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Türkiye’nin çok uzun bir süredir yük-
sek enflasyon sorunu var. Yüksek en-
flasyonun varlığı faizlerin de yüksek 
olmasına yol açıyor. Enflasyon sorunu 
döneme bağlı olarak farklı nedenle-
rden kaynaklanarak çözümsüz biçim-
de ekonominin tepesinde duruyor. 
Son birkaç yılda enflasyonun temel 
nedeni TL’nin yüksek dış değer kaybı 
yaşaması. Türkiye’nin üretimde kul-
landığı girdilerin (hammaddeler, ara 
malları ve makine teçhizat gibi sermaye 
malları) önemli bölümü ithal ediliyor.
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Medya Takip Merkezi (MTM), 
2020 yılının öne çıkan eko-
nomi başlıklarını belirledi. 
Rapora göre dolar, ekono-
mi dünyasının yıl içinde en 
çok konuşulan haber ko-

nusu oldu. İşte araştırmanın detayları… 
Türkiye içerde ve dışarıda yaşanan çeşitli 
gelişmelerle hareketli bir yılı geride bırak-
tı.  Koranavirüs salgınının Türkiye’ye geldiği 
Mart ayı itibari ile dolar kurundaki artış, 
hız kesmeden devam etti. İnsan yaşamını 
değiştirdiği kadar dünya ekonomisini de 
tesiri altına alan koronavirüs, ekonomik 
kaygıları beraberinde getirdi. Pandemi 
süreci boyunca yaşanan kaygılar, alınan 
ekonomik tedbir ve destekler, TC Merkez 
Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığın-
daki görev değişiklikleri, 2020 yılına damga 
vurarak ekonomiyi etkileyen başlıca fak-
törler oldu. 2020 yılına 5,95 TL seviyesinde 
başlayan dolar kuru, yılın ikinci yarısında 
6,44-6,65 TL bandında seyretti. Genel ola-
rak yıl boyunca dış ilişkiler ve koronavirüs 
salgınının yol açtığı ekonomik kaygılar 
ile yukarı yönlü ivmeyle seyreden dolar 
kuru, ABD’deki seçimlerin de etkisiyle 2020 
yılının en yüksek seviyesini 6 Kasım’da 8,57 
TL seviyesinde görerek tarihi rekor kırdı. 
Ekonomi yönetiminin değişmesi ve politika 
faizini yüzde 10,25’ten yüzde 15’e, yani fiili 
fonlama faizi düzeyine çekip, fonlamada 
sadeleşmeye gitmesi ile birlikte dolar az 
da olsa aşağı yönlü ivme göstererek 2020 
yılını 7,43 seviyesinde kapattı. Türk lirası 
dolar karşısında yıl boyunca yüzde 24 
oranında değer kaybetti. MTM’nin medya 
raporuna göre dolar, yılbaşından itiba-
ren toplam 1 milyon 660 bin 418 haberde 
yer aldı. Euro kuru da dolarda olduğu gibi 
2020 yılında yukarı yönlü ivmeyi seyretti. 
Yılın ilk işlem gününe 6,67 TL seviyesinde 
başlayan Euro, yılın en yüksek seviyesi olan 
10,17 TL’ye çıkarak tüm zamanların en yük-
sek seviyesini gördü ve 2020 yılını 9,08 TL 
seviyelerinde kapattı.

2020 YILI EKONOMİ KARNESİ 
AÇIKLANDI

2020 Yılının Kazandıranı Altın Oldu

Yeni yılın ilk işlem gününe 291,1 TL gram 
fiyatı ile başlayan altın, 2020 yılında en çok 
kazandıran yatırım aracı oldu. Koronavirüs 
salgınının neden olduğu belirsizlikler, gü-
venli liman olarak bilinen altına talebi ar-
ttırdı. Yılın en yüksek seviyesi olan 527,00 
TL’yi 6 Kasım tarihinde gören altın, bir ön-
ceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 arta-
rak yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2019 
yılını 1.144,24 puandan tamamlayan BIST 
100 endeksi 2020 sonunda 1.476,72 puana 
yükseldi. Endeksteki yıllık artış 332,48 puan 
ve yüzde 29,06 olarak gerçekleşti. 2019 
yılında 291,20 liradan satılan 24 ayar kül-
çe altının gram satış fiyatı, 2020 yılının son 
işlem gününde 454,00 TL’ye yükseldi. 2019 
yılını 1.939,00 TL civarında tamamlayan 
Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu se-
nenin sonunda 3.011, TL oldu. Cumhuriyet 
altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 55,29 
artış kaydedildi. Rekor üstüne rekor kıra-
rak TL karşısında yüzde 56 oranında değer 
kazanan altın, 2020 yılı boyunca toplam 
599 bin 818 haberde yer aldı. Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Devreye Alındı Koronavirüs 
salgınının ekonomide açtığı yaraları iyileşti-
rebilmek amacıyla yeni “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi” devreye sokuldu. Tarihin en 
büyük kredi paketi olarak hazırlanan eko-
nomi paketi, işverenden esnafa, çalışandan 
emekliye kadar pek çok kesim için önemli 
maddeler içerdi. Konuttan otomobile, ta-
til ve sosyal harcamaları dahi kapsayan 
paket, vergi ödemeleri ile ilgili düzenlemeyi 
de içerdi. Ekonomik istikrar kalkanı pake-
ti ile birlikte; 2 milyondan fazla mükellefin 
muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay er-
telendi. Böylece, yaklaşık 53,6 milyar liralık 
tahsilat ertelenmiş oldu. Nakit akışı bozulan 
firmaların bankalara olan kredi anapara ve 
faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelendi ve ge-
rektiğinde bunlara ilave finansman desteği 
sağlandı. İç havayolu taşımacılığında 3 ay 
süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e 
indirildi. İhracattaki geçici yavaşlama süre-

cinde kapasite kullanım oranlarının korun-
ması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı 
desteği verildi. Bu dönemde işlerinin olum-
suz etkilendiğini beyan ederek talepte bulu-
nan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan 
kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran 
anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve 
faizsiz olarak ertelendi. Kısa Çalışma Öde-
neği devreye alındı. Böylece faaliyetine ara 
veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir 
desteği verirken, işverenlerin de maliyetini 
azaltmış oldu. En düşük emekli maaşı 1.500 
liraya yükseltildi. Her kesimi kapsayan ve 
birbirinden önemli maddeleri içeren Eko-
nomik İstikrar Kalkanı Paketi, Medya Takip 
Merkezi’nin raporuna göre 2020 yılı boyun-
ca toplam 3 bin 89 haberde yer alırken, kısa 
çalışma ödeneğinden ise toplam 194 bin 
654 haberde bahsedildi.

2020 Yılı Boyunca Ekonomide Öne Çıkan 
Bazı Konular Şöyle Sıralandı:

Türkiye’nin Otomobili’nin tasarımları için 
tescil başvuruları yapıldı.

7 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenleme ile 
Türkiye’de tanzim satış noktalarında satılan 
patates ve kuru soğan gibi ürünlerin ihraca-
tında ön izin belgesi şartı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal 
yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına 
dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 
ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek hane-
nin yakalandığını belirtti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında benzi-
ne yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 
aylığına askıya alındı.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen 
peroksit ve medikal kumaş ihracatı kayda 
bağlandı. 

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 
alınan önlemleri içeren “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi” duyuruldu.

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, tarım-
sal destek kapsamında üreticilere toplam 



9USİAD BİLDİREN



10USİAD BİLDİREN

v

1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme 
yapılacağını duyurdu. Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan, market, manav ve pazarda 
ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin 
tüketicilerce seçilmeden, hijyenik koşullar-
da satışa sunulacağını duyurdu. Hava yolu 
ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 
18 olarak uygulanan Katma Değer Vergi-
si (KDV) yüzde 1’e indirildi. Karadeniz’deki 
yeni doğalgaz rezervi 320 milyar metreküp 
olarak açıklandı. Çalışmaların sonunda 
4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar me-
treküp daha ek rezerve ulaşılarak rezerv 
405 milyar olarak güncellendi. Arz güvenliği 
için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol 
ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırıldı. 
Covid-19’la mücadele sürecinde firmalara, 
işçi çıkarmak ya da çalışanlarına ücretsiz 
izin vermek yerine Kısa Çalışma Ödeneği-
ne başvurmaları çağrısında bulunuldu. 
Covid-19’la mücadele tedbirleri kapsamın-
da uygulanan kısa çalışma ödeneğine 200 
binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla 
çalışan kapsamında başvuruda bulun-
duğunu ve bunlardan 700 bininin onaylan-
dığını belirtti. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 
(BES) katılımcı adına bireysel emeklilik he-
sabına ödenen katkı payları için devlet ka-
tkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan 
ödemelerde yüzde 10 oldu. Ekonomik İs-
tikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların 

toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığı 
bildirildi. TOBB “Nefes Kredisi”ni yeniden 
devreye aldı. Cep telefonu ithalatına, birim 
gümrük kıymeti adet başına 200 doların 
altında olanlar için gözetim uygulaması ge-
tirildi. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari 
maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı.

Otobüs biletlerine tavan fiyat geldi. Fi-
nansman bonolarında stopaj oranı yüzde 
10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Fahiş fiyat 
artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik 
denetim ve incelemelerde bulunacak ve 
gerektiğinde idari para cezası kesebilecek 
olan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” 
oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Kararıyla, 
açık hava ağaçlarının gümrük vergisi oranı 
yüzde 19,5’e, tabii mantarların gümrük ver-
gisi oranı da yüzde 15’e çıkarıldı. İthalatta 
400’ün üzerinde eşya için değişen oranlar-
da yüzde 10’a kadar ilave gümrük vergisi 
uygulandı. Maske üretiminde girdi olarak 
kullanılan medikal kumaşlara uygulanan 
ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 
20’den 0’a düşürüldü. Türkiye’de üreti-
mi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün 
gümrük vergilerinin düşürülmesi kararlaş-
tırıldı. Bazı demir çelik ürünlerinde uygula-
nan ve geçici olarak artırılan gümrük vergi-
lerinde süre uzatımına gidildi. 115 işlenmiş 
tarım ürünü için yüzde 4,3 ile yüzde 20 
arasında değişen oranlarda ilave gümrük 

vergisi getirildi. Taşınmaz ticareti düzenle-
mesiyle yetki belgesi almadan emlakçılık 
yapılmayacağı kararlaştırıldı. Mercimekteki 
yüzde 19,3 gümrük vergisi 1 Ocak 2021’e 
kadar yüzde 9’a düşürüldü, Yağlık ayçiçeği 
tohumunda ise gümrük vergisi ve toplu ko-
nut fonu 1 Temmuz 2021’e kadar sıfırlandı. 
Garanti belgeleri ve servis fişlerinde “elek-
tronik” döneme geçildi. TC Merkez Bankası 
Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, 
yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal atandı. Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi 
kabul edildi, Hazine ve Maliye Bakanlığına 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atan-
dı. Borç yapılandırması ve istihdam teşviki-
ne ilişkin düzenlemeleri de içeren “Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, 
ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, 
Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları 
yapılandırıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan 
asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 
TL olarak açıklandı. Bekâr, evli, eşi çalışan, 
2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre 
verilen AGİ 2021’de yüzde 21,56 oranında 
zamlandı.
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Ekonomik istikrar kalkanı pake-
ti ile birlikte; 2 milyondan fazla 
mükellefin muhtasar, KDV ve 
prim ödemeleri 6 ay ertelendi. 
Böylece, yaklaşık 53,6 milyar 
liralık tahsilat ertelenmiş oldu. 
Nakit akışı bozulan firmaların 
bankalara olan kredi anapara 
ve faiz ödemeleri asgari 3 ay 
ötelendi ve gerektiğinde bun-
lara ilave finansman desteği 
sağlandı.
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Yüksek Enflasyon ve Yük-
sek Faiz Sorunu

Türkiye’nin çok uzun bir 
süredir yüksek enflasyon 
sorunu var. Yüksek en-

flasyonun varlığı faizlerin de yüksek 
olmasına yol açıyor. Enflasyon sorunu 
döneme bağlı olarak farklı nedenler-
den kaynaklanarak çözümsüz biçimde 
ekonominin tepesinde duruyor. Son 
birkaç yılda enflasyonun temel nede-
ni TL’nin yüksek dış değer kaybı yaşa-
ması. Türkiye’nin üretimde kullandığı 
girdilerin (hammaddeler, ara malları ve 
makine teçhizat gibi sermaye malları) 
önemli bölümü ithal ediliyor. O neden-
le TL’nin yabancı paralara karşı değer 
kaybı bu girdilerin pahalanmasına ve 
dolayısıyla da üretim maliyetlerinin 
yükselmesine yol açıyor. Üretim ma-
liyetleri yükselince de ister istemez bu 
artışlar fiyatlara yansıyor ve enflasyo-
na neden oluyor. TL’nin değer kaybı 
süreklilik gösterdikçe enflasyon da 
süreklilik sergiliyor. Enflasyon yüksel-
dikçe faizin yükselmesi de kaçınılmaz 
oluyor.

