğday ithal etti. Bu bir re-
kordu. Üretici desteklenmedi ve tarım 
sektörü ciddi sıkıntılara girdi.

Merkez Bankası başkanı Mu-
rat Çetinkaya, Cumhurbaşkanını 
dinlemediği için görevden alındı. 
Yerine atanan Murat Uysal 6 Temmuz 
tarihinden sonra ilk Para Politikası 
Kurulu’nda faizi 425 baz indirdi. Eylül 
ayında 325 baz, Ekim toplantısında 
250 baz faiz indirimine gidild. 2019’da 
yapılan toplam faiz indirimi 1200 baz 
oldu. Politika faiz oranı yüzde 14 oldu.

Bu faiz indirimleri ekonomide 
beklenen canlılığı yaratmadı. Dev-
let bankaları dışında özel bankalar 
beklenen faiz indirimlerini yapmadı. 
Reel sektör bu faiz indirimlerine 
sevindiler ve ama sevinçleri kısa sürdü. 
Yeni kredi alma, eski kredi borçlarını 
yapılandırma, limitleri kullanma 
hususlarında bankalar alacaklılarına 
beklenen kolaylıkları sağlamadılar.

DÖVİZ MIZRAĞI ÇUVALDA

2019 yılında başta dolar olmak 
üzere döviz kurlarında artış olmaması 
için devlet, mızrak haline gelen dövizi 
çuvala soktu. Nasıl mı?

1-Kamu bankaları milyarlarca dolar 
sattı.

2-Yoğun bir ay vadeli swap işlemleri 
yapıldı. Ekim itibariyle 13.8 milyar dolar 
swap işlemi yapıldı.

3-Merkez Bankası döviz 
piyasasında aktif rol oynadı. Bu da 
döviz rezervlerinin azalmasına neden 
oldu.

Bütün bu ataklar “arka kapı” 
işlemleri idi.

Ancak 2019 yılında döviz 
kurları hem düşmedi hem de döviz 
mevduatlarında kıpırdama olmadı.

Faiz indirimlerine rağmen 
beklenen dolardaki yükselişin 
gerçekleşmemesinin de en önemli 
sebepleri bu arka kapı yöntemleri ve 
kimsenin ekonomiye ve yönetenlere 
güvenmeyerek döviz pozisyonunu 
bozmaması (dolarizasyon) idi.
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ÜLKEMİZİ ETKİLEYEN KÜRE-
SEL GELİŞMELER

ABD-Çin ticaret savaşları ül-
kemizi etkileyecek olaylardan biri idi. 1 
Ağustos’ta ABD Çin ürünlerine yüzde 
10 ek vergi koydu. Bunun üzerine 23 
Ağustos’ta Çin Amerikan ürünlerine 
yüzde 5 ek vergi koydu. Neyse ki 
13 Aralık’ta ABD-Çin ticaret savaşını 
sonlandıracak bir ön anlaşma yapıldı 
ve çoğu ülke rahat bir nefes aldı.

Arjantin’de ekonomik kriz daha 
da derinleşti. Kambiyo kontrolleri 
sıkılaştırıldı.

Dünyanın dördüncü büyük ekono-
misi 2019 üçüncü çeyreğinde önceki 
çeyreğe göre yüzde 0.2 daraldı. Bu 
Almanya için önemli bir durumdu.2015 
yılından itibaren ilk kez Almanya 
ekonomisi küçüldü. Bu ihracatımızda 
Almanya’nın birinci sırayı alması 
nedeniyle bizi oldukça kaygılandırmış 
durumda.

Ortadoğu’da yaşanan savaş hal-
leri kırılgan ekonomimizde ülke riskini 
artıran en önemli gelişmelerden biri 
olarak öne çıktı.

Bütün bu gelişmeler sonucunda 
Dünya Bankası 2019 Türkiye’nin 
büyüme oranını yüzde 2.6’dan yüzde 
2.4’e düşürdü.

BANKACILIK SEKTÖR 
VERİLERİ

Veriler 30 Etlül 2019 itibarıyladır.

1- Aktif Büyüklüğü
Toplam varlık tutarı 4 trilyon 273 

milyar TL. 2018 yılı sonuna göre yüzde 
10.5 artış söz konusudur.

2- Banka Sahipliği ve Niteliği
Toplam aktif büyüklüğüne göre 

mevduat bankaları yüzde 87, kalkınma 
ve yatırım bankaları yüzde 7 ve katılım 
bankaları yüzde 6 paya sahiptir.

Sahiplik bakımından kamu 
bankaları yüzde 41, yerli özel bankalar 
yüzde 32 ve yabancı bankalar yüzde 
27 paya sahiptir.

3- Banka-Şube-Personel Sayıları
34 mevduat bankası -13 kalkınma 

ve yatırım bankası - 6 katılım bankası 
olmak üzere toplam 53 banka 2019’da 
hizmet vermiştir.

Toplam şube sayısı 11 bin 439 
olup, kamu banka şube sayısı 3 bin 
930 - yerli özel banka şube sayısı 3 bin 
651 - yabancı özel banka şube sayısı 
3 bin 858’dir.

Toplam çalışan sayısı 205 bin 
157 kişidir. Bunun 66.345’i kamu 
bankalarında, 70 bin 871 yerli özel, 
67 bin 941’i yabancı özel bankalarda 
çalışmıştır.

Şube ve personel sayısında azalma 
vardır.

4- Mevduat toplamı
2 trilyon 362 milyar TL’dir.
Gerçek kişilerin mevduatı 770 

milyar TL Türk Parası (TP) - 771 milyar 
TL’si yabancı paradır (YP).

Ticari ve diğer kuruluşların 365 
milyar TL’si TP - 442 milyar TL’si YP 
olarak gerçekleşmiştir.

Resmi kuruluşların mevduat tutarı 
74 milyar TL’dir.

Mevduatta 2018 sonuna göre 
yüzde 16 oranında bir artış söz 
konusudur.

5 - Verilen Krediler
Toplam kredi tutarı 2 trilyon 532 

milyar TL’dir. Bunun 1.557 milyar TL’si 
TL kredilerinden,975 TL’si yabancı 
para kredilerinden oluşmaktadır.

Kredilerin içerisinde ticari ve ku-
rumsal kredilerin payı yüzde 55, KOBİ 
kredilerin payı yüzde 24 ve kredi kartı 
dahil tüketici kredilerin payı ise yüzde 
21’dir.

Krediler içinde en büyük payı yüzde 
8.67 oranla inşaat sektörü almıştır.

Elektrik, su ve gaz sektörü yüzde 
7.48 - toptan ticaret ve komisyonculuk 
yüzde 6.61 - Tarım yüzde 3.97 - tekstil 
yüzde 3.27 - gıda yüzde 3.06 - oteller 
yüzde 2.64 paya sahiptir..

Takipteki krediler 133 milyar 
TL’dir. 2018 sonuna göre yüzde 37.2 
oranında artış vardır.

6- Sermaye Yeterlilik Oranı
SYO, bankaların sermaye güçleri 

ile aldıkları riskler arasında kon-
trol sağlamaya yönelik getirilmiş 
uluslararası kriterdir. Öz kaynaklar 
ile risk ağırlıklı varlıkların oranıdır. Bir 
bankanın sermaye yeterliliği yüzde8’in 
üzerinde olmalıdır.

Sektörün ortalama SYO yüzde 
18.46’dır. Bu oldukça iyi kabul edilen 
bir orandır.

Mevduat bankalarının SYO’ı yüzde 
18 - Katılım bankalarının yüzde 17.94 - 
kalkınma ve yatırım bankalarının yüzde 
29.36’dır.

EZCÜMLE

Bankacılık verilerini değerlendiren 
bankacılara göre 2019 yılı dalgalanma 
ve işleri rayına koyma yılı oldu. 2020 
yılı daha güzel bir yıl olacak. İştahlar 
artacak.
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Ege Üniversitesi Güneş Ener-
jisi Enstitüsü’nde “Yeni Nesil Güneş 
Enerjisiyle Aydınlanıyor’’ isimli sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında tanıtım 
etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Özel Bi-
lyön Koleji öğrencilerine Güneş Enerjisi 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule Erten 
Ela ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Burak Gültekin tarafından, güneş 
enerjisi ve yenilebilir enerji teknolojileri 
hakkında önemli bilgiler verildi.

Ege Üniversitesi Güneş Ener-
jisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şule 
Erten Ela, “Bugün burada ‘Yeni 
Nesil Güneş Enerjisiyle Aydınlanıyor’ 
isimli sosyal sorumluluk projesi için 
toplandık. Güneş Enerjisi Enstitüsü 
olarak, 41 yılı doldurmanın sevincini 
ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugünlere 
ulaşabilmek gerçekten çok onur 
verici. Sayısız projelere imza attık. 
Aynı zamanda çalışmalarımızı sosyal 
sorumluluk projesiyle desteklemek 
istedik. ‘Türkiye’ye Enerji Veren 
Kadınlar Ödülü’nü almış biri olarak 
burada sizlerle olduğum için çok 
mutluyum. Enerjimizi sosyal sorum-
luluk projelerine vermek ve İzmir’den 
başlayan bu etkinliği ülkemizin her 
yerine yaymak istiyoruz. Hocalarımızın 
ve değerli öğretim üyelerimizin bireysel 
çalışmaları, uluslararası projelerimiz 
var. Bireysel çalışmalarımız, kurumsal 
çalışmalarımız ve diğer kurumlarla 
ortak çalışmalarımızla enstitümüzü 
daha iyi yerlere taşımayı amaçlıyoruz. 
Bu amaçla yapmış olduğumuz 

çalışmalarımız old-
ukça fazla. Burası 
bir cazibe merkezi. 
Uluslararası 
yabancı öğretim 
üyeleri Enstitümüze 
Yeni Nesil Güneş 
Hücre Teknolo-
jisini öğrenmek ve 
çalışmak için geli-
yor. Birçok alanda 
başarılar elde ettik. 
Güneşin ısı ve ışık 
enerjisi gibi, Güneş 

Enerjisi Enstitüsü olarak tüm Türkiye’yi 
sevgi dolu enerjimizle ısıtalım ve aynı 
zamanda bilimsel vizyonumuzla bir 
ışık olalım istiyoruz. Bu işte, emek 
ve sevgi olunca daha iyi işler ortaya 
koyacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Prof. Dr. Şule Erten Ela, “Pro-
jelerimizi daha çok geliştirmek isti-
yoruz. Bu proje kapsamında gençlere, 
öğrencilere ve çocuklara, yani yeni 
nesile burada neler yaptığımızı an-
latmak istedik, bu bizim görevimiz. 
Bunun için de kendilerine bir güneş 
maketi veriyoruz. Bu güneş maketi-
yle öğrencilerin bir proje çıkarmalarını 
istiyoruz. En güzel projeyi çıkaran 
kişiye en büyük ödülü vermek isti-
yoruz. Öğrencilerimize farkındalık 
kazandırmak ve proje geliştirmeye 
teşvik etmeyi amaçladık. Burada 
çocuklara çok güzel işler düşüyor. 
Ege Üniversitesi Rektörümüz Sayın 
Prof. Dr. Necdet Budak bilimi ve 
bilim insanlarına her zaman desteğini 
sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal 
sorumluluk projelerine çok önem 
veriyor. Desteklerinden dolayı Rektör 
Hocamıza çok teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

“Yenilebilir Enerji Teknolojileri Üzer-
ine Çalışmalar Yapıyoruz’’

Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Gül-
tekin, “Güneş, dünyadaki bütün enerji 
kaynaklarının temelini oluşturuyor. Bi-

zler, güneş enerjisi olarak yenilebilir 
enerji teknolojileri üzerine çalışmalar 
yapıyoruz. Kullanılan süreç, kullanılan 
hammadde ya da herhangi bir malze-
menin hem yenilenmesinde hem 
de kullanım sırasında çevreyle, in-
sanla barışık olunması gerekiyor. Bu 
yüzden, sürdürülebilir bir çevre için 
üniversitelerle, araştırma gruplarıyla 
ve okullarla ilişkiler kurarak yenilebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını misyon 
edinmiş durumdayız. Vizyon olarak 
da, dünyayla barış içerisinde olmamız 
gerekiyor. Bunu ortaya çıkaracak 
çalışmaları yapmak ve öncü bir kurum 
olmak vizyonumuzun genel çerçevesini 
oluşturuyor” dedi.

