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Çetin geçen bir 2016 yılını 
arkamızda bıraktık ve şimdilerde 
önümüze bakarak 2017 yılının nasıl 
geçeceğini öngörmeye çalışıyoruz. 
Belki de çoğumuzun ilk aklına ge-
len ya da ağzından ilk çıkan söz: 
gelen gideni aratır deyişi oluyor! 
Çocukluğumuzdan beri duymuşuzdur 
bu sözü. Her zaman değilse de epey 
durumlarda doğru da çıkmıştır. Dillere 
boşuna sakız olmamış!

Biz geçen yılı da, yeni girdiğimiz yılı 
da esas olarak Ekonomi ve olmazsa 
olmazı / kahrolası Finans ekseninde 
konu edeceğiz. Bu iki eksende Hâl 
ve Gidiş hem Türkiye’de, hem de 
Uluslararası düzeyde nereden ner-
eye, neden, nasıl seyretti, seyret-
mekte, seyredecek görebildiğimiz, 
öngörebileceğimiz ve yazıya 

dökebileceğimiz 
kadarıyla dile 
g e t i r e c e ğ i z , 
çözümleyeceğiz, 
yorumlayacağız. 
Siyasal boyutu, 
anca Ekonomi ve 
Finans üzerinde 
doğrudan, ciddi 
derecede etkileri 
olmuş veya olması 
olasılığı yüksek 
ise söz konusu 
edeceğiz. 

T ü r k i y e 
2016’dan ne 
devraldı?

Bu çerçevede, 
konuya doğal 
olarak geçen yılın, 

2016’nın Ekonomi ve Finans’taki hâl 
ve gidişinin toparlayıcı bir özetini ya-
parak başlayalım.

Hakça bir toplu değerlendirme 
yaptığımızda, diyebiliriz ki: “… 
beklendiği / korkulduğu” derecede 
“kötü” ya da “olumsuz” bir yıl olmadı 
2016. Hele Türkiye’de, tam da yılın 
ortasında siyasal düzlemde ülke-
ce, toplumca, hükümetçe, devletçe 
yaşadıklarımızı “hesaba” (ister / is-
temez) katınca, şunun altını çizerek 
belirtmeliyiz ki:  

Geçen yıl, Türkiye’de, Ekonomi 
de, Finans da çok büyük bir siyasal 
badireyi olabilecek en düşük düzey-
de hasarla atlattı! Bir başka deyişle, 
örnek olsun bir “çöküş” yaşanmadı; 
diyelim 2001’dekine benzer bir “fi-
nansal batış” olmadı. Her şey çok 

mu iyi idi? Elbette hayır! Ne var ki 
Türkiye’nin geçen yıl atlattığı si-
yasal badire ortamında Ekonomi’nin 
“sağlam durması” kesinlikle göz-ardı 
edilemez bir olgudur, gerçektir. Çok 
önemlidir. 

T.L.’nin değeri

Bununla birlikte, Ekonomi’deki 
direncin kaçınılmaz olarak en 
başta Finans’ta ödenen bir “bedeli” 
olmaktadır. Nitekim olmuştur. Türk 
Lirası’nın değeri düş(ürül)müştür. TL 
ile Dolar arasındaki değer / fiyat ilişkisi 
1 $ = 2 lira artı… kuruş düzeyinden, 
yılın son çeyreğinde artık 3 lira artı… 
kuruş düzeyine geçmiş ve 2017’ye de 
ivme kazanan bir tempoda girmiştir. 
O derecede ki henüz 2017’nin ilk ayı 
çıkmadı ama 1 Dolar’ın 4 TL olması 
olasılığının (şimdilik) eşiğinden dönül-
dü; üstelik çok da uzağında değiliz. 
(Bu satırların yazıldığı sırada 1 $ = 
3.83 TL düzeyinde.)

Unutmayalım ki 2015’de 1 $=2.33 
TL düzeyinde idik. 1 Ocak 2015’teki 
bu düzeyden 1 Ocak 2917’deki 
1$=3.53 TL düzeyine yükselişimiz 
giderek hızlanan bir tempoyla oldu 
ve TCMB fiilen “seyirci”! Zira “res-
men” bağımsız olsa da fiilen değil ve 
gereken faiz artışını zamanında ve 
gereken oranda yapamıyor. Çünkü 
“Siyasal iktidar”ın söylemini be-
lirleyen çevreler özellikle de Külliye 
danışmanları faize “siyaseten” kötü 
gözle bakıyorlar! Yine de “ekonomin-
in gerçeği” karşısında TCMB de faiz 
artışına başvurdu.

Kaldı ki Ekonomi ile Finans’ın 
çatışmasında Politikanın keyfînce 

2017’de Ekonomi ve Finans 
Ne Yöne?

NAZIM GÜVENÇ



8

değil, “ekonomi-politik”in bilimsel 
kuralları / gerekleri uyarınca “kararlar” 
almak, “yol tutmak” gerekiyor. Kimi 
zaman Ekonomi’nin Finans’a boyun 
eğmesi kaçınılmazlaşıyor. Aksi tak-
dirde, bundaki her gecikme ödenecek 
“bedeli” daha da ağırlaştırmaktan 
başka sonuç vermiyor! Türkiye’de de 
bunu çeşitli dönemlerde hep yaşadık. 

Ekonomi zayıfladığı ölçüde Fi-
nans kabarıyor! Sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da bu böyle. “Ekono-
mi” ile “Finans”ın arasındaki ezelî 
çatışma (diğer yüzü: ezelî işbirliği) 
“keyfe keder” bir şey olmayıp 
“ekonomi-politik”in bir gerçeği…   

TL’nin değer kaybını ekonomin-
in küresel düzeydeki seyrine de 
bağlayamayız zira TL’nin değer 
kaybını gelişmekte olan ülkeler kat-
egorisinde değerlendirdiğimizde, 
Meksika, Güney Afrika, Venezuela 
ve Brezilya’nın paralarından sonra 
beşinci sırada geldiğini gözlemliyoruz. 
Demek ki beterin beteri var! Ama bi-
zim durumumuz ve 2016’dan 2017’ye 
devredilen “hâl ve gidiş” hiç de “hafif 
derecede sıkıntılı” diyemeyeceğimiz 
bir kötülükte.

Cari açık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
hazırladığı dış ticaret verilerine göre, 
2016 Ekim ayı itibariyle ihracat, 2015 
Ekim ayına göre yüzde 3 azaldı ve 
12.8 milyar dolar oldu. İthalat ise 
yüzde 0.05 artarak 17 milyar doları 
buldu. Bu rakamlar o kadar “hayal 
kırıcı” ki Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi itiraf etmek zorunda kaldı: “500 
milyar dolarlık ihracat hedefini yakal-
amak hayal” dedi. 2017’de daha iyi 
bir ihracat rakamı tutturmak mümkün 
olsa da 20 milyar dolara veya 25 mil-
yar dolara erişebilir miyiz? Kaldı ki bu 
rakamlara erişmek de öyle imreni-
lecek veya hastalığımıza ilaç olacak 
bir sonuç sayılmaz ki…

İşsizlik

2016 yılı Türkiye’de aynı zamanda 
ekonominin çarklarının yavaşladığı, 
bunun da hemen “işsizlik” artışı so-
nucunu da verdiği bir yıl oldu.  Tür-
kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
açıkladığı rakamlara göre, Ağustos 
2016 itibariyle işsiz sayısı bir önce-
ki yıla oranla 435 bin kişilik artışla 
tam 3 milyon 493 bin kişiye ulaştı. 

Aynı verilere göre her 5 gençten biri 
işsiz. Erkeklerde bu oran yüzde 9.5; 
kadınlarda yüzde 15.1.  Bu rakamlarla 
Türkiye, dünyada il 10’da. Fakat “son-
dan dokuzuncu” sırada olarak “teselli” 
bulabiliriz. Zira işsizlikte bizimkinden 
beter 8 ülke daha var. En kötü durum-
da olanı Güney Afrika. (işsizlik oranı: 
% 26.60.) Bizimki: % 11.30.

Borçluluk

Elbette gerek hane-halkı, gerekse 
şirketler düzeyinde en önemli ve 
olumsuz olgu: “borçlanma” düzeyinin 
daha da artması ve “borçlanmaya” 
/ kredi almaya “cankurtaran simidi” 
imiş gibi sarılmak zorunda kalınması 
oldu. Bu “hâl”; bu “gidiş”le 2017’de 
Türkiye’yi çok zorlayacak bir etken 
olma özelliğine sahip. 

T.C. Merkez Bankası verilerine 
göre, Türkiye’nin Dış Borç Stoku 
2016 Eylülü itibariyle 421.4 milyar 
dolar düzeyinde. (On beş yıl önce bu 
rakam: 129.6 milyar dolar idi.) Kısa 
vadeli dış borç stoku 112,4 milyar 
dolar tutuyor.  Dış borçların büyük 
kısmı özel sektöre ait. 

Öte yandan, vatandaşlar da 
öncelikle “geçinmek” için veya bazı 
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gereksinimlerini karşılamak için bor-
çlanmaya sarılıyor ve en kolayından 
“kredi kartı”yla borçlanıyor! Nitekim 
2016 yılında kredi kartıyla yapılan 
harcamalar, verilere göre, yüzde 12 
artarak 587 milyar TL.’ye yükseldi. 
“2014 ve 2015 yıllarında yüzde 37 
olan hanehalkı harcamalarında kart 
kullanımı payı 2016’da yüzde 40 ka-
dar çıktı.  Bireysel kredi kartlarında 
takipteki alacak oranı ise 2016’da 
yüzde 10’a dayandı.” (Mehtap Ö. 
Ertürk,  “Vatandaş Karta yüklendi”, 
Sözcü, 25 Ocak 2017.)

Gelir uçurumu

2017’de de bu gidişin aşağı / 
yukarı aynı düzeyde sürmesi bile ga-
ranti değil! Çünkü en başta 2016’nın 
son çeyreğinde ve 2017’nin ilk ayında 
rahatça dikkati çektiği üzere, “perak-
ende sektörü” kötüden daha kötüye 
giden bir gidişat manzarası veriyor. 
2016’da, özellikle de son çeyreğinde 
çıplak gözle görülür derecede “işlerin 
daraldığı”, “alış-verişin azaldığı” 
bir süreçten geçmekteyiz. AVM’ler 
eski canlılığında değiller. Cirolar ci-
ddi derecede düştü. Birçok işyeri 
kapanıyor. En azından kiralarla baş 
edemiyorlar. Yabancı markalar da 
Türkiye’den çekiliyor.

Bu durumu yaratan etkenler el-
bette en başta Türkiye’nin hedef 
olduğu terör saldırıları kadar hane 
halkının “borç içinde” olması, gelirler-
in fiyat artışlarının gerisinde kalması. 
Gerçekten de Türkiye’nin Ekonomi’de 
yüz yüze olduğu en ağır sorun: to-
plumsal düzeyde kendini gösteren ve 

giderek büyüyen: “gelir uçurumu”!
OECD’nin “Büyümeye Geçiş 

2016” [ Going for Growth 2016 ] rapo-
ru Türkiye için aslında utanç verici bir 
tablo çiziyor! Çok kısaca özetleyecek 
olursak, “ekonomik büyüme” 200’den 
buyana aynı zamanda çok ciddi bir 
gelir adaletsizliği pahasına sağlanmış 
veya bir başka deyişle, geçen 15 
yılda sağlanan ekonomik büyümeden 
çok küçük bir kesim “aslan payı”nı 
kapmış!

OECD Raporu’nun rakamları bunu 
net biçimde ortaya seriyor:

“En yüksek gelir eşitsizliğine sa-
hip 10 OECD üyesi ülke” arasında: 
en eşitsiz olanı Meksika, onu Şili 
izliyor ve üçüncü sırada Türkiye geli-
yor! Toplumsal düzeyde Türkiye’nin 
rakamları çok düşündürücü: 

2002’de Türkiye’deki en zengin 
yüzde 1’lik kesim: toplam servetin 
yüzde 39.4’üne sahip.

2014’te Türkiye’deki en zengin 
yüzde 1’lik kesim: toplam servetin 
yüzde 54.3’üne sahip durumda.

Türkiye adına “utanç verici” bir 
başka ekonomik gerçek de: 78 mi-
lyonluk “dev” Türkiye’nin “toplam 
zenginliği” anca 5 milyon nüfuslu 
“minik” Singapur’a denk! 

2002’den buyana Türkiye’nin dün-
yadaki toplam servetten aldığı pay 
yüzde 0.4’te kaldı!

Sonuçta olarak Türkiye ekono-
misi 2016’nın son çeyreğine: düşük 
büyüme, artan enflasyon, artan bor-
çluluk ve artan işsizlik olarak girdi ve 
bu hâl ve gidiş aynen 2017 yılına da 

yansıdı.    
Öte yandan, geçen yıl ülke içinde 

(özellikle ikinci yarıda) tırmanan ve 
gitgide daha kanlanan “terör” eylem-
leri (özellikle de büyük kentlerde siv-
illeri hedef alanlar) “turizm” gelirlerini 
bir başka deyişle, ülkeye döviz girişini 
ciddi ölçüde dizginledi. Bunun yanı 
sıra aynı nedenle, doğrudan yatırım 
yapmak üzere yabancı sermaye girişi 
fiilen neredeyse durdu! 

Bu bağlamda, geçen yıldan bu 
yıla devredilen başlıca olumlu, önemli 
gelişme: Rusya ile ilişkilerin düzelm-
esi ve bunun adım adım kendini 
Ekonomi ve Finans alanlarında duyur-
maya başlaması oldu. Bu bağlamda, 
Türkiye ile Rusya ve Türkiye ile İran 
arasındaki ticarî alış-verişin dolarla 
değil de ulusal paralarla yapılması 
kararının alınmış olması da bir diğer 
olumlu adımdır.  

 Sonuç olarak: “Hâl ve gidiş”at 
Ekonomide de, Finansta da “par-
lak” bir 2017 geçireceğimiz umudu 
açıkçası vermiyor. Elbette göz dol-
duran, “iş gören,” “hizmet veren” 
birtakım “altyapı yatırımları” yine de-
vam edecektir. “Hizmet” ve “dekor” 
olarak bakınca elbette iyi de, “devlete 
maliyeti” olarak bakınca “Yap-İşlet-
Devret” etiketi altında güya “devlet 5 
kuruş ödemeden” bu işleri müteah-
hitlere yaptırmışmış “masalı”na göre 
öyle!

2017’de olağan-dışı bir dünyayı 
yaşayacağız!

Küresel düzeydeki resme baka-
cak olursak, diyebiliriz ki 2016 yılı 
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dünyanın gelişmiş kıdemli kapital-
ist ülkelerinde olsun, yeni gelişmiş 
ülkelerinde olsun Ekonomi ve Fi-
nans’ ın ülkeden ülkeye, bölgeden 
bölgeye farklı da olsa kayda-değer, 
ciddi “olumsuz” bir “hâl ve gidiş” 
sergilediğine tanık olduk. Bu anlamda 
“başı” Avrupa Birliği” (hem “topluca”, 
hem de “tek tek” üye ülkeleri düzle-
minde) çekiyor. Başta Almanya ol-
mak üzere birçok ülkede “ekonomik 
büyüme” resmen durmuş durumda! 
Çoğunda anca yüzde 1 – 2 derece-
lerinde. İspanya, İtalya, Fransa, 
Almanya başta olmak üzere pek çok 
AB üyesi ülkede “işsizlik”, özellikle de 
“yeni mezun gençlerin ilk işe girme 
aşamasında” çok ciddi bir toplumsal 
kırılma derecesinde ağır basıyor, o 
derecede kendini gösteriyor. Çin’de 
bile ekonomik büyümenin yavaşladığı 
dikkati çekiyor.