Bu sorunu çözmenin ilk yolu TL’nin 
değer kaybını önlemektir. Türkiye 
bunu 2003-2010 döneminde başardı, 
bankacılık reformu, kamu mali disi-
plininin sağlanması ve AB ile tam üye-
lik müzakeresi çerçevesinde riskleri 
düşürdü, kredi notu yükseldi, CDS pri-
mi düştü, riskler düşünce bütün eko-
nomi toparlandı, TL’nin değer kaybı 
duruldu, enflasyon düştü, faizler düş-
tü.

İşsizlik Sorunu

Türkiye ekonomisinin 2001 krizi 
sonrasında önemli sorunlarından biri-
si yüksek oranlı işsizlik oldu. 2001 kri-
zine kadar yüzde 7 – 8 arasında oluşan 
işsizlik oranı krizle birlikte iki haneye 
yükseldi ve bir daha da eski düzeyine 
inmeyerek yüzde 12 – 13 arasında ger-

çekleşir oldu. Aslında konu ettiğimiz 
resmi işsizlik oranı. Bir başka ifadey-
le bilgilerin toplandığı son 4 haftada 
işsiz olup da iş arama kaynaklarına 
başvuranların işsiz olarak değerlen-
dirilmesiyle oluşan oran. Bu işsizlerin 
sayısından daha fazla sayıda insan 
işsiz olduğu halde son 4 hafta içinde 
iş arama kaynaklarına başvuruda bu-
lunmadığı için işsiz kategorisine dâhil 
edilmiyor. Oysa bunlar da işsiz. Onları 
da katarak bakarsak geniş işsizlik oranı 
denilen bir oran çıkıyor karşımıza ki bu 
oran yüzde 27 dolayında. Türkiye’nin 
gerçeklerine en uygun olan tanım bu 
tanım, yani gerçek işsizlik oranı yüzde 
27. Bu çok yüksek bir oran ve bu so-
runun çözülmesi gerekiyor.

Bu sorunun çözüm yolu da büyük 
ölçüde riskleri düşürüp doğru-
dan yabancı sermaye yatırımlarını 
Türkiye’ye çekerek üretimi ve ihracatı 
artırmaktan geçiyor.

Açık Vermeden Büyüyememe So-
runu

Türkiye ekonomisinin bir başka 
uzun geçmişli sorunu açık verme-
den büyüyememek olarak karşımıza 
çıkıyor. Türkiye ekonomisi ya bütçe 
açığı ya da cari açık vererek büyüyebi-
liyor.  2001 krizine kadar tercih bütçe 
açığı vererek büyümekti. Kamu ke-
simi gelirinden fazla harcama yapa-
rak (farkı da borçlanarak) ekonomi-
nin büyümesine öncülük ediyordu. O 
dönemlerde bütçe açıkları GSYH’nin 
yüzde 10’u dolayındaydı. 2001 krizi 
sonrasında kamu mali disiplini çerçe-
vesinde bütçe açıklarının düşürülmesi 
eylemine girişildi ve bütçe açıkları ol-
dukça azaldı. Buna karşılık bu kez özel 
kesim açık verip borçlanmaya ve cari 
açık yükselmeye başladı.

Türkiye aslında dünyadaki birçok 
ekonomi gibi ikiz açık (hem bütçe 
açığı hem de cari açık) veren bir eko-
nomi. Her iki açığın da yüzde 2-3 do-

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
TEMEL SORUNLARI VE 

ÇÖZÜM YOLU

M A K A L E

Dr. Mahfi EĞİLMEZ
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Özetle söylemek gerekirse bugünkü 
ekonomik sıkıntıların çoğu aslında 

ekonomik olmayan nedenlerin yarattığı 
risk artışından kaynaklanıyor. O nedenle 
çözüm de oralardan başlamak zorunda.
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layında olması ya da birinin yüzde 2 
diğerinin yüzde 4 olması fazla sorun 
yaratmıyor. Sorun yaratan her iki 
açığın da bu oranların üzerine çık-
ması. Örneğin bütçe açığı yüzde 3-4 
ve cari açık da yüzde 4-5 ise o zaman 
sonraki döneme devredilmiş sıkıntılar 
ortaya çıkmaya başlıyor. 2020 yılsonu 
itibarıyla Türkiye’nin bütçe açığı yüz-
de 3,5, cari açığı da yüzde 5. Bir başka 
ifadeyle ikiz açığın ikisi de sorunsuz 
yönetilebilir oranların üzerine çıkmış 
bulunuyor.

Bu sorun 2020 yılında büyük ölçüde 
Covid-19 salgınıyla ortaya çıkmış bir 
sorun. Ne var ki bu sorun 2021 yılının 
en azından ilk yarısında devam ede-
cek gibi duruyor.

Yüksek Risk Sorunu

Türkiye yalnızca ekonomik açıdan 

değil sosyal ve siyasal açıdan da yük-
sek riskli bir ülke. Risklerin yüksekliği-
ni ölçmekte kullandığımız iki ölçü var: 
İlki kredi ölçüm kuruluşlarının yaptığı 
ülke kredi değerlemesi ve buna göre 
verdikleri notlar. Bu notlar AAA’dan 
(en iyi) başlıyor F’ye (en kötü, batık) ka-
dar iniyor. Bu sıralamada BBB yatırım 
eşiği olarak kabul ediliyor. Bu notun 
altındaki dreceler spekülatif (yük-
sek riskli) derece olarak görülüyor. 
Türkiye’nin kredi notu üç büyük kredi 
derecelendirme kurumu olan Moo-
dy’s’den B2, Standard and Poor’s’dan 
B+ ve Fitch’den BB-. Bir başka ifadey-
le Türkiye kredi derecesi olarak üç 
kurumda da yüksek riskli ülke olarak 
değerlendiriliyor. İkinci ölçü CDS pri-
mi. Türkiye’nin CDS primi uzun süre-
dir 300’ün üzerinde. CDS primi 100’ün 
altındaki ülkeler düşük riskli, 100-200 
arasındaki ülkeler orta riskli, 200-300 

arasındaki ülkeler yüksek riskli, 300’ün 
üzerindeki ülkeler ise aşırı riskli kabul 
ediliyor.

CDS primi ülkenin borçlanma 
kâğıtlarının maliyetini belirliyor. Risk 
ne kadar yüksekse faiz de o kadar 
yüksek oluyor.

Çözüm Yolu

Türkiye, bugüne kadar bu sorun-
ları çözme girişimlerine hep sonuç-
tan; enflasyonu, hatta ondan önce 
faizi düşürmeye çalışarak başladı. 
Bu girişimlerinin karşılığında ba-
zen kısa vadede iyi yanıtlar alır 
gibi olunca da yöneticiler sorunun 
bu yolla çözülebileceği yanılgısı-
na kapıldılar. Bu, yeni bir yanıl-
gı değil. Yöneticiler değişse de 
aynı yanılgı uzun yıllardır tekrar-
lanıyor. Bu yanılgı, yöneticilerin, 
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risk yaratan yaklaşımların kendi 
kararlarından doğduğunu kabul 
edememelerinden kaynaklanıyor. 
Neden yerine sonuçtan çözüme 
gitme yaklaşımıyla enflasyonda 
kısa süreli düşüşler gerçekleşti. 
Ne var ki bu olumlu sonuçlar vade 
uzayınca kayboldu. Bir başka ifa-
deyle Türkiye bu olumlu havayı 
sürdüremedi. Çünkü riskler or-
tadan kalkmamış, azaltılamamış 
hatta artmıştı. Bir başka deyişle 
sonuçtan giderek nedeni çözmek 
mümkün olmadığı gibi risklerin de 
artmasına yol açılmıştı.

Riskleri ortadan kaldıramadığınız 
ya da en azından azaltamadığınız 
bir ortamda çözümler hep geçici 
olmaya mahkûmdur. O nedenle 
Türkiye’nin kesin çözüm elde ede-
bilmek için sonuçtan değil neden-
den yola çıkarak riskleri kaldıracak 

ya da azaltacak adımları atması ge-
rekiyor. Bunun da yolu komşularla 
sorunları çözmeye çabalamak (bu 
yolda çaba göstermek bile yeterli 
olabilir), demokrasiyi geliştirmek, 
hukukun üstünlüğünü yaşama ge-
çirmek gibi adımlarla sağlanabilir. 
Bu adımlar atılabilirse Türkiye’nin 
CDS risk priminin ciddi biçimde 
düşeceğini düşünüyorum. Risk pri-
mi düşerse TL’nin yabancı paralar 
karşısında hızlı değer kaybı önlene-
bilir ve dolayısıyla enflasyon da de-
netim altına alınabilir. Enflasyon-
da düşüş başlamasıyla faizler de 
düşüşe geçer.

Özetle söylemek gerekirse bu-
günkü ekonomik sıkıntıların çoğu 
aslında ekonomik olmayan neden-
lerin yarattığı risk artışından kay-
naklanıyor. O nedenle çözüm de 
oralardan başlamak zorunda.
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Brüksel ve Pekin arasında 6 yıldan bu yana 
devam eden ticaret müzakereleri, 2020’nin 
son günlerinde imzaladıkları Kapsamlı 
Yatırım Anlaşması (CAI) ile sonuçlandı. 
Böylelikle Çin, Avrupalı şirketlere finansal 
hizmetlerden imalat sanayisine, mühendis-
likten sağlık ve danışmanlık hizmetlerine 
kadar birçok alanda imtiyaz tanıdı.
 AB-Çin yatırım anlaşmasının 2022’de yürür-
lüğe gireceğini hatırlatan Ege İhracatçı Bir-
likleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi an-
laşmaya ilişkin görüşlerini şöyle özetledi:
 “Çin ve AB arasında yatırımlar için yüksek 
düzeyde bir açılımın gerçekleştirilmesini 
sağlayacak anlaşma, Avrupa’nın çevre ve 
insan hakları değerleri çerçevesini de kap-
sayarak üç başlık üzerinde şekilleniyor:
Birincisi; Çin’in Avrupalı yatırımcılara daha 
fazla erişim izni vermesi. 
İkincisi; adil rekabet koşulları garantisi. 
Kamu şirketleri ve sübvansiyon şeffaflığı. 
Üçüncüsü; Çin’in Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) çalışma koşulları standartlarına 
uyumu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping üç 
yıl aradan sonra bu sene Dünya Ekonomik 
Forumu’nda şöyle seslendi: ‘Soğuk Savaş 
zihniyetini bırakın.’
Jinping’in birlik ve beraberlik vurgusu çok 
taraflılığı ve serbest ticareti önceledikleri-
ni açıkça zaten gösteriyor. Son dönemde 
Çin merkezli şirketler akıllı telefon üreti-
mi için Türkiye’yi tercih ediyor. Şu süreçte 
yatırımları sıklaştıracak adımlar atılarak, 
Türkiye için reform, yatırım ortamı yaratıl-
ması için müzakereler başlamalı.”