“Çevre ve Enerji Alanında Tematik 
Merkez”

Dr. Öğr. Üyesi Burak Gültekin, 
“Güneş Enerjisi Enstitüsü, çevre 
ve enerji alanında tematik merkez 
olarak kabul ediliyor. Güneş, bizi 
hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor. Işık 
enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren 
sistemler var. Ayrıca güneşi sadece 
ısıtma da değil, soğutmada da kulla-
nabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ve 
gelişen teknolojiler üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz. Son 15 yılda 200’den 
fazla projelerimiz var. Çeşitli konularda 
eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda 
uluslararası öğrencilerimizin sayısı da 
fazla. Verimli binalar ve verimli fabri-
kalar kurulursa, aydınlatmada daha az 
enerji tüketilen sistemler kullanılırsa, 
daha az enerji tüketilerek daha fazla 
üretim yapılabilir. Bu yüzden yaptığımız 
çalışmaları projelerimiz ile destekli-
yoruz’’ dedi.

“YENİ NESİL GÜNEŞ 
ENERJİSİYLE AYDINLANIYOR”
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2020’ye girerken bir durum tespiti 
yapmakta yarar var. Öncelikle 2019’da 
neler oldu ve bu yıl nasıl bitiyor önce 
onu ele alalım.

Dünya 2019’da resesyon korkusu 
içinde yaşadı. Bu korkunun yarattığı 
etkiyle 2018’de uygulamaya başlanan 
sıkılaştırıcı politikalarda genişlemeye 
dönük bazı değişiklikler yapıldı. 
Mesela Fed, faiz artırımlarını bırakıp 
faiz indirimlerine, bilanço küçültmeyi 
terk edip piyasaya yeniden para 
sürmeye başladı. Diğer gelişmiş ülke 
merkez bankaları da sıkılaştırmaya 
başlama yönündeki planlarını terk 
edip genişlemeci uygulamalara devam 
ettiler. Bu hızlı tepki resesyon beklen-
tilerini oldukça azalttı ve 2019 biterken 
resesyon olasılığı en azından ABD’de 
önemli ölçüde gündemden çıktı. 
Buna karşılık Avrupa üzerinde hala bir 
tehdit oluşturmaya devam ediyor. Çin, 
2020’ye oldukça gerilemiş bir büyüme 
performansıyla giriyor. Japonya 30 
yıldır çıkamadığı durgunluktan çıkma 
çabasını sürdürüyor, İngiltere, bekle-
nenin aksine Brexit’ten çok zarar 
görmeden yoluna devam ediyor.

Aşağıdaki grafik 2010’dan 2019’a 
gelişmiş ülkeler (GÜ) ortalama gösteri-
yor (grafik; IMF, World Economic Out-
look Data, October 2019’da yer alan 
verilerden yararlanılarak tarafımdan 
hazırlanmıştır.)

Grafiğe bakıldığında gelişmiş 
ülkelerde 2011 sonrasında yüzde 1 ile 
2,3 arasında değişen bir büyüme oranı 
görülüyor. 2019 yılında niçin resesyon 
beklentisi içine girildiği de yine grafiğin 
gidişinden anlaşılabiliyor.

2019 yılında Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu gelişmekte 
olan ekonomiler oldukça zarar gördü. 
Türkiye ekonomisi ilk iki çeyreğinde 
küçülen ekonomi, üçüncü çeyrekte 
zayıf bir büyüme performansı sergiledi. 
Yılın son çeyreğinde büyüme yüzde 
5 bile olsa yıllık büyüme ortalaması 
yüzde 0,5 dolayında kalacak.

Aşağıdaki grafik gelişmekte olan ül-
keler (GOÜ) ortalama büyümesi (mavi) 
ile Türkiye’nin büyüme ortalamasını 
(kırmızı) 2010’dan 2019’a gösteriyor 
(grafik; IMF, World Economic Out-
look Data, October 2019’da yer alan 
verilerden yararlanılarak tarafımdan 
hazırlanmıştır.)

Grafik gerek GOÜ’lerin gerekse 
Türkiye’nin büyüme hızında 2010’dan 
bu yana düşüş yaşandığını ortaya 

koyuyor. Türkiye’nin büyüme hızında 
ortaya çıkan düşüşün, yaşanan iniş 
çıkışlar da dikkate alındığında daha 
sarsıcı olduğu grafikten görülebiliyor.  

Aşağıdaki tablo, Türkiye’nin 
başlıca makro göstergelerini 2018 
yılıyla karşılaştırmalı olarak gösteriyor 
(2018 yılı için TÜİK, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ve TCMB verileri kullanılmış, 
2019 yılı için de eldeki son verilere 
göre tahmin yapılmıştır.)

GELDİK 2020’YE
DR. MAHFİ EĞİLMEZ



19

Bu karşılaştırma bize 2019 yılında 
ekonomide bazı alanlarda topar-
lanma, bazı alanlarda ise düşüş 
yaşandığını gösteriyor. 2018 yılının 3 
ve özellikle de 4. çeyreğinde yaşanan 
ivme kayıplarının 2019 yılının ilk iki 
çeyreğinde devam etmesi ve üçüncü 
çeyrekteki zayıf toparlanma büyü-
menin düşük kalmasına yol açmış 
bulunuyor. Bu ilişkiyi cari dengenin 
ilk bakışta olumlu görünen ancak 
büyüme açısından olumsuz olan 
görünümünden de anlayabiliyoruz. 
2019 yılında işsizlik artık yüzde 
13’ün üstünde bir düzeye yerleşmiş 
görünüyor. Buna iş aramayıp da 
işsiz olanları ve mevsimlik işsizleri de 
katarsak işsizlik oranı Buna geniş 
işsizlik oranı diyoruz) yüzde 20’ye 
dayanıyor. 2019 yılında en ciddi 
bozulma bütçe açığında karşımıza 
çıkıyor. Her ne kadar bütçe açığının 
GSYH içindeki payının yüzde 2,9’da 
kalacağı tahmin edilse de bu oranın 
Merkez Bankası’ndan tarihimizde ilk 
kez kullanılan 46 milyar TL’lik yedek 
akçeyle sağlandığına dikkat etmek 
gerekir. Eğer bu kullanım olmasaydı 
açığın GSYH’ye oranı yüzde 4 
dolayında olacaktı. Bu da yıllardır çıpa 
olarak sunulan bütçe disiplininin kay-
bedilmesi anlamına geliyor. TL, Dolara 
karşı önceki iki yılda yaklaşık yüzde 20 
oranında değer kaybetmişti. 2019’da 
bu kaybın yüzde 11 dolayında kalacağı 
görülüyor.

2020 yılına girerken 2019 yılının son 
çeyreğinde başlayan toparlanmanın 
etkisini verilerden görebiliyoruz. 
Bunları birer grafikle sunalım. İlk olarak 
ekonominin arz yönüne bakalım. 
Üretim artışını kapasite kullanımı (sol-
daki grafik) ve sanayi üretim artışından 
(sağdaki grafik) görebiliyoruz.

2019 yılının üçüncü çeyrek büyüme 
verilerine baktığımızda yatırımların 
hala ciddi oranda eksi olduğu or-
taya çıkıyor. Bu demektir ki büyüme 
yeni yatırımlarla değil kapasite 
kullanımının yükselmesiyle sağlanmış 
bulunuyor. Bunun bir zararı yok belki 
ama geleceğe ilişkin sürdürülebilirliği 
sağlayamayacağı açık. 2020 yılında 
kapasite kullanımının bundan çok 
daha öteye gidemeyeceğini dikkate 
alırsak büyümeyi ancak ve ancak 
yatırım artışıyla sağlayabileceğimizi 
anlayabiliriz. Bunun da tek yolu riskleri 
düşürmek. 2019 yılının sonlarına doğru 
Türkiye’nin risk priminin (CDS primi) 
300’ün altına gerilemiş olması olumlu 
bir gelişme. Bu oranı çok daha aşağıya 
düşürmek için elden geleni yapmak 
gerekiyor. Ne var ki atılan adımlar bu 
gereği yerine getirmekten şimdilik uzak 
görünüyor.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Üretimin önemli kalemlerinden olan 
otomotiv ve inşaatta da son dönemde 
toparlanma işaretleri var. Aşağıdaki 
grafikler (solda otomotiv, sağda konut 
satışları) bu gelişmeyi gösteriyor (sol-
daki grafik için kaynak: ODD Bültenleri, 
sağdaki grafik için kaynak: TCMB 
Konut Endeksleri.)
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Yukarıdaki grafiklerde bu toparlan-
ma işaretleri açıkça görülebiliyor. Buna 
karşılık her iki alanda da toparlanmanın 
bütçeyi zor duruma sokacak önlemler-
le sağlanmış olması iyimserliği sınırlıyor. 
Bu önlemler kalktığında bu iki sektörde 
ne gibi bir gelişme yaşanacağını tah-
min etmek kolay değil.

Benzer bir toparlanma işaretini 
talep yönünde de görmek mümkün. 
Bunu da aşağıdaki grafikte yer alan 
perakende satış hacmi değişiminden 
izleyebiliriz (Kaynak: TÜİK, Perakende 
Satış Hacim Endeksi, Ekim 2019

Grafiğe baktığımızda perakende 
satış hacminin (bir başka açıdan ba-
karsak toplam talebin) son iki ayda bir 
toparlanma sergilediğini görebiliyoruz. 
Buna karşılık bu toparlanmanın da kre-
di artışları, faiz ve vergi indirimleri gibi 
ek önlemlerle sağlanmış olduğunu ve 
bunlar bittiğinde ne yönde gideceğinin 
tam olarak bilinmediğini gözden 
kaçırmamak gerekiyor.

Özetle söylemek gerekirse 2019 
yılının son çeyreğinde başlayan topar-
lanma işaretlerinin bütçe destekleriyle 
2020’nin ilk yarısında da devam etmesi 
mümkün görünüyor.

