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“ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK 
ULUSLARARASI PARA BİRİMİ 
OLUŞTURABİLİR”

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkın-
ma Programı eski Müdürü, eko-
nomist-yazar Bartu Soral, “Doların 
egemenliğinden kurtulalım. Alter-
natif bir ödeme sistemi yaratılabi-
lir, ortak tek bir uluslararası para 
birimi söz konusu olabilir. Bu tica-
ret modelinde kendi yerel para bi-
rimlerinin yanında bu para birimini 
de kullanabilirler” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Çin ziyaretinde ülkedeki 
basın kuruluşlarına yaptığı açıkla-
mada, Rusya ve Çin’in bağımsı-
zlıklarını güçlendirmeleri gerektiği-
ni vurguladı.

Lavrov, “Teknolojik anlamda 
bağımsızlığımızı artırarak, ulusal 
ve dolara alternatif uluslararası 
para birimleri ile işlem yaparak 
yaptırım risklerini azaltmalıyız. 
Batı kontrollü uluslararası öde-
me sistemlerinin kullanımından 
uzaklaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov’un açıklamalarını değer-
lendiren Birleşmiş Milletler (BM) 
Kalkınma Programı eski Müdürü, 
ekonomist-yazar Bartu Soral, “ABD 
Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkele-
re CAATSA yaptırımları uyguluyor. 
2017 rakamlarıyla baktığımızda bu 
ülkeler, dünyadaki üretimin %30’u, 
dünyada yapılan dış ticaretin 
yaklaşık %28’ini gerçekleştiriyor-
lar. Buna karşılık ABD’nin dünyada 
üretimde aldığı toplam pay %12 
seviyesinde. Dış ticaret hacmine 
baktığımızda %13’te kalıyor. Bu 
ülkeler, ABD’nin dolar üzerinden 
kurduğu bu organizasyonu zorla-
maya, sorgulamaya, değiştirmeye 

başlıyorlar” şeklinde konuştu.

“ABD Ticaret Savaşında 
Üstünlüğü Kaybetti”

Soral, “Bu sistemi elinde tutan 
ABD, bu sistemi sorguladığı için 
Çin’i, Rusya’yı, İran’ı ve Türkiye’yi 
yaptırımlar uyguluyor” açıkla-
masında bulundu.

ABD’nin Çin’e karşı sürekli yap-
tırım uyguladığını ifade eden So-
ral, “ABD ticaret savaşında üs-
tünlüğü kaybetti” dedi.

ABD’nin Rusya’ya karşı uy-
guladığı yaptırımlara da deği-
nen Soral, “Rusya bölgesel 
bir güç. Savunma sanayiinde 
üstün silahlara sahip olmayı 
başardı” diye konuştu.

Ekonomik yaptırımların 
SWIFT sistemiyle uygu-
landığını vurgulayan 
Bartu Soral, 

“Doların egemen-
liğinden kurtulalım. 
Alternatif bir ödeme 
sistemi yaratılabilir, 
ortak tek bir ulus-
lararası para bi-
rimi söz konusu 
olabilir. Bu tica-
ret modelinde 
kendi yerel para 
b i r i m l e r i n i n 
yanında bu 
para birimi-
ni de kulla-
n a b i l i r l e r ” 
i fadeler ini 
kullandı

H A B E R

BM KALKINMA PROGRAMI E. MÜDÜRÜ, EKONOMİST BARTU SORAL:
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BM Kalkınma Programı eski Müdürü, 
ekonomist-yazar Bartu Soral, artık tek 
kutupluluğun, küreselleşmenin, neo-
liberal sistemin sorgulandığı bir döne-
min başladığını da dile getirdi.

Soral’ın açıklamasından satır başları 
şöyle:

“Üretimden Kopmuş Bir 
Sistem”

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
kurulan Bretton Woods sistemi, do-
ların rezerv para olmasını şart koşuyor. 
Böylece ABD’nin dolar üzerinden baskı 
kurduğu ve dünyayı da bunun üzerin-
den yönettiği bir sistem ortaya çıktı. 
2017’de dünya ticaret hacminin toplamı 
74 trilyon dolarken, finansal işlemler 
toplamı 1,27 katrilyon dolar oldu. Yani 

reel sektörün yaklaşık 18 misli bir fi-
nansal işlem var. Bu 1,27 katrilyon 
dolarlık işlemin %75’i dolar üzerin-
den, bu işlemlerin %78’i de Londra ve 
New York’ta yapılıyor. 1980’lerden beri 
dünyayı küreselleşme yani aslında fi-
nansal hareketlere özgürlükle domine 
ediyorlar. Bu üretimden kopmuş, istih-
dam sağlamayan ve finansı elinde tutan 
bir avuç tekelin zenginleştiği bir sistem.

“Tek Kutupluluğun, 
Küreselleşmenin, Neoliberal 
Sistemin Sorgulandığı Bir 
Dönem”

Artık tek kutupluluğun, küreselleş-
menin, neoliberal sistemin sorgulandığı 
bir dönem başladı.

Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi ABD’nin 

CAATSA yaptırımlarıyla hedef koy-
duğu ülkeler var. 2017 rakamlarıyla 
baktığımızda bu ülkeler, dünyadaki 
üretimin %30’una, dünya nüfusunun 
%35’ine sahipler. Dünyada yapılan dış 
ticaretin yaklaşık %28’ini gerçekleşti-
riyorlar. Buna karşılık ABD’nin dünyada 
üretimde aldığı toplam pay %12 seviye-
sinde. Dış ticaret hacmine baktığımız-
da %13’te kalıyor. Bu ülkeler, ABD’nin 
dolar üzerinden dünyaya jandarmalığa 
soyunduğu ve kendi sistemiyle dünyayı 
sömürdüğü bu organizasyonu zorla-
maya, sıkıştırmaya ve değiştirmeye 
başlıyorlar. Bu doğru ve olması gereken 
bir hareket ve hayatın doğal akışı içinde 
de beklediğimiz bir durum. Bu sistemi 
elinde tutan ABD, bu sistemi sorguladığı 
için Çin’i, Rusya’yı, İran’ı ve Türkiye’yi 
yaptırımlarla terbiye etmeye kalkıyor.
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“Tek Bir Uluslararası Para Birimi 
Yaratabilirler”

Peki, dolar sisteminin yerine nasıl bir 
ticaret modeli oluşturulabilir? 

Doların karşısına herkes kendi yerel 
parasıyla ticareti koyduğunda, karşımı-
za çıkan soru, ‘Bu paraların değeri nasıl 
belirlenecek’ oluyor. Onun için ABD’nin 
dünyayı yoksulluğa, felakete, savaşlara 
uğratan tek kutuplu politikasını kırmak 
için belki de tek bir uluslararası para biri-
mi yaratabilirler. Kendi para birimlerinin 
yanında bu para birimini de kullanıma 
sunabilirler.

“Türkiye’nin Bir Kalkınma ve Üre-
tim Planını Devreye Alması Gerekiyor”

Türkiye’de 1980’lerden beri eklemlen-
diğimiz Kuzey Atlantik sisteminden ve 
ekonomiyi kötü yönetmemizden ötürü 
dolarizasyon var, cari açığımız büyük, dış 
ticaret açığımız fazla.

Türkiye’nin mutlaka bu sistemden 
çıkması lazım. Bu sistemde kaldığı süre-
ce bir büyüme rakamından bahsede-
bilir ama bu büyüme istihdam yaratan 
ve üreten dolayısıyla refah yaratan bir 
sonuç getirmez. Türkiye’nin mevcut dış 
borcuyla ilgili bir vade yapılandırması la-
zım ama bu tek başına hiçbir şey ifade 
etmez. Türkiye’nin bir kalkınma ve üre-
tim planını da devreye alması gerekiyor. 
Aynı zamanda da bu küresel sistemi dur-
duracak bir dizi önlemi hayata geçirmesi 
şart. Ancak o zaman bahsettiğimiz poli-
tikaların bir anlamı olur.
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Türkiye ekonomisinin pek çok 
önemli sorunu vardır: Enflasyon, 
bütçe açığı, tasarruf yetersizliği, 
kalkınma gibi. Bunlardan başta 
gelen ikisi de dış açık ve işsizlik 
sorunlarıdır.

1) Dış Açık

Dış açık Türkiye’nin en çetin bir soru-
nudur. Siyasal iktidar ile birlikte çok daha 
belirleyici ve kaygılandırıcı bir karakter ka-
zanmıştır. Eğer bir ülke diğer ülkelerle eko-
nomik ilişkileri dolayısıyla, bir yıl içinde elde 
ettiği döviz gelirleri toplamından daha fazla 
döviz harcaması yaparsa, fazladan yaptığı 
harcamaya ‘dış açık’, diğer bir deyişle ‘cari 
açık’ denir. Dış açık ülkemizin çözümü uzun 
zamana bağlı, köklü değişiklikler getiren, 
kısacası yapısal bir sorunudur.

Türkiye’nin 2000’li yıllardaki birikimli cari 
açığı 344 milyar dolardı. Demek ki ekonomi 
ortalama olarak her yıl 34 milyar dolar açık 
verdi. Bu rakam günümüzde ortalama 40 
milyar dolardır.

Türkiye ekonomisi neden sürekli dış 
açık veriyor?

a) Bir görüşe göre dış açığın belirleyicile-
rinden bazıları yapısal faktörlerdir. Yapısal 
faktörler ekonominin oluşum biçiminden 
kaynaklanır. Gereğinden düşük döviz kuru, 
ulusal paranın aşırı değerliliği böyledir. 
Aşırı değerlilik dünya pazarlarında ihraç 
ürünlerini pahalılaştırır, yabancı malları 
ise Türkiye’de nispeten ucuzlatır. Kritik 
hammaddelere, özellikle de enerjide aşırı 
derecede dışa bağımlılık da yapısal bir 
faktör olarak nitelenebilir. Bu kapsamda 
liberalizmin, halkın tercihlerinde kaymalara 
sebep olması da zikredilebilir. Ülkemizde 
ithal mallarına talebin, liberal politikalarla 
geniş ölçüce teşvik edildiği bir gerçektir.

b) Ancak, diyebilirim ki bütün bunların 
ötesinde, dış açığın asıl sebebi; dünya 

EKONOMİNİN İKİ 
ANA SORUNU

ölçeğinde, zengin ülkeler lehine işleyen, 
Türkiye’nin de kurbanı olduğu bir tutsaklık 
mekanizmasıdır. Nedir, nasıldır bu meka-
nizma? Son dönemleri esas alırsak, şöyle 
açıklayabilirim:

-Türkiye’ye emperyalist ülkeler tarafın-
dan Neoliberalizm dayatıldı, bu çerçevede 
serbest mübadele kabul ettirildi. İthalat 
arttı, sanayileşme durdu (rekabet gücü, 
döviz kuru, tüketici tercihi, dış bağımlılıkta 
ülke aleyhine oluşumlar).

-Ülke mali bakımdan sıkıntıya düşünce 
dış borçlanma (faiz ödemelerinin artması, 
geri ödemeler) ve özelleştirmeler başla-
dı. Özelleştirmelerle ülkenin fabrikaları, 
bankaları, limanları yabancılara satıldı (kâr 
transferlerinin başlaması ve artması).

-Küresel şirketler yabancı sermaye 
yoluyla ülkeye girmeye başladı (yeni kâr 
transferleri, sanayileşmenin durması).

-En sonra bir üretim faktörü olan ülke 
toprakları da satış listesine girdi (yaban-
cıların taşınmazlarımız üzerinden kazan-
çları, bunların transferleri).

Tutsaklık mekanizması bu işleyişi ile, 
dış dengeyi sürekli olarak Türkiye aleyhine 
çevirdi: Cari açık artarak kronikleşti, yapısal 
hale geldi.

2) İşsizlik Sorunu

İkinci ana sorun işsizliktir.
Bir ekonominin başarısı her şeyden 

önce, ülkenin insanlarına iş alanı açma de-
recesiyle ölçülür. Türkiye ekonomisine bu 
ölçüt açısından bakalım. Görünen, hükü-
metin büyük başarısızlığıdır. Kanıtlarını 
aşağıda veriyorum.