Çin 2020’de ASEAN Ülkeleriyle AB ile Ti-
caretinden Daha Fazla Ticaret Yaptı

Eskinazi, 2020’ye kadar Çin ve AB’nin bir-
birinin en büyük ticaret ortağı olduğunu 
ancak pandemi nedeniyle yakın coğrafya-
daki ülkelerle ticaretin ağırlık kazandığını 
ve dengelerin değiştiğini söyledi ve şöyle 
devam etti:
 “Çin 2020’de ASEAN ülkeleriyle AB ile tica-

AB-ÇİN ARASINDAKİ YATIRIM 
ANLAŞMASI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

retinden daha fazla ticaret yaptı. 2020 yılın-
da ASEAN ülkeleri ve Çin’in toplam ticaret 
hacmi yüzde 7 artarak 725 milyar dolara 
ulaştı. Avrupa Birliği 694 milyar dolarlık tica-
ret hacmi ile ikinci ticari partneri. Ticaret sa-
vaşlarının hat safhada yaşandığı bir dönem 
sonrası Joe Biden ile ABD-AB-Çin ilişkile-
ri Donald Trump dönemine göre daha 
olumlu bir zemine çekilecektir. Bütün bu 
gelişmeler dünya ekonomisinin altyapısını 
değiştiriyor. Çin, hem AB tarafıyla uzlaştığı 
yatırım anlaşmasıyla hem de 15 Asya Pasi-
fik ülkesinin imza attığı RCEP ile ilk kez bir 
ticaret bloğunun içinde yer alarak elini iyi-
ce güçlendirdi. Çin’in Avrupa’dan ikinci bir 
küresel sermaye akınına uğrayacak olması, 
Brüksel-Pekin arasında mutabakata varılan 
yatırım anlaşmasının en önemli noktası. Çin 
kendi rekabet gücünü gittikçe artıyor.”
 
Asya Pasifik ile İlişkilerimizi Geliştirmek, 
ABD ve AB’yle Normalleşmemizi Sağlar

Çin’in uzun zamandır küresel sermaye 
için çok iyi bir yatırım sahası olduğunu 
söyleyen Jak Eskinazi, 2019’da dışa dönük 
doğrudan yatırımlarda 226 milyar dolar ile 
Japonya’dan sonra Çin’in 137 milyar dolar 
ile dünyada ikinci sırada yer aldığına dikkat 
çekti.
Eskinazi, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
 “Çin’in küresel doğrudan yabancı yatırımlar-
daki etkisi artmaya devam ediyor. Üst üste 
dört yıldır dünyada doğrudan yabancı 
yatırım akışlarının yüzde 10’nunu oluş-
turuyor. Birçok finansal araştırma kurumu, 
Çin’in 2028 yılına kadar ABD’yi geçeceğini 
ve dünyanın en büyük ekonomisi olacağını 
öngörüyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin 
bir araştırmasına göre çoğu AB vatandaşı 
Çin’in yakında ABD’yi geçeceğine ve önde 
gelen bir dünya gücü olacağına inanıyor. 
Dolayısıyla Asya Pasifik’in yükselen kuv-
vetleriyle hem ekonomik hem de siyasi 
ilişkilerimizi geliştirmek, dostluklarımızı 
ilerletmek ABD ve AB’yle ilişkimizin nor-

H A B E R

malleşmesini sağlar. Aynı zamanda hak 
ve çıkarların korunduğu, adil, istikrarlı ve 
rasyonel yeni bir uluslararası düzenin 
ortaklaşa desteklenmesine de yol açar.” 
 
AB ile Yeni Bir Başlangıç
 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, bu yüzyılın en 
büyük ve tek ticari projesi Çin üzerin-
den kurgulanan Tek Kuşak Tek Yol 
projesiyle Çin’in zaten Afrika’dan 
Asya ve Avrupa’ya girmiş durumda 
olduğunu da sözlerine ekledi.
 “Tek Kuşak Tek Yol Projesi ülke-
mizde dahil 70’e yakın ülkeyi ilgi-
lendiriyor ve dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 60’ını kapsıyor. 
Asya Pasifik ülkeleriyle ticare-
timizi geliştirmeliyiz ama 2020 
yılı ihracatımızdaki yüzde 
42’lik payı ile AB en büyük or-
tağımız. 
Türkiye-AB arasında son 
dönemde yaşanan diplo-
masi trafiğiyle ilişkilerimi-
zde önemli bir eşik aşıldı. 
Türkiye’nin AB ile ilişkile-
rinde yeni sayfa açma is-
teğine Brüksel’in yanıtları 
da olumlu. AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Poli-
tikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell ve Dışişle-
ri Bakanımız Sayın Me-
vlüt Çavuşoğlu AB-
-Türkiye ilişkilerinde 
gelinen noktayı ‘bir 
fırsat penceresi’ ola-
rak değerlendiriyor. 
Bu olumlu ivmenin 
Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi gibi 
somut adımlara 
dönüşmesini te-
menni ediyoruz.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi değerlendirdi:
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H A B E R

TİCARET BAKANI PEKCAN: 

“21. YÜZYIL, ASYA’NIN YÜZYILI OLACAK”
Türkiye'nin, Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD) Dönem Başkanı olarak, ortak hedefleri 
desteklemek için mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya ve liderlik etmeye 
hazır olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “21. yüzyıl, Asya'nın yüzyılı 
olacak. Bölgemizin potansiyellerini hayata geçirmede ve yeni atılımlar yapmada birlikte 
hareket edeceğiz” dedi. TOBB tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen '1. 
Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'nda konuşan 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyanın koronavirüs salgını yüzünden olağanüstü 
zamanlardan geçtiğini; salgının, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları üzerinde ciddi 
olumsuz etkilere yol açtığını söyledi. İş faaliyetlerinin önemli ölçüde yavaşladığını dile 
getiren Pekcan, bu tür zor koşullar altında ülkeler arasında yakın iş birliği ihtiyacının 
daha da önemli hale geldiğine inandıklarını bildirdi.

“Teknoloji ve İnovasyon Odaklı Sektöre Daha Fazla Yatırım Peşinde Olacağız”

Normalleşme adımları arttıkça, ekonomilerin ve işletmelerin nasıl toparlanacağına 
odaklanmak gerektiğinin altını çizen Pekcan, bu anlamda Asya İş Birliği Diyaloğu'na 
çok değer verdiklerini, bu mekanizma içinde geliştirilecek her türlü girişime 
açık olacaklarını kaydetti. Pekcan, Türk Hükümeti olarak, ulusal sağlık sistemini 
güçlendirmeye, iş ortamını canlı tutmaya, vatandaşlara ve iş dünyasına salgının 
başlangıcından bu yana yeni koşullarda hızla destek vermeye odaklandıklarını 
belirterek, "Yakın gelecekte Türkiye, küresel değer zincirlerinde daha da önemli bir rol 
oynamak için tüm çabalarını ortaya koyacak. Teknoloji ve inovasyon odaklı sektörlerde 
daha fazla yatırım peşinde olacağız. Küresel arz ve değer zincirleri açısından stratejik 
diyalog ve ortaklığa açığız." diye konuştu.

“ACD Ülkeleriyle Olan Ticaret Hacminin Seviyesini Yeterli Görmüyoruz”

Birçok çalışmanın, Asya'nın gelecek yıllarda küresel ticaret ve büyümenin ağırlık 
merkezi olmaya devam edeceğini gösterdiğini anlatan Pekcan, şöyle devam etti: 
“Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde derinliğe kavuştu. 
Türkiye'nin, ACD ülkeleri ile olan ticaret hacmi 2020 yılında yaklaşık 100 milyar 
dolar olup bu rakam, Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yüzde 26'sına karşılık 
geliyor. Ancak ekonomilerimizin potansiyelleri düşünüldüğünde bu seviyeleri 
yeterli görmüyoruz. Türkiye, ticaret ve yatırım açısından sağlam avantajlara sahip 
olmaya devam ediyor. Bunlar, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi, Avrupa Birliği 
standartlarında üretim ile kalite altyapısı ve uygunluğu, batı yarımküreye coğrafi 
yakınlık, küresel değer zincirlerine dahil edilmesi, gelişmiş altyapı ve yetenekli ve 
genç bir insan sermayesidir. Özellikle Asya ülkeleri ile olan ilişkilerimizle ilgili olarak 
bunların bizim için güçlü varlıklar olduğuna inanıyoruz. Bu değerleri diğer Asya ülkeleri 
ile ortak olarak her iki taraf için de faydalı ve karlı bir temelde kullanmaya hazırız. 
Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturan Türkiye, diğer Asya ülkeleriyle ortak 
projeler bağlamında teorik ayrıcalıklarını ekonomik faydalara dönüştürmeye her 
zaman hazır.”Bakan Pekcan, Kemer ve Yol Girişimi kapsamında Asya ülkeleri ile ticaret 
diyaloğunu yoğunlaştırmak için, şu anda Modern İpek Yolu olarak da adlandırılan 
Orta Koridor'un yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmaya devam ettiklerini dile 
getirerek, “Son dönemde Türkiye'den Çin'e ihracat yapan ilk blok tren, toplamda 8 bin 
700 kilometre yol katederek güzergahını iki haftada tamamladı” dedi.
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“Son dönemde Türkiye’den Çin’e ihracat yapan ilk 
blok tren, toplamda 8 bin 700 kilometre yol kateder-
ek güzergahını iki haftada tamamladı”
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Son 5 yılda dördüncüsü gerçekleş-
tirilen borç yapılandırmasının 
başvuru tarihinin sonuna gelin-
di. Öncelikle sonda söyleyeceği-
mi baştan belirteyim ki, ortaya 
çıkan durum yeni bir yapılandır-

manın geleceğini de çok net haber veriyor.
Fakat bundan da önemlisi yapılandır-

manın artık çözüm olmadığını da bizi kalın 
harflerle anlatıyor. Türkiye’nin mutlaka 
daha kalıcı, ödenebilir ve adaletli bir vergi 
/ prim sistemi kurması, tahsil edemeyeceği 
alacakların üzerinden de bütçe yapmaması 
gerektiğini bize anlatıyor.

Her şey bir yana yapılandırma perfor-
mansı gösteriyor ki, piyasalar bitme nok-
tasına gelmiş. Her ne kadar söylevlerde 
bunun tersi anlatılmaya çalışılsa da yaşa-
nanların çok ciddi bir piyasa alarmını bir 
kez daha önümüze getirdiğini anlıyoruz.

Şöyle düşünün: Bir tarafta ödemesini ya-
pamadığınız borçlarınız, öte tarafta kapıda 
bekleyen e-haciz uygulaması. Böyle bir ta-
blo karşısında herkes, en azından olası bir 
haczi ötelemek için yapılandırmaya başvu-
rarak zaman kazanır değil mi?Ama başvuru 
oranları o kadar dramatik bir noktada ki, 
insanların artık hacizden bile çekinmediğini 
ve ‘ne yapacaksan yap, canımı mı alacaksın’ 
mesajını verdiğini açıkça gözleniyor.

Peki, tüm bunları nereden çıkarıyorum? 
Hemen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 
tarafından, başvuru süresinin dolmasının 
ardından açıklanan rakamlara bakalım. 
Çünkü en net sağlamasını bize onlar ve-
riyor.

Yapılandırma için vergi dairelerine baş-
vuran kişi sayısı 7 milyon 679 bin kişi. İlgin-
çtir bu kez kişi sayısı verildi. Bunların kaçı 
mükellef; onu bilmiyoruz. Ama uzatma-
dan önceki son tarih olan 31 Aralık öncesi 
yapılan açıklamalarda 6,5 milyon mükellef 
olduğunu belirtilmişti.

