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İKTISADI VE ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANI

ÖNSÖZ
PROF.DR. AHMET İNCEKARA

BAŞKANIN MESAJI

2
018 yılının aynı döneminde, bir önceki yılın 
değerlendirmesini yaparken ekonomi ve si-
yaseti etkileyen bir dizi olumsuz gelişmele-
rin yaşandığından bahsetmiştim. Ancak, bu 

yıl da geriye dönüp baktığımızda 2018 yılının çok 
parlak geçmediğini dünyanın giderek gergin bir sü-
reç içine girdiğini, sıcak çatışmalar devam ederken, 
uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan hesapla-
maların genel bir ekonomik daralmanın endişeleri-
ni yaşattığı ifade edilebilir. Öyle ki, The Economist 
dergisi, dünya ekonomisinde yeni bir resesyon hatta 
mali kriz beklentisi içinde olunduğu anlamına gelen 
yorumlar yapabilmektedir. 

Küresel ekonomi 1980’li yıllardan itibaren ser-
mayenin serbest dolaşımını, ticaretin engelsiz yapıl-
dığı dönemleri, piyasa serbestisini kırk yıl gibi bir 
süre izlemişken, son yıllarda bütün bunların rafa 
kaldırıldığı görülmektedir. Dünya ekonomisinin ya-
kın geçmiş verileri ve geleceğe dönük tahminleri hiç 
te iyimser değildir. 

2018 yılında büyümenin yavaşlaması ve küresel 
talep artışındaki zayıflamaya bağlı olarak 2019 yılın-
da emtia fiyatlarında durağanlık oluşmasını ortaya 
çıkarabilecektir. 

  2018 yılı ülkemiz ve dünya için çok hareketli, 
sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Ekonomik zorlukların, 

sürdürülebilirlik ve çevre konularının tartışıldığı bir 
yıl olarak hafızalarda yerini koruyacaktır.  Bir taraf-
ta gelişmiş ülkeler arasında süren ticaret savaşları, 
diğer tarafta Sanayi 4.0 dijitalleşme ve insansı ro-
botların hayatımıza girmesi gibi değişim ve gelişimi 
zorlayan konular gündemde yerini aldı. 

2018’e gelindiğinde geniş bir kesim; ekonominin 
performansının sadece büyüme ile ölçülmesinin 
doğru olmayacağını, kalkınma ve toplumun refahı-
nın da gözetilmesi gerekliliğini görüşmeye başladı.  

2018 yılına ilişkin kesin büyüme rakamlarının 
henüz açıklanmamış olmasına rağmen Dünya Ban-
kası’nın 2019 Ocak ayında yayınlamış olduğu “Kü-
resel Ekonomik Görünüm” raporunda,  küresel bü-
yüme beklentisini yüzde 3,1’den yüzde 3’e,  2019 yılı 
için ise yüzde 3’den yüzde 2,9’a, 2020 yılı büyümesi-
ni ise yüzde 2,8’e çektiği görülmektedir.

Söz konusu raporda; küresel ticaret gerilimleri-
nin arttığı bir dönemde gelişen ekonomiler piyasa 
baskısı ile karşı karşıya kalırken, gelişmiş ekonomi-
lerin 2018 yılını yüzde 2,2, 2019 yılını ise yüzde 2 
seviyesinde büyüme ile bitirebileceği öngörülmek-
tedir. Raporda; artan borçlanma maliyetleri, politik 
belirsizlikler gelişen ekonomiler üzerindeki baskıyı 
artırmaya devam edeceği gerçeğinden de bahsedil-
mektedir.  
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 Çin’e karşı sürdürülen ticaret savaşları, İran’a 
uygulanan yaptırımlar, uluslarararası ticaretin ya-
vaşlaması,  küresel ticaret gerilimlerinin artması ve 
bazı büyük gelişmiş ekonomilerin büyüme hızları-
nın düşmesi ile başlayan gelişmelerin içinde bulun-
duğumuz yıl da devam edeceğinin sinyallerini ver-
mektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre, 2017 yılında, 
17.545.700 milyon ABD Doları olarak gerçekleşen 
mal ihracatının 2018 yılını yüzde 3,9 artışla ta-
mamlaması beklenmektedir. ABD Başkanı Donald 
Trump, seçim kampanyası sürecinde Çin’e karşı ti-
caret önlemleri alacağını beyan etmişti. Çin’in fikri 
mülkiyet haklarına uymadığını bu nedenle de ABD 
ticaretinin zarar gördüğünü iddia ediyor ve Çin’e 
gümrük duvarları koymaya başlıyor; Çin’de buna 
karşılık olarak birçok ABD menşeli ürüne gümrük 
vergileri ile karşılık vermeye çalıştı. 30 Kasım-1 
Aralık 2018 tarihlerinde Buenos Aires’de düzenle-
nen G 20 zirvesinde iki taraf ta ticaret savaşlarına üç 
ay süreyle ara verme kararı aldılar. 

Ticaret Savaşlarının her iki ülkeye de büyük za-
rarları oldu. ABD’nin Çin’e yaptığı tarım ürünleri 
ihracatı  uygulanan gümrük vergileri nedeniyle yüz-
de 42 oranında gerilerken her iki ülkenin zararı yak-
laşık 2,9’ar  milyar doları buldu. Diğer yandan Çin’li 
teknoloji firmaları yıllık bazda 12 milyar ABD doları 
zarar etti. Ticaret Savaşları Detroit’li otomobil üreti-
cilerini de vurdu. Ticaret Savaşları sadece iki ülkeyi 
vurmadı. Küresel ekonomi yarım trilyon dolar zarar 
etti. Rusya Federasyonuna karşı yaptırımlar ise 100 
milyar dolara ulaştığı ifade edildi. 

ABD İran’la 2015’te yapmış olduğu Nükleer Ant-
laşmasından çekildiğini belirterek, yaptırımların ta-
mamını uygulamaya koyacağını duyurdu. ABD’nin 
yaptırımları, petrol satışlarını, enerji sektörünü, de-
niz taşımacılığını, bankacılık ve sigortacılık sektör-
lerini hedefliyor. Böylece İran ekonomisini büyük 
ölçüde olumsuz etkileyecek olan bu yaptırımlarla 
ABD, İran’ın Ortadoğu’daki politikalarını engelle-
yebileceğini düşünüyor. İran’a yaptırımları Kasım 
2018’de tekrar devreye alan ABD; Türkiye, Çin, Hin-
distan, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve 

İtalya’nın yaptırımlardan geçici olarak muaf olacağı-
nı açıklamıştır. 

ABD Merkez Bankası (FED) 2008 krizinde banka-
cılık sistemini kurtarmak amacıyla, 200 yılda basmış 
olduğu 800 milyar dolar baz paranın 4 katını krizi 
takip eden yıllar içinde basarak bilançosunu 4 tril-
yon dolara yükseltmiştir. Ancak FED 2017 yılından 
itibaren piyasaya verdiği bu parayı küçük miktarlar 
halinde çekmeye başlamıştır. 2018 yılı sonunda pi-
yasadan yaklaşık olarak 450 milyar dolar çekmiştir. 
Bunun sonucunda dünya borsaları ciddi satışlar-
la karşı karşıya kalmıştır. FED’in para operasyonu 
nedeniyle, kayıp değer 18 trilyon doları bulurken, 
gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında 
değer kaybetmeye başlamıştır.

2018 yılı ülkemiz açısından da oldukça sıkıntı-
lı geçmiştir. 7 Mart tarihinde, Moody’s tarafından 
kredi notumuzun indirilmesi, 8 Mart’ta ise cari açık 
verisinin beklentilerin üzerinde gelmeye başlaması, 
dolar ve faizin yükselmeye başlamasını ortaya çıkar-
mıştır. Türkiye’nin 18 Nisan’da erken seçim kararı 
alması, yine bu tarihlerde, ABD ile gerilimin artması 
dolar kurundaki yükselmenin  devamını sağlamış-
tır. Öyle ki, Türk Lirası, dünyadaki 192 ülkenin pa-
rasının 186’sına karşı tarihinin en düşük seviyesini 
görmüştür. Yine bu yıl içinde, T.C.M.B. nın gösterge 
faizini yukarı doğru çekmesi, işletmelerin sözleş-
melerinin TL’ye çevrilmesi zorunluluğu ve TBB’nin 
borçlu şirketlerin vadelerinin yapılandırılması kara-
rı piyasayı rahatlatmıştır. 

Türkiye, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren 
makro seviyede oldukça sarsılmış ve denge aramış-
tır. 2019 yılının ilk birkaç ayında Türkiye’nin nasıl 
bir pozisyon alacağı merakla beklenen konudur. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz 2018 yılın-
da ihracatta çok büyük başarı gösterdi. Bu durum 
karşısında “Ticaret Savaşları’nın” ülkemiz lehine fır-
sat bile oluşturabileceği görüşleri ortaya atıldı. 

Diğer yandan, 20 Eylül’de Hazine ve Maliye Baka-
nı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’na 
(YEP) göre 2019’da büyüme yavaşlasa bile yüzde 2,3 
oranında büyümenin gerçekleşmesi beklenmekte-

dir. Bazı ekonomistler tarafından Türkiye’nin 2019 
yılında resesyona girmesi beklenmesine rağmen, 
YEP’e göre, yüksek enflasyon ve işsizliğe karşın dü-
şük de olsa pozitif bir büyümenin beklendiği öngö-
rülmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ya-
yınlanan “Küresel Rekabetçilik Raporu 2017-2018” 
de kurumsal yapılanma, altyapı, sağlık, eğitim, 
mal; piyasalar, pazar büyüklüğü, işgücü piyasaları, 
makroekonomik ortam gibi bir çok bileşene göre 
yapılan değerlendirmede, Türkiye 137 ülke içinde 
53.sıraya yükselmiştir. bir önceki yıl ise 55.sıraday-
dı. Endeksin hesaplanmasında yer alan bileşenler 
içinde en iyi performans “Pazar Büyüklüğü” kale-
minde görülmektedir. “Sağlık, İlköğretim, Altyapı” 
endekslerinde düşüş kaydeden Türkiye, “Makroeko-
nomik Ortam ve Teknolojik Hazırlık” endekslerinde 
yükseliş kaydetmiştir. 

Köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan ve 
57.yılını kutlayan İktisadi Araştırmalar Vakfı, yurtiçi 
ve yurtdışında düzenlediği çeşitli etkinlikler, yurtdı-
şı sempozyumları ve proje faaliyetlerini sponsorların 
desteği ile başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştır.

Halkbank ve Ziraat Bankası’nın sponsorluğun-
da 12 Eylül 2018’de Kişinev-Moldova’da; 24 Ekim 
2018’de Borsa İstanbul’un sponsorluğunda Bakü- 
Azerbaycan’da düzenlenen sempozyumlar bu ül-
kelerle Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal iliş-
kilerin daha da geliştirilmesi açısından başarı ile 
sonuçlandırılmış, katılımcıların ilgi ve beğenisini 
kazanmıştır. 

Vakfımız Ünal Aysal’ın sponsorluğunda İstan-
bul’da düzenlediği tez yarışması ve Vakfımız kuru-
cu üyesi Prof. Dr. Orhan Dikmen adına düzenlenen 
araştırma yarışması ile akademik yaşama ilk adım-
larını atan gençlerimizi ve araştırmacılarımızı des-
teklemiştir. 

Vakfımız faaliyetlerinde emeği geçen ebediyete 
intikal eden tüm değerli insanlara Allahtan rahmet 
dilerim.

Vakfımız faaliyetlerine destek veren yönetim ve 
danışma kurulumuzun değerli üyelerine, maddi ve 
manevi katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişi üyeleri-
mize, paydaşlarımıza, bilim ve iş dünyasının değer-
li temsilcilerine, sponsorlarımıza, etkinliklerimize 
katılan kamu kuruluşlarının değerli yöneticilerine, 
bakan yardımcısı ve bakanlarımıza en içten duygu-
larımla teşekkür ederim. 

2019 yılının ülkemiz ve dünyamız için daha iyi 
gündemlere konu olmasını diler herkese sağlık ve 
hayırlı işler dilerim. 

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI
Prof. Dr. Ahmet İncekara 
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1962 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı’nı kurmuş olan 
10 kurucu üyesini rahmetle ve şükranla anıyoruz. 

Prof.Dr. M. Orhan DİKMEN Enver GÜRELİ

Prof. Dr. Hâzım Âtıf KUYUCAK Daniş KOPER

İhsan SOYAK Behçet OSMANAĞAOĞLU

Kâzım TAŞKENT Razi TRAK

Tevfik ERCAN Bülent YAZICI

Prof. Dr. Hâzım Âtıf KUYUCAK   20.12.1962 – 15.12.1963

Dr. Cihat EREN      16.12.1963 – 24.06.1964

Tevfik ERCAN       25.06.1964 – 05.07.1965

Kâzım TAŞKENT     06.07.1965 – 17.08.1966

İhsan SOYAK       18.08.1966 – 28.04.1970

Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN              29.04.1970 – 03.12.2007

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA    25.12.2007 – 

PROF. DR. AHMET İNCEKARA
İ. Ü. İKTISAT FAKÜLTESI BÖLÜM BAŞKANI

A. NAHIT ÖZEN
E. BANKAÇI - EĞITMEN

İBRAHIM HALIL ÇİFTÇİ
VAKIF LEASING YÖNETIM KURULU ÜYESI

AHMET YELİS
YEMINLI MALI MÜŞAVIR

PROF. DR. ADEM ŞAHİN
T.O.B.B. E.T.Ü. ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ

AZİZ TAŞKENT

VAKIF KURUCU ÜYELERİ

VAKIF YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
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PROF. DR. SUDI APAK
İSTANBUL ESENYURT ÜNIVERSITESI 
REKTÖRÜ

PROF. DR. ERIŞAH ARICAN
BORSA İSTANBUL YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI VE MARMARA Ü. BANKACILIK VE 
SIG. Y.O. MÜDÜRÜ

OSMAN ARSLAN
HALKBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Ü
YE

Ü
YE

Ü
YE

BILAL ASLAN
YÖNETİCİ

MUHARREM KARSLI
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. 
E. YÖN. KUR. BAŞKANI

PROF. DR. YUSUF TUNA
İSTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI 
ÖĞRETIM ÜYESI

EŞREF DİKMEN
E. BANKACI - İŞ ADAMI

MEHMET ALI SEZER
MÜHENDIS - İŞ ADAMI

AV. DR. MÜRTEZA ZENGİN
26. DÖNEM İSTANBUL MILLETVEKILI

PROF. DR. TUNÇ EREM
ÜNIVERSITELERARASI KURUL 24. D. BŞK. 
(E. REKTÖR)

FARUK SEZGİN
SENTEZ GRUP YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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Başkan : PROF. DR. AHMET İNCEKARA

BAŞKAN VEKILI : İBRAHIM HALIL ÇİFTÇİ
BAŞKAN VEKILI : PROF. DR. ADEM ŞAHİN

ÜYELER (*) : PROF. DR. SUDI APAK
  PROF. DR. ERIŞAH ARICAN
  OSMAN ARSLAN 
  BILAL ASLAN 
  EŞREF DİKMEN
  PROF. DR. TUNÇ EREM
  MUHARREM KARSLI 
  MEHMET ALI SEZER
  FARUK SEZGİN
  PROF. DR. YUSUF TUNA
  AV. DR. MÜRTEZA ZENGİN
   
(*) ÜYELER SOYADLARINA GÖRE ALFABETIK SIRA ILE 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

AHMET RÜŞTÜ ÇELEBİ - 09.01.2018 TARIHINDE 
VEFAT ETMIŞTIR. 
AHMET YELİS
AZIZ TAŞKENT - 27.04.2018 TARIHINDEN ITIBAREN.
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ÜYELER

• Prof. Dr. Ömer A. AKSU  
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
 E.Öğretim Üyesi
• Mustafa ATAŞ    
 26. Dönem İstanbul Milletvekili
• Prof.Dr.Kerem ALKİN  
 Türkiye İhracatçılar Meclisi 
 Genel Sekreteri 
• Prof. Dr. Şahin AKKAYA             
 İstanbul Üniversitesi İktisat 
 Fakültesi Öğretim Üyesi
• Ünal AYSAL                                    
 Unıt Group Yönetim Kurulu Başkanı
• Ahmet Doğan ARIKAN     
 Tema Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
• Sadık AĞCA   
 Erzincan Eğitim Ve Kültür Vakfı Başkanı
• Gazi BİLGİN                             
 Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 
 Genel Sekreter V.
• Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU      
 Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
• Necdet BUZBAŞ                        
 TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı
• Dr. Serdar ÇITAK     
 İstanbul Medipol Üniversitesi 
 Öğretim Üyesi 
• Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER     
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi   
 Öğretim Üyesi
• Dr.Raife Yaşar EYİLER  
 İAV Proje  Koordinatörü
• Prof.Dr.  Halis Yunus ERSÖZ   
 T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı

• Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ   
 İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari  
 Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
• Dr. Osman N. HAZİNEDAR 
 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
 Öğretim Üyesi     
• Dr. Öner KABASAKAL                    
 Yönetici
• Av. Hasan KÖROĞLU   
 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)  
 Başkanlık Müşaviri
• Bilal KAVRAZLI       
 Start-Up Reklam Ajansı Kurucusu
• Prof. Dr. Sedat MURAT              
 İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
• Av.Dr. O. Hakan ÖNCEL    
 Öncel Hukuk Bürosu
• Prof.Dr.Mehmet Şükrü TEKBAŞ  
 Türk - Alman Üniversitesi 
 Öğretim Üyesi
• Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU 
 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
• Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK        
 Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
 ve Lojistik  Bölüm Başkanı
• Dr. Fahrettin YAHŞİ     
 KTO Karatay Üniversitesi İşletme    
 Yönetim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi

(*) Üyeler soyadlarına göre alfabetik sıra ile

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

PROF. DR. CEMAL ŞANLI 
İSTANBUL ÜNIVERSITESI İKTISAT FAKÜLTESI 
E.ÖĞRETIM ÜYESI
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VAKIF ORGANİZASYON YAPISI

GENEL KURUL
Genel Kurul, vakıf tüzel ve gerçek kişi üyelerden oluşur. Tüzel kişi üyeler, genel kurulda kurumlarının yö-
netiminde görev yapan kişilerce temsil edilir.

YÖNETİM KURULU
Bir başkan ve iki başkan vekili ile birlikte 12-15 üyeden oluşur. Yönetim kurulu dönemlerinin saygın, ba-
şarılı, iş insanı, banka yöneticileri,başarılı tüzel kişi firma temsilcileri ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin çalışma süresi 3 yıl olup,görev süresi sona eren üye,yönetimce uygun görülmesi 
halinde yeni dönem için tekrar yönetim kurulu üyesi  olabilir.

DENETLEME KURULU
Yönetim kurulunun önerisi ve onayı ile gerçek kişi üyelerden iki kişi denetim kuruluna seçilir.

DANIŞMA KURULU
25 Kişiden oluşan danışma kurulu vakıf üyeleri arasından yönetim kurulunca belirlenir. Danışma kurulu 
üyeleri kendi aralarında Başkan ve Başkan vekilini seçerler. Kurul yılda en az 2 defa toplanarak vakıf çalış-
malarına ilişkin görüş ve önerilerini yönetim Kuruluna sunar.

Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, danışma kurulu üyeleri ve vakıf denetleme kurulu üyeleri ilk genel 
kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulur. Vakıf yönetimindeki tüm kurullarda görev alan üyeler 
çalışmalarını fahri olarak sürdürürler.

MİSYONUMUZ
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın amacı: “ülkemiz ve küresel pazarlarda ortaya çıkan ekonomik ve mali konu-
lardaki gelişmeleri izleyerek yurtiçi ve yurtdışında seminer, konferans, sempozyum, kongre düzenlemek; iş 
dünyasının beklentilerine uygun araştırma ve proje çalışmaları yapmak, kamu, özel sektör ve üniversitele-
rin ihtiyaç duyduğu konularda projeler üretmek ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla toplantılar 
düzenlemek, ekonomik ve mali konularda bilimsel çalışmalar yapmak, yenilikçi ve girişimcilik algısının 
topluma kazandırılması amacıyla toplantılar düzenlemektir.”

VİZYONUMUZ
Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri ve olayları ekonomik olarak ele alarak doğru bilgi üretmek suretiyle 
kamuoyunu ve paydaşlarımızı aydınlatmak, Türkiye’nin genel ekonomik politikasıyla uyumlu özgün bilgi 
üretilmesine çalışan bir vakıf olmaktır. 

VAKIF VARLIĞI VE GELİRLERİ
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın varlığı kuruluş aşamasında ödenmiş sermaye ile vakıf varlığına yapılan ba-
ğış ve gelirlerden oluşur. Vakıf Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek asli faaliyet-
lerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla şartlı ve şartsız, yükümlü ve hükümsüz, ölüme bağlı tasarruf 
yoluyla yada doğrudan doğruya yapılacak etkinlikle ilgili harcamalarda kullanılmak üzere her türlü bağış 
kabul edilir. Vakfın önemli gelir kaynakları; sahibi olduğu gayrimenkule ait kira getirisi ve tüzel kişi üye-
lerden alınan katkı paylarıdır.
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İKTİSADİ ARAŞTIRMA VAKFI BAŞKANI

MAKALE
PROF.DR. AHMET İNCEKARA

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
Ülkeler arası siyasi ilişkilerin, bölgesel ve yerel jeopolitik risklerle daha kırılgan hale 

geldiği bir yıl olarak kayıtlara geçen 2018’in ilk yarısında; Brexit, ticarette korumacı 

politikalar ve Fed’in normalleşme adımları kapsamında gerçekleştirdiği faiz artırımları 

yakından takip edildi. 2018’in ikinci yarısında, korumacı yaklaşımların dünya 

ekonomilerine yansımaları ve Brexit belirsizliği derinleşti.

2018’in ilk ayından itibaren ABD Başkanı Donald 
Trump’ın küresel ekonomiyi etkisi altına alan ticarette 
korumacı yaklaşımı, finansal piyasalarda ticaret savaşı 
tedirginliklerini beraberinde getirdi. Yıl boyunca gün-
demdeki sıcaklığını koruyan gümrük vergilerinin artırıl-
ması konusunda özellikle ABD ve Çin tarafından gelen 
karşılıklı misillemeler ve diğer ülkelerin ABD’ye tepkileri 
gündemin başrolüne oturdu. 

ABD Başkanı Trump’ın küresel ekonomiyi etkisi altı-
na alan ticarette korumacı yaklaşımı, finansal piyasalarda 
da tedirginlik yaratarak dünya borsalarında sert düşüşleri 
beraberinde getirdi. Dünya Borsalarında derin kayıplar 
yaşandı. Özellikle 2018 yılının ikinci yarısında ABD’nin 
gümrük vergilerini artırması karşısında Çin ve Avru-
pa’dan misilleme gelmesi, siyasi ilişkilerin yeniden şekil-
lenmesine neden oldu.

Merkez bankalarının 2008 küresel ekonomik kriz 
sonrası uyguladığı geleneksel olmayan para politikalarını 

normalleştirme kapsamında attığı adımlar ve tahvil piya-
sasında yaşanan hareketlilik de piyasaların odağında olan 
diğer gelişmeler olarak öne çıktı. Tahvil faizlerinin, Tem-
muz 2016’da tarihi dip seviyeleri görmesi sonrası 2018 ilk 
yarıda ABD önderliğinde yükseliş trendine girdiği görü-
lürken, bu durumun Çin, Brezilya ve Türkiye gibi geliş-
mekte olan ekonomilerin tahvil piyasasına da taşınması 
dikkati çekti. Tüm dünyada faiz oranlarını etkileyen ve 
gösterge niteliği taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri yıla 
başladığı yüzde 2,41 seviyelerinden ilk yarıda kademeli 
yükselerek yüzde 3,13’e kadar ulaştı.

2018 yılına 3 faiz artırımı beklentisi ile başlayan ABD 
Merkez Bankası (Fed), bu artırımların ikisini ilk yarıda 
gerçekleştirdi. Janet Yellen’dan koltuğu şubat ayında dev-
ralan Jerome Powell, bankanın normalleşme adımlarına 
devam etti ve politika faizini Mart ve Haziran ayında ger-
çekleştirdiği toplantılarda 25’er baz puan yükselterek yüz-
de 1,75-2,00 bandına çıkardı. Fed, ABD ekonomisindeki 

iyileşmeye paralel normalleşme adımlarını hızlandırdı ve 
yılı Eylül ayındaki faiz artışıyla tamamlamayı planladığı-
na işaret etti. 

AVRUPA EKONOMİSİ ZOR    
BİR YILI DENEYİMLEDİ

ABD’nin ticarette korumacı yaklaşımı, Brexit, İtalya’da 
hükümet krizi ve Avro Bölgesi’ne bağlı bazı ülkelerde borç 
sorunlarının baş göstermesi ile zor bir yılı deneyimleyen 
Avrupa tarafında ekonomi ve finansal piyasalar açısından 
volatilitenin yüksek olduğu bir dönem yaşandı. 

Söz konusu gelişmelerle Avro bölgesinde büyüme güç 
kaybederken, bu durum karşısında Avrupa Merkez Ban-
kası (ECB), ABD’nin normalleşme adımlarına faiz artırı-
mı şeklinde karşılık veremese de 14 Haziran toplantısın-
da aylık 30 milyar avroluk varlık alımlarını yıl sonunda 
sonlandıracağını duyurdu.

İngiltere ekonomisi, 2018’de Theresa May hüküme-
tinin geleceği ve Brexit süreci başta olmak üzere birçok 
belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

Bu gelişmelere, Rusya ile İngiltere arasında Mart ayın-
da baş gösteren ajan krizinin AB geneline yayılması ve 
diplomat krizine dönüşmesi de eklenince İngiltere Mer-
kez Bankası (BoE), ilk yarıda hiç aksiyon alamadı.

Jeopolitik risklerin gündemden düşmediği ikinci ya-
rıda, tahvil faizlerindeki yükseliş, doların küresel çapta 
değer kazanmaya devam etmesi, gelişmekte olan ülke pi-
yasalarına fon akışının zayıflaması yatırımcıları huzursuz 
etti.

ABD Başkanı Donald Trump da Fed’in faiz artırım-
ları karşısında eleştirilerde bulunarak, Beyaz Saray’ın 
1992’den bu yana Fed’in para politikalarına ilişkin yorum 
yapmaktan kaçınması geleneğini ihlal etti. Fed’in faiz ar-
tırımlarına devam etmesi karşısında, Brexit ve İtalya’da 
hükümet krizi ile mücadele eden Avrupa tarafında Avru-
pa Merkez Bankası (ECB) aksiyon almamayı tercih etti.

Yılın son döneminde Brexit’e ilişkin haber akışının 
yoğunlaşması dikkati çekti. İngiltere Başbakanı Theresa 
May’in ilan ettiği Brexit anlaşması, ülkede 3 bakanın isti-
fası ve May’in liderliği için güven oylamasının yapılacağı-
nın bildirilmesi ile gölgelendi. “Anlaşmasız Brexit” tedir-
ginlikleri ile çalkalanan finansal piyasalarda, İngiltere’nin 
AB’den resmen ayrılması planlanan 29 Mart 2019’a sayılı 
günler kala konuya ilişkin belirsizlikler sürmeye devam 
etti. Ancak İngiltere AB’den ek süre isteyerek 2019 Mayıs 
ayının ilk üç haftası içinde Parlemento’dan geçirmeyi ba-
şarabilmesi halinde Haziran ayında AB’den ayrılabilecek. 

Tüm bu gelişmelerle 2018, dünya borsalarında derin 
kayıpların yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Çin’de 
Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 21’in, Almanya’da DAX 30 
Endeksi yüzde 16’nın, İngiltere’de FTSE 100 Endeksi yüz-
de 11’in, İtalya’da MIB 30 Endeksi yüzde 13’ün ve Japon-
ya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 5’in üzerinde kayıpla yılı 
kapatmaya çalıştı. İstanbul Borsası ise, 2018 yılını yüzde 
21 zararla kapatabildi. Buna karşın altın ve dolar ise yatı-
rımcısının yüzünü güldürdü. 

ABD’de borsasında ise özellikle teknoloji hisselerinde 
sert düşüşlerin yaşandığı 2018 yılında, S&P 500 Endeksi-
nin yüzde 3 ve Dow Jones Endeksinin yüzde 2,5’in üze-

rinde gerilediği görüldü. Öte yandan dolar endeksinin, 
2018’de 88,253 ile 4 yılın en düşük seviyesini görmesinin 
ardından, yılı 97’nin üzerinde tamamlamaya hazırlandığı 
gözlemlendi.

2018 YILINDA EŞİTSİZLİKLER  
DAHA DA DERİNLEŞTİ 

Thomas Piketty ve arkadaşlarının hazırladığı, 1. Dün-
ya Eşitsizlik Raporu, 2017 sonunda gelir ve servet ada-
letsizliğinin geldiği ürkütücü noktayı gözler önüne serdi.  
Rapor; eşitsizliğin, 2018 itibarıyla belki de insanlık tari-
hinde görülmemiş bir boyuta ulaştığını belgeliyor. Rapor 
yazarlarına göre, iki dünya savaşı arasında göreceli ola-
rak düzelme gösteren gelir ve fırsat eşitsizlikleri, özellikle 
1980 sonrasında derinleşerek, 2018’e gelindiğinde yer-
kürenin hemen her köşesinde yadsınamaz bir gerçekliğe 
dönüşmüştür. Nitekim, 1980’den bu yana dünya ekono-
misinde büyüyen refahtan en yüksek gelirli yüzde 1’lik 
kesimin aldığı pay, altta kalan yüzde 50’lik kesimin payı-
nın iki misli oranda olmuştur. Nüfusun en yüksek gelirli 
yüzde 10’luk kesiminin milli gelirden aldığı pay Avrupa 
Birliği ülkelerinde yüzde 37, Çin’de yüzde 41, ABD ve Ka-
nada’da yüzde 47, Brezilya’da yüzde 55, Ortadoğu ülkele-
rinde ise yüzde 61’e ulaşmıştır. Dünyada en yüksek gelirli 
yüzde 1’lik nüfusun milli gelirden aldığı payın ortalaması 
yüzde 27; buna karşın aşağıda kalan yüzde 50’lik nüfusun 
aldığı pay sadece yüzde 12. Avrupa’da bu oranlar sırasıyla 
yüzde 18 ve yüzde 14. 