Hükümetin ilk iktidar yılı olan 2003’te 
işsizlik oranı yüzde 10,5’ti. Bu oran 
2017’de yüzde 10,9’dur. 2019’da ise yüzde 
13,4’e yükselmiştir. Kaldı ki, bunlar resmî 
rakamlar olup asla güvenilir değildir. Ger-
çek verilere yaklaşmak için bu rakamların 

Prof. Dr. Cihan DURA

M A K A L E
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en az iki katını almak gerekir. Örneğin, 
2019 işsizlik oranı yüzde 13,4 değil, 
yaklaşık yüzde 27 civarındadır. Bunun 
anlamı şudur: Türkiye’de çalışabile-
cek durumda olan her 100 kişiden 
27’si işsizdir. Oran gençlerde çok 
daha yüksektir. Nitekim BETAM Direk-
törü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Mayıs 
2020’de yaptığı bir açıklamada, “İşsizlik 
tsunami boyutlarında… İşsizlik oranı 
büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak. 
Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşa-
bilir” diyordu. İşsizlik oranının yüksek 
olmasının sebepleri de dış açık hakkın-
da ileri sürdüğüm sebeplerle aynıdır. 
Türkiye neden yeterli ölçüde yeni iş 
alanları açamıyor? Çünkü Türkiye’nin 
sanayileşmesi engellenmiştir. Merkez 
ülkeleri kendi işsizlik oranları artmasın 
diye Türkiye gibi Çevre-ülkelerin sa-
nayileşmesini çelmeliyor. Merkez 
ülkelerinde iş alanı açılması, bizim gibi 
ülkelerde işsizliğin artmasına bağlı. 
Niteliksiz emek bir tarafa, Türkiye kıt 
kaynaklarını ayırarak yetiştirdiği nitelikli 
insanları bile çalıştıracak yeterli miktar-
da iş alanı açamıyor. Bu da doğal olarak 
istatistiklere işsizlik oranının yükselmesi 
şeklinde yansıyor. 

İkinci sebep ise, Merkez ülkeler 
karşısında eğilip bükülen, teslimiyetçi 
bir tutum takınan, hükümetlerdir. Bun-
lar Derin-Merkez’in çıkarlarını koruyan, 
kendilerine dikte edilmiş olan poli-
tikaları uygulamaktadır. İşsizliği düşür-
menin en sağlam çözümü yurt içinde 
yatırım yaparak yeni üretim kapasitesi 
oluşturmak, istihdam yaratacak tesisler 
kurmaktır. Yeni üretim bilindiği gibi 
yeni üretim faktörü talebi, bu arada 
yeni işgücü talebi yaratacaktır. Ancak 
Türkiye’de temel hedef bu değil, bu 
yol denenmiyor. Bütün umut yabancı 
sermayeye bağlanmış görünüyor.
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Enflasyon birinci gündem ma-
ddesi olmaya devam ediyor. 
Hem de tüm sahteliğine rağ-
men… Merkez Bankası Başkanı 
yerli yatırımcılarla yaptığı 
toplantıda da tekrar konuyu 

gündeme getirdi.
Yüzde 5 enflasyon hedefindeki ıs-

rarlarının altını çizdi. Esasen bu açıdan 
baktığınızda kötü bir hedefleme değil. 
Ama bunun ne pahasına yapılacağı çok 
önemli. Çünkü yine kağıt üzerinde bir 
enflasyonu konuşmaya devam edecek-
sek, bunları konuşmak vakit ve nakit 
kaybından öte bir anlam taşımıyor.

2021 yılının son enflasyonu 5 Ni-
san’da açıklanacak. Ama öncü gösterge 
olarak kabul edilen İstanbul enflasyo-
nu, onun hakkında bir izlenim verdi. 
2019’dan bu yana en yüksek seviyeye 
ulaştık.

Rakamın ne olduğu çok önemli değil. 
Zira zaten gerçeği yansıtmıyor. Lakin 
yükseliş trendinin devam edeceğini çok 
açık anlatıyor. Bilhassa tüketici ve toptan 
fiyatları arasında aylık bazda üç katına 
yakın gerçekleşen artış, reel sektörün 
sessiz bir çığlık içerisinde batışını bize 
yansıtıyor.

Önümüzdeki dönemde zannedildiği 
gibi enflasyonun gerçekçi bir düşüşe geç-
mesi zor gözüküyor. Ne yazık ki kalıcı bir 
dönüşüm programı olmadan da bu işin 
tersine çevrilme ihtimali yok.

Hem üretici fiyatları, hem toptan 
fiyatlar, tüketicinin şu an bile yetişeme-
diği rakamların kat be kat üzerinde artış 
oranları sergiliyorlar. Bu enflasyon ma-
liyetinin önümüzdeki süreçte kaçınılmaz 
olarak fiyatlara yansıyacağının habercisi.

Elbette durum böyle olunca bazı çık-
tıların da altını tekrar çizme ihtiyacı beli-
riyor. Bunlardan birincisi alım gücünün 
daha da düşeceği ve iç piyasada tüketim 
neredeyse tamamen kredi kartı harca-
masına dayanmaya devam edeceği…

Bu borç ödemelerinde zaten risk-
li olan ve Financial Times’da esnaf ve 

BU ENFLASYON 
DİKİŞ TUTMAZ

vatandaş borcunun çevrilemez olarak 
nitelendirildiği haber de dikkate alın-
dığında bankacılığı etkilemesi sürpriz 
bir gelişme olmayacak.

İkincisi daralan iç piyasada daha 
fazla ürün zamlanmasına gide-
meyen işletmelerin erimesinin 
hızlanması ve bunun da kamu 
alacaklarından finans alacakları-
na, piyasaların kendi iç alacak/
verecek tablosundan yeni 
alımlarla ilgili maliyetlerin ar-
tacağına kadar bir dizi gerçeği 
de tekrar önümüze koyuyor.

Tümünü alt alta koy-
duğunuzda ise dövizden 
makro göstergelere, kredi 
maliyetlerinden yatırım 
maliyetlerine ve elbette 
faiz oranlarına kadar 
tüm başlıkların baskıla-
nacağı bir sürece 
doğru gittiğimizin 
habercisi olarak 
hayatımızda yer 
alacağa benziyor.

Şimdi asıl 
soru şu: Dikiş 
tutmayan bir 
enflasyonla, 
şaşacak hede-
flere firmaların 
ve vatandaşın 
ne kadar 
dayanma 
gücü var? 
Sonuçları 
belirleye-
cek olan 
da işte 
bu so-
runun 
yanı-
tı…

Çetin ÜNSALAN

M A K A L E
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cetinunsalan@yahoo.com
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Makine ithalatında yükse-
liş trendine dikkat çeken 
MAKFED Başkanı Adnan 
Dalgakıran, kamu kay-
naklarının ithal makine 
teşvik ve finansmanında 

kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı. 
Dalgakıran, “Yatırım teşvik uygulama-
larında, yerli malı kullanımını cazip kılan 
unsurlar şart” dedi.

Makine, Türkiye’nin ihracatına en 
büyük katkı yapan ikinci sektör konumun-
da. Bununla birlikte makine ithalatındaki 
yükseliş trendi, yerli makine üreticilerinin 
çözüm bekleyen sorunu haline dönüşmüş 
durumda.

Türkiye Makina Federasyonu (MAK-
FED) Başkanı Adnan Dalgakıran, makine 
ithalatındaki bu artışta, yatırım teşvik 
uygulamalarının makine ithalatını teşvik 
eder olmasının da önemli rol oynadığını 
vurguladı. 

Dalgakıran, ithalattaki yaşanan ar-
tışın, dış ticaret açığına olumsuz etki yap-
masının yanında, kurulu imalat kapasi-
tesinin kalitesini de tehdit ettiğinin altını 
çizdi.

Kamu kaynaklarının ithal makine teş-
vik ve finansmanında kullanılmaması ge-
rektiğine vurgu yapan MAKFED Başkanı 
Adnan Dalgakıran, yatırım teşvik uygu-
lamalarında yerli malı kullanımının cazip 
kılan unsurlar geliştirilmesi gerektiğini 
söyledi.

2020’de 28,4 Milyar Dolarlık Makine 
İthalatı

Son çeyrekte artan makine talebinin 
yıllık ithalatın yüzde 14,6 artışına etki 
ettiğini kaydeden MAKFED Başkanı Dal-
gakıran, bu dönemde makine ve teçhi-
zat yatırımlarındaki yüzde 38,7 büyüme 
oranının da bu gelişmeyi doğruladığını 
söyledi. 

Buna ertelenen yatırımlar kadar sal-
gının bazı sektörlere yönelik yatırımlar-
daki olumlu yansımalarının da etki et-

MAKFED BAŞKANI DALGAKIRAN:
“YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA, YERLİ MALI 

KULLANIMINI CAZİP KILAN UNSURLAR ŞART”

tiğini ifade eden Dalgakıran, “2020 yılında 
makine ihracatını, bu dönem için oldukça 
makul kabul edilebilecek olan yüzde 5,6’lık 
kayıpla, 18,46 milyar dolar ile tamamla-
dık. Bu bağlamda, sektörümüz, otomotiv 
ana ve tedarik sanayi arkasında, ihracata 
en büyük katkıyı sağlayan ikinci sektör ko-
numunda. 2020 son çeyreğinde ihracat-
ta yakaladığımız ivmeyi 2021 itibariyle de 
sürdürmekteyiz. İlk 2 ayda makine ihraca-
tında yüzde 7,4 artış gerçekleştirerek bu 
dönemde 3 milyar doları geçtik. En büyük 
ihracat pazarlarından Almanya, İngiltere ve 
Fransa’da ihracat artışı çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yılın 
ilk 2 ayına göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yaptı.

Ancak, 2020 yılında makine ithalatının 
28,39 milyar dolara çıkması ile dış ticaret 
açığımız yeniden 10 milyar dolara ulaşa-
rak, enerjiden sonra cari açığa olumsuz 
etki yapan ikinci sektör konumunu korudu. 
Maalesef 2021 ilk çeyreğinde de ithalattaki 
eğilim devam ediyor” dedi.

“Yatırım Teşvik Uygulamaları İthalatı 
da Teşvik Ediyor”

Diğer taraftan Çin’den yapılan ithalatın 
yüzde 54 artarak 7 milyar dolara yaklaştığını 
vurgulayan Adnan Dalgakıran, pandemi dö-
neminde daralan küresel makine pazarın-
dan hareketle, Çin’in makine fiyatlarında 
büyük indirimlere gittiğini söyledi. 

Dalgakıran, aynı zamanda başta çelik 
olmak üzere girdi fiyatlarındaki anormal ar-
tışların yanı sıra arz sorunları da yaşandığını 
belirterek, “Çin gibi ülkelerin çelik ihracatını 
azaltarak imalatçılarını destekler boyutta 
politikalara yöneldiğini de biliyoruz. Maki-
ne ithalatı artışında, yükselen talep kadar, 
mevcut ithalat tedbirlerini geçersiz kılan, 
yatırım teşvik uygulamalarının makine itha-
latını adeta teşvik eder olması da büyük 
rol oynuyor. Bu durum, dış ticaret açığına 
olumsuz etkisi yanında, kurulu imalat kapa-
sitesinin kalitesini de tehdit eder nitelikte” 
açıklamasını yaptı.

H A B E R

“Makinede Yerlileşmenin Önemi, 
Pandemide Daha Net Görüldü”

Makine sektörünün salgınla müca-
delede kısıtlamaların en yoğun olduğu 
dönemde bile kamu sağlığını korumaya 
ve sosyal yaşamı aksatabilecek riskleri 
ortadan kaldırmaya yönelik var gücüy-
le çalıştığını anlatan Adnan Dalgakıran; 
özellikle enerji, su, kanalizasyon, asansör-
ler, iklimlendirme ve soğuk zincirler gibi 
altyapı hizmetlerinin kesintiye uğrama-
ması ve kritik sınai ve tarımsal üretimin 
sürdürülebilmesinin pandemi sürecinde 
önem kazandığını ifade etti.