Türkiye’deki toplam mükellef sayısının 
11,5 milyon olduğunu düşünürseniz, zaten 

PİYASA YAPILANDIRMADAN 
ALARM VERDİ

o haliyle bile kalmış olsa, piyasaların çok 
büyük bir alarm içinde olduğunu bize anla-
ttığını söyleyebiliriz.

Peki, son başvuru tarihindeki yapılan-
dırılan miktar ne? 110 milyar TL’lik alacak. 
Bugüne kadar tahsil edilen ne? 4,1 milyar 
TL… Daha önceki yapılandırmalar bize gös-
teriyor ki, peşinatın ardından ilk taksit öde-
melerinde ya da ilkini de taksit sayarsak 
ikinci taksitte dökülmeler başlıyor. Çünkü 
kimsenin böyle bir ödemeyi yapacak parası 
yok.

Zaten kötü niyetli olanlar bu dönemi iyi 
kullanarak gidip borçlarının tamamını üç 
otuza kapatıyorlar. Geriye kalanlar gerçek-
ten ödeme güçlüğüne düşen kesim. Muh-
temelen bu tahsilat 20 milyar TL’yi bulma-
dan sonuçlanacaktır.

Hadi iyi niyetli düşünelim. 110 milyar 
TL’nin tamamı bile ödemesini gerçekleştir-
se ve ödeyebilse sorun bitiyor mu? Yapılan-
dırmalar gündeme geldiğinde Bakan’ın 
açıkladığı tahsil edilemeyen alacak neydi? 
Yaklaşık 500 milyar TL.

Yani yapılandırmaya başvuranlar tüm 
ödemelerini yapsa bile geriye tahsil edi-
lememiş 390 milyar TL kalıyor. Bu da bu-
günden yeni bir yapılandırmanın habercisi 
niteliğinde ortada duruyor.

Denilebilir ki, bir fırsat sunuldu bundan 
sonra e-haciz uygulamasıyla kimsenin gö-
zünün yaşına bakılmayacak. Uygulanması 
mümkün olmasa da bu söylenecektir. Ama 
karşılığı yok. Anımsayacaksınız bundan 
önce de bir daha asla yapılandırma söz 
konusu olmayacaktı. Bugün başvuranları 
açıklıyorlar.

Ayrıca e-haciz uygulamasının hesa-
plardaki blokaj nedeniyle alacak / borç 
zincirini toptan kıracağı da açık. Hadi yine 
diyelim ki bu kez kamu idaresi kararlı ve 
uygulayacak.

Haczetseniz ne olacak? Onun sağla-
masını da SGK’nın şu anki durumundan 
yapalım. Noktasına virgülüne dokunma-

Çetin ÜNSALAN

M A K A L E
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dan haberi sizlerle paylaşayım.
“SGK, icra yoluyla haczettiği 

menkul ve gayrimenkul mallarını 
açık artırma yöntemiyle satışa 
çıkarıyor. 2015-2019 yılları arasın-
da haczedilen toplam 521 bin 251 
adet menkul maldan sadece 10 
bin 886’sı satılırken, haczedilen 
305 bin 239 adet gayrimenkulden 
ise bin 328 tanesi satıldı. SGK’nın 
2015-2019 yılları arasında icra 
yolu ile satışını yaptığı gayri-
menkul ve menkul mallardan 5 
yılda toplam 68 milyar 985 milyon 
TL elde etmesi gerekirken, SGK 
kasasına yalnızca 297 milyon 35 
bin TL girdi. SGK, 5 yılda satması 
planlanan malların yalnızca bin-
de 43’ünü satabildi.”

Yani haciz de uygulasanız so-
nuç almak mümkün değil. Bu 
da piyasada alıcı olmadığını bir 
kez daha bize kanıtlıyor.

Velhasıl kelam ‘ekonomi 
iyi’ söylemleri içinde ken-
dimizi kandırıp, sorunu 
yaşayanları da kandıra-
cağımızı zannedip zaman 
kaybedeceğimize, ger-
çekten sorunu masaya 
yatırıp nasıl çöze-
ceğimizi konuşalım. 
Çünkü bu fotoğraf 
çok daha sıkıntılı bir 
sürecin habercisi 
gibi. Hasta siz iyi 
dediğiniz için iyi 
olmuyor. İhtiyaç 
olan tedaviyi 
yapmak duru-
mundayız.

cetinunsa-
lan@yahoo.
com
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İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın “100’de 
İstanbul” araştırmasına göre, 2020 
Ocak-Aralık döneminde Türkiye ihra-
catının yüzde 49’u, vergi tahsilatının da 
yüzde 46’sı tek başına İstanbul’dan ger-
çekleştirildi.

“100’de İstanbul” araştırmasında, kentin 
2020 yılına ait ihracat, vergi tahsilatı, konut 
satışları, finansman, elektrik tüketimi, yeni 
kurulan firma, turist ve üniversite sayısı 
gibi 19 göstergede Türkiye içerisindeki payı 
karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, İstanbullu firmaların 
geçen yılın ocak-aralık döneminde yaptığı 
ihracat 82,8 milyar dolara yaklaştı. Böyle-
ce Türkiye’nin ihracatının yüzde 49’unu İs-
tanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul firmaları, Türkiye genelinde 
2020’de tahsil edilen 833 milyar lira ver-
ginin yüzde 46’sını ödediler. Buna göre 
İstanbul’da ödenen vergilerin tutarı 383 
milyar TL’yi aşmış oldu.

2020 Aralık ayı itibarıyla Türkiye’deki 
918 bin kurumlar vergisi mükellefinin 348 
bini, yani yüzde 38’i İstanbul’da yer alıyor. 
İstanbul’da bulunan gelir vergisi mükellef 
sayısının Türkiye içindeki payı ise yüzde 26 
oldu. Araştırmaya göre, Ekim 2020 itibarıyla 
İstanbul’da 4A, 4B, 4C sistemlerinde toplam 
5 milyon 644 bin aktif sigortalı çalışıyor. 
Bu sayının Türkiye içindeki oranı yüzde 24 
olurken, İstanbul’daki aktif sigortalı çalışan 
sayısı AB üyesi Hırvatistan’ın, İrlanda’nın 
Finlandiya’nın nüfusundan daha fazla.

İTO’nun “100’de İstanbul” araştırmasının 
diğer sonuçları şöyle: 2020’de satılan her 
100 sıfır konutun 17’si, her 100 ikinci el ko-
nutun ise 18’i İstanbul’da alıcısını buldu. Bu 
dönemde İstanbul’da yabancılara satılan 
konut sayısı ise 19 bin 175 ile Türkiye ge-
nelindeki satışların yüzde 47’sini oluşturdu.

2020 Ocak-Eylül döneminde banka kre-
dilerinin yüzde 39’u İstanbul’da verildi. Me-
vduatın yüzde 41’i yine İstanbul’da toplandı.

2020 Ocak-Kasım döneminde elek-
trik tüketimi İstanbul’da 35 milyon mwh, 
Türkiye’de ise 212 milyon mwh olarak ger-
çekleşti. İstanbul elektrik tüketimi, Türkiye 
elektrik tüketimine oranlandığında yüzde 

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)’NDAN 
“100’DE İSTANBUL” ARAŞTIRMASI

16 pay aldı. Türkiye’de 2020 yılında 101 
bin 318 firma kurulurken, bunların 40 bin 
129’u, yani yüzde 40’ı yatırım için İstanbul’u 
tercih etti. Bu dönemde yabancı sermayeli 
şirketlerin ise yüzde 64’ü İstanbul’da kurul-
du.

Araştırmanın otomobil başlığına göre, 
Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 
adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bunun 354 
bin 539’u, yani yüzde 34’i İstanbul ilinin plaka 
kodu olan “34”ü taşıyor. 2020’de Türkiye’de 
trafiğe çıkan her 3 taşıttan 1’i İstanbul’daydı 
Haziran 2020 itibarıyla Türkiye’deki 77 vakıf 
yükseköğretim kurumunun 47’si İstanbul’da 
bulunuyor. Böylece İstanbul, Türkiye’deki 
vakıf yükseköğretim kurumlarının yüzde 
60’ına ev sahipliği yapıyor. Araştırmanın 
turist başlığına göre, 2020 Ocak-Aralık dö-
neminde İstanbul’daki havalimanı ve deniz 
limanlarından İstanbul’a 5 milyon turist 
giriş yaptı. Turist girişlerinde İstanbul’un 
Türkiye’deki payı yüzde 39 oldu. İkamet izni 
ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı 834 
bin 589 iken, İstanbul’daki yabancı sayısı ise 
382 bin 278 oldu. İstanbul’da ikamet izni ile 
bulunan yabancı sayısının, Türkiye toplamı-
na oranı yüzde 45,8 oldu.

İSTANBUL’LA İLGİLİ ‘POZİTİF AYRIMCI-
LIK’ TALEP EDİYORUZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıkla-
mada, İstanbul’la ilgili ‘pozitif ayrımcılık’ 
talep ederek, “İTO’nun ‘100’de İstanbul’ 
araştırmasının ortaya koyduğu bu gerçeği 
küresel bir gerçeğe dönüştürmek için İs-
tanbul’a pozitif ayrımcılık yapma zamanı 
geldi. Sırf büyük diye İstanbul’a pozitif 
ayrımcılıktan çekinmemek gerek. Çünkü 
pozitif ayrımcılık, negatif bir çağrışım yapsa 
da ekonomide yeni bir sıçrama önemli bir 
dayanak noktası olabilir” değerlendirmesin-
de bulundu. Avdagiç, açıklamasında şunları 
kaydetti: “İstanbul tüm ülke için 7/24 çalışan 
bir fabrika misali sürekli katma değer üre-
tiyor. İstanbul’dan ülke kasasına giren ver-
gi, ihracat bedeli, bankacılık sistemine ak-
tarılan finansman tüm Türkiye’yi sırtlıyor. 
Çektiği gayrimenkul yatırımı, yabancı gi-
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rişimci sayısı, turist sayısı gibi parametre-
lerle de Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü. 
Bu anlamda değerlendirdiğimizde, bu şehri 
ek teşviklerle, nüfusunu dikkate alarak 
sağlık, güvenlik ve eğitim alanlarında daha 
fazla imkanlarla beslemek hem üretime ka-
tkı hem tüm ülkeye kazanç sağlayacaktır. 
Çünkü bu şehir, yatırdığınız her bir kuruşu 
ikiye, beşe katlayan bir bereket çanağı. Taşı 
toprağı altın deyimi de buradan geliyor.” İs-
tanbul’a pozitif ayrımcılık talebinin iki sebe-
bi olduğunu belirten Şekib Avdagiç, “Birinci-
si pandemi sonrasında en iyi çıkışı yapmaya 
hazırlanan Türkiye’nin önemli kozlarından 
biri İstanbul’dur. Bu geçmişte de böyley-
di. Üç imparatorluğa başkentlik yapan İs-
tanbul, doğu ile batı, kuzey ile güney arasın-
da stratejik bir tedarik ve lojistik üssü olarak 
öne çıkmıştı. İkinci olarak İstanbul’un daha 
fazla üretmek, daha fazla ihraç etmek, daha 
fazla yenilik geliştirmek için buna ihtiyacı 
var. Bir de İstanbul ekonomisini büyüten 
her adım, Türkiye ekonomisine de büyük 
değer katacaktır. Ortaya koyduğu başarı da 
Anadolu illerinde sinerji oluşturacak ve ha-
rekete geçirecektir” diye konuştu.