Asıl dikkati çekici olan olgu kendini 
resmen finansal düzeyde belli ediyor. 
Resmî verilere göre, 2016 yılı itibari-
yle, dünyada: “Dolar milyarderi” sekiz 
(evet, sadece sekiz) zenginin toplam 
serveti en fakir 3.6 milyar insanın 
cebindeki paranın toplamına denk! 
(Türkiye’de bankalardaki toplam 
mevduatın yüzde 54’ünü oluşturan 
“milyon TL” düzeyindeki hesaplar sa-
dece yüzde 1’e ait.)

Bu “dengesizlik” de 2017’ye devr-
oldu. Diyebilirsiniz ki, bu yeni bir şey 
değil. Yıllardır sürüyor. Evet. Lakin bu 
gitgide de taşınamaz, sürdürülemez 
oluyor, olmakta! 

Bu noktada, hemen, çok önemi 
bir noktanın altını çizmeliyim veya bu 
konuda en belirleyici etkene dikkati 
çekmeliyim.

Yukarıda belirttiğim ve küresel 
düzeyde de basın-yayın birimlerinde 
açıkça dile getirilen “dengesizlik” 
ilk anda sanılabileceği gibi özünde 
“ekonomik” değil daha ziyade “fi-
nansal” eksenlidir. Bir başka deyişle, 
söz konusu “8 (sekiz) zengin” o 
servetlerini esas olarak şirketlerinin 
ekonomik etkinliklerinden elde etmiş 
değillerdir. Hayır! İşte asıl “sürdürül-

emez” noktaya gelinmesindeki be-
lirleyici etken bu hâldir; yoksa “yok-
sul / yoksun” kesimin başkaldırması 
olasılığı filan değildir…

2016’dan 2017’ye devredilen 
ve etkisi küresel düzeyde de duy-
ulacak olan yeni etken, ABD’nin 
başkanlığına bu yılın ilk ayında 
(günü gününe 20 Ocak’tan itibaren) 
oturan Donald Trump tam da bu nok-
tada “düzeltici bir şeyler” yapmak 
söylemiyle başkanlığı kazanmıştır. 
Bu düzlemde “fark”ı şöyle özetleye-
biliriz: Trump, “Ekonomi”yi “Finans”ın 
kapanından kurtarmak için cenk 
edeceği iddiasındadır. Nitekim Fi-
nans kesimi de o’na direnmek için her 
çareye başvuracağını (suikast dâhil) 
gizlememektedir! Kısacası ABD ve 
Trump’ın iç ve dış ekonomi, finans 
ve politikada yapacakları 2017’de 
dünyanın hâl ve gidişatına damgasını 
vurmaya adaydır. 2016’dan çok daha 
hareketli, gerilimli bir yıl geçireceğimiz 
kesin gibidir –hele uluslararası siya-
set boyutunda “emperyal” hedefler 
güden devletlerin fiilen son bir iki yıldır 
yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde 
yapacaklarını da dikkate alırsak “işin 
özü”nü bir cümlede şöyle toparlaya-

biliriz:
Dünya, (1946 – 1992 arasındaki 

“Soğuk Savaş” dönemini “görece 
düşük düzeyde kan dökülmüş bir 
“Üçüncü Dünya Savaşı” olarak 
adlandırırsak, 2003’ten beri yeni 
bir Dünya Savaşı’nın ön-hazırlıkları 
sürecine girmiş bulunmaktadır. 
Uluslararası siyaset düzeyinde hâl 
ve gidiş bazı bakımlardan 1914’e 
gidiş öncesi on yıla; bazı bakımlardan 
da 1939’a gidiş öncesi on yıla çok 
benzemektedir. ABD’nin başına 
Trump’ın geçmesi ve daha o’ndan 
önce İngiltere’nin Avrupa Birliği 
üyeliğinden çıkarak benzeri bir rotada 
ilerleyeceğini belli etmesi 2017’de 
çok daha ete kemiğe bürünür bir “hâl 
ve gidiş” alacaktır. Şunu da hemen 
ekleyelim: 4. Dünya Savaşı “normal” 
olarak hemen çıkacak değildir! Lakin 
özellikle Birinci’si 1914’te çıkmadan 
önce ve özellikle Orta-Doğu’da nasıl 
ön-savaşlar yürütüldü ise, birkaç yıldır 
olmakta olan da böyle bir durumdur. 

Tek fark: bu kez “terör örgütleri”, 
“intihar eylemcisi” denen “taşeronlar” 
ön-sahnede! Orta-Doğu, aynen 
1900’lerde, Birinci Dünya Savaşı 
döneminde olduğu gibi yine “bir 
numaralı av alanı”. 
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Baş hedef: zaten o yıllarda İngiliz 
ve Fransız Sykes-Picot tarafından 
haritası, sınırları çizilmiş “yapay 
devlet”ler olan Suriye ve Irak’tır. 

“Temel hedef” ise: o dönemde 
Osmanlı Devleti idi. Bugün: Türkiye 
Cumhuriyeti’dir.

En azından ABD’de Obama’nın 
sekiz yıldır temsil ettiği ve Hillary 
Clinton’ı o konumu devralmakla 
görevlendiren ABD’deki “finans” 
odaklarının jeopolitik stratejilerinde. 
Daha açıkçası: Yeni bir Sevr hedefi 
ve bu kez başarmak! Türkiye’yi par-
çalamak; Irak’ı, Suriye’yi yeniden 
yapılandırmak ve araya bir “Kürdistan” 
sokuşturmak! Sürecin ilk aşamasında 
“özerk yönetimler” biçiminde Kürt 
özerk bölgeleri oluşturmak; son-
ra Irak’tan Akdeniz’e uzanan bir 
“Kürt koridoru” yapısında yeni bir 
“kukla devlet” kurdurmak! 

Soru şu: Donald Trump da bu 

stratejiye uygun bir Orta Doğu 
politikası mı izleyecek yoksa çok farklı 
bir yaklaşımla Türkiye’yi bölgede 
“esas ülke”  kabul ederek “birlikte” mi 
hareket etmeyi tercih edecek? 

Bu olasılıklar henüz yüzde 50-50.

ABD’de iç-savaş!

Çünkü Trump’ın bir nolu önce-
likli amacı / hedefi: Ekonomi adına 
Finans’la boğuşmak; ABD’de ve onu 
kullanarak, ABD Doları üzerinden 
dünyayı soyup soğana çeviren Fi-
nans Oligarşisini “etkisiz” kılmak. Bu 
en başta ABD içinde son 20 yıldır 
kendini “sivil toplum” düzeyinde gi-
derek artan bir derecede belli eden 
ve ilkin “beyaz Amerikalılar” ile “mu-
sevî lobisi” arasındaki “nüfuz” re-
kabetiyle gösteren “iç-savaş”ı; artık 
asıl, temel düzeyde yani Ekonomi 
ile Finans arasındaki “ekonomi-poli-

tik” çekişmeyi, artık siyasal düzeyde 
yürütmeye yönelik bir “iç-savaş”a 
taşımakla olacak bir şey. Trump işte 
bunun için başkanlığa aday oldu ve 
seçmenin desteğini de kazandı. 

ABD, 2017’de kendi içinde yeni bir 
“iç-savaş” yaşayacak: “Reel-ekono-
mi” çevreleri ile “finans oligarşisi” 
( Rothschild ailesi vd.); bir başka 
deyişle, gerçek ekonomiden (üretim-
den, hizmetten) para kazananlar ile 
“paradan para kazananlar” arasında 
bir iç-savaş / iktidar savaşı.

Çok kısaca şunu da ekleyelim: 
“paradan para kazanmak” özellikle 
2000’lerin başından beri tam bir 
“sahtekârlığa” dönüştü; zira “ABD 
Doları” diye alıp-verilen şey, “para” 
denen şey (ki teknolojinin sayes-
inde artık fiilen “sanal”laştı da; “kâğıt 
banknot” olarak bile değil) gerçekte 
“ekonomik anlamda karşılığı olma-
yan”, aslında “değersiz” bir araç! Bir 
başka deyişle, mülti-milyarder birkaç 
ailenin paradan para kazanmasına 
yarayan bir “sahte” finans oyunu. İşte 
Trump bununla savaşa geldi.

Kim kazanır? Henüz şanslar eşit 
sayılır. Şunu da ekleyelim: her an 
Trump bir suikaste de kurban gide-
bilir! ABD tarihi bunun örnekleriyle 
dolu…        

Sonuç olarak 2017 yılı ABD-
İngiltere ikilisinin (aralarında gizli re-
kabet de var) atacağı adımların yönü 
ve göreceği karşılığın yönü ve biçimi-
yle hem ekonomi ve finansta; hem 
de jeo-politikte biçimlenecek büyük 
ölçüde. Kısacası: Dünyada yepyeni 
bir siyasal çağa giriyoruz: 4. Dünya 
Savaşı eşiğinin döşeneceği bir çağa. 
Durum bu kadar vahim ve ciddi.

 Daha fazla tahminler yürütmek 
düpedüz “kâhinlik” taslamak olur ki 
o da “bilim”e terstir, bize yakışmaz. 
Şu kadarını görmek bile zaten ge-
lecek aylar için önümüzü görmekte, 
“öngörüde” bulunmamızda yardımcı 
olacaktır diye umuyorum.
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EGİAD’da yapılan, TÜSİAD 
Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt 
İmamoğlu’nun konuk konuşmacı 
olduğu “2016 Yılı Ekonomik 
Değerlendirmesi ve 2017 Yılı 
Beklentileri” konulu toplantıda 
ekonomik gelişmeler masaya 
yatırıldı. 

Ege Genç İşadamları Derneği 
(EGİAD) tarafından dernek 
merkezinde düzenlenen toplantıya 
çok sayıda işadamı katıldı. 

EGİAD Başkanı Aydın Buğra 

İlter’in açılış konuşmasını yaptığı, 
TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. 
Zümrüt İmamoğlu’nun konuk 
konuşmacı olduğu toplantıda 
geniş bir perspektiften ekonomik 
değerlendirme yapıldı.

“SON YILLARIN EN ZORU”

EGİAD Başkanı Aydın Buğra 
İlter, konuşmasına 2016 yılını 
değerlendirerek başladı.

Geçtiğimiz yılın, toplumsal, si-

yasi ve ekonomik anlamda zor 
bir yıl olduğunu belirten İlter, 
“Zorlu geçeceği belli olan 2016 
yılı hem ekonomik hem de siyasi 
gelişmeler yönünden bizi zorladı. 
Dünya’daki gelişmelerin de etkisi-
yle ekonomik göstergelerde gö-
zlemlenen olumsuz eğilimler yılın 
son çeyreğinde döviz cephesinde 
yaşanan kur artışlarıyla birlikte ci-
ddi kaygıları ortaya çıkardı. Önce 
Brexit, daha sonra ABD seçimleri 
sonucu yaşanan Trump Şoku, 
Suriye ve Irak’ta devam eden iç 
savaş, Avrupa’nın çeşitli ülkeler-
inde yaşanan terör saldırıları, 
içeride 15 Temmuz darbe girişimi, 
Güneydoğu’da terör örgütüne 
karşı yürütülen hendek savaşları, 
İstanbul, Kayseri, İzmir ve diğer 
illerimizde yaşanan bombalı 
saldırılar nedeniyle 2016 yılını 
toplumsal, siyasi ve ekonomik 
anlamda son yılların en zoru 
olarak değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır” dedi.

“ÜRETMEYE, YATIRI-
MA, İÇ VE DIŞ TİCARETİN 
GELİŞTİRİLMESİNE DEVAM ET-
MEK ZORUNDAYIZ”

Ekonominin performansında 
ciddi bir düşüş yaşandığını be-
lirten EGİAD Başkanı Aydın Buğra 
İlter, “Yeterince yerli ve yabancı 
sermaye yatırımlarının olmaması, 
yeni istihdam yaratma ve istih-
dama katılma oranlarının düşmesi 
önemli sorunlardır. 

Büyümenin iç tüketime dayalı 
yapısının devam etmesi de bir 
başka olumsuzluktur. Turizmdeki 
toparlanmanın zaman alacağı, 
çevremizdeki jeopolitik risklerin 
devam etmesi, Türkiye’nin bir ref-

‘2016 Yılı Ekonomik Değerlendirmesi ve 2017 
Yılı Beklentileri’ Toplantısı
“2017 Önlem Alınmazsa Zor Bir Yıl Olabilir!”
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erandum ve erken seçim yaşama 
olasılığı, ekonomideki kırılganlığın 
devam etmesi dikkate alındığında 
işimiz kolay değil. Bütün bunlara 
rağmen her koşul altında üret-
meye, yatırıma, iç ve dış ticare-
tin geliştirilmesine devam etmek 
zorundayız. 

Yabancı yatırımları çekmeye 
devam edebilmemiz için demokra-
si, öngörülebilirlik ve hukuki güven-
lik ilkelerinden ödün vermememiz 
gerekir” şeklinde konuştu.

“2016 ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 1.8 ORANINDA KÜÇÜL-
ME YAŞANDI”

TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. 
Zümrüt İmamoğlu ise, 2009’dan 
itibaren büyümenin ağırlıklı olarak 

kamu harcamaları ve tüketimi 
ile sağlandığını; 3. çeyrekte 
kamu harcamalarının büyümeyi 
desteklemek amacıyla % 24 
oranında arttırıldığını ifade etti. 

Büyümenin aksine 2016 
üçüncü çeyreğinde % 1.8 oranında 
bir küçülme yaşandığını ifade 
eden TÜSİAD Baş Ekonomisti 
Dr. Zümrüt İmamoğlu, Tüketici 
Güven Endeksinin Ekim – Kasım 
– Aralık olmak üzere son çeyrekte 
üst üste büyük düşüş kaydederek 
çok güçlü bir tablo sergilemediğini 
ifade etti. 

Döviz oranlarına ilişkin de bir 
değerlendirme yapan İmamoğlu, 
Kasım ayından bu yana artan döviz 
kurlarının enflasyonda baskıcı bir 
etkisi olduğuna dikkat çekti. 

İşsizlik oranlarının da % 11.7 

ile son yılların en yüksek oranına 
ulaştığını vurgulayan Dr. Zümrüt 
İmamoğlu, “İşsizlik Eylül – Ekim – 
Kasım aylarında yüzde 11.7’ye ka-
dar çıktı. 2012’den bu yana yüzde 
3.7 puan artmış oldu. 2012’de 
yüzde 8’lerde olan bu oran sadece 
son sekiz ayda 1.8 arttı” dedi. 

“BÜYÜMEYİ DESTEKLE-
MEK İÇİN GÜVENLİK SORUNU 
ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI, 
BELİRSİZLİKLER AZALMALI 
VE FİNANSAL RİSKLER İYİ 
YÖNETİLMELİ”

2017’den çok fazla bir büyüme 
beklenmediğini ifade eden 
İmamoğlu, bu oranın ancak yüzde 
2.5’larda seyredebileceğini kaydet-
ti. 2017’ye ilişkin, işsizliğin büyük 
oranda arttığı, yüzde 9’larda seyre-
den bir enflasyon beklendiğini, 
terör sebebiyle turizmin 
canlanmasının beklenmediği zor 
bir 2017 yaşanacağını söyledi. 

TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. 
Zümrüt İmamoğlu 2017’ye ilişkin 
şu önerilerde de bulundu: “2017 
yılında büyümeyi desteklemek 
için güvenlik sorununun çözüme 
kavuşturulması, belirsizliklerin 
azalması ve finansal risklerin iyi 
yönetilmesi gerekmekte.”
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2016 Yılının Özeti

Türk Lirası 2016 yılında Dolara 
karşı rekor değer kayıpları yaşadı. 
Bu ortam oluşurken Merkez Bankası 
ne yaptı? 2016 yılı süresince 7 kez 
gecelik borç verme faizini indirdi 
(yüzde 10,50’den yüzde 8,25’e 

kadar.) Dolardaki hızlı yükseliş 
karşısında Kasım ayında bir kez faiz 
artırdı (gecelik borç verme faizini 
yüzde 8,25’den 8,50’ye, haftalık 
repo faizini yüzde 7,50’den 8,00’a 
çıkardı.)

Aşağıdaki grafik 2016 yılında 
Merkez Bankası’nın izlediği faiz 
politikasını ve USD / TL kurunun 
gelişimini ortaya koyuyor. Grafik-
te mavi çizgi Merkez Bankası’nın 
haftalık repo ihalesiyle borç verme 
faizini (politika faizi), siyah çizgi 
Merkez Bankası’nın gecelik borç 
verme faizini, kırmızı USD/TL ku-
runu gösteriyor.

Grafikten görüleceği gibi Merkez 
Bankası, Mart ayından başlayarak 

Eylül ayına kadar gecelik borç verme 
faizini indirmeye devam etmiş. Oysa 
USD/TL kuru Ağustos ayından iti-
baren yükselişini hızlandırmış. Dikey 
çizgilerden mavi, kırıklı olanı Merkez 
Bankası’nın kurdaki artışı frenlemek 
için faiz artışı yaptığı tarihi işaret edi-
yor. Bu artış sonrasında kurda biraz 
durulma olduğu görülüyor. Dikey gri, 
noktalı çizgi ise Merkez Bankası’nın 
faiz artırması gereken tarihi işaret 
ediyor. Bu aradaki dönem para 
politikasının en önemli aracı olan 
faizin kullanılmadığı ve o ned-
enle USD/TL kurunun hızla arttığı 
dönemdir. Merkez Bankası, aslında 
para politikasının en etkin aracı olan 
faizi kullanamayınca USD/TL kuru 
da almış başını gitmiştir.

Kurun bu denli hızlı yükselişi her 
şeyin denetimden çıktığı algısıyla 
paniğe yol açınca Merkez Bankası 
Kasım ayında zorunlu olarak faizi 
artırmış ve bu yolla kuru frenlemeye 
yönelmiştir. Bu müdahalenin yeter-
ince net bir etki yaratamamasının 
üç nedeni var: (1) Müdahale geç 
kalmış bir müdahaledir. Geç kalmış 
her müdahalede olduğu gibi bunda 
etki kaybı söz konusu olmuştur. (2) 
Faiz artışı daha yapılmadan faiz 
aleyhinde söylemler yükseltilmiş, 
artıştan sonra da bu artışın kerhen 
yapıldığı izlenimi verilmiştir. Kerhen 
yapılan hiçbir iş beklenen sonucu 
vermez. (3) Büyüme oranı düşük, 
işsizliği, enflasyonu, cari açığı ve 
dış finansman bağımlılığı yüksek bir 
ekonomide faiz artışı mutlaka başka 

Merkez Bankasının Yaptıkları 
ve Yapmadıkları
Dr. Mahfi Eğilmez
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araçlarla desteklenmek zorundadır. 
Aksi takdirde bu hamle sadece süre 
kazandırır. Gerçek sorunları çözm-
eye yönelik önlemler alınmadıkça 
faiz artışı geçici ve sınırlı etki yaratır. 

Merkez Bankası Aralık 
toplantısında faizlerde değişiklik 
yapmayınca Türkiye 2017 yılına bu 
görünümle girdi.

2017 Yılının İlk İki Haftasında 
Yaşananlar

2017 yılı Anayasa değişikliğinin 
TBMM’ne sunulması ve başkanlık 
tartışmalarıyla başladı. Ekonominin 
her alanda ivme kaybı yaşadığı bir 
ortamda bu tartışmalar gündeme 
yeni bir yük olarak oturdu.

Merkez Bankası faiz artırmak 
yerine 10 Ocak günü döviz zorunlu 
karşılıklarda 0,50 puan indirim ya-
parak piyasaya daha fazla döviz 
likiditesi bırakmayı ve bankalararası 
borçlanmaya 22 milyar TL’lik limit 

getirerek TL likiditeyi sıkıştırmak 
yoluyla döviz talebini daraltmayı 
tercih etmiş bulunuyor. Ne var ki 
bu adımlar piyasa tarafından güçlü 
bir yaklaşım olarak algılanmayınca 
başlangıçta gerilemeye başlayan 
USD / TL kuru kısa süre sonra tekrar 
artmaya yöneldi.

Aşağıdaki grafik sol eksende 
Merkez Bankası faizleriyle (mavi 
ve siyah düz çizgiler) sağ eksende 
USD / TL kurunun (kırmızı) 2017 
yılının ilk 13 günündeki durumunu 
gösteriyor.

 

Merkez Bankası 12 Ocak günü 
bu kez haftalık repo ihalesini ip-
tal ettiğini açıkladı. Bu, Merkez 
Bankası’nın bankalara daha az TL 
likiditesi vereceği ve bunu da daha 
pahalı vereceği anlamına geliyor.

Bankalar haftalık repo ihale-
si açılmaması nedeniyle Merkez 
Bankası’ndan kullanacakları 
kaynağı ya gecelik borçlanma 
imkânını ya da geç likidite pencere-
si imkânını kullanarak alabilecekler. 
Gecelik borç alma imkânının faizi 
yüzde 8,50, geç likidite pencer-
esi imkânından borçlanmanın faizi 
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ise yüzde 10. Bu durumda Merkez 
Bankası’ndan yüzde 8,00 repo 
faiziyle borçlanıp döviz alabilen 
bankalar için bu borçlanmanın mali-
yeti yüzde 8,50 veya yüzde 10,00’a 
yükselmiş oluyor.

Özetle Merkez Bankası bir an-
lamda örtülü faiz artırımı yapmış 
oldu. Bu durumun oluştuğu kırılma 
noktasını grafikte dikey siyah kırıklı 
çizgiyle gösteriyorum. Bu örtülü faiz 
artırımına USD Endeksindeki ger-
ileme de eklenince USD / TL kuru 
3,76 düzeyine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası 13 Ocak günü de 
haftalık repo ihalesi açmayacağını 
açıkladı. Böylece örtülü faiz artırımı 
uygulamasını sürdüreceğini 
gösterdi. Buna karşılık USD / TL 
kuru gerilemek bir yana 3,80’in 
üzerine çıktı. Bu açıklamadan 
sonuç alamayan Merkez Bankası 
öğleden sonra bankalararası para 
piyasasında borçlanma limitini 
22 milyar TL’den 11 milyar TL’ye 
düşürdü. Bu adımın ardından USD 

/ TL kuru 3,75 düzeyine geriledi. 
Bu adımla Merkez Bankası TL 
likiditeyi iyice sıkıştırarak bankaları 
limitsiz kullanılabilen geç likidite 
penceresinin yüzde 10 faizli borç 
imkânını kullanmaya yönlendirmiş 
oldu. Sonuçta örtülü faiz artırımı 
bir adım daha ileri götürülerek 
bankaların Merkez Bankası’ndan 
borçlanmasının maliyeti yüzde 10 
düzeyine yaklaştırılmış oldu.  

Yapılanları özetleyelim:
- Döviz zorunlu karşılıklarında 

0,50 puan indirim yapıldı. Bu yolla 
bankalara 1,5 milyar dolarlık ek 
döviz imkânı sağlandı.

- Bankalararası para piyasasında 
borçlanmaya önce 22 milyar TL’lik 
limit getirildi, sonra bu limit 11 
milyar TL’ye düşürüldü. Böylece 
bankaların TL likiditesi açısından 
sıkışmaları sağlandı.

- Bankaların, Merkez 
Bankasından yüzde 8 faizle 
borçlandıkları haftalık repo ihaleleri 
peş peşe iptal edildi. Böylece 

bankalar, yüzde 8,50 faizle gecelik 
borçlanmaya ve yüzde 10 faizle geç 
likidite penceresinden borçlanmaya 
zorunlu kılındı.

Böylece literatüre birçok alanda 
çeşitli illüzyon kavramlarını hediye 
etmiş olan Türkiye, bu kez de faiz 
illüzyonu yoluyla gerçekte artırılmış 
ama görünürde değişmemiş bir faiz 
artışını dünyaya lanse etmiş oldu.
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Türkiye elektrik talep artışında 
dünyada ilk sırada yer alan Çin’den 
sonra ikinci, Avrupa’da ise birinci 
sırada yer alırken, ülkemizin ener-
jide dışa bağımlılığının ise yüzde 72 
seviyelerinde olduğu belirlendi. Bu 
durum enerji üretimi konusunda yerli 
enerji kaynakları bulmamız gerektiği 
gerçeğini göz önüne sererken, enerji 
tüketiminde de tasarruf yapmamızın 
zorunlu olduğunu ortaya çıkardı.

Toplam tükettiğimiz enerjinin 
yüzde 40’ının binalarda, yüzde 30 
kadarının sanayide, kalanın da 
ulaşım ve tarım da tüketildiği belirle-
nirken, Türkiye’nin acilen farklı en-

erji kaynakları ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım yapmasının 
önemi bir kez daha öne çıktı.

Birincil enerji denilen petrol, 
doğalgaz ve kömür dünyada ve ül-
kemizde en fazla enerji ihtiyacının 
karşılandığı kaynaklar olarak öne 
çıkarken, Türkiye’nin dünya ener-
jisinin yüzde 1’ini tükettiği belirlendi.

Elektrik Üretiminde En Büyük 
Pay Doğalgazda

Geçtiğimiz son bir yılda ülke 
toplam ihtiyacının karşılanması 
için gerçekleşen elektrik üreti-

minin kaynaklara göre dağılımı ise 
doğalgaz yüzde 33, hidrolik yüzde 
25, ithal kömür yüzde 17, taş kömürü 
ve linyit yüzde 15, yenilenebilir ener-
ji kaynakları (rüzgâr, güneş, jeoter-
mal vb.) yüzde 7 ve kalan kısmının 
ise diğer kaynaklardan elde edildiği 
tespit edildi. 

Enerji Yatırım ve Projeleri Me-
dyada da Geniş Yer Buldu

Son yıllarda Türkiye’nin yapmış 
olduğu yatırım ve projeler ile sık sık 
gündemde olan enerji sektörü me-
dyada da geniş yer buldu. 

Medya Takip Ajansı Interpress’in 
“Enerji Tasarruf Haftası” sebebi-
yle üç bine yakın gazete ve der-
giyi kapsayan incelemesine göre, 
enerji sektörü ile ilgili son bir yılda 
yazılı basına 40 bine yakın haber 
yansıdığı belirlendi.

Mevcut ve yeni kurulanlar da-
hil enerji santralleri hakkında yazılı 
basında 12 bin 859 haber yer 
alırken, ülkemizde yapımı çeşitli 
tartışmalara neden olan nükleer 
santraller ile alakalı ise 6 bin 547 
haber çıktığı tespit edildi.

Enerjide Yüzde 72 Oranında Dışa 
Bağımlıyız
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“Tarım Nereye” adlı 
sorgulamalarım birbirini izleyen dört 
yazıdan oluşacak.

Birinci yazıda, “Kapital-
izm Tarımda Milyarlarca İnsanı 
Yoksullaştırıyor Mu?” üzerine duru-
lacak. Nedeni şu; tarımsal etkinlik, 
üretimden dağıtıma ve tüketiciye 
varıncaya değin süreç içinde kapi-
talist üretim sisteminden doğrudan 
ilgili.

İkinci yazıda, “Endüstriyel Tarım, 
İnsanlığı Doyurabilir ve İstihdamı 
Sağlayabilir mi?” sorusuna cevap 
aranacak.

Üçüncü yazıda,”Tarımda Ka-
pitalist Paradigmanın Yıkımları” ird-
elenecek.

Dördüncü yazıda ise,”Tarımda 
Kapitalist Paradigmaya Seçenek 
Var Mı?” konusu tartışmaya 

açılacak.

Kapitalizm İflasın Eşiğinde mi?

Kapitalizm ideologları, 
yaşanmakta olan olumsuzlukları 
kapitalist uygulamaların dünya 
genelinde tam anlamıyla egemen 
olmayışına bağlıyorlar. 

Onlara göre; «özellikle çevre ül-
kelerin içinde bulundukları bunalım, 
liberal öğretinin gereğini yapmam-
aktan kaynaklanıyor. Bu nedenle, 
kapitalizmin uygulayıcısı ABD’nin 
öncü egemenliği, hem karşı 
konulmaz, hem de insanlığın iler-
lemesi için gerekliliktir. Dolayısıyla 

TARIM NEREYE-1
Kapitalizm Tarımda Milyarlar-
ca İnsanı Yoksullaştırıyor mu?

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
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«Amerikan Emperyalizmi” yoktur. 
Bu bağlamda, dünya pazarının 
ekonomik, sosyal ve siyasal 
açıdan işgal edilmesi, özelleştirme 
politikaları, çevre ülkelerinde devle-
tin küçültülmesi, anılan politikaların 
bir doğal uzantısıdır ve insanlığın 
iyiliği içindir.” 

Küreselleştirme politikaları adı 
altında yeni-liberal politikalarla 
beyinlere aktarılan bu yaklaşım bu 
oldu.

Ancak, yukarıda ortaya konu-
lan bu savlar doğru çıkmadı. Ka-
pitalizmin insanlığa iyilik getirmediği 
ortaya çıkmış bulunuyor. Kapital-
ist üretim biçimi ve ilişkileri, salt 
üçüncü dünya ülkelerini değil, 
kuzey ülkelerinin emekçi kes-
imlerini de yoksullaştırmakta ve 
yabancılaştırmakta.

Nedir bunlar sıralayalım;
> Sermayenin tekelleşerek 

büyümesi, gelir dağılımını giderek 
bozdu. Aşırı zenginlik çok az 
sayıda kişinin elinde toplandı, an-
cak bu durum büyük çoğunluğun 
yoksullaşmasını yarattı.

> Gelir dağıtımında eşitsizliğin 
derinleşmesi kuzey ülkeleri ile 
güney ülkeleri arasında uçurumları 

oluşturdu. Anılan eşitsizlik merkez 
ülkelerinde de söz konusu. Bu-
nunla birlikte bugünkü durumda 
merkez ülkelerinin çalışan kesimleri, 
uluslararası sömürüden az da olsa 
pay aldıkları için yeterli toplumsal 
muhalefeti göster(e)miyorlar.