Bunun yanı sıra virüse karşı mücade-
lede medikal makine ve ekipman üretimi 
gibi kritik dallara olan ihtiyacın makinede 
yerlileşmenin önemini bir kez daha or-
taya koyduğunu dile getiren Dalgakıran, 
ayrıca kurulum, servis ve bakım gibi uygu-
lamalarda uzaktan erişime dair dijitalleş-
me uygulamaların da hızlandığını söyledi.

“Finansal Kırılganlıklara Rağmen İs-
tihdam Korundu”

Adnan Dalgakıran, ayrıca pandemi-
nin sektöre olan etkileri ile alınan te-
dbirleri değerlendirmek amacıyla seri 
anketler düzenlediklerini ifade ederek, 
“Bu çalışmada 21 alt sektörde çok aktör-
lü olan sektörümüze dair dinamik durum 
tespitlerine gidilerek, atılacak adımlar 
hakkında alınacak kararlara katkı sağlan-
ması amaçlandı. Anketin altıncı faz sonu-
çlarında, salgın döneminin yaşandığı 2020 
yılı aşılıp 2021 Mart’ına gelindiğinde, yaşa-
nan sorunların başında kur hareketliliği, 
likidite problemi ve seyahat engellerinin 
olduğu söylenebilir. 2020’de firmalarımız 
üzerinde etkisini gösteren finansal kırıl-
ganlıklara rağmen istihdam olabildiğince 
korundu” dedi.

“Firmaların Borçluluk ve Öz Kay-
nak Gibi Finansal Yapılarındaki Durum 
Benzer Seyrini Sürdürüyor”
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Firmaların borçluluk ve öz kaynak 
gibi finansal yapılarındaki durum ben-
zer seyrini sürdürürken, hazır değerler 
imkânlarındaki iyileşmenin ise devam 
ettiğini dile getiren Dalgakıran, şöyle de-
vam etti:

“Ancak hâlâ yüzde 30 civarındaki fir-
manın hazır değerler/kısa vadeli borç 
oranı yüzde 50’nin altındayken, borç/öz 
kaynak oranının ise yüzde 50’nin üzerin-
de olması dikkat çekiyor.”

“Navlun Maliyetleri ve Operasyon-
larına da Odaklanmalıyız”

Ödemeler dengesindeki bozuklukların 
salgının küresel etkilerine bağlı olarak 
gelişen ara girdi fiyatları artışının yanı 
sıra arz sorunları ile ihracatı zorlaştıran 
navlun maliyetleri ve operasyonlarının 
da odaklanılması gereken güncel so-
runlar olduğunu ifade eden Adnan Dal-
gakıran, “Faizlerin yükselmesi ve de-
vreden KDV alacakları ise finansmana 
erişimi zorlaştıran unsurların başında 
geliyor. Gelir ve kurumlar vergisi oran-
larının düşürülmesi, SGK ödemelerinde 
kolaylıklar sağlanması, kamu alımlarıyla 
sanayinin desteklenmesi ve kamu ala-
caklarının hızlandırılması ise önerilen 

öncelikli tedbirler arasında yer alıyor” 
dedi.

“Kamu Bankaları Finansmanda 
Yerli Malını Desteklemeli”

Ekonomi reformlarında da ilan edil-
diği üzere, kamu alımlarıyla sanayinin 
geliştirilmesi, politika ve uygulamalarının 
geliştirilerek sürdürülmesinin strate-
jik öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) 
Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bu doğrultu-
da, yatırım teşvik uygulamalarında yerli 
malı kullanımını cazip kılan unsurlar ge-
liştirilmeli ve dünyada önemli yeri olan 
müteahhitlik sektörümüzün uluslararası 
işlerinde yerli malı kullanımını teşvik 
eden düzenleme ve uygulamalar oluş-
turulmalı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım 
Bankası ve İller Bankası başta olmak üze-
re kamu bankaları yatırım finansmanın-
da yerli malını destekleyen uygulamalar 
geliştirilmeli” yorumunda bulundu.

“Sanayi İşbirliği Projelerinin 
Sayısının Arttırılmasına Yönelik Ted-
birler Alınmalı”

Ayrıca kamu özel işbirliği projelerinde 

de yerli malı kullanımını teşvik eden dü-
zenlemelerin oluşturulması gerektiğine 
dikkat çeken Dalgakıran, “Sanayi işbirliği 
projelerinin sayısının artırılmasına yöne-
lik tedbirler alınmalı. Böylece, yerlileştir-
me ve teknoloji geliştirme çalışmalarına 
da etki edecek yaklaşımla, cari açık değil 
fazla veren bir konuma erişebileceğiz” 
açıklamasında bulundu.

“Yüksek Faiz, Finansmana Erişimi 
Zorlaştırıyor”

Kur hareketliliğinin de etkisi ile öde-
meler dengesindeki bozuklukların, sal-
gının küresel etkilerine bağlı olarak ge-
lişen ara girdi fiyatları artışının yanı sıra 
arz sorunları ile ihracatı zorlaştıran na-
vlun maliyetleri ve operasyonlarının da 
odaklanılması gereken güncel sorunlar 
olduğunu ifade eden Adnan Dalgakıran, 
“Faizlerin yükselmesi ve devreden KDV 
alacakları ise finansmana erişimi zorlaş-
tıran unsurların başında geliyor. Gelir 
ve kurumlar vergisi oranlarının düşürül-
mesi, SGK ödemelerinde kolaylıklar 
sağlanması, kamu alımlarıyla sanayinin 
desteklenmesi ve kamu alacaklarının 
hızlandırılması ise önerilen öncelikli ted-
birler arasında yer alıyor” dedi.
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Dünya ayakkabı sektörünün devlerini tek 
çatı altında buluşturan AYMOD Fuarı, 
64’üncü kez katılımcı ve ziyaretçileri-
ni ağırladı. Binin üzerinde markanın 
yeni sezon ürünlerini sergilendiği fuara, 
dünyanın dört bir yanında binlerce sektör 

profesyoneli satın almacı katıldı. Ticaretin konuşul-
duğu ve milyarlarca dolarlık iş anlaşmalarının yapıl-
dığı fuarda, 50’nin üzerinde ülkeden alım heyetleri 
ağırlanırken,  İtalya ise öne çıkan 20 firmasıyla temsil 
edildi.

Dünya ayakkabı sektörünün en önemli buluşma-
larından biri olan 64. AYMOD-Uluslararası Ayakkabı 
Moda Fuarı, sektörün yoğun ilgisiyle karşılandı. Yeni 
normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi ön-
lem ile gerçekleştirilen fuarda, bini aşkın markanın 
birbirinden özel ürünleri CNR vitrinine taşındı. Yer-
li ve yabancı binlerce sektör profesyonelinin yanı 
sıra 50’nin üzerinde ülkeden alım heyetinin ağır-
landığı fuar, kadın-erkek ayakkabısından çocuk 
ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı bin-
lerce yeni modele sahne oldu. Pandemi dönemin-
de gerçekleştirdiği başarılı fuarlarla tüm dünyada 
dikkatleri üzerine çekerek, Türkiye’nin yeşil ticaret 
hattı olmasını sağlayan CNR, AYMOD Fuarı’nda da 
yabancı satın almacıların ilgi odağındaydı. Sıkı pan-
demi önlemlerinin alındığı fuarda Cumartesi günü 
de ticaretin devam etmesi, katılımcı ve satın alma-
cılardan tam not aldı. CNR Holding kuruluşlarından 
Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Ayakkabı Sa-
nayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü 
Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği, 
T.C Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize 
edilen fuar, binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yaptı. 
Birbirinden farklı seni sezon ayakkabıların görücüye 
çıktığı fuarın en dikkat çeken ürünleri; 10.000 dolarlık 
timsah derili ayakkabı, seyahatlerde kıymetli eşyanızı 
saklayabileceğiniz gizli bölmeli ayakkabı, Ar-Ge çalış-
masıyla geliştirilen; kirli havayı dışarı atan klimalı 
ayakkabı, cilt dostu diyabetik ayakkabı ve gündelik 
spor ayakkabıları oldu.

Milyarlarca Dolarlık İş Anlaşmaları İmzalandı

Yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın in-
sanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki fuarda, 
12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam 
sağlayan Türk ayakkabı sektörü ağırlığını hissettirdi. 
MICAM Fuarı organizatörü İtalyan Ayakkabı Üreticile-
ri Derneği (ASSOCALZATURUFICI), ülkesinin dünyaca 
ünlü 20 firmasıyla fuardaki yerini alırken, Ukrayna 
da fuara sektördeki en büyük birliği olan ‘Ukrainian 
Leather and Shoes Union’ ile destek verdi. Rusya’dan 
Ukrayna’ya, ABD’den Avrupa’ya kadar 50’nin üzerin-
deki ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığı AYMOD 
Fuarı’nda ticaret konuşuldu, milyarlarca dolarlık iş 
anlaşmaları imzalandı.

AYMOD FUARI, 64’ÜNCÜ KEZ KATILIMCI 
VE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI
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DEİK Başkanı Nail Olpak, “Ka-
rarlılık, öngörülebilirlik, şe-
ffaflık ve hesap verilebilirlik 
üzerine kurulu ekonomik 
reformlar iş dünyamıza güç 
katacak” değerlendirmesin-

de bulundu. Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın “Ekonomi Reformları 
Tanıtım Toplantısı”nda duyurduğu re-
form kararlarına ilişkin yazılı açıklamasın-
da, Ekonomik Reform Paketi’nin iş 
dünyasının ve ekonominin tüm aktörle-
riyle istişareye dayanarak hazırlanan ni-
telikli bir yol haritası olduğunu belirterek, 
“Ekonomik Reform Paketi’nin hazırlık aşa-
masında, Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde, özellikle Hazine ve Maliye Bakan-
lığımızın iş dünyamızın beklentilerini, 
fikir ve önerilerini alması çok önemliydi. 
Bu yaklaşım bizim için son derece önemli 
istişare kazanımıydı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi Ekonomi ve Ticarette 
Geleceğe Taşıyacak Kritik Adımları 
İçeriyor”

DEİK olarak, uluslararası ticaret, yük-
sek katma değerli üretim, reel ekonomi, 
fiyat istikrarı, destek ve teşvikler gibi bir-
çok konuda ivedilikle öneri ve taleplerini 
sunduklarını aktaran Nail Olpak, şunları 
kaydetti:

“Görüşmelerde yatırım, istihdam, 
üretim ve ihracat olarak 4 temel madde-
de dile getirdiğimiz, öz sermaye finans-
manının teşviki, yeşil tahvil piyasasına 
altyapı, sanayide yeşil dönüşüm, katılım 
finans altyapısının güçlendirilmesi, hedef 
ülkelerde özel destekler, teşvik sistemi-
nin gözden geçirilmesi, teşviklerin etki 
analizi yapılması ve KVKK konularını bu-
gün reform paketinde görmek bizi son 
derece mutlu etti. İş dünyamızın sesini 
duyan ve buna cevap veren hükümeti-
mize teşekkür ediyoruz. Kararlılık, ön-
görülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebi-
lirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar 

DEİK BAŞKANI OLPAK: EKONOMİ 
REFORMLARI İŞ DÜNYAMIZA GÜÇ KATACAK

iş dünyamıza güç katacak.
Bugün açıklanan ekonomi reformları, 

Türkiye’yi ekonomi ve ticarette geleceğe 
taşıyacak kritik adımları içeriyor. Elbette 
her zaman belirttiğimiz gibi, bu refor-
mist adımların hızlı ve takvime uygun 
bir aksiyon planıyla hayata geçirilmesini 
temenni ediyoruz. Paketin uygulamasını 
da birlikte yapacağız. Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirmek için yapısal anlamda yeni bir 
vizyon ve güvene dayanan bir istikrar 
modelini destekliyoruz. Tam da bu nok-
tada siyasi kırılganlıktan uzak, küresel ve 
yerel dalgalanmalardan en az biçimde 
etkilenecek bir ekonomik istikrardan söz 
ediyoruz. Yurt içi yatırım ortamı ve yurt 
dışından gelecek doğrudan yabancı ya-
tırımlar için anahtar kelimelerin güven ve 
istikrar olduğunu görüyoruz.”