DÜNYA EKONOMİLERİNDE BÜYÜME 
RAKAMLARI

IMF’nin Nisan 2019’da yayınlanan World Economic 
Outlook Raporunda 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 3,1 
ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşen büyüme rakamlarının 
2018’de yüzde 3,6 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
IMF tahminlerine göre, 2018 yılında 190 ülkenin mil-
li geliri toplamı 2017’ye kıyasla 5,1 trilyon dolar artarak 
83,8 trilyon dolara ulaşmıştır. 

“Dünyanın fabrikası” olarak nitelendirilen Çin’de mil-
li gelirin 15 trilyon 543 milyar dolara ulaştığı, Çin’in ar-
dından rakamsal olarak dünyanın en büyük milli gelirine 
sahip olan ABD’de GSYH’nin 21 trilyon 410 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Japonya’nın GS-
YH’sı 5 trilyon 362 milyar, Almanya’nın ise 4 trilyon 416 
milyar dolar olmuştur. 

Brezilya 2 trilyon 250 milyar dolar, Güney Kore ise 1 
trilyon 777 milyar dolar olmuştur. Türkiye’nin milli geliri 
ise 784 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

İRAN EKONOMİSİ  2018’DE 
KÜÇÜLDÜ…

Ambargo ve yaptırımlarla gündemden düşmeyen 
İran’da bu yıl sonunda 427,7 milyar dolar olması bekle-
nen milli gelirin, 2018’de 398,4 milyar dolara gerileyeceği 
öngörülüyor. İran, bu süreçte 29,2 milyar dolarlık ekono-
mik küçülme ile milli geliri en fazla azalacak ülke olarak 
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vam ederken dünyanın batısında maalesef büyüme ra-
kamlarının iyimser olduğu söylenemez. 

IMF tarafından hazırlanan raporda, Latin Amerika 

Karaiyipler, Orta Doğu, Kuzey Afrika, ve Sahara Altı ül-
kelerde olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir. 

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre küresel 
büyüme oranının uzun bir süre daha %4’ün altında sü-
receği anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin büyüme oranı 
küresel büyümenin altında seyrederken, gelişmekte olan 
ülkeler için her ne kadar 2008 öncesi seviyeleri görülmese 
de gelişmiş ülkelere göre daha iyi bir seviyede seyredeceği 
ifade edilebilir.

DIŞ DENGE, DÖVİZ KURLARI, 
BÜTÇE VE FAİZLER

Tarihsel süreçte yaşanan finansal ve ekonomik krizle-
rin gerisinde, cari denge ve kamu dengesinin önemli rol 
oynadığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin cari 
açık, gelişmiş ülkelerin ise kamu açıklarına dayalı kriz-
ler yaşadığı söylenebilir. Tablo 2’de seçilmiş ülkelerin dış 
denge ve kamu dengelerine ilişkin durumu ortaya kon-
muştur. Tablodan da görüleceği üzere, 2018 yılı tahmin-
leri olarak bazı ülkelerin cari fazla verdiği ve cari fazlası-
nın GSMH’ya oranı en yüksek ülkeler Almanya, Rusya 
Federasyonu, Japonya, İtalya ve Çin’dir. En fazla cari açık 
/ GSMH oranına sahip ülkeler ise Türkiye, Arjantin, İn-
giltere ve güney Afrika’dır. 

ABD uzun yıllardır en fazla cari açık veren ülkedir. 
2018 yılında 515 milyar dolar cari açık vermesi beklenen 
ABD’yi 80 milyar dolar ile Hindistan, 40 milyar dolar ile 
Türkiye izlemektedir. 

2018 yılında döviz kurlarında yaşanan gelişmeler iz-
lendiğinde, dünya ekonomisinin önemli ülkeleri içinde 

öne çıkıyor.
Bu rakam, İran ekonomisinin neredeyse 28,8 milyar 

dolarlık milli gelire sahip İzlanda kadar küçüleceğine işa-
ret etti.

İran’ın ardından bir yıllık süreçte milli gelirin en fazla 
azalacağı tahmin edilen diğer ülkeler ise 7,5 milyar dolar-
la Venezuela ve 1,7 milyar dolarla Porto Riko oldu. IMF; 
2017-2018 döneminde ekonominin Tunus’ta 600 milyon 
dolar, Ekvator Ginesi’nde 200 milyon dolar, Tacikistan ile 
Yemen’de ise 100 milyon dolar küçüleceği öngörüsünde 
bulundu.

Çin ekonomisinin ise 2018 yılında bir miktar hızlan-
makla beraber orta vadede yavaşlamaya devam etme-
si bekleniyor. Dengeli büyüme için tüketime daha fazla 
ağırlık vermek isteyen Çin’de hizmet sektörüne doğru 
yönelme de devam ediyor. Gölge bankacılık ve sermaye 
çıkışları üzerine son dönemde getirilen kontroller, finan-
sal sektöre dair kaygıları bir miktar frenlemiş durumda. 
Ancak Çin’in borçluluk oranı hala (ölçülebildiği kadarıy-

la) %200’ün üzerinde ve pek çok sektörde kapasite fazla-
lıkları mevcut.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomilerinde, halen 
devam eden jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle ekono-
mileri dalgalı seyir izlemektedir. Yükselen petrol fiyatları-
nın destek olacağı bölge ekonomilerinin 2018 ve 2019 da 
hızlanacağı varsayılmaktadır. 

2017 yılında yüzde 3,8 oranında büyüyen küresel üre-
tim 2018 yılını yüzde 3,6 oranında büyüme ile tamamla-
mıştır. 2019 yılı için ilk yapılan tahminlere göre küresel 
çapta yüzde 3,3 büyümenin 2010 yılında tekrar 2018 yılı 
seviyesini yakalaması beklenmektedir. 

Ülke grupları bazında değerlendirme yapıldığında, 
İleri ekonomilerdeki büyüme oranının Gelişen Ülke 
Ekonomilerindeki büyüme oranlarının altında seyrettiği 
görülmektedir. 

IMF tarafından Nisan 2019 yılında yayınlanan World 
Economic Outlook Raporuna göre dünyanın doğusunda 
büyüme oranları biraz ivme kaybetse de büyümeye de-
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ÜLKE GRUPLARI 2016 2017 2018 2019* 2020*

DÜNYA  3,1 3,8 3,6 3,3 3,6

İLERİ EKONOMİLER 1,7 2,3 2,2 1,8 1,7

        ABD 1,6 2,3 2,9 2,3 1,9

        JAPONYA 1,0 1,7 0,8 1,0 0,5

        BİRLEŞİK KRALLIK 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4

        KANADA  1,4 3,0 1,8 1,5 1,9

AVRO ALANI 1,7 2,3 1,8 1,3 1,5

          ALMANYA 1,8 2,5 1,5 0,8 1,4

          FRANSA 1,2 1,8 1,5 1,3 1,4

          İSPANYA 3,2 3,1 2,5 2,1 1,9

DİĞER İLERİ EKONOMİLER 2,2 2,7 2,6 2,2 2,5

GELİŞEN ÜLKELER 4,1 4,8 4,5 4,4 4,8

         RUSYA -0,2 1,5 2,3 1,6 1,7

 GELİŞEN ASYA ÜLKELERİ         6,4 6,5 6,4 6,3 6,3

         ÇİN  6,7 6,9 6,6 6,3 6,1

         HİNDİSTAN 6,8 6,7 7,1 7,3 7,5

ASEAN ÜLKELERİ 4,9 5,3 5,2 5,1 5,2

GELİŞEN AVRUPA ÜLKELERİ 3,0 5,8 3,6 0,8 2,8

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER -1,0 1,3 1,0 1,4 2,4

         BREZİLYA -3,6 1,0 1,1 2,1 2,5

         MEKSİIKA 2,3 2,0 2,0 1,6 1,9

ORTA DOĞU, K. AFRIKA, AFG. VE PAKİSTAN 3,9 2,6 1,8 1,5 3,2

        SUUDİ ARABİSTAN 1,4 -0,7 2,2 1,8 2,1

SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ 1,4 2,8 3,0 3,5 3,7

         NİJERYA -1,5 0,8 1,9 2,1 2,5

         GÜNEY AFRİKA 0,3 1,3 0,8 1,2 1,5

Tablo 1. Ülke Gruplarına Göre 2016-2017 ve 2018 Kesinleşmiş, 2019-2020 Tahmini Büyüme Oranları

Kaynak: IMF, April 2019 World Economic Outlook, www.imf.org, Erişim: 08.05.2019 2019 ve 2020Tahmini

ÜLKELER CARİ DENGE/GSMH % BİR YILLIK DEĞİŞİM% BÜTÇE DENGESİ/GSMH %10 YILLIK TAHVİL FAİZİ %

ABD -2,5  -5,1 2,72

JAPONYA 3,6 2,6 -3,7 0,02

ÇİN 0,7 -5,1 -4,2 2,97

İNGİLTERE -3,5 -6,3 -2,0 1,34

ALMANYA 8,1 -5,7 1,0 0,16

FRANSA -0,9 -5,7 -2,4 0,71

İTALYA 2,0 -5,7 -1,3 2,70

İSPANYA 1,1 -5,7 -2,7 1,41

YUNANİSTAN -0,8 -5,7 3,0 4,40

AVRO BÖLGESİ 3,4 -5,7  0,16

RUSYA FED. 6,2 -16,3 1,6 8,81

ARJANTİN -3,7 38,0 -3,8 11,26

BREZİLYA -1,3 -14,4 -7,3 7,22

HINDİSTAN -3,0 -9,5 -6,6 7,35

ENDONEZYA -2,4 -6,5 -2,1 7,90

GÜNEY AFRİKA -3,2 -13,6 -3,9 8,94

TÜRKİYE -5,7 -30,1 -4,9 16,6

Tablo 2. Seçilmiş Ülkelere İlişkin Veriler 2018 Tahmin

Kaynak: The Economist

Harita 1. Dünya Ekonomilerinde 2018 Yılı Büyüme Oranlarının Coğrafi 
Dağılımı 

Şekil 1. Küresel Büyüme Oranı (%)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2018. 2019 
ve takip eden yıllar tahmin.
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dolar karşısında sadece Japon Yeni’nin değer kazandığı 
tabloda yer alan diğer ülkelerin parasının değer kaybetti-
ği görülmektedir. Dolar karşısında en fazla değer kaybe-
den ülkeler sırasıyla; Arjantin (%51,2), Türkiye (%30,1), 
Pakistan (%20,6) ve Rusya(%16,39) dır. Dolar karşısında 
Avro yüzde 5,7 oranında İngiliz Sterlini ise AB’den ayrıl-
ma süreci yaşadığından yüzde 6,3 oranında değer kaybet-
miştir. 

2018 yılı sonu itibariyle bazı ülkelerin 10 yıllık tahvil-
ler için ödediği fazi oranları incelendiğinde, yüksek faiz 
oranıyla borçlanan ülkelerin başında Türkiye (%16,6), 
Arjantin (%11,3) ve Rusya (%8,8) gelmektedir.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK
2018 yılı tahminlerine göre enflasyon rakamları de-

ğerlendirildiğinde, Arjantin’de yüzde 33,6 Türkiye’de yüz-
de 20,6 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 

2018 yılının işsizlikle mücadelede de başarılı olama-
dığı görülmektedir. Günümüzde en önemli küresel sorun 
olarak işsizliğin ele alınmasıdır. İşgücü arzının hemen he-
men üçte birinin işsiz olduğu güney Afrika’dan sonra Yu-
nanistan, İspanya, Brezilya ve Türkiye’de işsizlik oranının 
yüksek olduğu ülkelerdir.

KÜRESEL DIŞ TİCARET
Dünya mal ihracatı 2014 yılına kıyasla, 2015 ve 2016 

yıllarında kaydettiği daralma sonrası, 2017 ve 2018 yılla-
rında toparlanmış ve yaklaşık yüzde 11 ve yüzde 9  dü-
zeyinde hızlı artış kaydetmiştir. Dünya mal ihracatındaki 
hızlı toparlanmada, mal ve emtea fiyatlarındaki artışın 
yanısıra miktar bazındaki artışın da etkili olduğu söyle-
nebilir.

Mal ihracatında ilk sırayı 2.494 milyar dolarla Çin al-
maktadır. Çin’in küresel ihracat içindeki payı yüzde 13 
oranındadır. ABD’nin payı yüzde 8,7dir. Hemen arkasın-

dan Almanya küresel ihracattan yüzde 8 oranında, Japon-
ya yüzde 3,8 oranında pay almaktadır. Küresel ithalattan 
en büyük payı alan ülke yüzde 13 ile ABD’dir. Çin yüzde 
11, Almanya yüzde 6,6 Birleşik Krallık ise yüzde 3,4 pay 
almaktadır.

Küresel mal ihracatı ve ithalatına ürün grupları itiba-
riyle bakıldığında, Elektrikli Makineler ve Ekipman, Ma-
denler-Mineraller ile Vagon harici Araç ticaretinin hakim 
olduğu görülmektedir. 

KÜRESEL TİCARET HACMİ VE 
BÜYÜME 

Ticaret ile ekonomik büyüme oranları arasındaki de-
ğişen orana da dikkat çekilmektedir. Tarihsel olarak kü-
resel ticaretin büyüme oranı ekonomik büyüme oranının 
“1,5” katı olmaktaydı. Esasında 1990’lı yıllarda “ticaretin 
gelire göre elastikiyeti” olarak tanımlanan bu oran “iki” 
olarak hesaplanmaktaydı. Diğer bir ifade ile bu dönem-

de küresel ticaret, küresel büyüme oranın “iki” katı ol-
muştu. Daha sonra 2011 ila 2016 yılları arasında oran 
“bir”e geriledi. Küresel ticaret ve ekonomik büyüme aynı 
oranlarda gerçekleşti. Buna karşılık 2017 yılında ticaret 
ve büyüme arasındaki oran 1,5 olarak hesaplandı. 2018 

MAKALE

Şekil 2. Seçilmiş Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Değişimi %

Şekil 3. Seçilmiş Ülkelerin 10 Yıllık Tahvil Faizi Oranı

Şekil 4. Ülkelere Göre İşsizlik Oranı 2018

Kaynak. ILO, 05.05.2019

EKONOMİK BÖLGELER VE ÜLKELER 2016 2017 2018

DÜNYA 2,4 2,6 3,6

GELİŞMİŞ EKONOMİLER 0,7 1,5 1,6

        ABD 1,3 1,7 2,0

        JAPONYA -0,1 0,3 1,1

AVRUPA BİRLİĞİ 0,3 1,6 1,6

AVRO ALANI 0,2 1,4 1,3

DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER 1,3 1,5 2,0

GEÇİŞ EKONOMİLERİ 7,8 5,3 4,9

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER 5,2 4,4 4,9

        KUZEY AFRİKA 11,3 17,6 10,0

DOĞU VE GÜNEY ASYA 2,6 2,4 2,8

       ÇİN 2,0 1,5 2,3

       HİNDİSTAN 4,9 3,5 3,9

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER 9,3 5,8 6,5

             BREZİLYA 8,7 3,4 3,6

       MEKSİKA VE ORTA AMERİKA 2,8 5,4 3,8

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER 13,1 11,4 9,0

Tablo 3 : Enflasyon Oranları 2016-2017 Kesin, 2018 Tahmin

 2014 2015 2016 2017 2018

MAL İHRACATI 18.998 16.560 16.035 17.727 19.227

İHR. BÜY. (%) 0,6 -12,8 -3,2 10,5 8,5

MAL İTHALATI 18.984 16.661 16.187 17.958 19.600

İTH. BÜY. (%) 0,6 -12,2 -2,8 10,9 9,1

Tablo 4. Dünya Mal Ticareti Göstergeleri (Milyar Dolar)

Kaynak: ITC- Trademap, 09.05.2019

ÜLKELER 2017 İHR 2018 İHR  2018 İHR SIRASI 2017 İTH 2018 İTH 2018 İTH SIRASI

ÇİN 2.263 2.494       1 1.844 2.135 2

ABD 1.546 1.664      2 2.408 2.614 1

ALMANYA 1.447 1.557      3 1.168 1.287 3

JAPONYA 698 738      4 672 748 4

HOLLANDA 652 723 5 574 646 7

KORE 574 605 6 478 535 9

HONG KONG 550 569 7 589 627 8

FRANSA 523 568 8 613 659 6

İTALYA 507 547 9 453 501 11

BIRLEŞİK KRAL. 442 487 10 641 670 5

HİNDİSTAN  296 323 18 444 508 10

Tablo 5. Küresel İhracat ve İthalatta En Büyük Payı Alan İlk On Ülke 

 Kaynak: ITC- Trademap, 08.05.2019

MAL GRUPLARI 2014İHR İTH 2015İHR İTH 2016İHR İTH 2017İHR İTH 2018İHR İTH

ELEKTRİKLİ MAKİNELER/

EKIPMANLARI 2.408 2.577 2.340 2.508 2.318 2.503 2.573 2.787 2.782 2.979

MADENLER-MİNERALLER 3.067 3.132 1.850 1.910 1.508 1.573 2.016 2.064 2.500 2.622

ARAÇLAR (VAGON VB HARIÇ) 1.396 1.400 1.325 1.333 1.353 1.364 1.452 1.470 1.520 1.545

KIYMETLI MADENLER VE 

TAŞLAR 711 618 636 611 664 656 659 655 622 604

OPTİKLER,FOTOĞ. 

MAK.MEDİKAL VB.  578 563 544 536 539 537 584 575 614 614

İLAÇ, VB.  517 535 499 520 508 536 538 575 601 629

MAKİNELER MEKANİK VB.  2.162 2.183 1.943 2.000 1.898 1.958 2.093 2.159 2.282 2.343

PLASTIK VD. 624 626 556 564 549 557 598 614 656 662

Tablo 6. Mal Grupları İtibariyle İhracat ve İthalat Değerleri (Milyar ABD Doları)

Kaynak: ITC-Trademap,09.05.2019

Şekil 5. Küresel Ticaret Hacmi ve Büyüme (%)

Dünya GSHY Büyüme Oranı     Ticaret Büyümesinin GSHY Büyümesine
Kaynak. WTO, 09.05.2019
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Rapor Türkiye’deki güçlü araştırma kurumları ve ya-
yınlama performansıyla inovasyon puanının yüksek ol-
masına rağmen (19. sıra), girişimcilik ve pazar işleyişinde 
olan sorunlardan dolayı, üretilen fikirlerin değere dönüş-
mesinde önemli kısıtlarla karşılaşıldığı vurgusu yapılıyor. 
“Türkiye, makroekonomik ortam bileşeninde 67 puanla 
116. sırada” 

Öte yandan, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve olum-
suz borç dinamikleri ile boğuştuğu vurgulanmaktadır. 
ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımların tetiklediği döviz 
krizinin Türkiye’nin makroekonomik ortam bileşenini 
olumsuz etkilediği belirtilmektedir. 

Ayrıca Türkiye, 12 bileşenin 11’inde Avrupa ve Ku-
zey Amerika ortalamasının gerisindedir. Türkiye’nin ile-
ri olduğu bileşen ise 13. sırada olduğu pazar büyüklüğü 
bileşeni olduğu kaydedilmektedir. Raporda Türkiye’nin 
işgücü piyasası bileşenindeki sıralamasının da düşük ol-
duğuna dikkat çekilmektedir. Özellikle, işçi-işveren iliş-
kilerindeki katılık (113. Sıra), sözleşmeler (112. sıra ve 
özellikle işten çıkartma maliyetleri kaleminde 46,3 puan 
ile) ve makroekonomik ortam (116. sıra) bileşenlerindeki 
düşük sıralaması dikkate değerdir. Türkiye’ de her çalışan 
100 erkeğe karşılık 39 kadın işgücü piyasasında temsil 
edilmektedir. 

yılında oranın biraz azalarak 1,4 seviyesinde oluştuğu gö-
rülmektedir. Önemli krizlerin görülmemesi halinde kü-
resel ticaretin önümüzdeki dönemde gelişeceği ve küresel 
büyümenin tekrar “iki” katına çıkacağı kaydedilmektedir. 
DTÖ’nün bu belirlemesi küresel ticarette olumlu bir ge-
lişme olarak değerlendirilmektedir. Ticaret ile büyüme 
arasındaki elastikiyet Şekil 4’de gösterilmektedir.

Küresel ticarette lider olan on ülkenin dünya ticare-
tinden aldığı pay yüzde 52’dir. Gelişmekte olan ekonomi-
lerin payı ise yüzde 42 oranındadır. Küresel hizmet tica-
retinde ise, lider ülkelerin payı yüzde 53, gelişmekte olan 
ekonomilerin payı ise yüzde 36 düzeyindedir.

Hizmet ticaretinde lider ülke, %16 oranında payı ile 
ABD’dir. Birleşik Krallık %7 pay alırken, Almanya’nın 
payı %6’dır. Türkiye’nin hizmet ticaretindeki payı binde 
7’dir.  Tablo 7’de görüldüğü gibi, 2019 yılında dünya tica-
retinde yükselen ekonomilerdeki gelişmenin daha olum-
lu olduğu küresel ticaret artış ortalamasının üzerinde 
performans göstermesi beklenmektedir.

KÜRESEL REKABET GÜCÜ
İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu’nun 

(DEF) 2018 Küresel Rekabetçilik Raporunda; Ülkelerin 
rekabet gücü sıralamalarında ilk kez bu yıl yayınlanan 
yeni bir endeks temel alındı. Küresel Rekabetçilik Endek-
si 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu 
endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir 
yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun 
dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve 
böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama ama-
cı yaratmak olduğu ifade ediliyor.

2018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun rekabet gücü 
sıralamasında yer alan 140 ülke arasında ilk üç sırayı bu 
sene ABD, Singapur ve Almanya almıştır. Rekabet gücü 
sıralamasındaki ilk 10 ülke ise şu şekildedir:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde;  “Türki-
ye’de işsizlik oranının %11,3” Türkiye’nin 2018 itibariyle, 
kişi başına düşen ~10.000 ABD dolarlık bir gelir ile Tür-
kiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında yüzde 1,71’lik 
bir paya sahip olduğu belirtiliyor. 10 yıllık ortalama GS-
YİH büyümesi yüzde 4,8 işsizlik oranı %11,3 ve 5 yıllık 
ortalama dolaysız dış yatırım GSYİH’sinin yüzde 1,5 ola-
rak ifade ediliyor. 

2018 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesapla-
malarına göre, Türkiye 140 ülke arasından 61. sıraya ge-
rilemiştir. 2017’de Türkiye KRE 4.0’ya göre 58. sırada yer 
alıyordu. 

Göreceli olarak Türkiye’nin iyi performans gösterdiği 
bileşenler altyapı (72,6 puan), halk sağlığı (86,2 puan) ve 
inovasyon ekosistemidir (50,6 puan). 

MAKALE

Harita 2: Dünya Mal Ticaretinin Ülkelere Göre Durumu, 2018

Kaynak: World Trade Organization, World Trade 
Statistical Review, 2018

Harita 3: Dünya Hizmet Ticaretinin Ülkelere Göre Durumu, 2018

Kaynak: World Trade Organization, World Trade 
Statistical Review, 2018

Tablo 7. Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler

Kaynak: IMF, Dünya Ticaret Örgütü

ÜLKELER 2018 (140 ÜLKE) 2017 (140 ÜLKE)

ABD 1 1

SİNGAPUR 2 2

ALMANYA 3 3

İSVİÇRE 4 4

JAPONYA 5 8

HOLLANDA 6 5

HONG KONG 7 7

İNGİLTERE 8 6

İSVEÇ 9 9

DANİMARKA 10 11

TÜRKİYE 61 58
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MAKALE

İKTİSADİ ARAŞTIRMA VAKFI BAŞKANI

2018 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye ekonomisi; ABD-Çin ticaret savaşı, Brexit 

gelişmeleri, Fed’in faiz artırımı kararları, jeopolitik risk-
ler gibi olumsuz gelişmelerden etkilenirken spekülatif 
kur atakları ve zirve yapan enflasyondan sonra yine de 
2018’de sergilediği büyüme performansıyla dikkati çeke-
bildi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile bakanlıkların 
sayısı azaltılarak ekonomide tek elden yönetime geçildi. 

Bu yıl ihracatta rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. 
2018 yılında cari açığı azaltacak yatırımlara öncelik veri-
lirken, “süper teşvik” olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sis-
temi hayata geçirildi. Savunma sanayi başta olmak üzere 
milli ve yerli üretim için atağa kalkılırken milli yazılım 
yanında ilaç ve MR cihazı gibi tıbbi malzemelerde yerli-
leşme çalışmaları başlatıldı. 

Dövizdeki Dalgalanmalar
2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüme oranı ile 

beklentilerin çok üzerinde bir gelişme gösteren Türkiye 
için IMF 2018 yılı Mart ayında yapılan “G20 Bakanlar ve 
Merkez Bankaları Toplantısı” öncesi yayınladığı “Küre-
sel Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporunda, 
2018 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3 olarak açıklamıştı. 
Ancak Türkiye ekonomisi, 2018 yılını yaz ve kış gibi ade-
ta iki ayrı mevsimde, oldukça zorlu bir şekilde geçirmiş-
tir. Böylesi bir ayrımı hem reel ekonomi hem de finansal 
piyasalar açısından yapmak mümkündür. Nitekim yılın 
ilk yarısında ekonomi hızlı büyümüş, ikinci yarısında ise 
adeta durgunluğa doğru yol almıştır. 

Bu gelişmelerin gerisinde küresel, bölgesel ve ulusal 
ekonomik ve siyasi dinamikler önemli rol oynamıştır. 

Türkiye’de 2017 yılından itibaren döviz kurlarında 
önemli dalgalanmalar yaşanmaya başlamış, 2018 yılı 
Ağustos ayında ise bu dalgalanma (türbülans) rekor 
düzeylere ulaşmıştır. Dış girdi ve kaynak bağımlılığının 
yüksek olması, özel sektörün döviz pozisyonunun çok 
büyük miktarlarda açık vermesi gibi nedenlerle döviz 
kurlarında yaşanan gelişmeler Türkiye ekonomisine ciddi 
maliyetler yüklemiştir. 

Nitekim kur artışlarının ardından enflasyon ve faizler-
de çok yüksek artışlar gerçekleşmiş, büyüme hızında ge-
rileme, işsizlikte ise artış yönünde beklentiler oluşmuştur. 
Türkiye, 2018 yılı Ağustos ayında ciddi bir kur türbülan-
sına girmiştir. Beklenen bir gelişme olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Dünya geneline oranla göreli yüksek 
enflasyonun varlığı, küresel boyutta Türkiye’de faizlerin 
göreli yüksekliği, özellikle küresel likidite bolluğu sonu-
cu büyük miktarlı dış kaynak girişinin yaşanması, buna 
bağlı olarak reel kurlarda gerilemenin yaşanması, ülkeye 
gelen dış kaynağın doğrudan yatırımlardan çok borç ya-
ratan nitelikte olması nedeniyle dış borç stokunun artma-
sı önemli etkenler olurken; dış kaynak girişinin yarattığı 
likidite genişlemesi sonrasında iç tüketimde patlama ve 
kaynakların daha çok inşaata yöneltilmesi, kullanılan dış 
kaynaklar için dürdürülebilir reel karşılık yaratılamama-
sı, bu gelişmeleri izleyen süreçte küresel likidite de daral-
ma ve küresel faiz artışının başlaması, dış kaynak girişin-
de azalmayla birlikte Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacının 

artması gösterilebilir. 
Ayrıca Türkiye ekonomisinde döviz talebinde büyük 

artış kurları yukarı doğru fırlatırken, enflasyon ve faiz 
artışına da yol açmıştır. Bu gelişmeler sonucunda iç ta-
lepte gerileme ve büyümede yavaşlama gelişmiştir. Diğer 
taraftan firma karlarında ve dolayısıyla vergi gelirlerinin 
azalması dış kaynak ihtiyacını daha da artırmıştır.  

Kısaca ifade etmek gerekirse; Türkiye’de Ağustos ayın-
da başlayan döviz türbülansı ve yüksek oranlı kur artışla-
rının, dış dinamiklerden daha çok döviz pozisyonu açık 
olan yerli girişimcilerin döviz talebiyle, yurtiçinde yerle-
şiklerin ülke dışına doğrudan yatırım ve portföy yatırımı 
çıkarmalarından kaynaklandığı söylenebilir. 

Kuşkusuz bu süreç, 1994 ve 2001 yıllarında, hatta 2008 
yılının son çeyreğinde olduğu gibi cari açık kaynaklı, ya-
bancı spekülatörlerin Türkiye’den çıkışının tetiklediği bir 
süreç olmamıştır. Bir başka deyişle krizi bu kez yaban-
cılardan önce, daha önceki dönemlerde hiç bu düzeyde 
dış borcu ve açık pozisyonu olmayan, özel kesimin döviz 
talebi yaratmıştır. 

Dolayısıyla, 2018 yılı Ağustos ayı ve sonrasında yaşa-
nan türbülans; dünya konjonktüründeki değişmeyi yete-
rince okuyamamanın, arazi rantları, inşaat ve tüketimle 
büyümenin daha fazla sürdürülemeyeceğini görmek is-
tememenin, doğru ve zamanında önlem almamanın, vel-
hasıl ürettiğinden çok tüketmenin bir yansımasıdır. 