2020 yılına ilişkin ilk tahminlerimi 
paylaşayım (tahminlerim arasında kur 
tahmini yok. İçinde bulunduğumuz 
koşullarda sağlıklı bir kur tahmini 
yapılabileceğini düşünmüyorum.) Bu 
tahminlerin altında yatan varsayımları 
basit bir şekilde “mevcut koşulların 
devam edeceği” yaklaşımına 
dayandırdığımı da ifade edeyim.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç, 2020 yılını, 
yerli teknoloji ve milli üretim için ‘yatırım 
seferberliği’ yılı ilan ettiklerini belirterek, 
“2020’de büyümeye en kaliteli katkı 
yatırımlardan gelecektir. Şimdi her işe 
akıl, yani teknoloji katma zamanı” dedi.

İTO 2020 Yılı İş Programı ve Bütçe 
Görüşmeleri Toplantısı, İTO Meclisi’nde 
başladı. Toplantının açılışında konuşan 
Avdagiç, 2019 yılında yurt içinde 3, 
yurt dışında 34 fuar olmak üzere to-
plam 37 fuara iştirak ettiklerini, böylece 
ihracatı ve üretimi teşvik edecek, 
tetikleyecek fuarları hız kesmeden 
sürdürdüklerini anlattı.

1 Ocak 2020 itibarıyla İTO Kurum-
sal Web Portalı’nın yeni ara yüzüyle 
yayında olacağını aktaran Avdagiç, 
en büyük temsilciliklerinden biri olan 
PERPA Hizmet birimini büyüterek iç 
donanımını yenilediklerini kaydetti.

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası 
olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim 
döneminde 800 lisans öğrencisine 
700’er lira, 100 yüksek lisans 
öğrencisine 900’er lira, 100 doktora 
öğrencisine bin 50’şer lira ve Türk 
Dünyasından gelen 100 öğrenciye 
de 700’er lira eğitim bursu verdikler-
ini anımsatarak, “2020-2021 eğitim 
öğretim yılında burs miktarımızı 
artırmakla kalmayıp; lisans, yüksek 
lisans ve doktora bursiyer sayımızı 
yüzde 25 artıracağız. Böylece daha 
çok öğrencimize burs vereceğiz” diye 
konuştu.

“İDTM’de Tahliye Ettiğimiz Hollerle 
İlgili Eski Kiracının Başvurusu Mahke-
mece Reddedildi”

İTO Başkanı Avdagiç, Bilgiyi 
Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) deva-
sa bir startup merkezine dönüşerek 
300 startup ve yaklaşık 700 girişimciye 
ulaştığını belirterek, BTM girişimlerinin 
2019 itibarıyla 45 milyon liradan fazla 
değerleme yatırımı alması ve 50 milyon 
liradan fazla satış yaptığını vurguladı.

İTO iştiraklerinden İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi’nin (İDTM) özellikle 
salonlarıyla ilgili hukuki gelişmelere 
değinen Avdagiç, şu bilgileri verdi:

“Bu konuda 2 gün evvel yeni 
bir gelişme oldu. Daha önce tahliye 
ettiğimiz 1, 5, 6 ve 7 no’lu hol-
lerle ilgili eski kiracının karar düzeltme 
başvuruları mahkemece reddedildi. 
Böylece bu hollerin tahliye kararları 
kesinleşti. Bu, çok önemli bir karar. 
Eski kiracının bir alt şirketi tarafından 
tahliye ettiğimiz hollerin iadesiyle ilgili 
aldırılan yürütmeyi durdurma kararına 
da emsal olacak niteliktedir. Dolayısıyla 
adalet er-geç tahakkuk edecek ve iade 
etmek zorunda kaldığımız holler de 
İDTM’ye dönecektir.”

İTO Vakfı’nın markası Cemile Sultan 
Korusu’nun 2019 yılında bir önceki 
yıla göre etkinlik sayısında yüzde 27, 
misafir sayısında da yüzde 20 artış 
yaşandığını aktaran Avdagiç, “Cemile 
Sultan Koru’muzun başarısı gelirlerim-
ize de yansıdı. 2019 yılını, inşallah 28 
milyon 500 bin lira gelirle kapatıyoruz. 
2018 yılı rakamımız, 20 milyon lira 
olmuştu. 2019 gelirimiz, 2018’e göre 
yüzde yüzde 42,5 arttı.” şeklinde 
konuştu.

“2020 İş Programı’nda İki Tür 
Çalışmamız Bulunuyor”

Şekib Avdagiç, 2020 İş 
Programı’nda ticaret ve üretim 
ortamının iyileştirilmesine ilişkin genel 
faaliyetler ile üyelerinin yüzde 99’unu 
oluşturan KOBİ’lerin diri tutulmasına 
ilişkin spesifik faaliyetler olmak üzere iki 
tür çalışmaları bulunduğunu belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birinci aşamadaki çalışmalarımızın 
özünü; genel ekonomi politikaları, 
mevzuat, sektörlerin sorunları, altyapı 
hizmetlerinde karşılaşılan güçlüklerin 
giderilmesi, bürokrasinin azaltılması, 
teşvik ve destek politikaları gibi 
temel başlıklar oluşturuyor. Bunların 
bir kısmını, uzmanlarımızın ve 
şubelerimizin görüşleri doğrultusunda 
takip edip sonuçlandırıyoruz. Önemli 
bir kısmını ise sizden gelen bilgiler 
ışığında geliştirip yerel ve merkezi 
yönetimlere iletiyoruz.

Bizim çalışmamızın odağında 
yer alan ise üyemizi, yani KOBİ’leri 
doğrudan ilgilendiren, onların 
doğrudan içinde bulunduğu projeler-
imizdir. Çünkü bu tür etkinliklerimiz; 
ister eğitim çalışması olsun, ister fuar 
organizasyonu olsun, üyelerimize 
doğrudan yansır. Bu anlayıştan hareke-
tle, 2020 çalışmalarımızın özünü, dış 
pazarın geliştirilmesi, girişimciliğin 
artırılması, yerli üretim ve teknolojinin 
geliştirilmesi, dijitalleşme, mesleki 
eğitimle ilgili projeler, rekabetçiliğin 
artırılması gibi üyelerimizle doğrudan 
ilgili konular oluşturuyor. Tüm bunları 
her yıl, bir önceki yıldan daha kapsamlı 
ve geniş bir şekilde geliştirip uyguluy-
oruz.”

Avdagiç, 21. yüzyılda bir adım 
önde bulunmanın temel şartının, 
teknoloji hızının ilerisine geçecek bir 
hıza sahip olmaktan geçtiğini vurgula-
yarak, üyelerin de yüksek teknoloji ve 
dijital çağa adapte olmasının önemini 
kaydetti.

İTO, 2020’Yİ SEFERBERLİK YILI İLAN ETTİ
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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ 
ile Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura 
uygulamasına geçme zorunluluğu get-
irildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından e-dönüşüm alanında 
kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Resmi 
Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil ol-
mayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihin-
den itibaren düzenlenecek faturaların, 
vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin 
TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenen-
ler açısından vergiler dahil 5 Bin TL’yi) 
aşması halinde, söz konusu faturaların, 
“e-Arşiv Fatura” olarak GİB tarafından 
sunulan e-Belge düzenleme portali üz-
erinden düzenlenmesi zorunlu hale ge-
tirildi.

KİMLER E-FATURA SİSTEMİNE 
GEÇMEK ZORUNDA?

2018 hesap dönemi brüt satış 
hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş 
hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan 
mükellefler.

2018 veya 2019 hesap dönem-
leri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 
gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler.

2020 veya müteakip hesap dönem-
leri brüt satış hasılatı (veya satışları ile 
gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri 
olan mükellefler.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka-
nununa ekli I sayılı listedeki malların im-

ali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeni-
yle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı 
dâhil) mükellefler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/
veya ithal edenler.

Mal veya hizmetlerin alınması, 
satılması, kiralanması veya dağıtımı 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık 
etmek üzere internet ortamında 6563 
sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanunda tanımlanan 
başkalarına ait iktisadi ve ticari faali-
yetlerin yapılmasına elektronik ticaret 
ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel 
kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet 
ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait 
gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının 
satılmasına veya kiralanmasına ilişkin 
ilanları yayınlayan internet sitelerinin 
sahipleri veya işleticileri ile internet 
ortamında reklamların yayınlanmasına 
aracılık faaliyetinde bulunan internet 
reklamcılığı hizmet aracıları.

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı 
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun hükümlerine göre komisyoncu 
veya tüccar olarak sebze ve meyve 
ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura 
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 
mükelleflerden, 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 11 inci 
maddesi kapsamındaki mal ihracı 
(Türkiye’de ikamet etmeyenlere 
özel fatura ile yapılan bavul ticareti 
kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu 
beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet 
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan 
satışlar) kapsamında fatura düzen-
leyecek olanlar.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş 
zorunluluğu nedeniyle e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorunda olanlar.

e-Arşiv Fatura uygulamasına 
geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura 
uygulamasına geçmek zorunda olanlar.

Başkanlık, yapılan analiz veya in-
celeme çalışmaları neticesinde riskli ya 
da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu 
tespit edilen mükellefleri veya mükellef 
gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro 
tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim 
yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 
3 ay süre vermek suretiyle e-Fatura 
uygulamasına geçme zorunluluğu get-
irmeye yetkilidir.

E-FATURA DÖNEMİ BAŞLADI
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Borçtan katma değersiz üretime, 
enflasyondan dolar kuruna kadar bir 
nefeste hemen herkes ülke ekonomisi-
yle ilgili tehlikeli aklına getirdi. Eminim… 
Bunların hepsi kendi içinde detoplam-
da da büyük sorun.

Ama tehlikeli değil. Çünkü akıllı 
bir ekonomi yönetimiyle, hepsinin 
yönetilmesi mümkün. Bu nedenle teh-
like algısını biraz daha üst bir dilime 
koymak gerekiyor. Ben bir numaralı 
tehlikeyi iki başlıkta topluyorum.

İstihdam yaratamadığımız, fakir-
likten okutamadığımız, ama aynı za-
manda da meslek sahibi edemediğimiz 
gençler ve ülkeyi terk etme eğilimi…

Önceyi ülkeyi terk edenlerden 
ve bu eğilimden başlayalım. Çünkü 
bunların içinde nitelikli işgücümüz de 
var ve uzun zamandır bunu dile get-
irmeye çalışıyorum. 24 bin mühendi-
sin yurtdışına gitmek için başvurmuş 
olmasından, yeni ekonomi sürecine 
gidilen bir dünyada daha önemli konu 
ne olabilir?

Fakat bırakın bu haberi manşetten 
verip tartıştırmayı, neredeyse medya 
bunu görmezlikten bile geliyor. Şimdi 
bu soru önergesi üzerine tıp alanı da 
buna eklendi. Yurtdışında çalışmak 
için ülkeyi terk eden doktor sayısı son 
7 yılda 15 kat arttı.Ne garip değil mi? 
Bir yandan sağlık turizmini konuşan bir 
ülke, diğer tarafta bunun en önemli un-
suru kaybediyor. Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman’ın açıklamasına göre 
durum şu:“2012 yılında 59 olan hekim 
sayısının 2019’a gelindiğinde 906’ya 
çıktı. 