“İş Dünyamızın Küresel Ticarette 
Önünü Açacak”

DEİK Başkanı Olpak, Türkiye’nin 
proaktif, esnek ve etkili politikalarla, CO-
VID-19 sürecinde dahi pek çok ülkeden 
pozitif ayrıştığını belirterek, “G20 ülkeleri 
arasında Çin ile birlikte pozitif büyüme 
yakalayan iki ülkeden biri olduk. Sanayi 
altyapımızın ve özel sektörümüzün üre-
tim gücünü Türkiye’nin büyümesinde 
kilit açan bir rol oynuyor. Sürdürülebilir, 
güçlü ve kaliteli bir büyümenin, refah 
getirecek politikalarla hayata geçeceği-
ni biliyoruz. Makroekonomik istikrarın 
tesis edilmesinde yapısal politikalardaki 
gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan 
değişimi, dönüşümü sonuna kadar des-
tekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Reformların omurgasını makroeko-
nomik ve yapısal politikaların oluştur-
duğunu vurgulayan DEİK Başkanı Nail 
Olpak, şu ifadeleri kullandı:

“Makroekonomik istikrar kapsamın-
da, kamu maliyesi, enflasyon, finansal 
sektör, cari açık ve istihdam alanlarına 
odaklanılıyor. Yapısal politikalar açısın-

dan da kurumsal yapının güçlendirilmesi, 
yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin 
kolaylaştırılması, rekabet politikaları, 
piyasa gözetimi ve denetimi reform kap-
samında öne çıkıyor. Yatırım, istihdam, 
üretim ve ihracat konularında yeni poli-
tikaların hayata geçmesi iş dünyamızın 
küresel ticarette önünü açacak. Şeffaflık 
ve hesap verilebilir bir yapı, ülkemizin 
imajı açısında da son derece önemli 
bir adım. İş dünyamız açısından küçük 
esnafımıza getirilecek vergi muafiyeti 
ile 850 bin esnafımızın nefes alacağını 
düşünüyoruz. Türkiye Dijital Vergi Dai-
resi uygulaması da vergi mükelleflerinin 
hayatlarını kolaylaştıracak.

“Ticari Diplomasi Faaliyetlerimize 
Tüm Hızıyla Devam Edeceğiz”

Vergi politikalarının sadeleşmesi ise iş 
dünyamızın uzun zamandır beklediği en 
önemli kazanımlardan biri olarak karşımı-
za çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Fuat Oktay’ın Başkanlığında çalışacak 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde 
kurulacak Finansal İstikrar Komitesi, eko-
nomik reformların en sağlıklı biçimde de-
vreye alınması ve sürdürülebilirlik açısın-
dan iki çok önemli mekanizma olacak. Bu 
atılımdan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Ayrıca üç ayda bir gerçekleştirilecek 
reform takip toplantılarını da süreç yö-
netimi ve reformların adım adım hayata 
geçme noktasında çok olumlu ve doğru 
bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Ya-
tırımcı güveni ve vergide öngörülebilirlik 
gibi kamu ihalelerinin tamamen dijital 
platformlar üzerinden yapılması da pozi-
tif bir gelişme. Stratejik sektörlerde yerli-
liğin önünü açacak yeni adımları da mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Biz de DEİK olarak 
146 İş Konseyimizle birlikte, Türkiye’nin 
ekonomi ve ticaretteki yeni başarıların-
da etkin rol oynayacak ticari diplomasi 
faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ede-
ceğiz.”

H A B E R
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“Makroekonomik istikrar 
kapsamında, kamu maliyesi, 
enflasyon, finansal sektör, cari 
açık ve istihdam alanlarına oda-
klanılıyor. Yapısal politikalar 
açısından da kurumsal yapının 
güçlendirilmesi, yatırımların 
teşvik edilmesi, iç ticaretin ko-
laylaştırılması, rekabet politika-
ları, piyasa gözetimi ve dene-
timi reform kapsamında öne 
çıkıyor. “
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H A B E R
TÜRK SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATINDA

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ ÇİN

Çin’e süt ürünleri ihracatında yükseliş sürüyor. Türk süt ürünleri 
sektörü, 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği 
9,3 milyon dolarlık ihracatla Çin’i en fazla ihracat yaptığı ülkeler 
listesinde zirveye taşıdı. Sektör, Çin’e ihracat vizesini 2020 yılında 
almıştı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2021 yılının ilk iki ayında 

yakaladıkları 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam 
edeceğini öngördüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin’e süt ve süt 
ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl Mayıs ayında kalkmasının 
ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı. Ege İhracatçı 
Birlikleri verilerine göre Türkiye’nin, 2020 yılının Mayıs-Aralık döneminde 
Çin’e süt ürünleri ve mamulleri ihracatı 14,6 milyon dolara ulaştı. Bu ülkede 
kalıcı olmak isteyen ihracatçılar tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle 
pazar payını artırdı. 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Çin’e yapılan ihracat 
ise 9,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çin’e ihracatta peynir altı suyu 8,3 
milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Türk Ürünleri Raflardaki Yerini Aldı 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Bedri Girit, süt ürünleri sektöründe 54 firmamızın Çin'e ihracat izin 
aldığını ve ihracatın hızlı bir şekilde başladığını söyledi.

Çin’in dünyanın en büyük tüketicilerden biri olduğuna dikkati çeken Girit, 
“İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına gönderiyorduk. Peynir 
altı suyu da ihracatımızda bu ülkeye ilk sırada. Ancak sevindirici olan Türk 
firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son tüketiciye kadar 
ulaştırabiliyoruz” dedi. Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, 
bölgedeki bir firmanın Çin’e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, 
firmaların katma değeri yüksek ürünlerle pazardan daha fazla pay almasını 
istediklerini söyledi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, sözlerini şöyle tamamladı: “Daha 
önceki beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı olmak istediğimizi söylemiştik. 
Kalıcı olduğumuz gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin'in 6 milyar 
dolarlık süt ürünleri ithalatına bakıldığında küçük bir miktar olsa da bizim için 
önemli. Yılın ilk ayında yakaladığımız 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının 
yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede ise bu rakamları 
katlamak istiyoruz. Çin pazarı sayesinde süt üreticilerimizin nefes alacağına 
inanıyoruz.”

Süt Ürünleri İhracatı 301 Milyon Dolar Olmuştu
Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında 301 milyon dolar olurken, Irak, 
61 milyon dolarlık tutarla ihracat yapılan ülkeler arasında zirvede yer almıştı. 
Türkiye, Suudi Arabistan’a 42 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
ise; 22 milyon dolarlık süt ürünleri ihraç etmişti. Çin, 14,5 milyon dolarlık 
ihracatla listede 7. Sırada yer bulmuştu. 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde 
Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı yüzde 26’lık artışla 32,8 milyon dolardan 
41,2 milyon dolara çıktı. Çin, 9,3 milyon dolarlık tutarla zirvenin yeni sahibi 
olurken, Irak 7,1 milyon dolarlık Türk süt ürünleri tercih etti. Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne süt ürünleri ihracatımız ise; 3,4 milyon dolar oldu.
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“Daha önceki beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı 
olmak istediğimizi söylemiştik. Kalıcı olduğumuz 
gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin’in 6 
milyar dolarlık süt ürünleri ithalatına bakıldığında 
küçük bir miktar olsa da bizim için önemli.”
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R asyonellik; akla, anlaşılmaya, 
mantığa uygun, tutarlı davranış 
anlamına geliyor. Bunun tersi 
yani akla, anlaşılmaya, mantığa 
uygun olmayan, tutarsız da-
vranışlar da irrasyonellik olarak 

tanımlanabilir. İstikrar; belli bir noktada, 
aynı kararda ve biçimde sürüp gitme, ka-
rarlılık, yerine oturma anlamına geliyor. İs-
tikrarsızlık; istikrarın tam tersine istikrarsız 
olma durumu, dengesizlik hali, bir düzende 
durmayan, durup oturmamış olan, kararsız 
anlamı taşıyor.

Bir ülkede sürekli irrasyonel kararlar 
alınıyorsa irrasyonellik istikrar kazanmış 
olur ve insanlar kendilerini bu duruma 
uyarlamaya çalışırlar. Buna irrasyonelliği 
rasyonalize etme eylemi diyebiliriz. Bu 
aşamada kararlar rasyonel hale geldiğinde 
irrasyonellikmiş gibi algılanmaya başlanır.

Kur ve faiz üzerinden iki örnek ele alarak 
bu teorik altyapının uygulamada nasıl ken-
dini göstereceğini açıklamaya çalışayım.

İlk olarak döviz kuru ya da bir başka 
deyişle TL’nin yabancı paralar karşısın-
daki değerini ele alalım. TL, dış değerini 
kaybettikçe bu durum ihracatçının, turiz-
mle uğraşanların, gelirlerinin çoğu yabancı 
parayla olduğu halde giderlerinin çoğu TL 
ile olanların ve varlıklarını yabancı parayla 
saklayanların işine gelir. Bu gruptakiler 
TL’nin dış değer kaybına uğramasını des-
teklerler. Buna karşılık kur yükselişi ithala-
tçılar, ithal girdi kullanarak üretim yapan-
lar, gelirlerinin çoğu TL ile olduğu halde 
giderlerinin çoğu yabancı parayla olanlar, 
varlıklarının çoğu TL ile olanlar ve kur yük-
selişi enflasyona yol açtığı için halkın büyük 
çoğunluğunun işine gelmez. Öte yandan 
TL’nin dış değerini kaybetmesi ülkenin 
GSYH’sinin, kişi başına gelirinin düşmesine 
buna karşılık dış borç yükünün (Dış Borç 
Stoku / GSYH) oranının yükselmesine yol 
açarak ülke riskinin artmasına neden olur. 
Burada rasyonel yaklaşım; ekonomiyi zede-
leyen risklerin düşürülmesini sağlayarak ve 
kur düzeyinin faizle dengeli biçimde istikralı 
bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

İkinci olarak faiz oranlarını ele alalım. 
Faiz oranlarının enflasyon oranına göre 
düşük olması yabancı para talebini ar-
tırarak kurların yükselmesine yol açar. 
Yabancı para mevduatı ve varlığı olanlar, 
ihracatçılar, yabancı paraya dayanmayan 

yatırımlar yapacak olanlar bu durumdan 
mutlu olurlar. Buna karşılık faiz oranlarının 
enflasyon oranına göre yükselmesi kurların 
düşmesine yol açar ve ithalatçıları, yaban-
cı paraya dayalı yatırım yapacak olanları, 
yabancı para cinsinden borcu olanları mutlu 
kılar. Kuru denetlemek için yapılacak sürek-
li faiz artırımları tıpkı sürekli kur artışı gibi 
firma maliyetlerini yukarı çekerek enflasyo-
nun hızlanmasına yol açar. Burada rasyo-
nel yaklaşım riskleri azaltarak enflasyonu 
düşürmek ve bu yolla faizlerin gerilemesini 
sağlamaktır.

Her iki durumda da rasyonel adımlar 
atılarak riskler düşürülmeye çalışılmaz-
sa ne kurların yükselmesi ne de faizlerin 
yükselmesi önlenebilir. Rasyonel yaklaşım 
yitirildiğinde insanlar bir yandan kendi çö-
zümlerini üretmeye yönelirken bir yandan 
da hükümete kendi çıkarlarına uygun karar-
lar alınması yolunda baskı yapmaya başlar-
lar. İnsanların, kendi çözümlerini üretmeye 
yönelmesi ve hükümeti kendi taraflarına 
çekmeyi başarması halinde sorunların bü-
tün toplum için bir uzlaşıya denk gelecek 
şekilde çözülmesi sağlanamaz.

