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2021 YILI BAŞINDA 
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2020 yılının bahar aylarında başlayan 
ve halen devam eden Covid-19 salgını 
bütün dünyada son derecede ağır etkil-
er yarattı. Bu etkiler Türkiye ekonomis-
inin de ivme kaybı yaşamasına yol açtı. 
İvme kaybı aslında 2020 yılında salgın 
sonrasında değil 2019 yılında yaşanma-
ya başlamıştı. 2019 yılına küçülmeyle 
giren ekonomi ilk iki çeyrekte yüksek 
enflasyon ve küçülme olgularını bir-
likte görerek slumpflasyonla karşılaştı. 
2020’nin ilk çeyreğinde yaşanan topar-
lanmayı bu kez Covid-19 salgınıyla gelen 
yeni bir slumpflasyon dalgası alt üst etti.
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Türkiye ekonomisinin en büyük so-
runlarından biri ekonomideki din-
amizmini batıya hatta ağırlıklı bir 
biçimde İstanbul’a odaklamış olması. 
Bu hem demografik sorunları bera-
berinde getiriyor hem de toplu bir 
kalkınmanın önünde engel oluşturuyor.

Dr. Mahfi EĞİLMEZ
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2020 yılının bahar aylarında 
başlayan ve halen devam eden 
Covid-19 salgını bütün dünyada 
son derecede ağır etkiler yarattı. 
Bu etkiler Türkiye ekonomisinin 
de ivme kaybı yaşamasına yol 

açtı. İvme kaybı aslında 2020 yılında salgın 
sonrasında değil 2019 yılında yaşanmaya 
başlamıştı. 2019 yılına küçülmeyle giren 
ekonomi ilk iki çeyrekte yüksek enflasyon 
ve küçülme olgularını birlikte görerek slum-
pflasyonla karşılaştı. 2020’nin ilk çeyreğinde 
yaşanan toparlanmayı bu kez Covid-19 sal-
gınıyla gelen yeni bir slumpflasyon dalgası 
alt üst etti.

2013 yılında 958 milyar dolara ulaşa-
rak bütün zamanların zirvesine çıkmış olan 
GSYH, izleyen yıllarda sürekli gerileyerek 
2019 yılında 749 milyar dolara düşmüştü. 
2020 yılında gerilemenin biraz daha devam 
edeceğini ve 739 milyar dolar dolayında ta-
mamlanacağını bekliyoruz. GSYH’deki geliş-
meye benzer bir gelişme kişi başına gelirde 
görülüyor. 2013 yılında 12.489 dolarla bütün 
zamanların zirvesine çıkmış olan kişi başına 
gelir, o tarihten sonra sürekli gerileyerek 
2019 yılında 9.151 dolara düştü. 2020 yılı so-
nunda kişi başına gelirin 8.827 dolara inmesi 
bekleniyor.

2020 yılında üretimde yaşanan kayıpla-
ra, maliyetlerde yaşanan artışlara ve turizm 
kesiminde yaşanan büyük gelir kayıplarına 
karşın GSYH’nin ve kişi başına gelirin nispe-
ten az bir kayıpla karşılaşmasının temel ne-
deni büyük ölçüde para arzındaki artış, bütçe 
açığı ve cari açığın büyümesidir. Gerçekten 
de para arzı (M2 olarak ölçüyoruz) 2020 
yılında yüzde 37 oranında arttı. 2020 yılında 
ortalama enflasyonun yüzde 12, tahmin edi-
len büyümenin de yüzde 1 olacağını hesaba 
katarsak para arzındaki artışın enflasyon + 
büyüme oranının üç misli artış gösterdiğini 
görürüz. 2013 yılında 2019 yılına kadar yüzde 
1,5 olan ortalama bütçe açığının 2020 yılında 
yüzde 4,5, aynı dönemde ortalama yüzde 3,3 
olan cari açığın 2020 yılında yüzde 5 olarak 
gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye ekonomi-
si, böylece her zaman var olan ama birinin 
daima düşük olarak gerçekleştiği ikiz açığın 
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(bütçe açığı – cari açık ikilisi) ilk kez ikisinin de 
yüksek olacağı bir yılı geride bırakmış oluyor. 
Bu konunun önümüzdeki dönemde hem en-
fl asyon hem de ekonomik denge açısından 
sıkıntı yaratacağını söylememiz mümkün.

2020 yılının son iki ayına gelene dek faizler 
baskı altında tutulurken bir yandan da aktif 
rasyosu uygulamasıyla bankaların kredileri 
artırması teşvik edildi. Bir yandan emisyon 
artışıyla bir yandan da kredi kullanımının 
teşvik edilmesiyle para arzında ortaya çıkan 
artışlara ek olarak kamu harcamalarının art-
ması sonucu bütçe açığında görülen yükse-
lişler ve cari açıktaki ciddi artışlarla ekono-
mide zorlama bir canlılık yaratıldı. GSYH’yi 
ve kişi başına geliri daha fazla gerilemekten 
kurtarmaya yönelik bu çabaların maliyeti 
yüksek enflasyon ve TL’nin yüksek dış değer 
kaybı olarak faturaya yansıdı.

2020 yılı, 2001 krizinden sonra yüzde 
10’un üzerinde gerçekleşmeye başlayan 
iki haneli işsizliğin bu şekilde devam ettiği 
bir yıl oldu. Aslında işsizlik ölçüsünün daha 
doğru ifadesi olan geniş işsizlik oranı yüzde 
27 dolayında bulunuyor. İşten çıkarmaların 
engellendiği, iş başvurularının düştüğü ve 
çalışanlara devlet desteğinin verildiği bir dö-
nemde ortaya çıkan bu yüksek işsizlik oranı, 
bunların ortadan kalkacağı önümüzdeki dö-
nemler için beklentilerin karamsar olmasına 
yol açıyor.

Enflasyon oranının 2020 yıl sonunda yü-
zde 15 dolayında olması bekleniyor. Yukarı-
da değindiğimiz para ve kredi arzındaki ar-
tışların enflasyonda ciddi bir yükselmeye 
yol açması kaçınılmaz bir sonuçtu. 2019 
yılında yüzde 11,8 olan enflasyonda yaklaşık 
3 puanlık yükseliş bu kadar para arzı artışı-
na karşın düşük görünse de açıklanan en-
flasyon oranının ne kadar gerçekçi olduğu 
tartışmalıdır.

2020 yılında en ilginç ekonomik gelişme-
lerden birisi dış borç yükü (dış borç stoku / 
GSYH) hesabında yaşanmıştır. 2019 sonun-
da 435 milyar dolar olan dış borç stoku 2020 
yılının üçüncü çeyreğinde 435 milyar dolarda 
kaldığı halde dış borç yükü yüzde 57,1’den 
yüzde 60,6’ya yükselmiş görünmektedir. Bu 
tuhaf olayın nedeni TL’nin değer kaybı nede-

M A K A L E

Dr. Mahfi EĞİLMEZ
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niyle GSYH’nin dolar cinsinden gerilemesi-
dir (bölen sayı olan GSYH, bölünen sayı olan 
dış borç stokundan hızlı gerilediği için dış 
borç yükü artmış görünmektedir.)

Özetle söylemek gerekirse; Türkiye 
ekonomisi 2021 yılına düşük büyüme, 
GSYH ve kişi başına gelir düşüşü, yüksek 
enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek bütçe 
açığı, yüksek cari açık, yüksek dış borç yükü, 
yüksek risk primi, yüksek faiz, yüksek kurla 
girmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak sosyal 
ve siyasal sorunlarda da önceki yıllara göre 
artış söz konusu. Bardağın boş tarafı böyle. 
Bardağın dolu tarafında ise; salgına karşın 
işsizlik oranının daha da artmamış olması, 
CDS priminin çok yüksek olmasına karşın 
düşmeye başlaması, yıl için ciddi değer 
kaybı yaşayan TL’nin toparlanmaya geçme-
si ve olumsuz salgın ortamına karşın özel 
kesimin üretim çabasına devam etmesi yer 
alıyor (Ek:1.)

‘Gerçekleşmeyi değiştirmenin yolu 
beklentileri değiştirmekten geçer.’ 2020 yıl-
sonunda yapılan anketler, ekonominin ge-
leceği konusundaki beklentilerin, reel kesim 
beklentileri dışında, 2019 yılı sonuna göre 
düşüş sergilediğini gösteriyor (Ek:2.) Bu da 
bize beklentileri düzeltip gerçekleşmeyi 
olumlu şekilde etkileyebilmek için uygula-
mayı değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor.
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Türkiye ekonomisi 2021 yılına 
düşük büyüme, GSYH ve kişi 
başına gelir düşüşü, yüksek 
enflasyon, yüksek işsizlik, 
yüksek bütçe açığı, yüksek cari 
açık, yüksek dış borç yükü, 
yüksek risk primi, yüksek faiz, 
yüksek kurla girmiş bulunuyor. 
Bunlara ek olarak sosyal ve 
siyasal sorunlarda da önceki 
yıllara göre artış söz konusu. 
Bardağın boş tarafı böyle.
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Türkiye ekonomisinin en büyük 
sorunlarından biri ekonomideki 
dinamizmini batıya hatta ağırlıklı 
bir biçimde İstanbul’a odaklamış 
olması. Bu hem demografik so-
runları beraberinde getiriyor 

hem de toplu bir kalkınmanın önünde engel 
oluşturuyor.

Anadolu kalkınmadan ekonominin kalkın-
ması mümkün olmadığı gibi, coğrafyanın 
tamamına dengeli dağılmamış bir iktisat po-
litikasının da sakıncalar doğurduğunu her fır-
satta görüyoruz. Oysa Anadolu kentlerimiz, 
başta KOBİ’ler olmak üzere büyük bir müca-
deleye imza atıyorlar.

Bu kapsamda Ekonomi Gazetecileri Der-
neği olarak, Anadolu temsilciliklerimizin 
öncülüğünde ‘Türkiye ekonomi konuşuyor’ 
başlığıyla yeni toplantılar zinciri başlattık. Ye-
rel ve ulusal basının ekonomi medyası tem-
silcilerini Anadolu illerinin başkanlarıyla bu-
luşturup, sorunları ve beklentileri ilk ağızdan 
dinliyoruz. Toplantılar zincirinin ilki Aralık 
2020’de 4 ilin katılımıyla gerçekleşti. İlk to-
plantıda Mersin, Edirne, Gaziantep ve Kocaeli 
illerinin nabzını tuttuk. Şimdi kısa kısa bu to-
plantıdan not defterime düşen kritik konuları 
ve aktarımları sizlerle paylaşacağım.