İSTANBUL’UN GAYRİSAFİ YURT İÇİ 
HASILADAKİ PAYI YÜZDE 30,7

İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul’un 
TÜİK’in 2019 yılı il bazında Gayrisafi Yurti-
çi Hasıla araştırmasına göre, 1 trilyon 327 
milyar 452 milyon TL ile toplam GSYH’den 
yüzde 30,7 pay aldığını hatırlattı. İs-
tanbul’un Türkiye’nin finans ve endüstri 
başkenti ve üç kıtanın buluşma noktası 
olduğunu ifade eden İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “2020’de 
Avrupa’da en çok yolcuyu ağırlayan hava-
limanı olan İstanbul Havalimanı ile bugün 
120’den fazla ülkeye uçulabiliyor. Üç saat 
içinde farklı kıtalardan 146 destinasyona 
ulaşmak mümkün. 2020 yılında İstanbul 
Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı 
direkt ve transit dahil 40 milyondan fa-
zla yolcuyu ağırladı. Bu da Türkiye gene-
lindeki iki uçak yolcusundan 1’i demek 
oluyor” ifadelerini kullandı.
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İSTANBUL VE İZMİR’DE DIŞ TİCARET 
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

Firmaları temel dış tica-
ret işlemleri, ihracatta 
sağlanan devlet destekle-
ri ve potansiyel ihraç 
pazarları konularında 
bilgilendirmek amacıyla 

Ticaret Bakanlığı’nca İstanbul ve 
İzmir’de bilgilendirme seminerle-
ri düzenlenecek… Ticaret Bakan-
lığı’nın firmaları temel dış ticaret 
işlemleri, ihracatta sağlanan de-
vlet destekleri ve potansiyel ihraç 
pazarları konularında bilgilendir-
mek amacıyla ülke genelinde dü-
zenlediği dış ticaret bilgilendirme 
seminerleri, 8-9 Şubat’ta İzmir’de, 
17 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleş-
tirilecek.

Seminerler Çevrimiçi

Ticaret Bakanlığı’nın inter-
net sitesinde yer alan duyuruya 
göre, 2020 Mart’a kadar yüz yüze 
gerçekleştirilen söz konusu or-
ganizasyon yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınıyla mücadele 
kapsamında alınan önlemler ne-
deniyle çevrim içi olarak devam 
ediyor.

Bakanlığın firmaları temel dış 
ticaret işlemleri, ihracatta sağla-
nan devlet destekleri ve potan-
siyel ihraç pazarları konularında 
bilgilendirmek amacıyla yurt ge-
nelinde düzenlendiği seminerler, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) koordinasyonun-
da İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın 

uzaktan eğitim organizasyonuyla 
İzmir’de düzenlenecek.

Bu kapsamda, ihracatta uy-
gulanan destek programları ile 
ihracatta gümrük mevzuatı ve uy-
gulamaları seminerleri 8 Şubat’ta, 
döviz kazandırıcı hizmetlere 
sağlanan devlet destekleri, Türk 
Eximbank ihracat kredi sigorta ve 
garanti programları seminerleri 
de 9 Şubat’ta yapılacak.

17 Şubat’ta da İstanbul’da

Bakanlık, TOBB, TİM ve Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu koordinasyonunda İstanbul 
Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı 
Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreter-
liği İHKİB Eğitim Vakfı’nın uzak-
tan eğitim organizasyonuyla İs-
tanbul’da yerleşik iş çevrelerine 
yönelik olarak da 17 Şubat’ta se-
miner düzenleyecek. Seminerde, 
Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat 
Platformu, ihracatta uygulanan 
destek programları ve e-ticaret/e-
-ihracat uygulamaları konularını 
ele alınacak. Bu Yıl 55 Seminer 
Plânlanıyor. Ticaret Bakanlığı 
tarafından 2020’de 75 ilde 17 
iş birliği kuruluşu ile 45 Dış Ti-
caret Bilgilendirme Semineri 
düzenlendi ve bunlara 4 bin 
131 kişi katılım sağladı.

Bu yıl da video konfe-
rans yöntemiyle 55 Dış Ti-
caret Bilgilendirme Semi-
neri gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.(dünya)

H A B E R
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Covid-19 
pandemisinin olumsuz şekilde etki-
lediği küresel tedarik zincirlerinde 
yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 
başlattığı “Sektörel Tedarik Zincirleri 
Toplantıları” serisinin üçüncüsü tarım 

ürünleri için yapıldı. 
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal Bahçıvan’ın başkanlığın-
da yapılan toplantıya, demir çelik ve pe-
trokimya için yapılan önceki iki toplantı-
da olduğu gibi Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay da katıldı.

Toplantıya tarım sektörünün önde 
gelen temsilcileri de düzenlenen panel-
de, sektörleri ile ilgili yaşanmakta olan 
sorunları paylaşarak, çözüm noktasında 
neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerini 
izleyicilere aktardı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan: 

“Türkiye’nin Kaynak Eksikliğinden Çok 
Mevcut Kaynakları Kullanma Sorunu Var”

Toplantının açılışında konuşan İs-
tanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin kay-
nak eksikliğinden çok mevcut kaynakları 
kullanma sorunu olduğunu söyledi.

Toprağın en kıymetli kaynakları ol-
duğunu belirten Bahçıvan, doğru kullan-
dıkları takdirde bugün elde ettikle-
ri başarıları bu toprakların insanının 
daha da yukarı taşıyacağından emin ol-
duklarını aktardı.

Belli dönemlerde farklı saiklerle sa-
nayinin ikinci hatta üçüncü plana atıl-
dığını dile getiren İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, her sektörün 
değerli olduğunu ancak bu zor dönemle-
rin de gösterdiği gibi sanayinin bu ülke-
nin sigortası olduğunu vurguladı.

“Sanayiciler Zorluklara Rağmen Büyük 
Başarılar Kazanıyor”

Bu yüzden sanayi için ne verilse az ol-
duğunu ve sanayicilerin bunu fazlasıyla 
hak ettiğini anlatan Bahçıvan, sanayicile-
rin kaynakları yatırıma, istihdama, ihra-
cata ve vergiye dönüştürme konusunda 

İSO SEKTÖREL TEDARİK ZİNCİRLERİ 
TOPLANTILARININ ÜÇÜNCÜSÜ

 TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN YAPILDI

zorluklara rağmen büyük başarılar ka-
zandığını ifade etti.

Enflasyon söz konusu olduğunda bu-
radaki temel faktörlerden birinin tarım 
olduğuna işaret eden Bahçıvan, bu to-
plantıların istişarenin ve karşılıklı empa-
tinin bir araya gelmesi adına önemli ol-
duğunu kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, kamunun ken-
dilerini anlaması ve tedarik ortağı olarak 
birbiriyle çalışan kişilerin birbirini anla-
ması açısından bir vesile olan toplan-
tılarda iletişimi ne kadar kurabilirlerse 
birlikte geleceği daha iyi yazabileceklerini 
aktardı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Tu-
ragay:

“Türkiye Net İhracatçı Konumunda”

Ardından konuşan Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Rıza Tuna Turagay, masanın bu 
tarafında oturunca sahada olanları tam 
görme fırsatı bulamadıklarını, bu to-
plantıların kendileri açısından faydalı ol-
duğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti kuruduğunda id-
dialı sektörlerin başında tarımın geldiğini 
belirten Turagay, tarımın toplam istih-
damdaki payının çok yüksek olduğunu 
kaydetti. 

Türkiye’nin tarım alanındaki ihraca-
tının 20.7 milyar dolar, ithalatının ise 15.2 
milyar dolar olduğunu hatırlatan Tura-
gay, Türkiye’nin net ihracatçı konumunda 
olduğunu ekledi. 

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, Türkiye’nin tarım ihracatından 
dünyada yüzde 1,2 pay aldığını ve 26. 
Sırada olduğunu belirtti.

“Pandemi Döneminde Gıda Arz Gü-
venliğinin ve Tedarik Zincirinin Önemi 
Ortaya Çıktı”

Turagay, 1.5 milyon ton pamuk tüke-
tirken bunun 800-900 bin tonunun içeri-
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de üretildiğini ve geri kalanın ithal edil-
diğini anlattı.

Rıza Tuna Turagay, yılda 16-17 milyon 
buğday tüketildiğini ve 4 milyon buğ-
dayın her yıl ithal edildiğini dile getirdi.

Pandemi döneminde gıda arz gü-
venliğinin ve tedarik zincirinin ne ka-
dar önemli olduğunun ortaya çıktığını 
söyleyen Turagay, Türkiye’de bu dönem-
de raflarda hiçbir ürünün eksik olma-
dığını ekledi.

“Dünyada Korumacılık Eğilimi Ön 
Plana Çıktı”

Dünyada korumacılık eğiliminin ön 
plana çıktığını hatırlatan Ticaret Bakan 
Yardımcısı Turagay, her ülkenin kendi 
kendine yeterli olmaya çalışmaya başla-
dığını ifade etti. 

Normalde dünyadaki üretimin tüketi-
mi karşıladığını ama pandemi gibi riskli 
dönemde insanların daha çok gıda tale-
binde bulunduğunu aktardı.

Bu yüzden bütün ürünlerin fiyatında 
yukarı gidiş olduğunu anlatan Ticaret 
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, içe-
ride fahiş fiyatlar için tedbirlerin devreye 
alındığını belirtti.

Toplantının Diğer Katılımcıları da 
Görüşlerini Paylaştı

Yapılan bu konuşmaların ardından 
Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun moderatör-
lüğünde yapılan panelde İzmir Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Şükrü Barış Koca-
göz, Kipaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Hanefi Öksüz, IAOM Avrasya 
Konsey ve Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı 
Eren Günhan Ulusoy, Mutfak Ürünleri ve 
Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurda-
gül ve Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tiryakioğlu 
tarım sektörü ve tedarik zincirinin iyileş-
tirmesi konusunda görüşlerini paylaştı.
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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
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Gıda Fiyatları Artıyor, Gı-
daya Erişim Zorlaşıyor

Yaklaşık son 20 yıldır tüm 
Dünyada gıda fiyatlarında 
sürekli artışlar yaşanmakta-

dır. Başta pek çok ülkede zorunlu tüke-
tilen ekmeğin hammaddesi olan buğ-
day, patates, pirinç ve soya ürünlerinde 
fiyatların arttığı gözlenmektedir. Ayrıca 
meyve ve sebze fiyatlarının da dönemsel 
olarak piyasa koşullarına göre değiştiği, 
son birkaç aydır yağ ve yağlık tohumların 
fiyatlarının da hızla bir artma eğilimine 
girdiği anlaşılmaktadır. Başta Ayçiçek yağı 
olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, 
un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürün-
lerindeki yüksek fiyatlar doğal olarak yur-
ttaşların pahalılıktan şikâyet etmesine ne-
den olmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle 
de ülkeler ürünlerini pazarlama konu-
sunda önceliği kendi iç tüketimlerine ver-
dikleri için ürün fiyatları değişkenliği de 
yaşanıyor olabilir.  Covid-19 salgını süre-
since her ne kadar tarımsal üretim için 
sokağa çıkma kısıtlaması olmasa bile, şu 
veya bu şekilde üretim ve dağıtım zinciri 
gibi geniş bir alanda etkilenmeler olmuş-
tur. Özellikle de gıda dağıtımının etkilen-
diği düşünülmektedir.

Genelde üretim girdileri ve pazarla-
ma zincirinde yaşanan yüksek maliyetler 
Dünyanın her yerinde benzer durum-
dadır.  Gıda kaynaklarının son yıllarda 
tekellerin eline geçmesi, borsalar vs. 
gıda fiyatlarını gittikçe arttırmaktadır. 
Artan nüfusa karşılık üretim alanlarının 
daralması doğal olarak ürünlere olan ta-
lebi arttırmıştır.  Bu ve benzeri pek çok 
nedenle dünya buğday stoklarının son 
50 yılın en düşük seviyesine geldiği belir-
tilmektedir. Dünyada ortalama 700-750 
milyon ton aralığında buğday tüketil-
mektedir.  Yıllık üretimlerin ve stokların 
beklenenin altında gerçekleşmesi dünya 
piyasalarında fiyatları tetiklemektedir.  
Stokların azalması ve su kıtlığı ile pe-
trol fiyatlarının yükselmesi   bir anda 
dünyanın önüne gıda talebi ve fiyat ar-
tışını çıkarmıştır. Dünyanın en ucuz gı-
dası olarak bilinen ekmek bile bugünler-
de en ciddi kavgaların tam merkezinde 
yer almaktadır.