Gerek kurları gerekse faizleri eş anlı 
olarak düşürebilmek kolay değildir. Bu 
iki hedef genellikle birbiriyle çelişir. Bunu 
başarabilmenin tek yolu her iki sorunun 
temelindeki ortak kördüğümü çözmek 
yani riskleri düşürmekten geçer. Riskler 
düşürülürse toplumun geleceğe ilişkin 
beklentileri olumlu hale gelir ve birçok gös-
terge rayına oturur. Türkiye bunu, 2001 kri-
zi sonrasında uyguladığı IMF programıyla 
başarmıştır.

İrrasyonel yaklaşımların süreklilik ka-
zandığı bir yerde istikrarı daha da bozacak 
akıl dışı bir davranış insanlar gözünde sür-
priz oluşturmamaya başladığında insan-
lar, irrasyonel adımları normal kabul et-
meye başlar ve kendisini bu yeni duruma 
uydurmaya çalışır.  Bu durumda toplum 
‘akıl dışılık tuzağına’ düşmüş demektir. Bu 
aşamada artık rasyonel eylemler sürpriz 
oluşturmaya başlar.

Türkiye, istikrarsızlığı istikrarlı hale geti-
ren, irrasyonelliği rasyonelleştiren bir yapı 
içinde görünüyor. Bu durum, tıpkı yastık 
altı altın ve döviz varlığı gibi ülkeyi krizlerde 
esnek bir konuma getiriyor gibi görünse de 
aslında ülkenin ileri gitmesinin önündeki 
en önemli engeli oluşturuyor.

AKIL DIŞILIK TUZAĞI

M A K A L E

Dr. Mahfi EĞİLMEZ
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NDEN 
‘İHRACAT 2021 RAPORU’

TİM İhracat 2021 Raporu’nda 
ihracatın hem bugününü 
hem de geleceğini ilgilen-
diren çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini belirten Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımız 
için başucu kitabı olacak nitelikteki 
raporumuzda, Türk ihracatına yeni 
dönemde yeni bir yol haritası çizmeyi 
ve yeni bir vizyon belirlemeyi amaçla-
dık” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), tanıtımını gerçekleştirdiği İhra-
cat 2021 Raporu ile Türkiye’nin ihra-
catı için yeni bir yol haritası çizmeyi 
planlıyor. Rapora ilişkin açıklamalar-
da bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, 
rapor ile ihracatçılara hem Türkiye’de 
hem de dünyadaki ticari, ekonomik 
ve siyasi gelişmeler ve oluşan yeni 
eğilimlere göre kendi pozisyonlarını 
ayarlayabilmeleri için profesyonel bir 
destek sunmak istediklerini ifade etti. 
Raporun, ihracatçıları, salgının küre-
sel ticarete getirdiği dönüşüm süreci-
ne hazırlamayı amaç edindiğini kay-
deden Gülle, raporda, ihracatın hem 
bugününü hem de geleceğini ilgilen-
diren çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Gülle, “İhracatçılarımız için 
başucu kitabı olacak nitelikteki ra-
porumuzda, Türk ihracatına yeni dö-
nemde yeni bir yol haritası çizmeyi ve 
yeni bir vizyon belirlemeyi amaçladık. 
Bu yıl küresel tedarik süreçlerindeki 
dönüşüm süreci ve sürecin ülkemize 
sağlayabileceği fırsat ve riskler ana 
temamız oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Tedarikte Avrupa için 
Büyük Potansiyel”

Türkiye’nin coğrafi konumunun 
ülke ihracatı için doğal bir fırsat ol-
duğunu belirten İsmail Gülle, raporda 
yer verdikleri diğer fırsatlara ilişkin 
şunları kaydetti:

“Küresel ticarette yeni trendle-
ri ele aldığımız bölümde işlendiği 

üzere, yakından ticaretin öneminin 
artacağını düşünüyoruz. Türkiye, 4 
saatlik uçuş mesafesiyle 1,6 milyar 
nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara 
ulaşabiliyor. Ülkemiz; üretim-yoğun 
ve talep-yoğun merkezlerin, ham ma-
dde yönüyle zengin bölgelerin kavşak 
noktasında bulunuyor. Bu doğal fır-
satlarımızı gelişen altyapımızla daha 
iyi değerlendirebileceğimizi görüyo-
ruz.” Yüksek navlun fiyatlarına deği-
nen Gülle, Türkiye’nin, bu konuda 
Avrupa için çok önemli bir potansiyel 
taşıdığını ve yüksek navlun fiyatları 
karşısında tedarikte Avrupa için en 
önemli potansiyel ülke olduğunu 
kaydetti.

“Küresel Tedarik Zincirlerindeki 
Dönüşümü İyi Okumalıyız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, 
Türkiye’nin ve özellikle ihracat-
çıların, “küresel tedarik zincirlerin-
deki dönüşüm sürecini” iyi okuması 
gerektiğini belirterek, salgınla bera-
ber oluşan yeni ortamda en iyi şekil-
de pozisyon almaları gerektiğini vur-
guladı. Sürdürülebilir kalkınmayla 
ilgili politikaların ihracatçı tarafın-
dan takip edilmesi gereken süre-
çlerden olduğunu aktaran Gülle, 
“Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde 
yeşil dönüşüm mutlaka ve özen-
le çalışmamız gereken bir konu. 
İhracatımızın ana pazarlarında, 
özellikle AB’de, bu konuda keskin 
kararlar alınıyor. Üretimimizi kar-
bon nötr hedefleri doğrultusun-
da yeniden organize etmemiz 
gerekiyor” diye konuştu. Gül-
le, bir diğer konunun “dijital 
dönüşüm süreci ve siber gü-
venlik meselesi” olduğunu 
ifade ederek, şirketlerin, sal-
gınla birlikte hızlanan dijital 
dönüşüm sürecini es geç-
memesi ve siber güvenliği 
ihmal etmemesi gerek-
tiğini söyledi.

H A B E R
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Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre 
ihracat, martta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 42,18 artarak 
18 milyar 985 milyon dolara, itha-
lat da yüzde 25,8 yükselişle 23 
milyar 679 milyon dolara çıktı. 

Geçen ay bugüne kadarki en yüksek mart ayı 
ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın mart ayı geçici dış ti-
caret istatistiklerinden oluşan veri bülteni 
açıklandı.

 Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS)göre ihra-
cat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
42,18 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine 
etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tu-
tarla tüm mart ayları içinde en yüksek ihracat 
değerine ulaşıldı.

 İthalat da yüzde 25,8 artışla 23 milyar 679 
milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi aynı 
dönemde yüzde 32,6 artarak 42 milyar 665 
milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yü-
zde 14,17 azalışla 4 milyar 694 milyon dolara 
geriledi.

 İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
80,2, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 80,7 olarak hesaplandı.

 Geçen ay en çok ihracat 9 milyar 265 milyon 
dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda 
gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 317 milyon 
dolarla “tüketim malları”, 2 milyar 285 milyon 
dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.

 Martta en çok ihracat yapılan fasıl ise 
2 milyar 495 milyon dolarla “motorlu kara 
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, 
diğer kara taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 820 
milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 
milyar 157 milyon dolarla “demir ve çelik” iz-
ledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 
milyar 675 milyon dolarla Almanya oldu. Bu 
ülkenin ardından 1 milyar 242 milyon dolar-
la ABD ve 1 milyar 63 milyon dolarla İngiltere 
geldi.

İTHALAT VERİLERİ

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 725 
milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” gru-

İHRACAT, MARTTA YÜZDE 42.18 ARTARAK 
18 MİLYAR 985 MİLYON DOLAR OLDU

bunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 481 
milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 
2 milyar 440 milyon dolarla “tüketim malları” 
takip etti.

Martta en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 
343 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar” olurken, bunu 3 milyar 6 milyon do-
larla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler”, 2 milyar 244 
milyon dolarla “demir ve çelik” izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 812 
milyon dolarla Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 2 
milyar 560 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 
237 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, 
ihracat bir önceki döneme göre yüzde 1,09 
azalarak 177 milyar 18 milyon dolar, ithalat ise 
yüzde 4,34 artarak 224 milyar 901 milyon do-
lar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre 
yüzde 1,88 artarak 401 milyar 909 milyon do-
lar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yüzde 78,7 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ’NE GÖRE DIŞ 
TİCARET

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ihra-
cat martta yıllık bazda yüzde 42,78 artarak 17 
milyar 998 milyon dolara, ithalat yüzde 26,98 
yükselişle 22 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 10,19 azalışla 4 
milyar 812 milyon dolara gerilerken, dış tica-
ret hacmi yüzde 33,49 yükselişle 40 milyar 809 
milyon dolara ulaştı.

Gümrük idarelerince martta tahsil edilen 
vergiler ise 23 milyar 952 milyon lira olarak 
hesaplandı.

ŞİRKET VERİLERİ

Mart itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 
933 bin 120, ticari işletme sayısı 676 bin 
412, şube sayısı 216 bin 512, anonim şirket 
sayısı 154 bin 522, kooperatif sayısı 31 bin 
339, kolektif şirket sayısı 10 bin 854 ve ko-
mandit şirket sayısı 1924 oldu.

 Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla 
aktif firma sayısı 2 milyon 24 bin 703, es-
naf ve sanatkâr iş yeri sayısı da 2 milyon 
194 bin 336 olarak kayıtlara geçti.

H A B E R
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H A B E R

Yılın ilk iki ayında ithalat, 2020’nin aynı dönemine 
göre miktar yönünden yüzde 0,3 artışla 2,4 milyon 
ton, değer yönünden yüzde 24,8 yükselişle 1,8 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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TÜRKİYE’NİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ 
ŞUBATTA YÜZDE 5,9 ARTARAK 

3 MİLYON TON OLDU

Türkiye’nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,9 artışla 3 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), şubat ayına 
ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 3 milyon ton, yılın 

ilk iki ayında ise yüzde 9,4 yükselerek 6,4 milyon ton seviyesinde 
gerçekleşti.

Böylece Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise yedinci en 
büyük çelik üreticisi konumunu sürdürdü.

Nihai mamul çelik tüketimi ise şubatta yıllık bazda yüzde 15 artarak 
2,8 milyon ton, yılın ilk iki ayı itibarıyla yüzde 15,5 yükselişle 5,9 
milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET VERİLERİ
Şubatta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 0,8 azalışla 
1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 22 artışla 826 milyon 
dolar olarak hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla ihracat, 
miktar itibarıyla yüzde 9,4 düşüşle 2,6 milyon ton, değer itibarıyla 
yüzde 9,1 artışla 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ŞUBAT AYI İTHALATI ARTTI
Şubat ayı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden 
yüzde 19,5 artarak 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 40,5 
artarak 874 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Yılın ilk iki ayında ithalat, 2020'nin aynı dönemine göre miktar 
yönünden yüzde 0,3 artışla 2,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 
24,8 yükselişle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk iki ayında yüzde 102,4 olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 89,6 seviyesine 
geriledi.
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İnsan için sağlık kadar öne çıkan konular-
dan birisi gıda. Bu bağlamda güncel konu-
lardan birisi patates.

TÜİK’in 2020 rakamlarına göre, patates 
üretimi 71 ilimizde yaklaşık 141 bin ha 
alanda 5 milyon ton olarak gerçekleşmiş. 

Yeterlilik derecesi %103 ‘ün üstünde. Ancak 
diğer tarım ürünlerinde olduğu üzere çiftçi eli-
ne geçen para çok düşük, pazarda ise pahalı. 
Çiftçi, bu ürünün pazarlamasında da zor 
durumda.

Çözüm konusunda önermeye geçmeden 
önce patatesin insan yiyeceği ve besin değeri 
hakkında biraz açıklama yapmakta yarar var.

İnsan Yiyeceği ve Besin Değeri Olarak 
Patates

Patates en önemli karbonhidrat kay-
naklarının başında gelmekte. Patates yumru-
sundaki nişasta oranı %11 ile %24 arasında 
değişmekte. Patates birinci derecede nişasta 
kaynağı olmakla birlikte ihmal edilemeyecek 
kadar protein de bulundurmakta. Patates 
proteininin içerdiği amino asitler, beslenme 
açısından son derece önemli.