Meslektaşlarımız artık Türkiye’yi 
‘hekimlik yapılamaz’ nitelikte buluyor, 
ülkeyi terk ediyorlar.”

Şimdi bazı aymazlar ‘giden gitsin’ 
diye slogan atacaklar. Ama bu sloganı 
çalışma saatleri üzerinden atan kişinin 
ilk rahatsızlığında düzenlemeyi bozup, 
doktor getirttiğini biliyoruz. O yüzden 
ucuz kahramanlık yapmayın. Bu çok 
ciddi bir sorun.

Niye gitmek istiyorlar biliyor mu-
sunuz? Açıklamaya baktığınızda can 
güvenlikleri yok. Reform adı altında 
hekimlikten çıkarıp, puan toplayan 
bilgisayar oyuncularına çevirdik. Her 
fırsatta hakaret eden bir yaklaşım serg-
ileniyor. Sadece hekimler değil. Sağlıkta 
günde 40 şiddet vakası yaşandığını bili-
yor musunuz?

Son dönemdeki çalışmalara bakın. 
Yine yapay zekadan yazılıma, pat-
ent üretiminden yeni buluşlara ka-
dar en önemli başarılara imza atan-
lar ve geleceğin ekonomisine en çok 
çalışanlar sağlıkçılar. Buna rağmen git-
melerinde beis görmüyorsanız, sizin bu 
ülkenin geleceğiyle ilgili kafanız karışmış 
demektir.

Gelecekten bahsetmişken gençlere 
gelelim. Ülkede her dört gençten birinin 
işsiz olduğunu dabunun dörtte birinin 
de ne çalışma yaşamında ne de okulda 
yer almadığını biliyoruz. Bu oranlar za-
man zaman resmi rakamlara göre bile 
üçte bire geliyor ki, gerçek oran zaten 
bunun çok üzerinde.

Bu mezun ettiklerimiz… Peki ya 
çalışıp didinip üniversiteye girip, sonra 
da okulu bırakanlar ne olacak? Çocuk 
işçiliğin soru önergelerine verilen 
yanıtlarla ortaya çıktığı üzere 2 milyo-
na yaklaştığı ülkemde, geçim sıkıntısı 
nedeniyle son 5 yılda 1 milyon 155 
bin kişinin okulu bıraktığını biliyor mu-
sunuz?

Hatta bu oranın geçen yıl, bir önce-
ki yıla göre yüzde 92 artarak 408 bini 
aştığının farkında mısınız? Bunları ben 
uydurmuyorum. CHP İzmir Millet-
vekili Ednan Arslan sormuş, MilliEğitim 
Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
yanıtlamış.

Şimdi tekrar soruyorum. Sizce bu 
veri midir, ekonomik tehlike midir?  Ayrıca 
eğitimdeki hatalar nedeniyle sanayinin 
de ara personel bulamadığını ve istih-
dam ile gençlerin örtüştürülemediğini 
ekleyelim. Çocuklar erkenden istihdam 
piyasasına girmesin diye her yere bina 
dikildi. Kapısına üniversite yazıldı. Ama 
onun içine de eğitim konulmadı.

Bence enflasyonun kaç çıktığından 
daha büyük sorun, heba edilen kuşaklar 
ve nitelikli personeldir. Bunların hiç 
gündeme geldiğini görüyor musunuz? 
Göremezsiniz, çünkü övünülen nokta 
birkaç istatistiğin çakma yöntemlerle 
tutturulmuş olması. Yazıklar olsun…

cetinunsalan@yahoo.com

EKONOMİNİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ
ÇETİN ÜNSALAN
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Vergi tahsilat uygulamalarında, 
yeni yılla birlikte önemli değişiklikler 
gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı 
değişiklikle, 1 Ocak’tan itibaren vergi, 
harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi 
daireleri vezneleri haricinde, sadece 
kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil 
edilecek, diğer bankalar tarafından na-
kit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale 
ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kredi kartıyla tahsil edilmesi uygun 
bulunan gelir vergisi, motorlu taşıtlar 
vergisi, trafik idari para cezası, veraset 
ve intikal vergisi gibi borçların belirlenen 
kamu ve özel bankalar vasıtasıyla tah-
siline devam edilecek.

Vergide E-Belge Dönemi 
Başlayacak

1 Ocak ve sonrasındaki dönemlerde 
mükellef grupları ile sektörler itibarıyla 
e-belge uygulamalarına geçilmesi zo-
runlu olacak. Bazı mükellefler ise brüt 
satış hasılatlarına göre bu uygulamalara 
geçiş yapacak. Bu kapsamda, kağıt 
ortamında verilen belgeler yerine e-
fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müs-
tahsil makbuzu ve e-bilet gibi uygula-
malara geçilecek.

Beyannameler Birleşiyor

Uzun süredir uygulaması ertelenen 
muhtasar ve aylık prim hizmet beyan-
namelerinin birleşmesi uygulaması da 
1 Ocak 2020’den itibaren başlayacak. 
Böylece Gelir İdaresi Başkanlığına ver-
ilmesi gereken muhtasar beyanname 
ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi 
gereken aylık prim ve hizmet belgesinin 
birleştirilmesi ve tek beyanname verilm-
esi sağlanacak.

Varlık Barışı’nda Süre Doluyor

Öte yandan Varlık Barışı 
uygulamasından yararlanmak için 
tanınan süre de 31 Aralık’ta dolacak. 
Uygulamayla, yurt dışındaki para, altın 
döviz, menkul kıymet gibi varlıkların 
31 Aralık’a kadar Türkiye’deki banka 
ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde, 
bu varlıkların serbestçe tasarruf edilm-
esi imkanı tanınmıştı. Varlıklar bildirimin 
yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde 
Türkiye’ye getirilebiliyor.

Bazı yeni vergi düzenlemeleri de 
yeni yılda hayata geçecek.

Otel, motel, misafirhane, pansiyon 
tatil köyleri, kamping alanları Nisan 
2020’den itibaren konaklama vergisine 
tabi tutulacak.

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim 
eklenirken 500 bin liranın üzerinde 
elde edilen vergilerde gelir vergisi oranı 
yüzde 35 yerine yüzde 40 olarak uygu-
lanacak. Böylece daha çok kazanan-
dan daha çok vergi alınması hedefleni-
yor.

Değerli konut vergisinin yeniden 
düzenlenmesi beklenirken dijital hizmet 
sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü 
reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine 
tabi olacak.

Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi 
eser sahiplerine tanınan serbest meslek 
kazançlarında istisna tutarı 500 bin 
lirayla sınırlı tutulacak. Yeni dönemde 
spor hakemlerine ödenen ücretler ver-
giye tabi olacak. En üst liglerdeki spor-
cu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi 
kesintisi yapılacak.

VERGİDE YENİ UYGULAMALAR
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
Aralık ayı olağan Meclis toplantısı, 25 
Aralık 2019 tarihinde “2019’u Ger-
ide Bırakırken 2020’de Yeni Ekono-
mik Ufuklar” ana gündemi ile Odakule 
Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda yapıldı. 
İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay’ın yönettiği toplantıya eski Haz-
ine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Dün-
ya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Yayın 
Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve 
haberturk.com yazarı Abdurrahman 
Yıldırım konuk oldu. Toplantıya Kütahya 
Valisi Dr. Ömer Toraman’nın Kütahya 
Sanayi ve Ticaret odasından bir heyetle 
katıldığı İSO Aralık Meclis toplantısına, 
ayrıca Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Ahmet Altun ve Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de 
beraberlerinde ŞUTSO heyeti ile katıldı. 
Toplantıda üyeler tarafından İSO’nun 
2019 yılı bütçesi ibra edilirken, 2020 
bütçesi de Meclis Üyeleri tarafından ka-
bul edildi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Bahçıvan, Meclis’te 
yaptığı konuşmada finans, para, faiz 
kavramları yerine mutluluğa odaklanan, 

iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik 
konularına duyarlı büyük bir genç kitlenin 
geldiğine işaret ederek “Geleceğimize 
damga vurup şekillendirecek olan bu 
neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız. Son 
yıllarda popülerleşen paylaşım ekono-
misinin üretim tarzımıza, iş hayatımıza 
etkileri konusuna daha fazla kafa 
yormalıyız” dedi.

Bahçıvan “Ülkemizin risk primi 
açısından yakından izlenen CDS’in kalıcı 
ve sağlıklı olarak 150-200 bandına in-
memesi düşündürücü. Yine 50’li bant-
larda takılıp kalan tüketici güven endek-
si ve artmayan varlık fiyatlarının da 
üzerinde durmalıyız” şeklinde konuştu.

İSO Ekim ayı olağan Meclis 
toplantısı İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay tarafından açıldı. Okyay, 
toplantıyı açarken özetle şunları söyledi:

“Bizim ihtiyacımız olan büyümenin, 
tüketimi körükleyerek geçici tedbirlerle 
elde edilen palyatif büyüme olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Sürdürülebilir bir 
büyüme dönemi başlatacak bir poli-
tika demeti bekliyor ve talep ediyoruz. 
Banka ve reel kesim bilançolarını dü-
zelterek, döviz borcuna dayalı yeni bir 
stok artışı dönemine girmemeye dik-

kat ederek, maliye ve para politikası 
uygulamalarının güven artırıcı olmasına 
önem vermek gerekiyor. Faiz ve enflasy-
onun yıllık tek haneli rakamlara inmesi 
çok önemli olsa da faiz hareketlerinden 
mucize beklemek yerine, ekonomik 
modeli değiştirmeden ve güven algısını 
yükseltmeden büyüme yaratmanın 
başka yolu olmadığını özümsememiz 
şart.

Kalıcı büyümenin temel dayanağının 
sabit sermaye stokunu artırmak 
olduğunu kabul edip, kaynak 
dağılımında da özenli davranarak 
başta imalat sanayii olmak üzere yerli 
ve yabancı sermayenin yatırım heves-
ini arttıracak şekilde ılımlı ve öngörül-
ebilir bir büyüme stratejisine geçiş 
yapmamız gerekiyor. Tekliften stratejik 
çerçeveye geçerek, dünyada büyük 
yatırım arayışını kendimize çekmek ve 
Türkiye’yi içinden değer zinciri geçen 
bir ülke haline getirmek için motive 
olmalıyız.”