> Kapitalizm, sürek-
li istikrarsızlık yaratıyor. Bu 
istikrarsızlık, günümüzde salt güney 
ülkelerinde değil, kuzey ülkelerinde 
de söz konusu. Avrupa Birliği ül-
kelerinde yaşanan istikrarsızlıklar 
bunun örneği değil mi?

>  Kapitalizm, insanları 
yabancılaştırıyor, benmerkezci 
yapıyor. Örneğin hayatını yaşamak, 
gününü gün etmek, otoriteye uy-
umlu olmak, sistemin niteliğini ve 
sorunlarını tartışmamak, sorgu-
lamamak ya da kaçmak, ilişkilere 
çıkar açısından bakmak gibi.

>  Yabancılaşma süreci, kimi 
durumlarda yeni arayışları devr-
eye sokuyor. Çözümler, sistemin 
sorgulanması yerine etnik ya da 
dinsel yapılanmalarda aranıyor. Sis-
temi sorgulamayan yapay sorunlar 
yaratıyor. Kapitalizm, bunları teşvik 
ediyor. 

Kapitalizm Tarıma Nasıl 
Yansıdı?

> Kapitalizm tarımda da mil-
yarlarca insanı topraksızlaştırdı ve 
yoksullaştırdı. Çevreyi de yok etti. 
Bu süreç devam ediyor.

>  İnsanların temel gıda mad-
delerine erişimini engelliyor, çünkü 
kapitalizm, temel gıda maddelerine 
erişimini bir insanlık hakkı olarak 
görmüyor. Bu nedenle, dünyada 
milyarlarca insan açlık sınırında 
yaşıyor, milyarlarcası da açlıktan 
ölüyor. Bunun için gerekiyorsa, 
gıdaları yakıyor, yok ediyor ya da 
insan beslenmesi yerine hayvan 
beslenmesinde kullanıyor. Söz gelişi 
Avrupa Birliği’nde tonlarca tereyağı 
hayvan beslenmesinde kullanılıyor, 
süt tankerleriyle tarlalar sulanıyor.

Kapitalizm, çevre ülkelerinde de 
tarımsal sorunları katmerleştirerek 
artırdı. Sisteme bağlı çevre ülkeler-
inde;

> Tarımsal destekleme-
ler giderek azaltıldı. Yetersiz 
desteklemeler ise aile çiftçiliği te-
melinde tarımsal etkinlik yapan 
ve çoğunluğu oluşturan küçük 
ve orta ölçekli işletmeler yerine 
endüstriyel tarıma yönlendirildi. 
Köylülük mülksüzleştirme süre-
cine sokuldu, işletmelerin dev ka-
pitalist işletmelere dönüştürülmesi 
doğrultusunda girişimlere hız verildi.

>  Tarımsal girdiler dahil ol-
mak üzere tarım ürünlerinde dışa 
bağımlılık sıradanlaştı, saman bile 
ithalatın konusu oldu.

>  Bu yolla kırsal nüfusun 
azaltılması da gündeme sokuldu. 
Ancak, kentlere gelen köylüler, san-
ayi ve hizmetler sektöründe büyüme 
hızı yeterli olamadığı için işsiz ve 
açlığa mahkum olacak düzeye geld-
iler. Sadaka ekonomisi ve sadaka 
kültürü giderek yüzünü göstermeye 
başladı.

> Tüketicilerin tarım ürünler-
ine ödediği bedel ise, çok küçük 
ölçüde çiftçiye aktarıldı, çünkü 
gıda piyasası Küresel Alış-Veriş 
Merkezleri(AVM)’nin güdümüne 
sokuldu.
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Ziraat Mühendisleri Odası: Çiftçinin Borcu 
Artıyor!

Çoğumuz güncel tartışmaların 
girdabında gelir dağılımında 
eşitsizliği, savaşları, işgalleri yara-
tan kapitalist sistemi sorgulamayı 
unuttuk. Üstelik bu sistem, salt 
kapitalizmin yarattığı empery-
alizm güdümündeki ülkelerde 
değil, merkezinde de olağanüstü 
sömürüyü ortaya çıkarmış bulu-
nuyor.

İsterseniz, Amerika Birleşik 
Devleti’nde kurulu düzenin sa-
vunucusu bir dergiden,N ational 
Geographic/Türkiye’nin Ağustos 
2014’den bir  alıntı yapalım ve bi-
raz okumaya çalışalım.

« Iowa´nın Mitchell ilçesinde 
gri-sarı bir sabah. Christina Dreier, 
oğlu Keagan´ı kahvaltı etmeden 
okula gönderiyor...(Keagan) Ana-
okulunda sunulan yemeği yem-
eyi reddediyor. Mutfaktaki erzağı 
tükenmeye yüz tutan Dreier ona 
-kendi iyiliği adına- sert davran-
maya karar vermiş. Keagan´ı oku-
la aç gönderirse, belki de hiçbir 
ücret ödemeyeceği bu kahvaltıyı 
edeceğini, böylece evde öğle 
yemeği için daha fazla erzak 
olacağını düşünüyor.

Dreier uyguladığı bu strate-
jinin geri tepebileceğini biliyor. 
Nitekim öyle de oluyor. Keagan 
okulda kahvaltı etmiyor. Ve öğlen 
o kadar acıkıyor ki, Keagan´ı ve 
kız kardeşini doyurma telaşındaki 
Dreier buzdolabında arta kalan 
ne var ne yok hepsini birbirine 
karıştırıyor. Son yedi parça tavuk 
köftesini eski püskü bir fırın tepsi-

sine boşaltıyor; patates köftesinin 
son parçalarını ve buzdolabındaki 
bir çift sosisi de ekleyip hepsini 
birden fırına atıyor. Bir önceki 
hafta gıda bankasından aldığı yi-
yeceklerin hemen hepsi tükenmiş. 
Kendi öğle yemeği de çocukların 
tabaklarında kalan patates artıkları 
olacak. ‘Ancak yeterli yiyecek 
varsa öğle yemeği yiyorum,’ di-
yor. ‘Çocuklar daha önemli. Önce 
onların doyması gerekiyor.’ 

Dreier´ın günleri çocuklarını 
doyuramama korkusu içinde geçi-
yor. Kocası Jim´le birlikte ödenecek 
faturalar arasında önceliğe göre 
seçim yapıyorlar -duruma göre 
kira yerine telefonu ödüyorlar, 
benzin parasını yakıt faturasını 
ödemek için kullanıyorlar. Böylece 
gıda bankası tarafından kendiler-
ine verilmeyen ya da Ek Beslenme 
Yardımı Programı´dan (SNAP) 
aldıkları yiyecek kuponlarıyla 
karşılayamadıkları şeyler için 
para ayırmaya çalışıyorlar. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde de 
Kongre´nin geçtiğimiz sonbahar 
SNAP´te yaptığı 5 milyar dolarlık 
kesinti nedeniyle, aldıkları yardım 
parası ayda 205 dolardan 172 
dolara düşmüş.”

Bu alıntıdan sonra tespitlerimizi 
yapalım:

-Amerika Birleşik Devletleri’nde 
2012 yılında açlık çeken insanların 
sayısı 48 milyon. Bu sayı 1960 
yılına göre 5 kat artış göstermiş. 
Ülkede her altı kişiden biri, yılda 
en az bir kez yiyeceksiz kaldığını 
bildiriyor.

- Ek Beslenme Yardımı 
Programı kapsamında 2013 
yılında 75 milyar yardım yapılmış. 
Öğün başına 1.5 dolar para 
düşüyor.

- 11 eyalette 5 yaşın altındaki 
çocukların yüzde 20’inden fazlası 
aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya. 
18 yaşın altındaki 16.5 milyon 

çocuk ise vücut ve beyin gelişmesi 
açısından yetersiz besleniyor.

- Zengin ve yoksul arasındaki 
uçurum giderek büyüyor. Uçurum 
insanları, Jack London’un “Demir 
Ökçe” romanını aratmayacak 
düzeyde.

- Gıda yardımı alan kişilerin 
çoğu şişman. Çünkü insanlar ka-
liteli besin yerine enerjisi yüksek 
ve ucuz besinler tüketmek zorunda 
kalmakta. Nitelikli besinlerin fiyatı 
1980 yılına göre yüzde 24 oranında 
artarken, sağlıksız yiyeceklerin 
fiyatları yüzde 27 düşmüş. Açlık 
ve şişmanlık manzaranın iki farklı 
yüzü. Üstelik şişmanlık arttıkça 
sağlık harcamaları da artıyor.

-Kent içindeki evlerin fiyatları 
artmış ve çalışan yoksullar dış 
mahallere itilmiş.

-Tarımsal üretimde yapılan 
desteklerin çoğu, genelde büyük 
tarım şirketleri ve (onların deneti-
mindeki)kooperatifler tarafından 
üretilen birkaç temel ürüne(mısır 
ve soya gibi) aktarılıyor. Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler giderek 
yoksullaşıyor ve tasfiye ediliyor. 
Yine John Steinbeck´in yazdığı 
«Gazap Üzümleri”’nden bir 
anımsatma yapalım.

- Kısaca, uygulanan ekono-
mi politikalar yoksulluk ve 
açlık yaratıyor. Çalışan mily-
onlarca Amerikalı bir sonraki 
öğünde yiyecek bir şey bulup 
bulamayacağını bilmiyor.

Bu yazıyı, Türkiye’de de yeni-
liberal ekonomiye karşı seçenek 
bulmak istemeyen, bulamayan, 
ya da liberalizmin acımasızlığın 
kabul etse bile başka seçenek 
yok diyen yaklaşımlara, televoleci 
iktisatçılara ve güler yüzlü liberal-
izmi arayan politikacılara ithaf et-
mek istiyorum.
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Dolar her gün rekorlar kıra 
kıra değer kazanırken ülke olarak 
kaybediyoruz. Bu olağanüstü 
yükselişlere hükümet sey-
irci. Onun başka gündemi var. 
Türkiye’nin tüm ekonomik yapısal 
sorunlarını da çözecek  “başkanlık 
sistemi”ne odaklanmış! Buna karşı 
çıkanı neredeyse vatan haini ilan 
edecekler.

Dolar bu kadar artarken Merkez 

Bankası neden müdahale etmi-
yor? Faiz artışına neden gitmiyor? 
Döviz satarak neden müdahale 
etmiyor? Çok reklamı yapılan 
yurtiçindeki döviz satıp TL’ye 
geçme kampanyaları neden işe 
yaramadı?

MERKEZ BANKASI KORKUY-
OR!

MB’nın 24 Ocak toplantısında 
faiz artırıp artırmayacağı belli 
değil. Külliye’den ciddi biçimde 
korkuyor. Belki kanamayı durdur-
mayacak ama MB bir şey yaptı 
dedirtmek için küçük bir faiz artışı 
yapabilir. Bu da zaten kanamayı 
durdurmaz. Kanamanın durması 
için faizin 200-250 baz artırılması 
lazım ki bu olanaksız görülüyor.

Döviz talebini karşılamak üzere 
piyasaya dolar sürebilmesi de 
çok zor. Çünkü  rezervler sınırlı. 
30 Aralık 2016 itibarıyla brüt rez-

ervler 92 milyar dolar iken, bu-
nun sadece 34 milyar doları net 
rezerv. Bu paranın kullanılması 
da piyasalarda güven bunalımı 
yaratacağından ayıp ortaya 
çıkmasın (rezervlerin sınırlı olduğu 
anlaşılmasın) diye MB sessiz du-
ruyor.

FAİZ LOBİLERİ İŞ 
BAŞINDAYMIŞ!

Ekonomist Kerem Alkin doların 
artmasına yabancı bankaların ma-
nipülasyonunun sebep olduğunu 
belirterek Merkez Bankası’nın 
dolar karşısında aldığı her kararın 
ardından yabancı bankalardan 
karşı hamle geldiğini belirterek 
yüksek faiz isteyen yabancı 
bankalar iş başında, diyor.

Basında yer alan haberlerin 
özetinde ise şu var: FETÖ, PKK-
DEAŞ’ın saldırıları ile diz çökertile-
meyen Türkiye dolar operasy-

Dolar Nereye Gider?
Mustafa Pamukoğlu
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onu ile “Yüksek kur, yüksek faiz” 
sarmalına sokulmak isteniyor. 
Özellikle yabancı kuruluşlar yüklü 
faiz artırımının yapılması gerektiği 
şeklindeki raporları pompala-
yarak 24 Ocak’taki Para Politikası 
Kurulu’nu baskı altına almaya 
çalışıyor.

SUÇLU BULUNDU

Doların rekorlar kırmasının 
sebebi olarak tek suçlu dışarısı. 
Çünkü savaşlar artık teknoloji, fi-
nans ve terör yoluyla yürütülüyor. 
Faiz lobisi faizlerin artması için 
baskı yapıyor ve spekülatif döviz 
talebi yaratıyorlar.

Bu iddiada bulunanların şu 
hususları dikkate alarak bir 
özeleştiri yapmalarını tavsiye edi-
yoruz.

*Yıllardır tüketen ve borçlanan 
bir ekonomi yarattık ve bir gün bu-
nun ceremesini çekecektik. İşte 
şimdi duvara tosluyoruz.

*Yıllarca sıcak para gelsin diye 
“yüksek faiz düşük kur politikasını” 
uyguladık. Şimdi faiz lobilerini 
suçlayarak çelişkiye düşüyoruz.

*Ülkenin büyümesini sıcak para 
ve borçlanma ile finanse ettik. Bu-
nun anlamı dolara mahkumiyetti. 
Bunu bile bile yaptık.

*Asrın projeleri diye ortaya 
koyduğumuz tüm projeleri dış bor-
çla finanse ettik.Yani başkasının 
parasını kullandık.

*Sürekli cari açık veren bir ülkey-
iz. Net ihracatçı olmayı sağlayacak 
bir yapısal ekonomi modeline geç-
medik. Günü kurtardık. Sürekli 
sıcak para geleceğini sandık. 
Sıcak para geldikçe düğün bay-
ram yaptık. Küresel değişimlerin 
bir gün bizi bu noktaya getireceğini 
düşünüp gerekli tedbirleri almadık.

*Şimdi de toplumu geren, kar-
puz gibi iki,üçe ayıran başkanlık 
sevdasından vazgeçmemekle id-
dia ettiğimiz dış manipülasyonlara 
elverişli ortam hazırlıyoruz. Bunun 
farkında değiliz. İlle de başkanlıkta 
ısrarımızın ekonomik maliyetini 
göremiyoruz.

*Bir taraftan terör, bir taraftan 
Suriye’de ciddi bir savaş verirk-
en ülke riskini artıracak her şeyi 
yapıyoruz. Milli seferberlik diyoruz 
ama milleti bölüyoruz.

DOLAR NEREYE GİDER?

Suçluya silah vermeye ve onun 
suç işlemesi için elverişli koşulları 
hazırlamaya devam edersek dolar 
dörtnala koşmaya devam eder. 
Trump’ın ne yapacağı belli değil. 

FED faiz artırımları bu yıl dört 
kez olacak. Başkanlık Meclis’ten 
geçerse referandum dönemi 
doların koşmaya  devam edeceği bir 
dönem olacak. Ve doların yarattığı 
tahribatın önümüzdeki dönemde 
ciddi külfetlerle(enflasyon,kur 
artışının devamı, iflaslar vb) 
karşılaşmamıza sebep olacak.

ÇÖZÜM

Kısa vadeli birkaç esaslı çözüm 
yolu var:

*Toplumu geren başkanlık 
sevdasından vazgeçmek.