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı ve aynı 
zamanda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu merkezi il dışındaki şirketlere 
dikkat çekti. Gümrükler itibariyle 29 milyar 
dolar ihracat yapan ilin, resmi kayıtlarda 14-
15 milyar dolarlık hacminin gözüktüğünü 
belirtti. Çünkü, üretim bu ilde yapılmasına 
karşın, birçok firmanın merkezi İstanbul’da. 
Bu da ilin yerel yönetiminin yüzde 5’lik payın-
dan teşviklerdeki ağırlığa kadar birçok den-
geyi alt üst ediyor. Alt yapı yatırımlarında 
eksikliğine neden olan bu durumun düzel-
mesinin hayati önem taşıdığı gözleniyor.

Zeytinoğlu’nun dikkat çektiği bir diğer hu-
sus ise Türkiye’nin son dönemde söylemde 
başta Avrupa ülkeleriyle sertleşmesi. Başkan 
Zeytinoğlu, Türkiye’nin pozitif bir ajanda 
yaratmasının önemine dikkat çekiyor; zira 
bu hava firmaların performansını da olum-
suz etkiliyor. Eğer bu hava yaratılabilirse, 

ANADOLU’SUZ 
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Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle birlik-
te başta tarım olmak üzere önemli fırsatlar 
yaratılabilmesi Zeytinoğlu’na göre mümkün. 
Bugün ise AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı ser-
best ticaret anlaşması can yakıyor. Gaziantep 
ise örnek olmaya devam ediyor. Gaziantep 
Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 191 
ülkeye ihracat yapılan ilde, pandemiye rağ-
men 18 Aralık itibariyle geçen yılki ihracatın 
yakalandığına işaret etti. İlin yeni hedefi ise 
dijitalleşme ve kümelenmeyle katma değeri 
de arttıracak işlere imza atmak. Pandemiyle 
birlikte vadelerle geriye çekilme yaşandığını 
da ifade eden Ünverdi, ilin yazılımda üs ol-
mayı amaçlayan projesinden ve yeni vizyo-
nuna bunu katmasından söz etti. Edirne 
ise sınır kapılarının kapatılmasının yarattığı 
olumsuzluktan şikayetçi. Bilhassa hafta için-
de günde 4 bin, hafta sonunda 8 bin Bulgar 
ziyaretçinin, il ekonomisine olan katkısına 
işaret eden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Recep Zıpkınkurt, ortalama 150 do-
lar harcama yapan bu ziyaretçilerin, sağlık 
kapsamında esnafa getirilen kısıtlamalardan 
dolayı yemek yiyecek yer bile bulamadıkların 
işaret ediyor.

Zıpkınkurt, esnafa yönelik açıklanan pake-
te atıfta bulunurken, asıl ihtiyacın KOBİ’lere 
yönelik ikinci bir destek paketi olduğunu be-
lirtti. Elbette bu krediden ibaret olmamalı. 
Çünkü ilk kredilerin ödeme zamanı geldi ve 
ortaya çıkan sıkıntı, sadece para sunmanın 
yeterli bir yöntem olmadığını bize gösterdi. 
Edirne’den yükselen ses, muafiyetler ya da 
alınmayacak vergiler gibi bir paketin oluş-
turulması ihtiyacına dikkat çekti.

Mersin ise Anadolu’dan yükselen ferya-
dı paylaştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Kızıltan, ilde sanayi üreti-
mi artarken, ticaret hacminin düşmesine 
dikkat çekti. Perakende sektöründe yerel 
marketlerin, uluslararası zincirler karşısın-
da büyük bir açmaz yaşadığına işaret eden 
Kızıltan, Anadolu’da her sokak arasına giren 
ve sektör ayrımı yapmaksızın her şeyi satan 
bu zincirlerin esnafı zorladığına işaret etti. 
Sermaye/rekabet çelişkisi içinde büyük bir 
sıkıntı yaşandığını ifade eden Kızıltan, bu zin-

Çetin ÜNSALAN

M A K A L E
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cirlere bir sınırlama getirilmesi gerek-
tiğini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın bir 
talebi de Çukurova’ya hizmet edecek 
havalimanı projesi ile ilgiliydi. Tarım 
ürünlerinin gün içerisinde pazara 
ulaştırılamamasının hem maliyete 
hem ürün kaybına neden olduğunu 
vurgulayan Kızıltan, 10 yıla yakın bir 
süredir bu havalimanının tamamla-
namadığını söyledi.

Aslında toplantıdan notlarım sa-
dece bunlardan ibaret değil. Belki 
yeri geldikçe diğerlerini de kaleme 
alırım. Fakat her Cumartesi devam 
edecek bu toplantıların ilkinden 
çıkarttığım sonuç şu: Anadolu çok 
büyük bir potansiyel taşıyor ve 
kronik sorunlarının çözümü için 
bu süreç bir fırsat veriyor.

Ya Anadolu’dan gelen bu sese 
kulak verip, gerçekten üretenle-
rin desteklenmesini ve toplam-
da Anadolu ile birlikte ülkenin 
kalkınmasını sağlayacağız ya 
da ‘kredi vermeyi, destek ver-
mek zannetmeye’ devam 
edeceğiz. Çok net bir gerçek 
var ve bunu tekrar hatırlat-
mak lazım: 

Anadolu olmadan 
ekonomide sonuç al-
mak mümkün değil. 
Bina ve emlak tu-
tkusunu bir kenara 
bırakıp, gerçekten 
üretenin sorun-
larını çözersek, 
çıkış ihtimali var. 
Zira onlar her 
şeye rağmen 
çırpınıyorlar. 
Çırpını    yorlar 
ama kendi-
nize sorun: 
Nereye ka-
dar daya-
nabilirler?
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Türkiye’nin kaynak sorunu olma-
dığını belirten İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçı-
van, 2021’de kaynakların doğru 
kullanıldığı bir büyüme modeli 
önerdi. Finansmana rahat ulaşıl-

ması halinde bahardan sonra moral verecek 
bir seneye girilebileceğini söyledi. İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 
2021’de pandeminin bir süre daha etkisini 
koruyacağını belirterek “Aşılarla pandemi-
nin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla 
beraber 2021’in ilk dönemleri olmasa dahi 
bahar sonrasındaki dönemlerinde ben 
tekrar umut ışığının yanabileceği düşünce-
sindeyim” dedi.

“Ama ölçülü bir iyimserliği korumamız 
gerekiyor. Gerçeklerin farkında olacağız, 
iyimserliğin ölçüsünü de kaçırmayacağız” 
diyen Bahçıvan’ın 2021 için değerlendirme-
leri şöyle:

-2021’in en önemli sorusu pandeminin 
süreci. Yani şimdi bizi umutlandıran bir aşı 
gelişmesi var. Kuvvetle muhtemel, 2021 
aşıyla tanışacağımız bir yıl olacak. Ama ta-
bii kabul etmek lazım ki bu aşıların dağıtımı 
yine bir zaman alacak.

-Dünyadaki gelişmeler de aynı paralelde 
geçecek. Avrupa bir kapanıp bir açılırken, 
ABD de tekrar bir kapanma dönemine gi-
recek gibi. O yüzden de belli bir süre daha 
ekonomik aktiviteleri pandemiden ayır-
mamız çok kolay değil.

-Ükemiz için yeni bir ekonomik yönetim 
başladı. Merkez Bankamızın başında de-
neyimli bir bakanımız, eski bir bürokratımız 
var. Yine ekonomi konusundaki en önemli 
bakanlıklardan biri, Maliye Bakanlığımızda 
da yine birikimleri olan eski bir bakanımız 
geldi.

-Pandeminin hayatımızdan adım adım 
çıkmasıyla beraber bahar sonrasındaki dö-
nemlerde, finansa daha rahat ulaşabileceği-
miz bir döneme yılın ikinci yarısına doğru 
ulaşabilirsek herhalde yılın ikinci çeyreğin-
den sonra daha pozitif, 2020’yi tam unuttur-
masa bile bize moral verecek olan bir sene 
hayatımıza girer.

İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI BAHÇIVAN:
“2021’DE BAHAR SONRASINDA 

TEKRAR UMUT IŞIĞININ YANABİLECEĞİ 
DÜŞÜNCESİNDEYİM”

YENİ BÜYÜME MODELİ

-Ama bunun için de tekrar söylüyorum, 
ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. 
Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin öl-
çüsünü de kaçırmayacağız.

Türkiye’nin yeni bir büyüme modeli ko-
nusunda, pandeminin bitimiyle beraber çok 
daha güçlü ve stratejik bir karar vermesi ge-
rektiğini de ekleyen Bahçıvan, “Çünkü büyü-
menin oranından öteye bizim yıllardan beri 
söylediğimiz bir gerçek var: büyümenin kali-
tesi. Dar kesitli büyüme oranları üzerinden 
konuşmak yerine 2021 sonrasında kaynakları 
doğru kullanarak bir büyüme modeli üzerin-
de durmalıyız. Hep söylediğim bir hususu 
tekrarlayayım: Türkiye’nin kaynak problemi 
yoktur, Türkiye’nin kaynakları doğru kullan-
ma problemi vardır” dedi.

SANAYİNİN GÜNDEMİNDE FİNANSMAN 
VAR

Bahçıvan 2021’de sanayinin gündemine 
ilişkin ise şu görüşleri sıraladı:

H A B E R

-EN ÖNEMLİ SORUN FİNANSMAN:
Türk sanayisinin en önemli gündem konu-

su yine finansman olacak. Şu anda maalesef 
finansal istikrarın son aylarda bozulduğunu 
gördük. 2021’in önemli bir döneminde yüksek 
finansman maliyetlerinin ve daralan finans 
kaynaklarının, Türk sanayicisinin elindeki en 
önemli stres kaynaklarından birisi olacağını 
düşünüyorum.

-KDV REFORMU İLK İŞ OLMALI:
Eğer bir reform yapacaksak KDV reformu 

ile başlamamız lazım. Uzun yıllardan beri 
hayatımızda olan ama giderek bir üretim ver-
gisine dönüşen KDV’nin de artık mevcut bu 
olumsuzluk teşkil eden halinden dönüştürül-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda 
zaten bir rapor hazırlığı içindeyiz.