Patates yumrusunda, ortalama %2 gibi 
düşük oranda protein olmasına karşın, içer-
diği proteinin net kullanma değeri oldukça 
yüksek. Yumurtadaki proteinin net kullanma 
değerini 100 kabul edersek bu değer patates-
te 71, soyada 56 ve buğday ununda 52 olarak 
bulunmuş.

Patates yumrusu, buğday, çeltik, mısır, 
soya, kuru fasulye gibi önemli besin maddeleri 
arasında enerji kaynağı olarak çeltikten sonra 
ikinci, protein kaynağı olarak da soyadan son-
ra ikinci sırada yer alıyor.

Patatesin Katma Değerini Arttırmalıyız

Patatesin katma değerini artırmak iki açı-
dan önem kazanıyor. Birincisi patates üreticisi 
açısından önemli. İkincisi ise yüksek beslenme 
değerinden daha fazla yararlanmak.

Patatesin katma değerini patates unu, cips 
ve patates nişastası üretimi ile artırmak olası.

Patates unu karıştırılan ekmeklerin renkle-
ri değişmekte ve bayatlama süresi biraz 
uzamakta.

Araştırmalar 5 kg patatesten 1 kg patates 

PATATES ÜRETİCİSİ NASIL 
PARA KAZANABİLİR?

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

M A K A L E

ununun elde edilebildiğini gösteriyor. Eğer 
ekmeklik buğday unlarına %3-4 oranında pa-
tates unu katılırsa patates tüketiminde bir 
kalemde 200-250 bin ton artış sağlanabilir. Pa-
tates ununun sadece ekmeklik una değil, pas-
ta, kek, kuru çorba, çocuk gıdalarına ve soslara 
da katılması uygun olabilir.

Diğer seçenekler cips ve patates nişastası 
üretimi. Gelin patates unu ve cips üzerinden 
bir hesap yapalım:

1 kilo patateste çiftçi eline geçen fiyat 20-40 
kuruş/ 5 kilo patates fiyatı 2 TL.

5 kilodan 1 kg patates unu elde edilir.1kilo 
patates unu fiyatı ortalama 40-50 TL.

Aradaki fark: 20-25 kat.
4 kilodan 1 kilo patates cipsi elde ediliyor / 4 

kilo patates fiyatı 1.6 TL.
Cips fiyatları 50 gr/ 1-2 TL arasında değişiyor. 

I kilo ortalama cips fiyatı 20TL ile 40 TL arası.
Aradaki fark: 25-50 kat.
Türkiye patates cipsi pazarı 1 milyar dolar 

civarında.
Patates nişastasını da ekleyelim. Türkiye 

her yıl 30.000 ton civarında patates nişastasını 
ithal ediyor. Bunun bedeli de 50 milyon dolar 
civarında.

Patatesin Katma Değerine Kim Sahip Ol-
malı?(*)

Ancak patatesin katma değerini artırmak 
yetmez. Patatesin katma değerine kim sahip 
olmalı? Asıl cevap verilmesi gereken konu bu-
dur.

Bunun açık cevabı kooperatif örgütlenme 
ile çiftçilerin sanayici olmaları. Gerisi hoş sö-
zler. Belediyelerin ya da Toprak Mahsulleri Ofi-
si’nin alım yaparak patatesi değerlendirmeleri 
geçici olmaktan öte bir anlam ifade etmiyor.

Türkiye’de tarımsal kooperatifleşmenin 
etkin bir duruma getirilmesi için şunlar öne-
rilebilir:

• Tarımsal Kooperatiflerin, üretim için 
girdi ve ara malları sağlama ile ürünlerin işlen-
mesi ve pazarlamasına olanak sağlamak için 
kooperatiflere verilen kredilerin faizleri düşürül-
meli ve geri ödeme süresi uzatılmalı.

• Kooperatiflerin girdileri ve işledikle-
ri malların Katma Değer Vergisi (KDV)’leri de 
düşürülmeli.

•  Tarımsal kooperatifler aracılığıyla 
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çiftçilerin sanayici olmaları sağlanmalı-
dır. Katma değer bu şekilde çiftçi eline 
geçebilir.  Çiftçilerin tarımsal amaçlı 
kooperatifler altında örgütlenmeleri 
durumunda, pazara çıktıklarında ör-
gütlenmiş aracı ve sanayici karşısın-
da pazarlık ve rekabet güçleri şans-
ları var.

Çiftçilerin, aracılar, tekelleşmiş 
yerli ve yabancı gıda sanayicile-
ri ile Fransa, Almanya, Birleşik 
Krallık (İngiliz) kökenli dev 
AVM’lerin denetiminden bu 
şekilde kurtulmaları olası.

(*) Yedi yılı önce 3 Ocak 
2014 günü Ödemiş Nikah 
Dairesi’nde Ödemiş Bele-
diyesi’nin öncülüğünde 
patates üreticileri ve İzmir 
Köy-Koop İl Birliği’nin 
katıldığı bir toplantıda 
İzmir Çiftçi Örgütleri 
Güçbirliği Platformu 
Dönem Sözcüsü ola-
rak, asıl çözümün 
patates sanayisinin 
k u r u l m a s ı n d a n 
geçtiğini söyle-
miştim. Ancak 
değişen bir şey 
yok. Çiftçiler 
kooperatif ör-
gütlenmeyle 
henüz sa-
nayici ola-
m a d ı l a r . 
Yakınma 
para et-
miyor.
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PANDEMİ SÜRECİNDE 
MODÜLER YAPILARA TALEP 

YÜZDE 40 ARTTI

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koronavirüs (Covid -19) 
salgını bir zamanlar “alter-
natif” olarak kabul edilen 
parçaların birleştirilmesiyle 
tamamlanan ve ihtiyaç halin-

de yeniden parçalara ayrılabilen  mo-
düler yapılara olan ilgiyi arttırdı.
Öyle ki bu yapılara sadece bir yılda 
talep yüzde 40 oranında artarken 
pazarın büyüklüğünün ise 2027 yılı-
na kadar 106,22 milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor.
Covid -19 salgını bir zamanlar 
“alternatif” olarak kabul edilen 
parçaların birleştirilmesiyle ta-
mamlanan ve ihtiyaç halinde 
yeniden parçalara ayrılabilen  
modüler yapılara olan ilgiyi ar-
ttırdı.
Pandemi sürecinde modüler 
yapılara olan talebin yüzde 
40 oranında arttığı belirtildi.
Koronavirüs (Covid-19) 
insan sağlığı için önemli 
bir tehdit olmaya devam 
ederken bu dönemde 
sağlık, çevreye duyarlılık, 
minimalist yaşam gibi 
konular daha çok öne 
çıktı. Hal böyle olun-
ca birçok sektörde de 
yeni nesil fikirlere olan 
ilgi arttı. Bu alandan 
biri de inşaat sek-
törü olarak karşımı-
za çıkıyor.

Artan Talep Fuar 
İhtiyacını da Be-
raberinde Ge-
tirdi

Hız, düşük 
maliyet, sür-
dürülebilirlik, 

deprem gibi doğal afetlere dayanıklılık 
gibi birçok avantajı ile öne çıkan mo-
düler yapılar sektörün geleceğini de 
şekillendiriyor. Nitekim salgın sürecinde 
artan talep fuar ihtiyacını da beraberin-
de getirdi. 
Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuar-
cılık tarafından Türkiye’nin ilk ve tek 
‘Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sis-
temleri Fuarı’ 16 -18 Eylül 2021 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenecek.
Modüler Yapılar İnşaat Sektörünün Ge-
leceğini Şekillendiriyor
İnşaat sektörünün salgından en çok 
etkilenen sektörlerin başında geldiğini 
dile getiren Tureks Uluslararası Fuarcılık 
Genel Müdürü Nergis Aslan, “Yıllardır 
dünyanın pek çok yerinde yaşam alanın-
dan iş yerine, hastanelerden fabrikalara 
kadar birçok kullanım alanı sunan pre-
fabrik yani modüler yapılar, Covid-19 
sürecinde sektörün başka bir yöne evril-
mesine de neden oldu” şeklinde konuş-
tu.

“Kişilerin Bakış Açılarının Değişmesi 
de Kilit Rol Oynuyor”

Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Mü-
dürü Nergis Aslan, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Burada kişilerin bakış açılarının değiş-
mesi de kilit rol oynuyor. Biz de bura-
dan yola çıkarak hem sektörün hem de 
tüketicilerin bir platformda buluşmaları 
için kolları sıvadık. 
Hedefimiz farklı coğrafyalardan gele-
cek 250 katılımcı firma ve mimarlardan 
müteahhitlere, kamu kurum ve kuru-
luşlarından uluslararası alıcılara kadar 
birçok meslek grubundan 20 bin ziya-
retçi ile fuarcılığa yeni bir soluk kazan-
dırırken sektörün nabzının atacağı bir 
buluşma organize etmek.”

H A B E R
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Ekonomik büyümenin öncü gös-
tergesi olan imalat sanayi per-
formansında en hızlı ve güvenilir 
referans kabul edilen İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Türkiye İma-
lat PMI (Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi) martta 52,6’ya yükselerek sek-
törün performansında güçlü bir iyileş-
meye işaret etti. Faaliyet koşulları üst 
üste 10. ay güçlenmiş oldu. Toplam yeni 
siparişler, bir önceki ay kaydettiği ya-
vaşlamanın ardından martta yükselerek 
yeniden büyüme bölgesine döndü. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sek-
törel PMI mart verilerine göre takip edi-
len 10 sektörün çoğunluğunda üretim 
artışı kaydedilirken, üretimdeki en hı-
zlı genişleme ana metaller sektöründe 
oldu. Yeni siparişlerde sadece üç sektör 
büyüme kaydetti.  Ağaç ve kağıt ürünleri 
ile giyim ve deri ürünleri hariç tüm sek-
törler ek personel aldı. Tedarik zincirle-
rindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak 
sıkıntısı olmayı sürdürdü. Hammaddele-
re erişimdeki zorluklar ve TL’deki zayıflık, 
enflasyonist baskıların yükselmesinde 
etkili oldu. Sektörlerin tamamı girdi ma-
liyetlerinde güçlü artış bildirdi.

Ekonomik büyümenin öncü göster-
gesi olan imalat sanayi performansında 
en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İma-
lat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketinin Mart 2021 dönemi sonuçları 
açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üze-
rinde ölçülen tüm rakamların sektörde 
iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına 
göre, şubatta 51,7 olarak ölçülen manşet 
PMI martta 52,6’ya yükselerek sektörün 
performansında güçlü bir iyileşmeye 
işaret etti. Böylece, faaliyet koşulları üst 
üste onuncu ay güçlenmiş oldu.

Toplam yeni siparişler, bir önceki ay 
kaydettiği yavaşlamanın ardından mart-
ta yükselerek yeniden büyüme bölgesine 
geri döndü. Anket katılımcıları, talepte 
iyileşme sinyalleri olduğunu bildirdi. Yeni 
ihracat siparişleri ise üst üste üçüncü ay 
artış gösterdi ve toplam yeni siparişlere 
göre daha hızlı büyüdü. Yeni siparişler-
deki yükseliş ve yeni üretim hatlarının 
eklenmesi, üretimin üst üste üçüncü ay 
büyüme kaydetmesinde rol oynadı. 

İSO TÜRKİYE İMALAT PMI MART 2021 RAPORU 
İLE TÜRKİYE SEKTÖREL PMI RAPORU AÇIKLANDI

Büyüme hızı hafif artış gösterdi ancak 
bazı anket katılımcıları, hammadde ar-
zındaki sıkıntıların üretimde daha yüksek 
oranlı bir artışa engel olduğunu belirtti. 
Tedarikçilerin teslimat sürelerinde devam 
eden keskin artış, arz tarafında yaşanan 
zorluklara işaret etti. Küresel yük taşıma-
cılığındaki sıkıntılar hammadde arzındaki 
yetersizlikleri daha belirgin hale getirdi ve 
böylece teslimat süreleri şubata göre daha 
yüksek oranda arttı. Arz sıkıntıları martta 
enflasyonist baskıları da artırırken Türk 
lirasındaki değer kaybı, girdi maliyetlerin-
de yılbaşından beri en hızlı artışın yaşan-
masında rol oynadı.