EKONOMIK BÜYÜME
Bir ekonominin genel performansını ortaya koyan en 

önemli gösterge üretimdeki gelişmeler yani ekonomik 
büyümedir. Doğru bir şekilde hesaplandığı varsayımıyla, 
bu gösterge ülkelerin performansını karşılaştırmada da 
kullanılmaktadır. Bunun yanında küresel yatırımcıların 
kaynaklarını farklı ülkelere yönlendirme sürecinde dik-
kate aldıkları göstergelerden biri de yine büyüme hızıdır. 

Zaman, hemen her şeyi olduğu gibi, ekonomik bü-
yümeye bakış açısını da değiştirmiştir. Günümüzde “her 
şeye rağmen yüksek büyüme” anlayışından çevreyi, sos-
yal barışı, gelecek nesilleri dikkate alan “sürdürülebilir 
büyüme” ve paylaşım adaletini içeren “kapsayıcı büyü-
me” anlayışına geçildiği görülmektedir. 

Kuşkusuz ülkelerin farklı ihtiyaçları ve önceliklerinin 
bulunması, bu anlayışlar arasındaki öncelik sırasını de-
ğiştirmektedir.

Nüfusu hızla artmaya devam eden, genç bir nüfus ya-
pısına sahip, bünyesinde dört milyonu aşkın sığınmacı 
barındıran Türkiye’nin farklı büyüme anlayışlarını bü-
tünleştiren, yani hem yüksek, hem sürdürülebilir hem de 
kapsayıcı büyümeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Uzun 
yıllardır büyümesini hizmet ve inşaat sektörüne dayayan 
Türkiye’nin büyüme hızının yavaşlamaya başlaması zorlu 
bir sürece sokacak gibi görünmektedir. 

PROF.DR. AHMET İNCEKARA

Şekil 1. Yabancıların Portföy Hareketi ve Cari Dolar Kuru

YIL GSYH CARI MILYON TL GSYH CARI MILYON $ BÜYÜME ORANI (%) KIŞI BAŞI GELIR ($)

2000 170.667 271.768 6,6 4.229

2005 673.703 499.874 9,0 7.304

2006 789.228 547.832 7,1 7.906

2007 880.461 677.438 5,0 9.656

2008 994.783 776.643 0,8 10.931

2009 999.192 646.893 -4,7 8.980

2010 1.160.014 772.365 8,5 10.560

2011 1.394.477 831.696 11,1 11.205

2012 1.569.672 871.125 4,8 11.588

2013 1.809.713 950.355 8,5 12.480

2014 2.044.466 934.857 5,2 12.112

2015 2.338.647 861.879 6,1 11.019

2016 2.608.526 862.744 3,2 10.883

2017 3.106.537 851.491 7,4 10.602

2018 3.700.989 784.274 2,6 9.632

Tablo 1. GSYİH’nın Gelişimi 

Kaynak: TÜİK
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HARCAMALARIN BÜYÜMEYE 
KATKISI 

2018 yılında ekonomik büyümeye en önemli katkıyı 
yüzde 3,1 ile özel tüketim harcamaları sağlamıştır. Mal ve 
hizmet ihracatının yüzde 1,7 kamu tüketimini ise binde 9 
oranında sağladığı görülmektedir. 

YATIRIMLAR VE BÜYÜME 
2018 yılında ekonomide yatırımlar boyutunda yaşa-

nan gelişmeler yerli ve yabancı yatırımlar bazında değer-
lendirilmiştir. 

2009-2017 Döneminde cari olarak 2,6 trilyon TL tu-
tarında inşaat, 1,7 trilyon tutarında makine teçhizat ve 
diğer yatırımlarda dahil edildiğinde toplam 4,8 trilyon 
tutarında yatırım gerçekleştiği bu dönemde ortalama 
büyüme hızının inşaat alanında 11,9 oranında olduğu, 
makine ve teçhizatta büyüme oranının ise, yüzde 10,5 
oranında olduğu görülmüştür. Toplamda ise bu dönem 
itibariyle yatırımların büyüme hızının yüzde 10,9 oranın-
da gerçekleştiği görülmüştür. 

Özel ve kamunun yatırımlarını gösteren gayri safi sa-
bit sermaye oluşumunda zincirlenmiş hacim endeksine 
göre 2018 yılında makine ve teçhizatta yüzde 8.9 oranın-
da, üretilmiş mali olmayan aktiflerde yüzde 1.7, diğer ak-
tiflerde yüzde 0.6 gerileme gözlendi. Yıllık bazda inşaat 
yüzde 2.5 arttı.

Yatırımlarda 2018 dördüncü çeyrekte bütün kalemlerde 
düşüş görüldü. Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 25.8 
gerilerken, inşaat yüzde 5.8, diğer aktifler yüzde 1.4 ve üre-
tilmiş mali olmayan aktifler yüzde 12.9 oranında geriledi.

Yatırımlardaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 
kullanılabilecek göstergelerden biri diğeri de teşvikli ya-
tırımların gelişimidir. 2001 yılında, 12.3 milyar TL olan 
toplam teşvikli yatırım tutarı 2017 yılı sonunda 180.9 
milyar TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılında yüzde 13,1 oranın-
da düşme kaydederek 157.3 milyar TL olarak gerçekleş-
miştir. 2018 yılında en yüksek yatırım artışı yüzde 97,2 
ile hizmetler, yüzde 63,6 ile madencilik ve yüzde 52,8 ile 
imalat sektöründe gerçekleşmiştir. Bu yıl da tarım sektö-
rü yatırımlar yüzde 27,2 oranında artarken enerji sektörü 
yatırımları yüzde 78,5 oranında gerilemiştir. 2018 yılında 
gerçekleştirilen 157,2 milyar TL lik teşvikli yatırım ile 255 

bin kişiye istihdam imkanı sağlanabilmiştir. Bu istihda-
mın 126 bin kişilik bölümü imalat sanayi sektöründe 115 
bin kişilik bölümü ise hizmetler sektöründe gerçekleşti-
rilmiştir. Bu veriler yatırımlarla birlikte istihdam teşvik-
lerinin önemli bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. 
2018 yılında yaratılan bu istihdam 2017 yılına göre ima-
lat sanayiinde yüzde 24.4 hizmetler sektöründe ise yüz-
de 7,7 oranında artarken; enerji sektöründe yüzde 40,7 
madencilik sektöründe ise yüzde 10,5 tarımda ise yüzde 
20,6 oranında azalma sağlamıştır. 

Türkiye’nin ekonomik büyümesinde inşaat sektörü 
uzun yıllar önemli rol oynamıştır. Çok sayıda sektörden 
girdi alan bu sektörde yaşanan gelişmeler ekonomik büyü-
meyi ve istihdamı yakından etkiler olmuştur. 2017 yılında 
inşaat ruhsatı alanı ve daire sayısı son yılın en yüksek sayı-
sına ulaşmıştır. 2018 yılının 9 aylık döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre inşaat ruhsat alanında yüzde 55 
oranında gerileme kaydedilmiştir. Daire sayısı ise yüzde 58 
oranında düşüş kaydetmiştir. Konut fiyat endeksi 2017 yı-
lına göre 2018 yılında yüzde 10,5 oranında artmıştır. Yeni 
konutlardaki artış ise yüzde 8,7 oranındadır. 

Türkiye’de yatırımlardaki gelişmelerin değerlendiril-
mesinde kullanılabilecek bir diğer gösterge de kurulan 
ve kapanan şirket sayısı olarak belirtilebilir. 2018 yılında 
kurulan şirket sayısı yüzde 17 oranında artarak 86.349 ol-
muş,  kapanan şirket sayısı yüzde 7,5 oranında azalarak 
13.593 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’ye 2000-2018 döneminde toplam 208.848 
milyar dolar tutarında yabancı yatırım girişi olmuştur. 
Bu tutarın 46 milyar dolarlık kısmı gayrimenkuldür. Ül-
kemize gelen yabancı yatırımların AB ile ilişkilerin geliş-
tiği ve özelleştirmenin hızlandığı 2004-2008 döneminde, 
zirveye çıktığı 2008 yılından itibaren finansal krizin de 
etkisiyle gerilemeye başladığı görülmektedir. 

Doğrudan Yabancı Yatırımların binde 4’ü tarım sektö-
ründe, yüzde 37,98’si sınai sektörlerde, yüzde 61,98’ü ise 
hizmetler sektöründe gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemize gelen yabancı yatırımların yüzde 74’ü Avru-
pa ülkelerindendir. Yüzde 17’si Asya, yüzde 9 ile Amerika 
kıtası ülkelerindendir. 

İSTIHDAM VE İŞSIZLIK
2018 yılı Ekim ayı itibariyle TÜİK kayıtlarına göre, 

ülkemizde çalışma çağındaki nüfus yaklaşık olarak 60,8 

2018 yılına gelinceye kadar Türkiye ekonomisinin 
gösterdiği üretim ve büyüme performansına ilişkin veri-
ler Tablo 1’de .verilmiştir. Buna göre; 2000 yılında 170,6 
milyar TL olan cari Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) yani 
üretimin cari fiyatlarla hesaplanan parasal değeri 2017 
yılı sonunda 3,1 trilyon TL’ye yükselmiştir. Bu veriler do-
lar bazında GSYİH’nın 271 milyar dolardan 851 milyar 
dolara yükseldiğini ortaya koymaktadır.

Büyüme hızı açısından bir değerlendirme yapıldığın-
da ise istikrasız bir büyüme süreci yaşadığımız anlaşıl-
maktadır. Türkiye ekonomisinin istikrarsız ancak yüksek 
sayılabilecek düzeyde büyüdüğü 2000 sonrası dönemde 
artık yeni bir aşamaya gelindiği anlaşılmaktadır. Gerek 
dolar bazındaki GSYİH artışında gerekse büyüme hızın-
da ciddi bir ivme kaybı söz konusudur. 

Dolar bazındaki GSYİH’daki ivme kaybında üretim 
artışının yavaşlaması yanında kur artışlarının, büyüme-
deki ivme kaybında ise kur artışlarına neden olan, dış 
kaynak girişindeki yavaşlamanın belirgin rolü olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Kişi başına düşen gelir verileri açısından bir değerlen-
dirme yapıldığında ise 2000-2012 arası dönemde, genel 
olarak, artış yaşandığı ve dolar bazında kişi başına dü-
şen gelirin 4.229 dolardan 12.480 dolara yükseldiği gö-
rülmektedir. Ancak bu yıldan sonra tersine bir eğilim 
yaşanmış ve kişi başına düşen gelir gerilemiştir. Türki-
ye’deki yüksek enflasyon nedeniyle, dolayısıyla da TL’nin 
dolar karşısında değer kazandığı 2003-2008 döneminde 
kişi başına düşen gelir hızla yükselmiştir. İzleyen yıllarda, 
dolar kurunun artışıyla birlikte, bu ivme yavaşlamış, 2013 
yılından sonra da tersine dönmüştür. 2018 yılında kur ar-
tışının daha da hızlandığı dikkate alındığında, kişi başına 
düşen gelirin bu yıl 10 bin doların altına düşerek 9.632 $ 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sektörel açıdan bir değerlendirme yapıldığında, ben-
zer bir eğilimin ana sektörlerde de, özellikle de sanayi ve 
hizmetler sektörlerinde yaşandığını anlaşılmaktadır. Bu-
nunla birlikte sanayi sektöründeki ivme çok daha belir-
gindir. Öte yandan Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır 
lokomotifi konumunda olan inşaat sektörü ilk çeyrekte 
yüzde 6,7, ikinci çeyrekte yüzde bir oranında büyürken 
üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 gibi oldukça yüksek bir oran-
da küçülmüştür. Bu gelişmede döviz kurları ve kredi fa-
izlerinde yaşanan yüksek oranlı artışların önemli rolü 
olduğu söylenebilir.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 
yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü-
nün katma değeri yüzde 1,3; sanayi sektörü yüzde 1,1 art-
tı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamın-
dan oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 
5,6’lik artış kaydetti. 

HARCAMALAR 
2000-2017 döneminde özel tüketim için kullanılan 

harcamaların payının azaldığı, yatırım harcamaları ve it-
halatın payının ise önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 

2018 yılında büyümenin harcama kısmında yaşanan 
gelişmelere göre, özel tüketim harcamalarının 2017 yılı-

nın aynı dönemine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 
9,1 ikinci çeyreğinde yüzde 6,4 oranında arttığı üçüncü 
çeyreğinde ise yüzde 1,1’e gerilediği görülmüştür. 2018 
yılının ilk dokuz aylık döneminde tüketim büyümesi 
yüzde 5,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Hane halkı tüketim harcamaları 2018 yılında yüzde 1,1 
oranında arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH 
içindeki payı ise yüzde 57,6 olarak gerçekleşti. 2018 yı-
lında, devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH için-
deki payı yüzde 14,4 olurken, sabit sermaye oluşumunu 
payı yüzde 29,7 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim 
endeksine göre devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 
3,6 arttı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise, yüzde 1,7 
azalış gösterdi. 

Devletin nihai tüketim harcamaları ise 2018 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 3,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,8 ve üçüncü 
çeyrekte ise yüzde 7,5 oranında artmıştır. Böylece yılın 
dokuz aylık bölümünde kamu tüketim harcamaları yüzde 
6,3 oranında büyümüştür. Bu veriler, 24 Haziran seçim-
lerinin etkisi yanında kamunun büyümedeki yavaşlamayı 
telafi etmek için büyük çaba gösterdiği anlamına da gel-
mektedir. 

2018 yılında yatırım harcamaları (Gayri safi sabit 
sermaye oluşumu) ilk 2 çeyrekte yüzde 7,9 ve yüzde 4,2 
oranında artmış, üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,8 oranın-
da gerilemiştir. Böylece yılın dokuz aylık bölümünde 
yatırım harcamaları yüzde 2,4 gibi oldukça düşük dü-
zeyde artış göstermiştir. Bu gelişmenin gerisinde eko-
nominin geleceğine ilişkin beklentilerin kötüleşmesi 
yanında Ağustos ayı ve sonrasında döviz kurlarında 
yaşanan yüksek oranlı artışların önemli rolü olduğu 
söylenebilir. 

Mal ve hizmet dış ticaretinde 2018 yılının ilk üç çey-
reğindeki gelişmeler incelendiğinde; ihracatın ilk çeyrek-
te binde 7, ikinci çeyrekte yüzde 4,2, üçüncü çeyrekte ise 
yüzde 13,6 oranında büyüdüğü görülmektedir. Böylece 
ihracatın 9 aylık büyüme oranı yüzde 6,4 olarak gerçek-
leşmiştir. Bu durumun kurlardaki artış ve iç talepteki ya-
vaşlamadan etkilendiği söylenebilir. 

İthalatın ise ilk çeyrekte yüzde 15,4 gibi büyük oran-
da büyüdüğü, ikinci çeyrekte bu artışın durma noktasına 
geldiği ve üçüncü çeyrekte de yüzde 16,7 gibi bir oranda 
gerilediği görülmektedir. Böylece dokuz ayda ithalat yüz-
de 1,2 oranında gerilemiştir. Mal ve hizmet ithalatındaki 
bu gelişmeler kur artışları ve ekonomideki yavaşlamanın 
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

MAKALE

Şekil 2. Harcamaların Dağılımı 

Şekil 3. Doğrudan Yabancı Yatırım Giriş ve Çıkışı

HARCAMA 2017 YILI  2018 YILI

 9 AYLIK   9 AYLIK

ÖZEL TÜKETIM HARCAMALARI 6,0  5,3

DEVLETIN NIHAI 

TÜKETIM HARCAMALARI 4,6 6,3

YATIRIM HARCAMALARI 8,3 2,4

MAL VE HIZMET İHRACATI 12,9 6,4

MAL VE HIZMET İTHALATI (-) 5,9 -1,2

GAYRI SAFI YURTIÇI HASILA 7,5 4,5

Tablo 2. Harcamalarda Büyüme 

Kaynak: TÜİK
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Diğer taraftan aşağıdaki grafikten de görülebileceği 
gibi, sanayi alt sektörleri ürünlerinden oluşan Yİ-ÜFE’de-
ki fiyat artışlarındaki farklılaşma, artışların kontrolü için 
başta rekabet yoğunluğu olmak üzere sektörel strateji-
lerin de göz ardı edilmemesi gereğine işaret etmektedir. 
Böylece makro önlemlerin nüfus edemediği enflasyon 
kaynakları da bertaraf edilmiş olacaktır.

TÜFE kapsamındaki mal gruplarındaki fiyat artışları-
nın da farklılaştığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

DIŞ TICARET 
Türkiye’nin ihracatı 2016 yılında yüzde 0,9 oranın-

da gerileyerek 142,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılındaki bu gerilemenin ardından 2017 yılında ye-
niden yükselişe geçerek yüzde 10,2 oranında artışla 157 
milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında ise ihracatımız bir 
önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak 168,1 milyar 
dolara ulaşmıştır. 2018 yılında Haziran ve Ağustos ayları 
hariç 10 ay boyunca aylık olarak ihracat rekorları kırıl-
mıştır.  Türkiye son üç yıldır dünya mal ticaretindeki bü-
yümeye paralel bir performans göstermektedir. Küresel 
ihracat içindeki payımız yüzde 9 seviyesindedir. 

İhracat ortalama birim fiyatları son üç yıldır zayıf 
performans göstermektedir. 2016 yılında küresel pazarda 
fiyatlarda görülen gerilemeye bağlı olarak Türkiye’nin de 
ihraç fiyatlarında yüzde 11,9 oranında gerileme görül-
müştür. Türkiye’nin toplam ihraç birim 2013 yılında 1,54 
dolar/kg iken, 2018 yılında 1,29 dolar/kg olarak gerçek-
leşmiştir. Sanayi malı ihraç birim fiyatı ise 2013 yılında 
1,95 dolar/kg iken 2018 yılında 1,73 dolar/kg olmuştur.

2018 yılında ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 
oranında azalırken, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 75 seviyesine ulaşmıştır. Enerji dışı dış ticaret den-
gemizde de önemli ölçüde iyileşme görülmektedir. 

2018 yılında en çok ihracat yapan ilk beş sektör Oto-

motiv, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri,  Çelik, Elektrik ve Elektronik’tir. 

Türk otomotiv endüstrisi, 2018 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 11 oranında artışla 31,6 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmiş ve kendi sektöründe rekor kırmıştır. İhra-
catını en çok artıran sektörler ise; yüzde 36,1 oranındaki 
artışla çelik sektörüdür. Bunu yüzde 34,5 artışla mücev-
her sektörü, yüzde 23,7 oranında artışla zeytin ve zeytin-
yağı gelmiştir. 

2018 yılı ihracatımız içinde ekonomik bölge olarak en 
büyük payı yüzde 47 ile AB (28 ülke) almaktadır. İkinci 
sırada yüzde 22,5 oranıyla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri 
gelmektedir. Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Kuzey Afri-

milyondur. Bu nüfusun 32,6 milyonu çalışmak isterken 
bunlardan 28,8 milyonu iş bulabilme şansına sahip ol-
muş, 3,7 milyonu yani yüzde 11,6’sı işsiz kalmıştır. 

Türkiye’de yüzde 33,7 ile kayıt dışı istihdam düzeyini 
2018 yılında da sürdürmüştür. Büyük teknolojik imkan-
ların bulunduğu, denetim imkanlarının geliştiği böylesi 
bir dönemde kayıt dışı istihdamın bu düzeylerde seyret-
mesi, gerek sosyal güvenlik sisteminin aktüaryel denge-
si gerekse yarattığı haksız rekabet boyutuyla, üzerinde 
önemli durulması gereken konudur.

2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle genel işsizlik oranı 
yüzde 11,6 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik ora-
nı yüzde 13,6 genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 22,3 
olmuştur. 

Türkiye’de işgücüne katılım oranının yüzde 53,6 ile 
gelişmiş ülkelerin (%70’ler) oldukça gerisinde kalmasına 
rağmen çift haneli ve artma eğilimi gösteren bir işsizlik ile 
karşılaşılması, nüfusun ortalama yaş düzeyinin artacağı, 
kadınların işgücü piyasasındaki rolünün artacağı ve En-
düstri 4.0’ın yaygınlaşacağı yakın gelecekte sorunun gele-
bileceği düzeyler hakkında bizlere bir fikir vermektedir. 
İşgücü talebinin artırılması olanaklarının her geçen gün 
kısıtlandığı bu süreçte, çarenin daha çok işgücü arzının 
niteliğinin artırılmasında aramak gerekecektir. 

2018 yılında istihdamın sektörel dağılımına ilişkin ge-
lişmeler ise şöyledir. 2017 yılı Ekim ayı sonunda 5,5 milyon 
kişi olan tarımda çalışan sayısı 2018 yılı Ekim ayı sonu iti-
bariyle yaklaşık187 bin kişi azalarak 5,3 milyona gerilemiş-
tir. Tarım sektörünün içinde bulunduğu zorlu maliyet ve 
üretim koşulları nedeniyle, özellikle küçük çiftçiler, yeterli 
gelir edemedikleri sektörü terk etmektedir. 

2017 yılı Ekim ayı sonunda 5.470 bin kişi olan  istih-
dam sanayi sektöründe 226 bin kişi artmıştır.  Yine aynı 
dönemde hizmetler sektöründe 15.455 bin kişi iken 430 
bin kişi artmış,  adeta bir bunalıma giren inşaat sektörün-

de ise 2.186 bin kişi olan istihdam 246 bin kişi azalmıştır. 
2018 yılı Ekim ayı sonunda istihdamın sektörel dağılımı 
şu şekildedir. 

ENFLASYON 
Türkiye dünya genelinde 40 yıldır yüksek veya göreli 

yüksek oranlı enflasyonla yaşamayı başaran ender, bel-
ki de tek ülkedir. Türkiye er ya da geç, faturası ağır da 
olsa, bu sorunu minimize etmek zorunda kalacaktır. Zira 
yüksek enflasyonla yaşamanın faturası, enflasyonu dü-
şürmenin getireceği faturadan daha büyük hale gelmiştir. 
Ekonomi yönetimi yanında halkın da bu nedenle enflas-
yonla mücadeleye destek vereceği söylenebilir. Bunun 
için yılın ikinci yarısının uygun iklimi sunacağını tahmin 
ediyoruz. Ancak bu noktada unutulmaması gereken iki 
konu bulunmaktadır. Bunlar tarımsal üretim maliyetle-
rinin düşürülmesi ve üretimde istikrarın sağlanması ile 
kamuda kaynak kullanım etkinliğinin artırılması başa-
rılmadan enflasyonla mücadelede kalıcı başarı neredeyse 
imkansızdır. 

2018 yılında aylık ve yıllık bazda enflasyon verilerinin 
gelişimi  verilmiştir. Buna göre 2018 yılında yurtiçi üre-
tici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) gelişmeler incelendi-
ğinde, enflasyonun Mayıs ayına kadar yüzde 12-16 bandı 
etrafında iken Mayıs-Eylül arasında düzenli olarak artış 
eğilimine girdiği görülmektedir. Ağustos ayında kurlarda 
yaşanan artış sonrasında Eylül’de ÜFE enflasyonu aylık 
bazda yüzde 10,8 yıllık bazda ise yüzde 46’ya yükselmiş-
tir. Bu aylık bazdaki oran 2001 Nisan ayından (%14,4), 
yıllık bazdaki oran ise 2002 yılı Haziran ayından sonraki 
en yüksek rakam olmuştur. İzleyen aylarda, alınan ön-
lemler sonucunda, kurların gerilemesinin de etkisiyle, 
ÜFE enflasyonu gerilemeye başlamış ve yılı yüzde 33,6 
düzeyinde kapatmıştır.

2018 yılında Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) 
gerçekleşen gelişmeler değerlendirildiğinde ise Ocak-Ni-
san döneminde yıllık bazda yüzde 10 düzeylerinde bir 
TÜFE enflasyonunun olduğu görülmektedir. Ancak bu 
enflasyon göstergesinde de Mayıs ayından itibaren yük-
selme eğilimi olmuş, Ekim ayında zirveyi gördükten son-
ra gerilemeye başlamış, yılı yüzde 20,3 ile kapatmıştır. 
TÜFE enflasyonundaki düşüşte; kurların gerilemesi, ver-
gi indirimleri ve enflasyonla topyekün mücadele progra-
mı ile talepteki yavaşlamanın rolü olmuştur.
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Şekil 4. İşsiz Sayısı ve İşsizlik Oranı

Şekil 6. 2018 Yılında Enflasyonun Gelişimi (Yıllık %)

Şekil 7. Sektörel Bazda Yİ-ÜFE’nin Gelişimi(%)

Şekil 8. Mal Grubu Bazında Yıllık TÜFE Enflasyonu (%) 

Şekil 5. İstihdamın Sektörel Dağılımı

YILLAR KÜRESEL KÜRESEL KÜRESEL KÜRESEL

  MAL MAL  HIZMET  HIZMET 

 İHRACATI İTHALATI İHRACATI İTHALATI

  İÇINDEKI  İÇINDEKI İÇINDEKI İÇINDEKI 

 PAYIMIZ PAYIMIZ PAYIMIZ PAYIMIZ

2008 0,8 1,2 0,91 0,46

2009 0,8 1,1 0,97 0,47

2010 0,8 1,2 0,90 0,50

2011 0,7 1,3 0,90 0,48

2012 0,8 1,3 0,93 0,46

2013 0,8 1,3 0,95 0,51

2014 0,8 1,3 1,03 0,49

2015 0,9 1,2 0,97 0,49

2016 0,9 1,2  0,78 0,47

2017 0,9 1,3 0,88 0,48

2018 0,9 1,1 * *

Tablo 3.  Küresel Mal ve Hizmet İhracatı ve İthalatındaki Payımız

Kaynak: trademap, TÜİK. 07.05.2019
*Henüz yayımlanmamıştır. 

 YILLIK (MILYAR $) 

 2016 2017 2018

İHRACAT 142,5 157,0 168,0

   ENERJI İHRACATI 3,2 4,3 4,4

   ALTIN İHRACATI 8,2 6,6 2,6

İTHALAT 198,6 233,8 223,0

   ENERJI İTHALATI 27,2 37,2 43,0

   ALTIN İTHALATI 6,5 16,6 11,3

DIŞ TICARET HACMI 341,1 390,8 391,0

DIŞTICARET DENGESI -56,1 -76,8 -55,0

ENERJI DIŞI DENGE -32,1 -43,9 -22,2

İHRACAT/İTHALAT % 71,8 67,1 75,3

Tablo 4. Dış Ticaret Dengemiz

Kaynak: trademap 07.05.2019
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ka ülkeleri de önemli bir paya sahiptir. Ülkeler itibariyle 
baktığımızda; ilk sırayı 16,2 milyar dolar ile Almanya al-
maktadır. İngiltere 11,1 milyar dolar ile ikinci sırada yer 
alırken, İtalya 9,6 milyar dolar ihracatımızla üçüncü sı-
rada yer almaktadır. Dördüncü ve beşinci sırayı Irak ve 
ABD almaktadır. 

2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk beş ili-
miz İstanbul (72,1 milyar dolar), Kocaeli (14,1 milyar do-
lar), Bursa (13,3 milyar dolar), İzmir (9,8 milyar dolar) ve 
Ankara (7,7 milyar dolar) dır. Aynı yılda 500 milyon do-
lar üzeri ihracat yapan ve bir önceki yıla göre üst düzeyde 
artış gerçekleştiren iller Samsun (648 milyon dolar), Ha-
tay (2,9 milyar dolar), Kayseri (1,9 milyar dolar) dir.

MAKALE

SEKTÖR 2017 2018 DEĞİŞİM

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 28,5 31,6 10,7

HAZIRGİYİM VE 

KONFEKSİYON 17,0 17,6 3,6

KİMYEVİ MADDELER 

VE MAMULLERİ 16,0 17,4 8,3

ÇELİK 11,4 15,6 36,1

ELEKTRİK VE 

ELEKTRONIK 10,5 11,3 7,9

Tablo 5. En Çok İhracat Yapılan Beş Sektör

Milyar $

EKONOMIK BÖLGELER 2018 YILI 2018 YILI 

 İHRACATIMIZ İTHALATIMIZ

 İÇINDEKI PAYI İÇINDEKI PAYI 

AB (28) 47,1 36,4

DIĞER AVRUPA ÜLKELERI 6,2 13,4

K. AFRIKA 4,8 1,8

DIĞER AFRIKA ÜLKELERI 2,6 1,3

K. AMERIKA 6,2 6,0

O.AMERIKA VE KARAYIPLER 0,7 0,4

G. AMERIKA 0,8 2,5

YAKIN VE ORTA DOĞU 22,5 8,5

DOĞU ASYA 7,2 24,5

AVUSTRALYA VE Y. ZELANDA 0,4 1,0

DIĞER ÜLKELER 0,1 3,5

TÜRKIYE SERBEST BÖLGELER 1,3 0,7

 100,0 100,0

Tablo 6. Ekonomik Bölgelerin İhracat ve İthalatımız İçindeki Payı 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 07.05.2019
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İKTİSADİ ARAŞTIRMA VAKFI BAŞKANI

2019 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ

The Economist dergisinin “sallantılı” olarak tanımla-
dığı 2019 yılında, yeni bir resesyon hatta bir mali krizin 
gündemde olabileceği de söylentiler arasındadır.  

Bu ve benzeri kaygıların hiç de yersiz olmadığı, ülke-
lerin büyüme oranlarında yavaşlamanın sürdüğü, borsa-
larda ani dalgalanmaların görüldüğü bilinmektedir. 10 
yıl önce mali krize yol açan en önemli etkenlerden biri 
olan küresel borç yükünde ise belirgin bir azalma görül-
memektedir.

BORSALARDA FIRTINA…
2018 Ekim ve Kasım aylarında, Amerika’dan Çin’e 

dünyanın önde gelen borsaları, 2018 yılının tüm kaza-
nımlarını silecek biçimde sallandılar. Amerikan Wall 
Street Journal gazetesinde yer alan bir değerlendirme;  bu 
sarsıntıda borsalardan silinen değerin dünya ekonomisi-
nin yüzde 10’una yakın bir büyüklüğe ulaştığını gösterdi. 