-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE GEÇECEK:
Pandemi dönemi sürdürülebilirlik konu-

sunu daha da güçlendirecek ve hareketlen-
direcek. Finans kaynakları da başta olmak 
üzere birçok yeni modellemenin, birçok yeni 
projelendirmenin sürdürülebilirlik esaslı bir 
yapıyla değerlendirileceğini tahmin ediyorum.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordina-
tör Başkanı Jak Eskinazi, Covid-19 
virüsünün aşısının bulunmuş ol-
ması sonrasında 2021 yılında iyim-
ser senaryoların gündeme geldiğini, 
2020 yılını 13 milyar dolar ihracatla 

geride bırakmaya hazırlandıklarını, 2021 yılı 
için de yeşil üretime odaklanarak 15 milyar 
dolar ihracat hedefi koyduklarını dile getirdi.
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları 
Ortak Toplantısında konuşan Eskinazi, Sür-
dürülebilirlik Yılı ilan ettikleri 2020 yılında 
İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak 
yapma hedefiyle projeler hayata geçirdikle-
rini kaydetti. Eskinazi, “Yayınladığımız sür-
dürülebilirlik manifestosunda “Sürdürüle-
bilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve 
sürdürülebilir ihracat” sloganıyla hareket 
ettik. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz 
2020 yılı boyunca çalışmalarını sürdürdü. 
Türkiye’de Sıfır Atık Belgesine sahip olan ilk 
ihracatçı birliği olduk” diye konuştu.
Tüm dünyanın Covid-19 virüsü nedeniyle 
2020 yılında ekonomik hedeflerinin gerisin-
de kaldığına işaret eden Ege İhracatçı Bir-
likleri Koordinatör Başkanı Eskinazi, “Küresel 
ekonomide yüzde 4’lük bir küçülme bekle-
niyor. Türkiye, en iyimser senaryoyla 2020 
yılını binde 3’lük büyüme ile kapatabilecek. 
Ortam olumsuz olsa da İhracatçılar olarak, 
enseyi karartmadık. Fiziki fuarların, sektörel 
ticaret heyetlerinin ve seyahatlerin iptal ol-
duğu süreçte; Sanal fuarlarımız, sanal tica-
ret heyetlerimiz sonucunda pek çok yeni iş 
birliğine imza attık. Türkiye’nin ilk sanal fuarı 
Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı’na 
imza attık. Ardından ülkemizin ilk sanal gıda 
fuarı ‘The Fource 2020’yi gerçekleştirdik. Her 
türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında, bu-
güne kadar Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye 8 
bin ihracatçımızla 216 ülkeye 13 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Covid-19 virüsünün 
aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya 
başlaması 2021 ile ilgili umutlarımızı art-
tırıyor. Aşının etkisiyle Covid-19 virüsünün 
kontrol altına alınmasını, ekonomik göster-
gelerin insanlığın yüzünü güldürecek şekilde 

EGELİ İHRACATÇILARDAN 2021 İÇİN 
15 MİLYAR DOLAR HEDEF

düzelmesini diliyoruz” dedi.
“Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2021 yılında 
da 8 bini aşan ihracatçımızla 82 yıldır yap-
tığımız gibi üretmeye ve ihraç etmeye de-
vam edeceğiz” diyen Eskinazi sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“2020 yılı için belirlediğimiz, pandemi ne-
deniyle ötelemek durumunda kaldığımız 
15 milyar dolar ihracat hedefine 2021 yılın-
da ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. 
2021 yılı hedefine ulaşmak için ihraç ürün-
lerimizi pazarlamada dijitalleşme, lojistik, Ar-
-Ge, İnovasyon ve Tasarım odaklanacağımız 
konuların başında olacak. 2020 yılında 2.2 
milyar nüfusa sahip gelişme potansiyeli en 
yüksek 15 ülkenin bir araya gelerek oluştur-
duğu RCEP anlaşması bizim için büyük bir 
fırsat olabilir. Bu anlaşmanın taraflarından 
biri olan Çin özelinde Ticaret Bakanlığımı-
zın İhracatçı Birlikleri ve lojistik sektörüyle 
bir araya gelerek hedef pazarlara erişimi 
kolaylaştıracak, var olan pazarların büyü-
mesini sağlayacak lojistik merkezleri des-
teği ile dünyada e-ticaretin en yoğun olarak 
kullanıldığı ülkelerin başında gelen Çin pa-
zarında üyelerimizin JD, T-Mall gibi e-ticaret 
platformlarında başta kuru meyve, şarap, 
deri, tekstil olmak üzere tüm ürünlerimizin 
yer alması için çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bu konuda kısa zamanda güzel haberler 
vereceğiz.”

“Yeşil Üretime Yönelin”

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyele-
rine, “2020 yılı değerlendirmesi, 2021 ön-
görüleri” içerikli bir sunum yapan Ekonomist 
Dr. Can Fuat Gürlesel, Covid-19 virüsü nede-
niyle 2020 yılında dünya mal ticaretinde yü-
zde 12 daralma beklentisi olduğunu, dünya 
ekonomisinin beklenenden daha çabuk to-
parlandığını ve 2020 yılında dünya mal tica-
retindeki daralmanın yüzde 7’ye kadar düş-
tüğünü dile getirdi.
Dünya mal ticaretinin 2019 yılında 18 trilyon 
35 milyar dolar olduğu bilgisini veren Gür-
lesel, “2020 yılında dünya mal ticareti 17 
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trilyon dolar civarında kalacak. 2021 yılından 
itibaren ihracatta öne çıkabilmek için ‘Yeşil 
üretime yönelin” çağrısı yaptı.
Gürlesel, Avrupa’ya ihracatta 2022 yılında 
uygulamaya geçmesi beklenen karbon 
vergisinin yine 2022 yılında ABD’ye ihra-
catta da gündeme geleceği uyarısında 
bulundu.

“İyimser Beklentiye Göre 2021 Yılın-
da Dünya Mal Ticareti Yüzde 8 
Büyüyecek”

İyimser senaryoya göre 2021 yılında 
dünya mal ticaretinde yüzde 8 büyü-
me beklentisi olduğundan söz eden 
Dr. Gürlesel, 2020 yılını 17 trilyon 
dolarla geride bırakacak olan 
dünya mal ticaretinin 18 trilyon 
450 milyar dolara çıkacağı değer-
lendirmesinde bulundu.
Dünya genelinde aşı stoku yeter-
li olan ülkeler ve yetersiz olan 
ülkeler şeklinde sınıflandırma-
lar yapıldığı bilgisini paylaşan 
Ekonomist Dr. Can Fuat Gürle-
sel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batılı ülkeler 2021 yılının 
ilk iki çeyreğinde aşılamayı 
yapacaklar ve bağışıklığı 
kazanacaklar. Diğerlerinde 
risk oluşacak. 2021’de aşı 
olanlar, olmayanlar ayrımı 
gündeme gelecek. Avrupa 
ve Batı ülkeleri aşılama 
sürecini tamamlamayan 
ülkelere sınırları kapa-
tabilir. Aşının başarısız 
olması, ekonomide 
aktivitelerde daral-
ma getirecek. Aşıda 
başarısız olursak 
dünya mal ticaretin-
deki büyüme yüzde 
2 ile sınırlı kalacak. 
Bu da baz etkisiyle 
olabilecek.”
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Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ha-
ttı ve Orta Koridor üzerinden 
Türkiye’den Çin’e ulaşan ilk ihra-
cat blok treninin ardından ikin-
ci ihracat blok treni de 20 Aralık 
2020 saat 19.05’te Çerkezköy’den 

uğurlandı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Mü-
dürlüğü liderliğinde 42 vagon/konteyner 
içerisinde 1400 buzdolabı yüküyle ilerleyen 
2. ihracat blok treni, 21 Aralık 2020 günü 
sabaha karşı Marmaray’dan geçti ve İz-
mit’e (Köseköy) ulaştı. Tren, burada gümrük 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından yo-
luna devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. trenle 
ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’den Çin’e 
giden ihracat trenlerinin Türkiye’nin Asya-
-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın 
merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı 
olduğu vurgularken, ihracat treninin takip 
edeceği güzergâh bilgilerini de paylaştı.

Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmi-
t(Köseköy)-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas-
-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleye-
cek trenin, Ahılkelek İstasyonu’ndan yurt 
dışına çıkış yapacağı belirtildi.

Toplam uzunluğu 770 metre olan tren 
yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-
-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi Kazakis-
tan’dan geçerek Çin’in Xi’an (Şian) şehrine 
ulaşacak.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’den Çin’e 
hareket eden ilk ihracat treni; Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ka-
tıldığı törenle 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğur-
lanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol 
kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek, 
19 Aralık günü sabah saatlerinde Çin’in Xi’an 
(Şian) şehrine ulaşmıştı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir 
Emin Önen, Türkiye’den doğuya Çin’e giden 
ilk ihracat treninin karşılama töreninde, 
“Türkiye ve Çin, ulaştırma koridorları ara-
cılığıyla geniş Avrasya kara parçası üzerinde 
bölgesel ekonomik iş birliğini derinleştirmek 
için ortak görüş ve çıkarlara sahip” demişti.

Törende konuşma yapan Büyükel-
çi Önen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Pekin 
Büyükelçisi olarak, Türkiye’den doğuya Çin’e 

TÜRKİYE’DEN ÇİN’E 2. İHRACAT 
TRENİ YOLA ÇIKTI

giden ilk ihracat treninin gelişini kutlamak 
için bugün bu törende sizlere hitap etmek-
ten onur duyuyorum” ifadesini kullandı.

Önen, kısa süre önce İstanbul yakın-
larındaki Çerkezköy’den Şian’a, Trans Hazar 
Doğu-Batı Orta Koridoru’nu takip ederek 
iki haftayı aşkın bir sürede ulaşan trenin, 
iki kıta, iki deniz, beş ülkeden geçerek ve 
yaklaşık 8 bin 700 kilometreyi katederek 
vardığını aktardı.

Doğuya giden ikinci trenin de birkaç gün 
önce kalktığını ve yeni yıldan sonra Çin’e 
varmasını beklediklerini belirten Önen, bu 
vesilesiyle Türkiye ile Çin arasındaki tarihi 
bağların canlanmasına yönelik işaret ol-
duğunu söylemenin yanlış olmayacağını dile 
getirdi.

Büyükelçi Önen şunları belirtti:
“İpek Yolu’nun doğu ucu ve Çin’in eski 

başkenti olan Şian, bir zamanlar eski Türkle-
rin ve Çinlilerin ve diğer birçoklarının sosyal 
ve ticari etkileşimler için buluşma ve erime 
noktasıydı. Atalarımız, ekonomik faaliyetleri 
geliştirmek için güvenli ve istikrarlı ulaşım 
yollarının öneminin farkındaydı. Bu neden-
le Asya ile Avrupa arasında malların taşın-
masını sağlayan bir ‘Yol’ yarattılar. Bugün, 
yüzyıllar sonra yine onların yollarını takip 
ediyoruz. Teknolojinin ve modernleşmenin 
sağladığı imkanlarla modern bir İpek Yolu 
inşa ediyoruz. Nitekim, Aralık 2019’da Şian 
ile İstanbul arasında direkt uçuşların başla-
ması da bu bağlantı için çok faydalı oldu. 
Pandemi sona erdiğinde bu uçuşların tekrar 
başlamasını umuyoruz.”

Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
pazarlarının kesişme noktasındaki stratejik 
konumunun, ticari dayanıklılığın güçlen-
dirilmesinde önemli role sahip olduğuna 
ve güvenli, istikrarlı ve hızlı tedarik zinciri 
sağladığına dikkati çeken Önen, Türkiye’nin 
dünyanın geri kalanıyla bağlantısını hızla ge-
liştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülka-
dir Emin Önen, Türkiye’nin AB ile yaklaşık 
çeyrek asırlık ömrü olan Gümrük Birliği gibi 
sadece ekonomik yollarla değil aynı zaman-
da ulaşım altyapısını geliştirerek, dünyanın 
8’inci Yüksek Hızlı Demiryolu işleten ülkesi 
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olduğunu belirtti. Batıdan doğuya Türkiye’yi 
kapsayan Edirne-Kars Hızlı Tren Ağının inşa 
edilerek Çin ve Orta Asya’dan Avrupa’ya 
daha hızlı ve daha ucuz ulaşımın sağlana-
cağını kaydeden Önen, öte yandan İstanbul 
Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman 
Gazi, 1915 Çanakkale köprüleri, Avrasya Tü-
neli ve Marmaray, kara yolları, deniz liman-
ları, lojistik merkezlerinin de Türkiye’nin bu 
büyüyen hibrit ulaşım ağının hayati direkleri 
olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki bu son 
mega inşaat projelerinden bazılarının Çin 
ortaklığıyla hayata geçirildiğini ve daha fa-
zlasının planlandığını aktaran Önen, şöyle 
devam etti:

“Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi’nin (KYG) 
ilk destekçilerinden biri oldu. Orta Koridor 
Girişimimiz, KYG ile doğal bir tamamlayı-
cılığa sahiptir. Bu nedenle Türkiye ve Çin, 
ulaştırma koridorları aracılığıyla geniş 
Avrasya kara parçası üzerinde bölgesel eko-
nomik iş birliğini derinleştirmek için ortak 
görüş ve çıkarlara sahiptir. Türkiye ile Çin 
arasındaki demir yolu bağlantısının daha 
fazla kullanılması, Avrasya’daki ekonomik 
faaliyetleri hızlandıracaktır. Türk ve Çin 
ürünleri bu yük trenleri ile daha kolay tes-
lim edileceği için ikili ekonomik ilişkilerimiz 
açısından da faydalı olacaktır. Dünyanın pek 
çok yerinde aranılan yüksek nitelikli Türk 
markaları ve ürünleri Çin pazarında daha 
fazla bulunabilir hale gelecektir.”

İkili ticaret hacminin, 20 sene önceki 1 
milyar dolardan geçen yıl neredeyse 22 
milyar dolara ulaştığını hatırlatan Önen, 
böylece Çin’in, Türkiye’nin üçüncü büyük ti-
caret ortağı olduğunu aktardı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir 
Emin Önen, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu gelişme kayda değer bir ilerleme 
gibi görünse de muazzam potansiyelimiz 
düşünüldüğünde yeterli değildir. Bu neden-
le, diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 
50. yıl dönümü olan 2021’de stratejik iş 
birliğimizi derinleştirmeye ve geliştirmeye 
kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanı Şi’nin ortak vizyonları ve 
kararlılıkları bize bu yönde yol gösteriyor.”
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2020 ENFLASYONU BELLİ OLDU

Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,25; 
yıllık bazda ise 14,6 artış kaydetti. Böylece 2020 enflasyonu yüzde 
14,60 olurken Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 
yüzde 12,1 olan yıl sonu enflasyon tahmini 2,5 puan aşıldı. Aralık 
ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,25; yıllık 
bazda ise 14,6 artış kaydetti. Böylece, Türkiye ekonomisi 2020 

yılını yüzde 14,6'lık enflasyonla kapatmış oldu.  

Yıllık ÜFE yüzde 25,15 oldu

Aralık ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 2,36, yıllık 
yüzde 25,15 arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 28 Ekim 2020 
tarihinde açıkladığı son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini 
yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Yeni Ekonomi Programı (YEP)’nda geçen yıl için öngörülen enflasyon tahmini 
ise yüzde 10,5 oranında idi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı 
enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerin 
alacağı enflasyon farkı yüzde 4,36 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 14,52, aylık yüzde 1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 
2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,52 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 11,83 artış gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, 
yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve 
yüzde 6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,12 ile çeşitli mal 
ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer 
ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve 
yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama 
grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile 
gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama 
fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim 
olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

20USİAD BİLDİREN
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı 
enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında memur 
ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 
4,36 oldu.
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16-17 Aralık 2020 tarihli 
haberlerden buğday, 
arpa ve mısırı gibi bir-
çok tarım ürünlerinin 
sıfır gümrükle ithal 
edileceğini öğrendik.

Aslında bu durum pek şaşırtıcı değil. 
Bir zamanlar tarım ülkesi olarak kabul 
edilen Türkiye, tarım ham maddesi ve 
ürünleri ithal eden bir ülke durumuna 
gelmiş bulunuyor.

Türkiye, şimdiye değin Rusya ve Ukray-
na’dan buğday, Arjantin ve diğer ülkeler-
den canlı hayvan, kırmızı ve beyaz et, 
Bulgaristan’dan saman, Yunanistan’da 
pamuk, Çin’den fasulye, kayısı ve kuru 
sarımsak, ABD’den fındık ve badem, İs-
rail’den fındık, Güney Afrika’dan satsuma 
mandalina, Şili’den sofralık üzüm, İtalya 
ve Şili’den elma, Kosta Rika’dan kavun, 
İtalya’dan kuru üzüm, İran’dan karpuz, 
kuru kayısı, lahana ve İspanya’dan ma-
rul vb. ithal etmiş ve etmeye de devam 
ediyor.

Türkiye, Neden Tarım Ham Maddesi 
ve Ürünleri İthal Eden Bir Ülke Duru-
muna Geldi?

Türkiye’nin tarım ham maddesi ve 
ürünleri ithal eden bir ülke durumuna 
gelmesinin birçok nedeni var.

İthalatı ortaya çıkaran iç etmenler 
arasında; tarımsal ürün artışının nü-
fus başına artmaması, yeterli kazanç 
sağlayamayan çiftçi ve köylüler tarımdan 
vazgeçmesi ve kırların boşalması, tarım 
ürünlerine erişimin giderek pahalı bir 
duruma gelmesi ve de iç piyasayı terbiye 
etmek   gibi nedenler sıralanıyor.

KANIMCA BIR NEDENI DE TARIM 
ÜRÜNLERINDE “DÜNYA BORSA 
FIYATLARI ALDATMACASI”.

Dünya Borsa Fiyatları Ne?

Batı bloku, daha doğrusu emperyal 
kapitalizm, 1980’li yılların sonlarından iti-

TARIM ÜRÜNLERİ 
İTHALATINDA “DÜNYA 

BORSA FİYATLARI” 
ALDATMACASI

baren tarımda izlediği politikaları terk et-
meye başladı. Bu dönüşümde iki önemli 
etken rol oynadı.

Bunlardan birincisi, reel sosyalist sis-
temin baskısını ortadan kalkmasıydı. 
İkincisi de tarımda özellikle Batı’da en-
düstriyel tarımın geldiği noktaydı. 1980’li 
yıllara değin tarım ürünleri ithalatçısı 
olan Batı, Ar-Ge ile geliştirdikleri yeni 
teknolojiler ve olağanüstü destekler ara-
cılığıyla tarımda da gereksinimlerin çok 
üstünde tarımsal ürün ve girdi stoklarına 
ulaştılar.

Anılan stokların eritilmesi, Batı için 
varlıklarının sürdürülmesi açısından 
yaşamsal bir zorunluluk durumuna gel-
di. Ellerindeki ürün fazlalarının fiyatlarını 
düşürerek çok ucuz fiyatlarla ihraç etti-
ler. Bu amaçla, başta “ABD ve AB Tarımsal 
Ürün Borsaları Fiyatları”nı denetim altına 
aldılar ve çevre ülkelerinin pazarlarını ele 
geçirmek için neo-liberal politikaları zor-
lamalarla devreye soktular. Neo-liberal 
politikalara, emperyal yüzlerini saklamak 
için küreselleş(tir)me politikaları adı da 
verdiler.

Türkiye’de de medya denetlenerek 
tarım ürünleri fiyatlarının, dünya bor-
sa fiyatları üzerinde olduğu konusunda 
kafalar yıkandı. Rekabet edebilmek için 
dünya tarım ürünleri fiyatları gösterge-
si olarak ABD Tarımsal Ürün Borsaları 
Fiyatları’nın temel alınması gerektiği ileri 
sürüldü.

Burada iki konu gözönüne alınmadı, 
daha doğrusu saklandı.

Bunlardan birincisi, tarımsal üretim 
maliyetleri idi. Türkiye’de tohum, damı-
zlık, gübre, ilaç gibi girdi fiyatlarının dışa 
büyük ölçüde bağımlılığı ve tarımsal alt 
yapı sorunları gibi nedenlerle üretim 
maliyetlerinin ABD ve AB ile karşılaştırıl-
dığında daha yüksek olması doğal bir 
durumdu. Bu durum karşılaştırmalarda 
hiç dikkate alınmadı.

Kimi zamanlarda ise ABD ve AB’de çif-
tçi eline geçen fiyatlar ile borsa fiyatları 
aynı olmadı. Genel olarak Amerikalı ve 
Avrupalı çiftçi eline geçen fiyatlar bor-

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

M A K A L E
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“İthalatı ortaya çıkaran iç etmenler arasın-
da; tarımsal ürün artışının nüfus başına 

artmaması, yeterli kazanç sağlayamayan 
çiftçi ve köylüler tarımdan vazgeçmesi 
ve kırların boşalması, tarım ürünlerine 

erişimin giderek pahalı bir duruma gelm-
esi ve de iç piyasayı terbiye etmek gibi 

nedenler sıralanıyor.”
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İç piyasadaki tarım ürünleri fiyatlarının, 
dünya borsa fiyatları arasındaki bağı 
koparmak zorunluluğu var.  çünkü, 

dünya borsa fiyatları, genellikle, 
üçüncü dünya pazarlarını ele geçirmek 

için müdahale edilerek düşürülmüş 
fiyatlardır.

sa fiyatının üstünde oldu ve aradaki fark devletçe 
karşılandı.

İkincisi ise zengin ülkelerin, dünya tarım pazar-
larını ele geçirmek, aynı zamanda siyasal egemen-
lik için ucuza mal sunmaları konusu idi. Bu süreç 
devam etmekte.

Durum böyle iken Şikago, Londra ve Zürih gibi 
borsalarda oluşan fiyatları Dünya Fiyatı olarak 
kabul etmek ve Türkiye’deki ödemeleri buna göre 
ayarlamak, tam bir aymazlık ya da teslimiyetçilikti.

Peki Bütün Bunlar Türkiye’de Nasıl Uygulan-
dı?