İSO Meclis Başkanı Okyay, 
sonrasında İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan’ı konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet etti. Bahçıvan, gün-
deme ilişkin konuşmasını yaparken 
geçmişte kamu, özel sektör ve birey-

İSO MECLİS TOPLANTISINDA, EKONOMİDE 
2019 DEĞERLENDİRİLDİ, 2020 BEKLENTİLERİ 
KONUŞULDU
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ler olarak kaynakları pek doğru şekilde 
kullanamadıklarını söyledi. O dönemde 
aşırı kaynak bolluğunun kendilerini bu 
yanlışa sevk ettiğini belirten Bahçıvan, 
bugün o bolluğun olmadığı bir dönemde 
olduklarını hatırlattı. Bahçıvan, artık hep 
birlikte kaynakları daha doğru ve verimli 
kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Bu noktada ihracatlarının katma 
değer yapısı ve rekabet gücünün özel 
bir önem kazandığını anlatan Bahçıvan, 
ihracatlarının miktar olarak artmasına 
rağmen değer olarak düştüğüne dik-
kat çekti. Bahçıvan, kilo başına ihracat 
değerlerinin 1,5 doların altında olduğu 
düşünülürse rekabet edebilmeleri için 
sürekli olarak kendilerini yenilemeleri 
ve yapacakları yatırımlarla ihracatlarının 
bilgi ve teknoloji yoğunluğunu artırmaları 
gerektiğinin açık olduğunu kaydetti.

Her ne kadar şu an 200’den fa-
zla ülkeye ihracat yapabiliyor olsalar da 
ihracatlarının içinde az sayıda ülkenin ve 
ürünün çok yüksek ağırlığı bulunduğuna 
işaret eden Bahçıvan, orta vadede 
ihracatın ekonomiye kaliteli katkısını 
sürdürebilmeleri için sektörel ve coğrafi 
çeşitlenmeyi artırarak az sayıda ihracat 
kalemine olan bağımlılıklarını azaltmak 
zorunda olduklarını dile getirdi.

Bahçıvan, yeni yılda CDS priminin 
de önemli bir gösterge olduğunu be-
lirterek “Ülkemizin risk primi açısından 
yakından izlenen CDS’in kalıcı ve sağlıklı 
olarak 150-200 bandına inmemesi 
düşündürücüdür. Yine 50’li bantlarda 
takılıp kalan tüketici güven endeksi ve 
artmayan varlık fiyatları da üzerinde 
durmamız gereken en önemli başlıklar 

olarak dikkat çekiyor. Diğer taraftan 
somut analiz ve verilere dayanarak 
kamuoyu ile paylaştığımız İSO Türkiye 
İmalat PMI yaklaşık iki senedir eşik 
değer olan 50’nin üzerine çıkamıyor. 
Yine her ay açıkladığımız İhracat İklimi 
Endeksi verileri, ülkemizin önemli 
dış pazarlarının ivme kaybettiğini ve 
önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızı 
zorlayabileceğini gösteriyor. Belirttiğim 
bu verilerin üzerinde de önümüzdeki 
dönemde dikkate düşünmeliyiz” dedi.

Bugün ekonomiye daha geniş 
perspektiften bakılan bir dönem-
de olduklarını aktaran Bahçıvan, fi-
nans, para, faiz, merkez bankası gibi 
konuların çok ötesinde, insanların artık 
gelir dağılımı, refah, mutluluk, nüfus, 
göç, çevre gibi sorunları daha fazla 
konuştuğunu aktardı. Bahçıvan, özel-
likle iklim değişikliği, çevre ve sürdürüle-
bilirlik konularında farkındalığın oldukça 
arttığını ifade etti.

Bahçıvan şöyle devam etti:
“Dünyayı farklı okuyan ve anlayan, 

duyarlılık ve sorumluluk sahibi büyük 
bir genç kitle geliyor. Geleceğimize 
damga vurup şekillendirecek olan bu 
neslin eğilimlerini iyi anlamalıyız. Uber, 
AirBnB gibi girişimler sayesinde son 
yıllarda oldukça popüler bir kavram 
var: Paylaşım ekonomisi. Gençlerin çok 
ilgi gösterdiği bu ekonomiye bazıları, 
‘dayanışmacı tüketim’ diyor, bazıları 
da ‘dayanışmacı ekonomi’ adını veri-
yor. Bu gelişmenin; üretim tarzımıza, 
iş hayatımıza etkileri konusunda daha 
fazla kafa yormamız gerektiğini burada 

vurgulamak istiyorum.”
Sonrasında Dünya Gazete-

si Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Güldağ’ınmoderatörlüğünde Hazine 
eski Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Dünya 
Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref 
Oğuz ve haberturk.com yazarı Abdur-
rahman Yıldırım’ın katıldığı bir panel 
yapıldı. Panelde söz alan konuşmacılar 
özetle şöyle konuştu:

Hazine eski Müsteşarı Dr. Mahfi 
Eğilmez:

“2018 yılının sonunda dünya ekono-
mik krizi aşmış gibi gözüküyordu ama 
birden resesyon beklentisi arttı ve 
2019 böyle geçti. Ancak yıl sonuna 
geldiğimizde bu havanın da biraz 
dağıldığını görüyoruz. ABD büyüme, 
işsizlik ve enflasyon rakamlarında dü-
zelme var. Çin’in ABD ile yaşadığı 
ticaret savaşının etkisi var gibi gözükse 
de ekonomiyi canlı tutmak için yapılan 
boş yatırımlar yüzünden Çin borç krizi 
yaşıyor. Ülkedeki borçluluk GSYH’nin 
2,5 katı büyüklüğünde. Ama Çin artık 
kendi markalarını çıkarmaya başladı 
ve aynı zamanda yaratıcı bir ülke. Ka-
pitalist sistemde uluslararası ticaretin 
artması uluslararası refahı da artırır. 
Ticaret Savaşı kısa vadede ABD’ye 
yarayacak gibi gözükse de uzun vad-
ede ABD kaybeden taraf olur.

Türkiye 2019’u zor geçirdi ve küçül-
me yaşadı. Önümüzdeki çeyreklerde 
büyüme yaşayacağımızı düşünüyorum. 
Bu, bizim yaptığımız büyük adımlarla 
değil baz etkisi ile olacak. Sanayi 
üretim endeksi ve kapasite kullanımına 
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baktığımızda artıya geçtiğini görüyoruz. 
Ancak yatırımlar ekside seyrediyor. 
Türkiye bu kadar risk taşırken büyük 
yatırımlar bekleyemeyiz, Türkiye risk 
yaratan bir ülke ve riskleri düşürmemiz 
lazım.

Talep yönünde bir canlanma var. 
Bu da vergi indirimleri ve faiz indirim 
ile gerçekleşti. Ancak bunlar da bütç-
eye yük getiriyor. Ayrıca bu yıl Merkez 
Bankası yedek akçesi de kullanılmasına 
rağmen 80 milyar TL açık tahmini var. 
2020’de bu şekilde gitmesi mümkün 
gözükmüyor.

Haberturk.com yazarı Abdurrah-
man Yıldırım:

“2020’de bütçe açığının daha kötü 
olmayacağını düşünüyorum. Çünkü 
vergi gelirleri artacak. Büyümeye 
baktığımızda ise dışardan pek ser-
maye girişi artmayacak. Yabancılar, 
Türkiye’ye doğrudan yatırıma gelmey-
ecek. Yatırım yönünde de bir heye-
can da yok, bu konuda imkan da 
yok. Faizleri düşürseniz de ilerleme 
sağlanamıyor. Bu yüzden yatırımlar 
yoluyla ekonominin büyümeyeceğini 
düşünüyorum. Büyüme tüketim ve 
krediden gelecektir. Tüketiciler düşük 
faizle borçlanacaktır. 2018’de bir reel 
sektör borç krizi yaşadık. Özel sektör 
yeniden yapılanmalı ve bunun üzerine 
büyüme inşa edilmeliydi. 2001’de nasıl 
bankacılık ve finans sistemi yeniden 
yapılandırıldıysa aynısı özel sektör için 
de yapılmalıydı.”

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu 
Başkanı Dr. Şeref Oğuz:

“Dünya, içinde bulunduğu sarmalın 
dışında çözümler arıyor. Bu konuda 
teknoloji ve eğitim öne çıkıyor. Endüstri 
4.0 hepimizin dilinde ve üreticisi 
olmadığımız bir teknoloji böyle giderse 
bize dayatılacak. Türkiye’de yüzde 4’lük 

bir kesime çok ileri bir eğitim veriyoruz 
ancak yüzde 80’e de oldukça kötü bir 
eğitim veriyoruz. Çin’in gelişmesi sad-
ece ölçek ekonomisi ile olmadı; bugün 
Çin akademik makale üretiminde de 
ABD’nin önüne geçti. Bizim eğitim ko-
nusunu önceleyen çözümler bulmamız 
lazım. Okullarda alınan eğitimden sonra 
bir de fabrikalar ikinci kez eğitim veriyor 
çünkü okuldaki eğitim çok yetersiz. Di-
ploma fabrikalarını beceri fabrikalarına 
dönüştürmemiz gerekiyor. Vasatlıktan 
çıkabilmemiz için insan kaynakları ko-
nusu büyük önem taşıyor. Yeni bir 
kavram ortaya çıktı: Algoritokrasi. Buna 
göre artık fabrikaları, insan davranış ve 
tercihlerini algoritmalar belirleyecek. 
Böyle bir dünyada bizim katma değeri 
yüksek üretime fokuslanmamız ve 
öğretmeni odağa alan bir eğitim sis-
temine geçmemiz gerekiyor.”

Panelin ardından İSO Meclis üyeleri 
de söz alarak panelistlere sorularını 
yöneltti.

Ardından Kütahya Valisi Dr. Ömer 
Toraman, kürsüye geldi. Toraman, 
dünyada sanayinin alt kollarında 
coğrafi değişimler yaşandığını ve farklı 
coğrafyalara kaydığını belirterek Tür-
kiye içinde de benzer bir dönüşüm 
yaşanması gerektiğini söyledi. Yüksek 
katma değerli ve AR-GE’ye dayalı ol-
masa da diğer sanayi sektörlerinde 
Anadolu’ya yönelme olduğunu anlatan 
Toraman, Kütahya gibi farklı bölgelerin 
cazip hale geldiğini ifade etti. Tora-
man, yeni oluşturulan Zafer OSB ile 
yatırım için yeterli bir altyapı kurma-
ya çalıştıklarını belirterek sanayicileri 
yatırıma davet etti.

Daha sonra Kütahya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç 
da İSO Meclis üyelerine seslendi. 
Özotraç, İSO’nun Türkiye’nin göz 
bebeği olduğunu ve kendilerinin de bu 
değerden istifade etmek istediklerini 
söyledi. Türkiye’nin birinci meselesinin 
eğitim olduğuna değinen Özotraç, ilde 
34 endüstri meslek lisesi olduğunu ve 
yeni bir eğitim sistemini kendilerine he-
def koyduklarını dile getirdi. Özotraç, 
Zafer OSB’nin Afyon, Uşak ve Kütahya 
arasında olduğunu belirterek işgücü 
konusunda sorun yaşanmayacağını 
kaydetti.