Piyasalarda Kasım ayının son haftasında başlayan 
toparlanma, Arjantin’de yapılan G20 zirvesinde ABD ve 
Çin “ticaret savaşlarına” bir çözüm aramak üzere “ateş-

kes” ilan ettiklerine ilişkin izlenimlerin etkisiyle biraz 
daha güçlendi, piyasalar geçici olarak rahatladı. Ancak 
2018 Aralık ayının ilk haftasında, bu “ateşkes”e güven 
azalırken, Başkan Trump’ın attığı bir Tweet’in ardından 
ABD borsaları bir kez daha sarsıldı.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, yine bir 
günde yüzde 3’den fazla değer kaybettiler. Sarsıntıdan 
dünya borsaları da etkilendi. Nikkei (Japonya) yüzde 
0,53, Şanghay (Çin) yüzde 0,61 düştü. Gerileme eğilimi 
Londra, Frankfurt, Paris borsalarına da yansıdı.

Kısacası dünya mali piyasaları oldukça tedirgin. Bu 
tedirginlik 2007-2008 yıllarında sık tekrarlanan bir şaka-
yı akla getiriyor: “Biri omuzuna dokunsa hemen satmaya 
başlıyor”.

Ekonomik tartışmalarda, borsalardaki sallantının ar-
kasında, dünya ekonomisinde faizlerin yükselmeye ve 
likidite bolluğu döneminin sonuna gelindiğine ilişkin al-
gıların yanı sıra, “ticaret savaşlarının” ekonomilerin per-
formansları üzerindeki olası olumsuz etkilerine ilişkin 
kaygılar öne çıkmaktadır.

Market Watch sitesinin konuştuğu kimi ekonomistler, 

bu sarsıntının 2019 yılında bir resesyon olasılığını yüzde 
20 oranında arttırdığı kanısına vardıklarını göstermekte-
dir.  

Ancak ünlü ekonomist Paul Samuelson’un 1966 yılın-
da Newsweek dergisinde yayımlanan makalesinde yaptığı 
şakayı anımsamakta da yarar vardır: “Geçmişte piyasalar 
beş resesyondan dokuzunu bildiler.”

Diğer bir deyişle mali sarsıntıları ekonomik durgun-
luk izleyebilir veya  izlemeyebilir de… 

EKONOMİLERDE 
YAVAŞLAMA EĞİLİMİ

The Economist Intelligence Unit son raporunda, 
dünya ticaretinin büyüme hızının 2017’de yüzde 5,2’den 
2018 de yüzde 4’e düştükten sonra bu eğilimi koruyarak, 
2019’da yüzde 3,4’e gerilemesini bekliyor. 

Uluslararası kurye şirketi DHL de küresel ticaretin 
büyüme hızında 2019 başında bir yavaşlama bekliyor. 
Küresel fon yönetim şirketi Schroders gibi 2019’da dünya 
ekonomisinde büyüme hızının yüzde 2,5-3 olarak düşü-
nülen resesyon sınırına dayanmasını bekleyen kötümser-
ler de var: Schroders baş ekonomisti Keith Wade, Outlo-
ok 2019 - Global Economy notunda, küresel ekonomik 
büyümenin 2018’de 3,3’ten 2019’da 2,9’a gerileyeceğini 
düşünüyor. 

Bu beklentilerin şekillenmesinde, olası ticaret savaşla-
rının kısıtlayıcı etkilerinin yanı sıra, dünyanın önde gelen 
ekonomilerinin hız kesmeye başlamasının önemli rol oy-
nadığı ifade edilebilir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), son “Dünya Ekonomi-
sinde Durum” (World Economic Outlook- Ekim 2018) 
raporunda gelişmiş ekonomilerde ekonomik etkinliğin, 
2018 yılının ilk yarısında, 2017 yılına göre hız kesmeye 
başladığını saptamaktadır. 

Rapor, dünya ekonominin 2018 ve 2019 büyüme hızı-
na ilişkin 9 Nisan’da  açıkladığı beklentileri yüzde 0,2 ora-
nında azaltırken, genelde ekonomik büyümenin dengesi-
nin zayıfladığını, kimi ülkelerde de gerileme başladığını  
söylüyor. IMF, küresel ekonominin büyüme tahminleri-
nin 2018 için yüzde 3,6 seviyesinde olacağını, 2019 için 
ise, yüzde 3,3 olacağını beklemektedir. Genel görünüm 
olarak yapılan değerlendirmeden sonra, gelişmiş ekono-
milerin 2019’da yüzde 1,8 oranında büyüme gösterece-
ği ifade edilmektedir. ABD ekonomisinin büyümesinin 
yüzde 2,3 oranında Almanya’nın ise, büyüme beklentisi-
nin uüzde 0,8 olarak tahmin edilmektedir. Gelişen eko-
nomilere ilişkin büyüme tahmini ise 2019 yılında yüz-
de 4,4’e çekilmiştir. Bu kapsamda yer alan Hindistan’ın 
büyümesinin yüzde 7,3 oranında, Çin ekonomisinin ise 
2018 yılının ikinci yarısında uygulanan teşvik politikala-
rı nedeniyle büyümenin yüzde 6,3 oranında olabileceği 
beklenmektedir.  

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre ge-
lişmiş ve gelişmekte olan piyasaların toplam borç yükleri 
2018 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
11,1 artarak 247 trilyon dolar düzeyine çıktı. G7 ülkeleri-
nin ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğunun yer aldığı 
değerlendirmeye göre, borç/GSYH oranı 2018 ilk çeyrek-
te yüzde 318 arttı.

2018 ilk çeyrekte hane halkı, finansal olmayan şirket 
ve genel kamu sektörü borcu 186 trilyon dolar oldu. Fi-
nans sektörünün borcu ise 61 trilyon dolar ile rekor kırdı. 

ABD’de genel hava bir ekonomik toparlanma devresi-
nin sonuna gelindiği yönünde. Faizler yükseliyor, şirket 
kârlarında zayıflama görülmektedir.  

Amerikan New York Times gazetesi, yeni evlerin sa-
tışlarında Ekim ayında aniden yüzde 8,9 oranında bir dü-
şüş yaşandığına dikkat çekiyor. Hava kara, deniz nakliyat 
verileri de bir ekonomik yavaşlamaya işaret etmektedir.

Morgan Stanley’in baş küresel ekonomi stratejisti Ru-
chir Sharma, şirket borçlarının geride bıraktığımız sekiz 
yılda üç kat artarak, 2008 krizi öncesindeki rekor düzey-
lere ulaştığına dikkat çekmektedir.

IMF, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de ekono-
mik büyümenin 2018 yılında yüzde 6,6 seviyesinde, 2019 
yılında ise, yüzde 6,2 oranında gerçekleşmesini bekle-
mektedir. 

Ancak birçok gösterge, yavaşlamanın resmi büyüme 
verilerinin gösterdiğinden daha derin olabileceğini dü-
şündürüyor. 

Örneğin Kasım ayı verileri, imalat sanayii satışlarında 
beklenmedik bir gerileme sergiliyor. 

Yeni ihracat siparişlerinin altı aydır düzenli olarak 
gerilemekte olduğu, yeni ithalat siparişlerinin düştüğüne 
dikkat çekiliyor. 

Bloomberg, “China International Capital Corp.” eko-
nomistlerinin yayımladıkları bir bilgi notunda “iç tüke-
tim öncü göstergelerinin hızla gerilemekte olduğuna” 
dikkat çektiklerini ifade etmektedir.

Çin ekonomisindeki yavaşlama eğiliminin bir diğer 
belirtisi de lüks tüketim harcamalarındaki gerilemedir. 

Çin lüks tüketim kapsamındaki markalı ürünlere yılda 
90 milyar dolar harcıyor. Ancak bu yıl Manhattan ve Pa-
ris’teki lüks mağaza sahipleri Çinli müşterilerin talebinde 
bir yumuşama gözlemlediklerini ifade etmektedirler. 

Euromonitor ve Bain & Co gibi araştırma şirketleri 
de bu yıl Çinli tüketicinin harcamalarında daha çekingen 
davrandığına dikkat çekmektedirler. 

Çin ekonomisinin büyüme hızı son yıllarda gittikçe 
artan oranda kredi genişlemesine dayanırken,  34 trilyon 
dolara ulaşan toplam (kamu+özel) borç yalnızca Çin için 
değil, özellikle dünya mali piyasalarında bir kriz ve olası 
bir küresel resesyon riskini arttırması açısından gittikçe 
artan oranda kaygı yaratabilmektedir.

Benzer bir yavaşlama havası Avrupa Birliği (AB) için 
de söz konusudur.

London School of Economics’ten Prof. Lucrezia Rei-
chlin AB’de ekonomik büyüme hızının 2017 yılının üçün-
cü üç aylık döneminden bu yana gerilemeye başladığına 
dikkat çekerek;  Almanya ekonomisindeki yavaşlama 
eğiliminin AB bölgesi için iyi bir haber olmadığını vur-
gulamaktadır. Almanya’da perakende satışlar 2018 yılı 
Ekim verilerine göre dört aydır düşmekte olduğu, Alman 
ekonomisinin lider sektörlerinden oto endüstrisinde de 
üretimin Ağustos ayında, yüzde 7 oranında düştüğü be-
lirtilmektedir.

Almanya’da yönetime danışmanlık yapan Ekonomik 
Konsey ekonomistlerinin de, 2018 ve 2019 ekonomik bü-
yüme beklentilerini sırasıyla, yüzde olarak, 2,3’ten 1,6’ya 

PROF.DR. AHMET İNCEKARA

Son 10 yıldır, küresel düzeyde yaklaşık 12 trilyon dolar tutarındaki mali kurtarma 

paketlerine rağmen,  bu süre içinde, sert ve uzun durgunluk dönemlerinin yaşanması 

sonucunda, 2019 yılına girerken dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin endişelerin 

arttığı gözlemlenmiştir…
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ulaşması öngörülmektedir. 
Ancak, ABD politikaları, Çin ekonomisindeki yavaş-

lama, ticari korumacılık, BREXİT’in geleceğinin belirsiz-
liği ve jeopolitik riskler ve İran’a yaptırımlar küresel ti-
caretin öngörülen büyümenin altında genişleyebileceğini 
de gösterebilir. 

Türkiye, 2019 yılına ekonomide stagflasyon ile girmiş-
tir. Yani yüksek enflasyon ve durgunluk aynı anda yaşan-
maktadır. 

Türkiye’de 2019 yılına girerken siyasetin gündemini 
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler belirlerken, 
halkın gündemini ise varlığını her geçen gün daha fazla 
hissettiren ekonomik durgunluk belirlemektedir. 2018’in 
son çeyreğini yüzde 3 daralma ile kapatan ülkemiz Türki-
ye İstatistik Kurumu kesin verilerine göre geçtiğimiz yılı 
yüzde 2,6 büyüme oranı ile tamamlamış oldu. 

Büyümedeki gerilemenin 2019’da yerini küçülmeye 
bırakacağını, buna bağlı olarak işsizliğin ve hayat pahalı-
lığının artacağı dile getirilmektedir. 

Bir başka deyişle Türkiye toplumunun 2019 yılında 
yoksullaşacağına kesin gözüyle bakılıyor, ancak bu yok-
sulluktan nasıl çıkılacağı henüz bilinmiyor.

2018 yılı boyunca ABD ile Çin arasındaki ticaret sa-
vaşları, Brexit, Amerikan merkez bankasının (Fed) faiz 
artırımı rüzgarı gibi dış gelişmelere karşı hassas olan Tür-
kiye, bu arada 95 yıllık parlamenter rejimden başkanlık 
sistemine geçiş yapmıştır.

Özellikle yılın ikinci yarısında ABD ile patlak veren 
papaz Brunson krizi sonrasında bir “kur fırtınası”nın or-
tasında kalan Türkiye ekonomisinde, hızla yükselen enf-
lasyon ve bıçak gibi kesilen yatırımlar 2019’un zorlu ge-
çecek şartlarını tek tek oluşturmuş olarak gözükmektedir. 

Bundan yalnızca 1 yıl önce, 2017’nin üçüncü çeyre-
ğinde yakaladığı yüzde 11,1 büyüme ile Türkiye “dünya-
nın en hızlı büyüyen ülkesi” unvanını kazanmıştı. 

Türkiye’nin önümüzdeki 5-6 çeyrek boyunca yani 
yaklaşık 1,5 yıl süresince ekonomik durgunluk yaşaması-
nın yüksek ihtimal olduğunu kaydedilmektedir.

Özellikle 2016’dan bu yana istikrarlı biçimde artan iş-
sizlik, 2019 için büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş 
durumdadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yayınladı-
ğı verilere göre Ekim 2018 itibariyle ülkede işsizlik oranı 
yüzde 11,4’e çıkmış bulunmaktadır. Toplam işsiz sayısı ise 
geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 mil-
yon 749 bin kişiye ulaşmıştır.

Türkiye, her yıl yaklaşık 700-800 bin arası yeni istih-
dama ihtiyaç duymaktadır. Yani her yıl bu sayıda insan 
iş gücü piyasasına adım atmaktadır. Türkiye’nin her yıl 
istihdam piyasasına yeni giren yaklaşık 800 bin insana is-
tihdam sağlayabilmesi için ise yıllık büyüme oranının en 
az yüzde 4 olması gerekmektedir.

2018’in son aylarında giderek artan bir ivmeyle yüz-
de 20’nin üzerine çıkan enflasyonun da 2019’un en çok 
tartışılacak konularından biri olacağı ve ciddi bir risk ol-
maya  devam edeceği öngörülmektedir. 2019’da yeni bir 
kur atağı yaşanmazsa enflasyonun bir miktar daha gerile-
yebileceği düşünülmektedir. Ancak, beklentilerin gerçek 
anlamda iyileşebilmesi için Merkez Bankası’nın sıkı para 
politikasından taviz vermemesi gerekmektedir. 

31 Mart yerel seçimlerine kadar hükümetin ekono-
mide kayda değer bir reform yapmadığı hatta devlet kay-
naklarının bir miktar daha seçim odaklı kullanıldığı da 
bilinen bir gerçektir.

31 Mart yerel seçim sonrası açıklanan “Yeni Ekonomi 
Programı- Yapısal Dönüşüm Adımları”na göre ekonomiyi 
güçlendirme amaçlı bir dizi karar alınmıştır. İlk adımlar-
dan biri, bankaların sermayelerini güçlendirme olacaktır. 
Konkordato ve kredi yapılandırma da yeni yasal çerçeve 
ile ele alınacaktır. Bireysel emeklilik sistemi yeniden ele 
alınacak, kıdem tazminatı reformu hayata geçirilecektir. 

Yapısal Dönüşüm Adımlarından halkı çok yakından 
ilgilendiren bir konu olan taze meyve sebze pazarında 
dengeleyici bir unsur olması için Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklığıyla Sera A.Ş.’nin kurulacak olmasıdır. 

Ülkemiz açısından bölgede önemli bir lojistik üs hali-
ne gelmesi amacıyla Lojistik Master Plan hazırlanacak ve 
Turizm Master Planı ile 70 milyon turist 70 milyar dolar 
turizm geliri hedeflenmektedir.  

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar; Türkiye için bü-
yüme tahminlerinin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret 
ederek, 2019 yılı ve 2020 yıllarında üretim ve iç talepte 
keskin bir düşüş yaşanacağını, finansal piyasaların is-
tikrar kazanmasına ve dış rekabet gücünün iyileşmesine 
rağmen “zayıf güven, şirketlerin yüksek borç servis yükü, 
sıkı para politikası ve Euro Bölgesi piyasalarındaki zayıf 
talep nedeniyle, Türkiye’de iç ve dış talep üzerinde baskı-
nın devam edeceği kesin gözüyle” bakılmaktadır.

TÜRKIYE’NİN TİCARETİ
Türkiye’nin ihracatı 2016 yılında 142,6 milyar dolar 

olarak gerçekleşirken, 2017 yılında yüzde 10,2 oranında 
artışla 157 milyar dolara ulaşmış, 2018 yılında ise 168, 1 
milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Türkiye son üç yıl 
boyunca, dünya mal ticaretindeki fiyatların yüzde 11,9 
oranında gerilemesine rağmen küresel mal ticaretindeki 
büyümeye paralel bir performans göstererek küresel ti-
caret içindeki  0,90 oranındaki  yerini korumuştur. Tür-
kiye’nin 2019 yılındaki ticaretinin, küresel ekonomilerde 
beklenen büyüme yavaşlamaları ile beraber bir yavaşlama 
içinde olabileceği beklenmektedir. 

ve 1,8’den 1,5’e çektikleri görülmektedir. 
Almanya Ticaret Odaları da ihracatın büyüme hızının 

bu yıl yüzde 2,8 ile geçmiş yılların ortalamasının yarısına 
gerilemiş olmasından yakındıkları haberleri dikkatimizi 
çekmektedir. 

Ancak, Almanya’nın önde gelen ekonomi gazetesi 
Handelsblatt’a göre tüm bunlar, Almanya ekonomisinde 
bir yavaşlamanın işareti olabilir ancak bir resesyonun söz 
konusu olmadığıdır.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAN 
GELEN HABERLER DE İYİ DEĞİL

ABD, Çin ve Avrupa Birliği’nden (Almanya) sonra 
dünya ekonomisinin dördüncü ayağını Arjantin, Brezil-
ya, Endonezya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan eko-
nomiler oluşturmaktadır. Bu alanda da ekonomik per-
formanslara ilişkin, son haftalarda iyi haberlere çok sık 
rastlanmamaktadır.

Bloomberg analistleri; gelişmekte olan ülkelerin şir-
ketlerinin karlarına ilişkin beklentilerini Nisan ayındaki 
son hesaplamalara göre yüzde 6 oranında düşürdüklerini 
aktarırken, Conference Board ekonomistleri de gelişmek-
te olan ülkelere ilişkin ekonomik büyüme beklentilerini 
yüzde 3,8’den yüzde 3,7’ye çekmişlerdir. 

Özetle gelişmekte olan ülkelere yönelik beklentiler 
iyimser olma çabalarına karşın, oldukça belirsiz durum-
dadır. 

Bu ülkelerin dolar cinsinden borçlarının, 2008 so-
nunda dünya ekonomisinin yüzde 9’undan 2018 yılının 
başında yüzde 14’üne yükselmiş olması kaygı yaratan bir 
durum olarak görülebilir.  

Mutlak miktar olarak 5,5 trilyon dolara ulaşan bu borç 
yükü, bu ülkelerin ekonomilerini dolar faizlerindeki ha-
reketlere çok duyarlı bir konumda tutabilmektedir. 

Dolar faizleri artmaya başladığı için bu ülkelerin eko-
nomilerinde döviz ve borç krizi, bir “bulaşıcılık” dalgası-
nın küresel mali sistemi sarsma riskleri de artırmaktadır.  

Buna karşılık iyimser yaklaşımlar dolar faizlerindeki 
arışın 2019 içinde duracağı,  2019 yılında gelişmekte olan 
piyasalar içinde ekonomilerin göreli olarak daha dengeli 
konumda olanların, yabancı yatırımcılar açısından yeni-
den çekici bir konuma yükseleceklerini düşünüyorlar. 

Bu çekiciliğin, borç yükünü daha da arttırarak olası 
bir krizin gelecekte çok daha şiddetli biçimde yaşanması-
na katkıda bulunacağını düşünenler de var.

Tüm bunlara ticaret savaşlarını, sağ popülizmin kü-
reselleşme karşıtı milliyetçi politika önerilerini ekleyince, 
2019 için karşımıza oldukça istikrarsız bir karışım çıkı-
yor.  

PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI  
Küresel büyüme tahminlerinden sonra, Dünya Ban-

kası bu yıl  petrol fiyatlarının yüzde 2,9 oranında geri-
leyeceğini, 2020 yılında ise, fiyatların artış veya eksilme 
göstermeyeceğini öngörmektedir. Enerji dışı ürünlerin 
fiyat endeksinin 2019 yılında yüzde 1 seviyesinde 2020 
yılında ise yüzde 1,2 oranında artabileceğinin tahmin et-

mektedir. IMF ise, petrol fiyatlarının 2019 yılında yüz-
de 0,7 oranında artmasını 2020 yılında ise 0,2 oranında 
artabileceğini beklemektedir. Enerji harici ürünlerin ise 
2019 yılında yüzde 2,5 oranında değişebileceğini tahmin 
etmektedir. 

Görüleceği üzere ekonomik kuruluşların büyüme ve 
diğer göstergeler hakkındaki tahminleri birbirinden çok 
uzaktır. 

ÇİN VE “KUŞAK- YOL PROJESİ” 
2019 yılının Mart ayında, İtalya’nın Adriyatik kıyı-

larındaki küçük bir limanında Costa Venezia isimli bir 
yolcu gemisinin inşası bitme aşamasına getirildi. Bu bir 
yolcu gemisinin suya indirilmesinden ziyade, yeniden 
canlandırılmaya çalışılan İpek Yolu için büyük bir önem 
taşımaktadır. Trieste limanından başlayarak Çin’e yolcu 
taşıması planlanan bu gemi ünlü seyyah Marco Polo’nun 
rotasını izleyecektir. Esasında bu rota, Şi Cinping önder-
liğinde hayata geçirilen “Kuşak- Yol Projesinin” simgesi 
durumundadır. Çin’li firmalar; Elyat- Aşdot- Hayfa-bağ-
lantı rotasını ve Pire limanını işletecek ve taşımacılık ro-
talarını iyileştireceklerdir. “Kuşak-Yol Projesi” bir anlam-
da Çin’in Avrupa Birliği’ne komşu olmasını sağlarken, 
Çin’in kendi sularında ticaretini icra ediyormuşcasına 
lojistik ve tedarik güvenliğini rahatlatacaktır. 

Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılı Mart ayında, Çin’i 
sistematik bir rakip olarak tanımlayan bildirisine rağ-
men, Nisan ayı başında İtalya, “Kuşak-Yol Projesine” ka-
tıldığını açıkladı. İtalya ve Çin, 23 Mart 2019 tarihinde 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek 29 proje için yatırım 
anlaşmasını imzaladılar. İmzalanan bu anlaşma kapsa-
mında, İtalya’nın taşımacılık, lojistik ve liman altyapıları-
nın geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ve çift taraflı ticaret 
akışının artırılmasına odaklanmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin Venezuela’daki iç karışıklıklar ne-
deniyle, ülkeye yaptırım uygulama kararını veto ederek 
İngiltere’den sonra İtalya da, Brexit ile sıkıntılı bir süreç 
yaşayan Avrupa’da bağımsız hareket eden ikinci ülke ol-
muştur. 

İtalya’nın “Kuşak-Yol Projesi’ne” dahil olması sadece 
Avrupa Birliği açısından değil aynı zamanda G7 üyeleri 
içinde de fikir ayrılığının olduğu anlamına gelmektedir. 
Ayrıca Çin de; Macaristan, Makedonya, Karadağ, Sırbis-
tan gibi ülkelerin de işbirliği içine girmek istediğini bile-
rek; bu sayının giderek artmasını beklemektedir. 

KÜRESEL TİCARET… 
Dünya mal ticaretinin 2018 yılında hızlı bir büyüme 

performansı sergilediği, fiyat artışları ile birlikte mik-
tar artışı da yaşandığı ve ticaretteki büyüme beklentisi-
nin yüzde 4,2 oranında olacağı öngörülmektedir. Tica-
ret hacmi 18,75 trilyon dolara ulaşmış olacaktır. Ancak, 
ABD’nin başlatmış olduğu ticaret savaşlarının küresel 
mal ticaretinde 2018 yılının son aylarından itibaren ya-
vaşlatma başlattığı gözlemlenmektedir. Küresel ticaretin 
2019 yılında geçen yıla göre yüzde 3,6 oranında genişle-
mesi, petrol, emtia fiyatlarındaki durağanlaşma ile birlik-
te değer bazında yüzde 5 büyümesi ve 19,6 trilyon dolara 
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TÜRKİYE’DEKİ İNŞAAT SEKTÖRÜ 
ÜZERİNE SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLER 
İLE UZUN DÖNEMLİ BİR İNCELEME 

ÖZET 

Türkiye örneğinde inşaat sektörü bağlı gayrimenkul faaliyetleri ile birlikte uzun dönemdeki makroekono-
mik koşulların değişiminden öncelikle etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Kaynak kullanımı ve 
kredi hacmi yaratmakta katkı sağladığı değerlendirildiğinden seçilmiş değişkenleri üzerinden yapılacak 
incelemelerin yararlı olacakları düşüncesi ile gerçekleştirilmiş bu çalışmada, inşaat sektörünün sürdürüle-
bilir ekonomik büyümeye potansiyel etkileri ele alınarak finansal analiz kapsamında seçilmiş bazı kriterler 
üzerinden incelemeler yapılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları uzun dönem için yapılan karşılaştırma ve 
durum tespitlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın bulguları arasında; Türkiye’deki inşaat sektörü ve gayri-
menkul faaliyetlerinin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payları ve bir önceki yıla göre değişim oranlarının 
değerlendirilmesi, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uzun dönemde yüksek düzeyde yabancı 
kaynak ve banka kredisi kullanımları ile likidite ve öz kaynak yetersizliklerinin kırılgan yapı oluşturması 
da bulunmaktadır. Çalışma ile Türkiye’de inşaat sektörünün mali durumunun olası olumsuz makro koşullar 
altında güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik olarak öneriler de getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik analiz, mali analiz, inşaat sektörü.
JEL Sınıflandırması: G20, G30, G40, M40.

ABSTRACT 

The construction sector along with real-estate activities in the evidence of Turkey are amongst the prima-
rily affected sectors by the changes in macroeconomic circumstances for the long-run. In this study, which 
is realized with the thought that the analysis on a set of selected variables will be favorable and along with 
the contribution in resource utilization and in creating credit volume, the potential effects of construction 
sector on the sustainable economic growth are explored and assessments in the context of financial analysis 
are reported by some selected indicators. The findings of this study consist of the long-term comparisons 
and identifications on status. The results of the study also report assessments of the shares and yearly 
percentage changes of the construction sector and real-estate activities in Turkey and the fragile structure 
because of the long-term high external liability finance and bank credit usage, incompetence in terms of 
liquidity and equities of the businesses in the construction sector. Various suggestions are also pointed out 
to strengthen the present financial status of the construction sector in Turkey and to protect that status 
under the potential negative macro circumstances..

Key Words: Economical analysis, financial analysis, construction sector. 
JEL Classification: G20, G30, G40, M40.

1. GIRIŞ

İnşaat sektörü ve bağlı gayrimenkul faaliyetleri ekonomik 
büyüme ile ilişkilendirilen sektörler arasında sayılmakta-
dırlar. Türkiye örneğinde inşaat sektörü ise uzun dönem-
deki makroekonomik koşulların değişiminden öncelik-
le etkilenmekte bu yüzden gayrimenkul faaliyetlerinin 
hacmini de etkilemektedir. Gayrimenkul stok düzeyinin 
yükselmesi, maliyetlerdeki artış, enflasyon, kredi mali-
yetlerinin faiz oranları ile birlikte değişmesi, satın alım 
gücü ve talepteki değişimler, yabancı yatırımcıların bu 
sektöre ilgisi gibi nedenler makro koşulların sektör üze-
rinde ciddi etkiler yaratmasına neden olmaktadır. İnşaat 
sektörünün kaynak kullanımı ve kredi hacmi yaratmakta 
önemli katkısı olduğu da bilinmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye’de seçilmiş değişkenler üzerinden 
inşaat sektörünün katkısını ve finansal durumunun yara-
tabileceği kırılganlığı değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Uzun dönemde ekonomik büyümeye katkısının gayri-
menkul faaliyetleri ile paralel olup olmadığı incelenerek 
farklılıklar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla, se-
çilmiş değişkenler üzerinden incelemeler yapmak üzere 
çeşitli ham veriler ile bazı hesaplamalar gerçekleştirilmiş-
tir. İncelemeler içinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
her ölçekten işletmenin toplulaştırılmış bilançolarından 
uzun dönemde üçer yıllık ortalamaları alınarak normal-
leştirilmiş verileri seçilmiş göstergeler üzerinden finansal 
analiz ile değerlendirilmesi de bulunmakta ve sonuçlar 
paylaşılmaktadır. Herhangi bir zaman ortaya çıkabilecek 
olası makro olumsuzluklar karşısında sektörün uzun dö-
nemli görünümü ve doğasında bulunan özellikleri böyle-
ce ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de inşaat sektörünün ekonomik büyüme-
ye katkı konusunda ivme kazandıran veya kaybettiren 
desteği olduğu tartışılmaktadır. Bu çalışma ile öncelikle 
inşaat sektörünün ve gayrimenkul faaliyetlerinin ekono-
miye katkıları değerlendirilmektedir. İnşaat sektöründeki 
işletmelerin uzun dönemdeki genel finansal durumları 
da ayrıca incelenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları uzun 

dönem için yapılan karşılaştırma ve durum tespitlerin-
den oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçları arasında; Türki-
ye’deki inşaat sektörü ve gayrimenkul faaliyetlerinin gay-
risafi yurtiçi hasıla içindeki payları ve bir önceki yıla göre 
değişim oranlarının değerlendirilmesi, inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin uzun dönemdeki yüksek 
düzeyde yabancı kaynak ve banka kredisi kullanımları 
ile likidite ve öz kaynak yetersizliklerinin kırılgan yapı 
oluşturması da bulunmaktadır. Sonuçta, paylaşılan de-
ğerlendirmelerin Türkiye’de inşaat sektörünün sürdürü-
lebilir ekonomik büyümeye katkısı bakımından sunduğu 
ayrıntılar ve bakış açısı ile yararlı olacakları beklenmek-
tedir. Ayrıca, Türkiye’de inşaat sektörünün mevcut mali 
durumunun olası olumsuz makro koşullar altında güç-
lendirilmesi veya korunmasına yönelik olarak öneriler de 
getirilmektedir.

