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Makroekonomik Yorumlar
Bugün gündeme düşen haberler arasında pek de fazla dikkat çekmeyen bir demeç vardı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ArGe yapan veya yazılım geliştirenlerden, bu faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları buluşları satması, kiralaması veya devret mesi
durumlarında KDV alınmayacağını ve buradan elde edilen kazançların yarısının kurumlar ve gelir vergisinden istisna tutulacağını
söyledi. Gelin bu haberin neden önemli olduğuna bakalım.
Ülkemiz ekonomisi boşlukta yaşamıyor. Bir başka deyişle Adam Smith’in görünmez eli belirli kurumlar, kurallar ve yapılar
olmadan işleyemiyor. 2014 Ekonomi Nobel ödülüne layık görülen Jean Tirole’ün tüm çalışmaları da aslında bu ana varsayım üstüne
kurulmuş. Özel mülkiyet, ticaret kanunu, çeşitli denetim ve gözetim kurulları, fikri mülkiyet kanunları, borsa düzenlemeleri ve benzeri
birçok kurumun çerçevesini çizdiği bir yapı içerisinde iktisadi faaliyetler şekilleniyor.
Diğer taraftan Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Her gelişmekte olan ülke gibi toplumsal siyasi ve iktisadi kurumlarımız hala
tam olarak oturmuş değil. Bunun iktisadi analiz açısından bazı kaçınılmaz sonuçları var: İlk olarak siyasetteki çalkantılar ekonomi
üzerinde her iki yöne doğru hızlı hareketlere sebebiyet veriyor. İkincisi, Türkiye ekonomisinin dışa açık olması münasebetiyle yurt dışı
gelişmeler de tüm göstergelerde aşırı oynamalar getiriyor. Üstelik Türkiye’de tasarruf oranı da düşük. Yabancı sermaye girişine bağımlılığı artıran bir unsur bu.
Dolayısıyla son zamanlarda sürekli gündeme gelen kırılganlık Türkiye ekonomisinin yapısal problemlerine işaret ediyor. Bu
yapısal problemler aynı zamanda orta gelir tuzağından çıkamıyor oluşumuzun da sebebi.
Peki 2023 hedeflerine nasıl yakınsanabilir? Kesin olan ihracat yapımızın değişmesi gerekliliğidir. Yüksek teknolojili ürün ihracatını daha doğrusu yüksek teknolojili ürünlerde rekabetçiliğimizi artırmak zorundayız. Son yıllarda inovasyon, girişimcilik, risk sermayesi, melek yatırımcılık, kuluçka merkezleri gibi yüksek etkili girişimcilerin desteklenmesini sağlayan konular her alanda ön plana çıktı
ve hükümet politikalarına dâhil oldu. Ancak halen girişimcilik ekosisteminin sağlıklı çalışmasının önünde engeller var. Öncel ikle ileri
teknoloji sektöründen kazanç elde eden girişimcilerin daha karlı başka sektörlere yatırımlarını kaydırdıklarının bu aksaklığın en
önemli tezahürü olduğunu belirtelim ve aşağıdaki grafiğe bakalım.
Grafik 1:Yüksek Teknoloji Ürünlerinin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Elbette bunları yapabilmek ancak güçlü bir siyasi iradeyle mümkün olabilir. Türkiye’nin yabancı yatırımcılara inanılır bir perspektif sunması
lazım. Önlerini görebilmeleri için ve bizi diğer gelişmekte olan ülkelerden ayırabilmek üzere yatırımcılara inandırıcı bir hikâye anlatabilmek
lazım. Bu hikâyenin yasalar ve uygulamalarla desteklenmesi de şart.
2002’den sonra Erdoğan hükümetinin başardığı buydu. Ancak son senelerde hikâye sihrini yitirdi. Bir anlamda karşı reformlarla yapılanlar
geri alındı. Bu durumun bir an önce tersine çevrilmesi gerekiyor. Yoksa kırılganlığımız daha da artacak.
Kısacası başta altını çizdiğimiz haber yeni yazacağımız hikâyenin parçası olacağı için önemli. Daha alınacak çok yol var tabii. Sanal dünyada
düşünce suç olunca, ve dahi düşünceyi retweet etmek suç olunca, hikâyeyi tamamlamak ve inandırıcı kılmak mümkün değil.
Yıldırım KIRGÖZ
ATIG Baş Ekonomist
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

3