*Toplumu birleştirici ve 
kucaklayıcı samimi milli seferberlik 
programı açıklamak.

*Travma içinde bulunan to-
pluma ferahlık verecek adımlar 
atmak.

Aksi halde yüzbinlerce kişide 
dolar sendromuna bağlı henüz 
ilacı bulunmamış, amansız bir 
hastalık baş gösterecek. İlk be-
lirtileri, diş hastalıkları, uyku-
suzluk, düşünememe, renk 
körlüğü, kendi kendine konuşma, 
televizyon seyrederken açık 
oturumda konuşanlara sanki 
yanımızdalarmış gibi su şişesi 
fırlatma gibi durumlar olacak. Bi-
zden söylemesi…
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Dış ticaret verilerine göre; Aralık 
ayında ihracat verileri 2015 yılının 
aynı ayına göre yüzde 9 oranında 
artarak 12 milyar 807 milyon dolar 
oldu.

Aynı dönemde ithalat yüzde 2,3 
arttı ve 18 milyar 405 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliği ile oluşturulan geçici dış 
ticaret verilerine göre ihracat 2016 
yılının Aralık ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış 
sağladı.

Bu artışa göre 2015 yılının Aralık 
ayında 11 milyar 751 milyon dolar 
olan ihracat rakamı 12 milyar 807 
milyon dolara yükseldi. 

Aynı dönemde ithalat yüzde 2,9 
oranda artarak 17 milyar 992 milyon 
dolardan 18 milyar 405 milyar dola-
ra yükseldi.

Dış ticaret açığı ise geçtiğimiz 
Aralık ayında yüzde 10,3 oranında 
azalarak 5 milyar 598 milyon dolara 

düştü.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 

2015 Aralık ayında yüzde 65,3’ken; 
2016 yılının son ayında yüzde 
69,6’ya yükseldi.

AB’YE İHRACAT ARTTI

Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ih-
racat 2016 yılının Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
4,8 oranda artarak 5 milyar 670 mi-
lyon dolara yükseldi.

AB ülkelerinden  Almanya’ya 
yapılan ih-
racat Aralık 
ayında 1 mil-
yar 189 milyon 
dolar olurken 
en çok ihracat 
yapılan ülkeler 
sıralamasında 
birinci oldu.

Almanya’yı 
795 milyon 
dolar ile Irak 
izledi. İngiltere 

768 milyon dolarla üçüncü olurken 
Birleşik Arap Emirlikleri 759 milyon 
dolar ihracatla 4. sırada yer aldı. 

İmalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracattaki payı yüzde 92,1 oldu. 

Aralık ayında ise ileri teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ihracatı 
içindeki payı yüzde 4 olurken orta 
ileri teknolojili ürünlerin payı yüzde 
35,7 olarak gerçekleşti.

İTHALATTA BİRİNCİ ÇİN

TÜİK 2016 Aralık ayı verilerine 
göre Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 
863 milyon dolar oldu. Çin’i sırasıyla 
Almanya 1 milyar 813 milyon dolar, 
Rusya 1 milyar 352 milyon dolar 
ve İtalya 902 milyon dolarla izledi. 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam 
ithalattaki payı yüzde 82,9 olurk-
en yalnızca Aralık ayında yüksek 
teknolojili ürünlerin ithalat içindeki 
payı yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.

2016 yılının Aralık ayında ham 
madde ithalatı yüzde 67,5’lik oranla 
12 milyar 138 milyon dolar oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri 
Açıklandı:
İhracat Yüzde 9 Arttı
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İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Ko-
operatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
kooperatiflerle iş birliğinin sonu-
cunda İzmir’in ekonomik ve sosyal 
yapısının iyileşmesinde Türkiye’ye 
yol gösteren örnek bir model 
oluşturduğunu açıkladı.

İzmir’deki tarımsal gelişmenin 
istatistiki rakamlarla somut olarak 
ortaya konulduğunu belirten Es-
kiyörük, “İzmir Modelinin sonu-
cunda Türkiye’de tarımsal büyüme 
% 2.1 gerçekleşirken İzmir’de 
tarımsal büyüme % 5.5 olmuştur. 
Kooperatifleşme oranı Türkiye 
genelinde % 13 seviyesindeyken 
İzmir’de % 28 oranındadır” dedi.

“10 YILI AŞKIN SÜREDİR 
K O O P E R A T İ F L E R D E N 
DOĞRUDAN ALIM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
10 yılı aşkın süredir kooperatiflerden 
doğrudan alım yöntemiyle kırsalda 
büyük gelişim sağladığını ve bu 

sayede Türkiye’de 
birçok ilkin 
gerçekleştirildiğini 
sözlerine ekleyen 
Eskiyörük, şunları 
söyledi:

“Ödemiş’ten fidan 
alımlarıyla güçlenen 
Bademli Kooper-
atifi şuan dünyanın 
birçok ülkesine 
ihracat yapıyor. 
Bayındır ilçesi köy 
görünümündeydi . 
İzmir Büyükşehir 
B e l e d i y e s i ’ n i n 
alımlarıyla güçlendi, 
Türkiye’de çiçekçilik 

konusunda önemli bir merkez haline 
geldi. Tire Süt Kooperatifi, Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından iki kez 
örnek gösterilerek Türkiye’nin en 
güvenilir markalarından biri haline 
geldi. Diğer ilçelerde de kooperat-
ifçilik alanında olumlu gelişmeler 
başladı.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve kooperatiflerin omuz omu-
za çalışması T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da 
desteğiyle İzmir’in gıda ve tarımsal 
ürün İhracat Merkezi haline 
geleceğini bildiren İzmir Tarım Gru-
bu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı 
Mahmut Eskiyörük, “Kentimiz son 
15 yılda büyük bir ivme yakaladı ve 
Türkiye’nin tarımsal üretim merkezi 
haline geldi. Bu dayanışma ruhu 
sayesinde önümüzdeki süreçte 
İzmir’i yolcu uçakları kadar kar-
go uçaklarının kalktığı bir ihracat 
merkezi haline getireceğiz” diye 
konuştu.

İZMİR’İN ÇOCUKLARI SÜT İLE 
BÜYÜYOR

‘Süt Kuzusu Projesi’ için 2017 
yılı protokolünün imzalandığını be-
lirten Eskiyörük, “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile Projenin anlaşmasını 
yaptık. İlk 6 ay içerisinde 125.000 
aileye 5 milyon 800 bin litre süt 
dağıtımı yapılacak. Aziz Başkan 
çocukları yine sütsüz bırakmadı. 
Hem çocuklarımız hem de bölge süt 
üreticilerimiz adına Aziz Başkan’a 
teşekkür ediyorum. Köylümüzün 
kooperatifler kanalıyla yerinde üret-
meleri ve yaşamalarını hedefleyen 
İzmir Modeliyle olumlu sonuçlar 
alınmıştır.

Umarım ülkemizin tüm belediye 
başkanları da bu modeli uygular ve 
şirketleşme yerine kooperatifleşme 
öncelikli devlet politikası olur. İşte 
o zaman Tarımımız gelişir, ülkemiz 
zenginleşir ve göç önlenerek Tür-
kiye daha da yaşanır olur” şeklinde 
konuştu.

Süt Kuzusu Projesi’nin sağlıklı 
nesiller yetiştirilmesi için çok önemli 
olduğunun altını çizen Mahmut 
Eskiyörük, Türkiye’deki tüm bel-
ediyelerin projeyi uygulaması 
gerektiğini vurgulayarak “Tüm bel-
ediye başkanlarımızı, süt üreti-
cilerinin emeğini ve çocuklarımızın 
geleceğini düşünen Aziz 
Kocaoğlu’nu örnek almaya davet 
ediyorum. Çünkü, bu proje gerek 
Milli Ekonomimiz gerekse gelecek 
nesillerimiz için büyük önem arz 
ediyor. Süt içen çocukların daha 
güçlü ve daha zeki oldukları bilim-
sel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. 
İzmir’in çocukları süt ile büyüyor. 
Bu demektir ki İzmir’den çok bilim 
adamları, çok Atatürk’ler yetişecek” 
dedi. 

YERELDEN KALKINMA 
MODELİYLE TÜRKİYE’YE IŞIK 
TUTUYOR



25

SÖYLEŞİ

Cumhuriyetin birinci kuşağının  
temsilcilerinden, Maliye eski Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu ile röportaj:

1970-80 döneminde Mal-
iye Bakanlığı yapan, Ecevit 
hükümetlerinde Türkiye’nin kade-
rinde söz sahibi olan isimlerden 
Ziya Müezzinoğlu… Hazine 
Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel 
Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, 
Büyükelçilik, Kurucu Meclis Cum-
huriyet Halk Partisi Temsilciliği (6 
Ocak 1961-25 Ekim 1961), Cum-
huriyet Senatosu Kayseri Üyeliği 
(12 Kasım 1975-12 Eylül 1980) 
gibi birçok görevde bulundu.

12 Eylül’den sonra sivil toplum 
örgütlerinde yer aldı.

Bir asıra yaklaşan ömrüyle 
Türkiye’de olayları ve değişimleri 

bilen, kırılma anlarına tanıklık 
eden Müezzinoğlu, yaşamını, 
bürokrasi ve bakanlık dönemi 
öncesi ve sonrasıyla anılarını “İKİ 
TÜRKİYE” adıyla kitaplaştırdı.

Senatör, bakan, maliyeci, 
milletvekili, diplomat, devlet 
adamı, siyasetçi ve yazar Ziya 
Müezzinoğlu’yla bir röportaj 
gerçekleştirdik.

İşte o röportaj:

-Cumhuriyetin ilk kuşağının 
temsilcilerindensiniz. Nasıl bir 
Cumhuriyet’ti sizin yaşadığınız?

İleriye doğru koşan bir Türkiye 
vardı. Çağdaş bir Türkiye olma 
mücadelesi vardı. Atatürk’ün ve 

İsmet İnönü’nün çabaları hep bu 
yöndedir. Bu yolda önemli bir iler-
leme vardı.

Fakat, 14 Mayıs 1950 seçimler-
inden sonra bu tablo zaman içinde 
değişmeye başladı.

Demokrat Parti’nin iktidarıyla 
birlikte Köy Enstitüleri ve Halk-
evleri kapatıldı. Karma ekono-
miden liberal bir ekonomiye geçil-
di. Avrupa’yla işbirliği yapılarak 
ekonomik krizler aşılmaya çalışıldı.

“O’NU GÖRDÜM…”

-Kitabınızda ortaokul 
yıllarınızdan bir anınız var. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Söyleşi: Şenol Çarık
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Kayseri’ye gelişi…
1934 yılı Şubat ayıydı. Gazi’nin 

Kayseri’ye geleceği duyurulmuştu. 
Ortaokul 2. sınıftayım. Herkes 
sevinç dolu bir heyecan içindeydi, 
ama bana göre en heyecanlılardan 
biri bendim. (Gülerek) O’nu mutla-
ka görmek istiyordum. Okul olarak 
Cumhuriyet Meydanı’nda yerimizi 
aldık. O kadar kalabalık bir gündü 
ki Hükümet Konağı’nın balko-
nunda halkı selamlayan Gazi’yi 
istediğim gibi görmem mümkün 
olmadı. Çok üzüldüm.

Ama kalabalık ve coşkudan çok 
etkilenmiş olmalıyım ki, Türkçe 
öğretmenimiz Nazlı Handan’ın 
kompozisyon ödevini, sanki 
görmüşçesine “O’nu gördüm” 
başlığı altında yazdım. 

Altın sarısı saçlarını, pırıl 
pırıl şimşek gibi çakan gözler-
ini, şapkasını, şapkası ile halkı 
selamlayışını, söyledik¬lerini 
onu yakından görmüş gibi dile 
getirmiştim. Nazlı Öğretmen 
sınıfta ödevimi bana okuttu. Sonra 
bir defa daha okuttu ve her sefer-
inde arkadaş¬larım bana alkış tut-
tular.

O’nu görme özlemi içinde, 
1937’de Kayseri Lisesi’nden 
Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına katılacak izciler 
arasında yer aldım. Atatürk’ün 
katıldığı son 29 Ekim töreni oldu. 
O’nu görmüştüm ama yine de 
istediğim gibi görememiştim. 
Atamızı bir daha görme şan-sım 
olmadı; ama O’nun ilkeleri, öm-

rüm boyunca bana yol gösterici 
olma¬ya devam etti.

“ATATÜRK’Ü İSMET 
PAŞA’SIZ DÜŞÜNEMİYORUM”

-“Benim çalışmalarıma yön 
veren İsmet İnönü olmuştur” di-
yorsunuz.

Tarihi bir şahsiyettir. Atatürk’ü 
İsmet Paşa’sız düşünemiyorum. 
Birbirlerini tamamlamışlardır. 
Türkiye’ye büyük katkıları 
bulunmuş tarihi bir şahsiyettir. 
Yapılan eleştirileri ve karalamaları 
geçerli görmüyorum. Türkiye’nin 
çağdaş bir ülke haline gelmesi için 
çok büyük çabalar harcamıştır.

-İnönü’yle tanışmanızı anlata-
bilir misiniz?

Mülkiye yıllarında bende de-
rin iz bırakan kuşkusuz en önemli 
anım, o zaman Cumhurbaşkanı 
olan İsmet İnönü’nün Mülkiye’yi zi-
yaretleridir.

1942 yılı Mayıs ayında Okulu-
muzun müdürlüğüne Ana¬yasa 
Hukuku Profesörü Ali Fuad 
Başgil atanmıştı. 8 Haziran 
1942 günü Milli Şef okulumu-
za geldi. Dershanelere girerek 
sınavları izlemiş, ardından da öğle 
yemeğinde öğrencilerle birlikte ol-
mak için okulda kalmıştı. O’na Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve 
Yük¬sek Öğretim Genel Müdürü 
Reşat Şemsettin Sirer eşlik edi-
yordu.

Okul yemekhanesindeki 
öğle yemeğinde okul yönetimi, 
Cumhurbaşkanı’nın bir yanına 
Hasan Ali Yücel’i, öte¬ki yanına 
öğrenci temsilcisi olarak okul birin-
cisi sıfatıyla beni, karşısına da 
Şemsettin Sirer’i oturtmuştu. İsmet 
Paşa’nın yanında bulun¬mak 
inanılmaz bir durumdu benim için. 
Çok heyecanlı ve bir o kadar da 
mutluydum.

İsmet Paşa, ‘dersleriniz nasıl 
gidiyor’ diye sorduktan sonra, bilgi 
birikimimizi ölçecek konulardan 
söz açtı. O arada hiç durmadan 
etrafı da gözden geçiriyordu. 
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Gözünden hiç bir şeyin kaçmadığı 
anlaşılıyordu. Ye¬mekhanenin 
son sıralarında oturmakta olan 
ve olduğundan yaşlı görünen 
bir arkadaşımız da dikkatinden 
kaçmamıştı. “O da öğrenci mi?” 
diye sordu. “Paşam, o da bizim 
sınıf arkadaşımız” diye yanıtladım; 
açıklamamı da gü¬lerek karşıladı.

Atatürk’ü yakından görememiş 
olmanın düş kırıklığını yaşayan 
benim için İsmet Paşa’yı bu kadar 
yakın¬dan görmek, beraber ol-
mak büyük bir mutluluktu. Bunun 
aynı zamanda hayatıma yön veren 
büyük bir şans olduğunu aradan 
tam on beş yıl geçtik¬ten sonra 
anlayacaktım.