Benzer şekilde, enflasyon oranının 
şubatta son 10 ayın en düşük düzeyine 
gerilemesinin ardından nihai ürün fiyatları 
aralık ayından beri en hızlı artışı kayde-
tti. Türk imalatçıları mart ayında perso-
nel sayılarını güçlü bir şekilde artırmaya 
devam etti. Böylece istihdam son 10 ay 
boyunca düzenli olarak artış gösterdi. Ya-
tırımlar, kurulan yeni üretim hatları ve üre-
tim gereksinimlerindeki yükseliş, istihdam 
artışını destekleyen faktörler arasında yer 
aldı. Satın alma faaliyetleri de şubatta kay-
dedilen hafif yavaşlamanın ardından to-
parlanma kaydetti. Ancak hammadde te-
mininde yaşanan zorluklar girdi stoklarını 
artırmaya yönelik çabaları zayıflattı ve 
stoklar son üç ayın en hızlı düşüşünü kay-
detti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 
PMI anket verileri hakkında değerlendir-
mede bulunan IHS Markit Ekonomi Direk-
törü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat sektörü, karşılaştığı bazı 
önemli zorluklara rağmen mart ayında 
yeni siparişlerinin büyüme bölgesine dön-
mesini sağlayabildi ve hem üretimi hem 
de istihdamı artırmaya devam etti. Son 
zamanlarda giderek daha bilinir hale gelen 
hammadde temin zorlukları, tedarikçilerin 
teslimat sürelerini, stokları ve girdi ma-
liyetlerini etkilerken üretimdeki büyümeyi 
de sınırladı. Türk lirasındaki değer kaybı 
ise enflasyonist baskıları şiddetlendirdi. 
Firmalar, sektördeki büyümenin hız ka-
zanmaya başlayabilmesi için karşı karşıya 
oldukları bu zorluklardan bazılarının 
önümüzdeki aylarda hafiflemesini umuyor 
olacak.”

H A B E R

Sektörlerin Çoğu Üretim Artışı 
Kaydetti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sek-
törel PMI mart verilerine göre sektörlerin 
çoğunluğunda üretim artışı kaydedilmek-
le birlikte yeni sipariş hacimleri genel ola-
rak durağan seyretti ve firmalar malzeme 
temininde zorluklarla karşılaşmaya de-
vam etti. Bu arada, enflasyonun yeniden 
hız kazandığına yönelik sinyaller gözlen-
di.

Takip edilen 10 sektörün altısı martta 
üretim artışı sağlarken, bu gelişme sa-
dece dört sektörün genişleme kaydettiği 
şubat ayına göre iyileşme anlamına geldi. 
Yılın ilk iki ayında olduğu gibi martta da 
üretimdeki en hızlı genişleme ana me-
taller sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, gıda 
ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektör-
lerinin büyüme bölgesine geri dönmesi 
de dikkat çekti. Daha zayıf bir görünümün 
izlendiği yeni siparişler tarafında ise sa-
dece üç sektör büyüme kaydetti.

Giyim ve deri ürünleri sektöründe yeni 
siparişler bir yılı aşkın süredir ilk kez arttı 
ve bu artışın güçlü olmasında yeni ihracat 
siparişlerindeki hızlı yükseliş belirleyici 
oldu. İstihdam, son ankette de en olumlu 
gelişmelerin yaşandığı alan olmayı sür-
dürdü. İkisi hariç tüm sektörler martta ek 
personel alımına gitti. Ağaç ve kağıt ürün-
leri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri bu 
durumun istisnası oldu. İstihdamdaki en 
yüksek oranlı artış elektrikli ve elektronik 
ürünler sektöründe kaydedildi. Tedarik 
zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörle-
rin ortak sıkıntısı olmaya devam etti.

Teslimatlardaki en belirgin gecik-
meler ana metal sanayi ile makine ve 
metal ürünleri sektörlerinde kaydedil-
di. Hammaddelere erişimdeki zorluklar 
ve Türk lirasındaki zayıflık, enflasyonist 
baskıların yükselmesinde etkili oldu.

Martta 10 sektörün tamamı girdi ma-
liyetlerinde güçlü artışlar bildirirken sek-
törlerin büyük bir bölümünde enflasyon 
şubata göre yüksek oranda gerçekleşti. 
Hammadde konusunda yaşanan sıkın-
tılar, stokları da etkiledi. On sektörün 
tamamında nihai ürün stokları azalırken 
girdi stokları sadece iki sektörde artış 
kaydetti.
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“Türk imalat sektörü, karşılaştığı bazı 
önemli zorluklara rağmen mart ayında 

yeni siparişlerinin büyüme bölgesine dön-
mesini sağlayabildi ve hem üretimi hem 

de istihdamı artırmaya devam etti.”



40USİAD BİLDİREN

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir ön-
ceki aya göre yüzde 13 azalarak 9 
bin 856’ya, kapanan şirket sayısı 
da yüzde 19,2 düşüşle 769’a gerile-
di. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği, şubat ayına ilişkin kurulan ve 

kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına 
göre yüzde 13 azalarak 11 bin 329’dan 9 bin 
856’ya düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 
19,2 gerileyerek 769 oldu. Ocakta kapanan 
şirket sayısı 952 olarak kayıtlara geçmiş-
ti. Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 7,7 artarken, kapa-
nan şirket sayısı yüzde 6,7 azaldı.Söz konusu 
ayda kurulan toplam 10 bin 1 şirket ve koo-
peratifin yüzde 85,2’sini limited şirketler, yü-
zde 13,3’ünü anonim şirketler, yüzde 1,5’ini 
kooperatifler oluşturdu. Şirket ve koope-
ratiflerin yüzde 40,7’si İstanbul, yüzde 9,4’ü 
Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu. Şuba-
tta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 
Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 
3 bin 478’i ticaret, 1647’si imalat ve 1130’u 
inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek 
kişi ticari işletmelerinin ise 1042’si toptan 
ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve 
motosikletlerin onarımı, 736’sı inşaat, 274’ü 
imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere 
çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 
268’inin toptan ve perakende ticaret, mo-
torlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 
94’ünün imalat ve 91’inin inşaat sektöründe 
olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 
1262’sinin toptan ve perakende ticaret, mo-
torlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 
438’inin inşaat, 274’ünün imalat sektöründe 
faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubat ayında 145 kooperatif kurulurken, 
bunların 70’i işletme, 38’i konut yapı, 11’i üre-
tim ve pazarlama amaçlı kooperatif olarak iş 
başı yaptı. Geçen ay kurulan 1081 yabancı 
ortak sermayeli şirketin 543’ü Türk sermaye-
li, 75’i İran ve 42’si Ürdün ortaklı oldu. İşbaşı 
yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 
117’si anonim, 964’ü limited şirket statüsün-
de faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketle-
rin 306’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş 
mağazalardaki toptan ticaret, 125’i gayri-
menkul acenteleri, 115’i işletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketle-
rin toplam sermayelerinin yüzde 89,7’sini 
yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA ŞİRKET AÇILIŞLARI 
YÜZDE 13 AZALDI
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Mustafa Kemal’in Çanakkale Efsanesi

Hüner Tuncer, Mustafa Kemal’in Çanakkale 
Efsanesi, Cumhuriyet Kitapları, 144 sayfa

Bu kitap, Erol Manisalı’nın bu-
güne kadar bazı nedenlerle 
yazamadıklarını içermektedir. 
Bazen dostlar gücenmesin 
diye saklanan, hatta eskiden 
sakıncalı bulunup da yazıla-

mayan bazı önemli olaylar bulunmaktadır.
- Kimi eski dostlarının sonraları Erol Mani-

salı’yı nasıl şaşırttıklarını,
- Erol Manisalı’yı üniversitedeki odasında 

bile tehdide kalkışan kimi “garip” insanları 
içermektedir.

Genelde Türkiye’nin bugün geldiği nok-
taya kadar Erol Manisalı’nın yolunun kesiştiği 
kimi insanlar ve olaylar var.

İç kavgaların dış kaynakların iç içe nasıl ge-
çtiği kitapta yer alıyor. 

Erol Manisalı da kitabın adını bu nedenle 
“Yazamadıklarımı Şimdi Yazdım” koymuş.

Yazamadıklarımı Şimdi Yazdım

Erol Manisalı, Yazamadıkları Şimdi Yazdım, 
Tarihçi Kitabevi, 96 sayfa

K İ T A P  D Ü N Y A S I

Çanakkale Efsanesi”ni yaratan, Mus-
tafa Kemal isimli henüz 34 yaşında 
olan genç bir yarbaydı. Bu kitabı 
niçin yazmak zorunluluğunu hisse-
ttim? Çünkü Çanakkale Destanı’nı 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini 

zikretmeden yazmak cüretinde ve ayma-
zlığında bulunan sözde tarihçilere ve yazar-
lara, tarihi gerçeklere dayandırarak, Musta-
fa Kemal’siz Çanakkale Savaşı’nı yazmanın 
mümkün olamayacağını göstermek istedim. 
Böylelikle, Çanakkale Savaşlarını bu söz-
de tarihçilerin gözünden görmek zorunda 
bırakılan halkımıza ve özellikle gençlerimize, 
gerçek Çanakkale Destanı’nın nasıl yazılmış 
olduğunu göstermeyi bir görev bildim. Şu 
çok iyi bilinmelidir ki, Atatürk’süz Çanakkale 
Savaşı yazılamaz ve anlatılamaz! Çanakkale 
Savaşları, ancak Mustafa Kemal’in eşsiz aske-
ri dehası, kuşku götürmez cesareti ve üstün 
komutanlık yeteneği sayesinde kazanılabil-
miştir! Dünya tarihi bunu böyle yazmıştır; bu 
gerçeği değiştirmeye ülkemizde hiçbir kişi ya 
da hükümetin gücü yetmeyecektir!

Doç. Dr. Hüner Tuncer
Arka Kapaktan
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Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre, bu yıl 
ihracatın tabana yayılması, ihracatçıların rekabet 
gücünün artırılmasına yönelik önemli adımlar atıla-
cak. Katma değeri yüksek ürünler üreten ihracat-
çıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin 
yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı 
kredileriyle desteklenmesine yönelik düzenlemeler 
yılsonuna kadar tamamlanacak. İhracat potansiye-
li yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha 
ileri seviyede teşvik edilecek. Konuya ilişkin düzen-
lemeler Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla yılın ilk 
yarısında tamamlanacak. Yılsonuna kadar yurt dışı 
lojistik merkezleri (YDLM) açılarak ihracatçıların 
potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi 
hızlandırılacak. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışmalar 
yürütecek. Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakan-
lıklarının iş birliğiyle Ar-Ge yoğun, yüksek teknolo-
jili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine 
yönelik “Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri” faaliye-
te geçirilecek.

Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçıların, 
rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek 
olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle 
desteklenmesi sağlanacak. Söz konusu destekler için 
düzenlemeler yılsonuna kadar hayata geçirilecek.

İhracat Potansiyeli Yüksek KOBİ’lere 
Özel Teşvikler ve Finansman 
İmkanları Sağlanacak

Geçen Yıl 1,8 Milyon Ton Ambalaj 
Atığı Ekonomiye Kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl geri 
dönüşümü sağlanan 1 milyon 836 bin 279 ton am-
balaj atığıyla ekonomiye 2 milyar 188 milyon 739 
bin lira katkı sağlandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020’de toplanan 
ambalaj atığı verilerini paylaştı. Buna göre, geçen 
yıl 933 bin 729 ton kağıt ve karton ambalaj atığı to-
plandı. Bu atıklardan 3 milyar 828 milyon 755 bin 
kilovatsaat enerji, 26 milyon 144 bin 412 metreküp 
su, 165 milyon 270 bin ton da sera gazı tasarrufu 
sağlandı. 15 milyon 873 bin 393 ağacın kesilmesi 
önlendi. Toplanan kağıt ve karton atıkları ile 840 
milyon 356 bin lira ekonomik kazanç elde edildi.