2. YÖNTEM
Çalışma için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafın-
dan yayımlanan reel sektör istatistikleri kullanılmış, ayrı-
ca inşaat sektörü ile ilgili olarak yakın zamanda yapılmış 
bilimsel çalışmalardan kaynakça olarak yararlanılmıştır 
(TÜİK, 2019a; TCMB, 2019). TÜİK verileri harcamalar 
yöntemine göre Türk Lirası (TRL) bazında Türkiye Gay-
risafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişim oranları ile GSYH 
içindeki payları ve paylarının bir önceki yıla göre deği-
şim oranları şeklindeki 1998-2017 zaman aralığında 20 
yıllık verilerin inşaat sektörü ve gayrimenkul faaliyetle-
ri için yüzdeler ile değişim oranları kullanılarak çalış-
mada değerlendirilmektedirler (GSYH, 2009 yılı bazlı, 
TRL bazında harcamalar yöntemine göre zincirlenmiş 
hacim, endeks ve değişim oranı, cari fiyatlarla bir önceki 
yıla göre değişim oranı, yüzde). TCMB ham verileri ile 
1996 ile 2016 yılları arasında 1998-2016 için üçer yıllık 
ortalamalar hesaplanmıştır. İnşaat sektöründe bulunan 
her ölçekteki her yıl için farklı sayılardaki istatistikler-
den ortalama 889 adet işletme için toplulaştırılmış sektör 
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bilançosundan elde edilen 19 yılda (1998-2016) toplam 
16884 adet işletmeye ait ham veriler önceki üçer yıllık 
ortalamalar hesaplanarak kullanılmıştır. Verilerle birlikte 
seçilmiş değişkenler zaman serileri oluşturularak incelen-
miştir (Apak vd., 2016; Açıkgöz ve Apak, 2017a; Açıkgöz 
ve Apak, 2017b). İnşaat sektörü ile ilgili toplulaştırılmış 
ve üçer yıllık ortalamaları alınmış veriler ile güncel hücre 
işlemci yazılımlarda hesaplamalar yapılmakta ve grafikler 
ile durum karşılaştırmaları sağlanmaktadır. Çalışmada 
kullanılan değişkenler ve veri setleri şunlardır: 

GSYH değişim oranı: Türkiye’de GSYH değişim oranı 
(2009 yılı bazlı, TRL ile harcamalar yöntemine göre 
zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranı, cari fi-
yatlarla bir önceki yıla göre değişim oranı, yüzde, yıl-
lık 1998-2017); 
İnşaat sektörünün payı: Türkiye’de inşaat sektörünün 
GSYH içindeki payı, yüzde, yıllık (1998-2017);

Gayrimenkul faaliyetlerinin payı: Türkiye’de gay-
rimenkul faaliyetlerinin GSYH içindeki payı, yüzde, 
yıllık (1998-2017); 

İnşaat sektörünün değişim oranı: Türkiye’de inşaat 
sektörünün GSYH içindeki payının bir önceki yıla 
göre değişim oranı, yüzde, yıllık (1998-2017). 

Gayrimenkul faaliyetlerinin değişim oranı: Türki-
ye’de gayrimenkul faaliyetlerinin GSYH içindeki pa-
yının bir önceki yıla göre değişim oranı, yüzde, yıllık 
(1998-2017). 

CO (Cari Oran): Türkiye’de inşaat sektöründeki iş-
letmelerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından he-
saplanan cari oran, kısa vadeli yabancı kaynakların 
yüzdesi şeklinde dönen varlıklar, yıllık (1998-2016), 
her yılda o yıl dahil önceki yıllarla birlikte üçer yıllık 
ortalamalar halinde;

ATO (Asit Test Oranı): Türkiye’de inşaat sektöründe-
ki işletmelerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından 
hesaplanan asit test oranı veya likidite oranı, kısa va-
deli yabancı kaynakların yüzdesi şeklinde stoklar, ge-
lecek aylara ait giderler ve diğer dönen varlıklar hariç 
dönen varlıklar, yıllık (1998-2016), her yılda o yıl dahil 
önceki yıllarla birlikte üçer yıllık ortalamalar halinde;  

NO (Nakit Oran): Türkiye’de inşaat sektöründeki iş-
letmelerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından he-
saplanan nakit oranı: kısa vadeli yabancı kaynakların 
yüzdesi şeklinde hazır değerler ve menkul kıymetler, 
yıllık (1998-2016), her yılda o yıl dahil önceki yıllarla 
birlikte üçer yıllık ortalamalar halinde; 

KVA/A Oranı: Türkiye’de inşaat sektöründeki işlet-
melerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından hesap-
lanan Aktiflerin yüzdesi olarak kısa vadeli alacaklar, 
kısa vadeli ticari alacaklar ile diğer Kısa Vadeli Ala-
cakların Aktiflere (aktif toplamına) oranı, yıllık (1998-
2016), her yılda o yıl dahil önceki yıllarla birlikte üçer 
yıllık ortalamalar halinde;   

YK/A Oranı: Türkiye’de inşaat sektöründeki işletme-
lerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından hesapla-
nan Aktiflerin yüzdesi olarak Yabancı Kaynaklar top-
lamı (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı), 
yıllık (1998-2016), her yılda o yıl dahil önceki yıllarla 
birlikte üçer yıllık ortalamalar halinde; 

KVBK/KVYK Oranı: Türkiye’de inşaat sektöründeki 
işletmelerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından 
hesaplanan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların yüzdesi 
olarak uzun vadeli banka kredilerinin bir yıllık faiz ve 
anapara taksitleri dahil Kısa Vadeli Banka Kredileri, 
yıllık (1998-2016), her yılda o yıl dahil önceki yıllarla 
birlikte üçer yıllık ortalamalar halinde;

BK/A Oranı: Türkiye’de inşaat sektöründeki işletme-
lerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından hesapla-
nan Aktiflerin yüzdesi olarak kısa vadeli banka kredi-
leri ile uzun vadeli banka kredilerinin faiz ve anapara 
taksitleri dahil Banka Kredileri, yıllık (1998-2016), 
her yılda o yıl dahil önceki yıllarla birlikte üçer yıllık 
ortalamalar halinde; ve

ÖK/A Oranı: Türkiye’de inşaat sektöründeki işletme-
lerin toplulaştırılmış sektör bilançolarından hesap-
lanan Aktiflerin yüzdesi olarak Öz Kaynaklar, yıllık 
(1998-2016), her yılda o yıl dahil önceki yıllarla bir-
likte üçer yıllık ortalamalar halinde hesaplanarak ele 
alınmışlardır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Her sektördeki işletmeler için nakit akışı, likidite 
veya kısa vadedeki borç ödeme gücü ya da varlık-
ların nakde dönüşümü, mali yapı, öz kaynak yeter-
liliği, kredi değerliliği, finansal sorunların tespiti, 
finansal başarısızlık ve iflas riski gibi değerlendir-
meler oranlar üzerinden yapılabilmektedir (Beaver, 
1966; Altman, 1968; Altman ve Narayan, 1997; Ak-
güç, 2005; Abdou ve Pointon, 2011). Türkiye’deki 
inşaat sektörünün diğer sektörlerle de karşılaştırıl-
dığında likidite konusunda sınırlılıkları bulunmak-
tadır (Açıkgöz vd., 2016). 

Bununla birlikte, alacak birikimi kısa vadede tah-
silat risklerini arttırarak ödeme güçlükleri yaşanma-

sına neden olmakta ve nakit akışını bozabilmekte-
dir. Likiditede dalgalanmalar veya yetersizlikler, 
yabancı kaynak kullanımında artış veya öz kaynak 
yetersizliği teminat sorunu yaratarak ilave borçlan-
ma önünde engel teşkil edebilmekte, kredi değer-
liliği ise finansal güçlükler yaşayan işletmeler için 
azalmakta ve krediye ulaşımda finansman alternati-
fini olumsuz etkilemektedir (Opler vd., 1999; Coyle, 
2000a; Coyle, 2000b; Min ve Lee, 2008; Apak vd., 
2016). Nakit akışı bozulduğunda ise kredi değerlili-
ği de gelecek yönlü azalmaktadır (Al-Attar ve Husa-
in, 2004; Chen vd., 2011; Chong ve Yi, 2011). Ticari 
borç yerine banka kredisi kullanımı her sektördeki 
işletmede ilave finansal zorluk yaratmaktadır (Açık-
göz ve Apak, 2017a; Açıkgöz ve Apak, 2017b).

İnşaat sektörü ise gerek ülkemizde gerekse dünya-
da özellikle 2008 küresel finans krizi ile birlikte odak 
noktası haline gelerek dikkatleri üzerine çekmekte ve 
sektörün sürdürülebilir kalkınma yaratabilme potan-
siyeli hukuk, kalite, istihdam, talep ve çevre konuları 
dahil çok yönlü tartışılmaktadır (Eşkinat ve Tepecik, 
2012; Onat, 2018; Shoshan ve Tantekin Çelik, 2018; 
Çelik ve Kıral, 2018; Şenel, 2019). Ayrıca, Türkiye’de 
GSYH ve inşaat sektörü arasında (Kaya vd., 2013) ve 
yine inşaat sektörü ile diğer sektörler arasında kısa ve 
uzun dönemli bağlantılar ile nedensellik ilişkisi oldu-
ğu anlaşılmaktadır (Yamak vd., 2018).

Türkiye’de inşaat sektörünün finansal analizi 
üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. İnşa-
at sektörü içinde değerlendirilen örneğin çimento 
sanayi gibi büyük tedarikçiler ile ilgili çalışmalarda 
finansal durumla ilgili değerlendirmeler yapılmakta 
(Atukalp, 2019), kısa vadeli borçlanın ve stok sevi-
yelerinin artmasının yatırım karlılığını olumsuz et-
kilediği sonucu paylaşılmaktadır (Kaya vd., 2018). 
Dolayısıyla, bu finansal koşulun sektör geneline ya-
yılma potansiyeli yüksektir. Ayrıca, son dönemde 
artan enflasyon ve baskılamak için uygulanan yük-
sek faiz düzeyi Türkiye’de genel ekonomik dengeleri 
etkilemektedir. Özellikle büyük kentlerde yoğunla-
şan konut talebi fiyatlardan, fiyatlar da enflasyon 
gibi makro ekonomik değişkenlerden olumsuz yön-

de etkilenmekte (İslamoğlu ve Nazlıoğlu, 2019) ve 
bu faktörler satışlar üzerinde sınırlılıklar oluştura-
bilmektedir. 

Yukarıda verilen bilgilerin yanı sıra, Türkiye’de 
inşaat sektörünün son dönemde genel olarak zorlu 
koşullara maruz kaldığı bilinmektedir. Artan kredi 
faiz oranları nedeniyle, Türkiye’de ipotekli konut 
satışları 2018 yılında 2017 yılına göre satılan konut 
sayısı bazında %41.49 azalmış, 2019 Ocak ayında ise 
2018 Ocak ayına göre bu azalış %77.21 düzeyinde 
gerçekleşmiştir (TÜİK, 2019b). 

Satışlardaki azalışın nakit akışında daralmalara 
yol açtığı inşaat sektörü yüksek yabancı kaynak kul-
lanımı ve öz kaynak yetersizliği ile birlikte giderek 
banka kredileri ile alternatif yaratma eğilimi gös-
termiştir. Bununla birlikte Türkiye’de inşaat sektörü 
son dönemde; satışların daha da azalması ile ciddi 
düzeyde nakit akışı sorunlarıyla karşılaşmaktadır. 

Ayrıca, borç-alacak zincirinde kopmalar ve öde-
melerin aksaması, borcun yeni banka kredileri ile 
yeniden yapılandırılmasının maliyetlerinin artması 
veya ticari faizlerin yükselmesi, teminat olarak gös-
terilecek varlıkların değerlerinde durgunluk veya 
azalmalar ile yüksek enflasyon ve artan maliyet bas-
kısı altında her sektörde olduğu gibi inşaat sektö-
ründe de zorluklar yaşanmaktadır.

Çalışmanın bulguları aşağıda sunulmakta ve Tür-
kiye’de inşaat sektörü için uzun dönemdeki durum 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Sektörün ve gay-
rimenkul faaliyetlerinin GSYH ile birlikte ele alın-
dıkları seriler 1998 ile 2017 yılları arasındaki uzun 
dönemi kapsamaktadırlar. İnşaat sektöründeki iş-
letmelerin seçilmiş finansal analiz göstergeleri ise 
uzun dönem 1998 ile 2016 yılları arasındaki üçer 
yıllık sektör ortalamalarını kapsamaktadır.

Türkiye’de GSYH karşısında inşaat sektörünün payı 
birlikte seyretmekle beraber gayrimenkul faaliyetlerin-
de dalgalı seyir olduğu, her iki alanda da 2009 yılı iti-
bariyle en düşük değişim oranlarının görüldüğü, genel 
olarak gayrimenkul faaliyetlerinin payının daha yük-
sek olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1).

DEĞİŞİM ORANI VEYA PAY % MAKSİMUM-YIL MİNİMUM-YIL ORTALAMA

GSYH DEĞİŞİM ORANI 11.11 2011 -5.96 2001 4.55

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN PAYI 8.56 2016 4.53 2002 6.47

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİNİN PAYI 10.49 2009 4.76 1998 8.31

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞİM ORANI 51.96 2000 -17.39 2009 23.87

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİNİN DEĞİŞİM ORANI 115.99 1999 8.17 2009 25.78

Tablo 1. Uzun dönemde Türkiye’de inşaat sektörü, gayrimenkul faaliyetleri ve GSYH seçilmiş göstergeleri, yüzde (1998 – 2017)

Kaynak: TÜİK, TCMB ve yazarların hesaplamaları
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Tablo 2 incelendiğinde ise Türkiye’de inşaat sektörün-
de faaliyet gösteren işletmelerin gerek likidite gerekse öz 
kaynak göstergelerinin uzun dönemdeki eğilimlerinin ye-
tersizlikleri gideremedikleri veya olumsuz halde oldukları 
görülmektedir. Bununla birlikte, inşaat sektöründe yüksek 
düzeyi azaltılamayan yabancı kaynak kullanımı ve gide-
rek artan banka kredisi kullanımı olduğu da izlenmektedir. 
Banka kredisi kullanımı arttırılamayan öz kaynaklar ve 
yüksek seyreden yabancı kaynak kullanımı ile birlikte 2016 
yılında azami değerlerine ulaşmış durumdadır. Ayrıca kısa 
vadeli alacaklar da 2016 yılı itibariyle maksimum düzey-
dedirler (Tablo 2).

Türkiye’de inşaat sektörünün GSYH payının değişim ora-
nı ile GSYH genel değişim oranı 1998 ile 2017 arasında uzun 
dönemde değerlendirildiğinde, birlikte hareket ettikleri gö-
rülmektedir. Dolayısıyla inşaat sektörünün genel ekonomik 
büyümeyi desteklediği veya genel ekonomik büyümenin sey-
rinden aynı ölçüde etkilendiğine yönelik görüşlerin her ikisi 
de özellikle 2004 yılı sonrası itibariyle geçerlidir (Şekil 1).

Türkiye’de inşaat sektörünün ekonomi içindeki payı özel-
likle 2000’li yılların başından itibaren artmakta olsa da bu 
artış %2 ile %4 arasında pay artışı şeklinde değişmektedir. 
Gayrimenkul faaliyetlerinin ekonomi içindeki payı ise 2010 
yılından itibaren azalmaktadır (Şekil 2).

Bununla birlikte hem inşaat sektörünün hem de gayri-
menkul faaliyetlerinin ekonomideki paylarının değişim ora-
nı bir önceki yıla göre uzun dönemde giderek azalmaktadır 
(Şekil 3).

Şekil 4, Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin uzun dönem likidite düzeylerini ortaya koy-
makta, cari oran ve nakit oranda asgari düzeylere giderek 
yaklaşılmasına rağmen sektörün kısa vadeli borç ödeme gü-
cünün yeterli düzeye çıkartılamamasında artan ve görece 
riskli dönen varlıklar olan kısa vadedeki alacak ile birlikte 
stok düzeylerindeki katılaşmanın neden olduğu gözlemlen-
mektedir (Şekil 4).

Şekil 5 ise Türkiye’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin uzun dönem öz kaynak, yabancı kaynak ve ban-
ka kredisi kullanım düzeylerini göstermektedir. Buna göre, 
son 10 yılda banka kredisi kullanımda dikkate değer artış 
gerçekleşmekle birlikte sektörde yabanı kaynak kullanımının 
%80 düzeyinin altına çekilemediği ve öz kaynak artışı sağla-
makta zorlanıldığı görülmektedir (Şekil 5).

4. SONUÇ VE ÖNERILER

Türkiye’de inşaat sektörünü ele alan çalışmanın önemli so-
nuçları arasında ilk sırada, inşaat sektörünün ekonomik 
büyümeye katkısının olup olmadığı veya ekonomik büyü-
me ile birlikte hareket eden bir sektör olup olmadığına dair 
tartışmalara kanıt oluşturacak şekilde ekonomi ile birlikte 
hareket eden dolayısıyla katkısı olduğu veya küçüldüğünde 
olumsuz etkileşim yaratabileceği sonucuna uzun dönem 
verilerle Türkiye örneğinde varılmıştır. Yine de bu değiş-
kenlerin ileri analiz teknikleri ile sorgulanmaları daha fazla 
bilgi edinilmesine katkıda bulunacaktır. İnşaat sektörünün 
gayrimenkul faaliyetleri ile uzun dönemde beraber hareket 
etmeyebileceği veya gecikmeli etkilerinin olabileceği ise 
çalışmanın bir başka sonucudur. 

Çalışma ayrıca, Türkiye örneğinde inşaat sektörünün 
banka kredisi şeklindeki artan borçluluğuna karşın öz 
kaynak çoğaltmakta yetersiz kalışına likidite konusunda-
ki kırılganlığının da eklendiğini uzun dönemde ortaya 
çıkartmaktadır. Dolayısıyla, sektörün sürdürülebilirliği 
konusundaki politika ve teşviklerin öncelikle finansal ya-
pının güçlendirilmesine yönelik olmaları, sonrasında ise 
ekonominin dalgalanmalarına karşı korunmayı hedefle-
mesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 

Sonuçta, politika yapıcıların ve sektördeki genel eğilim-
lerin gelecek yönlü ele alınmasındaki kararlarda bu çalış-
manın sonuçlarının da dikkate alınmaları yararlı olacaktır.  

Çalışmanın bulgularının Türkiye’de inşaat sektörünün 
sürdürülebilirliği konusunda katkıları olacağı düşünül-
mektedir. Bununla birlikte, yönteminin oranlar üzerinden 
yapılan değerlendirmeler içermesi, toplulaştırılmış ve or-
talama veriler kullanılması, temel analiz yapılması ve ileri 
analiz tekniklerinin uygulanmaması gibi sınırlılıklarına 
rağmen çalışmanın sonuçlarının diğer sektörler için de ge-
lecekte yapılacak yeni araştırmalarda yararlı olmaları bek-
lenmektedir.
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T
ürkiye ekonomisi 2018 yılının yaz ayların-
da yakalandığı olumsuz dalgalanmaları, son 
çeyrekte %3 negatif büyüme ile atlattı. OVP 
(Değişim-Disiplin-Dönüşüm Programı)  ile 

ekonomide olumlu gelişmelerin sonuçları alınmaya 
başlanmıştır. Şimdi kısaca bazı makroekonomik değiş-
kenlerde ortaya çıkan gelişmeleri ele alalım.

BÜYÜME
Dünya Bankası’nın hazırlamış olduğu Dünya Kal-

kınma Göstergeleri raporunda Türkiye ekonomisinin 
2017 yılında 850 milyar USD üzerinde bir Gayri Safi 
Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ile dünyanın en büyük 17. 
ekonomisi olduğu belirtilmiştir. TÜİK verilerine göre 
2018 yılı için Türkiye ekonomisi 2017 yılına göre 66 
milyar USD daralarak 784 milyar USD değerinde bir 

GSYiH’ye sahip olmuştur. Bu düşüşte özellikle etkili 
olan neden 2018’in başlarından itibaren başlayan et-
kisini ikinci yarısında iyice hissettiren döviz kurların-
daki artış olmuştur. Öyle ki 2018 Ocak ayında 3,70 TL 
civarında olan USD kuru (USD/TRY) Ağustos ayında 
%86 değerinde artarak 6,89 TL’ye çıkmıştır. Kısa za-
manda yaşanan bu kur artışının maliyetlerde oluştur-
muş olduğu etki ile ekonomide bir yavaşlama özellikle 
2018’in son döneminde yaşanmış ve bu da büyüme ra-
kamlarına yansımıştır. Bu gerilemeyi kişi başına milli 
gelir değerinde de görmekteyiz. 2017 yılında 10.602 
USD olarak gerçekleşen değer 2018 yılı için 9,632 USD 
seviyesine düşmüştür.

2018 yılı ilk çeyreğinde yaşanan %7,4’lük büyümeyi 
ikinci çeyrekte %5,3’lük ve üçüncü çeyrekte ise %1,8’lik 
artışlar takip etmiştir. Üçüncü çeyreğe gelindiğinde ise 
ekonomideki küçülme %3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 
GELİŞMELER
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2018 yılı geneli için ise büyüme %2,6 olarak hesaplan-
mıştır. Bu değer Uluslararası Para Fonu tarafından ha-
zırlanan ve Ekim 2018 yayımlanan Dünya Ekonomik 
Görünümü raporunda Türkiye ekonomisi için 2018 
yılında yaklaşık 713,5 milyar USD büyüklüğünde bir 
GSYİH öngören değerden daha yüksek olmuş ve Tür-
kiye ekonomisi uluslararası kuruluşların tahminlerin-
den daha iyi bir performans sergilemiştir. Bu durum 
2019 yılı için olumlu beklentileri artırmıştır. Ayrıca 
kurlardaki baskının azalması ile ekonomideki büyü-
menin artması beklenmektedir. 

İSTİHDAM
İstihdam rakamları açısından Türkiye ekonomisi-

ni değerlendirildiğinde 2017 yılında %10,9 düzeyinde 
olan işsizlik rakamı 2018 Ocak ayında %10,8 seviye-
sine gerilemişken ilerleyen aylarda artarak Kasım ayı 
için %12,3 değerine ulaşmıştır. İşgücüne katılım 2017 
yılı geneli için %52,8 olurken 2018 Kasım ayı itibariy-
le %53 seviyesine çıkmıştır. 2005 yılında işgücü 21,7 
milyon ve işsiz sayısı yaklaşık 2 milyon iken 2017 sonu 
itibariyle işgücü 31,6 milyon kişiye yükselmiş ve işsiz 
sayısı 3,5 milyon civarında olmuştur. İki dönem ara-
sında geçen sürede işgücüne yaklaşık 10 milyonluk 
bir katılım gerçekleşirken bunların sadece 1,5 milyo-
nu işsiz sınıfında değerlendirilmiştir. Bu durum Tür-
kiye ekonomisinin istihdam oluşturmadaki başarısını 
gözler önüne sermektedir. 2019 yılında ekonomide 
yaşanacak canlanma, yeni iş alanlarının işgücüne su-
nulması ve devletin istihdamı teşvik edici politikaları-
nın devamı gibi etkiler ile işsizlik rakamlarında düşüş 
beklenmektedir.    

DIŞ TİCARET
Türkiye ekonomisi 2017 yılında 156,9 milyar USD 

ihracat ve 233,8 milyar USD ithalat yaparak 390 milyar 
USD üzerinde bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Aynı 
yıl dış ticaret açığı ise 76,8 milyar USD olarak gerçek-
leşmiştir. 2018 yılı için ise ihracatımız 11,1 milyar USD 
yükselerek Türkiye ekonomisi için rekor kırmış ve 168 
milyar USD olmuştur. İthalatımız ise 10,8 milyar USD 
azalarak 223 milyar USD seviyesine gerilemiştir. Bu 
21,8 milyar USD değerindeki azalma 1947 yılından 
beri sürekli olarak dış ticaret açığı verdiğimiz ekono-
mimizde 2018 yılı dış ticaret açığına olumlu bir etki 
yaparak 55 milyar USD düzeyine indirmiştir. İhracatın 
artışındaki en önemli etki kur etkisiyle ucuzlayan Tür-
kiye menşeili ürünlerin uluslararası pazarlarda daha 
çok satın alınmak istenmesidir. Aynı şekilde yine kur 
etkisi ile yani özellikle güçlü dolarla daha pahalı hale 
gelen yabancı menşeili ürünler daha az ülkemize geti-
rildiği için ithalatımız azalmıştır. 

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yapmış olduğu 168 
milyar USD değerindeki ihracatın 84 milyar USD’lik 
kısmını yanı %50’sini Avrupa Birliği ülkelerine yap-
mıştır. Aynı şekilde en çok ithalatını ise 80,8 milyar 
USD değerinde yani %36’lık bir oran ile Avrupa Bir-
liği’nden yapmıştır. Afrika ülkelerinin tamamına yak-
laşık 14,5 milyar USD’lik ihracat ve 7 milyar USD’lik 
ithalat gerçekleştirmiştir. Coğrafi yakınlığın etkisi ile 
Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 29,5 milyar USD’nin 
üzerinde bir ihracat ve 17,9 milyar USD’lik ithalat 
değerlerine ulaşmıştır. Güney Amerika’ya 1,7 milyar 
USD değerinde ürün ihraç ederken 7,7 milyar USD tu-
tarında ürünü ithal etmiştir. 2018 yılında en çok ihra-
cat yaptığımız üç ülke 16, 11 ve 9,5 milyar USD’lik ih-
racat değerleriyle sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve 
İtalya olmuştur. İthalat için baktığımızda ise ilk üç ülke 
22, 20,7 ve 20,4 milyar USD tutarıyla sırasıyla Rusya, 
Çin ve Almanya olmuştur. Bu ülkelerle olan ticaretin 
önümüzdeki dönemlerde de artması beklenmektedir.

Dış ticareti ödemeler dengesi cari işlemler hesabı 
açısından incelediğimizde 2017 yılında 47,4 milyar 
USD açık veren hesabın 2018 yılında 27,8 milyar USD 
düzeyine gerilediği görülecektir. Bu düzelme de 2017 
yılında 43,7 milyar USD tutarında hizmet ihracatı ve 
23,7 milyar USD düzeyinde hizmet ithalatı yapılma-
sı ve bu değerlerin 2018 yılında sırasıyla 47,8 milyar 
USD ve 23,07 milyar USD olması da önemli rol oyna-
maktadır. Toplam mal ve hizmet ticareti dengesi 2017 
yılında 39 milyar USD açık verirken bu değer 2018 
yılında hızlı bir şekilde düzelerek 17 milyar USD se-
vilerine gerilemiştir. Cari açığın 2019 yılında azalma 
eğiliminin devam etmesinde kurlarda istenen seviyede 
düşüşlerin gerçekleşmemesi nedeniyle beklenen yük-
sek ihracat ve düşük ithalat rakamları etkili olacaktır. 
Ayrıca Türkiye’ye ziyarete gelen turistlerin ekonomiye 
katkısı da her geçen zaman artmaktadır. 2017 yılında 
38,6 milyon kişi Türkiye’yi ziyaret etmiş bu rakamın 
32 milyondan fazlasını yabancı turistler oluşturmuş-
tur.  2018 yılında ise 45,6 milyonun üzerinde turist 
ağırlayan Türkiye yaklaşık 39 milyon yabancı turiste 
ve 6,6 milyon yurt dışında ikamet eden vatandaşımıza 
ev sahipliği yapmıştır. Yabancıları ortalama harcama-
sı 649 USD ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların 
ortalama harcaması ise 828 USD olmuştur. Türkiye’yi 
ziyarete gelecek turist sayısının 2019 yılında artması 
ve elde edilecek gelirlerin ödemeler dengesine olumlu 
katkı yapması öngörülmektedir. 

ENFLASYON
Fiyatlar genel seviyesini ifade eden Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE) 2017 yılı için artmış ve yılsonunda 
%11,92’lik bir enflasyona neden olmuştur. 2018 yılı 
Ocak ayında %10,35 olan enflasyon Ağustos ayına ka-

dar artış göstermiş ve %17,90’lik bir değere ulaşmıştır. 
Sonraki aylarda artış çok daha hızlı olmuş ve Eylül ve 
Ekim ayları için sırasıyla %24,52 ve %25,24 olmuştur. 
Kasım ayında gerilemeye başlayan enflasyon %21,62’ye 
kadar gerilemiştir. Gerileme Aralık ayında da devam 
etmiş ve 2018 yılını Türkiye ekonomisi tüketiciler için 
%20,30’luk bir fiyat artış oranı ile kapatmıştır. Son çey-
rekteki bu azalışta özellikle temel mal ve enerji grupla-
rındaki düşüş etkili olmuştur. Ayrıca Türk lirasındaki 
değer kaybındaki toparlanmanın da etkili olduğu söy-
lenebilir. Bu gelişmelere araç satışlarından alınan Özel 
Tüketim Vergisinin (ÖTV) belli motor hacimleri için 
azaltılması gibi belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve 
iç talepteki yavaşlama da dâhil edilebilir. 2019 yılı için 
bu düşüş seyrinin devam edeceği ve enflasyonda hızlı 
bir toparlanma öngörülmektedir. 