“O NE HINZIRDIR O. SANA 
KANCAYI ATMIŞ, BAKALIM 
SONU NE OLACAK?..”

1958’de TBMM’de ilginç bir 

olay yaşadım. 1959 yılı bütçesi 
mü¬zakere ediliyor, geç saatlere 
kadar devam ediyordu. Hazine’de 
müşavirlik görevi gereği Meclis’teki 
çalışmalara katılırdım. Bir gün, 
saat tam on ikiye beş kala Mec-
lis koridorunda giderken bir elin 
beni tuttuğunu hissettim. Döndüm, 
İsmet Paşa... Tabii şaşırdım; ne 
olduğunu anlayamadım.

“Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Kaç gündür sizi görüyorum, pırıl 
pırıl gözlerinizle. Ben sizi nereden 
tanıyorum? Kendinizi bana tanıtır 
mısınız?” dedi.

Hemen Mülkiye’deki yem-
ek aklıma geldi. “Paşam, ben 
Mülkiye’deyken sizde okulu zi-
yarete gelmiştiniz...” der¬ken 
müzakereler bitmiş, herkes sa-
londan çıkıyordu. Koşarak ge-
len Tur¬han Feyzioğlu, “Paşam, 
o benim en kıymetli arkadaşım” 
dedi; görevimi ve hakkımda kısaca 

görüşlerini söyledi. Paşa, “Ya, 
çok memnun oldum” dedi ve gitti. 
“Büyük bir rastlantı” dedim kendi 
kendime.

Bu karşılaşmamızı rah-
metli Hasan Polatkan sabah 
toplantısında sordu. Aramızdaki 
konuşmayı anlattım. “Hepsi o ka-
dar mı?” dedi. “Hepsi bu kadar” 
dedim.  Bakan, “O ne hınzırdır o. 
Sana kancayı atmış, bakalım sonu 
ne olacak?” dedi. 

-Ecevit döneminin Maliye 
Bakanısınız. Ecevit nasıl ile 
tanışmanızı anlatabilir misiniz?

1961’de, Kurucu Meclis’te 
görev yaptığımız yıllarda 
tanıştık. Ama onu asıl tanımam, 
DPT Müsteşarlığı görevin-
de bu¬lunduğum 1962-1964 
yıllarında oldu. Almanya’da 
Büyükelçi iken, Çalışma Bakanı 
Ecevit’in işçilerimizin sorunları 
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nedeniyle ziyaretleri sırasında 
ai¬lece tanıştık. 1974 yılında 
Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 
kurulan Kıbrıs Koordinasyon Kom-
itesi Başkanlığı görevine onun 
tarafından atandım ve bu görevim 
sırasında kendisiyle yakın çalışma 
ortamı içinde oldum. 1977 yılında 
kurulan ve bir ay görevde kalan 
2. Ecevit Hükümeti’nde Ticaret 
Bakanı; 5 Ocak 1978 günü kuru-
lan 3. Ecevit Hükümeti’nde Maliye 
Bakanı olarak görev aldım. Bu 
görevlerim nedeniyle kendisini 
yakından tanıma olanağı buldum.

Çok yönlü kişiliği ve ge¬rek özel 
gerek siyasal yaşamındaki ahlak 

anlayışı ile Ecevit, aynı dönem¬de 
politika yaptığı, yarıştığı rakip-
lerinden farklı bir portre çizer. 
Edebiya¬ta, güzel sanatlara olan 
ilgisi ve bilgisiyle; şiirleriyle; edebi 
çevirileriyle tüm siyasal rakiplerin-
den önde olduğunu düşünürüm.

“EKONOMİDE HASTA-
LIKLAR TEDAVİ EDİLMEDİ, 
AĞIRLAŞTI”

-Türkiye’nin zor dönemler-
inde görev yaptınız. Bugünkü 
Türkiye ekonomisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye istenilen Ver-

gi Reformu’nu bir türlü 
gerçekleştiremedi.

Yeni Türkiye’nin ekonomik 
programının eleştirisini kitabımda 
ayrıntılarıyla açıkladım.

Dış ticaret açığı, cari açık 
artıyor.

Hastalıklar tedavi edilmedi, 
ağırlaştı.

Kısa dönemde çözülmesi müm-
kün olmayan cari açık sorunun 
çözümü bir yana, GSYH’na oranın 
riski daha az olan bir düzeye indi-
rilmesi bile gitgide güçleşmektedir.

Ekonomimizin müzminleşmiş 
yapısal sorunları çözme yolunda 
gerekli adımlar atılmadığını; güçlü 
bir ik¬tidardan bu konuda bekle-
nen atılımların gerçekleşmediğini 
ve geçen yılların kaybedilmiş 
olduğunu düşünüyorum.

“YENİDEN İLERİYE, 
AYDINLIĞA, ÇAĞDAŞ 
UYGARLIĞA KOŞAN 
TÜRKİYE’Yİ ÖZ¬LÜYORUM”

Kitabınızın da adı; “İki Tür-
kiye” diyorsunuz. “Özlediğim 
Türkiye” diyorsunuz. Nasıl bir 
Türkiye’yi özlüyorsunuz?

1920’lerde doğmuş olan bizler, 
Cumhuriyetin ilk kuşağı olarak 
benzer durumdaki ülkelere örnek 
olmuş ilk kurtuluş ve bağımsızlık 
savaşını ka¬zanmanın guru-
ru yanında, parçalanmış bir 
imparatorluğun yıkıntıları üz-
erinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmuş olmasının “şimdilerde 
anla¬tılması güç” heyecanını ve 
mutluluğunu yaşadık. Önder-
imiz Atatürk’ün çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmiş bir ulus olma 
ülküsüyle, özlemiyle bü¬yüdük; 
olgunlaştık ve yaşlandık. Bu 
özlem, tüm yaşamım boyunca 
gerçek¬leşmesini arzuladığım 
en büyük ve öncelikli dileğim 
oldu. Ama ne yazık ki ülkemizin 
özlediğim, beklediğim Türkiye’nin 
gerisinde kalmasının hayal 
kırıklığını yaşadım. Refah artışının 
hakça dağılmamış olmasının 
elemi¬ni duydum. Cumhuriyetin 
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çok değerli kazanımlarının za-
man zaman yok edilmek isten-
mesi, hayal kırıklıklarımı derin bir 
kaygıya dönüştürdü.

Son 15 yıl boyunca Cumhuriyet 
döneminde edindiğimiz çağdaş 
değer ve kaza¬nımların adım adım 
yıkımla karşılaşması, bir yandan 
derin düş kırıklığı yaratırken, öte 
yandan özlemlerimi yeniledi.

Şimdi yeniden ileriye, aydınlığa, 
çağdaş uygarlığa koşan Türkiye’yi 
öz¬lüyorum. 

Özgür ve bağımsız insanı 
özlüyorum. Çoğulcu demokrasiyi 
özlüyorum.

Güvence altına alınmış te-
mel hak ve özgürlükler özlediğim 
Türkiye’nin temel taşları 
arasındadır. Kuvvetler ayrımını, 
halkın çoğunluğunun iradesini 
temsil eden bir Meclis özlüyorum. 
Bağımsız yargı erkini özlüyorum. 

Hukuk devletini ve yargıç güvenc-
esini özlüyorum.

Ülkenin bütünlüğünü koruma 
iradesini pekiştirmek, günümüzde 
her zamankinden daha çok önem 
kazanmış bulunuyor.

Laiklik karşıtı olanların bir 
bölü¬münün de dinsel iktidar ile 
siyasal iktidar birliği amacı içinde 
olabilecek¬leri olasılığı aklıma 
geldikçe laiklik özlemim daha da 
artıyor.

“TÜRK İNSANINA 
GÜVENİYORUM”

-Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Maliye Bakanlığı’nda göreve 
başladığım 1942’den 2017’ye, 75 
yılı geride bıraktım.

Bürokrat ve politikacı olarak, 
son yıllarda aktif bir seyirci olarak 
ve sürecini yaşamış biri olarak 

özlediğim Türkiye gerçekleşmedi, 
ama gerçekleşme yolunda 
umutluyum. Geleceğe olumlu 
bakıyorum. Türk insanına güveni-
yorum. Büyükelçi olarak görev 
yaptığım sırada, Türkiye dışında 
da tanıdım insanımızı. Umudum 
var.
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2016’da Dış Açık 56 Milyar Dolar

TÜİK’in açıkladığı Aralık 
ayı dış ticaret verilerine göre; 
Türkiye’nin ihracatı 2016 yılının 
Aralık ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 9 artışla 
12,81 milyar dolar olurken, aynı 
dönemde ithalat % 2 artarak 18,41 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Kapital Fx Profesyonel Yatırım 
Araştırma Müdür Yardımcısı En-
ver Erkan, TÜİK’in açıkladığı 
Aralık ayı diş ticaretini ve 2016 
yılına ait dış açığı değerlendirdi. 

Erkan’ın yorumu şöyle:

TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı dış 
ticaret verilerine göre; Türkiye’nin 
ihracatı 2016 yılının Aralık ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 9 artışla 12,81 milyar dolar 
olurken, aynı dönemde ithalat % 2 
artarak 18,41 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece dış ticar-
et açığı, Aralık 2015 – Aralık 2016 
dönemleri arasında %10 azalmış 
ve 5,60 milyar dolar olmuştur. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 
ise söz konusu dönemde % 
65,3’ten % 69,6’ya yükselmiştir.

 
 

“EN ÇOK İHRACAT 
YAPTIĞIMIZ ÜLKE: ALMANYA”

Dış ticaret açığının geçen yılın 
aynı dönemine göre azalmasında, 
ihracattaki artış hızının daha 
fazla olması etkili olmuştur. 

Bu dönem içerisinde en çok ihra-
cat yaptığımız ülke Almanya olurk-
en, onu Irak, İngiltere ve Birleşik 
Arap Emirlikleri takip etmektedir. 
Avrupa Birliği’ni oluşturan 28 ülk-
eye ihracatın, toplam ihracatımız 
içindeki payının % 46,1’den 
% 44,3’e düştüğü görülmekte. 

AB ekonomilerinde-
ki seyre bağlı olarak ihracat 
görünümümüzde dönem dönem 
dalgalanmalar olabiliyor. Bunda 
Avrupa Birliği ekonomilerinin ivme 
kazanamaması kadar, diğer ül-
kelere olan ihracatın artmasının 
da payı vardır.

“İTHALAT KALEMLERİNDE 
İLK SIRAYI ÇİN ALDI”

İthalat kalemlerinde; Aralık 
2016’da ilk sırayı Çin alırken, 
onu Almanya, Rusya ve İtalya 
izlemiştir. Aralık ayında sermaye 
malları ithalatı % 1,5 gerilerken, 

tüketim malları ithalatının da aynı 
aylar arasında % 6,5 azaldığı 
görülmektedir. Buna karşın ham-
madde (Ara malı) ithalatındaki 
% 5’lik artış dikkat çekmekte-
dir. Bu dönemde petrol ve emtia 
fiyatlarının yukarı doğru hareket 
ettiğini belirtmek gerekir.

“2016’DA DIŞ TİCARET AÇIĞI 
56 MİLYAR DOLAR. 

CARİ AÇIĞIN 33 MİLYAR 
DOLAR OLMASI BEKLENİYOR”

2016 yılını 56 milyar dolar 
dış ticaret açığı ile kapattık.  

2016 yılı cari açığının ise 33 
milyar dolar olmasını bekliyor-
uz. 2017 yılında artan petrol ve 
metal fiyatlarının etkisiyle ithalat 
faturamızda artış olabilir. Aynı za-
manda TRY’deki değer kaybının 
devam etmesi de ithalat faturasını 
olumsuz etkileyecektir ve ara malı 
ithalatı nedeniyle ihracatta da bir 
avantaj söz konusu olmayacaktır. 

Bu kapsamda 2016 yılında; 
eldeki verilerle dış ticaret açığında 
69 milyar dolara, cari açıkta ise 
39 milyar dolara doğru bir artış 
bekleyebiliriz.
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Moody’s, S&P ve Fitch’in 25 Yıllık 
Türkiye Karnesi

Üç büyük uluslararası kre-
di derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, Standard&Poors ve 
Fitch, 1992'den bugüne Türkiye'yi 
değerlendiriyor. İşte yıllar içinde 
Türkiye'nin değerlendirme karnesi.

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu 
Standard&Poor’s (S&P), 27 Ocak 
2017’de Türkiye’nin kredi notunun 
düşürdükten sonra dün Türkiye’nin 
dört bankasının kredi görünümünü 
de düşürdü.

Üç büyük uluslararası 
derecelendirme kuruluşu art arda 
Türkiye’nin derecelendirmesini 
düşürüyor ve Merkez Bankası 
politikalarının yanlışlığı, siyasi be-

lirsizlik ve OHAL uygulamalarının 
ülke ekonomisini kötü etkilediğine 
dair uyarılarda bulunuyor.

Halen dünya kredi piyasasını 
yönlendiren üç büyük kuruluşun 
hepsi de 20. yüzyılın başlarında 
kurulmuş. Bu şirketlerden 
Mooody’s ve Standard & Poors’un 
her biri rating pazarının yüzde 
40’ına hakim. Fitch ise pazarın 
yüzde 15’ine sahip.

Bu kuruluşların son raporları 
şöyleydi:

Moody’s:

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody’s, 
Türkiye’ye 2013’ün Mayıs ayında 

verdiği “yatırım yapılabilir” sevi-
yedeki kredi notunu yaklaşık 40 ay 
sonra 23 Eylül 2016’de geri aldı. 
Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 
“yatırım yapılabilir” seviyenin 1 
basamak altı olan Ba1 seviyesine 
indirdi.

5 Mayıs 1992’de Türkiye’yi 
“yatırım yapılabilir” seviyede 
değerlendirmeye başladıktan sa-
dece 20 ay sonra Türkiye’nin no-
tunu 1 basamak kıran Moody’s, 
13 Ocak 1994’te Türkiye’nin kredi 
notunu tekrar “yatırım yapılabilir” 
seviyenin altına indirdi.

Fitch:

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Rat-
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ings, 27 Ocak 2017’de Türkiye’nin 
uzun vadeli Döviz cinsinden kredi 
notunu yatırım yapılabilir seviyenin 
bir basamak altına indirdi. Not 
görünümünü durağanda bıraktı. 
Fitch açıklamasında, “Siyasi ve 
güvenlik alanındaki gelişmeler 
ekonomik performansı ve kurum-
sal bağımsızlığı zayıflattı,” yoru-
munu yaptı

Böylece kredi notu BBB-’den 
BB+’ya çekildi

Üç büyük kredi derecelendirme 
kuruluşu arasında halihazırda 
Türkiye’yi en yüksek kredi no-
tuyla değerlendiren Fitch, 
Türkiye’yi “yatırım yapılabilir” se-
viyenin en düşük basamağında 
değerlendiriyor. Fitch, 19 Ağustos 
2016’da Türkiye’nin “durağan” 
görünümünü “negatif”e çekmişti.

Standard&Poor’s:

Türkiye’yi en düşük kredi 
notuyla değerlendiren kuruluş 
olan Standard&Poor’s ise 27 

Ocak 2017 Cuma, günü yaptığı 
açıklamada Türkiye’nin kredi 
notu görünümünü durağandan 
negatife düşürdü. Standard and 
Poor’s, Merkez Bankası’nın 
uyguladığı para politikasının yet-
ersiz kalabileceğini belirtti.