Geçen yıl 589 bin 497 ton plastik ambalaj atığı 
toplanırken, bunlarla 3 milyar 403 milyon 756 bin 
kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı, 104 milyon 340 
bin ton sera gazı salınımı önlendi, 9 milyon 608 bin 
varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi. Topla-
nan plastik ambalaj atıkları ile 1 milyar 90 milyon 
569 bin lira ekonomik kazanç elde edildi.

Türkiye genelinde 2020’de 241 bin 184 ton da 
cam ambalaj atığı toplandı, bu yolla 10 milyon 129 
bin 728 kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı, 7 milyon 
235 bin 520 ton sera gazı salınımı önlendi, 289 bin 
421 ton ham madde tasarrufu sağlandı. Geçen yıl to-
planan cam ambalaj atıklarının sağladığı ekonomik 
kazanç, 42 milyon 207 bin lira oldu. Ayrıca geçen 
yıl alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça kutuları, 
konserve kutularının olduğu 71 bin 869 ton metal 
ambalaj atığı toplandı.

E K O N O M İ D E N  K I S A  K I S A
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Dış Ticaret Açığı, Şubatta 3,3 Milyar Dolar

TÜİK’in açıkladığı dış ticaret verilerine göre, 
şubatta ihracat ve ithalatta yüzde 10 artış yaşan-
dı. Dış ticaret açığı 3 milyar 36 milyon dolardan, 
3 milyar 299 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, şubat ayında 3,3 milyar dolar ticaret 
açığı verdi. Yılın ilk iki aylık döneminde ise dış 
ticaret açığı yüzde 16 azalarak 6,35 milyar do-
lara geriledi. Genel ticaret sistemi kapsamında 
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 
şubatta yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon 
dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 
milyon dolara çıktı. Şubat ayında dış ticaret 
açığı yüzde 8,7 artışla 3 milyar 36 milyon do-
lardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükselmiş 
oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 
82,8’den yüzde 82,9’a çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre; şubatta ihracat yüzde 1,9 azalırken, 
ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arın-
dırılmış seriye göre ise ihracat yüzde 10,6, itha-
lat yüzde 10 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise 
iharacat yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38 milyon 
dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 37 milyar 388 
milyon dolara çıktı. İki aylık dış ticaret açığı yü-
zde 15,9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 
6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5’ten yüz-
de 83’e yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal ol-
mayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 9,7 ar-
tarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 
307 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında enerji 
ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 
da yüzde 17,9 artarak 13 milyar 172 milyon do-
lardan, 15 milyar 531 milyon dolara çıktı. Söz 
konusu dönemde, enerji ürünleri ve parasal ol-
mayan altın hariç dış ticaret açığı ise 224 milyon 
dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 
30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde yüzde 98,6 ola-
rak kayıtlara geçti. İhracatta imalat sanayinin 
payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık 
sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşo-
cakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu. Ocak-
-Şubat döneminde imalat sanayinin payı yüzde 
94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sek-
törünün payı yüzde 1,7. İthalatta, ara mallarının 
payı yüzde 75,1, sermaye mallarının payı yüz-
de 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 
oldu. İki aylık ithalatta ise ara mallarının payı 
yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 
ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3.

Türkiye Lojistik Portalı’nı kuracaklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gül-
le, “Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi göre-
cek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha 
güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, portalımızın detaylarını 
paylaşacağız” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracat 2021 Raporu’nu 
gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tanıttı. Dünya gazetesinden İmam Güneş’in 
haberine göre raporda; küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin 2020 yılı per-
formansı ve 2021 beklentileri yer alıyor. Küresel ticarette orta ve uzun vadeli 
trendler, Türkiye için fırsatlar ve riskler, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm 
süreci ve TİM’in 2021 ajandası rapordaki önemli başlıklar arasında dikkat çekiyor. 
100 bin ihracatçının gerekli potansiyel ve enerjiye sahip olduğunu belirten TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Bu yıl artık geleneksel bir yapıya kavuşan raporumuzun 
3’üncüsünü yayımlıyoruz. 2021’de tekrar yükselen talep ve ekonomilerdeki nor-
malleşmeyle, ihracatta yıllık rekorumuzu tazelemek ve 2021 yılı ihracat hedefimiz 
olan 184 milyar doları aşmak adına durmadan çalışacağız” dedi.

TİM’den ‘Türkiye Lojistik Portalı’

TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hi-
brit otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttı.

TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hi-
brit otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150 arttı. 2011’de 
yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, şubat sonu 
itibarıyla 44 bini geçti. 

Şubatta, tescil edilen elektrikli veya hibrit otomobil sayısı, ilk kez LPG 
yakıtlı otomobilleri geride bıraktı.

Trafikteki Elektrikli Veya Hibrit Otomobil Sayısı 2,5 Katına Çıktı
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Uludağ Ekonomi Zirvesi Yapıldı
Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş 

ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Eko-
nomi Zirvesi, ilk kez hibrit (fiziksel ve online) ola-
rak gerçekleşti.

“YENİ DÜNYAYA HAZIR MIYIZ?”

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tara-
fından 2012 yılından bu yana düzenlenen Ulu-
dağ Ekonomi Zirvesi 24-25 Mart tarihlerinde ilk 
kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşti. 
Vodafone Business ana sponsorluğundaki Zirve 
bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden peraken-
deye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden 
sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını 
tuttu. “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla 
iki gün boyunca devam eden Zirve’de 100’ü aşkın 
konuşmacı ağırlandı.

BU YIL ZİRVE PANDEMİ GÖLGESİNDE 
GERÇEKLEŞTİ

Zirvenin açılış konuşmaları Capital ve Ekono-
mist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük 
ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy tarafın-
dan yapıldı.

Pandemi nedeniyle Zirveyi İstanbul’a taşı-
dıklarını belirten Sedef Seçkin Büyük, “Bu yıl Zir-
veyi pandemi koşullarına uygun şekilde tasarladık. 
10’uncu yılını kutladığımız Uludağ Ekonomi Zir-
vesi, Türkiye’de ve bölgede her yıl heyecanla bekle-
nen, ses getiren önemli bir fikir platformu olmaya 
devam edecek.” diyerek tüm katılımcılara, sponsor-
lara ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

PANDEMİ SONRASI YENİ DÜNYA DÜZENİ

Zirvede T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Gonca Yılmaz Batur da konuşmacı olarak yer aldı. 
Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekono-
mist ve fikir önderlerinin bir araya geldiği Zirvede 
globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dö-
nemine ilişkin konular tartışılırken, pandemi son-
rasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yük-
selişin nasıl olacağı konuşuldu; daha iyi bir dünya 
için izlenmesi gereken stratejiler ele alındı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırımların ta-
mamlanması için tanınan süre 4 ay uzatıldı. Kırsal Kalkınma Destekleri 13. 
Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 4 
ay ötelenerek 16 Temmuz 2021 olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma 
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğ 
kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için 
belirlenen son tarih 15 Mart 2021’den 16 Temmuz 2021’e kadar uzatıldı. Bu ta-
rih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve il mü-
dürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 90 günü 
aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak. Söz konusu tarihte fiziki 
gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise 
başvurulması halinde 90 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.

‘Kırsal Kalkınma Destekleri’nde Yatırım Süresi 4 Ay Uzatıldı

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Şubat’ta Aylık Yüzde 2.46 Düştü
Yurt dışı üretici fiyatları, Şubat’ta aylık bazda yüzde 2.46, ilk iki ayda yüz-

de 3.79 düşerken, yıllık bazda yüzde 28.27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
25.83 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 
üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin 
ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyatları, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığın-
da yüzde 26.49, imalatta yüzde 28.29 yükseldi. Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri; ara malında yüzde 31.02, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.11, 
dayanıksız tüketim malında yüzde 26.02, enerjide yüzde 8.42, sermaye malında 
yüzde 25.35 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; 
madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.76, imalatta yüzde 2.45 azalış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.82, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 3.81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.27 
azalış, enerjide yüzde 6.51 artış, sermaye malında yüzde 3.82 azalış olarak ger-
çekleşti. Yurt dışı üretici fiyatları endeksi sektörlerinden kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde 8.42 ile, diğer ulaşım araçları yüzde 15.76 ile, içecekler yüzde 
17.23 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyatları Şubat’ta Aylık Yüzde 2.46 Düştü
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OE-
CD), tüm ülkelerde sınırlamaların daha çabuk 
şekilde kaldırılabilmesi, güvenin ve harcamaların 
artırılabilmesi için koronavirüse karşı aşılamanın 
hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Global ekonomik görünümün, koronavirüse 
karşı etkili aşıların geliştirilmesi, bazı ülkelerin ek 
mali destekler açıklamaları ve ekonomilerin koro-
navirüsün bastırılmasına yönelik tedbirler ile iyi 
başa çıktıklarına dair işaretlerin yardımı ile, son 
aylarda kayda değer şekilde iyileştiğini belirten 
OECD, global üretimin 2021 ortasında pande-
mi öncesi seviyeye yükselmesi ile birlikte global 
GSYH büyüme oranının 2021’de yüzde 5,6 ve 
2022’de yüzde 4 olmasının beklendiğini vurguladı. 
Ancak OECD, iyileşen global görünümen rağmen, 
pek çok ülkede üretim ve gelirlerin 2022 yılı so-
nuna kadar pandemi öncesi seviyenin altında kal-
maya devam etmelerinin beklendiğini de ifade etti.

OECD 9 Mart’ta yayınladığı “Ara Dönem Eko-
nomik Görünüm” raporunda, küresel büyüme için 
2021 tahminin Aralık ayındaki rapora göre 1,4 
puan ve 2022 beklentisini 0,3 puan yükseltti. G20 
için 2021 büyüme beklentisini 1,5 puan artırarak 
yüzde 6,2’ye çıkaran OECD, 2022 yılı için büyüle 
tahminini de yüzde 3,7’den 4,1’e çıkardı.

OECD: “Toparlanmanın Güçlenmesi 
için Aşılamanın Hızlanması Gerekli”

Turizmciler İç Turizmin 
Desteklenmesini İstiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu YK Üyesi Gazi 
Murat Şen, hükümetten iç turizm endüstrisinin 
daha yoğun ve somut olarak desteklenmesini iste-
diklerini söyledi.

Dünya gazetesinden Osman Nuri Boyacı’nın 
haberine göre; Türkiye Otelciler Federasyonu YK 
Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler İşletmeciler Der-
neği Başkanı Gazi Murat Şen, pandemi sonrası iç 
turizmin hareketleneceğini belirterek, hükümetten 
iç turizm endüstrisinin daha yoğun ve somut olarak 
desteklenmesini istediklerini söyledi.

Şen, “Kentimizi, gelecek misafirlerimize, kişisel 
sağlık güvenlikleri ile ilgili en yüksek güvenceyi ve-
rebilir hale getirmeli, Denizli’ye seyahat etme isteği 
uyandırmalı, alternatif pazarlama projeleri geliştir-
mek için hemen harekete geçmeliyiz” dedi.

Küresel salgın nedeniyle tüm dünya ile birlik-
te evlere kapanmak zorunda kalındığını söyleyen 
DENTUROD Başkanı ve TUROFED Yönetim 
Kurulu Üyesi Gazi Murat Şen, COVID-19’un hem 
ekonomik hem de psikolojik olarak bireyleri ve tüm 
sektörleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Aşılamanın başlamasının bir umut ve bun-
ca zamandır evde kapanmışlığa karşı bir rövanş 
olduğunu ifade eden Şen, “Bu rövanşı almak eli-
mizde. Bu kadar uzun süre evlerimizde kapalı 
kaldıktan sonra dikkatli bir iyimserlik yaşamaya 
başladık. Aşılama sayılarının artması ve akabinde 
vaka sayılarının azalacak olması insanları gezi, ziya-
ret, seyahat planları yapmaya itiyor” dedi.

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