GIDA FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞIN NEDENİ 

POLİTİKA VE 
PLANLAMA 

YETERSİZLİĞİDİR

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

M A K A L E

Tarım ve Gıda Üretiminde Girdi Ma-
liyetlerinin Yüksekliği ve Dışa Bağımlılık

Ürün fiyatlarının yüksek olmasının birbiri-
ne bağlı birçok yapısal ve politik nedeni var-
dır. Başta bizim gibi gelişmekte olan ülkeler 
için en ciddi sorun tarımsal üretim girdilerinin 
pahalı sağlanmasıdır. Gıda üretimi doğrudan 
petrole bağlı olduğu için petrol fiyatlarındaki 
artış doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

Ayrıca tarımsal girdilerin önemli kalemi-
ni oluşturan tarım teknolojilerinde de dışa 
bağımlı olmak ciddi kısıtlılıklar/sıkıntılar ya-
ratmaktadır. Tarımda kullanılan ekipman, 
kimyasal ilaç ve kaliteli tohum maalesef 
dışarıdan sağlanmaktadır. Bir başka ifade 
ile döviz gibi değişkenliği yüksek kaynakla-
ra bağlı para ile sağlanmaktadır. Son Hazi-
ne Bakanı ve Merkez Bankası Başkanlarının 
değişimi ile dövizde %10 üzerinde değer 
değişimi yaşanmış, girdiler dövizle sağlandığı 
için fiyatlara da aynı şekilde yansımıştır.  

Gerçek enflasyon ile açıklanan resmi en-
flasyon verilerinin pazardaki yansımasının 
aynı olmaması da fiyat artışlarının bir diğer 
nedeni olarak görülmektedir.  Artan gıda 
fiyatları gıdaya erişim sorunu olan yoksul 
ve çalışanların besin güvencesi ve sağlığını 
doğrudan veya dolaylı yoldan etkilemekte-
dir. Son yıllarda Pazarların son saatlerinde 
arta kalan ürünleri ucuza almak isteyen yurt-
taşların fazlalaşmasının nedeni bu olsa gerek.

Tarla ile Sofra Arasında Ciddi Fahiş 
Fiyat Farkı

Fiyatların yüksekliğinin ciddi bir nedeni de 
üretim ortamı ile sofra   arasındaki çok büyük 
fiyat farkıdır. Tarımsal ürünlerin üretiminden 
sofraya kadarki süreçte dağıtım zincirinde 
yaşanan fahiş fiyat artışları haksız rekabete 
yol açmaktadır.  Üretimden tüketime ara-
daki aracılar-simsarlar, tüccarlar ve hallerde 
alınan komisyon ücretleri ve her aşamadaki 
vergileme politikaları fiyatları bazen üreti-
min on katına kadar çıkarmaktadır. Tarlada 
1 lira olan domates sofraya 8-10 liraya ancak 
ulaşıyor, bu durum üreticiyi de ciddi anlamda 
de-moralize etmekte, heves ve çalışma azmi-
ni kırmaktadır.
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Tarımda Çalışanların Korunması ve 
Desteklenmesi İhtiyacı

Bir diğer sorun, üretimin girdilere bağlı 
olarak yüksek maliyetli olmasına karşın, 
tarlada ucuza satılmaya zorlanması, çiftçi 
ve üreticilerin kazançlarının düşmüş olması 
nedeniyle üretimden kopan çok sayıda çift-
çinin var olmasıdır.  Çiftçi bu bağlamda yalnız 
olduğu duygusu ile üretimden kopmaktadır. 
Diğer taraftan taşıma zincirindeki maliyetler 
ve aracıların kendi kar payları ile sofraya 
fahiş fiyat olarak yansıması doğal olarak üre-
ticiyi de mutsuz etmekte ve yer yer üretim-
den koparmaktadır.

Ülkemizin Belirlenmiş Bir Tarım ve 
Gıda politikası ile Amacı var mıdır?

Doğal olarak bugün yaşanan gıdalardaki 
fiyat artışı dünün politik kararları sonucu 
ortaya çıkmıştır. Dünyadaki gıda stokların-
daki azalma, Covid-19 salgını ve petrol 
fiyatlarındaki artış bilinmekle birlikte ülke-
mizin belirlenmiş bir tarım ve gıda politikası 
bulunmadığı düşünülmektedir.  Ülkemizde 
kendi kendine yetebilirlik konusunda hiçbir 
çalışma ve planlama maalesef şu ana kadar 
yapılmamıştır. Geçmişte şeker pancarı ve tü-
tün gibi ürünlerde destekleme ve satın alma 
sistemi vardı. Devlet Üretme Çiftliklerinde 
belirli ürünler üretilip vatandaşın kullanımı-
na sunuluyordu.  Et-Balık Kurumu hayvansal 
üretimi destekleyerek düşük fiyatla vatan-
daşa et sağlıyordu. Bütün o köklü kamu İkti-
sadi Teşekkülleri ortadan kaldırıldı, tarım ve 
gıda tamamen piyasanın eline bırakıldı, hatta 

çoğu tesisi yabancılar satın aldı.
Son gıda fiyatlarındaki artış sonrası Hükü-

metin önerisi ile başta “Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) yanı sıra 
Fiskobirlik ve ÇAYKUR ürünlerinin de online 
satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek” 
kooperatiflerin şubelerinden veya internet 
üzerinden indirimli ürün satılacağı belirti-
liyor. Yakın geçmişe kadar başarılı bir şekilde 
topluma hizmet eden bu ve benzer kuru-
luşlar maalesef siyasilerin istihdam kapısı 
olarak kullanmaları sonrası kurumlar liyaka-
tsizlik ve verimsizlikten dolayı çalıştırılamaz 
duruma getirilmiştir.  Bugün tekrar koopera-
tifler üzerinden gıdaya erişim sorunu ortaya 
çıkan vatanda ucuz gıda sağlanması yolları 
aranmaktadır.

Sorun Ülkemizin Belirlenmiş Tarım ve 
Gıda Politikası ve Planlanmasının Olma-
masıdır

Fiyat artışları bir sonuç olup nedenleri 
ortadan kaldırılmadan frenlenmesi kolay 
görülmüyor. Daha önce patates ve soğanda 
yaşanan fiyat artışları sürecinde olduğu gibi, 
dışarıdan müdahaleler ile ancak kısa süreliği-
ne rahatlamalar sağlanabilir, ancak sorun çö-
zülemez. Öncelikle bir tarım-gıda devlet po-
litikasının belirlenmiş olması gerekir. Konu 
felsefi, siyasi ve politik bir konu olup öncelik-
le gıdaya erişim hakkının bir insan hakları so-
runu olduğunu kabul etmek gerekir. Her in-
sanın asgari ihtiyacı olan gıda ve temiz suya 
erişimi sağlanmalı anlayışı herkes tarafından 
bilinçle benimsenmeli, sonra da kamusal 

yaklaşımla kar güdüsünden ayrı olarak üre-
tim sağlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde ve bi-
zde tarıma yapılan desteklemelerin temel 
mantığına uygun olarak, tarımsal üretim ve 
gıda üretimi öncelikle kendi kendine yetebi-
lirlik durumuna getirilecek şekilde planlama 
yapılmalıdır. Sonra da gıda dağıtımı ve vatan-
daşın erişeceği durum planlanmalıdır.

Neler Yapılabilir?

Kısa vadede devlet gıda fiyatlarını sınırlan-
dıracaksa, küçük çiftçinin ürünlerini doğru-
dan halk pazarlarından satmasına fırsat ve-
rilmelidir.   Acilen “Hal Yasasının” yeniden 
düzenlenmesi ve komisyonculuğun gözden 
geçirilmesi ve sıkı kuralların getirilmesi ge-
rekiyor.

1. Kooperatifçiliğin geliştirilmesine or-
tam hazırlayıp çiftçilerin kooperatifler üzerin-
den ürünlerini pazarlayarak gelir kayıplarının 
azaltılması sağlanmalı,

2. Küçük çiftçilerin ürünlerini doğru-
dan semt pazarlarında satmasına olanak ve-
rilmeli, uygun ortamlar düzenlenmelidir.

3. Desteklemeler tarlaya değil, ürün ve 
ürün kalitesine verilmeli,

4. Enerjide elektrik, petrol-doğal gaz 
desteği sağlanmalı, diğer girdilerin erişimi ve 
kullanımı kolaylaştırılmalı,

5. Tarım teknolojilerinde dışa 
bağımlılıktan kurtulmak için tarım teknolo-
jilerine önem verilmeli,

6. Kırsalda üretimi sağlayacak çiftçilere 
teşvikler verilmeli, vergileri düşürülerek des-
tek sağlanmalıdır.
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TOBB YK ÜYESİ ÖZER MATLI:
“GIDA FİYAT ARTIŞLARINDA TEMEL 

SEBEPLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si Özer Matlı, “Haksız fiyat 
artışlarıyla hiç kuşkusuz 
mücadele edilmeli ancak 
temel sebepler de göz 
ardı edilmemeli. Artan 

emtia fiyatları, merkez bankalarının 
para basması, ülkelerin aşırı stokla-
ma yoluna gitmesi, kuraklık, lojistik, 
ambalajlama ve geri kazanım katılım 
payıyla gelen ilave maliyetler tarım-
sal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 
100 oranında artışlara sebep oldu” 
dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplan-
tısında gıda fiyatları ve denetimler 
değerlendirildi. Bursa Ticaret Bor-
sası’ndan yapılan açıklamaya göre, 
Tarım Meclisi’nden sorumlu TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ti-
caret Borsası Başkanı Özer Matlı, 
Meclis Başkanı Murat Ülkü Karakuş 
başkanlığında yapılan çevrimiçi to-
plantıda, yeni tip koronavirüs salgını 
döneminde gıda fiyatlarının sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada artış 
gösterdiğini ifade etti. Türkiye’de 
mevsimsel etkiler ve girdi maliyetle-
rindeki artışların fiyatların yüksel-
mesinde etkili olduğunu bildiren 
Matlı, şu değerlendirmede bulun-
du: “Bunun sonucunda da sebze, 
meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere 
büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız 
fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz müca-
dele edilmeli ancak temel sebepler 
de göz ardı edilmemeli. Dünyada 
artan emtia fiyatları, dünya merkez 
bankalarının para basması, ülkele-
rin aşırı stoklama yoluna gitmesi, 
kuraklık sonucu artan arz-talep den-
gesizliği, lojistik, ambalajlama ve 
geri kazanım katılım payıyla gelen 
ilave maliyetler tarımsal ürünlerde 
yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ci-
ddi fiyat artışlarına sebep olmuştur. 