Fiyatlardaki gelişmelere Yurt İçi Üretici Fiyat En-
deksi (Yİ-ÜFE) için bakıldığında ise 2017 yılsonu de-
ğişim değerinin %15,47 olduğu görülmektedir. 2018 
Ocak ayında %13,71 seviyelerinde olan üretici fiyat ar-
tış oranı sonraki aylarda artmaya devam etmiş ve özel-
likle Ağustos ayında %32,13 değerine ulaşmıştır. Eylül 
ayında yılın en yüksek seviyesine çıkarak %46,15 ola-
rak gerçekleşmiş ve sonraki aylarda düşme eğilimine 
girmiştir. Üretici enflasyonu 2018 Aralık ayını %38,54 
olarak tamamlamıştır.  Tüketici enflasyonunda oldu-
ğu gibi üretici enflasyonunun da 2019 yılında düşmesi 
beklenmektedir. Tüketici enflasyonunun öncü göster-
gesi durumunda olan üretici enflasyonu azalma eğili-
mini devam ettirdikçe sonraki dönemlerde bu iyileşme 
tüketici enflasyonuna da yansıyacaktır. 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Türkiye ekonomisi otuz yıllık 1973-2002 dönemin-

de 15 milyar USD tutarında Doğrudan Yabancı Yatı-
rım (DYY) çekerken 2003-2017 döneminde yani on 
beş yıllık süreçte toplamda 193 milyar USD’lik bir ya-
tırım çekmeyi başarmıştır.  Uluslararası şirket sayıları 
açısından bakacak olur ise 2002 yılında 5.600 civarın-
da olan bu sayı 2017 yılında on katından fazla artarak 
58.400 adede yükselmiştir.  2018 yılı için toplamda 13 
milyar 163 milyon dolarlık bir yatırım Türkiye ekono-
misine dâhil edilmiştir. Türk lirasının değerinin artırı-
labilmesi için yabancı sermayeye olan ihtiyaç gün geç-
tikçe artmaktadır ve bunu en iyi şekilde sağlayabilecek 
araçlardan birisi de doğrudan yabancı sermayedir. 
Yurt dışındaki yatırımcıları teşvik edici politikaların 
genişletilmesi ile ihtiyacımız olan kaynak girişi büyük 
bir oranda bu yolla sağlanabilecektir. 
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2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI 
BAŞKANI PROF.DR.AHMET 
İNCEKARA’NIN KONUŞMASI

Sayın Bakanım,Sayın Milletvekilim,Değerli Rektörle-
rimiz,Değerli Meslektaşlarım çok sevgili öğrenciler Vak-
fımızın değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ,Danışma Kurulu 
Üyeleri hepiniz hoş geldiniz.

Bir meslektaşımız şöyle diyor; Nitelikli bilgi bilimsel 
bilgi insanı değiştirir, dönüştürür .Nitelikli bilim insanı 
fikirlerini,bilgilerini,topluma, bilim dünyasına, iş dünya-
sına yararlı olacak şekilde eğer hayata geçirilebilirse  işte 
o zaman toplumu dönüştürür.

Mesele bilim için bilim yapmaktır Nazım Hoca ile 
öğleden önce konuşuyorduk Faydasız bilim ne işe yarar 
deyip bilim için mi bilim yapacağız, ama onu insandan 
toplumdan soyutlayarak yapabilir miyiz? Yapamayız o 
halde bilimde, işte fikir üretmekte bilgi üretmekte toplum 
içindir insan içindir yararlı olmak içindir.

Sivil Toplum Kuruluşu olarak  iş dünyası ile  bir araya 
gelip iş konuşmak fikir konuşmak zorundayız. Fikir ol-
madan bilgi olmaz bilgi olmadan iş olmaz o halde bunları 
bir araya getireceğiz ve metodolojik olarak toplumumuzu 
sanayimizi ve iş dünyasını bunlardan yararlandıracağız.

Biz bunları yapmaya çalışıyoruz umarım faydalı olur.
Sayın bakanımızın vereceği konferansın arkasından 

bir ödül törenimiz olacak. Bu ödül töreni ,Sayın Ünal Ay-
sal’ın şartlı bağış yaptığı; Yüksek Lisans ve Doktora Tezle-

rinin değerlendirilmesidir. 
Vakfa gelen İktisat ,İşletme,Siyasal ,Hukuk kısmen 

Ekonomik Hukuk olursa biz bunları değerlendiriyoruz 
1.ye 2.ye 3.ye maddi ödül veriyoruz.Bunu dediğim gibi 
iş adamı Sayın Ünal Aysal karşılıyor şartlı bağış yapıyor. 
Tezler geliyor bizim Vakfımız bünyesinde kurulu bilim 
insanlarından oluşan jüri değerlendiriyor. Onları hem ki-
taba dönüştürüyoruz basıyoruz üniversite raflarında kal-
mıyor ve bedelsiz bütün üniversitelere dağıtıyoruz.

İkincisi benden önceki sayın Başkanımız Prof. Dr. M. 
Orhan Dikmen adına yine bir araştırma ödülümüz var. 
Yine bilimsel araştırmaya dayanıyor ve araştırma ödü-
lünde de temel şu Ocak-Şubat aylarında  o senenin yani 
o seneye kadar  öne çıkmış İktisadi sorunlara dünya da 
Türkiye de, Üniversitelerde konuşulan iktisadi sorunların 
çözümüne ilişkin herhangi bir özgün konuyu araştırma 
konusu olarak ilan ediyoruz. Mesela bu sene ticaret sa-
vaşları arkasından bunu dünya ekonomisine ve Türkiye 
ekonomisine  yansımaları ile ilgili bir konu açıkladık.Bu 
konuda özgün çalışma yapıp bize müracaat eden çalışma-
lar arasından yine kurduğumuz bilimsel jüri vasıtasıyla 
onları değerlendiriyoruz.Birinciye layık görülürse birin-
cilik maddi ödül ikinciye layık görülürse ikincilik ödülü 
veriyoruz.

Geçen sene yaptığımız çalışmaların birincilerin, ikin-
cilerin, üçüncülerin tezlerde yüksek lisans doktora tezleri 
ile Prof.Dr.Orhan Dikmen ödülüne gelen çalışmaların 
dereceye girenlerini hem maddi olarak, hem de plaket 
vererek unutulmamak üzere ödüllendireceğiz. Bu ödül-
lendirmenin bir amacı var tahmin edersiniz ki bilimsel 
araştırmanın sonucunda çıkan fikirleri ,görüşleri,düşün-
celeri üniversitelere topluma yeni araştırmacılara aktara-
bilmek .

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ PROF. DR. NAZIM 
EKREN’IN KONUŞMASI

Değerli Bakanım, Değerli Bürokratlar, Saygıdeğer 
Milletvekilim , Değerli Rektörlerimiz ,Mütevelli Heyet 
Başkan Vekilimiz ,Mütevelli Heyet Üyemiz, Değerli Ka-
tılımcılar Ahmet Hocanın da az önce bahsettiği gibi Üni-
versitemizde İktisadi Araştırmalar Vakfı neredeyse peri-
yodik hale gelen bir iş birliği protokolü çerçevesinde bu 
tür etkinlikleri düzenlemeyi  planlamış olduk.

Ahmet bey çok özet olarak Vakfın ne yaptığını nelerle 
ilgilendiğini söyledi bende bu vesileyle sizleri çok yor-
madan İstanbul Ticaret Üniversitesinin öne çıkan birkaç 
özelliğinden bahsedip sonra bende mikrofonu sayın Ba-
kanımıza bırakacağım.

İstanbul Ticaret Üniversitesinin ana misyonu her şey-
den önce öğrencilerin uluslararası evrensel düzeyde bilgi 

ve donanımını arttırmak yani akademik kalitesini yük-
seltmektir. İkincisi de uygulama becerisini geliştirmektir. 
Bunu niye söylüyorum Üniversitemizin hemen her fakül-
tesinde Akademik ve teorik derslerin yanında mutlaka 
bir uygulama laboratuarı vardır.

Hukuk Fakültesindeki mahkeme salonu, İşletme Fa-
kültesindeki ilk defa Türkiye de bir ilk olan Borsa İstanbul 
ile birlikte kurduğumuz BİST-LAB  dediğimiz Borsa La-
boratuarı , Vakıf Bank ile oluşturduğumuz Banka Simü-
lasyon Odası ,Mühendislik Fakültelerindeki Laboratua-
rımız öğrencilerimizin sadece uygulama ile değil sadece 
teori ile değil ikisini de kapsayan bir akademik müfredata 
da sahip olduğumuzu belirmek isterim.

Sayın Bakanım bunun dışında Üniversitemizde uygu-
lama laboratuarının ötesinde kurumsal hale getirdiğimiz 
3 yada 4 tane önemli özelliğimiz var bir tanesi DÜPA adı 
verdiğimiz düşünce ve proje üretim akademisi diye ad-
landırdığımız T20 Grubuna da dahil olan Türkiye’de ki 
nadir kitlelerden birisine sahibiz.

Hem sosyal hem ekonomik hem politik araştırmalar 
da yapmaya başlıyoruz. İkincisi İTO’nun kurduğu her za-
man bize destek veren İstanbul Teknopark ta da yerimiz 
var Sayın Himmet Başkan ile birlikte Boğaziçi Üniversi-
tesi, İTÜ ile biz yeni birlikte Finans Teknoparkları kuru-
yoruz Bir diğeri de yine Üniversitede geçen ay oluşturduk 
Su Parkımızı da kurduk bunu şunun için söylüyorum öğ-
rencilerimizle öğretim üyelerimizle normal akademik ve 
teorik derslerin dışında en azından serbest zamanlarını 
değerlendirecek farklı duygusal zekalarını ,entelektüel ze-

kalarını arttıracakları platformlarda sunmaya çalışıyoruz.
Bakanımız her toplantımıza katıldı geçen senede Kü-

çükyalı da ki Teknoloji Transfer Ofisi’nin de açılışında 
birlikteydik bugün de kendisiyle birlikteyiz. Vakit ayır-
dığı için emek verdiği için bugün bize bir konferans su-
nacağı için teşekkürlerimi arz ediyor emeği geçen bütün 
arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANI DR.FARUK ÖZLÜ’NÜN 
KONUŞMASI

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarını araştıran 
ve çözüm önerileri sunan İktisadi Araştırmalar Vakfı’nı, 
bu organizasyon için kutluyorum Bugün burada düzen-
lenen yarışma ve konferansın merkezine, beyin gücü 
kavramını koymuş olmanızdan büyük memnuniyet duy-
duğumu belirtmek istiyorum. Bu isabetli tercihlerinden 
dolayı, İktisadi Araştırmalar Vakfı’nı tebrik ediyorum. 
Çünkü artık günümüzde ekonomiyi konuşurken, beyin 
gücünü yok sayamayız.  Beyin gücü ile beslenen bilimi ve 
bilimle beslenen teknolojiyi ön sıraya koymazsak, sadece 
bugünü değil, geleceği de kaybederiz.

Bundan dolayı; 2023 hedefimize yürürken, çıtamızı  
Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türki-
ye’ olarak koyduk. Diğer hedeflerimizi yakalamak için, ilk 
hedefin gerçekleşmesi, ülkemizin bilim merkezi olması 
gerekmektedir. Bilim Merkezi Türkiye hedefine yürürken, 
ana dayanak noktamız, beyin gücü olacaktır. Beyin gücü-
nü ne kadar aktive edersek, bu hedefimize o kadar yakla-
şırız. “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi 
Türkiye” hedefimizin ilk adımının, “Bilim Merkezi Türki-
ye” olması, beyin gücüne olan desteğimizin yansımasıdır. 

Ekonomik dengelerin bugün yepyeni değişkenlere 
göre şekillendiğini  bilim üzerinde yükselen teknolojik 
egemenlik, yeni aktörlerin ortaya çıkmasına neden olu-
yor.Daha birkaç yıl önce ismi bilinmeyen bir marka, bu-
gün ekonomik değer açısından, yüz yıllık markaları ge-
ride bırakıyor.  Yüksek teknoloji üreten firmalara sahip 
olan ülkeler, sadece ekonomik olarak değil, politik olarak 
da dünyada söz sahibi oluyor. Dünyanın en değerli mar-
kalarının, çok büyük oranda teknoloji şirketleri olduğunu 
görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nde en yüksek ci-
roya sahip olan 500 kurumun yarıdan fazlası, 2000 yılın-
dan sonra, yani son 15-20 yıl içinde kaybolup gitti.  Tüm 
bunlar; ekonominin, üretimin ve pazarlamanın kuralları-
nın yeniden yazıldığını bize göstermektedir. Tüm bu pa-
radigma değişiminin odağında; bilim ve teknoloji vardır. 
Artık; geleceğin anahtarı teknolojidir. Biz, bu gerçeğin 
farkındayız. Türk ekonomisinin dinamosu, artık yüksek 
teknolojidir, yüksek teknolojili ürünlerdir. Bizim bütün 
çabamız; yüksek teknoloji anahtarıyla bütün kapıları aç-
mak ve ülkemizi ileriye taşımaktır.
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Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giderken, geçe-
ceğimiz yol bellidir. Sanayi 4.0’ın şekillendirdiği yeni 
dünya düzeninde, gücümüzü, bilimden ve teknoloji-
den alacağız. Bilimden ve teknolojiden beslenen, üre-
tim ve katma değer odaklı bir sanayi politikasını hayata 
geçireceğiz. ARGE’yi ve inovasyonu, sanayi politikala-
rımızın merkezine koyacağız. Bilimi ve sanayiyi birbi-
rinden ayırmadan, aynı hedefe doğru yönlendireceğiz 
Bir süredir Türkiye’nin ticaret açığı verdiği sektörleri 
analiz ettik. Çözüm için yol haritası hazırlığı içindeyiz. 
Türkiye’nin en fazla açık verdiği, en fazla ihtiyaç duy-
duğu alanların başında kimya ve ilaç geliyor. Türkiye 4 
adet Petkim ölçeğinde tesisi kursa iç pazarı karşılıyor. 
Yani ciddi bir açık var. İkincisi yarı iletkenler ve elekt-
ronik, burada açık veriyoruz. Üçüncüsü makine ve teç-
hizat. Dördüncüsü otomotiv, motorlu taşıtlar. Burada 
bir potansiyel var. Türkiye’nin geçen seneki ihracatı 
yaklaşık 29 milyar dolar. Türkiye bunu ikiye katlayabi-
lir. Bir diğer konu gıda. Gıda olunca bana biraz değişik 
geldi. Gıda sanayisi stratejik. Önümüzdeki dönemde 
bu 5 sektöre odaklanacağız. Bilişim ve yazılımı ise biz 
yatay düşünüyoruz. 

Çalışmada normal bir senaryoya göre başka sonuçlar 
çıkıyor, agresif bir senaryo uygularsanız başka, dengeli bir 

senaryo uygularsanız başka sonuçlar çıkıyor. Üç senaryo-
yu da çalışmaya uyguladık, şimdi örneğin agresif bir se-
naryo uygularsak önümüzdeki 5+5; 10 yılda, 147 milyar 
dolarlık imalat sanayimizin cirosunu 376 milyar dolara 
çıkarabiliyoruz. Bu elbette konsantre olmayı gerektiriyor.” 

 İktisadi Araştırmalar Vakfı’nı, geçen sene, ‘İmalat Sa-
nayi, Verimlilik ve Endüstri 4.0’ konularında, ödül ver-
miş olmasından dolayı kutluyorum. İçinden geçmekten 
olduğumuz, Endüstri 4.0 sürecinin; ekonomik, politik 
ve bilimsel açıdan incelenmesinin zaruri olduğunu dü-
şünüyorum. Alışık olduğumuz bütün üretim, tüketim 
ve pazarlama süreçlerini kökünden değiştiren Endüst-
ri 4.0 hakkında; çok daha fazla sayıda yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin yapılmasının gerektiğine inanıyorum. 
Patenti bize ait olmayan bu kavramı; bütün yönleriyle 
incelememiz, kendi sanayi politikalarımızla uyumlu bir 
şekilde analiz etmemiz gerekiyor.”  “Yeni sanayi ve yeni 
toplum alanında yapılacak akademik çalışmalara ve ya-
yınlara, karşılıksız destek vereceğiz. İktisadi Araştırmalar 
Vakfı’nın; Endüstri 4.0 araştırmalarına, önümüzdeki yıl-
larda da katkı vereceğine yürekten inanıyorum. İktisadi 
Araştırmalar Vakfı’nın, tez değerlendirme ve araştırma 
alanında verdiği ödüllerin, artarak devam etmesini dili-
yorum. Ödül alan araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.”

◊ TC TİCARET BAKANLIĞI
◊ TİKA
◊ HALKBANK
◊ ZİRAAT BANKASI

◊ ASEM 8 
 (ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI)
◊ MOLDOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

PROF. DR. AHMET İNCEKARA   
İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI BAŞKANI

CHIRIL GABURICI                          
MOLDOVA EKONOMİ VE ALTYAPI BAKANI
   
PROF. DR. GRIGORE BELOSTECINIC     
MOLDOVA EKONOMİ AKADEMİSİ REKTÖRÜ

SERGIU HAREA                                             
MOLDOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI
  
GÜROL SÖKMENSÜER                             
MOLDOVA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ

PROF. DR. ADEM ŞAHİN     
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANI 

ASSOC. PROF. DR. CORNELIU GUTU  
MOLDOVA EKONOMİ AKADEMİSİ ÖĞRETIM ÜYESİ  

İRINA TOLSTOUSOV    
MOLDOVA YATIRIM AJANSI

VADIM CEBAN     
GAGAVUZYA BAŞKAN YARDIMCISI

ANDREI RUSSU      
AVUKAT LOYER ONORIS LEGIS LTD

DUMITRU POSTOVAN    
MOLDOVA SANAYİ VE TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARET TAHKİM 
MAHKEMESİ BAŞKANI

GÖKÇE YANAŞMAYAN     
EFES MOLDOVA GENEL MÜDÜRÜ

ATILLA ŞANCI      
SUMMA GENEL MÜDÜRÜ

PROF.DR. SUDI APAK       
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ                              

RODICA BIVOL       
MOLDOVA CUMHURİYETİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ DAİRE BAŞKANI

AHMET ŞEKERCİGİLLER    
ASENA TEXTILE

NATALIA CALENIC    
MOLDOVA CUMHURİYETİ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN 
YARDIMCISI

MEHMET AKAY     
TÜRK MOLDOVA İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BAŞKANI

VALDIMIR SELEZNEV    
INFINITEXTIL RSL GENEL MÜDÜRÜ

SEMPOZYUM

PAYDAŞLAR

KONUŞMACILAR

"TÜRKİYE- MOLDOVA EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ"
12 EYLÜL 2018 - LEOGRAND RADISSON HOTEL KİŞİNEV /MOLDOVA
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PROF.DR. AHMET İNCEKARA 
İKTISADI ARAŞTIRMALAR 
VAKFI BAŞKANI’NIN MOLDOVA 
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Başkanlar Sa-
yın Rektör, Çok değerli katılımcılar Makedonya’dan Türki-
ye’den katılan çok değerli akademisyenler, işadamları İktisadi 
Araştırmalar Vakfı’nın paydaşlarımızla düzenlediği Türkiye 
ile Moldova arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilme-
si konusundaki sempozyuma hoş geldiniz. Sizleri İktisadi 
Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu adına sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum! 

Bu toplantıda Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin bugünkü durumundan gelecekte daha iyi, daha ge-
niş, daha derin bir duruma taşınabilmesi için neler yapılması 
gerektiğini konuşacağız. 

İktisadi Araştırmalar Vakfının yaklaşık 30 ülkede yaptığı 
gibi bugün Moldova’da yapacağımız sempozyumun konusu, 
tamamen geldiğimiz ülke ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi. Bu şu anlama geliyor; her ülke, her 
toplum ekonomik anlamda kendi insanlarını, kendi potansi-
yelini çok iyi değerlendirmesi ve diğer ülke ile olan ekonomik 
ilişkilerini de çok iyi geliştirmesi gerekiyor. 

İşte biz, İktisadi Araştırmalar Vakfı olarak 1962 yılında, 
kuruluşumuzdan bu yana Türk iş dünyasına, Türk iş insan-
larına hem kendi ülkemizdeki sektör, ürün konularında, 
hem de Türkiye’nin ekonomik ilişkiler içersinde bulunduğu 
dünyanın diğer ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda bilimsel bilgi üretmeye ve iş dünyasına bunları 
sunmaya çalışıyoruz. Bunları tabii ki sponsor desteğiyle yap-
maya çalışıyoruz. 

Bu sempozyumda da Halkbank, Ziraat Bankası, TİKA, 
Ticaret Bakanlığı’mız ve Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Moldova Ekonomi Enstitüsü desteklediler.  Katkı sağlayan 
Moldovalı kurumlara ve yöneticilerine şimdiden çok teşek-
kür ediyorum. Moldova, gelmekte geç kaldığımız,  coğrafya-

mızın en güzel yerlerinden birinde yer alan ülke. Moldova ya 
uluslararası ölçekler açısından baktığımızda küçük bir ülke. 
Dört milyon nüfusu olan, kişi başına geliri dört bin dolar ci-
varında olan bir ülke.  Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. 
Moldova’nın ve Moldova halkının mili gelirde ve GSYH’de 
mevcut düzeyinden daha iyi bir konuma ulaşmasını diliyo-
ruz. 

İşte bu amaca hizmet edecek şekilde Türkiye ile ticaret, 
yatırım, diğer ilişkileri, üretimi dahil bütün sektörleri kapsa-
yacak şekilde ekonomik potansiyeli bugünün teknolojisine 
göre, bugünün bilgi düzeyine göre yeniden tanımak, tanım-
lamak suretiyle, Türkiye ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkile-
rini geliştirmeyi amaçlıyoruz. İktisadi Araştırmalar Vakfı ve 
Türkiye’den iş insanları olarak gelen bir teklifi de söyleyeyim 
sizlere. Önümüzdeki dönemde gelecek yıl Moldova’dan katı-
lanlarla birlikte böyle bir toplantıyı, iş toplantısını, semineri, 
sempozyumu Türkiye’de, İstanbul’da yapmayı planlıyoruz. 

Dolaysıyla yapmak istediğimiz şey, tamamen ekonomik 
ilişkilerin her alanında, her sektöründe potansiyelimizi tespit 
etmek, bugünden yarına işbirlikleri ile bu potansiyeli gerçek-
leştirebilmek, bunun için bilgi üretebilmektir. 

En kısa sürede Moldova ile bu sempozyumu Türkiye’de 
gerçekleştirmek yada daha sonraki yıllarda tekrar buraya ge-
lerek bunu tekrarlamak istiyoruz. Daha önce Balkan ülkele-
rinin hemen hepsinde yaptık. Romanya ve Bulgaristan dâhil. 
Önümüzdeki sene, mesela, Ukrayna’da ve Gürcistan’da yap-
mayı düşünüyoruz. İki ülkede de yapılmamış şimdiye kadar. 
Çünkü İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın bu yaptığı toplantıla-
rın bir senelik bir hazırlık devresi var. O yüzden her sene iki-
den fazla ülkede yapamıyoruz, Ama önceki sene sanıyorum 
Sırbistan’da yaptığımız toplantı Kasım ya da Aralık ayındaydı. 
O bir şekilde kaydı. Bir yılda toplam üç tane toplantı sığdır-
mak zorunda kaldık. Şimdi biraz önce söylediğim ekonomik 
ilişkileri bugünün bilgisiyle bugünün teknolojisiyle potansi-
yelleri tanımak ve ileriye daha iyiye taşımak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, yeni dünyada küreselleşme dediği-
miz açılımın dünya ticaretinin üretimi, yatırımı arttıran bir 
dönemin sanki sonuna doğru geliyor. Bu Amerika Birleşik 
Devletlerinin bize ve dünyaya yaşattığı bir kırılma anı, yani 
küreselleşme döneminin sona ereceği, fakat daha korumacı 
ve bölgesel bazı riskleri daha öne getireceği dünya ticaretinin 
diğer yüzünü daha iyi görülebileceği, hemen her ülkenin ko-
rumacılığının artabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu 
iyi ve kötü tarafları olan, ama kötü tarafları bize göre daha 
fazla olan bir gelişme. Dolaysıyla önümüzdeki dönem de 
ekonomik ilişkileri yeniden tanımlarken buna göre tanımla-
mak gerekiyor. 

İkincisi, biz Avrupa Birliğine üye olmak istiyoruz. Yani 
Türkiye Cumhuriyeti olarak, Avrupa Birliğine üye olmak 
isteyen bir ülkeyiz. Yaklaşık 50 küsur yıldır devam eden Av-
rupa Birliği ile ilgili üyelik ilişkilerimizi olumlu bir şekilde 
neticelendirmek istiyoruz. Müzakere aşamasındayız. So-
runlarımız var. Moldova’da öyle. Moldova ekonomik anlam-
da küçük bir ülke görülebilir. Ama Moldova’daki bir şirket, 

Moldova’daki bir kişi, bir yatırımcı Moldova’yı değiştirebilir. 
Avrupa’yı değiştirebilir ve Dünyayı değiştirebilir. O yüzden 
teknolojiye farklı bakmak gerekiyor. 

Önümüzdeki dönem teknolojinin çok daha ekonomik 
anlamda ilerleyici olduğu bir döneme giriyoruz. Önümüzde-
ki dönemde girişimciliğin, araştırma geliştirmenin ve buluş-
ların çok önemli olduğu bir dönem yaşanacak. Burada geliş-
tirilen ürünler, özellikle robot dediğimiz insan yerine geçen, 
eşyaların konuşmasını dikkate alan ve dünyayı bir ekonomik 
yapı olarak göz önüne almak gerekiyor. Ancak bu konudaki 
birikimleri, gelişmeleri hem üniversiteler özümseyip iş dün-
yasına verecek, hem de tarımdan sanayi ve hizmetlere kadar 
hepsinde bu teknolojilerin verimliliği nasıl arttıracağı konu-
sunda araştırmalar yapmamız gerekiyor. 

İşte bu yüzden önümüzdeki dönem çok farklı.   Bunu 
hepimizin, iş insanları olarak, bilim insanları olarak dikkate 
almamız gerekiyor. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Burada 
bizimle birlikte olduğunuz için sayın Bakanımız, sayın Bü-
yükelçimiz, Ticaret Odası Başkanımız, sayın rektörlerimiz 
başta olmak üzere siz, değerli katılımcılar, Türkiye’den gelen 
iş insanlarına, buradan katılan Ticaret Odasının üyelerine, 
akademisyenlerinize, hepinize, hanımefendilere, beyefendi-
lere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza, Halkban-
kası’na, Ziraat Bankası’na, TİKA’ya, Ticaret Bakanlığımıza ve 
diğerlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum. Sağ olun.

CHIRIL GABURICI MOLDOVA 
EKONOMI VE ALTYAPI BAKANI’NIN 
MOLDOVA SEMPOZYUMU AÇILIŞ 
KONUŞMASI

Sayın bayan ve baylar sayın Büyükelçi Onurlu Misa-
firler Bu foruma ilgi gösteren sevgili dost ve işadamları 
merhaba. Her şeyden önce sizleri selamlayarak burada 

tüm işadamları arasında kendi dostlarımı ve ülkem Mol-
dova Cumhuriyeti’nin dostlarını görmekten çok mutlu 
olduğumu ifade etmek isterim. Türk yatırımcılarının, 
Moldova Cumhuriyeti yatırım ortamına gösterdikleri 
ilgiyi çok takdir ediyoruz. Bu vesileyle, ülkelerimiz ara-
sında ikili ve ticari ilişkilerin gelişmesine sağladığı destek 
için Türkiye’ye teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Moldova Cumhuriyeti Hükümeti, hep birlikte daha 
rahat bir iş ortamını yaratabilmek için mevzuatın ulus-
lararası standartlara göre ayarlayarak daha verimli bir 
hale getirilmesi ve reformların uygulanması üzerinde 
odaklanmaktadır. Türkiye- Moldova Ekonomik İşbirliği 
Komitesi’nin önemini vurgulamak istiyorum. Bununla 
birlikte bir yıl önce, tam 1 Kasım 2016 tarihinde Moldova 
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının imzalandığını da dile getirmek isti-
yorum. Ve kısa bir süre içinde ülkelerimiz arasında yıllık 
1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini belirle-
dik. Çok çalışarak, tarım ve gıda ile kırsal kalkınma sek-
törlerine Türkiye’den yatırım çekmek için elimizden gele-
ni yapıyoruz. Türk şirketleri ile çalışma tecrübemiz var ve 
oldukça zengin bir deneyime sahibiz.

Moldova Cumhuriyeti’ne uzun zamandır yatırım 
yapmış ve yatırım yapmaya devam ederek tarım ve gıda, 
telekomünikasyon, sağlık, hizmet, sanayi, tekstil vb. gibi 
çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde büyümeye devam 
eden Türk şirketleri bulunmaktadır. Moldova Cumhuri-
yeti’ndeki kamu şirketlerinin özelleştirme sürecine Türk 
şirketlerinin katılmasını teşvik ediyoruz ve bu konuda 
işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca, son 20 yıldan fazla süre 
içerisinde 33 milyon doları aşan 350’den fazla uygulanmış 
projeye sahip TİKA’nın desteğini de takdirle karşılıyoruz. 
Tam da dün Moldova Cumhuriyeti’nin güneyindeki çok 
önemli bir karayolu kısmının inşa edilmesine dair Türk 
şirketi ile başka bir sözleşme imzaladık. 

Bu karayolu ülkemizin merkezi bölgelerini Moldo-
va’nın ticaret koridoru olarak adlandırabileceğim strate-
jik noktası olan uluslararası limanı ile birleştirecek. Bir-
kaç yıl önce birlikte çalıştığımız bu şirket çok iyi sonuçlar 
ve kaliteli iş gösterdi ve elbette, onlarla imzaladığımız 
sözleşme şartlarına uydu. Ayrıca bu etkinliği düzenleyen 
organizatörlere ve iş adamlarına teşekkür etmek istiyo-
rum. Aslında onlarsız böyle bir etkinliğin düzenlenmesi 
mümkün olamazdı. Yaptığı her şey için her iki ülkenin 
şirketlerine yeni kapıların açılması için yaptığı tüm ça-
lışmalarından dolayı Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve 
Sanayi Odası’na teşekkür ediyorum.