Neo-liberal politikalar, 12 Eylül 1980 Askeri dar-
besiyle Özal ile başlayan süreçte, Bülent Ecevit’in 
sonradan kandırıldığını söyleyerek günah çıkardığı 
kurtarıcı olarak yurt dışından getirdiği “Kemal Der-
viş Ekonomi Politikaları” ile doruk noktasına ulaş-
tı(*), süreç aksatılmaksızın  devam ediyor.

Kemal Derviş; Uluslararası Tahkim Yasası, Te-
lekom Yasası, Şeker Yasası, Tütün Yasası, Tuz Ya-
sası, Doğalgaz Piyasası Yasası, Merkez Bankası 
Yasası, Bankacılık Yasası, Sivil Havacılık Kanunu, 
Kamulaştırma Yasası, Bütçe Değişikliği Yasası, 
Görev zararları ve bazı fonların tasfiyesini öngören 
yasa, Ek Bütçe Yasası, İhale Yasası, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey Yasası gibi 15 yasayı hızla çıkarttı.

Şeker Yasası, Tütün Yasası ve Tuz Yasası gibi 
yasalar doğrudan tarım ve gıda ile  ilgiliydi. 

Ancak onlarla dolaylı bağlantılı bir yasanın da 
içeriğine de değinmek gerekiyor. 

Uluslararası Tahkim Yasası ile yabancılık un-
surunun bulunduğu kamu hizmetleriyle ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıkların uluslararası mahkemelerde taşı-
nabilmesini sağlandı. Ulusal irade emperyalist 
merkezlere devredildi.

Bütün bunları anımsamadan, “Tarım Ürünleri 
İthalatında ‘Dünya Borsa Fiyatları’ Aldatmacası”nı 
anlamak mümkün değil gibime geliyor.

Tekrarlayalım; iç piyasadaki tarım ürünleri 
fiyatlarının, dünya borsa fiyatları arasındaki bağı 
koparmak zorunluluğu var.  Çünkü, DÜNYA BOR-
SA FİYATLARI, GENELLİKLE, ÜÇÜNCÜ DÜNYA PA-
ZARLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN MÜDAHALE EDİ-
LEREK DÜŞÜRÜLMÜŞ FİYATLARDIR.

(*) https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-
-pazar/ecevitin-12-yil-sakli-tutulan-anilarindan-
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TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI 
70 KONUŞMACIYI AĞIRLADI

Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafın-
dan 25-26 Aralık 2020 
tarihlerinde düzenle-

nen ve bu yıl pandemi nedeniy-
le online olarak gerçekleştirilen 
8.Türkiye İnovasyon Haftası’nda 
aralarında dünyaca ünlü isimle-
rin de yer aldığı 63 yerli ve 7 
yabancı konuşmacı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
video konferansla katıldığı ha-
ftanın açılışında konuşan TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “İhracat 
inovasyonla, Türkiye ihracatla 
yükselecek. İhracat geleceğimiz, 
inovasyon güvencemizdir. İno-
vasyonun önünde durabilecek 
hiçbir engel yok” dedi.

BAYRAK 223 ÜLKEDE

Pandemi döneminde de 
Cumhuriyet tarihinin aylık ihra-
cat rekorunu kırdıklarını anlatan 
Gülle, “Yılın üçüncü çeyreğinde 
dünyada ihracatını artıran 4 ülke-
den biri olduk. İhracatçılarımız 
gecesini gündüzüne katıp çalışa-
rak, emek vererek, 223 ülkede 
bayrağımızı dalgalandırdı” diye 
konuştu. Gülle, gençlere “Siz ye-
ter ki yılmayın, yeter ki fikir üre-

tin ve aksiyona geçin. Bizler sizin 
destekçisiyiz” mesajı verdi.

INSTAGRAM’DAN TÜYOLAR...

Instagram Kurucu Ortağı 
Mike Krieger, kendisini heye-
canlandıran teknoloji alanlarını 
paylaşarak, “İlki yapay öğrenme 
ve kişiselleştirme. Yapay öğren-
menin teknolojinin heyecan ve-
rici yeni bir alanı olduğu sır değil. 
İçerisindeki alanlardan beni 
özellikle heyecanlandıranı kişi-
selleştirme fikri. Instagram’da 
biz herkes için temelde aynı olan 
bir ürünü alıp, onu herkese özel 
hale getirebildik. Bu trendler 
diğer yerlerde de gerçekleşiyor. 
İkincisi ise yazılım ve donanımı 
yazılım dünyasında tamamen 
farklı iki ayrı alan olarak gör-
mek yerine, ikisinin kesişimi 
konusunda heyecanlıyım. 
Daha önce de belirttiğim gibi 
yazılım, sağlık ve tıpta yeni 
inovasyonlar yaratmak için 
kullanılabilir” ifadelerini 
kullandı.

“AŞI KANSERDE 
KULLANILABİLİR”

Ünlü Kalp Cerrahı 
Prof. Dr. Mehmet Öz, 

H A B E R
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“Türk asıllı Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 
genetik teknolojiyi kullanarak Kovid-19 
aşısını geliştirdi. Bu yeni yaklaşım, iler-
de kanser tedavisinde de kullanılabilir” 
dedi.

HİZMET İHRACATINA ÖDÜL

Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün 
2019 yılı İhracat Şampiyonları’nı açıkla-
dı. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma 
ödüllerini aldı. 

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı 
İlker Aycı “150 milyar dolarlık hizmet 
ihracatına ulaşabileceğimize inanıyo-
rum” şeklinde konuştu. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞMASI 
GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay 
İhracat Platformu’nun yeni modülleri 

hizmete sunacaklarını belirterek, “Yeni 
modüller kapsamında yapay zekâ algo-
ritmaları kullanılacak. Yapay zekâ algo-
ritmaları kullanan bir ‘chatbot’ platfor-
mda yer alacak. Dijital Dönüşüm Proje 
Yarışması başlatacağız” dedi.

BAKAN VARANK’TAN YATIRIM 
ÇAĞRISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, iş insanlarına Ar-Ge, ino-
vasyon ve girişimciliğe yatırım yapması 
çağrısında bulunarak, “Küresel rekabet-
te önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek 
siyasi irade arkanızda” diye konuştu. 

Bakan Varank, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın 2021’de 458 milyon lira des-
tek sağlayacağını açıkladı.

“TURİZMDE YÜZDE 10 DAHA BAŞA-
RILIYIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, küresel turizmde yaşanan büyük 
daralmada en güçlü rakiplere göre yü-
zde 10 daha başarılı bir performans 
sergilediklerini belirtti. Bakan Ersoy, 
“2021’de pandemi sürecinin etkisinden 
en hızlı çıkan ve yükselişe geçen de biz 
olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“SAVUNMADA YERLİLİĞI YÜZDE 
70’E ÇIKARDIK”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
savunma sanayinde yerlilik oranını yü-
zde 70’ler seviyesine çıkarmayı başar-
dıklarını belirterek, “Geçmişte piyade 
tüfeğimizi dahi yurtdışından tedarik 
ederken, bugün milli piyade tüfeklerimi-
zi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynle-
rimizi, İHA ve SİHA’larımızı, fırtına obüs-
lerimizi ihraç seviyesine geldik” dedi.
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TARIMSAL HASILADA TÜRKİYE 
LİDER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, pandemi sürecinde tarım 
sektörünün yüzde 5.3 büyüyerek ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlamaya 
devam ettiğini belirterek, “Tarım-
sal hasılada Türkiye, Avrupa’da lider. 
Dünyada ise ilk on arasındadır” dedi. 

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarım 
ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir 
ülke olduğunu vurguladı.

ANTALYA STADI GÜNEŞTEN ELEK-
TRİK ÜRETİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, inovasyonun 
spordaki önemine vurgu yaparak, 
“Sporda inovasyon, sağlıklı bir toplu-
mu inşa etme, elit sporcularımızın per-

formansını artırma, onlara katkı sağla-
ma yolunda ve bu vesileyle de spor 
turizmi noktasında pek çok anlamda 
elimizi güçlendiren bir konu” ifadeleri-
ni kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Dünyanın güneş enerjisi ile 
en fazla elektrik üreten spor tesisi An-
talya Stadı’dır.”

İNOVALİG ŞAMPİYONLARI 
AÇIKLANDI

Etkinlikte İnovalig şampiyonları 
da açıklandı. Büyük ölçekli şirketler-
de İnovasyon Stratejisi kategorisinde 
Arçelik, İnovasyon Organizasyonu ve 
Kültürü’nde Brisa, İnovasyon Dön-
güsü’nde Sun Tekstil, İnovasyon Kay-
nakları’nda Havelsan, İnovasyon Sonu-
çları’nda ise Estaş Eksantrik şampiyon 
oldu.
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Türkiye’de imalat sanayi PMI en-
deksi, aralık ayında 50,8’e geri-
ledi. Veri bir önceki ay 51,4 dü-
zeyindeydi. PMI, salgın kaynaklı 
daralmanın ardından haziranda 
başlayan toparlanma dönemi-

nin en düşük düzeyinde gerçekleşti. Aralık 
ayı rakamları son 7 ayın en düşük seviyele-
rine işaret ediyor.

PMI Son 7 Ayın En Düşük Seviyesinde 
Gerçekleşti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İma-
lat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
2020 Aralık ayında 50,8’e geriledi.

Eşik değer 50’nin üzerinde ölçülen tüm 
rakamların sektörde iyileşmeye işaret et-
tiği anket sonuçlarına göre, Kasım 2020’de 
51,4 olarak ölçülen manşet PMI Aralık 
2020’de 50,8’e geriledi.

Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileş-
menin sürdüğüne işaret etse de, PMI son 7 
ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Salgının Etkileri Görüldü

Koronavirüs salgını ve salgının yayıl-
masını önlemek için devreye sokulan 
kısıtlamalar, aralıkta üretim ve yeni sipa-
rişlerde yavaşlamalara yol açtı. Her iki gös-
tergede de yavaşlama kasım ayına göre 
daha belirgin, ancak salgının ilk dalgasına 
göre çok daha ılımlı gerçekleşti.

İstihdam Üst Üste 7. Ay Artış Göster-
di

Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci 
dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni 
ihracat siparişleri de yavaşladı. Üretim ve 
yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen, 
Türk imalatçıları üretimi desteklemek 
amacıyla hem çalışan sayısını hem de sa-
tın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam üst 
üste 7. ay artış gösterdi. Söz konusu artış 
güçlü düzeyde gerçekleşti ve oran olarak 

İMALAT SANAYİ PMI ENDEKSİ 2020 
ARALIK AYINDA 50,8’E GERİLEDİ

kasıma kıyasla değişim göstermedi.