Öyle ki temmuz ayında 180 dolar 
civarında olan mısırın tonu, bugün 
300 dolara yaklaşmış durumda. 
Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon 
başında 2 bin 200 lira fiyat bekle-
nirken, harmanda fiyat 3 bin 800-4 
bin lira olarak gerçekleşti. Bu ne-
denle öncelikle yapmamız gereken, 
günü kurtaracak çözümler üretmek 
yerine mevcut sorunlarımızın çö-
zümüne yönelik üretim planlaması 
ve sonucunda uzun vadeli tarım 
politikaları oluşturmaktır.” TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ti-
caret Borsası Başkanı Özer Matlı, 
tüm sektör paydaşlarından gelecek 
çözüm önerilerinin, Merkez Bankası 
ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere 
TOBB yönetimine bir rapor halin-
de sunulacağını belirterek şun-
ları kaydetti: “Gıda fiyatlarındaki 
dengesizliğin önüne geçilmesini 
sağlayacak olan tarımsal üretimin 
artırılması ve verimli hale getirilme-
si için öncelikle iyi tarım uygulama-
larının geliştirilmesi, üreticimizin 
tarımsal emeklerini güvence altına 
alan Tarım Sigortaları Sistemi’nin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 
tarımsal üretimde mazot, gübre, 
ilaç başta olmak üzere girdi ma-
liyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi 
ile gıda maddelerindeki Katma 
Değer Vergisi oranının düşürül-
mesi, tarımda kullanılan elek-
triğin tarımsal destekleme 
kapsamına alınması gibi bir 
dizi tedbirleri içeren önerile-
rimizi, Merkez Bankası ve 
ilgili bakanlıklara ileterek, 
önümüzdeki günlerde dü-
zenlenecek toplantılarla 
sorunların çözümü nok-
tasındaki çalışmalarımızı 
çok yoğun bir şekilde sür-
düreceğiz.”

H A B E R
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Türkiye’nin en önemli vergici-ma-
liyecisi, Bülent Ecevit’in 1974’te 
ilk kurduğu CHP-MSP koalisyon 
hükümetinin bakanlarından Cahit 
Kayra, 30 Ocak 2021 tarihinde 
hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’in ulu çınarı, 104 yaşında 
yaşama gözlerini yumdu.

Kayra, böbrek yetmezliği nedeniyle hasta-
nede tedavi görüyordu…

Cumhuriyet aydını Cahit Kayra hocamı-
zın vefatının ardından gazeteci-yazar Şenol 
Çarık’ın kaleme aldığı yazıyı okuyucularımıza 
sunuyoruz…

‘Asırlık Çınar’ Aramızdan Ayrıldı…

Moda’da yaşıyorsanız ya da yolunuz o ta-
rafa düşmüş ise ileri yaşına rağmen Moda 
Caddesi’nde dimdik yürüyen, hafızası berrak, 
kasketli bir adam görürdünüz. Yıllara meydan 
okurcasına ayakta duran, üreten, kitaplar 
yazan bir ulu çınardan söz ediyoruz; Cahit 
Kayra’dan… 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 
20 sularında kaybettik Cahit Kayra hocamızı…

Maliye Müfettişliği, CHP’den Milletvekilliği, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak 
üzere birçok görevde bulunan ve Türkiye’nin 
siyasal, sosyal yaşamının neredeyse tamamı-
na tanıklık eden devlet adamı, bürokrat, siya-
setçi, araştırmacı ve yazar Kayra 104 yaşın-
da yaşama veda etti… Müdavimi olduğu ve 
hemen her gün ziyaret etmeden geçmediği 
Tarihçi Kitabevi’nde 2012 yılında tanıştım 
Cahit Kayra ile. Kitaplarından bazılarını oku-
muştum (Sevr Dosyası, Varlık Vergisi). Kitabe-
vinin sahipleri ve emektarları Nevin ve Necip 
Azakoğlu çiftiyle aile gibiydiler. Her cumartesi 
günü düzenli olarak gerçekleştirilen söyleşile-
rin baş konuğuydu Cahit Kayra. En önde her 
zaman oturduğu koltuğunda söyleşileri can 
kulağıyla dinliyordu. Kimi zaman merhum 
Orhan Koloğlu ve Prof. Dr. Gülten Kazgan 
da onunla birlikte söyleşilerde yer alıyordu. 
Eserleri üzerine kendisi ile birkaç kez röportaj 
yaptım. Ülkemizin tarihindeki önemli kırılma 
anlarını bir Cumhuriyet aydınından dinlemek 
şansını yakaladım.

En genç müfettiş…

Cahit Kayra ile ülkemizdeki en tartışmalı 
konulardan birisi olan ‘Varlık Vergisi’ üzerine 
2013 yılı başında bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Hatırlatalım; Kayra, üç yıllık maliye müfettiş 

CUMHURİYET’İN ASIRLIK ÇINARI 
CAHİT KAYRA VEFAT ETTİ

Şenol Çarık

M A K A L E

muavinliğinin ardından 1941’de maliye mü-
fettişi olmuş, 1942 ortalarında hazırlanan ve 
yürürlüğe giren Varlık Vergisi uygulamalarını 
düzenleyen bakanlığın üst kurulunda yardım-
cı olarak yer almış bir isim. Çalışmalara katıl-
mış en genç müfettiş. Bu konu üzerine kale-
me aldığı ve büyük ilgi gören “Savaş Türkiye 
ve Varlık Vergisi” adlı bir kitabı bulunuyor.

Kayra, bu söyleşide uygulamayı bütün 
ayrıntılarıyla anlatmış, yanlışlıklar da yapıl-
dığını belirtmiş, ancak uygulamanın bir zorun-
luluk olduğunu vurgulamıştı. “Varlık Vergisi’ni 
tartışırken o dönemde Türkiye’nin durumunu 
ve savaş şartlarını hatırlamak gerekir” diyen 
Kayra, “Sadece Varlık Vergisi mükelleflerin-
den zorla para alınmadı. Köylüden de alındı. 
Milyon asker hudutlarda yıllarca bekledi. Bin-
lerle genç kömür ocağında çalıştırıldı. Askerler 
öldü. Gençler öldü ama, Türkiye ayakta kaldı” 
sözleriyle uygulamanın mecburi olduğuna 
dikkat çekmişti. Kayra, uygulamanın 1943 
yılında kaldırıldığını, tahakkukların hesa-
plandığını ve hesabın kapatıldığını belirte-
rek; “Vergilerden tahsil edilen 315 milyon 
liranın içinde gayrimüslimlerden 30 milyon 
lira alınmıştır. Yabancılardan da 130 milyon 
lira alınmıştır. Yani, 315 milyon liranın 160 
milyonu onlardan alınmıştır” demişti. “Bugün 
yaşıyorsak toplum olarak, Varlık Vergisi saye-
sindedir” sözleriyle söyleşimizi noktalamıştı.

Türk Ekonomi Tarihine Ebedi Katkı: 
“Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü”

Cahit Kayra, Türk ekonomisi üzerine bir 
başyapıt olma özelliğini taşıyan “Cumhuriyet 
Ekonomisinin Öyküsü”nü kaleme aldı. Üç 
ciltlik bu eserinde 1923’ten günümüze eko-
nominin öyküsünü bilimsel deliller, sağlam 
kanıtlar ve araştırmalarla bütün hatlarıyla 
gözler önüne sermektedir. Devlet hizmetin-
de çalıştığı yıllarda ekonomi ve maliye konulu 
sorunları içeren çalışmalarının, müfettişlikten 
edindiği çalışma disiplininin deyim yerindey-
se hakkını bu eserinde fazlasıyla veren Kayra, 
süreci, ekonomi, ticaret, maliyeyle birlikte 
yalın bir şekilde yansıtmaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenle-
diği 37. Sedat Simavi ödülünü Sosyal Bilimler 
alanında “Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü-
-Devletçilik: Altın Yıllar” adlı eseriyle aldı. Ha-
tıra fotoğrafında kendisi de ödül alan Süme-
rolog Muazzez İlmiye Çığ ile yan yanaydı…

Bu eser üzerine kendisiyle Moda’daki evin-
de vaktinin büyük bölümün geçirdiği çalışma 
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odasında bir söyleşi gerçekleştirdik. Başu-
cunda Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sayıda 
fotoğrafı bulunuyordu.

Söyleşimizde, Atatürk dönemi uygulama-
larından söz eden ve yaratılan mucizeyi an-
latan Kayra, özelleştirmeleri ve özellikle son 
süreçte ekonominin durumunu eleştirdi ve 
şunları belirtti: “Borçlar dağ gibi çoğaldı. Hem 
dış borçlar hem iç borçlar… İç ve dış borçların 
toplamı sürekli artıyor. Ve bütün bunları 
yaparken de elimizdekileri sattık savdık. Bir 
mirasyediciliğe benziyor. Düşünün. Adamın 
babası öldü. Oğlu evdeki eşyayı satıyor. Ba-
bası o zamana kadar dikkatle idare ediyordu 
evi. Oğlu ise eldekileri satıyor, refahım ve ge-
lirim arttı diyor. Böyle bir durumda maalesef 
Türkiye…”

Son Nefesine Kadar Üretti…

‘Yaşamının son anına kadar üretti Cahit 
Kayra. Tarih, ekonomi, araştırma, siya-

set, anı ve öykü-mizah olmak üzere 40 ci-
varı eseri bulunuyor. Kaynak yapıt değeri 
taşıyan çalışmalara imza attı. Sevr Dosyası, 
Varlık Vergisi, 38 Kuşağı, Cumhuriyet Eko-
nomisinin Öyküsü (3 Cilt), Ah O Yemen, İs-
tanbul’un Yokuş ve Merdivenleri, Sümbül 
Dağının Karları, Masal, Marjinal Teoriler An-
siklopedisi, Marjinal Ekonomi Teorileri eser-
lerinden bazıları… En son kitabı “Bir Çalışma 
Odası” (Tarihçi Kitabevi) Eylül ayında yayın-
landı. Yaşanmışlıkların, notların, belgeler ve 
fotoğrafların yer aldığı sohbet tadında bir 
kitap… Atatürk devrimleri yolunda yılmadan 
yürüyen ‘asırlık çınar’ Cahit Kayra’ya, ülke-
mize ve Cumhuriyetimize verdiği emekler 
için, bizlere sunduğu kitaplar için çok çok 
teşekkür ediyoruz. Işıklar içinde uyu ho-
cam…

Onun bilgi ve birikiminden, çalışkanlığın-
dan, disiplininden, ilkeli ve dürüst karakte-
rinden öğrenecek ve örnek alacak çok şeyi-
miz var…

Şenol Çarık Cahit Kayra
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 
YUNUS NADİ

Mehmet Emin Elmacı, Kurtuluşun Lideri ve 
Gazetecisi -Mustafa Kemal Atatürk ve Yunus 
Nadi, Cumhuriyet Kitapları, 192 Sayfa

Koronavirüs salgını ortamında 
giderek derinleşen ekonomik 
buhranın ortasında hazırlanan 
bu çalışmada; Prof. Dr. Korkut 
Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, 
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. 

Dr. Duran Bülbül, Doç. Dr. Bilin Neyaptı, Doç. 
Dr. Kaan Öğüt, Dr. Haydar Lütfü Ejder, Ersin 
Dedekoca, Şenol Çarık ve Çetin Ünsalan’ın 
makaleleri yer alıyor. 

Sadece mevcut tabloyu yorumlamakla 
kalmayıp aynı zamanda konunun tarihsel 
arka plânı ve yapısal sorunlarıyla birlikte an-
laşılmasına yardımcı oluyor.