Ve sonuç olarak herkese “Hoş geldiniz” diyorum. Her-
kes için mümkün olduğunca güzel bir etkinlik ve sonraki 
ortak çalışmalarımızda sonuçlar doğuracak güzel çalış-
malar diliyorum. Teşekkürler, çok teşekkür ederiz. 

Diğer konuşmaların tam metnine “Türkiye-Moldova 
Ekonomik İşbirliği’nin Geliştirilmesi” seminer kitabının 
yer aldığı web sitemizden erişebilirsiniz.  

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
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PROF.DR. AHMET İNCEKARA  
İKTISADI ARAŞTIRMALAR VAKFI 
BAŞKANI’NIN AZERBAYCAN 
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım, sayın Büyükelçim, sayın Başkan-
lar, Çok Değerli Bilim İnsanları, iş insanları Türkiye’den 
Azerbaycan’dan gelen hanımefendiler, beyefendiler sizleri 
İktisadi Araştırmalar Vakfının , Azerbaycan Sahipkarlar 
Teşkilatı Milli Konfederasyonu ile birlikte düzenlediği bu 
güzel sempozyuma hoş geldiniz diyerek sevgiyle ve say-
gıyla selamlıyorum.

İktisadi Araştırmalar Vakfı 1962 yılında kurulmuş iş 
dünyasına bilimsel bilgi üretmekle görevlendirilmiş bir 
vakıftır. Bu çalışmalarını yaklaşık 55 yılı aşkın bir süredir 
devam ettiriyor. 55 yıl içerisinde yaklaşık 22 yıl önce İk-
tisadi Araştırmalar Vakfı olarak Hürmetli Rahmetli Hay-
der Aliyev zamanında da Azerbaycan’a geldik. Böyle bir 
toplantıyı ilk 1996 yılında yaptık.

22 yıl sonra burada tekrar aynı toplantıyı  yeni imkân-
larla yeni ufuklarla  yapmaktan ve şu anda burada olmak-
tan gurur duyuyorum. O toplantıyı Türkiye tarafında ben 
düzenlemiştim. O zaman asistandım şimdi İstanbul Üni-
versitesinde 60 yaşını doldurmuş bir öğretim üyesiyim.

Bu toplantının benzerlerini İktisadi Araştırmalar 
Vakfı olarak yaklaşık 30 ülkede yaptık. Bu Azerbaycan’da 

ki ikinci toplantımızdır. Tek amacımız var  kardeş Azer-
baycan Toplumunun Türkiye Azerbaycan aklıyla, ser-
mayesini bir araya getirip daha yüksek katma değer elde 
edilebilmek, milli geliri daha hızlı arttırabilmek  bilin-
meyen işlenmemiş alanları çok daha hızlı geliştirmektir. 
Tek amacımız var bu da iki ülke arasındaki ticari, yatırım 
faaliyetlerini, yani kısacası ekonomik ilişkilerinin gelişti-
rilmesi ve daha ileriye götürülmesidir.

İktisadi Araştırmalar Vakfı Bilim insanları ve iş insan-
ları tarafından kurulmuştur. Hem Bilim insanları var ve 
hala yönetim kurulumuzun hem  de iş adamları , iş insan-
ları var. Yönetim Kurulu Üyelerimizden bir tanesi Prof.
Dr. Erişah ARICAN hanım efendi daha birkaç hafta önce 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Bu toplantı Borsa İstanbul’un maddi desteğiyle yapıl-
dı. Yani sponsorumuz Borsa İstanbul’dur. Borsa İstan-
bul’un hem Başkan’ı hem de Genel Müdürümüz Murat 
Çetinkaya beyefendi burada olmak istiyorlardı. Ancak 
yarın yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı oldu-
ğu için buraya gelemediler. Onların selamlarını, saygıla-
rını sizlere iletiyorum.

İktisadi Araştırmalar Vakfı diğer ülkelerde yaptığı faa-
liyetlerini bu tür sponsorlara dayalı bir yada iki kurumun 
sponsorluğuyla gerçekleştirmektedir. Gittiğimiz ülkede 
iş dünyasını temsil eden ticaret odası, sanayi odası  veya 
Azerbaycan’da olduğu gibi Sahipkarlar Teşkilatı Milli 
Konfederasyonu gibi geniş üyeye sahip kurumsal üyelerle 
iş birliği halinde  gerçekleştiriyoruz.

Buraya geldiğimizde ilk toplantımızda Rahmetli Hay-
dar Aliyev ile hem tanıştık hem de o toplantıda bizzat açı-
lış konuşmasını yaptı.

O konuşmayı sanırım sizlere dağıttılar . O konuşmada 
yazan şeylerden bir ikisini söylemek istiyorum. Türkiye 
Azerbaycan ekonomik ilişkilerine rahmetli Haydar Ali-
yev nasıl bakıyordu? Şöyle diyor; “bizim bilirsiniz, ülke-
lerimiz, halklarımız birbirine o kadar yakındır ki, Türkiye 
ile Azerbaycan arasında olan iktisadi alâkalar, hesap ede-
rim ki Türkiye’nin bütün başka ülkeleriyle olan iktisadi 
alâkalardan üstün olmalıdır. Şüphesiz ki bu benim umu-
mi fikrimdir. Eğer bunu genel bir çerçeveye alsak, belki 
de bu fikir o kadar da geniş kamuoyu tarafından kabul 
edilmez. Çünkü ben bilirim ki, Türkiye büyük iktisadiya-
ta maliktir, Türkiye’nin işadamları, birçok ülkelerde çok 
yararlı işler görüyorlar. Bunların hepsi Türkiye’nin ikti-
sadiyatı için çok gereklidir, çok ehemmiyetlidir ve bunlar 
inkâr edilmezdir, bunlar tabiidir. Ancak bütün bu büyük 
işlerin içerisinde Türkiye’nin Azerbaycan’a olan iktisadi 
alâkalarına hususi yer verilmesidir.  

Benim şahsi fikrim, Türkiye’nin hem Devlet daireleri, 
hem Türkiye’nin iş adamları, Azerbaycan’da iş görmeyi 
yalnız iktisadi menfaatlerine bağlamamalıdırlar. İktisadi 
menfaatleri olmasa, şüphesiz ki iktisadi alâkaları da ol-
mayacaktır. Ancak Azerbaycan ile Türkiye’nin arasında 
olan alâkaların hususi karakterini nazara alarak, her bir 
Azerbaycan’a gelen işadamı, Azerbaycan’da sermaye koy-
mak isteyen işadamı ve devlet dairelerinden Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki iktisadi alâkaları kurmaya istekli 
olan, görevli olan şahıslar, gerek bilsinler ki, bu Türkiye 
ile başka ülkeler arasında olan iktisadi alâkalar değildir. 
Bunun iktisadi cihetinden çok daha büyük manevi ciheti 
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Bu kararın hayata geçmesi için her iki taraftan da ciddi 
adımlar atılmaktadır.

Karşılıklı yatırımlar iki ülke arasındaki ekonomik iş-
birliğinin çok önemli bir göstergesidir. Bu bağlamda, Tür-
kiye’nin Azerbaycan’daki yatırımları 14,5 milyar dolardır. 
Özellikle petrol sektöründe TANAP, TAP, STAR, Petkim 
ve Petlim projeleri ikili ilişkilerde belirtilen önemli hu-
suslardandır. Azerbaycan tarafından petrol sektörüne 13 
milyar dolardan fazla, petrol dışı sektöre ise 1,5 milyar 
dolar yatırım yapılmıştır. Azerbaycan’daki Türkiye ya-
tırımları da çok büyük ve geniştir. Şöyle ki, 11,8 milyar 
dolar değerinde yatırım yapılmıştır. Bu petrol sektörün-
de 9,1 milyar, petrol dışı sektörde ise 2,7 milyar dolar-
dır. Azerbaycan’ın petrol dışı sektör yatırımların da 150 
ekonomik ortağı olduğunu biliyorsunuz ve bu rakamlar 
kendi içinde çok önemlidir. Çünkü bunlar çok ciddi işle-
rin sonucudur.

Azerbaycan’ın tüm stratejik projelerinde Türkiye’nin 
ortak olarak katılımını belirtmek isterim ki, bu da çok 
önemlidir. Bakü-Tiflis-Kars, Güney Gaz Koridoru, TA-
NAP, TAP, Star, Petkim enerji köprüsü, Bakü-Tiflis-Cey-
han, Bakü-Tiflis-Erzurum ve diğer projeler stratejik iş-
birliğinin devamının bir kanıtıdır. Türkiye ile ilişkileri 
en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Türkiye son yıllarda 
ekonomik kalkınma, endüstriyel kalkınma, tarım, bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT), askeri sanayi ve diğer eğitim 
alanlarında büyük başarılar elde etti. Son yıllarda bizim 
işbirliğimiz özellikle de sanayi alanındaki işbirliği büyük 
bir potansiyele sahiptir.

Cumhurbaşkanının talimatına uygun olarak şu an 
Azerbaycan’da sanayileşmenin yapıldığını belirtmek is-
terim. Bununla ilgili önemli kararlar alındı ve bunların 
uygulanması sağlanıyor. Biz sayın Cumhurbaşkanının ta-
limatı uyarınca, Azerbaycan’da sanayi bölgelerinin oluş-
turulmasına özel önem veriyoruz. Bununla ilgili Azer-
baycan’da son yıllarda 5 sanayi bölgesi kuruldu ve sanayi 
bölgelerinin oluşturulması ile ilgili biz kardeş Türkiye’nin 
deneyimini yakından inceledik. 

Türkiye’deki devlet kurumları ile çok ciddi bir işbirliği 
yaptık ve bugün çok başarılı bir işbirliğinin örneği görü-
yoruz. Belirtmek isterim ki, Azerbaycan’da 304.000’e kadar 
Türk şirketin kayıtlı olduğunu ve Türkiye’de 2400 civarında 
faaliyet gösteren Azerbaycan şirketleri mevcuttur. Türkiye 
şirketleri, devlete ait fonlar pahasına uygulanan taahhüt 
projelerinde de yaygın bir şekilde temsil edilmektedir. Bu 
projeler 15 milyar dolar değerinde ve diğer ortaklarla kı-
yaslandığında Türkiye ilk sırada yer alıyor. 

Bildiğiniz gibi, Azerbaycan ve Türkiye çok ciddi bir 
stratejik potansiyele sahiptir. Bu açıdan son birkaç yılda 
Azerbaycan ve Türkiye arasında Azerbaycan üzerinden 
Türkiye’nin ticari taşımaları yıldan yıla yükseliyor. Aynı za-
manda, geçtiğimiz yıl Ekim ayında iki Cumhurbaşkanının 
katılımıyla Bakü-Tiflis-Kars projesinin açılışı da çok ciddi 
ekonomik öneme sahip önemli bir tarihi projeydi. 

Türk devlet kurumları ile (sanayi bakanlığı, enerji ba-
kanlığı, ekonomi bakanlığı, maliye bakanlığı) çok ciddi 
ve üst düzey işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliği her iki ül-
kenin ekonomisinin sürdürülebilir ve kalkınması için bir 
meydan çalışmadır. Özellikle TİKA ile işbirliği anlatmak 
istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, Azerbaycan’da 
sanayi bölgeleri oluşturmak için biz çok çalıştık. Azer-
baycan’da ekonomik faaliyetlerin genişlemesini destekle-
diği ve ciddi yardımlar yaptığı için TİKA’ya teşekkür ede-
riz. Bu yıl iki ülkenin çok yakın işbirliğinden kazanılan 
deneyim üçüncü ülkeler için de ciddi bir örnektir.

Özellikle, yakın zamanda Ermeni işgalinden kurtul-
muş olan Azerbaycan toprağı Çocuk Mercanlı’da TİKA 
ile olan işbirliğimizi biliyorsunuz. Çocuk Mercanlı’da 
Azerbaycan ile Türkiye işbirliği, özellikle de bu işe Tİ-
KA’nın desteği, kardeş ülkenin Büyükelçiliğinin desteği 
bize gösteriyor ki, bölgelerimizi Ermeni işgalinden kur-
taracağımız gün hiç de uzakta değil. İki ülkenin ortak ça-
balarının bir sonucu olarak, topraklarımızın gelişimini ve 
tanıtımını sağlayacağız. Ben belirtmek isterim ki, Çocuk 
Mercanlı’da Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin Azerbay-
can’daki Büyükelçiliği ve TİKA’nın katılımıyla çok ciddi 
projeler yapıldı 15 aile için artık arıcılık kovanı verildi, 
ayrıca 15 sera da kurulmuştur. Bunun gibi iki ülke arasın-
daki işbirliğinin çok iyi bir örneği olan başka çalışmalar 
da yapıldı. Aynı zamanda, serada yaptığımız işbirliği üst 
düzey stratejik işbirliği çerçevesinde iki ülke arasındaki 
hükümetler arası komisyon çerçevesinde yürütülmüştür. 
Türkiye işadamları ve Azerbaycan iş adamları arasında 
yakın işbirliği kurmayı çok istiyoruz.

Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye’ye yatırım yap-
maya ve Türk iş adamlarını Azerbaycan’a yatırım yapma-
ya teşvik edelim. Bu bağlamda, son yıllarda yaklaşık 300 
forum, sergi ve diğer etkinliklerin gerçekleştiğini belirt-
mek isterim. Ve bugün, Azerbaycan’da yaratılan politik, 
ekonomik, sosyal istikrar, ekonomik faaliyetlere destek ve 
teşvik ülkemizdeki cazip yatırım ve iş ortamı Türkiye’de-
ki ortaklarımıza Azerbaycan’ı yatırım yapmak için çok 
ciddi bir zemin haline getirmektedir. Bugünkü etkinliğin 
yüksek seviyede olacağından şüphem yok. İlginç konuları 
tartışacağız ve tüm bu ortak çabalar Azerbaycan ile Tür-
kiye arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunacaktır. 
Dikkatiniz için çok teşekkür ederim.

Diğer konuşmaların tam metnine “Türkiye-Azerbaycan 
Ekonomik İşbirliğinde Yeni Ufuklar Geliştirilmesi” seminer 
kitabının yer aldığı web sitemizden erişebilirsiniz.  

var. Türkiye ile Azerbaycan arasında ki ticaret anlaşmala-
rı bitmemelidir. Mahsuplaşmamalıdır”. 

Bunları söyledikten sonra rahmetli Aliyev bizim yur-
dumuzla iş birliğini arttırmak ve iş dünyaları arasında 
yardımlaşmayı artırmak, daha fazla üretmek, daha fazla 
dışarıya satmak, daha fazla yatırım yapmak için insan, 
sermaye, fikir, girişimci, yatırımcı bir araya geldi. O yüz-
den diyorum ki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki-
lerde iki kere  iki ya da iki artı iki dört etmez beş eder, on 
eder, iki yüz eder arkadaşlar. Öyle olmalıdır.

Rahmetli Aliyev bu işin ideolojisini ortaya koymuştur. 
Bu sempozyuma destek veren sponsorlarımıza en baş-

ta Ticaret Bakanlığına, Türk İş Birliği ve Koordinasyon 
Ajansına,  Borsa İstanbul’a , Tekfen İnşaata , Azerbaycan 
Sahipkarlar Teşkilatı Milli Konfederasyonu yönetimleri-
ne teşekkür ediyorum.

Çok yararlı olması dileğiyle hepinizi saygıyla ve sev-
giyle selamlıyorum. Sağ olun Var olun. 

NIYAZI SAFAROV 
AZERBAYCAN EKONOMI BAKAN 
YARDIMCISI’NIN AZERBAYCAN 
SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Büyükelçi, değerli katılımcılar.
Bugün, herkes Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 

ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından çok önemli bir 
etkinliğe katılıyor. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri yüzyıl 
öncesine dayanan tecrübe ile bugün dostluk, kardeşlik ve 
işbirliği düzeyine ulaşmıştır. Tabii ki, bu seviyedeki ilişki-
lerin kurulması ve geliştirilmesinde ulusal lider Haydar 
Aliyev’in etkili konuşmaları ve büyük gayretleri olmuş-
tur. Bugün Azerbaycan ile Türkiye arasında hem politik, 
hem ekonomik, hem insani yardım alanında ilişkiler çok 
yüksek düzeydedir. Bu ilişkilerin istikrarlı ve dayanıklı 

bir biçimde gelişimi her iki milletin refahı içindir. İlişkile-
rin bu düzeyde gelişimi ve uygulanması için Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan büyük çaba 
sarf ettiler. Siyasi ilişkilerin yüksek düzeyde olması eko-
nomik alanda da işbirliği için sağlam bir temel oluştur-
maktadır. Ve bununla ilgili özellikle belirtmek isterim ki, 
19 Ekim’de Türkiye’de dünya çapında çok önemli olan bü-
yük bir projenin “Star Rafineri”nin açılışı ve faaliyete baş-
laması gerçekten her iki devlet tarafından tarihi bir olay 
oldu. Proje aslında 6,3 milyar dolardan daha fazla değere 
sahiptir. Bu proje Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tica-
ret ilişkilerinin seviyesini, bu ilişkilerin hangi yöne gitti-
ğini ve ilişkilerin stratejik boyutunu göstermektedir. Hem 
Azerbaycan, hem de Türkiye için çok büyük ve önemli 
bir projedir. Bu projenin uygulanması Türkiye’nin birçok 
ürünlerde ithalat bağımlılığını ortadan kaldıracak, Tür-
kiye’ye büyük menfaat kazandıracak ve aynı zamanda bu 
projede ortak olan Azerbaycan için de çok büyük faydalar 
sağlayacaktır.

Dikkatinizi iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliş-
kilere çekmek isterim. Belirtmek isterim ki, Azerbaycan 
ve Türkiye arasında ticaret hacmi gelişmeye devam edi-
yor. 2017 yılında ticaret cirosu % 12 artarak 2.6 milyar 
dolardan fazla oldu. Aynı zamanda hem ihracatta, hem 
de ithalatta büyümeyi gözlemliyoruz. İki ülke arasında 
2018’deki ticaret rakamları çok olumlu yönde artıyor. 
Ciro % 22, ihracat % 18 ve ithalat % 25 artış gösterdi. 
Azerbaycan ve Türkiye arasında ticari ve ekonomik iliş-
kileri karakterize eden temel özellik bu ilişkilerin sürekli 
olarak geliştirilmesi ve genişletilmesidir. 

Aynı zamanda dünyada yaşanan süreçler dikkate alı-
narak hem maliye alanında, hem de finans alanında bu 
ekonomik ilişkilerin özellikle dayanıklı olması ve uzun 
vadeli perspektif  açısından bu ilişkileri açıklayan temel 
özelliklerden biridir. Aslında  gösteriyor ki, bizim ticari 
ve ekonomik işbirliğimizin ne kadar büyük potansiyeli 
var. Bu ticari ve ekonomik işbirliği ilden ile onaylanarak 
yeni yeni alanları da kapsamaktadır. Biliyorsunuz, iki 
ülke arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanması ile ilgili 
çok ciddi çalışmalar yapıldı. Her iki taraftan indirim uy-
gulanan 15 tarım ve hayvansal  ürünleri için ulusal tarife 
kararlaştırılmış ve bu konuda Azerbaycan Cumhurbaşka-
nının Türkiye’ye ziyareti sırasında 25 Nisan 2018 yılında 
ilgili protokol imzalandı ve bu doğrultuda çalışmalar de-
vam ettiriliyor.

Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası oldu-
ğunu belirtmek isterim. Türkiye ile Azerbaycan arasında 
ekonomik ilişkiler aynı zamanda çok ciddi olarak Nahçı-
van ile Türkiye arasında ekonomik işbirliğini genişletme-
ye yöneliktir. Bu bakımdan özel olarak belirtmek isterim 
ki, Türkiye hükümeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 
üretilen 100 milyon ABD doları değerinde ürünler için 
gümrüksüz olarak ithal hakkında karar kabul etmiştir. 

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
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FAALİYETLER

2018 YILINDA VAKFIMIZCA ÖN 
HAZIRLIĞI YAPILAN VE İLGİLİ 
KURULUŞLARA SUNULAN PROJELER
• PROJE 1: ÇOCUKLARLA ELELE İŞBIRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ
• PROJE 2:  YENİLİKÇİLİK, ULUSLARARASILAŞMA VE MARKA DEĞERİ

• 2018 YILI PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

• 2018 İKTISADI ARAŞTIRMALAR VAKFI - ÜNAL AYSAL 
TEZ DEĞERLENDIRME YARIŞMASI 

YARIŞMA JÜRİSİ

YARIŞMA JÜRİSİ

YARIŞMAYI KAZANANLAR

2018 YILI DOKTARA DALINDA YARIŞMA ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

2018 YILI YÜKSEK LİSANS DALINDA YARIŞMA ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

YARIŞMALAR

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendiril-
mesine yönelik olarak uygulanacak  

“Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı kapsamında,    

“SİVİL TOPLUMLA İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ” başlıklı  
 
çocukların sivil inisiyatiflerinin geliştirilmesine yönelik bir proje teklifi verilmiştir.

Vakfımız kurucu üyesi ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Prof.Dr.M.Orhan Dikmen anısına bu yıl 
9.su düzenlenen araştırma yarışmasının konusu “Küresel Ticarette Yeni Korumacılık: Ticaret Savaşlarının Dünya ve 
Türkiye Ekonomisine Yansımaları”dır.

Üniversitelerin yetkili jürilerince kabul görmüş ancak herhangi bir yerde yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans 
dalında tezlerin değerlendirildiği yarışmanın 14’ncüsü bu yıl gerçekleştirilmiştir. Sponsorluğunu iş adamı Ünal Ay-
sal’ın yaptığı yarışma doktora ve master dalında toplam 29 tez jüri tarafından değerlendirilmiş doktora dalında 3 tez 
ve Yüksek Lisans Dalında 2 tez ödüle layık görülmüştür.

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Prof. Dr. Yusuf TUNA
Prof. Dr. Metin ERCAN
Prof. Dr. Sudi APAK

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Prof. Dr. H.Cumhur ÖZAKMAN

Seda PEKSEVİM – Osman İLTER 

Konusu: Küreselleşme ve Serbest Ticaretten Geri Dönüş: Ticaret Savaşlarının Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerin-
deki Beklenen Etkileri

• İrem ÇETİN 
TEZ KONUSU:  Borç Hedeflemesi Rejimi Ve Ekonomik Performans: Politik Makroekonomik Bir Bakış
ÜNİVERSİTE:  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

• Mehmet Tahsin ŞAHİN
TEZ KONUSU: Bilgi Yoğun İş Hizmetlerinin Yer Seçim Tercihleri Ve İnovasyon Dinamikleri: Ankara Metropol Kenti 
Örneği
ÜNİVERSİTE: T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya(Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı)

• Erdem ÖZKAN 
TEZ KONUSU:  Kaynak Ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi
ÜNİVERSİTE: T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı

• Elif YALÇIN 
TEZ KONUSU: Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmasının Etkinliği 
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı İktisat 
Programı

• Bensu TİMUR
TEZ KONUSU: Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeli İle Hanehalkı Bireylerinin Mutluluğunun İncelenmesi
ÜNİVERSİTE: T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim dalı Ekonometri Bilim 
Dalı
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YURT DIŞI ZİYARETLERİMİZ

MOLDOVA

ASK Genel Sekreteri Kristina MAMMODOVA

Bakü Büyükelçliği  Kültür ve Tanıtma Müşaviri 
Dr. İrfan ÇİFTÇİ

Büyükelçi Erkan ÖZORAL

AZERBAYCAN

Kişinev / Moldova ve Bakü /Azerbaycan da gerçekleştirilen sempozyumla ilgili olarak görüşme yapılan kişi ve 
kuruluşlar;

•  Türkiye – Kişinev Büyükelçisi Hulusi KILIÇ
•  T.C Kişinev Ticaret Müşaviri Reşit Alper ERDİL
•  Acedemy Of Economics Studies Of Moldova Rektörü 

Grigore BELOSTECİNİC
•  Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
 Sergıu HAREA
•  Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Iuliana DARAGALIN
•  Moldova Yatırım ve İhracatı Geliştirme Kurumu Tem-

silcisi Vasıle  ŞOLDAN
•  TİKA Koordinatörü Selda ÖZDENOĞLU
•  SUMMA Genel Müdürü Atilla ŞANCI

•  Türk –Moldova İş Adamları Derneği Başkanı ve  
Tekstilci Mehmet AKAY

• PAYNET Ceo Kazım ERARSLAN
•  EFES MOLDOVA Maning Director 
 Gökçe YANAŞMAYAN
•  Moldova Büyükelçilik Maslahatgüzar 
 İskender OKYAY
•  Türkiye Moldova İş Konseyi Başkanı Sinan BORA 
•  Vadim CEBAN
•  T.C. Kişinev Büyükelçisi 
 Halil Gürol SÖKMENSÜER

• T.C. Bakü Büyükelçisi Sayın Erkan ÖZORAL
• ATİB (Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği)Baş 

Katibi Parvana Hacıyeva 
• YAPAR Costructıon &Furnıture Lımıted Company 

Import & Export Hüseyin YAPAR
• MÜSİAD Bakü Şube Müdürü Muhterem ÖZ
• Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler 

İçtimai Birliği Başkanı (TÜİB)Hüseyin 
BÜYÜKFIRAT

• ZİRAAT BANK BAKÜ CEO Avni DEMİRCİ
• Azerbaycan Cumhuriyeti Mali Piyasalar Denetim 

Odası ; Stratejik Analiz ve Risk Yönetimi Bölümü 
Stratejik Hizmetler Dairesi Başkanı Fuad ISAYEV 

• Kıdemli Uzman Uluslararası İşbirliği Bölümü 
Stratejik Hizmetler Departmanı Vusal 
M.HASANOV

• Bakü Fond Birjası (Bakü Borsası) Yönetim Kurulu 
Başkanı Vugar NAMAZOV

• Uluslararası İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanı  
Chıngız HUSEYNOV

• Günay Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Teymur 
AXUNDOV

• T.C. Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği Dr.İrfan ÇİFTÇİ

• Azerbaycan İşadamları Teşkilatları Milli 
Konfederasyonu (ASK) Genel Sekreteri Kristina 
MAMMADOVA

• T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ Ekonomi Müşaviri 
Can Memduh ERDEM

• Azerbaycan İşadamları Teşkilatları Milli 
Konfederasyonu(ASK) Başkan Yardımcısı Vugar 
E.Zeynalov

• YAPI KREDİ Chairman of the Management Board 
General Manager Cenk YÜKSEL

• Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet TAKER
• Azerbaycan Sahibkarlar (İşadamları) Teşkilatları 

Milli Konfederasyonu (ASK) Javid KARIMOV
• Milli Meclis Ekonomi Politikaları Komite Başkanı 

Ziyad SAMADZADE
• ATİB ve Ziraat Bank Ceo Başkan Yardımcısı Avni 

DEMİRCİ
• ATİB Başkanı Cemal YANGIN
• İktisadi İslahatların Tehlili ve Kommunikasiya 

Merkezi Vugar GASIMLI
• İktisadi Islahatların tehlili ve Kommunikasiya 

Merkezi Dr.Ramil HUSEYN
• Tekfen İnşaat Tolga KÜÇÜKAVŞAR
• Caspian European Club Telman ALİYEV
• Bakü Fond Birjası (Bakü Borsası)  IRADA 

SULEYMANOVA
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YURT DIŞI ZİYARETLERİMİZ DİĞER ZİYARETLERİMİZ  /YURT İÇİNDE

Günaybank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Teymur 
AXUNDOV 

ATİB Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem KESKİN

Müsiad Bakü Şube Müdürü Muhterem ÖZ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) NAİL OLPAKBakü borsa Başkanı Vügar NAMAVOZ

Ziraatbank Bakü Ceo'su Avni DEMİRCİ GAP Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL

UKRAYNA
• T.C. KİEV Büyükelçisi Sayın Yönet Can TEZEL
• T.C. KİEV Ticaret Müşaviri Sayın Haydar KOÇAK
• Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 

Yardımcısı Sayın Valerıy KOROL
• TUSİB Başkanı Sayın Mete KARAER
• PRIVATBANK Danışma Kurulu Başkanı Sayın 

Engin AKÇAKOCA
• TUİD Genel Koordinatörü Sayın Erman KARACA
• CREDIT EUROPE BANK Genel Müdürü Sayın 

Onur ANLIATAMER
• TİKA Ukrayna Temsilcisi Esin Acar ERGİN
• DEİK Türkiye –Ukrayna İş Konseyi Başkanı Sayın 

Rasim BEKMEZCİ
• CREDIT WEST BANK Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Adnan ANAÇALI

• DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail OLPAK
• HALKBANK Genel Müdürü Osman ARSLAN
• VAKIFBANK Genel Müdürü Mehmet Emin ÖZCAN
• İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül 

Özkan YAVUZ
• Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Süleyman KOZUVA
• PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Kenan BOZGEYİK
• PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil ZEMBAT
• PTT A.Ş Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı
• GAP Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL
• Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti 

Başkanı İsmail DEMİRKOL
• Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Mahmut KIRIKÇI 
• T.C. Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 

Bürhan AKPUNAR
• BORSA İSTANBUL Yönetim Kurulu Başkanı 

Himmet KARADAĞ
• PTT Pazarlama Başkanı Hakan YÖNDEN
• SOCAR  Dış İlişkiler Başkanı Murat LECOMPTE
• SOCAR TURKEY Ahmet POLATKAN  
• T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat 

TAŞKESENLİOĞLU
• Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr.Şenol 

DUMAN
• Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu Başkan 

Vekili Serkan KARABACAK
• VAKIFBANK Kurumsal İletişim Başkanı Arzu 

ÖRSEL
• İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Şekib AVDAGİÇ
• TEKFEN HOLDİNG Başkan Yardımcısı Doç.

Dr.Osman Reha YOLALAN
• Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof.Dr.Adem 

ŞAHİN
• T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih 

METİN
• Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. 