Girdi Stoklarındaki Düşüş Devam Etti

Önceki ayda yaşanan düşüşün ardın-
dan girdi alımlarında da artış kaydedildi. 
Satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, 
hammadde temininde yaşanan zorluklar 
nedeniyle girdi stoklarındaki düşüş devam 
etti.

Teslimat Süreleri

Teslimat sürelerinin anketin başladığı 
Haziran 2005’ten beri ikinci en yüksek 
oranda artması, arz tarafında yaşanan so-
runları öne çıkardı.

Teslimat sürelerindeki en belirgin artış, 
salgının nisan ayındaki zirvesinde görül-
müştü. Arz yetersizliklerinin para birimin-
deki zayıflık ile birleşmesi, girdi maliyetle-
rinde keskin ve önceki aya göre hızlanan 
bir artışa yol açtı.

En Güçlü Büyüme Tekstilde, En Belirgin 
İvme Kaybı Giyim ve Deri Ürünlerinde Kay-
dedildi

İSO Türkiye Sektörel PMI aralık verile-
rine göre yaşanan ikinci dalga ve salgının 
yayılmasını önlemeye yönelik devreye alı-
nan kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün 
çoğunda üretim ve yeni siparişlerin aralık-
ta yavaşlamasına yol açtı.

Sektörlerin çoğunluğu bu dönemde is-
tihdam sağlamaya devam etti. 

Tedarik zincirinde yaşanan ciddi aksa-
malar, enflasyonist baskıları güçlendirdi.

10 sektörün sadece 3’ünde üretim artışı 
kaydedilirken en güçlü büyüme tekstil sek-
töründe gerçekleşti, üretimde en belirgin 
ivme kaybı ise giyim ve deri ürünlerinde 
kaydedildi.

Metal ve Tekstil Sektörlerinde Yeni 
Siparişler Büyüme Kaydetti

Sadece ana metal ve tekstil sektörlerin-
de yeni siparişler büyüme kaydederken, 
en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünle-

H A B E R

ri sektöründe gözlendi.
Takip edilen 10 sektörün 8’inde istih-

dam artışı kaydedilirken, bu durumun is-
tisnası gıda ürünleri ile giyim ve deri ürün-
leri sektörleri oldu.

Kimyasal, Plastik ve Kauçuk Sek-
töründe İstihdam En Yükse Oranda 
Arttı

İstihdamdaki en yüksek oranlı artış 
kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe 
kaydedildi. 

10 sektörün 8’inde girdi maliyetleri 
kasıma göre daha yüksek oranda arttı. 
Sektörlerin yarısında nihai ürün fiyatları 
enflasyonu hız kesti ancak fiyat artış oran-
ları genel olarak yüksek düzeylerde kaldı.

“Türk İmalat Sektörü 2020’yi İki Zor-
lukla Karşı Karşıya Kalarak Bitirdi”

Açıklamada verilere ilişkin değerlen-
dirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Di-
rektörü Andrew Harker, Türk imalat sek-
törünün 2020’yi iki zorlukla karşı karşıya 
kalarak bitirdiğini belirtti.

“İmalat Sektörü Yoluna Devam Et-
meye Hazır”

İlkinin yılın büyük bölümünde etkili 
olan salgının, üretim ve yeni siparişlerin 
yavaşlamasına yol açtığını ifade eden 
Harker, şunları kaydetti:

“İkincisi; tedarik zincirindeki ciddi ak-
samalar, firmaların ihtiyaç duyduğu mal-
zemeleri temin etme imkanını sınırladı ve 
maliyet yüklerinde zaten yüksek seyre-
den artışı hızlandırdı. Tüm bu zorlukla-
ra rağmen, firmalar ek personel alımına 
giderek ve daha çok girdi alımı yaparak 
kapasite artırmaya istekli olduğunu gös-
terdi. Bu gelişmeler, yukarıda belirttiği-
miz, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkın-
tılar hafiflediğinde imalat sektörünün 
yoluna devam etmeye hazır olduğunu 
gösteriyor.”
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2019-2020 yılları karşılaştırması 
eşliğinde 2021 yılına ayak bas-
mak:

Geçen yıl aşağıdaki ifadeyi 
kulanmışım: “2018-2019 yıl sonu 
itibarı ile 2020 yılına girmenin 

eşiğinde dünyanın ve ülkemizin eğitim, eko-
nomik, toplumsal, siyasi, ekolojik fotoğra-
fı geçmiş yıllara göre çok da iyi bir görüntü 
yansıtmıyor. Başta işsizlik, kadın cinayetleri, 
çevresel sorunlar, sosyal yaşam, ekonomi-
deki zorluklar ve ayrımcılık insanların en çok 
şikâyet ettiği konuların başında gelmektedir. 
Başta çevre ülkeleri ve ABD ile yaşanan zorlu 
sorunların etkileri de ister istemez başta eko-
nomi olmak üzere içeriye de yansımaktadır. 

Dünden bugüne ne değişti dersem aynı 
sorunlar devam ediyor. Bu arada insanlık 
tarihinin en ciddi salgınlarından birine ha-
zırlıksız yakalandı. Birçok alanda ciddi so-
runlar yaşadı/yaşanıyor. Çoğu insan uzun 
süre sokağa çıkamamanın şaşkınlığı için-
de ne yapacağını bilemez oldu. Milyonlar-
ca insanın ulusal ve uluslararası ilişkileri ve 
ulaşanımı sınırlandı. İşini aşını kaybeden 
yakını kaybeden oldu. Gıdaya erişim sorunu 
olan, çalışmak için her tülü riski göze alan çok 
sayıda insan salgına yakalanarak canlarını 
verdileri. Sosyal ilişkiler kısıtlandı, birbirimiz 
kutlayamadık, hastaları ziyaret edemedik, 
ölülerimizi gömemedik, taziye gidemedik. 
Sürecin uzaması ve halende konunun araş-
tırma zorluğundan dolayı net bir ilacın belir-
lenmemiş olması belirsizliği insanları tedirgin 
etti ve ediyor da. Psikolojisi bozulan insanlar 
oldu. Halende başta 65 yaş üstü (genelde 
bilgi-görgü ve bilinç sahibi kabul ediliyor) in-
sanların hastalıktan korunması için iyi niyetle 
getirtilen kısıtlamanın çoğunu sağlıklarını bo-
zduğu belirtiliyor. En önemlisi de insanlığın 
gelişimini, farkındalığını, üretimini geliştiren 
eğitimimiz aksadı.

Tarihe tanıklık ettiğimiz bu büyük felake-
tin olumsuz etkileri birçok alanda çoğumuz 
için öğreticide oldu. Artık yeni bir çağdayız ve 
bu çağı iyi okumamız ve ona göre yaşam an-
layışımızı belirlemek zorundayız.

Koronavirüsün Öğrettiği Ciddi Dersler

Ancak 2020 yılında dünyada ve ülkemi-
zde çağımızın en büyük biyolojik-ekolojik 
olgusunu yaşadık. Son on ayda gözle görül-
meyen, mikrondan çok daha küçük ve hücre-
si olmayan korona virüs hepimize çok ciddi 
bir bedel ödetti ve halen de kafamızı dışarı 
çıkartamıyoruz. Eğitimim ve yaptığım iş itibarı 
ile toprak biyolojisi-bitki besleme ekseni üze-
rinde, toprak felsefesi eğitimi araştırmaları 

COVİD-19 
PANDEMİSİ ETKİSİNDE 

GENEL BİR DÜNYA 
OKUMASI-1

yapmam nedeniyle virüsü ve onun yaşama 
hakkını da kendi yaşam hakkım gibi doğal bi-
liyorum. Doğada var olan her canlı kendine 
uygun ekosistemi kurarak varlığını sürdür-
mektedir. Bu bağlamda canlılığın ve insan-
lığın milyonlarca yıllık tarihi yolculuğunda her 
canlı kendi besin zinciri ve yaşam döngüsünü 
kurarak bugüne kadar gelmiştir. Çoğu insanın 
belki de halen kavrayamadığı, virüs düşman 
değil bir canlı, besin zincirinde bir yeri var. 
Ancak bugüne kadar neden bu virüs zarar 
vermedi de bugün veriyor? Bunu sanırım 
biyoloji bilenler olarak tam anlatamadık. So-
run ekoloji ve doğayla uyumsuz davranışların 
büyük etkisi olduğu bilinen ve bugüne kadar 
karşılaşmadığımız bir virüsün insandan in-
sana bulaşmasıdır. Biyoloji bilimi, ekoloji ve 
beslenme biliminin doğası ve mantığı buna 
öğretiyor. Bu bağlamda 2020 yılında biz in-
sanlar (çoğu kişi) biyoloji ve özelde de mikro-
biyoloji gerçeği ile tanıştık. Halen virüsün eko-
lojisi, yaşam biçimi ve insan vücudunda nasıl 
tutunduğu ve virüsün varlığını ortadan kal-
dıracak faktörler detaylı olarak anlaşılmaya 
ve insanlarda bağışıklığı geliştirecek uygun 
aşılar üretilip uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Ancak bilimin sorun çözme yöntemi olan se-
bep sonuç ilişkisi içinde çözüm üreteceğine 
inancımız tamdır.

İnsanlık Halen Birbirini Anlamamış 
Görünüyor

Amerika gibi dünyanın dört bir yanından 
beyin göçü alan dinamik ve farklı renklerin ve 
kültürlerin yaşadığı bir ülkede yaşanan insan-
lık ayıbı ırkçı saldırılar ve sonuçları hiç hoş ol-
mamıştır. İnsanın bu çağda birbirini ötekileş-
tirmesi, dilini, dinini, kültürünü ve kişiliğini 
yok sayması ve herkesi birbirine benzetme 
anlayışı doğanın çeşitliliğine de yakışmıyor. 
Renkli, canlı ve yaratıcı bir dünyanın tek renkli 
bir dünyadan daha yaşanılır olduğunu unut-
mayalım.

Covid-19 salgınının yaşattığı bunca so-
runa rağmen başta petrol ve enerji bölgesi 
Ortadoğu ve Kafkaslarda çatışma, kan ve 
gözyaşları dinmiyor. İnsanlığın başına gelmiş 
olan küresel öçekli ciddi bir felakette bile ha-
len pazar kavgası üzerinden üstünlük yarışları 
yaşanmaktadır.

Halbuki dünyadaki ciddi iklim değişimle-
rine bağlı bir dizi ekolojik sorunlar yanında 
teknolojinin yarattığı yapay zekâ, nano-tek-
noloji, biyoteknoloji, uzay bilimlerinin yara-
ttığı adaletsiz gelişme, insanın insana kırdır-
tılması ve kuşatılması gibi bir dizi sorunlar 
da bulunmaktadır. Bilimin ilerlemesi önemli 
sorunları çözdü, ancak halen yaşadığımız bu 

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

M A K A L E
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adaletsiz dünyada insanın yeri nedir, sorun-
ların üstesinden nasıl gelinir soruları araştır-
maya ve düşünmeye değer ciddiyettedir.