S&P, Türkiye GSYİH’sinde 
2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 
2 oranında büyüme öngörürken 
2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 
olarak belirledi.

S&P, 2016 yılı içinde iki kez 
gözden geçirme uygulamıştı. 20 
Temmuz’da Türkiye’nin kredi no-
tunu 1 basamak düşürmesinin 
ardından, Türkiye’yi “yatırım 
yapılabilir” seviyenin 2 basamak 
altında değerlendiriyordu.

1992’den günümüze 
Türkiye’nin karnesi

Bu üç büyük uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu 
Türkiye’yi 1992’den bugüne 
raporluyor.

Bu tarihlerde “durağan” ya 
da “negatif” olarak derecelendi-

rilen Türkiye, 1990’larda sad-
ece S&P’nin 1995 Temmuz ve 
1998 Ağustos raporunda “pozitif” 
değerlendirilmiş.

1999 sonu değerlendirmesi 
pozitife geçen Türkiye, 1999-2000 
arasında her üç kuruluştan da 
pozitif değerlendirme almış.

Türkiye’nin derecelendirilmes-
inde en düşük olduğu dönemler 
2001 krizi dönemi ve 2014 sonrası 
olarak dikkat çekiyor.
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Şirket Derece Görünüm Tarih
S&P BB Negatif Ocak 27 2017
Fitch BB+ Durağan Ocak 27 2017
S&P BB Durağan Kasım 04 2016
Moody’s Ba1 Durağan Eylül 23 2016
Fitch BBB- Negatif Ağustos 19 2016
DBRS BB(high) Negatif Temmuz 21 2016
S&P BB Negatif Temmuz 20 2016
Moody’s Baa3 Negatif İzlemede Temmuz 18 2016
S&P BB+ Durağan Mayıs 06 2016
Moody’s Baa3 Negatif Nisan 11 2014
S&P BB+ Negatif Şubat 07 2014
Moody’s Baa3 Durağan Mayıs 16 2013
S&P BB+ Durağan Mart 27 2013
Fitch BBB- Durağan Kasım 05 2012
Moody’s Ba1 Pozitif Haziran 20 2012
S&P BB Durağan Mayıs 01 2012
Fitch BB+ Durağan Kasım 23 2011
Fitch BB+ Pozitif Kasım 24 2010
Moody’s Ba2 Pozitif Ekim 05 2010
S&P BB Pozitif Şubat 19 2010
Moody’s Ba2 Durağan Ocak 08 2010
Fitch BB+ Durağan Aralık 03 2009
Fitch BB- Pozitif İzlemede Ekim 27 2009
Moody’s Ba3 Pozitif Eylül 18 2009
S&P BB- Durağan Eylül 17 2009
S&P BB- Negatif Kasım 13 2008
S&P BB- Durağan Temmuz 31 2008
S&P BB- Negatif Nisan 03 2008
Fitch BB- Durağan Mayıs 09 2007
S&P BB- Durağan Haziran 27 2006
S&P BB- Pozitif Ocak 23 2006
Moody’s Ba3 Durağan Aralık 14 2005
Fitch BB- Pozitif Aralık 06 2005
Moody’s B1 Pozitif Şubat 11 2005
Fitch BB- Durağan Ocak 13 2005
Fitch B+ Pozitif Ağustos 25 2004
S&P BB- Durağan Ağustos 17 2004
S&P B+ Pozitif Mart 08 2004
Fitch B+ Durağan Şubat 09 2004
Moody’s B1 Durağan Ekim 21 2003
S&P B+ Durağan Ekim 16 2003
Fitch B Pozitif Eylül 25 2003
Fitch B- Pozitif Ağustos 06 2003
S&P B Durağan Temmuz 28 2003
Fitch B- Negatif Mart 25 2003
S&P B- Durağan Kasım 07 2002
Moody’s B1 Negatif Temmuz 10 2002
S&P B- Negatif Temmuz 09 2002
S&P B- Durağan Haziran 26 2002
Fitch B Durağan Şubat 05 2002
S&P B- Pozitif Ocak 29 2002
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Moody’s B1 Durağan Ocak 15 2002
S&P B- Durağan Kasım 30 2001
Fitch B Negatif Ağustos 02 2001
S&P B- Negatif Temmuz 11 2001
S&P B- Durağan Nisan 27 2001
S&P B- Negatif İzlemede Nisan 17 2001
Moody’s B1 Negatif Nisan 06 2001
Fitch B+ Negatif İzlemede Nisan 02 2001
S&P B Negatif İzlemede Şubat 23 2001
Fitch BB- Negatif İzlemede Şubat 22 2001
Moody’s B1 Durağan Şubat 21 2001
S&P B+ Negatif İzlemede Şubat 21 2001
S&P B+ Durağan Aralık 05 2000
Fitch BB- Durağan Eylül 21 2000
Fitch BB- Durağan Eylül 21 2000
Moody’s B1 Pozitif İzlemede Temmuz 24 2000
Fitch BB- N/A Nisan 27 2000
S&P B+ Pozitif Nisan 25 2000
Fitch B+ Pozitif İzlemede Nisan 10 2000
S&P B Pozitif Aralık 10 1999
Moody’s B1 Pozitif Kasım 30 1999
S&P B Durağan Ocak 21 1999
S&P B Pozitif Ağustos 11 1998
Moody’s B1 Durağan Mart 13 1997
Moody’s Ba3 Negatif İzlemede Ocak 09 1997
Fitch B+ N/A Aralık 20 1996
S&P B Durağan Aralık 13 1996
Fitch BB- Negatif İzlemede Temmuz 29 1996
S&P B+ Negatif İzlemede Temmuz 17 1996
S&P B+ Durağan Ekim 18 1995
Fitch BB- N/A Eylül 26 1995
S&P B+ Pozitif Temmuz 24 1995
S&P B+ Durağan Ağustos 16 1994
Fitch B N/A Ağustos 10 1994
Moody’s Ba3 Durağan Haziran 02 1994
S&P B+ Negatif İzlemede Nisan 29 1994
S&P BB Negatif İzlemede Mart 22 1994
S&P BBB- Negatif Ocak 14 1994
Moody’s Ba1 Durağan Ocak 13 1994
S&P BBB Negatif Mayıs 03 1993
Moody’s Baa3 Durağan Mayıs 05 1992
S&P BBB Durağan Mayıs 04 1992
(tradingeconomics.com)
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KİTAP DÜNYASI

Doç. Dr. Barış Doster’in son kitabı:
“TÜRKİYE KİME KALACAK -  Avrasya mı 
Atlantik mi?”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Doç. Dr. Barış Doster, yeni kitabı 
“Azizim! Türkiye Kime Kalacak 
Dersin?” ile ülkemizin dış politi-
kadaki arayışlarını, ikilemlerini, 
açmazlarını ve çözüm yollarını 
yazdı.

Asi Kitap’tan yayımlanan 
“Azizim! Türkiye Kime Kala-

cak Dersin?” adlı 
ç a l ı ş m a s ı n d a 
Doster, AKP 
dönemi Türk dış 
p o l i t i k a s ı n d a k i 
s a v r u l m a l a r ı , 
i f l a s l a r ı , 
b a ş a r ı s ı z l ı k l a r ı 
a n l a t ı y o r . 
Türkiye’nin yön 
arayışlarına, Avra-
sya ile Atlantik 
arasındaki ikilem-
ine, Ortadoğu’daki 
iddialı söylemine 
rağmen başarısız 
oluşuna, “Strate-
jik Derinlik” siya-
setinin, “komşularla 
sıfır sorun” söylem-
inin hayatta karşılık 
bulamayışına ilişkin 
saptamalar yapıyor. 
Bunların nedenler-
ini irdeliyor. Çözüm 
önerilerini sıralıyor. 
Türkiye’nin dev-
let kapasitesinin, 
güç unsurlarının, 
iç siyasetindeki 
kırılmaların, ekono-
mik gücünün, AKP 
tarafından dillendi-

rilen hedeflere ulaşmada yetersiz 
kaldığını söylüyor.

Doster, özetle şöyle diyor: “Tür-
kiye; Atatürk’ten uzaklaştıkça, 
Cumhuriyet Devrimi’yle arasına 
mesafe koydukça yönünü yitirdi. 
Şimdilerde yönünü arıyor.”

Barış Doster Kimdir?

1973’te Kars’ta doğan Doster, 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilg-
iler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nü bitirdi. İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde Türk siyasal 
yaşamı üzerine yazdığı tezle yük-
sek lisans, Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı’nda izlediği dış politikayı 
incelediği çalışmayla doktora 
yaptı. 2011’de siyasi tarih alanında 
doçent oldu. Üniversitede okurken 
gazeteciliğe başladı. Devinim ve 
Nokta dergilerinde, Cumhuriyet 
gazetesinde 15 yıl gazetecilik 
yaptı.

Çeşitli üniversitelerde 
Uluslararası İlişkiler, Türk Devrim 
Tarihi, Türk Dış Politikası, Siya-
set Bilimi, Güvenlik Stratejileri, 
Bölgesel Bazlı Devletler Analizi, 
Diplomasi, Türkiye’nin Toplum-
sal Yapısı dersleri verdi. ABD’de 
Oklahoma Üniversitesi’nde bir 
yıl, Avustralya’da Sydney’deki 
Macquarie Üniversitesi’nde, 
Çin’de Şanghay’daki Tongji 
Üniversitesi’nde birer dönem mis-
afir öğretim üyesi olarak Türk Dış 
Politikası, Ortadoğu ve Avrasya 
üzerine dersler verdi. Halen Mar-
mara Üniversitesi’nde öğretim 
üyesidir.

Türkiye Kime Kalacak - 
Avrasya mı Atlantik mi?, Barış 
Doster, Asi Kitap, 295 Sayfa, 
Araştırma, Ocak 2017.
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İSTIHDAM ORANI YÜZDE 
42 OLDU

TÜİK verilerine göre 2016 Ekim 
döneminde işsiz sayısı 500 bin 
kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye 
yükseldi

Türkiye’de işsizlik oranı, geçen 
yılın ekim ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1,3 puanlık 
artışla yüzde 11,8 seviyesinde 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2016 yılı Ekim ayına ilişkin işgücü 
istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 
Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 
geçen yılın Ekim ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 500 bin 
kişi arttı ve 3 milyon 647 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık 
artışla yüzde 11,8 seviyesine çıktı.

İstihdam edilenlerin sayısı  
2016 yılı Ekim döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
411 bin kişi artarak 27 milyon  267 
bin kişi, istihdam oranı ise değişim 
göstermeyerek yüzde 46,2 oldu.

Bu dönem istihdam edilenlerin 
yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,4’ü 
sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 
53,6’sı ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında tarım sek-
törünün istihdam edilenler içindeki 
payı 0,9 puan, sanayi sektörün 
payı 0,6 puan azalırken, inşaat 
sektörünün payı  farklılık göster-
medi.  Hizmet sektörünün payı ise 
1,6 puan arttı.

İşgücü 2016 yılı Ekim dönemin 
de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 911 bin kişi artarak 30 mily-
on 914 bin kişiye ulaştı. İşgücüne 
katılma oranı 0,8 puan oldu ve 

yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönem için yapılan kıyaslamalarda; 
erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0,2 puanlık artışla yüzde72,1  
kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla 
yüzde 33,1 şeklinde gerçekleşti.

Eylül, Ekim ve Kasım aylarını ka-
psayan 2016 döneminde herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan çalışanların oranı, 
yüzde 33,9 şeklindeydi. Geçen 
yılın aynı dönemlerine göre 0,3 
puan artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış  
istihdam bir önceki döneme göre 
23 bin kişi azalarak 27 milyon 
312 bin kişi olarak tahmin edildi.  
Önceki döneme göre, mevsim et-
kilerinden arındırılmış işsiz sayısı 
117 bin kişi artarak 3 milyon 611 
bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik 
oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 
11,7 oldu.

EKONOMIK GÜVEN 
ENDEKSI 85,

Ekonomik güven endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 3,9 
oranında düştü. Geçtiğimiz yılın 
Aralık ayında 89,2 değerinde olan 
ekonomik güven endeksi Ocak 
ayında 85,7’ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından açıklanan 
ekonomik güven endeksi, tüket-
ici ve üretici verilerinin her ayın 
ilk iki haftasındaki değerler  baz 
alınarak hesaplanıyor. Bu hes-
aplamalara göre 2017 yılının ilk 
ayında 2016’nın Aralık ayına göre 
yüzde 3,9’luk düşüş yaşanarak 
89,2’den 85,7’ye indi. Ekono-
mik güven endeksindeki düşüş, 

hizmet sektörü, imalat sanayi, 
inşaat sektörü ve perakende ticar-
et sektörü güven endekslerindeki 
düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi eğer 
100’den büyükse genel ekonomik 
duruma ilişkin iyimserliği, 100’den 
küçük olması ise genel ekonomik 
duruma ilişkin kötümserliğe işaret 
ediyor. Bu bağlamda imalat san-
ayi 100,5 puanla ekonomik güven 
endeksinde 100 puanı aşan tek 
sektör oldu. Tüketici güven endek-
si yüzde 5,6 artış göstererek 66,9 
puana yükseldi. Hizmet sektörü 
yüzde 3’lük düşüşle 87,5 puana, 
perakende ticaret sektörü yüzde 
0,2’lik düşüşle 95,9 puana, inşaat 
sektörü ise yüzde 1,7’lik düşüşle 
74,8 puana geriledi.

2016 BÜTÇE AÇIĞI BELLI 
OLDU

Aralıkta bütçe açığı 27 mil-
yar TL, 2016 yılı genelinde 
ise bütçe açığı 29,3 milyar TL 
olarak gerçekleşti. Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, 2016 yılı bütçe 
gerçekleşmelerini açıkladı.

2015 yılında ise 23,5 milyar TL 
açık veren bütçe, 2016 yılı genel-
inde 29,3 milyar TL açık verdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, bütçe Ocak-
Aralık döneminde 21 milyar TL faiz 
dışı fazla verdi.

2016 yılı Ocak-Aralık döne-
minde bütçe gelirleri bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
14,8 oranında artarak 554,4 milyar 
TL olurken, bütçe giderleri yüzde 
15,3 oranında artarak 583,7 milyar 
TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Aralık döne-
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minde vergi gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 12,5 
oranında artarak 458,7 milyar TL 
olarak olurken, faiz hariç bütçe 
giderleri ise yüzde 17,7 oranında 
artarak 533,4 milyar TL oldu.

GIRIŞIMLERIN İNTERNET 
KULLANIMI ARTTI 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)  “Girişimlerde Bilişim 
Teknolojileri”  kullanım araştırması 
gerçekleştirdi. 2016 yılı oranlarının 
incelendiği araştırmaya göre on 
girişimden dokuzunun internet 
erişimine sahip olduğu belirtildi.

10 ve daha fazla çalışanı olan 
girişimlerin internete erişim oranı 
yüzde 93,7 olarak açıklandı. 
Çalışan sayısı arttıkça değişen 
oranlar 10-49 çalışanı olan 
girişimlerde yüzde 92,8; 50-249 
arasında yüzde 96,9; 250 ve üz-
erinde yüzde 99,5 oldu. Bilgisayar 
kullanım oranı ise 2015 yılında 
yüzde 95,2 iken 2016 yılında 
yüzde 95,9 olarak artış gösterdi.