Erişah ARICAN

AZERBAYCAN



62 63

DİĞER ZİYARETLERİMİZ  /YURT İÇİNDE

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib AVDAGİÇ HalkBankası Genel Müdürü Osman ARSLAN

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib AVDAGİÇ TC. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı 
Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU

T.C. Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR

Vakıfbank Genel Müdürü 
Sayın Mehmet Emin ÖZCAN
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1.  AK-AL TEKSTİL SANAYİİ. A.Ş.   

2.   AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.   

3.   ALARKO HOLDİNG A.Ş.   

4.   ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  

5.   ANADOLU ANONİM T.SİGORTA ŞTİ.  

6.   ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. 

7.   ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK   

8.   ANKARA TİCARET ODASI 

9.   AROKARYA FİDANCILIK TARIM HAYVANCILIK 

  VE YATIRIM A.Ş  

10.   AXA SİGORTA A.Ş.   

11.   BRİSA-BRİDGESTONE LASTİK A.Ş.  

12.   CITIBANK A.Ş.   

13.   ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

14.   ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞV. SENDİKASI  

15.   ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş. 

16.   DENİZBANK A.Ş.   

17.   ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI   

18.   GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.   

19.   İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş 

20.  İGDAŞ / İSTANBUL GAZ DAĞITIM VE TİCARET. A.Ş.  

21.   İSKENDERUN TİC. ve SAN. ODASI   

22.  İSTANBUL SANAYİ ODASI / İSO   

23.  İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   

24.  İTO/İSTANBUL TİCARET ODASI   

25.  İZMİR TİCARET BORSASI   

26.  KARSU TEKSTİL A.Ş.   

27.   KAYSERİ TİCARET ODASI   

28.  KOCAELİ TİCARET ODASI   

29.  MATEL HAMMADDE SAN. VE TİC. A.Ş.  

30.  MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI  

31.   MİLLİYET GAZETECİLİK A.Ş.   

32   NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.   

33.  OTİ HOLDİNG A.Ş   

34.  ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  

35.  T.C. ZİRAAT BANKASI   

36.  T. TEKSTİL SANAYİİ İŞV. SENDİKASI  

37.   TAKAS İSTANBUL   

38.  TOBB/TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ  

39.  TRABZON TİCARET-SANAYİ ODASI  

40.  TÜRK-FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ   

41.   TÜRKİYE ÇİMENTO MÜST. BİRLİĞİ    

42.  TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF.  

43.  TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.   

44.  TÜRKİYE GAZETESİ   

45.  TÜRKİYE İSVİÇRE TİCARET ODASI DERNEĞİ  

46.  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.  

47.  TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE 

  EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ 

48.  TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO.   

49.  YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.   

50.  YAŞAR HOLDİNG A.Ş.   

51.   YILDIZ HOLDİNG ÜLKER   

52.  YUNUS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ  

53.  ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   

54.  ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş   

55.  ZİRAAT SİGORTA A.Ş   

56.  ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI  

57.   AHMET VELİ MENGER HOLDİNG A.Ş.  

58.  ANALİZ MÜH. MİM. MÜŞ.KONT.TAAHH. ve TİC.LTD.ŞTİ

59.  BEL EĞİTİM LTD. STİ. (WALL STREET İNSTİTUTE)  

60.  DEMİRÖREN HOLDİNG   

61.   EUREKO SİGORTA   

62.  GÜRSAN BÜRO MOBİLYALARI   

63.  KİBAR HOLDİNG A.Ş.   

64.  ŞEKERBANK T.A.Ş.   

65.  T. ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş   

66.  TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.    

67.  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.   

68.  TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  

TÜZEL KİŞİ ÜYELER

VAKIF ÜYELERİ

Bankamızın kurduğu dünyada 
bir ilk olan Altın Transfer 

Sistemi ile gram altınlarınızı 
sisteme üye olan bankalar 
aracılığı ile altınınızı nakde 

çevirmeden ya da fiziki teslim 
almadan EFT hızında bankalar 

ve kişiler arasında güvenle 
transfer edebilirsiniz.

With Takasbank Gold Transfer 
System which is the first of its 

kind in the world established by 
our Bank, you can transfer your 

gram gold without cashing or 
physically receiving  it by the 

system safely and swıft 
between individuals and banks.

Secure Buying and Selling in Real 
Estate. TapuTakas application, 

which is integrated with the 
General Directorate of Land 

Registry and Cadastre, protects 
you against the risks of fraud, 

theft and loss in real estate 
transaction payments.

Takasbank Cheque Clearing 
System is created in order to 

ensure the payment of cheques 
between bank branches, thanks 

to strong and reliable 
infrastructure, it intermediates 

clearing, settlement and 
collateral management.

TAKASBANK
ALTIN TRANSFER SİSTEMİ

Gayrimenkul alış ve satışı 
TapuTakas ile artık çok güvenli. 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile entegre olarak 

çalışan TapuTakas uygulaması 
sizi, gayrimenkul işlemlerine 

ilişkin ödemelerde olası 
sahtecilik, çalınma ve kaybolma 

risklerine karşı koruyor.

TAKASBANK
TAPUTAKAS SİSTEMİ

Takasbank Çek Takas Sistemi; 
çeklerin banka şubeleri 

arasında hesaben ödenmesini 
sağlamak amacıyla 

oluşturulan, güçlü ve güvenilir 
alt yapısı ile takas, mutabakat 

işlemleri ve teminat 
yönetiminin yapılmasına 

aracılık ediyor.

TAKASBANK
ÇEK TAKAS SİSTEMİ

Takasbank geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu etkili hizmetlerle
hayatı kolaylaştırmaya ve finans piyasalarına güven sağlamaya devam ediyor.
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Mobil Temassız Ödeme, NFC özelliği bulunan Android 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarda çalışmaktadır. 90 TL ve altındaki işlemlerde telefonu, 
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Türkiye'nin Milletlerarası Deniz Ulaştırma Sorunları
İstanbul, 1982

Dünyada ve Türkiye'de Serbest Bölgeler
Mersin, 1982

Türkiye'de Transit Ticareti, Sorunlar ve Çözüm Yolları
İskenderun, 1983

Türkiye Ekonomisi Açısından Soyanın Önemi
Adana, 1983

Türkiye'nin Sanayi Mamulleri İhracatı
Adana, 1983

Türkiye'nin Sigorta Kesiminin Ekonomik Gücü ve 
Gelişmesi 
İstanbul, 1983

Gıda Maddeleri Kontrolü İle İlgili Mevzuat ve Sorunlar
İzmir/Çeşme, 1983

Türkiye'de Sermaye Piyasası (Araçlar ve Kuruluşlar)
İstanbul, 1984

Türkiye Ekonomisinde Fındığın Yeri ve Önemi
Giresun, 1984

Transit Taşımacılık ve Doğu Karadeniz’in Sorunları
Giresun, 1985

Çay Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
Rize, 1985

Türkiye'de Arıcılık ve Bal Üretimi
Ordu, 1985

Türkiye'de Çimento Sanayii ve Sorunları
Ankara, 1985

Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin Sorunları
İzmir, 1986

Türkiye'de Petrokimya Sanayiinin Bugünü ve Geleceği
Ankara, 1986

Dünyada ve Türkiye'de Cay Üretimi ve Tüketimi
Rize, 1986 s.409

Perspectives of Economic Cooperation 
(France-Turkey) (Seminaire International)
Paris, 1986

Mersin Serbest Bölgesi ve Geleceği
Mersin, 1987

Dünyada ve Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi
Adana, 1987

Türkiye Ekonomisinde Ağaçlandırmanın Yeri ve Önemi
İstanbul, 1987

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Bugünü ve Yarını
Kıbrıs/Girne, 1988

Karadeniz'de Hamsi Balıkçılığı ve Sorunları
Ordu/Fatsa, 1988

Türkiye'de Fındık Politikasının Esasları
Giresun, 1988

Türkiye'de Yatırım Fonları ve Son Gelişmeler
İstanbul, 1989

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Gelişmesinde Hizmetler 
Sektörleri
Kıbrıs/Girne, 1989

Ordu İlinin Ekonomik Kalkınması
Ordu, 1989

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım ve 
Sanayi Sektörleri
Kıbrıs/Girne, 1989

Türkiye'de Finansal Kiralama
İstanbul, 1989

Türkiye'nin Uzun Vadeli Tütün Politikası
İzmir, 1990

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında Yeni Gelişmeler
İstanbul, 1990

Türkiye'de Fındık Üretim-Tüketim Dengesi
Ankara, 1990

Ordu İlinin Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Yeri
Ordu, 1990

Sigorta Tarifelerinde Serbesti
İstanbul, 1990

Kastamonu İlinin Ekonomik Kalkınması
Kastamonu, 1990

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması
İstanbul, 1990

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması II
İzmir, 1991

KKTC'de Yatırım İmkanları
İstanbul, 1991

Mersin Serbest Bölgesinin Sektörel Değerlendirmesi
Mersin, 1992

Menkul Kıymetler Borsasının Türk Ekonomisindeki Yeri
İstanbul, 1992

Türkiye'de Banka-Sanayi Kredi İlişkileri
İstanbul, 1992

Ekonomi Yönetimi ve Basın
İstanbul, 1993

KKTC Ekonomisinin Yeniden Yapılanması
Lefkoşe, 1993

1993 Yılında Türk Sermaye Piyasası
İstanbul, 1993

Türkiye'de Hayat Sigortaları
İstanbul, 1993

Faiz Politikaları ve Türkiye'deki Uygulamalar
İstanbul, 1993

Türkiye’deki Altın Varlığının Ekonomik Sürece 
Katılması
İstanbul, 1993

Özelleştirme
İstanbul, 1993

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Borsada Piyasa 
Açılması
İstanbul, 1994

Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu
İstanbul, 1994

Türkiye Sigortacılığında Liberalleşme
İstanbul, 1994

Hatay İlinin Ekonomik Kalkınması
Antakya, 1994

Devre Tatil Usulü
İstanbul, 1994

Türk Bankacılık Sektörü ve Sanayiin Finansmanı
İstanbul, 1994

Türk Sigortacılığında Yeni Gelişmeler
İstanbul, 1994

TC - AB Gümrük Birliği
İstanbul, 1994

Bankaların Ekonomik İstikrardaki Önemi ve Görevleri
İstanbul, 1995

Devlet-Merkez Bankası İlişkileri
Ankara, 1995

Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki 
Durumu
İstanbul, 1995

Türkiye'de Seramik Sanayii
İstanbul, 1995

Konya İlinin Ekonomik Kalkınması
Konya, 1995

Ege Vizyon: 21. Yüzyılın Eşiğinde Ege Bölgesi 
Ekonomisi ve Geleceği
İzmir, 1995

Adana Ekonomisinin Gelişmesi
Adana, 1995

Tasarrufların Yatırıma Dönüşmesinde Borsanın Rolü
İstanbul, 1995

Türk Sigorta Sektörünün Son On Yılı
İstanbul, 1996 

Türkiye'de Finansal Kiralama-Leasing
İstanbul, 1996

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi
Bakü, 1996

Erzurum'un Ekonomik Kalkınması
Erzurum, 1996

Türkiye'de Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlanması
İzmir, 1996

SEMİNERLER DİZİSİ
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Türkiye'de Factoring
İstanbul, 1996

Yozgat İlinin Ekonomik Kalkınması
Yozgat, 1996

1997 Yılında Finans Kesiminde Muhtemel 
Gelişmeler
İstanbul, 1996

Bir Yıllık Uygulama Sonunda AB-TC Gümrük 
Birliğinin Değerlendirilmesi
İstanbul, 1997

Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesi
Kayseri, 1997

Eskişehir İlinin Ekonomik Gelişmesi
Eskişehir, 1997

Amasya İlinin Ekonomik Kalkınması
Amasya, 1997

Afyon İlinin Ekonomik Kalkınması
Afyon, 1997

Türkiye'de Finans Kesiminin Vergilendirilmesi
İstanbul, 1997

Sinop İlinin Ekonomik Kalkınması
Sinop, 1997

İMKB'nin Dışa Açılması; Dünya Borsaları ile 
Bütünleşmesi
İstanbul, 1997

Trabzon İlinin Ekonomik Gelişmesi
Trabzon, 1997

Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesinde Tekstil 
Sanayiinin Yeri
Tokat, 1997

Denizli İlinin Ekonomik Gelişmesi
Denizli, 1997

Dünyada ve Türkiye'de Etkin Rekabetin Sağlanmasında 
Rekabet Kurumlarının Yeri ve Önemi
İstanbul, 1997

İskenderun Ekonomisinde Küçük ve Orta Boy Sanayi
İskenderun, 1998

Sigorta Şirketleri-Acente İlişkileri
İstanbul, 1998

Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesi
Tokat, 1998

Türkiye-Romanya Ekonomik İlişkilerinin 
Geliştirilmesi
Bükreş, 1998

Niğde İlinin Ekonomik Gelişmesi
Niğde, 1998

Kırşehir İlinin Ekonomik Gelişmesi
Kırşehir, 1998 

Çankırı İlinin Ekonomik Gelişmesi
Çankırı, 1998 

Rize İlinin Ekonomik Gelişmesi
Rize, 1998

Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması
Ardahan, 1998 

Türkiye-Bulgaristan Ekonomik İlişkileri
Sofya, 1998 

Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi
İstanbul, 1998  

Euro ve Türk Finans Sistemi
İstanbul, 1998 

Euro’nun Dünya Ticaret ve Finans Sistemi ile Türkiye 
Ekonomisi Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Ankara, 1999  

Aksaray İlinin Ekonomik Gelişmesi
Aksaray, 1999  

Özel Emeklilik Planları
İstanbul, 1999

Devlet Destekleme Alımlarının Fındık İhracatına 
Etkileri
İstanbul, 1999

Türk Bankacılık Sisteminin 
Swot Analizi ve 2000 Yılındaki Muhtemel Profili
İstanbul, 1999

Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye
İzmir, 1999  

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
İstanbul, 1999 

Mevduat Sigortası
İstanbul, 1999 

Deprem Sigortası
İstanbul, 2000

Iğdır İlinin Ekonomik Gelişmesi
Iğdır, 2000 

Bankalarda Etkili ve Uluslararası Standartlara Uygun 
Risk Yönetimi (Risk Management) ve Kontrol Modeli
İstanbul, 2000 

Nasdaq Menkul Kıymetler Borsasının Esası ve 
Katılımcılarına Sağladığı Faydalar
İstanbul, 2000

Serbest Bölgelerin Ekonomiye Katkıları
İstanbul, 2000 

Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri
İstanbul, 2000

Yozgat İlinin Ekonomik Gelişmesi
Yozgat, 2000 

Türkiye-Sudan Ekonomik ve Ticari İlişkileri
Khartoum, 2001

Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesi
Giresun, 2001

Türkiye’de Vergi Adaletinin Sağlanması
İstanbul, 2001 

Mortgage- İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Konut Kredisi
İstanbul, 2001

Bilecik İlinin Ekonomik Gelişmesi
Bilecik, 2003

Bireysel Emeklilik
İstanbul, 2003

Artvin İlinin Ekonomik Gelişmesi
Artvin, 2003 

Bankalar Kanununda Değişiklik Tasarısı
İstanbul, 2003 

Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi
Edirne, 2003 

Milli Gelir Hesaplamaları
İstanbul, 2003

Sponsorluk Semineri
İstanbul, 2004 

İcra İflas Kanunu’nda Değişiklik Tasarısı
İstanbul, 2004 

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları
İstanbul, 2004

Gümüşhane İlinin Ekonomik Kalkınması
Gümüşhane, 2004

Sağlık Hizmetleri İhracatı
İstanbul, 2004

Yeni Türk Lirasına Geçiş
İstanbul, 2004 

Vadeli İşlemler
İzmir, 2004 

Karayolları Trafik Sigortaları
İstanbul, 2004 

Türkiye Otomotiv Sektörünün 
Bugünü ve Yarını 
İstanbul, 2005 

Bireysel Emeklilik Sistemlerinin Geliştirilmesi
İstanbul, 2005 

Çanakkale İlinin Ekonomik Gelişmesi
Çanakkale, 2005 
Aydın İlinin Ekonomik Gelişmesi
Aydın, 2005 

Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkilerin 
Geliştirilmesi
Üsküp, 2005

21. Yılında Leasing Sektörünün Durumu, 
Değerlendirmeler ve Beklentiler
İstanbul, 2006 

SEMİNERLER DİZİSİ
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Balıkesir İlinin Ekonomik Gelişmesi
Balıkesir, 2006 

Sorumluluk Sigortaları
İstanbul, 2006 

Türkiye’de Gıda Sektörünün Analizi ve Sorunları
İstanbul, 2006 

Factoring Sektörü ve Uygulamaları
İstanbul, 2006

Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi
Kütahya, 2006

İstanbul’a Göçün Yönetimi (Hukukî, İdari, Ekonomik 
ve Sosyal Tedbirler)
İstanbul, 2006

Sivil Hava Taşımacılığı Sektöründe Serbestleşme ve 
Rekabet: Güncel Gelişmeler ve Yansımaları
İstanbul, 2006 

Banka Birleşmeleri ve Satın Almalar
İstanbul, 2006 

Uşak İlinin Ekonomik Gelişmesi
Uşak, 2006 

İnternetin İktisadi Hayattaki Yeri
İstanbul, 2007 

Tekirdağ İlinin Ekonomik Gelişmesi
Tekirdağ, 2007 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının 
Değerlendirilmesi
İstanbul, 2007  

Basel II Çerçevesinde Finans Kesiminde Risk Algısı ve 
Risklerin Yönetimi
İstanbul, 2008

Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi
Sivas, 2008  

Küresel Ekonomik Krizin Türk Sigorta Sektörüne 
Yansımalarının Değerlendirilmesi
İstanbul, 2009 

Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi
Kırklareli, 2009

Yeni Borçlar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi
İstanbul, 2009 

Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu ve 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanun Tasarısı
İstanbul, 2009 

Elazığ İlinin Ekonomik Gelişmesi
Elazığ, 2009 

İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları Uluslararası Konferansı
İstanbul, 2009

Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi
Isparta, 2010 

Türkiye’de rekabet Savunuculuğunun Kurumsallaşması
İstanbul, 2010

Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları
İstanbul, 2010

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
Saraybosna, 2011

Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma
İstanbul, 2011

Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve 
Uygulamadaki Yansımaları
İstanbul, 2012

Türkiye’de İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve 
Adana Özelinde Değerlendirme Sempozyumu
Adana, 2012 

Dünya’da ve Türkiye’de Zorunlu Sigortalar, Türkiye 
Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ankara, 2012

Yeni Borçlar Kanunu’nun Değerlendirilmesi ve 
Değişikliklerin Uygulamaya Yansımaları
İstanbul, 2012 

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir 
Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması
İstanbul, 2012

50 Yılda Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, 
Özel Teşebbüs Dinamiği
İstanbul, 2012

Türkiye Sermaye Piyasalarında merkezi Karşı Taraf 
(MKT) Uygulaması
İstanbul, 2013

Iğdır’da Sürdürülebilir Yaşam kalitesi için Kentsel 
Dönüşüm
Iğdır, 2013

Türkiye-Arnavutluk Ekonomik İlişkilerinin 
Geliştirilmesi
Tiran, 2013

Elektrik Piyasası Özelinde enerji Piyasaları ve Risk 
Yönetimi
İstanbul, 2013

Yenilikçi Girişimler, Bilginin Ticarileştirilmesi ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
İstanbul, 2014

Türkiye-Karadağ Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi
Karadağ, 2014

Enerji Piyasalarında Enerji Borsası ve Risk Yönetimi 
Semineri-II
İstanbul, 2014

Türkiye-Sırbistan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi
Belgrad, 2015

Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerinin 
Geliştirilmesi
Saraybosna, 2015

Türkiye-Pakistan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi
Pakistan, 2015

Küresel Gelişmeler Işığında Dünyada ve Türkiye'de 
Tekstil Sektörü ve Tekstil Makineleri İmalat Sanayi
Kahramanmaraş, 2016

Cumhuriyetin 100. Yılında Ordu İlinin Ekonomik 
Vizyon Arayışı
Ordu, 2016

Cumhuriyetin 100. Yılında Giresun İlinin Ekonomik 
Vizyon Arayışı
Giresun, 2016

Türkiye-Macaristan Ekonomik İşbirliğinin 
Geliştirilmesi
Budapeşte, 2016

Türkiye-Belarus Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi
Minsk-Belarus, 2017

Makedonya-Türkiye Ekonomik İşbirliğinin 
Geliştirilmesinde Yeni Ufuklar
Üsküp-Makedonya, 2017

Türkiye-Moldova Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi
Kisinev-Moldova, 2018

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliğinde Yeni 
Ufuklar
Bakü-Azerbaycan, 2018

SEMİNERLER DİZİSİ
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WU KEMİNG  - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
“ÇİN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE ÇİN EKONOMİK 
İLİŞKİLERİ"
İstanbul, 1996

Recai KUTAN  - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
“TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI
İstanbul, 1997

Sinan ERDEM  - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı
“OLİMPİYATLARIN EKONOMİK ANALİZİ"
 İstanbul, 1997

Ayfer YILMAZ  - Devlet Bakanı
“AB-TC İLİŞKİLERİ"
İstanbul, 1997

Necdet MENZİR  - Ulaştırma Bakanı
“TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA POLİTİKASI"
İstanbul, 1997

Ahad ANDİCAN  - Devlet Bakanı
“TÜRKİYE İLE ORTA ASYA DEVLETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ"
 İstanbul, 1998

Dr. Yavuz EGE  - Dış Ticaret Müsteşarı
“YENİ İHRACAT STRATEJİSİ"
 İstanbul, 1998

Miroslaw PALASZ  - Polonya Ankara Büyükelçisi
“AVRUPA EKONOMİSİNDE POLONYA'NIN YERİ VE ÖNEMİ"
 İstanbul, 1998

Ramazan ULUDAĞ  - Gümrük Müsteşarı
“21. YÜZYILA GİRERKEN GÜMRÜK STRATEJİSİ"
 İstanbul, 1999

Mustafa KETEN  - Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü
“TOPLUMUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMESİNDE 
VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ"
 İstanbul, 1999

Prof. Dr. Muhsin MENGÜTÜRK - Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı
“TÜRK SERMAYE PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER"
 İstanbul, 1999

Erkan MUMCU  - Turizm Bakanı
“DÜNYA TURİZMİNDE YENİ EĞİLİMLER VE 
TÜRKİYE TURİZMİ
İstanbul, 1999

Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU  - Rekabet Kurulu 
Başkanı
“TÜRKİYE'DE REKABETİN KORUNMASI KANUNU 
VE UYGULAMALARI"
 İstanbul, 1999

Yaman TÖRÜNER  - TC Merkez Bankası Eski Başkanı 
ve Eski Bakan
“ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI VE 
BANKALAR"
İstanbul, 2000

Mehmet KEÇECİLER  - Devlet Bakanı
YENİ GÜMRÜK KANUNU VE DEĞİŞEN GÜMRÜK 
MEVZUATI"
 İstanbul, 2000

Tevfik ALTINOK  - Hazine ve Dış Ticaret Eski Müsteşarı
“TÜRK EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER"
 İstanbul, 2000

Recep ÖNAL  - Devlet Bakanı
“ENFLASYON İLE MÜCADELE VE YENİDEN YAPILANMA 
PROGRAMI - KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI"
İstanbul, 2000

Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU  - Denizcilikten 
Sorumlu Devlet Bakanı
“TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİK POLİTİKASINDA YENİ 
HEDEFLER"
İstanbul, 2000

Dr. Akın İZMİRLİOĞLU  - Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı
“PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE'DE 
PLANLAMA"
İstanbul, 2000

Serdar ÇITAK-İstanbul Altın Borsası Başkanı
“GLOBALLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL ALTIN 
BORSASI VE PİYASALARI
İstanbul, 2001

Sümer ORAL  - Maliye Bakanı
”KAMU MALİYESİNİN SAĞLIĞA KAVUŞTURULMASI 
VE ENFLASYONLA MÜCADELE"
İstanbul, 2001

Yaşar OKUYAN  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
“TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK VE SORUNLARI" 
İstanbul, 2001

Şaban ERDİKLER  - Yabancı Sermaye Derneği Başkanı
YABANCI SERMAYEDE GERÇEKLEŞENLER-
BEKLENTİLER"
İstanbul, 2003

Dr. Abdullah GÜL - Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı
“TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ 
IŞIĞINDA, ORTADOĞU'NUN YENİ BİR BARIŞ VE 
REFAH ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR 
DÜŞÜNCELER"
İstanbul, 2003

Osman PEPE  - Çevre ve Orman Bakanı
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÇEVRE VE 
ORMANIN YERİ"
 İstanbul, 2003

Doğan CANSIZLAR  - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
“CUMHURİYETİN 80. YILINDA SERMAYE 
PİYASALARI"
İstanbul, 2003

Dr. Rıza TÜRMEN  - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Hakimi 
“AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE 
TÜRKİYE"
 İstanbul, 2004

İlhan KESİCİ  - DPT E. Müsteşarı
“DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ"
 İstanbul, 2004

Dr. Üner KIRDAR-Büyükelçi- Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreter Danışmanı
“GLOBALLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YERİ
İstanbul, 2004

A. Nihat GÖKYİĞİT-TEMA Vakfı Başkanı
“EKO-EKONOMİ
İstanbul, 2004

Mustafa PARLAK-Rekabet Kurumu Başkanı
“SEKİZİNCİ YILINDA TÜRK REKABET HUKUKU VE 
POLİTİKASI
İstanbul, 2005

Demir KUNTER-Beyaz Et Toptan ve Perakendeciler 
Derneği Başkanı
“TÜRKİYE’DE TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ VE 
SORUNLARI
İstanbul, 2006

Kemal UNAKITAN- Maliye Bakanı
“TÜRK MALİYE POLİTİKASINDA YENİ AÇILIMLAR
İstanbul, 2006

Prof. Dr. Tevfik Dalgıç – Texsas Üniversitesi-ABD- 
İşletme Fak. Öğretim üyesi
“KÜRESEL EKONOMİDE NİŞ PAZARLAMANIN 
ROLÜ VE ÖNEMİ “
İstanbul, 2008

Prof. Dr. Tamer ÇAVUŞGİL - Georgia State University 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ - Dallas University at Texas 
Öğretim Üyesi

Doç Dr. Ercan GEGEZ - Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ TÜRK FİRMALARININ 
DIŞ PAZARLARA AÇILMA SENARYOLARI”
İstanbul, 2008

Ahmet ERTÜRK – TMSF Başkanı
“TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK KENDİ 
DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRİYOR” 
İstanbul, 2009

Prof. Dr. Erdener KAYNAK - A.B.D. Penn State 
University at Harrisburg Pazarlama Yönetimi Bölüm 
Başkanı
“KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE TÜRK 
FİRMALARININ ÇIKARTABİLECEKLERİ ÖNEMLİ 
DERSLER”
İstanbul, 2010

İbrahim AYBAR - Renault-MAİS Genel Müdürü
“OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE PAZARLAMADAKİ 
SON GELİŞMELER: ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ 
TEKNOLOJİSİ”
İstanbul, 2010

Prof. Dr. Tamer ÇAVUŞGİL - Georgia State University 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ - Dallas University at Texas 
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nizam AYDIN - Sulfork University, Boston 
Öğretim Üyesi
“KÜRESEL PAZARLAMADA SON EĞİLİMLER VE 
YÜKSELEN PAZARLARDAKİ DİNAMİKLER”
İstanbul 2011

KONFERANSLAR DİZİSİ



76

Dr. Cem DUNA - AB Yatırım ve Danışmanlık 
Hizmetleri Yön. Kur. Başkanı

Prof. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ - Akdeniz Üniversitesi 
İİBF Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK - Anadolu Üniversitesi İİBF 
Dekanı
“TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNİN İZLENEN 
POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ”
İstanbul, 2011

Nihat ERGÜN - T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
“GİRİŞİMCİLİK”
İstanbul 2012

Uğur TERZİOĞLU - TABA-AMCHAM Yüksek İstişare 
Konseyi Başkanı

Davut ÖKÜTÇÜ - Türk-Amerikan İş Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi

Jonathan WELCH - Türk-Amerikan Konseyi Dortluk 
Konseyi Direktörü
“TÜRK-AMERİKAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE ABD 
PAZARINA GİRİŞ”
İstanbul 2012

Av. Kısmet ERKİNER - CAS Üyesi/Spor Hukuku 
Enstitüsü Başkanı
“SPOR YÖNETİMİNİN SORUNLARI”
İstanbul, 2013

Prof. Dr. Atilla YAPRAK - ABD Wayne State 
Üniversitesi, İşletme Fakültesi Profesörü ve Sabancı 
Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi
“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ FİRMALARIN 
KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET AVANTAJI VE 
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BOYUTLAR”
İstanbul, 2013

Tuğrul AKŞAR - Dünya Gazetesi Yazarı ve Futbol 
Ekonomisti
“SPOR KULÜPLERİNİN FİNANSAL VE YÖNETİMSEL 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
İstanbul, 2014

Prof. Dr. Ahmet KALA - İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Ertan YÜLEK - Devlet Planalama Teşkilatı Müsteşarı, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

“VAKIFLARIN OSMANLI DÖNEMİNDE VE 
GÜNÜMÜZDE İKTİSADİ HAYATTAKİ ROLÜ”
İstanbul, 2014

Mehmet Şükrü TEŞBAŞ – Türk Alman Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
“YÜKSEK EĞİTİMDE GLOBALLEŞME VE TÜRKİYE”
 İstanbul, 2015

Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK – T.C. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı
“BİLİM POLİTİKALARI VE AR-GE KANUN 
ÇALIŞMALARI”
İstanbul, 2016

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ – T.C. Başbakan 
Yardımcısı
“YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRK 
EKONOMİSİNE ETKİLERİ”
İstanbul, 2017

Dr. Robert WADE – London School of Economics, 
Department International Developement Öğretim 
Üyesi
“GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ BİZİ NEDEN 
ENDİŞELENDİRMELİ”
İstanbul, 2017

Dr. Faruk ÖZLÜ – T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı
İstanbul, 2018

KONFERANSLAR DİZİSİ