Sonrasında Yatırım Destek Ofisi Kü-
tahya Sorumlusu Kutlu Eser, Kütahya 
ve Zafer OSB’deki yatırım fırsatları 
hakkında bir sunum yaptı.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Halil Peltek de kürsüye geldi 
ve İSO Meclisi’ne seslendi. Peltek 
“İSO Meclisi ile kentimize gelerek tüm 
Türkiye’ye bir mesaj vermesi bizim için 
çok keyif vericiydi. Şanlıurfa en ver-
imli tarım arazisine sahip bir kentimiz. 
Büyük ve verimli bir tarımsal altyapıya 
sahibiz. Tarımı sanayi ile buluşturmakta 
kararlıyız. Yatırımda Altıncı Bölge 
olmamız nedeniyle çok avantajlı bir 
kentiz. Turizmde de çok kadim bir kent 
olduğumuz Göbeklitepe ile bir kez daha 
kanıtlandı. Şehrimiz ne kadar kalkınırsa 
ülkemiz de o kadar kalkınır. Umarım bu 
kadar altyapımız, sizlerin birikimleriniz 
ile birleştiğinde ülkemiz için çok verimli 
bir işbirliği ortaya çıkacaktır” şeklinde 
konuştu.
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2020 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli 
ile cetvele ilişkin açıklama notlarından 
oluşan Gümrük Genel Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

2020 yılında gümrüklerde uygu-
lanacak Türk Gümrük Tarife Cetveli 
ile cetvele ilişkin açıklama notlarından 
oluşan Gümrük Genel Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 
yılında gümrüklerde uygulanmak üzere 
hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına 
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 
(Karar Sayısı: 1951), 30 Aralık 2019 
tarihli Resmi Gazete’nin 1. Mükerrer 
sayısında yayımlandı.

2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli

Cumhurbaşkanı Kararında, İstatistik 
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Güm-
rük Tarife Cetveli’nin 1/1/2020 tari-
hinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
konulması ile 27/12/2018 tarihli ve 516 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürür-
lükten kaldırılmasına karar verildiği be-
lirtildi.

Pozisyon Numarası, Eşyanın Tanımı, 

Ölçü Birimi ve Kanunu Vergi Haddi 
sütunları yer alan 2020 yılı Türk Güm-
rük Tarife Cetveli’ndeki Bölüm başlıkları 
şöyle:

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürün-
ler

Bitkisel Ürünler
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı 

Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; 
Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvanlar 
ve Bitkisel Mumlar

Gıda Sanayi Müstahzarları; 
Meşrubat, Alkollü İçkiler ve Sirke; Tütün 
veya Tütün Yerine Geçen İşlenmiş 
Maddeler

Mineral Maddeler
Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayi 

Ürünleri
Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve 

Mamulleri
Ham Postlar ve Deriler, Köseleler, 

Postlar, Kürkler ve Bu Maddelerden 
Mamul Eşya; Saraciye Eşyası ve Eyer 
ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El 
Çantaları ve Benzeri Mahfazalar; Hay-
van Bağırsağından Mamul Eşya (İpek 
Böceği Bağırsağı Hariç)

Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun 
Kömürü, Mantar ve Mantardan Mamul 
Eşya; Hasırdan, Sazdan veya Örülmeye 
Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; 

Sepetçi ve Hasırcı Eşyası
Odun veya Diğer Lifli Selülozik Mad-

delerin Hamurları ve Geri Kazanılmış 
Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı ve 
Hurdalar); Kağıt, Karton ve Mamulleri

Dokunmaya Elverişli Maddeler ve 
Bunlardan Mamul Eşya

Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, 
Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar, İskemle 
Bastonlar, Kemerler, Kırbaçlar ve 
Bunların Aksamı; Hazırlanmış Tüy-
ler ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma 
Çiçekler, İnsan Saçından Mamul Eşya

Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika 
veya Benzeri Maddelerden Eşya; 

Seramik Mamulleri; Cam ve Cam 
Eşya 

Tabii veya Kültür İnciler, Kıymetli 
veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Met-
aller, Kıymetli Metallerle Kaplama Met-
aller ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit 
Mücevherci Eşyası; Metal Paralar

2020 TÜRK GÜMRÜK TARİFE 
CETVELİ YAYIMLANDI
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Adi Metaller ve Adi Metallerden 
Eşya

Makinalar ve Mekanik Cihazlar; 
Elektrik Malzemeleri; Bunların Ak-
sam ve Parçaları; Ses Kaydediciler 
ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye 
Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü 
ve Ses Kaydedicileri ve Kaydedile 
Görüntü ve Sesi Tekrar Vermeye 
Mahsus Cihazlar; Bunların Aksam, 
Parça ve Teferruatı

Nakil Vasıtaları
Optik Alet ve Cihazlar, Fotoğraf, 

Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet ve 
Cihazları, Tıbbi veya Cerrahi Alet ve 
Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; 
Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı

Silahlar ve Mühimmat; Bunların 
Aksam, Parça ve Aksesuarı

Muhtelif Mamul Eşya
Sanat Eserleri, Koleksiyon Eşyası 

ve Antikalar

Gümrük Tarife Cetveli 
Açıklamaları

Ticaret Bakanlığının Gümrük 
Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli 
Açıklama Notları) (Seri No: 6) ise 30 
Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’nin 
2. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ, Türk Gümrük Tar-
ife Cetvelinin uygulanmasında ve 
bazı eşyaların sınıflandırılmasında 
kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği 
müktesebatı uyum çalışmaları çer-
çevesinde söz konusu Tarife Ce-
tveli uygulamaları ile AB Kombine 
Nomanklatürü uygulamaları arasında 
uyum ve yeknesaklığın temin edilme-
si, tamamlayıcı ve yol gösterici bir un-
sur olarak AB Kombine Nomanklatürü 
Açıklama Notlarının yürürlüğe 
konulması amacıyla çıkartıldı.

22/3/2016 tarihli ve 29661 müker-
rer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife 
Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 
3) yürürlükten kaldırılırken, Bu Tebliğ 
eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama 
Notlarına uymayan Bağlayıcı Tarife 
Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu-
nun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
uyarınca bu Tebliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren geçerliliğini yitirecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren 
Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı 
yürütecek.
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Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin (EGD) gelenek-
sel “Yılbaşı Buluşması”, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

TİM’in ev sahipliğinde, 
Başarsoft’un ana sponsorluğunda 
gerçekleşen etkinlikte KKTC 
Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle 
başta olmak üzere EGD üyeleri, si-
yaset ve iş dünyasından isimler bir 
araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersin Ta-
tar, Türkiye’nin Kıbrıs için yaptığı 
fedakarlıklara teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, aradaki 
gönül birliğinin öneminden söz etti.

Türkiye’nin büyüklüğü ve Türk 
milletinin gücüne dikkati çeken Ta-
tar, şunları kaydetti:

“Doğu Akdeniz’de şu an 
yaşananlarla, o büyük zenginlikler-
in paylaşımında KKTC’nin ne ka-
dar önemli bir devlet olarak yoluna 
devam ediyor olduğunu görüyor-

uz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan 
çalışmalarda Türkiye’nin desteğiyle 
KKTC’de gelişen önemli sektörler 
ve gelişen bir KKTC ekonomisi var. 
Türkiye’nin yoluna güçlü şekilde 
devam etmesi, yapısı ve potan-
siyeliyle, bu bölgede yaşayanlara 
ve KKTC’deki Kıbrıs Türk halkına 
büyük bir gelecek vaat ediyor.

Bununla birlikte Türkiye’nin yolu-
na güçlü devam etmesi, ilişkilerimizin 
en iyi şekilde geliştirilmesi, karşılıklı 
menfaatlerin oluşması, KKTC 
ekonomisinin güçlenmesi ile o 
coğrafyada, istikrarlı bir düzenin 
kurulmasında faydalı olacak. Sizlere 
olan güvenimizle, size duyduğumuz 
itimatla bu bölgede daha güzel 
günlerin bizim olacağını biliyoruz.”

“Başarılı Bir Dengelenme Süre-
cini Geride Bıraktık”

TİM Başkanı İsmail Gülle, ekono-
mi basının ihracatçılar için önemine 
işaret ederek, ihracatçılar ile ekono-
mi basının ülke için birlikte güzel 
şeyler yaptığını ve yapmaya da de-
vam edeceğini söyledi.

Gülle, ekonomi basını ve 

ihracatçıların aynı ailenin üyeleri 
olduğunu belirterek, şunları kaydet-
ti:

“Yeni gelişmeleri hep birlikte 
takip ettik, ihracatın sesini tüm 
Türkiye’ye hep birlikte duyurduk. 
Ülkemizin dört köşesinde, ekono-
mi basınımızla, ihracat seferberliği 
yürüttük, ihracat adına dolu dolu 
bir buçuk seneyi geride bıraktık. 
2019 gibi, pek çok yönüyle küresel 
ve bölgesel risklerin tırmandığı bir 
yılda Türkiye olarak tüm zorluklara 
rağmen başarılı bir dengelenme 
sürecini geride bıraktık.

Bu süreçte de mal ve hizmet 
ihracatımız, gerek büyüme ve is-
tihdama, gerekse de cari açığın 
kapanmasına net katkısıyla, 
çok kritik bir rol oynadı. Küresel 
ticaret durağanlık yaşarken, mal 
ihracatında 180 milyar dolar çıtasını 
yakaladık. Hizmet İhracatında ise 
55 milyar dolar gibi yeni bir rekora 
yürüyoruz.

Gülle, ihracatta yaşanan 
gelişmeler hakkında katılımcılara 
bilgi vererek, ekonomi basınından 
kendilerine ve ülke ekonomi-
sine desteklerini devam ettirmesi 
çağrısında bulundu.

EKONOMİ BASINI “EGD YILBAŞI 
BULUŞMASI”NDA BİR ARAYA GELDİ
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“Alacak Daha Çok Yolumuz Var”

Başarsoft Üst Yöneticisi (CEO) Alim 
Küçükpehlivan, Türkiye’de yaşanan 
teknolojik gelişmelere ve teknoloji 
alanında yapılan ihracata dikkati çek-
erek, “Alacak çok yolumuz var. Tüm iş 
adamlarına sesleniyorum, bir kere alıp 
bir kere satacağınız şeylere değil, bir 
kere alıp yüz kere satacağınız şeylere, 
yazılıma yatırım yapın” dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak, gelenek-
sel hale gelen buluşmanın sektör için 
önemini vurgulayarak, katılımlarından 
dolayı herkese teşekkür etti.

Plaket Takdim Töreni 

Konuşmaların ardından plaket 
takdim töreni düzenlendi. EGD’ye 
desteklerinden dolayı Başarsoft CEO’su 
Alim Küçükpehlivan, Vestel Kurumsal 
İletişim Müdürü Gençer Kabaroğlu, 
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Kolbaşı ve Türk Plastik Sanayicileri, 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
vuz Eroğlu’na teşekkür plaketi verildi.

Ekonomi basınının amiral gemisi 
Dünya Gazetesi’ni hayata döndüren 
tüm ekip adına Hakan Güldağ da 
teşekkür plaketine layık görüldü. 
Teşekkür plaketini Güldağ adına Dünya 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan 
Sema Ceylan aldı.

   Ekonomi basının duayen ismi Şeref 
Özgencil’e de plaket takdimi yapıldı.