2021’e Girerken Yerküre Yoğun Bakım-
da, Hatta Entübe! Durumda.

Dünyanın geldiği yerde bilim, eğitim, 
emek, insana saygı, adalet, demokrasi gibi 
kavramlar içi boşaltılmış durumdadır. Yaşa-
dığımız çağda her şeyin metalaştığı ve kısa 
sürede değerini yitirdiğini üzülerek görüyo-
ruz. ABD demokrasi getireceğiz diye Irak’ı 
işgal ettiğinde güç ve iktidarın çıkarı için her 
türlü kavramın içini boşaltacağı belirtilmişti.

Her gün artarak devam eden kadınların 
öldürülmesi. 21 yy. ayıbı olan bu vahşete 
ilişkin halen sorunun nedeni sorulmadığı 
için çözüm konusunda somut öneri gelişti-
rilmedi. İnsanın insanı canına son vermesi-
ni anlamıyorum. Özellikle kadınları öldüren 
kişilerin her yönü ile araştırılmasında yarar 
görülüyor.

7.8 milyarı bulmuş dünyada, nüfusun 
yoğunlaştığı kentlerde insanın insana kır-
dırılması acımasızca yaşanmaktadır. İyi eği-
tim almış, belirli işlerde çalışanların yanın-
da, günden güne artan ciddi işsizliğe bağlı 

yoğun mutsuzluklar ve sosyal sorunlar da 
şiddetle yaşanmaktadır. Dünyanın az ge-
lişmiş ve üretim kapasitesi yetersiz ülkele-
rinden, bilim ve tekniğin yardımı ile bitkisel 
üretimlerini arttırarak gelişmiş ülkelere doğ-
ru yaşanan göç, bu ülkelerin kaynaklarını 
kullandırmama adına sınırlarını kapatma-
larına neden olmuştur. Tarımda koruma-
cılık artmış, ülkelerde korumacılık duygu-
ları kabarmış ve sonuçta ırkçılık boyutunda 
yabancılara karşı reaksiyonlar gelişmiştir.

İklim değişimleri ve çevresel etkilerden 
dolayı artan gıda krizine eklenen Covid-19 
salgını (pandemisi) ile insanlığı gıda gü-
venliği konusunda iyiden iyiye panikletmiş 
durumdadır. Bulunduğumuz bölgede son 
40 yıldır ilk defa Aralık ayında sıcaklığın 10 
derecenin altına düşmediğini görüyoruz ki 
bu durum, buğday gibi mutlaka soğuk bir 
dönem geçirmesi gereken stratejik bitkiler-
le ilgili gelecekte gıda güvenliği için ciddi bir 
sorun oluşturacaktır.

Aynı zamanda artan nüfusun doğa ve 
toprakta yarattığı üretim baskısı artık toprağı 
da yormuş ve takatsiz bırakmış görülüyor. 
Topraktan ürün almakla kalmayıp, arta 
kalan kök ve anızların da yakılarak ya da 
toplanıp enerji amaçlı kullanılması sorucu 
toprakların doğal enerji bütçeleri zayıflamış-

tır. Daha fazla ürün için toprakların aşırı 
gübrelenmesi, aşırı toprak işleme toprakta 
yaşayan çoğu canlıyı artık yaşayamaz hale 
getirmiştir. Ancak halen tarımın ve doğanın 
kullanılması yaşamın her alanında devam 
etmektedir.

Unutmayalım: yerküre, yalnız üzerine 
bastığımız toprak değil; yaşayan, yaşatan, 
üreten, nefes alan devasa bir organizma; 
en az bizim kadar canlı ve biz bu canlılığın 
bir parçasıyız. Canlılığın devamı için yeniden 
doğa merkezli, birlikte yaşamı oluşturacak 
yeni yol-yöntemleri geliştirmeyi düşün-
mek zorundayız. Yeniden toprak anayı ve 
bize can veren doğanın yasalarına uyumu 
düşünmek zorundayız. Bir gün korona gi-
der, yarın bir başka korona kapımızı çalabi-
lir. Belki daha büyük bir fırtına ile uzun süre 
boğuşmak zorunda kalabiliriz.

Aslında dünyamızın geçmişi bize gele-
cekte olabilecekler konusunda da çok güzel 
bilgiler vermektedir. Burada bir kez daha 
bilim ve bilim adamlarının varlığı ve önemi 
ile toplumların kendi evlatlarının eğitilmesi 
için yaptıkları fedakârlıkların hiç te boş ve 
anlamsız olmadığı anlaşılmaktadır.

Son söz “yeni yıla yeni umutlar, doğa bi-
lincine ulaşmış, doğa ile barışık bir yaşam di-
leği ile” diyelim. Sağlıklı mutlu bir yıl dilerim.
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Atatürk, Cumhuriyetçidir. Osmanlı paşası 
olarak, Harbiye Nezareti’ndeki sicilinde Ata-
türk için, “Cumhuriyetçidir” diye not düşül-
müştür. Sonraki yıllarda bir soru üzerine, 
“Ben Cumhuriyeti vicdanımda milli bir sır 
gibi sakladım” demesi, daha başından iti-

baren yola, ulusal egemenliğe dayanan, laik ve çağdaş 
bir cumhuriyet kurmak için çıktığının kanıtıdır. Nitekim 
İstanbul’daki İngiliz istihbaratı, Londra’ya geçtiği bilgi no-
tunda, Kurtuluş Savaşı sırasında toplanan kongreleri kas-
tederek, şöyle demiştir: “Türkler, Cumhuriyet’e gidiyor”.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ile tüm ezi-
len uluslara, üçüncü dünyaya, kendi ifadesiyle mazlum 
milletlere örnek olmuş bir devrimcidir. Hindistan’dan 
Çin’e, Küba’dan Cezayir’e çok geniş bir coğrafyada, bu 
yönüyle de etkilidir. Suriye ve Irak’taki Baas hareketinde, 
İran Şahı Pehlevi’de, Mısır’da Cemal Abdül Nasır’da, Latin 
Amerika’da “Jön Türk” diye anılan genç devrimcilerde, Yu-
goslavya’da Tito’da, Küba’da Castro’da, Hindistan’ın kuru-
cu babaları Gandi ve Nehru’da güçlü bir Atatürk hayran-
lığı vardır.

Atatürk, tarihin haklı çıkardığı bir liderdir. Örneğin; 
Lozan Antlaşması halen yürürlüktedir. Çünkü gerçekçi 
temellere dayanır. Örneğin; ekonomi modeli, karma eko-
nomi anlayışı halen günceldir, geçerlidir. Örneğin; laik, 
bilimsel, halkçı, karma eğitim anlayışının ne kadar değerli 
olduğu, her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin; 
dış politikadaki bölge merkezli tutumu, “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” ilkesinin ne kadar önemli olduğu, son dö-
nemde yaşananlarla bir kez daha kanıtlanmıştır. Örneğin; 
alt kimlikleri, feodal bağları, ortaçağ kalıntısı aidiyetleri 
aşan, yurttaşı merkeze alan, yurttaşı muhatap kabul eden 
felsefesinin ne kadar kıymetli olduğu, günümüzde bir kez 
daha anlaşılmıştır.

MİLLİ MÜCADELE IŞIĞINDA TÜRKİYE

Barış Doster, Milli Mücadele Işığında 
Türkiye, Halk Kitabevi, 168 Sayfa

Bizler, Yeniçağ Batı insan uygarlığına kaynaklık 
etmiş bir uygarlığın ilk çiçeklendiği topraklar-
da oturuyoruz.

Biz, yüzyıllarca önce, bir bölüğü bizim 
topraklarımızda halkın yarattığı bir uygarlığa 
girmek istiyoruz.

Uygarlık ülkümüz, kendi yaratıcı değerlerimizde kendi 
doğamıza ve kendi insanımıza dönerek, doğaya, hayata 
ve insana bağlı bir uygarlık yaratmaktır.

Yeni çağdaş uygarlığa ulaşmak, basit bir uygarlık 
değişimini değil, ulusal kaynağımızdan evrensel yeni bir 
Anadolu uygarlığı yaratmak ülküsünü deyimliyor.

Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yarat-
mamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi in-
sanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı 
içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor.

Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.

Ceyhun Atuf Kansu

YURDUMUZU ŞEN EDECEĞİZ–
ATATÜRKÇÜLÜĞÜN EL KİTABI

Ceyhun Atuf Kansu, Yurdumuzu Şen Ede-
ceğiz-Atatürkçülüğün El Kitabı, Cumhuriyet 
Kitapları, 96 Sayfa

K İ T A P  D Ü N Y A S I
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik, su 
ve doğalgaz fatura ödemeleri, tüketim harcamalarında konu-
ttan sonra en çok harcama yapılan kalem. Pandemi nedeniyle 
zor günlerden geçen esnaf ve vatandaş için en az 6 ay bu fatu-
ralardaki vergilerden vazgeçilmeli” dedi.

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarındaki vergilerden en 
az 6 ay süreyle vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, “Yapılan hane halkı tüketim araştırma-
larında ülkemizde en çok harcama konuttan sonra elektrik, 
su ve doğalgaz faturalarına gidiyor. Avrupa ülkeleri en büyük 
payı ulaşıma harcarken ülkemizde temel zorunlu faturalar 
kira ile birlikte kazancın en az dörtte birini oluşturuyor. Pan-
demi nedeniyle yaşanan sorunlar, verilen destekler ve esna-
fımızın beklentileri bir yana, en az 6 ay bu faturalardaki ver-
gilerin alınmaması hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden 
önemli bir yük kaldıracaktır” dedi.

Faturalardaki vergi oranlarına da değinen Palandöken, 
“Ülkemizde konut ve esnafın iş yeri faturalarında doğalga-
zdan KDV yani yüzde 18 oranında vergi, elektrikten enerji 
fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında 
vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çe-
vre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve 
vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin 
kaldırılması bile faturaları önemli oranda düşürecek, herkese 
bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Kış aylarında elektrik ve 
doğalgaz, evde kalınan sürede hijyenin de önceliğiyle su her 
zamankinden fazla kullanılıyor. Bu da göz ardı edilmemeli ve 
faturalarda vergi indirimi ile müjde verilmeli” diye konuştu.