BİTMEYEN KRİZ

Bitmeyen Kriz, Derleyen: Şenol Çarık, Halk 
Kitabevi, 184 Sayfa

K İ T A P  D Ü N Y A S I

Kurtuluşun Lideri ve Gazetecisi

İlhan Selçuk’un 1989 yılındaki bir yazısın-
da Yunus Nadi ile ilgili söylediği, “Yunus 
Nadi’yi bütün boyutlarıyla genç kuşaklara 
tanıtan yeterli bir yapıt yoktur. Oysa bu de-
vletin kurucuları arasında, kimliğiyle, ya-
zılarıyla, gazeteciliğiyle yer almış, savaşın 

ateşli günlerinde ve devrimlerin gerçekleşme-
sinde ön safta hizmet görmüş Yunus Nadi’yi 
genç kuşakların tanıması gerekiyor.” cümlele-
ri; Mustafa Kemal Atatürk’ün tanınmasında 
önemli katkıları olan ve ona her zaman ina-
nan Yunus Nadi’nin, genç nesillere tanıtılması 
gerektiğini göstermektedir.Bu nedenle eli-
nizdeki bu eserin, Mustafa Kemal Atatürk ve 
onun üzerinden Yunus Nadi’yi daha iyi tanı-
tacağını düşünüyoruz. Çünkü Yunus Nadi; 
1910 yılından itibaren İttihat Terakki Cemiyeti 
üyesi olarak tanıştığı ve sonrasında da sürekli 
görüştüğü Mustafa Kemal’in adını, 1911 yılın-
da ilk kez köşe yazısında geçiren ve 1911’den 
itibaren Selanik günleri, Trablusgarp, Ça-
nakkale ve Filistin başarıları sonrasında Mus-
tafa Kemal’e fotoğraflarıyla birlikte yer vere-
rek, onun tarihin sayfalarında yer almasını 
sağlayan kişiydi.“Tarih yazan” olarak bizlere 
düşen de “tarih yapanlara” sadık kalıp, sonu-
cun “insanlığı şaşırtacak bir şekil” almasına 
katkı sağlamak oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “Sürdürülebilir Kalkın-
ma Göstergeleri, 2010-2019” verilerine göre Türkiye’de yöneticilik 
pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012 yılındaki yüzde 14.4’ten, 
2019 yılında yüzde 17.5’e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, bu oran sanayi ve hizmetler sektörlerin-
de, 2012 yılında sırasıyla yüzde 10.2 ve yüzde 17.9 düzeyindeyken, 
2019 yılında yüzde 10.8 ve yüzde 22.7 düzeylerine yükseldi. Yerel 
yönetimlerdeki kadınların sandalye oranı da, 2014 yılındaki yüzde 
9.9 düzeyinden, 2019 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinin 
ardından bu oran yüzde 10.1’e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, anne ölüm oranı, 2010 yılında 100 bin 
canlı doğum başına 16.7 düzeyindeyken, 2019 yılında 13.1’e gerile-
di. Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında 1,000 canlı doğum başına 15.5 
düzeyindeyken, 2019 yılında 11.2’ye geriledi.

Tütün kullanım oranı 2010 yılında yüzde 29.5 iken, 2019 yılın-
da artarak yüzde 31.3’e yükseldi ve erkek bireyler arasında tütün 
kullananların oranı, kadın bireyler arasında tütün kullananların 
oranının yaklaşık 2.5 katı düzeyindeydi.

Yöneticilik Pozisyonunda Kadın Or-
anı Yüzde 17.5’e Yükseldi

5 Sektöre İhracatta 5 Puanlık Ek 
Destek

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sek-
törlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için belirle-
nen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret Bakanlığınca 
sağlanan ilave destek oranlarına 5’er puan daha eklenecek.

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkele-
re Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek 
Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı 
çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini 
teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını 
sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla 
geliştirilen “hedef ülke-hedef sektör” yaklaşımı ise “İhracat 
Ana Planı” ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve 
kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün 
ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme 
vizyonunu esas alıyor.Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, 
elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gös-
teren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen 
ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, 
Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, 
Özbekistan, Rusya ve Şili’de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak 
ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla aç-
tıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil 
giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek 
oranları 5’er puan daha arttırılacak.

E K O N O M İ D E N  K I S A  K I S A
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İmalat PMI, Son 6 Ayın Zirvesinde
Türkiye İSO imalat sektörü PMI, ocak ayında 

54,4 puan seviyesine yükseldi. 2021 yılına iyi bir 
başlangıç yapan PMI, son6 ayın en yüksek seviye-
sinde gerçekleşti. Geçen yılın son ayında PMI 50,8 
düzeyindeydi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan 
imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir 
referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye 
İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)  ocak-
ta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 
2020’den bu  yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.

COVID-19 salgınında ikinci  dalganın yol açtığı 
iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim  ye-
niden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün per-
formansı üst üste  sekiz ay güçlenmiş oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak 
verilerine göre de  anket kapsamında takip edilen 
10 sektörün tümünde çalışan sayıları  arttı. Birçok 
sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme eği-
limlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat 
çekerken, en yüksek oranlı üretim artışı, ana metal 
imalatçılarında kaydedildi.

Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyo-
nu yüksek düzeyde kalmasına rağmen yavaşlama 
belirtileri gösterdi.

COVID-19 salgınında ikinci dalganın yol açtığı 
iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeni-
den büyüme kaydetti. Yeni siparişlerdeki yükselişin 
yanı sıra COVID-19 aşılarına ilişkin olumlu haber-
ler üretimdeki artışa katkı sağladı. Son üç ayda ilk 
kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü ger-
çekleşti.

Büyüme, Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda 
kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının 
ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış 
gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve 
bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, fir-
maların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine 
yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 
2017’den beri en yüksek oranda kaydedildi.

Hammadde eksikliğinden kaynaklanan teslimat 
gecikmeleri, ürün ithalatındaki zorluklar ve CO-
VID-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik zincirle-
rinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. Hammadde 
arzıyla ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin 
artışın sürmesine yol açtı. Öte yandan, döviz kur-
larındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı 
son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir 
tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yük-
sek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük 
oranda gerçekleşti.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 1,5 milyar 
dolar ihracat hedefine dijitalleşmeyle ulaşacak.

Ege Bölgesi’nin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak için 
AegeanHasApparel (AHA) markası ile tanıtım projesini başlatan EHKİB, 2021 
yılında ABD ve İspanya’ya sanal sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi hede-
fliyor.

Pandemi döneminde sektörde yükselen trendleri yakından takip ettiklerini 
dile getiren EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, “Bu kapsamda yeni dönem stratejile-
rimizi sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramları doğrultusunda planlıyoruz. 
Aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte yılın ikinci yarısında hayatın normale 
dönmesi bekleniyor.

Dolayısıyla fiziksel faaliyetlerimizi ikinci yarı için kurgulamayı planlıyoruz” 
açıklamasını yaptı.

Egeli Hazır Giyimci 1,5 Milyar Dolar İhracat İçin Dijitalleşecek

ODD, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif 
ticari araç pazarının yüzde 60,3 oranında arttığını açıkladı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satışların en zayıf olduğu ay olan ocakta 
geçen yıla göre yüzde 60.3 artışla 43 bin 728 adede çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; otomobil satışları 
yüzde 60.6 artışla 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 59.2 
artışla 8 bin 370 adet olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının talepte yarattığı daralmanın ardından düşen kredi 
faizleriyle geçen yıl temmuz ayında toparlanan satışlardaki büyüme eğilimi böy-
lece ocakta devam etmiş oldu.

Ocak ayı satışları 10 yıllık ortalamanın yüzde 35.8 üzerinde gerçekleşti. Sa-
tışlar toparlanmanın başladığı temmuz ayından bu yana aralık hariç her ay 10 
yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 60 Arttı
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Hizmette Güven Arttı, Perakende
 ve İnşaatta Azaldı

Güven endeksi ocakta Aralık 2020’ye göre, 
hizmet sektöründe yüzde 2,9 artarken, perakende 
ticaret sektöründe yüzde 0,1 ve inşaat sektöründe 
yüzde 5,2 azaldı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin sektörel güven endeks-
lerini yayımladı. Yeni yılla birlikte hesaplamalarda 
girişim cirosu ve sektörlerin gayri safi yurtiçi hasıla 
(GSYH) katma değer ağırlıklarını da kullanmaya 
başladı.

Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış 
hizmet sektörü güven endeksi Aralık 2020’de 99 
iken bu ay yüzde 2,9 artarak 101,9’a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç 
aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,4 
yükselerek 103 oldu.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt 
endeksi de yüzde 1,4 artışla 98 değerini aldı. Gele-
cek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklen-
tisi alt endeksi ise yüzde 2,1 artarak 104,6 olarak 
hesaplandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ti-
caret sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 0,1 
azalarak 108,5 değerine geriledi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya 
göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt en-
deksi yüzde 3,7 azalarak 118,8 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 
azalarak 90,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dö-
nemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise 
yüzde 4,9 artarak 116,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sek-
törü güven endeksi geçen ay 88,8 iken, ocak ayında 
yüzde 5,2 azalarak 84,2 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, gelecek 3 
aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt 
endeksi yüzde 7,4 azalışla 92,6 olarak gerçekleşti. 
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi 
de yüzde 2,5 düşerek 75,7’ye indi.

İnşaat sektöründe ocak ayında girişimlerin 
yüzde 46,9’u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir 
faktörün olmadığını, yüzde 53,1’i ise faaliyetlerini 
kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu bil-
dirdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel 
faktörlerden “finansman sorunları” 2020 Aralık 
ayında yüzde 30,5 iken ocakta yüzde 26,3, “talep 
yetersizliği” geçen ay yüzde 24,9 iken ocakta yüzde 
22,4 ve “diğer faktörler” 2020 Aralık ayında yüzde 
27,5 iken ocakta yüzde 30 oldu.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, ocak ayında yüzde 75,4’e geriledi. Bir 
önceki ayda bu oran yüzde 75,6 seviyesindeydi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir ön-
ceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 
1717 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırıla-
rak değerlendirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir 
önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Geriledi

Ankete göre, cari işlemler açığının 2020 yıl sonunda 39 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşmesi bekleniyor. AA Finans’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından 12 Şubat Cuma günü açıklanacak Aralık 2020 Ödemeler 
Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlan-
dı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın aralık ayında 
3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin, aralık ayına 
ilişkin cari açık beklentileri 2,8 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında yer aldı. 
Ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari işlemler hesabının 39 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşmesini tahmin ediyor. Ekonomistler, 2020 yıl sonunda cari açığın 
37,8 milyar dolar-41,3 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini öngörüyor.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 24,2 milyar dolar 
açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari 
işlemler açığı beklentisi 11,4 milyar dolar ile 39,7 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Kasım 2020’de 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 
12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar olmuştu.

Cari İşlemler Hesap Anket Sonuçları Açıklandı
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2019’da İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon lira 
ile en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya ulaştı ve toplam 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan yüzde 30,7 pay aldı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı 
yüzde 30,7 ile İstanbul aldı. İstanbul’u, 395 milyar 731 
milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 
milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde 
GSYH hesaplarında son üç sırada 4 milyar 134 milyon TL 
ile Tunceli, 3 milyar 399 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 
840 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH’den en yüksek 
payı alan ilk beş il, 2019 yılında toplam GSYH’nin yüzde 
53,7’sini oluşturdu. Kişi başına GSYH’de 2019 yılında, İs-
tanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 81 
bin 228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 27 TL ile Ankara izledi. İl 
düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 18 bin 708 
TL ile Van, 17 bin 465 TL ile Şanlıurfa ve 16 bin 727 TL ile 
Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2019 yılında 
on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir ön-
ceki yıla göre yüzde 0,9 artışına en fazla katkı veren il yü-
zde 0,43 ile Ankara oldu. Ankara’yı yüzde 0,40 ile İstanbul 
ve yüzde 0,14 ile Antalya izledi. Yıllık GYSH büyümesine 
2019 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 
0,23 ile Kocaeli, yüzde 0,11 ile İzmir, yüzde 0,08 ile Bursa 
ve Hatay yer aldı.

GSYH’den En Yüksek Payı 
Yüzde 30,7 ile İstanbul Aldı

Kentsel Dönüşüm İnşaat Taahhüt 
İşlerinde KDV Yüzde 1 Oldu

Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde 
KDV yüzde 1’e düşürüldü. Alınan kararla, başta deprem olmak üze-
re afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili 
kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için 
de vergi indirimi imkanı sağlandı.

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz 
maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni 
inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerin-
de katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine 
İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar’ı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulun-
duğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine 
ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında 
yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı 
yüzde 1’e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden 
dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda 
konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat 
taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 
18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı 
yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat 
sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi 
imkanı sağlanmış oldu.

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