Gecede vefa-şükran plaketleri de 
verildi. Merhum iş adamı Murat Dede-
man adına Dedemen Holding yönetim 
Kurulu Başkanı Rıfat Şükrü Dedeman, 
Tekfen Holding Kurucu ve Onursal 
Başkanı Ali Nihat Gökyiğit adına ANG 
Vakfı Başkan Vekili Turgut Gökyiğit, 
Atasay Kuyumculuk Kurucu ve Onursal 
Başkanı Atasay Kamer, Güriş Kurucu 
ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk 
adına oğlu Tevfik Yamantürk plaketini 
aldı.

İş insanı Şaban Taçyıldız adına 
damadı Cüneyt Harmanşa’ya, Metal 
Mobilya Kurucusu Mustafa Plevne’ye, 
merhum Asım Kocabıyık adına Boru-
san Holding İnsan Kaynakları ve Ku-
rumsal iletişim Grup Başkanı Nursel 
Ölmez Ateş’e de şükran-vefa plaketi 
takdim edildi.

Meslekte 20 Yılını Dolduranlara Pla-
ket

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi 
basınında 20 yılını dolduranlara da pla-
ket takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler 
şu şekilde:

“Serhat Aligil, Doğan Erdoğan, 
Şükrullah Dolu, Halil Okşit, Mete Tan-
su, Emre Şahin, Mehmet Ali Akada, 
Canan Soysal, Hatice Nazlı Aydoğan, 
Levent Gökmen Demirciler, Mehmet Ali 
Kantarcı, Metin Tanrıver, Gülten Uğurlu, 
Talip Bayram, Ayfer Arslan, Fahriye 
Şenyurt, Gülnur Yeşilbaş Kayaoğlu, 
Bahri Kayaoğlu, Soyhan Alpaslan, 
Zeliha Aslan, Çiğdem Subaşı Yücesoy, 
Yaşar Kızılbağ, Mustafa Mesut Ergan, 
Mine Şenkul Ergüven, Sinan Yurt-
kulu, Seda Akbay, Ünal Kurtul ve Halil 
Günüç.”
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KİTAP DÜNYASI

Gazeteci-yazar Şenol Çarık’ın 
derlediği “Cumhuriyet’in Ekonomi 
Politiği” kitabı Tarihçi Kitabevi etiketiyle 
raflardaki yerini aldı.

Cumhuriyet ekonomisini, 
planlamayı, kalkınmayı, kısaca Cum-
huriyetin mucizesini hem de ser-
best piyasayla birlikte rayından çıkan 
ekonomiyi, bugün gelinen noktayı, 
sebep ve sonuçlarıyla, çözüm öner-
ileriyle birlikte ele alan çalışmada; Cahit 
Kayra, Dr. Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Er-
gun Türkcan, Prof. Dr. İzzettin Önder, 
Doç. Dr. Barış Doster, Prof. Dr. Musta-
fa Kaymakçı, Prof. Dr. Oğuz Oyan, 
Prof. Dr. Yakup Kepenek, Dr. Serdar 
Şahinkaya, Nazif Ekzen, Bartu Soral, 
Nazım Güvenç, Nazmi Kal ve Suay 
Karaman’ın makaleleri yer alıyor.

Cumhuriyet’in iktisat politikalarını, 
başarıları, artıları ve eksileriyle ele alan 
kitabın sunuş metninde ise şu ifadeler 
yer alıyor: 

“Tarımda kendi kendine yeten 7 ülk-
eden birisidir Türkiye…’ 

Okul sıralarında, ders kitaplarında 
öğretilen bu bilgi bugün artık sadece 
bir nostaljiden ibaret.

Patatesini, soğanını hatta samanını 
bile ithal eden bir ülke haline geldik. 
Dışa bağımlı, borç batağı içerisinde bir 
ekonomi…

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Tam 
bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla 
mümkündür’ sözü bugün daha da 
önem kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı’yla 
kurulan Cumhuriyetimizin yarattığı 
kurumlardan, bozkırdaki mucizeden 
öğrenilecek o kadar çok şey var ki!”

Cumhuriyet’in Ekonomi Politiği 
/ Devletçilik-Halkçılık-Planlama-
Kalkınma, Derleyen: Şenol Çarık, 
Tarihçi Kitabevi, 272 sayfa.

Türkiye Ekonomisi

Bu kitap, Türkiye ekonomisi üz-
erine yazılmış kitaplardan farklı bir 
bakış açısı getiriyor.

Türkiye’nin ekonomik yapısını, 
Türk Lirasını ve parasal düzeni, 
ekonomi yönetiminde görev alan 
kurumları, Türkiye’nin dış ekonomik 
ilişkilerini ve borçluluğunu da içeren 
kapsamlı bir ekonomik çerçeve 
çiziyor.

Türkiye ekonomisi, ekonomi ve 
ekonomi politikası uygulamaları 
açısından bir laboratuvar gibi.

Hemen her gün ekonomiyi et-
kileyen farklı gelişmeler yaşanıyor ve 
bu gelişmelere politika yapıcılardan 
ve uygulayıcılardan farklı tepkiler 
geliyor. Bu nedenle kitabın son 
bölümünde Türkiye ekonomisinin 
güncel sorunlarına da yer veriliyor.

Türkiye Ekonomisi, Dr. Mahfi 
Eğilmez, Remzi Kitabevi, 280 
Sayfa.

CUMHURİYET’İN EKONOMİ POLİTİĞİ / 
DEVLETÇİLİK-HALKÇILIK-PLANLAMA-KALKINMA
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TARIM ÜFE 2019 ARALIK’TA 
YILLIK YÜZDE 16,07 ARTTI

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 
(Tarım ÜFE), Aralık 2019’da bir önceki 
aya göre yüzde 2,17, 2018’in aynı ayına 
göre yüzde 16,07 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı 
aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini 
açıkladı. Buna göre, aralıkta bir önceki 
aya göre yüzde 2,17 artarak 164,67 
değerini alan endeks, bir önceki yılın 
aralık ayına göre yüzde 16,07, 12 aylık 
ortalamalara göre ise yüzde 22,74 artış 
gösterdi.Endeks, ormancılık ürün-
leri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,42 
azalırken, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde yüzde 2,18, balık ve diğer 
balıkçılık ürünlerinde ise 5,49 arttı.

Bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 3,58, canlı hayvanlar 
ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,56, 
tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,11 
artış gerçekleşti.2019 yılı Aralık ayında 
yıllık bazda alt tarım gruplarında en 
fazla azalış yüzde 8,28 ile canlı kümes 
hayvanları ve yumurtalarda oldu. Bunu, 
yüzde 5,23 ile sebze ve kavun-karpuz, 
kök ve yumrular izledi.Bu dönemde 
artışın yüksek olduğu alt gruplar ise 
yüzde 48,38 ile turunçgiller, yüzde 45,85 
ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert 
kabuklu meyveler olarak belirlendi.

Alt gruplarda 2019 yılı Aralık ayında 
aylık bazda en fazla azalış yüzde 6,25 ile 
yağlı meyvelerde görüldü. Bu dönemde 
azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 
1,47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hay-
vansal ürünler oldu.Aralık ayında aylık 
düzeyde artışın yüksek olduğu diğer alt 
gruplar yüzde 4,94 ile diğer ağaç ve çalı 
meyveler ile sert kabuklu meyveler ve 
yüzde 3,38 ile canlı sığırlar (manda dahil) 
ve bunlardan elde edilen işlenmemiş süt 
oldu.

Yılbaşından itibaren kağıt ortamında 
verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye ve 
müstahsil makbuzu gibi çok sayıda 
evrakta e-belge kullanılması zorunlu 
hale gelecek.Gelir İdaresi Başkanlığı, 
yaptığı düzenlemelerle 1 Ocak 2020 
ve sonrasındaki dönemlerde mükellef 
grupları ile sektörler itibarıyla e-
belge uygulamalarına geçilmesini 
kararlaştırdı. Bazı mükellefler ise brüt 
satış hasılatlarına göre bu uygula-
malara geçiş yapacak.Şehirler arası 
tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal 
eden D1 yetki belgeli işletmeler ise 1 
Ocak 2021’e kadar, 2021’den sonra 
faaliyete başlayanlar da işe başladıkları 
ayı izleyen 4’üncü ayın başında e-
bilet uygulamasına tabi olacak.Yerli 
ve yabancı film gösteriminde bulunan 
sinema işletmeleri, 1 Temmuz 2020’de 
e-bilet uygulamasına geçiş yapacak. 1 
Temmuz’dan sonra faaliyete başlayanlar 
da bu ayı izleyen 4’üncü ayın başına ka-
dar uygulamaya dahil olacak.Buna göre, 
2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 
(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 
milyon lira ve üzerinde olan mükelle-
fler, 1 Ocak 2020’den itibaren e-fatura 
uygulamasına geçmek zorunda olacak. 
2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt 
satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan 
mükellefler için ise zorunluluk 1 Temmuz 
2020’de başlayacak. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayilik 
lisansı dahil lisans alan mükellefler de 1 
Temmuz’dan itibaren kapsamda olacak.

E-Dönüşüm çalışmaları kapsamında 
e-irsaliye uygulamasına da geçilecek. 
Buna göre, EPDK’den lisans alan 
mükellefler, alkollü içecek, gazoz ve 
meyve suyu üreticileri, maden üretimi 
faaliyetinde bulunanlar, şeker imali 
gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü 
temsilcileri, gübre üreticileri gibi çok 

sayıda gerçek ve tüzel kişi 1 Temmuz 
2020 itibarıyla e-irsaliye uygulaması 
kapsamına girecek.

E-Fatura uygulamasına geçmek 
zorunda olan mükelleflerden, müstah-
sil makbuzu düzenleme zorunluluğu 
bulunanlar 1 Temmuz’da e-müstahsil 
makbuzu düzenleyecek.

Kurulan şirket sayısı, kasımda bir 
önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 
7 bin 731 olarak kayıtlara geçti. Aynı 
dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 
13,68’lik azalışla 1035 oldu.

Türkiye’de, kasım ayında 7 bin 
833 şirket ve kooperatif kuruluşu 
gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve 
kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. 
Buna göre, kasımda bir önceki aya 
göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44, 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
4,68, kooperatif sayısı yüzde 8,93 azaldı. 
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 
yüzde 13,68, kooperatif sayısı yüzde 
6,85 azalış gösterirken, gerçek kişi ticari 
işletme sayısı yüzde 3,21 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına 
göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19, 
kooperatif sayısı yüzde 8,51 artarken, 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
3,36 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket 
sayısı yüzde 1,24 azalırken, gerçek kişi 
ticari işletme sayısı yüzde 2,84, kooper-
atif yüzde 6,25 artış gösterdi.

Yılbaşından İtibaren 
Vergi Uygulamalarında 
E-dönüşüm Başlıyor

Kasımda 7.833 Şirket 
ve Kooperatif Kuruldu
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İNŞAAT MALIYETINDE ARTIŞ

İnşaat maliyeti, ekim ayında yıllık 
bazda yüzde 4,27 artış gösterirken, aylık 
bazda yüzde 0,4 ile sınırlı düşüş kaydetti.