TESK Başkanı Palandöken: 
“Faturalardaki Vergiler 6 Ay Süresince 
Alınmamalı”

Oda ve Borsa Alacaklarında İcra 
İşlemleri 2021 Sonuna Kadar 
Durdurulacak

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen geçici madde ile, 
oda ve borsa alacaklarında 2021’in sonuna kadar icra işlemleri 
durdurulacak.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, 
Yapılandırma kapsamında olan oda ve borsa alacaklarında 3I 
Aralık 2021 tarihine icra takip işlemleri durdurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin 
görüşmeleri sırasında tüm partilerin ortak imzasıyla verilen 
ve kabul edilen önerge ile TOBB Kanunu’na geçici bir madde 
eklendi. Kasım ayında yürürlüğe giren 7256 Sayılı yapılandır-
ma kanunundaki üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun 
hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda 
ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne olan 
aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a 
ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha 
aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2021’e kadar derdest olan 
icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmaya-
cak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra 
ve iflas takipleri yapılmayacak, zamanaşımı süreleri ile takip 
hukukuna ilişkin süreler duracak, bu süreler durma süresinin 
sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süre-
sinin başladığı tarih itibariyle, bitimine 15 gün ve daha az kal-
mış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden 
günden başlamak üzere 30gün uzatılmış sayılacak.

Kanun teklifine eklenen diğer yeni bir maddeyle Kovid-19 
salgını nedeniyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve 
mazbut vakıflara ait taşınmazlardan yapım, onarım veya res-
torasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların 
kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan kira 
sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

E K O N O M İ D E N  K I S A  K I S A
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İnşaatın 2021 Performansını 
Pande minin Seyri, Para Politikası ve 
Reformlar Belirleyecek

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevre-
leri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör rapo-
runu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Aralık 2020 Sektör 
Raporu’nda, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisinin 2021 yılı performansını, pandeminin 
seyri, para politikası ve reformların belirleyeceği 
vurgulandı. Raporda, inşaat malzemeleri sanayi 
üretiminin ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına 
göre yüzde 18,2 arttığı, bu yükselişte içeride mevcut 
inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlar-
daki talep artışının etkili olduğu belirtildi.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Aralık 
2020 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı:

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi, 
Covid-19 salgını öncesi 2020 yılının ilk çeyreğini 
büyüme ile kapattı, ikinci çeyreğinde ise salgının 
etkileri ile daralma yaşadı. Ekonomiye verilen des-
tekler ve iktisadi faaliyetlere geri dönüşler sonucu 
üçüncü çeyrekte inşaat sektörü sekiz çeyrek sonra 
büyüme gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayisinde de 
üretim ve ihracatta önemli bir artış gerçekleşti. Son 
çeyrekte büyümeler devam etti ancak yılın sonlarına 
doğru salgınının yurtiçi ve yurtdışında daha kuv-
vetli yaşanmaya başlanan ikinci dalgası sonucu işler 
yeniden yavaşlama eğilimine girdi.

Rapora göre inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisinin 2021 yılı performansını belirleyecek ilk 
ana unsur, küresel ölçekte ve Türkiye’de pandeminin 
seyri olacak. Yaygın ve başarılı bir uygulama ile yılın 
ilk yarısından itibaren toplu bağışıklık kazanılmaya 
başlanması inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sa-
nayisini de olumlu etkileyecek. Salgının, yılın ikinci 
yarısı sonuna kadar tamamen kontrol altına alın-
ması ile kısıtlamaların da büyük ölçüde kalkması 
sağlanmış olacak. 

2021 yılında inşaat sektörü ve inşaat malzeme-
leri sanayisinde belirleyici olacak diğer unsur ise 
ekonomide uygulanacak para politikası, ekonomi, 
hukuk, demokrasi alanında yapılacak reformlar ola-
cak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 
yılının da önemli bir bölümünde yüksek politika 
faizini koruyacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak 
konut kredisi ve TL ticari kredi faiz oranlarının da 
yüksek kalması bekleniyor. Dolayısıyla sıkı para po-
litikası ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını 
sınırlaması söz konusu olacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü 
2020 yılında, 3’ü tarıma dayalı olmak üzere 14 yeni OSB kurulduğunu söyledi. 
Kütükçü, “2020 yılı içerisinde 1428 yeni parselde üretim başladı” dedi.

Sanayi üretiminin, salgın sürecinde de kararlılıkla devam ettiğinin altını 
çizen Kütükcü, sanayinin salgın öncesinin üzerindeki performansla üretimi 
aralıksız devam ettirdiğini belirtti.

Kütükcü, OSB’lerin üretim, istihdam ve yatırımla ekonomiye sağladığı 
katkıya atıfta bulunarak, “OSB’ler, Türkiye’nin sanayi üretim alanları ve üsle-
ridir. Burada üretim yapan sanayi işletmeleri, doğrudan istihdam oluşturuyor. 
OSB’ler ülkenin istihdam kaynaklarıdır. OSB’lerimiz 2020’de 153 binin üzerinde 
yeni istihdam sağladı. Pandeminin etkilerini onarmış durumdayız. Yeni üretim 
alanlarımızda, yeni istihdamlarla ekonomiye katkı vermeye devam ediyoruz” 
diye konuştu.

2020’de 14 Yeni OSB’de Üretim Başladı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), aylık 4 puan düşüşle aralık-
ta 154,6 puana geriledi. Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endek-
si’nin (FHGE) aralık ayında 4 puan azalarak 154,6 puana gerilediğini duyurdu. 
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, FHGE’yi oluşturan anket soru-
larına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi 
artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç 
aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkiledi. İş 
durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda 
iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya 
kıyasla güçlendi, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki 
değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönün-
deki beklentileri ise zayıfladı. İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç 
ayda istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin azalış olduğunu bildiren-
ler lehine döndü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine 
olan seyir zayıfladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Açıklandı
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Bazı Vergi İndirimlerinin Süresi 
5 Ay Daha Uzatıldı

Bu yılın Temmuz ayında 31 Aralık tarihine ka-
dar geçerli olacak bazı ürün gruplarına ilişkin kat-
ma değer vergisi indirimleri 31 Mayıs 2021 tarihine 
uzatıldı. Pandemi döneminde bazı ürün grupları için 
getirilen katma değer vergisi indirimleri 5 ay uzatıldı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ka-
rarına göre 2007/13033 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulana-
cak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 
kararın geçici 6. maddesinde yer alan “31/12/2020” 
tarihi “31/5/2021” olarak değiştirildi. Sözü edilen 
geçici 6. madde bu yılın Temmuz ayında yayımlanan 
kararname ile yürürlüğe girmişti. Bu geçici maddey-
le bazı hizmetlerde KDV yüzde 8’e, bazı hizmetlerde 
de yüzde 1’e düşürülmüştü. Buna göre katma değer 
vergisi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen hizmetler 
şunlar olmuştu: İşyeri kiralama hizmeti, Kongre, 
konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş 
ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında 
verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaför-
lük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hiz-
metler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin 
onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 
ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, 
çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini 
ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, 
bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım 
ve onarımı (malzemeler hariç), evde kullanılan elek-
trikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı 
(malzemeler hariç), tüketici elektroniği ürünlerinin 
(TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kame-
ralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), evde 
kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, 
banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları 
hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), ev ve 
bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler 
hariç), mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve 
onarımı (malzemeler hariç), bilgisayarların, iletişim 
araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (mal-
zemeler hariç), müzik aletlerinin bakım ve onarımı, 
çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık 
hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, 
yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait kol-
tuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler 
hariç), hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, 
boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), bazı 
yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden 
kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, bazı süs 
bitkileri ile çiçek teslimleri.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde, Adalet, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman, Ticaret ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanları ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bugün ekonomide yeni dönemin yol hari-
tasını belirlemek için bir zirve gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
İbrahim Şenel katıldı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Bakanlarımı-
zla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini 
değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Ekonomide Reform Zirvesi

Türkiye’de, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) sınıfına giren, sa-
nayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 221 bin girişim 2019 
yılında toplam girişimlerin yüzde 99.8’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, istihdamın yüzde 
72.4’ünü, personel maliyetinin yüzde 51.8’ini, cironun yüzde 50.4’ünü, üretim 
değerinin yüzde 44.1’ini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 44’ünü oluş-
turdu. Türkiye’de 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan gi-
rişimler küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olarak tanımlanıyor.

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2019 
yılında KOBİ’lerin; yüzde 36.3’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, yüzde 
14.4’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12.4’ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösterdi.

Tüm Girişimlerin Yüzde 99.8’ini KOBİ’ler Oluşturdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli ve 
Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’de üre-
tim yapacağını açıkladı.

Bakan Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının 
global oyuncularının Türkiye’ye ilgisinin bulunduğunu be-
lirterek, şunları belirtti:

“Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli 
bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kura-
caklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. 
Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) 
içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üret-
mek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz 
sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. 
Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. 
Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp 
üretim yapmak istiyorlar.”

Bakan Varank, bu alanda Türkiye’de gelecek döneme 
ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de 
üretim yapacak firmalara, “Evet gelin üretimi burada yapın 
ancak mutlaka aklınızın bir köşesinde ihracat olsun, yerli 
tedarikçileri oyunun içerisine katmak, yerli katma değeri 
artırmak olsun. Evet Türkiye’de üretin, ihracat yapın ama 
aynı zamanda bu kabiliyetler Türk tedarikçilere geçsin. Be-
raber kazanalım” dediklerini belirtti.

Bakan Varank: 
“Çinli ve Uzakdoğulu 
Dev Akıllı Telefon Markaları 
Türkiye’de Üretilecek”

MTV ve Emlak Vergisi 
Tutarları Belirlendi

Emlak vergisi yüzde 4.55 oranında arttı. En düşük Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 109, en yüksek ise 50 bin 107 lira oldu.

2021 yılında birçok bazı istisnalar haricinde vergi ve harçlar 
yüzde 9.11 ile enflasyon ile belirlenen yeniden değerleme oranında 
artacak, emlak vergisinde ise yüzde 4.555 ile yeniden değerlemenin 
yarısı kadar artış gerçekleşecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan 
tebliğlere göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları yeniden 
değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliğ ekinde yer alan listeye 
göre, 1 Ocak 2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaş 
arası, 1,301-1,600 cm3’e kadar motor hacmine sahip, fiyatı 56,500 
TL’yi aşmayan otomobil ve arazi taşıtlarından 1,830 TL, 99,000’i 
aşmayanlardan 2,014 TL, bu fiyatın üzerinde olanlardan 2,197 TL 
MTV tahsil edilecek.

Motor hacmi, fiyatı ve yaş aralığına göre bu kapsamda bir ara-
çtan tahsil edilecek MTV en fazla 50,107 TL en az 109 TL olarak 
belirlendi.

Aynı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
genel tebliğiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerin-
de yer alan had ve tutarlar yeniden değerleme oranı nispetinde ar-
tırıldı. Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak 
vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021 yılında 
başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi 
tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; 2020 yılı değe-
ri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan 
yüzde 4.555 artırılması suretiyle belirlenecek.

Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesaplanan değerli 
konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen 
yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.555 oranında artırılarak 
5.22 milyon TL olarak belirlendi.

E K O N O M İ D E N  K I S A  K I S A
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