2015 yılında yüzde 65,5 olan 
web sayfasına sahip girişimcilerin 
oranı artarak yüzde 66 oldu. 
İnternete erişimde geniş bant 
bağlantı kullanımı yüzde 91,6’ya 
yükseldi.

10 ve daha fazla çalışanı 
olan girişimlerin sosyal medya 
kullanımı yüzde 38,8’den yüzde 
38,1’e geriledi. Sosyal ağlar ise 
yüzde 94,9 sosyal medya kul-
lanan girişimlerin en çok tercih 
ettiği uygulama oldu. Girişimlerin 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
iletişimde internet kullanma oranı 
yüzde 86,2 olarak belirlendi. Bu 
iletişimler, kamu kuruluşlarının 
web sayfasından bilgi almak, form 
almak  web üzerinden form doldur-

mak, KDV beyannamesi vermek 
ile SGK beyanları vermek şeklinde 
gerçekleşti.

 

TEKSTIL VE HAZIR GIYIM 
SEKTÖRÜNDE YERLI MAKINE 
ÜRETIMIYLE İLGILI TARIHI 
ADIM

Türkiye’nin üretim ve ihracatta 
öncü sektörü tekstil ve hazır giy-
imde verimliliğinin artırılması, yerli 
makine ve aksesuarları üretimine 
ilişkin tarihi bir adım atıldı. MHGF 
ve TEMSAD işbirliğiyle başlatılan 
süreç, Türkiye’nin makinede 
dışa bağımlılığını da azaltarak, 
ülke ekonomisine önemli katkı 
sağlayacak.

Moda ve Hazır Giyim Federa-
syonu (MHGF) ile Tekstil Mak-
ine ve Aksesuar Sanayicileri 
Derneği (TEMSAD) açık ino-
vasyonla sektörel bilgi ve birikim-
lerini karşılıklı açarak Endüstri 
4.0 dönüşümüyle verimliliğin 
artırılması ve ileriye dönük yerli 
makine ve aksesuarlarının üreti-
mi konusunda önemli bir işbirliği 
gerçekleştiriyor. Türkiye’nin mak-
inede dışa bağımlılığını da azal-
tacak, ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlayacak bu süreç, MHGF 
Başkanı Hüseyin Öztürk ve TEM-
SAD Başkanı Adil Nalbant’ın attığı 
imzalarla başladı.

Türkiye’nin 2016 ihracatının 
yaklaşık 142 milyar Dolar 
olduğunu kaydeden MHGF 
Başkanı Hüseyin Öztürk, “Bunun 
yaklaşık 25 milyar Dolar’ı tekstil ve 
hazır giyimdir. Ardından 23,9 mil-
yar Dolar ile otomotiv, 13,9 milyar 
Dolar ile kimyevi maddeler sek-

törleri gelmektedir. Özkaynağıyla 
hareket eden bir sektör olarak 
birinciliğimizi korumaktayız. 
Üretimde, ihracatta, istihdamda 
böylesine önemli bir sektörün 
makine ithalatı 2014 yılında 2.2 
milyar Dolar, 2015 yılında ise 1.3 
milyar Dolar civarındadır. TEM-
SAD ile yaptığımız bu işbirliğiyle 
bir taraftan tekstil ve hazır giyim ile 
birlikte diğer imalat sektörlerinin de 
makine ihtiyaçlarını yerli üreticiler-
den karşılamasına dikkat çekmek, 
diğer taraftan bu alanda ithalata 
bağımlılığımızı ortadan kaldırmak 
ve yerli makine üretimini destekle-
mek istiyoruz” dedi.

‘MERKEZ’ AÇIKLADI: 
2017’DE TÜFE YÜZDE 6.5 
DEĞIL, YÜZDE 8 OLACAK

Merkez Bankası Başkanı Murat 
Çetinkaya, 2017 yılının ilk enflasy-
on raporu tanıtım toplantısında 
yaptığı konuşmada 2017 yılı en-
flasyon tahminlerini yüzde 6,5’tan 
yüzde 8’e yükselttiklerini açıkladı. 
Bunun nedeni olarak gıda enflasy-
onundaki yükselişi gösteren Çetin-
kaya,  2017 yılı gıda enflasyonu 
tahminlerini de yüzde 7’den yüzde 
9’a çıkardıklarını söyledi.

 TURIZM GELIRI YÜZDE 
29,7 AZALDI 

Türkiye’nin turizm geliri, 
2016’da bir önceki yıla göre yüzde 
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29,7 azalarak 22 milyar 107 mily-
on 440 bin dolara geriledi. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 
yılına ilişkin turizm istatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 29,7 
azalarak 22 milyar 107 milyon 
440 bin dolar oldu. Söz konusu 
gelirin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) 
yüzde 72,8’i yabancı ziyaretçiler-
den, yüzde 27,2’si ise yurt dışında 
ikamet eden vatandaş ziyaretçiler-
den elde edildi.

Geçen yılki gelirin 18 milyar 
495 milyon 978 bin dolarını kişisel 
harcamalar, 3 milyar 611 mily-
on 462 bin dolarını ise paket tur 
harcamaları oluşturdu. Bu dönem-
de kişi başına ortalama harcama 
705 dolar, yabancıların ortalama 
harcaması 633 dolar, yurt dışında 
ikamet eden vatandaşların ortala-
ma harcaması ise 978 dolar oldu.

Türkiye’den çıkış yapan zi-
yaretçi sayısı, 2016’da bir önceki 
yıla göre yüzde 24,6 azalarak 31 
milyon 365 bin 330 kişiye düştü. 
Bunların yüzde 80,6’sını (25 mi-
lyon 265 bin 406 kişi) yabancılar, 
yüzde 19,4’ünü (6 milyon 99 bin 
924 kişi) ise yurt dışında ikamet 
eden vatandaşlar oluşturdu.

DERI VE DERI MAMULLERI 
İHRACATINDA ASLAN PAYINI 
AYAKKABI ALDI

Ayakkabı sektörü ihracatta 
sağlam adımlarla ilerliyor. 2016 
yılında 708 milyon 43 bin dolar 
ihracat yapan Türk Ayakkabı Sek-
törü tarihinde ilk kez Türkiye’nin 
deri ve deri ürünleri ihracatının 
yüzde 50’den fazlasını tek başına 
gerçekleştirdi.

Deri sektörünün ihracatı 2015 
yılında 1 milyar 473 milyon dolar 
iken, ayakkabı ihracatı 671 milyon 

dolar olmuştu. 2015 yılında deri ve 
deri mamulleri ihracatından yüzde 
45 pay alan ayakkabı sektörü, 
2016 yılında ihracatını yüzde 5,4 
arttırarak 708 milyon dolara ulaştı. 
2016 yılında deri sektörünün to-
plam ihracatı ise bir önceki yıla 
göre yüzde 1,2’lik düşüşle 1 milyar 
388 milyon 615 bin dolarda kaldı. 
Böylece, 2016 yılında deri ve deri 
mamulleri ihracatında ayakkabının 
payı yüzde 51’e yükseldi.

İstanbul Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçıları Birliği’nin veriler-
ine göre; deri ve deri mamulleri 
ihracatında ayakkabı ihracatından 
geri kalan yüzde 49’luk payı deri 
konfeksiyon, yarı işlenmiş/bitmiş 
deri ve kürk ihracatı ve saraciye 
ürünleri gerçekleştirdi.

KAPASITE KULLANIMI 
DÜŞTÜ 

Kapasite kullanım oranı ocak 
ayında yüzde 75,5 seviyesine ger-
iledi.

2017 yılı Ocak ayında imalat sa-
nayi genelinde kapasite kullanım 
oranı, bir önceki aya göre 1 puan 
azalarak yüzde 75,5 seviyesinde 
gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamaya göre, imalat sanayi 
genelinde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım 
oranı ise bir önceki aya göre 1 
puan azalarak yüzde 74,3 sevi-
yesinde geldi.

2017 yılı Ocak ayında mal 
gruplarına göre kapasite kullanım 
oranları değerlendirildiğinde, tüm 
mal gruplarında azalış gözlendi.

Buna göre, kapasite kullanım 
oranı aylık bazda dayanıklı 
tüketim malları için yüzde 72,5’ten 
yüzde 69,2’ye, dayanıksız tüketim 
malları için yüzde 72,6’dan yüzde 
71,0’e, tüketim malları için yüzde 

72,6’dan yüzde 70,6’ya, gıda ve 
içecek sektörü için yüzde 71,2’den 
yüzde 70,0’e, ara malları için 
yüzde 76,7’den yüzde 75,5’e, 
yatırım malları için yüzde 77,6’dan 
yüzde 76,5’e geldi.

Kapasite kullanım oranı ana 
metal sanayinde yüzde 75,3’ten 
yüzde 75,1’e, fabrikasyon metal 
ürünleri imalatında (Makine ve 
teçhizat hariç) yüzde 70,5’ten 
yüzde 68,6’ya indi.

Gıda ürünleri imalatında yüzde 
72,2’den yüzde 71,8’e inen kapa-
site kullanım oranı, tekstil ürünleri 
imalatında yüzde 77,8’den yüzde 
77,0’ye yükseldi.

Motorlu kara taşıtı, 
treyler(römork) ve yarı treyler(yarı 
römork) imalatı kapasite kullanım 
oranı yüzde 80,0 olarak kaldı.

İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı, imalat sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinin TCMB “İktisadi Yöne-
lim Anketi”ne verdikleri yanıtlara 
dayalı olarak hesaplanıyor. (dün-
ya)

2016’DA TÜKETICI TASAR-
RUFA YÖNELDI, LÜKS TÜKETI-
MI AZALTTI

Bankaların ortak platfor-
mu BKM, yıllık değerlendirme 
toplantısında Türkiye’nin 2016 
yılına ait kartlı ödeme gelişiminin 
yanı sıra ödeme sistemlerinde 
yeni trendleri de masaya yatırdı. 
Verilere göre 2016 yılında lüks 
tüketim harcamaları azaldı, 
buna karşın tasarruf eğilimi arttı. 
Türkiye’nin mobil ticaret ve Fintech 
başlıklarında sağlıklı büyüdüğü ve 
2023 yılında nakitsiz toplum olma 
hedefinde hız kesmediği görüldü.

Bankaların ortak platformu 
ve ödeme sistemleri alanında 
Türkiye’nin inovasyon merke-
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zi Bankalararası Kart Merkezi 
(BKM), Türkiye’de kartlı ödeme-
ler ve nakitsiz toplum hedefine 
yönelik çalışmalar konusunda 
2016 yılında yaşanan gelişmeleri, 
yapılan basın toplantısında 
değerlendirdi.

Değerlendirme toplantısında 
BKM Genel Müdürü Dr. Soner 
Canko, 2016 yılında lüks tüketimin 
azaldığını ve tüketicilerin temel 
ihtiyaçlarını karşılayarak tasar-
rufa yöneldiğini belirtti. Canko, 
Türkiye’nin 2023 yılında nakit-
siz toplum olma hedefinde tem-
ponun düşmediğini, nakitsiz 
yaşam, mobil ticaret ve finansal 
teknoloji girişimleri (Fintech’ler) 
başlıklarında Türkiye’nin sağlıklı 
büyümesini sürdürdüğünü 
vurguladı.

77.6 MİLYAR TL’LİK ALACAK 
YAPILANDIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
yeniden yapılandırma kapsamında 
77,6 milyar liralık alacağın 
yapılandırıldığını bildirdi.

Ağbal, Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun’un sonuçlarına ilişkin 
bakanlıkta basın toplantısı düzen-
ledi.

Yeniden yapılandırmadan ya-
rarlanmak için 8 milyon 527 bin 
452 başvuru dilekçesi alındığını 
ifade eden Bakan Ağbal, bu 
başvuruların 4 milyon 382 bin 
606’sının internetten, 4 milyon 
144 bin 846’sının ise bizzat ver-
gi dairesine gelerek veya posta 
yoluyla yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 
şunları kaydetti:

“Kanunun yapılandırma, matrah 
artırımı ve işletme kayıtlarının dü-
zeltilmesi hükümlerinin tamamına 
ilişkin olmak üzere, yapılandırılan 
toplam tutar 77,6 milyar lira. 
Başvuru adedi ve yapılandırılan 
toplam tutar açısından bu ver-
iler, benzer içerikli 6111 sayılı 
Kanunla mukayese edildiğinde 
başvuru adedinde yüzde 64,2, 
yapılandırılan tutarda yüzde 
96,3 artış kaydedildi. Rakamlar 
bu defa yeniden yapılandırmaya 

olağanüstü bir ilginin söz konusu 
olduğunu ortaya koyuyor.”

TÜRKIYE VARLIK FO-
NUNUN KAYNAKLARI 
GENIŞLETILDI

Türkiye Varlık Fonunun 
kaynakları, kamu teşekküllerinin 
varlık ve hisseleri ile genişletildi.

Buna göre, Türkiye Varlık 
Fonu’nun kaynakları, iktisadi 
devlet teşekküllerinden, bunların 
müessese, bağlı ortaklık, işletme, 
işletme birimleriyle varlıkları ve 
iştiraklerindeki kamu paylarından, 
sermayesinin tamamı veya 
yarısından fazlası devlete veya 
diğer kamu tüzel kişilerine ait 
olan ticari amaçlı kuruluşlardaki 
kamu paylarından, sermayes-
inin tamamı kamuya ait ticari 
amaçlı kuruluşların sahip olduğu 
hisse ve varlıklardan, devle-
tin diğer iştiraklerindeki kamu 
paylarından ve Hazineye ait pay-
lardan Bakanlar Kurulu tarafından 
fona aktarılmasına veya şirket 
tarafından yönetilmesine karar 
verilenlerden de oluşacak.

İHRACAT VE İTHALATTA 
DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 

ticaret verilerine göre; ihracat 2016 
yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı 
ayına göre yüzde 9 artarak 12 mil-
yar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 
2,3 artarak 18 milyar 405 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı 
yüzde 10,3 azalarak 5 milyar 598 
milyon dolara düştü. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2015 
Aralık ayında yüzde 65,3 iken, 
2016 Aralık ayında yüzde 69,6’ya 
yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2016 
Aralık ayında bir önceki aya göre 
ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat 
yüzde 6,1 arttı. Takvim etkilerin-
den arındırılmış seriye göre ise; 
2016 yılı Aralık ayında önceki yılın 
aynı ayına göre ihracat yüzde 9,1, 
ithalat yüzde 5,4 arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ih-
racattaki payı 2015 Aralık ayında 
yüzde 46,1 iken, 2016 Aralık 
ayında yüzde 44,3 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2015 yılının aynı 
ayına göre yüzde 4,8 artarak 5 
milyar 670 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Almanya’ya yapılan ihracat 
2016 Aralık ayında 1 milyar 189 
milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla Irak (795 milyon dolar), 
İngiltere (768 milyon dolar) ve 
BAE (759 milyon dolar) takip etti.

Çin’den yapılan ithalat, 2016 
yılı Aralık ayında 1 milyar 863 mi-
lyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 
Almanya (1 milyar 813 milyon 
dolar), Rusya (1 milyar 352 milyon 
dolar) ve İtalya (902 milyon dolar) 
izledi.