İnşaat maliyetlerinde uzun süre gö-
zlenen çift haneli artış hızı, eylül ayında 
yüzde 4,02 seviyesi ile tek haneye inmişti. 
Söz konusu dönemde malzeme grubun-
da yüzde 3,4 düşüş, işçilikte yüzde 25 
artış gözlendi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir 
önceki aya göre yüzde 0,10, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir 
önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 
0,32 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 
arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına 
göre malzeme endeksi yüzde 2,03 düştü, 
işçilik endeksi yüzde 25,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet 
endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 
0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,22 arttı. Bir önceki aya 
göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düştü, 
işçilik endeksi yüzde 1,50 arttı. Ayrıca 
bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme 
endeksi yüzde 7,75 düştü, işçilik endeksi 
yüzde 24,87 arttı.

Merkez Bankası aralık ayı imalat sa-
nayi genelinde kapasite kullanım oranı 
verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında 
kapasite kullanım oranı bir önceki aya 
göre 0,2 puanlık düştü ve yüzde 77 oldu. 
Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 
74,1 seviyesindeydi.

İmalat sanayi genelinde kapasite 
kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 
0,2 puan azalarak yüzde 77 seviyesinde 
gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya 
göre,  imalat sanayisinde faaliyet gös-
teren 1794 iş yeri tarafından aralık ayı 
İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar 
toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış ka-
pasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir 
önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 
76,9’a ulaştı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-
ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla 
yüzde 0,45 düşüş gösterirken, yıllık baz-
da yüzde 5,59 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına 
ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE kasımda bir 
önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir 
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7 artış, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
15,99 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki 
aya göre değişimlerine bakıldığında, 
madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 
yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe 
yüzde 0,45 düşüş görüldü.

En fazla azalış kimyasallar ve kimyasal 
ürünlerde

Kasımda bir önceki aya göre en fa-
zla düşüş, yüzde 3,38 ile kimyasallar ve 
kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, 
yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taş 
ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Buna karşılık motorlu kara taşıtları, rö-
mork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisa-
yarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 
0,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre 
endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 
kasımda en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 
ile ara mallarında gerçekleşti.

Sanayide Kapasite 
Kullanım Oranı Geriledi

YD-ÜFE Kasımda Aylık 
Bazda Düştü 
Yıllık Bazda Arttı
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DIŞ TICARET AÇIĞI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım 
ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin 
geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. 
Buna göre, Kasım ayında ihracat yüzde 
0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı. Kasım ayında 
dış ticaret açığı ise yüzde 232,2 artarak 
2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 
geçen yılın kasım ayında yüzde 95,8 
iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,4 
olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre, bir önceki aya 
göre ihracat yüzde 1, ithalat da yüzde 
3,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise geçen yılın 
aynı ayına oranla ihracat yüzde 1, ithalat 
yüzde 12,7 arttı.

Türkiye’nin ihracatı ocak-kasım 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 1,8 artarak 156 milyar 886 
milyon dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 
11 düşüşle 183 milyar 686 milyon dolara 
geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret 
açığı yüzde 48,8 azalışla 26 milyar 800 
milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 85,4 olarak 
hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne göre 
ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,1 azalarak 16 milyar 221 
milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 11,8 
artarak 18 milyar 228 milyon dolar olarak 
hesaplandı.

Söz konusu ayda ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 89 olarak be-
lirlendi.

Türkiye ekonomisinin performansı 
açısından öncü göstergelerden biri olan 
PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
Aralık 2019 dönemi sonuçları açıklandı. 
Endeks, bir önceki aya göre bir değişim 
göstermedi ve 49,5 seviyesinde 
gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Tür-
kiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 
2019 dönemi sonuçları açıklandı. 
Endeks, aralık ayında değişim göster-
meyerek 49,5 düzeyinde gerçekleşti ve 
faaliyet koşullarında hafif bir yavaşlamaya 
işaret etti. Bununla birlikte aralık ayı 
değeri 2019 yılı ortalamasının üzerine 
çıktı.

Üretim, 2019’un son ayında üst 
üste ikinci ay artış kaydetti. Artış ılımlı 
düzeyde olmasına rağmen kasım ayına 
göre güçlendi. Anket katılımcıları, yeni 
siparişlerdeki iyileşme belirtilerinin üretim 
artışını teşvik ettiğini ifade etti. Çok sınırlı 
bir yavaşlama gösteren yeni siparişler, 
büyük ölçüde istikrarlı görünümünü 
sürdürdü. Yeni ihracat siparişlerinde ise 
hız kaybı devam etti ancak düşüş son 
beş ayın en düşük oranında gerçekleşti. 
İstihdamda üst üste iki aydır yaşanan 
yavaşlama, imalatçıların mevcut iş 
yükünü karşılamak için yeterli işgücüne 
sahip olduğunu gösterdi. Birikmiş işlerin 
daha da azalması, bu durumu destekl-
edi.

Aralık ayında üretim gereksinimler-
indeki artışa bağlı olarak firmalar satın 
alma faaliyetlerini hızlandırdı. Bu durum, 
yaklaşık 2 yıldır süren düşüşün ardından 
girdi alımlarının yatay seyretmesine 
yardımcı oldu. Üretimdeki büyüme hızının 
stok artışını desteklemekte yetersiz 
kalmasına bağlı olarak, nihai ürün stokları 
gerilemeye devam etti. Kasımda yaklaşık 
beş yılın en düşük düzeyine gerileyen gir-

di maliyetleri enflasyonu yılın son ayında 
yükseldi, ancak seri ortalamasının belir-
gin şekilde altında kaldı. Girdi fiyatlarının 
arttığını bildiren firmalar, bu durumu 
para birimindeki zayıflığa bağladı. 
Maliyet yüklerindeki artış, firmaların satış 
fiyatlarını hafifçe yükseltmesine yol açtı 
ve böylece fiyatlardaki üç aylık düşüş 
eğilimi sona erdi.

Türkiye’nin, 30 Eylül itibarıyla brüt 
dış borç stoku 433,9 milyar dolar, 
net dış borç stoku 247,6 milyar dolar 
olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 
Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç 
stoku, Hazine garantili dış borç stoku 
ve kamu net borç stoku ile Avrupa 
Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku 
verilerini açıkladı.

Buna göre, 30 Eylül itibarıyla 
Türkiye’nin brüt dış borç stoku 433,9 
milyar dolar oldu. Stokun milli gelire 
oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. 
Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı 
dönemde 247,6 milyar dolar olarak 
belirlendi. Stokun milli gelire oranı 
yüzde 33,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine ga-
rantili dış borç stoku 14,4 milyar dolar 
oldu.

Kamu net borç stoku ise bu 
dönemde 643,1 milyar lira olarak 
gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı 
yüzde 15,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç 
stoku 1 trilyon 319,6 milyar lira, bu 
rakamın milli gelire oranı yüzde 32,1 
olarak kayıtlara geçti.

PMI Endeksi 2019’u 
49,5 Puandan Kapattı

Türkiye’nin Net Borç 
Stoku 247,6 Milyar Dolar



37

İTHAL TOPLU İĞNE VE CIMBIZA 
9.3 MILYON DOLAR ÖDÜYORUZ

Türkiye 2019 yılında ithal toplu iğne 
ve cımbıza 9.3 milyon dolar ödedi.

İthal edilen ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesi için çalışmalara başladıklarını 
belirten Hırdavat Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin 
Tecdelioğlu, geçen yıl 1.1 milyar dolar 
fazla veren sektörün dış ticaret fazlasını 
daha da artırmayı amaçladıklarını ifade 
etti. Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in 
haberine göre, Tecdelioğlu, KOSGEB ile 
görüştüklerini ve Türkiye’de üretilmeyen 
ürünlerin üretilmesi için 5 milyon liraya 
kadar hibe verileceğini de dile getirdi.

“DETAYLI BİR ANALİZ YAPIYORUZ”
HISİAD olarak ana hedeflerinin ithal 

edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi 
olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, “İthal 
edilen ürünlerle ilgili çok detaylı bir 
analiz yapıyoruz. Yakında kapsamlı bir 
rapor ortaya çıkacak ve 2020 yılı içinde 
düzenleyeceğimiz çalıştayda bu raporu 
açıklayacağız. Türkiye’de üretilmesi 
mümkün iken ithal edilen ürünleri tek 
tek ortaya koyup bir üretim atağı 
başlatacağız” dedi.

Bankalararası Takas Odalarına ibraz 
edilip karşılıksız kalan çek adedi artış 
gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, 
karşılıksız çek adedi Aralık’ta 27 bin 294 
adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek 
adedi 9 bin 744, geçen yıl aynı ayında 63 
bin 103 olmuştu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 
638,1 milyon TL’den 1 milyar 380,7 
milyon TL’ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir 
önceki aydaki 610 bin 5 adetten 1 
milyon 399 bin 323 adede, tutarı 37,72 
milyar TL’den 65,57 milyar TL’ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 584 
bin 286 adetten 1 milyon 344 bin 936 
adede, tutarı 35,41 milyar TL’den 61,77 
milyar TL’ye yükseldi.

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir 
önceki anket döneminde 5,91 TL iken, 
bu anket döneminde 5,82 TL oldu.

Merkez Bankası Aralık ayı ‘Beklenti 
Anketi’ sonuçlarını açıkladı.

2019 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, 
reel sektör ve finansal sektör temsilcileri 
ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcı 
tarafından yanıtlandı.

Anket sonuçlarına göre, 12 ay 

sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket 
döneminde yüzde 10,46 iken, bu anket 
döneminde yüzde 10,07 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 
aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 
9,16 ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde:
“2019 yılı Aralık ayı için tüketici 

enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki 
anket döneminde yüzde 0,72 iken, bu 
anket döneminde yüzde 0,59 olmuştur. 
2020 Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı 
anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,26 
ve yüzde 1,16 olmuştur. 2020 yılı Şubat 
ayı beklentisi ise yüzde 0,65 olarak 
gerçekleşmiştir.

2019 yılı Aralık ayı anket döneminde, 
katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin 
olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, 
TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 32,1 
olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, 
yüzde 36,9 olasılıkla ise yüzde 10,00 
- 10,99 aralığında artış göstereceği 
öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahmin-
ler esas alınarak yapılan değerlendirmeye 
göre ise, katılımcıların yüzde 33,9’unun 
beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 
aralığında, yüzde 39,3’ünün beklentiler-
inin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında 
olduğu gözlenmektedir.

2019 yılı Aralık ayı anket döneminde, 
katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin 
olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, 
TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 27,3 
olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, 
yüzde 34,1 olasılıkla ise yüzde 9,00 
- 9,99 aralığında artış göstereceği 
öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahmin-
ler esas alınarak yapılan değerlendirmeye 
göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasy-
onu beklentileri değerlendirildiğinde, 
katılımcıların yüzde 26,5’inin beklentiler-
inin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 
46,9’unun beklentilerinin ise yüzde 9,00 
- 9,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Karşılıksız Çek Adedi 
Aralık’ta Artış Gösterdi

Merkez Bankası Dolar 
Kuru Beklenti Anketi 
Sonuçları Açıklandı
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